
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน  
โครงการเหมืองแรล่ิกไนต์แม่เมาะ 

 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 

 

 
 

มกราคม ๒๕๖๕ 
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 

• หลักเกณฑ์ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์  

 และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

๖. เอกสำรแนบ ๔            ๓๘ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

  



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

๗. เอกสำรแนบ ๕            ๕๕ 

 • ส ำเนำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

       กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ 

๗. เอกสำรแนบ ๖                              ๖๘ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

       ประจ ำปี ๒๕๖๔ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๘. เอกสำรแนบ ๗                    ๗๗ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบ 

       โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๔ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๙. เอกสำรแนบ ๘                    ๗๙ 

 • รำยละเอียดบัญชีค่ำใช้จ่ำยกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

       กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

๑๐. เอกสำรแนบ ๙                    ๙๒ 

 • แผนด ำเนินงำนโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

       โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 
รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ 

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

๑.  ข้อมูลประทานบัตร 

ชื่อผู้ถือประทำนบัตร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ประทำนบัตรเลขท่ี      ๑๔-๓๖/๒๕๕๓ 

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 
ชนิดแร่ ลิกไนต์ ที่ต ำบล แม่เมำะ อ ำเภอ แม่เมำะ จังหวัด ล ำปำง 
อำยุประทำนบัตร ๒๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๘๕ 
สถำนภำพปัจจุบัน  ขอเปิดกำรท ำเหมือง  เปิดกำร  หยุดกำร 
สถำนที่ติดต่อ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมำะ) ๘๐๑ หมู่ที่ ๖ ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๕๔-๙๕๐ โทรสำร ๐๕๔-๒๕๔-๑๖๓ 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)
 จัดท ำหลักเกณฑ์ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยกองทุน (ดังเอกสำรแนบ ๓)
 ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดท ำระเบียบ เหตุผล …...................................................................................... .............
๓.๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์
 ด ำเนินกำรแล้ว ประชุมครั้งที่ …...................................................................................  

(ตำมรำยงำนกำรประชุม ดังเอกสำรแนบ ๔)
 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เหตุผล …....................................................................................................... 
๓.๓ กำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุน 
 ด ำเนินกำรแล้ว (แสดงส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร ดังเอกสำรแนบ ๕) 

๑) กองทุน พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 
 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

  ก่อนเปิดกำรท ำเหมือง

   ครั้งที่ ................... 

........ 

๑/๒๕๖๔ 

๑/๒๕๖๔  



๒ 

 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 

๒) กองทุน พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 
 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๓) กองทุน พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๔) กองทุน พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๕) กองทุน พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๖) กองทุน พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๗) กองทุน เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลแม่เมำะ 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๘) กองทุน เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลสบป้ำด 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๙) กองทุน เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนดง 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๑๐) กองทุน เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลนำสัก 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๑๑) กองทุน เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลจำงเหนือ 

 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 
 



๓ 

 

๑๒) กองทุน เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ลิกไนต์ ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ  แม่เมำะ 
 
 

อัตรำกำรผลิตแร่         - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 

 ยังไม่ได้เปิดบัญชี/น ำเงินเข้ำบัญชี เหตุผล  
 

 

๓.๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน (รำยละเอียด และภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรม ดังเอกสำรแนบ ๖
เอกสำรแนบ ๗ และเอกสำรแนบ ๘) 
 

๑. โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ๖ ต ำบล ภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ฯ 
      ๑.๑) ต ำบลแม่เมำะ 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือสนับสนุนจุดคัดกรองโควิด-๑๙ 
 

วันที่ ๒๐ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือสนับสนุนจุดคัดกรองโควิด-๑๙ 
 

วันที่ ๒๐ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อไฟโซล่ำเซลล์วัดหำงฮุง 
 

วันที่ ๒๗ เดือน  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติก 
 

วันที่ ๔ เดือน  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคโควิด-๑๙ บ้ำนปงชัย 
 

วันที่ ๑๒ - ๑๖ เดือน  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ๕๘ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรติดตั้งไฟแสงสว่ำงอำคำรอเนกประสงค์ บ้ำนห้วยคิง 
 

วันที่   ๓๐ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ต่อน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
 

วันที่    ๓ เดือน  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 



๔ 

 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนหน้ำผำก และหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกันโรค 
โควิด-๑๙ 

 

วันที่    ๓ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่อง Printer สนับสนุนกิจกรรมของหมู่บ้ำนเวียงสวรรค์ 
 

วันที่    ๒๘ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๐ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๓,๙๙๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อถังน้ ำแข็งแช่น้ ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรม อสม. บ้ำนเวียงสวรรค์ 
 

วันที ่    ๒๒ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๓ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๓,๘๑๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบส่งน้ ำเข้ำพ้ืนที่กำรเกษตรในครัวเรือน 
 

วันที่    ๒๔ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๓ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอำคำรอเนกประสงค์ 
 

วันที่    ๑ เดือน  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำให้แสงสว่ำง บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ 
 

วันที่    ๑๕ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗,๘๐๐ บำท 
 

๑.๒) ต ำบลสบป้ำด 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์บ้ำนสบป้ำด 
 

วันที่    ๒๕ เดือน  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร   ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องถ่ำยเอกสำร-เครื่องปริ้นท์ 
 

วันที่    ๑๘ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๖ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติกบ้ำนสวนป่ำแม่จำง 
 

วันที่    ๑๘ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองโควิด-๑๙ บ้ำนสบเมำะ 
 

วันที่   ๒๑ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 



๕ 

 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๑,๖๓๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ไฟเลนท์ประจ ำหมู่บ้ำนห้วยรำกไม้ 
 

วันที่   ๑๕ เดือน    ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรซ่อมแซมเครื่องเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำนปงต้นปิน 
 

วันที่   ๒๑ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำและจัดซื้อ 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนบ้ำนแม่เกี๋ยง 

 

วันที่   ๒๑ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องประชุมหมู่บ้ำนใหม่ฉลองรำช 
 

วันที่   ๒๑ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๒๖,๐๐๐ บำท 
 
๑.๓) ต ำบลนำสัก 

 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อพัดลมโคจร 
 

วันที่   ๑๔ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๙๐,๐๐๐ บำท 
 
๑.๔) ต ำบลบ้ำนดง 

 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ๓ เครื่อง 
 

วันที่   ๓๐ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๓ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๑,๖๔๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์บ้ำนดง 
 

วันที่ ๒ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกัน 
โรคบ้ำนท่ำสี ม.๓ 

 

วันที่ ๒๓ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 
 
 

- 



๖ 

 

 
 

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรค 
 

วันที่   ๒๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๒ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้ำงสุขภำพ 
 

วันที่   ๔ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๖ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อโปรเจคเตอร์ 
 

วันที่   ๑๕ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๑,๐๕๙ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้ำงสุขภำพ 
 

วันที่   ๒๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๐ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์กลุ่ม อสม.ประจ ำหมู่บ้ำน 
 

วันที่   ๒๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๒ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒,๐๐๐ บำท 
 
๑.๕) ต ำบลจำงเหนือ 

 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องเสียงสนำม ต ำบลจำงเหนือ 
 

วันที่   ๑ เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๙๓,๑๐๐ บำท 
 
๑.๖) ต ำบลบ้ำนเสด็จ 

 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อก ำจัดยุงลำยป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ต ำบลบ้ำนเสด็จ 

 

วันที่   ๑๖ เดือน  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑๐ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๘๐,๒๕๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน 
 

วันที่   ๑๐ เดือน   มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๖ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๐,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 
 

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 



๗ 

 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๔ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  ๔,๘๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ 
 

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๙ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๓๑,๕๐๐ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรจัดซื้อเครื่องเจำะสกัด 
 

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร    ๑ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  ๔,๕๐๐ บำท 
 

๒. โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ ๖ ต ำบล ภำยใต้กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่ฯ 
     - เนื่องจำกสถำณกำรณ์กำรระบำดของไวรัส โควิด-๑๙ และ กำรตรวจสุขภำพ เป็นกำรรวมกลุ่มของ
ประชำชนเป็นจ ำนวนมำก ทำง รพ.แม่เมำะ จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้ จึงเลื่อนก ำหนดกำร
ตรวจสุขภำพประชำชนออกไป จนกว่ำสถำณกำรณ์กำรแพร่ระบำดจะคลี่คลำยลง ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำร
ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๓.๕ แผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป (รำยละเอียด ดังเอกสำรแนบ ๙)  

               ๑) กิจกรรม.................................................................................................................. ............................. 
     …............................................................................................................................................................ .. 

                งบประมำณ ….........................................................................................................................................  

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

                งบประมำณ ….........................................................................................................................................  
 
 
              .................................................. 

