
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน  
โครงการเหมืองแรล่ิกไนต์แม่เมาะ 

 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

 
 
 

 

มกราคม ๒๕๖๒ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

801 หมู่ 6 ต ำบลแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 



 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 

๑. ข้อมูลประทำนบัตร             ๑ 

๒. เงื่อนไขกำรจัดตั้งกองทุน          ๑ 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน           

๓.๑ คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์        ๑ 

๓.๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์       ๑ 

๓.๓ กำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุน        ๑ 

๓.๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน       ๓ 

๓.๕ แผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป        ๕ 

๔. เอกสำรแนบ ๑            ๖ 

 • ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง  

๕. เอกสำรแนบ ๒             ๒๕ 

• ระเบียบกำรบริหำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  

และกองทนุเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

๖. เอกสำรแนบ ๓            ๓๒ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

• รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

๗. เอกสำรแนบ ๔            ๗๔ 

 • ส ำเนำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 

๗. เอกสำรแนบ ๕                              ๘๗ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ประจ ำปี ๒๕๖๑ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๘. เอกสำรแนบ ๖                    ๙๓ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบ 

โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๑ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๙. เอกสำรแนบ ๗                    ๑๐๓ 

 • รำยละเอียดบัญชีค่ำใช้จ่ำยกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

๑๐. เอกสำรแนบ ๘                    ๑๒๖ 

 • แผนด ำเนินงำนโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 
รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ 

---------------------------------------------------------------------- 
 

๑.  ข้อมูลประทานบัตร 

ชื่อผู้ถือประทำนบัตร ............................................................. ประทำนบัตรเลขท่ี  ..................................... 
................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.............................................................................................................................. ....................................... 
ชนิดแร่ ..................................................... ที่ต ำบล .................. อ ำเภอ ................ จังหวัด ................... 
อำยุประทำนบัตร ............ ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ ......................................  ถึงวันที่ ......................................  
สถำนภำพปัจจุบัน         ขอเปิดกำรท ำเหมือง      เปิดกำร           หยุดกำร 
สถำนที่ติดต่อ............................................................................................................................. ........................ 
โทรศัพท์............................................ โทรสำร ….............................. E-mail …................................................ 

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน
  จัดตั้งกองทุนตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  เงือ่นไขแนบท้ำยประทำนบัตร เพ่ิมเติม กรณี.......................................... เมื่อ …...................................... 
กองทุน.............................................................................. วงเงิน …...................................................บำท 
เงื่อนไข............................................................................................................................. .................................. 

๓. ผลการด าเนินงาน 
๓.๑ คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์
  ด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ (มีรำยชื่อ อ ำนำจหน้ำที่ ดังเอกสำรแนบ ๑)
  จัดท ำระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกองทุน (ดังเอกสำรแนบ ๒)
  ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดท ำระเบียบ เหตุผล …...................................................................................... .............
๓.๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์
  ด ำเนินกำรแล้ว ประชุมครั้งที่ …...................................................................................  

(ตำมรำยงำนกำรประชุม ดังเอกสำรแนบ ๓)
  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เหตุผล ….......................................................................................................  
๓.๓ กำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุน 
  ด ำเนินกำรแล้ว (แสดงส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร ดังเอกสำรแนบ ๔) 

๑) กองทุน................................................................................... ......................................................... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
 

  ก่อนเปิดกำรท ำเหมือง

   ครั้งที่ ................... 

........ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

ลิกไนต์ แม่เมำะ 

๑๔-๓๖/๒๕๕๓  

แม่เมำะ ล ำปำง 

๒๕ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๘๕ 

๑/๒๕๖๐ 

ร่วมแผนผังโครงกำรเดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๒๐๐๑๐-๒๐๐๑๒/๑๕๙๓๗-๑๕๙๓๙, ๒๐๐๙๔/๑๕๙๔๐, 
๒๐๑๘๙/๑๕๙๔๓, ๒๗๑๙๐/๑๕๙๓๖, ๒๐๑๙๑/๑๕๙๔๒, ๒๐๑๙๒/๑๕๙๔๑, ๒๐๑๔๔-๒๐๑๔๙/๑๕๙๑๕-๑๕๙๒๑ 
และประทำนบัตรเลขที่ ๓๐๓๗๗-๓๐๓๘๘/๑๕๘๓๗-๑๕๘๔๘, ๓๐๔๒๕-๓๐๔๒๗/๑๕๘๔๙-๑๕๘๕๑  

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมำะ) ๘๐๑ หมู่ที่ ๖ ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 
๐๕๔-๒๕๔-๙๕๐ ๐๕๔-๒๕๔-๑๖๓ - 

๑/๒๕๖๑ , ๒/๒๕๖๑ และ ๓/๒๕๖๑ 

พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 
กรุงไทย แม่เมำะ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 



๒ 

 

๒) กองทุน............................................................................................................................. ............... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๓) กองทุน.................................................................................................. .......................................... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๔) กองทุน............................................................................................................................. ............... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๕) กองทุน.................................................................................................................. .......................... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๖) กองทุน............................................................................................................................. ............... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๗) กองทุน............................................................................................................................. ............... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๘) กองทุน....................................................................................................................................... ..... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๙) กองทุน............................................................................................................................. ............... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๑๐) กองทุน............................................................................................................................................  
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๑๑) กองทุน............................................................................................................................. ............... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๑๒) กองทุน............................................................................................................................................  
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 

พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 

พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 

พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 

พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

กรุงไทย 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 

แม่เมำะ 



๓ 

 

  ยังไม่ได้เปิดบัญชี/น ำเงินเข้ำบัญชี  เหตุผล  ................................................................................  
........................................................... ............................................................................................................................. . 

๓.๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน (รำยละเอียด และภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรม ดังเอกสำรแนบ ๕
เอกสำรแนบ ๖ และเอกสำรแนบ ๗) 
      ๑) กิจกรรม .............................................................................................................................. ................. 
     …........................................................................................................ ........................................................ 

วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม .............................................................................................................................................. .... 
........................................................................................................................... ..................................... 

      วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม ................................................................... ..............................................................................…
............................................................................................................................. ...................................
วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม ................................................................................................. ................................................... 
      …............................................................................................................................ .................................... 
      วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม .................................................................................................. .................................................. 
      …............................................................................................................................ .................................... 
      วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม ................................................................................................... ................................................. 
      …............................................................................................................................ .................................... 
      วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

 
 

โครงกำรมอบเก้ำอ้ี ๔๐๐ ตัวเพ่ือสำธำรณประโยชน์ในชุมชน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ  

๒๒ ๙๘,๐๐๐ 

๒๕๖๑ กุมภำพันธ์ ๒๔ 

๒๖ 

 ๖๓ ๒๗,๓๐๐ 

๒๕๖๑ กุมภำพันธ์ ๒๑ 

๗๘ ๓๑,๕๒๕ 

 

อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 

๑๑๔ ๓๙,๘๐๐ 

รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 

๒๕๖๑ กุมภำพันธ์ ๒๗ 

๖๑ 

รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 

๒๗,๑๐๐ 

๒๕๖๑  กุมภำพันธ์ ๒๘ 

๕๐  ๒๔,๒๗๕ 

รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 

รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 

อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 



๔ 

 

กิจกรรม .................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

      วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม ..................................................................................................... ............................................…
............................................................................................................................. ...................................
วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม ................................................................................................................ .................................... 
      …............................................................................................................................ .................................... 
      วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม ................................................................................................................ .................................... 
      …............................................................................................................................ .................................... 
      วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

กิจกรรม ................................................................................................................ .................................... 
      …............................................................................................................................ .................................... 
      วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

     ๒) กิจกรรม ............................................................................................................................. ................. 
     …............................................................................................................................ ...................................... 

๒.๑) ต ำบลแม่เมำะ วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. …….......
สถำนที่ ...........…............................................................................. 

      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน  

๒.๒) ต ำบลบ้ำนดง วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. …….......
สถำนที่ ….............................................................................  

      ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน  

 

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 

ศำลำเอนกประสงค์ข้ำงสระน้ ำ ซอย ๑ บ้ำนใหมน่ำแขม 

๒๕๖๑ ธันวำคม ๑๗ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 

๒๘๙ 

๒๖๙ 

๒๕๖๑ สิงหำคม ๙ 

๑๖ 

โครงกำรต่อยอดกำรจัดกำรขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

 

 ๘๐ ๖๖,๑๖๐ 

โครงกำรต่อยอดกำรจัดกำรขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 

๒๕๖๑ สิงหำคม ๒๑ 

๙๕ ๗๘,๕๓๕ 

 

โครงกำรต่อยอดกำรจัดกำรขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

สิงหำคม ๒๕๖๑ 
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 

๑๒๐ ๙๙,๑๘๐ 

โครงกำรต่อยอดกำรจัดกำรขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 

๒๕๖๑ พฤศจิกำยน ๒๑ 

๘๐ 

รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 

๖๖,๑๖๐ 

๒๕๖๑  ธันวำคม ๒๖ 

๘๒  ๖๗,๘๑๐ 

โครงกำรต่อยอดกำรจัดกำรขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 

 
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 

๒๑ ธันวำคม  ๒๕๖๑ 





๖ 

 

เอกสารแนบ ๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๗ 

 

 



๘ 

 

 



๙ 

 

 



๑๐ 

 

 



๑๑ 

 

 



๑๒ 

 

 



๑๓ 

 

 



๑๔ 

 

 



๑๕ 

 

 



๑๖ 

 

 



๑๗ 

 

 



๑๘ 

 

 



๑๙ 

 

 



๒๐ 

 

 



๒๑ 

 

 



๒๒ 

 

 



๒๓ 

 

 



๒๔ 

 

 



๒๕ 

 

 

 เอกสารแนบ ๒ 
ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 

 

ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต ์ 
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่
ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งขึ้นตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร ค ำขอประทำน
บัตรที่ ๑๔-๓๖/๒๕๕๓ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับประทำนบัตรเลขที่ ๒๐๐๑๐-๒๐๐๑๒/๑๕๙๓๗-
๑๕๙๓๙, ๒๐๐๙๔/๑๕๙๔๐, ๒๐๑๘๙/๑๕๙๔๓, ๒๐๑๙๐/๑๕๙๓๖, ๒๐๑๙๑/๑๕๙๔๒, ๒๐๑๙๒/๑๕๙๔๑ , 
๒๐๑๔๔-๒๐๑๔๙/๑๕๙๑๕-๑๕๙๒๑ และประทำนบัตรเลขที่ ๓๐๓๗๗-๓๐๓๘๘/๑๕๘๓๗-๑๕๘๔๘, ๓๐๔๒๕-
๓๐๔๒๗/๑๕๘๔๙-๑๕๘๕๑ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ที่ได้รับอนุญำตเมื่อวันที่ ๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๐ 
 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อและส านักงานที่ตั้ง 

ข้อที่ ๑ กองทุนนี้มีชื่อว่ำ “กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 
                                กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 
    กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 
    กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 
    กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแรล่ิกไนต์ ต ำบลนำสัก 
    กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
    กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 
    กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 
    กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแรล่ิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 
    กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 
    กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 
    กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ” 
 

ข้อที่ ๒ ส ำนักงำนกองทุนฯ ตั้งอยู่ที่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมำะ) 
๘๐๑ หมู่ ๖ ต ำบลแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐ 
 

ข้อที่ ๓ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
 

หน้ำ ๑/๖ 



๒๗ 

 

ข้อที่ ๔ ในระเบียบกำรบริหำรกองทุนนี้ 
 กองทุนฯ หมำยถึง  กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 
                                  กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 
      กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 
      กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 
      กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 
     กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
      กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 
      กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 
      กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 
      กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 
      กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 
      กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
     กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
 

คณะกรรมกำรกองทุนฯ หมำยถึง  คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ต ำบลแม่เมำะ โครงกำรเหมืองแร่      
ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ต ำบลสบป้ำด โครงกำรเหมืองแร่      
ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ต ำบลบ้ำนดง โครงกำรเหมืองแร่      
ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ต ำบลจำงเหนือ โครงกำรเหมืองแร่
ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ต ำบลนำสัก โครงกำรเหมืองแร่      
ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ต ำบลบ้ำนเสด็จ โครงกำรเหมือง
แร่ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

หน้ำ ๒/๖ 



๒๘ 

 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

 

ข้อที่ ๕ วัตถุประสงค์ของกองทุน 
  กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับประทำนบัตร ทั้งนี้กำรบริหำรจัดกำร
กองทุนฯ ให้เป็นไปตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำร
ด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพอนำมัยหรือกำรตรวจสุขภำพของประชำชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสำธำรณสุขของชุมชน ทั้งนี้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ ให้เป็นไปตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำร
เหมืองแร่ เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
หมวดที่ ๓ 

กองทุนฯ ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรูปแบบการใช้ 

ข้อที่ ๖ กำรน ำเงนิเข้ำกองทุน 
 (๖.๑)   ให้น ำเงินเข้ำกองทุนฯ ในเดือนแรกหลังจำกได้รับหนังสืออนุญำตประทำนบัตรเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ค ำขอประทำนบัตรที่ ๑๔-๓๖/๒๕๕๓ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับประทำนบัตรเลขที่ ๒๐๐๑๐-
๒๐๐๑๒/๑๕๙๓๗-๑๕๙๓๙, ๒๐๐๙๔/๑๕๙๔๐, ๒๐๑๘๙/๑๕๙๔๓, ๒๐๑๙๐/๑๕๙๓๖, ๒๐๑๙๑/๑๕๙๔๒, 
๒๐๑๙๒/๑๕๙๔๑, ๒๐๑๔๔-๒๐๑๔๙/๑๕๙๑๕-๑๕๙๒๑ และประทำนบัตรเลขที่ ๓๐๓๗๗-๓๐๓๘๘/๑๕๘๓๗-
๑๕๘๔๘, ๓๐๔๒๕-๓๐๔๒๗/๑๕๘๔๙-๑๕๘๕๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ โดย กฟผ. ได้เปิดบัญชีชื่อ  
  “กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ) 
    กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสปป้ำด) 
    กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง) 
    กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ) 
    กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก) 
    กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ) 
    กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ) 
    กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด) 
    กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง) 
    กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ) 
    กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก) 

หน้ำ ๓/๖ 



๒๙ 

 

 
  กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ)”  
และน ำเงินเข้ำครั้งแรกในปี ๒๕๖๐ 

  

(๖.๒)   ในช่วงปีที่ ๒ ถึงสิ้นอำยุประทำนบัตร หรือปีที่เวนคืนประทำนบัตรให้น ำเงินเข้ำกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ภำยในเดือนมกรำคมของทุกปี ตำมวงเงินที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร ซึ่ง
ก ำหนดให้จัดสรรเงินเข้ำกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ปี จ ำนวน ๖ ต ำบล รวม
เป็นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บำท  
 

 (๖.๓)   ในช่วงปีที่ ๒ ถึงสิ้นอำยุประทำนบัตร หรือปีที่เวนคืนประทำนบัตรให้น ำเงินเข้ำกองทุนเฝ้ำระวัง
สุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ภำยในเดือนมกรำคมของทุกปี ตำมวงเงินที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ำย
ประทำนบัตร ซึ่งก ำหนดให้จัดสรรเงินเข้ำกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ปี จ ำนวน ๖ ต ำบล รวม
เป็นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
 

ข้อที่ ๗ กำรบริหำรกองทุน 
 ให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ เป็นผู้บริหำรจัดกำรกองทุนฯ ทั้ง ๒ กองทุน โดยท ำหน้ำที่พิจำรณำแผนงำน และ
ผลกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ รวมทั้งพิจำรณำแผนงำนและผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ลิกไนต์        กำร
บริหำรจัดกำรเงินกองทุน และกำรก ำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนฯ ให้เป็นไปตำมท่ีแผนงำนก ำหนด 
 

หมวดที่ ๔ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ 

 

ข้อที่ ๘  คณะกรรมกำรกองทุนฯ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(๘.๑) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบระเบียบคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนของ

คณะกรรมกำร รวมทั้งกำรแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงนำมเบิกจ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำหมู่ บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่
ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 

 

(๘.๒) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่
และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและ
กำรเหมืองแร่ เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(๘.๓) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนและ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน
และกำรเหมืองแร่ เรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน้ำ ๔/๖ 



๓๐ 

 

 

(๘.๔) ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ก่อนน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทรำบ 

 

(๘.๕) ตรวจสอบและพิจำรณำแก้ไขปัญหำประชำชนร้องเรียนว่ำได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำร
โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

 

 (๘.๖) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

หมวดที่ ๕ 
การประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ 

 

ข้อที่ ๙  คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย ๓ ครั้งต่อปี และต้องมีกรรมกำรกองทุนฯ เข้ำร่วม
ประชุมอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงถือว่ำครบองค์ประชุม 

 

ข้อที่ ๑๐ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ ประธำนคณะกรรมกำรกองทุนฯ มีอ ำนำจเชิญบุคคลที่เห็นสมควรเข้ำ
ร่วมประชุมเป็นครั้งครำวได้ เพ่ือให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำงๆ 

 

ข้อที่ ๑๑ มติเรื่องต่ำงๆ ของที่ประชุม คณะกรรมกำรกองทุนฯ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของที่ประชุมคณะกรรมกำร
กองทุนฯ 

 

ข้อที่ ๑๒ กำรเก็บรักษำเงินของกองทุนฯ ให้เปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีส ำนักงำนสำขำ
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง 

 
หมวดที่ ๖ 
การเงิน 

 

ข้อที่ ๑๓ คณะกรรมกำรกองทุนฯ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมมติที่ประชุม ๒ ใน ๓ เป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำย 
ตำมแผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุนฯ ดังต่อไปนี้ 

 

  กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ทุกครั้งต้องมีตัวแทนด้ำนสำธำรณสุข 
ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลเป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้
ผู้แทนจำก กฟผ.คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ หรือผู้แทนภำคประชำชน คือ 
ก ำนันประจ ำต ำบล เป็นผู้ลงนำมร่วม 

 
 
 

หน้ำ ๕/๖ 
 



๓๑ 

 

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ทุกครั้งต้องมีตัวแทนภำคประชำชน ได้แก่ ก ำนัน
ประจ ำต ำบล เป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้ผู้แทนจำก กฟผ. คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและ
บริหำรเหมืองแม่เมำะ หรือผู้แทนภำคประชำชนร่วม คือ ผู้ใหญ่บ้ำนที่ถูกคัดเลือก ให้เป็นผู้ลงนำมร่วม 
ประกอบด้วย 

ต ำบลแม่เมำะ ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี  
ต ำบลสบป้ำด ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ 
ต ำบลบ้ำนดง ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ  
ต ำบลจำงเหนือ ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น 
ต ำบลนำสัก ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
ต ำบลบ้ำนเสด็จ ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
 

ข้อที่ ๑๔  หำกมีเหตุขัดข้องในกำรเบิกจ่ำย ให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ พิจำรณำ โดยให้ถือเสียงข้ำงมำกของมติท่ี  
 ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ 

 
หมวดที่ ๗ 

การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการบริหารกองทุน 
 

ข้อที่ ๑๕ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกำรบริหำรกองทุนฯ จะกระท ำได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ ซึ่งต้อง
มีกรรมกำรกองทุนฯ เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๔ ของจ ำนวนกรรมกำรกองทุนฯ ทั้งหมด และมีมติให้
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบกำรบริหำรกองทุนฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๓  ใน ๔ ของจ ำนวนกรรมกำร
ที่เข้ำร่วม 

 
หมวดที่ ๘ 

การเลิกกองทุนฯ 
 

ข้อที่ ๑๖  กองทุนฯ จะเลิกได้ก็ต่อเมื่อหยุดกำรท ำเหมืองฯ หรือสิ้นอำยุประทำนบัตรของ กฟผ. แล้ว 
 

ข้อที่ ๑๗  เงินกองทุนฯ ที่เหลือหลังจำกได้ช ำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ พิจำรณำควำม
เหมำะสมในกำรน ำเงินดังกล่ำวมำใช้ประโยชน์แก่ชุมชนของแต่ละต ำบลต่อไป 

 
 
 
   

 

 

หน้ำ ๖/๖ 



๓๒ 

 

เอกสารแนบ ๓ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑                                                                                                                     
วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.     

