
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน 
โครงการเหมืองแรห่ินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  

ประทานบัตรเลขที ่๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙  

ร่วมแผนผังโครงการเดยีวกันกับประทานบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
 
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

801 หมู่ 6 ต ำบลแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 



 

สารบัญ 
 

  หน้า 
 

๑. ข้อมูลประทำนบัตร             ๑ 

๒. เงื่อนไขกำรจัดตั้งกองทุน          ๑ 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน           

๓.๑ คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์        ๑ 

๓.๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์       ๑ 

๓.๓ กำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุน        ๑ 

๓.๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน       ๒ 

๔. เอกสำรแนบ ๑            ๕ 

 • ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี  

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง   

๕. เอกสำรแนบ ๒             ๙ 

• ระเบียบกำรบริหำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

๖. เอกสำรแนบ ๓            ๑๕ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑,  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

๗. เอกสำรแนบ ๔            ๔๗ 

 • ส ำเนำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน 

     • ส ำเนำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 

     • ส ำเนำบัญชีกองทุนฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมืองหินปูน 

 
 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
    หน้า 

 
๗. เอกสำรแนบ ๕            ๕๑ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๑  

และ ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

๘. เอกสำรแนบ ๖            ๕๙ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน โดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน 

ประจ ำปี ๒๕๖๑ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๙. เอกสำรแนบ ๗            ๖๕ 

 • รำยละเอียดบัญชีค่ำใช้จ่ำยกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน และกองทุน 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

๑๐. เอกสำรแนบ ๘            ๗๐ 

 • แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน และโครงกำร 

ตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑ 
 

 

 
รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ 

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

๑.  ข้อมูลประทานบัตร 

ชื่อผู้ถือประทำนบัตร ............................................................. ประทำนบัตรเลขท่ี  ..................................... 
...............................................................................................................  

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

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน
  จัดตั้งกองทุนตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  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 

หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี แม่เมำะ 

๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙ 

นำสัก, แม่เมำะ ล ำปำง 

๒๕ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ ๒๗ สิงหำคม  ๒๕๘๕ 

๑/๒๕๖๑ 

ร่วมแผนผังโครงกำรเดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ 

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

๑/๒๕๖๑, ๒/๒๕๖๑, ๓/๒๕๖๑, ๔/๒๕๖๑    

กรุงไทย แม่เมำะ 
๔๕๔,๖๕๐.๓๕ ๕๐๐,๐๐๐ 

พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 



 

๒ 
 

๒) กองทุน................................................................................................................ .................................. 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
๓) กองทุน............................................................................................................... ................................... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 

  ยังไม่ได้เปิดบัญชี/น ำเงินเข้ำบัญชี  เหตุผล  .............................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
๓.๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน (รำยละเอียด และภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรม ดังเอกสำรแนบ ๕ 
เอกสำรแนบ ๖ และ เอกสำรแนบ ๗) 
 ๑) ...................................................................................................................... ........................ 
 ๑.๑) ............................................................................................................................. ......... 
  วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
 ๑.๒) ............................................................................................................................. ......... 
  วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
 ๑.๓) ................................................................................ ...................................................... 
  วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
 ๑.๔) ......................................................................................................................................  
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
  วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
 ๒) ........................................................................................................................ ........................ 
 ๒.๑) ......................................................................................................................................  
  วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
 ๒.๒) ........................................................................................................................... ................. 
  วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
   
 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน 

- ๕๐,๐๐๐ 

กรุงไทย แม่เมำะ 
๔๕๔,๖๕๐.๓๕ ๒๒๗,๓๒๕.๑๘ 

ฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมืองหินแร่ปูน 
กรุงไทย แม่เมำะ 

โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนแม่จำง 

กิจกรรมโครงกำรคัดแยกขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน   
๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑ 

๒๐๐ ๑๓๕,๖๒๕ 
กิจกรรมโครงกำรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
๒๐๐ 

 

๖๗,๕๐๐ 

 
กิจกรรมโครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นยำกันยุงและอุปกรณส์ ำหรับ อสม. 

๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
๒๐ 

 

๖๖,๘๗๕ 

 
กิจกรรมโครงกำรจัดจ้ำงครูพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัย 

๖๐,๐๐๐ 

 

- 

 
 ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนข่วงม่วง 

กิจกรรมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศำลำสุสำน บ้ำนข่วงม่วง 
สิงหำคม 

 ๑๘ 

๒๕๖๑ 
  -  ๑๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมโครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีนั่งอย่ำงหนำ ประจ ำสุสำนบ้ำนข่วงม่วง 

มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

  - 

  -  ๑๒๐,๐๐๐ 



 

๓ 
 

 ๓) ........................................................................................................................ .........................
 ๓.๑) ...................................................................................................... ............................... 
 วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
 ๓.๒) ........................................................................................................................ .............. 
 วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท  
 ๓.๔) .................................................................................................................... .................. 
 วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
 ๓.๕) ......................................................................................................................................  
 วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
 ๓.๖) ........................................................................................................................ .............. 
 วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 

 ๔) ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 ๔.๑) .......................................................................................................... ............................ 
 วันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ................... คน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ..................... บำท 
 ๔.๒) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๔.๒.๑) บ้ำนแม่จำง หมู่ ๑ และบ้ำนข่วงม่วง หมู่ ๘ ต ำบลนำสัก                             
 วันที่ ................... เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 
 สถำนที ่......................................................................................  
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร .................... คน 
 ๔.๒.๒) บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ ต ำบลแม่เมำะ 
 วันที่ ................... เดือน .......................... พ.ศ. ............. ........... 
 สถำนที่ ......................................................................................  
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร .................... คน 
  
  
 

โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนห้วยคิง 

กิจกรรมโครงกำรเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน ดูแลสุขภำพชมรมผู้สูงอำยุ 

 ๑๑  ๒๐,๐๐๐ 

กิจกรรมโครงกำรท ำไม้กวำดอ่อน (ดอกหญ้ำ) 

สิงหำคม ๒๕๖๑   - 

  - สิงหำคม ๒๕๖๑ 
 ๒๐  ๒๐,๐๐๐ 

กิจกรรมโครงกำรสำนเสื่อเทปสี และตะกร้ำ 
  ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

 ๒๒  ๒๐,๐๐๐ 

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

  ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
โรงเรียนบ้ำนแม่จำง 

  ๑๖๓ 

  ๑๐๘ 

  ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

วัดห้วยคิง 

กิจกรรมโครงกำรขุดลอกรำงระบำยน้ ำ บ้ำนห้วยคิง หมู่ ๖ 

  ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
 ๑๖๐,๐๐๐ - 

 
กิจกรรมโครงกำรก ำจัดวัชพืช ล ำคลองห้วยคิง ห้วยทรำย 

พฤศจิกำยน   ๒๐ ๒๕๖๑ 

- 

 

 ๖๐,๐๐๐ 

โครงกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน  

 ๒๐,๐๐๐ - 

 

กิจกรรมโครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส ำหรับ อสม. หมู่บ้ำนห้วยคิง 
- 

 

กันยำยน ๒๕๖๑ 





 

๕ 
 

เอกสารแนบ ๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๖ 
 

 



 

๗ 
 

 



 

๘ 
 

 
 



 

๙ 
 

เอกสารแนบ ๒ 
ระเบียบการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐ 
 

ระเบียบการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ตั้งขึ้นตำมเงื่อนไขในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 
ประทำนบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ ร่วมแผนผังโครงกำรเดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๔๘๑๘ ชนิดแร่หินปูน
เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้ำนเหมืองแร่และอุตสำหกรรม
ถลุงหรือแต่งแร่ ในกำรประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๓ โดยได้รับหนังสืออนุญำตประทำนบัตร
เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๕๖ และได้รับอนุญำตโครงกำรท ำเหมืองเป็นเหมืองเดียวกันเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๗ 
 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อและส านักงานที่ตั้ง 

ข้อที่ ๑  กองทุนนีม้ีชื่อว่ำ “กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ เหมืองหินปูน” 
ข้อที่ ๒ ส ำนักงำนกองทุนฯ ตั้งอยู่ที่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมำะ) 

๘๐๑ หมู่ ๖ ต ำบลแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐ 
ข้อที่ ๓  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
ข้อที่ ๔  ในระเบียบกำรบริหำรกองทุนนี้ 
  กองทุนฯ  หมำยถึง  กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ เหมืองหินปูน 

 คณะกรรมกำรกองทุนฯ หมำยถึง  คณะกรรมกำรมวลชลสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูน 
เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

  
หมวดที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

ข้อที่ ๕  วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพอนำมัยหรือกำรตรวจสุขภำพของประชำชน 

รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุขชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงกำร ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี ๑ 
ถึง ๓ กิโลเมตร ทั้งนี้ กำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เป็นไปตำมระเบียบหรือแนวทำงปฏิบัติที่กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน
และกำรเหมืองแร่ (กพร.) ก ำหนด 
 
 
 

หน้ำ ๑/๕ 



 

๑๑ 
 

หมวดที่ ๓ 
กองทุนฯ ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรูปแบบการใช้ 

ข้อที่ ๖  กำรน ำเงินเข้ำกองทุน 
๖.๑   ให้น ำเงินเข้ำกองทุนฯ ในเดือนแรกหลังจำกได้รับหนังสืออนุญำตประทำนบัตร เหมืองแร่หินปูนเพ่ือ

อุตสำหกรรมเคมี ตำมประทำนบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ รว่มแผนผังโครงกำรเดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๒๗๔๘๖/
๑๔๘๑๘ ลงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๕๖ และได้รับอนุญำตโครงกำรท ำเหมืองเป็นเหมืองเดียวกันเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนำยน 
๒๕๕๗ โดย กฟผ. ได้เปิดบัญชีชื่อ “ กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน) ” และน ำเงินเข้ำครั้งแรกในปี 
๒๕๕๗ 

๖.๒   ในชว่งปีที่ ๒ ถึงสิ้นอำยุประทำนบัตร หรือปีที่เวนคืนประทำนบัตรให้น ำเงินเข้ำกองทุนภำยในเดือน
มกรำคมของทุกปี จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ป ี
ข้อที่ ๗  กำรบริหำรกองทุน 

ให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี เป็นผู้บริหำรจัดกำร
กองทุน โดยท ำหน้ำที่พิจำรณำแผนงำนกำรเฝ้ำระวังสุขภำพหรือกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบพ้ืนที่โครงกำร 
รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุน และกำรก ำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนฯ ให้เป็นไปตำมท่ีแผนงำนก ำหนด 
 

หมวดที่ ๔ 
คณะกรรมการกองทุน 

ข้อที่ ๘  คณะกรรมกำรกองทุนฯ ประกอบด้วย 
๘.๑ คณะที่ปรึกษำคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
๑. ท่ำนเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง 

  ๒. นำยก อบต. นำสัก 
  ๓. ก ำนันต ำบลนำสัก 
  ๔. สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
  ๕. ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
  ๖. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 

 
 
 
 