        (นำยเกษม  มงคลเกียรติชัย) 
   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 

          ผู้รำยงำน 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
๑๐๐,๐๐๐ บำท/ต ำบล รวมทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บำท/ป ี

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
   ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ต ำบล รวมทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บำท/ปี 

โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 



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 
ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่          

เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
เหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 

 



๒๙ 

 



๓๐ 

 



๓๑ 

 



๓๒ 

 



๓๓ 

 



๓๔ 

 

เอกสารแนบ ๓ 
หลักเกณฑ์ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวัง 
สุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 



๓๖ 

 

 



๓๗ 

 

  



๓๘ 

 

เอกสารแนบ ๔ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๓๙ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ 

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

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำงรัตนำ    พุทธวงศ์   พัฒนำกรประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๒. น.ส.อภิญญำ   บัวละวงค์  พัฒนำกรประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๓. นำวสำวอัจฉรำ  มำสืบ   (แทน) พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๔. นำงสำวอภิรมย์  ค ำภักดี   (แทน) พัฒนำกรประจ ำต ำบลนำสัก 
๕. นำยกระสิน  เขียวปิง   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๖. นำงฟองจันทร์  อินทวงศ์  (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบป้ำดวิทยำ 
๗. ว่ำที่ ร.ต.นิกร  ตันชุ่ม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสวรรค์ 
๘. นำงทิพพำ   ใจใหญ่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบจำงวิทยำ 
๙. นำยเฉลิมพล  บรรจง   (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ 
๑๐. น.ส.ชชัฎำ   ใจมำบุตร  (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย 
๑๑. นำยสมคิด   เครือสบจำง  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ  
๑๒. นำยกิตติยพงษ์  หล่อทอง  (แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 

 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยประจวบ ดอนค ำมูล  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยสุขเกษม สุริยำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
๓. น.ส.บุษรำคัม แจ้ห่มเครือ  (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๔. นำยไพบูลย์  อ่ินแก้วน่ำน  (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำงเหนือ 
๕. นำยดุษฎี  อุตมำ   (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๖. นำยไชยวัฒน์ อุทธำเครือ  (แทน) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๗. นำยถนอม  กุลพินิจมำลำ  ก ำนันต ำบลบ้ำนสบป้ำด 
๘. นำยประสงค์ ค ำฟูบุตร  ก ำนันต ำบลบ้ำนดง 
๙. นำยผจญ  ชุ่มวังค์   ก ำนันต ำบลจำงเหนือ 
๑๐. นำยมนตรี  จ ำปำค ำ   ก ำนันต ำบลนำสัก 
๑๑. นำยปกร  ซุ่นใช้   (แทน) ก ำนันต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๒. นำงเอมอร ณ ล ำปำง  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. นำยณัฐพงษ์ อบแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
๑๔.  นำยบุญมำ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 
๑๕.  นำยอนันต์ กันทะอู   ผู้ใหญ่บ้ำนหำงฮุง หมู่ ๓ 
๑๖.  น.ส.อ ำไพ สมดวง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 
๑๗.  นำงสมศรี สอนมำนะ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 



๔๐ 

 

๑๘.  นำงอริสสรำ เครือบุญมำ  ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขม หมู่ ๗ 
๑๙.  นำงเบญจวรรณ ขัตติยำกุล  ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 
๒๐.  นำงเสำวลักษณ์ เตชนันต์   ผู้ใหญ่บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
๒๑.  น.ส.กำญจนำ เมฆแสน   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ ๑๒ 
๒๒.  นำงจันทร์ดี วงค์อ้ำย   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
๒๓.  นำงจันทร์ศรี วงค์อ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
๒๔.  นำยสมจิต วงศ์ปิน   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่จำง หมู่ ๓ 
๒๕.  นำยศรีทวน พำทุม   ผู้ใหญ่บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
๒๖.  น.ส.โสภำ  อินทวงค์  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
๒๗.  นำยศรีบุตร มะติยำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
๒๘.  นำงอรกำนต์ ไชยทอง   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๒๙.  นำยนิพล  อัครวีรวัฒนำ  ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
๓๐.  นำยสมบูรณ ์ ค ำปลิว   ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำปุย หมู่ ๔ 
๓๑.  นำยแก้ว  ลำภมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่ส้ำน หมู่ ๖ 
๓๒.  นำยประจักษ์ ชำติสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนสวนป่ำแม่เมำะ หมู่ ๗ 
๓๓.  ว่ำที่ร.ต.ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำนหัวฝำยหล่ำยทุ่ง หมู่ ๘ 
๓๔.  นำยสำมำรถ แก้วหน่อ  ผู้ใหญ่บ้ำนปงแท่น หมู่ ๑  
๓๕.  นำยณรงค์ แก้ววงค์สำย  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนกอรวก หมู่ ๓ 
๓๖.  นำงสมจิต พลเคน   ผู้ใหญ่บ้ำนทำน หมู่ ๔ 
๓๗.  นำยตี๋  อินเตชะ   ผู้ใหญ่บ้ำนนำสันติรำษฎร์ หมู่ ๖ 
๓๘.  นำยฉลองชัย ทิพย์ธำรำกร  ผู้ใหญ่บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ หมู่ ๗ 
๓๙.  นำยศรีมำ แก้วรวม   ก ำนันต ำบลนำสัก 
๔๐.  นำยรัตน์  อุหม่อง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ 
๔๑.  นำยด ำเนิน สังขวำรี   ผู้ใหญ่บ้ำนปำงป๋วย หมู่ ๒ 
๔๒.  นำยกิตติชัย กันแก้ว   ผู้ใหญ่บ้ำนวังน้ ำต้อง หมู่ ๓ 
๔๓.  นำยสว่ำง  วงค์นำสัก  ผู้ใหญ่บ้ำนนำสัก หมู่ ๔ 
๔๔.  นำยเสมียน แก้วชัยวงศ์  ผู้ใหญ่บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ ๕ 
๔๕.  นำงพรรณวิไล จันทร์วงค ์  ผู้ใหญ่บ้ำนสบจำง หมู่ ๖ 
๔๖.  นำยณรงค์เดช วงค์อ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ 
๔๗.  นำยเมธี  มะโนปิน  ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งเลำงำม หมู่ ๙ 
๔๘.  นำยปกร  ซุ่นใช้   (แทน) ก ำนันต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๔๙.  นำยสุภำพ ค ำฟูบุตร  ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๕๐.  นำยเดชำ  ปัญญำดี   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๕๑.  นำยสิทธิ  สิงห์ค ำ   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 
๕๒.  น.ส.สุทิศำ แก้วอินถำ  (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๕๓.  นำยอภิชัย ค ำเครือ   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม หมู่ ๗ 
๕๔.  น.ส.บุญเทียม วงศ์อ่อน   (แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๕๕.  นำยองอำจ พรหมพัง  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 



๔๑ 

 

๕๖.  นำยประทีป รุ่มรวย   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๕๗.  นำงสังข์วำล พรมเปียง  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๒ 
๕๘.  นำงศิริพร วงศ์ค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนหำงฮุง หมู่ ๓ 
๕๙.  นำงอัมรินทร์ อินเตชะ   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนแม่เมำะสถำนี หมู่ ๔ 
๖๐.  นำงพัชรี  ไชยะเสน  ประธำน อสม.บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
๖๑.  นำงศรีไพ  สุปน   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
๖๒.  นำงวันดี  ผำทอง   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่นำแขม หมู่ ๗ 
๖๓.  นำงกัลยำ  วงค์สถิตย์  ประธำน อสม.บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 
๖๔.  นำงอรวรรณ ศรีพจน์   ประธำน อสม.บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 
๖๕.  นำงพิกุล  ทำสุวรรณ  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่มงคล หมู่ ๑๐ 
๖๖.  นำงปัทมำกรณ์ อำจธัญกรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
๖๗.  นำงฟองจันทร์ อินทร์จักร  ประธำน อสม.บ้ำนนำเวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ ๑๒ 
๖๘.  นำงนงครำญ พงค์จินดำรัศมี  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนสบป้ำด หมู่ ๑ 
๖๙.  นำงอัมพร วงค์อ้ำย   ประธำน อสม.บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
๗๐.  นำงแสงหล้ำ ทองใหญ่  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่จำง หมู่ ๓ 
๗๑. นำยส ำรำญ พูลจันทร์  ประธำน อสม.บ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
๗๒. นำงบุญส่ง  ลุใจค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
๗๓. นำยสวัสดิ์  วงค์ชมภู   ประธำน อสม.บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
๗๔. นำงดำ  รินค ำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่เกี๋ยง หมู่ ๗ 
๗๕. นำงรัตนำ  อู่เงิน   ประธำน อสม.บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘ 
๗๖. นำงยุพิน  วงศ์อะทะ  ประธำน อสม. บ้ำนหัวฝำย หมู่ ๑ 
๗๗. น.ส.ขวัญเรือน ปินตำเชื้อ  ประธำน อสม.บ้ำนดง หมู่ ๒ 
๗๘. นำงพัชรำภรณ์ อัครวีรวัฒนำ  ประธำน อสม.บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
๗๙. นำงอำรีย์  บุญแพร่   ประธำน อสม.บ้ำนจ ำปุย หมู่ ๔ 
๘๐. นำงรัตนำพร สอนเขื่อน  ประธำน อสม.บ้ำนสวนป่ำแม่มำะ หมู่ ๗ 
๘๑. นำงค ำปัน  ตั๋นสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยฝำยหล่ำยทุ่ง หมู่ ๘ 
๘๒. นำงรมณีย์  ถำเงิน   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนปงแท่น หมู่ ๑ 
๘๓. นำงมำลี  เปี้ยสำย   ประธำน อสม.บ้ำนนำแช่ หมู่ ๒ 
๘๔. นำงบังอร  ยำวิเคียน  ประธำน อสม. บ้ำนกอรวก หมู่ ๓ 
๘๕. นำยดิฐพงศ์ ท้ำวขว้ำง  (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนทำน หมู่ ๔ 
๘๖. นำงวิจิตร  ใหม่แก้วสุข  ประธำน อสม.บ้ำนนำสันติรำษฎร์ หมู่ ๖ 
๘๗. นำงยุพิน  กันธิยำใจ  ประธำน อสม.บ้ำนจำงเหนือพัฒนำ หมู่ ๗ 
๘๘. นำงมำณี  กันทะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ 
๘๙. นำงสมจิตร ครองรำษฏร์  ประธำน อสม.บ้ำนปำงป๋วย หมู่ ๒ 
๙๐. นำงเกตนรินทร์ หล้ำวงศำ  ประธำน อสม.บ้ำนวังน้ ำต้อง หมู่ ๓ 
๙๑. นำงอรพินท์ วงศ์นำสัก   (แทน) ประธำน อสม.บ้ำนนำสัก หมู่ ๔ 
๙๒. น.ส.จรูญ  สุขนิณวันณำ  ประธำน อสม.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ ๕ 
๙๓. นำงสนทยำ หล้ำวงศำ  ประธำน อสม.บ้ำนสบจำง หมู่ ๖ 



