
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน  
โครงการเหมืองแรล่ิกไนต์แม่เมาะ 

 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 

 

มกราคม ๒๕๖๔ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

๘๐๑ หมู่ ๖ 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        ๗ 

๔. เอกสำรแนบ ๑            ๘ 

 • ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง  

๕. เอกสำรแนบ ๒             ๒๗ 

• ระเบียบกำรบริหำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  

  และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

  อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

๖. เอกสำรแนบ ๓            ๓๔ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

๗. เอกสำรแนบ ๔            ๖๔ 

 • ส ำเนำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

       กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 

๗. เอกสำรแนบ ๕                              ๗๗ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

       ประจ ำปี ๒๕๖๓ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๘. เอกสำรแนบ ๖                    ๘๖ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบ 

       โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๓ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๙. เอกสำรแนบ ๗                    ๙๓ 

 • รำยละเอียดบัญชีค่ำใช้จ่ำยกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

       กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

๑๐. เอกสำรแนบ ๘                    ๑๑๒ 

 • แผนด ำเนินงำนโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

       โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
 เงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร 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 

๑/๒๕๖๓ 

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 - 

๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓  

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. โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ๖ ต ำบล ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ฯ 

      ๑.๑) ต าบลแม่เมาะ
กิจกรรม .............................................................................................................................. ................. 
วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. ……....... 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ….................. คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ….......................... บำท 

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

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

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

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

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

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

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โต๊ะพับอเนกประสงค์สีขำว หมู่ ๑ 

๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๒๕๖๓ มิถุนำยน ๒๐ 

- 

 - ๘,๕๐๐ 

๘,๕๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ ำแปลงเกษตรปลูกผักเชียงดำ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ ๗ 

๒๕๖๓ พฤษภำคม
คม 

๑ 

๑ 

 - ๘,๕๐๐ 

๒๕๖๓ มิถุนำยน ๑ 

- ๘,๕๐๐ 

 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมติดโรงครัววัดหำงฮุง หมู่ ๓ 

มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
- ๘,๕๐๐ 

๒๕๖๓ เมษำยน ๒๑ 

- ๘,๕๐๐ 

๒๕๖๓                                           เมษำยน ๓๐ 

- ๘,๕๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (ป้องกันโรคโควิด-๑๙) หมู่ ๒ 

โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๔ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิประจ ำ บ.ปงชัย (ป้องกันโควิด-๑๙) หมู่ ๕ 

โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและดับไฟป่ำ ๖ 



๔ 

 

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

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

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

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

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

๑.๒) ต าบลสบป้าด 
กิจกรรม ................................................................................................................ .................................... 

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

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

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

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

 

๒๐ 

โครงกำรจัดซื้อแทงค์น้ ำพร้อมติดตั้ง หมู่ ๑๐ 

๒๕๖๓ พฤษภำคม ๒ 

- ๘,๕๐๐ 

 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนหน้ำผำกและเจลล้ำงมือ หมู่ ๘ 

บ้ำนเมำะหลวง 
เมษำยน ๒๕๖๓ 

- ๘,๕๐๐ 

โครงกำรก ำจัดเศษวัชพืชและพัฒนำพื้นที่บ้ำนเวียงสวรรค์โดยใช้เสวียน หมู่ ๙ 

๒๕๖๓ พฤษภำคม ๒ 

- ๘,๕๐๐ 

๒๕๖๓  พฤษภำคม - 
-  ๑๔,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

 เมษำยน ๑๘ 

-  ๑๔,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

 พฤษภำคม - 
-  ๑๔,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

 มีนำคม ๒๘ 

-  ๑๔,๐๐๐ 

โครงกำรต่อเติมเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 

โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ทำสีรั้ว - ป้ำยอำคำรอเนกประสงค์ (ห้องประชุม) หมู่ ๓ 

โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๔ 

- ๘,๕๐๐ 

- ๘,๕๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันและเครื่องวัดไข้ หมู่ ๑๑ 

๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมติดเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ ๑๒ 

๒๑ เมษำยน ๒๕๖๓ 



๕ 

 

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

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

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

๑.๓) ต าบลนาสัก 
    กิจกรรม ................................................................................. ............................................................. 

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

๑.๔) ต าบลบ้านดง 
กิจกรรม ................................................................................................................ .................................... 

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

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

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

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

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

๒๕๖๓ 

 

 เมษำยน ๒๒ 

-  ๑๔,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

 พฤษภำคม - 
-  ๑๔,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

เมษำยน - 
-  ๑๔,๐๐๐ 

โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์จรำจรประจ ำหมู่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๖ 

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคโควิด-๑๙ บ้ำนแม่เก๋ียง หมู่ ๗ 

โครงกำรป้องกันโรคโรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ Covid-๑๙ 

 ๑๐๘,๐๐๐ 
๖-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๓  เมษำยน ๒๑ 

-  ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

พฤษภำคม ๑๕ 

-  ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

เมษำยน ๒๘ 

-  ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

เมษำยน ๒๘ 

-  ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

 เมษำยน ๒๔ 

-  ๑๐,๐๐๐ 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศำลำโปงโฮง หมู่ ๒ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันดิจิตอล หมู่ ๓ 

โครงกำรจดัซื้อพัดลม หมู่ ๔ 

โครงกำรจัดซื้อถังพักน้ ำ หมู่ ๕ 

โครงกำรจัดซื้อตู้ล ำโพงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ ๑ 

- 



๖ 

 

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

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

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

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

๑.๕) ต าบลจางเหนือ 
กิจกรรม ................................................................................................................ .................................... 

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

๑.๖) ต าบลบ้านเสด็จ 
กิจกรรม ......................................................................................................... ........................................... 

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

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

๒. โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ๖ ต าบล ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ    
              เหมืองแร่ฯ 

     กิจกรรม ......................................................................... ..................................................................... 
     …............................................................................................................................ ...................................... 

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

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

๒๕๖๓ 

 

 เมษำยน ๓๐ 

-  ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๓ 

 

 พฤษภำคม ๒ 

-  ๑๐,๐๐๐ 

โครงกำรกั้นฝำยเก็บกักน้ ำช่วงหน้ำแล้ง หมู่ ๖ 

-  ๑๐,๐๐๐ 
๑๘ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 

โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำหมู่บ้ำน หมู่ ๗ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน หมู่ ๘ 

๒๕๖๓  เมษำยน ๒๓ 

-  ๑๐๕,๐๐๐ 

โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 

๒๕๖๓  พฤษภำคม ๒๐ 

-  ๕๔,๐๙๐ 

๒๕๖๓ 

 

 พฤษภำคม ๒๐ 

-  ๗,๙๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องขุดดิน 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์แบบมีล้อลำก 

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 

๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

๓๘๓ 

-  ๓๒,๐๐๐ 

โครงกำรศูนย์บริกำรชุดถังออกซิเจน เพ่ือผู้ป่วยที่มีปัญหำกำรดูแลสุขภำพกำรหำยใจ 

- ๒๕๖๓ 

 

เมษำยน 





๘ 

 

เอกสารแนบ ๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙ 

 

 



๑๐ 

 

 



๑๑ 

 

 



๑๒ 

 

 



๑๓ 

 

 



๑๔ 

 

 



๑๕ 

 

 



๑๖ 

 

 



๑๗ 

 

 



๑๘ 

 

 



๑๙ 

 

 



๒๐ 

 

 



๒๑ 

 

 



๒๒ 

 

 



๒๓ 

 

 



๒๔ 

 

 



๒๕ 

 

 



๒๖ 

 

 



๒๗ 

 

 เอกสารแนบ ๒ 
ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 

 



๒๙ 

 



๓๐ 

 



๓๑ 

 



๓๒ 

 



๓๓ 

 



๓๔ 

 

เอกสารแนบ ๓ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม M.๑ อาคารที่ท าการเหมือง 

………………………….…………………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะต ำบลนำสัก  
๒. นำยพิทักษ์        วิญญำ   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๓. นำยถวิล  สกุลวรรณวงศ์  สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๔. น.ส.เจษลิน กำดีวงศ์   (แทน) ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๕. นำยบุญศักดิ์ นำคอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๖. น.ส.นวพรรณ     แก้วร่วมวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๗. นำยสุภำพ หงส์สำมสิบเจ็ด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสวรรค์ 
๘. นำงทิพพำ ใจใหญ่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๙. นำงเบญจวรรณ ศรีค ำ   (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 
๑๐. นำงนพัทรสนธิ์ พำนคีรีวรกุล  (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 

 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยประจวบ ดอนค ำมูล  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยสุขเกษม สุริยำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๓. น.ส.บุษรำคัม แจ้ห่มเครือ  (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๔. นำยสว่ำง จำค ำมำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๕. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๖. นำงชลธิชำ จันทร์ประเสริฐ  (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๗. นำงอินธิลำ ไชยวงค์ษำ  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๘. นำงกันยำ กันเอ้ย   (แทน) ประธำนสภำองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๙. นำยไพรัตน์ เมืองดี   ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๑๐. นำยถนอม กุลพินิจมำลำ  ก ำนันต ำบลบ้ำนสบป้ำด 
๑๑. นำยประสงค์ ค ำฟูบุตร  ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๑๒. นำยมนตรี จ ำปำค ำ   ก ำนันต ำบลนำสัก 
๑๓. นำงเอมอร ณ ล ำปำง  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๔. นำยณัฐพงษ์ อบแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
๑๕. นำยบุญมำ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 
๑๖. นำยอนันต์ กันทะอู   ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง หมู่ ๓ 
๑๗. นำงสำวอ ำไพ สมดวง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 
๑๘. นำยค ำเภำ บุญมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
๑๙. นำงแสงจันทร์ มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 



๓๖ 

 

๒๐. นำงอริสสรำ เครือบุญมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขม หมู่ ๗ 
๒๑. นำงเบญจวรรณ ขัตติยำกุล  ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 
๒๒. นำงเสำวลักษณ์ เตชนันต์   ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
๒๓. นำยสมศักดิ์ ฟูบุตร   ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ ๑๒ 
๒๔. นำงจันทร์ศรี วงศ์อ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
๒๕. นำยสมจิต วงศ์ปิน   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง หมู่ ๓ 
๒๖. นำยศรีทวน พำทุม   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
๒๗. นำงสำวโสภำ อินทวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
๒๘. นำยศรีบุตร มะติยำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
๒๙. นำงอรกำนต์ ไชยทอง   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๓๐. นำยสุค ำ  วังซ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนดง หมู่ ๒ 
๓๑. นำยนิพล อัครวีรวัฒนำ  ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
๓๒. นำยดี  นันต๊ะเสน  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย หมู่ ๔ 
๓๓. นำยสมชำติ รักษ์สองพลู  ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง หมู่ ๕ 
๓๔. นำยแก้ว  ลำภมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน หมู่ ๖ 
๓๕. นำยประจักษ์ ชำติสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ หมู่ ๗ 
๓๖. ว่ำทีร่.ต.ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง หมู่ ๘ 
๓๗. นำยสุวิน รูปทอง   ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น หมู่ ๑  
๓๘. นำยบุญเทียม จันทร์วงศ ์  ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก หมู่ ๓ 
๓๙. นำงสมจิต พลเคน   ผู้ใหญ่บ้ำนทำน หมู่ ๔ 
๔๐. นำยณัฐวุฒิ สุยะสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม หมู่ ๕  
๔๑. นำยตี๋  อินเตชะ   ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ หมู่ ๖ 
๔๒. นำยฉลองชัย ทิพย์ธำรำกร  ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ หมู่ ๗ 
๔๓. นำยรัตน์  อุหม่อง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ 
๔๔. นำยด ำเนิน สังขวำรี   ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย หมู่ ๒ 
๔๕. นำยกิตติชัย กันแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนวังน้ ำต้อง หมู่ ๓ 
๔๖. นำยสว่ำง วงค์นำสัก  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก หมู่ ๔ 
๔๗. นำงพรรณวิไล จันทร์วงค ์  ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง หมู่ ๖ 
๔๘. นำยศรีมำ แก้วรวม   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง หมู่ ๗ 
๔๙. นำยณรงค์เดช วงค์อ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ 
๕๐. นำยสุภำพ ค ำฟูบุตร  ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๕๑. ว่ำที่ ร.ต.ธีนยุทธ ธรรมสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๕๒. นำยเป็ง  สุวรรณ์   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 
๕๓. น.ส.สุทิศำ แก้วอินถำ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๕๔. นำยสมจิตร ปัญญำทำ  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม หมู่ ๗ 
๕๕. น.ส.บุญเทียม วงศ์อ่อน   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๕๖. นำยไชยวุฒิ หลักฐำน  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๕๗. นำยองอำจ พรหมพัง  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 