 
 
 

หน้ำ ๒/๕ 



 

๑๒ 
 

๘.๒ คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

๑. ผู้อ ำนำยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ  ประธำน 
๒. ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง      กรรมกำร 
๓. ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง      กรรมกำร 
๔. ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง     กรรมกำร 
๕. ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง     กรรมกำร 
๖. ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง     กรรมกำร 
๗. ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง     กรรมกำร 
๘. หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  กรรมกำร 

  ๙. ผู้แทน โรงพยำบำลสุขภำพต ำบลนำสัก    กรรมกำร 
         ๑๐. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง    กรรมกำร 
           ๑๑. หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง   กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
           ๑๒. หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์     กรรมกำรและ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หมวดที่ ๕ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ 

ข้อที่ ๙  คณะกรรมกำรกองทุนฯ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
๙.๑ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชน 

และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพของโครงกำร ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวัง
สุขภำพ ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ของกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร ่

๙.๒ ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพก่อนน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

๙.๓ ตรวจสอบและพิจำรณำแก้ไขปัญหำประชำชนร้องเรียนว่ำได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำร
โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

๙.๔ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบระเบียบคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร รวมทั้งกำรแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงนำมเบิกจ่ำยงบประมำณกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 

๙.๕ ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 

 

หน้ำ ๓/๕ 



 

๑๓ 
 

หมวดที่ ๖ 
การประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ 

ข้อที่ ๑๐  คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย ๒ ครั้งต่อปี และต้องมีกรรมกำรกองทุนฯ เข้ำ
ร่วมประชุมอย่ำงน้อยก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงถือว่ำครบองค์ประชุม 

ข้อที่ ๑๑  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ ประธำนคณะกรรมกำรกองทุนฯ มีอ ำนำจเชิญบุคคลที่เห็นสมควร
เข้ำร่วมประชุมเป็นครั้งครำวได้ เพ่ือให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 

ข้อที่ ๑๒   มติเรื่องต่ำง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของที่ประชุมคณะกรรมกำร
กองทุนฯ 

 
หมวดที่ ๘ 
การเงิน 

ข้อที่ ๑๓ กำรเก็บรักษำเงินของกองทุนฯ ให้เปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีส ำนักงำนสำขำ
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง 

ข้อที่ ๑๔   คณะกรรมกำรกองทุนฯ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมมติที่ประชุม ๒ ใน ๓ เป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำร  เบิกจ่ำย 
ตำมแผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุนฯ แต่ ๒ ใน ๓ ของ  กรรมกำรที่
อนุมัติแต่ละครั้งต้องมีตัวแทนด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม  สุขภำพ ต ำบลนำ
สัก (รพ.สต.นำสัก) จะเป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้ผู้แทนจำก กฟผ.  คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ หรือผู้แทนภำคประชำชน คือ ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง เป็นผู้ลงนำมร่วม 

ข้อที่ ๑๕   หำกมีเหตุขัดข้องในกำรเบิกจ่ำย ให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ พิจำรณำ โดยให้ถือเสียงข้ำงมำกของมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ 

 
หมวดที่ ๙ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อที่ ๑๖  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกำรบริหำรกองทุนฯ จะกระท ำได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ ซึ่งต้อง
มีกรรมกำรกองทุนฯ เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๔ ของจ ำนวนกรรมกำรกองทุนฯทั้งหมด และมีมติให้
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๔ ของจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วม 

 
 
 

 
 
 

หน้ำ ๔/๕ 



 

๑๔ 
 

หมวดที่ ๑๐ 
การเลิกกองทุนฯ 

ข้อที่ ๑๗  กองทุนฯ จะเลิกได้ก็ต่อเมื่อหยุดกำรท ำเหมืองฯ หรือสิ้นอำยุประทำนบัตรของ กฟผ. แล้ว 
ข้อที่ ๑๘  เงินกองทุนฯ ที่เหลือหลังจำกได้ช ำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ พิจำรณำ 

  ควำมเหมำะสมในกำรน ำเงินดังกล่ำวมำใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในพ้ืนที่ต ำบลนำสักต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำ ๕/๕ 



 

๑๕ 
 

เอกสารแนบ ๓ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

0วันอังคารที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 
……………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก    
๒. นำยถวิล  สกุลวรรณวงศ์  สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๓. นำยไพศำล ทิพฤกษ์   (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๔. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คุณูปถัมภ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส   จริยภูมิ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ   
๒.  นำยอินปั๋น อุตเตกุล   ก ำนันต ำบลนำสัก   
๓. นำยรัตน ์ อุหม่อง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๔. นำงแสงจันทร์ มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๕. นำงมำณี  กันทะวงศ์   ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง 
๖. นำยเกียรติพงษ์  วงศ์สุวรรณ์   ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง 
๗. นำยวิวัฒน ์ ปินตำ   ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนห้วยคิง 
๘. นำงสุกนัทำ   จอมน้อย  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๙. นำงจินดำ   ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๑๐. นำงจันทร์เที่ยง กำสุวรรณ  ผู้แทน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๑๑. นำงกรรณิกำ บ่อแก้ว   ประธำนประชำคมหมู่บ้ำนแม่จำง 
๑๒. นำยเกชำ ยอดยิ่ง   หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๓. นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลนำสัก 
๑๔. นำงทิพย์วรรณ   ปิงแก้ว  หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบตัิครอบครัว และบริกำรปฐมภูมิ  

      โรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๕. นำยจรัส แก้วหนองแสง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง 
๑๖. น.ส.ศิริกัลยำ   สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๗. นำงสำวสุดธิดำ ปงหำญ   (แทน) หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระสำโรจน์ อำคคธมโม  รองเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง  
๒. นำงกัญญำรัตน์ กิ่งก้ ำ   พัฒนำกรต ำบลนำสัก 
๓. นำงนงค์รัก ภำคบุญ   พัฒนำกรต ำบลแมเ่มำะ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงสุภำวด ี  ก้ำนชมภู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๒. นำยอัษฎำ  คงชนะ  หัวหน้ำกองฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 



 

๑๗ 
 

๓. นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๔. นำยนันทวัฒน์  เป็ดทอง  หัวหน้ำแผนกเจำะระเบิด 
๕. นำยจรัญ   ค ำลำ  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 
๖. นำงปำริชำติ  โพธิวงค์  นักวิทยำกรระดับ ๖ แผนกอำชีวอนำมัย  

      และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๗. น.ส. อำธิตำ  เดชชลำลัย นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๘. น.ส. ฐิตินันท ์  หุตะยำนนท์ วิทยำกรระดับ ๖ กองฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 

๙. น.ส. พรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๑๐. น.ส. กรวีร ์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๒ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองหินแร่ปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี ครั้ง

ที่ ๑/๒๕๖๑ และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑.๑ แจ้งความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน 

 เลขำฯ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรน ำเงินเข้ำกองทุนประจ ำปี ๒๕๖๑ ตำมที่ กฟผ. เหมืองแม่เมำะ ได้รับอนุญำต
ประทำนบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ 
โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง เมื่อ
เดือนสิงหำคมปี ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ โดยเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตรก ำหนดให้ กฟผ. จัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ โดยน ำเงินเข้ำกองทุน ในอัตรำ ๑ บำท/เมตริกตันกำรผลิตในปีก่อนหน้ำ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ
ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ น ำเงินเข้ำกองทุนในอัตรำ ๐.๕๐ บำท/เมตริกตันกำรผลิตในปีก่อนหน้ำ และกองทุนฟ้ืนฟู
สภำพพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมืองแร่ น ำเงินเข้ำตำมที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ำยรำยงำน EIA โดยต้องน ำเงินเข้ำบัญชี
กองทุนในเดือนแรกของทุกปี ตลอดอำยุประทำนบัตร ซึ่งสำมำรถสรุปกำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนพัฒนำฯ และกองทุน
เฝ้ำระวังสุขภำพตำมปริมำณหินปูนที่ใช้ไปในปีก่อนหน้ำ ในที่นี้คือปี ๒๕๖๐ ดังตำรำงที่ ๑  
 

ตารางที่ ๑ แสดงปริมำณกำรใช้หินปูนตั้งแต่เดือนสิงหำคม ถึงเดือนธันวำคม ปี ๒๕๖๐ 
 

เดือน ปริมาณการใช้หินปูน (ตัน) 

ส.ค.-๖๐ ๙๒,๔๕๑.๕๕ 
ก.ย.-๖๐ ๙๙,๔๔๖.๖๖ 
ต.ค.-๖๐ ๙๔,๑๕๔.๖๖ 
พ.ย.-๖๐ ๘๐,๘๗๗.๗๗ 
ธ.ค.-๖๐ ๘๗,๗๑๙.๗๑ 

สรุป ๔๕๔,๖๕๐.๓๕  
 

 เนื่องจำกจ ำนวนเงินที่ต้องน ำเข้ำกองทุนพัฒนำฯ ตำมปริมำณกำรใช้หินปูนในปี ๒๕๖๐ ต่ ำกว่ำเกณฑ์ข้ันต่ ำที่
ก ำหนดไว้ในประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.) กฟผ. จึงน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนพัฒนำ
หมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ ๕๐๐,๐๐๐ บำท ดังนั้น กฟผ.เหมืองแม่เมำะ ได้ด ำเนินกำร
น ำเงินเข้ำกองทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๓ กองทุนแล้ว ดังตำรำงที่ ๒ 



 

๑๘ 
 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงจ ำนวนเงินที่น ำเข้ำบัญชีกองทุนโครงกำรเหมืองแร่หินปูน


รายละเอียด จ านวนเงินที่น าเข้าบัญชี  
ประจ าปี 2561 (บาท) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(บาท) 

กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ ๒๒๗,๓๒๕.๑๘ ๔๒๗,๔๒๘.๗๑ 
กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๖๔๓.๘๔ 
กองทุนฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ฯ ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๗๒๕.๗๕ 
  
 ๑.๒ แจ้งความคืบหน้าการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 
เหมืองแร่หินปูน(เดิม) ประจ าปี ๒๕๖๐ (บ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง) 
 เลขำฯ แจ้งยอดผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพจำก ๒ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนแม่จำงและบ้ำนข่วงม่วง ทั้งสิ้น ๑๓๕ 
คน โดยศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะเป็นผู้ตรวจสุขภำพของประชำชนทั้ง ๒ หมู่บ้ำน และทำงศูนย์
เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อมฯ มำน ำเสนอผลกำรตรวจสุขภำพให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ได้รับทรำบ พร้อมทั้งน ำ
ผลกำรตรวจสุขภำพรำยบุคคลมำมอบให้ผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละหมู่บ้ำนเพื่อน ำไปแจกให้กับผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพต่อไป 
 ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

(เดิม) 
๒.๒ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

(ใหม่) คุณมาณีฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ต ำแหน่ง ประธำนประชำคมหมู่บ้ำนแม่จำง เดิมคือ คุณบุญถม ปันทะ
กุล เปลี่ยนเป็น คุณกรรณิกำ บ่อแก้ว  

ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                                                                
๓.๑ สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่

หินปูน (เดิม) ประจ าปี ๒๕๖๐ (บ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง) โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่
เมาะ 
 เลขำฯ มอบหมำยให้คุณสุภำวดี ก้ำนชมพู พยำบำลวิชำชีพจำกศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่
เมำะ น ำเสนอผลกำรตรวจสุขภำพของประชำชนบ้ำนข่วงม่วงและบ้ำนแม่จำง โดยคุณสุภำวดีฯ สรุปผลกำรตรวจ
สุขภำพประชำชนทั้ง ๒ หมู่บ้ำนดังนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้ำนแม่จำง ต ำบลนำสัก มีผู้เข้ำรับกำร
ตรวจทั้งหมด ๑๓๕ คน เป็นผู้หญิง ๘๕ คน ผู้ชำย ๕๐ คน โดยช่วงอำยุที่เข้ำรับกำรตรวจมำกท่ีสุดอยู่ในช่วงอำยุ ๖๑-
๗๐ ปี อำยุต่ ำสุดคือ ๗ ปี และสูงสุดคืออำยุ ๘๓ ปี  

- ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ มีผู้เข้ำรับกำรตรวจ ๑๓๕ คน พบผลตรวจผิดปกติจ ำนวน ๓๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ โดยควำมผิดปกติที่พบแยกตำมระบบได้แก่ ระบบหู คอ จมูก ปำก จ ำนวน ๒๔ คน ระบบช่อง
ท้อง จ ำนวน ๙ คน ระบบผิวหนัง จ ำนวน ๔ คน และระบบอื่นๆ จ ำนวน ๖ คน  

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบผลตรวจผิดปกติจ ำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ พบว่ำ
มีควำมเข้มข้นของเลือดต่ ำกว่ำมำตรฐำนเล็กน้อย เมื่อดูจำกผลของจำกค่ำฮีโมโกลบิน ควำมเข้มข้นของเลือด และ



 

๑๙ 
 

ขนำดของเม็ดเลือดแดงค่ำต่ ำสุด พบในชำยอำยุ ๗๖ ปี ผล Hb = ๗.๔ และค่ำ Hct = ๒๕ ซึ่งไม่พบควำมผิดปกติจำก
ค่ำอ่ืน หรือเป็นภำวะวิกฤติที่ต้องรักษำเร่งด่วน  

- ผลตรวจค่าดัชนีมวลกาย พบผลตรวจผอม ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓ อ้วนระดับ ๑ ๑๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕ อ้วนระดับ ๒ ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘ และอ้วนระดับ ๓ ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ ผลตรวจควำมดัน
โลหิต พบผลตรวจผิดปกติ ๑๓ คน คิดเปน็ร้อยละ ๙.๖  

- ผลการตรวจภาพถ่ายรังสีปอด มีผู้เข้ำรับกำรตรวจ ๑๓๓ คน พบผลตรวจผิดปกติ ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓ โดยควำมผิดปกติพ่ีพบแยกรำยละเอียดได้คือ กระดูกสันหลังคด จ ำนวน ๘ คน และกระดูกหักเดิม ๓ คน พบ
จุดที่ปอด ๓ คน พบน้ ำในปอด ๒ คน โดยควำมผิดปกติสองอย่ำงหลังแพทย์ได้ออกใบนัดให้สังเกตอำกำรและมำพบ
แพทย์เมื่อมีอำกำรผิดปกติ นอกจำกนี้ยังพบภำวะหัวใจโตอีก ๒ คน 

ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์กำรซักประวัติ/คัดกรองเบื้องต้นจำกมีผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ๕๗ คน เป็นเพศชำย 
๒๐ คน เพศหญิง ๓๗ คน พบว่ำมีโรคประจ ำตัว ๓ ล ำดับคือ ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน และไขมันในเลือด ประวัติ
กำรสูบบุหรี่ พบมีผู้สูบบุหรี่ ๒๕ คน เป็นเพศชำย ๑๕ คน เพศหญิง ๑๐ คน โดยผู้ที่สูบมำกที่สุดสูบจ ำนวน ๑๐ มวน
ต่อวัน ประวัติกำรดื่มสุรำ พบจ ำนวน ๓๕ คน เป็นเพศชำย ๑๖ คน เพศหญิง ๑๙ คน โดยเพศชำยให้ข้อมูลดื่ม
มำกกว่ำ ๓ วันต่อสัปดำห์ 

สรุปผลกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้นที่ส่งต่อผู้เข้ำรับกำรตรวจมำยังโรงพยำบำลแม่เมำะทันที มีรำยละเอียดดังนี้ 
- ผู้รับบริกำรมีประวัติโรคควำมดันโลหิตสูงรักษำ รพ.แม่เมำะแพทย์ เพ่ิมยำให้แต่ผู้ป่วยหยุดทำนยำเอง

เพรำะทำนแล้วมีอำกำรปวดต้นคอ ตรวจพบ BP=๑๗๗/๗๓ mmHg แพทย์ให้ส่งต่อมำรพ.แม่เมำะทันที
เพ่ือปรับยำ วัดควำมดันซ้ ำ BP=๑๔๓/๖๘ mmHg ปรับยำให้ Enalapril(๕) ๑.๕ x ๒ pc 

- ผู้รับบริกำรที่ตรวจร่ำงกำยพบควำมผิดปกติที่ปอด จ ำนวน ๑ รำย ส่งมำตรวจเพ่ิมเติมที่รพ.แม่เมำะ
ประเมินระดับออกซิเจนในกระแสเลือดพบปกติ (ร้อยละ ๙๔) ไม่มีอำกำรเหนื่อยหอบ แพทย์ให้ยำแก้ไอ
ยำละลำยเสมหะ ยำแก้ปวดกลับไปทำนต่อที่บ้ำน ให้ค ำแนะน ำสังเกตอำกำรผิดปกติ 

ข้อมูลจำกแบบประเมินภำวะซึมเศร้ำจำกแบบประเมิน ๙Q พบมีผู้มีภำวะซึมเศร้ำเล็กน้อย ๑๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๘๕ และผู้ที่ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๕ โดยผู้รับบริกำรที่มีภำวะโรคทำง
สุขภำพจิตระดับน้อย ได้น ำข้อมูลส่งต่อให้คลินิกสุขภำพจิตของรพ.แม่เมำะท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและติดตำมมำรับ
บริกำรเพื่อประเมินซ้ ำและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 
 เลขำฯน ำเสนอแผนที่เชื่อมโยงผลเอ๊กซเรย์ กับระยะห่ำงระหว่ำงโครงกำรเหมืองแร่หินปูนฯ กับที่ตั้งชุมชน 
แสดงดังรูปที่ ๑ ซึ่งพบว่ำผู้ที่มีควำมผิดปกติจำกผลกำรเอ๊กซเรย์นั้นเป็นผู้ที่มีควำมผิดปกติมำจำกปีก่อน ซึ่งไม่เก่ียวข้อง
กับกำรด ำเนินงำนจำกเหมืองแร่หินปูนฯ แต่อย่ำงใด 

 



 

๒๐ 
 

 
 

รูปที่ ๑ แผนที่แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงที่ตั้งชุมชนกับข้อมูลผลกำรตรวจ X-Ray ผิดปกติ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

๓.๒ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่หินปูน  (เดิม) ประจ าปี 
๒๕๖๐ 
 เลขำฯ ชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ ดังตำรำงที่ ๓ 
 

ตารางท่ี ๓ สรุปค่ำใช้จ่ำยงบประมำณกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนเหมืองแร่หินปูนประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 
 

 
 ค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น ๖๒,๕๔๐ บำท และมีเงินคงเหลือหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยแล้วจ ำนวน ๖๔,๓๐๒.๕๓ บำท 
โดยเงินคงเหลือจะน ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพประชำชนต ำบลนำสัก รว่มกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนใหม่
รัตนโกสินทร์ ในล ำดับต่อไป 

รำยกำร ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำตรวจสุขภำพประชำชน ๒ หมู่บ้ำน จ ำนวน ๑๓๕ คน 
และค่ำจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ  

๕๐,๖๐๐ 

ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิล ๑,๔๔๐ 

ค่ำตอบแทนให้กับ อสม. ๑,๐๐๐ 

ค่ำสถำนที่ตรวจสุขภำพ ๓,๐๐๐ 

ค่ำอำหำรว่ำง ๖,๐๐๐ 

ค่ำน้ ำดื่ม/น้ ำแข็ง ๕๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๖๒,๕๔๐ 



 

๒๑ 
 

คุณแสงจันทร์ฯ  เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรลงนำมในกำรเบิกจ่ำยเงินครั้งต่อไป ควรระบุจ ำนวนเงินที่จะเบิกลงใน
ใบ เบิกเงินให้เรียบร้อย ไม่ควรให้เซ็นใบเปล่ำเพ่ือป้องกันกำรเบิกเงินผิดพลำด 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

๓.๓ ความคืบหน้าโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์เบื้องต้นตำมที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินว่ำ โครงกำรที่จะ
  เสนอให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำ ควรเป็นโครงกำรที่ผ่ำนมตจิำกที่ประชุมหมู่บ้ำนแล้ว เป็น  
  โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อชำวบ้ำน สำมำรถขยำยโครงกำรต่อยอด
ได ้  ด้วยตนเอง และสำมำรถวัดควำมส ำเร็จได้อย่ำงยั่งยืน 
คุณแสงจันทร์ฯ เสนอโครงกำรในที่ประชุม ดังนี้ 
  ๑. โครงกำรปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้ำนห้วยคิง จำกกำรอพยพชำวบ้ำนออกจำกพ้ืนที่จึงเกิดพ้ืนที่รกร้ำง 
  เมื่อปล่อยไว้เป็นเวลำนำนจึงเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย ซึ่งเป็นสำเหตุหลักของโรค ไข้เลือดออก
  เสนองบประมำณ โครงกำรทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บำท 
  ๒. โครงกำรเพื่อนเยี่ยมเพ่ือน เนื่องจำกในชุมชนมีผู้สูงอำยุและผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้ จึงเสนอ
  โครงกำร เพ่ือให้คนในชุมชนร่วมกันดูแลผู้สูงอำยุและผู้ป่วยที่ไม่มีคนดูแล งบประมำณส ำหรับด ำเนิน
  โครงกำร ๕๐,๐๐๐ บำท 
  ๓. โครงกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตรวจวัดควำมดัน เบำหวำน ส ำหรับ อสม.เพื่อตรวจวัดอำกำรของ 
  ผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนส่งไปพบแพทย์ งบประมำณ ๒๕,๐๐๐ บำท 
  ๔. โครงกำรจักรสำนไม้กวำด งบประมำณ ๒๕,๐๐๐ บำท 
  ๕. โครงกำรสำนเสื่อพลำสติกเพ่ือสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับคนในชุมชน ๒๕,๐๐๐ บำท รวมทั้งหมด 
๕   โครงกำร งบประมำณท้ังสิ้น ๕๒๕,๐๐๐ บำท 
คุณอินปั๋นฯ แจ้งว่ำจำกกำรประชุมเมื่อเดือนตุลำคม เสนอให้ที่ประชุมจัดสรรงบประมำณที่ชัดเจนก่อน จึงค่อยมำ