๔๒ 

 

๙๔. นำงอ ำพรรณ ดับร้อน   ประธำน อสม.บ้ำนแม่หล่วง หมู่ ๗ 
๙๕. นำงจินดำ  ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ 
๙๖. น.ส.มวลลักษ ์ สุยะสืบ   ประธำน อสม.บ้ำนทุ่งเลำงำม หมู่ ๙ 
๙๗. นำงนงเยำว์ จันต๊ะวงค์  ประธำน อสม.บ้ำนจ ำค่ำ หมู่ ๒ 
๙๘. นำยซ้อน  บุญเรือง   ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทอง หมู่ ๓ 
๙๙. นำงค ำน้อย จันทร์ต๊ะเครือ  ประธำน อสม.บ้ำนปงอ้อม หมู่ ๔ 
๑๐๐. นำงสมพร ปำเครือ   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำง หมู่ ๖ 
๑๐๑. นำงน้อย  ปัญญำทำ  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม หมู่ ๗ 
๑๐๒. นำงอ ำพรรณ์ งำมขุนทศ  ประธำน อสม.บ้ำนทรำยทองพัฒนำ หมู่ ๑๐ 
๑๐๓. นำงสงวนศร ี วงศ์แก้วมูล  ประธำน อสม. บ้ำนเมำะพัฒนำ หมู่ ๑๒ 
๑๐๔. นำงค ำสุข ศรีสุวรรณ์  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๑๐๕.  นำงอัสดำภรณ์  ต๊ะพันธ์   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ หมู่ ๑๕ 
๑๐๖.  นำงฟองค ำ โพธิ์ชื่น   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเดื่อพัฒนำ หมู่ ๑๖ 
๑๐๗.  นำงวรันต์ฐิตำ สิทธิฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบป้ำด 
๑๐๘.  นำยเจริญ จักร์เครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสี 
๑๐๙. นำยวีรพงษ์ ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก 
๑๑๐.  นำยนัฐพงษ์ แสนค ำวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน 
๑๑๑.  นำงศศิธร ศรีวิลัยอนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ 
๑๑๒.  นำยกิตติ ธรรมวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๑๓.  นำยมีศักดิ์ ค ำตุ้ยเครือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยทอง 
๑๑๔.  นำยสุวรรณ วงศ์สุวรรณ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำค่ำ 
๑๑๕.  นำงทิพย์วรรณ ปิงแก้ว   หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๑๖.  นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๑๗.  นำยประกอบ ปะระมะ   หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๑๑๘.  นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน   หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๑๙. น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง   

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.       เจ้ำคณะประจ ำต ำบลแม่เมำะ 
๒. พระครูมนูญกิจปรีชำ   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลสบป้ำด 
๓. พระครูสถิตย์วรพินิต   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลบ้ำนดง 
๔. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๕. พระครูสุนทรปุญญำคม   เจ้ำคณะประจ ำต ำบลนำสัก 
๖. พระครูวิสุทธิ์ศิลประสิทธิ์   เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๗. นำยพิทักษ์        วิญญำ   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำปำง 
๘. น.ส.สุภำภรณ์ บุญสำรวัง  พัฒนำกรประจ ำต ำบลจำงเหนือ 
๙. น.ส.มลิวรรณ พิมสำร   พัฒนำกรประจ ำต ำบลบ้ำนเสด็จ 
๑๐. นำยถนอม อุปวัฒนำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่เมำะวิทยำ 



๔๓ 

 

๑๑. น.ส.นวพรรณ    แก้วร่วมวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสบเมำะวิทยำ 
๑๒. นำยยงเกียรติ อินทรเดช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสี 
๑๓. นำยสุรพล มณีวรรณ  ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๑๔. นำยมำย  ปักรำช   ประธำนสภำองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๕. นำงศิริพร เครือวงศ์  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง 
๑๖. นำยเกษม มงคลเกียรติชัย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ-๒ 
๑๗. นำยชูชีพ  บุนนำค   นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๑๘. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๑๙. นำยไพรัตน์ เมืองดี   ก ำนันต ำบลแม่เมำะ 
๒๐. นำยค ำเภำ บุญมำ   ผู้ใหญ่บ้ำนปงชัย หมู่ ๕ 
๒๑. นำยสันต ์ แก้วประเทศ  ผู้ใหญ่บ้ำนเมำะหลวง หมู่ ๘ 
๒๒. นำยสุค ำ  วังซ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนดง หมู่ ๒ 
๒๓. นำยสมชำต ิ รักษ์สองพลู  ผู้ใหญ่บ้ำนกลำง หมู่ ๕ 
๒๔. นำยณัฐวุฒ ิ สุยะสืบ   ผู้ใหญ่บ้ำนวังตม หมู่ ๕ 
๒๕. นำยไชยวุฒ ิ หลักฐำน  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยยำงพัฒนำ หมู่ ๑๔ 
๒๖. นำยองอำจ ทองสุข   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยเป็ด หมู่ ๑ 
๒๗. นำยอินจันทร์ อินตำ   ประธำน อสม.บ้ำนกลำง หมู่ ๕ 
๒๘. นำยพิเชษฐ์ ทึงวำ   ประธำน อสม.บ้ำนแม่ส้ำน หมู่ ๖ 
๒๙. นำงโสภำ อินต๊ะวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนวังตม หมู่ ๕ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำยชำติชำย จิ๋วบำง   ผู้จัดกำรต ำบลสบป้ำด กองชุมชนสัมพันธ์ 
๒. น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ   ผู้จัดกำรต ำบลจำงเหนือ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๓. นำยศุภชัย ไชยมิตรชิด  ผู้จัดกำรต ำบลนำสัก กองชุมชนสัมพันธ์ 
๔. นำงสุภำวดี ยิ้มบำงอ้อ  พยำบำลวิชำชีพ  
๕. นำงจินดำ พรมกล่ ำ  หัวหน้ำแผนกอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๖. น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๗. น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต   นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๘. น.ส.นุชจรินทร ์ ต๊ะวงค์ษำ  คนช ำนำญงำน กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

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

เลขาฯ ชี้แจงเรื่องกำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่ เหมืองแร่ลิกไนต์  
ประจ ำปี ๒๕๖๔ ทั้ง ๖ ต ำบล ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ ๑๘ 
มกรำคม ๒๕๖๔ แสดงรำยละเอียดดังตารางท่ี ๑ 



๔๔ 

 

ตารางท่ี ๑ รำยละเอียดบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ต าบล 
ยอดเงินคงเหลือ
จากปี ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ยอดเงินน าเข้า 
ประจ าปี 

๒๕๖๔ (บาท) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) หมายเหตุ 

แม่เมำะ ๘๘,๐๓๓.๑๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๔๔๘.๑๙ 
เบิกเป็นค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ 
๘๔,๔๓๕ บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๕,๑๕๐ บำท 

สบป้ำด ๙๔,๖๓๖.๘๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๕,๘๕๑.๘๓ 
เบิกเป็นค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ 
๘๔,๔๓๕ บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๔,๓๕๐ บำท 

บ้ำนดง ๙๘,๔๕๙.๔๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๙,๘๒๔.๔๕ 
เบิกเป็นค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ 
๘๔,๔๓๕ บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๔,๒๐๐ บำท 

จำงเหนือ ๙๙,๓๐๗.๙๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๓๗๒.๙๙ 
เบิกเป็นค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ 
๘๔,๔๓๕ บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ๔,๕๐๐ บำท 

นำสัก ๑๐๑,๕๒๓.๖๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๓,๑๖๘.๖๖ 
เบิกเป็นค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ 
๘๔,๔๓๕ บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๓,๙๐๐ บำท 

บ้ำนเสด็จ ๙๑,๗๗๒.๓๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๐๘๗.๓๐ 
เบิกเป็นค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ 
๘๔,๔๓๕ บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๕,๒๕๐ บำท 
  

- บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

เลขาฯ ชี้แจงเรื่องกำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ทั้ง 
๖ ต ำบล ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๔ แสดง
รำยละเอียดดังตารางท่ี ๒ 

ตารางท่ี ๒ รำยละเอียดบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 

ต าบล 
ยอดเงินคงเหลือ 
จากปี ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ยอดเงินน าเข้า 
ประจ าปี 

๒๕๖๔ (บาท) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

แม่เมำะ ๘,๘๔๐.๑๘ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๓,๖๙๐.๑๘ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๕,๑๕๐ บำท 

สบป้ำด ๒๘,๑๐๙.๑๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๓,๗๕๙.๑๗ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๔,๓๕๐ บำท 

บ้ำนดง ๑๕,๘๘๒.๗๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๑,๖๘๒.๗๔ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๔,๒๐๐ บำท 



๔๕ 

 

จำงเหนือ ๑๔,๘๒๒.๖๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๓๒๒.๖๑ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๔,๕๐๐ บำท 

นำสัก ๑๒,๒๑๔.๐๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๓๑๔.๐๓ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๓,๙๐๐ บำท 

บ้ำนเสด็จ ๕๑,๙๗๖.๒๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๔๖,๗๒๖.๒๗ 
เบิกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๕,๒๕๐ บำท 

๑.๒ แจ้งสรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เลขาฯ ชี้แจงกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓ รำยละเอียดดังตารางที่ ๓ 

 
ตารางท่ี ๓ แสดงรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ต าบล 
จ านวนโครงการภายใต้

กองทุนพัฒนาฯ 
ความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) 