 ณ ห้องประชุม M.๑ อาคารที่ท าการเหมือง 
……………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระภูมิภัทร  วันทะนำ (ผู้แทน) เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๒. พระใบฎีกำนพฤทธิ์ สิทธิญำนำมย์ เจ้ำคณะประจ ำต ำบลนำสัก 
๓. พระเดชฤทธิ์  หล้ำวงศ ์ (ผู้แทน) เจ้ำคณะประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๔. พระครูวิสุทธ์ศีลประสิทธิ์(ประสิทธิ์ สีลสุทโธ)เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๕. น.ส.ศันสนีย ์  คงแจง  พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๖. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์  พัฒนำกรประจ ำต ำบลนำสัก 
๗. นำยถวิล   สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๘. นำยทิวำกร  นำมสองวงศ์ (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๙. นำงอัจฉรำ  ใจสุต๊ะ  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๑๐. นำงทิพพำ  ใจใหญ่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๑๑. นำยสุภำพ  หงส์สำมสิบเจ็ด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสวรรค์ 
๑๒. นำงศิริพร  เครือวงศ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๓. นำยบพิตร  ศิริรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 
๑๔. นำยสมคิด  เครือสบจำง ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 

 
 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส  จริยภูม ิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำงอัมพวรรณ  โทเจริญ  (ผู้แทน) นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๓. นำยชัยวุฒ ิ  ท้ำวฝั้นสืบ (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๔. นำงสำวบุษรำคัม  แจ้ห่มเครือ (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๕. นำยสว่ำง  จำค ำมำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๖. นำยบุญเทียน  กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๗. นำยเฉลิม  อินปินตำ (ผู้แทน)นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๘. นำงกันยำ  กันเอ้ย  (ผู้แทน) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๙. นำงอินธิลำ  ไชยวงค์ษำ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๐. นำยประสงค์  ค ำฟูบุตร ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๑๑.  นำยอินปั๋น    อุตเตกุล  ก ำนนัต ำบลนำสัก 
๑๒.  นำงบุญมี  มั่งจิ๋ว  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๑๓.  นำยอบ   สอนทิพย์ ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย 



๓๔ 

 

๑๔.  นำงแสงจันทร์  มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๑๕.  นำงสำวณัฐจรินทร์ บุญมำวงศ์ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม 
๑๖.  น.ส.ประภำวรรณ ์ ดีประสิทธิ์ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค ์
๑๗.  นำงเสำวลักษณ์  เตชนันท์  ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๑๘.  นำยดวงดี  หลักค ำ  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๑๙.  นำยชนะชัย  วรำชัยกุล ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น 
๒๐.  นำยสมจิตร  วงศ์ปิน  ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๒๑.  นำยศรีทวน  พำทุม  ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ 
๒๒.  นำงสำวโสภำ  อินทวงค์ ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๓.  นำยสุค ำ  วังซ้ำย  ผู้ใหญ่บ้ำนดง 
๒๔.  นำยนิพล  อัครวีรวัฒนำ ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี 
๒๕.  นำยดี   นันต๊ะเสน (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย 
๒๖.  นำยประจักษ์  ชำติสืบ  ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๒๗.  นำยค ำผำย  จรีะเดช  ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๒๘.  นำยสุวิน  รูปทอง  ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น 
๒๙.  นำยบุญเทียม  จันทร์วงศ ์ ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก 
๓๐. นำยประดุลย์  ใจคะนอง ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม 
๓๑. นำยตี๋   อินเตชะ  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ 
๓๒.  นำยฉลองชัย  ทิพย์ธำรำกร ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๓๓. นำยด ำเนิน  สังขะวำรี ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย 
๓๔.  นำยกิตติชัย   กันแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๓๕.  นำยสว่ำง  วงศ์นำสัก ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก 
๓๖.  นำยเสมียน  แก้วไชยวงค์ ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๓๗.  นำงดำวรุ่ง  หล้ำวงศำ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง 
๓๘.  นำยศรีมำ  แก้วรวม  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง 
๓๙. นำยสุภำพ  ค ำฟูบุตร ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ 
๔๐.  นำยสมบูรณ ์  ค ำทำ  ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม 
๔๑.  นำงสำวสุทิศำ  แก้วอินถำ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง 
๔๒.  นำยอภิชัย  ค ำเครือ  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๔๓.  นำยสนิท  วังสุนันท์ ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๔๔.  นำงสำวบุญเทียม วงศ์อ่อน  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๔๕.  นำยไชยวุฒิ  หลักฐำน ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๔๖.  นำงมลิวรรณ  พิมสำร  (ผุ้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๔๗.  นำยประสิทธิ์  จิตตำ  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๔๘.  นำยองอำจ  ทองสุข  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด 
๔๙.  นำงศิริพร   วงศ์ค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง 
๕๐.  นำงสมพร  ชุมศรี  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๕๑.  นำงพัชรี  ไชยะเสน ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย 



๓๕ 

 

๕๒.  นำงจันทร์เที่ยง  กำสุวรรณ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๕๓.  นำงวันดี  ผำทอง  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม 
๕๔.  นำงกัลยำ  วงค์สถิตย์ ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง 
๕๕.  นำงอรวรรณ  ศรีพจน์  ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๕๖.  นำงพิกุล  ทำสุวรรณ ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มลคล 
๕๗.  นำงปัทมำกรณ์  อำจธัญกรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๕๘.  นำงฟองจันทร์  อินทร์จักร์ ประธำน อสม.บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๕๙.  นำงนงครำญ  พงศจ์ินดำรัศมี ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด 
๖๐.  นำงอัมพร  วงศ์อ้ำย  ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น 
๖๑.  นำงแสงหล้ำ  ทองใหญ่ ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๖๒.  นำยส ำรำญ  พูลจันทร์ ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ 
๖๓.  นำงบุญส่ง  ลุใจค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๖๔.  นำยสวัสดิ ์  วงค์ชมภู  ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน 
๖๕.  นำงดำ   รินค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง 
๖๖.  นำงรัตนำ  อู่เงิน  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๖๗.  นำงยุพิน  วงค์อะทะ ประธำน อสม. บ้ำนหัวฝำย 
๖๘.  นำงสำวขวัญเรือน ปินตำเชื้อ ประธำน อสม. บ้ำนดง 
๖๙.  นำงพัชรำภรณ์  อัครวีรวัฒนำ ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี 
๗๐.  นำงอำรีย์  บุญแพร่  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย 
๗๑.  นำงรัตนำพร  สอนเชื่อน ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๗๒.  นำงค ำปัน  ตั๋นสืบ  ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๗๓.  นำงรมณยี์  ถำเงิน  (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น 
๗๔.  นำงจันทร์วิไล  ต๊ะสิทธิ์  ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก 
๗๕.  นำงนวลจันทร์  ทูลมำลย์ ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฏร์ 
๗๖.  นำงนิ่มอนงค์  อินเขียวสำย ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๗๗.  นำงเกตนรินทร์  หล้ำวงศำ ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๗๘.  นำงกัลยำ  เปี้ยสำย  ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก 
๗๙.  นำยดอน  มะโนปิน ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง 
๘๐.  นำงจินดำ  ศรีใจวงศ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๘๑.  นำงนงเยำว์  จันต๊ะวงค์ ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ 
๘๒. นำงพรนิชำ  ฝั้นสืบ  (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง 
๘๓.  นำงค ำน้อย  จันทร์ต๊ะเครือ ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม 
๘๔.  นำงสมพร  ปำเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง 
๘๕.  นำงน้อย  ปัญญำทำ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๘๖.  นำงสำวอ ำพรรณ์ งำมขุนทศ ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๘๗.  นำงสมควร  เทพภำพ ประธำน อสม.บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๘๘.  นำงค ำสุข  ศรีสุวรรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๘๙.  นำงอัสดำภรณ์  ต๊ะพันธ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 



๓๖ 

 

๙๐.  นำงฟองค ำ  โพธิ์ชื่น  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๙๑.  นำงสำวภรณ์ภัสสรณ ์ กำค ำ  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนสบป้ำด 
๙๒.  นำยเจริญ  จักรเครือ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนท่ำสี 
๙๓.  นำยวีรพงษ์  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนกอรวก 
๙๔.  นำยนัฐพงษ์  แสนค ำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนทำน 
๙๕.  นำงศศิธร  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๙๖.  นำยมีศักดิ์  ค ำตุ้ยเครือ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนทรำยทอง   
๙๗.  นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๙๘.  นำงณพณภัสสร  ถำวรอธิวำสน์ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๙๙.  นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๐๐.  นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๐๑.  นำยประยูรรัตน์ ประธำนรำษฎร์ หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระสุวรรณวสุตตโม   เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ  
๒. พระครูประทีปปุณณทัศน์   เจ้ำคณะต ำบลสบป้ำด 
๓. นำงนันทิญำ  สุสำ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๔. นำยรัตปกร   ขัดฝั้น  พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๕. นำงนงค์รัก  ภำคบุญ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๖.       พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๗. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๘. นำยพิษณุ  ชัยปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 
๙. นำยวินัย   แป้นน้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๑๐. นำยยงเกียรติ  อินทรเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๑๑. นำยสุขเกษม  สุริยำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๑๒. นำยสุนินธ์  บุญเป็ง  สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๑๓. นำยประวรรธน์  โชติระวีวรฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 
๑๔. นำยไพรัตน์  เมืองดี  ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๑๕. นำยถนอม  กุลพินิจมำลำ ก ำนันต ำบลสบป้ำด 
๑๖. นำยผจญ  ชุ่มวังค์  ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๑๗. นำยสถิตย์  ปัญญำยืน ก ำนันต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๘.  นำยพงค์กร  รัตนประเวศน์ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลนครล ำปำง 
๑๙. นำยณัฐพงษ์  อบแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด 
๒๐. นำยบุญมำ  เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๑. นำยสันต์  แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง 
๒๒. นำยสิงห์คำน  มหำมิตร ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด 
๒๓.  นำยศรีบุตร  มะติยำ  ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน 
๒๔.  นำยเกียรติ  ปินตำ  ผุ้ใหญ่บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๒๕. นำยสมชำติ  หละแหลม ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง 



๓๗ 

 

๒๖. นำยแก้ว  ลำภมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน 
๒๗. นำยรัตน์   อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๒๘.  นำยบุญสวัสดิ์  โบพันธ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๒๙.  นำงสมจิตร  พลเคน  ผู้ใหญ่บ้ำนทำน 
๓๐. ว่ำที่ร.ต.ธีรยุทธ  ธรรมสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง 
๓๑. นำงประนอม  พันธ์ใหญ่ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๓๒. นำยอินจันทร์  อินตำ  ประธำน อสม.บ้ำนกลำง 
๓๓. นำยพิเชษฐ์  ทึงวำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน 
๓๔.  นำงมำลี  เบี้ยสำย  ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ 
๓๕.  นำงสมจิต  พลเคน  ประธำน อสม.บ้ำนทำน 
๓๖. นำงโสภำ  อินต๊ะวงค์ ประธำน อสม.บ้ำนวังตม 
๓๗. นำงสุกันทำ  จอมน้อย ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๓๘. นำงสมจิต  ครองรำษฎร์ ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย 
๓๙. นำงสุกัญญำ  อินกำวี  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๔๐. นำงวัฒนำ  แสนทิ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง 
๔๑. นำยอนุฤทธิ์  อินปัญโญ ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๔๒. นำยภูษิต  จ ำเริญขจรสุข ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนจ ำค่ำ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำยวิทยำ  ศุภศรีสรรพ์ นักคอมพิวเตอร์ระดับ ๘ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒. นำงปนัดดำ  พิมลศรี  วิศวกรระดับ ๗ แผนกตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. นำงสำวสุดธิดำ  ปงหำญ  ช่ำงระดับ ๗ แผนกองค์กรสัมพันธ์ 
๔. นำงสำวอำธิตำ  เดชชลำลัย นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๕. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. นำงสำวกรวีร์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 

ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ 

 เลขานุการฯ สรุปกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
ทั้ง ๖ ต ำบล ภำยหลังจำกหักค่ำด ำเนินกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ต ำบลละ ๑๕,๐๐๐ บำท มีเงินคงเหลือรวม  
๖ ต ำบล เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บำท และมีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรตรวจสุขภำพ ดังตำรำงที่ ๑ 

   ตารางท่ี ๑ แสดงรายการค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๐ 



๓๘ 

 

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (บาท) 

- ค่ำตรวจสุขภำพประชำชน ๖ ต ำบล ค่ำจัดท ำรำยงำน 

(ศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะ)  

๓๙๖,๙๖๐ 

- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ช่วงที่มีกำรตรวจสุขภำพ ๕๖,๙๙๐ 

รวมเป็นเงิน ๔๕๓,๙๕๐ 

  

 เมื่อจำกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสุขภำพแล้ว มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕๖,๐๕๐ บำท ทำงเลขำคณะกรรมกำรฯ จะท ำกำร
เฉลี่ยเงินคืนเข้ำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ ทั้ง ๖ ต ำบล ต่อไป  

  ส ำหรับงบประมำณ ปี ๒๕๖๑ ทำง กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนงบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท เข้ำบัญชี
กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ของแต่ละต ำบลเป็นที่เรียบร้อย โดยมียอดเงินคงเหลือของแต่ละ
ต ำบลดังตำรำงที่ ๒ 

   ตารางท่ี ๒ แสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของแต่ละต าบล ประจ าปี ๒๕๖๑ 

บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพต าบล ยอดสุทธิ (บาท) 

ต ำบลแม่เมำะ ๑๐๕,๖๖๖.๓๑  

ต ำบลสบป้ำด ๑๐๕,๖๖๖.๓๑  

ต ำบลจำงเหนือ ๑๐๕,๗๘๒.๖๑  

ต ำบลนำสัก ๑๐๕,๗๘๒.๖๑  

ต ำบลบ้ำนดง ๑๐๕,๖๖๒.๖๑  

ต ำบลบ้ำนเสด็จ ๑๐๕,๓๘๑.๔๖  

 
 ๑.๑.๒ บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

 เลขานุการฯ กำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ของแต่ละต ำบล ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วยโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะได้จัดอบรมให้ควำมรู้ ๕ ต ำบลในอ ำเภอแม่เมำะ และโครงกำรจัดซื้อพัดลม
เพ่ือสำธำรณประโยชน์ในชุมชนของต ำบลบ้ำนเสด็จ จึงขอสรุปกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่
เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๐ รำยละเอียด ดังตำรำงที ่๓ 

 



๓๙ 

 

ตารางท่ี ๓ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พื้นที่ โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 
ค่าใช้จ่ายประจ าปี 

๒๕๖๐ 

ต าบลแม่เมาะ 
- โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน 

- ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง 

๓๙,๘๐๐ 

๙,๕๐๐ 
๔๙,๓๐๐ 

ต าบลบ้านดง - โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน 

- โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

- ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง 

๒๗,๑๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

๙,๕๐๐ 

๗๑,๖๐๐ 

ต าบลสบป้าด 
- โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน 

- ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง 

๒๗,๓๐๐ 

๙,๕๐๐ 
๓๖,๘๐๐ 

ต าบลนาสัก 
- โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน 

- ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง 

๓๑,๕๒๕ 

๙,๕๐๐ 
๔๑,๐๒๕ 

ต าบลจางเหนือ 
- โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน 

- ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง 

๒๔,๒๗๕ 

๙,๕๐๐ 
๓๓,๗๗๕ 

ต าบลบ้านเสด็จ 
- โครงกำรจัดซื้อพัดลมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ในชุมชน 

- ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง 

๗๔,๐๐๐ 

๙,๕๐๐ 
๘๓,๕๐๐ 

                                                   

 ๑.๒ แจ้งความคืบหน้าการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการ
เหมืองแร่ลิกไนต์ ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 เลขานุการฯ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรภำยใต้กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับ
ประชำชน และโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
ส่วนใหญ่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน ส ำหรับควำมคืบหน้ำกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรกองทุน 
ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ตำมแนวทำงของกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ฝ่ำย
เลขำฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อเตรียมส่งให้หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  

๑.๓ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินโครงการจัดการขยะ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ในปี 
๒๕๖๐ ของ ๕ ต าบล ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 



๔๐ 

 

เลขานุการฯ สืบเนื่องจำก ๕ ต ำบล ในพ้ืนที่อ ำเภอแม่เมำะ ได้เลือกโครงกำรจัดกำรขยะ เป็นโครงกำรภำยใต้
กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์นั้น เบื้องต้นได้มีกำรจัดอบรมกำรจัดกำรขยะชุมชน ในระหว่ำงวันที่ 
๒๑ - ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมอบรมกว่ำร้อยละ ๕๐ รำยละเอียดดังตำรำงที่ ๔ 

ตารางท่ี ๔ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดการขยะ ภานใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

พืน้ที ่ โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 
จ านวนผู้เข้ารับการ

อบรม(คน) 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ต ำบลนำสัก อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชน วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๑ ๗๘ ๓๑,๕๒๕ 
ต ำบลสบป้ำด อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชน วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๑ ๖๓ ๒๗,๓๐๐ 
ต ำบลแม่เมำะ อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชน วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑ ๑๑๔ ๓๙,๘๐๐ 
ต ำบลบ้ำนดง อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชน วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๑ ๖๑ ๒๗,๑๐๐ 
ต ำบลจำงเหนือ อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชน วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ๕๐ ๒๔,๒๗๕ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

 เลขานุการฯ หำกมีข้อแก้ไขให้ประสำนแจ้งที่ทีมเลขำ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
 ๓.๑ แนวทางการด าเนินการตรวจสุขภาพประชาชนในปี ๒๕๖๑ 

 เลขานุการฯ ผลกำรตรวจสุขภำพประชำชนประจ ำปี ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ มีประชำชนจำก ๖ ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแม่
เมำะ ต ำบลบ้ำนดง ต ำบลสบป้ำด ต ำบลนำสัก ต ำบลจำงเหนือ และต ำบลบ้ำนเสด็จ เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพจ ำนวน
ทั้งสิ้น ๒,๐๖๔ คน จำกผลกำร X-ray ทรวงอก พบผู้ผิดปกติท้ังหมด ๗๐ คน รำยละเอียดดังตำรำงที่ ๕ 

ตารางท่ี ๕ ตารางแสดงจ านวนผู้มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ในแต่ละต าบล โดยการ X-ray ทรวงอก 

พื้นที่ จ านวนผู้ผิดปกติ (คน) พื้นที่ จ านวนผู้ผิดปกติ (คน) 

ต ำบลแม่เมำะ ๕ ต ำบลนำสัก ๑๒ 

ต ำบลสบป้ำด ๖ ต ำบลจำงเหนือ ๑๙ 

ต ำบลบ้ำนดง ๘ ต ำบลบ้ำนเสด็จ ๒๐ 

 

๓.๑.๑ แนวทางในการคัดเลอืกกลุ่มประชาชนที่จะติดตามตรวจสุขภาพในปี ๒๕๖๑ 

เลขานุการฯ น ำเสนอแนวทำงในกำรคัดเลือกกลุ่มประชำชนที่จะติดตำมตรวจสุขภำพในปี โดยคัดเลือกจำกกลุ่ม
เสี่ยงจำกกำรตรวจสุขภำพเมื่อปี ๒๕๖๐ กลุ่มผู้สูงอำยุ และกลุ่มอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม ในปีนี้เหมืองแม่เมำะ จะไม่



๔๑ 

 

มีกำรบูรณำกำรร่วมกับโรงไฟฟ้ำแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้โควต้ำจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพจ ำนวนน้อยลง และได้รับ
แจ้งจำกโรงพยำบำลแม่เมำะ ว่ำในปีนี้จะไม่รับตรวจสุขภำพให้กับโครงกำร จึงขอให้ที่ประชุมช่วยเสนอแนวทำงกำร
คัดเลือกผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ และหน่วยงำนในกำรตรวจสุขภำพด้วย  เบื้องต้นทำงฝ่ำยเลขำฯ ได้หำรือกับทำง
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำถึงควำมเป็นไปได้ในกำรบูรณำกำรตรวจสุขภำพร่วมกัน ซึ่งทำงผู้บริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเห็ น
ด้วยอย่ำงยิ่ง หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
คุณศรีทวน ขอทรำบเหตุผลที่ทำง รพ.แม่เมำะปฏิเสธกำรตรวจสุขภำพให้กับกองทุน 
เลขานุการฯ ทำงโรงพยำบำลแจ้งว่ำ ขำดบุคคลำกรจึงส่งผลให้ไม่สำมำรถรับงำนตรวจสุขภำพนอกสถำนที่ได้ 

ในปีนี้ 
คุณศรีทวน ไม่เห็นด้วยกับกำรที่จะต้องน ำเงินกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพโครงกำรเหมืองลิกไนต์ไปบูรณำกำร 

 ร่วมกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำรอบโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ และไม่เห็นด้วยที่โรงพยำบำลแม่เมำะ ซึ่งเป็น
โรงพยำบำลประจ ำท้องถิ่นจะปฏิเสธกำรตรวจสุขภำพให้กับคนในพ้ืนที่ 

คุณโอภาส จำกที่เลขำแจ้งเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรตรวจสุขภำพร่วมกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำนั้น เนื่องจำก 
 กองทุนทั้ง ๒ กองทุนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ที่ผ่ำนมำทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำฯนั้น มีกำรจัดกำร
ข้อมูลผลกำรตรวจสุขภำพที่ไม่ค่อยเป็นรูปแบบ แต่ในบูรณำกำรร่วมกับกำรตรวจสุขภำพของทำง
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำฯ จะท ำให้จ ำนวนโควต้ำผู้ที่จะรับกำรตรวจสุขภำพเพ่ิมขึ้น ในส่วนกำรจัดกำรผล
กำรตรวจ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ จะช่วยด ำเนินกำรในเรื่องกำรจัดกำร
ข้อมูลและกำรส่งผลกำรตรวจสุขภำพ ให้เป็นระบบมำกข้ึน ในส่วนเงินกองทุนโครงกำรเหมืองลิกไนต์
นั้น สำมำรถน ำไปใช้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพแทน เพ่ือป้องกันและเฝ้ำระวังกำรเกิด
โรคที่ต้นเหตุพร้อมส่งเสริมควำมรู้ให้กับประชำชนเพ่ือรักษำสุขภำพตนเองได้อย่ำงยั่งยืน โดยกิจกรรม
ต่ำงๆ จะขอควำมร่วมมือกับทำง รพ.สต ของแต่ละต ำบลเป็นผู้ด ำเนินกำร ซึ่งทำง  รพ.สต. จะมีแผน
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพอยู่แล้ว จึงคิดว่ำกำรป้องกันโรคตั้งแต่ต้นจะเกิดประโยชน์มำกกว่ำ 

คุณนิพล  เห็นด้วยกับทำงทีมเลขำฯปัญหำเดิมเกี่ยวกับกำรตรวจสุขภำพกับทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำนั้นมักจะ
ส่งผลกำรตรวจผิด และไม่มีกำรเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ หำกท ำกำรบูรณำกำรแล้วจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระบบมำกข้ึนก็จะเป็นกำรดี ในส่วนของทำงโรงพยำบำทแม่เมำะนั้นไม่เห็นด้วยที่ทำง รพ.แม่เมำะ
ปฏิเสธกำรรับตรวจสุขภำพ ซึ่งรพ.แม่เมำะเป็น รพ.ท้องถิ่นซึ่งหำกพบผู้ป่วยจะสำมำรถส่งเข้ำรักษำท่ี 
รพ.แม่เมำะได้ง่ำยและรวดเร็ว 

คุณโอภาส ไม่ว่ำใครก็ตำมที่ท ำกำรตรวจสุขภำพให้ อย่ำงไรก็ต้องจ้ำงรถ X-ray จำกภำยนอก ส่วนผลกำร 
  ตรวจนั้นทำงรพ.สต.จะเป็นผู้เก็บผลและมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ป่วยและประชำชนอยู่แล้วใน 
  ส่วนของ รพ.แม่เมำะนั้น ในทำงปฏิบัติไม่สำมำรถปฏิเสะที่จะรักษำคนไข้ได้ แต่สำมำรถปฏิเสธกำร
  จ้ำงตรวจสุขภำพได้  
คุณแสงจันทร์ สอบถำมเกี่ยวกับโครงกำรตรวจสุขภำพว่ำมีงบประมำณที่จะน ำไปช่วยเหลือชำวบ้ำนที่มีผลกำร 
  ตรวจสุขภำพผิดปกติหรือไม่ 
คุณศรีทวน ฝำกถึงผู้แทนจำกโรงพยำบำลแม่เมำะให้ช่วยพิจำรณำเรื่องกำรตรวจสุขภำพอีกครั้งหนึ่งเนื่องจำก 
  ไม่เห็นด้วยกับกำรบูรณำกำรร่วมกับโครงกำรของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ 
คุณถวิล  ขอชี้แจงถึงเหตุผลของ รพ.แม่เมำะ ที่ไม่รับกำรตรวจสุขภำพในปีนี้ โรงพยำบำลประสบปัญหำ

บุคคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรรับบริกำรของประชำชน เนื่องจำกขณะนี้ อ.แม่เมำะมีประชำกรแฝง



๔๒ 

 

