
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน  
โครงการเหมืองแรล่ิกไนต์แม่เมาะ 

 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 

 

มกราคม ๒๕๖๓ 
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 ๑/๒๕๖๒ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ  

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

๗. เอกสำรแนบ ๔            ๖๔ 

 • ส ำเนำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

       กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 

๗. เอกสำรแนบ ๕                              ๗๗ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

       ประจ ำปี ๒๕๖๒ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๘. เอกสำรแนบ ๖                    ๘๖ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบ 

       โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๒ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๙. เอกสำรแนบ ๗                    ๙๓ 

 • รำยละเอียดบัญชีค่ำใช้จ่ำยกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

       กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

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 

๑/๒๕๖๒ 

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 - 

๑/๒๕๖๒ และ ๒/๒๕๖๒  

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 

โครงกำรจัดซื้อโต๊ะพับหน้ำพลำสติก บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 

๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ กรกฎำคม ๑๐ 

- 

 - ๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อเสำปูน/แสลนเพ่ือกำรเกษตร ต ำบลแม่เมำะ (หมู่ ๗ หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๒) 

๒๕๖๒ ตุลำคม ๑ 

๒๖ 

 - ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ กรกฎำคม ๗ 

- ๑๐,๐๐๐ 

 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมศำลำกำรเปรียญวัดหำงฮุง หมู่ ๓ 

มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

- ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ มิถุนำยน ๑๗ 

- ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒  มิถุนำยน ๑๓ 

- ๑๐,๐๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย บ้ำนใหม่ห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ อุปกรณ์สนำมเด็กเล่น บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนย์ อสม.บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 

โครงกำรจัดซื้อถังใส่ขยะบ้ำนห้วยคิง หมู่ 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 

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 

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

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

 

๗ 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในชุมชน บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 

๒๕๖๒ มิถุนำยน ๑๒ 

- ๑๐,๐๐๐ 

 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันโลหิตสูง บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 

บ้ำนเมำะหลวง 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

- ๑๐,๐๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอน้ ำ บ้ำนใหม่มงคล หมู่ ๑๐ 

๒๕๖๒ กรกฎำคม ๒๖ 

- ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒  กรกฎำคม ๒๕ 

-  ๒๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 ตุลำคม ๒๙ 

-  ๒๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 กรกฎำคม ๑๒ 

-  ๒๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 กรกฎำคม ๑๑ 

-  ๒๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 กรกฎำคม ๒๖ 

-  ๒๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 กรกฎำคม ๓๐ 

-  ๒๐,๐๐๐ 

โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ ๑ 

โครงกำรจัดซื้อแอมป์ขยำยเสียงตำมสำย หมู่ ๒ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนส ำหรับใช้ในกิจกรรมหมู่บ้ำน หมู่ ๓ 

โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๔ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนย์ อสม.บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๖ 



๕ 

 

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

กิจกรรม ................................................................................................................ .................................... 
      วันที่ …................. เดือน …..................... 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  

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

๒๕๖๒ 

 

 กรกฎำคม ๒๕ 

-  ๒๐,๐๐๐ 

-  ๒๐,๐๐๐ 
๘  สิงหำคม ๒๕๖๒ 

 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๗ 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเสียงตำมสำยและตู้น้ ำเย็น หมู่ ๘ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลม  

 ๑๔๔,๐๐๐ 
๑๑  มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๒  กรกฎำคม ๑๕ 

-  ๑๕,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

มิถุนำยน ๒๘ 

-  ๑๕,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

มิถุนำยน ๓๐ 

-  ๑๕,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

มิถุนำยน ๗ 

-  ๑๕,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 มิถุนำยน ๒๓ 

-  ๑๕,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 กรกฎำคม ๑ 

-  ๑๕,๐๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมพร้อมสำยไฟติดตั้งสุสำนบ้ำนดง หมู่ ๒ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลม หมู่ ๓ 

โครงกำรติดตั้งเครื่องเสียงในหอประชุม หมู่ ๔ 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ ๕ 

โครงกำรจัดซื้อเตำแก๊ส, ถังแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ ๖ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมแขวนเต้นท์ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ ๑ 

- 



๖ 

 

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 

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 ำบลแม่เมำะ วันที่ …................. เดือน …..................... พ.ศ. …….......
สถำนที่ ….............................................................................  

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

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

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

๒๕๖๒ 

 

 กรกฎำคม ๑๕ 

-  ๑๔,๙๕๐ 

-  ๑๕,๐๐๐ 
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

 

โครงกำรจัดซื้อโต๊ะพับ หมู่ ๗ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมแขวนเต้นท์ หมู่ ๘ 

๒๕๖๒  สิงหำคม ๒๐ 

-  ๘๔,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 กรกฎำคม ๒๖ 

-  ๘๖,๐๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอน้ ำ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันระบบดิจิตอล 

๒๕๖๒  มิถุนำยน ๗ 

-  ๒๕,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

 

 มิถุนำยน ๒๔ 

-  ๕๙,๐๐๐ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก ำจัดยุงเพ่ือใช้ประโยชน์ภำยในต ำบลบ้ำนเสด็จ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน 

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 

อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนเมำะหลวง 

๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ ตุลำคม ๖ 

วัดสบป้ำด 

๒๙๐ 

๒๖๙ 





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 ๑/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม M.๑ อาคารที่ท าการเหมือง 

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

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูวิสุทธิ์ศิลประสิทธิ์   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๒. นำยพิทักษ์ วิญญำ   (ผู้แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๓. นำงณพัทร์สนธิ์ พำนคีรีวรกุล  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 
๔. นำยเสริมศักดิ์ นำคอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 

 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยประจวบ ดอนค ำมูล  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยเกษม มงคลเกียรติชัย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ-๒ 
๓. นำยชูชีพ บุนนำค   นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๔. นำงเอมอร ณ ล ำปำง  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕. นำยกระสิน เขียวปิง   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๖. นำยไพบูลย์ อ่ินแก้วน่ำน  (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๗. น.ส.บุษรำคัม แจ้ห่มเครือ  (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๘. นำงกันยำ กันเอ้ย   (ผู้แทน) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๙. นำยสว่ำง ค ำภิละ   (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๐. น.ส.รัตติยำกร ลังกำไชย  (ผู้แทน) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๑. น.ส.ผ่องพรรณ ี ออมแก้ว  (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๑๒. นำยผจญ ชุ่มวังค์   ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๑๓. นำยประสงค์ ค ำฟูบุตร  ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๑๔. นำยกิตติชัย กันแก้ว   ก ำนันต ำบลนำสัก 
๑๕. นำยอนันต์ กันทะอู   ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง 
๑๖. นำงสำวอ ำไพ สมดวง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๑๗. นำยอบ  สอนทิพย์  ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย 
๑๘. นำงแสงจันทร์ มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๑๙. นำงอริสสรำ เครือบุญมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่นำแขม 
๒๐. น.ส.ประภำวรรณ ์ ดีประสิทธิ์  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๒๑. นำยดวงดี หลักค ำ   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๒๒. นำยบุญเทียม จันทร์วงศ ์  ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก 
๒๓. นำงสมจิต พลเคน   ผู้ใหญ่บ้ำนทำน 
๒๔. นำยณัฐวุฒิ สุยะสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม 



๓๖ 

 

๒๕. นำยฉลองชัย ทิพย์ธำรำกร  ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๒๖. นำยสุค ำ  วังซ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนดง 
๒๗. นำยนิพล อัครวีรพัฒนำ  ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี 
๒๘. นำยดี  นันต๊ะเสน  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย 
๒๙. นำยประจักษ์ ชำติสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๓๐. นำยค ำผำย จีระเดช   ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๓๑. นำยรัตน์  อุหม่อง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๓๒. นำยด ำเนิน สังขวำรี   ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย 
๓๓. นำยสว่ำง วงค์นำสัก  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก 
๓๔. นำยเสมียน แก้วไชยวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๓๕. นำยศรีมำ แก้วรวม   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง 
๓๖. นำยณรงค์เดช วงค์อ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง 
๓๗. นำยสุภำพ ค ำฟูบุตร  ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ 
๓๘. นำยสิทธิ สิงห์ค ำ   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม 
๓๙. น.ส.สุทิศำ แก้วอินถำ  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง 
๔๐. นำยสมจิตร ปัญญำทำ  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๔๑. นำงพัชรินทร์ เรือนทิ   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๔๒. น.ส.บุญเทียม วงศ์อ่อน   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๔๓. นำยไชยวุฒิ หลักฐำน  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๔๔. นำยองอำจ พรหมพัง  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๔๕. น.ส.ชยำนันท ์ ฟุจันทร์   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๔๖. น.ส.ฌัชชำ ธิจู   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด 
๔๗. นำยจรัล  เหลือบจ ำเริญ  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น 
๔๘. นำยสมจิตร วงศ์ปิน   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๔๙. น.ส.โสภำ อินทวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๕๐. นำยอนุชิต มิ่งฉำย   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ฉลองรำข 
๕๑. นำงประนอม พันธ์ใหญ่  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม ้
๕๒. นำงศิริพร วงศ์ค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง 
๕๓. นำงสมพร ชุมศรี   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี 
๕๔. นำงพัชรี  ไชยะเสน  ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย 
๕๕. นำงจันทร์เที่ยง กำสุวรรณ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๕๖. นำงวันดี  ผำทอง   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม 
๕๗. นำงกัลยำ วงค์สถิต   ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง 
๕๘. นำงอรวรรณ ศรีพจน์   ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ 
๕๙. นำงพิกุล  ทำสุวรรณ  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มงคล 
๖๐. นำงปัทมำกรณ์ อำจธัญกรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๖๑. นำงวิลำสินี รูปทอง   (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น 
๖๒. นำงมำลี  เปี้ยสำย   ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ 



๓๗ 

 

๖๓. นำงบังอร ยำวิเคียน  ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก 
๖๔. น.ส.อ ำพร อินเขียวสำย  ประธำน อสม.บ้ำนทำน 
๖๕. นำงโสภำ อินต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนวังตม 
๖๖. นำงวิจิตร ใหม่แก้วสุข  ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฎร์ 
๖๗. นำงนิ่มอนงค์ อินเขียวสำย  ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ 
๖๘. น.ส.บุญศรี วงศ์สุทะ   (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำย 
๖๙. น.ส.ขวัญเรือน ปินตำเชื้อ  ประธำน อสม.บ้ำนดง 
๗๐. นำงพัชรำภรณ์ อัครวีรวัฒนำ  ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี 
๗๑. น.ส.สุพิน บุญเจริญ  (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง 
๗๒. นำงสุกันทำ จอมน้อย  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๗๓. นำงอรพินท์ วงค์นำสัก  (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก 
๗๔. นำงสุกัญญำ อินกำวี   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๗๕. นำยดอน มะโนปิน  ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง 
๗๖. นำงจินดำ ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๗๗. นำงนงเยำว์ จันต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ 
๗๘. นำงค ำน้อย จันทร์ต๊ะเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม 
๗๙. นำงสมพร ปำเครือ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง 
๘๐. นำงน้อย  ปัญญำทำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม 
๘๑. นำงอ ำพรรณ์ งำมขุนทศ  ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
๘๒. นำงสมควร เทพภำพ  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะพัฒนำ 
๘๓. น.ส.สมพร ปำบุตร   (ผู้แทน) ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ 
๘๔. นำงอัสดำภรณ์ ต๊ะพันธ์   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ 
๘๕. นำงอัมพร วงค์อ้ำย   ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น 
๘๖. นำงแสงหล้ำ ทองใหญ่  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
๘๗. นำยส ำรำญ พูลจันทร์  ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ 
๘๘. นำงบุญส่ง ลุใจค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๘๙. นำยสวัสดิ์ วงค์ชมภู   ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน 
๙๐. นำงรัตนำ อู่เงิน   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
๙๑. นำงทิพย์วรรณ ปิงแก้ว   หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรปฐมภูมิ และองค์รวม 

     โรงพยำบำลแม่เมำะ 
๙๒. นำยวีรพงษ์ ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก 
๙๓. นำยมีศักดิ์ ค ำตุ้ยเครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยทอง 
๙๔. นำงปริศนำ สุวรรณรำช  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำค่ำ 
๙๕. นำยทรงศิลป์ มะโน   (ผู้แทน) หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๙๖. นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน   หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๙๗. น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวชิำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 
 