แม่เมำะ ๑๒ โครงกำร ครบถ้วน ๑๐๒,๐๐๐ ใช้หมด 

สบป้ำด ๗ โครงกำร ครบถ้วน ๑๑๒,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

(บ้ำนฉลองรำช) 
บ้ำนดง ๙ โครงกำร ครบถ้วน ๑๑๒,๐๐๐ ใช้หมด 
นำสัก ๑ โครงกำร ครบถ้วน ๑๐๘,๐๐๐ ใช้หมด 

จำงเหนือ ๑ โครงกำร ครบถ้วน ๑๐๕,๐๐๐ ใช้หมด 
บ้ำนเสด็จ ๒ โครงกำร ครบถ้วน ๑๐๑,๐๐๐ ๓๙,๐๑๐ 
 
เลขาฯ ชี้แจงกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓ รำยละเอียดดังตารางที่ ๔ 
ตารางที่ ๔ แสดงรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ ำปี 
๒๕๖๓ 

รายละเอียด 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เงินกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ 6 ต ำบล 
(หักค่ำเบี้ยประชุม/ค่ำเบรค จ ำนวน 2 ครั้ง) 

๖๒๔,๐๐๐ - ๖๒๔,๐๐๐ 

ค่ำตรวจสุขภำพและค่ำจัดท ำรำยงำนผล (น ำเบิกจ่ำยให้
โรงพยำบำลฯ) 

- ๕๐๖,๖๑๐ ๑๑๗,๓๙๐ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำไวนิล ค่ำตอบแทน อสม. ค่ำน้ ำ/ค่ำไฟ 
ค่ำอำหำรว่ำง และเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ) 

- ๕๓,๖๕๐ ๖๓,๗๔๐ 

รวม ๖๒๔,๐๐๐ ๕๖๐,๒๖๐ ๖๓,๗๔๐ 
เลขาฯ เงินคงเหลือจำกกำรตรวจสุขภำพทั้งสิ้น ๖๓,๗๔๐ บำท ท ำกำรเฉลี่ยคืนเข้ำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวัง

สุขภำพฯ ทั้ง ๖ ต ำบลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๔ 



๔๖ 

 

๑.๓ แจ้งความคืบหน้าการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่
ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เลขาฯ ฝ่ำยเลขำฯ ได้จัดท ำรำยงำนแผนและผลกำรด ำเนินงำนฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ และจัดส่งให้

หน่วยงำนรำชกำรเรียบร้อยแล้ว 

๑.๔ แจ้งผลการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เลขาฯ แจ้งจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพทั้ง ๖ ต ำบล มีจ ำนวน ๑,๕๑๗ คน พบผู้มีผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติ

ต้องพบแพทย์ จ ำนวน ๙๒ คน รำยละเอียดดังตารางท่ี ๕ 

ตารางท่ี ๕ แสดงจ ำนวนผู้มีผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติต้องพบแพทย์ จำกโครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ 
ต าบล จ านวนผู้มาตรวจสุขภาพ (คน) จ านวนผู้มีผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติต้องพบแพทย์ (คน) 

แม่เมำะ ๒๓๘ ๑๑ 
สบป้ำด ๒๐๔ ๑๗ 
บ้ำนดง ๒๑๔ ๑๒ 

จำงเหนือ ๒๘๐ ๑๖ 
นำสัก ๑๙๘ ๑๖ 

บ้ำนเสด็จ ๓๘๓ ๒๐ 
 

คุณสุภาวดีฯ สรุปภำพรวมผลกำรตรวจสุขภำพประชำชนทั้ง ๖ ต ำบล มีผู้ที่เข้ำรับกำรตรวจทั้งหมด ๑,๕๑๗ คน 
แบ่งเป็นต ำบลแม่เมำะ ๒๓๘ คน ต ำบลสบป้ำด ๒๐๔ คน ต ำบลบ้ำนดง ๒๑๔ คน ต ำบล  จำงเหนือ 
๒๘๐ คน ต ำบลนำสัก ๑๙๘ คน และต ำบลบ้ำนเสด็จ ๓๘๓ คน โดยผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพส่วน
ใหญ่ช่วงอำยุ ๕๑-๖๐ ปี รายละเอียดดังภาพที่ ๑  

 
ภาพที่ ๑ จ ำนวนคนของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกตำมช่วงอำยุ 



๔๗ 

 

จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผู้เข้ำรับกำรตรวจส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคประจ ำตัว สูบบุหรี่ และดื่มสุรำ สำมำรถ
แยกผลเป็นรำยต ำบลได้ดังภาพที่ ๒ ถึง ภาพที่ ๔ 

 

 
ภาพที่ ๒ ร้อยละของข้อมูลประวัติโรคประจ ำตัวของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกต ำบล 

 

 
ภาพที่ ๓ ร้อยละของข้อมูลกำรซักประวัติสูบบุหรี่ของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกต ำบล 

 



๔๘ 

 

 
ภาพที่ ๔ ร้อยละของข้อมูลกำรซักประวัติดื่มสุรำของประชำชนที่เข้ำรับกำรตรวจแยกต ำบล 

ส ำหรับค่ำดัชนีมวลกำย สำมำรถแบ่งเกณฑ์กำรตรวจได้ตำมตารางที่ ๖ โดยตรวจพบ ค่ำ BMI ที่ไม่ได้
ตำมมำตรฐำน คืออยู่ในเกณฑ์ผอม มีโรคอ้วนระดับ ๑, ๒ และ ๓ ซึ่งแสดงผลแยกเป็นรำยต ำบลดังภาพที่ ๕ 

ตารางท่ี ๖ แสดงเกณฑ์ประเมินค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) 
BMI (น้ าหนัก kg/ ส่วนสูง m๒) อยู่ในเกณท์ ผลการประเมิน 

น้อยกว่ำ ๑๘.๕๐ น้ ำหนักน้อย / ผอม มำกกว่ำคนปกติ 
ระหว่ำง ๑๘.๕๐ – ๒๒.๙๐ ปกติ (สุขภำพดี) เท่ำคนปกติ 

ระหว่ำง ๒๓ – ๒๔.๙๐ ท้วม / โรคอ้วนระดับ ๑ อันตรำยระดับ ๑ 
ระหว่ำง ๒๕ – ๒๙.๙๐ อ้วน / โรคอ้วนระดับ ๒ อันตรำยระดับ ๒ 

มำกกว่ำ ๓๐ อ้วนมำก / โรคอ้วนระดับ ๓ อันตรำยระดับ ๓ 
 



๔๙ 

 

 
ภาพที่ ๕ กรำฟแสดงร้อยละของประชำชนที่มีค่ำดัชนีมวลกำยไม่ได้ตำมมำตรฐำน 

 
ค่ำควำมดันโลหิต ได้ตรวจพบผู้ที่มีควำมดันโลหิตเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน คือมำกกว่ำ ๑๔๐/๙๐ 

mm/Hg โดยมีต ำบลจำงเหนือพบมำกที่สุดร้อยละ ๑๗.๕ รองลงมำเป็นต ำบลบ้ำนดง และต ำบลสบป้ำดร้อยละ 
๑๖.๘๒ และ ๑๖.๑๘ ตำมล ำดับ ดังภาพที่ ๖ 

 
ภาพที่ ๖ ร้อยละของประชำชนที่มีค่ำควำมดันสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ mm/Hg 

จำกกำรตรวจ ๓ ปีย้อนหลังร้อยละของผลเอ็กซเรย์ผิดปกติที่ควรพบแพทย์ และ ควำมสมบูรณ์ของเม็ด
เลือด พบว่ำในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ผลเอ็กซ์เรย์อยู่ในร้อยละ ๑๓.๙, ๕.๙ และ ๖.๐๗ ตำมล ำดับ ซึ่งทำงโรงพยำบำลได้
ติดตำมและวิเครำะห์ผล พบว่ำมีกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรคปอดอยู่ ๑ รำย ส่วนที่เหลือจะเป็นผลพบฝ้ำขำวที่ปอดซึ่งมี
ควำมสัมพันธ์กับโรคประจ ำตัวเดิมเช่น โรคหอบหืด ควำมดับโลหิตสูง และมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เป็นประจ ำ เป็นต้น 



๕๐ 

 

ส่วนผลควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบร้อยละ ๑๑.๕๔ และผลกำรตรวจย้อนหลัง ๓ ปี ยังไม่พบค่ำภำวะวิกฤต เช่น 
ภำวะซีดรุนแรงถึงข้ันต้องเติมเลือด เป็นต้น แสดงผลดังภาพที่ ๗  

 
ภาพที่ ๗ ร้อยละของผลเอ๊กซเรย์ผิดปกติท่ีควรพบแพทย์ และควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดย้อนหลัง ๓ ปี 

   
 สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลเอ๊กซเรย์ทรวงอกท่ีผิดปกติและพบรอยโรคเดิม ทั้งหมด ๑๐๖ คน เช่น กระดูกสันหลัง
คด กระดูกหักเดิม ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดปกติของร่ำงกำย เมื่อวิเครำะห์ลึกลงไปจึงพบว่ำผลกำรเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ จ ำนวน 
๙๒ คน โดยพบว่ำเป็นประชำกรที่เข้ำตรวจครั้งแรก และพบผลผิดปกติอยู่ ๕๗ คน และผลกำรตรวจปีก่อนเป็นปกติ 
แต่พอตรวจซ้ ำปีนี้พบผิดปกติ จ ำนวน ๑๖ คน ซึ่งทำงโรงพยำบำลได้ท ำกำรติดตำมบุคคลกลุ่มนี้เข้ำมำตรวจซ้ ำและ 
แนะน ำให้รักษำเพ่ิม ที่โรงพยำบำล ส่วนคนอ่ืนๆที่ผิดปกตินอกเหนือจำก ๕๗ คน และ ๑๖ คน นั้น ทำงโรงพยำบำลได้
รำยงำนผลไปแล้วเมื่อเดือนมกรำคม และกุมภำพันธ์ และท ำกำรติดตำมอยู่ทรำบว่ำมีบำงส่วนให้ควำมสนใจและน ำใบ
รำยงำนผลเข้ำมำตรวจที่โรงพยำบำลอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งทำงโรงพยำบำลได้ท ำกำรรวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรตรวจซ้ ำว่ำ
จะมีวัณโรคหรือว่ำเป็นโรคปอดที่ต้องรักษำ ซึ่งผลที่ออกมำนั้นยังไม่รุนแรงถึงข้ันต้องนอนโรงพยำบำล 