ค่อนข้ำงเยอะด้วย ในเบื้องต้นหำกพบผู้ป่วยที่มีโรคประจ ำตัว  หรือโรคท่ีไม่ร้ำยแรงอยำกขอให้ผ่ำน
ทำง อสม. และ รพ.สต ก่อน เนื่องจำกในส่วนนี้จะมีข้อมูลเบื้องต้นของประชำชนในพื้นที่อยู่แล้ว 

คุณโอภาส เห็นใจทำง รพ.แม่เมำะ ว่ำมีบุคคลำกรไม่เพียงพอ จึงอยำกสอบถำมควำมเห็นในที่ประชุมว่ำมี 
  แนวทำงไหนบ้ำงที่จะสำมำรถจัดกำรเรื่องตรวจสุขภำพได้ และมีควำมเห็นว่ำหำกท ำกำรบูรณำ 
  กำรรว่มกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำจะเป็นประโยชน์มำกกว่ำและสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสุขภำพ 
  ประชำชนได้มำกข้ึน หรือหำกไม่น ำเงินไปตรวจสุขภำพจะสำมำรถเปลี่ยนเป็นกิจกรรมส่งเสริม 
  สุขภำพดีหรือไม่ หำกประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรักษำสุขภำพให้ดีอยู่เสมอ จะส่งผลให้ 
  ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรง มีสุขภำพที่ดีข้ึน จ ำนวนผู้ที่จะเข้ำ โรงพยำบำลก็จะลดลง จะเป็น 
  วิธีกำรแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ 
คุณศรีทวน หำกบูรณำกำรร่วมกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ จะมีแนวทำงบริหำรเงินกองทุนอย่ำงไร 
คุณบุญเทียน เงินที่มีนั้นจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเห็นด้วยที่จะบูรณำกำรร่วมกับกองทุนรอบ 
  โรงไฟฟ้ำ 
คุณโอภาส กำรบูรณำกำรเก่ียวกับกำรตรวจสุขภำพนั้นไม่ได้หมำยถึงน ำเงินกองทุนของโครงกำรลิกไนต์ไป 

 รวมกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำแต่จะน ำผลตรวจที่ทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำตรวจแล้วเสร็จนั้นมำบริหำร
และจัดเก็บให้เป็นระบบมำกขึ้น 

คุณแสงจันทร์ ส่วนของต.บ้ำนเสด็จจะจัดกำรอย่ำงไร เนื่องจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำไม่ครอบคลุม ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
คุณโอภาส ทำง ต.บ้ำนเสด็จ จะสำมำรถเข้ำถึงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำได้ภำยในปี ๒๕๖๑ นี้  
คุณอินธิลาฯ สอบถำมเกี่ยวกับกำรตรวจสุขภำพของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำโรงไฟฟ้ำแม่เมำะที่ต.บ้ำนเสด็จจะได้รับ

นั้น จะครอบคลุมทั้งต ำบลหรือไม่ หรือได้เฉพำะหมู่บ้ำนที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ หำกได้รับเฉพำะ
รำยหมู่บ้ำน จะได้รับทุกหลังคำเรือนหรือไม่ 

คุณเกษศิรินทร์ รับที่จะไปสอบถำมถึงประเด็นนี้ให้ เนื่องจำกกองทุนส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ทั้งกองทุน 
 พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์จะนับที่ 
รัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตรเท่ำนั้น 

คุณอินธิลาฯ ฝำกทีมเลขำช่วยหำค ำตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วย เพ่ือ อบต.จะได้วำงแผนกำรใช้งบประมำณให้ 
  เหมำะสมในล ำดับต่อไป 
คุณโอภาส ประเด็นต่ำงๆจะน ำไปประสำนกับทำงจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง โอกำสนี้ขอสอบถำมควำมเห็นที่ประชุม 

 ว่ำเห็นด้วยหรือไม่ที่จะน ำเงินกองทุนสุขภำพโครงกำรเหมืองลิกไนต์ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมใน
 รูปแบบกำรส่งเสริมสุขภำพและบูรณำกำรกำรตรวจสุขภำพร่วมกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำโรงไฟฟ้ำแม่
เมำะ และขอสอบถำมเกี่ยวกับแนวทำงกำรคัดเลือกผู้รับกำรตรวจสุขภำพในปี ๒๕๖๑ นี้ ว่ำควรจะมี
แนวทำงกำรคัดเลือกอย่ำงไร 

 ที่ประชุมเห็นชอบ 

  ๓.๑.๑ แนวทางในการคัดเลอืกกลุ่มประชาชนที่จะติดตามตรวจสุขภาพในปี ๒๕๖๑ 

คุณถวิล  เสนอเลือกกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้สูงอำยุให้มีโอกำสเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพในล ำดับแรก 
คุณแสงจันทร์ เสนอกลุ่มผู้พิกำร 
คุณโอภาส ขอเสนอผู้ที่ไม่ได้ท ำงำนประจ ำ หรือท ำงำนอยู่ที่บ้ำนหรือท ำสวน ท ำไร่ เนื่องจำกคิดว่ำคนกลุ่มนี้ 
  มักจะไม่ได้เข้ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ไม่เหมือนกับผู้ที่ท ำงำนประจ ำซึ่งทำงบริษัทจะต้องจัดกำร 
  เรื่องตรวจสุขภำพพนักงำนอยู่แล้ว สรุปได้คือขณะนี้มีแนวทำงคัดเลือกคือ กลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบผล



๔๓ 

 

  ผิดปกติจำกปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๗๐ คน, กลุ่มท่ีท ำงำนที่บ้ำน, กลุ่มท่ีไม่ได้ท ำงำนประจ ำ, และ  
  กลุ่มเกษตรกร  
คุณสอนทิพย์ เสนอกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤก อัมพำต 
คุณโอภาส เห็นว่ำคนกลุ่ม ผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤก อัมพำตนั้น มักจะมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีของหมออยู่แล้ว และ
  คำดว่ำคนกลุ่มนี้คงมีโอกำสได้รับกำรตรวจสุขภำพอยู่เป็นประจ ำอยู่แล้ว 
คุณบุญเทียน คำดว่ำกลุ่ม ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิกำร จะเดินทำงไปตรวจสุขภำพล ำบำก 
คุณภรณ์ภัสสร เสนอกลุ่มผู้มีค่ำดัชนีมวลกำยผิดปกติ คือทัง้มำกกว่ำเกณฑ์ และน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน  
  เนื่องจำกจะมีโอกำสเกิดโรคมำกกว่ำคนที่มีค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
คุณโอภาส สรุปแนวทำงคัดเลือกผู้รับกำรตรวจสุขภำพในเบื้องต้น ดังนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบผลผิดปกติจำกปี 
  ๒๕๖๐ จ ำนวน ๗๐ คน, กลุ่มท่ีท ำงำนที่บ้ำน, กลุ่มท่ีไม่ได้ท ำงำนประจ ำ, กลุ่มเกษตรกร และ กลุ่ม
  ที่มีค่ำดัชนีมวลกำยผิดปกติ 

 ๓.๒ แนวทางการด าเนินการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  ในปี ๒๕๖๑ 
  ๓.๒.๑ การด าเนินงานโครงการจัดการขยะ ต่อเนื่องในปี ๒๕๖๑ ส าหรับ ๕ ต าบล (ต าบลแม่เมาะ      
  ต าบลสบป้าด ต าบลนาสัก ต าบลจางเหนือ และต าบลบ้านดง) 
เลขานุการฯ สอบถำมที่ประชุมเกี่ยวกับกำรต่อยอดโครงกำรจัดกำรขยะว่ำมีต ำบลไหนสนใจด ำเนินโครงกำรต่อบ้ำง และ

หำกต้องกำรด ำเนินกำรต่อ จะมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับอุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนรำยละเอียด ดัง
ตำรำงที่ ๖ 

 ที่ประชุมเหน็ชอบ 
ตารางที่ ๖ แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการเลี้ยงไส้เดือน 

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบที่ ๑ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๒ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๓ 

บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* ชุดส ำเร็จพร้อมใช้งำน 
รำคำ ๘๒๕ บำท ขี้วัวแห้ง ๕๐* วัสดุพร้อมเลี้ยงส ำเร็จ ๑๗๕** 

ดิน ๒๕* แม่พันธุ์ ๓ สำยพันธุ์ ๓๐๐** 

แม่พันธุ์ไส้เดือน ๓๐๐**   

วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ๕๐**   

รวม ๗๒๕    บาท รวม ๗๗๕    บาท รวม  ๘๒๕ บาท 

หมำยเหตุ * ชุมชนจัดหำเอง (เตรียมล่วงหน้ำก่อนวิทยำกรให้ควำมรู้), ** ฐำนกำรเรียนรู้จัดหำให้ในวันที่พร้อมลงบ่อ (หลังจำกให้ควำมรู้ ๓-๕ วัน) 

คุณแสงจันทร์ สนใจชุดส ำเร็จพร้อมใช้งำน ค่ำใช้จ่ำยแบบที่ ๓ 
คุณประภาวรรณ์ สอบถำมถ้ำได้ชุดเลี้ยงไส้เดือนส ำเร็จมำแล้ว จะน ำไปตั้งไว้ที่ไหน 
เลขานุการฯ เบื้องต้นจะน ำชุดเลี้ยงไส้เดือนไปไว้ที่บ้ำนของผู้ที่เข้ำรับกำรอบรม หมู่บ้ำนละ ๑๐ ชุด  
คุณประภาวรรณ์ อยำกให้หำอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ขี้วัวแห้ง ดิน ไส้เดือน เป็นต้น ส่วน 
  อุปกรณ์บำงอย่ำงที่หำไม่ได้ในท้องถิ่นค่อยให้ทำงทีมวิทยำกรจัดหำให้ 



๔๔ 

 

คุณโอภาส เสนอให้ผู้น ำในอ ำเภอแม่เมำะไปปรึกษำหำรือกันนอกรอบอีกครั้งหนึ่ง ได้ผลอย่ำงไรแล้วให้แจ้ง 
  ทำงทีม เลขำฯ 
คุณเกษศิรินทร์ เสนอให้แต่ละต ำบลสรุปงบประมำณ ส ำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในเบื้องต้นด้วย โดยไม่จ ำเป็นต้อง 
  เลือกซ้ ำเหมือนกันทุกต ำบลก็ได้ หำกได้ผลอย่ำงไรให้แจ้งทำงทีม เลขำฯ 
คุณประภาวรรณ์ หำกท ำกำรเลี้ยงไส้เดือนแล้วอยำกให้ดูทิศทำงกำรตลำด หรือภำพรวมในอนำคตด้วยว่ำ เมื่อมี 
  ไส้เดือนจ ำนวนมำก จะสำมำรถจ ำหน่ำย หรือสร้ำงรำยได้ ได้หรือไม่ เนื่องจำกประชำชนอ ำเภอ 
  แม่เมำะส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำอำชีพเกษตรกรรม 
  ๓.๒.๒ การเสนอโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ของต าบล      
  บ้านเสด็จ ในปี ๒๕๖๑ 
เลขานุการฯ ขอให้ต ำบลบ้ำนเสด็จน ำเสนอโครงกำรที่ต้องกำรท ำประจ ำปี ๒๕๖๑ ด้วย 
คุณสนิทฯ ทำงผู้ น ำชุมชนได้หำรือและได้ข้อสรุปแล้วว่ำปีนี้ จะขอท ำโครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติกเพ่ือ

สำธำรณประโยชน์ เนื่องจำกโครงกำรจัดซื้อพัดลมเพ่ือสำธำรณประโยชน์เมื่อปีที่แล้ว ได้ใช้ประโยชน์จริง 
คุณโอภาสฯ ขอให้ทำงบ้ำนดง ช่วยรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรจริยธรรมที่ด ำเนินกำรในปีที่แล้วด้วย และในปีนี้จะ

ด ำเนินกำรต่อหรือไม่ 
ผู้แทนเจ้าคณะประจ าต.บ้านดงฯ ปีที่ผ่ำนมำโครงกำรอบรมจริยธรรมเป็นโครงกำรค่อนข้ำงเร่งด่วน ในปีนี้จะขอไปหำรือ

กับเจ้ำคณะต ำบลท่ำนก่อน และเห็นด้วยในโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ เนื่องจำกเมื่อถึงเวลำมีงำนวัด ขยะ
ก็จะเต็มไปหมด อย่ำกให้มีกำรจัดกำรด้วยเช่นกัน 

คุณโอภาสฯ ขอให้ก ำนันต ำบลบ้ำนดงไปหำรือกับพระคุณเจ้ำ แล้วมำน ำเสนอในครั้งต่อไป 
เลขานุการฯ ขอให้ อสม. เตรียมรวบรวมรำยชื่อผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพไว้ก่อนในเบื้องต้น หำกทำงเลขำฯ 

ประสำนงำนกับทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำแล้วเสร็จจะได้ด ำเนินกำรในขั้นต่อไปได้ 
ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.  

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกกำรประชุม  
นำยโอภำส จริยภูม ิ  ตรวจทำน 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต.แม่เมาะ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑                                                                                                                     
วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.     

 ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 
……………………………………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระเกรียงศักดิ์  กิตติทรร  เจ้ำคณะประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๒. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์  พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๓. นำยถวิล   สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๔. นำยไชยวสันต์  ใหม่ทรำยเปียง (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส  จริยภูม ิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยสมทบ  ธรรมสรำงกูล (ผู้แทน) นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๓. นำยอนันต์  กันทะอู  ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง 
๔. นำงทองอินทร์  ท้ำวค ำลือ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๕.  นำยอบ   สอนทิพย์ ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย 
๖.  นำงแสงจันทร์  มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๗.  นำงสำวณัฐจรินทร์ บุญมำวงศ์ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม 
๘.  น.ส.ประภำวรรณ ์ ดีประสิทธิ์ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๙.  นำงเสำวลักษณ์  เตชนันท์  ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๑๐.  นำงวรำภรณ์  นำมพิชัย (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๑๑.  นำยองอำจ  ทองสุข  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด 
๑๒.  นำงประนอม  พันธ์ใหญ่ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๑๓.  นำงศิริพร   วงศ์ค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง 
๑๔.  นำงสมพร  ชุมศรี  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๑๕.  นำงพัชรี  ไชยะเสน ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย 
๑๖.  นำงจันทร์เที่ยง  กำสุวรรณ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๑๗.  นำงวันดี  ผำทอง  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม 
๑๘.  นำงอรวรรณ  ศรีพจน์  ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๑๙.  นำงพิกุล  ทำสุวรรณ ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มลคล 
๒๐.  นำงปัทมำกรณ์  อำจธัญกรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๒๑.  นำงวิรัตน์  ณ ล ำปำง ประธำน อสม.บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ  
๒๒.  นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๒๓.  นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๔.  นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๕.  นำงสำวสุดธิดำ ปงหำญ  (ผู้แทน) หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 



๔๖ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำยกมล  ทรำยสมุทร ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่เมำะ  
๒.       ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง(ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๓. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ – ฝ่ำยสื่อสำร 

     องค์กำรและชุมชนสัมพันธ์ 
๔. นำยไพรัตน์  เมืองดี  ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๕.  นำยพงค์กร  รัตนประเวศน์ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลนครล ำปำง 
๖. นำยณัฐพงษ์  อบแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด 
๗. นำยบุญมำ  เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๘. นำยสันต์  แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง 
๙. นำงกัลยำ  วงค์สถิตย์ ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง 
๑๐. นำงทิพย์วรรณ  ปิงแก้ว  หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบตัิครอบครัว และบริหำรปฐมภูมิ 

     โรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๑. นำงณพณภัสสร  ถำวรอธิวำสน์ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ หวม-ช., กสม-ช. 
๒. นำยอิทธิพล  ธรรมสิทธิ์ ช่ำงระดับ ๗ หสช-ฟ., กชส-ฟ. 
๓. นำยธวัชชัย  ลุนจุ่ม  ช่ำงระดับ ๖ หสช-ฟ., กชส-ฟ. 
๔. นำงสำวกรวีร์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ หวม-ช., กสม-ช. 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนของต าบลแม่เมาะ ดังนี้ 

บัญชีกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการ
เหมืองแร่ลิกไนต์ ของต าบลแม่เมาะ 

เลขาฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวัง
สุขภำพฯ ในวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ มีกำรเบิกเงินค่ำเบี้ยประชุมและค่ำเบรค ส ำหรับกำรประชุม                 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ บัญชีละ ๕,๒๕๐ บำท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บำท จึงท ำให้เงินในบัญชีกองทุน
พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต.แม่เมำะ คงเหลือ ๑๔๙,๐๓๕.๐๗ บำท และ เงินในบัญชี
กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ ต.แม่เมำะ คงเหลือ ๑๐๔,๑๕๗.๘๑ บำท                         

๑.๒ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และ
แผนงานโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนส าหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่  เหมือง

แร่ลิกไนต์ และโครงกำรภำยใต้กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับประชำชน โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน ในส่วนของกำรบูรณำกำรตรวจสุขภำพร่วมกับ
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ขณะนี้ทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำอยู่ในระหว่ำงจัดท ำระเบียบพัสดุจัดซื้อ  จัดจ้ำง



๔๗ 

 

ฉบับใหม่ จึงมีควำมล่ำช้ำ คำดว่ำจะด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้ช่วงปลำยปี  และหำกกรณีที่กองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำไม่สำมำรถตรวจสุขภ่พทันในปีนี้ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ จะด ำเนินกำรตรวจ โดย
คัดเลือกผู้เข้ำตรวจจำกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตำมเป็นล ำดับแรก เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมำณท่ีมีอยู่ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 เลขาฯ  มีท่ำนใดต้องกำรแก้ไขข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ 
 คุณอบ  แจ้งแก้ไขข้อควำม ในรำยงำนกำรประชุม หน้ำที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๗ จำก คุณสอนทิพย์ เป็น คุณอบ 
       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๓.๑ การด าเนินการโครงการต่อยอดการจัดการขยะของต าบลแม่เมาะ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๓.๑.๑ คัดเลือกรูปแบบการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อด าเนินการโครงการต่อยอดการจัดการขยะ 
เลขาฯ ได้มีกำรจัดอบรมอบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือนทั้ง 5 ต ำบล โดย ผศ.กำญจนำ คุมำ จำก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง และทีมงำน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ มีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
ทั้งสิ้น ๑๑๔ คน และมีค่ำใช้จ่ำย ๓๙,๘๐๐ บำท และจำกกำรประชุมครั้งที่ ๑/๑๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบจะด ำเนินกำรต่อยอดโครงกำร จึงขอสอบถำมที่ประชุมเกี่ยวกับกำรต่อยอดโครงกำรจัดกำรขยะว่ำ
ต้องกำรคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะน ำไปใช้ในโครงกำรแบบใด โดยมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
อุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนรำยละเอียด ดังตำรำงที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการเลี้ยงไส้เดือน 

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๑ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๒ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๓ 

บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* ชุดส ำเร็จพร้อมใช้งำน 
รำคำ ๘๒๕ บำท ขี้วัวแห้ง ๕๐* วัสดุพร้อมเลี้ยง

ส ำเร็จ 
๑๗๕** 

ดิน ๒๕* แม่พันธุ์ ๓ สำยพันธุ์ ๓๐๐** 

แม่พันธุ์ไส้เดือน ๓๐๐**   

วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ๕๐**   

รวม ๗๒๕    บาท รวม ๗๗๕    บาท รวม  ๘๒๕ บาท 

๑๒๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท  ๙๓,๐๐๐ บาท ๙๙,๐๐๐ บาท 

หมำยเหตุ * ชุมชนจัดหำเอง (เตรียมล่วงหน้ำก่อนวิทยำกรให้ควำมรู้), ** ฐำนกำรเรียนรู้จัดหำให้ในวันที่พร้อมลงบ่อ (หลังจำกให้ควำมรู้ ๓-๕ วัน) 

คุณอบ เนื่องจำกอุปกรณ์บำงส่วน เช่นขี้วัวแห้ง หรือ ดิน สำมำรถหำได้เองท้องถิ่นจึงขอเสนอที่ประชุม
คัดเลือกค่ำใช้จ่ำยแบบที่ ๒ 

คุณอนันต์ เสนอที่ประชุมเลือกค่ำใช้จ่ำยแบบที่ ๓ เป็นแบบส ำเร็จ เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน เนื่องจำก 
ขณะนี้เป็นหน้ำฝน ขี้วัวส่วนใหญ่จะเปียก หำยำก จึงไม่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ 



๔๘ 

 

ประธานฯ ขอมติที่ประชุมพิจำรณำเห็นชอบเลือกแบบประมำณค่ำใช้จ่ำยทั้ง ๓ แบบ 
          มติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาเลือกแบบท่ี ๓ 
คุณเสาวลักษณ์ ส ำหรับอุปกรณ์จะน ำไปไว้ที่ไหนส่วนตัวเสนอให้น ำไปไว้ที่ส่วนกลำงคือศำลำประจ ำหมู่บ้ำน 
ประธานฯ สรุปที่ประชุมเห็นด้วยว่ำให้น ำบ่อซีเมนต์และอุปกรณ์ไปไว้ที่จุดนัดรับของแต่ละหมู่บ้ำนแล้ว ผู้ใหญ่จะ

น ำไปกระจำยแจกจ่ำยให้กับลูกบ้ำนเอง 
เลขาฯ จะไปปรึกษำอำจำรย์กำญจนำ แล้วจะโอนเงินให้อำจำรย์เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และหลังจำกที่ได้รับ

อุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนแล้ว ทำงอำจำรย์จะมีกำรให้ค ำปรึกษำฟรี ตรวจเยี่ยมหลังจำกลงบ่อเลี้ยง    ๑ 
เดือน และเมื่อเลี้ยงครบ ๓ เดือน จะเข้ำมำสอนวิธีกำรคัดแยกปุ๋ย วิธีเก็บแม่พันธ์ กำรน ำปุ๋ยไปใช้
ประโยชน์ และกำรขยำยบ่อเลี้ยง โดยมีค่ำใช้จ่ำยเดินทำงครั้งละไม่เกิน ๖๐๐ บำท 

ประธานฯ เสนอและเชิญชวนให้น ำปุ๋ยจำกกำรเลี้ยงไส้เดือนมำลองขำยในงำนเทศกำลท่องเที่ยวประจ ำปี เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรหำรำยได้อีกทำงหนึ่ง 

คุณเกษศิรินทร์ เนื่องจำกก่อนเลี้ยงอำจำรย์กำญจนำจะต้องท ำกำรสำธิตวิธีกำรเลี้ยงอีกครั้ง จึงขอสอบถำมว่ำ 
สำมำรถก ำหนดจุดสำธิตได้ที่ไหน 