๓๗ 

 

๕๘. นำยประทีป รุ่มรวย   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๕๙. นำยองอำจ ทองสุข   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
๖๐. นำงเพ็ชร์ชลีย์ สมดวง   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 
๖๑. นำงศิริพร วงศ์ค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง หมู่ ๓ 
๖๒. นำงวรำพร เย็นชุ่ม   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 
๖๓. นำงพัชรี  ไชยะเสน  ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
๖๔. นำงศรีไพ สุปน   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
๖๕. นำงวันดี  ผำทอง   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม หมู่ ๗ 
๖๖. นำงอรวรรณ ศรีพจน์   ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 
๖๗. นำงพิกุล  ทำสุวรรณ  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มงคล หมู่ ๑๐ 
๖๘. นำงปัทมำกรณ์ อำจธัญกรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
๖๙. นำงฟองจันทร์ อินทร์จักร  ประธำน อสม.บ้ำนนำเวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ ๑๒ 
๗๐. นำงสำวพรยุรี สุริยำ   ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
๗๑. นำงอัมพร วงค์อ้ำย   ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
๗๒. นำงแสงหล้ำ ทองใหญ่  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง หมู่ ๓ 
๗๓. นำยส ำรำญ พูลจันทร์  ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
๗๔. นำงบุญส่ง ลุใจค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
๗๕. นำยสวัสดิ์ วงค์ชมภู   ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
๗๖. นำงดำ  รินค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง หมู่ ๗ 
๗๗. นำงรัตนำ อู่เงิน   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๗๘. นำงยุพิน วงศ์อะทะ  ประธำน อสม. บ้ำนหัวฝำย หมู่ ๑ 
๗๙. น.ส.ขวัญเรือน ปินตำเชื้อ  ประธำน อสม.บ้ำนดง หมู่ ๒ 
๘๐. นำงพัชรำภรณ์ อัครวีรวัฒนำ  ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
๘๑. นำงอำรีย์ บุญแพร่   ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย หมู่ ๔ 
๘๒. นำยอินจันทร์ อินตำ   ประธำน อสม.บ้ำนกลำง หมู่ ๕ 
๘๓. นำงรัตนำพร สอนเขื่อน  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่มำะ หมู่ ๗ 
๘๔. นำงค ำปัน ตั๋นสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยฝำยหล่ำยทุ่ง หมู่ ๘ 
๘๕. นำยธนำวุธ สุวรรณนัง  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ หมู่ ๒ 
๘๖. น.ส.สมเพียร อุ่นเรือน   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก หมู่ ๓ 
๘๗. นำงโสภำ อินต๊ะวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนวังตม หมู่ ๕ 
๘๘. นำงยุพิน กันธิยำใจ  ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ หมู่ ๗ 
๘๙. นำงมำณี กันทะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ 
๙๐. นำงเกตนรินทร์ หล้ำวงศำ  ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง หมู่ ๓ 
๙๑. นำงจินดำ ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ 
๙๒. น.ส.มวลลักษ ์ สุยะสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม หมู่ ๙ 
๙๓. นำงนงเยำว์ จันต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๙๔. นำยสุพล สืบใจ   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๙๕. นำงค ำน้อย จันทร์ต๊ะเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 



๓๘ 

 

๙๖. นำงสมพร ปำเครือ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๙๗. นำงน้อย  ปัญญำทำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยนำเค็ม หมู่ ๗ 
๙๘. นำงอ ำพรรณ์ งำมขุมทศ  ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๙๙. นำงสงวนศรี วงศ์แก้วมูล  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๑๐๐. นำงค ำสุข ศรีสุวรรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๑๐๑. นำงอัสดำภรณ์  ต๊ะพันธ์   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 
๑๐๒. นำงฟองค ำ โพธิ์ชื่น   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๑๐๓. นำงทิพย์วรรณ ปิงแก้ว   หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๐๔. นำงวรันต์ฐิตำ สิทธิฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบป้ำด 
๑๐๕. นำยเจริญ จักร์เครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสี 
๑๐๖. นำยวีรพงษ์ ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก 
๑๐๗. นำยนัฐพงษ์ แสนค ำวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน 
๑๐๘. นำงศศิธร ศรีวิลัยอนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๑๐๙. นำยมีศักดิ์ ค ำตุ้ยเครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยทอง 
๑๑๐. นำยธีรยุทธ โพธิสุข   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำค่ำ 
๑๑๑. นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๑๒. นำยสุนทร ดำวประเสริฐ  หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๑๑๓. นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน   หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๑๔. น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

   
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. พระครูอุปปถัมภ์ปุณญำคม ผลปุญโญ เจ้ำคณะอ ำเภอแม่เมำะ 
๒. พระครูมนูญกิจปรีชำ   เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ เขต ๒ 
๓. พระครูสถิตย์วรพินิต   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนดง 
๔. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๕. พระครูวิสุทธิ์ศิลประสิทธิ์   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๖. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์   พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๗. น.ส.อภิญญำ  บัวละวงค์  พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๘. นำงศันสนีย์ คงแจง   พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๙. น.ส.สุภำภรณ์ บุญสำรวัง  พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๑๐.นำงดวงนภำ จุลละศร   พัฒนำกรประจ ำต ำบลนำสัก 
๑๑.น.ส.มลิวรรณ พิมสำร   พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๒.นำยกระสิน เขียวปิง   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๓.นำยถนอม อุปวัฒนำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 
๑๔.นำยยงเกียรติ อินทรเดช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๑๕.นำงศิริพร เครือวงศ์  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๖.นำยสมคิด เครือสบจำง  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๑๗.นำยเกษม มงคลเกียรติชัย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ-๒ 



๓๙ 

 

๑๘.นำยชูชีพ บุนนำค   นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๑๙.นำยผจญ ชุ่มวังค ์   ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๒๐.นำยสันต ์ แก้วประเทศ  ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 
๒๑.นำยสิงห์คำน มหำมิตร  ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
๒๒.นำยบุญสวัสดิ ์ โบพันธ์   ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม หมู่ ๙ 
๒๓.นำยสนิท วังสุนันท์  ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๒๔.นำงกัลยำ วงค์สถิตย์  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 
๒๕.นำยพิเชษฐ์ ทึงวำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน หมู่ ๖ 
๒๖.นำงจีรพร หล้ำปำวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น หมู่ ๑ 
๒๗.นำงสำวอ ำพร อินเขียวสำย  ประธำน อสม.บ้ำนทำน หมู่ ๔ 
๒๘.นำงวิจิตร ใหม่แก้วสุข  ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฎร์ หมู่ ๖ 
๒๙.นำงสมจิต ครองรำษฏร์  ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย หมู่ ๒ 
๓๐.นำงกัลยำ เปี้ยสำย   ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก หมู่ ๔ 
๓๑.นำงสุกัญญำ อินกำวี   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ ๕ 
๓๒.นำยดอน มะโนปิน  ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง หมู่ ๖ 
๓๓.นำงวัฒนำ แสนทิ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง หมู่ ๗ 
๓๔. นำยสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ  หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  

                                และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงสุภำวดี ยิ้มบำงอ้อ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๒. นำยศุภชัย ไชยมิตรชิด  ผู้จัดกำรต ำบลนำสัก 
๓. นำงสำยทอง วงศ์แก้วมูล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๔. น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ   ช่ำงระดับ ๗ แผนกส่งเสริมควำมสัมพันธ์ชุมชน 
๕. น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต   นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๗. น.ส.นุชจรินทร ์ ต๊ะวงค์ษำ  คนช ำนำญงำน กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนทั้ง ๖ ต าบล ดังนี้ 
 - บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ 

เลขาฯ ชี้แจงเรื่องกำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุ ขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่ เหมืองแร่ลิกไนต์  
ประจ ำปี ๒๕๖๓ ทั้ง ๖ ต ำบล ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ ๒๑ 
มกรำคม ๒๕๖๓ แสดงรำยละเอียดดังตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑ รำยละเอียดบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ต าบล 
ยอดเงินคงเหลือ 
จากปี ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ยอดเงินน าเข้า 
ประจ าปี 

๒๕๖๓ (บาท) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

แม่เมำะ ๑๙,๐๒๒.๑๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๓,๘๗๒.๑๕ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๕,๑๕๐ บำท 

สบป้ำด ๓๒,๐๘๙.๔๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๘,๒๘๙.๔๐ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๓,๘๐๐ บำท 

บ้ำนดง ๓๓,๓๐๘.๙๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๙,๓๕๘.๙๖ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๓,๙๕๐ บำท 

จำงเหนือ ๒๒,๖๓๐.๘๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๘,๔๓๐.๘๙ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๒ ๔,๒๐๐ บำท 

นำสัก ๒๘,๘๕๙.๙๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๔,๙๐๙.๙๖ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๓,๙๕๐ บำท 

บ้ำนเสด็จ ๒๑,๘๙๗.๘๘ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๖,๘๙๗.๘๘ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 
  

- บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

เลขาฯ ชี้แจงเรื่องกำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ทั้ง 
๖ ต ำบล ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓ แสดง
รำยละเอียดดังตารางท่ี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

ตารางท่ี ๒ รำยละเอียดบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ต าบล 
ยอดเงินคงเหลือ 
จากปี ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ยอดเงินน าเข้า 
ประจ าปี 

๒๕๖๓ (บาท) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

แม่เมำะ ๔,๓๖๕.๓๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๒๑๕.๓๐ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๕,๑๕๐ บำท 

สบป้ำด ๔,๘๐๐.๔๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๔๒ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๓,๘๐๐ บำท 

บ้ำนดง ๑๒,๐๓๖.๗๘ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๘๖.๗๘ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๓,๙๕๐ บำท 

จำงเหนือ ๑๕,๐๖๓.๗๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๘๖๓.๗๒ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๒ ๔,๒๐๐ บำท 

นำสัก ๑๓,๔๘๐.๙๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๙,๕๓๐.๙๔ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๓,๙๕๐ บำท 

บ้ำนเสด็จ ๗,๙๒๐.๕๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๙๒๐.๕๖ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 

๑.๒ แจ้งสรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เลขาฯ ชี้แจงกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำฯ ประจ ำปี ๒๕๖๒ รำยละเอียดดังตารางที่ ๓ 

ตารางท่ี ๓ แสดงรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

ต าบล 
จ านวนโครงการภายใต้

กองทุนพัฒนาฯ 
ความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) 

แม่เมำะ ๑๐ โครงกำร ครบถ้วน ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ 
สบป้ำด ๘ โครงกำร ครบถ้วน ๑๖๐,๐๐๐ ใช้หมด 
บ้ำนดง ๘ โครงกำร ครบถ้วน ๑๒๐,๐๐๐ ๕๐ 

จำงเหนือ ๒ โครงกำร ครบถ้วน ๑๗๐,๐๐๐ ใช้หมด 
นำสัก ๑ โครงกำร ครบถ้วน ๑๕๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

บ้ำนเสด็จ ๒ โครงกำร ครบถ้วน ๘๔,๐๐๐ ใช้หมด 

๑.๓ แจ้งความคืบหน้าการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่
ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เลขาฯ ฝ่ำยเลขำฯ ได้จัดท ำรำยงำนแผนและผลกำรด ำเนินงำนฯ ประจ ำปี ๒๕๖๒ เสร็จแล้ว อยู่ใน 

ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดส่งให้หน่วยงำนรำชกำร 

 



๔๒ 

 

๑.๔ แจ้งผลการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เลขาฯ แจ้งจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพทั้ง ๖ ต ำบล มีจ ำนวน ๑,๔๘๓ คน พบผู้มีผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติ

ต้องพบแพทย์ จ ำนวน ๘๙ คน รำยละเอียดดังตารางท่ี ๔ 

ตารางท่ี ๔ แสดงจ ำนวนผู้มีผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติต้องพบแพทย์ จำกโครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๒ 
ต าบล จ านวนผู้มาตรวจสุขภาพ (คน) จ านวนผู้มีผลเอก๊ซเรย์ผิดปกติต้องพบแพทย์ (คน) 

