
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน  
โครงการเหมืองแรล่ิกไนต์แม่เมาะ 

 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
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 

๔. เอกสำรแนบ ๑            ๕ 

 • ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง  

๕. เอกสำรแนบ ๒             ๒๓ 

• ระเบียบกำรบริหำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  

และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

๖. เอกสำรแนบ ๓            ๓๐ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

• รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

๗. เอกสำรแนบ ๔            ๙๔ 

 • ส ำเนำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 

๗. เอกสำรแนบ ๕                              ๑๐๗ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ประจ ำปี ๒๕๖๐ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๘. เอกสำรแนบ ๖                    ๑๑๓ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบ 

โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๙. เอกสำรแนบ ๗                    ๑๒๓ 

 • รำยละเอียดบัญชีค่ำใช้จ่ำยกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

๑๐. เอกสำรแนบ ๘                    ๑๓๖ 

 • แผนด ำเนินงำนโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 - 

๑/๒๕๖๐ , ๒/๒๕๖๐ และ ๓/๒๕๖๐ 

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  

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

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

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

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

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

๒.๓) ต ำบลสบป้ำด วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. …….......
สถำนที่ ….............................................................................  

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

๒.๔) ต ำบลบ้ำนเสด็จ วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. …….......
สถำนที ่….............................................................................  

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

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 

ศำลำเอนกประสงค์ข้ำงสระน้ ำซอย ๑ บ้ำนนำแขม 

๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ 

สิงหำคม 

สิงหำคม 

ตุลำคม 

๒๙ 

๓๐ 

๑๗ 

ศำลำเอนกประสงค์บ้ำนท่ำสี 

วัดสบป้ำด 

โรงเรียนเสด็จวนชยำงค์กูล 

๓๓๐ 

๓๑๑ 

๓๓๗ 

๔๑๓ 

โครงกำรมอบพัดลมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ในชุมชน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่
เหมืองแร่ลิกไนต์ 

๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ 

ธันวำคม 

ธันวำคม 

๑๗ 

๑๗ 

เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ  

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

 
ต ำบลแม่เมำะ ต ำบลบ้ำนดง ต ำบลสบป้ำด ต ำบลนำสัก ต ำบลจำงเหนือ 

๒๒ 

 

๙๒ 

๘๐ 

๓๙๐,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

๗๔,๐๐๐ 

โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
ต ำบลบ้ำนดง 





๕ 

 

เอกสารแนบ ๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๖ 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 
 



๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 



๑๐ 

 

 



๑๑ 

 

 



๑๒ 

 

 



๑๓ 

 

 
 



๑๔ 

 

 



๑๕ 

 

 



๑๖ 

 

 



๑๗ 

 

 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 



๑๙ 

 

 
 



๒๐ 

 

 



๒๑ 

 

 



๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 เอกสารแนบ ๒ 
ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 

 

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 “กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ 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” 
 

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 



๒๕ 

 

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 



๒๖ 

 

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 ำเงินเข้ำกองทุน 
 (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 



๒๗ 

 

 
  กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ)”  
และน ำเงินเข้ำครั้งแรกในปี ๒๕๖๐ 

  

(๖.๒)   ในช่วงปีที่ ๒ ถึงสิ้นอำยุประทำนบัตร หรือปีที่เวนคืนประทำนบัตรให้น ำเงินเข้ำกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ภำยในเดือนมกรำคมของทุกปี ตำมวงเงินที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร ซึ่ง
ก ำหนดให้จัดสรรเงินเข้ำกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ 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 ำนำจลงนำมเบิกจ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่
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 



๒๘ 

 

 

(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 
 



๒๙ 

 

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 โดยให้ถือเสียงข้ำงมำกของมติที ่ 
 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 



๓๐ 

 

เอกสารแนบ ๓ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐                                                                                                                     
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.     

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

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูมนูญกิจปรีชำ (ปรีชำ มณี)   เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ 
๒. นำงกัญญำรัตน์  กิ่งก้ ำ  (ผู้แทน) พัฒนำกรอ ำเภอแม่เมำะ 
๓. ผอ.ถวิล   สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๔. นำยยงยุทธ  นพนิช  (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๕. นำงฟองจันทร์  อินทวงค์ (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๖. นำยอภิชำติ  สิงห์ค ำ  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๗. นำงนุชทิชำ  พรมตัน  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๘. นำยสุภำพ  หงส์สำมสิบเจ็ด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสรรค์ 
๙. นำงศิริพร  เครือวงค์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๐.  นำยมำย  ปักรำช  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๑.  ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส จริยภูมิ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. น.ส.ชญำกร วงศ์อะถะ  (ผู้แทน) นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๓. นำยประยูร บุญเรือง   (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๔. นำยศกุร์  ไทยธนสุกำนต์  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๕. นำยไพบูลย์ อ่ินแก้วน่ำน  (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๖. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๗. นำยไพรัช เมืองดี   ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๘. นำยถนอม กุลพินิจมำลำ  ก ำนันต ำบลสบป้ำด 
๙. นำยประสงค์ ค ำฟูบุตร  ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๑๐.  นำยผจญ ชุ่มวังค์   ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๑๑.  นำยอินปั๋น   อุตเตกุล   ก ำนันต ำบลนำสัก 
๑๒.  นำยณัฐพงษ์ อบแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด 
๑๓.  นำยบุญมำ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๑๔.  นำยอนันต์ กันทะอู   ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง 
๑๕.  นำงอ ำไพ ต้นศิริ   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๑๖.  นำยอบ  สอนทิพย์  ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย 
๑๗.  นำงแสงจันทร์ มูลซำว    ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 



๓๒ 

 

๑๘.  นำงรุจี  ใบป้อ   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม 
๑๙.  นำยสันต์ แก้วประเทศ  ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง 
๒๐.  นำงเสำวลักษณ์ เตชนันท์   ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๒๑.  นำยสมศักดิ์ ฟูบุตร   ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๒๒.  นำยสมจิตร วงศ์ปิน   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๒๓.  นำยศรีทวน พำทุม   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ 
๒๔.  น.ส.โสภำ อินทวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๕.  นำยศรีบุตร มะติยำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน 
๒๖.  นำยนิพล อัครวีรวัฒนำ  ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี 
๒๗.  นำยดี  นันต๊ะเสน  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย 
๒๘.  นำยประจักษ์ ชำติสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๒๙.  นำยค ำผำย ธีระเดช   ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๓๐.  นำยสุวิน รูปทอง   ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น 
๓๑.  นำยบุญเทียม จันทร์วงศ ์  ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก 
๓๒.  นำยฉลองชัย ทิพย์ธำรำกร  ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๓๓.  นำยรัตน์  อุหม่อง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๓๔.  นำยด ำเนิน สังขะวำรี  ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย 
๓๕.  นำยกิตติชัย  กันแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๓๖.  นำยเดชำ สนแย้ม   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก 
๓๗.  นำยกิตติศักดิ์ เตชะเต่ย  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๓๘.  นำงพรรณวิไล จันมะโน   ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง 
๓๙.  นำยศรีมำ แก้วรวม   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง 
๔๐.  นำยบุญสวัสดิ์ โบพันธ์   ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๔๑.  นำยองอำจ ทองสุข   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด 
๔๒.  นำงประนอม พันธ์ใหญ่  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๔๓.  นำงศิริพร  วงศ์ค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง 
๔๔.  นำงสมพร ชุมศรี   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๔๕.  นำงพัชรี ไชยะเสน  ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย 
๔๖.  นำงสำวกัลยำ ริดจันทร์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๔๗.  นำงวันดี ผำทอง   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม 
๔๘.  นำงกัลยำ วงค์สถิต   ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง 
๔๙.  นำงอรวรรณ ศรีพจน์   ประธำน อสม. บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๕๐.  นำงพิกุล ทำสุวรรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มลคล 
๕๑.  นำงปัทมำกรณ์ อำจธัญกรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๕๒.  นำงบุษบำ ชมพูสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๕๓.  นำงนงครำญ พงศจ์ินดำรัศมี  ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด 
๕๔.  นำงอัมพร วงศ์อ้ำย   ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น 
๕๕.  นำงจันทร์ดี สุขใจ   ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 



๓๓ 

 

๕๖.  นำยส ำรำญ พลูจันทร์  ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ 
๕๗.  นำงบุญส่ง ลุใจค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๕๘.  นำงดำ  รินค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง 
๕๙.  นำงรัตนำ อู่เงิน   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๖๐.  นำงยุพิน วงค์อะทะ  ประธำน อสม. บ้ำนหัวฝำย 
๖๑.  น.ส.ขวัญเรือน ปินตำเชื้อ  ประธำน อสม. บ้ำนดง 
๖๒.  นำงพัชรำภรณ์ อัครวีรวัฒนำ  ประธำน อสม. บ้ำนท่ำสี 
๖๓.  นำงอำรีย์ บุญแพร่   ประธำน อสม. บ้ำนจ ำปุย 
๖๔.  นำงรัตนำพร สอนเขื่อน  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๖๕.  น.ส.สุพิน บุญเจริญ  (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๖๖.  นำงมำลี เบี้ยสำย   ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ 
๖๗.  นำงจันทร์วิไล ต๊ะสิทธิ์   ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก 
๖๘.  นำงสมจิต พลเคน   ประธำน อสม.บ้ำนทำน 
๖๙.  นำงนวลจันทร์ ทูลมำลำย์  ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฏร์ 
๗๐.  นำงนิอนงค์ อินเขียวสำย  ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๗๑.  นำงสุกันทำ จอมน้อย  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๗๒.  นำงสมจิต ครองรำษฏร์  ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย 
๗๓.  นำงเกตนรินทร์ หล้ำวงศำ  (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๗๔.  นำงกัลยำ เปี้ยสำย   ประธน อสม.บ้ำนนำสัก 
๗๕.  นำงสุกัญญำ อินกำวี   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๗๖.  นำงจินดำ ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๗๗.  นำงสุภำวดี ก้ำนชมพู  ผู้แทนโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๗๘.  นำยเจริญ จักรเครือ  ผู้อ ำนวยกำรรพ.สต.บ้ำนท่ำสี 
๗๙.  นำยวีรพงษ์ ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรรพ.สต.บ้ำนกอรวก 
๘๐.  นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรรพ.สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๘๑.  นำงดวงกมล อนุวัตรเกษม  (ผู้แทน) หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัย 

โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๘๒.  นำยสมเกียรติ เพิงแก้ว   หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๘๓.  น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๘๔.  น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ   (ผู้แทน) หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำงณัฏฐิรำ สกุลศรีน ำชัย  พัฒนำกรอ ำเภอแม่เมำะ 
๒.  นำยสมศักดิ์ หวลกสิน  อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง 
๓.  นำยถนอม อุปวัฒนำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 
๔.  พระครูประทีปปุณณทัศน์   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๕.  พระครูสถิตย์วรพินิจ   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๖.  พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลจำงเหนือ 



๓๔ 

 

๗.  นำยกฤตวิทย์ ใจค ำลือ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๘.  นำยวินัย แป้นน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๙.  นำงทิพพำ ใจใหญ่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๑๐. นำยชูชีพ บุญนำค   นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๑๑. นำยสมคิด เครือสบจำง  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๑๒. นำยสุขเกษม สุริยำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๑๓. นำยสว่ำง จำค ำมำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๑๔. นำงอริสรำ เครือบุญมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม 
๑๕. นำยสิงห์คำน มหำมิตร  ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด 
๑๖. นำยชัยชนะ วรำชัยกุล  ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น 
๑๗. นำยเกียรติ ปินตำ   ผู้ใหญ่บ้ำนฉลองรำช 
๑๘. นำยสว่ำง วงค์นำสัก  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก 
๑๙. นำยเสมียน แก้วไชยวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๒๐. นำยสุค ำ วังซ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนดง 
๒๑. นำยสมบูรณ ์ ค ำปลิว   ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย 
๒๒. นำยสมชำต ิ หละแหลม  ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง 
๒๓. นำยแก้ว ลำภมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน 
๒๔. นำงสมจิต พลเคน   ผู้ใหญ่บ้ำนทำน 
๒๕. นำยประดุล ใจคะนอง  ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม 
๒๖. นำยตี ๋  อินเตชะ   ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฏร์ 
๒๗. นำยสวัสดิ ์ วงค์ชมภู   ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน 
๒๘. นำงชรินทร มณีเศียร   ผู้อ ำนวยกำรรพ.สต.บ้ำนสบป้ำด 
๒๙. น.ส.เจนจีรำ กำค ำ   ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนทำน 
๓๐. นำยจักรกฤษณ์ พรมวิชัย  ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๓๑. นำยดอน มะโนปิน  ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง 
๓๒. นำงวัฒนำ แสนทิ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง 
๓๓. นำยอนุฤทธิ์ อินปัญโญ  ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๓๔. นำยอินจันทร์ อินตำ   ประธำน อสม. บ้ำนกลำง 
๓๕. นำยพิเชษฐ์ ทึงวำ   ประธำน อสม. บ้ำนแม่ส้ำน 
๓๖. นำงค ำปัน ตั๋นสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๓๗. นำงจีรพร หล้ำปำวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น 
๓๘. นำงโสภำ อินต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนวังตม 
๓๙. นำยชนินทร ์ เทพรัตน์   หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๔๐. นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๔๑. นำยประยูรรัตน์ ประธำนรำษฎร์  หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นำงนพณภัสสร ถำวรอธิวำส  กสช-ฟ. 
๒.  นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน   วศ.๑๐ กสม-ช. 



๓๕ 

 

๓.  นำยเฉลิมพงษ์ เกตุแก้ว   วศ.๑๐ กปม-ช. 
๔.  นำยสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ  วท.๑๐ กปอ-ช. 
๕.  น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  วท.๕ หวม-ช. 
๖.  น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต   วท.๔ หวม-ช. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม พร้อมทั้งแนะน ำรำยชื่อที่ปรึกษำคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำร

เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ ให้คณะกรรมกำรฯ ได้รับทรำบและน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ควำมเป็นมำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง                                                                   
ประธาน: แจ้งควำมเป็นมำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์  แม่

เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร โครงกำร
เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ ค ำขอประทำนบัตรที่ ๑๔-๓๖/๒๕๕๓ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับพ้ืนที่ NE 
และ SE (EIA ฉบับรวมแปลง) ซึ่งก ำหนดให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดตั้งกองทุนดังนี้ 

 ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โดยจัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุน ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ปี 
จ ำนวน ๖ ต ำบล (๕ ต ำบลในพื้นที่อ ำเภอแม่เมำะ และต ำบลเสด็จ) รวมเป็นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บำท ใน
เดือนแรกของทุกๆ ปี ตลอดอำยุประทำนบัตร เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ 

 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยจัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุน ๕๐๐,๐๐๐ 
บ ำท /ปี  ใน เดื อน แ รกห ลั งจ ำก ได้ รั บ อนุ ญ ำตป ระท ำน บั ต รตลอดอำยุ ป ระท ำน บั ต ร  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเก่ียวกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่
ที่เก่ียวข้องกับประทำนบัตร ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่   

เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรกองทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรกองทุน จึงได้ตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะฯ เพ่ือบริหำรจัดกำรทั้ง 
๒ กองทุน ซึ่งสอดคล้องตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ เรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีขอบเขตตำม EIA ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบ้ำนดง ต ำบลแม่
เมำะ ต ำบลนำสัก ต ำบลสบป้ำด และต ำบลเสด็จ เพ่ือให้กำรดูแลชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอ ำเภอแม่เมำะ กฟผ. จึงได้
เ พ่ิ ม ก อ งทุ น พั ฒ น ำ ห มู่ บ้ ำ น ร อ บ พ้ื น ที่ เห มื อ ง แ ร่  ใน เข ต พ้ื น ที่ ต ำ บ ล จ ำ ง เห นื อ  อี ก  ๑  ต ำ บ ล  
รวมเป็น ๖ ต ำบล เช่นเดียวกับกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพของชุมชน กำรประชุมในครั้งนี้จะมีเฉพำะในส่วนของ ๕ ต ำบล 
ในพ้ืนที่อ ำเภอแม่เมำะ ยังขำดต ำบลเสด็จเนื่องจำกก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรหำรือถึงขอบเขตพ้ืนที่ ส ำหรับแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพจะขอให้ทำงเลขำฯ น ำเสนอให้ที่ประชุมทรำบในวำระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๑ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ และแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมือง
แร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คุณเกษศิรินทร์ฯ: ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะท ำงำนแทนหัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมืองน ำเสนอแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน ดังนี้ 



๓๖ 

 

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่  ตำมประกำศกรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับ
โครงกำรเหมืองแร่ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพอนำมัยหรือกำรตรวจสุขภำพของ
ประชำชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุขของชุมชน  โดยรำยละเอียดของแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่มีดังนี้ 

 
การจัดเก็บเงินกองทนุ  
 ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องจัดสรรเงินงบประมำณตำมจ ำนวนและช่วงเวลำที่ก ำหนดตำมเงื่อนไขในมำตรกำร

แนบท้ำยรำยงำน EIA ของโครงกำร /เงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร โดยให้เปิดบัญชีธนำคำร ซึ่งใช้ชื่อผู้ถือ
ประทำนบัตร และมีข้อควำมในวงเล็บว่ำ “กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ” เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรบริหำรเงินทุน
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

 ให้ผู้ถือประทำนบัตรน ำเงินเข้ำกองทุนในเดือนแรกหลังจำกได้รับอนุญำตประทำนบัตรหรือต่ออำยุประทำน
บัตร ตำมวงเงินที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ำยรำยงำน EIA ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ปี จ ำนวน ๖ ต ำบล 
รวมเป็นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บำท ในเดือนแรกของทุกๆ ปี ตลอดอำยุประทำนบัตร 

 ประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง 
๑) เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนที่อำศัยอยู่

โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่  
๒) จัดท ำระเบียบว่ำด้วยกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพของโครงกำร โดยก ำหนดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ด ำเนิน

โครงกำร กำรขอและพิจำรณำอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติให้
คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ โดยกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้แทนด้ำน
สำธำรณสุขเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมกำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยเงินกองทุน 
  

 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนภำยใต้ระเบียบว่ำด้วยกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ
ของโครงกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ให้ควำมเห็นชอบ 

 
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 ก่อนเปิดกำรท ำเหมืองให้ผู้ถือประทำนบัตรต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒ ให้ สรข.๓ เพ่ือ

พิจำรณำให้แล้วเสร็จก่อนเปิดกำรท ำเหมือง 
 ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดท ำรำยงำนผลควำมคืบหน้ำตำมแผนงำนกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ

ประชำชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ และสถำนะทำงกำรเงินของกองทุนส ำเนำบัญชีธนำคำร ตลอดจนบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยและแผนกำรใช้งบประมำณของกองทุน พร้อมภำพประกอบให้ชัดเจนโดยให้จ ำแนกเป็นรำยปี ส่งให้
ให้ อสจ., สรข.๓, กพร. และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ทรำบทุกปี 

 

ทั้งนี้ หำกด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผนงำนแล้วยังคงมีเงินงบประมำณเหลืออยู่ในกองทุนให้ส่งมอบแก่
หน่วยงำนตำมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรหรือให้เป็นไป
ตำมระเบียบข้อบังคับกองทุน 

 

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรม
พ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรเหมือนกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำ



๓๗ 

 

ระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ โดยจะมีส่วนที่แตกต่ำงจำกแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ก ำหนดเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม
พัฒนำสำธำรณะประโยชน์ กำรศึกษำ ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องกับประทำนบัตร และกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้แทนภำคประชำชนเป็นผู้ร่วม
ลงชื่อกับกรรมกำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยเงินกองทุน 

นายก อบต.บ้านดง : สอบถำมผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) เกี่ยวกับประกำศ
กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องกำรน ำเงินเข้ำกองทุน ที่ระบุว่ำประทำนบัตรที่มีมูลค่ำ
กำรผลิตไม่เกิน ๑๐ ล้ำนบำทต่อปี และมูลค่ำกำรผลิตเกินกว่ำ ๑๐ ล้ำนบำทต่อปี ทำง กพร. สำมำรถจัดสรรใน
รูปแบบขั้นบันไดได้หรือไม่ เนื่องจำกเหมืองแม่เมำะมีมูลค่ำกำรผลิตรวมคำดว่ำน่ำจะเป็นหลัก ๑๐๐ ล้ำน จะท ำกำร
จัดสรรเข้ำกองทุนให้เหมำะสมได้อย่ำงไร  

ตำมประกำศแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ ก ำหนดให้ท ำกำรตรวจ X-ray ปอด จะ
ด ำเนินกำรไดค้รอบคลุมทั้งต ำบลหรือไม่เนื่องจำกงบประมำณที่จัดสรรมีค่อนข้ำงน้อย  

คุณยงยุทธฯ ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง (ฝ่ายเหมืองแร่): แจ้งว่ำตำมประกำศกรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ เรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ เป็นไปตำม พ.ร.บ.แร่ ที่ก ำหนด จะ
ขอน ำประเด็นนี้กลับไปหำข้อมูลเพิ่มเติมแล้วน ำมำตอบในกำรประชุมครั้งต่อไป 

 

๒.๒ รำยชื่อคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง พร้อมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ 

ทีมเลขาฯ : น ำเสนอค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะฯ ของ
ทั้ง ๕ ต ำบล ดังเอกสำรแนบ ๑ 

รองนายก อบต.สบป้าด : สอบถำมว่ำท ำไมโครงกำรเหมืองแร่หินปูนก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ ๓ กิโลเมตร 
ส่วนเหมืองแร่ลิกไนต์ ก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ ๕ กิโลเมตร และท ำไมขณะนี้โครงกำรเหมืองแร่หินปูนยังได้รับเงินกองทุน
เฝ้ำระวังสุขภำพเพียงปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งไม่สอดคล้องตำมประกำศท่ีมีผลตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ 

ประธาน ชี้แจงว่ำเนื่องจำกโครงกำรเหมืองหินปูนเป็นกำรท ำโครงกำรที่ ได้รับอนุญำตประทำนบัตร
ก่อนที่จะมีประกำศฉบับนี้ ซึ่งตำมกฎหมำยจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังจึงท ำให้กำรน ำเงินเข้ำกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ
เหมืองหินปูนยังคงเป็นไปตำมเงื่อนไขเดิม 