ประธานฯ สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนใหม่นำแขม เป็นจุดสำธิตวิธีกำรเลี้ยงไส้เดือน 
คุณเกษศิรินทร์ จะท ำกำรประสำนกับผู้ใหญ้บ้ำนใหม่นำแขม ก่อนวันเอำไปอุปกรณ์ไปลง 
 ๓.๑.๒ ก าหนดวันเวลาการจัดอบรมพร้อมปฏิบัติจริง 
เลขาฯ  ชี้แจงว่ำทำงอำจำรย์จะต้องเตรียมอุปกรณ์ประมำณ ๑ เดือน หำกพร้อมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง และ

เนื่องจำกที่ประชุมคัดเลือกแบบที่ ๓ แล้ว ทำงเลขำฯจะจัดกำรประสำนกับทำงอำจำรย์เอง 
คุณถวิล  ส ำหรับข้อ ๑.๒ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสุขภำพ ขอเสนอให้ทำงกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

เหมืองแร่ลิกไนต์ ด ำเนินกำรเลยดีกว่ำ 
เลขาฯ  ได้ด ำเนินกำรประสำนกับทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอระเบียบกำรจัดซื้อ   จัด

จ้ำงของทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำก่อน 
ประธานฯ ที่คุณ ถวิลน ำเสนอนั้นน่ำสนใจ หำกใช้งบประมำณกองทุนของเรำ ให้พิจำรณำจำกกลุ่มเสี่ยงเป็น

อันดับแรก แต่หำกบูรณำกำรร่วมกับทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำได้ ก็จะสำมำรถเพ่ิมโควต้ำผู้รับกำร
ตรวจได้มำกข้ึน 

คุณเกษศิรินทร์ ได้ลองค ำนวนแล้ว ว่ำแต่ละต ำบลจะมีงบตรวจสุขภำพประจ ำปี ต ำบลละ ๘๕,๐๐๐ บำท ซึ่ง
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว จะอยู่ที่ ประมำณ ๓๙๐ บำท ซึ่งจะได้โควต้ำต่อต ำบลประมำณ ๒๑๗ คนส่วนต ำบล
แม่เมำะ จะได้โควต้ำตรวจสุขภำพหมู่บ้ำนละ ๑๘ คน  

คุณศิริพร ปกติผู้รับกำรตรวจมักจะไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ต้องไปเกณฑ์คนมำตรวจอำจเกิดจำกกำร
ประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงด้วย ซึ่งที่ผ่ำนมำโครงกำรตรวจสุขภำพของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำจ้ำงเอกชนมำ 
มักจะเกิดควำมผิดพลำดบ่อยครั้ง ข้อมูลไม่ตรงกับที่อยู่ บำงคนไม่ได้รับผลกำรตรวจสุขภำพ เป็นต้น 

ประธานฯ ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น ชำวบ้ำนก็มีส่วนในกำรแจ้งข้อมูลคลำดเคลื่อนด้วย หำกเรำทรำบว่ำปัญหำ
เกิดขึ้นจำกอะไรก็สำมำรถแก้ได้ตรงจุด ผู้ที่มำรับกำรตรวจสุขภำพต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลด้วย 

คุณศิริพร อยำกให้โรงพยำบำลแม่เมำะเป็นผู้ตรวจ ซึ่งโรงพยำบำลมักจะมีข้อมูลของผู้ป่วยอยู่ในฐำนข้อมูลอยู่แล้ว 
ประธานฯ เบื้องต้นจะค ำนวนจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพจำกยอดเงินที่มีอยู่ในกองทุนโครงกำรเหมือง

ลิกไนต์ก่อน และจะต้องติดตำมควำมพร้อมของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำว่ำจะสำมำรถบูรณำกำรตรวจ
สุขภำพได้เมื่อไหร่ รวมไปถึงติดตำมทำงศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยำบำลแม่เมำะว่ำพร้อมที่จะ



๔๙ 

 

เริ่มด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้เลยหรือไม่ เนื่องจำกมีระเบียนเวชอยู่ในฐำนข้อมูลที่โรงพยำบำลอยู่
แล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.  

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกกำรประชุม  
นำยโอภำส จริยภูม ิ  ตรวจทำน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต.บ้านดง โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑                                                                                                                     
วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.     
 ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 

……………………………………………………………………………………. 
ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำงศิริขวัญ  แก้วดวงตำ (ผู้แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยโอภำส  จริยภูม ิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำงสำวบุษรำคัม  แจ้ห่มเครือ (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๓. นำยประสงค์  ค ำฟูบุตร ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๔. นำยสุค ำ   วังซ้ำย  ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนดง (หมู่ ๒) 
๕. นำยนิพล  อัครวีรวัฒนำ ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี (หมู่ ๓) 
๖. นำยประจักษ์  ชำติสืบ  ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ (หมู่ ๗) 
๗. นำยค ำผำย  จีระเดช  ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง (หมู่ ๘) 
๘. นำงสำวบุญศรี  วงศ์สุทะ  (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำย (หมู่ ๑)  
๙. นำงสำวขวัญเรือน  ปินตำเชื้อ ประธำน อสม.บ้ำนดง (หมู่ ๒) 
๑๐. นำงพัชรำภรณ์  อัครวีรวัฒนำ ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี (หมู่ ๓) 
๑๑.  นำงอำรีย์  บุญแพร่  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย (หมู่ ๔) 
๑๒.  นำงรัตนำพร  สอนเขื่อน ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ (หมู่ ๗) 
๑๓.  นำงค ำปัน  ตั๋นสืบ  ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง (หมู่ ๘) 
๑๔.  นำงนริศรำ  ค่ำทอง  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนท่ำสี  
๑๕.  นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๖.  นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๗.  นำงสำวสุดธิดำ ปงหำญ  (ผู้แทน) หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูสถิตวรพินิต (วินิด แก้วมูล)  เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนดง 
๒. นำงกัญญำรัตน์  กิ่งก้ ำ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๓. นำยยงเกียรติ  อินทรเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๔. นำยสุรพล  มณีวรรณ ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๕. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ-สื่อสำรองค์กำรและ 

                                                   ชุมชนสัมพันธ์ 
๖. นำงศิริพร  เครือวงค์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๗. นำยมำย   ปักรำช  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๘. นำยสมบูรณ์  ค ำปลิว  ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย (หมู่ ๔) 
๙. นำยสมชำติ  หละแหลม ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง (หมู่ ๕) 



๕๑ 

 

๑๐. นำยแก้ว  ลำภมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน (หมู่ ๖) 
๑๑. นำยอินจันทร์  อินตำ  ประธำน อสม. บ้ำนกลำง (หมู่ ๕) 
๑๒. นำยพิเชษฐ์  ทึงวำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน (หมู่ ๖) 
๑๓. นำงทิพย์วรรณ  ปิงแก้ว  หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบตัิครอบครัว และบริหำรปฐมภูมิ 

                โรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๔. นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๕. นำยสมเกียรติ  เพิงแก้ว  หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม  

                  ในกำรท ำงำน 
      ๑๖. นำงณพณภัสสร  ถำวรอธิวำสน์ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ หวม-ช., กสม-ช. 
๒. นำงสำวกรวีร์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ หวม-ช., กสม-ช. 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ของต าบลบ้านดง 
เลขาฯ เมื่อวันที่  ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ได้ เบิกเงินค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง ส ำหรับกำรประชุมครั้งที่  

๒/๒๕๖๑ บัญชีละ ๔,๑๕๐ บำท รวมเป็นเงิน ๘,๓๐๐ บำท จึงท ำให้เงินในบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบ
พ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ คงเหลือ ๑๒๕,๒๗๒.๘๘ บำท และเงินในบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพคงเหลือ 
๑๑๑,๖๐๔.๒๘ บำท                

 ที่ประชุมรับทราบ          

๑.๒ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และ
แผนงานโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนส าหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่  เหมือง

แร่ และโครงกำรภำยใต้กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับประชำชน โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี 
๒๕๖๑ ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน ในส่วนของกำรบูรณำกำรตรวจสุขภำพร่วมกับกองทุนพัฒนำ
ไฟฟ้ำ ขณะนี้ทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำอยู่ในระหว่ำงจัดท ำระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้ำงฉบับใหม่ จึงมี
ควำมล่ำช้ำ คำดว่ำจะด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้ช่วงปลำยปี  แต่หำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำไม่สำมำรถ
ตรวจสุขภำพทันในปีนี้ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ จะด ำเนินกำรตรวจสุขภำพ โดยคัดเลือกผู้เข้ำตรวจ
จำกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตำมเป็นล ำดับแรก เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมำณที่มีอยู่  

ประธานฯ สรุปเรื่องกำรตรวจสุขภำพในปีนี้คือ ทำงเลขำฯ ได้ด ำเนินกำรหำรือกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเรียบร้อย
แล้ว แต่ต้องรอระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงก่อน จึงยังไม่ได้ข้อสรุป ถ้ำหำกว่ำไม่สำมำรถบูรณำกำรกำรตรวจ
สุขภำพได้ จ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจจะเหลือประมำณ ๒๑๗ คน ซึ่งคิดเป็นหมู่บ้ำนละ ๒๗-๒๘ 
คนเท่ำนั้น  



๕๒ 

 

คุณค าผายฯ เสนอให้ลดจ ำนวนผู้จะตรวจสุขภำพของหมู่ที่ ๕ และ ๖ ลงแล้วไปเพ่ิมโควต้ำให้หมู่บ้ำนอ่ืนๆ แทน 
เนื่องจำกประชำกรทั้ง ๒ หมู่บ้ำนมีน้อย 

คุณเกษศิรินทร์ฯขอแจ้งว่ำ เงินกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ ของต ำบลบ้ำนดงคงเหลือ ๑๑๑,๖๐๔.๒๘ บำท เมื่อเฉลี่ย
แล้วสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำตรวจสุขภำพได้อีกหมู่บ้ำนละ ๒-๓ คน อย่ำงไรก็ตำมหำกสำมำรถ
บูรณำกำรกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำได้จะสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพได้มำกกว่ำนี้ 

 ที่ประชุมรับทราบ                       

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 เลขาฯ  มีท่ำนใดต้องกำรแก้ไขข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ 
 ประธานฯ  หำกมีข้อแก้ไข แจ้งได้ที่ทีมเลขำฯ 
         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ การด าเนินการโครงการต่อยอดการจัดการขยะของต าบลบ้านดง ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ ได้มีกำรจัดอบรมอบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือน ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง โดย ผศ.

กำญจนำ คุมำ จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง และทีมงำน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ มีจ ำนวนผู้
เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น ๖๐ คน มีค่ำใช้จ่ำย ๒๗,๑๐๐ บำท และจำกกำรประชุมครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจะด ำเนินกำรต่อยอดโครงกำร จึงขอสอบถำมที่ประชุมเกี่ยวกับกำรต่อยอดโครงกำร
จัดกำรขยะว่ำต้องกำรคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะน ำไปใช้ในโครงกำรแบบใด โดยมีกำรประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับอุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนรำยละเอียด ดังตำรำงที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการเลี้ยงไส้เดือน 

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๑ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๒ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๓ 

บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* ชุดส ำเร็จพร้อมใช้งำน 
รำคำ ๘๒๕ บำท ขี้วัวแห้ง ๕๐* วัสดุพร้อมเลี้ยง

ส ำเร็จ 
๑๗๕** 

ดิน ๒๕* แม่พันธุ์ ๓ สำย
พันธุ์ 

๓๐๐** 

แม่พันธุ์ไส้เดือน ๓๐๐**   

วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ๕๐**   

รวม ๗๒๕    บาท รวม ๗๗๕    บาท รวม  ๘๒๕ บาท 

๘๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท  ๖๒,๐๐๐ บาท ๖๖,๐๐๐ บาท 

หมำยเหตุ * ชุมชนจัดหำเอง (เตรียมล่วงหน้ำก่อนวิทยำกรให้ควำมรู้), ** ฐำนกำรเรียนรู้จัดหำให้ในวันที่พร้อมลงบ่อ (หลังจำกให้ควำมรู้ ๓-๕ วัน) 



๕๓ 

 

เลขาฯ นอกจำกนี้ยังมีอุปกรณ์เพ่ิมเติมที่ต้องเตรียมหลังจำกเลี้ยงแล้ว คือ ถังส ำหรับเก็บน้ ำฉี่ไส้เดือนแบบมี
ฝำปิด และอุปกรณ์ส ำหรับคัดแยกปุ๋ย และยังมีบริกำรให้ค ำปรึกษำแบบไม่คิดค่ำใช้จ่ำย มีกำรมำ
ตรวจเยี่ยมหลังลงบ่อเลี้ยง ๑ เดือน และเมื่อเลี้ยงครบ ๓ เดือน จะสอนวิธีคัดแยกปุ๋ย วิธีเก็บแม่พันธุ์ 
กำรน ำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ และกำรขยำยขนำดบ่อเลี้ยง ซึ่งในส่วนสุดท้ำยนี้จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงครั้งละไม่เกิน ๖๐๐ บำท โดยก ำหนดวันเวลำกำรจัดอบรมพร้อมปฏิบัติจริง ๑ เดือนหลังจำก
วันประชุม เพ่ือเตรียมจัดหำอุปกรณ์ 

ประธานฯ เสนอและเชิญชวนให้น ำปุ๋ยจำกกำรเลี้ยงไส้เดือนมำลองขำยในงำนเทศกำลท่องเที่ยวประจ ำปี เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรหำรำยได้อีกทำงหนึ่ง 

คุณประจักษ์ฯ ขอเสนอให้เลือกแบบที่ ๑ เนื่องจำกวัสดุ-อุปกรณ์บำงอย่ำง เช่น ดิน และขี้วัวแห้ง ชุมชนสำมำรถ
จัดหำเองได้ และจะได้ช่วยกองทุนประหยัดได้อีก ๑๐๐ บำท 

คุณนิพลฯ สอบถำมว่ำมีกำรก ำหนดประเภทของดินหรือไม่ กังวลว่ำกำรเลี้ยงจะไม่ได้ผลเพรำะใช้ดินผิดประเภท 
คุณรัตนาพรฯ เล่ำว่ำที่บ้ำนสวนป่ำฯ มีคนท ำโครงกำรลักษณะนี้ส ำเร็จ โดยใช้ดินที่มีอยู่ในพื้นท่ี 
คุณนิพลฯ กำรเลือกจะต้องเป็นมติเดียวกันหรือไม่ ถ้ำแต่ละหมู่บ้ำนเลือกไม่เหมือนกันจะได้ไหม 
ประธานฯ ขอให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
คุณนริศราฯ เห็นด้วยกับโครงกำรจัดกำรขยะโดยใช้ไส้เดือน เพรำะเป็นกำรก ำจัดขยะในชุมชนและช่วยลดโรคได้ 

อยำกให้คัดเลือกคนที่สนใจจะท ำจริงๆ แต่ขอเสนอให้หำคนช่วยเจำะท่อให้ด้วย 
คุณสุค าฯ ขอเลือกแบบที่ ๓ เพรำอยำกเริ่มต้นไปพร้อมๆ กัน ด้วยชุดวัสดุ-อุปกรณ์ชุดเดียวกัน 
คุณเกษศิรินทร์ฯถ้ำเลือกแบบที่ ๑ และ ๒ จะขอให้ตัวแทนไปเปิดบัญชี “ต ำบลบ้ำนดง กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบ

พ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์” แต่ถ้ำเลือกแบบที่ ๓ ทำงเลขำฯ จะประสำนโอนค่ำใช้จ่ำยกับทีมงำนอำจำรย์
เป็นรำยงวด 

คุณค าผายฯ ขอให้เลือกแบบที่ ๓ เพ่ือควำมสะดวก แต่ก็เห็นด้วยกับคุณประจักษ์ฯ ที่เสนอให้เลือกแบบที่ ๑ 
เพรำะจะได้ประหยัด 

ประธานฯ ขอมติในท่ีประชุม 
 มติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาเลือกแบบท่ี ๓ 

คุณเกษศิรินทร์ฯขอควำมร่วมมือให้ก ำนันช่วยสอบถำมผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน และบ้ำนกลำงว่ำสนใจจะท ำโครงกำรนี้อยู่
หรือไม ่

ประธานฯ ถ้ำสนใจ เรำจะเอำวัสดุ-อุปกรณ์ไปส่งที่บ้ำนจ ำปุย แต่ถ้ำไม่สนจะเฉลี่ยให้หมู่บ้ำนอ่ืนๆ ต่อไป 
คุณเกษศิรินทร์ฯ เนื่องจำกก่อนเลี้ยงอำจำรย์กำญจนำจะต้องท ำกำรสำธิตวิธีกำรเลี้ยงอีกครั้ง จึงขอสอบถำมว่ำ 

สำมำรถก ำหนดจุดสำธิตได้ที่ไหน 
คุณประสงค์ฯ ขอเสนอหมู่บ้ำนบ้ำนดง 
คุณเกษศิรินทร์ฯ จะท ำกำรประสำนกับผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนดง ก่อนวันเอำไปอุปกรณ์ไปส่ง โดยหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำ ย

ส ำหรับโครงกำรจัดกำรขยะแล้ว จะเหลือเงินกองทุนประมำณ ๖๐,๐๐๐ บำท ทำงชุมชนสนใจจะ
ด ำเนินโครงกำรอื่นๆ เช่น โครงกำรด้ำนศำสนำเหมือนปีก่อนหรือไม่ 

คุณประจักษ์ฯ ขอเสนอว่ำ หำกมีใครต้องกำรท ำโครงกำรใดให้เขียนเสนอเข้ำมำให้ที่ประชุมพิจำรณำ เพรำะถ้ำท ำ
โครงกำรร่วมกันก็ไม่ค่อยมีใครให้ควำมสนใจเท่ำที่ควร 

ประธานฯ อยำกให้ท ำโครงกำรร่วมกัน เพ่ือควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน 
คุณประจักษ์ฯ ยกตัวอย่ำงโครงกำรบวชภำคฤดูร้อน หรือโครงกำรให้พระเดินสำยสอนหนังสือหรือภำษำล้ำนนำตำม

โรงเรียนต่ำงๆ ในชุมชน 



๕๔ 

 

ประธานฯ ขอให้ก ำนันประสำนไปยังพระคุณเจ้ำ ด ำเนินกำรเดินสำยจัดสอนในโรงเรียน 
คุณศิริขวัญฯ อยำกขอฝำกให้ทำงคณะกรรมกำรฯ ท ำกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร เพ่ือที่ชำวบ้ำนจะได้ทรำบว่ำ

โครงกำรใดใช้งบจำกกองทุนใด เพรำะปัจจุบันมีกองทุนเยอะมำก และอีกเหตุผลคือจะได้
ประชำสัมพันธ์ให้โครงกำรนั้นๆ ด้วย เช่น พระคุณเจ้ำไปสอนหนังสือ ก็ท ำป้ำยไวนิลเล็กๆ ไปแขวน
หน้ำโต๊ะ เป็นต้น 

 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๘ น.  

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ  ตรวจทำน 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕๕ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต.สบป้าด โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                              

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑                                                                                                                 
วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ณ ห้องประชุม M.๒ อาคารที่ท าการเหมือง 

……………………………………………………………………………………. 
 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๒. นำยถวิล   สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๓. นำยกฤษฎำ  ศรีภูมินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๔. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ – ฝ่ำยสื่อสำร 

     องค์กำรและชุมชนสัมพันธ์ 
 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑๘.  นำยเกษม  มงคลเกียรติชัย (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๑๙.  นำยประยูร  บุญเรือง  (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๒๐.  นำยถนอม  กุลพินิจมำลำ ก ำนันต ำบลสบป้ำด 
๒๑.  นำยสิงห์คำน  มหำมิตร ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด 
๒๒.  นำยชนะชัย  วรำชัยกุล ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น 
๒๓.  นำยสมจิตร  วงศ์ปนิ  ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๒๔.  นำยศรีทวน  พำทุม  ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ 
๒๕.  นำยอภิชำติ  ใจนิกำร  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๖.  นำยศรีบุตร  มะติยำ  ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน 
๒๗.  นำยเกียรติ  ปินตำ  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๒๘.  นำงนงครำญ  พงศ์จินดำรัศมี ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด 
๒๙.  นำงอัมพร  วงศ์อ้ำย  ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น 
๓๐.  นำงแสงหล้ำ  ทองใหญ่ ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๓๑.  นำยส ำรำญ  พูลจันทร์ ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ 
๓๒.  นำยอนุชิต  มิ่งฉำย  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๓๓.  นำงวรันต์ฐิตำ  สิทธิฤทธิ์ (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

     บ้ำนสบป้ำด  
๓๔.  นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๓๕.  นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓๖.  นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓๗.  นำงสำวสุดธิดำ  ปงหำญ  (ผู้แทน) หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑๐. พระครูประทีปปุณณทัศน์  เจ้ำคณะต ำบลสบป้ำด 
๑๑. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์  พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 



๕๖ 

 

๑๒. นำยกมล  ทรำยสมุทร ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่เมำะ  
๑๓.      ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง(ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๑๔. นำยวินัย  แป้นน้อย ผุ้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๑๕. นำงบุญส่ง  ลุใจค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๑๖. นำยสวัสดิ์  วงค์ชมภู  ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน 
๑๗. นำงดำ   รินค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง 
๑๘. นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๙. นำยสมเกียรติ  เพิงแก้ว  หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

     สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๒๐. นำงณพณภัสสร  ถำวรอธิวำสน์ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ หวม-ช., กสม-ช. 
๔. นำงสำวกรวีร์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ หวม-ช., กสม-ช. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 

ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนของต าบลสบป้าด ดังนี้ 

บัญชีกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการ
เหมืองแร่ลิกไนต์ ของต าบลสบป้าด 

เลขาฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวัง
สุขภำพฯ ในวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ มีกำรเบิกเงินค่ำเบี้ยประชุมและค่ำเบรค ส ำหรับกำรประชุม                 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ บัญชีละ ๔,๑๕๐ บำท รวมเป็นเงิน ๘,๓๐๐ บำท จึงท ำให้เงินในบัญชีกองทุนพัฒนำ
หมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต.สบป้ำด คงเหลือ ๑๖๖,๔๑๕.๐๗ บำท และ เงินในบัญชีกองทุน
เฝ้ำระวังสุขภำพ ต.สบป้ำด คงเหลือ ๑๐๕,๘๕๘.๓๑ บำท                         

๑.๒ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และ
แผนงานโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนส าหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่  เหมือง

แร่ลิกไนต์ และโครงกำรภำยใต้กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับประชำชน โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน ในส่วนของกำรบูรณำกำรตรวจสุขภำพร่วมกับ
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ขณะนี้ทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำอยู่ในระหว่ำงจัดท ำระเบียบพัสดุจัดซื้อ  จัดจ้ำง
ฉบับใหม่ จึงมีควำมล่ำช้ำ คำดว่ำจะด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้ช่ วงปลำยปี และหำกกรณีที่กองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำไม่สำมำรถตรวจสุขภ่พทันในปีนี้ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ จะด ำเนินกำรตรวจ โดย
คัดเลือกผู้เข้ำตรวจจำกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตำมเป็นล ำดับแรก เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมำณท่ีมีอยู่ 