แม่เมำะ ๒๘๘ ๑๙ 
สบป้ำด ๒๖๙ ๑๖ 
บ้ำนดง ๑๘๙ ๑๓ 

จำงเหนือ ๒๑๕ ๗ 
นำสัก ๑๙๖ ๘ 

บ้ำนเสด็จ ๓๒๖ ๑๙ 
 

คุณสุภาวดีฯ สรุปภำพรวมผลกำรตรวจสุขภำพประชำชนทั้ง ๖ ต ำบล มีผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจทั้งหมด ๑,๔๘๓ คน 
แบ่งเป็นต ำบลแม่เมำะ ๒๘๘ คน ต ำบลสบป้ำด ๒๖๙ คน ต ำบลบ้ำนดง ๑๘๙ คน ต ำบลจำงเหนือ 
๒๑๕ คน ต ำบลนำสัก ๑๙๖ คน และต ำบลบ้ำนเสด็จ ๓๒๖ คน โดยผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพส่วน
ใหญช่่วงอำยุ ๕๑-๖๐ ปี รายละเอียดดังภาพที่ ๑  

 
ภาพที่ ๑ จ ำนวนคนของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกตำมช่วงอำยุ 

 จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผู้เข้ำรับกำรตรวจส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคประจ ำตัว สูบบุหรี่ และดื่มสุรำ 
สำมำรถแยกผลเป็นรำยต ำบลได้ดังภาพที่ ๒ ถึง ภาพที่ ๔ 



๔๓ 

 

 
ภาพที่ ๒ ร้อยละของข้อมูลประวัติโรคประจ ำตัวของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกต ำบล 

 

 
ภาพที่ ๓ ร้อยละของข้อมูลกำรซักประวัติสูบบุหรี่ของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกต ำบล 

 



๔๔ 

 

 
ภาพที่ ๔ ร้อยละของข้อมูลกำรซักประวัติดื่มสุรำของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกต ำบล 

ส ำหรับค่ำดัชนีมวลกำย สำมำรถแบ่งเกณฑ์กำรตรวจได้ตำมตารางที่ ๕ โดยตรวจพบ ค่ำ BMI ที่ไม่ได้
ตำมมำตรฐำน คืออยู่ในเกณฑ์ผอม มีโรคอ้วนระดับ ๑, ๒ และ ๓ ซ่ึงแสดงผลแยกเป็นรำยต ำบลดังภาพที่ ๕ 

ตารางท่ี ๕ แสดงเกณฑ์ประเมินค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) 
BMI (น้ าหนัก kg/ ส่วนสูง m๒) 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 
 
 



๔๕ 

 

 
ภาพที่ ๕ กรำฟแสดงร้อยละของประชำชนที่มีค่ำดัชนีมวลกำยไม่ได้ตำมมำตรฐำน 

 
ค่ำควำมดันโลหิต ได้ตรวจพบผู้ที่มีควำมดันโลหิตเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน คือมำกกว่ำ ๑๔๐/๙๐ 

mm/Hg โดยมีต ำบลแม่เมำะพบมำกที่สุดร้อยละ ๑๑.๗ รองลงมำเป็นต ำบลจำงเหนือ และต ำบลสบป้ำดร้อยละ 
๑๑.๕ เท่ำกัน ดังภาพที่ ๖ 



๔๖ 

 

 
ภาพที่ ๖ ร้อยละของประชำชนที่มีค่ำควำมดันสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ mm/Hg 

 
ร้อยละของผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติที่ควรพบแพทย์ พบว่ำต ำบลบ้ำนเสด็จมีจ ำนวนมำกที่สุด ร้อยละ ๘.๗ 

รองลงมำเป็นต ำบลบ้ำนดง ร้อยละ ๗ และต ำบลแม่เมำะ ร้อยละ ๖.๖ ตำมล ำดับ แสดงผลดังภาพที่ ๗  



๔๗ 

 

 
ภาพที่ ๗ ร้อยละของผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติท่ีควรพบแพทย์ แยกรำยต ำบล 

  
 กำรตรวจติดตำมประชำชนที่เข้ำมำเอ๊กซเรย์ทรวงอกซ้ ำในปี ๒๕๖๒ พบว่ำมีกลุ่มที่ต้องรับกำรรักษำ

เพ่ิม ซึ่งได้ท ำกำรออกใบนัดและส่งต่อไปรักษำตำมอำกำรเรียบร้อยแล้ว แสดงผลดังตารางที่ ๖ ส่วนผลกำรติดตำม
ประชำชนผู้มีผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติจำกปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้นัดให้มำเอกซเรย์ซ้ ำในปี ๒๕๖๒ แสดงดังตารางท่ี ๗ 

ตารางท่ี ๖ แสดงผลกำรติดตำมประชำชนเข้ำมำเอกซเรย์ทรวงอกซ้ ำในปี ๒๕๖๒ 

ต าบล 
จ านวนผิดปกตินัด

มาเอกซเรย์ซ้ า 
จ านวนที่มา
ตรวจซ้ า 

จ านวนผลการตรวจซ้ า
ผลไม่เปลี่ยนแปลง 

จ านวนที่ต้องรับการรักษาเพิ่ม 

แม่เมาะ ๑๙ ๑๖ ๑๕ ๑ (ส่งตรวจเสมหะ) 
สบป้าด ๘ ๗ ๕ ๒ (ส่งตรวจเสมหะ) 
นาสัก ๑๖ ๑๖ ๑๑ ๕ (ส่งตรวจเสมหะ ๔ คน สงสัย

ก้อนที่ปอด ส่งต่อ ๑ คน) 
จางเหนือ ๗ ๖ ๕ ๑ (ส่งตรวจเสมหะ) 
บ้านดง ๑๓ ๑๐ ๗ ๓ (ส่งตรวจเสมหะ ๒ คน สงสัย

ก้อนที่ปอด ส่งต่อ ๑ คน) 

 



๔๘ 

 

ตารางท่ี ๗ แสดงผลกำรติดตำมประชำชนผู้มีผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติซ้ ำในปี ๒๕๖๒ 

ต าบล 
จ านวนผู้ผิดปกติ 

ปี ๒๕๖๑ 
จ านวนที่มาตรวจซ้ าในปี ๒๕๖๒ ผลปกติ ผลผิดปกติ 

แม่เมาะ ๖ ๖ ๒ ๔ 
สบป้าด ๑๓ ๔ ๒ ๒ 
นาสัก ๑๑ ๙ ๓ ๖ 
จางเหนือ ๑๓ ๖ ๒ ๔ 
บ้านดง ๑๐ ๔ ๑ ๓ 
เสด็จ ๑๙ ๑๐ ๕ ๕ 

 
ผลค่ำควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบว่ำ ต ำบลแม่เมำะมีผู้มีควำมผิดปกติมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ  

๒๘.๕ รองลงมำเป็นต ำบลบ้ำนเสด็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔ และต ำบลสบป้ำด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ตำมล ำดับ แสดง
ดังภาพที่ ๘ 

 
ภาพที่ ๘ แสดงร้อยละผลควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดผิดปกติ 

 
สรุปผลกำรตรวจ ๓ ปีย้อนหลัง (๒๕๖๐-๒๕๖๒) พบว่ำ ค่ำผลเลือดผิดปกติเพ่ิมขึ้น จำกปี ๒๕๖๐ มีค่ำ

ร้อยละ ๑๐.๘ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๑.๙ และ ๑๘.๕ ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ตำมล ำดับส่วนผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติ



๔๙ 

 

พบว่ำปี ๒๕๖๐ มีค่ำร้อยละ ๘.๘ และมีค่ำเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๔.๘ ในปี ๒๕๖๑ จำกนั้นลดลงในปี ๒๕๖๒ ร้อยละ 
๖.๒ แสดงดังภาพที่ ๙ 

 

 
ภาพที่ ๙ ร้อยละของผลกำรตรวจเลือดและเอกซเรย์ทรวงอกผิดปกติ ๓ ปีย้อนหลัง 

 ข้อคิดเห็นของผู้มำรับบริกำรทั้งหมดให้ควำมเห็นว่ำมีระบบกำรบริกำรที่ดีเยี่ยม โดยเฉพำะควำมสะดวก
รวดเร็วและต้องกำรให้มำตรวจเป็นประจ ำทุกปี ส่วนข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

- แก้ไขจุดลงทะเบียน ลงทะเบียนวุ่นวำยเรียกชื่อไม่ค่อยได้ยิน 
- หมอและเจ้ำหน้ำที่มำช้ำกว่ำชำวบ้ำนไปหน่อย 
- หมอมีน้อยและมำช้ำ ท ำให้ชำวบ้ำนรอนำนเพิ่มหมอตรวจตรวจซัก ๓ คน 
- อยำกได้หมอเฉพำะทำงอยำกให้ตรวจครอบคลุมโรคหลำยๆ อย่ำง 
- อยำกให้มีจ่ำยยำด้วย 
- อยำกให้มีกำรตรวจครบทุกหมู่บ้ำนไม่อยำกให้จ ำกัดจ ำนวนเพิ่มจ ำนวนคนตรวจ 
- ควรมีกำรแจ้ง กำรเตรียมตัว X-Ray 
- อยำกให้มีกำรตรวจมะเร็งเต้ำนมเพ่ิมตรวจไขมัน เบำหวำน ตรวจมะเร็งปำกมดลูก 
- อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้ 
- ห้องน้ ำไม่ค่อยสะอำด 
- ควรให้มีกำรตรวจปีละ ๒ ครั้ง 

คุณนิพลฯ เสนอให้ร่วมกันพิจำรณำเรื่องช่วงเวลำกำรตรวจสุขภำพ โดยในปีนี้ ขอให้ เลื่อนกำรตรวจ  
สุขภำพเป็นเดือนมีนำคม ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดปัญหำหมอกควันไฟป่ำ อันก่อให้เกิดฝุ่น PM-๒.๕ และ



๕๐ 

 

ส่งผลกระทบต่อชำวบ้ำนโดยตรง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขได้แจ้งในที่ประชุมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน
ถึงจ ำนวนผู้ป่วยโรคระบบทำงเดือนหำยใจที่เพ่ิมมำกขึ้น จึงต้องกำรทรำบว่ำหำกเปลี่ยนเป็นตรวจ
สุขภำพช่วงต้นปีแทนปลำยปี จะมีผลแตกต่ำงกันหรือไม ่

ประธานฯ สอบถำมเลขำว่ำสำมำรถท ำได้หรือไม่  
เลขาฯ สำมำรถท ำได้ โดยในเบื้องต้นขอหำรือกับทำงโรงพยำบำลเพ่ือเตรียมกำรก่อน 
คุณสุขเกษมฯ  เห็นด้วยกับคุณนิพลฯ ช่วงนี้อำกำศไม่บริสุทธิ์ ถ้ำสำมำรถเลื่อนกำรตรวจสุขภำพมำเป็นต้นปีได้ก็จะ

สำมำรถน ำผลไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเพ่ือดูแนวโน้มของผู้ป่วยได้ 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เลขาฯ ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หำกมีข้อแก้ไขสำมำรถ 

แจ้งได้ 
ประธานฯ หำกพบจุดแก้ไขในภำยหลังสำมำรถแจ้งได้ที่ทีมเลขำฯ 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และแผนการด าเนินงานกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพประชาชนเหมืองลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เลขาฯ น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และแผนกำร 

ด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนเหมืองลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจำรณำ ดังตารางที่ ๘ และ ๙ 

 
ตารางท่ี ๘ แสดงแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

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

๑. การประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงาน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ

๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านของแต่
ละต าบล และด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฯ 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการฯ แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ

๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ

๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ปี ๒๕๖๓

 
 
 



๕๑ 

 

ตารางที่ ๙ แสดงแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนเหมืองลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

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

๑. ประชุมพิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ

๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ และผู้ท่ี
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (กลุ่มท่ีมีผล X-ray ผิดปกติ)

คณะกรรมการฯ

๓.ประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ คณะกรรมการฯ

๔. ท าเร่ืองจ้างหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ

๕. ตรวจสุขภาพประชาชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ

๖. รวบรวมข้อมูลจัดท า Data Base ประชุมเพ่ือสรุป 
 ผลการด าเนินงาน

เหมืองแม่เมาะร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสุขภาพ

๗. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้
หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แสดงแผนการด าเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓

 
 
๓.๒ พิจารณาคัดเลือกโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เลขาฯ แจ้งให้ทุกต ำบลกลับไปพิจำรณำโครงกำรที่จะด ำเนินกำรภำยใต้กองทุน พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่ 

เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ แล้วแจ้งกลับมำยังทีมเลขำ ภำยในวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๓ เพ่ือจะ
ได้ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป โดยเงินกองทุนคงเหลือหลังจำกหักค่ำด ำเนินกำรประชุมตลอดทั้งปีของ
แต่ละต ำบลมีรำยละเอียดดังตารางที่ ๑๐ 

ตารางที่ ๑๐ แสดงจ ำนวนเงินคงเหลือของแต่ละต ำบลส ำหรับด ำเนินโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำฯ 
ต าบล จ านวนเงิน (บาท) 

แม่เมำะ ๑๐๒,๐๐๐ 
สบป้ำด ๑๑๒,๐๐๐ 
บ้ำนดง ๑๑๒,๐๐๐ 

จำงเหนือ ๑๐๗,๐๐๐ 
นำสัก ๑๐๘,๐๐๐ 

บ้ำนเสด็จ ๑๐๑,๐๐๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ น ำเสนอแอพลิ เคชั่ น  “Lampang Hotspot” ที่ ถู ก พั ฒ นำขึ้ น โดย นค.จั กรพงศ์  สุ ทธิพงศ์  

นักคอมพิวเตอร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง ส ำหรับติดตำมข้อมูลไฟป่ำและคุณภำพอำกำศรำยวัน 
เพ่ือจะได้เตรียมพร้อมป้องกัน/หลีกเลี่ยงกำรท ำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพได้ 



๕๒ 

 

คุณไชยวุฒฯิ เสนอให้ช่วยตรวจสอบฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นบริเวณบ้ำนเสด็จว่ำสำเหตุเกิดจำกกำรกิจกรรมของโรงไฟฟ้ำ
หรือไม่ เนื่องจำกพ้ืนที่บ้ำนเสด็จได้มีกำรร่วมมือกันสร้ำงแนวกันไฟเป็นประจ ำทุกปี แต่ก็ยังพบฝุ่นละออง
ที่เกินเกณฑ์มำตรฐำน และอยำกให้ กฟผ. ช่วยสนับสสนุนโครงกำรจัดท ำแนวกันไฟด้วย 

คุณเกษศิรินทร์ฯ ชี้แจงว่ำฝุ่นที่เห็นจำก ต.บ้ำนเสด็จ จะเป็นฝุ่นที่เกิดจำกบริเวณพ้ืนที่ทิ้งดิน ส่วนฝุ่นที่เกิดจำกกำรท ำ
เหมืองเป็นฝุ่นขนำดใหญ่ โดย PM-๒.๕ สำเหตุหลักจะเกิดจำกกำรเผำป่ำ ในส่วนโครงกำรท ำแนวกันไฟ
สำมำรถน ำเงินกองทุนไปใช้ได้ ไม่ได้ขัดกับระเบียบแต่อย่ำงใด ขอให้เสนอโครงกำรเข้ำมำ เพ่ือให้
คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำ  

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน์            บันทึกรำยงำน 
 นำยประจวบ  ดอนค ำมูล    ตรวจทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า 

………………………….…………………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระใบฎีกำ นพฤทธิ์ น้อยมำละ  (แทน) เจ้ำคณะอ ำเภอแม่เมำะ  
๒. พระใบฎีกำ นพฤทธิ์ น้อยมำละ  (แทน) เจ้ำคณะประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๓. พระใบฎีกำ นพฤทธิ์ น้อยมำละ  (แทน) เจ้ำคณะต ำบลนำสัก  
๔. นำยพิทักษ์        วิญญำ   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๕. นำยบุญศักดิ์ นำคอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๖. น.ส.นวพรรณ     แก้วร่วมวงศ ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๗. นำยสุภำพ หงส์สำมสิบเจ็ด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสวรรค์ 
๘. นำงกัญจนำ โยธำ   (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 

 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยประจวบ ดอนค ำมูล  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยสุขเกษม สุริยำ   (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๓. น.ส.บุษรำคัม แจ้ห่มเครือ  (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๔. นำยไพบูลย์ อ่ินแก้วน่ำน  (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๕. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๖. นำยดุษฎี อุตมำ   (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๗. นำยไชยวัฒน์ อุทธำเครือ  (แทน) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๘. นำยไพรัตน์ เมืองดี   ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๙. นำยถนอม กุลพินิจมำลำ  ก ำนันต ำบลบ้ำนสบป้ำด 
๑๐. นำยประสงค์ ค ำฟูบุตร  ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๑๑. นำยมนตรี จ ำปำค ำ   ก ำนันต ำบลนำสัก 
๑๒. นำงเอมอร ณ ล ำปำง  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. นำยณัฐพงษ์ อบแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
๑๔. นำยบุญมำ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 
๑๕. นำยอนันต์ กันทะอู   ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง หมู่ ๓ 
๑๖. น.ส.อ ำไพ สมดวง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 
๑๗. นำยค ำเภำ บุญมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
๑๘. นำงสมศรี สอนมำนะ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
๑๙. นำงอริสสรำ เครือบุญมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขม หมู่ ๗ 
๒๐. นำยสันต์ แก้วประเทศ  ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 
๒๑. นำงเบญจวรรณ ขัตติยำกุล  ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 



๕๔ 

 

๒๒. นำงเสำวลักษณ์ เตชนันต์   ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
๒๓. นำยดวงดี หลักค ำ   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ ๑๒ 
๒๔. นำยสิงห์คำน มหำมิตร  ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
๒๕. นำงสุกำญดำ พันธ์ธง   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
๒๖. นำยสมจิต วงศ์ปิน   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง หมู่ ๓ 
๒๗. น.ส.โสภำ อินทวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
๒๘. นำยศรีบุตร มะติยำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
๒๙. นำงอรกำนต์ ไชยทอง   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๓๐. นำยสุค ำ  วังซ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนดง หมู่ ๒ 
๓๑. นำยนิพล อัครวีรวัฒนำ  ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
๓๒. นำยสมเดช นำมวงค์   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย หมู่ ๔ 
๓๓. นำยประจักษ์ ชำติสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ หมู่ ๗ 
๓๔. ว่ำที่ร.ต.ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง หมู่ ๘ 
๓๕. นำยดิฐพงศ์ ท้ำวขว้ำง  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น หมู่ ๑  
๓๖. นำยณรงค์ แก้ววงค์สำย  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก หมู่ ๓ 
๓๗. นำงสมจิต พลเคน   ผู้ใหญ่บ้ำนทำน หมู่ ๔ 
๓๘. นำยณัฐวุฒิ สุยะสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม หมู่ ๕  
๓๙. นำยฉลองชัย ทิพย์ธำรำกร  ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ หมู่ ๗ 
๔๐. นำยรัตน์  อุหม่อง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ 
๔๑. นำยด ำเนิน สังขวำรี   ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย หมู่ ๒ 
๔๒. นำยกิตติชัย กันแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนวังน้ ำต้อง หมู่ ๓ 
๔๓. นำยสว่ำง วงค์นำสัก  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก หมู่ ๔ 
๔๔. นำงพรรณวิไล จันทร์วงค ์  ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง หมู่ ๖ 
๔๕. นำยศรีมำ แก้วรวม   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง หมู่ ๗ 
๔๖. นำยณรงค์เดช วงค์อ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ 
๔๗. นำยเมธี  มะโนปิน  ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม หมู่ ๙ 
๔๘. น.ส.อำริษำ ทรำยมูล   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๔๙. นำยไกรภพ ธรรมสิทธิ์  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๕๐. นำยสิทธิ สิงห์ค ำ   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 
๕๑. นำยอภิชัย ค ำเครือ   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม หมู่ ๗ 
๕๒. นำยปกร ซุ่นใช้   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๕๓. น.ส.บุญเทียม วงศ์อ่อน   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๕๔. นำยองอำจ พรหมพัง  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 
๕๕. นำยประทีป รุ่มรวย   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๕๖. นำยองอำจ ทองสุข   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
๕๗. นำงเพ็ชร์ชลีย์ สมดวง   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 
๕๘. นำงศิริพร วงศ์ค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง หมู่ ๓ 
๕๙. น.ส.บุญมี มั่งจิ๋ว   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 



๕๕ 

 

๖๐. นำงพัชรี  ไชยะเสน  ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
๖๑. นำงศรีไพ สุปน   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
๖๒. นำงวันดี  ผำทอง   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม หมู่ ๗ 
๖๓. นำงกัลยำ วงค์สถิตย์  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 
๖๔. นำงอรวรรณ ศรีพจน์   ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 
๖๕. นำงพิกุล  ทำสุวรรณ  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มงคล หมู่ ๑๐ 
๖๖. นำงปัทมำกรณ์ อำจธัญกรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
๖๗. นำงฟองจันทร์ อินทร์จักร  ประธำน อสม.บ้ำนนำเวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ ๑๒ 
๖๘. นำงอัมพร วงค์อ้ำย   ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
๖๙. นำงแสงหล้ำ ทองใหญ่  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง หมู่ ๓ 
๗๐. นำยส ำรำญ พูลจันทร์  ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
๗๑. นำงบุญส่ง ลุใจค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
๗๒. นำยสวัสดิ์ วงค์ชมภู   ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
๗๓. นำงดำ  รินค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง หมู่ ๗ 
๗๔. นำงรัตนำ อู่เงิน   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๗๕. นำงยุพิน วงศ์อะทะ  ประธำน อสม. บ้ำนหัวฝำย หมู่ ๑ 
๗๖. น.ส.ขวัญเรือน ปินตำเชื้อ  ประธำน อสม.บ้ำนดง หมู่ ๒ 
๗๗. นำงพัชรำภรณ์ อัครวีรวัฒนำ  ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
๗๘. นำงอำรีย์ บุญแพร่   ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย หมู่ ๔ 
๗๙. นำงรัตนำพร สอนเขื่อน  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่มำะ หมู่ ๗ 
๘๐. นำงค ำปัน ตั๋นสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยฝำยหล่ำยทุ่ง หมู่ ๘ 
๘๑. นำงรมณีย์ ถำเงิน   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น หมู่ ๑ 
๘๒. นำงยุพิน แก้วสำย   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ หมู่ ๒ 
๘๓. นำงบังอร ยำวิเคียน  ประธำน อสม. บ้ำนกอรวก หมู่ ๓ 
๘๔. นำงวิจิตร ใหม่แก้วสุข  ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฎร์ หมู่ ๖ 
๘๕. นำงยุพิน กันธิยำใจ  ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ หมู่ ๗ 
๘๖. นำงมำณี กันทะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ 
๘๗. นำงสมจิตร ครองรำษฏร์  ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย หมู่ ๒ 
๘๘. นำงเกตนรินทร์ หล้ำวงศำ  ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง หมู่ ๓ 
๘๙. นำงอรพินท์ วงศ์นำสัก   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก หมู่ ๔ 
๙๐. น.ส.จรูญ สุขนิณวันณำ  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ ๕ 
๙๑. นำงศรีรัตน์ อินปัญโญ  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง หมู่ ๖ 
๙๒. นำงอ ำพรรณ ดับร้อน   ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง หมู่ ๗ 
๙๓. นำงจินดำ ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ 
๙๔. น.ส.มวลลักษ ์ สุยะสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม หมู่ ๙ 
๙๕. นำงนงเยำว์ จันต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๙๖. นำยซ้อน บุญเรือง   ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๙๗. นำงค ำน้อย จันทร์ต๊ะเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 



๕๖ 

 

๙๘. นำงน้อย  ปัญญำทำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยนำเค็ม หมู่ ๗ 
๙๙. นำงอ ำพรรณ์ งำมขุมทศ  ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๑๐๐.  นำงสงวนศรี วงศ์แก้วมูล  ประธำน อสม. บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๑๐๑.  นำงค ำสุข ศรีสุวรรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๑๐๒.  นำงอัสดำภรณ์ ต๊ะพันธ์   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 
๑๐๓.  นำงฟองค ำ โพธิ์ชื่น   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๑๐๔.  นำงวรันต์ฐิตำ สิทธิฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบป้ำด 
๑๐๕.  นำยเจริญ จักร์เครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสี 
๑๐๖.  นำยวีรพงษ์ ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก 
๑๐๗.  นำยนัฐพงษ์ แสนค ำวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน 
๑๐๘.  นำงศศิธร ศรีวิลัยอนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๑๐๙.  นำยมีศักดิ์ ค ำตุ้ยเครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยทอง 
๑๑๐.  นำยสุวรรณ วงศ์สุวรรณ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำค่ำ 
๑๑๑.  นำยศุภชัย ไชยมิตรชิด  (แทน) หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๑๑๒.  นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๑๓.  น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง   