น ำเสนอโครงกำรในครั้งต่อไป แต่เนื่องจำกขณะนี้กำรจัดสรรงบประมำณกองทุนยังไม่มีควำมชัดเจน 
ทำงบ้ำนข่วงม่วงจึงไม่ขอน ำเสนอโครงกำรในกำรประชุมครั้งนี้ 

ประธานฯ ขอให้ทำง คุณเกษศิรินทร์ฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ในปี ๒๕๖๑ มีงบประมำณส ำหรับกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประมำณ ๑ ล้ำน 
 บำท โดยจะขอจัดสรรไว้เป็นงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรจัดประชุมและด ำเนินกำรต่ำงๆ จ ำนวน 

๑๐๐,๐๐๐ บำท ในส่วนของหลักเกณฑ์กำรเสนอโครงกำรนั้น โดยขอให้แต่ละหมู่บ้ำนพิจำรณำ
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และวัดร่วมด้วย 

ประธานฯ ดังนั้นจะมีงบประมำณส ำหรับด ำเนินโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 
 ของทั้ง ๓ หมู่บ้ำน ประมำณ ๙๐๐,๐๐๐ บำท 
คุณรัตน์ฯ โครงกำรของหมู่บ้ำนแม่จำง ที่จะน ำมำเสนอที่ประชุมในเบื้องต้น มี ๓ โครงกำร ดังนี้ 
  ๑. โครงกำรปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ส ำหรับบ้ำนที่จะเข้ำร่วมโครงกำรมีทั้งหมด ๑๗๙ หลังคำเรือน 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงกับโครงกำรอำหำรปลอดภัยภำยในชุมชนด้วย 
  ๒. โครงกำรคัดแยกขยะโดยกำรเลี้ยงไส้เดือน เนื่องจำกเล็งเห็นผลประโยชน์ของโครงกำรในระยะ
ยำว   ชำวบ้ำนสำมำรถ สร้ำงอำชีพโดยกำรผลิตปุ๋ยขี้ไส้เดือน และน ำไปขำยได้อีกด้วย 
  ๓. โครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นกันยำกันยุง และอุปกรณ์ส ำหรับ อสม. 



 

๒๒ 
 

คุณจรัสฯ กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนนี้ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุหรือไม่ รวมถึงกำรรำยงำนผลด้วยหรือไม่  
 เนื่องจำกกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจะใช้เวลำนำน และเมื่อต้องส ำรองจ่ำยไปก่อนมักจะไม่ได้รับ

งบประมำณได้ทัน ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรหยุดชะงักและไม่ต่อเนื่อง  
ประธานฯ กำรเบิกจ่ำยเงิน ส ำหรับด ำเนินโครงกำรหำกโครงกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรฯ 

พร้อม 
 รำยละเอียดโครงกำร สำมำรถเบิกจ่ำยเงินส ำหรับด ำเนินโครงกำรได้เลย และขอฝำกทุกหมู่บ้ำนน ำ

หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ไปปรึกษำกันในที่ประชุมหมู่บ้ำน โดยขอให้ค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งชุมชน 
โรงเรียน และวัด ให้ครบอีกครั้ง แล้วน ำมำเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 

คุณวิวัฒน์ฯ เสนอให้ใช้หลักเกณฑ์โดยสังเกตุจำกกำรได้รับผลกระทบของชำวบ้ำนเป็นหลัก เช่น กำรด ำเนิน
โครงกำร 

 เหมืองหินปูนของ กฟผ. สง่ผลกำระทบด้ำนใดบ้ำงต่อชุมชนและผู้อยู่อำศัยโดยรอบพ้ืนที่โครงกำร 
เช่น ส่งผลกระทบด้ำนอำชีพ สุขภำพ หรือไม่ อย่ำงไร หำกส่งผลกระทบทำงด้ำนอำชีพ จะมี
โครงกำรรูปแบบไหนที่จะช่วยบรรเทำ เยียวยำกำรได้รับผลกระทบนั้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ได้รับประโยชน์ตรงกับวัตถุประสงค์มำกข้ึน เมื่อโครงกำรต่ำงๆสำมำรถให้ประโยชน์ได้ตรง
วัตถุประสงค์แล้ว ก็จะส่งผลให้ กฟผ. อยู่ร่วมกับชำวบ้ำนได้ดีขึ้นด้วย   

ประธานฯ เห็นด้วยกับคุณวิวัฒน์ฯ และโครงกำรที่จะน ำเสนอนนั้นจะต้องเป็นควำมต้องกำรของชุมชน ตอบ
โจทย์  

 และต้องยั่งยืน 
คุณแสงจันทร์ฯ สอบถำมคุณเกษศิรินทร์ฯ ขอให้สรุปงบประมำณและจัดสรรให้ชัดเจน 
ประธานฯ จะให้ท ำกำรแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้หมู่บ้ำนละ ๓๐๐,๐๐๐ บำท ไม่ได้ ควรต้องพิจำรณำตำมควำม

เหมำะสมของแต่ละโครงกำร และคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ เห็นชอบโดยทั่วกัน 
คุณวิวัฒน์ฯ เห็นควรพิจำรณำโครงกำรกันอีกครั้งตำมควำมเหมำะสมของเนื้อหำโครงกำร 
คุณศศิธรฯ สอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย และกำรยื่นเอกสำรโครงกำรว่ำจะต้องท ำอย่ำงไร?  
เลขาฯ ได้คุยเรื่องดังกล่ำวกับคุณศศิธรฯ แล้ว หำกต้องโอนเงินเข้ำระบบรำชกำรอำจล่ำช้ำ จึงจะด ำเนินกำร

ใน 
 รูปแบบกิจกรรมของคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนใหม่-

รัตนโกสินทร์ จะท ำให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น 
คุณจรัสฯ เนื่องจำกขณะนี้ทำงโรงเรียนมีปัญหำขำดแคลนบุคคลำกรครู จึงอยำกเสนอโครงกำรจ้ำงบุคคลำกร  
 เพ่ือดูแลเด็กนักเรียน 
คุณวิวัฒน์ฯ ปัญหำนี้จะต้องใช้งบประมำณจ ำนวนมำกและต่อเนื่อง จะช่วยน ำเสนอในที่ประชุมกองทุนรอบ

โรงไฟฟ้ำต่อไป 
ประธานฯ ฝำกคุณวิวัฒน์ฯ ช่วยน ำเสนอในที่ประชุมกองทุนรอบโรงฟ้ำให้ด้วย 

 ๓.๔  แผนการด าเนินงานกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท าเหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 เลขำฯ มอบหมำยให้คุณจรัญ ค ำลำ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำน
กองทุนฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้เมื่อเดือนธันวำคมปี ๒๕๖๐ ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนส่งให้หน่วยรำชกำรแล้ว โดยภำยในเดือน มกรำคม – กุมภำพันธ์ จะด ำเนินกำรรับมอบ
พ้ืนที่จำกแผนกเจำะระเบิดเพ่ือด ำเนินกำรฟ้ืนฟู ส ำหรับพ้ืนที่ที่จะท ำกำรฟ้ืนฟูในปี ๒๕๖๑ นั้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๐๐ 



 

๒๓ 
 

ตำรำงเมตร ดังรูปที่ ๒ เนื่องจำกกำรปลูกพืชบนเหมืองหินปูนนั้น ด ำเนินกำรได้ยำกและมีพ้ืนที่ที่เหมำะสมต่อกำรปลูก
พืชน้อย 
 

 
รูปที่ ๒ แสดงพื้นที่ที่จะท ำกำรฟื้นฟูในปี ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

๔.๑ การจัดกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่
ประชาชนรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 เลขำฯ ขอให้คุณเกษศิรินทร์ฯ ชี้แจงเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมโครงกำรฯ ในวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑ โดยคุณ
เกษศิรินทร์ชี้แจงว่ำ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพชุมชนรอบพ้ืนที่เหมืองหินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมีครั้งนี้ จัดขึ้น
ภำยใต้โครงกำร “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชำชน” เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชำชนรอบพ้ืนที่โครงกำร
เหมืองแร่หินปูนฯ ตำมนโยบำยกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งจะจัด ณ บริเวณอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนข่วงม่วง ตั้งแต่
เวลำ ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ภำยในงำนจะมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ อำทิเช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นวดตอกเส้น 
กำรอบรมหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ บอร์ดแสดงนิทรรศกำร เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนให้มีควำมรู้ และ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพตนเองและครอบครัว ในกำรนี้จึงขอเชิญคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ 
ทุกท่ำนหำกไม่ติดภำรกิจใด เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 

คุณแสงจันทร์ฯ ขอควำมอนุเครำะห์ กฟผ.ช่วยเหลือกลุ่มแรงงำนที่อำศัยอยู่ในทั้ง ๓ หมู่บ้ำน เนื่องจำกเป็นผู้ได้รับ 
  ผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองแร่หินปูนโดยตรง 

คุณอัษฎาฯ ชี้แจงว่ำกำรจ้ำงแรงงำนของ กฟผ.นั้น จะต้องเป็นไปตำมปริมำณงำนที่มีอยู่ และระเบียบอย่ำง   
   เคร่งครัด 



 

๒๔ 
 

คุณณรงศักดิ์ฯ ชี้แจงว่ำที่ผ่ำนมำ กฟผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงควำมไม่โปร่งใสเรื่องดังกล่ำว จึงถูกส ำนักงำนตรวจเงิน
  แผ่นดินเตือนให้ด ำเนินกำรเรื่องดังกล่ำวอย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย จึงไม่สำมำรถ 
  พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษได ้

คุณกรรณิกาฯ แจ้งปัญหำกำรรำดน้ ำถนนบริเวณท่ีรถขนดินวิ่งผ่ำนตั้งแต่บริเวณศำลเจ้ำพ่อถ่ำนหินจนถึงทำงเข้ำ 
   พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่ำนหินลิกไนต์ ว่ำมีกำรรำดน้ ำถนนเยอะเกินไปท ำให้ถนนลื่นเกรงว่ำจะเกิดอันตรำย 
ประธานฯ รับทรำบถึงปัญหำและก ำลังด ำเนินกำรคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในสิ้นเดือนนี้ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 

 
นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์  บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ    ตรวจทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 
……………………………………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. พระสำโรจน์  อคฺคธมฺโม รองเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง 
๒. นำยบุญเทียน  กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก    
๓. นำงศิริขวัญ  แก้วดวงตำ (ผู้แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส    จริยภูม ิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ   
๒.  นำยอินปั๋น  อุตเตกุล  ก ำนันต ำบลนำสัก   
๓. นำยรัตน ์  อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๔. นำงแสงจันทร์  มูลซำว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๕. นำงมำณี   กันทะวงศ์ ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง 
๖. นำยเกียรติพงษ์   วงศ์สุวรรณ์  ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง 
๗. นำยวิวัฒน ์  ปินตำ  ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนห้วยคิง 
๘. นำงสุกันทำ    จอมน้อย ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๙. นำงจินดำ    ศรีใจวงศ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๑๐. นำงกรรณิกำ  บ่อแก้ว  ประธำนประชำคมหมู่บ้ำนแม่จำง 
๑๑. นำงศศิธร  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลนำสัก 
๑๒. นำงทิพย์วรรณ    ปิงแก้ว  หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบตัิครอบครัว และบริกำรปฐมภูมิ  

      โรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๓. นำยจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง 
๑๔. น.ส.ศิริกัลยำ    สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำงกัญญำรัตน์  กิ่งก้ ำ  พัฒนำกรต ำบลนำสัก 
๒.  นำงนงค์รัก  ภำคบุญ  พัฒนำกรต ำบลแม่เมำะ 
๓.  นำยสุรพล  มณีวรรณ (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๔. ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์   คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๕. นำงจันทร์เที่ยง  กำสุวรรณ ผู้แทน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๖. นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๗. นำยประยูรรัตน์  ประธำนรำษฎร์ หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำยอัษฎำ  คงชนะ  หัวหน้ำกองฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 
๒. นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 



 

๒๖ 
 

๓. นำงนพณภัสสร  ถำวรอธิวำสน์ หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๔. นำงสำวอำธิตำ  เดชชลำลัย นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๕. นำงสำวฐิตินันท ์  หุตะยำนนท์ วิทยำกรระดับ ๖ กองฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 

๖. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๗. นำงสำวกรวีร ์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๑ และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขาฯ  แจ้งยอดเงินในบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนเหมืองแร่หินปูน คงเหลือ ๙๙๑,๕๐๘.๘๔ บำท 

และบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ คงเหลือ ๔๑๘,๔๔๗.๗๑ บำท 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เลขาฯ  น ำเสนอรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมทั้งสอบถำม 
  ว่ำหำกที่ท่ำนใดจะแก้ไขสำมำรถแจ้งได้ที่ทีมเลขำฯ ภำยหลังจำกเสร็จกำรประชุม 
ประธานฯ  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ แบบฟอร์มการเสนอโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 
เลขาฯ  ชี้แจงแบบฟอร์มโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ซึ่งปรับรูปแบบจำก

แบบฟอร์มของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ 
คุณอินปั๋นฯ แจ้งว่ำบ้ำนข่วงม่วงได้เสนอโครงกำรเข้ำมำแล้ว แต่เป็นกำรเขียนแบบคร่ำวๆ เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำมี

กำรก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรรับโครงกำรหรือไม่ แต่ถ้ำมีแบบฟอร์มให้กรอก ก็เห็นเป็นสิ่งที่ดี ซึ่ง
กำรด ำเนินโครงกำรต้องมีควำมชัดเจน และมีระเบียบแบบแผนประกอบ 

คุณศศิธรฯ ในแบบฟอร์มยังขำดหัวข้อขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร ไม่แน่ใจว่ำจ ำเป็นต้องมีหรือไม่ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ขอให้จัดท ำและน ำมำแนบเป็นเอกสำรประกอบแบบฟอร์มโครงกำรฯ จะสะดวกกับชุมชนมำกกว่ำ 
คุณแสงจันทร์ฯ ขอสอบถำมเรื่องงบประมำณส ำหรับท ำโครงกำร โดยจะให้ชุมชนส ำรองจ่ำยไปก่อน โดยภำยหลัง

ด ำเนินโครงกำรเสร็จ ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือแนบกับกำรท ำเรื่องเบิกจ่ำยต่อไป
ใช่หรือไม ่

ประธานฯ ขอให้เลขำฯ ช่วยน ำเสนอด้วย เนื่องจำกรำยละเอียดจะอยู่ในหัวข้อถัดไป พร้อมทั้งสอบถำม 
  ควำมเห็นของที่ประชุมถึงแบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่ 
  เหมืองแร่หินปูน 



 

๒๗ 
 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่ 
  เหมืองแร่หินปูน 

๓.๒ การพิจารณาโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 
เลขาฯ กำรน ำเสนอโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน โดยแต่ละหมู่บ้ำน

น ำเสนอมำดังตำรำง 

 พื้นที่ โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 

งบประมาณ 

(บาท) 

บ้ำนแม่จำง ต ำบลนำสัก - โครงกำรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จะแจ้ง
งบประมำณ 

ในแบบฟอร์ม 
- โครงกำรคัดแยกขยะเปียก โดยใช้ไส้เดือน 

- โครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นยำกันยุง และอุปกรณ์ส ำหรับ อสม. 

โรงเรียนบ้ำนแม่จำง - โครงกำรจัดจ้ำงครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย 60,000 

บ้ำนข่วงม่วง ต ำบลนำสัก - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศำลำสุสำนบ้ำนข่วงม่วง 150,000 

- โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีนั่งอย่ำงหนำเพ่ือใช้สำธำรณประโยชน์ใน
หมู่บ้ำนจ ำนวน ๓๐๐ ตัว 

120,000 

บ้ำนห้วยคิง ต ำบลแม่เมำะ - โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้ำนห้วยคิง 400,000 

 - โครงกำรเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 50,000 

 - โครงกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตรวจวัดควำมดัน เบำหวำน ส ำหรับ 
อสม. 

25,000 

 - โครงกำรจักสำนไม้กวำด 25,000 

 - โครงกำรสำนเสื่อพลำสติกเพ่ือสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพให้คนใน
ชุมชน 

25,000 

 โดยโครงกำรที่เสนอภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองหินปูน ทำงทีมเลขำฯ จะท ำกำร
ตรวจสอบกับทำง ช.อจม-สช. เนื่องจำกขณะนี้มีนโยบำยไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรเสนอโครงกำร
เพ่ือขอรับเงินจำกกองทุนต่ำงๆ 



 

๒๘ 
 

เลขาฯ ในส่วนของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรสำมำรถแบ่งเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรกกรณีโครงกำร
ขอรับกำรสนับสนุนเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท ต้องด ำเนินกำรโดยหน่วยงำน ได้แก่ อบต. หรือเทศบำล
ต ำบล ซึ่งกำรเบิกจ่ำยจะเป็นไปตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประเภทที่สองกรณีโครงกำรขอรับกำร
สนับสนุนไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท สำมำรถด ำเนินกำรโดยกลุ่มหรือคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ซึ่งจะ
เบิกจ่ำยตำมงวดงำน 

ประธานฯ ปัจจุบันทำงหน่วยงำนรำชกำรมีกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยอย่ำง
เคร่งครัด จึงขอให้กำรด ำเนินงำนกองทุนเรำมีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

คุณวิวัฒน์ฯ เสนอว่ำผู้น ำชุมชนควรเชื่อมโยงกับแผนชุมชนหรือแผนอ ำเภอ ซึ่งได้พิจำรณำควำมต้องกำร หรือ
ปัญหำของชุมชนเป็นล ำดับอยู่แล้ว อีกทั้งมีโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบำล ซึ่งก็เป็นโครงกำรที่
เกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน ควำมต้องกำรหรือปัญหำที่ส ำคัญที่สุดของหมู่บ้ำนก็จะถูกน ำเข้ำไป
พิจำรณำในโครงกำรนี้ หำกงบประมำณโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนเพียงพอต่อกำรด ำเนินโครงกำรจน
แล้วเสร็จ ก็ขอเสนอให้ควำมต้องกำรหรือปัญหำที่มีควำมส ำคัญที่ต้องได้รับกำรแก้ไขในล ำดับถัดไป
ให้น ำมำพิจำรณำในโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่นี้เพ่ือให้ได้รับกำรแก้ไขต่อไป 
เพ่ือจะได้เป็นกำรแก้ปัญหำที่ตรงจุด และทุกฝ่ำยได้รับผลประโยชน์อย่ำงครบถ้วน 

ประธานฯ ขอบคุณคุณวิวัฒน์ฯ ส ำหรับข้อเสนอแนะที่ดี ซึ่งไม่อยำกให้มีกำรท ำโครงกำรซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำน
อ่ืนๆ และอยำกให้โครงกำรเกิดจำกควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน 

คุณเกษศิรินทร์ฯ ขอให้ทั้ง 3 หมู่บ้ำนเขียนโครงกำรเข้ำมำน ำเสนออีกครั้งตำมแบบฟอร์มที่เลขำฯ แจ้งไป แล้วค่อย
มำร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง 

คุณรัตน์ฯ แต่ละหมู่บ้ำนก็มีควำมต้องกำรหรือปัญหำต่ำงกัน มีแผนกำรบริหำรต่ำงกัน เห็นด้วยกับคุณวิวัฒน์ฯ ที่
ให้พิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรหรือปัญหำที่ต้องได้รับกำรแก้ไขก่อน ซึ่งทำงผมจะ
กลับไปเขียนแบบฟอร์มแล้วผ่ำนกำรท ำประชำคมอีกครั้ง 

คุณทิพย์วรรณฯ ในบทบำทของคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ มีหน้ำที่พิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ของโครงกำรที่
ชุมชนน ำเสนอ ซึ่งเรำมีระเบียบกำรเบิกจ่ำยหรือกรอบกำรเบิกจ่ำยเพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ
หรือไม่ หำกมีจะท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้เร็วขึ้น 

ประธานฯ เนื่องจำกกองทุนนี้ ตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๖๐ ยังไม่มีใครเคยท ำมำก่อนเช่นกัน จึงไม่มีระเบียบกำร
เบิกจ่ำยของกองทุนมำรองรับ เบื้องต้นจะมอบหมำยให้เลขำฯ ร่ำงกรอบแนวทำงกำรเบิกจ่ำยโดย
อ้ำงอิงจำกระเบียบของกระทรวงกำรคลัง เพ่ือควำมปลอดภัยของทุกท่ำนเมื่อถูกตรวจสอบ 

คุณเกษศิรินทร์ฯ เนื่องจำกเป็นช่วงเริ่มต้นของกำรด ำเนินกำรกองทุนจึงมีข้อมูลน้อยมำก ในค ำสั่งจัดตั้งกองทุนมีเพียง
ข้อก ำหนดเดียวที่ชัดเจนคือ ห้ำมไม่ให้ใช้เงินกองทุนเพ่ือไปศึกษำดูงำน ซึ่งที่ผ่ำนมำก็ได้ไปปรึกษำกับ
ทำงกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำเพ่ือจะท ำให้มีมำตรฐำนเดียวกันในกำรด ำเนินงำน 

คุณทิพย์วรรณฯ เรื่องงบประมำณ อยำกให้มีกำรร่ำงกฎระเบียบไว้ตั้งแต่ต้น เขียนเป็นระเบียบกำรจ่ำยเงินเฉพำะของ
โครงกำรเรำก็ได้ โดยอำจอ้ำงอิงจำกโครงกำรกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำ ซึ่งมีระเบียบกำรเบิกจ่ำยเป็นของ
ตัวเองเช่นกัน 