๓๘ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระสุวรรณวสุตตโม   เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ 
๒. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะต ำบลจำงเหนือ 
๓. พระครูสถิตย์วรพินิจ   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนดง 
๔. พระใบฎีกำนพฤทธิ์ สิทธิญำนำมย์  เจ้ำคณะต ำบลนำสัก 
๕. พระครูประทีปปุณณทัศน์   เจ้ำคณะต ำบลสบป้ำด 
๖. นำงนันทิญำ  สุสำ   พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๗. นำงนงค์รัก ภำคบุญ   พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๘. นำงกัญญำรัตน์ กิ่งก้ ำ   พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๙. นำงสำวอภิญญำ คงชำรี   พัฒนำกรประจ ำต ำบลนำสัก 
๑๐.      พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๑. นำงรัตนำ พุทธวงศ์   พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๑๒. นำยถวิล  สกุลวรรณวงค์  สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๑๓. นำยถนอม อุปวัฒนำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ  
๑๔. นำยสุภำพ หงส์สำมสิบเจ็ด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกพิทยำสวรรค์ 
๑๕. นำยยงเกียรติ อินทรเดช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๑๖. นำงทิพพำ ใจใหญ่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๑๗. นำยประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 
๑๘. นำยวินัย  แป้นน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๑๙. นำยสมคิด เครือสบจำง  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๒๐. นำงศิริพร เครือวงศ์  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๒๑. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๒๒. นำยสถิตย์ ปัญญำยืน  ก ำนันต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๒๓. นำยถนอม กุลพิจนิจมำลำ  ก ำนันต ำบลสบป้ำด  
๒๔. นำยสุรพล มณีวรรณ  อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่)  
๒๕. นำยไพรัตน์ เมืองดี   ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๒๖. นำยณัฐพงษ์ อบแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด 
๒๗. นำยบุญมำ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
๒๘. นำยสันต์ แก้วประเทศ  ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง 
๒๙. นำงเสำวลักษณ์ เตชนันท์   ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
๓๐. นำยสุวิน รูปทอง   ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น 
๓๑. นำยตี๋  อินเตชะ   ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ 
๓๒. นำยสมชำติ หละแหลม  ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง 
๓๓. นำยแก้ว  ลำภมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน 
๓๔. นำงพรรณวิไล จันมะโน   ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง 
๓๕. นำยบุญสวัสดิ์ โบพันธ์   ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม 
๓๖. ว่ำที่ร.ต.ธีรยุทธ ธรรมสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง 
๓๗. นำยศรีทวน พำทุม   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ 



๓๙ 

 

๓๘. นำยศรีบุตร มะติยำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน 
๓๙. นำยองอำจ ทองสุข   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด 
๔๐. นำงบุษบำ ชุมภูสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
๔๑. นำงอำรีย์ บุญแพร่   ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย 
๔๒. นำยอินจันทร์ อินตำ   ประธำน อสม.บ้ำนกลำง 
๔๓. นำยพิเชษฐ์ ทึงวำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน 
๔๔. นำงรัตนำพร สอนเขื่อน  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ 
๔๕. นำงสมจิต ครองรำษฎร์  ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย 
๔๖. นำงเกตนรินทร์ หล้ำวงศำ  ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง 
๔๗. นำงวัฒนำ แสนทิ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง 
๔๘. นำยอนุฤทธิ์ อินปัญโญ  ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม  
๔๙. นำงซ้อน  บุญเรือง   ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง 
๕๐. นำงฟองค ำ โพธิ์ชื่น   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ 
๕๑. นำงนงครำญ พงศ์จินดำรัศมี  ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด 
๕๒. นำงดำ  รินค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง 
๕๓. นำยนัฐพงษ์ แสนค ำวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน 
๕๔. นำยเจริญ จักรเครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสี 
๕๕. นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่  

     รัตนโกสินทร์ 
๕๖. นำงวรันต์ฐิตำ สิทธิฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบป้ำด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ  ช่ำงระดับ ๗ แผนกส่งเสริมควำมสัมพันธ์ชุมชน 
๒. นำงสุภำวดี ยิ้มบำงอ้อ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๓. น.ส.ผกำกำนต์  ชำญชนะกิจ นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
๔. นำยศุภชัย ไชยมิตรชิด ช่ำงระดับ ๘ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๕. น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๗. น.ส.นุชจรินทร ์ ต๊ะวงค์ษำ คนช ำนำญงำน กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

เปิดประชมุเวลา ๑๓.๔๘ น. 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนทั้ง ๖ ต าบล ดังนี้ 

-   บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์  
เลขาฯ ชี้แจงเรื่องกำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุ ขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่ เหมืองแร่ลิกไนต์  

ประจ ำปี ๒๕๖๒ ทั้ง ๖ ต ำบล ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ ๑๑ 
มกรำคม ๒๕๖๒ แสดงรำยละเอียดดังตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑ รำยละเอียดบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ต าบล 
ยอดเงินคงเหลือ 
จากปี ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ยอดเงินน าเข้า 
ประจ าปี 

๒๕๖๒ (บาท) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

แม่เมำะ ๙๒,๗๗๐.๒๘ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๙๒,๗๗๐.๒๘ 
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๓,๒๐๐ บำท 

สบป้ำด ๙๕,๐๙๒.๕๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๙๕,๐๙๒.๕๑ 
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำร

จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๒,๐๙๖.๕๐ บำท 

บ้ำนดง ๑๐๐,๘๕๖.๓๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๙๖,๘๕๖.๓๒ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๔,๐๐๐ บำท 

จำงเหนือ ๑๐๓,๕๐๘.๙๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๒,๐๐๒.๙๑ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๓,๕๐๐ บำท 

นำสัก ๑๐๒,๒๕๖.๖๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๒,๒๕๖.๖๐ 
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๒,๓๘๔.๕๐ บำท 

บ้ำนเสด็จ ๙๕,๘๘๓.๒๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๙๕,๘๘๓.๒๕ 
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๓,๗๘๘.๕๐ บำท 



๔๑ 

 

- บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เมืองแร่ลิกไนต์  
เลขาฯ ชี้ แ จ ง เรื่ อ งก ำ รน ำ เงิ น เข้ ำบั ญ ชี ก อ งทุ น พั ฒ น ำห มู่ บ้ ำ น รอบ พ้ื น ที่ เห มื อ งแ ร่ ลิ ก ไน ต์  

ประจ ำปี ๒๕๖๒ ทั้ง ๖ ต ำบล ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ ๑๑ 
มกรำคม ๒๕๖๒ แสดงรำยละเอียดดังตารางท่ี ๒ 

ตารางที่ ๒ รำยละเอียดบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ต าบล 
ยอดเงินคงเหลือ 
จากปี ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ยอดเงินน าเข้า 
ประจ าปี 

๒๕๖๒ (บาท) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

แม่เมำะ ๔๘,๔๕๒.๓๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๔๘,๔๕๒.๓๗ 
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๓,๒๐๐ บำท 

สบป้ำด ๙๙,๖๒๙.๖๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๖๒๙.๖๖ 
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๒,๐๙๖.๕๐ บำท 

บ้ำนดง ๕๘,๔๔๖.๓๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๔,๔๔๖.๓๙ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๔,๐๐๐ บำท 

จำงเหนือ ๙๗,๓๕๒.๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๙๓,๘๕๒.๑๒ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๓,๕๐๐ บำท 

นำสัก ๗๗,๙๒๘.๓๘  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๗๗,๙๒๘.๓๘ 
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๒,๓๘๔.๕๐ บำท 

บ้ำนเสด็จ ๘,๕๓๔.๒๘ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๕๓๔.๒๘ 
ใช้เงินสดคงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
จ ำนวน ๓,๗๘๘.๕๐ บำท 

   
ที่ประชุมรับทราบ 



๔๒ 

 

๑.๒ แจ้งเรื่องการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
เลขาฯ มีกำรทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี  

๒๕๖๒ เนื่องจำกมีคณะกรรมกำรบำงท่ำนเกษียณอำยุรำชกำร และบำงท่ำนขอลำออกเนื่องจำกติด
ภำรกิจอ่ืน จึงมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ท่ำนใหม่แทน และทำงทีมเลขำฯ ได้ด ำเนินกำรออก
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ชุดใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ แจ้งความคืบหน้าการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ตาม
แนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ ฝ่ำยเลขำได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์  เพ่ือเตรีย มส่งให้หน่วยงำนรำชกำรที่ 

เกี่ยวข้องแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ทราบ 
๒.๑ สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๖๒ โดย
โรงพยาบาลแม่เมาะ 
เลขาฯ เรียนเชิญคุณสุภำวดีฯ จำกโรงพยำบำลแม่เมำะน ำเสนอสรุปผลกำรตรวจสุขภำพประชำชนฯ 
คุณสุภาวดีฯ สรุปภำพรวมผลกำรตรวจสุขภำพประชำชนทั้ง ๖ ต ำบล มีผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจทั้งหมด ๑,๖๗๐ คน 

แบ่งเป็นต ำบลนำสัก ๒๗๒ คน ต ำบลจำงเหนือ  ๒๕๖ คน ต ำบลบ้ำนดง ๒๗๐ คน ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๓๖๘ คน ต ำบลแม่เมำะ ๒๘๗ คน และต ำบลสบป้ำด ๒๑๗ คน ส่วนใหญ่อำยุ ๕๑-๖๐ ปี เป็นผู้หญิง
มำกกว่ำผู้ชำย รายละเอียดดังภาพที่ ๑ และ ๒ 



๔๓ 

 

 

ภาพที่ ๑ จ ำนวนคนของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ แยกตำมเพศ 
 

 

ภาพที่ ๒ จ ำนวนคนของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกตำมช่วงอำยุและต ำบล 
 
จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผู้เข้ำรับกำรตรวจส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคประจ ำตัว สูบบุหรี่ และ

ดื่มสุรำ แสดงผลแยกเป็นรำยต ำบลดังภาพที่ ๓  
 



๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ ร้อยละประวัติโรคประจ ำตัว กำรสูบบุหรี่ และกำรดื่มสุรำ ของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกต ำบล 

ส ำหรับค่ำดัชนีมวลกำย สำมำรถแบ่งเกณฑ์กำรตรวจได้ตำมตำรำงท่ี ๒ โดยตรวจพบ ค่ำ BMI ที่ไม่ได้
ต ำมมำตรฐำน  คื ออยู่ ใน เกณ ฑ์ ผอม  มี โรค อ้ วนระดั บ  ๑ , ๒  และ  ๓  ซึ่ งแสดงผลแยกเป็ น รำยต ำบล  
ดังภาพที่ ๔ 

ตารางท่ี ๓ เกณฑ์ประเมินค่าดัชนีมวลกาย (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 ๔ กรำฟแสดงร้อยละของประชำชนที่มีค่ำดัชนีมวลกำยไม่ได้ตำมมำตรฐำน 
 
ค่ำควำมดันโลหิต ได้ตรวจพบผู้ที่มีควำมดันโลหิตเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน คือมำกกว่ำ ๑๔๐/๙๐ 

mm/Hg โดยมีต ำบลบ้ำนเสด็จพบมำกที่สุดร้อยละ ๑๖ รองลงมำเป็นต ำบลจำงเหนือ ร้อยละ ๑๓.๓ และต ำบลแม่
เมำะร้อยละ ๑๑.๙ ตำมล ำดับ ดังภาพที่ ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ ร้อยละของประชำชนที่มีค่ำควำมดันสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ mm/Hg เปรียบเทียบกับประวัติโรคควำมดันสูงเดิม 



๔๖ 

 

ส ำหรับผลกำรตรวจร่ำงกำยทั่ ว ไปโดยแพทย์ที่ พบควำมผิดปกติ  แยกตำมระบบ พบว่ำ  
๑) ระบบ หู ตำ คอ จมูก (EENT) ส่วนมำกตรวจพบประชำชนมีต้อเนื้อ ต้อลม และโรคทำงปริทันต์ เฉลี่ยทุกต ำบล 
ร้อยละ ๕๔.๓ 
๒) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Heart) พบกำรเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ มีควำมสัมพันธ์กับโรคประจ ำตัวเดิมคือ
โรคหัวใจ ส่วนมำกรับกำรรักษำอยู่แล้ว 

ผลกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอก พบว่ำมีผู้เข้ำรับกำรเอกซเรย์จ ำนวน ๑,๖๖๐ คน จำกผู้เข้ำรับกำร
ตรวจสุขภำพทั้งหมด ๑,๖๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔ ในจ ำนวนที่เข้ำรับกำรตรวจ พบควำมผิดปกติ ๒๓๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๔  มีโรคประจ ำตัว ๑๔๑ รำย คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ในจ ำนวนผิดปกติ พบว่ำ 
๑) มีควำมผิดปกติจำกกระดูกสันหลังคด และรอยโรคเดิม จ ำนวน ๗๕ คน  
๒) หัวใจโตเล็กน้อย ๙๑ คน ในจ ำนวนนี้มีหัวใจโตมำกต้องพบแพทย์ ๑ คน 
๓) พบจุดที่ปอด ก้อนหินปูน สงสัยมีน้ ำในช่องปอด ฯ จ ำนวน ๗๑ คน 

ทั้งนี้ ได้แนบแผ่นซีดีผลกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอก พร้อมกับใบรำยงำนผลตรวจเพ่ือส่งให้กับ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกต ำบลแล้ว 

ส ำหรับกำรตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ที่ผิดปกติ พบว่ำ มีค่ำฮีโมลโกลบิน (Hb) และ
ค่ำฮีมำโทคริต (Hct) ต่ ำกว่ำปกติ ซึ่งอำจแปลผลได้ว่ำมีภำวะโลหิตจำง ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับโรคเลือดและโรคหัวใจ
เดิมจ ำนวน ๑๐ คน 

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร พบว่ำผู้เข้ำรับบริกำรมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๑) อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้  ๒) อยำกให้ตรวจครบทุกรำยกำร เช่น ไขมัน 
๓) ส่งชื่อมำแล้วแต่ไม่มีในระบบท ำให้กำรลงทะเบียน

ล่ำช้ำ 
๔) อยำกให้แจ้งเวลำที่มำตรวจให้ชัดเจนมำกขึ้น 

เนื่องจำกเกิดควำมเข้ำใจผิด 
๕) อยำกให้มี x-ray ช่องท้องด้วย ๖) ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำรอx-rayควรท ำให้ดีกว่ำนี้ 
๗) ควรเพ่ิมรำยกำรตรวจให้มำกขึ้น เช่น กำรตรวจ

คลื่นหัวใจ 
๘) แต่ละขั้นตอนอยำกให้เพ่ิมควำมละเอียดในกำร

ตรวจ 
 
ประธานฯ สอบถำมว่ำผู้ที่ถูกตรวจพบว่ำเป็นโรคหัวใจโต เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้พบแพทย์หรือยัง 
คุณสุภาวดี ได้ท ำกำรนัดหมำยแล้ว 
ประธาน  เป็นไปได้ไหมที่ครั้งต่อไปจะเสนอรำยชื่อกลุ่มเสี่ยงให้มำเข้ำรับกำรตรวจซ้ ำอีก 
เลขาฯ  จะด ำเนินกำรโดยคัดเอำรำยชื่อกลุ่มเสี่ยงจำกปีก่อนแล้วแจ้งไปยังเจ้ำตัวเพ่ือให้มำเข้ำรับกำรตรวจใน

ปีนี้ ส่วนผลกำรตรวจสุขภำพรำยบุคคลได้แจกไปแล้ว ส่วนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจะ
มอบให้ในวันนี้  และหลังจำกนี้จะมีกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๑ ให้กับ
โรงพยำบำลแม่เมำะ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 



๔๗ 

 

๒.๒ สรุปผลการด าเนินโครงการภายไต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 - โครงการต่อยอดการจัดการขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน  (๕ ต าบล ในอ าเภอแม่เมาะ) โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กาญจน คุมา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เลขาฯ เรียนเชิญ ผศ.กำญจนำ จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำร “กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะชุมชนจำกต้นทำงและกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์จำกขยะ
ในครัวเรือน” 

คุณกาญจนาฯ สรุปผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร “กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะชุมชนจำกต้น 
ทำงและกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์จำกขยะในครัวเรือน” พ้ืนที่อ ำเภอแม่เมำะ ๕ ต ำบล ภำยใต้กิจกรรม : 
กำรเพำะและเลี้ยงไส้เดือนในกำรก ำจัดขยะเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ส ำหรับใช้ในครัวเรือนและกำร
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ป ล อ ด ภั ย  โ ด ย มี ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร  ๓  ขั้ น ต อ น  คื อ  
๑) กำรเพำะและเลี้ยงไส้เดือนในกำรก ำจัดขยะเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
๒) กำรคัดแยกแม่พันธุ์เพ่ือกำรขยำยบ่อเลี้ยง 
๓)  กำรน ำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 
ปัจจุบันได้ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จทั้ง ๕ ต ำบล เมื่อลงพ้ืนที่ไปติดตำมผล พบว่ำ ชุมชนสำมำรถคัด
แยกแม่พันธุ์เพ่ือกำรขยำยบ่อเลี้ยง และมีกำรน ำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ เป็นกำรสร้ำงอำชีพและ
รำยได้ให้ชุมชนอีกทำงหนึ่ง  

- โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกจ านวน ๔๐๐ ตัว เพื่อสาธารณประโยชน์ (ต าบลบ้านเสด็จ) 
เลขาฯ ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ โดยท ำกำรจัดซื้อและส่งมอบเก้ำอ้ี

พลำสติก จ ำนวน ๔๐๐ ตัว ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ โดยมีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ๙๘,๐๐๐ 
บำท  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เลขาฯ หำกคณะกรรมกำรฯ ท่ำนใดมีควำมประสงค์แก้ไขรำยงำนกำรประชุมสำมำรถแจ้งได้ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ เลขำชี้แจงค่ำใช้จ่ำยจำกกองทุนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนเหมืองแร่ลิกไนต์ และ  

กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ดังตำรำง 
 



๔๘ 

 

 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ 
รายละเอียด รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

เงินกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ ๖ ต ำบล 
(หักค่ำเบี้ยประชุม/ค่ำเบรค) 

๖๕๑,๑๘๖ - 

ค่ำตรวจสุขภำพและค่ำจัดท ำรำยงำนผล 
(ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย) 

- ๕๕๖,๑๐๐ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำไวนิล ค่ำตอบแทน 
อสม. ค่ำน้ ำ/ค่ำไฟ ค่ำอำหำรว่ำง และ

เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ) 
- ๕๔,๖๗๐ 

รวม ๖๕๑,๑๘๖ ๖๑๐,๗๗๐ 
คงเหลือ ๖๕๑,๑๘๖ - ๖๑๐,๗๗๐ = ๔๐,๔๑๖ บำท 

  โดยเงินคงเหลือจะท ำกำรเฉลี่ยคืนเข้ำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ ทั้ง ๖ ต ำบล 

 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่หมืองแร่ลิกไนต์ 

พื้นที่ 
โครงการภายใต้กองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

ความคืบหน้าการ
จัดส่งอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ต ำบลแม่เมำะ 

โครงกำรต่อยอดกำรจัดกำร 
ขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน 

ครบถ้วนแล้ว ๙๙,๑๘๐ ๔๔,๔๕๒.๓๗ 

ต ำบลสบป้ำด ครบถ้วนแล้ว ๖๖,๑๖๐ ๙๙,๖๒๙.๖๖ 

ต ำบลนำสัก ครบถ้วนแล้ว ๗๘,๕๓๕ ๗๗,๙๒๘.๓๘ 

ต ำบลบ้ำนดง ครบถ้วนแล้ว ๖๖,๑๖๐ ๕๘,๔๔๖.๓๙ 

ต ำบลจำงเหนือ ครบถ้วนแล้ว ๖๗,๘๑๐ ๑๐๓,๕๐๒.๙๑ 

ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติก

จ ำนวน ๔๐๐ ตัว เพื่อ
สำธำรณประโยชน์ 

ด ำเนินกำรแล้ว ๙๘,๐๐๐ ๘,๕๔๓.๒๘ 

* ส ำหรับโครงกำร โครงกำรต่อยอดกำรจัดกำรขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน ยังค้ำงจ่ำยค่ำน้ ำมันให้ผู้สอนอีก ๓,๐๐๐ บำท 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



๔๙ 

 

๔.๒ เสนอและคัดเลือกโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้ารอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เลขาฯ  น ำเสนอโครงกำรของทั้ง ๖ ต ำบล ที่ส่งมำในเบื้องต้น ดังตำรำง 

พื้นที่ โครงการที่เสนอ 

ต าบลแม่เมาะ - กลับไปท ำประชำคมหมู่บ้ำนแล้วจะน ำเสนอโครงกำรมำยังทีมเลขำฯ ใน
ภำยหลัง 

ต าบลสบป้าด - โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในหมู่บ้ำน 
- จัดซื้อพัดลม และเสื่อเพ่ือใช้ประโยชน์ในงำนของแต่ละหมู่บ้ำน 

ต าบลนาสัก - จัดซื้อพัดลมติดตั้งที่สำธำรณประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้ำน 

ต าบลบ้านดง - กลับไปท ำประชำคมหมู่บ้ำนแล้วจะน ำเสนอโครงกำรมำยังทีมเลขำฯ ใน
ภำยหลัง 

ต าบลจางเหนือ - จัดซื้อพัดลมไอน้ ำ 
- จัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน 

ต าบลบ้านเสด็จ - จัดซื้อเครื่องพ่นยำกันยุง 
- - จัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน 

 
คุณอบ  ต้องกำรซื้อพัดลมไอน้ ำไว้ส ำหรับงำนสำธำรณประโยชน์  
คุณประภาวรรณ์ฯเสนอว่ำอยำกให้ต่อยอดโครงกำรจัดกำรขยะของเทศบำล โดยเทศบำลเพ่ิงแจกถังก ำจัดขยะเปียก

ให้หมู่บ้ำนละ ๑๕๐ ถัง และเพ่ือเป็นกำรป้องกันไม่ให้ขยะถูกรื้อค้นกระจัดกระจำย อยำกได้ตะแกรง
เหล็กมำล้อมถังขยะที่เทศบำลแจก เพ่ือใช้งำนควบคู่กัน  

คุณสมจิตรฯ ชำวบ้ำนหมู่ ๓ ขอเสนอให้จัดซื้อพัดลมและเสื่อเพ่ือใช้ในกิจกรรมหมู่บ้ำน 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ก ำนันบ้ ำนดงแจ้งควำประสงค์ว่ำจะขอกลับไปท ำประชำคมหมู่บ้ ำนก่อนแล้วจะมำแจ้ ง 

ภำยหลัง 
เลขาฯ ต ำบลแม่เมำะ กลับไปหำรือกันก่อนแล้วค่อยแจ้งมำภำยหลังได้ 
คุณผจญฯ ชำวต ำบลจำงเหนือขอแจ้งว่ำต้องกำรท ำโครงกำรจัดซื้อพัดลมไอน้ ำและเครื่องวัดควำมดันส ำหรับ อส

ม. โดยจะด ำเนินกำรเอง 
เลขาฯ ขอสรุปว่ำ ต ำบลแม่เมำะและต ำบลบ้ำนดงจะไปหำรือกันแล้วแจ้งมำยังทีมเลขำฯ ภำยหลัง ส่วน 

ต ำบลนำนสัก บ้ำนเสด็จ สบป้ำด และจำงเหนือ แจ้งโครงกำรที่ประสงค์ในที่ประชุมดังข้ำงต้น 

  ที่ประชุมรับทราบ  



๕๐ 

 

๔.๓ แผนการด าเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เลขาฯ เสนอแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนเหมืองแร่ลิกไนต์ และแผนกำรด ำเนินงำน

กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๒ ดังตำรำง 

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

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๒

 
 

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 ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๒

 

ที่ประชุมรับทราบ 



๕๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
๕.๑ การเปลี่ยนแปลงระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนของธนาคาร 
เลขาฯ  แจ้งที่ประชุมถึงเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนของธนำคำร เนื่องจำกบัญชี

กองทุนเปิดในนำมของบุคคล หำกท ำกำรถอนเงินต้องให้เจ้ำของบัญชี (ผู้ที่เซ็นหลัก) ของบัญชี
กองทุนนั้นๆ เป็นผู้ท ำกำรถอนทุกครั้ง หำกเจ้ำของบัญชี (ผู้เซ็นหลัก) ไม่สำมำรถมำได้ ต้องท ำ
หนังสือมอบฉันทะพร้อมให้บัตรประชำชนตัวจริงของเจ้ำของบัญชี แก่ผู้รับมอบฉันทะ จึงจะสำมำรถ
เบิกถอนได้ ธนำคำรให้ค ำแนะน ำว่ำ หำกไม่ต้องกำรรบกวนคณะกรรมกำรในส่วนรำชกำร กับผู้น ำ
ชุมชน ให้เปลี่ยนแปลงผู้เซ็นหลักของทุกบัญชีกองทุน เป็นผู้แทนจำก กฟผ . จึงขอสอบถำมคณะ
กรรมกำรฯ ทุกท่ำนว่ำเห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้หรือไม่ 

 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงผู้เซ็นหลักของทุกบัญชีกองทุน เป็นผู้แทนจาก กฟผ. 
 
      นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกรำยงำน 
      นำยประจวบ  ดอนค ำมูล ตรวจทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม M.๑ อาคารที่ท าการเหมือง 

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

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระครูอุปปถัมภ์ปุณญำคม ผลปุญโญ เจ้ำคณะอ ำเภอแม่เมำะ 
๒. พระครูมนูญกิจปรีชำ   เจ้ำคณะต ำบลแม่เมำะ เขต ๒ 
๓. พระครูสถิตย์วรพินิจ   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนดง 
๔. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะต ำบลนำสัก  
๕. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์   พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๖. นำงสำวอภิญญำ คงชำรี   พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๗. นำงศันสนีย์ คงแจง   พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๘. น.ส.สภุำภรณ์ บุญสำรวัง  พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๙. นำงดวงนภำ จุลละศร   พัฒนำกรประจ ำต ำบลนำสัก 
๑๐. น.ส.มลิวรรณ พิมสำร   (แทน) พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๑. นำยถวิล  สกุลวรรณวงศ์  สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๑๒. นำยบุญศักดิ์ นำคอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๑๓. นำยเฉลิมพล บรรจง   (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 
๑๔. นำยวัมฤทธิ์ กอไธสง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 
๑๕. นำงศิริพร เครือวงศ์  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 

 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยเกษม มงคลเกียรติชัย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ-๒ 
๒. น.ส.บุษรำคัม แจ้ห่มเครือ  (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๓. นำยสว่ำง จำค ำมำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๔. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๕. นำยมำนพ ปัญญำยืน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๖. นำงอินธิลำ ไชยวงค์ษำ  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๗. นำงกันยำ กันเอ้ย   (แทน) ประธำนสภำองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๘. นำยประสงค์ ค ำฟูบุตร  ก ำนนัต ำบลบ้ำนดง 
๙. นำยจ ำรัส พรมวิชัย  (แทน) ก ำนันต ำบลนำสัก 
๑๐. นำงเอมอร ณ ล ำปำง  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นำยบุญมำ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 
๑๒. นำยอนันต์ กันทะอู   ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง หมู่ ๓ 
๑๓. นำงทองอินทร์ ท้ำวค ำลือ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 



๕๓ 

 

๑๔. นำยอบ  สอนทิพย์  ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
๑๕. นำงแสงจันทร์ มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
๑๖. นำงอริสสรำ เครือบุญมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขม หมู่ ๗ 
๑๗. น.ส.ประภำวรรณ์  ดีประสิทธิ์  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 
๑๘. นำยดวงดี หลักค ำ   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ ๑๒ 
๑๙. นำยสิงห์คำน มหำมิตร  ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
๒๐. นำยชนะชัย วรำชัยกุล  ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
๒๑. นำยสมจิตร วงศ์ปิน   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง หมู่ ๓ 
๒๒. นำยศรีทวน พำทุม   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
๒๓. นำงสำวโสภำ อินทวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
๒๔. นำยศรีบุตร มะติยำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
๒๕. นำยณัฐพล แก้วมำ   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๒๖. นำยสุค ำ  วังซ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนดง หมู่ ๒ 
๒๗. นำยนิพล อัครวีรวัฒนำ  ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
๒๘. นำยดี  นันต๊ะเสน  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย หมู่ ๔ 
๒๙. นำยประจักษ์ ชำติสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ หมู่ ๗ 
๓๐. นำยค ำผำย จีระเดช   ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง หมู่ ๘ 
๓๑. นำงกุหลำบ รัตนโชต ิ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น หมู่ ๑  
๓๒. นำยบุญเทียม จันทร์วงศ ์  ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก หมู่ ๓ 
๓๓. นำงสมจิต พลเคน   ผู้ใหญ่บ้ำนทำน หมู่ ๔ 
๓๔. นำยณัญวุฒิ สุยะสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม หมู่ ๕  
๓๕. นำยฉลองชัย ทิพย์ธำรำกร  ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ หมู่ ๗ 
๓๖. นำยสว่ำง วงค์นำสัก  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก หมู่ ๔ 
๓๗. นำยเสมียน แก้วไชยวงศ์  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ ๕ 
๓๘. นำงพรรณวิไล จันมะโน   ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง หมู่ ๖ 
๓๙. นำยศรีมำ แก้วรวม   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หล่วง หมู่ ๗ 
๔๐. นำยณรงค์เดช วงค์อ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ 
๔๑. นำยสุภำพ ค ำฟูบุตร  ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๔๒. ว่ำที่ ร.ต.ธีรยุทธ ธรรมสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๔๓. นำยสิทธิ สิงห์ค ำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 
๔๔. น.ส.สุทิศำ แก้วอินถำ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๔๕. นำยวิชัย  ท้ำวเมืองใจ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม หมู่ ๗ 
๔๖. นำยปกร ซุ่นใช้   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๔๗. น.ส.บุญเทียม วงศ์อ่อน   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๔๘. น.ส.จ ำเนียร หมูแก้วเครือ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๔๙. นำยองอำจ พรหมพัง  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 
๕๐. นำยประทีป รุ่มรวย   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๕๑. นำงประนอม พันธ์ใหญ่  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 



๕๔ 

 

๕๒. นำงศิริพร วงศ์ค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง หมู่ ๓ 
๕๓. นำงล ำดวน ใจลังกำ   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 
๕๔. นำงพัชรี  ไชยะเสน  ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
๕๕. นำงจันทร์เที่ยง กำสุวรรณ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
๕๖. นำงวันดี  ผำทอง   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม หมู่ ๗ 
๕๗. นำงกัลยำ วงค์สถิตย์  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 
๕๘. นำงอรวรรณ ศรีพจน์   ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 
๕๙. นำงปัทมำกรณ์ อำจธัญกรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
๖๐. นำงฟองจันทร์ อินทร์จักร  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำเวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ ๑๒ 
๖๑. นำงสำวณัฐจีตำ โยธำวุธ   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
๖๒. นำงอัมพร วงค์อ้ำย   ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
๖๓. นำงแสงหล้ำ ทองใหญ่  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง หมู่ ๓ 
๖๔. นำงบุญส่ง ลุใจค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
๖๕. นำงสำยพันธ์ ไชยเหล้   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
๖๖. นำงรัตนำ อู่เงิน   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๖๗. นำงยุพิน วงศ์อะทะ  ประธำน อสม. บ้ำนหัวฝำย หมู่ ๑ 
๖๘. น.ส.ขวัญเรือน ปินตำเชื้อ  ประธำน อสม.บ้ำนดง หมู่ ๒ 
๖๙. นำงรัตนำพร สอนเขื่อน  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่มำะ หมู่ ๗ 
๗๐. นำงค ำปัน ตั๋นสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยฝำยหล่ำยทุ่ง หมู่ ๘ 
๗๑. นำงจีรพร หล้ำปำวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น หมู่ ๑ 
๗๒. นำยธนำวุธ สุวรรณนัง  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ หมู่ ๒ 
๗๓. นำงบังอร ยำวิเคียน  ประธำน อสม.บ้ำนกอรวก หมู่ ๓ 
๗๔. นำงวิจิตร ใหม่แก้วสุข  ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฎร์ หมู่ ๖ 
๗๕. นำงยุพิน กันธิยำใจ  ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ หมู่ ๗ 
๗๖. น.ส.อรพินท์ วงศ์นำสัก  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก หมู่ ๔ 
๗๗. นำงสุกัญญำ อินกำวี   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ ๕ 
๗๘. นำยสุนนท์ ท้ำวขว้ำง  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง หมู่ ๖ 
๗๙. นำยเรวัฒน์ ยลสุวรรณ  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง หมู่ ๗ 
๘๐. นำงจินดำ ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ 
๘๑. นำงนงเยำว์ จันต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๘๒. นำยซ้อน บุญเรือง   ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๘๓. นำงค ำน้อย จันทร์ต๊ะเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 
๘๔. นำงสมพร ปำเครือ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๘๕. นำงน้อย  ปัญญำทำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยนำเค็ม หมู่ ๗ 
๘๖. นำงอ ำพรรณ์ งำมขุมทศ  ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๘๗. นำงสงวนศรี วงศ์แก้วมูล  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๘๘. นำงค ำสุข ศรีสุวรรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๘๙. นำงอัสดำภรณ์  ต๊ะพันธ์   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 



๕๕ 

 

๙๐. นำงฟองค ำ โพธิ์ชื่น   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๙๑. นำงทิพย์วรรณ ปิงแก้ว   หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๙๒. นำงวรันต์ฐิตำ สิทธิฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบป้ำด 
๙๓. นำยวีรพงษ์ ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก 
๙๔. นำยนัฐพงษ์ แสนค ำวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน 
๙๕. นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๙๖. นำยมีศักดิ์ ค ำตุ้ยเครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยทอง 
๙๗. นำยธีรยุทธ โพธิสุข   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำค่ำ 
๙๘. นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๙๙. นำยศุภชัย ไชยมมิตรชิด  (แทน) หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๑๐๐.นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน   หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๐๑.น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. พระครูวิสุทธิ์ศิลประสิทธิ์   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๒. นำยกระสิน เขียวปิง   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๓. นำยสุรพล มณีวรรณ  ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๔. นำยชำญยุทธ์ ค ำวรรณ์   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๕. นำยถนอม อุปวัฒนำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 
๖. นำงวำสนำ  ปันทะ   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๗. นำยยงเกียรติ อินทรเดช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๘. นำยสุภำพ หงส์สำมสิบเจ็ด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอรวกจำงเหนือพิทยำสวรรค์ 
๙. นำงทิพพำ ใจใหญ่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๑๐. นำยสมคิด เครือสบจำง  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๑๑. นำยประจวบ ดอนค ำมูล  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๑๒. นำยชูชีพ บุนนำค   นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๑๓. นำยสุขเกษม สุริยำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๑๔. นำยไพรัตน์ เมืองดี   ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๑๕. นำยถนอม กุลพินิจมำลำ  ก ำนันต ำบลบ้ำนสบป้ำด 
๑๖. นำยผจญ ชุ่มวงค์   ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๑๗. นำยณัฐพงษ์ อบแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
๑๘. นำยสันต์ แก้วประเทศ  ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 
๑๙. นำงเสำวลักษณ์ เตชนันต์   ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
๒๐. นำยสมชำติ หละแหลม  ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง หมู่ ๕ 
๒๑. นำยแก้ว  ลำภมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน หมู่ ๖ 
๒๒. นำยตี๋  อินเตชะ   ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ หมู่ ๖ 
๒๓. นำยรัตน์  อุหม่อง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ 



๕๖ 

 