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูอุปถัมภ์ปุญญำคม ผลปุญโญ เจ้ำคณะอ ำเภอแม่เมำะ 
๒. พระครูมนูญกิจปรีชำ   เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ เขต ๒ 
๓. พระครูสถิตย์วรพินิต   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนดง 
๔. พระครูวิสุทธิ์ศิลประสิทธิ์   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๔. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์   พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๖. น.ส.อภิญญำ  บัวละวงค์  พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๗. นำงศันสนีย์ คงแจง   พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๘. น.ส.สุภำภรณ์ บุญสำรวัง  พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๙. นำงดวงนภำ จุลละศร   พัฒนำกรประจ ำต ำบลนำสัก 
๑๐. น.ส.มลิวรรณ พิมสำร   พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๑. นำยกระสิน เขียวปิง   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๒. นำยถนอม อุปวัฒนำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 
๑๓. นำยยงเกียรติ อินทรเดช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๑๔. นำงทิพพำ ใจใหญ่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๑๕. นำยสัมฤทธิ์ กอไธสง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 
๑๖. นำยถวิล สกุลวรรณวงศ์  สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๑๗. นำยสุรพล มณีวรรณ  ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๑๘. นำยมำย ปักรำช   ประธำนสภำองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๙. นำงศิริพร เครือวงศ์  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๒๐. นำยสมคิด เครือสบจำง  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 



๕๗ 

 

๒๑. นำยเกษม มงคลเกียรติชัย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ-๒ 
๒๒. นำยชูชีพ บุนนำค   นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๒๓. นำยผจญ ชุ่มวังค์   ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๒๔. นำยศรีทวน พำทุม   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
๒๕. นำยสมชำต ิ รักษ์สองพลู  ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง หมู่ ๕ 
๒๖. นำยแก้ว ลำภมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน หมู่ ๖ 
๒๗. นำยตี ๋  อินเตชะ   ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ หมู่ ๖ 
๒๘. นำยวุฒิกร กันทะวัง   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๒๙. นำยไชยวุฒ ิ หลักฐำน  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๓๐. นำงสำวพรยุรี สุริยำ   ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
๓๑. นำยอินจันทร์ อินตำ   ประธำน อสม.บ้ำนกลำง หมู่ ๕ 
๓๒. นำยพิเชษฐ์ ทึงวำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน หมู่ ๖ 
๓๓. น.ส.อ ำพร อินเขียวสำย  ประธำน อสม.บ้ำนทำน หมู่ ๔ 
๓๔. นำงโสภำ อินต๊ะวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนวังตม หมู่ ๕ 
๓๕. นำงสมพร ปำเครือ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๓๖. นำงทิพย์วรรณ ปิงแก้ว   หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๓๗. นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๘. นำยประกอบ ปะระมะ   ผู้จัดกำรต ำบลสบป้ำด กองชุมชนสัมพันธ์ 
๙. น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ   ช่ำงระดับ ๗ แผนกส่งเสริมควำมสัมพันธ์ชุมชน 
๑๐. น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๑. น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต   นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๒. น.ส.นุชจรินทร ์ ต๊ะวงค์ษำ  คนช ำนำญงำน กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 - บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
เลขาฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

ประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ทั้ง ๖ ต ำบล แสดงดังตารางท่ี ๑ 
ตารางท่ี ๑ รำยละเอียดบัญชีกองทุนทั้ง ๒ กองทุน ของ ๖ ต ำบล 

ต าบล ยอดเงินคงเหลือกองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ  ยอดเงนิคงเหลือกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ  
แม่เมำะ ๗,๘๕๒.๘๔ บำท ๙,๕๘๘๑.๑๙ บำท 
สบป้ำด ๒๗,๓๑๖.๐๒ บำท ๑๐๒,๖๙๔.๙๒ บำท 
นำสัก ๑๔,๑๕๙.๙๗ บำท  ๑๐๗,๔๗๔.๐๔ บำท 

จำงเหนือ ๑๐,๘๒๗.๐๑ บำท  ๑๐๘,๙๕๙.๐๘ บำท 
บ้ำนดง ๑๔,๒๑๙.๓๖ บำท  ๑๐๕,๖๒๖.๙๕ บำท 

บ้ำนเสด็จ ๕๐,๙๕๑.๔๓ บำท ๙๙,๖๒๑.๙๗ บำท 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เลขาฯ ชี้แจงกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓ รำยละเอียดดังตารางที่ ๓ 

ตารางท่ี ๓ แสดงรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นทีเ่หมืองแร่ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ต าบล 
จ านวนโครงการภายใต้กองทุน

พัฒนาฯ 
ความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ (บาท) คงเหลือ (บาท) 

แม่เมำะ ๑๒ โครงกำร ครบถ้วน ๑๐๒,๐๐๐ - 

สบปำ้ด ๗ โครงกำร ครบถ้วน ๑๑๒,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

(บ้ำนฉลองรำช) 
บ้ำนดง ๙ โครงกำร ครบถ้วน ๑๑๒,๐๐๐ - 

จำงเหนือ ๑ โครงกำร ครบถ้วน ๑๗๐,๐๐๐ - 
นำสัก ๑ โครงกำร ครบถ้วน ๑๐๕,๐๐๐ - 

บ้ำนเสด็จ ๒ โครงกำร ครบถ้วน ๑๐๑,๐๐๐ ๓๙,๐๑๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



๕๙ 

 

๑.๓ ชี้แจงหลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์  
เลขาฯ ชี้แจงรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยภำยใต้แผนงำนกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่

เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประกอบด้วย ๒ 
ประเภทโครงกำร ได้แก่ ๑) ประเภทโครงกำรสำธำรณูปโภค และ ๒) ประเภทโครงกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำหลักเกณฑ์
ดังกล่ำวร่วมกัน หรือหำกคณะกรรมกำรมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขในภำยหลัง ขอให้แจ้งที่ทีม
เลขำฯ ภำยในวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้ลงนำมและมีผลบังคับใช้ต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เลขาฯ ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หำกมีข้อแก้ไขสำมำรถ 

แจ้งได้ 
ประธานฯ หำกไม่มี หรือมีในภำยหลังสำมำรถแจ้งได้ที่ทีมเลขำฯ 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ แนวทางการด าเนินการตรวจสุขภาพประชาชน ปรจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๓.๑.๑ กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และแนวทางการตรวจสุขภาพประชาชน 
เลขาฯ ขอควำมคิดเห็นคณะกรรมกำรฯ ถึงกลุ่มผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ นอกเหนือจำกลุ่มเสี่ยง

ติดตำมต่อ กลุ่มผู้สูงอำยุ และกลุ่มผู้ที่สนใจ 
คุณนิพล ตั้งแต่มีโครงกำรตรวจสุขภำพตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ พบว่ำมีกำรเจำะเลือดเพ่ือตรวจหำสำรปรอทและสำร

หนูในผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งผลกำรตรวจไม่พบกำรปนเปื้อนของสำรดังกล่ำว
ในกลุ่มผู้เข้ำรับกำรตรวจ ในปีนี้จึงขอเสนอให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสำรปรอทและสำรหนู  

คุณเกษศิรินทร์ฯ ชี้แจงว่ำกำรตรวจหำสำรปรอทและสำรหนูในเลือดเป็นโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่
โรงไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นกำรท ำตำมมำตรกำร EHIA ของโรงไฟฟ้ำ ส่วนโครงกำรตรวจสุขภำพของเหมืองจะ
เน้นตรวจปอดเป็นหลัก เนื่องจำกอำจได้รับผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง 

พระใบฎีกานพฤทธิ์ฯ สอบถำมว่ำพระสงฆ์ร่วมตรวจได้หรือไม่ 
เลขาฯ หำกท่ำนมีควำมประสงค์สำมำรถลงชื่อเข้ำร่วมตรวจได้  
คุณสุขเกษมฯ ขอเสนอกลุ่มลูกจ้ำงบริษัทที่ท ำงำนอยู่ใน กฟผ.แม่เมำะ ให้มีสิทธิ์เข้ำร่วมตรวจสุขภำพด้วย และ

ขอให้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรทุกปีด้วย 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ชี้แจงให้ทรำบว่ำกลุ่มลูกจ้ำงบริษัทจะได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีซึ่งเป็นสวัสดิกำรตำมกฎหมำย

ที่บริษัทต้องปฏิบัติตำม 
คุณรัตนาพรฯ ขอเสนอให้เพ่ิมกำร Ultrasound ช่องท้อง ในรำยกำรตรวจสุขภำพ เนื่องจำกเป็นกำรป้องกันและ

รักษำโรคที่อำจตรวจพบได้ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ เนื่องด้วยข้อจ ำกัดทำงงบประมำณ และรำยกำร Ultrasound มีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง ท ำให้ไม่

สำมำรถเพ่ิมรำยกำรตรวจนี้ ได้  แต่จะรับข้อเสนอไปสอบถำมค่ำใช้จ่ำยจำกทำงโรงพยำบำล 
แม่เมำะ เพ่ือหำแนวทำงควำมเป็นไปได้ต่อไป 



๖๐ 

 

คุณนิพลฯ เห็นด้วยกับรำยกำรตรวจที่คุณรัตนำพรฯ น ำเสนอ หำกเพ่ิมรำยกำรนี้ได้ โครงกำรตรวจสุขภำพจะมี
ควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น 

คุณศิริพรฯ ขอให้ทำงทีมเลขำฯ หำรือกับโรงพยำบำลเพื่อหำข้อสรุปในเรื่องนี้ 
คุณศศิธรฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องกำร Ultrasound จะมีค่ำใช้จ่ำยประมำณ ๕๐๐-๖๐๐ บำท/ครั้ง และหำกไม่มี

ควำมจ ำเป็นแพทย์จะไม่ท ำกำรตรวจให้ 
เลขาฯ ชี้แจงค่ำบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ รำคำ ๓๓๐ บำท/คน โดยมีเงินส ำหรับโครงกำรตรวจ

สุขภำพทั้งหมด ๕๔๕,๖๑๗ บำท (หักค่ำด ำเนินกำรต ำบลละ ๑๐,๐๐๐ บำทแล้ว) จะได้จ ำนวนผู้ที่
จะเข้ำตรวจสุขภำพ หมู่บ้ำนละ ๓๒ คน และมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ ๑ และ ๒  ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ แสดงรายละเอียดก าหนดการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
รายการ การด าเนินงาน สถานที่ 

ก ำหนดวันที่ตรวจสุขภำพ 
ต.บ้ำนเสด็จ 
ต.บ้ำนดง 
ต.จำงเหนือ 
ต.นำสัก 
ต.สบป้ำด 
ต.แม่เมำะ 

 
วันที่  ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
วันที่  ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

 
อบต.บ้ำนเสด็จ 
อบต.บ้ำนดง 
อบต.จำงหนือ 
อบต.นำสัก 
วัดสบป้ำด 
อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนใหม่นำแขม 

ตารางท่ี ๒ แสดงรายละเอียดการเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
รายการ การด าเนินการ 

กำรประชำสัมพันธ์ - จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์แต่ละต ำบล โดยฝ่ำยเลขำฯ 
- ผญบ.ประกำศเชิญชวน 

รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ 
(ขอให้ส่งคืนทีมเลขำฯ ภำยในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๓) 

- ผญบ.ประกำศเสียงตำมสำยให้ผู้ที่สนใจมำลงชื่อ 
- ประธำน อสม.แต่ละหมู่บ้ำนช่วยรวบรวม 

รถรับ-ส่ง (กรณีผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงเองได้) - กฟฝ.ด ำเนินกำรรับ-ส่ง โดยจะประสำน ผญบ.ช่วย
ประชำสัมพันธ์ก ำหนดกำรรับส่ง 

ผู้ด ำเนินกำรตรวจสุขภำพ - โรงพยำบำลแม่เมำะ 
อสม.ต ำบลละ ๒ คน (๕๐๐บำท/ต ำบล) - รพ.สต.สรรหำผู้แทน อสม. 
อำหำรว่ำงส ำหรับผู้เข้ำตรวจสุขภำพ (๓๐ บำท/คน) - ฝ่ำยเลขำฯ ด ำเนินกำร 
น้ ำดื่ม/น้ ำแข็ง/แก้วน้ ำ/คูลเลอร์น้ ำ - ฝ่ำยเลขำฯ ประสำนเจ้ำของสถำนที่ 
บัตรประชำชน/ไม่ต้องอดข้ำว อดน้ ำ - ผญบ. และ อสม. ช่วยแจ้ง 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ วาระอ่ืนๆ 
คุณสุภาพฯ แจ้งขอลำออกจำกคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ เนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร โดยเสนอชื่อ     