๕๗ 

 

คุณวรันต์ฐิตา ผู้ที่ผิดปกติจำกกำรตรวจสุขภำพปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๔ คน เกิดจำกสำเหตุอะไร 
เลขาฯ ส่วนใหญ่ควำมปิดปกติมักจะเกิดจำกพฤติกรรมส่วนตัว ทั้วนี้ทั้งนั้นได้มีกำรประสำนส่งข้อมูลผู้ที่รับกำร

ตรวจสุขภำพไว้ที่ รพ.สต.ประจ ำต ำบลเรียบร้อยแล้ว 
คุณศรีทวน ผู้ที่ผิดปกติอยู่บ้ำนไหนบ้ำง หำกเป็นหมู่บ้ำนที่รับผิดชอบจะได้ติดตำมผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิด 
เลขาฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้ำนสบป้ำด บ้ำนปงต้นปิน เป็นต้น จะกลับไปเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 
คุณเกษศิรินทร์ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ เพ่ือต้องกำรทรำบว่ำประชำชนจะได้รับ

ผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองหรือใหม่ แต่จำกผลที่พบผู้ที่ผิดปกติหรืออยูในกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เกิดจำก
พฤติกรรมส่วนตัว เช่น เป็นโรคเบำหวำน โรคหัวใจ หรือสูบบุหรี่ เป็นต้น 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 เลขาฯ  มีท่ำนใดต้องกำรแก้ไขข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ หำกมีสำมำรถแจ้งทีมเลขำฯได้ภำยหลัง 
       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๓.๑ การด าเนินการโครงการต่อยอดการจัดการขยะของต าบลแม่เมาะ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๓.๑.๑ คัดเลือกรูปแบบการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อด าเนินการโครงการต่อยอดการจัดการขยะ 
เลขาฯ ได้มีกำรจัดอบรมอบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือนทั้ง ๕ ต ำบล โดย ผศ.กำญจนำ คุมำ จำก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง และทีมงำน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ มีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
ทั้งสิ้น ๖๓ คน และมีค่ำใช้จ่ำย ๒๗,๓๐๐ บำท และจำกกำรประชุมครั้งที่ ๑/๑๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบจะด ำเนินกำรต่อยอดโครงกำร จึงขอสอบถำมที่ประชุมเกี่ยวกับกำรต่อยอดโครงกำรจัดกำรขยะว่ำ
ต้องกำรคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะน ำไปใช้ในโครงกำรแบบใด โดยมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
อุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนรำยละเอียด ดังตำรำงที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการเลี้ยงไส้เดือน 

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๑ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบที่ ๒ ค่าใช้จ่ายแบบที่ ๓ 

บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* ชุดส ำเร็จพร้อมใช้
งำน 

รำคำ ๘๒๕ บำท 
ขี้วัวแห้ง ๕๐* วัสดุพร้อมเลี้ยงส ำเร็จ ๑๗๕** 

ดิน ๒๕* แม่พันธุ์ ๓ สำยพันธุ์ ๓๐๐** 

แม่พันธุ์ไส้เดือน ๓๐๐**   

วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ๕๐**   

รวม ๗๒๕    บาท รวม ๗๗๕    บาท รวม  ๘๒๕ บาท 

๘๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท  ๖๒,๐๐๐ บาท ๖๖,๐๐๐ บาท 

หมำยเหตุ * ชุมชนจัดหำเอง (เตรียมล่วงหน้ำก่อนวิทยำกรให้ควำมรู้), ** ฐำนกำรเรียนรู้จัดหำให้ในวันที่พร้อมลงบ่อ (หลังจำกให้ควำมรู้ ๓-๕ วัน) 



๕๘ 

 

คุณศรีบุตร คนที่อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชน ๖๓ คน ที่ท ำกำรอบรมไปแล้ว ได้มีกำรติดตำมหรือไม่ ว่ำมีใคร
ต้องกำรต่อยอดโครงกำร เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำมีใครบ้ำงและไม่เห็นถึงควำมต่อเนื่องของโครงกำร  

คุณนงคราญ ไม่ทรำบว่ำมีโครงกำรอบรมกำรจัดกำรขยะนี้ด้วย 
คุณศรีบุตร ขอให้แจ้งด้วยว่ำด ำเนินกำรอะไรไปแล้วบ้ำง 
คุณเกษศิรินทร์ ขอควำมร่วมมือทำงผู้ใหญ่บ้ำนกับทำงประธำน อสม.ติดตำมผู้ที่ยังมีควำมสนใจต่อยอดโครงกำร หรือ

ผู้ที่สนใจท ำโครงกำรนี้ ได้หรือไม่ 
คุณศรีทวน วันที่อบรมยังไม่ทรำบว่ำมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรนี้และไม่ทรำบว่ำมีใครเข้ำร่วมอบรมบ้ำง 
เลขาฯ แสดงรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรให้ที่ประชุมทรำบ และแจกใบรำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมให้กับผู้ใหญ่บ้ำน

และ ประธำน อสม. 
คุณเกษม รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม ๖๓ คนนั้น เบื้องต้นจะกลับไปทบทวนรำยชื่อก่อนหรือหำคนใหม่ที่สนใจและ

มีควำมตั้งใจเข้ำร่วมก็สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกยังมีโควต้ำอยู่ 
คุณศรีบุตร ขอรำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะเพ่ือไปทบทวนผู้ที่สนใจจะร่วมโครงกำรจริงๆ  

และขอเลือกค่ำใช้จ่ำยแบบที่ ๓ พร้อมสอบถำมว่ำ เมื่อด ำเนินกำรไปแล้วจะมีตลำดรองรับไหม ถ้ำ
ส่งเสริมจนชำวบ้ำนสำมำรถตั้งตัวได้ จะมีแหล่งที่จะน ำปุ๋ยไปขำยไหม 

คุณประยูร ทำงอบต.สำมำรถช่วยสนับสนุนได้ เนื่องจำกในส่วนของต ำบลมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรเยอะ และส่วนตัว
ได้ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนอยู่เป็นประจ ำอยู่แล้ว และได้ทรำบว่ำทำงมหำวิทยำลัยแม่โจ้ได้มีกำรท ำโครงกำร
นี้อยู่เหมือนกัน และทำงอบต.ก็จะช่วยสนับสนุนข้อมูลวิธีกำรเลี้ยหรือรับซื้อปุ๋ยไส้เดือนได้ 

คุณณรงค์ศักดิ์ ในอนำคต กฟผ.อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ๒-๓ เดือน อำจจะรู้ผลชัดเจนกว่ำนี้ ในเรื่องของโครงกำร
ชีววิถีท่ีสำมำรถน ำปุ๋ยไส้เดือนมำใช้ในโครงกำรได้ 

คุณเกษศิรินทร์  ขอหำรือกับทำงโรงไฟฟ้ำก่อนถึงจะแจ้งได้ว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
คุณศรีบุตร พยำยำมจะให้ชำวบ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โดยใช้สำรเคมีลดลง 
          มติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาเลือกแบบท่ี ๓ 
เลขาฯ เลำขำฯจะโอนเงินให้อำจำรย์เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และหลังจำกที่ได้รับอุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนแล้ว 

ทำงอำจำรย์จะมีกำรให้ค ำปรึกษำฟรี ตรวจเยี่ยมหลังจำกลงบ่อเลี้ยง    ๑ เดือน และเมื่อเลี้ยงครบ ๓ 
เดือน จะเข้ำมำสอนวิธีกำรคัดแยกปุ๋ย วิธีเก็บแม่พันธ์ กำรน ำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ และกำรขยำยบ่อ
เลี้ยง โดยมีค่ำใช้จ่ำยเดินทำงครั้งละไม่เกิน ๖๐๐ บำท 

คุณเกษศิรินทร์ ก่อนเลี้ยงอำจำรย์กำญจนำจะมีกำรท ำกำรสำธิตวิธีกำรเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง 
 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
คุณถวิล  ระยะนี้ขอแจ้งว่ำที่จ.ล ำปำงมีโรคซิกำระบำดโดยเริ่มที่อ.วังเหนือประมำณ ๓๐ คน ซึ่งพำหะน ำ 

โรคคือยุงลำยจึงขอควำมร่วมมือผู้น ำทั้งประธำน อสม. และผู้ใหญ่บ้ำนร่วมกับประชำสัมพันธ์และเฝ้ำ
ระวัง ซึ่งตอนนี้ได้ประกำศให้ อ.วังเหนือเป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวังแล้ว โดยเชื้อไวรัสซิกำนี้จะอำศัยอยู่ใน 
Sperm ของผุ้ชำยได้นำนถึง ๖ เดือน ส่วนในเพศหญิงยังไม่มีผลกำรศึกษำว่ำเชื้อจะเจริญเติบโตได้ที่
ไหน แต่ถ้ำตั้งครรภ์ลูกจะได้รับเชื้อไวรัสด้วย  จึงขอให้ช่วยดูแล ป้องกัน ถ้ำเชื้อเข้ำมำในแม่เมำะแล้ว
จะควบคุมยำก ต้นตอของกำรระบำดครั้งนี้มำจำกคนที่ไปท ำงำนที่ระยองแล้วกลับบ้ำนจึงนะเชื้อมำ
ด้วย 

ประธานฯ จะมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ อีกครั้งช่วงไหน 



๕๙ 

 

เลขาฯ  ช่วงเดือนตุลำคมเพ่ือหำรือเรื่องโครงกำรตรวจสุขภำพถ้ำบูรณำกำรกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำไม่ได้จะ
ด ำเนินกำรตรวจเองโดยใช้เงินกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์เลย ในส่วน
ของอุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนจะประสำนแจ้งอีกครั้งหำกทรำบก ำหนดวันเวลำที่เอำของไปลงเรียบร้อย
แล้ว 

ประธานฯ แนะน ำให้สอบถำมอำจำรย์กำญจนำให้เข้ำใจในวันที่อำจำรย์มำให้ควำมรู้ก่อนท ำกำรเลี้ยงไส้เดือน 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๒ น.  

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกกำรประชุม  
นำยโอภำส จริยภูม ิ  ตรวจทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต.นาสัก และ ต.จางเหนือ                                    
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑                                                                                                                     
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.     

 ณ ห้องประชุมกองโยธา เหมืองแม่เมาะ 
……………………………………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระภูมิภัทร  ฐำนส̣มปณโ̣น (ผู้แทน)เจ้ำคณะต ำบลนำสัก 
๒. พระจักรพงษ์  อุตใส  (ผู้แทน)เจ้ำคณะต ำบลจำงเหนือ 
๓. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์  พัฒนำกรต ำบลนำสัก 
๔. นำงทิพพำ  ใจใหญ่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๕. นำยสุภำพ  หงส์สำมสิบเจ็ด ผุ้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสวรรค์ 
๖. นำยสุคร   ฉัตรแก้วสืบ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑.  นำยโอภำส  จริยภูม ิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒.  นำยบุญเทียน  กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๓.  นำยไพบูลย์  อ่ินแก้วน่ำน (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๔.  นำยอินปั๋น  อุตเตกุล  ก ำนันต ำบลนำสัก 
๕.  นำยรัตน์  อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๖.  นำยด ำเนิน  สังขวำรี  ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย 
๗.  นำยกิตติชัย  กันแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๘.  นำยสว่ำง  วงค์นำสัก ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก 
๙.  นำยเสมียน  แก้วไชยวงค์ ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๑๐.  นำงพรรณวิไล  จันมะโน  ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง 
๑๑.  นำยศรีมำ  แก้วรวม  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง 
๑๒.  นำยสุวิน  รูปทอง  ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น 
๑๓.  นำยบุญเทียม  จันทร์วงศ ์ ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก 
๑๔.  นำยฉลองชัย  ทิพย์ธำรำกร ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๑๕.  นำงสุกันทำ  จอมน้อย ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๑๖.  นำงเกตนรินทร์  หล้ำวงศำ ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๑๗.  นำงกัลยำ  เปี้ยสำย  ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก 
๑๘.  นำงสุกัญญำ  อินกำวี  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๑๙.  นำงบุษบง  อินบัว  (ผู้แทน)ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง 
๒๐.  นำงจินดำ  ศรีใจวงศ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๒๑.  นำงรมณีย์  ถำเงิน  (ผู้แทน)ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น 
๒๒.  นำงมำลี  เปี้ยสำย  ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ 
๒๓.  นำงนวลจันทร์  ทูลมำลย์ ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฎร์ 



๖๑ 

 

๒๔.  นำงนิ่มอนงค์  อินเยวสำย ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๒๕.  นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๖.  นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำยถวิล  สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๒.       ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง(ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๓.  ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ – ฝ่ำยสื่อสำร 

     องค์กำรและชุมชนสัมพันธ์ 
๔.       พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๕. นำยผจญ  ชุ่มวัง  ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๖. นำยบุญสวัสดิ์  โบพันธ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๗. นำงสมจิต  พลเคน  ผู้ใหญ่บ้ำนทำน 
๘. นำยประดุลย์  ใจคะนอง ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม 
๙. นำยตี๋   อินเตชะ  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ 
๑๐. นำงสมจิต  ครองรำษฏร์ ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย 
๑๑. นำยดอน  มะโนปิน ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง 
๑๒. นำยอนุฤทธิ์  อินปัญโญ ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๑๓. นำงจันทร์วิไล  ต๊ะสิทธิ์  ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก 
๑๔. นำงสำวศศิธร  อินเขียวสำย ประธำน อสม.บ้ำนทำน 
๑๕. นำงโสภำ  อินต๊ะวงค์ ประธำน อสม.บ้ำนวังตม 
๑๖. นำงศศิธร  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

     บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๑๗. นำยวีรพงษ์  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก 
๑๘.  นำยนัฐพงษ์  แสนค ำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน 
๑๙. นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๒๐. นำยสมเกียรติ  เพิงแก้ว  หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

     สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๒๑. นำงณพณภัสสร  ถำวรอธิวำสน์ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๒๒. นำยประยูรรัตน์  ประธำนรำษฎร์ หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ หวม-ช., กสม-ช. 
๒. นำงสำวกรวีร์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ หวม-ช., กสม-ช. 
๓. นำงสำวนุชจรินทร์ ต๊ะวงค์ษำ คนช ำนำญงำน หวม-ช., กสม-ช. 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนของต าบลสบป้าด ดังนี้ 



๖๒ 

 

บัญชีกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการ
เหมืองแร่ลิกไนต์ ของต าบลสบป้าด 

เลขาฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวัง
สุขภำพฯ ในวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ มีกำรเบิกเงินค่ำเบี้ยประชุมและค่ำเบรค ส ำหรับกำรประชุม                 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ บัญชีละ ๔,๑๕๐ บำท รวมเป็นเงิน ๘,๓๐๐ บำท จึงท ำให้เงินในบัญชีกองทุนพัฒนำ
หมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต.สบป้ำด คงเหลือ ๑๖๖,๔๑๕.๐๗ บำท และ เงินในบัญชีกองทุน
เฝ้ำระวังสุขภำพ ต.สบป้ำด คงเหลือ ๑๐๕,๘๕๘.๓๑ บำท                         

๑.๒ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และ
แผนงานโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนส าหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่  เหมือง

แร่ลิกไนต์ และโครงกำรภำยใต้กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับประชำชน โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน ในส่วนของกำรบูรณำกำรตรวจสุขภำพร่วมกับ
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ขณะนี้ทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำอยู่ในระหว่ำงจัดท ำระเบียบพัสดุจัดซื้อ  จัดจ้ำง
ฉบับใหม่ จึงมีควำมล่ำช้ำ คำดว่ำจะด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้ช่วงปลำยปี และหำกกรณีที่กองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำไม่สำมำรถตรวจสุขภ่พทันในปีนี้ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ จะด ำเนินกำรตรวจ โดย
คัดเลือกผู้เข้ำตรวจจำกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตำมเป็นล ำดับแรก เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมำณท่ีมีอยู่ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 เลขาฯ  มีท่ำนใดต้องกำรแก้ไขข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ หำกมีสำมำรถแจ้งทีมเลขำฯได้ภำยหลัง 
       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๓.๑ การด าเนินการโครงการต่อยอดการจัดการขยะของต าบลแม่เมาะ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๓.๑.๑ คัดเลือกรูปแบบการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อด าเนินการโครงการต่อยอดการจัดการขยะ 
เลขาฯ ได้มีกำรจัดอบรมอบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือนทั้ง 5 ต ำบล โดย ผศ.กำญจนำ คุมำ จำก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง และทีมงำน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ มีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 
๖๓ คน และมีค่ำใช้จ่ำย ๒๗,๓๐๐ บำท และจำกกำรประชุมครั้งที่ ๑/๑๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจะ
ด ำเนินกำรต่อยอดโครงกำร จึงขอสอบถำมที่ประชุมเกี่ยวกับกำรต่อยอดโครงกำรจัดกำรขยะว่ำต้องกำร
คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะน ำไปใช้ในโครงกำรแบบใด โดยมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับอุปกรณ์เลี้ยง
ไส้เดือนรำยละเอียด ดังตำรำงที่ ๑ 

 
 

 



๖๓ 

 

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการเลี้ยงไส้เดือน 

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบที่ ๑ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๒ ค่าใช้จ่ายแบบท่ี ๓ 

บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* บ่อซีเมนต์ ๓๐๐* ชุดส ำเร็จพร้อมใช้งำน 
รำคำ ๘๒๕ บำท ขี้วัวแห้ง ๕๐* วัสดุพร้อมเลี้ยงส ำเร็จ ๑๗๕** 

ดิน ๒๕* แม่พันธุ์ ๓ สำยพันธุ์ ๓๐๐** 

แม่พันธุ์ไส้เดือน ๓๐๐**   

วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ๕๐**   

รวม ๗๒๕    บาท รวม ๗๗๕    บาท รวม  ๘๒๕ บาท 

๑๒๐ ชุด รวม
เป็นเงิน 

๘๗,๐๐๐ บาท  ๙๓,๐๐๐ บาท 
๙๙,๐๐๐ บาท 

หมำยเหตุ * ชุมชนจัดหำเอง (เตรียมล่วงหน้ำก่อนวิทยำกรให้ควำมรู้), ** ฐำนกำรเรียนรู้จัดหำให้ในวันที่พร้อมลงบ่อ (หลังจำกให้ควำมรู้ ๓-๕ วัน) 

คุณศรีบุตร คนที่อบรมกำรจัดกำรขยะชุมชน ๖๓ คน ที่ท ำกำรอบรมไปแล้ว ได้มีกำรติดตำมหรือไม่ ว่ำมีใคร
ต้องกำรต่อยอดโครงกำร เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำมีใครบ้ำงและไม่เห็นถึงควำมต่อเนื่องของโครงกำร  

คุณนงคราญ ไม่ทรำบว่ำมีโครงกำรอบรมกำรจัดกำรขยะนี้ด้วย 
คุณศรีบุตร ขอให้แจ้งด้วยว่ำด ำเนินกำรอะไรไปแล้วบ้ำง 
เลขาฯ จะขอควำมร่วมมือทำงผู้ใหญ่บ้ำนกับทำงประธำน อสม.ติดตำมผู้ที่ยังมีควำมสนใจต่อยอดโครงกำร 

หรือผู้ที่สนใจท ำโครงกำรนี้ ได้หรือไม่ 
คุณศรีทวน วันที่อบรมยังไม่ทรำบว่ำมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรนี้และไม่ทรำบว่ำมีใครเข้ำร่วมอบรมบ้ำง 
เลขาฯ แสดงรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรให้ที่ประชุมทรำบ และแจกใบรำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมให้กับผู้ใหญ่บ้ำน

และ ประธำน อสม. 
คุณศรีบุตร  
          มติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาเลือกแบบท่ี ๓ 
คุณเสาวลักษณ์ ส ำหรับอุปกรณ์จะน ำไปไว้ที่ไหนส่วนตัวเสนอให้น ำไปไว้ที่ส่วนกลำงคือศำลำประจ ำหมู่บ้ำน 
ประธานฯ สรุปที่ประชุมเห็นด้วยว่ำให้น ำบ่อซีเมนต์และอุปกรณ์ไปไว้ที่จุดนัดรับของแต่ละหมู่บ้ำนแล้ว ผู้ใหญ่จะ

น ำไปกระจำยแจกจ่ำยให้กับลูกบ้ำนเอง 
เลขาฯ จะไปปรึกษำอำจำรย์กำญจนำ แล้วจะโอนเงินให้อำจำรย์เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และหลังจำกที่ได้รับ

อุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนแล้ว ทำงอำจำรย์จะมีกำรให้ค ำปรึกษำฟรี ตรวจเยี่ยมหลังจำกลงบ่อเลี้ยง    ๑ 
เดือน และเมื่อเลี้ยงครบ ๓ เดือน จะเข้ำมำสอนวิธีกำรคัดแยกปุ๋ย วิธีเก็บแม่พันธ์ กำรน ำปุ๋ยไปใช้
ประโยชน์ และกำรขยำยบ่อเลี้ยง โดยมีค่ำใช้จ่ำยเดินทำงครั้งละไม่เกิน ๖๐๐ บำท 

ประธานฯ เสนอและเชิญชวนให้น ำปุ๋ยจำกกำรเลี้ยงไส้เดือนมำลองขำยในงำนเทศกำลท่องเที่ยวประจ ำปี เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรหำรำยได้อีกทำงหนึ่ง 

คุณเกษศิรินทร์ เนื่องจำกก่อนเลี้ยงอำจำรย์กำญจนำจะต้องท ำกำรสำธิตวิธีกำรเลี้ยงอีกครั้ง จึงขอสอบถำมว่ำ 
สำมำรถก ำหนดจุดสำธิตได้ที่ไหน 



๖๔ 

 

ประธานฯ สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนใหม่นำแขม เป็นจุดสำธิตวิธีกำรเลี้ยงไส้เดือน 
คุณเกษศิรินทร์ จะท ำกำรประสำนกับผู้ใหญ้บ้ำนใหม่นำแขม ก่อนวันเอำไปอุปกรณ์ไปลง 
 ๓.๑.๒ ก าหนดวันเวลาการจัดอบรมพร้อมปฏิบัติจริง 
เลขาฯ  ชี้แจงว่ำทำงอำจำรย์จะต้องเตรียมอุปกรณ์ประมำณ ๑ เดือน หำกพร้อมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง และ

เนื่องจำกที่ประชุมคัดเลือกแบบที่ ๓ แล้ว ทำงเลขำฯจะจัดกำรประสำนกับทำงอำจำรย์เอง 
คุณถวิล  ส ำหรับข้อ ๑.๒ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสุขภำพ ขอเสนอให้ทำงกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

เหมืองแร่ลิกไนต์ ด ำเนินกำรเลยดีกว่ำ 
เลขาฯ  ได้ด ำเนินกำรประสำนกับทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอระเบียบกำรจัดซื้อ   จัด

จ้ำงของทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำก่อน 
ประธานฯ ที่คุณ ถวิลน ำเสนอนั้นน่ำสนใจ หำกใช้งบประมำณกองทุนของเรำ ให้พิจำรณำจำกกลุ่มเสี่ยงเป็น

อันดับแรก แต่หำกบูรณำกำรร่วมกับทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำได้ ก็จะสำมำรถเ พ่ิมโควต้ำผู้รับกำร
ตรวจได้มำกข้ึน 

คุณเกษศิรินทร์ ได้ลองค ำนวนแล้ว ว่ำแต่ละต ำบลจะมีงบตรวจสุขภำพประจ ำปี ต ำบลละ ๘๕,๐๐๐ บำท ซึ่ง
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว จะอยู่ที่ ประมำณ ๓๙๐ บำท ซึ่งจะได้โควต้ำต่อต ำบลประมำณ ๒๑๗ คนส่วนต ำบล
แม่เมำะ จะได้โควต้ำตรวจสุขภำพหมู่บ้ำนละ ๑๘ คน  

คุณศิริพร ปกติผู้รับกำรตรวจมักจะไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ต้องไปเกณฑ์คนมำตรวจอำจเกิดจำกกำร
ประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงด้วย ซึ่งที่ผ่ำนมำโครงกำรตรวจสุขภำพของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำจ้ำงเอกชนมำ 
มักจะเกิดควำมผิดพลำดบ่อยครั้ง ข้อมูลไม่ตรงกับที่อยู่ บำงคนไม่ได้รับผลกำรตรวจสุขภำพ เป็นต้น 

ประธานฯ ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น ชำวบ้ำนก็มีส่วนในกำรแจ้งข้อมูลคลำดเคลื่อนด้วย หำกเรำทรำบว่ำปัญหำ
เกิดขึ้นจำกอะไรก็สำมำรถแก้ได้ตรงจุด ผู้ที่มำรับกำรตรวจสุขภำพต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลด้วย 

คุณศิริพร อยำกให้โรงพยำบำลแม่เมำะเป็นผู้ตรวจ ซึ่งโรงพยำบำลมักจะมีข้อมูลของผู้ป่วยอยู่ในฐำนข้อมูลอยู่
แล้ว 

ประธานฯ เบื้องต้นจะค ำนวนจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพจำกยอดเงินที่มีอยู่ในกองทุนโครงกำรเหมือง
ลิกไนต์ก่อน และจะต้องติดตำมควำมพร้อมของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำว่ำจะสำมำรถบูรณำกำรตรวจ
สุขภำพได้เมื่อไหร่ รวมไปถึงติดตำมทำงศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยำบำลแม่เมำะว่ำพร้อมที่จะ
เริ่มด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้เลยหรือไม่ เนื่องจำกมีระเบียนเวชอยู่ในฐำนข้อมูลที่โรงพยำบำลอยู่
แล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.  