คุณวิวัฒน์ฯ เสนอให้ทำงทีมเลขำฯ ช่วยท ำแบบฟอร์มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรไว้ด้วย 
ประธานฯ อยำกให้ทุกท่ำนได้ช่วยกันขับเคลื่อนกองทุนฯ ของเรำให้ไปข้ำงหน้ำ ขอให้เลขำฯ ไปหำข้อสรุปที่ทั้ง 

๒ ท่ำนเสนอมำด้วย 
คุณอินปั๋นฯ ขอเสนอให้เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงกำรในแบบฟอร์ม จำก ๒ คน เป็น ๓ คน และขอเสนอถึงระเบียบ

กำรจ่ำยเงิน โดยอ้ำงอิงถึงโครงกำรกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำ ซึ่งมี ๒ แบบ แบบแรก จะมีกรรมกำร



 

๒๙ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรทั้งหมด ๓ คน เปิดบัญชีธนำคำรร่วมกัน และเป็นผู้บริหำรเงินโครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรจำกทำง กฟผ. ส่วนอีกแบบก็จะมีผู้รับผิดชอบโครงกำรร่วมกัน ๑๑ คน และรับเงินจำก กฟผ. 
เป็นเช็ค 

คุณแสงจันทร์ฯ วิธีกำรนี้มีควำมเสี่ยงสูงในกำรถูกกล่ำวหำว่ำทุจริตเงิน ไม่เห็นด้วย 
ประธานฯ งั้นขอให้เลขำฯ ไปเพิ่มผู้รับผิดชอบโครงกำรในแบบฟอร์ม จำก ๒ คน เป็น ๓ คนก่อนในเบื้องต้น 
 ที่ประชุมมีความเห็นให้เลื่อนการพิจารณาโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง

แร่หินปูนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยขอให้เลขาฯ ปรับแบบฟอร์มโครงการและ
จัดส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

๓.๓ แนวทางการด าเนินการตรวจสุขภาพประชาชน ในปี ๒๕๖๑ 
๓.๓.๑ แนวทางในการเลือกกลุ่มประชาชนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๖๑ และการคัดเลือก

หน่วยงานตรวจสุขภาพ 
เลขาฯ ตำมท่ีได้รับแจ้งจำกโรงพยำบำลแม่เมำะว่ำปีนี้โรงพยำบำลแม่เมำะจะไม่รับตรวจสุขภำพ เลขำฯจึงได้

ไปหำรือถึงแนวทำงกำรตรวจสุขภำพประชำชนร่วมกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ในกำรด ำเนินโครงกำร
ตรวจสุขภำพ เพ่ือให้ประชำชนได้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพในจ ำนวนที่มำกขึ้น เบื้องต้นทำง
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำยินดีที่จะบูรณำกำรร่วมกับกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ 

ประธานฯ เนื่องจำกโรงพยำบำลแจ้งว่ำบุคลำกรไม่เพียงพอ เรำจึงจะไปบูรณำกำรกับกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำ 
เพ่ือให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีเพียงครั้งเดียว และจะได้น ำเงินโครงกำรฯ ของเรำไปสนับสนุน
โครงกำรดูแลสุขภำพอ่ืนๆ แทน 

คุณวิวัฒน์ฯ ทำงกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำยังติดเงื่อนไข พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงปี ๒๕๖๐ ที่ก ำหนดขึ้นมำใหม่ จึงยังไม่มี
ควำมชัดเจน แต่กำรที่จะบูรณำกำรร่วมกันเป็นนิมิตรหมำยอันดีที่ชำวบ้ำนจะไม่ต้องตรวจสุขภำพ
ซ้ ำซ้อน ซึ่งในปีนี้ทำงเรำเองได้ขยำยขอบเขตของกำรรับคนเข้ำตรวจสุขภำพไปยังต ำบลบ้ำนเสด็จ
และต ำบลหัวเสือบำงส่วน และคำดว่ำเงินกองทุนจะเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 

ก านันอินปั๋นฯ อยำกให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ได้ทบทวนเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณของโครงกำรกองทุน
เฝ้ำระวังสุขภำพฯ อีกครั้ง ซึ่งมีผู้รับประโยชน์อยู่ ๓ หมู่บ้ำน ในกรณีที่ไม่ได้น ำเงินไปใช้ในกำรตรวจ
สุขภำพแล้ว  

คุณศศิธรฯ ขอเสนอให้ชุมชนด ำเนินโครงกำรเองโดยมีทำง รพ.สต. เป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษำ อยำกให้ชุมชนเขียน
โครงกำรมำน ำเสนอและด ำเนินโครงกำรเองเพ่ือจะได้มีควำมเข้มแข็ง ดูแลตัวเองได้ 

ประธานฯ เห็นด้วย แต่จะมีปัญหำตรงกำรวัดผลหรือไม ่อยำกให้ รพ.สต.เป็นผู้วัดผลให้ 
คุณศศิธรฯ ทำง รพ.สต. ได้เพ่ิมศักยภำพให้กับ อสม.ไปแล้ว อำจให้ทำง อสม. ช่วยประเมินผลให้ได้ในเบื้องต้น 
เลขาฯ หำกได้รับควำมชัดเจนจำกผลกำรหำรือกับโครงกำรกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำแล้วจะน ำมำแจ้งให้ทรำบ

ต่อไป 
 ที่ประชุมเห็นชอบในการบูรณาการการตรวจสุขภาพร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี  

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.  นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์  บันทึกกำรประชุม 
      นำยโอภำส จริยภูม ิ    ตรวจทำน 



 

๓๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 

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

๕. พระสำโรจน์  อคฺคธมฺโม รองเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง 
๖. นำยบุญเทียน  กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก    
๗. นำงศิริขวัญ  แก้วดวงตำ (ผู้แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยโอภำส    จริยภูม ิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ   
๒.  นำยอินปั๋น  อุตเตกุล  ก ำนันต ำบลนำสัก   
๓. นำยรัตน ์  อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๔. นำงมำณี   กันทะวงศ์ ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง 
๕. นำยเกียรติพงษ์   วงศ์สุวรรณ์  ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง 
๖. นำยวิวัฒน ์  ปินตำ  ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนห้วยคิง 
๗. นำงสุกันทำ    จอมน้อย ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๘. นำงจินดำ    ศรีใจวงศ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๙. นำงจันทร์เที่ยง  กำสุวรรณ ผู้แทน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๙. นำงกรรณิกำ  บ่อแก้ว  ประธำนประชำคมหมู่บ้ำนแม่จำง 
๑๐. นำยเกชำ  ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๐. นำงศศิธร  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลนำสัก 
๑๑. นำงทิพย์วรรณ    ปิงแก้ว  หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบตัิครอบครัว และบริกำรปฐมภูมิ  

      โรงพยำบำลแม่เมำะ 
๑๒. นำงปำริชำติ  ก่อเกิดวงศ์ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง 
๑๓. นำงสำวศิริกัลยำ   สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำงกัญญำรัตน์  กิ่งก้ ำ  พัฒนำกรต ำบลนำสัก 
๒.  นำงนงค์รัก  ภำคบุญ  พัฒนำกรต ำบลแม่เมำะ 
๓.  นำยสุรพล  มณีวรรณ (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๘. ว่ำที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์   คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๙. นำงแสงจันทร์  มูลซำว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๑๐. นำยประยูรรัตน์  ประธำนรำษฎร์ หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 



 

๓๑ 
 

๒. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. นำงสำวกรวีร ์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี ครั้งที่ 

๓/๒๕๖๑ และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน และบัญชีกองทุนเฝ้า

ระวังสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 
เลขาฯ แจ้งยอดเงินในบัญชีกองทุนพัฒนำพ้ืนที่รอบเหมืองแร่หินปูนคงเหลือ ๙๘๘,๐๐๘.๘๔ บำท และ

ยอดเงินในบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพคงเหลือ ๔๑๔,๙๔๗.๗๑ บำท 

๑.๒ ความคืบหน้าการด าเนินโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพบ้านแม่จาง-ข่วงม่วง ต าบลนาสัก 
เลขาฯ รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพบ้ำนแม่จำง-ข่วงม่วง ต ำบลนำสัก ซึ่ง

ใช้งบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ (เดิม) ภำยใต้งบประมำณ ๔๓,๘๐๐ บำท โดยทำง รพ.
สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ส่งเสริมให้ประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจ รวมถึงผลจำกภำวะอ้วน ๒) ให้กลุ่มเสี่ยงได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถดูและสุขภำพตนเองขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงถูกต้อง  ๓) 
ประชำชนกลุ่มเสี่ยงมีระดับควำมเสี่ยงลดลง และ ๔) พัฒนำปัจจัยเอ้ือที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ปรับเปลี่ยน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ๔ กลุ่ม ดังนี้ คณะกรรมกำรและแกนน ำบ้ำนแม่จำง-ข่วงม่วง กลุ่ม
แกนน ำครอบครัว กลุ่มร้ำนค้ำชุมชน และกลุ่มประชำชนอำยุ ๑๕ ปี ขึ้นไปที่มีภำวะเสี่ยง หมู่บ้ำนละ 
๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน โดยมีกำรจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงไปเมื่อวันที่ ๒๖ 
มกรำคม ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ มีแผนกำรด ำเนินโครงกำรในระยะต่อไป ดังนี้ ๑) กิจกรรมประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือชี้แจงและวำงแผนกำรด ำเนินงำน ๒) กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพแกน
น ำครอบครัว และร้ำนค้ำชุมชนเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของคนในชุมชน และ ๓) กำร
ประเมินผลเพื่อติดตำมกลุ่มเป้ำหมำย  
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
ประธานฯ น ำเสนอรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ พร้อมทั้งสอบถำมว่ำ

หำกที่ท่ำนใดจะแก้ไขสำมำรถแจ้งได้ที่ทีมเลขำฯ ภำยหลังจำกเสร็จกำรประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

ระเบียวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาเลือกโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนประจ าปี ๒๕๖๑ 

เลขาฯ  แจ้งระเบียบของโครงกำรดังนี้ 



 

๓๒ 
 

 การเปิดบัญชีธนาคารของผู้รับผิดชอบโครงการ ๓ คน โดยผู้รับผิดชอบโครงกำร ๒ ใน ๓ คน
จะเป็นผู้ท ำกำรเบิกจ่ำย 
 การจัดท ารายงานความก้าวหน้าของโครงการ เพ่ือติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร ทำง
เลขำฯ จะส่งแบบฟอร์มกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำให้ และจะมีกำรติดตำมเป็นระยะๆ 
 หลักฐานการเบิกจ่าย 
 - กรณีมีใบเสร็จ ขอให้แนบใบเสร็จจำกร้ำนค้ำด้วยทุกครั้ง 
 - กรณีไม่มีใบเสร็จ จะมีแบบฟอร์มกำรรับเงิน โดยขอให้แนบส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ขำย
ด้วยทุกครั้ง 
โดยกำรมอบงบประมำณเพ่ือไปด ำเนินโครงกำร เนื่องจำก กฟผ. จะต้องรำยงำนให้ กพร. ทรำบด้วย  
จึงจะขอท ำป้ำยมอบงบประมำณโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 
โดยไปมอบให้ที่ประชุมของแต่ละหมู่บ้ำน 
ที่ประชุมรับทราบ 