ผอ.อัญชลีฯ ให้ด ำรงต ำแหน่งแทน และกล่ำวขอบคุณคณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำนที่ได้ร่วมงำนกันมำ
ตั้งแต่เริ่มมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 

คุณมีศักดิ์ฯ ต ำบลบ้ำนเสด็จมีหมู่บ้ำนที่อยู่ภำยใต้กองทุนฯ ๑๐ หมู่บ้ำน ซึ่งอยู่ในเขตกำรดูแลของ ๓ รพ.สต.
เพ่ือให้กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพในปีต่อไปเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จึงขอให้เพ่ิมผู้แทนจำก รพ.สต.บ้ำนเสด็จ เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรฯ  

คุณเกษศิรินทร์ฯ ทำงทีมเลขำฯ จะด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรฯ ตำมท่ีประชุมเสนอ โดยจะต้องยกเลิกค ำสั่ง
เดิมและใช้ค ำสั่งใหม่ทดแทนในต ำบลที่มีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรฯ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ         
  ไม่มี 
 
      นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกรำยงำน 
      นำยประจวบ  ดอนค ำมูล ตรวจทำน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าใช้จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 

 

กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยภำยใต้แผนงำน กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และ 
กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ประกอบด้วย 2 ประเภทโครงกำร ได้แก่ 
1. ประเภทโครงการสาธารณูปโภค เช่น กำรปรับปรุงซ่อมแซม/กำรต่อเติม เอกสำรประกอบกำรเสนอโครงกำร  มี
ดังนี้ 

1. แนบเอกสำรรำยละเอียดโครงกำรตำมแบบฟอร์มเสนอโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

2. แบบแปลนกำรปรับปรุงซ่อมแซม/กำรต่อเติม พร้อมตำรำงประมำณรำคำ โดยมีช่ำงช ำนำญกำรลงนำม
รับรอง 

3. ภำพถ่ำยบริเวณท่ีจะด ำเนินกำร หรือต ำแหน่งพิกัด GPS บริเวณท่ีจะด ำเนินกำร 
2. ประเภทโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์อัตรำค่ำใช้จ่ำย และแนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ของส ำนัก
งบประมำณ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ประกำศกระทรวงแรงงำน รวมทั้งจำกเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำ เภอแม่เมำะ 
จังหวัดล ำปำง และรำคำตลำด ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้  

1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณ ฑ์  เช่น เครื่องปรับอำกำศ, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ส ำนักงำน เป็นต้น  
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้อ้ำงอิงรำคำตำมส ำนักงบประมำณ สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของ
อ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยในกรณีเหมำจ่ำย เช่น เครื่องครัว, เครื่องเสียง, เครื่องดนตรี สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมควำม
เหมำะสมของคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งของนั้นๆ และตำมที่คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่
ลิกไนต์ฯ ได้สืบรำคำจำกท้องตลำด ในห้วงเวลำที่เสนอโครงกำร 

2. ค่าวิทยากร 
อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
2.1 ให้วิทยำกรได้รับค่ำสมนำคุณไม่เกินชั่วโมงละ 600 บำท 
2.2 กรณีที่จ ำเป็นต้องใช้วิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์พิเศษ เพ่ือประโยชน์  

ในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรหรือหลักสูตรที่ เสนอ จะให้วิทยำกรได้รับค่ำ สมนำคุณสูงว่ำอัตรำที่ก ำหนด 
ตำมข้อ 2.1 โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ฯ 

3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 
ให้สำมำรถเบิกจ่ำยตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม แต่ไม่เกิน 70 บำทต่อคน  

4. ค่าจ้างแรงงาน 
ในกรณีทีม่ีกำรจ้ำงแรงงำนให้สำมำรถเบิกจ่ำยได ้แต่ไม่เกินอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำวันละ 315 บำท 

5. ค่าอาหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 
5.1 หำกมีกำรจัดอำหำรให้เป็นอำหำรกล่องหรืออำหำร 1 อย่ำง ให้สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ 

เอกสารแนบ 



๖๓ 

 

ค่ำอำหำรได้ไม่เกิน 50 บำทต่อคนต่อมื้อ 
5.2 หำกมีกำรจัดอำหำรให้เป็นข้ำวและกับข้ำวมำกกว่ำ 1 อย่ำง ให้สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ   

ค่ำอำหำรไม่เกิน 80 บำทต่อคนต่อมื้อ 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ให้สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และประหยัด  แต่ไม่เกิน 30 
บำทต่อคนต่อมื้อ 

7. ค่าบ ารุงสถานที่ 
ให้สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม ซึ่งจะรวมถึงค่ำท ำควำมสะอำดและค่ำน้ ำ ค่ำไฟ  

แต่ไม่เกิน 2,000 บำท 
8. ค่าเช่าเครื่องเสียง 

8.1 ส ำหรับกำรอบรมให้สำมำรถเบิกจ่ำยได้ ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม แต่ไม่เกิน 1,000 บำท 
8.2 ค่ำเช่ำเครื่องเสียงส ำหรับใช้ในกรณี เช่น งำนบุญ งำนกีฬำ สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมควำมจ ำเป็น และ

เหมำะสม แต่ไม่เกิน 3,000 บำท 
9. ค่าอุปกรณ์ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ในกรณีที่กำรอบรมมีกำรฝึกปฏิบัติ เช่น กำรอบรมด้ำนส่งเสริมอำชีพ กำรสำธิตด้ำนกำรเกษตร ค่ำใช้จ่ำย
นั้นจะต้องสอดคล้อง เหมำะสมกับค่ำอุปกรณ์ในกำรสำธิต  

เอกสารประกอบและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
1. กรณี เป็นโครงกำรจัดซื้อ ให้แนบเอกสำรใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำทุกรำยกำร อย่ำงน้อย 1 ร้ำน  

และระบุยี่ห้อ คุณสมบัติ คุณลักษณะให้ชัดเจน เพ่ือให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ฯ สืบ
รำคำจำกท้องตลำด 2 ร้ำน 

2. กรณี เป็ นโครงกำรอบรม ให้ แนบก ำหนดกำรอบรม และรำยชื่ อกลุ่ มเป้ ำหมำยของกำรอบรม  
พร้อมแจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 

3. กรณีเป็นโครงกำรกลุ่มอำชีพ จะต้องมีกำรจดทะเบียนกลุ่ม และแนบทะเบียนกลุ่ม, รำยชื่อกลุ่ม/สมำชิกฯ 
4. กรณีเป็นโครงกำรตรวจเวรยำม/ลำดตระเวน/เฝ้ำระวัง ให้แนบก ำหนดกำรออกตรวจ และระบุรำยชื่อผู้

ออกตรวจให้ชัดเจน 

หมายเหตุ: 1. ทั้งนี้จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกโครงกำร ควรเป็นไปตำมควำมเหมำะสม หรือกำรประมำณกำรจำกโครงกำร
ลักษณะเดียวกันในอดีต 

   2. จะมีคณะกรรมกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่
ลิกไนต์ และ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ เข้ำตรวจสอบกำรด ำเนิน
โครงกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ฯ เป็นระยะ ๆ 



๖๔ 

 

เอกสารแนบ ๔ 
ส าเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 
 



๖๖ 

 

 
 



๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 
 



๖๙ 

 

 
 



๗๐ 

 

 
 



๗๑ 

 

 

 



๗๒ 

 

 
 



๗๓ 
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๗๕ 

 

 



๗๖ 

 

 



๗๗ 

 

เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานและผลการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 
 



๗๘ 

 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ๖ ต าบล ประจ าปี ๒๕๖๓ 

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

๑. การประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงาน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ

๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านของแต่
ละต าบล และด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฯ 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการฯ แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ

๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ

๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ปี ๒๕๖๓

แผนและผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ๒๕๖๓

 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ต าบลแม่เมาะ  

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โต๊ะพับอเนกประสงค์สีขำว หมู่ ๑ 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (ป้องกันโรคโควิด-๑๙) หมู่ ๒ 
 
 
 
 
 

 

  

 



๗๙ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรจัดซื้อพัดลมติดโรงครัววัดหำงฮุง หมู่ ๓ 
 
 
 
 
  
โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๔ 
 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิประจ ำ บ.ปงชัย (ป้องกันโควิด 
๑๙) หมู่ ๕ 
 
 
 
  
โครงกำรเฝ้ำระวังและดับไฟป่ำบ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ ำแปลงเกษตรปลูกผักเชียง
ดำ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ ๗ 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนหน้ำผำกและเจลล้ำงมือ  
หมู่ ๘ 
 
 
 
 
  



๘๐ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรก ำจัดเศษวัชพืชและพัฒนำพ้ืนที่บ้ำนเวียงสวรรค์โดย
ใช้เสวียน หมู่ ๙ 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อแทงค์น้ ำพร้อมติดตั้ง บ้ำนใหม่มงคล หมู่ ๑๐ 
 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันและเครื่องวัดอุณหภูมิ  หมู่ 
๑๑ 
 
 
 
  

โครงกำรจัดซื้อพัดลมติดเต๊นท์พร้อมอุปกรณ ์หมู่ ๑๒ 
 
 
 
 
  

 

 

ต าบลสบป้าด  

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรต่อเติมเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
 
 
 
 
 
  



๘๑ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ทำสีรั้ว - ป้ำยอำคำรอเนกประสงค์ 
(ห้องประชุม) หมู่ ๓ 
 
 
 
  
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำย บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์จรำจรประจ ำหมู่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
 
 
 
 
  
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๖ 
 
 
 
 
  
โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคโควิด-๑๙ บ้ำนแม่เก๋ียง หมู่ ๗ 
 
 
 
 
  



๘๒ 

 

ต าบลบ้านดง 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้อตู้ล ำโพงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ ๑ 
 
 
 
 
  
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศำลโปงโฮง หมู่ ๒ 
 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันดิจิตอล หมู่ ๓ 
 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อพัดลม หมู่ ๔ 
 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อถังพักน้ ำ หมู่ ๕ 
 
 
 
 
  
โครงกำรกัน้ฝำยกักเก็บน้ ำช่วงหน้ำแล้ง หมู่ ๖ 
 
 
 
  



๘๓ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำหมู่บ้ำน หมู่ ๗ 
 
 
 
 

  
โครงกำรจดัซื้อเครื่องวัดควำมดัน หมู่ ๘ 
 
 
 
 
  
โครงกำรศูนย์บริกำรชุดถังออกซิเจน เพ่ือผู้ป่วยที่มีปัญหำกำร
ดูแลสุขภำพกำรหำยใจ รพ.สต.บ้ำนดง 
 
 
 
  

 

ต าบลจางเหนือ 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

ต าบลนาสัก 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรกำรป้องกันโรคโรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ Covid-๑๙ 
 
 
 
 
  

 

ต าบลบ้านเสด็จ 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์แบบมีล้อลำก 
 
 
 
 
  
โครงกำรจัดซื้อเครื่องขุดดิน 
 
 
 
 
  

 

 

 



๘๕ 

 

เอกสารแนบ ๖ 
แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน

โดยรอบโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๓  
และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๖ 

 

แผนและผลการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓  

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

๑. ประชุมพิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ

๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ และผู้ท่ี
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (กลุ่มท่ีมีผล X-ray ผิดปกติ)

คณะกรรมการฯ

๓.ประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ คณะกรรมการฯ

๔. ท าเร่ืองจ้างหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ

๕. ตรวจสุขภาพประชาชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ

๖. รวบรวมข้อมูลจัดท า Data Base ประชุมเพ่ือสรุป 
 ผลการด าเนินงาน

เหมืองแม่เมาะร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสุขภาพ

๗. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้
หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แผนและผลการด าเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓

 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 



๘๗ 

 

 
 

 
 



๘๘ 

 

 

 
 



๘๙ 

 

 

 
 



๙๐ 

 

 

 



๙๑ 

 

 

 



๙๒ 

 

 

 
 

 



๙๓ 

 

 

เอกสารแนบ ๗ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

เหมืองแร่ลิกไนต์และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๔ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
21 ม.ค. 63 ยอดยกมา 19,022.15     -              19,022.15      • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00   -              119,022.15    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 119,022.15   -             119,022.15   คงเหลือตามบัญชี 119,022.15 บาท