ข้อคิดเห็นของผู้มำรับบริกำรทั้งหมดให้ควำมเห็นว่ำมีระบบกำรบริกำรที่ดีเยี่ยม โดยเฉพำะควำมสะดวก
รวดเร็วและต้องกำรให้มำตรวจเป็นประจ ำทุกปี ส่วนข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

- กำรประชำสัมพันธ์ ต้องชัดเจน และแจ้งล่วงหน้ำ 
- บำงที่ไม่มีกำร ประชำสัมพันธ์เรื่องรถรับส่ง 
- อยำกได้ยำมำแจก อยำกตรวจสำยตำ อยำกให้ตรวจได้ทุกคน อยำกตรวจปีละ3ครั้ง 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรตรวจสุขภำพ มีดังนี้ 
 -    แจ้งรำยชื่อมำตรวจ แต่คนมำตรวจไม่มีชื่อ 

-    รถไปรับแต่ไม่มีคนมำขึ้นรถ 
-    ต.บ้ำนดง มำรอตรวจ เวลำ ๐๕.๐๐ น. 



๕๑ 

 

-    ประชำชนงดอำหำรและน้ ำมำตรวจบำงต ำบล  
-    ประชำชนไม่มำตรวจตำมเป้ำหมำย 

เลขาฯ ผลกำรตรวจสุขภำพรำยบุคคลจัดส่งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ไม่ทรำบว่ำมีผู้ที่ไม่ได้รับ
ผลได้แจ้งทำง อสม. มำหรือไม่เนื่องจำกทำงกองทุนต้องกำรให้ผู้ที่พบผลผิดปกติเข้ำรับกำรรักษำจำก
ทำงโรงพยำบำลให้ เร็วที่สุด ส่วนกำรประชำสัมพันธ์ที่ ไม่ทั่วถึงนั้นจะท ำกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลำดให้ดีขึ้น และหำกมีส่วนอื่นๆท่ีขำดตกบกพร่องทำงทีมเลขำฯ ขออภัยมำ ณ ที่นี้ด้วย  

เลขาฯ  จำกผลกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓ ทำงทีมเลขำฯ ได้จัดท ำแผนที่เชื่อมโยงพบผลเอ็กซ์เรย์
ผิดปกติ จำกต.บ้ำนเสด็จ ๒๐ คน, ต.บ้ำนดง ๑๒ คน ต.จำงเหนือ ๑๖ คน, ต.นำสัก ๑๖ คน, ต.สบ
ป้ำด ๑๗ คน และ ต.แม่เมำะ ๑๑ คน แสดงผลดังภาพที่ ๘ 

 
ภาพที่ ๘ แสดงแผนที่เชื่อมโยงผู้ที่พบผลกำรเอ็กซ์เรย์ปกติและผิดปกติ 

ที่ประชุมรับทราบ 

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

แจ้งได้ 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และแผนการด าเนินงานกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพประชาชนเหมืองลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เลขาฯ น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ และแผนกำร 

ด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนเหมืองลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจำรณำ ดังตารางที่ ๘ และ ๙ 

 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตารางท่ี ๘ แสดงแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

 
ตารางท่ี ๙ แสดงแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนเหมืองลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

 
 ที่ประชุมเห็นชอบ 
๓.๒ พิจารณาคัดเลือกโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เลขาฯ แจ้งให้ทุกต ำบลกลับไปพิจำรณำโครงกำรที่จะด ำเนินกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่  

เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ แล้วแจ้งกลับมำยังทีมเลขำ ภำยในวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๔ เพ่ือ
จะได้ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป โดยเงินกองทุนคงเหลือหลังจำกหักค่ำด ำเนินกำรประชุมตลอดท้ังปี
ของแต่ละต ำบลมีรำยละเอียดดังตารางที่ ๑๐ 

 

 

 

 



๕๓ 

 

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

แม่เมำะ ๙๓,๐๐๐ 

สบป้ำด ๙๙,๐๐๐ 
หมำยเหตุ:บ้ำนฉลองรำช จะมีงบคงค้ำงจำกปี ๒๕๖๔ ๑๔,๐๐๐ บำท 

บ้ำนดง ๙๖,๐๐๐ 
จำงเหนือ ๙๓,๐๐๐ 

นำสัก ๙๕,๓๐๐ 
บ้ำนเสด็จ ๑๓๖,๐๐๐ 

 
เลขาฯ ในกำรเสนอโครงกำรจะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรที่ขอกับทำงกองชุมชนสัมพันธ์ และกำรเขียนแบบ

เสนอโครงกำรนั้นจะต้องอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ที่ได้แจกให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกันกับทำงกองชุมชนสัมพันธ์ที่ยึดถือปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน และทำง สตง. จะต้อง
ให้ทำงกองทุนมีหลักเกณฑ์ที่ยึดปฏิบัติเช่นกัน เนื่องจำกเป็นเงินจำกทำงรัฐบำล อย่ำงเช่นในกำรซื้อของ
จะต้องมีใบเสนอรำคำมำอย่ำงน้อย ๑ ร้ำน และกำรด ำเนินโครงกำรนั้นจะต้องด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในเวลำที่ ระบุ ไว้ ในแบบเสนอโครงกำร หำกเสร็จไม่ทันตำมก ำหนดจะต้องชี้แจงให้
คณะกรรมกำรทรำบ หรือหำกไม่สำมำรถชี้แจงได้จะต้องน ำเงินคืนเข้ำกองทุนเพ่ือด ำเนินโครงกำรอ่ืนๆ
ต่อไป 

เลขาฯ หน่วยงำนก ำกับดูแลให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ได้
ด ำเนินกำรแล้ว จึงขอตัวแทนต ำบลละ ๑ ท่ำน ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมกำรชุดนี้ มำเป็นตัวแทนรวมกับ
กำรไฟฟ้ำ เนื่องจำกคณะกรรมกำรตรวจติดตำมฯ จะต้องท ำกำรสุ่มตรวจควำมคืบหน้ำโครงกำรว่ำ
ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยจริงหรือไม่ โดยทีมเลขำฯ จะให้น้องๆที่ดูแลแต่ละต ำบลติดต่อกลับไปเพ่ือขอ
รำยชื่อตัวแทน เข้ำมำท ำหน้ำที่อยู่ในคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบควำมคืบหน้ำโครงกำร ทั้งนี้ท่ำน
ใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 

คุณฉลองชัยฯ จำกที่ได้อ่ำนหลักเกณฑ์ กรณีกำรจัดซื้อต้องมีใบเสนอรำคำอย่ำงน้อย ๑ ร้ำน พร้อมระบุ ยี่ห้อ 
คุณสมบัติให้ชัดเจน ตรงนี้ขอติงในส่วนเรื่องคุณสมบัติสำมำรถระบุได้ แต่ยี่ห้อไม่สำมำรถระบุได้ 
เนื่องจำกเป็นกำรผิดกฎหมำย และเป็นกำรล็อคสเป็ค จึงขอให้แก้ไขข้อควำมระบุยี่ห้อ ให้ตัดออก 

เลขาฯ ทำงทีมเลขำฯ ขอกลับไปศึกษำ และตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่จำกกำรอ้ำงอิงตำมระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำง 
กำรขอใบเสนอรำคำจำกร้ำนแล้วทำงร้ำนเสนอมำหลำยยี่ห้อ แล้ว เรำสำมำรถเลือกยี่ห้อใด้ยี่ห้อหนึ่งได้
จำกกำรเสนอรำคำของร้ำน อย่ำงไรแล้วทำงทีมเลขำฯจะน ำไปปรึกษำกับทำงผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง หำก
โครงกำรไหนเขียนและส่งมำก่อนวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๔ ก็สำมำรถท ำได้ จะท ำให้กำรพิจำรณำ
โครงกำรและกำรเบิกจ่ำยรวดเร็วข้ึน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
คุณสุขเกษมฯ ได้สังเกตุกำรณ์สภำพอำกำศบริเวณบ่อเหมืองพบว่ำมีหมอกควันเยอะและหนำกว่ำบริเวณอ่ืน จึงมีควำม

เป็นห่วงประชำชน และผู้ปฏิบัติงำนว่ำจะได้รับผลกระทบทำงด้ำนอำกำศ จึงอยำกให้ทำง กฟผ. 
ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพอำกำศและปรับปรุงแก้ไขให้สภำพอำกำศบริเวณบ่อเหมืองดีขึ้น 



๕๔ 

 