คุณเกษศิรินทร์ฯ : ชี้แจงเพ่ิมเติมจำกกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจำกเหมืองหินปูนมี
ขนำดเล็กขอบเขตผลกระทบจะอยู่ในรัศมีไม่เกิน ๓ กิโลเมตร ส่วนเหมืองแร่ลิกไนต์มีขนำดพ้ืนที่ใหญ่ดังนั้นกำร
ประเมินขอบเขตผลกระทบจึงครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ กิโลเมตร  
 

๒.๓ กรณีตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองหินแร่ปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง  

คุณเกษศิรินทร์ฯ : น ำเสนอตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่
หินปูนฯ ซึ่ง กฟผ. ได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของแผนงำนกำรตรวจสุขภำพ กิจกรรม
กำรตรวจสุขภำพประชำชน และกำรจัดท ำรำยงำนกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีเพ่ือส่งให้หน่วยงำนรำชกำร 
รำยละเอียดดังสิ่งแนบ ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                                                                
๓.๑ กำรสรรหำบุคคลเพ่ือร่วมเปิดบัญชีธนำคำร และเบิกจ่ำยกองทุนฯ ในแต่ละต ำบล 



๓๘ 

 

- ที่ประชุมมีมติร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทั้งสองกองทุนฯ โดยก ำหนดผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมดังกล่ำวต้องมี ๒ ใน ๓ ของผู้มีอ ำนำจร่วมลงนำมด้วยทุกครั้ง ดังต่อไปนี้ 

 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ก ำหนดให้มีผู้แทนด้ำนสำธำรณสุข 
ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล เป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง 
และให้ผู้แทนจำก กฟผ. คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ หรือผู้แทนภำค
ประชำชน คือ ก ำนันประจ ำต ำบล เป็นผู้ลงนำมร่วม 

สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ : แจ้งว่ำเนื่องจำกต ำบลแม่เมำะไม่มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำ
ต ำบล จึงขอเสนอหัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบัติครอบครัวและบริหำรปฐมภูมิ เนื่องจำกเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสุขภำพ
ของประชำชนในระดับปฐมภูมิของต ำบลแม่เมำะ เป็นผู้แทนในส่วนของโรงพยำบำลแม่เมำะ และเป็นผู้ลงนำมในกำร
เบิกจ่ำยกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ หลักของต ำบลแม่เมำะด้วย 

 

 กองทุนพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ก ำหนดให้มีผู้แทนภำคประชำชน ได้แก่ ก ำนัน
ประจ ำต ำบล เป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้ผู้แทนจำก กฟผ. คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ หรือผู้แทนภำคประชำชนร่วม คือ ผู้ใหญ่บ้ำนที่ถูกคัดเลือก ให้
เป็นผู้ลงนำมร่วม ประกอบด้วย  

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

 

๓.๒ ก ำหนดควำมถี่ในกำรประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ ๓ ครั้ง หำกมีเรื่องต้องพิจำรณำเร่งด่วน สำมำรถจัดประชุม

เพ่ิมได้ตำมควำมเหมำะสม  
 

๓.๓ แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชน และแผนงำนโครงกำรหรือกิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 

 เลขาฯ : น ำเสนอร่ำงแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชน และแผนงำนโครงกำรหรือ
กิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ พิจำรณำ ดังเอกสำรแนบ ๓ 

 ประธาน: แจ้งว่ำเนื่องจำกงบประมำณที่มีนั้นเป็นวงเงินที่ไม่มำกพอที่จะตรวจได้ครบทุกคน ผู้ที่ควร
ได้รับคัดเลือกในกำรตรวจสุขภำพควรเป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอำยุ เป็นต้น ส ำหรับผู้ที่มีงำนประจ ำ อำจมี
กำรยกเว้น เนื่องจำกจะได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีจำกบริษัทอยู่แล้ว 

คุณเกษศิรินทร์ฯ:  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำในปัจจุบันกำรตรวจสุขภำพประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอแม่เมำะมีกำร
ด ำเนินกำรหลำยหน่วยงำน ทั้งในส่วนกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ เหมืองและโรงไฟฟ้ำ ท ำให้เกิดกำรซ้ ำซ้อน หำกเป็นไปได้ 
ควรมีกำรบูรณำกำรกำรตรวจสุขภำพประชำชนของทั้ง ๓ หน่วยงำนเข้ำด้วยกัน ซึ่งในปีนี้จะเริ่มตรวจสุขภำพร่วมกัน
ในส่วนของเหมืองและโรงไฟฟ้ำ  

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 

 



๓๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ         
นายก อบต.บ้านดง  : เสนอให้มีกำรตรวจสุขภำพประชำชนต ำบลบ้ำนดงตำมฤดูกำล เนื่องจำกมีพ้ืนที่

อยู่ใกล้ขอบบ่อ เพ่ือสังเกตอำกำรและควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้น 
ประธาน : รับข้อเสนอแนะของ นำยก อบต.บ้ำนดง ไว้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรต่อไป 
คุณเกษศิรินทร์ฯ: ชี้แจงว่ำเนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ก ำหนดเพ่ือเฝ้ำระวังสุขภำพไม่ได้มีไว้

ส ำหรับกำรรักษำ ในส่วนข้อเสนอแนะของ นำยก อบต.บ้ำนดง จะรับไปประสำนกับทำงกองกำรแพทย์และอนำมัย 
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ ในกำรวำงแผนกำรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในหมู่บ้ำนที่อยู่ใกล้เคียงกัน ให้ครอบคลุมตำมฤดูกำล 

ประธาน : หำกไม่มีผู้ใดมีข้อซักถำมเพ่ิมเติม จะขอปิดประชุม โดยกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จะแยก
ประชุมเป็นรำยต ำบล ซึ่งทำงทีมเลขำจะประสำนเชิญประชุมต่อไป  

 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 

นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน     บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ     ตรวจทำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐                                                                                                                     
วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.     

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ 
……………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูวิสุทธิ์ศีลประสิทธิ์ (ประสิทธิ์  สีลสุทฺโธ)  เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๒. นำยประวรรธน์  โชติระวีวรฤทธิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 
๓. นำยบพิตร   ศิริรัตน์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำยทอง 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส  จริยภูม ิ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยถนอม   ปำเครือ   (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๓. นำยจรูญ  ฉำยแก้ว   (ผู้แทน) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๔. นำยสถิตย์   ปัญญำยืน  ก ำนันต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๕. นำยสุภำพ  ค ำฟูบุตร  ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ 
๖. ว่ำที่ ร.ต.ธีรยุทธ  ธรรมสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง 
๗. นำยสมบูรณ์   ค ำทำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม 
๘. น.ส.สุทิศำ  แก้วอินถำ  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง 
๙. นำยสมจิตร  ปัญญำทำ  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๑๐.  นำยสนิท  วังสุนันท์  ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๑๑.  น.ส.บุญเทียม  วงศ์อ่อน   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๑๒.  นำยไชยวุฒิ  หลักฐำน  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๑๓.  นำยองอำจ  พรหมพัง  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๑๔.  นำงประจีน  เสือปรำงค์  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๑๕.  นำงนิด   ค ำปิงยศ   (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง 
๑๖.  นำงสมพร  ปำเครือ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง 
๑๗.  นำงน้อย   ปัญญำทำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงน้ ำเค็ม 
๑๘.  นำงศรินยำ  แสนจิต   ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๑๙.  นำงสมควร  เทพภำพ  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๒๐.  นำงค ำสุข  ศรีสุวรรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๒๑.  นำงอัสดำภรณ์  ต๊ะพันธ์   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๒๒.  นำงฟองค ำ   โพธิ์ชื่น   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๒๓.  นำยภูษิต  จ ำเริญขจรสุข  ผู้อ ำนวยกำรรพ.สต.บ้ำนจ ำค่ำ 
๒๔.  สุรศักดิ์  ลิ้มสุวรรณ  (ผู้แทน) หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

      สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 



๔๑ 

 

๒๕.  นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน   (ผู้แทน) หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อม 
๒๖.  น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๗.  น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ   (ผู้แทน) หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำยทินกร  มำชม   พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๒.  นำยสุนินธ ์  บุญเป็ง   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๓.  นำยสุรพล  มณีวรรณ  ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๔.  ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คุณูปถัมภ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๕.  นำงนงเยำว ์  จันต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ 
๖.  นำงค ำน้อย  จันทร์ต๊ะเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม 
๗.  นำยมีศักดิ์  ค ำตุ้ยเครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรพ.สต.บ้ำนทรำยทอง 
๘.  นำยเกชำ  ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๙.  นำงนพณภัสสร ถำวรอธิวำส  หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  น.ส. อำธิตำ  เดชชลำลัย  วท.๖ หวม-ช. 
๒.  น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  วท.๕ หวม-ช. 
๓.  น.ส.กรวีร ์  หงษ์โต   วท.๔ หวม-ช. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม พร้อมทั้งแนะน ำรำยชื่อที่ปรึกษำคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำร

เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ ในส่วนของ กฟผ. ให้คณะกรรมกำรฯ ได้รับทรำบและน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ควำมเป็นมำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง                                                                   
ประธาน: แจ้งควำมเป็นมำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์  แม่

เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร โครงกำร
เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ ค ำขอประทำนบัตรที่ ๑๔-๓๖/๒๕๕๓ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับพ้ืนที่ NE 
และ SE (EIA ฉบับรวมแปลง) ซึ่งก ำหนดให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดตั้งกองทุนดังนี้ 

 ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โดยจัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุน ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ปี 
จ ำนวน ๖ ต ำบล (๕ ต ำบลในพ้ืนที่อ ำเภอแม่เมำะ และต ำบลบ้ำนเสด็จ) รวมเป็นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
ในเดือนแรกของทุกๆ ปี ตลอดอำยุประทำนบัตร เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ 

 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยจัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุน ๕๐๐,๐๐๐ 
บ ำท /ปี  ใน เดื อน แ รกห ลั งจ ำก ได้ รั บ อนุ ญ ำตป ระท ำน บั ต รตลอดอำยุ ป ระท ำน บั ต ร  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเก่ียวกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่
ที่เก่ียวข้องกับประทำนบัตร ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่   



๔๒ 

 

เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรกองทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรกองทุน จึงได้ตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะฯ เพ่ือบริหำรจัดกำรทั้ง 
๒ กองทุน ซึ่งสอดคล้องตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ เรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีขอบเขตตำม EIA ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบ้ำนดง ต ำบลแม่
เมำะ ต ำบลนำสัก ต ำบลสบป้ำด และต ำบลบ้ำนเสด็จ เพ่ือให้กำรดูแลชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอ ำเภอแม่เมำะ กฟผ. 
จึ ง ได้ เ พ่ิ ม ก อ งทุ น พั ฒ น ำห มู่ บ้ ำ น รอ บ พ้ื น ที่ เห มื อ งแ ร่  ใน เข ต พ้ื น ที่ ต ำบ ล จ ำง เห นื อ  อี ก  ๑  ต ำบ ล  
รวมเป็น ๖ ต ำบล เช่นเดียวกับกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพของชุมชน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๑ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ และแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมือง
แร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คุณเกษศิรินทร์ฯ: ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะท ำงำนแทนหัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมืองน ำเสนอแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน ดังนี้ 

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่  ตำมประกำศกรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับ
โครงกำรเหมืองแร่ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพอนำมัยหรือกำรตรวจสุขภำพของ
ประชำชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุขของชุมชน  โดยรำยละเอียดของแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่มีดังนี้ 

การจัดเก็บเงินกองทุน  
 ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องจัดสรรเงินงบประมำณตำมจ ำนวนและช่วงเวลำที่ก ำหนดตำม

เงื่อนไขในมำตรกำรแนบท้ำยรำยงำน EIA ของโครงกำร /เงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร โดยให้เปิดบัญชี
ธนำคำร ซึ่งใช้ชื่อผู้ถือประทำนบัตร และมีข้อควำมในวงเล็บว่ำ “กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ” เพ่ือใช้เป็น
หลักฐำนในกำรบริหำรเงินทุนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

 ให้ผู้ถือประทำนบัตรน ำเงินเข้ำกองทุนในเดือนแรกหลังจำกได้รับอนุญำตประทำนบัตรหรือ
ต่ออำยุประทำนบัตร ตำมวงเงินที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ำยรำยงำน EIA ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ปี 
จ ำนวน ๖ ต ำบล รวมเป็นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บำท ในเดือนแรกของทุกๆ ปี ตลอดอำยุประทำนบัตร 

 ประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง 
๑) เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ
ประชำชนที่อำศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่  
๒) จัดท ำระเบียบว่ำด้วยกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพของโครงกำร โดยก ำหนดให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร กำรขอและพิจำรณำอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน เพ่ือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ โดยกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุน
จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้แทนด้ำนสำธำรณสุขเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมกำร อ่ืน
ตำมท่ีคณะกรรมกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยเงินกองทุน   

 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนภำยใต้ระเบียบว่ำด้วยกองทุน
เฝ้ำระวังสุขภำพของโครงกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ให้ควำมเห็นชอบ 

 



๔๓ 

 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
 ก่อนเปิดกำรท ำเหมืองให้ผู้ถือประทำนบัตรต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒ 

ให้ สรข.๓ เพ่ือพิจำรณำให้แล้วเสร็จก่อนเปิดกำรท ำเหมือง 
 ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดท ำรำยงำนผลควำมคืบหน้ำตำมแผนงำน

กำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ และสถำนะทำงกำรเงินของกองทุนส ำเนำบัญชี
ธนำคำร ตลอดจนบัญชีค่ำใช้จ่ำยและแผนกำรใช้งบประมำณของกองทุน พร้อมภำพประกอบให้ชัดเจนโดยให้
จ ำแนกเป็นรำยปี ส่งให้ให้ อสจ., สรข.๓, กพร. และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ทรำบทุกปี 

 

ทั้งนี้ หำกด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผนงำนแล้วยังคงมีเงินงบประมำณเหลืออยู่ในกองทุนให้ส่ง
มอบแก่หน่วยงำนตำมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรหรือ
ให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับกองทุน 

 

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรม
พ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรเหมือนกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำ
ระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ โดยจะมีส่วนที่แตกต่ำงจำกแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ก ำหนดเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม
พัฒนำสำธำรณะประโยชน์ กำรศึกษำ ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องกับประทำนบัตร และกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้แทนภำคประชำชนเป็นผู้ร่วม
ลงชื่อกับกรรมกำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยเงินกองทุน 

ผอ.โรงเรียนบ้านทราย : ตำมที่ กฟผ. น ำเสนอมำข้ำงต้น จะเห็นว่ำงบประมำณกองทุนที่ได้รับกำร
จัดสรรค่อนข้ำงน้อย ซึ่งโรงเรียนในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนเสด็จยังมีปัญหำขำดแคลนบุคคลำกรครู จึงอยำกเสนอให้ กฟผ. 
ช่วยหำแนวทำงท่ีจะสนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่ด้วย 

ผู้ใหญ่บ้านจ าค่า : เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ ผอ.โรงเรียนบ้ำนทรำย และหำกเป็นไปได้อยำกให้มี
โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำในพื้นที่ด้วย 

ประธาน : ชี้แจงว่ำเนื่องจำกงบประมำณของกองทุนฯ คงไม่เพียงพอต่อกำรจ้ำงครูเพ่ิม จึงขอรับ
ข้อเสนอแนะดังกล่ำวไว้ เพ่ือจะน ำไปหำรือผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

ก านันต าบลบ้านเสด็จ :เสนอต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกต ำบลบ้ำนเสด็จมีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้ำน ซึ่ง๑๐ 
หมู่บ้ำน ได้เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรฯ จึงขอเสนอให้เพ่ิมหมู่บ้ำนที่เหลืออีก ๗ หมู่บ้ำน ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขต
ผลกระทบจำกโครงกำรเข้ำร่วมด้วย 

ประธาน : ชี้แจงว่ำกำรจัดตั้งกองทุนฯ เป็นกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร ซึ่งเป็นไป
ตำมกฎหมำย โดยก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบรอบพ้ืนที่โครงกำรไว้ ๓-๕ กิโลเมตร ซึ่งหำกน ำ
หมู่บ้ำนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตมำร่วมด้วย จะเป็นกำรท ำผิดกฎหมำย และไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ ขณะเดียวกัน
งบประมำณท่ีมีค่อนข้ำงจ ำกัด หำกมีจ ำนวนหมู่บ้ำนเพิ่มขึ้นจะท ำให้เงินที่ใช้ในโครงกำรต่ำงๆ น้อยลง   

๒.๒ รำยชื่อคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง พร้อมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ 

ทีมเลขาฯ : น ำเสนอค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะฯ (ดัง
เอกสำรแนบ ๑)  

๒.๓ กรณีตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองหินแร่ปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง  



๔๔ 

 

คุณเกษศิรินทร์ฯ : น ำเสนอตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่
หินปูนฯ ซึ่ง กฟผ. ได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของแผนงำนกำรตรวจสุขภำพ กิจกรรม
กำรตรวจสุขภำพประชำชน และกำรจัดท ำรำยงำนกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีเพ่ือส่งให้หน่วยงำนรำชกำร 
รำยละเอียดดังสิ่งแนบ ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                                                                
๓.๑ กำรสรรหำบุคคลเพ่ือร่วมเปิดบัญชีธนำคำร และเบิกจ่ำยกองทุนฯ ในแต่ละต ำบล 

- ที่ประชุมมีมติร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทั้งสองกองทุนฯ โดยก ำหนดผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมดังกล่ำวต้องมี ๒ ใน ๓ ของผู้มีอ ำนำจร่วมลงนำมด้วยทุกครั้ง ดังต่อไปนี้ 

 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ก ำหนดให้มีผู้แทนด้ำนสำธำรณสุข 
ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล เป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง 
และให้ผู้แทนจำก กฟผ. คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ หรือผู้แทนภำค
ประชำชน คือ ก ำนันประจ ำต ำบล เป็นผู้ลงนำมร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำค่ำ และประธำน อสม. บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ เป็นผู้มีอ ำนำจร่วมลงนำม
ในกำรเบิกจ่ำย  

 

 กองทุนพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ก ำหนดให้มีผู้แทนภำคประชำชน ได้แก่ ก ำนัน
ประจ ำต ำบล เป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้ผู้แทนจำก กฟผ. คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ หรือผู้แทนภำคประชำชนร่วม ที่ประชุมมีมติให้ก ำนันต ำบลเสด็จ 
และผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๑๔ (บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ) เป็นผู้มีอ ำนำจร่วมลงนำมในกำรเบิกจ่ำย 

 

๓.๒ ก ำหนดควำมถี่ในกำรประชุม 
ผอ.รพ.สต.บ้านจ าค่า : เนื่องจำกเป็นปีแรกที่ต ำบลบ้ำนเสด็จเข้ำร่วมโครงกำร จึงขอให้มีกำรประชุม

คณะกรรมกำรฯ ถี่หน่อยในช่วงแรก และค่อยปรับให้เป็นเหมือนในพื้นท่ีต ำบลแม่เมำะ 
เลขาฯ : ชี้แจงว่ำหำกต้องกำรจัดประชุมเพ่ิมในช่วงแรกเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้คณะกรรมกำรฯสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้  
ที่ประชุมส่วนใหญ่มีมติให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ ๓ ครั้ง หำกมีเรื่องต้องพิจำรณำเร่งด่วน สำมำรถ

จัดประชุมเพ่ิมได้ตำมควำมเหมำะสม  
 

๓.๓ แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชน และแผนงำนโครงกำรหรือกิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 

 เลขาฯ : น ำเสนอร่ำงแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชน และแผนงำนโครงกำรหรือ
กิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ พิจำรณำดังตำรำง 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงร่ำงแผนงำนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ ำปี 2560 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
2. คัดเลือกโครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์
 ของแต่ละต าบล (ประชุมพิจารณาโดย 
คณะกรรมการแต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

3. ด าเนินกิจกรรมพัฒนา คณะกรรมการฯ
4. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
5. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้
หน่วยงานราชการ

ทีมเลขาฯ

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
เดือน

 
  

ตารางท่ี ๒ แสดงร่ำงแผนงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี 2560 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
2. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
3. ท าเร่ืองจา้งหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
4. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสุขภาพฯ คณะกรรมการฯ
5. ตรวจสุขภาพประชาชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ
6. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base เหมืองแม่เมาะร่วมกับ

หน่วยงานตรวจสุขภาพ
7. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานสรุปผล
การตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการฯ

กิจกรรม
ปี พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

 
 
เลขาฯ: แจ้งต่อที่ประชุมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ จะน ำมำหำรือในกำร

ประชุมครั้งต่อไป ซึ่งคำดว่ำจะจัดข้ึนในเดือนสิงหำคม 
ประธาน อสม. บ้านห้วยหลวงพัฒนา: เสนอว่ำหำกต้องกำรรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ ขอให้ฝ่ำย

เลขำฯ ประสำนกับประธำน อสม. แต่ละบ้ำนโดยตรงจะสะดวกกว่ำประสำนผู้ใหญ่บ้ำน 
คุณเกษศิรินทร์ฯ: ขอฝำกผู้ใหญ่บ้ำน และประธำน อสม. แต่ละบ้ำน ช่วยเตรียมกลุ่มผู้ที่จะควรเข้ำรับ

กำรตรวจสุขภำพ และโครงกำรที่คำดว่ำจะด ำเนินกำรพัฒนำไว้ก่อนที่จะมีกำรประชุมครั้งถัดไป 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ         
ผญบ. ห้วยน้ าเค็ม : สอบถำมถึงสถำนท่ีในกำรตรวจสุขภำพ 
ประธาน : แจ้งว่ำสถำนที่ขึ้นอยู่กับควำมสะดวกของชำวบ้ำน ซึ่งอำจเป็นพ้ืนที่โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพประจ ำต ำบลในเขตพ้ืนที่บ้ำนเสด็จ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ : แจ้งว่ำเนื่องจำกงบประมำณท่ีมีเป็นวงเงินที่ไม่มำกพอท่ีจะตรวจสุขภำพประชำชนได้

ครบทุกคน ผู้ที่ควรได้รับคัดเลือกในกำรตรวจสุขภำพควรเป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น เด็ก หรือผู้สูงอำยุ เป็นต้น 
ส ำหรับผู้ที่มีงำนประจ ำ อำจมีกำรยกเว้น เนื่องจำกจะได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีจำกบริษัทอยู่แล้ว  



๔๖ 

 

ประธานอสม. บ้านห้วยหลวงพัฒนา : อยำกทรำบถึงกำรใช้งบประมำณของกองทุนพัฒนำฯ ของทั้ง 
๑๐ หมู่บ้ำนว่ำจ ำเป็นต้องพัฒนำในเรื่องเดียวกันหรือไม่ 

ประธาน: แจ้งว่ำเนื่องจำกงบประมำณที่จ ำกัด ขอให้พิจำรณำร่วมกันว่ำสิ่งใดควรได้รับกำรพัฒนำก่อน 
เพ่ือที่ชำวบ้ำนจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

คุณเกษศิรินทร์ฯ : ถ้ำเป็นกำรพัฒนำสิ่งที่เป็นสำธำรณประโยชน์ก็สำมำรถพิจำรณำให้หมู่บ้ำนที่จ ำเป็น
ก่อนได ้

เจ้าคณะประจ าต าบลบ้านเสด็จ : ตำมที่ได้มีกำรประชุมในวันนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องกำรตรวจสุขภำพ
เป็นส ำคัญ ต่อมำก็เน้นในเรื่องกำรพัฒนำวัตถุ ซึ่งจำกกำรประชุมคณะสงฆ์หลำยครั้งที่ผ่ำนมำ ประเด็นปัญหำหลักที่ได้
ข้อสรุปจำกกำรประชุมและขอน ำเสนอ คือ ชุมชนในปัจจุบันขำดควำมสำมัคคีในกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน วัฒนธรรมดั่ง
เดิมที่เคยมีอยู่ก็เริ่มห่ำงหำยไป เมื่อเรำเน้นพัฒนำแต่วัตถุไม่พัฒนำจิตใจมนุษย์ ก็จะเกิดปัญหำที่แก้ไขไม่ได้เพ่ิมมำกขึ้น 
จึงอยำกให้มีโครงกำรกำรพัฒนำจิตใจโดยเริ่มจำกเด็กๆ ในชุมชน เพรำะเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญต่อไปในอนำคต หำกจะ
พัฒนำโดยส่งเสริมครู เพ่ือพัฒนำเด็กก็เห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่ง 

ประธาน: กรำบนมัสกำรพระคุณเจ้ำ ที่ให้กำรชี้แนะ และสอบถำมที่ประชุมหำกผู้ใดไม่มีมีข้อซักถำม
เพ่ิมเติม จะขอปิดประชุม โดยกำรประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ในเดือนสิงหำคม ฝ่ำยเลขำจะประสำนเชิญประชุมต่อไป  

 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น. 
 

นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน     บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ     ตรวจทำน 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต าบลแม่เมาะ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองโยธา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูมนูญกิจปรีชำ (ปรีชำ มณี)  เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ 
๒. นำงนันธิญำ  สุสำ  พัฒนำกรอ ำเภอแม่เมำะ 
๓. นำยถวิล  สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๔. น.ส.สำยสุดำ  ประดุจชนม์ ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๕. นำยพิษณุ  ชัยปัญญำ แทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 
 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส  จริยภูม ิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. น.ส.ชญำกร  วงศ์อะถะ แทนนำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๓. นำยณัฐพงษ์  อบแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด (หมู่ ๑) 
๔. นำยอนันต์  กันทะอู  ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง (หมู่ ๓) 
๕. นำงอ ำไพ  ต้นศิริ  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี (หมู่ ๔) 
๖. นำยอบ  สอนทิพย์ ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย (หมู่ ๕) 
๗. นำงอริสสรำ  เครือบุญมำ ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม (หมู่ ๗) 
๘. นำงเบญจวรรณ ขัตติยำกุล ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค์ (หมู่ ๙) 
๙. นำงเสำวลักษณ์ เตชนันท์  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม (หมู่ ๑๑) 
๑๐.  นำยองอำจ  ทองสุข  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด (หมู่ ๑) 
๑๑.  นำงประนอม พันธ์ใหญ่ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ (หมู่ ๒)  
๑๒.  นำงศิริพร   วงศ์ค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง (หมู่ ๓) 
๑๓.  นำงสมพร  ชุมศรี  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี (หมู่ ๔) 
๑๔.  นำงพัชรี  ไชยะเสน ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย (หมู่ ๕) 
๑๕.  นำงวันดี  ผำทอง  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม (หมู่ ๗) 
๑๖.  นำงอรวรรณ ศรีพจน์  ประธำน อสม. บ้ำนเวียงสวรรค์ (หมู่ ๙) 
๑๗.  นำงพิกุล  ทำสุวรรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มงคล (หมู่ ๑๐) 
๑๘.  นำงฟองจันทร์ อินทร์จักร์ ประธำน อสม.บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ (หมู่ ๑๒) 
๑๙.  นำงภคพร  บุญพ่วง  ผู้แทนโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๒๐.  นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๒๑.  นำยสมเกียรติ เพิงแก้ว  หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๒๒.  นำยประกอบ ปะระมะ  แทนหัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 



๔๘ 

 

๒๓.  นำยชนินทร์  เทพรัตน์  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อม 
๒๔.  น.ส.ศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๕.  น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ  แทนหัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๒. นำยไพรัช  เมืองดี  ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๓. นำยบุญมำ  เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ (หมู่ ๒) 
๔. นำงแสงจันทร์ มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง (หมู่ ๖) 
๕. นำยสันต์  แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง (หมู่ ๘) 
๖. นำยสมศักดิ์  ฟูบุตร  ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ (หมู่ ๑๒) 
๗. น.ส.กัลยำ  ริดจันทร์ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง (หมู่ ๖) 
๘. นำงกัลยำ  วงค์สถิต  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง (หมู่ ๘) 
๙. นำงปัทมำกรณ์ อำจธัญกรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ (หมู่ ๑๑) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน  วท.๑๐ กสม-ช. 
๒. นำงสุภำวดี  ก้ำนชมภู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๓. นำงดวงกมล อนุวัตรเกษม พบ.๙ กพอม-ฟ. 
๔. น.ส.อำธิตำ   เดชชลำลัย วท.๖ หวม-ช. 
๕. น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์ วท.๕ หวม-ช. 
๖. น.ส.กรวีร ์  หงษ์โต  วท.๔ หวม-ช. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๕๐ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : รำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีเรื่องต้องแก้ไขส่วนใดหรือไม่ 
 ประธานฯ : หำกมีข้อแก้ไข สำมำรถแจ้งได้ที่ทีมเลขำฯ ในภำยหลังได้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๒.๑ แจ้งบัญชีคงเหลือเงินกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และเงินกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี“กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบล

แม่เมำะ)” และ (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ) บัญชีละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ และได้มีกำรเบิกจ่ำยเพ่ือใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ บัญชีละ 
๕,๐๐๐ บำท ปัจจุบันยอดเงินทั้งหมดท่ีมีอยู่ในบัญชีเป็นจ ำนวนเงินบัญชีละ ๙๕,๐๔๓.๘๔ บำท  

ที่ประชุมรับทราบ 
 



๔๙ 

 

๒.๒ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ
แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมือง
แร่ลิกไนต์ และแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ ดังตำรำงที่ ๑ และ ๒ 
ตำมล ำดับ และแจ้งก ำหนดกำรตรวจสุขภำพต ำบลแม่เมำะ วันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
 

ตารางท่ี ๑ แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 

 
 

ตารางท่ี ๒ แผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 



๕๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ ระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
เลขาฯ : น ำเสนอระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำ

ระวังสุขภำพ มีทั้งหมด ๘ หมวด ๑๗ ข้อ หำกท่ีประชุมต้องกำรแก้ไขในส่วนใดสำมำรถแจ้งทำงทีมเลขำฯ ได้ภำยในสิ้น
เดือนสิงหำคมนี้ ส่วนในข้อที่ ๓ ว่ำด้วยกำรมีผลบังคับใช้ ต้องรอให้มีกำรประชุมครบทุกต ำบลก่อน หำกไม่มีกำรแก้ไข 
หรือแก้ไขแล้วเสร็จจะส่งให้ อบม.ลงชื่อ และระเบียบจะมีผลบังคับใช้ทันที 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
๓.๒ คัดเลือกโครงกำรที่จะด ำเนินกำรพัฒนำหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนดง และงบประมำณเพ่ือใช้ด ำเนิน

โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ ประจ ำปี ๒๕๖๐ เช่น 
  - โครงกำรด้ำนประเพณีและวัฒนธรรม 
  - โครงกำรด้ำนเยำวชนและกำรศึกษำ 
  - โครงกำรด้ำนศำสนำ 
  - โครงกำรอื่นๆ 
รองนายกเทศมนตรี ต.แม่เมาะ : โครงกำรด้ำนสุขภำพของต.แม่เมำะ ทำงเทศบำลมีกำรส่งเสริมอยู่หลำยด้ำน 

อยำกขอให้ที่ประชุมเสนอโครงกำรที่แตกต่ำงจำกของเทศบำล เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนกัน 
ผู้แทนหัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์ : ด้ำนประเพณีและวัฒนธรรม ทำง ช.อจม-สช. มีงบสนับสนุนหมู่บ้ำนละ 

๕๐,๐๐๐ บำทอยู่แล้ว 
พัฒนากรประจ าต าบล : อยำกให้ช่วยสนับสนุนค่ำกำรเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน 
ผญบ.หมู่ ๗ : น ำเสนอโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่ำงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนที่อยู่อำศัยโดย

น ำเสนอโครงกำรธนำคำรขยะของชุมชนหมู่ ๗ ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว  
ประธานฯ : ช่วยอธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมและค่ำใช้จ่ำยเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจของกรรมกำร

ท่ำนอ่ืนๆ  
ผญบ.หมู่ ๗ : เริ่มจำกท ำกำรประชำสัมพันธ์ในชุมชน จำกนั้นจัดประชุมเพ่ือท ำประชำคมในหมู่บ้ำน และ

เปิดรับสมัครสมำชิกธนำคำร รำยจ่ำยจะเป็นเรื่องของกำรบริหำรจัดกำร และค่ำวัสดุอุปกรณ์ วิธีกำรคือ ผู้เข้ำร่ว ม
โครงกำรจะต้องเริ่มท ำกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ในบ้ำนของตัวเองก่อน ขยะท่ีน ำไปขำยได้จะถูกแยกออกมำเก็บไว้ต่ำงหำก 
ส่วนขยะที่ขำยไม่ได้จะน ำไปตั้งไว้บริเวณหน้ำบ้ำน โดยทุกวันอังคำรจะมีรถจัดเก็บขยะของเทศบำลมำจัดเก็บขยะ
เหล่ำนี้ไป ขยะที่ขำยได้จะน ำไปขำยที่ธนำคำรขยะบริเวณบ้ำนของผู้ใหญ่เอง ซึ่งเปิดท ำกำรเดือนละ ๑ ครั้ง ท ำให้
สมำชิกเกิดรำยได้ และปริมำณขยะทั้งภำยในบ้ำนและภำยในชุมชนลดลงด้วย 

ผญบ.หมู่ ๔ : เห็นด้วยกับโครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้อม มีเรื่องเสนอคือถนนที่แคบลง โดยเฉพำะเส้นทำงจำกหมู่ ๑ 
ไปยังหมู่ ๔ ต้นไม้ที่ปลูกข้ำงทำงเริ่มใหญ่และเบียดบังเส้นทำง อยำกให้ช่วยตัดออก และสนับสนุนในโครงกำรจัดกำร
ขยะ เพ่ือช่วยลดปริมำณขยะให้น้อยลง 



๕๑ 

 

รองนายกเทศมนตรี ต.แม่เมาะ : ทำงเทศบำลได้มีประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนก่อน มีกำรคุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องของปัญหำกำรจัดกำรขยะ ซึ่งเฉพำะในพ้ืนที่ต.แม่เมำะมีขยะประมำณ ๘ ตันต่อวัน ซึ่งถ้ำรวมทั้งอ ำเภอ
จะมีมำกถึง ๒๒ ตันต่อวัน ซึ่งจะน ำไปสู่งปัญหำในกำรเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย หำกมีกำรจัดกำรที่ดีจะ
สำมำรถช่วยได้ โดยโครงกำรกำรจัดกำรขยะของทำงผญบ. หมู่ ๗ ที่น ำเสนอไป เป็นโครงกำรต้นแบบให้หมู่บ้ำนอ่ืนๆ 
ที่สนใจสำมำรถไปศกึษำดูงำนได้ นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่องขยะที่ทำงเทศบำลต ำบลก ำลังด ำเนินกำรอยู่ 

ผญบ.หมู่ ๕ : เห็นด้วยกับโครงกำรนี้ ตอนนี้บ้ำนปงชัยเป็นหมู่บ้ำนที่ ๒ ที่ท ำโครงกำรจัดกำรขยะ 
ผญบ.หมู่ ๑๑ : เห็นด้วย เนื่องจำกในตอนนี้หมู่บ้ำนเจริญขึ้น ปริมำณขยะก็เยอะตำม 
ผญบ.หมู่ ๙ : เห็นด้วยกับโครงกำรนี้ เพรำะเทศบำลก ำลังผลักดันโครงกำรธนำคำรขยะอยู่ และก่อให้เกิด

รำยได้อีกด้วย 
ผญบ.หมู่ ๑ : เห็นด้วยกับโครงกำรนี้ ขอเสนอเพ่ิมเติม เรื่องผักตบชวำที่บ้ำนห้วยเป็ดมีจ ำนวนเยอะมำก ทำง

หมู่บ้ำนไม่สำมำรถจัดกำรได้หมด อยำกให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์บ้ำง  
ผญบ.หมู่ ๓ : ขอเสนอปัญหำของบ้ำนหำงฮุง เส้นทำงหลักเข้ำออกหมู่บ้ำนบริเวณครัวเงำไม้ มีปัญหำผู้คนมัก

น ำขยะมำทิ้งเนื่องจำกเห็นเป็นพ้ืนที่ไม่มีใครใช้ประโยชน์และรกร้ำง ขอเครื่องจักรเข้ำไปช่วยท ำทำงให้สะอำดและ
กว้ำงขวำงขึ้น 

ประธานอสม.หมู่ ๓ : ปัญหำปริมำณขยะมีเยอะมำก โดยเฉพำะกำรทิ้งไม่เป็นที่ ถ้ำมีกำรจัดกำรขยะเกิดขึ้นใน
ทุกหมู่บ้ำนจะดีมำก 

ประธานฯ : ขอมติในท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการจัดการขยะ 
รองนายกเทศมนตรี ต.แม่เมาะ : ถ้ำคิดงบประมำณของทำงกองมุนจะมีเงินให้หมู่บ้ำนละ ๗,๐๐๐ บำท แต่

ทำงเทศบำลมีงบส่วนนี้อยู่บ้ำง อำจช่วยสนับสนุนได้  
ผญบ.หมู่ ๗ : ถ้ำผู้ใหญ่บ้ำนไม่จริงจัง โครงกำรนี้ก็จะไม่ส ำเร็จ 
ประธานฯ : ถ้ำต้องกำรให้โครงกำรนี้ส ำเร็จ คณะกรรมกำรต้องเข้มแข็ง อดทน 
คุณเกษศิรินทร์ : ส ำหรับต ำบลแม่เมำะ จะเลือก “โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน ต.แม่เมำะ” รำยละเอียด

จะนัดประชุมกับรองเทศบำลต ำบลและผู้ใหญ่บ้ำนอีกครั้ง 
 
๓.๓ คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ และแนวทำงในกำรตรวจสุขภำพประชำชนต ำบลแม่เมำะ 
  - กลุ่มเสี่ยงจำกกำรตรวจสุขภำพเม่ือปี ๒๕๕๙ 
  - กลุ่มผู้สูงอำยุ 
  - กลุ่มอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
เลขาฯ : รำยงำนประมำณกำรรำคำค่ำตรวจสุขภำพของกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โดยถ้ำหำกมีกำรบูรณำกำร

กำรตรวจสุขภำพร่วมกับโรงไฟฟ้ำฯ ตำมมำตรกำร EHIA (ฉบับเดิม) ทุกต ำบลจะมีจ ำนวนผู้ที่จะได้รับกำรตรวจสุขภำพ
เป็นจ ำนวนต ำบลละ ๔๐๐ คน และคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ๕๑๐,๐๐๐ บำท หรือ ๘๕,๐๐๐ บำทต่อต ำบล  



๕๒ 

 

จำกผลกำรตรวจสุขภำพปี ๒๕๕๙ ต ำบลแม่เมำะมีผู้เข้ำรับกำรตรวจทั้งสิ้น  ๒๐๐ คน พบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตำมต่อ ๘ 
คน เป็นผู้ป่วยจำกหมู่บ้ำนแม่เมำะสถำนี ท ำให้ประมำณกำรจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๐ ที่มี
เป้ำหมำยที่ ๔๐๐ คน หมู่บ้ำนแม่เมำะสถำนีจะได้รับสิทธิ์มำกที่สุด ๗๐ คนรวมกลุ่มเสี่ยง ที่เหลือเฉลี่ยหมู่บ้ำนละ ๓๐ 
คน ทั้งนี้มีก ำหนดกำรตรวจสุขภำพวันที่ ๒๘  สิงหำคม ๒๕๖๐ สถำนที่คืออำคำรเอนกประสงค์บ้ำนแม่เมำะสถำนี โดย
มีศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะเป็นผู้ตรวจ นอกจำกนี้ยังมีรถบริกำรรับ -ส่งในกรณีผู้ที่ไม่สำมำรถ
เดินทำงเองได้ และมีกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ไปติดตั้งไว้ทุกหมู่บ้ำน 
 ประธาน อสม.หมู่ ๓ : อยำกให้เลือกพ้ืนที่ส ำหรับตรวจสุขภำพท่ีทุกคนสะดวกในกำรเดินทำงมำตรวจ 
 ผญบ.หมู่ ๔ : มีควำมกังวลกับเรื่องระยะทำงที่ตอ้งเดินทำงไปตรวจ แต่ถ้ำมีรถรับ-ส่งก็จะดี 
 ที่ประชุม : เสนอให้เปลี่ยนที่ตรวจเป็นที่บ้ำนผู้ใหญ่หมู่ ๗ แทนเนื่องจำกง่ำยต่อกำรเดินทำง 
 สาธารณสุข อ.แม่เมาะ : เสนอให้จัดกำรกำรตรวจโดยเปลี่ยนมำตรวจที่โรงพยำบำลแม่เมำะแทน และทยอย
มำวันละหมู่บ้ำน ไม่อยำกให้ตรวจภำยในวันเดียวเสร็จ  

ประธานฯ : ขอควำมร่วมมือประธำนอสม.ทุกหมู่บ้ำนช่วยคัดเลือก และรวบรวมรำยชื่อผู้ที่ยังไม่เคยได้รับกำร
ตรวจสุขภำพให้มำตรวจสุขภำพในโครงกำรนี้ โดยส่งรำยชื่อให้ทำงทีมเลขำภำยในวันที่ ๒๑ สิงหำคม 

ผญบ.หมู่ ๔ : เห็นด้วยกับสำธำรณสุขอ ำเภอที่ให้ทำงโครงกำรก ำหนดวันตรวจของแต่ละหมู่บ้ำน แล้วแจ้งวัน
ตรวจให้ผู้ใหญ่บ้ำนเพือ่ประชำสัมพันธ์ลูกบ้ำน และเดินทำงไปตรวจที๋โรงพยำบำล เพ่ือลดเวลำกำรรอคอย 

วท.๑๐ : กำรออกตรวจในพ้ืนที่เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยหำกไปที่โรงพยำบำลจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึน 
ตัวแทนจากศูนย์เวชศาสตร์ : ชี้แจงรำยกำรที่จะต้องตรวจหำกไปตรวจที่โรงพยำบำลจะมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมถึงคน

ละ ๑,๐๐๐ บำท ซึ่งเกินงบท่ีโครงกำรมีให้ 
ประธานฯ : ก ำหนดแยกพ้ืนที่ตรวจ และแยกหมู่บ้ำนตรวจดังนี้ ช่วงเช้ำ เวลำ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. หมู่ที่ ๑-๖ 

ตรวจที่อำคำรเอนกประสงค์ ซอย ๑ หมู่  ๗ ช่วงบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หมู่ที่  ๗-๑๒ บริเวณอำคำร
เอนกประสงค์บ้ำนแม่เมำะสถำนี และให้จัดรถรับ-ส่งไปยังหมู่บ้ำนดังต่อไปนี้ หมู่ ๑, หมู่ ๓-๖, หมู่ ๘ และหมู่ ๑๒ 

ที่ประชุมเห็นด้วย 
ประธานอสม.หมู่ ๓ : เสนอให้หมู่บ้ำนที่มีคนมำใช้สิทธิ์ไม่ถึงยกสิทธิ์ให้หมู่บ้ำนอ่ืน 
ผญบ.หมู่ ๗ : เสนอให้สร้ำงกลุ่มไลน์ไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
ประธาน : แนะว่ำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ไม่เกิดประโยชน์ 
ผญบ.หมู่ ๔ : เสนอให้ทีมเลขำส่งข้อมูลโครงกำรตรวจสุขภำพให้ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่ แล้วผู้ใหญ่บ้ำนจะน ำไป

ประชำสัมพันธ์ให้ลูกบ้ำนต่อไป 
วท.๑๐ : เสนอให้ประธำนอสม.ของทุกบ้ำนมำเข้ำร่วมในวันตรวจสุขภำพด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น. 

 
นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน     บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ     ตรวจทำน 

 



๕๓ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต าบลสบป้าด โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐                                                                                                                     
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.     