7 ก.พ. 63 ยอดยกมา 119,022.15   -              119,022.15    • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 12 ก.พ. 63 -              5,150.00      113,872.15    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 119,022.15   5,150.00      113,872.15   คงเหลือตามบัญชี 113,872.15 บาท
13 ก.พ. 63 ยอดยกมา 113,872.15   -              113,872.15    • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 12 ก.พ. 63 1,362.00      -              115,234.15    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 115,234.15   -              115,234.15   คงเหลือตามบัญชี 115,234.15 บาท

20 เม.ย. 63 ยอดยกมา 115,234.15   -              115,234.15    • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าด าเนินโครงการกองทุนพัฒนา ต.แม่เมาะ -              102,000.00   13,234.15      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 115,234.15   102,000.00   13,234.15     คงเหลือตามบัญชี 13,234.15 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 13,234.15     -              13,234.15     

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 118.69         -              13,352.84     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 13,352.84    -              13,352.84    คงเหลือตามบัญชี 13,352.84 บาท

29 ก.ย. 63 ยอดยกมา 13,352.84     -              13,352.84     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 1 ต.ค. 63 -              5,500.00      7,852.84       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 13,352.84    5,500.00      7,852.84      คงเหลือตามบัญชี 7,734.15 บาท
5 ต.ค. 63 ยอดยกมา 7,852.84      -              7,852.84       • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 1 ต.ค. 63 973.50         -              8,826.34       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 8,826.34      -              8,826.34      คงเหลือตามบัญชี 8,826.34 บาท

31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 8,826.34      -              8,826.34       • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 13.84           -              8,840.18       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 8,840.18      -              8,840.18      คงเหลือตามบัญชี 8,840.18 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๕ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 32,089.40     -              32,089.40      • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00   -              132,089.40    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 132,089.40   -              132,089.40   คงเหลือตามบัญชี 132,089.40 บาท

7 ก.พ. 63 ยอดยกมา 132,089.40   -              132,089.40    • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 12 ก.พ. 63 -              3,800.00       128,289.40    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 132,089.40   3,800.00      128,289.40   คงเหลือตามบัญชี 128,289.40 บาท
13 ก.พ. 63 ยอดยกมา 128,289.40   -              128,289.40    • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 12 ก.พ. 63 682.00         -              128,971.40    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 128,971.40   -              128,971.40   คงเหลือตามบัญชี 128,971.40 บาท

20 เม.ย. 63 ยอดยกมา 128,971.40   -              128,971.40    • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าด าเนินโครงการกองทุนพัฒนา ต.สบป้าด -              98,000.00     30,971.40      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 128,971.40   98,000.00     30,971.40     คงเหลือตามบัญชี 30,971.40 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 30,971.40     -              30,971.40     

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 144.62         -              31,116.02      • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 31,116.02     -              31,116.02     คงเหลือตามบัญชี 31,116.02 บาท

30 ก.ย. 63 ยอดยกมา 31,116.02     -              31,116.02      • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 1 ต.ค. 63 -              3,800.00       27,316.02      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 31,116.02     3,800.00      27,316.02     คงเหลือตามบัญชี 27,316.02 บาท
5 ต.ค. 63 ยอดยกมา 27,316.02     -              27,316.02      • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 1 ต.ค. 63 756.00         -              28,072.02      • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 28,072.02     -              28,072.02     คงเหลือตามบัญชี 28,072.02 บาท

31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 28,072.02     -              28,072.02      • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 37.15           -              28,109.17      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 28,109.17     -              28,109.17     คงเหลือตามบัญชี 28,109.17 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๖ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ/หมายเหตุ
21 ม.ค. 63 ยอดยกมา 33,308.96   - 33,308.96       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00  - 100,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 133,308.96 - 133,308.96    คงเหลือตามบัญชี 133,308.96 บาท

6 ก.พ. 63 ยอดยกมา 133,308.96  - 133,308.96     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 - 3,950.00    3,950.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 133,308.96 3,950.00    129,358.96    คงเหลือตามบัญชี 129,358.96 บาท
18 ก.พ. 63 ยอดยกมา 129,358.96  - 129,358.96     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 972.00        - 972.00           • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 130,330.96  - 130,330.96    คงเหลือตามบัญชี 130,330.96 บาท

20 ก.พ. 63 ยอดยกมา 130,330.96  - 130,330.96     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2563 112,000.00 -                • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 130,330.96  112,000.00 18,330.96      คงเหลือตามบัญชี 18,330.96 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 18,330.96   - 18,330.96       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 138.40        -  • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 18,469.36   - 18,469.36      คงเหลือตามบัญชี 18,469.36 บาท

29 ก.ย. 63 ยอดยกมา 18,469.36   - 18,469.36       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 4,250.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 18,469.36   4,250.00    14,219.36      คงเหลือตามบัญชี 14,219.36 บาท
2 ต.ค. 63 ยอดยกมา 14,219.36   - 14,219.36       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 1,641.88     - 1,641.88         • สมุดบัญชีเงินฝาก
15,861.24   - 15,861.24      คงเหลือตามบัญชี 15,861.24 บาท

31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 15,861.24   - 15,861.24       • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 21.50         - -  • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 15,882.74   - 15,882.74     คงเหลือตามบัญชี 15,882.74 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๗ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
21 ม.ค. 63 ยอดยกมา 22,630.89   - 22,630.89       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  - 122,630.89     • เงินสดคงเหลือ
รวม 122,630.89 - 122,630.89    คงเหลือตามบัญชี 122,630.89 บาท

6 ก.พ. 63 ยอดยกมา 122,630.89  - 122,630.89     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 - 4,200.00    4,200.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 122,630.89 4,200.00    118,430.89    คงเหลือตามบัญชี 118,430.89 บาท
18 ก.พ. 63 ยอดยกมา 118,430.89  - 118,430.89     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 1,222.00     - 1,222.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 119,652.89 - 119,652.89    คงเหลือตามบัญชี 119,652.89 บาท

20 เม.ย. 63 ยอดยกมา 119,652.89  - 119,652.89     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2563 - 105,000.00 105,000.00     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 119,652.89 105,000.00 14,652.89      คงเหลือตามบัญชี 14,652.89 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 14,652.89   - 14,652.89       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 124.12        - 124.12           • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 14,777.01   - 14,777.01      คงเหลือตามบัญชี 14,777.01 บาท

29 ก.ย. 63 ยอดยกมา 14,777.01   - 14,777.01       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 - 3,950.00    3,950.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 14,777.01   3,950.00    10,827.01      คงเหลือตามบัญชี 10,827.01 บาท
2 ต.ค. 63 ยอดยกมา 10,827.01   - 10,827.01       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 1,370.13     - 1,370.13         • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 12,197.14   - 12,197.14      คงเหลือตามบัญชี 12,197.14 บาท

31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 12,197.14   - 12,197.14       • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 16.89         - -  • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 12,214.03   - 12,214.03      คงเหลือตามบัญชี 12,214.03 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๘ 

21 ม.ค. 63 ยอดยกมา 28,859.96   - 28,859.96      • บุคบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00  - 128,859.96     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 128,859.96 -             128,859.96    คงเหลือตามบัญชี 128,859.96 บาท
6 ก.พ. 63 ยอดยกมา 128,859.96  - 128,859.96     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 12 ก.พ. 63 - 3,950.00     124,909.96     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 128,859.96 3,950.00     124,909.96    คงเหลือตามบัญชี 124,909.96 บาท

13 ก.พ. 63 ยอดยกมา 124,909.96  - 124,909.96     • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 13 ก.พ. 63 1,272.00     - 126,181.96     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 126,181.96 -             126,181.96    คงเหลือตามบัญชี 126,181.96 บาท
15 เม.ย. 63 ยอดยกมา 126,181.96  - 126,181.96     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเงินโครงการการป้องกันโรคโรคติอต่อเช้ือไวรัสโคโรนา Covid19 ต าบลนาสัก - 108,000.00  18,181.96       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 126,181.96 108,000.00  18,181.96     คงเหลือตามบัญชี 18,181.96 บาท

30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 18,181.96   - 18,181.96      • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 128.01 - 18,309.97       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 18,309.97   -             18,309.97      คงเหลือตามบัญชี 18,309.97 บาท
30 ก.ย. 63 ยอดยกมา 18,309.97   - 18,309.97       • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 4,150.00     14,159.97       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 18,309.97   4,150.00     14,159.97      คงเหลือตามบัญชี 14,159.97 บาท

5 ต.ค. 63 ยอดยกมา 14,159.97   - 14,159.97       • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 1 ต.ค. 63 641.88        - 14,801.85       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 14,801.85   -             14,801.85     คงเหลือตามบัญชี 14,801.85 บาท
31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 14,801.85   - 14,801.85      • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 20.76 - 14,822.61       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 14,822.61   -             14,822.61      คงเหลือตามบัญชี 14,822.61 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๙ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
21 ม.ค. 63 ยอดยกมาจากปี 2562 21,897.88        - 21,897.88         • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับเงินจาก กฟผ. งบประมาณปี 2563 100,000.00       - 121,897.88        • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 121,897.88      คงเหลือตามบัญชี 121,897.88 บาท

7 ก.พ. 63 ยอดยกมา 121,897.88       - 121,897.88       • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 - 5,000.00    116,897.88        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 116,897.88      คงเหลือตามบัญชี 116,897.88 บาท
17 ก.พ. 63 ยอดยกมา 116,897.88       - 116,897.88       • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 752.00             - 117,649.88        • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 117,649.88      คงเหลือตามบัญชี 117,649.88 บาท

13 เม.ย. 63 ยอดยกมา 117,649.88       - 117,649.88       • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกใช้ในโครงการพัฒนาฯ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงอเนกประสงค์แบบมีล้อลาก - 57,060.00  60,589.88         • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกใช้ในโครงการพัฒนาฯ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขุดดิน - 7,900.00    52,689.88         • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 52,689.88        คงเหลือตามบัญชี 52,689.88 บาท
19 พ.ค. 63 ยอดยกมา 52,689.88        - 52,689.88         • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากการท ากองทุนพัฒนา 2,970.00          - 55,659.88         • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 55,659.88        คงเหลือตามบัญชี 55,659.88 บาท

30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 55,659.88        - 55,659.88         • บุคบัญชีเงินฝาก
ดอกเบ้ียธนาคาร 141.55 - 55,801.43         • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 55,801.43        คงเหลือตามบัญชี 55,801.43 บาท
29 ก.ย. 63 ยอดยกมา 55,801.43        - 55,801.43         • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 4,850.00    50,951.43         • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 50,951.43        คงเหลือตามบัญชี 50,951.43 บาท

5 ต.ค. 63 ยอดยกมา 50,951.43        - 50,951.43         • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 957.25             - 51,908.68         • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 51,908.68        คงเหลือตามบัญชี 51,908.68 บาท
31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 51,908.68        - 51,908.68         • บุคบัญชีเงินฝาก

ดอกเบ้ียธนาคาร 67.59 - 51,976.27         • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 51,976.27        คงเหลือตามบัญชี 51,976.27 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38145-9
กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลบ้านเสด็จ) 

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๑๐๐ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
21 ม.ค. 63 ยอดยกมา 4,365.30      -             4,365.30       • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00  -             104,365.30   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 104,365.30  -             104,365.30  คงเหลือตามบัญชี 104,365.30 บาท

7 ก.พ. 63 ยอดยกมา 104,365.30  -             104,365.30   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 12 ก.พ. 63 -             5,150.00      99,215.30     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 104,365.30  5,150.00      99,215.30    คงเหลือตามบัญชี 99,215.30 บาท
13 ก.พ. 63 ยอดยกมา 99,215.30    -             99,215.30     • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 12 ก.พ. 63 1,362.00      -             100,577.30   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 100,577.30  -             100,577.30  คงเหลือตามบัญชี 100,577.30 บาท

17 ก.พ. 63 ยอดยกมา 100,577.30  -             100,577.30   • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 643.34        -             101,220.64   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 101,220.64  -             101,220.64  คงเหลือตามบัญชี 101,220.64 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 101,220.64  -             101,220.64  

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 160.55        -             101,381.19   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 101,381.19  -             101,381.19  คงเหลือตามบัญชี 101,381.19 บาท

29 ก.ย. 63 ยอดยกมา 101,381.19  -             101,381.19   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 31 ต.ค. 63 -             5,500.00      95,881.19    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 101,381.19  5,500.00      95,881.19   คงเหลือตามบัญชี 95,881.19 บาท
5 ต.ค. 63 ยอดยกมา 95,881.19    -             95,881.19    • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 1 ต.ค. 63 973.50        -             96,854.69     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 96,854.69    -             96,854.69    คงเหลือตามบัญชี 96,854.69 บาท