คุณเกษศิรินทร์ฯ ทำง กฟผ. ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับคุณภำพในขณะนี้ที่ทรำบกันดีว่ำ คุณภำพอำกำศโดยรอบไม่ดี และมี
กำรเผำป่ำเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งฝุ่นจำกกำรท ำเหมืองเป็นฝุ่นขนำดใหญ่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ หำก
เข้ำสู่ระบบทำงเดินหำยใจจะติดอยู่ตำมขนจมูก ไม่สำมำรถเข้ำไปสู่ร่ำงกำยในระดับลึกหรือเข้ำปอดและ
กระแสเลือดได้ ไม่เหมือนกับฝุ่น PM๒.๕ สำเหตุจำกกำรเผำ และกำรท ำงำนในบ่อเหมืองจะต้องมีกำร
ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอยู่แล้ว จึงไม่เกิดผลกระทบมำกนัก และทำงผู้บริหำรก็มีควำมตระหนักและ
เข้มงวดกับกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศในพื้นที่ เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมก็ขอขอบคุณนำยกสุขเกษมฯ 
ส ำหรับควำมห่วงใยผู้ปฏิบัติงำน มำ ณ ที่นี้ด้วย 

ประธานฯ ขอขอบคุณคณะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจำกเป็นโอกำสที่จะได้เข้ำมำรับรู้แนวทำง และ
พิจำรณำกำรด ำเนินโครงกำรกองทุน และเป็นตัวแทนในกำรท ำโครงกำรเพื่อประชำชนโดยรอบพ้ืนที่
เหมืองลิกไนต์ต่อไป จึงขอขอบคุณและขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 

นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน์ บันทึกรำยงำน 
        นำยประจวบ       ดอนค ำมูล          ตรวจทำน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

เอกสารแนบ ๕ 
ส าเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์และ 

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 
 

 

 



๖๔ 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 
 

 



๖๗ 

 

 
 

 

 



๖๘ 

 

เอกสารแนบ ๖ 
แผนงานและผลการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ประจ าปี ๒๕๖๔  
และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ๖ ต าบล ประจ าปี ๒๕๖๔ 

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

๑. การประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงาน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ

๒. เสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละต าบล และ
ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฯ (พิจารณาโดย คณะ
กรรมการฯ แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ

๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ

๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual
หมายเหตุ: เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่ได้มีการประชุม แต่มีการรายงานความคืบหน้าผ่านช่องทางอ่ืนแทน

แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ๒๕๖๔

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร ่ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ต าบลแม่เมาะ  

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
๑. โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือ
สนับสนุนจุดคัดกรองโควิด-๑๙ หมู่ ๑ 
 
 
 
 
  
๒. โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือ
สนับสนุนจุดคัดกรองโควิด-๑๙ หมู่ ๒ 
 
 
 
 
     

  

 

 



๗๐ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
๓. โครงกำรจัดซื้อไฟโซล่ำเซลล์วัดหำงฮุงหมู่ ๓ 
 
 
 
 
 

 
๔. โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน หมู่ ๔ 
 
 
 
 
 

 
๕. โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคโควิด-๑๙ บ้ำน
ปงชัย หมู่ ๕ 
 
 
 
 

 
๖. โครงกำรเฝ้ำระวังและดับไฟป่ำบ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 
 
 
 
 
  
๗ . โครงกำรจั ดซื้ อ อุปกรณ์ ต่ อน้ ำบ ำดำล เพ่ื อ
กำรเกษตร    หมู่ ๗ 

 



๗๑ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
๘. โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนหน้ำผำก 
และหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกันโรคโควิด-๑๙ หมู่ ๘ 
 
 
 
 
  
๙. จัดซื้อถังน้ ำแข็งแช่น้ ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรม อสม. 
บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 
 
 
 
 

 
๑๐. จัดซื้อเครื่อง Printer สนับสนุนกิจกรรมของ
หมู่บ้ำนเวียงสวรรค์ หมู่ ๙ 

  
๑๑ . จั ดซื้ อ วั สดุ อุป กรณ์ ระบบส่ งน้ ำ เข้ ำ พ้ื นที่
กำรเกษตรในครัวเรือน บ้ำนใหม่มงคล หมู่ ๑๐ 
 
 

 
๑๒. ปรับปรุงซ่อมแซมบันได  อำคำรอเนกประสงค์
บ้ำนนำแขมพัฒนำ หมู่ ๑๑ 
 
 
 
 

 

๑๓. โครงกำรจัดซื้อพัดลมติดเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ 
หมู่ ๑๒ 
 
 
 
 
  



๗๒ 

 

ต าบลสบป้าด  

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
๑. โครงกำรจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์บ้ำนสบ
ป้ำด   หมู่ ๑ 
 
  
๒. โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องถ่ำยเอกสำร-
เครื่องปริ้นท ์บ้ำนสบเติ๋น หมู่ ๒ 
 
 
 
 
 

 
๓. โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติก บ้ำนสวนป่ำ
แม่จำง หมู่ ๓ 
 
 
 
 

 
๔. โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรอง
โควิดบ้ำนสบเมำะ หมู่ ๔ 
 
 
 
 
 

 
๕. โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ไฟเลนท์ประจ ำ
หมู่บ้ำนห้วยรำกไม้ หมู่ ๕ 
 
 
  



๗๓ 

 

๖. โครงกำรซ่อมแซมเครื่องเสียงตำมสำย
ประจ ำหมู่บ้ำนปงต้นปิน หมู่ ๖ 
 
 
 
 
  
๗. โครงกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำและจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำน บ้ำนแม่เก๋ียง 
หมู่ ๗ 
 
  
๘. โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องประชุม
หมู่บ้ำนใหม่ฉลองรำช หมู่ ๘  

 
 
ต าบลบ้านดง 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
๑. โครงกำรจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ๓ เครื่อง บ้ำนหัวฝำย    
หมู่ ๑ 
 
 
 
 

 



๗๔ 

 

๒. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์บ้ำนดง หมู่ ๒ 
 
 
 
 
 
 

 
๓. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรค บ้ำนท่ำสี หมู่ ๓ 
 
 
 
 
 
  
๔. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรค หมู่ ๔ 
 
 
 
 
 

 
๕. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
เสริมสร้ำงสุขภำพ หมู่ ๕ 
 
 
 
 
  
๖. โครงกำรจัดซื้อโปรเจคเตอร ์หมู่ ๖ 
 
 
 
 
 
  



๗๕ 

 

รายการโครงการ (ต่อ) ภาพการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
๗. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
เสริมสร้ำงสุขภำพ หมู่ ๗ 
 
 
 
 

  
๘. โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์กลุ่ม อสม.ประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ ๘ 
 
 
 
 
  

 
ต าบลจางเหนือ 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
๑. โครงกำรจัดซื้อเครื่องเสียงสนำม ต ำบลจำงเหนือ 
 
 
 
 

 
 
ต าบลนาสัก 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
๑. โครงกำรจัดซื้อพัดลมโคจร ต ำบลนำสัก 
 
 
 
 
 

 
 



๗๖ 

 

ต าบลบ้านเสด็จ 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินโครงการ 
๑. โครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อก ำจัดยุงลำย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
๒. โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน 
๓. โครงกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 
๔. โครงกำรจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ 
๕. โครงกำรจัดซื้อเครื่องเจำะสกัด 

 
 

 
 

 

 

 

 



๗๗ 

 

เอกสารแนบ ๗ 
แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน

โดยรอบโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๔  
และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๗๘ 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ต าบล ประจ าปี ๒๕๖๔  

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

๑. ประชุมพิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ

๒. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ และผู้ท่ีต้องเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ (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 ารายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงาน
ราชการ

คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual
หมายเหตุ: เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จึงไม่ได้มีการประชุม และเล่ือนการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๔ จนกว่าสถานการณ์คล่ีคลาย

แผนการด าเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ ๒๕๖๔

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

 
 

 ผลกำรด ำเนินกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมำะ ประจ ำปี ๒๕๖๔ นั้น 
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรตรวจสุขภำพขึ้น เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของไวรัส  
โควิด-19 โดยรอบพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำก จึงท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมที่เป็นกำรรวมกลุ่มประชำชนได้ ทั้งนี้หำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดคลี่คลำยลง จะรีบด ำเนินกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรตรวจสุขภำพประชำชนไดช้่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๙ 

 

เอกสารแนบ ๘ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

เหมืองแร่ลิกไนต์และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘๐ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 8,840.18     -          8,840.18      • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00  -          108,840.18  • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 108,840.18 -          108,840.18 คงเหลือตามบัญชี 108,840.18 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 108,840.18  -          108,840.18  • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 2 เม.ย. 64 (5,150 บาท) -             5,150.00   103,690.18   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 108,840.18 5,150.00   103,690.18  คงเหลือตามบัญชี 103,690.18 บาท
14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 103,690.18  -          103,690.18   • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 1,085.00     -          104,775.18   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 104,775.18  -          104,775.18  คงเหลือตามบัญชี 104,775.18 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 104,775.18  -          104,775.18   • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 (เพ่ิมเติม) 6.67           -          104,781.85  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 104,781.85 -          104,781.85 คงเหลือตามบัญชี 104,781.85 บาท
14 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 104,781.85  -          104,781.85  • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าด าเนินโครงการ 12 หมู่บ้าน (7,800/หมู่บ้าน) -             93,600.00 11,181.85    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 104,781.85 93,600.00 11,181.85   คงเหลือตามบัญชี 11,181.85 บาท