๒๔. นำยด ำเนิน สังขวำรี   ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย หมู่ ๒ 
๒๕. นำยบุญสวัสดิ์ โบพันธ์   ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม หมู่ ๙ 
๒๖. นำยองอำจ ทองสุข   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
๒๗. นำงพิกุล  ทำสุวรรณ  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มงคล หมู่ ๑๐ 
๒๘. นำยส ำรำญ พูลจันทร์  ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
๒๙. นำงดำ  รินค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง หมู่ ๗ 
๓๐. นำงรัตนำ อู่เงิน   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๓๑. นำงพัชรำภรณ์ อัครวีรวัฒนำ  ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
๓๒. นำงอำรีย์ บุญแพร่   ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย หมู่ ๔ 
๓๓. นำยอินจันทร์ อินตำ   ประธำน อสม.บ้ำนกลำง หมู่ ๕ 
๓๔. นำยพิเชษฐ์ ทึงวำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน หมู่ ๖ 
๓๕. นำงสำวอ ำพร อินเขียวสำย  ประธำน อสม.บ้ำนทำน หมู่ ๔ 
๓๖. นำงโสภำ อินต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนวังตม หมู่ ๕ 
๓๗. นำงสุกันทำ จอมน้อย  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ 
๓๘. นำงสมจิต ครองรำษฏร์  ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย หมู่ ๒ 
๓๙. นำงเกตนรินทร์ หล้ำวงศำ  ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง หมู่ ๓ 
๔๐. นำยอนุฤทธิ์ อินปัญโญ  ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม หมู่ ๙ 
๔๑. นำยเจริญ จักร์เครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสี 
๔๒. นำยสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ  หัวหน้ำกองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 

                                                     สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒. น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต   นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. น.ส.นุชจรินทร ์ ต๊ะวงค์ษำ  คนช ำนำญงำน กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๓ .๔๘ น . โดยรองประธานคณะกรรมการรมวลชนสัมพันธ์  เนื่ องจากประธานฯ  
ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนของทุกต าบล ดังนี้ 
เลขาฯ ชี้แจงยอดเงินคงเหลือกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

ประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ทั้ง ๖ ต ำบล แสดงดังตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑ รำยละเอียดบัญชีกองทุนทั้ง ๒ กองทุน ของ ๖ ต ำบล 

ต าบล ยอดเงินคงเหลือกองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ  ยอดเงินคงเหลือกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ  
แม่เมำะ ๑๗,๖๗๐.๐๗ บำท ๙๕,๔๒๘.๙๕ บำท 
สบป้ำด ๓๑,๒๐๒.๓๖ บำท ๑๐๐,๓๔๐.๙๕ บำท 
นำสัก ๒๗,๑๘๙.๗๖ บำท  ๑๐๔,๒๒๗.๘๘ บำท 

จำงเหนือ ๒๑,๔๒๗.๔๔ บำท  ๑๐๖,๒๖๑.๔๕ บำท 
บ้ำนดง ๒๑,๗๒๘.๐๔ บำท  ๑๐๒,๘๖๙.๓๐ บำท 

บ้ำนเสด็จ ๑๘,๘๑๐.๔๒ บำท ๙๙,๓๕๗.๑๙ บำท 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เลขาฯ  สอบถำมควำมประสงค์แก้ไขรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หรือไม่ 
คุณบุญศักดิ์ฯ ขอแก้ไขชื่อ ในล ำดับที่ ๔. นำยเสริมศักดิ์ นำคอ่อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 

เป็น นำยบุญศักดิ์ฯ 
เลขาฯ  รับทรำบจะด ำเนินกำรแก้ไข 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
เลขาฯ  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์

ประจ ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรครบถ้วนแล้วทุกต ำบล 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 ต ำบลแม่เมำะ งบประมำณรวม ๑๒๐,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด ดังตารางท่ี ๒ 
 ตารางท่ี ๒ แสดงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินโครงกำร ต ำบลแม่เมำะ 

หมู่บ้าน โครงการ 
ความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ห้วยเป็ด โครงกำรจัดซื้อโต๊ะพับหน้ำพลำสติก 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

หำงฮุง โครงกำรจัดซื้อพัดลมศำลำกำรเปรียญวัดหำงฮุง 
แม่เมำะสถำนี โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ อุปกรณ์สนำมเด็กเล่น 

ปงชัย โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนยื อสม. บ้ำนปงชัย 
ห้วยคิง โครงกำรจัดซื้อถังใส่ขยะ 

ใหม่นำแขม 
โครงกำรจัดซื้อเสำปูน/แสลนเพ่ือกำรเกษตร  

ต ำบลแม่เมำะ 
เวียงหงส์ล้ำนนำ 

เวียงสวรรค์ 
เมำะหลวง โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันโลหิตสูง 
ใหม่มงคล โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอน้ ำ 

นำแขมพัฒนำ โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในชุมชน 

ใหม่ห้วยรำกไม้ โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย 
อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 
ต ำบลสบป้ำด งบประมำณรวม ๑๖๐,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด ดังตารางท่ี ๓ 

 ตารางท่ี ๓ แสดงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินโครงกำร ต ำบลสบป้ำด 
ที่

 
๓
 
แ
ส
ด
ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน โครงการ 
ความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
สบป้ำด โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

สบเติ๋น โครงกำรจัดซื้อแอมป์ขยำยเสียงตำมสำย 
สวนป่ำแม่จำง โครงกำรจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนส ำหรับใช้ในกิจกรรมหมู่บ้ำน 

สบเมำะ โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน 
ห้วยรำกไม้ โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศุนย์ อสม. บ้ำนปงชัย 
ปงต้นปิน โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน 
แม่เก๋ียง โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน 
ฉลองรำช โครงกำรจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเสียงตำมสำยและตู้น้ ำเย็น 



๕๙ 

 

ต ำบลบ้ำนดง งบประมำณรวม ๑๒๐,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด ดังตารางที่ ๔ 
ตารางท่ี ๔ แสดงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินโครงกำร ต ำบลบ้ำนดง 

หมู่บ้าน โครงการ 
ความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
หัวฝำย โครงกำรจัดซื้อพัดลมแขวนเต๊นท์ พร้อมอุปกรณ์ 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

บ้ำนดง โครงกำรจัดซื้อพัดลมพร้อมสำยไฟติดตั้งสุสำนบ้ำนดง 
ท่ำสี โครงกำรจัดซื้อพัดลม 
จ ำปุย โครงกำรติดตั้งเครื่องเสียงในหอประชุม 

บ้ำนกลำง โครงกำรจัดซื้อวัสด,ุอุปกรณ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 

แม่ส้ำน โครงกำรจัดซื้อเตำแก๊ส, ถังแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ 
สวนป่ำแม่เมำะ โครงกำรจัดซื้อโต๊ะพับ 
หัวฝำยหล่ำยทุ่ง โครงกำรจัดซื้อพัดลมแขวนเต๊นท์ 

 
ต ำบลจำงเหนือ งบประมำณรวม ๑๗๐,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด ดังตารางท่ี ๕ 

 ตารางท่ี ๕ แสดงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินโครงกำร ต ำบลจำงเหนือ 

ต าบล โครงการ 
ความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 

จำงเหนือ 
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน ระบบดิจิตอล ด ำเนินกำร 

แล้วเสร็จ โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอน้ ำ 
 
ต ำบลนำสัก งบประมำณรวม ๑๔๔,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด ดังตารางท่ี ๖ 

 ตารางที่ ๖ แสดงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินโครงกำร ต ำบลนำสัก 

ต าบล โครงการ 
ความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 

นำสัก โครงกำรจัดซื้อพัดลม 
ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ 
 
ต ำบลบ้ำนเสด็จ งบประมำณรวม ๘๕,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด ดังตารางท่ี ๗ 

 ตารางท่ี ๗ แสดงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินโครงกำร ต ำบลบ้ำนเสด็จ 

ต าบล โครงการ 
ความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 

บ้ำนเสด็จ  
(๑๐ หมู่บ้ำน) 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน 
ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ โครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก ำจัดยุงเพ่ือใช้
ประโยชน์ภำยในต ำบลบ้ำนเสด็จ 

ที่ประชุมรับทราบ 



๖๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขาฯ  แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของระเบียบกำรบริหำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่

ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ เนื่องจำกมีกำร
แก้ไขรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนของธนำคำร ซึ่งให้ท ำกำรเปลี่ยนแปลงผู้เซ็นหลักของทุก
บัญชีกองทุน เป็นผู้แทนจำก กฟผ. โดยจำกเดิมเป็นผู้น ำชุมชน จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำร่ำง
ระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ ฉบับใหม่ หำกประสงค์จะแก้ไขสำมำรถแจ้งกลับมำทำงฝ่ำย
เลขำฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๖๒ หำกไม่มีกำรแก้ไขฝ่ำยเลขำฯ จะเสนอให้ประธำน
กองทุนลงนำมอนุมัติ และมีผลบังคับใช้ต่อไป 

ที่ประชุมเห็นชอบในเหตุผลที่แก้ไขระเบียบการบริหารกองทุนฯ  

๔.๒ แนวทางการด าเนินการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ในปี ๒๕๖๒ 
๔.๒.๑ การเลือกกลุ่มประชาชนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

เลขาฯ จำกรำยงำนผลตรวจสุ ขภ ำพประจ ำปี  ๒ ๕ ๖ ๑  พ บจ ำน วน กลุ่ ม เสี่ ย งทั้ งสิ้ น  ๗ ๒  คน  
สรุปได้ดังตารางท่ี ๘ 

    ตารางท่ี ๘ แสดงจ ำนวนผู้เข้ำตรวจ และกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด แยกรำยต ำบล 

ต าบล 
จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ 

(คน) 
ต าบล 

จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ 
(คน) 

แม่เมำะ ๒๘๗ (กลุ่มเสี่ยง ๖ คน) นำสัก ๒๗๒ (กลุ่มเสี่ยง ๑๑ คน) 
บ้ำนดง ๒๗๐ (กลุ่มเสี่ยง ๑๐ คน) จำงเหนือ ๒๖๘ (กลุ่มเสี่ยง ๑๓ คน) 
สบป้ำด ๒๑๗ (กลุ่มเสี่ยง ๑๓ คน) บ้ำนเสด็จ ๓๖๘ (กลุ่มเสี่ยง ๑๙ คน) 

ในปีนี้ จะก ำหนดกลุ่มผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ ๓ กลุ่มดังนี้ ๑) กลุ่มเสี่ยงจำกปี ๒๕๖๑ ๒) กลุ่ม
ผู้สูงอำยุ ๓) กลุ่มผู้สนใจ ที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ อย่ำงไร 

คุณนิพลฯ เห็นด้วยกับเลขำฯ กลุ่มท่ีเสนอมำมีควำมเหมำะสมแล้ว 
ที่ประชุมเห็นชอบ 

เลขาฯ น ำเสนอสรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๑ จ ำนวนผู้เข้ำตรวจ ๑,๖๗๐ คน ดัง
ตารางท่ี ๙ 

 

 

 
 



๖๑ 

 

ตารางท่ี ๙ แสดงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตรวจสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

รายละเอียด รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

บัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ ๖ ต ำบล (หักค่ำเบี้ยประชุม/อำหำรว่ำง) ๖๕๑,๑๘๖   
ค่ำตรวจสุขภำพและจัดท ำรำยงำนผล   ๕๕๖,๑๐๐ 

ค่ำใช่จ่ำยอื่น ๆ (ไวนิล, ตอบแทน อสม., สถำนที่ และเบ็ดเตล็ด )   ๕๔,๖๗๐ 
รวม ๖๕๑,๑๘๖ ๖๑๐,๗๗๐ 

คงเหลือ ๔๐,๔๑๖ 

เลขาฯ ชี้แจงรำยกำรและงบประมำณที่ต้องใช้ในกำรตรวจสุขภำพ รวมทั้งโควต้ำผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ ดังตารางท่ี ๑๐ และ ๑๑ ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

รายการตรวจ ราคาค่าบริการ (บาท) จ านวน (คน) รวมเงิน (บาท) 
๑. กำรซักประวัติ/คัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ 

- ๑,๒๐๐ - 
     - แบบสัมภำษณ์ประวัติกำรเจ็บป่วย 
     - ชั่งน้ ำหนัก,วัดส่วนสูง 
     - ค ำนวณดัชนีมวลกำย 
๒. วัดควำมดันโลหิต, จับชีพจร, อัตรำกำรหำยใจ, 
ประเมินควำมเครียด 