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ  ตรวจทำน 

 

 

 



๖๕ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑                                                                                                                     
วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.     

 ณ ห้องประชุม M.๑ อาคารที่ท าการเหมือง 
……………………………………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูสถิตย์วรพินิต   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๒. พระใบฎีกำนพฤทธิ์ สิทธิญำนำมย์ เจ้ำคณะประจ ำต ำบลนำสัก 
๓. น.ส.ศันสนีย ์  คงแจง  พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๔. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์  พัฒนำกรประจ ำต ำบลนำสัก 
๕. นำงสำวอภิญญำ  คงชำรี  พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๖. นำยชำญยุทธ์  ค ำวรรณ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๗. นำงศิริขวัญ  แก้วดวงตำ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๘. นำยสุภำพ  ทองชำติ  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๙. นำยอภิชำติ  สิงห์ค ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๑๐. นำยสันษร  วรรณแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 
๑๑. นำยสุภำพ  หงส์สำมสิบเจ็ด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสวรรค์ 
๑๒. นำงศิริพร  เครือวงศ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๓. นำยเฉลิม  บรรจง  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 

 
 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยเกษม  มงคลเกียรติชัย (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำงสำวบุษรำคัม  แจ้ห่มเครือ (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๓. นำยไพบูลย์  อ่ินแก้วน่ำน (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๔. นำยมำนพ  ปัญญำยืน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๕. นำงกันยำ  กันเอ้ย  (ผู้แทน) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๖. นำงอินธิลำ  ไชยวงค์ษำ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๗. นำยประสงค์  ค ำฟูบุตร ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๘. นำยผจญ  ชุ่มวังค์  ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๙.  นำยสุวิท  มะโนปิน (ผู้แทน) ก ำนันต ำบลสบป้ำด 
๑๐.  นำยกิตติชัย   กันแก้ว  ก ำนันต ำบลนำสัก 
๑๑.  นำยอนันต์  กันทะอู  ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง 
๑๒.  นำงบุญมี  มั่งจิ๋ว  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๑๓.  นำยอบ   สอนทิพย์ ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย 
๑๔.  นำงแสงจันทร์  มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 



๖๖ 

 

๑๕.  นำงสำวณัฐจรินทร์ บุญมำวงศ์ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม 
๑๖.  น.ส.ประภำวรรณ ์ ดีประสิทธิ์ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๑๗.  นำงเสำวลักษณ์  เตชนันท์  ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๑๘.  นำงวรำภรณ์  นำมพิชัย (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๑๙.  นำยชนะชัย  วรำชัยกุล ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น 
๒๐.  นำยสมจิตร  วงศ์ปิน  ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๒๑.  นำยศรีทวน  พำทุม  ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ 
๒๒.  นำงสำวโสภำ  อินทวงค์ ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๓.  นำงรัฐติพร  ปกแก้ว  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๒๔.  นำยสุค ำ  วังซ้ำย  ผู้ใหญ่บ้ำนดง 
๒๕.  นำยนิพล  อัครวีรวัฒนำ ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี 
๒๖.  นำยดี   นันต๊ะเสน (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย 
๒๗.  นำยสมบัติ  หลักแหลม (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง 
๒๘.  นำยชำญชัย  ลำภมำ  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน 
๒๙.  นำยประจักษ์  ชำติสืบ  ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๓๐.  นำยค ำผำย  จรีะเดช  ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๓๑.  นำยสุวิน  รูปทอง  ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น 
๓๒.  นำงสมจิตร  พลเคน  ผู้ใหญ่บ้ำนทำน 
๓๓.  นำยฉลองชัย  ทิพย์ธำรำกร ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๓๔.  นำยด ำเนิน  สังขวำรี  ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย 
๓๕.  นำยสว่ำง  วงศ์นำสัก ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก 
๓๖.  นำงสำวพรรณวิไล จันทร์วงค ์ ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง 
๓๗.  นำยศรีมำ  แก้วรวม  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง. 
๓๘.  นำยณรงค์เดช  วงค์อ้ำย  ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง 
๓๙.  นำยอุดม  ปันทวัน  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๔๐.  นำยสุภำพ  ค ำฟูบุตร ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ 
๔๑.  นำงสำวสุทิศำ  แก้วอินถำ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง 
๔๒.  นำยอภิชัย  ค ำเครือ  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๔๓.  นำงสำวบุญเทียม วงศ์อ่อน  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๔๔.  นำงจ ำเนียร  หมูแก้วเครือ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๔๕.  นำยองอำจ  พรหมพัง ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๔๖.  นำยประทีบ  รุ่มรวย  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๔๗.  นำยองอำจ  ทองสุข  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด 
๔๘.  นำงศิริพร   วงศ์ค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง 
๔๙.  นำงสมพร  ชุมศรี  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๕๐.  นำงปรำณี  ก๋ำเครือค ำ (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย 
๕๑.  นำงจันทร์เที่ยง  กำสุวรรณ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๕๒.  นำงวันดี  ผำทอง  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม 



๖๗ 

 

๕๓.  นำงกัลยำ  วงค์สถิตย์ ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง 
๕๔.  นำงอรวรรณ  ศรีพจน์  ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๕๕.  นำงพิกุล  ทำสุวรรณ ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มลคล 
๕๖.  นำงปัทมำกรณ์  อำจธัญกรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๕๗.  นำงฟองจันทร์  อินทร์จักร์ (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๕๘.  นำงอัมพร  วงศ์อ้ำย  ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น 
๕๙.  นำงแสงหล้ำ  ทองใหญ่ ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๖๐.  นำยส ำรำญ  พูลจันทร์ ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ 
๖๑.  นำงบุญส่ง  ลุใจค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๖๒.  นำยสวัสดิ ์  วงค์ชมภู  ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน 
๖๓.  นำงรัตนำ  อู่เงิน  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๖๔.  นำงบุญศรี  วงค์สุทะ  (ผู้แทน) ประธำน อสม. บ้ำนหัวฝำย 
๖๕.  นำงสำวขวัญเรือน ปินตำเชื้อ ประธำน อสม. บ้ำนดง 
๖๖.  นำงพัชรำภรณ์  อัครวีรวัฒนำ ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี 
๖๗.  นำงอำรีย์  บุญแพร่  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย 
๖๘.  นำงรัตนำพร  สอนเชื่อน ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๖๙.  นำงค ำปัน  ตั๋นสืบ  ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๗๐.  นำงมำลี  เบี้ยสำย  ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ 
๗๑.  นำงบังอร  ยำวิเคียน ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก 
๗๒.  นำงวิจิตร  ใหม่แก้วสุข ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฏร์ 
๗๓.  นำงยุพิน  กันธิยำใจ ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๗๔.  นำงอรพินท์  วงศ์นำสัก (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก 
๗๕.  นำงสุกัญญำ  อินกำวี  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๗๖.  นำงจินดำ  ศรีใจวงศ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๗๗.  นำงนงเยำว์  จันต๊ะวงค์ ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ 
๗๘.  นำงค ำน้อย  จันทร์ต๊ะเครือ ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม 
๗๙.  นำงสมพร  ปำเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง 
๘๐.  นำงน้อย  ปัญญำทำ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๘๑.  นำงสำวอ ำพรรณ์ งำมขุนทศ ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๘๒.  นำงสมควร  เทพภำพ ประธำน อสม.บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๘๓.  นำงค ำสุข  ศรีสุวรรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๘๔.  นำงอัสดำภรณ์  ต๊ะพันธ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๘๕.  นำงประจีน  เสือปรำงค์ (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๘๖.  นำงสำวภรณ์ภัสสรณ ์ กำค ำ  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนสบป้ำด 
๘๗.  นำยวีรพงษ์  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนกอรวก 
๘๘.  นำงศศิธร  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๘๙.  นำยมีศักดิ์  ค ำตุ้ยเครือ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนทรำยทอง 
๙๐.  นำงทิพย์วรรณ์  ปิงแก้ว  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยำบำลแม่เมำะ 



๖๘ 

 

๙๑.  นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๙๒.  นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูวิสุทธ์ศีลประสิทธิ์(ประสิทธิ์ สีลสุทโธ)เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๒. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๓. พระสุวรรณวสุตตโม   เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ  
๔. พระครูประทีปปุณณทัศน์   เจ้ำคณะต ำบลสบป้ำด 
๕. นำยชูชีพ  บุนนำค  นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๖. นำยบุญเทียน  กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๗.  นำงนันทิญำ  สุสำ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๘. นำยทิวำกร  นำมสองวงศ์ (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๙. นำงนงค์รัก  ภำคบุญ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๑๐.     พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๑.  นำงทิพพำ  ใจใหญ่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๑๒.  นำยบพิตร  ศิริรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 
๑๓.  นำยยงเกียรติ  อินทรเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๑๔.  นำยสมคิด  เครือสบจำง ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๑๕. นำยสุขเกษม  สุริยำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๑๖. นำยไพรัตน์  เมืองดี  ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๑๗. นำยสถิตย์  ปัญญำยืน ก ำนันต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๘.  นำงเอมอร  ณ ล ำปำง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลนครล ำปำง 
๑๙. นำยณัฐพงษ์  อบแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด 
๒๐. นำยบุญมำ  เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๑. นำยสันต์  แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง 
๒๒. นำยสิงห์คำน  มหำมิตร ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด 
๒๓.  นำยศรีบุตร  มะติยำ  ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน 
๒๔. นำยรัตน์   อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๒๕. นำยเสมียน  แก้วไชยวงค์ ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๒๖.  นำยบุญเทียม  จันทร์วงศ ์ ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก 
๒๗.  นำยประดุลย์  ใจคะนอง ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม 
๒๘.  นำยตี๋   อินเตชะ  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ 
๒๙. ว่ำที่ร.ต.ธีรยุทธ  ธรรมสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง 
๓๐.  นำยสมบูรณ ์  ค ำทำ  ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม 
๓๑.  นำยสนิท  วังสุนันท์ ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๓๒. นำงประนอม  พันธ์ใหญ่ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๓๓.  นำงนงครำญ  พงศ์จินดำรัศมี ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด 
๓๔.  นำงดำ   รินค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง 



๖๙ 

 

๓๕. นำยอินจันทร์  อินตำ  ประธำน อสม.บ้ำนกลำง 
๓๖. นำยพิเชษฐ์  ทึงวำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน 
๓๗.  นำงจีรพร  หล้ำปำวงศ ์ ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น 
๓๘.  นำงศศิธร  อินเขียวสำย ประธำน อสม.บ้ำนทำน 
๓๙. นำงโสภำ  อินต๊ะวงค์ ประธำน อสม.บ้ำนวังตม 
๔๐. นำงสุกันทำ  จอมน้อย ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๔๑. นำงสมจิต  ครองรำษฎร์ ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย 
๔๒.  นำงเกตนรินทร์  หล้ำวงศำ ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๔๓.  นำยดอน  มะโนปิน ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง 
๔๔. นำงวัฒนำ  แสนทิ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง 
๔๕. นำยอนุฤทธิ์  อินปัญโญ ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๔๖.  นำงซ้อน  บุญเรือง  ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง 
๔๗.  นำยนัฐพงษ์  แสนค ำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนทำน 
๔๘.  นำยเจริญ  จักรเครือ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนท่ำสี 
๔๙. นำยภูษิต  จ ำเริญขจรสุข ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนจ ำค่ำ 
๕๐.  นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๕๑.  นำยสุนทร  ดำวประเสริฐ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงสำวอัมพวรรณ เรืองแสง พยำบำลปริญญำระดับ ๙ กองกำรแพทย์แม่เมำะ 
๒. นำยศุภชัย  ไชยมิตรชิด ช่ำงระดับ ๘ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๓. นำงสำวสุดธิดำ  ปงหำญ  ช่ำงระดับ ๗ แผนกองค์กรสัมพันธ์ 
๔. นำยสุรพล  ต๊ะทอง  พนักงำนวิชำชีพระดับ ๙ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๕. นำยทรงศิลป์  มะโน  วิทยำกรระดับ ๑๐ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๖. นำงสำวอำธิตำ  เดชชลำลัย นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๗. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๘. นำงสำวกรวีร์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แนะน าประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย อ าเภอม่เมาะ จังหวัดล าปาง คนใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของเหมืองแม่เมาะ 
เลขาฯ แนะน ำคุณประจวบ ดอนค ำมูล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะคนใหม่ ด ำรง

ต ำแหน่งแทน คุณโอภำส จริยภูมิ ที่หมดอำยุรำชกำรไปเมื่อเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๒ แจ้งบัญชีคงเหลือกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

เหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลแม่เมาะ 



๗๐ 

 

เลขาฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ
ประชำชนโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ รำยละเอียดดังตำรำง 

ต าบล 
บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่ 
เหมืองแร่ลิกไนต์ ยอดสุทธิ (บาท) 

บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
เหมืองแร่ลิกไนต์ ยอดสุทธิ (บาท) 

แม่เมำะ ๔๖,๕๑๔.๙๖ ๑๐๐,๗๐๐.๒๘ 
บ้ำนดง ๕๗,๕๗๓.๖๕ ๑๐๙,๘๕๔.๕๔ 

สบป้ำด ๙๘,๔๗๔.๔๖ ๑๐๓,๙๒๖.๕๓ 

นำสัก ๗๙,๙๐๙.๓๔ ๑๑๓,๙๑๙.๒๘ 

จำงเหนือ ๙๕,๓๕๓.๔๗ ๑๑๑.๔๖๕.๙๙ 
บ้ำนเสด็จ ๘,๕๐๒.๑๒ ๑๐๕,๓๘๑.๔๖ 

ตารางที่ ๑ แสดงยอดเงินคงเหลือตามบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และบัญชีกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

  ๑.๓ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑  
        - โครงการต่อยอดการจัดการขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน (๕ ต าบล ในอ าเภอแม่เมาะ) 
 เลขาฯ  ด ำเนินกำรจัดส่งอุปกรณ์และสำธิตวิธีกำรเลี้ยงไส้เดือนโดยใช้ขยะเปียกแล้วเสร็จ ๓ ต ำบล ดังนี้  

ต ำบลแม่เมำะ ต ำบลสบป้ำ และต ำบลนำสัก คงเหลือต ำบลบ้ำนดง ค้ำงส่งอุปกรณ์จ ำนวน ๒ หมู่บ้ำน 
เนื่องจำกเป็นฤดูฝน กำรคมนำคมล ำบำก และต ำบลจำงหเนือ เนื่องจำกเป็นฤดูเก่ียวข้ำว  

 คุณอบฯ สอบถำมว่ำ หลังจำกที่ทีมอำจำรย์มำสำธิตวิธีกำรเลี้ยงไส้เดือนแล้ว แจ้งว่ำจะเข้ำมำสอนเก็บผลผลิต
และวิธีกำรคัดแยกปุ๋ยอยำกทรำบว่ำยังมีกำรติดต่อประสำนงำนกันอยู่หรือไม่ 

 เลขาฯ ได้ประสำนงำนกับทำงอำจำรย์แล้ว แจ้งว่ำขอส่งอุปกรณ์ให้ต ำบลบ้ำนดงและต ำบลจำงเหนือให้ครบ
ก่อนแล้วจึงจะเข้ำมำสอนเก็บผลผลิตและวิธีกำรคัดแยกปุ๋ยต่อไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 

       - โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกจ านวน ๔๐๐ ตัว เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ (ต าบลบ้านเสด็จ) 

 เลขาฯ ด ำเนินกำรจัดซื้อและจัดส่งเก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน ๔๐๐ ตัว ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ โดยมีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ๙๘,๐๐๐ บำท 

  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เลขาฯ  มีคณะกรรมกำรฯ ท่ำนใดต้องกำรแก้ไขรำยละเอียดในรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หรือไม ่

 ประธานฯ หำกมีท่ำนใดต้องกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลัง สำมำรถแจ้งได้ที่ทีมเลขำ 



๗๑ 

 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ภายใต้กองทุนเฝ้า

ระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ แจ้งรำยกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๑ และรำคำค่ำบริกำร ภำยใต้เงื่อนไขกำรประกันรำคำ 

ตรวจสุขภำพ ๑,๕๐๐ คน คิดรำคำคนละ ๓๓๐ บำท ดังตำรำง  

รายการตรวจ 
ค่าบริการ

ปกต ิ
จ านวน 
(คน) 

รวมเงิน 
(บาท) 

๑. กำรซักประวัติ/คัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ 
- แบบสัมภำษณ์ประวัติกำรเจ็บป่วย 
- ชั่งน้ ำหนัก,วัดส่วนสูง 
- ค ำนวณดัชนีมวลกำย 

- ๑,๕๐๐ - 

๒. วัดควำมดันโลหิต, จับชีพจร, อัตรำกำรหำยใจ ประเมิน
ควำมเครียด 

- ๑,๕๐๐ - 

๓. ตรวจร่ำงกำยท่ัวไป โดยแพทย์/ พยำบำลวิชำชีพที่ผ่ำนกำรอบรมฯ ๘๐ บำท ๑,๕๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
๔. ถ่ำยภำพรังสีทรวงอก ( Chest X-Ray ) ๑๕๐ บำท ๑,๕๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ 

๕. เจำะเลือด-เพ่ือตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ๑๐๐ บำท ๑,๕๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
๖. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจเป็นเล่มใหญ่รำยบุคคลรวม แยกรำยหมู่บ้ำน ๕๐๐ บำท ๑๒ ชุด ๖,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                  (ห้ำแสนหนึ่งพันบำทถ้วน) ๕๐๑,๐๐๐ 

ตารางท่ี ๒ แสดงรายการตรวจสุขภาพและราคาค่าบริการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ แจ้งจ ำนวนเงินและจ ำนวนคนที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งออกได้ ๒ 

แนวทำงดังนี้ แนวทำงแรก ใช้งบประมำณของแต่ละต ำบลที่เหลืออยู่ หักค่ำใช้จ่ำยค่ำด ำเนินกำรแล้ว
น ำมำหำรเฉลี่ย จะได้จ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพแตกต่ำงกันในแต่ละต ำบล ส่วนแนวทำงที่
สองคือ น ำงบประมำณที่เหลือของทุกต ำบลมำรวมกันหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยค่ำด ำเนินกำรแล้ว หำร
เฉลี่ย จะได้จ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพเท่ำกันในทุกต ำบล แสดงรำยละเอียดดังตำรำง 

ต าบล งบประมาณ 
(บาท) 

หักค่าด าเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

จ านวนผู้เข้าตรวจคิด
แยกรายต าบล (คน) 

จ านวนผู้เข้าตรวจคิด
รวมทุกต าบล (คน) 

แม่เมำะ ๑๐๐,๗๐๐ ๙๐,๗๐๐ ๒๗๕ (๒๕ คน/หมู่บ้ำน) ๓๕๕ (๓๕ คน/หมู่บ้ำน) 

บ้ำนดง ๑๐๙,๘๕๔ ๙๙,๘๕๔ ๓๐๒ (๓๘ คน/หมู่บ้ำน) ๒๘๐ (๓๕ คน/หมู่บ้ำน) 

สบป้ำด ๑๐๓,๙๒๖ ๙๓,๙๒๖ ๒๘๔ (๓๕ คน/หมู่บ้ำน) ๒๘๐ (๓๕ คน/หมู่บ้ำน) 

นำสัก ๑๑๐,๔๑๙ ๑๐๐,๔๑๙ ๓๐๔ (๔๓ คน/หมู่บ้ำน) ๒๔๕ (๓๕ คน/หมู่บ้ำน) 



๗๒ 

 

จำงเหนือ ๑๑๑,๔๖๕ ๑๐๑,๔๖๕ ๓๐๗ (๔๔ คน/หมูบ่้ำน) ๒๔๕ (๓๕ คน/หมู่บ้ำน) 