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

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำงนันธิญำ สุสำ   พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๒. นำยอภิชำติ สิงห์ค ำ   แทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส จริยภูมิ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยถนอม กุลพินิจมำลำ  ก ำนันต ำบลสบป้ำด 
๓. นำยสิงห์คำน มหำมิตร  ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด (หมู่ ๑) 
๔. นำยชนะชัย วรำชัยกุล  ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น (หมู่ ๒) 
๕. นำยสมจิต วงศ์ปิน   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง (หมู่ ๓) 
๖. นำยศรีทวน พำทุม   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ (หมู่ ๔) 
๗. น.ส.โสภำ อินทวงศ์  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ (หมู่ ๕) 
๘. นำยศรีบุตร มะติยำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน (หมู่ ๖) 
๙. นำยเกียรติ ปินตำ   ผู้ใหญ่บ้ำนฉลองรำช (หมู่ ๘)   
๑๐. นำงนงครำญ พงศ์จินดำรัศมี  ประธำนฯ อสม.บ้ำนสบป้ำด (หมู่ ๑) 
๑๑.  นำงอัมพร วงค์อ้ำย   ประธำนฯ อสม.บ้ำนสบเติ๋น (หมู่ ๒) 
๑๒.  นำงจันทร์ดี สุขใจ   ประธำนฯ อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง (หมู่ ๓) 
๑๓.  นำงบุญส่ง ลุใจค ำ   ประธำนฯ อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ (หมู่ ๕) 
๑๔.  นำยสวัสดิ ์ วงศ์ชุมภู   ประธำนฯ อสม.บ้ำนปงต้นปิน (หมู่ ๖) 
๑๕.  นำงดำ  รินค ำ   ประธำนฯ อสม.บ้ำนแม่เก๋ียง (หมู่ ๗) 
๑๖.  นำงรัตนำ อู่เงิน   ประธำนฯ อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช (หมู่ ๘) 
๑๗.  น.ส.ภรณ์ภัสสรณ์ กำค ำ   ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.สบป้ำด 
๑๘. นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๙. นำยประนอม ขวัญกะโผะ  แทนหัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๒๐.  น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๑.  นำยประยูรรัตน์ ประธำนฯรำษฎร์  หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูประทีปปุณณทัศน์   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๒. นำยถวิล   สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๓. นำยยงยุทธ  นพนิช  ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 



๕๔ 

 

๔. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๕.  นำยกฤตวิทย์  ใจค ำลือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๖.  นำยสุขเกษม  สุริยำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๗. นำยส ำรำญ  พลูจันทร์ ประธำนฯ อสม.บ้ำนสบเมำะ (หมู่ ๔) 
๘.  นำงณพณภัสสร  ถำวรอธิวำสน์ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๙. นำยชนินทร์  เทพรัตน์  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นำงดวงกมล  อนุวัตรเกษม พบ.๙ กพอม-ช. 
๒.  นำงสุภำวด ี  ก้ำนมภู  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๓.  นำงสุดธิดำ  ปงหำญ  ช.๗ หอพ-ฟ.   
๒.  นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  วท.๑๐ กสม-ช. 
๓.  น.ส.อำธิตำ  เดชชลำลัย วท.๖ หวม-ช. 
๕.  น.ส.พรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ วท.๕ หวม-ช. 
๖.  น.ส.กรวีร ์  หงษ์โต  วท.๔ หวม-ช. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ประธำนฯกล่ำวเปิดกำรประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : รำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีเรื่องต้องแก้ไขส่วนใดหรือไม่ 
 ที่ประชุมแจ้งขอแก้ไขรายชื่อและต าแหน่งดังนี้ 

๑. ชัยชนะ แก้ไขเป็น ชนะชัย 
๒. คุณภรณ์ภัสสรณ์ เปลี่ยนต ำแหน่งเป็น ผอ.รพ.สต.สบป้ำด 

 ประธานฯ : หำกมีข้อแก้ไขอ่ืนเพิ่มเติม สำมำรถแจ้งได้ที่ทีมเลขำฯ ในภำยหลังได้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๒.๑ แจ้งบัญชีคงเหลือเงินกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และเงินกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี“กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบล

สบป้ำด)” และ (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด) บัญชีละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ และได้มีกำรเบิกจ่ำยเพ่ือใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ บัญชีละ 
๕,๐๐๐ บำท ปัจจุบันยอดเงินทั้งหมดท่ีมีอยู่ในบัญชีเป็นจ ำนวนเงินบัญชีละ ๙๕,๐๔๓.๘๔ บำท  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๒.๒ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิ กไนต์และ
แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์
และแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ ดังตำรำงที่ ๑ และ ๒ 
ตำมล ำดับ และแจ้งก ำหนดกำรตรวจสุขภำพต ำบลสบป้ำด วันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๐ 



๕๕ 

 

 
ตารางท่ี ๑ แผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 

 
 
 

ตารางท่ี ๒ แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ ระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
เลขาฯ : น ำเสนอระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำ

ระวังสุขภำพ มีทั้งหมด ๘ หมวด ๑๗ ข้อ หำกท่ีประชุมต้องกำรแก้ไขในส่วนใดสำมำรถแจ้งทำงทีมเลขำฯ ได้ภำยในสิ้น
เดือนสิงหำคมนี้ ส่วนในข้อที่ ๓ ว่ำด้วยกำรมีผลบังคับใช้ ต้องรอให้มีกำรประชุมครบทุกต ำบลก่อน หำกไม่มีกำรแก้ไข 
หรือแก้ไขแล้วเสร็จจะส่งให้ อบม.ลงชื่อ และระเบียบจะมีผลบังคับใช้ทันที 

ประธานฯ : ถ้ำมีข้อแก้ไขสำมำรถแจ้งได้ เพ่ือน ำไปแก้ไขต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
๓.๒ คัดเลือกโครงกำรที่จะด ำเนินกำรพัฒนำหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต ำบลสบป้ำด และงบประมำณเพ่ือใช้ ด ำเนิน

โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด ประจ ำปี ๒๕๖๐ เช่น 
  - โครงกำรด้ำนประเพณีและวัฒนธรรม 
  - โครงกำรด้ำนเยำวชนและกำรศึกษำ 
  - โครงกำรด้ำนศำสนำ 
  - โครงกำรอื่นๆ 
ประธานฯ : แจ้งว่ำทำงต ำบลแม่เมำะได้เลือกท ำโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน ส่วนต ำบลสบป้ำดเลือกท ำ

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชนและโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เยำวชน 
ผอ.รพ.สต.สบป้าด : ตอนนี้ชุมชนก ำลังเผชิญกับปัญหำไข้เลือดออก สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกขยะ จำก

พฤติกรรมของคนในชุมชนที่ทิ้งไม่เป็นที่และมีขยะหลำกหลำยประเภท เป็นที่มำของแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย 
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะจึงก็เป็นโครงกำรที่น่ำสนใจ  

ผญบ.หมู่ ๔ : ต ำบลมีปัญหำเรื่องไข้เลือดออกจริง เนื่องจำกชำวบ้ำนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรก ำจัดแหล่ง
ลูกน้ ำยุงลำย และตอนนี้ชุมชนบ้ำนสบเมำะเป็นชุมชนน ำร่องในกำรจัดกำรขยะ จึงขอสนับสนุนโครงกำรบริหำรจัดกำร
ขยะ 

ผญบ.หมู่ ๓ : เห็นด้วยกับกำรจัดกำรขยะ และสนใจในโครงกำรคุณธรรมจริยธรรมด้วย เนื่องจำกโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนนั้นมีงบในกำรก่อสร้ำงอยู่แล้ว 

ก านัน ต.สบป้าด : อยำกให้ท ำโครงกำรด้วยควำมตั้งใจจริง หำกประสบผลส ำเร็จอำจช่วยลดจ ำนวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกได้ 

ผญบ.หมู่ ๖ : ต้องกำรรับทรำบรำยละเอียดของโครงกำรว่ำจะมีกำรจัดกำรอย่ำงไร และอยำกให้แต่ละชุมชนมี
กฎระเบียบข้อบังคับ เพ่ือที่จะได้ด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน 

ประธานฯ : ควรเริ่มจำกควำมสมัครใจของแต่ละบุคคลก่อน หำกเกิดควำมสมัครใจแล้วก็อยำกจะเข้ำร่วม
โครงกำรเอง 



๕๗ 

 

วท.๑๐ : อธิบำยเบื้องต้นว่ำต้องมีกำรจัดอบรมผู้น ำชุมชนก่อน จำกนั้นให้ผู้น ำชุมชนน ำควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยทอด
สู่สมำชิกต่อไป 

ผญบ.หมู่ ๑ : ขอทดลองท ำก่อน 
ประธานฯ : ขอมติในท่ีประชุม  
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการจัดการขยะ 
 
๓.๓ คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ และแนวทำงในกำรตรวจสุขภำพประชำชนต ำบลแม่เมำะ 
  - กลุ่มเสี่ยงจำกกำรตรวจสุขภำพเม่ือปี ๒๕๕๙ 
  - กลุ่มผู้สูงอำยุ 
  - กลุ่มอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
เลขาฯ : รำยงำนประมำณกำรรำคำค่ำตรวจสุขภำพของกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โดยถ้ำหำกมีกำรบูรณำกำร

กำรตรวจสุขภำพร่วมกับโรงไฟฟ้ำฯ ตำมมำตรกำร EHIA (ฉบับเดิม) ทุกต ำบลจะมีจ ำนวนผู้ที่จะได้รับกำรตรวจสุขภำพ
เป็นจ ำนวนต ำบลละ ๔๐๐ คน และคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ๕๑๐,๐๐๐ บำท หรือ ๘๕,๐๐๐ บำทต่อต ำบล  
จำกผลกำรตรวจสุขภำพปี ๒๕๕๙ ต ำบลสบป้ำดมีผู้เข้ำรับกำรตรวจทั้งสิ้น  ๓๘๕ คน พบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตำมต่อ 
๑๔ คน เป็นผู้ป่วยจำกหมู่บ้ำนสบป้ำด และบ้ำนปงต้นปิน ท ำให้ประมำณกำรจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี ๒๕๖๐ ที่มีเป้ำหมำยที่ ๔๐๐ คน หมู่บ้ำนสบป้ำดจะได้รับสิทธิ์มำกที่สุด ๗๐ คนรวมกลุ่มเสี่ยง ที่เหลือเฉลี่ย
หมู่บ้ำนละ ๔๗ คน ทั้งนี้มีก ำหนดกำรตรวจสุขภำพวันที่ ๓๐  สิงหำคม ๒๕๖๐ สถำนที่คือวัดสบป้ำด โดยมีศูนย์เวช
ศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะเป็นผู้ตรวจ นอกจำกนี้ยังมีรถบริกำรรับ -ส่งในกรณีผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงเอง
ได้ และมีกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ไปติดตั้งไว้ทุกหมู่บ้ำน 
 ผอ.รพ.สต.สบป้าด : อยำกให้เจำะจงบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับกำรตรวจสุขภำพมำก่อน เนื่องจำกมีกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้ำที่ก ำหนดให้ตรวจสุขภำพต ำบลละ ๕๐๐ คนอยู่แล้ว และคนที่มำรับกำรตรวจมักเป็นคนเดิมที่เคยมำตรวจ
แล้ว 
 ผญบ.หมู่ ๔ : ขอระบุให้เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ และขอให้จัดกำรจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจให้เหมำะสม 
 ประธานฯ : ขอให้ส่งรำยชื่อภำยในวันที่ ๒๑ สิงหำคมนี้ เพื่อจะได้ท ำกำรจัดกำรเรื่องจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจ
ให้เหมำะสมต่อไป 

เลขาฯ : จะแบ่งกำรตรวจเป็นภำคเช้ำและภำคบ่ำย โดยภำคเช้ำเวลำ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖ ช่วง
บ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หมู่ที่ ๔,๕,๗,๘ บริเวณวัดสบป้ำด และขอควำมร่วมมือกับประธำนฯ อสม.กับทำงผอ.
รพ.สต.ช่วยประชำสัมพันธ์และช่วยรวบรวมรำยชื่อผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพด้วย 

ประธานฯ : ขอควำมร่วมมือเพ่ือให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้เห็นถึงควำมทุ่มเทและควำมตั้งใจที่จะท ำ
โครงกำรให้ส ำเร็จจำกทุกฝ่ำย 

เลขาฯ : แจ้งว่ำจะเอำแบบฟอร์มไปฝำกไว้ที่รพ.สต.สบป้ำด 
ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 



๕๘ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต าบลบ้านดง  
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                        

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

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

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูสถิตวรพินิต (วินิด แก้วมูล)   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนดง 
๒. นำงกัญญำรัตน์  กิ่งก้ ำ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๓. นำยถวิล   สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส จริยภูมิ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. น.ส.บุษรำคัม แจ้ห่มเครือ  แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๓. นำยประสงค์ ค ำฟูบุตร  ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๔.  นำยสุค ำ วังซ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนดง (หมู่ ๒) 
๕. นำยนิพล อัครวีรวัฒนำ  ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี (หมู่ ๓) 
๖.  นำยดี  นันต๊ะเสน  ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย (หมู่ ๔) 
๗.  นำยประจักษ์ ชำติสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ (หมู่ ๗) 
๘. นำยค ำผำย จีระเดช   ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง (หมู่ ๘) 
๙. น.ส.บุญศรี วงศ์สุทะ   แทนประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำย (หมู่ ๑)  
๑๐. นำงพกำพันธุ์ ใจค ำลือ   ประธำน อสม.บ้ำนดง (หมู่ ๒) 
๑๑.  นำงพัชรำภรณ์ อัครวีรวัฒนำ  ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี (หมู่ ๓) 
๑๒.  นำงอำรีย์ บุญแพร่   ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย (หมู่ ๔) 
๑๓.  รัตนำพร สอนเขื่อน  ประธน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ (หมู่ ๗) 
๑๔.  น.ส.สุพิน บุญเจริญ  ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง (หมู่ ๘) 
๑๕.  นำยเจริญ จักร์เครือ  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนท่ำสี 
๑๖. นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๗. นำยประนอม ขวัญกะโผะ  แทนหัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๑๘.  นำงณพณภัสสร ถำวรอธิวำสน์  หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๑๙.  นำยชนินทร์ เทพรัตน์   หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๐.  น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๑.  น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ   แทนหัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำยยงยุทธ  นพนิช  ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๒.  นำยยงเกียรติ  อินทรเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 



๕๙ 

 

๓. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๔.  นำงศิริพร  เครือวงค์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๕.  นำยมำย   ปักรำช  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๖.  นำยสมชำติ  หละแหลม ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง (หมู่ ๕) 
๗.  นำยแก้ว   ลำภมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน (หมู่ ๖) 
๘. นำยอินจันทร์  อินตำ  ประธำน อสม. บ้ำนกลำง (หมู่ ๕) 
๙.  นำยพิเชษฐ์  ทึงวำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน (หมู่ ๖) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  พระครูปลัดภูมิภัทร   เจ้ำอำวำสวัดบ้ำนดง 
๒.  นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  วท.๑๐ กสม-ช. 
๓.  น.ส.อำธิตำ  เดชชลำลัย วท. ๖ หวม-ช. 
๕.  น.ส.พรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ วท.๕ หวม-ช. 
๖.  น.ส.กรวีร ์  หงษ์โต  วท.๔ หวม-ช. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : รำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีเรื่องต้องแก้ไขส่วนใดหรือไม่ 
 ประธานฯ : หำกมีข้อแก้ไข สำมำรถแจ้งได้ที่ทีมเลขำฯ ในภำยหลังได้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๒.๑ แจ้งบัญชีคงเหลือเงินกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และเงินกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี“กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบล

บ้ำนดง)” และ (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง) บัญชีละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ และได้มีกำรเบิกจ่ำยเพ่ือใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ บัญชีละ 
๕,๐๐๐ บำท ปัจจุบันยอดเงินทั้งหมดท่ีมีอยู่ในบัญชีเป็นจ ำนวนเงินบัญชีละ ๙๕,๐๔๓.๘๔ บำท  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๒.๒ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ
แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์
และแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ ดังตำรำงที่ ๑ และ ๒ 
ตำมล ำดับ และแจ้งก ำหนดกำรตรวจสุขภำพต ำบลบ้ำนดง วันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ตารางท่ี ๑ แผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 

 
 

ตารางท่ี ๒ แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ ระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
เลขาฯ : น ำเสนอระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำ

ระวังสุขภำพ มีทั้งหมด ๘ หมวด ๑๗ ข้อ หำกท่ีประชุมต้องกำรแก้ไขในส่วนใดสำมำรถแจ้งทำงทีมเลขำฯ ได้ภำยในสิ้น



๖๑ 

 

เดือนสิงหำคมนี้ ส่วนในข้อที่ ๓ ว่ำด้วยกำรมีผลบังคับใช้ ต้องรอให้มีกำรประชุมครบทุกต ำบลก่อน หำกไม่มีกำรแก้ไข 
หรือแก้ไขแล้วเสร็จจะส่งให้ อบม.ลงชื่อ ระเบียบจะมีผลบังคับใช้ทันที 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
๓.๒ คัดเลือกโครงกำรที่จะด ำเนินกำรพัฒนำหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนดง และงบประมำณเพ่ือใช้ ด ำเนิน

โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง ประจ ำปี ๒๕๖๐ เช่น 
  - โครงกำรด้ำนประเพณีและวัฒนธรรม 
  - โครงกำรด้ำนเยำวชนและกำรศึกษำ 
  - โครงกำรด้ำนศำสนำ 
  - โครงกำรอื่นๆ 
ประธานฯ : อธิบำยรำยละเอียดเงินคงเหลือของบัญชีเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรและยกตัวอย่ำง

โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนฯ ของต.แม่เมำะ เกี่ยวกับโครงกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรขยะ 
ผญบ.หมู่ ๗ : โครงกำรขอ งต.แม่เมำะ เป็นโครงกำรที่ดี ในส่วนของ ต.บ้ำนดงยังไม่ได้มีกำรปรึกษำหำรือ

ร่วมกันมำก่อนจึงอยำกน ำหัวข้อโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนฯ ไปปรึกษำหำรือกันก่อนให้ค ำตอบ 
ประธานฯ : อยำกให้น ำเสนอแนวควำมคิดเกี่ยวกับโครงกำรก่อน เพ่ือจะได้มองเห็นภำพรวมของโครงกำรใน

เบื้องต้นสัก ๒-๓ โครงกำร เพ่ือท่ำนจะน ำไปโหวตเลือกโครงกำรในล ำดับต่อไป เพ่ือช่วยยกระดับคุณภำพชีวิต
ประชำชน 

ก านัน ต.บ้านดง : ทำงต.บ้ำนดงพอมีงบประมำณสนับสนุนโครงกำรอยู่บ้ำง ในส่วนของโครงกำรเกี่ยวกับ
ศำสนำ สังคม วัฒนธรรม ไม่ค่อยมีกำรสนับสนุนด้ำนนี้ จึงอยำกถำมควำมเห็นจำกเจ้ำคณะต.บ้ำนดง 

เจ้าคณะ ต.บ้านดง : เชิญเลขำฯ เจ้ำคณะต ำบล น ำเสนอรำยละเอียดโครงกำร 
เลขาเจ้าคณะฯ : ในนำมตัวแทนเจ้ำคณะต ำบล ได้มีกำรปรึกษำหำรือกันระหว่ำงสงฆ์ในเรื่องของกำรจักำรขยะ

นั้นได้มีกำรด ำเนินกำรไปบ้ำงแล้ว ในชุมชนที่มี อปต.(หน่วยงำนอบรมประจ ำต ำบล) เป็นโครงกำรของพระสงฆ์ จึงคิด
ว่ำหำกมีงบประมำณให้พระสงฆ์ได้แสดงศักยภำพบ้ำงก็จะดี 

 เสนอเรื่องโครงกำรอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น กำรประกวดเทียนพรรษำ ประกวดสลำกภัต 
เป็นต้น 

 เสนอให้สนันสนุน ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นของ ต.บ้ำนดง คือประเพณีแห่ช้ำงผ้ำ โดยน ำควำมโดด
เด่นของพื้นที่ออกมำ และในเรื่องของเยำวชนนั้นต้องกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้มีควำมผูกพันกับศำสนำ
ในควำมเป็นจริงแล้วตัวของเยำวชนไม่ได้ห่ำงวัดเนื่องจำกไปร่วมงำนต่ำงๆ ที่ วัดเป็นประจ ำ แต่ใจ
ต่ำงหำกท่ีห่ำงจำกศำสนำ เนื่องจำกไม่มีโอกำสน ำค ำสอนของพระพุทธเจ้ำไปเผยแผ่อย่ำงจริงจัง และ
ต้องกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำให้กับเยำวชน โครงกำรที่ต้องกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต้องเริ่มที่
กำรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้กับคนในชุมชน 

 กิจกรรมทำงศำสนำมี ธนำคำรออมบุญ ให้ผู้คนเข้ำวัดแล้วออมเงิน โดยเงินที่ได้จะน ำไปท ำสำธำรณะ
ประโยชน์ต่อไป 

ประธานฯ : งบประมำณเรื่องประเพณีวัฒนธรรม กฟผ.มีกำรสนับสนุนต ำบลละ ๕๐,๐๐๐ บำท 
เลขาเจ้าคณะฯ : ๕๐,๐๐๐ บำทนั้นน ำไปลงที่กำรด ำเนินกำรไม่ได้น ำมำลงที่กิจกรรมวัด จึงอยำกให้ เปลี่ยน

วิธีกำรใช้เงินสนับสนุนจำกพิธีกำรทำงศำสนำ เป็นกำรสนับสนุนให้ควำมรู้ทำงด้ำนศำสนำเพิ่มเติม 
ผญบ.หมู่ ๘ : เงินจ ำนวน ๕๐,๐๐๐ มักจะได้ครั้งละไม่เยอะ ท ำให้ด ำเนินโครงกำรได้ไม่ต่อเนื่อง 



๖๒ 

 

สาธารณสุข อ.แม่เมาะ : สนับสนุนเรื่องกำรพัฒนำเยำวชน 
เลขาเจ้าคณะฯ : เสนอกิจกรรมเข้ำวัดทุกวันจิตแจ่มใส และเสนอให้เปิดโรงเรียนสอนภำษำล้ำนนำ, สอนกำร