- ๑,๒๐๐ - 

๓. ตรวจร่ำงกำยทั่วไป โดยแพทย์/พยำบำลวิชำชีพที่ผ่ำน
กำรอบรมฯ 

๘๐ ๑,๒๐๐ ๙๖,๐๐๐ 

๔. ถ่ำยภำพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ๑๕๐ ๑,๒๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
๕. เจำะเลือด เพ่ือตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ๑๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
๖. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจเป็นเล่มใหญ่รำยบุคคลรวม 
แยกรำยหมู่บ้ำน 

๕๐๐ ๑๒ ชุด ๖,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๒,๐๐๐ บาท 
 
ตารางท่ี ๑๑ แสดงโควต้ำผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

รายการ จ านวน  
จ ำนวนเงินบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ รวม ๖ ต ำบล  
(หักค่ำด ำเนินกำรต ำบลละ ๑๐,๐๐๐ บำทแล้ว) 

๕๑๘,๕๖๒ บำท 

รำคำตรวจสุขภำพ ๓๓๐ บำท/คน 
คิดเป็นจ ำนวนคนต่อหมู่บ้ำน ๓๐ คน/หมู่บ้าน 

ที่ประชุมเห็นชอบ 



๖๒ 

 

๔.๒.๒ ก าหนดการตรวจสุขภาพ  
เลขาฯ  ก ำนดกำรตรวจสุขภำพ ก ำหนดเป็นวันที่ ๕-๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๒ รำยละเอียดดังตารางท่ี ๑๒ 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงรำยละเอียดก ำหนดกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๒ 

รายละเอียด วันที่ สถานที่ 

ต ำบลแม่เมำะ  วันที่ ๕ ต.ค. ๖๒  ณ อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนเมำะหลวง 

ต ำบลสบป้ำด  วันที่ ๖ ต.ค. ๖๒  ณ วัดสบป้ำด 

ต ำบลนำสัก  วันที่ ๗ ต.ค. ๖๒  ณ อบต. นำสัก 

ต ำบลจำงเหนือ  วันที่ ๘ ต.ค. ๖๒  ณ อบต. จำงเหนือ 

ต ำบลบ้ำนดง  วันที่ ๙ ต.ค. ๖๒  ณ อบต. บ้ำนดง 

ต ำบลบ้ำนเสด็จ  วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒  ณ อบต. บ้ำนเสด็จ 
 ที่ประชมุเห็นชอบในก าหนดการ  
 
คุณนิพลฯ สอบถำมว่ำบ้ำนท่ำสี ได้รับแจ้งว่ำจะมีกองกำรแพทย์มำตรวจหำโลหะหนัก ในเลือด วันที่ ๓๐ 

กันยำยน ๒๕๖๒ ใช่โครงกำรเดียวกันนี้หรือไม่ 
คุณเกชาฯ ขอชี้แจงว่ำไม่เก่ียวกับโครงกำรนี้แต่อย่ำงใด 
คุณนิพลฯ สอบถำมต่อว่ำ ถ้ำคนที่ได้รับกำรตรวจจำกโครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แล้ว สำมำรถมำตรวจใน

โครงกำรนี้ได้อีกหรือไม่ 
เลขาฯ สำมำรถเข้ำมำตรวจได้ 
คุณอบฯ ขอเสนอให้เพ่ิมกลุ่มผู้ป่วยดติดเตียงให้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพในโครงกำรนี้ด้วยได้หรือไม่ 
คุณเกชาฯ ส ำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กฟผ.มีโครงกำรตรวจเยี่ยมจำกหน่วยแพทย์ของ กฟผ. อยู่แล้ว  
คุณศศิธรฯ รพ.สต.ประจ ำต ำบลก็มีกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่แล้ว 

๔.๒.๓ การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์  
เลขาฯ  แจ้งรำยละเอียดกำรเตรียมกำรตรวจสุขภำพ ดังตารางท่ี ๑๓ 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงรำยละเอียดกำรเตรียมกำรตรวจสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

รายละเอียด การด าเนินงาน 

- การประชาสัมพันธ์ -จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ติดที่แต่ละต ำบล โดยฝ่ำยเลขำฯ 
- ผญบ. ประกำศเชิญชวน 

- รายช่ือผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพแต่ละหมู่บ้าน 
(ส่งรำยชื่อให้ทีมเลขำ. ภำยในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๒) 

- ผญบ.ประกำศให้ผู้ประสงค์จะตรวจสุขภำพมำลงชื่อ 
- ขอประธำน อสม. แต่ละหมู่บ้ำนช่วยรวบรวม 

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



๖๓ 

 

รายละเอียด การด าเนินงาน 

- ผู้ด าเนินการตรวจสุขภาพ - โรงพยำบำลแม่เมำะ 

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

- อาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพ      
(๓๐ บำท/คน) 

- ฝ่ำยเลขำฯ ด ำเนินกำร 

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

- ฝ่ำยเลขำฯ จะประสำนกับเจ้ำของสถำนที่ 

- บัตรประชาชน/ ไม่ต้องอดข้าว อดน้ า** - ผญบ. และ อสม. ช่วยแจ้ง 

 ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ         
 ไม่มี 
 
      นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกรำยงำน 
      นำยประจวบ  ดอนค ำมูล ตรวจทำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



๖๔ 

 

เอกสารแนบ ๔ 
ส าเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

 
 

 

 

 

  

 



๗๔ 

 

 
 

 



๗๕ 

 

 
 

 



๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานและผลการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ๖ ต าบล ประจ าปี ๒๕๖๒ 

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 ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๒

 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

ต าบลแม่เมาะ  

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้อโต๊ะพับหน้ำพลำสติก บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย บ้ำนใหม่ห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 
 
 
 
 
 
  

  



๗๙ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรจัดซื้อพัดลมศำลำกำรเปรียญวัดหำงฮุง หมู่ ๓ 
 
 
 
 
 
 

  

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ อุปกรณ์สนำมเด็กเล่น บ้ำนแม่เมำะ
สถำนี หมู่ ๔ 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนย์ อสม.บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อถังใส่ขยะบ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อเสำปูน/แสลนเพ่ือกำรเกษตร ต ำบลแม่เมำะ 
(หมู่ ๗ หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๒) 
 
 
 
 
 

  

 



๘๐ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันโลหิตสูง บ้ำนเมำะหลวง  
หมู่ ๘ 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอน้ ำ บ้ำนใหม่มงคล หมู่ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในชุมชน บ้ำนนำแขมพัฒนำ 
หมู่ ๑๑ 
 
 
 
 
 

 

 

ต าบลสบป้าด  

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ ๑ 
 
 
 
 
 
 

 

 



๘๑ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรจัดซื้อแอมป์ขยำยเสียงตำมสำย หมู่ ๒ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนส ำหรับใช้ในกิจกรรมหมู่บ้ำน หมู่ ๓ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๔ 
 
 
 
 

 
 

 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนย์ อสม.บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๖ 
 
 
 
 
 
 

 

 



๘๒ 

 

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

 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเสียงตำมสำยและตู้น้ ำเย็น หมู่ ๘ 
 
 
 
 
 
 

   

 

ต าบลบ้านดง 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้อพัดลมแขวนเต้นท์ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ ๑ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมพร้อมสำยไฟติดตั้งสุสำนบ้ำนดง หมู่ ๒ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๘๓ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรจัดซื้อพัดลม หมู่ ๓ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรติดตั้งเครื่องเสียงในหอประชุม หมู่ ๔ 
 
 
 
 
 
 

  

โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
หมู่ ๕ 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อเตำแก๊ส, ถังแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ ๖ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อโต๊ะพับ หมู่ ๗ 
 
 
 
 
 
 

 

 



๘๔ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
โครงกำรจัดซื้อพัดลมแขวนเต้นท์ หมู่ ๘ 
 
 
 
 
 
 

 

 

ต าบลจางเหนือ 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดันระบบดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรจัดซื้อพัดลมไอน้ ำ 
 
 
 
 
 
 

 

 

ต าบลนาสัก 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้อพัดลม 
 
 
 
 
 
 

 



๘๕ 

 

ต าบลบ้านเสด็จ 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน และเครื่องพ่นหมอกควัน
ก ำจัดยุงเพ่ือใช้ประโยชน์ภำยในต ำบลบ้ำนเสด็จ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

เอกสารแนบ ๖ 
แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน

โดยรอบโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๒  
และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๗ 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบล ประจ าปี ๒๕๖๒  

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

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนส าหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๒

 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

 



๘๘ 

 

 
 

 
 

 



๘๙ 

 

 
 

 
 



๙๐ 

 

 

 



๙๑ 

 

 

 



๙๒ 

 

 

 



๙๓ 

 

เอกสารแนบ ๗ 
รายละเอยีดบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

เหมืองแร่ลิกไนต์และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๔ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 46,642.37   - 46,642.37    • บุคบัญชีเงินฝาก

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

รวม 48,452.37   - 48,452.37   คงเหลือตามบัญชี 48,542.37 บาท
11 ม.ค. 62 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00 - 148,452.37  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 100,000.00 - 148,452.37 คงเหลือตามบัญชี 148,452.37 บาท
4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 148,452.37 -             148,452.37  • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 - 3,200.00     145,252.37  • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าน้ ามันรถอาจารย์ (ข้ามาสอนเก็บปุ๋ยไส้เดือน) - 600.00        144,652.37  • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเงินค่าเบ้ียประชุมเพ่ือคืนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ในงานประชุมคร้ังท่ี 1/2561 - 2,350.00     142,302.37  • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าด าเนินโครงการกองทุนพัฒนา ต.แม่เมาะ - 120,000.00  22,302.37    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 148,452.37 126,150.00 22,302.37   คงเหลือตามบัญชี 22,302.37 บาท
30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 22,302.37   -             22,302.37    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 307.70       -             22,610.07    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 307.70       -             22,610.07   คงเหลือตามบัญชี 22,610.07 บาท

26 ส.ค. 62 ยอดยกมา 22,610.07   22,610.07    • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินคืนบัญชีเนื่องจากเงินเหลือจากการด าเนินโครงการ 20.00         - 22,630.07    • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 -            4,960.00     17,670.07    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 22,630.07   4,960.00     17,670.07   คงเหลือตามบัญชี 17,670.07 บาท
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 17,670.07   -             17,670.07    • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 1,310.50     -             18,980.57    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 1,310.50     -             18,980.57   คงเหลือตามบัญชี 18,980.57 บาท

31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 18,980.57   -             18,980.57    • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 41.58         -             19,022.15    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 41.58         -             19,022.15   คงเหลือตามบัญชี 19,022.15 บาท

กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ต าบลแม่เมาะ) 
งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38112-2

 



 

๙๕ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 98,729.66     -               98,729.66     • บุคบัญชีเงินฝาก

ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังงท่ี 3/2561 900.00         -               99,629.66     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 99,629.66     -               99,629.66    คงเหลือตามบัญชี 99,629.66 บาท
11 ม.ค. 62 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00   -               199,629.66   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 100,000.00   -               199,629.66  คงเหลือตามบัญชี 199,629.66 บาท
4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 199,629.66   -               199,629.66   • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 -              2,096.50        197,533.16   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าน้ ามันรถอาจารย์ (ข้ามาสอนเก็บปุ๋ยไส้เดือน) -              600.00          196,933.16   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกเงินค่าเบ้ียประชุมเพ่ือคืนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ในงานประชุมคร้ังท่ี 1/2561 -              2,500.00        194,433.16   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าด าเนินโครงการกองทุนพัฒนา ต.สบป้าด -              160,000.00    34,433.16     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 199,629.66   165,196.50    34,433.16    คงเหลือตามบัญชี 34,433.16 บาท
30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 34,433.16     -               34,433.16     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 399.20         -               34,832.36     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 34,832.36    -               34,832.36    คงเหลือตามบัญชี 34,832.36 บาท

26 ส.ค. 62 ยอดยกมา 34,832.36     -               34,832.36     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 -              3,630.00        34,832.36     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 34,832.36    3,630.00       31,202.36    คงเหลือตามบัญชี 31,202.36 บาท
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 31,202.36     -               31,202.36     • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 825.00         -               32,027.36     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 825.00         -               32,027.36    คงเหลือตามบัญชี 32,027.36 บาท

31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 32,027.36     -               32,027.36     • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 62.04           -               32,089.40     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 62.04           -               32,089.40    คงเหลือตามบัญชี 32,089.40 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๖ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ/หมายเหตุ
11 ม.ค. 62 ยอดยกมา 58,446.39   - 58,446.39       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  - 158,446.39     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 158,446.39 - 158,446.39    คงเหลือตามบัญชี 158,446.39 บาท