เลขาฯ  น ำเสนอโครงกำรจำกหมู่บ้ำนแม่จำง โดยผู้ใหญ่รัตน์ฯ มีรำยละเอียดดังนี้ 

 
คุณรัตน์ฯ ชี้แจงรำยละเอียดแต่ละโครงกำร ๓ โครงกำรแรก ว่ำได้ผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำนแล้ว โดยโครงกำร

คัดแยกขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือนนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรลดขยะเปียกในครัวเรือนโดยน ำมำเป็น
วัตถุดิบหลักในกำรเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือที่จะน ำมูลของไส้เดือนไปใช้เป็นปุ๋ยส ำหรับโครงกำรปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ซึ่งเป็นโครงกำรที่ ๒ ซึ่งมีควำมต่อเนื่องกัน นอกจำกนี้ยังช่วยลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีส ำหรับ
ปลูกพืชอีกด้วย ส่วนโครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นยำกันยุงและอุปกรณ์ส ำหรับ อสม. นั้น มีวัตุประสงค์
คือต้องกำรก ำจัดยุงที่เป็นพำหะของโรคไข้เลือดออก เนื่องจำกช่วงนี้เป็นฤดูฝน  

คุณศศิธรฯ กล่ำวว่ำเป็นโครงกำรที่น่ำส่งเสริมเนื่องจำกทุกโครงกำรส่งเสริมในเรื่องของสุขภำพค่อนข้ำงมำก แต่มี
เรื่องสอบถำมเก่ียวกับงบในกำรจัดซื้อเครื่องพ่นยำกันยุง โดยรำคำกลำงของกรมบัญชีกลำงก ำหนดไว้
ประมำณ ๕๖,๐๐๐ บำท ซึ่งไม่น่ำจะเพียงพอในกำรจัดซื้อ 

คุณรัตน์ฯ ทำงเรำยังไม่ได้สืบรำคำจึงไม่ทรำบว่ำรำคำเท่ำไหร่ อำจจะสอบถำมจำกหลำยๆ ร้ำน เพ่ือ
เปรียบเทียบหำร้ำนที่มีรำคำถูกที่สุด 

ล ำดับ โครงกำร ประเภทโครงกำร ผู้รับผิดชอบ จ ำนวนสมำชิก งบประมำณ (บำท)
๑ คัดแยกขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน สุขภำพและสังคม นำงมำณี กันทะวงค์ ๒๒๕ ครัวเรือน ๑๕๒,๕๐๐
๒ ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ สังคม นำงมำณี กันทะวงค์ ๒๒๕ ครัวเรือน ๖๗,๕๐๐
๓ จดัซ้ือเคร่ืองพ่นยำกันยุงและอุปกรณ์ส ำหรับ อสม. สุขภำพและสังคม นำงมำณี กันทะวงค์ ๒๒๕ ครัวเรือน ๕๐,๐๐๐
๔ จดัจำ้งครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย กำรศึกษำ นำยจรัส แก้วหนองแสง ๖๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐รวม



 

๓๓ 
 

คุณวิวัฒน์ฯ เคยได้รับข้อมูลว่ำเครื่องพ่นยำกันยุง มีหลำยประเภทให้เลือกใช้ อยำกให้ผู้ใหญ่รัตน์ฯ พิจำรณำซื้อ
ของดีที่มีคุณภำพ เพ่ือที่จะสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงยำวนำน 

คุณรัตน์ฯ แจ้งว่ำที่หมู่บ้ำนใช้อยู่นั้นเป็นเครื่องแบบใช้น้ ำมัน 
ประธานฯ ขอให้ทำง อบต. ช่วยชี้แจงด้วยว่ำจะเป็นข้อดีหรือไม่หำกจะซื้อไว้ใช้ประจ ำหมู่บ้ำน 
คุณบุญเทียนฯ ถ้ำทำงหมู่บ้ำนแม่จำงจะซื้อไว้ใช้ประจ ำหมู่บ้ำนก็เป็นเรื่องดี และทำง อบต. เองก็มีสำรเคมีอยู่แล้ว 

สำมำรถสนับสนุนทำงผู้ใหญ่รัตน์ฯ ได ้
คุณวิวัฒน์ฯ เป็นห่วงว่ำงบ ๕๐,๐๐๐ บำท จะไม่สำมำรถจัดซื้อได้ แล้วชุมชนจะมีวิธีแก้ปัญหำอย่ำงไร ขอเสนอให้

ผู้ใหญ่รัตน์ฯ ไปสืบรำคำหรือเสนอรำคำใหม่อีกครั้งดีหรือไม่ 
ประธานฯ เสนอให้ผู้ใหญ่รัตน์ฯ ปรับลดงบจำกโครงกำรอ่ืนเพื่อมำเพ่ิมงบในโครงกำรนี้ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ขอเสนอให้ปรับลดจ ำนวนครัวเรือนในโครงกำรคัดแยกขยะเปียกฯ ลงประมำณ ๑๐ หมู่บ้ำน 

เนื่องจำกมีควำมซ้ ำซ้อนกับโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์ที่มีกำร
ท ำโครงกำรนี้เช่นกัน 

คุณเกียรติพงษ์ฯ ขอเสนอว่ำถ้ำหำกงบหมู่บ้ำนแม่จำงไม่เพียงพอจัดซื้อ จะรวมกับงบโครงกำรจำกบ้ำนข่วงม่วงได้
หรือไม่  

คุณทิพย์วรรณฯ ทำงบ้ำนข่วงม่วงไม่ได้เสนอโครงกำรนี้ ขอเสนอให้ปรับลดจ ำนวนครัวเรือนในโครงกำรคัดแยกขยะจะ
ดีกว่ำ 

คุณวิวัฒน์ฯ ขอสอบถำมต่อว่ำถ้ำได้เครื่องพ่นยำมำแล้ว ตัวน้ ำยำหรือสำรเคมี ทำงท้องถิ่นมีสนับสนุนไหม 
ประธานฯ ขอให้ทำงผู้ใหญ่รัตน์ฯ กลับไปปรับแก้รำยละเอียดโครงกำร แล้วน ำมำส่งที่ทีมเลขำฯ และขอ

สอบถำมในที่ประชุมว่ำ ทั้ง ๓ โครงกำรที่ผู้ใหญ่เสนอมำนั้นพิจำรณำเห็นชอบหรือไม่ 
  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 

ประธานฯ ขอให้ทำงผู้แทนโรงเรียนบ้ำนแม่จำงช่วยชี้แจงโครงกำรจัดจ้ำงครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย 
คุณปาริชาติฯ ทำงโรงเรียนยังต้องกำรครูพ่ีเลี้ยงอยู่ เนื่องจำกปัจจุบันมีเด็กเล็กจ ำนวน ๑๘ คน แต่มีครูแค่ ๑ คน 

ซึ่งอำจดูแลไม่ท่ัวถึง 
ประธานฯ ขอสอบถำมต่อเนื่องจำกงำนประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจำกคุณวิวัฒน์ฯ รับเรื่องนี้ไปเข้ำที่ ประชุม

กองทุนรอบโรงไฟฟ้ำ ได้ควำมอย่ำงไรบ้ำง 
คุณวิวัฒน์ฯ เล่ำว่ำจำกกำรประชุมครั้งล่ำสุด ที่ประชุมกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำนั้นเน้นดูแลเด็กระดับประถม -มัธยม 

โดยเฉพำะมัธยมปลำย ไม่มีกำรคุยถึงเรื่องครูปฐมวัย ดังนั้นขอให้ทำงต ำบลหรืออ ำเภอช่วยพิจำรณำ
โครงกำรนี้แทนได้หรือไม่ 

คุณบุญเทียนฯ ขอชี้แจงที่ประชุมว่ำในควำมเป็นจริงเด็กเล็กต้องอยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบต. แต่เมื่อทำงรัฐบำล
ปรับเปลี่ยนให้ สพฐ. เข้ำมำดูแลแทน ท ำให้โรงเรียนต้องยุบไป ซึ่งทำง อบต. เองมีบุคลำกรมำกเพียง
พอที่จะท ำหน้ำที่อยู่แล้ว 

คุณวิวัฒน์ฯ ได้มีโอกำสไปติดตำมโครงกำรปฐมวัยของคุณบุญเทียนฯ เห็นควำมเป็นจริงว่ำมีครูเยอะกว่ำนักเรียน 
จึงได้สอบถำมไปยังผู้ปกครองทรำบว่ำด้วยระยะทำงไกล ไม่สะดวกในกำรเดินทำง จึงส่งลูกเข้ำ



 

๓๔ 
 

โรงเรียนบ้ำนแม่จำงแทนกำรมำที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ ดังนั้นขอเสนอที่ประชุมว่ำถ้ำเปลี่ยนจำกจ้ำงครู
พ่ีเลี้ยงเป็นสนับสนุนค่ำเดินทำงให้ผู้ปกครองจะดีหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นไปได้ยำก 
ประธานฯ ขอให้ทุกท่ำนช่วยกันพิจำรณำว่ำจะช่วยโครงกำรนี้หรือไม่ อย่ำงไร เนื่องจำกเรำไม่สำมำรถช่วยได้

อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี อยำกให้ทำงโรงเรียนหำวิธีแก้ไขปัญหำระยะยำวด้วยตัวเอง 
คุณวิวัฒน์ฯ เสนอให้พิจำรณำจ้ำงเป็นรำยวัน 
คุณปาริชาติฯ จะน ำไปเข้ำท่ีประชุมโรงเรียน เนื่องจำกจะมีระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำมำเกี่ยวข้อง 
คุณมาณีฯ เสนอให้จ้ำงคนในพ้ืนที่ 
คุณอินปั๋นฯ กล่ำวว่ำตำมข้อเท็จจริง โครงกำรที่เสนอมำนั้น เป็นโครงกำรระยะสั้นที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะ

หน้ำ หำกปีนี้ได้รับกำรสนับสนุนงบไปแล้ว ปีหน้ำไม่ควรน ำเสนอโครงกำรในลักษณะนี้อีกอีก 
โรงเรียนต้องแก้ไขปัญหำนี้เอง เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน อยำกให้โรงเรียนพิจำรณำว่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน 
โดยครูพ่ีเลี้ยงที่ท ำกำรจ้ำงขอให้สัมภำษณ์ให้ละเอียดเนื่องจำกต้องกำรครูที่มีควำมสำมำรถ และมี
ควำมอดทนสูง  

คุณปาริชาติฯ จะน ำไปเข้ำท่ีประชุม เนื่องจำกทำง สพฐ. ก็มีกำรท ำส ำรวจควำมต้องกำรบุคลำกรเช่นกัน 
ประธานฯ ขอให้โรงเรียนหำทำงแก้ไขปัญหำนี้ในระยะยำว เบื้องต้นที่ประชุมเห็นด้วย และขอสนับสนุนงบ