ตีกลองปู่จำ เพ่ือรักษำศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
ก านัน ต.บ้านดง : โครงกำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมเป็นโครงกำรที่น่ำสนใจ โดยเน้นกำรปลูกฝังที่

เยำวชนเป็นหลัก 
ผญบ.หมู่ ๓ : เห็นด้วยกับโครงกำรของพระครู จึงอยำกปรึกษำเรื่องกำรใช้งบประมำณ ๘๕,๐๐๐ บำท ที่ได้

ในแต่ละปีว่ำพระคุณเจ้ำต้องกำรงบประมำณเท่ำไร ที่จะสำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ เพรำะส่วนตัวมีควำมเห็นว่ำ เงิน
ก้อนนี้สำมำรถแบ่งด ำเนินกำรได้ ๒ โครงกำร เนื่องจำกโครงกำรธนำคำรขยะก็เป็นโครงกำรที่ดีเช่นกัน และปัญหำขยะ
ก็เป็นปัญหำหนึ่งที่เกิดขึ้นในต ำบลด้วย 

เลขาเจ้าคณะฯ : ต่อยอดจำก ผญ.นิพล เรื่องงบนั้นยังคงตอบไม่ได้ เนื่องจำกยังไม่ได้ระบุกิจกรรมเลย 
ผญบ.หมู่ ๗: เนื่องจำกหมู่บ้ำนข้ำงบนไม่ได้มำ ในส่วนโครงกำรนั้นเห็นด้วยกับทั้ง ๒ โครงกำรและมีควำมเห็น

ว่ำควรเริ่มจำกกำรท ำธนำคำรขยะก่อนเพ่ือเป็นกำรทดลอง หำกมีรำยได้เข้ำมำก็สำมำรถน ำเงินเข้ำวัดได้เพ่ือท ำ
โครงกำรต่อ 

ประธานฯ : เพ่ือหำข้อสรุป ขอให้ก ำนันประสงค์ ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหำข้อสรุป ส่วนเรื่องศำสนำนั้น หำกลง
ที่ศำสนำพุทธอย่ำงเดียวจะเป็นกำรดูไม่ดีหรือไม่ เนื่องจำกมีประชำชนบำงส่วนนับถือศำสนำคริสต์ด้วย (หมู่ ๕ บ้ำน
กลำง) 

คุณเกษศิรินทร์ฯ : เวลำในกำรด ำเนินกำรปีนี้นั้นเหลือเวลำอีกไม่นำน จึงขอแนะน ำกำรสนับสนุนโครงกำร
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมก่อน โดยแบ่งงบออกมำ ๓๕,๐๐๐ บำท ส่วนโครงกำรขยะอำจต้องใช้เวลำในกำรจัดอบรม 
คิดว่ำใช้หมู่บ้ำนละ ๕,๐๐๐ บำท  

เลขาเจ้าคณะฯ : งบประมำณเป็นแบบ ปีต่อปีหรืออย่ำงไร ต้องท ำแผนระยะยำวหรือไม่ 
ประธานฯ : เงินเข้ำกองทุน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ทุกปี สำมำรถท ำเป็นแผนแม่บทได้โดยต้องมีตัวชี้วัดผลของกำร

ด ำเนินโครงกำรด้วย 
ที่ประชุมเห็นชอบท้ัง ๒ โครงการ ส่วนรายละเอียดจะมีการนัดหมายต่อไป 
 

๓.๓ คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ และแนวทำงในกำรตรวจสุขภำพประชำชนต ำบลบ้ำนดง 
  - กลุ่มเสี่ยงจำกกำรตรวจสุขภำพเม่ือปี ๒๕๕๙ 
  - กลุ่มผู้สูงอำยุ 
  - กลุ่มอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
เลขาฯ : รำยงำนประมำณกำรรำคำค่ำตรวจสุขภำพของกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โดยถ้ำหำกมีกำรบูรณำกำร

กำรตรวจสุขภำพร่วมกับโรงไฟฟ้ำฯ ตำมมำตรกำร EHIA (ฉบับเดิม) ทุกต ำบลจะมีจ ำนวนผู้ที่จะได้รับกำรตรวจสุขภำพ
เป็นจ ำนวนต ำบลละ ๔๐๐ คน และคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ๕๑๐,๐๐๐ บำท หรือ ๘๕,๐๐๐ บำทต่อต ำบล  
จำกผลกำรตรวจสุขภำพปี ๒๕๕๙ ต ำบลบ้ำนดงมีผู้เข้ำรับกำรตรวจทั้งสิ้น  ๒๗๕ คน พบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตำมต่อ ๘ 
คน เป็นผู้ป่วยจำกหมู่บ้ำนหัวฝำย บ้ำนดง บ้ำนท่ำสี และบ้ำนจ ำปุย ท ำให้ประมำณกำรจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๐ ที่มีเป้ำหมำยที่ ๔๐๐ คน หมู่บ้ำนท่ำสีจะได้รับสิทธิ์มำกที่สุด ๗๐ คนรวมกลุ่มเสี่ยง ที่เหลือ
เฉลี่ยหมู่บ้ำนละ ๔๗ คน ทั้งนี้มีก ำหนดกำรตรวจสุขภำพวันที่ ๒๙  สิงหำคม ๒๕๖๐ สถำนที่คือข้ำงวัดท่ำสี โดยมีศูนย์



๖๓ 

 

เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะเป็นผู้ตรวจ นอกจำกนี้ยังมีรถบริกำรรับ -ส่งในกรณีผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำง
เองได้ และมีกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ไปติดตั้งไว้ทุกหมู่บ้ำน 

ประธานฯ : ผู้ที่ควรได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ คือ ผู้ที่ไม่มีโอกำสได้ท ำกำรตรวจสุขภำพ หรือ
ผู้ที่ไม่มีโรคประจ ำตัวแต่ไม่เคยได้รับกำรตรวจสุขภำพเลย เป็นต้น พร้อมเสนอให้ประธำน อสม.หำรำยชื่อ ผู้ที่จะรับ
กำรตรวจสุขภำพส่งให้ กฟผ. ภำยในวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

ผอ.รพ.สต.ท่าสี : สถำนที่ข้ำงวัดท่ำสี ส่วนของรำยชื่อให้ส่งมำให้ทำงรพ.สต.ท่ำสีก่อน แล้วจะด ำเนินกำร
ประสำนกับทำง ประธำน อสม. เอง พร้อมแนะน ำให้ ประธำน อสม.ชี้แจงกับชำวบ้ำนว่ำ แพทย์ที่จะมำท ำกำรตรวจ
สุขภำพนั้น เป็นแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 

ผญบ.หมู่ ๘ : บ้ำนหมู่ ๑, หมู่ ๓, หมู่ ๗, หมู่ ๘ มีจ ำนวนประชำกรเยอะ สำมำรถน ำไปเฉลี่ยกับหมู่บ้ำนที่มี
คนน้อยได้หรือไม ่

ประธาน อสม.หมู่ ๒ : แจ้งให้ทรำบว่ำ หมู่บ้ำนที่ประชำชนให้ควำมสนใจเข้ำรับกำรตรวจ และเข้ำร่วมกำร
ตรวจสุขภำพเป็นจ ำนวนมำกคือ บ้ำนหมู่ ๕ และหมู่ ๖ 

เลขาฯ : ขอรำยชื่อเบื้องต้นหำกมีโควต้ำเหลือจะน ำไปเพิ่มในหมู่บ้ำนที่ต้องกำรรับกำรตรวจเพิ่มเติม ภำยหลัง  
ประธาน อสม.หมู่ ๒ : โครงกำรตรวจสุขภำพของโรงไฟฟ้ำเมื่อแจ้งผลกำรตรวจแล้ว ไม่สำมำรถท ำอะไรต่อได้ 

แต่ถ้ำเป็นโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ มีแนวทำงว่ำ เมื่อพบผลที่ผิดปกติจะท ำกำรติดตำม รักษำเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ชำวบ้ำน 

ผญบ.หมู่ ๓ : ขอฝำก กฟผ. ช่วยตรวจเช็คข้อมูลกำรกรอกประวัติของชำวบ้ำนด้วย จำกโครงกำรของ
โรงไฟฟ้ำนั้นผิดเพ้ียนเยอะมำก 

เลขาฯ : : จะแบ่งกำรตรวจเป็นภำคเช้ำและภำคบ่ำย โดยภำคเช้ำเวลำ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘ 
ช่วงบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หมู่ที่ ๔,๕,๖,๗ และสรุปรำยชื่อที่ ปธ.อสม.น ำส่งให้กับทำง กฟผ. ภำยในวันที่ ๒๑ 
สิงหำคม ๒๕๖๐ เพ่ือท ำกำรตรวจสุขภำพ บริเวณข้ำงวัดท่ำสี ในวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานฯ : นิมนต์พระคุณเจ้ำให้ศีลให้พร 
เลขาเจ้าคณะฯ : ขอฝำกตัวแทนชุมชนดูแลชำวบ้ำนทุ่มเทเพ่ือชำวบ้ำน ให้ด ำเนินกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

และเต็มที่ ขออนุโมทนำ เพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของชำวบ้ำนทุกคน 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๓ น. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน     บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ     ตรวจทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต าบลนาสัก และคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ต าบลจางเหนือ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐                                                                                                                     
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.     

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

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๒. นำยฉัตรชัย เครือสำร  แทนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๓. นำยยงยุทธ นพนิช   ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๔. นำงทิพพำ ใจใหญ่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๕. นำยสุภำพ หงส์สำมสิบเจ็ด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสรรค์ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส จริยภูมิ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๓. นำยไพบูลย์ อ่ินแก้วน่ำน  (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๔. นำยอินปั๋น   อุตเตกุล   ก ำนันต ำบลนำสัก 
๕. นำยด ำเนิน สังขะวำรี  ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย (หมู่ ๒) 
๖. นำยกิตติชัย  กันแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนวังน้ ำต้อง (หมู่ ๓) 
๗. นำยสว่ำง วงค์นำสัก  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก (หมู่ ๔)   
๘. นำยเสมียน แก้วไชยวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนสินทร์ (หมู่ ๕) 
๙. นำงพรรณวิไล จันมะโน   ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง (หมู่ ๖) 
๑๐. นำยศรีมำ แก้วรวม   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง (หมู่ ๗) 
๑๑.  นำยสุวิน รูปทอง   ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น (หมู่ ๑) 
๑๒.  นำยตี๋  อินเตชะ   ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ (หมู่ ๖) 
๑๓.  นำยฉลองชัย ทิพย์ธำรำกร  ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ (หมู่ ๗) 
๑๔.  นำงสุกันทำ จอมน้อย  ประธำนฯ อสม.บ้ำนแม่จำง (หมู่ ๑) 
๑๕.  นำงกัลยำ เปี้ยสำย   ประธำนฯ อสม.บ้ำนนำสัก (หมู่ ๔) 
๑๖.  นำงสุกัญญำ อินกำวี   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ (หมู่ ๕) 
๑๗.  นำงวัฒนำ แสนทิ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง (หมู่ ๗) 
๑๘.  นำงจินดำ ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง (หมู่ ๘) 
๑๙.  นำงรมณีย์ ถำเงิน   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น (หมู่ ๑) 
๒๐.  นำงมำลี เปี้ยสำย   ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ (หมู่ ๒) 
๒๑.  นำงสมจิต พลเคน   ประธำน อสม.บ้ำนทำน (หมู่ ๔) 
๒๒.  นำงนวลจันทร์ ทูลมำลย์  ประธำน อสม.บ้ำนนำสันนติรำษฎร์ (หมู่ ๖) 
๒๓.  นำยนัฐพงษ์ แสนค ำวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน 



๖๕ 

 

๒๔.  น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำงกัญญำรัตน์       กิ่งก้ ำ   พัฒนำกรประจ ำต ำบลนำสัก 
๒. นำงนงค์รัก     ภำคบุญ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๓. นำยยงยุทธ     นพนิช  ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๔. นำยสมคิด             เครือสบจำง  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๕. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คุณูปถัมภ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๖. นำยผจญ     ชุ่มวังค ์  ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๗.  นำยรัตน์      อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง (หมู่ ๑) 
๘.  นำยบุญสวัสดิ์     โบพันธ ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม (หมู่ ๙) 
๙.  นำยบุญเทียม     จนัทร์วงศ์  ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก (หมู่ ๓) 
๑๐. นำงสมจิต     พลเคน  ผู้ใหญ่บ้ำนทำน (หมู่ ๔) 
๑๑. นำยประดุล     ใจคะนอง  ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม (หมู่ ๕) 
๑๒. นำงสมจิต     ครองรำษฏร์  ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย (หมู่ ๒) 
๑๓. นำงเกตนรินทร์     หล้ำวงศำ  ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง (หมู่ ๓) 
๑๔. นำยดอน     มะโนปิน  ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง (หมู่ ๖) 
๑๕. นำยอนุฤทธิ์     อินปัญโญ  ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม (หมู่ ๙) 
๑๖. นำงจันทร์วิไล     ต๊ะสิทธิ์  ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก (หมู่ ๓) 
๑๗. นำงโสภำ     อินต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนวังตม (หมู่ ๕) 
๑๘. นำงนิ่มอนงค์     อินเขียวสำย  ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ (หมู่ ๗) 
๑๙. นำงศศิธร     ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  

      บ้ำนใหม่ รัตนโกสินทร์ 
๒๐. นำยวีรพงษ์     ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก 
๒๑. นำยเกชำ     ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๒๒. นำยสมเกียรติ     เพิงแก้ว  หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๒๓. นำงนพณภัสสร     ถำวรอธิวำสน์           หวัหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๒๔. นำยชนินทร ์     เทพรัตน์  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒๕. นำยประยูรรัตน์     ประธำนรำษฎร์         หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  พระครูสถิตปัญญำวัฒน์   เจ้ำอำวำสวัดสบจำง 
๒.  นำงสุภำวด ี ก้ำนชมภู  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๓.  นำงสุดธิดำ ปงหำญ   ช.๗ หอพ-ฟ.   
๒.  นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน   วท.๑๐ กสม-ช. 
๓.  น.ส.อำธิตำ เดชชลำลัย  วท.๖ หวม-ช. 
๕.  น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  วท.๕ หวม-ช. 
๖.  น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต   วท.๔ หวม-ช. 



๖๖ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม พร้อมทั้งน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งบัญชีคงเหลือเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และเงินกองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลนาสัก ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เลขาฯ : กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี“กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบล

นำสัก)” และ (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก) บัญชีละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ตั้งแต่วันที่ 
๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ และได้มีกำรเบิกจ่ำยเพ่ือใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ บัญชีละ 
๕,๐๐๐ บำท ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือในแต่ละบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน ๙๕,๐๔๓.๘๔ บำท  

 

๑.๒ แจ้งบัญชีคงเหลือเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และเงินกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลจางเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เลขาฯ : กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี“กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
ต ำบลจำงเหนือ)” และ (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์  ต ำบลจำงเหนือ) บัญชีละ 
๑๐๐,๐๐๐ บำท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ และได้มีกำรเบิกจ่ำยเพ่ือใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชน
สัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ บัญชีละ ๕,๐๐๐ บำท ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือในแต่ละบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน ๙๕,๐๔๓.๘๔ 
บำท  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ประธานฯ : มอบหมำยให้เลขำฯ สรุปรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ให้

ผู้เข้ำร่วมประชุมรับทรำบ และหำกผู้เข้ำร่วมประชุมจะขอแก้ไข สำมำรถแจ้งทีมเลขำฯ เพ่ือแก้ไขภำยหลังได้ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ
แผนงานโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนส าหรับพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์
และแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๐ ของต ำบลจำงเหนือ และ
ต ำบลนำสัก ดังตำรำงที่ ๑ และ ๒ ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

ตารางท่ี ๑ แผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือและต ำบลนำสัก 

 
 

ตารางท่ี ๒ แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ต ำบลนำสักและต ำบลจำงเหนือ  

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑ ระเบียบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 เลขาฯ : น ำเสนอระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำ



๖๘ 

 

ระวังสุขภำพ ทั้งหมด ๘ หมวด ๑๗ ข้อ หำกท่ีประชุมต้องกำรแก้ไขในส่วนใดสำมำรถแจ้งทำงทีมเลขำฯ ได้ภำยในวันที่ 
๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๐  

ประธานฯ : สอบถำมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ หำกมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสำมำรถเสนอได้ 
คุณไพบูลย์ฯ : กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ มีงบประมำณน้อยเกินไปท ำให้ชำวบ้ำนได้รับกำรตรวจสุขภำพไม่

ทั่วถึงทุกคน กฟผ. มีวิธีเพ่ิมงบในกองทุนนี้หรือไม่ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ : กฟผ. ได้พยำยำมบูรณำกำรโครงกำรตรวจสุขภำพร่วมกับโรงไฟฟ้ำฯ ซึ่งจำกเดิมตรวจได้

เพียงต ำบลละ ๒๐๐ คน ให้เพ่ิมเป็นต ำบลละ ๔๐๐ คน ซึ่งในอนำคตจะหำรือและขอบูรณำกำรร่วมกับกองทุนพัฒนำ
ไฟฟ้ำ เพ่ือจะสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพได้มำกกว่ำนี้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒ คัดเลือกโครงการที่จะด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลนาสักและต าบลจางเหนือ และ
งบประมาณเพื่อใช้ด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลนาสักและต าบลจางเหนือ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ เช่น 

  - โครงกำรด้ำนประเพณีและวัฒนธรรม 
  - โครงกำรด้ำนเยำวชนและกำรศึกษำ 
  - โครงกำรด้ำนศำสนำ 
  - โครงกำรอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

เลขาฯ : จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ของต ำบลแม่เมำะ ต ำบลบ้ำนดง และต ำบลสบ
ป้ำดไปที่ผ่ำนมำ ทั้ง ๓ ต ำบล ได้เลือกด ำเนินโครงกำรกำรจัดกำรขยะเป็นโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 

ประธานฯ : เนื่องจำกกองทุนนี้มีเงินสนับสนุนไม่มำก จึงท ำให้โอกำสที่จะพัฒนำชุมชนด้วยงบประมำณที่
จ ำกัด จะต้องเกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจกันภำยในชุมชนด้วย จึงจะท ำให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จ 

คุณเกษศิรินทร์ฯ : น ำเสนอตัวอย่ำงโครงกำรกำรจัดกำรขยะที่ไปดูงำนกำรจัดกำรขยะในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมที่ต ำบลบ้ำนเหล่ำ จังหวัดพะเยำ และกำรจัดกำรขยะในชุมชนบ้ำนดงอินตำ จังหวัดพะเยำ และหมู่บ้ำนปลอดขยะ 
บ้ำนโป่งศรีนคร จังหวัดเชียงรำยในที่ประชุม  

 กำรจัดกำรขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่ ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ เป็นหมู่บ้ำนที่ไม่มี
รถเก็บขยะ ไม่มีเตำเผำและหลุมฝังกลบขยะ มีกำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์ให้ลดกำรน ำขยะเข้ำมำใช้
ในครัวเรือน และสร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดกำรกับขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี 

 ชุมชนปลอดขยะร่วมใจพัฒนำ รักษำสิ่งแวดล้อม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนดงอินตำ จังหวัด
พะเยำ มีกำรจัดกำรขยะโดยใช้หลักกำร Reduce Reuse และ Recycle จนได้รับรำงวัลถ้วย
พระรำชทำนชนะเลิศระดับประเทศเป็นชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ๘๖ พรรษำ ประจ ำปี ๒๕๕๖ 

 หมู่บ้ำนปลอดขยะ บ้ำนโป่งศรีนคร จังหวัดเชียงรำย เป็นศูนย์กำรเรียนรู้หมู่บ้ำนปลอดขยะ (Zero 
Waste) โดยมีกำรจัดกำรขยะคล้ำยกับ ๒ หมู่บ้ำนข้ำงต้น แต่จะมีควำมแตกต่ำงกันคือมีกำรน ำขยะ
ประเภท Recycle มำท ำเป็นของใช้ภำยในครัวเรือน และเปิดบ้ำนตัวเองเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ เป็น
กำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ภำยในชุมชน 



๖๙ 

 

ก านันอินปั๋นฯ : เห็นด้วยกับโครงกำรจัดกำรขยะ และขอเสนอให้ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในกลุ่มผู้น ำชุมชนก่อน 
และค่อยๆ ขยำยไปสู่สมำชิกในชุมชน   

นายศรีมาฯ : เนื่องจำกงบประมำณโครงกำรมีน้อย ควรมีกำรวำงแผนศึกษำดูงำน และควำมเป็นไปได้ 
จำกนั้นค่อยต่อยอดพัฒนำเป็นล ำดับต่อไป 

ประธานฯ : ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำร่วมกันว่ำจะคัดเลือกโครงกำรใดเป็นโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนในพื้นที่ทั้ง
สองต ำบล 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับโครงการการจัดการขยะเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 
คุณเกษศิรินทร์ฯ : แจ้งว่ำหำกร่ำงโครงกำรแล้วเสร็จจะนัดหำรือกับคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ต่อไป 

 
๔.๓ คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และแนวทางในการตรวจสุขภาพประชาชนต าบลนาสัก

และต าบลจางเหนือ 
เลขาฯ : น ำเสนอประมำณกำรรำคำค่ำตรวจสุขภำพภำยใต้กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โครงกำรเหมืองแร่

ลิกไนต์ โดยมีรำยกำรตรวจสุขภำพดังนี้ ซักประวัติ คัดกรองเบื้องต้น วัดควำมดัน จับชีพจร อัตรำกำรหำยใจ ตรวจ
ควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ประเมินควำมเครียด ตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์ทั่วไป และ x-ray ปอด ซึ่งในปี ๒๕๖๐ 
กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ ได้มีกำรบูรณำกำรตรวจสุขภำพร่วมกับโรงไฟฟ้ำฯ ตำมมำตรกำร EHIA (ฉบับเดิม) ซึ่ง
ก ำหนดให้ตรวจสุขภำพ ๓ ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแม่เมำะ ต ำบลสบป้ำด และต ำบลบ้ำนดง จึงท ำให้สำมำรถเพ่ิมจ ำนวน
คนตรวจสุขภำพเป็นต ำบลละ ๔๐๐ คน คิดเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยต ำบลละ ๘๕,๐๐๐ บำท 