19 เม.ย. 62 ยอดยกมา 158,446.39  - 158,446.39     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 - 4,000.00    154,446.39     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม - 4,000.00    154,446.39    คงเหลือตามบัญชี 154,446.39 บาท
16 พ.ค. 62 ยอดยกมา 154,446.39  - 154,446.39     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากงานประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 2,053.50     - 156,499.89     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 156,499.89 - 156,499.89    คงเหลือตามบัญชี 156,499.89 บาท

4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 156,499.89  - 156,499.89     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2562 -             130,000.00 26,499.89       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าค่าน้ ามันรถอาจารย์จากโครงการก าจัดขยะด้วยไส้เดือนดิน 600.00       25,899.89      

รวม 156,499.89 130,600.00 25,899.89     คงเหลือตามบัญชี 25,899.89 บาท
30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 25,899.89   - 25,899.89       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 328.15        - 26,228.04       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 26,228.04   - 26,228.04      คงเหลือตามบัญชี 26,228.04 บาท

23 ส.ค. 62 ยอดยกมา 26,228.04   - 26,228.04       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 - 4,500.00    21,728.04       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 26,228.04   4,500.00    21,728.04      คงเหลือตามบัญชี 21,728.04 บาท
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 21,728.04   - 21,728.04       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากงานประชุมคร้ังท่ี 2 1,519.50     - 23,247.54       • สมุดบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินเหลือจากโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ 10,000.00   - 33,247.54      

รวม 33,247.54   - 33,247.54      คงเหลือตามบัญชี 33,247.54 บาท
31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 33,247.54   - 33,247.54       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 61.42         33,308.96       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 33,308.96   -            33,308.96      คงเหลือตามบัญชี 33,308.96 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2562 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๗ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
11 ม.ค. 62 ยอดยกมา 97,352.12   - 97,352.12       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  - 197,352.12     • เงินสดคงเหลือ
รวม 197,352.12  - 197,352.12    คงเหลือตามบัญชี 197,352.12 บาท

19 เม.ย. 62 ยอดยกมา 197,352.12  - 197,352.12     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 - 3,500.00    193,852.12     • เงินสดคงเหลือ

รวม 3,500.00    193,852.12    คงเหลือตามบัญชี 193,852.12 บาท
16 พ.ค. 62 ยอดยกมา 193,852.12  - 193,852.12     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดท่ีเหลือจากงานประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 1,265.50     - 195,117.62     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 195,117.62  195,117.62    คงเหลือตามบัญชี 195,117.62 บาท

4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 195,117.62  - 195,117.62     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2562 - 170,000.00 25,117.62       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าและค่าน้ ามันรถอาจารย์จากโครงการก าจัดขยะด้วยไส้เดือนดิน - 600.00       24,517.62      

รวม 195,117.62  170,600.00 24,517.62      คงเหลือตามบัญชี 24,517.62 บาท
30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 24,517.62   - 24,517.62       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 409.82        - 24,927.44       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 24,927.44   - 24,927.44      คงเหลือตามบัญชี 24,927.44 บาท

23 ส.ค. 62 ยอดยกมา 24,927.44   - 24,927.44       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 - 3,500.00    21,427.44       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 24,927.44   3,500.00    21,427.44      คงเหลือตามบัญชี 21,427.44 บาท
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 21,427.44   - 21,427.44       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดท่ีเหลือจากงานประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 1,155.50     - 22,582.94       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 22,582.94   - 22,582.94      คงเหลือตามบัญชี 22,582.94 บาท

31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 22,582.94   - 22,582.94       • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 47.95         - 22,630.89       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 22,630.89   - 22,630.89      คงเหลือตามบัญชี 22,630.89 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2562 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๘ 

 

11 ม.ค. 62 ยอดยกมา 77,928.38   - 77,928.38       • บุคบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  - 177,928.38     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 177,928.38 - 177,928.38    คงเหลือตามบัญชี 177,928.38 บาท
4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 177,928.38  - 177,928.38     • บุคบัญชีเงินฝาก

   - เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 จ านวน 2,384.50 บาท - 2,384.50      175,543.88     • บุคบัญชีเงินฝาก
   - เบิกค่าน้ ามันรถอาจารย์ 600.00         • หลักฐานการโอนเงิน
   - เบิกเงินส าหรับโครงการฯ ต าบลนาสัก 150,000.00   • บุคบัญชีเงินฝาก+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 177,928.38 152,984.50  24,943.88     คงเหลือตามบัญชี 24,943.88 บาท
30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 24,943.88   - 24,943.88      • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 370.88 - 25,314.76       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 25,314.76   - 25,314.76      คงเหลือตามบัญชี 25,314.76 บาท

2 ก.ค. 62 ยอดยกมา 25,314.76   - 25,314.76       • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากโครงการต าบลนาสัก 6,000.00     - 31,314.76       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 31,314.76   -             31,314.76      คงเหลือตามบัญชี 31,314.76 บาท
23 ส.ค. 62 ยอดยกมา 31,314.76   - 31,314.76       • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 - 4,125.00      27,189.76       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 31,314.76   4,125.00      27,189.76      คงเหลือตามบัญชี 27,189.76 บาท

9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 27,189.76   - 27,189.76       • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 1,609.50     - 28,799.26       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 28,799.26   -             28,799.26      คงเหลือตามบัญชี 28,799.26 บาท
31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 28,799.26   - 28,799.26       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 60.70 - 28,859.96       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 28,859.96   -             28,859.96     คงเหลือตามบัญชี 28,859.96 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๙ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
16 ม.ค. 62 ยอดยกมาจากปี 2561 8,543.28     - 8,543.28        • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  - 108,543.28     • บุคบัญชีเงินฝาก 
เงินสดคงเหลือ 5,245.00 บาท 5,245.00     - -  • บุคบัญชีเงินฝาก 

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 113,788.28    • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
25 เม.ย. 62 ยอดยกมา 108,543.28  - 108,543.28     • บุคบัญชีเงินฝาก

 เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่างคร้ังท่ี 1/2562 (ใช้เงินสดคงเหลือ) 5,245.00     3,788.50    1,456.50         • เงินสดคงเหลือ
เงินสดคงเหลือ 1,456.50 บาท 1,456.50     - -  • เงินสดคงเหลือ 

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 109,999.78     • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 108,543.28  - 108,543.28     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกซ้ือของในโครงการพัฒนา(เคร่ืองวัดดัน 10 เคร่ือง และเคร่ืองพ่นหมอกควัน) - 85,000.00  23,543.28       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 1,456.50 บาท 1,456.50     - -  • เงินสดคงเหลือ 

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 24,999.78       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 23,543.28   - 23,543.28       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 217.14        - 23,760.42       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 1,456.50 บาท 1,456.50     - -  • เงินสดคงเหลือ 
เงินสดคงเหลือจากกองทุนพัฒนา 1,000.00 บาท 1,000.00     - -  • เงินสดคงเหลือ 

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 26,216.92       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
26 ส.ค. 62 ยอดยกมา 23,760.42   - 23,760.42       • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง คร้ังท่ี 2/2562 - 4,950.00    18,810.42      • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 1,456.50 บาท 1,456.50     - -  • เงินสดคงเหลือ 
เงินสดคงเหลือจากกองทุนพัฒนา 1,000.00 บาท 1,000.00     - -  • เงินสดคงเหลือ 

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 21,266.92       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 18,810.42   - 18,810.42      • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือคืน - 3,041.50    21,851.92       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 21,851.92       • บุคบัญชีเงินฝาก

31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 21,851.92   - 21,851.92       • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 45.96         - 21,897.88      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 21,897.88      • บุคบัญชีเงินฝาก

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๑๐๐ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
ยอดยกมา 86,410.28   -           86,410.28    • บุคบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 1,810.00     -           88,220.28    • บุคบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลือจากการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 4,550.00     -           92,770.28    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 92,770.28   -           92,770.28   คงเหลือตามบัญชี 92,770.28 บาท
11 ม.ค. 62 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  -           192,770.28   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 100,000.00  -           192,770.28 คงเหลือตามบัญชี 192,770.28 บาท
17 พ.ค. 62 ยอดยกมา 192,770.28  -           192,770.28   • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินคืนจากค่าด าเนินการตรวจสุขภาพ เฉล่ีย 6 ต าบล 888.66        -           193,658.94   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 193,658.94 -           193,658.94 คงเหลือตามบัญชี 193,658.94 บาท

4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 193,658.94  -           193,658.94   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม คร้ังท่ี 1/2562 -             3,200.00    190,458.94   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 -             92,850.00  97,608.94    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 193,658.94 96,050.00 97,608.94   คงเหลือตามบัญชี 97,608.94 บาท
6 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 97,608.94   -           97,608.94    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับเงินคืนจากกองทุนพัฒนา จากการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 2,350.00     -           99,958.94    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 99,958.94   -           99,958.94   คงเหลือตามบัญชี 99,958.94 บาท

30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 99,958.94   -           99,958.94    • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 430.01        -           100,388.95   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 100,388.95 -           100,388.95 คงเหลือตามบัญชี 100,388.95 บาท

2 ม.ค. 62

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 



 

๑๐๑ 

26 ส.ค. 62 ยอดยกมา 100,388.95  -           100,388.95   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม คร้ังที ่2/2562 -             4,960.00    95,428.95    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 100,388.95 4,960.00   95,428.95   คงเหลือตามบัญชี 95,428.95 บาท
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 95,428.95   -           95,428.95   

ฝากเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังที ่2/2562 1,310.50     -           96,739.45    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 96,739.45   -           96,739.45   คงเหลือตามบัญชี 96,739.45 บาท

18 ก.ย. 62 ยอดยกมา 96,739.45   -           96,739.45    • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายด าเนินการตรวจสุขภาพ -             10,000.00  86,739.45    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 96,739.45   10,000.00 86,739.45   คงเหลือตามบัญชี 86,739.45 บาท
31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 86,739.45   -           86,739.45    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 190.85        -           86,930.30    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 86,930.30   -           86,930.30   คงเหลือตามบัญชี 100,388.95 บาท

7 ม.ค. 63 ยอดยกมา 86,930.30   -           86,930.30    • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายด าเนินการตรวจสุขภาพ -             82,565.00  4,365.30      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 86,930.30   82,565.00 4,365.30     คงเหลือตามบัญชี 4,365.30 บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๒ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
ยอดยกมา 92,792.51   -           92,792.51     • บุคบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 900.00       -           93,692.51     • บุคบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลือจากการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 1,400.00     -           95,092.51     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 95,092.51   -           95,092.51    คงเหลือตามบัญชี 95,092.51 บาท
11 ม.ค. 62 รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00 -           195,092.51   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 100,000.00 -           195,092.51  คงเหลือตามบัญชี 195,092.51 บาท
17 พ.ค. 62 ยอดยกมา 195,092.51 -           195,092.51   • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินคืนจากค่าด าเนินการตรวจสุขภาพ 888.66       -           195,981.17   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 195,981.17 -           195,981.17  คงเหลือตามบัญชี 195,981.17 บาท

4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 195,981.17 -           195,981.17   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 -            2,096.50    193,884.67   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 -            92,850.00  101,034.67   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 195,981.17 94,946.50 101,034.67  คงเหลือตามบัญชี 101,034.67 บาท
6 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 101,034.67 -           101,034.67   • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับเงินคืนจากกองทุนพัฒนา จากการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 2,500.00     -           103,534.67   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 103,534.67 -           103,534.67  คงเหลือตามบัญชี 103,534.67 บาท

30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 103,534.67 -           103,534.67   • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 436.28       -           103,970.95   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 103,970.95 -           103,970.95  คงเหลือตามบัญชี 103,970.95 บาท

2 ม.ค. 62

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 



 

๑๐๓ 

26 ส.ค. 62 ยอดยกมา 103,970.95 -           103,970.95   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังที ่2/2562 -            3,630.00    103,970.95   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 103,970.95 3,630.00   100,340.95  คงเหลือตามบัญชี 100,340.95 บาท
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 100,340.95 -           100,340.95  