บ้ำนเสด็จ ๑๐๕,๓๘๑ ๙๕,๓๘๑ ๒๘๙ (๒๙ คน/หมู่บ้ำน) ๓๕๐ (๓๕ คน/หมู่บ้ำน) 

รวม ๖๔๑,๗๔๕ ๕๘๑,๗๔๕ ๑,๗๖๑ ๑,๗๕๕ 
ตารางท่ี ๓ แสดงจ านวนเงินและจ านวนคนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๑ แยกรายต าบล 

 
ประธานฯ ขอให้ทุกท่ำนช่วยกันพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเลือกจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ โดย

ให้ทุกฝ่ำยได้รับประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียม 
คุณอบฯ เห็นด้วยกับทำงเลือกที่สอง เนื่องจำกจะได้จ ำนวนคนมำกกว่ำแยกจ่ำยรำยต ำบล 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ขอมติในท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแนวทางท่ีสอง 

เลขาฯ ขอหำรือในอีกเรื่องคือ ถ้ำหำกมีคนมำตรวจสุขภำพเกินจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ งบประมำณที่ตั้งไว้จะไม่
เพียงพอ จะขออนุญำตใช้งบของกองทุนประจ ำปี ๒๕๖๒ ได้หรือไม ่

คุณนิพลฯ ไม่ต้องกำรให้ดึงงบจำกกองทุนปีหน้ำมำใช้ร่วมกับปีนี้ 
เลขาฯ ถ้ำเช่นนั้นขอควำมร่วมมือจำกผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนช่วยประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ำรับกำร

ตรวจสุขภำพมำลงชื่อให้ครบจ ำนวนตำมที่ก ำหนดไว้คือ หมู่บ้ำนละ ๓๕ คน และขอแจ้งวันที่จะตรวจ
สุขภำพและรำยละเอียดอื่นๆ ดังตำรำง 

 

รายละเอียด การด าเนินงาน 

- ก าหนดวันที่ตรวจสุขภาพ  
   ต.บ้ำนเสด็จ  
   ต.บ้ำนดง  
   ต.จำงเหนือ  
   ต.นำสัก 
   ต.สบป้ำด 
   ต.แม่เมำะ 

ระหว่ำงวันที่ ๑๖-๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
- วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๑ 
- วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ 
- วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๑ 
- วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ 
- วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ 
- วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

- สถานที่ตรวจสุขภาพ/การจัดสถานที่ เต้นท์, เก้าอ้ี 
(ค่ำสถำนที่/ค่ำจัดสถำนที่/ค่ำน้ ำ-ค่ำไฟ ๒,๐๐๐ บำท) 

- ต.บ้ำนเสด็จ ที่ อบต.บ้ำนเสด็จ 
- ต.บ้ำนดง ที่ อบต. บ้ำนดง 
- ต.จำงเหนือ ที่ อบต. จำงเหนือ 
- ต.นำสัก ที่ อบต. นำสัก 
- ต.สบป้ำด ที่วัดสบป้ำด 
- ต.แม่เมำะ ที่อำคำรอเนกประสงค์บ้ำนใหม่นำแขม 

ตารางท่ี ๔ แสดงวันที่และสถานที่ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
 



๗๓ 

 

เลขาฯ  ขอแจ้งรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติม ดังตำรำง 

รายละเอียด การด าเนินงาน 

- การประชาสัมพันธ์ -จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ติดที่แต่ละต ำบล โดยฝ่ำยเลขำฯ 
- ผญบ. ประกำศเชิญชวน 

- รายช่ือผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพแต่ละหมู่บ้าน 
(ขอส่งรำยชื่อให้เจ้ำหน้ำที่ กฟผ. ภำยในวันที่ ๑๑ 
ธ.ค.๖๑) 

- ผญบ.ประกำศให้ผู้ประสงค์จะตรวจสุขภำพมำลงชื่อ 
- ขอประธำน อสม. แต่ละหมู่บ้ำนช่วยรวบรวม 

- รถรับ-ส่ง (กรณีผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้) กฟผ. ด ำเนินกำรรับ-ส่ง 
- จะประสำนแจ้งจุดรับ-ส่ง และเวลำให้ ผญบ.ประกำศ 

- ผู้ด าเนินการตรวจสุขภาพ - โรงพยำบำลแม่เมำะ 

- อสม. ต าบลละ ๒ คน (๕๐๐ บำท/ต ำบล) - รพ.สต. สรรหำผู้แทน อสม. 

- อาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพ      
(๓๐ บำท/คน) 

- ฝ่ำยเลขำฯ ด ำเนินกำร 

- น้ าดื่ม/น้ าแข็ง/แก้วน้ า/คูเลอร์น้ า             
(๕๐๐ บำท/ต ำบล) 

- ฝ่ำยเลขำฯ จะประสำนกับเจ้ำของสถำนที่ 

- บัตรประชาชน/ ไม่ต้องอดข้าว อดน้ า** - ผญบ. และ อสม. ช่วยแจ้ง 
ตารางท่ี ๕ แสดงรายละเอียดการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๑ 

๓.๒ คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และแนวทางในการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 

  - กลุ่มเสี่ยงจากการตรวจภาพเม่ือปี ๒๕๖๑ 
  - กลุ่มผู้สูงอายุ 
  - กลุ่มอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

เลขาฯ  ขอควำมร่วมมือจำกผู้ใหญ่บ้ำนและอสม. ประจ ำหมู่บ้ำนช่วยคัดเลือกผู้ที่จะตรวจสุขภำพโดยให้
โควต้ำกลุ่มเสี่ยงเป็นล ำดับแรก และขอให้ส่งรำยชื่อกลับมำยังทีมเลขำฯ ภำยในวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ เพ่ือจะได้
น ำเข้ำระบบฐำนข้อมูลของโรงพยำบำลแม่เมำะต่อไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.  

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกกำรประชุม  
นำยประจวบ ดอนค ำมูล  ตรวจทำน 

 



๗๔ 

 

เอกสารแนบ ๔ 
ส าเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

 

 
 

 

 



๗๖ 

 

 



๗๗ 

 

 
 

 

 

 



๗๘ 

 

 
 

 

 

 



๗๙ 

 

 
 

 

 

 



๘๐ 

 

 

 
 



๘๑ 

 

 
 

 

 

 



๘๒ 

 

 



๘๓ 

 

 
 



๘๔ 

 

 

 



๘๕ 

 

 



๘๖ 

 

 
 



๘๗ 

 

เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานและผลการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ๖ ต าบล ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1. การประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงาน 2561 และ
คัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละต าบล

2. ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฯ (ประชุมพิจารณาโดย 
คณะกรรมการฯ แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

3. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ

4. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ

5.จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม
ปี 2562

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี 2561

 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

 
โครงกำรมอบเก้ำอ้ี ๔๐๐ ตัว เพ่ือสำธำรณประโยชน์ในชุมชนบ้ำนเสด็จ 



๘๙ 

 

 

 

 



๙๐ 

 

 

 

โครงกำรอบรมกำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้ไส้เดือน ต ำบลแม่เมำะ ต ำบลบ้ำนดง ต ำบลนำสัก                        
ต ำบลจำงเหนือ และ ต ำบลสบป้ำด 



๙๑ 

 

 

 



๙๒ 

 

 

 

โครงกำรต่อยอดกำรจัดกำรขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน ต ำบลแม่เมำะ ต ำบลบ้ำนดง ต ำบลนำสัก                        
ต ำบลจำงเหนือ และ ต ำบลสบป้ำด 



๙๓ 

 

เอกสารแนบ ๖ 
แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน

โดยรอบโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๑  
และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๙๔ 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลแม่เมาะ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
๓. ท าเร่ืองจา้งหน่วยงานตรวจสุขภาพ
๔. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสุขภาพฯ
๕. ตรวจสุขภาพประชาชน คณะท างานฯ
๖. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base คณะกรรมการฯ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

๗. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงานราชการ

 
 
 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลสบป้าด ประจ าปี ๒๕๖๑ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
๓. ท าเร่ืองจา้งหน่วยงานตรวจสุขภาพ
๔. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสุขภาพฯ
๕. ตรวจสุขภาพประชาชน คณะท างานฯ
๖. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base คณะกรรมการฯ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

๗. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงานราชการ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลบ้านดง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
๓. ท าเร่ืองจา้งหน่วยงานตรวจสุขภาพ
๔. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสุขภาพฯ
๕. ตรวจสุขภาพประชาชน คณะท างานฯ
๖. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base คณะกรรมการฯ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

๗. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงานราชการ

 
 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลจางเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
๓. ท าเร่ืองจา้งหน่วยงานตรวจสุขภาพ
๔. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสุขภาพฯ
๕. ตรวจสุขภาพประชาชน คณะท างานฯ
๖. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base คณะกรรมการฯ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

๗. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงานราชการ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลนาสัก ประจ าปี ๒๕๖๑ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
๓. ท าเร่ืองจา้งหน่วยงานตรวจสุขภาพ
๔. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสุขภาพฯ
๕. ตรวจสุขภาพประชาชน คณะท างานฯ
๖. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base คณะกรรมการฯ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

๗. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงานราชการ

 
 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลบ้านเสด็จ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
๓. ท าเร่ืองจา้งหน่วยงานตรวจสุขภาพ
๔. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสุขภาพฯ
๕. ตรวจสุขภาพประชาชน คณะท างานฯ
๖. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base คณะกรรมการฯ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

๗. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงานราชการ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

 
 

 

 



๙๘ 

 

 

 

 
 

 



๙๙ 

 

 
 

 

 



๑๐๐ 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

เอกสารแนบ ๗ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

เหมืองแร่ลิกไนต์และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๔ 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 94,743.84   - 94,743.84     • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 241.23 บาท 241.23       - 94,985.07     • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ
รวม 94,985.07   -         94,985.07    คงเหลือตามบัญชี 90,785.07 บาท

19 ม.ค. 61 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00 - 194,985.07   • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ
รวม 100,000.00 - 194,985.07  คงเหลือตามบัญชี 190,785.07 บาท

26 ก.พ. 61 ยอดยกมา 194,985.07 -          194,985.07   • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ
   เบิกเงินค่าจัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ 26 ก.พ. 61 40,000 บาท +
เงินสดคงเหลือจากวันท่ี 25 ธ.ค 60 4,200

รวม 194,985.07 44,200.00 150,785.07  คงเหลือตามบัญชี 150,785.07 บาท
16 มี.ค. 61 ยอดยกมา 150,785.07  -          150,785.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือจากวันท่ี 26 ก.พ. 61 4,400.00     -          155,185.07   • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

รวม 155,185.07 -         155,185.07  คงเหลือตามบัญชี 150,785.07 บาท
22 มี.ค. 61 ยอดยกมา 155,185.07  -          155,185.07   • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

ใช้เงินสดคงเหลือจากวันท่ี 26 ก.พ. 61 เพ่ือประชุมวันท่ี 26 มี.ค. 61 -            4,400.00   150,785.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 155,185.07 4,400.00  150,785.07  คงเหลือตามบัญชี 150,785.07 บาท
28 มี.ค. 61 ยอดยกมา 150,785.07  -          150,785.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือจากวันท่ี 26 มี.ค. 61 3,500.00     -          154,285.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 154,285.07 -         154,285.07  คงเหลือตามบัญชี 154,285.07 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38112-2
กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลแม่เมาะ) 

งบประมาณประจ าปี 2561  จ านวนเงิน  100,000  บาท

-            44,200.00  150,785.07   • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

 
 



 

๑๐๕  

4 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 154,285.07  -          154,285.07  • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 6 มิ.ย. 61 -            10,500.00  143,785.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 154,285.07 10,500.00 143,785.07  คงเหลือตามบัญชี 143,785.07 บาท
6 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 143,785.07  143,785.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคืนเน่ืองจากเบิกเกิน 5,250.00     -          143,785.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 149,035.07 -         149,035.07  คงเหลือตามบัญชี 149,035.07 บาท
11 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 149,035.07  149,035.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 6 มิ.ย. 61 1,425.00     -          149,035.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 150,460.07 -         150,460.07  คงเหลือตามบัญชี 150,460.07 บาท
14 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 150,460.07  150,460.07  • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเงินเพ่ือซ้ืออุปกรณ์เล้ียงไส้เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมการโอน -            99,180.00  51,280.07    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 150,460.07 99,180.00 51,280.07    คงเหลือตามบัญชี 51,280.07 บาท
30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 51,280.07   -          51,280.07    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 354.89 บาท 354.89       -          51,634.96    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 51,634.96   -         51,634.96    คงเหลือตามบัญชี 51,634.96 บาท
23 พ.ย. 61 ยอดยกมา 51,634.96   -          51,634.96    • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 26 พ.ย. 61 -            5,120.00   46,514.96    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 51,634.96   5,120.00  46,514.96    คงเหลือตามบัญชี 46,514.96 บาท
31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 46,514.96   -          46,514.96    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 127.41 บาท 127.41       -          46,642.37    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 46,642.37   -         46,642.37    คงเหลือตามบัญชี 46,514.96 บาท
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 46,642.37   -          46,642.37    • บุคบัญชีเงินฝาก

ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 26 พ.ย. 61 1,810.00     -          48,452.37    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 48,452.37   -         48,452.37    คงเหลือตามบัญชี 46,514.96 บาท



 

๑๐๖ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 90,543.84   90,543.84     • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือในมือจากวันท่ี 25 ธ.ค. 60 7,080.00     - 97,865.07     • เงินสดคงเหลือ
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 241.23 บาท 241.23       -  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 97,865.07   -            97,865.07    คงเหลือตามบัญชี 90,785.07 บาท
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 97,865.07   97,865.07     • สมุดบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00 - 197,865.07   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 197,865.07 - 197,865.07  คงเหลือตามบัญชี 190,785.07 บาท

26 ก.พ. 61 ยอดยกมา 197,865.07 - 197,865.07   • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
เบิกเงินค่าจัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ 26 ก.พ. 61 30,000.00    167,865.07   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 197,865.07 30,000.00    167,865.07  คงเหลือตามบัญชี 160,785.07 บาท
16 มี.ค. 61 ยอดยกมา 167,865.07  -             167,865.07   • สมุดบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

เงินสดคงเหลือจากค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะ 2,700 บาท 2,700.00     -             170,565.07   • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
รวม 170,565.07 -            170,565.07  คงเหลือตามบัญชี 170,565.07 บาท

11 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 170,565.07  -             170,565.07   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเงินค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่าง 13 มิ.ย. 61 -            4,150.00      166,415.07   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 170,565.07 4,150.00     166,415.07  คงเหลือตามบัญชี 166,415.07 บาท
18 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 166,415.07  -             166,415.07   • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 13 มิ.ย. 61 1,350.00     -             167,765.07   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 167,765.07 -            167,765.07  คงเหลือตามบัญชี 167,765.07 บาท

18 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 167,765.07  -             167,765.07   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเงินเพ่ือซ้ืออุปกรณ์เล้ียงไส้เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมการโอน -            66,160.00    101,605.07   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 167,765.07 66,160.00    101,605.07  คงเหลือตามบัญชี 101,605.07 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38116-5
กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลสบป้าด) 

งบประมาณประจ าปี 2561  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 



 

๑๐๗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

30 ม.ิย. 61 ยอดยกมา 101,605.07  -             101,605.07   • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 389.39 บาท 389.39       -             101,994.46   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 101,994.46 -            101,994.46  คงเหลือตามบัญชี 101,994.46 บาท
23 พ.ย. 61 ยอดยกมา 101,994.46  -             101,994.46   • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 26 พ.ย. 61 -            3,520.00      98,474.46     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 101,994.46 3,520.00     98,474.46    คงเหลือตามบัญชี 98,474.46 บาท

31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 98,474.46   -             98,474.46     • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 255.20 บาท 255.20       -             98,729.66     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 98,729.66   -            98,729.66    คงเหลือตามบัญชี 98,729.66 บาท
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 98,729.66   -             98,729.66     • บุคบัญชีเงินฝาก

ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 26 พ.ย. 61 900.00       -             99,629.66     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 99,629.66   -            99,629.66    คงเหลือตามบัญชี 99,629.66 บาท



 

๑๐๘ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ/หมายเหตุ
31 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 55,543.84   - 55,543.84    • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 229.04       - 55,772.88    • สมุดบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินสดคงเหลือในมือยกมา 3,700 บาท 3,700.00     - 59,472.88    • เงินสดคงเหลือ

รวม 59,472.88   - 59,472.88   คงเหลือตามบัญชี 55,772.88 บาท
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 59,472.88   - 59,472.88    • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00  - 159,472.88  • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 159,472.88 - 159,472.88 คงเหลือตามบัญชี 155,772.88 บาท

22 ก.พ. 61 ยอดยกมา 159,472.88  - 159,472.88  • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ คร้ังท่ี 1 30,000.00 129,472.88  • สมุดบัญชีเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 ใช้เงินสดคงเหลือในมือ (3,700 บาท) 3,700.00   125,772.88  • ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

รวม 159,472.88 33,700.00 125,772.88 คงเหลือตามบัญชี 125,772.88 บาท
1 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 125,772.88 - 125,772.88  • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือท้ังหมดเข้าบัญชีธนาคาร(จากโครงการจัดการขยะ และการประชุมคร้ังท่ี 1) 3,650.00 - 129,422.88  • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 129,422.88 - 129,422.88 คงเหลือตามบัญชี 129,422.88 บาท

4 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 129,422.88 - 129,422.88  • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่างในการประชุม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 4,150.00 125,272.88  • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 129,422.88 4,150.00  125,272.88 คงเหลือตามบัญชี 125,272.88 บาท
11 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 125,272.88 - 125,272.88  • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ คร้ังท่ี 2 66,000 59,272.88  • ใบโอนเงินและสมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 125,272.88 66,000.00 59,272.88   คงเหลือตามบัญชี 59,272.88 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38110-6
กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลบ้านดง) 

งบประมาณประจ าปี 2561 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 



 

๑๐๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

18 ม.ิย. 61 ยอดยกมา 59,272.88 - 59,272.88  • สมดุบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 1,810.00 - 61,082.88  • สมดุบัญชีเงินฝาก

รวม 61,082.88   - 61,082.88   คงเหลือตามบัญชี 61,082.88 บาท
30 ม.ิย. 61 ยอดยกมา 61,082.88 - 61,082.88  • สมดุบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 290.77 - 61,373.65  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก
รวม 61,373.65   - 61,373.65   คงเหลือตามบัญชี 61,373.65 บาท

23 พ.ย. 61 ยอดยกมา 61,373.65 - 61,373.65  • สมดุบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่างในการประชุม คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 3,800.00 57,573.65  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก

รวม 3,800.00  57,573.65   คงเหลือตามบัญชี 57,573.65 บาท
24 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 57,573.65 - 57,573.65  • สมดุบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 720.00 57,573.65  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก
รวม 58,293.65   -         58,293.65   คงเหลือตามบัญชี 58,293.65 บาท



 

๑๑๐ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 90,543.84      - 90,543.84         • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 244.59         - 90,788.43         • สมุดบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินสดคงเหลือในมือยกมา 4,900 บาท 4,900.00       - 95,688.43         • เงินสดคงเหลือ

รวม 95,688.43     - 95,688.43        คงเหลือตามบัญชี 90,788.43 บาท
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 95,688.43     95,688.43         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00    - 195,688.43       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 195,688.43    - 195,688.43      คงเหลือตามบัญชี 190,788.43 บาท

22 ก.พ. 61 ยอดยกมา 195,688.43    - 195,688.43       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ คร้ังท่ี 1 - 30,000.00    165,688.43       • สมุดบัญชีเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 ใช้เงินสดคงเหลือในมือ (4,900 บาท) - 4,900.00      160,788.43       • ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

รวม 195,688.43    34,900.00    160,788.43      คงเหลือตามบัญชี 160,788.43 บาท
1 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 160,788.43 - 160,788.43  • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือท้ังหมดเข้าบัญชีธนาคาร (จากโครงการจัดการขยะ และการประชุมคร้ังท่ี 1) 8,125.00 - 168,913.43  • เงินสดคงเหลือ
รวม 168,913.43    168,913.43      คงเหลือตามบัญชี 168,913.43 บาท

11 มิ.ย 61 ยอดยกมา 168,913.43    - 168,913.43       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 - 3,800.00 165,113.43       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 168,913.43    3,800.00     165,113.43      คงเหลือตามบัญชี 195,113.43 บาท
18 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 165,113.43 - 165,113.43  • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 1,700.00       - 166,813.43  • ใบโอนเงินและสมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 166,813.43    - 166,813.43      คงเหลือตามบัญชี 166,813.43  บาท

22 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 166,813.43 - 166,813.43  • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ คร้ังท่ี 2 67,650.00    99,163.43  • ใบโอนเงินและสมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 166,813.43    67,650.00    99,163.43        คงเหลือตามบัญชี 99,163.43  บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38113-0
กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลจางเหนือ) 

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 



 

๑๑๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ม.ิย. 61 ยอดยกมา 99,163.43 - 99,163.43  • สมดุบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 389.64         99,163.43  • สมดุบัญชีเงินฝาก

รวม 99,553.07     -            99,553.07        คงเหลือตามบัญชี 99,553.07 บาท
26 พ.ย. 61 ยอดยกมา 99,553.07 - 99,553.07  • สมดุบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 4,200.00      95,353.07  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก
รวม 99,553.07     4,200.00     95,353.07        คงเหลือตามบัญชี 95,353.07 บาท

21 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 95,353.07 - 95,353.07  • สมดุบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 1,750.00       95,353.07  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก

รวม 97,103.07     -            97,103.07        คงเหลือตามบัญชี 97,103.07 บาท



 

๑๑๒ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
19 ม.ค. 61 ยอดยกมาวันท่ี 31 ธ.ค. 60 95,433.43    - 95,433.43    • บุคบัญชีเงินฝาก+ เงินสดคงเหลือ

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00  - 195,433.43  • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ
รวม 195,433.43  - 195,433.43  • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

19 ก.พ. 61 ยอดยกมา 195,433.43  - 195,433.43   • บุคบัญชีเงินฝาก+ เงินสดคงเหลือ
   เบิกค่ากิจกรรมอบรมการจัดการขยะ วันท่ี 21 ก.พ. 61 - 23,005.00  172,428.43   • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน

   ใช้เงินสดคงเหลือยกมาจากวันท่ี 25 ธ.ค. 60 อบรมขยะ - 4,645.00   167,783.43  • บุคบัญชีเงินฝาก +เงินสดคงเหลือ+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 195,433.43  27,650.00 167,783.43  • บุคบัญชีเงินฝาก
22 ก.พ. 61 ยอดยกมา 167,783.43  - 167,783.43   • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่ากิจกรรมอบรมการจัดการขยะ วันท่ี 21 ก.พ. 61 เพ่ิมเติม - 2,000.00   165,783.43   • บุคบัญชีเงินฝาก+ใบเสร็จรับเงิน
รวม 167,783.43  2,000.00   165,783.43  • บุคบัญชีเงินฝาก