30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 11,181.85    -          11,181.85    • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 109.50 บาท 109.50        -          11,291.35     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 11,291.35    -          11,291.35    คงเหลือตามบัญชี 11,291.35 บาท
31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 11,291.35    -          11,291.35     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 14.23 บาท 14.23          -          11,305.58    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 11,305.58   -          11,305.58   คงเหลือตามบัญชี 11,305.58 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๘๑ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 28,109.17    -          28,109.17    • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00  -          128,109.17   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 128,109.17  -          128,109.17  คงเหลือตามบัญชี 128,109.17 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 128,109.17  -          128,109.17   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 2 เม.ย. 64 (4,350 บาท) -             4,350.00   123,759.17   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 128,109.17  4,350.00   123,759.17  คงเหลือตามบัญชี 123,759.17 บาท
14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 123,759.17  -          123,759.17   • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 720.00        -          124,479.17   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 124,479.17  -          124,479.17  คงเหลือตามบัญชี 124,479.17 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 124,479.17  -          124,479.17   • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 (เพ่ิมเติม) 6.67           -          124,485.84  • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 124,485.84 -          124,485.84 คงเหลือตามบัญชี 124,485.84 บาท
14 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 124,485.84  -          124,485.84  • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าด าเนินโครงการ 5 หมู่บ้าน (12,000/หมู่บ้าน) และบ้านสบเมาะ 11,630 บาท -             71,630.00 52,855.84    • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 124,485.84 71,630.00 52,855.84   คงเหลือตามบัญชี 52,855.84 บาท

30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 52,855.84    -          52,855.84    • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 136.33 136.33        -          52,992.17     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 52,992.17    -          52,992.17    คงเหลือตามบัญชี 52,992.17 บาท
9 ส.ค. 64 ยอดยกมา 52,992.17    -          52,992.17     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าด าเนินโครงการบ้านแม่เก๋ียง 12,000 บาท และ บ้านใหม่ฉลองราช 26,000 บาท -             38,000.00 14,992.17     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 52,992.17    38,000.00 14,992.17    คงเหลือตามบัญชี 14,992.17 บาท

31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 14,992.17    -          14,992.17     • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 29.05 บาท 29.05          -          15,021.22     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 15,021.22    -          15,021.22    คงเหลือตามบัญชี 15,021.22 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๘๒ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ/หมายเหตุ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 15,882.74    - 15,882.74     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00  - 115,882.74   • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 115,882.74 - 115,882.74 คงเหลือตามบัญชี 115,882.74 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 115,882.74  115,882.74   • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 -             4,200.00   111,682.74   • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 115,882.74 4,200.00   111,682.74  คงเหลือตามบัญชี 111,682.74 บาท
9 เม.ย. 64 ยอดยกมา 111,682.74  - 111,682.74   • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 1,455.00     - 113,137.74   • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 113,137.74  - 113,137.74  คงเหลือตามบัญชี 133,137.74 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 113,137.74  - 113,137.74   • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 6.67           - 113,144.41   • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 113,144.41  - 113,144.41  คงเหลือตามบัญชี 113,144.41 บาท
14 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 113,144.41  - 113,144.41   • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2564 -             82,679.00 30,465.41     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 113,144.41  82,679.00 30,465.41    คงเหลือตามบัญชี 30,465.41 บาท

30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 30,465.41    - 30,465.41     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 120.58        - 30,585.99     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 30,585.99   - 30,585.99   คงเหลือตามบัญชี 30,585.99 บาท
14 ก.ค. 64 ยอดยกมา 30,585.99    - 30,585.99     • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2564 (เพ่ิมเติม) -             12,020.00 18,565.99     • สมุดบัญชีเงินฝาก
30,585.99   12,020.00 18,565.99   คงเหลือตามบัญชี 18,565.99 บาท

31 ม.ค. 64 ยอดยกมา 18,565.99    - 18,565.99     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 24.47          - 18,590.46     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 18,590.46   - 18,590.46   คงเหลือตามบัญชี 18,590.46 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๘๓ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 12,214.03    - 12,214.03     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00  - 112,214.03   • เงินสดคงเหลือ
รวม 112,214.03  - 112,214.03  คงเหลือตามบัญชี 112,214.03 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 112,214.03  - 112,214.03   • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 - 3,900.00   108,314.03   • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 112,214.03  3,900.00   108,314.03  คงเหลือตามบัญชี 108,314.03 บาท
9 เม.ย. 64 ยอดยกมา 108,314.03  - 108,314.03   • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 1,035.00     - 109,349.03   • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 109,349.03  - 109,349.03  คงเหลือตามบัญชี 109,349.03 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 109,349.03  - 109,349.03   • สมุดบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 (เพ่ิมเติม) 6.67           - 109,355.70   • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 109,355.70  - 109,355.70  คงเหลือตามบัญชี 109,355.70 บาท
30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 109,355.70  - 109,355.70   • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 125.60        - 109,481.30   • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 109,481.30  - 109,481.30  คงเหลือตามบัญชี 109,481.30 บาท

1 ก.ค. 64 ยอดยกมา 109,481.30  - 109,481.30   • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2564 - 93,100.00 16,381.30     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 109,481.30  93,100.00 16,381.30   คงเหลือตามบัญชี 16,381.30 บาท
31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 16,381.30    - 16,381.30     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 20.34          - 16,401.64     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 16,401.64    - 16,401.64    คงเหลือตามบัญชี 16,401.94 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 

 



 

๘๔ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 14,822.61    - 14,822.61    • บุคบัญชีเงินฝาก

รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00  - 114,822.61   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 114,822.61  -          114,822.61  คงเหลือตามบัญชี 114,822.61 บาท

1 เม.ย. 64 ยอดยกมา 114,822.61  - 114,822.61   • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 2 เม.ย. 64 - 4,500.00   110,322.61   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 114,822.61  4,500.00   110,322.61  คงเหลือตามบัญชี 110,322.61 บาท
19 เม.ย. 64 ยอดยกมา 110,322.61  - 110,322.61   • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 1,005.00     - 111,327.61   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 111,327.61  -          111,327.61  คงเหลือตามบัญชี 111,327.61 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 111,327.61  - 111,327.61   • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือ (เพ่ิมเติม) จากการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 6.67           - 111,334.28   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 111,334.28  -          111,334.28  คงเหลือตามบัญชี 111,334.28 บาท
8 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 111,334.28  - 111,334.28   • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าโครงการจัดซ้ือพัดลมโคจร ต าบลนาสัก - 90,000.00 21,334.28     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 111,334.28  90,000.00 21,334.28   คงเหลือตามบัญชี 21,334.28 บาท

30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 21,334.28    - 21,334.28    • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 114.23 - 21,448.51     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 21,448.51   -          21,448.51   คงเหลือตามบัญชี 21,448.51 บาท
31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 21,448.51    - 21,448.51    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 27.03 - 21,475.54     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 21,475.54    -          21,475.54    คงเหลือตามบัญชี 21,475.54 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๘๕ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมาจากปี 2563 51,976.27    - 51,976.27     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับเงินจาก กฟผ. งบประมาณปี 2564 100,000.00  - 151,976.27   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 151,976.27  - 151,976.27  คงเหลือตามบัญชี 151,976.27 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 151,976.27  - 151,976.27   • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 -             5,250.00   146,726.27   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 151,976.27  5,250.00   146,726.27  คงเหลือตามบัญชี 146,726.27 บาท
14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 146,726.27  - 146,726.27   • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 900.00        - 147,626.27   • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 147,626.27  - 147,626.27  คงเหลือตามบัญชี 147,626.27 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 147,626.27  - 147,626.27   • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 (เพ่ิมเติม) 6.67           147,632.94   • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 147,632.94  - 147,632.94  คงเหลือตามบัญชี 147,632.94 บาท
10 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 147,632.94  - 147,632.94   • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2564 -             91,725.00 55,907.94     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 147,632.94  91,725.00 55,907.94    คงเหลือตามบัญชี 55,907.94 บาท

30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 55,907.94    - 55,907.94     • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 160.56 - 56,068.50    • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 56,068.50   - 56,068.50   คงเหลือตามบัญชี 56,068.50 บาท
14 ก.ค. 64 ยอดยกมา 56,068.50    - 56,068.50    • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาฯ ประจ าปี 2564 (เพ่ิมเติม) -             40,125.00 15,943.50     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 56,068.50   40,125.00 15,943.50    คงเหลือตามบัญชี 15,943.50 บาท

31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 15,943.50    - 15,943.50     • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 23.67          - 15,967.17     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 15,967.17    - 15,967.17    คงเหลือตามบัญชี 15,967.17 บาท

งบประมาณประจ าปี 2564  จ านวนเงิน  100,000  บาท

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

 



 

๘๖ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 86,974.86      -               86,974.86      • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือจากการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 1,058.33        -               88,033.19      • บุคบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00    -               188,033.19     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 188,033.19    -               188,033.19    คงเหลือตามบัญชี 188,033.19 บาท
19 ก.พ. 64 ยอดยกมา 188,033.19    -               188,033.19     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการตรวจสุขภาพ 84,435 -               84,435.00      103,598.19     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 188,033.19    84,435.00      103,598.19    คงเหลือตามบัญชี 103,598.19 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 103,598.19    -               103,598.19     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 2 เม.ย. 64 (5,150 บาท) -               5,150.00        98,448.19      • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 103,598.19    5,150.00        98,448.19     คงเหลือตามบัญชี 98,448.19 บาท
14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 98,448.19      -               98,448.19      • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 1,085.00        -               99,533.19       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 99,533.19      -               99,533.19      คงเหลือตามบัญชี 99,533.19 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 99,533.19      -               99,533.19       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 (ค่าอาหารว่างคงเหลือ) 6.67              -               99,539.86       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 99,539.86      -               99,539.86      คงเหลือตามบัญชี 99,539.86 บาท
30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 99,539.86      -               99,539.86       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 142.12 บาท 142.12          -               99,681.98      • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 99,681.98     -               99,681.98     คงเหลือตามบัญชี 99,681.98 บาท

31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 99,681.98      -               99,681.98      • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 125.63 บาท 125.63          -               99,807.61       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 99,807.61      -               99,807.61      คงเหลือตามบัญชี 99,807.61 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564 จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 

 



 