ก ำหนดกำรตรวจสุขภำพของต ำบลนำสักจะจัดขึ้นวันที่ ๑๘  ตุลำคม ๒๕๖๐ โดยหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ขอ
สละสิทธิ์ในกำรเข้ำตรวจ เนื่องจำกจะเข้ำร่วมโครงกำรตรวจสุขภำพของโครงกำรเหมืองแร่หินปูนที่ได้ด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรตรวจสุขภำพจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้ำจะเป็นหมู่ที่ ๔,๖,๙ และช่วงบ่ำยเป็นหมู่ที่ 
๒,๓,๕,๗ ในส่วนของสถำนที่ตรวจสุขภำพ คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ เลือกบริเวณที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำสัก เบื้องต้นก ำหนดจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพไว้หมู่บ้ำนละ ๕๗ คน 

ก ำหนดกำรตรวจสุขภำพของต ำบลจำงเหนือในวันที่ ๑๙  ตุลำคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้ำ หมู่ที่ ๑,๔,๕ ช่วงบ่ำย 
หมู่ที่ ๒,๓,๖,๗ บริเวณที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ เบื้องต้นก ำหนดจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจ
สุขภำพไว้หมู่บ้ำนละ ๕๗ คน 

ทั้งนี้ขอควำมอนุเครำะห์ทำง อบต. ช่วยจัดสถำนที่ เต๊นท์ และเก้ำอ้ีล่วงหน้ำก่อนวันตรวจสุขภำพ ในส่วน
รำยชื่อผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพนั้นขอให้ประธำน อสม.ของแต่ละหมู่บ้ำนเป็นผู้รวบรวมและจัดส่งไว้ที่โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก (ต ำบลจำงเหนือ) และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
(ต ำบลนำสัก) โดยในกำรตรวจสุขภำพครั้งนี้ศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะเป็นผู้ตรวจ นอกจำกนี้ยัง
มีรถบริกำรรับ-ส่ง ในกรณีผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงเองได้ ซึ่งด ำเนินกำรโดย กฟผ. ส่วนกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
บริเวณจุดตรวจ ๑ จุด และในบริเวณที่เห็นชัดเจนอีก ๑ จุด กำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ตรวจ รวมทั้งหนังสือเชิญคณะกรรมกำรฯ เข้ำร่วมในวันตรวจ ฝ่ำยเลขำฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร  



๗๐ 

 

ผู้ใหญ่ศรีมาฯ : ขอให้ กฟผ.ประสำนงำนกับหน่วยงำนสำธำรณสุขจำกภำยนอกให้ส่งผลกำรตรวจให้
โรงพยำบำลแม่เมำะ เพ่ือจะได้มีข้อมูลส ำหรับผู้ที่จะต้องเข้ำรับกำรรักษำต่อเนื่องต่อไป และต้องกำรทรำบว่ำจะมีกำร
แจ้งผลตรวจอย่ำงไร 

ประธานฯ : เมื่อตรวจสุขภำพแล้ว ทำงศูนย์เวชศำสตร์ฯ จะน ำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปเข้ำห้องปฏิบัติกำรเพ่ือ
วิเครำะห์และสรุปผล จำกนั้นจะฝำกผลกำรตรวจให้ผู้ใหญ่บ้ำน โดยผู้เข้ำรับกำรตรวจสำมำรถไปรับผลที่ผู้ใหญ่บ้ำนได้ 
ซึ่งผลกำรตรวจจะเป็นควำมลับ เปิดดูได้เฉพำะรำยบุคคลเท่ำนั้น และขอแจ้งให้ทรำบว่ำกำรตรวจสุขภำพจะเริ่มใน
เวลำ ๐๘.๐๐ น. และขอย้ ำเตือนประธำน อสม.ทุกท่ำนให้ช่วยรวบรวมรำยชื่อส่งภำยในวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ ด้วย 

คุณไพบูลย์ฯ : เสนอว่ำถ้ำภำยในวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ หมู่บ้ำนใดที่ไม่ส่งรำยชื่อจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำร
ตรวจสุขภำพครั้งนี้ ขอยกสิทธิ์ให้หมู่บ้ำนอ่ืนๆ ที่ต้องกำร 

ก านันอินปั๋นฯ : ขอให้ผู้ใหญ่บ้ำน และประธำน อสม. แต่ละบ้ำนช่วยคัดเลือกกลุ่มผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
ให้ครบตำมจ ำนวน เนื่องจำกทำงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลมีภำรกิจค่อนข้ำงมำก 

คุณสุภาวดีฯ : ขอประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะมำเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพทุกท่ำนไม่ต้องงดข้ำวงดน้ ำ และให้น ำ
บัตรประชำชนมำด้วย เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วและควำมถูกต้องในกำรกรอกข้อมูล 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
        

นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์ บันทึกกำรประชุม 
       นำยโอภำส  จริยภูม ิ     ตรวจทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐                                                                                                                     
วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.     

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ 
……………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยยงยุทธ           นพนิช  ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๒. น.ส.กรรณิกำ           ใจอินทร์  (ผุ้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 
๓. นำยบพิตร           ศิริรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 
๔. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์       คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส จริยภูมิ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยจรูญ จำนแก้ว   (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๓. นำยสมบูรณ์ ดุลยกำญจน์  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๔. นำยสถิตย์  ปัญญำยืน  ก ำนันต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๕. นำยสุภำพ ค ำฟูบุตร  ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๖. ว่ำที่ร.ต.ธีรยุทธ ธรรมสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๗. นำยสมบูรณ์  ค ำทำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 
๘. นำยวุฒิกร กันทะวัง   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๙. นำยสมจิตร ปัญญำทำ  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม หมู่ ๗  
๑๐.  นำยสนิท วังสุนันท์  ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๑๑.  น.ส.บุญเทียม วงศ์อ่อน   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๑๒.  นำยไชยวุฒิ หลักฐำน  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๑๓.  นำยองอำจ พรหมพัง  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 
๑๔.  นำยประสิทธิ์ จิตตำ   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๑๕.  นำงนงเยำว์ จันต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๑๖.  นำยซ้อน บุญเรือง   ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๑๗.  นำงค ำน้อย จันทร์ต๊ะเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 
๑๘.  นำงสมพร ปำเครือ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๑๙.  นำงน้อย ปัญญำทำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม หมู่ ๗ 
๒๐.  นำงอ ำพรรณ์ งำมขุนทศ  ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๒๑.  นำงสมควร เทพภำพ  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๒๒.  นำงค ำสุข ศรีสุวรรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๒๓.  นำงอัสดำภรณ์ ต๊ะพันธ์   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 
๒๔.  นำงฟองค ำ โพธิ์ชื่น   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 



๗๒ 

 

๒๕.  นำยมีศักดิ์ ค ำตุ้ยเครือ  ผู้อ ำนวยกำรรพ.สต.บ้ำนทรำยทอง 
๒๖.  นำยภูษิต จ ำเริญขจรสุข  ผู้อ ำนวยกำรรพ.สต.บ้ำนจ ำค่ำ 
๒๗.  นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๒๘.  นำงนพณภัสสร ถำวรอธิวำสน์  หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๒๙.  นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน   (ผู้แทน) หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อม 
๓๐.  น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓๑.  นำยประยูรรัตน์ ประธำนรำษฎร์  (ผู้แทน) หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูวิสุทธิ์ศีลประสิทธิ์ (ประสิทธิ์  สีลสุทฺโธ) เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๒. พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๓. นำยสุนินธ์        บุญเป็ง    สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๔. นำยสมเกียรติ    เพิ่งแก้ว    หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

      สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำยอิทธิพล ธรรมสิทธิ์  ช.๗ กชส-อจม.   
๒. น.ส. อำธิตำ  เดชชลำลัย  วท.๖ หวม-ช. 
๓. น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  วท.๕ หวม-ช. 
๔. น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต   วท.๔ หวม-ช. 
๕. น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ   ช.๗ หอพ-ฟ. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม พร้อมทั้งน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แจ้งบัญชีคงเหลือเงินกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ และเงินกองทุน
เฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี“กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบล
บ้ำนเสด็จ)” และ (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ) บัญชีละ ๑๐๐,๐๐๐ 
บำท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ และได้มีกำรเบิกจ่ำยเพ่ือใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ 
บัญชีละ ๕,๔๐๐ บำท ปัจจุบันยอดเงินทั้งหมดท่ีมีอยู่ในบัญชีเป็นจ ำนวนเงินบัญชีละ ๙๔,๖๔๒.๔๗ บำท 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ประธานฯ : ขอให้เลขำฯ ช่วยสรุปรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐ สั้นๆ ให้ที่

ประชุมฟังอีกครั้ง 
 เลขาฯ : สรุปรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑ ในที่ประชุมและเสนอว่ำหำกต้องกำรแก้ไขสำมำรถแจ้งทีมเลขำ
ภำยหลังได้ 
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 



๗๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๓.๑ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ
แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 เลขาฯ : เสนอแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จและ
แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  ต ำบลบ้ำนเสด็จ ซึ่งครั้งนี้เป็นกำรประชุมครั้งที่ 
๒ โดยมีรำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ ๑ และตำรำงท่ี ๒ 
 

ตารางท่ี ๑ แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ 

 
 

ตารางท่ี ๒ แผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนส ำหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ต ำบลบ้ำนเสด็จ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 



๗๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑ ระเบียบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
เลขาฯ : น ำเสนอระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำ

ระวังสุขภำพ ซึ่งหำกที่ประชุมต้องกำรแก้ไขสำมำรถแจ้งทำงทีมเลขำฯ ได้ก่อนวันที่ ๑๐ ตุลำคม ถ้ำหำกไม่มีข้อแก้ไข
จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
๔.๒ คัดเลือกโครงการที่จะด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลบ้านเสด็จ และงบประมาณเพื่อใช้

ด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลบ้านเสด็จ ประจ าปี ๒๕๖๐ เช่น 
  - โครงการด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
  - โครงการด้านเยาวชนและการศึกษา 
  - โครงการด้านศาสนา 
  - โครงการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
ประธานฯ : เสนอว่ำอ ำเภอแม่เมำะได้ร่วมกันคัดเลือกโครงกำรกำรจัดกำรขยะ เพรำะขยะเป็นสิ่งที่หลำย

หน่วยงำนตต้องมีกำรจัดกำรร่วมกัน 
 คุณเกษศิรินทร์ฯ : น ำเสนอโครงกำรกำรจัดกำรขยะที่ไปดูงำนกำรจัดกำรขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่ต ำบล

บ้ำนเหล่ำ จังหวัดพะเยำ กำรจัดกำรขยะในชุมชนบ้ำนดงอินตำ จังหวัดพะเยำ และหมู่บ้ำนปลอดขยะ บ้ำนโป่งศรีนคร 
จังหวัดเชียงรำยในที่ประชุม ที่มีกำรจัดกำรขยะหลำกหลำยวิธี ทั้งกำรคัดแยกขยะ กำรลดปริมำณขยะที่แหล่งก ำเนิด 
กำรน ำขยะกลับมำ Recycle เช่น กำรท ำเครื่องใช้ซึ่งสำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยได้ นอกจำกปริมำณขยะจะลดลงแล้ว ยัง
เป็นกำรเพ่ิมรำยได้ให้ชุมชนอีกด้วย 

ประธานฯ : ขอควำมคิดเห็นของสมำชิกในที่ประชุม 
รองนายกอบต. : กำรจัดกำรขยะเป็นเรื่องค่อนข้ำงยำกเพรำะต้องเริ่มจำกกำรจัดกำรที่ตัวบุคคลก่อน มี

โครงกำรอื่นที่น่ำสนใจน ำเสนอหรือไม่ 
ประธานฯ : น ำเสนอโครงกำรชีววิถี เนื่องจำกบ้ำนเสด็จเป็นต ำบลที่มีกำรปลูกสับปะรดเยอะ และมีกำรใช้

สำรเคมีในกำรท ำสวนมำก ถ้ำค่อยๆ ปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรใช้สำรเคมีลงน่ำจะส่งผลดีต่อสภำพแวดล้อมและชุมชน 
ผญบ. หมู่ ๑๐ : เห็นด้วยกับโครงกำรจัดกำรขยะ ขอให้ช่วยอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเริ่มต้นโครงกำร 
คุณเกษศิรินทร์ฯ : เรำจะเริ่มต้นโดยกำรเลือกตัวแทนหมู่บ้ำนเพียง ๑ หรือ ๒ หมู่บ้ำนเป็นหมู่บ้ำนเริ่มต้น 

จำกนั้นจะจัดทีมวิทยำกรเข้ำมำบรรยำยให้ควำมรู้ และน ำดูงำนนอกสถำนที่ 
ผญบ.หมู่ ๒ : ขยะเป็นเรื่องระดับประเทศ แต่กำรพัฒนำคนเป็นเรื่องยำกเนื่องจำกในต ำบลบ้ำนเสด็จมีรถ

จัดเก็บขยะทุกวัน และมีจ ำนวนหมู่บ้ำนที่มำกถึง ๑๖ หมู่บ้ำน ขอเสนอโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
ผอ.รร.บ้านจ าค่า : ของบสนับสนุนบุคลำกรโรงเรียนในต ำบล ซึ่งตอนนี้ขำดแคลน 
ประธานฯ : แนะน ำให้น ำเสนอแผนงำนที่ชัดเจนในกำรน ำเสนอโครงกำรเพ่ือกำรขออนุมัติงบประมำณ และ

เพ่ือควำมยั่งยืน ขอแนะน ำให้เสนอโครงกำรนี้เพ่ือขอทุนสนับสนุนจำกโครงกำรรอบโรงไฟฟ้ำ น่ำจะเกิดควำมยั่งยืนใน
ระยะยำว 

ประธาน อสม. หมู่ ๑๕ : ขอให้ช่วยเล่ำรำยละเอียดโครงกำรชีววิถี 



๗๕ 

 

อจม. : ชีววิถีเป็นกำรด ำรงชีวิตโดยใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้ำนมำแปรรูปเพ่ือใช้งำนในแปลง
เกษตร พืชสวน พืชไร่ได้  

ผญบ. หมู่ ๓ : ในต ำบลมีกำรท ำโครงกำรชีววิถีอยู่แล้วในบำงหมู่บ้ำน และถ้ำแยก ๑๐ หมู่บ้ำนก็จะมีงบให้
หมู่บ้ำนละ ๘๕,๐๐๐ บำท ซึ่งก็ไม่มำก แต่ถ้ำจะเสนอโครงกำรใหญ่ งบก็ไม่พอ มีโครงกำรอ่ืนที่เหมำะสมกับงบ 
๘๕,๐๐๐ บำทหรือไม ่

ผญบ. หมู่ ๑๔ : ขอเสนอโครงกำรส่งเสริมอำชีพที่เกี่ยวกับกำรท ำประมงหรือเกษตร เช่น เลี้ยงกบเพ่ือเป็น
อำหำร เป็นต้น 

ผญบ. หมู่ ๑๐ : ขอเสนอให้ซื้อพัดลมแจกทุกหมู่บ้ำนเพ่ือกำรใช้ประโยชน์เมื่อมีงำน 
ประธานฯ : ตอนนี้มีกำรน ำเสนอ ๕ โครงกำร คือ  

๑. โครงกำรสนับสนุนบุคลำกรโรงเรียนในต ำบล       
๒. โครงกำรชีววิถี  
๓. โครงกำรจัดกำรขยะ  
๔. โครงกำรจัดซื้อพัดลมเพื่อสำธำรณประโยชน์  
๕. โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงกบในชุมชน 

ขอให้ทุกท่ำนช่วยพิจำรณำร่วมกัน และคัดเลือกโครงกำรที่น่ำจะเป็นกำรพัฒนำชุมชนของต ำบลบ้ำนเสด็จ 
         ที่ประชุม : ลงมติเลือกโครงกำรจัดซื้อพัดลมเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

ประธานฯ : สรุปที่ประชุมเลือกโครงกำรจัดซื้อพัดลมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ และสอบถำมว่ำต้องกำรให้จัดซื้อ
ให้หรือชุมชนจะจัดซื้อเอง 

ผญบ. หมู่ ๑๐ : ขอให้ทำงกฟผ.ด ำเนินกำรจัดซื้อมำให้เลย โดยเลือกพัดลมแบบหมุนรอบทิศทำงส ำหรับติด
เต๊นท์งำนพิธีต่ำงๆ 

คุณเกษศิรินทร์ฯ : จะไปท ำกำรส ำรวจรำคำในท้องตลำดแล้วจัดซื้อมำให้ 
ประธานฯ : ขอให้เลขำฯประสำนงำนกับตัวแทนหมู่บ้ำนจนกว่ำกำรจัดซื้อจะแล้วเสร็จ 

 

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

๔.๓ คัดเลือกกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และแนวทางในการตรวจสุขภาพประชาชนต าบลบ้านเสด็จ 
เลขาฯ : รำยงำนประมำณกำรรำคำค่ำตรวจสุขภำพของกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ มี

รำยกำรตรวจสุขภำพดังนี้ ซักประวัติ คัดกรองเบื้องต้น วัดควำมดัน จับชีพจร อัตรำกำรหำยใจ ตรวจควำมสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด ประเมินควำมเครียด ตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์ทั่วไป และ x-ray ปอด ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ได้มีกำรบูรณำกำร
ตรวจสุขภำพร่วมกับโรงไฟฟ้ำฯ ตำมมำตรกำร EHIA (ฉบับเดิม) ก ำหนดให้ตรวจสุขภำพ ๓ ต ำบล ได้แก่ ต.แม่เมำะ ต.
สบป้ำด และ ต.บ้ำนดง จึงท ำให้สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนคนตรวจสุขภำพเป็นต ำบลละ ๔๐๐ คน คิดเป็นเงินค่ำใช้จ่ำย
ต ำบลละ ๘๕,๐๐๐ บำท โดยก ำหนดกำรตรวจสุขภำพของต ำบลบ้ำนเสด็จในวันที่ ๑๗  ตุลำคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้ำ หมู่ที่ 
๒, ๑๒, ๑๕, ๑๖ ช่วงบ่ำย หมู่ที่ ๓, ๔, ๖, ๗, ๑๐, ๑๔ บริเวณที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ ทั้งนี้ขอ
ควำมร่วมมือจำกผู้ใหญ่บ้ำนช่วยจัดสถำนที่ เต๊นท์ และเก้ำอ้ีในวันดังกล่ำว ในส่วนรำยชื่อผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
นั้นขอให้ประธำนอสม.ของแต่ละหมู่บ้ำนเป็นผู้รวบรวมและจัดส่งไว้ที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในกำรตรวจ
สุขภำพครั้งนี้ศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะเป็นผู้ตรวจ นอกจำกนี้ยังมีรถบริกำรรับ-ส่งในกรณีผู้ที่ไม่
สำมำรถเดินทำงเองได้ ซึ่งด ำเนินกำรโดยกฟผ. ส่วนกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณจุดตรวจ ๑ จุด และใน
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หมู่บ้ำนบริเวณที่เห็นชัดเจน ๑ จุด กำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำรับกำรตรวจ และหนังสือเชิญ
คณะกรรมกำรฯ เข้ำร่วมในวันตรวจ ฝ่ำยเลขำฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

ประธานฯ : ขอให้ผู้ที่จะมำเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ เด็ก และกลุ่มผู้ใช้แรงงำน เช่น เกษตรกร
ผู้ท ำสวนท ำไร่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรตรวจสุขภำพมำก่อน ได้รับสิทธิ์ในกำรตรวจสุขภำพในครั้งนี้ และฝำกประธำนอสม.แต่
ละหมู่บ้ำนช่วยประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพให้น ำบัตรประชำชนมำในวันตรวจด้วย ส่วนผลกำร
ตรวจจะส่งกลับมำที่ รพ.สต. แล้วให้รพ.สต. ส่งคืนให้เจ้ำตัว นอกจำกนี้จะมีกำรตรวจติดตำมในรำยที่พบว่ำมีควำม
ผิดปกติดด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 ผญบ. หมู่ ๒ : ขอเสนอให้ทุกหมู่บ้ำนได้เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง ๒ โครงกำร และอยำกให้เพ่ิมงบประมำณให้
มำกกว่ำนี้ 

ประธานฯ : เป็นเรื่องของกฎหมำยที่ก ำหนดจ ำนวนเงินที่จะจัดสรรเข้ำแต่ละกองทุนในแต่ละปี  
ผญบ. หมู่ ๑๖ : อยำกให้ กฟผ.มำช่วยซ่อมถนน และขยำยจ ำนวนเสำไฟฟ้ำบริเวณบ้ำนห้วยเดื่อ 
ประธานฯ : มีผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย ต้องมีกำรประชุมกันก่อน 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน     บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ     ตรวจทำน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                                                       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐                                                                                                                     
วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.     