2 เม.ย. 61 ยอดยกมา 165,783.43  - 165,783.43   • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง ย้อนหลังเม่ือวันท่ี 26 มี.ค. 61 - 3,600.00   162,183.43   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 165,783.43  3,600.00   162,183.43 คงเหลือตามบัญชี 162,183.43 บาท
1 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 162,183.43  - 162,183.43   • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือหลังเคลียร์ค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง เม่ือวันท่ี 26 มี.ค. 61 900.00        - 163,083.43   • บุคบัญชีเงินฝาก +เงินสดคงเหลือ+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 163,083.43  -          163,083.43 คงเหลือตามบัญชี 163,083.43 บาท
11 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 163,083.43  - 163,083.43   • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 15 มิ.ย. 61 - 4,000.00   159,083.43   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 163,083.43  4,000.00   159,083.43 คงเหลือตามบัญชี 159,083.43 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38108-4
กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลนาสัก) 

งบประมาณประจ าปี 2561 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 



 

๑๑๓ 

 

 

18 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 159,083.43  - 159,083.43   • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือหลังเคลียร์ค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง เม่ือวันท่ี 15 มิ.ย. 61 850.00        - 159,933.43   • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

รวม 159,933.43  - 159,933.43 คงเหลือตามบัญชี 159,933.43 บาท
20 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 159,933.43  - 159,933.43   • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกคืนท่ีส ารองจ่ายค่ากิจกรรมอบรมการจัดการขยะ วันท่ี 21 ก.พ. 61 - 1,875.00   158,058.43   • บุคบัญชีเงินฝาก+ใบเสร็จรับเงิน
   เบิกค่าจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือด าเนินโครงการต่อยอดการจัดการขยะ ต าบลนาสัก - 80,000.00  78,058.43    • บุคบัญชีเงินฝาก+ใบโอนเงิน

รวม 159,933.43  81,875.00 78,058.43   คงเหลือตามบัญชี 78,058.43 บาท
30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 78,058.43    - 78,058.43    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 385.91        - 385.91        • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 78,444.34   -          78,444.34   คงเหลือตามบัญชี 78,444.34 บาท

10 ก.ย. 61 ยอดยกมา 78,444.34    - 78,444.34    • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากจ่ายค่าอุปเพ่ือด าเนินโครงการต่อยอดการจัดการขยะ ต าบลนาสัก 1,465.00     - 79,909.34    • บุคบัญชีเงินฝาก +เงินสดคงเหลือ+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 79,909.34   -          79,909.34   คงเหลือตามบัญชี 79,909.34 บาท
30 พ.ย. 61 ยอดยกมา 79,909.34    - 79,909.34    • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 61 - 2,180.00   77,729.34    • บุคบัญชีเงินฝาก+ใบเสร็จรับเงิน
รวม 79,909.34   2,180.00   77,729.34   คงเหลือตามบัญชี 77,729.34 บาท

31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 77,729.34    - 77,729.34    • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 199.04        - 77,928.38    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 77,928.38   - 77,928.38   คงเหลือตามบัญชี 77,928.38 บาท  
 

 

 

 

 

 



 

๑๑๔ 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
ยอดยกมา 16,142.47     -             16,330.97         • บุคบัญชีเงินฝาก

31 ธ.ค. 60 ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 188.50         -             188.50             • บุคบัญชีเงินฝาก 
ยอดเงินสดคงเหลือในมือยกมา 1,995.00       -             16,519.47         • เงินสดคงเหลือ

รวม 18,325.97     -             18,325.97        คงเหลือตามบัญชี 16,330.97 บาท
ยอดยกมา 18,325.97     -             18,325.97         • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

19 ม.ค. 61 ได้รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00    -             118,325.97       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 118,325.97   118,325.97      คงเหลือตามบัญชี 11,6330.97 บาท

22 ก.พ. 61 ยอดยกมา 118,325.97    118,325.97       • บุคบัญชีเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายในการประชุม คร้ังท่ี 1/2561 ใช้เงินสดคงเหลือในมือ 1,995 บาท -              1,995.00      116,330.97       • บุคบัญชีเงินฝาก 

รวม 118,325.97   1,995.00      116,330.97      คงเหลือตามบัญชี 11,6330.97 บาท
23 เม.ย. 61 ยอดยกมา 116,330.97    116,330.97       • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าเก้าอ้ี 400 ตัว ตัวละ 245 บาท 98,000.00    18,330.97         • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 116,330.97   98,000.00    18,330.97        คงเหลือตามบัญชี 18,330.97 บาท

30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 18,330.97     18,330.97         • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 171.15         171.15             • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 18,502.12     18,502.12        คงเหลือตามบัญชี 18,502.12
22 พ.ย. 61 ยอดยกมา 18,502.12     18,502.12         • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม (เบ้ียประชุม+อาหารว่าง) คร้ังท่ี 3/2561 10,000.00    8,502.12          • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 18,502.12     10,000.00    8,502.12         คงเหลือตามบัญชี 8,502.12

28 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 8,502.12       8,502.12          • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือในมือ 6,550.00       15,052.12        

รวม 15,052.12     -             15,052.12        คงเหลือตามบัญชี 8,502.12
31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 8,502.12       8,502.12          • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือในมือ 6,550.00       15,052.12         • เงินสดคงเหลือ
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 41.16           15,093.28         • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 15,093.28     -             15,093.28        คงเหลือตามบัญชี 8,543.28

งบประมาณประจ าปี 2561  จ านวนเงิน  100,000  บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38108-4
กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลบ้านเสด็จ) 



 

๑๑๕ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 5,543.84     - 5,543.84       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 122.47 บาท 122.47       - 5,666.31       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 5,666.31     - 5,666.31      คงเหลือตามบัญชี 5,666.31 บาท

19 ม.ค. 61 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00 - 105,666.31   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 105,666.31 - 105,666.31  คงเหลือตามบัญชี 105,666.31 บาท

13 มี.ค. 61 ยอดยกมา 105,666.31 - 105,666.31   • บุคบัญชีเงินฝาก
 (เงินสดคงเหลือจากโครงการตรวจสุขภาพปี2560 = 9,341.67 บาท) 9,341.67     - 115,007.98   • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน

รวม 115,007.98 -         115,007.98  คงเหลือตามบัญชี 105,666.31 บาท
22 มี.ค. 61 ยอดยกมา 115,007.98 - 115,007.98  

ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 26 มี.ค. 61 -           9,341.67   105,666.31   • ใบเสร็จรับเงิน
รวม 115,007.98 9,341.67  105,666.31  คงเหลือตามบัญชี 105,666.31 บาท

1 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 105,666.31 -          105,666.31   • ใบเสร็จรับเงิน
 (เงินสดคงเหลือจากวันท่ี 26 มี.ค. 2561 = 3,741.67 บาท) 3,741.50     -          109,407.81   • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน

รวม 109,407.81 -         109,407.81  คงเหลือตามบัญชี 109,407.81 บาท
6 พ.ค. 61 ยอดยกมา 109,407.81  109,407.81   • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 6 มิ.ย. 61 -            5,250.00   104,157.81   • บุคบัญชีเงินฝาก 
109,407.81 5,250.00  104,157.81  คงเหลือตามบัญชี 104,157.81 บาท

11 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 104,157.81  104,157.81   • บุคบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 6 มิ.ย. 61 1,425.00     -          104,157.81   • บุคบัญชีเงินฝาก

105,582.81 -         105,582.81  คงเหลือตามบัญชี 105,582.81 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38111-4
กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลแม่เมาะ) 

งบประมาณประจ าปี 2561  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 



 

๑๑๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 105,582.81  -          105,582.81   • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 237.47 บาท 237.47       -          105,820.28   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 105,820.28 -         105,820.28  คงเหลือตามบัญชี 105,820.28 บาท
23 พ.ย. 61 ยอดยกมา 105,820.28  -          105,820.28   • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 26 พ.ย. 61 -            5,120.00   100,700.28   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 105,820.28 5,120.00  100,700.28  คงเหลือตามบัญชี 100,700.28 บาท
12 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 100,700.28  -          100,700.28   • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเงินค่าด าเนินการตรวจสุขภาพ 21 ธ.ค. 61 -            14,550.00  86,150.28     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 100,700.28 14,550.00 86,150.28    คงเหลือตามบัญชี 86,410.28 บาท
31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 86,150.28   -          86,150.28     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 260.00 บาท 260.00       -          86,410.28     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 86,410.28   -         86,410.28    คงเหลือตามบัญชี 86,410.28 บาท
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 86,410.28   -          86,410.28    คงเหลือตามบัญชี 86,410.28 บาท

ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 26 พ.ย. 61 1,810.00     -          88,220.28    คงเหลือตามบัญชี 86,410.28 บาท

รวม 88,220.28   -         88,220.28    คงเหลือตามบัญชี 88,220.28 บาท
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 88,220.28   -          88,220.28    คงเหลือตามบัญชี 86,410.28 บาท

ยอดเงินคงเหลือจากการด าเนินการตรวจสุขภาพ 21 ธ.ค. 61 4,550.00     -          92,770.28    คงเหลือตามบัญชี 86,410.28 บาท

รวม 92,770.28   -         92,770.28    คงเหลือตามบัญชี 92,770.28 บาท



 

๑๑๗ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 5,543.84       5,543.84       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 122.47 บาท 122.47         - 5,666.31       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 5,666.31       - 5,666.31      คงเหลือตามบัญชี 5,666.31 บาท

19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 5,666.31       5,666.31       • บุคบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00    - 105,666.31   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 105,666.31   - 105,666.31  คงเหลือตามบัญชี 105,666.31 บาท
13 มี.ค. 61 ยอดยกมา 105,666.31    - 105,666.31   • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือจากโครงการตรวจสุขภาพปี 2560 = 9,342 บาท 9,342.00       - 115,008.31   • เงินสดคงเหลือ + ใบเสร็จรับเงิน
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 26 มี.ค. 61 9,342.00      105,666.31   • เงินสดคงเหลือ + ใบเสร็จรับเงิน

รวม 115,008.31   9,342.00     105,666.31  คงเหลือตามบัญชี 105,666.31 บาท
26 มี.ค. 61 ยอดยกมา 105,666.31    -             105,666.31   • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือจากวันท่ี 26 มี.ค. 61 = 4,342 บาท 4,342.00       -             110,008.31   • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน
รวม 110,008.31   -            110,008.31  คงเหลือตามบัญชี 110,008.31 บาท

11 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 110,008.31    -             110,008.31   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเงินค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่าง 13 มิ.ย. 61 -              4,150.00      110,008.31   • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน

รวม 110,008.31   4,150.00     105,858.31  คงเหลือตามบัญชี 105,858.31 บาท
18 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 105,858.31    -             105,858.31   • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 13 มิ.ย. 61 1,350.00       -             107,208.31   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 107,208.31   -            107,208.31  คงเหลือตามบัญชี 107,208.31 บาท

30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 107,208.31    -             107,208.31   • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 238.22 บาท 238.22         -             107,446.53   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 107,446.53   -            107,446.53  คงเหลือตามบัญชี 107,446.53 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38115-7
กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลสบป้าด) 

งบประมาณประจ าปี 2561  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 



 

๑๑๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 พ.ย. 61 ยอดยกมา 107,446.53    -             107,446.53   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 26 พ.ย. 61 -              3,520.00      103,926.53   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 107,446.53   3,520.00     103,926.53  คงเหลือตามบัญชี 103,926.53 บาท
23 พ.ย. 61 ยอดยกมา 103,926.53    -             103,926.53   • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเงินค่าด าเนินการตรวจสุขภาพ 20 ธ.ค. 61 -              11,400.00    92,526.53     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 103,926.53   11,400.00    92,526.53    คงเหลือตามบัญชี 92,526.53 บาท
31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 92,526.53      -             92,526.53     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 265.98 บาท 265.98         -             92,792.51     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 92,792.51     -            92,792.51    คงเหลือตามบัญชี 92,792.51 บาท
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 92,792.51      -             92,792.51     • บุคบัญชีเงินฝาก

ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 26 พ.ย. 61 900.00         -             93,692.51     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 93,692.51     -            93,692.51    คงเหลือตามบัญชี 92,792.51 บาท
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 93,692.51      -             93,692.51     • บุคบัญชีเงินฝาก

ยอดเงินคงเหลือจากการด าเนินการตรวจสุขภาพ 20 ธ.ค. 61 1,400.00       -             95,092.51     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 95,092.51     -            95,092.51    คงเหลือตามบัญชี 95,092.51 บาท



 

๑๑๙ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 5,543.84     - 5,543.84        • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 118.77       - 5,662.61        • สมุดบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินสดคงเหลือในมือยกมา 13,041.67 บาท 13,041.67   - 18,704.28      • เงินสดคงเหลือ

รวม 18,704.28   - 18,704.28     คงเหลือตามบัญชี 5,662.61 บาท
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 18,704.28   - 18,704.28      • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00  - 118,704.28    • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 118,704.28 - 118,704.28   คงเหลือตามบัญชี 105,662.61 บาท

22 ก.พ. 61 ยอดยกมา 118,704.28  - 118,704.28    • สมุดบัญชีเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 ใช้เงินสดคงเหลือในมือ (13,041.67 บาท) 13,041.67 105,662.61    • ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

รวม 118,704.28 13,041.67 105,662.61   คงเหลือตามบัญชี 105,662.61 บาท
1 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 105,662.61 - 105,662.61  • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือท้ังหมดเข้าบัญชีธนาคาร (จาการประชุมคร้ังท่ี 1) 10,091.67 - 115,754.28  • เงินสดคงเหลือ ฝากเข้าบัญชี
รวม 115,754.28 - 115,754.28   คงเหลือตามบัญชี 115,754.28 บาท

4 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 115,754.28 - 115,754.28  • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่าง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 4,150.00 111,604.28  • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 115,754.28 4,150.00  111,604.28   คงเหลือตามบัญชี 111,604.28 บาท
18 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 111,604.28  - 111,604.28    • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 1,810.00 - 113,414.28    • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 113,414.28 - 113,414.28   คงเหลือตามบัญชี 113,414.28 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38109-2
กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์  ต าบลบ้านดง) 

งบประมาณประจ าปี 2561  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 



 

๑๒๐ 

 

 

 

 

30 ม.ิย. 61 ยอดยกมา 113,414.28 - 113,414.28  • สมดุบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 240.26 - 113,654.54  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก

รวม 113,654.54 - 113,654.54   คงเหลือตามบัญชี 61,373.65 บาท
23 พ.ย. 61 ยอดยกมา 113,654.54 - 113,654.54  • สมดุบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่างในการประชุม คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 3,800.00 109,854.54  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก
รวม 3,800.00  109,854.54   คงเหลือตามบัญชี 109,854.54 บาท

24 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 109,854.54 - 109,854.54  • สมดุบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 720.00 109,854.54  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก

รวม 110,574.54 -         110,574.54   คงเหลือตามบัญชี 110,574.54 บาท  
 

 



 

๑๒๑ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 5,543.84      - 5,543.84      • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 238.77        - 5,782.61      • สมุดบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินสดคงเหลือในมือยกมา 14,241.67 บาท 14,241.67    - 20,024.28    • เงินสดคงเหลือ

รวม 20,024.28    - 20,024.28   คงเหลือตามบัญชี 5,782.61 บาท
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 20,024.28    20,024.28    • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00   - 120,024.28  • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 120,024.28  - 120,024.28 คงเหลือตามบัญชี 105,782.61 บาท

22 ก.พ. 61 ยอดยกมา 120,024.28   - 120,024.28  • สมุดบัญชีเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 ใช้เงินสดคงเหลือในมือ (14,241.67) - 14,241.67 105,782.61  • ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

รวม 120,024.28  14,241.67 105,782.61 คงเหลือตามบัญชี 105,782.61 บาท
1 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 105,782.61 - 105,782.61  • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือท้ังหมดเข้าบัญชีธนาคาร (จากการประชุมคร้ังท่ี 1) 11,741.67 - 117,524.28  • เงินสดคงเหลือ
รวม 117,524.28  117,524.28 คงเหลือตามบัญชี 117,524.28 บาท

11 มิ.ย 61 ยอดยกมา 117,524.28   - 117,524.28  • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 - 3,800.00 113,724.28  • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 117,524.28  3,800.00  113,724.28 คงเหลือตามบัญชี 113,724.28 บาท
18 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 113,724.28 - 113,724.28  • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 1700.00 - 115,424.28  • ใบโอนเงินและสมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 115,424.28  - 115,424.28 คงเหลือตามบัญชี 115,424.28 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38114-9
กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลจางเหนือ) 

งบประมาณประจ าปี 2561  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 



 

๑๒๒ 

 

 

30 ม.ิย. 61 ยอดยกมา 115,424.28 - 115,424.28  • สมดุบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 241.71        115,665.99  • สมดุบัญชีเงินฝาก

รวม 115,665.99  -         115,665.99 คงเหลือตามบัญชี 115,665.99 บาท
26 พ.ย. 61 ยอดยกมา 115,665.99 - 115,665.99  • สมดุบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 4,200.00   111,465.99  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก
รวม 115,665.99  4,200.00  111,465.99 คงเหลือตามบัญชี 111,465.99 บาท

21 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 111,465.99 - 111,465.99  • สมดุบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 1,750.00      111,465.99  • ใบโอนเงินและสมดุบัญชีเงินฝาก

รวม 113,215.99  -         113,215.99 คงเหลือตามบัญชี 113,215.99 บาท  
 

 

 



 

๑๒๓ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
19 ม.ค. 61 ยอดยกมาวันท่ี 31 ธ.ค. 60 10,427.61     - 10,427.61         • บุคบัญชีเงินฝาก+ เงินสดคงเหลือ

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00    - 110,427.61       • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ
รวม 110,427.61   - 110,427.61      คงเหลือตามบัญชี 105,782.61 บาท

15 มี.ค. 61 ยอดยกมา 110,427.61    - 110,427.61       • บุคบัญชีเงินฝาก+ เงินสดคงเหลือ
รับเงินสดค่าตรวจสุขภาพ ปี 60 (คืน) 9,341.67       - 119,769.28       • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

รวม 119,769.28   -             119,769.28      คงเหลือตามบัญชี 105,782.61 บาท
26 มี.ค. 61 ยอดยกมา 119,769.28    - 119,769.28       • บุคบัญชีเงินฝาก

   ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง - 2,700.00      117,069.28        • บุคบัญชีเงินฝาก +เงินสดคงเหลือ+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 119,769.28   2,700.00      117,069.28      คงเหลือตามบัญชี 105,782.61 บาท
11 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 117,069.28    - 117,069.28        • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 15 มิ.ย. 61 - 4,000.00      113,069.28        • บุคบัญชีเงินฝาก +ใบเสร็จรับเงิน
รวม 117,069.28   4,000.00      113,069.28      คงเหลือตามบัญชี 113,069.28 บาท

18 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 113,069.28    - 113,069.28        • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 15 มิ. ย.61 850 - 113,919.28        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 113,919.28   - 113,919.28      คงเหลือตามบัญชี 113,919.28 บาท
30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 113,919.28    - 113,919.28        • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 242.36         - 242.36             • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 114,161.64   -             114,161.64       • บุคบัญชีเงินฝาก

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38107-6
กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลนาสัก) 

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 



 

๑๒๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

30 พ.ย. 61 ยอดยกมา 114,161.64    - 114,161.64        • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง เมือ่วันท่ี 26 พ.ย. 61 - 2,180.00      111,981.64        • บุคบัญชีเงินฝาก+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 114,161.64   2,180.00      111,981.64       • บุคบัญชีเงินฝาก
12 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 111,981.64    - 111,981.64        • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินเพ่ือเตรียมงานตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 19 ธ.ค. 61 - 10,350.00    101,631.64        • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 111,981.64   10,350.00    101,631.64       • บุคบัญชีเงินฝาก

31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 101,631.64    - 101,631.64       • บุคบัญชีเงินฝาก+ เงินสดคงเหลือ
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 283.96 - 101,915.60        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 101,915.60   -             101,915.60      คงเหลือตามบัญชี 101,915.60 บาท
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 101,915.60    - 101,915.60       • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากงานตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2561 เมือ่วันท่ี 19 ธ.ค. 61 350 - 102,265.60        • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ
รวม 102,265.60   -             102,265.60      คงเหลือตามบัญชี 102,265.60 บาท



 

๑๒๕ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31-ธ.ค.-60 ยอดยกมา 5,142.47 - 5,142.47  • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 238.99 - 238.99  • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 11,336.67     - 11,336.67         • เงินสดในมือ

รวม 16,718.13     - 16,718.13        *คงเหลือตามบัญชี 5,381.46 บาท
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 16,718.13     - 16,718.13         • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 100,000.00 - 116,718.13        • บุคบัญชีเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายในการประชุม คร้ังท่ี 1/2561 ใช้เงินสดคงเหลือ 5,055.00      111,663.13       

รวม 116,718.13   5,055.00      111,663.13      *คงเหลือตามบัญชี 105,381.46 บาท
30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 105,381.46    105,381.46       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 236.63 236.63             • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 105,618.09   105,618.09      *คงเหลือตามบัญชี 105,618.09 บาท

25 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 105,618.09    105,618.09       • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 10,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 105,618.09   10,000.00    95,618.09        *คงเหลือตามบัญชี 95,618.09 บาท
25 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 95,618.09     95,618.09         • บุคบัญชีเงินฝาก

ค่าใช้จ่ายในการประชุม คร้ังท่ี 3/2561 (เบ้ียประชุม+ อาหารว่าง ) 21x300 + 600 3,450.00       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือในมือ 6,281.67  • เงินสดคงเหลือ
(ค่าใช้จ่ายในการประชุม-เงินสดคงเหลือในมือ 3,450-6,281.67= 2,831.67 2,831.67          • เงินสดคงเหลือ

รวม 101,899.76   3,450.00      98,449.76        *คงเหลือตามบัญชี 95,618.09 บาท
31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 95,618.09     95,618.09         • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 265.26 265.26             • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือในมือ 2,831.67 2,831.67          • เงินสดคงเหลือ

รวม 98,715.02     98,715.02        *คงเหลือตามบัญชี 95,883.35 บาท

งบประมาณประจ าปี 2561  จ านวนเงิน  100,000  บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38107-6
กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลบ้านเสด็จ) 

 



 

๑๒๖ 

 

เอกสารแนบ ๘ 
แผนด าเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง

แร่ลิกไนต์และโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๗ 

 

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๒ (รวม ๖ ต าบล) 
 

 
 

 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกจิกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๒ (รวม ๖ ต าบล) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