๘๗ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 93,578.50      -               93,578.50       • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือจากการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 1,058.33        -               94,636.83       • บุคบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00    -               194,636.83     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 194,636.83    -               194,636.83    คงเหลือตามบัญชี 194,636.83 บาท
19 ก.พ. 64 ยอดยกมา 194,636.83    -               194,636.83     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการตรวจสุขภาพ 84,435 -               84,435.00      110,201.83     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 194,636.83    84,435.00      110,201.83    คงเหลือตามบัญชี 110,201.83 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 110,201.83    -               110,201.83     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม วันท่ี 2 เม.ย. 64 (4,350 บาท) -               4,350.00        105,851.83     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 110,201.83    4,350.00        105,851.83    คงเหลือตามบัญชี 105,851.83 บาท
14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 105,851.83    -               105,851.83     • บุคบัญชีเงินฝาก

เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 720.00          -               106,571.83     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 106,571.83    -               106,571.83    คงเหลือตามบัญชี 106,571.83 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 106,571.83    -               106,571.83     • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 (เพ่ิมเติม) 6.67              -               106,578.50     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 106,578.50    -               106,578.50    คงเหลือตามบัญชี 106,578.50 บาท
30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 106,578.50    -               106,578.50     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 150.69 บาท 150.69          -               106,729.19     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 106,729.19    -               106,729.19    คงเหลือตามบัญชี 106,729.19 บาท

31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 106,729.19    -               106,729.19     • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 134.51 บาท 134.51          -               106,863.70     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 106,863.70    -               106,863.70    คงเหลือตามบัญชี 106,863.70 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 

 



 

๘๘ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ/หมายเหตุ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 97,401.12      - 97,401.12       • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือจากงานเตรียมตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 1,058.33        - 98,459.45       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 98,459.45      - 98,459.45      คงเหลือตามบัญชี 98,459.45 บาท

18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 98,459.45      - 98,459.45       • สมุดบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00    - 198,459.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 198,459.45    - 198,459.45    คงเหลือตามบัญชี 198,459.45 บาท
19 ก.พ. 64 ยอดยกมา 198,459.45    - 198,459.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 - 84,435.00      114,024.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 198,459.45    84,435.00      114,024.45    คงเหลือตามบัญชี 114,024.45 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 114,024.45    - 114,024.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 - 4,200.00        109,824.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 114,024.45    4,200.00        109,824.45    คงเหลือตามบัญชี 109,824.45 บาท
9 เม.ย. 64 ยอดยกมา 109,824.45    - 109,824.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 1,455.00        - 111,279.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 111,279.45    - 111,279.45    คงเหลือตามบัญชี 111,279.45 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 111,279.45    - 111,279.45     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากค่าใช้จ่ายในการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 6.67              - 111,286.12     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 111,286.12    - 111,286.12    คงเหลือตามบัญชี 111,286.12 บาท
30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 111,286.12    - 111,286.12     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 156.11          - 111,442.23     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 111,442.23    - 111,442.23    คงเหลือตามบัญชี 111,442.23 บาท

31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 111,442.23    - 111,442.23     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 140.45          - 111,582.68     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 111,582.68    - 111,582.68    คงเหลือตามบัญชี 111,528.68 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 



 

๘๙ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 100,465.33    - 100,465.33     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากงานเตรียมตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 1,058.33        - 101,523.66     • เงินสดคงเหลือ
รวม 101,523.66    - 101,523.66    คงเหลือตามบัญชี 101,523.66 บาท

18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 101,523.66    - 101,523.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00    - 201,523.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 201,523.66    - 201,523.66    คงเหลือตามบัญชี 201,523.66 บาท
19 ก.พ. 64 ยอดยกมา 201,523.66    - 201,523.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 - 84,435.00      117,088.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก
เบิกเป็นค่าแคชเชียร์เช็ค - 20.00            117,068.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 201,523.66    84,455.00      117,068.66    คงเหลือตามบัญชี 117,068.66 บาท
31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 117,068.66    - 117,068.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก

เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 - 3,900.00        113,168.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 117,068.66    3,900.00        113,168.66    คงเหลือตามบัญชี 113,168.66 บาท

9 เม.ย. 64 ยอดยกมา 113,168.66    - 113,168.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 1,035.00        - 114,203.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 114,203.66    - 114,203.66    คงเหลือตามบัญชี 114,203.66 บาท
14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 114,203.66    - 114,203.66     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 (เพ่ิมเติม) 6.67              - 114,210.33     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 114,210.33    - 114,210.33    คงเหลือตามบัญชี 114,210.33 บาท

30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 114,210.33    - 114,210.33     • สมุดบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 159.84          - 114,370.17     • สมุดบัญชีเงินฝาก

รวม 114,370.17    - 114,370.17    คงเหลือตามบัญชี 114,370.17 บาท
31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 114,370.17    - 114,370.17     • สมุดบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 144.14          - 114,514.31     • สมุดบัญชีเงินฝาก
รวม 114,514.31    - 114,514.31    คงเหลือตามบัญชี 114,514.31 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๐ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 98,249.66      - 98,249.66       • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากงานตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2563 1,058.33        - 99,307.99       • บุคบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 100,000.00    - 199,307.99     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 199,307.99    -               199,307.99    คงเหลือตามบัญชี 199,307.99 บาท
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 199,307.99    - 199,307.99     • บุคบัญชีเงินฝาก

   - เบิกค่าตรวจสุขภาพฯ ประจ าปี 2563 84,435.00      114,872.99     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 199,307.99    84,435.00      114,872.99    คงเหลือตามบัญชี 114,872.99 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 114,872.99    - 114,872.99     • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 2 เม.ย. 64 - 4,500.00        110,372.99     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 114,872.99    4,500.00        110,372.99    คงเหลือตามบัญชี 110,372.99 บาท
19 เม.ย. 64 ยอดยกมา 110,372.99    - 110,372.99     • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินสดคงเหลือจากการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 1,005.00        - 111,377.99     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 111,377.99    -               111,377.99    คงเหลือตามบัญชี 111,377.99 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 111,377.99    - 111,377.99     • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือ (เพ่ิมเติม) จากการประชุมวันท่ี 2 เม.ย. 64 6.67              - 111,384.66     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 111,384.66    -               111,384.66    คงเหลือตามบัญชี 111,384.66 บาท
30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 111,384.66    - 111,384.66     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 156.65 - 111,541.31     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 111,541.31    -               111,541.31    คงเหลือตามบัญชี 111,541.31 บาท

31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 111,541.31    - 111,541.31     • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 140.57 - 111,681.88     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 111,681.88   -               111,681.88   คงเหลือตามบัญชี 111,681.88 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 
 



 

๙๑ 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 90,713.97      - 90,713.97       • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินคงเหลือจากงานเตรียมตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 1,058.33        - 91,772.30       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 91,772.30      - 91,772.30      คงเหลือตามบัญชี 91,772.30 บาท

18 ม.ค. 64 ยอดยกมา 91,772.30      - 91,772.30       • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับเงินจาก กฟผ. ปีงบประมาณ 2564 100,000.00    - 191,772.30     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม - - 191,772.30    คงเหลือตามบัญชี 191,772.30 บาท
19 ก.พ. 64 ยอดยกมา 191,772.30    - 191,772.30     • บุคบัญชีเงินฝาก

เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 - 84,435.00      107,337.30     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม - - 107,337.30    คงเหลือตามบัญชี 107,337.30 บาท

31 มี.ค. 64 ยอดยกมา 107,337.30    - 107,337.30     • บุคบัญชีเงินฝาก
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 - 5,250.00        102,087.30     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 102,087.30    - 102,087.30    คงเหลือตามบัญชี 102,087.30 บาท
14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 102,087.30    - 102,087.30     • บุคบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินเหลือจากการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 900 - 102,987.30     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 102,987.30    - 102,987.30    คงเหลือตามบัญชี 102,987.30 บาท

14 พ.ค. 64 ยอดยกมา 102,987.30    - 102,987.30     • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินคืนจากจากค่าใช้จ่ายในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 6.67              - 102,993.97     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 102,993.97    - 102,993.97    คงเหลือตามบัญชี 102,993.97 บาท
30 มิ.ย. 64 ยอดยกมา 102,993.97    - 102,993.97     • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 146.63 - 103,140.60     • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 103,140.60    - 103,140.60    คงเหลือตามบัญชี 103,140.60 บาท

31 ธ.ค. 64 ยอดยกมา 103,140.60    - 103,140.60     • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 129.98          - 103,270.58     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 103,270.58    - 103,270.58    คงเหลือตามบัญชี 103,270.58 บาท

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

งบประมาณประจ าปี 2564  จ านวนเงิน  100,000  บาท

 



 

๙๒ 

 

เอกสารแนบ ๙ 
แผนด าเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง

แร่ลิกไนต์และโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ 
โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๓ 

 

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๕ (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 ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ

๒. เสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละต าบล และ
ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฯ (พิจารณาโดย คณะ
กรรมการฯ แต่ละต าบล)

คณะกรรมการฯ

๓. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ

๔. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ

๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ 1.                  Plan
                                Actual
             2. แผนการด าเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ลิกไนต์ ๒๕๖๕

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

 
 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกจิกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๕ (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 ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ

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

คณะกรรมการฯ

๓.ประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ คณะกรรมการฯ

๔. ท าเร่ืองจ้างหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ

๕. ตรวจสุขภาพประชาชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ

๖. รวบรวมข้อมูลจัดท า Data Base ประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน

เหมืองแม่เมาะร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสุขภาพ

๗. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้หน่วยงาน
ราชการ

คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ 1.                  Plan
                                Actual
            2. แผนการด าเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

แผนการด าเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่ลิกไนต์ ๒๕๖๕

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

 

 