ฝากเงินคงเหลือจากการประชุมคร้ังที ่2/2562 825.00       -           101,165.95   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 101,165.95 -           101,165.95  คงเหลือตามบัญชี 101,165.95 บาท

18 ก.ย. 62 ยอดยกมา 101,165.95 -           101,165.95   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายด าเนินการตรวจสุขภาพ -            10,000.00  91,165.95     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 101,165.95 10,000.00 91,165.95    คงเหลือตามบัญชี 91,165.95 บาท
31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 91,165.95   -           91,165.95     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 199.47       -           91,365.42     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 91,365.42   -           91,365.42    คงเหลือตามบัญชี 91,365.42 บาท

7 ม.ค. 63 ยอดยกมา 91,365.42   -           91,365.42     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายด าเนินการตรวจสุขภาพ -            82,565.00  8,800.42      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 91,365.42   82,565.00 8,800.42     คงเหลือตามบัญชี 8,800.42 บาท  
 

 

 

 

 

 



 

๑๐๔ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ/หมายเหตุ
11 ม.ค. 62 ยอดยกมา 100,856.32  - 100,856.32     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  - 200,856.32     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 200,856.32 - 200,856.32    คงเหลือตามบัญชี 200,856.32 บาท

19 เม.ย. 62 ยอดยกมา 200,856.32  - 200,856.32     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 - 4,000.00    196,856.32     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม - 4,000.00    196,856.32    คงเหลือตามบัญชี 196,856.32 บาท
16 พ.ค. 62 ยอดยกมา 196,856.32  - 196,856.32     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดท่ีเหลือจากงานประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 2,053.50     - 198,909.82     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 198,909.82 - 198,909.82    คงเหลือตามบัญชี 198,909.82 บาท

17 พ.ค. 62 ยอดยกมา 198,909.82  - 198,909.82     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดท่ีเหลือจากใช้จ่ายงานตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 888.66        - 199,798.48     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 199,798.48 - 199,798.48    คงเหลือตามบัญชี 199,798.48 บาท
4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 199,798.48  - 199,798.48     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 - 92,850.00   106,948.48     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 92,850.00  106,948.48    คงเหลือตามบัญชี 106,948.48 บาท

30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 106,948.48  - 106,948.48     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 447.82        - 107,396.30     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 107,396.30  - 107,396.30    คงเหลือตามบัญชี 107,396.30 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๕ 

23 ส.ค. 62 ยอดยกมา 107,396.30  - 107,396.30     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังที ่2 ประจ าปี 2562 - 4,500.00    102,896.30     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 107,396.30  4,500.00    102,896.30    คงเหลือตามบัญชี 102,896.30 บาท
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 102,896.30  - 102,896.30     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดทีเ่หลือจากงานประชุมคร้ังที ่2 ประจ าปี 2562 1,519.50     - 104,415.80     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 104,415.80 - 104,415.80    คงเหลือตามบัญชี 104,415.80 บาท

18 ก.ย. 62 ยอดยกมา 104,415.80  - 104,415.80     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงานตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2562 - 10,000.00   94,415.80       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 104,415.80 10,000.00   94,415.80      คงเหลือตามบัญชี 94,415.80 บาท
31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 94,415.80   - 94,415.80       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 205.98        - 94,621.78       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 94,621.78   - 94,621.78      คงเหลือตามบัญชี 94,621.78 บาท

7 ม.ค. 63 ยอดยกมา 94,621.78   - 94,621.78       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 และค่าแคชเชียร์เช็ค - 82,585.00   12,036.78       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 94,621.78   82,585.00  12,036.78      คงเหลือตามบัญชี 12,036.78 บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๖ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
11 ม.ค. 62 ยอดยกมา 103,502.91  - 103,502.91     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  - 203,502.91     • เงินสดคงเหลือ
รวม 203,502.91  - 203,502.91    คงเหลือตามบัญชี 203,502.91 บาท

19 เม.ย. 62 ยอดยกมา 203,502.91  - 203,502.91     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 - 3,500.00    200,002.91     • เงินสดคงเหลือ

รวม - 3,500.00    200,002.91    คงเหลือตามบัญชี 200,002.91 บาท
16 พ.ค. 62 ยอดยกมา 200,002.91  - 200,002.91     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดท่ีเหลือจากงานประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 (ใช้จ่ายไปจ านวน 2,234.50 บาท) 1,265.50     - 201,268.41     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 201,268.41 - 201,268.41    คงเหลือตามบัญชี 201,268.41 บาท

17 พ.ค. 62 ยอดยกมา 201,268.41  - 201,268.41     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดท่ีเหลือจากใช้จ่ายงานตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 888.66        - 202,157.07     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 202,157.07  - 202,157.07    คงเหลือตามบัญชี 202,157.07 บาท
4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 202,157.07  - 202,157.07     • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 - 92,850.00   109,307.07     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 202,157.07  92,850.00  109,307.07    คงเหลือตามบัญชี 109,307.07 บาท

30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 109,307.07  - 109,307.07     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 454.38        - 109,761.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 109,761.45  - 109,761.45    คงเหลือตามบัญชี 109,761.45 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๗ 

23 ส.ค. 62 ยอดยกมา 109,761.45  - 109,761.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 - 3,500.00    106,261.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 109,761.45  3,500.00    106,261.45    คงเหลือตามบัญชี 106,261.45 บาท
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 106,261.45  - 106,261.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดท่ีเหลือจากงานประชุมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 (ใช้จ่ายไปจ านวน 2,344.50 บาท) 1,155.50     - 107,416.95     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 107,416.95  - 107,416.95    คงเหลือตามบัญชี 107,416.95 บาท

18 ก.ย. 62 ยอดยกมา 107,416.95  - 107,416.95     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2562 - 14,200.00   93,216.95       • สมุดบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดเนื่องจากเบิกมาเกินจ านวน 4,200.00     97,416.95       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 111,616.95  14,200.00   97,416.95      คงเหลือตามบัญชี 97,416.95 บาท
31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 97,416.95   - 97,416.95       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 211.77        - 97,628.72       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 97,628.72   - 97,628.72      คงเหลือตามบัญชี 97,628.72 บาท

7 ก.ค. 63 ยอดยกมา 97,628.72   - 97,628.72       • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 - 82,565.00   15,063.72       • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 97,628.72   82,565.00  15,063.72      คงเหลือตามบัญชี 15,063.72 บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๘ 

2 ม.ค. 62 ยอดยกมา 101,915.60  - 101,915.60     • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากงานตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2561 350 - 102,265.60     • บุคบัญชีเงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

รวม 102,265.60  - 102,265.60    คงเหลือตามบัญชี 102,265.60 บาท
11 ม.ค. 62 ยอดยกมา 102,265.60  - 102,265.60     • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00  - 202,265.60     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 202,265.60  - 202,265.60    คงเหลือตามบัญชี 202,265.60 บาท

17 พ.ค. 62 ยอดยกมา 202,265.60  - 202,265.60     • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากงานตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2561 888.66        - 203,154.26     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 203,154.26  - 203,154.26    คงเหลือตามบัญชี 203,154.26 บาท
4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 203,154.26  - 203,154.26     • บุคบัญชีเงินฝาก

   - เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง ในการปะชุมคร้ังท่ี 1/2562 - 2,384.50    200,769.76     • บุคบัญชีเงินฝาก
   - เบิกค่าตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2561 + ค่าธรรมเนียม Cashier Cheques - 92,870.00  -

รวม 203,154.26  95,254.50  107,899.76    คงเหลือตามบัญชี 107,899.76 บาท
30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 107,899.76  - 107,899.76     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 453.12 - 108,352.88     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 108,352.88 - 108,352.88   คงเหลือตามบัญชี 108,352.88 บาท

23 ส.ค. 62 ยอดยกมา 108,352.88  - 108,352.88    • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 - 4,125.00    104,227.88     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 108,352.88 4,125.00    104,227.88    คงเหลือตามบัญชี 104,277.88 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 



 

๑๐๙ 

9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 104,227.88  - 104,227.88     • บุคบัญชีเงินฝาก
   ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมคร้ังที ่2/2562 1,609.50     - 105,837.38     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 105,837.38 - 105,837.38    คงเหลือตามบัญชี 105,837.38 บาท
18 ก.ย. 62 ยอดยกมา 105,837.38  - 105,837.38     • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินเพ่ือเตรียมงานตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2562 - 10,000.00  95,837.38       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 105,837.38 10,000.00  95,837.38     คงเหลือตามบัญชี 95,837.38 บาท

31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 95,837.38   - 95,837.38      • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 208.56 - 96,045.94       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 96,045.94   - 96,045.94      คงเหลือตามบัญชี 96,045.94 บาท
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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๐ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
16 ม.ค. 62 ยอดยกมาจากปี 2561 95,883.35 - 95,883.35  • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 100,000.00 - 195,883.35  • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 4,136.67 บาท 4,136.67     - 4,136.67         • เงินสดคงเหลือ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 200,020.02     • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
21 ม.ค. 62 ยอดยกมา 195,883.35  - 195,883.35     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเตรียมจ่ายค่าตรวจสุขภาพ - 10,000.00  185,883.35     • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 4,136.67 บาท 4,136.67     - 4,136.67         • เงินสดคงเหลือ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 190,020.02     • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
3 เม.ย. 62 ยอดยกมา 185,883.35  - 185,883.35     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมจ่ายค่าตรวจสุขภาพ - 10,000.00  175,883.35     • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 4,136.67 บาท 4,136.67     - 4,136.67         • เงินสดคงเหลือ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 180,020.02     • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
5 เม.ย. 62 ยอดยกมา 175,883.35  - 175,883.35     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมจ่ายค่าตรวจสุขภาพ - 10,000.00  165,883.35     • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 4,136.67 บาท 4,136.67     - 4,136.67         • เงินสดคงเหลือ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 170,020.02     • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
25 เม.ย. 62 ยอดยกมา 165,883.35  - 165,883.35     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าเบ้ียประชุมและค่าอาหารว่างคร้ังท่ี 1/2562 (ใช้เงินสดคงเหลือ) 4,136.67     3,788.50    348.17           • เงินสดคงเหลือ
เงินสดคงเหลือ 348.17 บาท 348.17        - 348.17           • เงินสดคงเหลือ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - 166,231.52     • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
17 พ.ค. 62 ยอดยกมา 165,883.35  - 165,883.35     • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือ 888.66        - 166,772.01     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 166,772.01     • บุคบัญชีเงินฝาก

4 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 166,772.01  - 166,772.01     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 - 92,850.00  73,922.01       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือเตรียมจ่ายค่าตรวจสุขภาพ 30,000 บาท 30,000.00   - 30,000.00       • เงินสดคงเหลือ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 103,922.01     • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

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

งบประมาณประจ าปี 2562  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๑๑๑ 

30 มิ.ย. 62 ยอดยกมา 73,922.01   - 73,922.01       • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 385.18        - 74,307.19       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ 30,000 บาท 30,000.00   - 30,000.00       • เงินสดคงเหลือ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 104,307.19     • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
11 ก.ค. 62 ยอดยกมา 74,307.19   - 74,307.19       • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือ 30,000.00   - 104,307.19     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 104,307.19     • บุคบัญชีเงินฝาก

26 ส.ค. 62 ยอดยกมา 104,307.19  - 104,307.19     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง คร้ังท่ี 2/2562 - 4,950.00    99,357.19       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 99,357.19       • บุคบัญชีเงินฝาก
9 ก.ย. 62 ยอดยกมา 99,357.19   - 99,357.19       • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือ 934.00        - 100,291.19     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 100,291.19     • บุคบัญชีเงินฝาก

18 ก.ย. 62 ยอดยกมา 100,291.19  - 100,291.19     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 - 10,000.00  90,291.19       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 90,291.19       • บุคบัญชีเงินฝาก
31 ธ.ค. 62 ยอดยกมา 90,291.19   - 90,291.19       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 194.37        - 90,485.56       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน - - 90,485.56       • บุคบัญชีเงินฝาก  



 

๑๑๒ 

 

เอกสารแนบ ๘ 
แผนด าเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง

แร่ลิกไนต์และโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๓ 

 

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๓ (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 ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒

 
 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกจิกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๓ (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 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
ปี ๒๕๖๓

 

 