30 ต.ค. 63 ยอดยกมา 96,854.69    -             96,854.69     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการตรวจสุขภาพ วันท่ี 13 พ.ย. 63 -             10,000.00    86,854.69    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 96,854.69    10,000.00    86,854.69   คงเหลือตามบัญชี 86,854.69 บาท
31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 86,854.69    -             86,854.69    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 120.17        -             86,974.86    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 86,974.86   -             86,974.86   คงเหลือตามบัญชี 86,974.86 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๑๐๑ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
2 ม.ค. 63 ยอดยกมา 8,800.42         -                 8,800.42          • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00      -                 108,800.42      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 108,800.42     -                108,800.42     คงเหลือตามบัญชี 108,800.42 บาท
7 ก.พ. 63 ยอดยกมา 108,800.42      -                 108,800.42      • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 12 ก.พ. 63 -                 3,800.00         105,000.42       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 108,800.42     3,800.00         105,000.42      คงเหลือตามบัญชี 128,289.40 บาท

13 ก.พ. 63 ยอดยกมา 105,000.42      -                 105,000.42       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 12 ก.พ. 63 682.00            -                 105,682.42      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 105,682.42     -                 105,682.42     คงเหลือตามบัญชี  105,682.42 บาท
17 ก.พ. 63 ยอดยกมา 105,682.42      -                 105,682.42      • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 643.34            -                 106,325.76       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 106,325.76      -                 106,325.76      คงเหลือตามบัญชี 106,325.76 บาท

30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 106,325.76      -                 106,325.76      
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 169.16            -                 106,494.92       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 106,494.92      -                 106,494.92      คงเหลือตามบัญชี 106,494.92 บาท
30 ก.ย. 63 ยอดยกมา 106,494.92      -                 106,494.92       • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 1 ต.ค. 63 -                 3,800.00         102,694.92       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 106,494.92      3,800.00         102,694.92      คงเหลือตามบัญชี 102,694.92 บาท

5 ต.ค. 63 ยอดยกมา 102,694.92      -                 102,694.92       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 1 ต.ค. 63 756.00            -                 103,450.92       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 103,450.92      -                 103,450.92      คงเหลือตามบัญชี 103,450.92 บาท
30 ต.ค. 63 ยอดยกมา 103,450.92      -                 103,450.92       • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการตรวจสุขภาพ วันท่ี 12 พ.ย. 63 -                 10,000.00       93,450.92        • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 103,450.92      10,000.00       93,450.92       คงเหลือตามบัญชี 93,450.92 บาท

31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 93,450.92       -                 93,450.92        • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 127.58            -                 93,578.50        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 93,578.50       -                 93,578.50       คงเหลือตามบัญชี 93,578.50 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๑๐๒ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ/หมายเหตุ
21 ม.ค. 63 ยอดยกมา 12,036.78   - 12,036.78       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00  - 112,036.78     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 112,036.78 - 112,036.78    คงเหลือตามบัญชี 112,036.78 บาท

6 ก.พ. 63 ยอดยกมา 112,036.78  - 112,036.78     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 - 3,950.00    3,950.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 112,036.78 3,950.00    108,086.78   คงเหลือตามบัญชี 108,086.78 บาท
17 ก.พ. 63 ยอดยกมา 108,086.78  - 108,086.78     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือจากงานเตรียมตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2562 643.33        - 643.33           • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 108,730.11 - 108,730.11    คงเหลือตามบัญชี 108,730.11 บาท

18 ก.พ. 63 ยอดยกมา 108,730.11  - 108,730.11     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 972.00        - 972.00           • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 109,702.11  - 109,702.11    คงเหลือตามบัญชี 109,702.11 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 109,702.11  - 109,702.11     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 174.84        174.84           • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 109,876.95 -            109,876.95    คงเหลือตามบัญชี 109,876.95 บาท

29 ก.ย. 63 ยอดยกมา 109,876.95  - 109,876.95     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 4,250.00    4,250.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 109,876.95 4,250.00    105,626.95    คงเหลือตามบัญชี 105,626.95 บาท
2 ต.ค. 63 ยอดยกมา 105,626.95  - 109,876.95     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 1,641.88     - 1,641.88         • สมุดบัญชีเงินฝาก
107,268.83 - 107,268.83    คงเหลือตามบัญชี 107,268.83 บาท

2 พ.ย. 63 ยอดยกมา 107,268.83  - 107,268.83     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงานตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 - 10,000.00   10,000.00       • สมุดบัญชีเงินฝาก

107,268.83 97,268.83     คงเหลือตามบัญชี 97,268.83 บาท
31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 97,268.83   - 97,268.83       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 132.29        - -  • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 97,401.12   - 97,401.12      คงเหลือตามบัญชี 97,401.12 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๑๐๓ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
21 ม.ค. 63 ยอดยกมา 15,063.72   - 15,063.72       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00  - 115,063.72     • เงินสดคงเหลือ
รวม 115,063.72  - 115,063.72    คงเหลือตามบัญชี 115,063.72 บาท

6 ก.พ. 63 ยอดยกมา 115,063.72  - 115,063.72     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 - 4,200.00    4,200.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 115,063.72  4,200.00    110,863.72    คงเหลือตามบัญชี 110,863.72 บาท
17 ก.พ. 63 ยอดยกมา 110,863.72  - 110,863.72     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากงานเตรียมตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 643.33        - 643.33           • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 111,507.05  - 111,507.05    คงเหลือตามบัญชี 115,507.05 บาท

18 ก.พ. 63 ยอดยกมา 111,507.05  - 111,507.05     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 1,222.00     - 1,222.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 112,729.05  - 112,729.05    คงเหลือตามบัญชี 112,729.05 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 112,729.05  - 112,729.05     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 180.03        - 180.03           • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 112,909.08 - 112,909.08    คงเหลือตามบัญชี 112,909.08 บาท

29 ก.ย. 63 ยอดยกมา 112,909.08  - 112,909.08     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 - 3,950.00    3,950.00         • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 112,909.08 3,950.00    108,959.08    คงเหลือตามบัญชี 108,959.08 บาท
2 ต.ค. 63 ยอดยกมา 108,959.08  - 108,959.08     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 1,370.13     - 1,370.13         • สมุดบัญชีเงินฝาก
110,329.21  - 110,329.21    คงเหลือตามบัญชี 110,329.21 บาท

2 พ.ย. 63 ยอดยกมา 110,329.21  - 110,329.21     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 - 10,000.00   10,000.00       • สมุดบัญชีเงินฝาก

110,329.21  10,000.00   100,329.21    คงเหลือตามบัญชี 100,329.21 บาท
31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 100,329.21  - 100,329.21     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 136.12        - -  • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 100,465.33  - 100,465.33    คงเหลือตามบัญชี 100,465.33 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๑๐๔ 

7 ม.ค. 63 ยอดยกมา 96,045.94        - 96,045.94         • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2562 - 82,565.00    13,480.94         • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 96,045.94        82,565.00   13,480.94        คงเหลือตามบัญชี 13,480.94 บาท
21 ม.ค. 63 ยอดยกมา 13,480.94        - 13,480.94         • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00      - 113,480.94       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 113,480.94      -             113,480.94      คงเหลือตามบัญชี 113,480.94 บาท

6 ก.พ. 63 ยอดยกมา 113,480.94      - 113,480.94       • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 12 ก.พ. 63 - 3,950.00     109,530.94        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 113,480.94      3,950.00     109,530.94       คงเหลือตามบัญชี 109,530.94 บาท
13 ก.พ. 63 ยอดยกมา 109,530.94      - 109,530.94        • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 13 ก.พ. 63 1,272.00         - 110,802.94       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 110,802.94      -             110,802.94      คงเหลือตามบัญชี 110,802.94 บาท

17 ก.พ. 63 ยอดยกมา 110,802.94      - 110,802.94       • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากงานตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 7 ธ.ค. 62 643.33            - 111,446.27        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 111,446.27      -             111,446.27       คงเหลือตามบัญชี 111,446.27 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 111,446.27      - 111,446.27        • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 177.77 - 111,624.04        • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 111,624.04      -             111,624.04       คงเหลือตามบัญชี 111,624.04 บาท

30 ก.ย. 63 ยอดยกมา 111,624.04      - 111,624.04        • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 4,150.00     107,474.04        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 111,624.04      4,150.00     107,474.04       คงเหลือตามบัญชี 107,474.04 บาท
5 ต.ค. 63 ยอดยกมา 107,474.04      - 107,474.04        • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 1 ต.ค. 63 641.88            - 108,115.92       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 108,115.92      -             108,115.92      คงเหลือตามบัญชี 108,115.92 บาท

30 ต.ค. 63 ยอดยกมา 108,115.92      - 108,115.92       • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเงินเพ่ือเตรียมงานตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2563 ในวันที่ 10 พ.ย. 63 - 10,000.00    98,115.92         • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 108,115.92      10,000.00    98,115.92        คงเหลือตามบัญชี 98,115.92 บาท
31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 98,115.92        - 98,115.92         • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 133.74 - 98,249.66         • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 98,249.66       -             98,249.66        คงเหลือตามบัญชี 98,249.66 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๑๐๕ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
7 ม.ค. 63 ยอดยกมาจากปี 2562 90,485.56        - 90,485.00         • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 - 82,565.00   7,920.56           • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 7,920.56          คงเหลือตามบัญชี 7,920.56 บาท

21 ม.ค. 63 ได้รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00       - 107,920.56        • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 107,920.56       คงเหลือตามบัญชี 107,920.56 บาท

7 ก.พ. 63 ยอดยกมา 107,920.56       - 107,920.56        • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 - 5,000.00     102,920.56        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 102,920.56       คงเหลือตามบัญชี 102,920.56 บาท
17 ก.พ. 63 ยอดยกมา 102,920.56       - 102,920.56        • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 752.00             - 103,672.56        • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือจากการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 643.33             - 104,315.89        • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 104,315.89      คงเหลือตามบัญชี 104,315.89 บาท
30 มิ.ย. 63 ยอดยกมา 104,315.89       - 104,315.89       • บุคบัญชีเงินฝาก

ดอกเบ้ียธนาคาร 166.08 - 104,481.97        • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 104,481.97      คงเหลือตามบัญชี 104,481.97 บาท

29 ก.ย. 63 ยอดยกมา 104,481.97       - 104,481.97       • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 - 4,850.00     99,631.97         • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 99,631.97        คงเหลือตามบัญชี 99,631.97 บาท
5 ต.ค. 63 ยอดยกมา 99,631.97        - 99,631.97         • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 957.25 - 100,589.22        • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
รวม - - 100,589.22      คงเหลือตามบัญชี 100,589.22 บาท

3 พ.ย. 63 ยอดยกมา 100,589.22       - 100,589.22       • บุคบัญชีเงินฝาก
ค่าด าเนินการตรวจสุขภาพ - 10,000.00   90,589.22         • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 90,589.22        คงเหลือตามบัญชี 90,589.22 บาท
31 ธ.ค. 63 ยอดยกมา 90,589.22        - 90,589.22         • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 124.75 - 90,713.97         • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 90,713.97        คงเหลือตามบัญชี 90,713.97 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38144-0
กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลบ้านเสด็จ) 

งบประมาณประจ าปี 2563  จ านวนเงิน  100,000  บาท



 

๑๐๖ 

 

เอกสารแนบ ๘ 
แผนด าเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง

แร่ลิกไนต์และโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๗ 

 

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๔ (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.

๑. การประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงาน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ
๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านของแต่
ละต าบล และด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฯ 
(ประชุมพิจารณาโดย คณะกรรมการฯ แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ
๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ๒๕๖๔

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

 
 

 

แผนงานโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๔ (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.

๑. ประชุมพิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ
๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ และผู้ท่ี
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (กลุ่มท่ีมีผล X-ray ผิดปกติ)

คณะกรรมการฯ

๓.ประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ คณะกรรมการฯ
๔. ท าเร่ืองจ้างหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
๕. ตรวจสุขภาพประชาชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ
๖. รวบรวมข้อมูลจัดท า Data Base ประชุมเพ่ือสรุป 
 ผลการด าเนินงาน

เหมืองแม่เมาะร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสุขภาพ

๗. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้
หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

แผนการด าเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ ๒๕๖๔

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

 

 