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

 

ผู้มาประชุม 
ทีป่รึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูสุวรรณวสุตตโม    เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ 
๒. พระครูวิสุทธ์ศีลประสิทธิ์(ประสิทธิ์ สีลสุทโธ)เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๓. นำยถวิล   สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๔. นำยชุมพล  จันทร์ศูนย์ (ผู้แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง  
๕. นำยไพศำล  ทิพฤกษ์  (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๖. นำยพิษณุ  ชัยปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 
๗. นำยประวรรธน์  โชติระวีวรฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 
๘. นำยอภิชำติ  สิงห์ค ำ  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๙. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส  จริยภูม ิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. น.ส.ชญำกร  วงศ์อะถะ (ผู้แทน) นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๓. นำงสำวบุษรำคัม  แจ้ห่มเครือ (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๔. นำยสว่ำง  จำค ำมำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๕. นำยบุญเทียน  กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๖. นำยประสงค์  ค ำฟูบุตร ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๗.  นำยผจญ  ชุ่มวังค์  ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๘.  นำยอินปั๋น    อุตเตกุล  ก ำนันต ำบลนำสัก 
๙. นำยอนันต์  กันทะอู  ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง 
๑๐.  นำงอ ำไพ  ต้นศิริ  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๑๑.  นำยอบ   สอนทิพย์ ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย 
๑๒.  นำงแสงจันทร์  มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๑๓.  นำงสำวณัฐจรินทร์ บุญมำวงศ์ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม 
๑๔.  นำงเสำวลักษณ์  เตชนันท์  ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๑๕.  นำยสมศักดิ์  ฟูบุตร  ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๑๖.  นำยสิงห์คำน  มหำมิตร ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด 
๑๗.  นำยชนะชัย  วรำชัยกุล ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น 
๑๘.  นำยสมจิตร  วงศ์ปิน  ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๑๙.  นำยศรีทวน  พำทุม  ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ 



๗๘ 

 

๒๐.  นำงสำวโสภำ  อินทวงค์ ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๑.  นำยศรีบุตร  มะติยำ  ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน 
๒๒.  นำยวันชัย  สุวรรณรัตน์ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี 
๒๓.  นำยดี   นันต๊ะเสน (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย 
๒๔.  นำยประจักษ์  ชำติสืบ  ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๒๕.  นำยค ำผำย  จรีะเดช  ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๒๖.  นำยสุวิน  รูปทอง  ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น 
๒๗.  นำยบุญเทียม  จันทร์วงศ ์ ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก 
๒๘.  นำงสมจิตร  พลเคน  ผู้ใหญ่บ้ำนทำน 
๒๙.  นำยตี๋   อินเตชะ  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ 
๓๐.  นำยฉลองชัย  ทิพย์ธำรำกร ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๓๑.  นำยรัตน์   อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๓๒.  นำยด ำเนิน  สังขะวำรี ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย 
๓๓.  นำยกิตติชัย   กันแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๓๔.  นำยสว่ำง  วงศ์นำสัก ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก 
๓๕.  นำยกิตติศักดิ์  เตชะเต่ย (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๓๖.  นำงพรรณวิไล  จันมะโน  ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง 
๓๗.  นำยศรีมำ  แก้วรวม  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง 
๓๘.  นำยบุญสวัสดิ์  โบพันธ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๓๙.  ว่ำที่ร.ต.ธีรยุทธ  ธรรมสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง 
๔๐.  นำยสมบูรณ ์  ค ำทำ  ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม 
๔๑.  นำงสำวสุทิศำ  แก้วอินถำ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง 
๔๒.  นำยวิชัย  ท้ำวเมืองใจ (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๔๓.  นำงพัชรินทร์  เรือนทิ  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๔๔.  นำงสำวบุญเทยีม วงศ์อ่อน  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๔๕.  นำยไชยวุฒิ  หลักฐำน ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๔๖.  นำยองอำจ  พรหมพัง ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๔๗.  นำยประสิทธิ์  จิตตำ  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๔๘.  นำยองอำจ  ทองสุข  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด 
๔๙.  นำงประนอม  พันธ์ใหญ่ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๕๐.  นำงศิริพร   วงศ์ค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง 
๕๑.  นำงสมพร  ชุมศรี  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๕๒.  นำงพัชรี  ไชยะเสน ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย 
๕๓.  นำงจันทร์เที่ยง  กำสุวรรณ (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๕๔.  นำงวันดี  ผำทอง  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม 
๕๕.  นำงอรวรรณ  ศรีพจน์  ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๕๖.  นำงพิกุล  ทำสุวรรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มลคล 
๕๗.  นำงปัทมำกรณ์  อำจธัญกรณ์ ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ 



๗๙ 

 

๕๘.  นำงฟองจันทร์  อินทร์จักร์ (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๕๙.  นำงนงครำญ  พงศจ์ินดำรัศมี ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด 
๖๐.  นำงอัมพร  วงศ์อ้ำย  ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น 
๖๑.  นำงจันทร์ดี  สุขใจ  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๖๒.  นำยส ำรำญ  พูลจันทร์ ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ 
๖๓.  นำงบุญส่ง  ลุใจค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๖๔.  นำยสวัสดิ ์  วงค์ชมภู  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๖๕.  นำงสำวบุญศร ี  วงศ์สุทะ  (ผู้แทน) ประธำน อสม. บ้ำนหัวฝำย 
๖๖.  นำงพัชรำภรณ์  อัครวีรวัฒนำ ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี 
๖๗.  นำงอำรีย์  บุญแพร่  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย 
๖๘.  นำงสำวสุพิน  บุญเจริญ (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๖๙.  นำงรมณีย์  ถำเงิน  ประธำน อสม.บ้ำนปงแทน 
๗๐.  นำงมำลี  เบี้ยสำย  ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ 
๗๑.  นำงจันทร์วิไล  ต๊ะสิทธิ์  ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก 
๗๒.  นำวสำวศศิธร  อินเขียวสำย ประธำน อสม.บ้ำนทำน 
๗๓.  นำงนวลจันทร์  ทูลมำลำย์ ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฏร์ 
๗๔.  นำงนิ่มอนงค์  อินเขียวสำย ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๗๕.  นำงเกตนรินทร์  หล้ำวงศำ (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๗๖.  นำงนงเยำว์  จันต๊ะวงค์ ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ 
๗๗.  นำงค ำน้อย  จันทร์ต๊ะเครือ ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม 
๗๘.  นำงสมพร  ปำเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง 
๗๙.  นำงน้อย  ปัญญำทำ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๘๐.  นำงสำวอ ำพรรณ์ งำมขุนทศ (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๘๑.  นำงสมควร  เทพภำพ ประธำน อสม.บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๘๒.  นำงสุวรรณี  ปัญญำทำ ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๘๓.  นำงอัสดำภรณ์  ต๊ะพันธ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๘๔.  นำงสุภำวดี  ก้ำนชมพู ผู้แทนโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๘๕.  นำงสำวภรณ์ภัสสรณ ์ กำค ำ  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนสบป้ำด 
๘๖.  นำยวีรพงษ์  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนกอรวก 
๘๗.  นำยนัฐพงษ์  แสนค ำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนทำน 
๘๘.  นำงศศิธร  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๘๙.  นำยมีศักดิ์  ค ำตุ้ยเครือ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนทรำยทอง   
๙๐.  นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๙๑.  นำงณพณภัสสร  ถำวรอธิวำสน์ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๙๒.  นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๙๓.  นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๙๔.  นำยประยูรรัตน์  ประธำนรำษฎร์ หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 
 



๘๐ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูประทีปปุณณทัศน์   เจ้ำคณะต ำบลสบป้ำด 
๒. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๓. นำงนันทิญำ  สุสำ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๔. นำงนงค์รัก  ภำคบุญ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๕. นำงกัญญำรัตน์  กิ่งก้ ำ  พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๖. นำยกฤติวิทย์  ใจค ำลือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๗. นำยยงเกียรติ  อินทรเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๘. นำยสุภำพ  หงส์สำมสิบเจ็ด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสวรรค์ 
๙. นำงทิพพำ  ใจใหญ่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๑๐. นำยบพิตร  ศิริรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 
๑๑. นำงศิริพร  เครือวงศ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๒. นำยสุขเกษม  สุริยำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๑๓. นำยมำนพ  ปัญญำยืน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๔. นำยสมคิด  เครือสบจำง ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๑๕. นำยมำย  ปักรำช  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๖. นำยไพรัตน์  เมืองดี  ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๑๗. นำยถนอม  กุลพินิจมำลำ ก ำนันต ำบลสบป้ำด 
๑๘.  นำยพงค์กร  รัตนประเวศน์ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลนครล ำปำง 
๑๙. นำยณัฐพงษ์  อบแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด 
๒๐. นำยบุญมำ  เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๑. นำยสันต์  แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง 
๒๒. นำยเกียรติ  ปินตำ  ผู้ใหญ่บ้ำนฉลองรำช 
๒๓. นำยสมชำติ  หละแหลม ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง 
๒๔. นำยแก้ว  ลำภมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน 
๒๕. นำยประดุลย์  ใจคะนอง ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม 
๒๖. นำยสุภำพ  ค ำฟูบุตร ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ 
๒๗. นำงดำ   รินค ำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง 
๒๘. นำงกัลยำ  วงศ์สถิต  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง 
๒๙. นำงสำวขวัญเรือน ปินตำเชื้อ ประธำน อสม.บ้ำนดง 
๓๐. นำยอินจันทร์  อินตำ  ประธำน อสม.บ้ำนกลำง 
๓๑. นำยพิเชษฐ์  ทึงวำ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน 
๓๒. นำงรัตนำพร  สอนเขื่อน ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๓๓. นำงจีรพร  หล้ำปำวงศ ์ ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น 
๓๔. นำงโสภำ  อินต๊ะวงค์ ประธำน อสม.บ้ำนวังตม 
๓๕. นำงสุกันทำ  จอมน้อย ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๓๖. นำงสมจิต  ครองรำษฎร์ ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย 
๓๗. นำงกัลยำ  เปี้ยสำย  ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก 



๘๑ 

 

๓๘. นำงสุกัญญำ  อินกำวี  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๓๙. นำยดอน  มะโนปิน ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง 
๔๐. นำงวัฒนำ  แสนทิ  ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง 
๔๑. นำงจินดำ  ศรีใจวงศ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๔๒. นำยอนุฤทธิ์  อินปัญโญ ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๔๓. นำยซ้อน  บุญเรือง  ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง 
๔๔. นำงฟองค ำ  โพธิ์ชื่น  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๔๕. นำยเจริญ  จักร์เครือ ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนท่ำสี 
๔๖. นำยภูษิต  จ ำเริญขจรสุข ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนจ ำค่ำ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจนำ คุมำ อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง 
๒. นำงสำวชนม์ปภำ  นันทยำ  แพทย์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลแม่เมำะ 
๓. นำงสุภำวดี  ก้ำนชมภู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลแม่เมำะ 
๔. นำยกนก  ดุสิตโสภณ หัวหน้ำแผนกตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๕. นำยวิทยำ  ศุภศรีสรรพ์ นักคอมพิวเตอร์ระดับ ๘ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. นำงปนัดดำ  พิมลศรี  วิศวกรระดับ ๗ แผนกตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๗. นำงสำวสุดธิดำ  ปงหำญ  ช่ำงระดับ ๗ แผนกองค์กรสัมพันธ์ 
๘. นำยสำยชล  อินทนู  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ 

แผนกอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๙. นำงสำวอำธิตำ  เดชชลำลัย นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๐. นำงสำวพรพรรณ หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๑. นำงสำวกรวีร์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ แผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 

ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งความคืบหน้าการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน

ส าหรับเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เลขานุการฯ ประชำชนทีเ่ข้ำรับกำรตรวจสุขภำพทั้งหมด ๖ ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแม่เมำะ ต ำบลบ้ำนดง ต ำบลสบป้ำด 

ต ำบลนำสัก ต ำบลจำงเหนือ และต ำบลบ้ำนเสด็จ มีจ ำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๖๔ คน โดยทำงศูนย์เวชศำสตร์
สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะ จะน ำเสนอผลกำรตรวจสุขภำพประชำชนทั้ง ๖ ต ำบล ให้
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ได้รับทรำบ พร้อมทั้งมอบผลกำรตรวจสุขภำพรำยบุคคลให้ผู้ใหญ่บ้ำน
แต่ละหมู่บ้ำนเพ่ือน ำไปแจกให้กับผู้เข้ำรับกำรตรวจต่อไป 

 



๘๒ 

 

๑.๒ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เลขานุการฯ ได้มีกำรเริ่มด ำเนินโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ของแต่ละต ำบลไปบ้ำงแล้ว โดยมี

โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จจ ำนวน ๒ โครงกำร คือ โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของต ำบล
บ้ำนดง และโครงกำรจัดซื้อพัดลมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ในชุมชนของต ำบลบ้ำนเสด็จ รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ ความคืบหหน้าการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พื้นที่ โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ความคืบหน้า 

ต าบลแม่เมาะ - โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน - เตรียมกำรจัดอบรม 

ต าบลบ้านดง - โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน 

- โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

- เตรียมกำรจัดอบรม 

- ด ำเนินกำรแล้ว ดังภาพที่ ๑ 

ต าบลสบป้าด - โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน - เตรียมกำรจัดอบรม 

ต าบลนาสัก - โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน - เตรียมกำรจัดอบรม 

ต าบลจางเหนือ - โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน - เตรียมกำรจัดอบรม 

ต าบลบ้านเสด็จ - โครงกำรจัดซื้อพัดลมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ในชุมชน - ด ำเนินกำรแล้ว ดังภาพที่ ๒ 

                                                   
 

 

 

ภาพที่ ๑ โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต ำบลบ้ำนดง  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ ณ วัดบ้ำนดง ต ำบลบ้ำนดง จังหวัดล ำปำง 

 



๘๓ 

 

 

ภาพที่ ๒ โครงกำรมอบพัดลมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ในชุมชน จ ำนวน ๕๐ ตวั เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ ต ำบลบ้ำนเสด็จ อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง  

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เลขานุการฯ หำกมีข้อแก้ไขให้ประสำนแจ้งที่ทีมเลขำ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                                                                
๓.๑ สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนส าหรับ

เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๐  

เลขานุการฯ เรียนเชิญคุณสุภำวดีฯ จำกศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะน ำเสนอสรุปผลกำรตรวจ
สุขภำพประชำชนฯ 

คุณสุภาวดีฯ สรุปภำพรวมผลกำรตรวจสุขภำพประชำชนทั้ง ๖ ต ำบล มีผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจทั้งหมด ๒,๐๖๔ คน 
แบ่งเป็นต ำบลนำสัก ๓๑๒ คน ต ำบลจำงเหนือ  ๓๖๓ คน ต ำบลบ้ำนดง ๓๑๑ คน ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๔๑๑ คน ต ำบลแม่เมำะ ๓๓๐ คน และต ำบลสบป้ำด ๓๓๗ คน ส่วนใหญ่อำยุ ๕๑-๖๐ ปี เป็นผู้หญิง
มำกกว่ำผู้ชำย โดยผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจที่มีอำยุน้อยที่สุดคือ ๙ ปี และมำกที่สุดคือ ๙๐ ปี รายละเอียด
ดังภาพที่ ๓  



๘๔ 

 

 

ภาพที่ ๓ จ ำนวนผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพแยกเพศชำยหญิงตำมช่วงอำยุ 

จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผู้เข้ำรับกำรตรวจส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคประจ ำตัว สูบบบุหรี่ และดื่มสุรำ 
แสดงผลแยกเป็นรำยต ำบลดังภาพที่ ๔ โดยโรคประจ ำตัวที่พบมำกที่สุดคือ ควำมดันโลหิตสูง รองลงมำเป็นเบำหวำน 
ไขมันในเส้นเลือด ไทรอยด์ และภูมิแพ้ ตำมล ำดับ 

 

 

ภาพที่ ๔ รอ้ยละที่พบปัจจัยเสี่ยงจำกแบบสัมภำษณ์ประวัติ แยกรำยต ำบล 



๘๕ 

 

 ส ำหรับค่ำดัชนีมวลกำย สำมำรถแบ่งเกณฑ์กำรตรวจได้ตำมตำรำงที่ ๒ โดยตรวจพบ ค่ำ BMI ที่ไม่ได้ตำม
มำตรฐำน คืออยู่ในเกณฑ์ผอม มีโรคอ้วนระดับ ๑, ๒ และ ๓ ซึ่งแสดงผลแยกเป็นรำยต ำบลดังภาพที่ ๕ 

ตารางท่ี ๒ เกณฑ์ประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

BMI (น้ าหนัก kg/ ส่วนสูง m2) อยู่ในเกณท์ ผลการประเมิน 

น้อยกว่ำ ๑๘.๕๐ น้ ำหนักน้อย / ผอม มำกกว่ำคนปกติ 

ระหว่ำง ๑๘.๕๐ – ๒๒.๙๐ ปกติ (สุขภำพดี) เท่ำคนปกติ 

ระหว่ำง ๒๓ – ๒๔.๙๐ ท้วม / โรคอ้วนระดับ ๑ อันตรำยระดับ ๑ 

ระหว่ำง ๒๕ – ๒๙.๙๐ อ้วน / โรคอ้วนระดับ ๒ อันตรำยระดับ ๒ 

มำกกว่ำ ๓๐ อ้วนมำก / โรคอ้วนระดับ ๓ อันตรำยระดับ ๓ 

 

ภาพที่ ๕ ร้อยละที่พบค่ำดัชนีมวลกำยไม่ได้ตำมมำตรฐำน แยกรำยต ำบล 

 ค่ำควำมดันโลหิต ได้ตรวจพบผู้ที่มีควำมดันโลหิตเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน คือมำกกว่ำ ๑๔๐/๙๐ mm/Hg 
โดยมีต ำบลแม่เมำะพบมำกท่ีสุดร้อยละ ๙.๑ รองลงมำเป็นต ำบลจำงเหนือ ร้อยละ ๘.๙ และต ำบลนำสักร้อยละ ๔.๒ 
ตำมล ำดับ ดังภาพที่ ๖ ทั้งนี้ ตรวจพบผู้ที่มีควำมดันโลหิตสูงจ ำนวน ๑ รำย และได้ท ำกำรส่งรักษำที่โรงพยำบำลแม่
เมำะโดยทันท ี

 
 



๘๖ 

 

 
 

ภาพที่ ๖ ร้อยละผู้ที่มีค่ำควำมดันเกินมำตรฐำน แยกรำยต ำบล 

ส ำหรับผลกำรตรวจร่ำงกำยตำมระบบที่ผิดปกติ พบโรคทำงตำ หู คอ จมูก มำกที่สุด ส่วนโรคอ่ืนๆ ได้แก่ โรค
เกี่ยวกับทรวงอก หัวใจ ปอด ท้อง ผิวหนัง และอ่ืนๆ แสดงผลแยกเป็นรำยต ำบล ดังภาพที่ ๗  

 
 

 

ภาพที่ ๗ ร้อยละผลกำรตรวจร่ำงกำยตำมระบบที่ผิดปกติ แยกรำยต ำบล 
 

 



๘๗ 

 

ผลกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอกที่ผิดปกติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พบว่ำเกิดมำจำกกระดูกสันหลังคดร้อยละ 
๑.๙๔ กระดูกหักเดิมร้อยละ ๑.๒๑ ภำวะหัวใจโตร้อยละ ๐.๔๔ พบกำรอักเสบ/รอยโรคเดิม ๐.๓๙ และเยื่อบุปอด
หนำตัวร้อยละ ๐.๒๔ โดยมีผู้ที่ควรพบแพทย์ และเอกซเรย์ซ้ ำ เนื่องจำกพบภำวะผิดปกติ ได้แก่ พบจุดที่ปอด พบก้อน
ที่ปอด/รักแร้/เต้ำนม และสงสัยกำรอัพเสบติดเชื้อวัณโรค รวมเป็นจ ำนวน ๗๐ รำย ประกอบด้วยต ำบลนำสัก ๑๒ คน 
ต ำบลจำงเหนือ ๑๙ คน ต ำบลบ้ำนดง ๓ คน ต ำบลบ้ำนเสด็จ ๒๐ คน ต ำบลแม่เมำะ ๕ คน และต ำบล 
สบป้ำด ๖ คน โดยแสดงเป็นจ ำนวนร้อยละแยกรำยต ำบลดังภาพที่ ๘ ซึ่งได้ออกใบนัดให้มำตรวจซ้ ำที่โรงพยำบำลแม่
เมำะ ผ่ำนใบรำยงำนผลรำยบุคคลแล้ว โดยขอให้แต่ละท่ำนที่ได้รับใบแจ้ง เข้ำพบแพทย์ตำมนัดด้วย 

 

ภาพที่ ๘ ร้อยละผลกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอกท่ีผิดปกติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แยกรำยต ำบล 

ส ำหรับกำรตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ที่ผิดปกติ พบว่ำ มีค่ำฮีโมลโกลบิน (Hb) และค่ำฮีมำโทค
ริต (Hct) ต่ ำกว่ำปกติ ซึ่งอำจแปลผลได้ว่ำมีภำวะโลหิตจำง จ ำนวน ๒๒๖ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๕ จำกทั้งหมด 
แต่ยังไม่พบว่ำถึงเกณฑภ์ำวะวิกฤติที่ต้องรีบท ำกำรตรวจซ้ ำ โดยผลกำรตรวจแยกรำยต ำบลเป็นดังภาพที่ ๙  

 



๘๘ 

 

 

ภาพที่ ๙ ร้อยละผู้ที่มผีลตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ผิดปกต ิแยกรำยต ำบล 

 จำกกำรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพของประชำชนทั้งหมด ๒,๐๖๔ รำย สำมำรถสรุปจ ำนวนผู้ที่มีผลผิดปกติและ
จ ำนวนผู้เข้ำบริกำรที่ต้องส่งต่อเข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลแม่เมำะ โดยปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพจิตมีกำรตรวจ
พบมำกที่สุด โดยจะมีกำรนัดตรวจซ้ ำต่อไป รำยละเอียดดังตารางที่ ๓ 

ตารางท่ี ๓ จ านวนผู้เข้ารับบริการที่มีผลการตรวจผิดปกติ ที่มีนัดตรวจซ้ าและส่งต่อเข้าโรงพยาบาลแม่เมาะ 

ความผิดปกติที่พบ นัดตรวจช้ า ส่งต่อทันที รวม 

๑. ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ ๑๒ ๑ ๑๓ 

๒. ปัญหาความเสี่ยงสุขภาพจิตจาก 9Q ๑๐๘ - ๑๐๘ 

๓. ตรวจร่างกายพบความผิดปกติ ๕ ๑ ๖ 

๔. มีอาการปวดฟัน,เหงือกบวม ๑ - ๑ 

๕. มีอาการไอเรื้อรัง,ไอเป็นเลือด ๒ - ๒ 

รวม ๑๒๘ ๒ ๑๓๐ 

 

 



๘๙ 

 

 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริหำร พบว่ำผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรตรวจสุขภำพ
ภำพรวม ร้อยละ ๙๗.๗๘ ในส่วนของข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจำกประชำชนที่เข้ำรับบริกำร มีดังต่อไปนี้ 

๑) อยำกให้มีกำรตรวจทุกๆปี ๒) อยำกให้มีกำรตรวจสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
๓) อยำกให้เพ่ิมกำรตรวจพิเศษมำกข้ึน ๔) เรื่องกำรแจกบัตรคิว เข้ำรักษำตำมคิว 
๕) ไม่ควรให้ อสม. คัดรำยชื่อเข้ำตรวจ ควรให้โอกำส

ประชำชนด้วยควำมเสมอภำค  
๖) ปรับปรุงขั้นตอนกำรลงทะเบียน 

๗) สถำนที่ของต ำบลจำงเหนือ เสนอใช้ที่โรงเรียนกอรวก
พิทยำสรรค์ 

๘) เสื้อเอกซเรย์ ควรให้เอำเสื้อมำเปลี่ยนเอง ไม่
ควรใช้ซ้ ำ 

๙) ควรจะประชำสัมพันธ์เยอะกว่ำนี้ อยำกให้เพ่ิมจ ำนวน
คนเยอะกว่ำนี้  

 

คุณสุภาวดีฯ ส ำหรับรำยงำนผลแบบแยกรำยต ำบลและรำยบุคคลทำงทีมงำนได้จัดท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่ง
ให้ทำงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลของแต่ละต ำบลต่อไป และในส่วนของปัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนที่เกิดขึ้น คือ จ ำนวนประชำชนกลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำมำรับกำรตรวจสุขภำพไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย เนื่องจำกมีกำรตรวจสุขภำพของหลำยหน่วยงำนท ำให้ประชำชนไม่เข้ำใจวัตถุประสงค์ใน
กำรตรวจตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ งควรต้องเพ่ิมกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์ในพ้ืนที่ให้มำกขึ้น หำกมีกำรตรวจในปีต่อๆไป และควรเน้นประชำกรกลุ่มเดิมมำตรวจ
ซ้ ำเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือประสิทธิภำพในกำรติดตำมหรือประเมินผลตำมแนวทำงกำรสอบสวนโรค 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๒ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๐  

๓.๒.๑ สรุปกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
กำรจัดโครงกำรเฝ้ำระวังประชำชนโดยรอบพ้ืนที่โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ ภำยใต้กองทุน เฝ้ำระวัง

สุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ได้มีกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับ
โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ เป็นจ ำนวนเงิน ๔๕๓,๙๕๐ บำท รำยละเอียดดังตารางที่ ๔ 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 

ตารางท่ี ๔ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ 
รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ค่ำตรวจสุขภำพประชำชน ๖ ต ำบล  

(ศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะ) 

๓๙๖,๙๖๐ 

ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ ๑,๔๔๐ 

ค่ำตอบแทนให้กับ อสม. ๓,๐๐๐ 

ค่ำสถำนที่ ๑๓,๔๐๐ 

ค่ำอำหำรว่ำง ๓๘,๒๕๐ 

ค่ำเบ็ดเตล็ด (น้ ำดื่ม/น้ ำแข็ง) ๙๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๔๕๓,๙๕๐ 

 

เนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสุขภำพในครั้งนี้ ได้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับโครงกำรตรวจสุขภำพฯ ของ
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้ และท ำให้มีงบประมำณเพียงพอส ำหรับทั้ง ๖ ต ำบล และมียอดคงเหลือ
รวม ๕๖,๐๕๐ บำท ซึ่งจะน ำไปเฉลี่ยคืนให้กับบัญชีกองทุนสุขภำพฯ ของแต่ละต ำบลต่อไป 

คุณถวิลฯ เสนอว่ำเงินที่เหลือจำกกำรด ำเนินโครงกำรในปี ๒๕๖๐ ควรจะน ำไปใช้ประโยชน์ทำงอ่ืนด้วย เช่น 
น ำไปใช้ในกำรติดตำมผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ตรวจพบอำกำรผิดปกติทั้ง ๗๐ คน เพ่ือเข้ำรักษำ
เพ่ิมเติม หรือเข้ำท ำกำรตรวจโรคให้ละเอียดขึ้นว่ำเกิดจำกสำเหตุใด  

ประธานฯ เนื่องจำกโครงกำรตรวจสุขภำพฯ ในปี ๒๕๖๐ นี้ เป็นโครงกำรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เอกซเรย์ปอดเพ่ือเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองเป็นหลัก ส ำหรับกำรส่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ำ
รับกำรรักษำต่อ ทำงโรงพยำบำลแม่เมำะจะเปน็ผู้รับดูแลโดยน ำเข้ำระบบสำธำรณสุขต่อไป 

คุณชุมพลฯ เสนอว่ำควรมีกำรเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมไว้ในฐำนข้อมูลระหว่ำงโรงพยำบำลแม่เมำะ กับโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลของแต่ละต ำบลเพ่ือเปรียบเทียบและเห็นผลกำรตรวจสุขภำพโดยรวมกว้ำงขึ้น 
และมีข้อควรสังเกตส ำหรับผลกำรตรวจเลือดของประชำชนต ำบลบ้ำนเสด็จผิดปกติค่อนข้ำงเยอะ จึง
ควรตรวจหำสำเหตุเพิ่มเติมในล ำดับต่อไป 

คุณสุภาวดีฯ เห็นด้วย ว่ำควรน ำไปหำสำเหตุของควำมผิดปกติที่แท้จริงต่อไป  
คุณภรณ์ภัสสรณ์ฯ   กรณีสรุปผลกำรตรวจสุขภำพของคนที่ท ำกำรตรวจซ้ ำ ขอให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจย้อนหลัง

เพ่ิมเติมด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในอนำคต 

 



๙๑ 

 

๓.๒.๒ สรุปกำรใช้งบประมำณ กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๐  
ตารางท่ี ๕ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ต าบล รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

แม่เมำะ - ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง  ๙,๕๐๐ ๙๐,๕๔๓.๘๔ 

บ้ำนดง - ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง  ๙,๕๐๐ 

๕๕,๕๔๓.๘๔ - ค่ำด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๓๕,๐๐๐ 

นำสัก - ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง  ๙,๕๐๐ ๙๐,๕๔๓.๘๔ 

สบป้ำด - ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง  ๙,๕๐๐ ๙๐,๕๔๓.๘๔ 

จำงเหนือ - ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง  ๙,๕๐๐ ๙๐,๕๔๓.๘๔ 

บ้ำนเสด็จ - ค่ำเบี้ยประชุมและอำหำรว่ำง ๕,๔๐๐ 

๒๐,๖๔๒.๔๗ - ค่ำด ำเนินโครงกำรจัดซื้อพัดลมเพื่อสำธำรณประโยชน์ในชุมชน ๗๔,๐๐๐ 

๓.๓ น ำเสนอแนวทำงกำรจัดอบรมเรื่อง กำรจัดกำรขยะชุมชน  

เลขานุการฯ เรียนเชิญผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจนำ คุมำ จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง น ำเสนอให้ควำมรู้
เกี่ยวกับโครงกำรจัดกำรขยะชุมชนเพ่ือเป็นตัวอย่ำงหรือเป็นแนวคิดในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
จัดกำรขยะส ำหรับกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์  

ผศ.กาญจนาฯ โครงกำรกำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนดินในกำรก ำจัดขยะเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นกิจกรรมอันเนื่องมำจำก
โครงกำรวิจัยเรื่อง “กระบวนกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำ ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
ในชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืนของกลุ่มสมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้ำง จ ำกัด  ต ำบลปงยำงคก 
อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง” เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรเช่น ท ำนำ ท ำไร่ ท ำ
สวน ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และในกำรท ำกำรเกษตรส่วนใหญ่จะเกิดขยะอินทรีย์ที่สำมำรถย่อย
สลำยเองได้เป็นจ ำนวนมำก แต่ในกำรย่อยสลำยได้เองนั้นจะต้องใช้เวลำนำน จึงน ำไส้เดือนดินซึ่งเป็นผู้
ย่อยสลำยตำมธรรมชำติมำวิจัย เพ่ือให้ไส้เดือนดินช่วยท ำกำรย่อยขยะที่เกิดจำกกำรเกษตร และขยะ
ในครัวเรือนได้เร็วขึ้น ผลดีคือช่วยลดกลิ่นและระยะเวลำกำรหมักหมมของขยะ และจำกกำรท ำวิจัย
พบว่ำ มูลไส้เดือนดินหลังจำกท ำกำรย่อยสลำยขยะอินทรีย์แล้วนั้น สำมำรถน ำมำท ำเป็นปุ๋ยอินทรีย์
และสำมำรถน ำกลับมำใช้ในกำรท ำเกษตรได้อีกครั้ง อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร ช่วยลด
ต้นทุนโดยเกษตรกรไม่ต้องน ำเงินไปซื้อปุ๋ยเคมีที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภคทั้งยังมีรำคำแพง โดยผลดีที่
เกิดจำกกำรเลี้ยงไส้เดือนดินนั้นนอกจำกจะเพ่ิมรำยได้แล้วยังลดรำยจ่ำยในกำรใช้ปุ๋ยเคมี และสิ่งที่



๙๒ 

 

ส ำคัญที่สุดคือกำรลดจ ำนวนขยะในครัวเรือนและชุมชน ลดควำมเสี่ยงจำกกำรใช้สำรเคมีที่มีผลต่อ
สุขภำพ อีกทั้งมีระบบนิเวศน์ที่ดี ท ำให้พืชและดินมีควำมสมบูรณ์ เนื่องจำกปุ๋ยดินและน้ ำไส้เดือนดินที่
ได้จำกมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ท ำให้ดินดีพืชสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเจริญเติบโตได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งผล
กำรด ำเนินกำรวิจัยพบว่ำ สิ่งที่ชุมชนได้เรียนรู้นั้นมีประโยชน์ มีคุณค่ำต่อตนเอง และสิ่งที่ได้รับนั้นเกิน
ควำมคำดหวัง ตัวอย่ำงเช่น จำกวัตถุประสงค์และควำมคำดหวังว่ำเลี้ยงไส้เดือนเพียงแค่ต้องกำรก ำจัด
ขยะเปียกในครัวเรือน และมีปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัวภำยในบ้ำน แต่ผลที่ได้รับคือ สำมำรถน ำผักและปุ๋ยที่
เหลือจำกกำรใช้ภำยในครัวเรือนไปจ ำหน่ำยได้โดยที่ไม่มีต้นทุน จึงอยำกให้ที่ประชุมเห็นถึงประโยชน์
ของกำรจัดกำรขยะชุมชนแล้วน ำไปพัฒนำควำมรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือสร้ำงอำชีพ และ
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยในปัจจุบันบ้ำนสวนป้ำพร ก็เป็นอีกหนึ่งครัวเรือน
ตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรโครงกำรส ำเร็จ และเปิดให้ชุมชนได้เข้ำมำเรียนรู้ดูงำนที่สวนได้ 

๓.๔ แผนงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับ
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๑  

๓.๔.๑ แผนงำนโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

 

ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

๓.๔.๒ แผนงำนโครงกำรภำยใต้กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

 

ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  

เลขานุการฯ ขอประชำสัมพันธ์งำนฤดูหนำวและของดีนครล ำปำงประจ ำปี ๒๕๖๐ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวำคม 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๑ ซึ่ง กฟผ. ได้จัดร้ำนนิทรรศกำรภำยในงำนด้วยเช่นกัน จึงขอเชิญ
ชวนทุกท่ำนไปร่วมงำนและแวะเยี่ยมชมร้ำนของ กฟผ. มำ ณ ที่นี้ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ  

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกกำรประชุม  
นำยโอภำส จริยภูม ิ  ตรวจทำน 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 
 

 



๙๔ 

 

เอกสารแนบ ๔ 
ส าเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

 

 
 

 

 



๙๖ 

 

 



๙๗ 

 

 
 

 

 

 



๙๘ 

 

 
 

 

 

 



๙๙ 

 

 
 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

 
 



๑๐๑ 

 

 
 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

 
 



๑๐๔ 

 

 
 

 



๑๐๕ 

 

 



๑๐๖ 

 

 
 



๑๐๗ 

 

เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานและผลการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ต าบลแม่เมาะ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. คัดเลือกโครงการพัฒนา
สาธารณประโยชน์ ของแต่ละต าบล 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการ
แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ด าเนินกิจกรรมพัฒนา คณะท างานฯ
๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๕. จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 
 

 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ต าบลสบป้าด ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. คัดเลือกโครงการพัฒนา
สาธารณประโยชน์ ของแต่ละต าบล 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการ
แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ด าเนินกิจกรรมพัฒนา คณะท างานฯ
๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๕. จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 

 
 



๑๐๙ 

 

 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ต าบลบ้านดง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. คัดเลือกโครงการพัฒนา
สาธารณประโยชน์ ของแต่ละต าบล 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการ
แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ด าเนินกิจกรรมพัฒนา คณะท างานฯ
๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๕. จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 
 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ต าบลจางเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. คัดเลือกโครงการพัฒนา
สาธารณประโยชน์ ของแต่ละต าบล 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการ
แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ด าเนินกิจกรรมพัฒนา คณะท างานฯ
๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๕. จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 



๑๑๐ 

 

 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ต าบลนาสัก ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. คัดเลือกโครงการพัฒนา
สาธารณประโยชน์ ของแต่ละต าบล 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการ
แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ด าเนินกิจกรรมพัฒนา คณะท างานฯ
๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๕. จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 
 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ต าบลบ้านเสด็จ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. คัดเลือกโครงการพัฒนา
สาธารณประโยชน์ ของแต่ละต าบล 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการ
แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ด าเนินกิจกรรมพัฒนา คณะท างานฯ
๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๕. จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ

ทีมเลขาฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 



๑๑๑ 

 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 

 



๑๑๒ 

 

 

 

 



๑๑๓ 

 

เอกสารแนบ ๖ 
แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน

โดยรอบโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๐  
และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๔ 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลแม่เมาะ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

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 ๒๕๖๐ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลบ้านดง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

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 ๒๕๖๐ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบลนาสัก ประจ าปี ๒๕๖๐ 

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 ๒๕๖๐ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

 
 



๑๑๘ 

 

 

 
 

 

 
 

 



๑๑๙ 

 

 

 
 

 

 
 



๑๒๐ 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

เอกสารแนบ ๗ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

เหมืองแร่ลิกไนต์และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจา่ย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร -               -               -  • บุคบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00    -               100,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00    -               100,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84 -               100,043.84     • บุคบัญชีเงินฝาก
7 ส.ค. 60 ยอดยกมา 100,043.84    -               100,043.84     • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 8 ส.ค. 60 - 5,000.00       95,043.84      • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,400 บาท

18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 95,043.84     -               95,043.84      • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00       90,543.84      • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,400 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท



 

๑๒๕ 

 

 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจา่ย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • บุคบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00   - 100,000.00    • บุคบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00   - 100,000.00    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84 - 100,043.84    • บุคบัญชีเงินฝาก
7 ส.ค. 60 ยอดยกมา 100,043.84   -         100,043.84    • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 9 ส.ค. 60 - 5,000.00 95,043.84     • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 3,600 บาท

18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 95,043.84     -         95,043.84      • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00 90,543.84      • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 3,600 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๖ 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • สมุดบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84         - 100,043.84     • สมุดบัญชีเงินฝาก
4 ส.ค. 60 ยอดยกมา 100,043.84  - 100,043.84     • สมุดบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 9 ส.ค. 60 - 5,000.00    95,043.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 1,250 บาท

7 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 95,043.84 - 95,043.84  • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าด าเนินโครงการคุณธรรม-จริยธรรม - 35,000 60,043.84  • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 60,043.84 - 60,043.84  • สมุดบัญชีเงินฝาก
   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 25 ธ.ค. 60 - 4,500 55,543.84  • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ  2,450 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๗ 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจา่ย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • สมุดบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84         - 100,043.84     • สมุดบัญชีเงินฝาก
25 ก.ย. 60 ยอดยกมา 100,043.84  - 100,043.84     • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่าง 29 ก.ย.60 - 5,000.00    95,043.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,900 บาท

18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 95,043.84   - 95,043.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่าง วันท่ี 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00    90,543.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,000 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๘ 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจา่ย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • บุคบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00         - 100,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00         - 100,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84                - 43.84             • บุคบัญชีเงินฝาก
25 ก.ย. 60 ยอดยกมา 100,043.84         - 100,043.84     • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 29 ก.ย. 60 5,000.00    95,043.84      • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,200 บาท

18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 95,043.84          - 95,043.84       • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00    90,543.84       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,595 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๙ 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร + รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00    - 100,000.00        • บุคบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00    - 100,000.00        • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 42.47            - 42.47                • บุคบัญชีเงินฝาก
4 ต.ค. 60 ยอดยกมา 100,042.47    - 100,042.47        • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 3 ต.ค. 60 - 5,400.00        94,642.47         • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 450 บาท

6 พ.ย. 60 ยอดยกมา 94,642.47      - 94,642.47          • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าพัดลม - 74,000.00       20,642.47         • บุคบัญชีเงินฝาก+ใบเสร็จ

27 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 20,642.47      - 20,642.47          • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 27 ธ.ค. 60 - 4,500.00        16,142.47         • บุคบัญชีเงินฝาก+ใบเสร็จ
เงินสดคงเหลือ 1,545 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๐ 

 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • บุคบัญชีเงินฝาก

30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00  - 100,000.00   • บุคบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00  - 100,000.00   • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84 - 100,043.84   • บุคบัญชีเงินฝาก
7 ส.ค. 60 ยอดยกมา 100,043.84  - 100,043.84   • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 8 ส.ค. 60 - 5,000.00      95,043.84    • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
21 ก.ย. 60 ยอดยกมา 95,043.84    - 95,043.84    • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2560 - 85,000.00    10,043.84    • หนังสือน าส่งแคชเชียร์เช็ค
18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 10,043.84    - 10,043.84    • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00      5,543.84      • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๑ 

 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจา่ย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • บุคบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00    - 100,000.00       • บุคบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00    - 100,000.00       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84 - 100,043.84       • บุคบัญชีเงินฝาก
7 ส.ค. 60 ยอดยกมา 100,043.84    - 100,043.84       • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 9 ส.ค. 60 - 5,000.00       95,043.84         • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
21 ก.ย. 60 ยอดยกมา 95,043.84      - 95,043.84         • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2560 - 85,000.00      10,043.84         • หนังสือน าส่งแคชเชียร์เช็ค
18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 10,043.84      - 10,043.84         • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00       5,543.84          • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๒ 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • สมุดบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84         - 100,043.84     • สมุดบัญชีเงินฝาก
4 ส.ค. 60 ยอดยกมา 100,043.84  - 100,043.84     • สมุดบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 9 ส.ค. 60 - 5,000.00    95,043.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 1,250 บาท

18 ก.ย. 60 ยอดยกมา 95,043.84 - 95,043.84  • สมุดบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 85,000 10,043.84  • หนังสือน าส่งแคชเชียร์เช็ค
เงินสดคงเหลือ 9,341.67 บาท  • เงินสดคงเหลือ

18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 10,043.84 - 10,043.84  • สมุดบัญชีเงินฝาก
   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 25 ธ.ค. 60 4,500 5,543.84  • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,450 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๓ 

 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • สมุดบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84         - 100,043.84     • สมุดบัญชีเงินฝาก
25 ก.ย. 60 ยอดยกมา 100,043.84  - 100,043.84     • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่าง 29 ก.ย.60 - 5,000.00    95,043.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,900 บาท  • เงินสดคงเหลือ

18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 95,043.84   - 95,043.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก
   เบิกเงินค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00    90,543.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 2,000 บาท  • เงินสดคงเหลือ

27 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 90,543.84   - 90,543.84       • สมุดบัญชีเงินฝาก
  เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 - 85,000.00  5,543.84         • หนังสือน าส่งแคชเชียร์เช็ค
เงินสดคงเหลือ 9,341.67 บาท  • เงินสดคงเหลือ

กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลจางเหนือ) 
งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๔ 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจา่ย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - - -  • บุคบัญชีเงินฝาก
30 พ.ค. 60 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00  - 100,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00  - 100,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 43.84         - 43.84             • บุคบัญชีเงินฝาก
25 ก.ย. 60 ยอดยกมา 100,043.84  - 100,043.84     • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 29 ก.ย. 60 - 5,000.00    95,043.84       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 2,200 บาท

18 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 95,043.84   - 95,043.84       • บุคบัญชีเงินฝาก 
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00    90,543.84       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

27 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 90,543.84   - 90,543.84       • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 85,000.00  5,543.84         • หนังสือน าส่งแคชเชียร์เช็ค
เงินสดคงเหลือ 4,795 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๕ 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
30 พ.ค. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  + รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00  - 100,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก
30 มิ.ย. 60 ยอดยกมา 100,000.00  - 100,000.00     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 42.47         - 42.47             • บุคบัญชีเงินฝาก
2 ต.ค. 60 ยอดยกมา 100,042.47  - 100,042.47     • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 3 ต.ค. 60 - 5,400.00    94,642.47       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
เงินสดคงเหลือ 450 บาท

22 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 94,642.47   - 94,642.47       • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 25 ธ.ค. 60 - 4,500.00    90,142.47      • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

27 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 90,142.47   - 90,142.47       • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 - 85,000.00  5,142.47         • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 1,545 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 



 

๑๓๖ 

 

เอกสารแนบ ๘ 
แผนด าเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง

แร่ลิกไนต์และโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๗ 

 

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๑ (รวม ๖ ต าบล) 
 

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

1. ประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงานปี 2561 
และคัดเลือกโครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์
ของแต่ละต าบล

คณะกรรมการฯ

2. ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฯ (ประชุม
พิจารณาโดย คณะกรรมการแต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

3. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ

4. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ

5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้
หน่วยงานราชการ

ทีมเลขาฯ

กิจกรรม
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

 
 

 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกจิกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๑ (รวม ๖ ต าบล) 
 

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

1. ประชุมพิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 คณะกรรมการฯ

2. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ และผู้ท่ีต้องเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ (กลุ่มท่ีมีผล X-ray ผิดปกติ)

คณะกรรมการฯ

3. ท าเร่ืองจ้างหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ

4. ประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ คณะกรรมการฯ

5. ตรวจสุขภาพประชาชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ

6. รวบรวมข้อมูลจัดท า Data Base ประชุมเพ่ือสรุป       
ผลการด าเนินงาน

เหมืองแม่เมาะร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสุขภาพ

7. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงาน
ราชการ

คณะกรรมการฯ

กิจกรรม
ปี พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

 
 

 

 

 

 

 

 