โครงกำรในปีแรกก่อน เนื่องจำกในที่ประชุมนี้มีสมมำชิกกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำหลำยท่ำน อำจน ำเรื่อง
นี้เสนอเข้ำที่ประชุมได้ 

 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ  

เลขาฯ น ำเสนอโครงกำรจำกหมู่บ้ำนข่วงม่วง โดยก ำนันอินปั๋น มีรำยละเอียดดังนี้ 

 
คุณอินปั๋นฯ โครงกำรที่หมู่บ้ำนข่วงม่วงเสนอมำนั้นเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อ

ส่วนรวมในชุมชน เนื่องจำกศำลำสร้ำงมำตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จึงต้องกำรงบไปปรับปรุงศำลำให้มีควำม
คงทนแข็งแรง โดยจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคำที่ช ำรุด ยกพ้ืนและเทพ้ืนใหม่ และกั้นห้องส ำหรับเก็บ
ของ เนื่องจำกทุกครั้งที่มีงำนศพ เจ้ำภำพจะต้องท ำกำรขนโต๊ะและเก้ำอ้ีมำจำกในหมู่บ้ำน ซึ่งไม่
สะดวกและเป็นกำรเพ่ิมภำระงำน จึงเป็นที่มำของกำรน ำเสนอโครงกำรนี้ ส่วนโครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ี
นั่งอย่ำงหนำประจ ำสุสำนบ้ำนข่วงม่วงนั้น เป็นกำรจัดซื้อเพ่ือทดแทนของเดิมที่มีอยู่ซึ่งเป็นเก้ำอ้ีชุด
ม้ำหินอ่อนที่มีอำยุกำรใช้งำนมำแล้วมำกกว่ำ ๑๐ ปี และเกิดกำรผุพังไปตำมกำลเวลำ  

เลขาฯ เสนอเก้ำอ้ีของ superware เนื่องจำกมีรำคำไม่แพง ทำงตัวแทนจ ำหน่ำยรับสกรีนชื่อและจัดส่งให้ถึง
ที่หมำยด้วย 

ล ำดับ โครงกำร ประเภทโครงกำร ผู้รับผิดชอบ จ ำนวนสมำชิก งบประมำณ (บำท)
๑ ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำสุสำน บ้ำนข่วงม่วง โครงสร้ำงพ้ืนฐำน นำยอินป๋ัน อุตเตกุล ๑๕ คน ๑๕๐,๐๐๐
๒ จดัซ้ือเก้ำอ้ีน่ังอย่ำงหนำประจ ำสุสำนบ้ำนข่วงม่วง โครงสร้ำงพ้ืนฐำน นำยอินป๋ัน อุตเตกุล ๑๕ คน ๑๒๐,๐๐๐

๒๗๐,๐๐๐รวม



 

๓๕ 
 

คุณอินปั๋นฯ ถ้ำมีรำคำถูกก็ดี จะได้จ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น สำมำรถแบ่งไปใช้ในชุมชนได้ด้วย โดยเก้ำอ้ีที่ต้องกำร
จัดซื้อนั้นเป็นเก้ำอ้ีมีที่พักแขน ทำงเลขำฯ ทรำบหรือไม่ว่ำรำคำเท่ำไหร่ 

เลขาฯ ไม่ทรำบ แต่ขออนุญำตให้เบอร์ติดต่อกับตัวแทนขำย ให้ทำงก ำนันไปสอบถำมเอง 
คุณอินปั๋นฯ ในส่วนของโครงกำรซ่อมแซมศำลำสุสำนนั้น จะท ำกำรจ้ำงเหมำไปเลย และขอเสนอให้ทำงเลขำฯ 

ท ำแบบฟอร์มสัญญำจ้ำง  
ประธานฯ ขอให้ใช้แบบฟอร์มของหมู่บ้ำนเพื่อควำมสะดวก 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 

เลขาฯ น ำเสนอโครงกำรจำกหมู่บ้ำนห้วยคิง โดยผู้ใหญ่แสงจันทร์ฯ มีรำยละเอียดดังนี้ 

 
เลขาฯ ขอเชิญตัวแทนจำกหมู่บ้ำนห้วยคิงชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร 
คุณวิวัฒน์ โครงกำรทุกโครงกำรผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำนมำแล้ว ขอให้ควำมเห็นว่ำอยำกให้ชุมชนแก้ไขปัญหำ

ให้ถูกทำง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คุณอินปั๋นฯ ขอให้ควำมเห็นว่ำโครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อสม. ให้ใช้งบของกองทุนสุขภำพได้หรือไม่ 
คุณบุญเทียนฯ ขอสอบถำมเรื่องพ้ืนที่ของโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ว่ำเป็นพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบของใคร 
คุณวิวัฒน์ฯ เป็นพื้นที่ของกรมธนำรักษ์ 
คุณบุณเทียนฯ ให้ข้อเสนอแนะว่ำต้องท ำหนังสือขออนุญำตใช้พ้ืนที่ก่อน จึงจะเข้ำปรับปรุงได้ ซึ่งใช้เวลำนำนและ

ค่อนข้ำงยำก  
ประธานฯ ต้องพิจำรณำให้ดี อำจเกิดกำรละเมิดกฎหมำยได้หำกด ำเนินกำรผิดกระบวนกำร 
คุณวิวัฒน์ฯ ขอเสนอว่ำถ้ำปรับเปลี่ยนเป็นท ำ big cleaning day แทนอำจจะง่ำยกว่ำ โดยก ำหนดพ้ืนที่แล้วขอ

ควำมร่วมมือไปทำงหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในกำรสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรรณ์ต่ำงๆ 
ส่วนเรื่องโครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของ อสม. จะรอทำงกองทุนพัฒนำโรงไฟฟ้ำประกำศระเบี ยบ
จัดซื้อจัดจ้ำงก่อน แล้วจะมำขอกลุ่มเป้ำหมำย แล้วด ำเนินกำรทันที จะขอรับเรื่องนี้ไปติดตำมให้ 

คุณทิพย์วรรณฯ ขอฝำกเรื่องกำรตรวจสุขภำพ เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของกำรตรวจ ขอเสนอให้แยกประเภทกลุ่ม
เสี่ยง เช่น กลุ่มเบำหวำน-ควำมดัน กลุ่มนี้จะมีกำรตรวจติดตำมเป็นประจ ำทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งจำกผล
กำรตรวจสุขภำพในปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ ในพื้นที่ อ. แม่เมำะ มีกลุ่มผู้เป็นมะเร็งเพ่ิมขึ้นทุกปี ขอเสนอให้
ท ำกำรตรวจเพ่ือคัดกรองหำกลุ่มเสี่ยงเหล่ำนี้จะดีไหม ส่วนกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรก็จะท ำกำร
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเหมือนเดิม เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณเกิดประโยชน์สูงสุด 

ล ำดับ โครงกำร ประเภทโครงกำร ผู้รับผิดชอบ จ ำนวนสมำชิก งบประมำณ (บำท)
๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้ำนห้วยคิง สังคม นำงอลงกรณ์ รินทร์แก้ว ๒๒๐,๐๐๐
๒ เพ่ือนเย่ียมเพ่ือน ดูแลสุขภำพชมรมผู้สูงอำยุ สังคม นำยเลย ทิวงศ์ ๒๐,๐๐๐
๓ ท ำไม้กวำดอ่อน (ดอกหญ้ำ) สังคม นำยบุญเลย พุฒหม่อง ๒๐,๐๐๐
๔ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ อสม. สำธำรณสุข นำงจันทร์เท่ียง กำสุวรรณ ๒๐,๐๐๐
๕ สำนเส่ือเทปสี และตะกร้ำ สังคม นำงชลดำ ปอนตำ ๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐รวม



 

๓๖ 
 

คุณเกษศิรินทร์ฯ จำกที่ไปหำรือกับทำงกองทุนรอบโรงไฟฟ้ำ ต้องรอระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำง โดยกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ
มีงบประมำณ ๔ แสนบำท ขอแบ่งงบประมำณ ๑ แสนบำท มำใช้จัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับ อสม. จะได้
หรือไม ่

คุณอินปั๋นฯ ถ้ำใช้งบกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพก็ขอให้บูรณำกำรร่วมกันทั้ง ๓ หมู่บ้ำน 
ประธานฯ ฝำกหมอเกชำช่วยดูคุณสมบัติและยี่ห้อของอุปกรร์ที่จะจัดซื้อให้พิจำรณำใช้ของที่มีคุณภำพ อำยุกำร

ใช้งำนยำวนำน 
ประธานฯ ขอสรุปโครงกำรหมู่บ้ำนห้วยคิง โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้ำนห้วยคิง ตกไป เนื่องจำกควำม

ไม่ชัดเจนเรื่องพ้ืนที่ ถ้ำได้งบไปแล้วไม่ได้ด ำเนินกำรจะเกิดปัญหำงบค้ำง ส่วนโครงกำรจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ อสม. ขอให้ใช้งบกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 

คุณทิพย์วรรณฯ โครงกำรเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน เป็นโครงกำรของผู้สูงอำยุ ขอให้ประธำนโครงกำรติดต่อกับทำงคุณทิพย์
วรรณโดยตรงในกำรด ำเนินโครงกำร 

คุณเกษศิรินทร์ฯ ฝำกให้คุณวิวัฒน์ช่วยติดตำมโครงกำรด้วย 
 ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๒ พิจารณากรอบค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน และ
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่หินปูน 
เลขาฯ  ชี้แจงกรอบค่ำใช้จ่ำยกองทุน ดังนี้  

ล าดับ รายการ อัตราเบิกจ่าย 

๑ ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก   

- ที่ปรึกษำของโครงกำรภำยใต้กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ
เหมืองแร่หินปูน 

ไม่เกินอัตรำค่ำเบี้ยประชุม 

ของกรรมกำรกองทุนนั้น 

- ผู้ช ำนำญกำรพิเศษด้ำนอ่ืนๆ ไม่เกินอัตรำค่ำเบี้ยประชุม 

ของกรรมกำรกองทุนนั้น 

๒ ค่าสาธารณูปโภค  

- ค่ำไฟฟ้ำ ตำมท่ีจ่ำยจริง 

- ค่ำน้ ำประปำ ตำมท่ีจ่ำยจริง 

- ค่ำสถำนที่ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท/ครั้ง 

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม บุคลากรรัฐ มิใช่



 

๓๗ 
 

บุคลากรรัฐ 

- ค่ำวิทยำกร ๖๐๐  
บำท/คน 

๑,๒๐๐ 
บำท/คน 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับจัดกำรประชุม  

            สถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๓๕ บำท/คน/มื้อ 

            สถำนที่เอกชน ไม่เกิน ๕๐ บำท/คน/มื้อ 

- ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับจัดกำรประชุม  

            ประชุมในส ำนักงำน ไม่เกิน ๑๐๐ บำท/คน/มื้อ 

            ประชุมนอกส ำนักงำน ไม่เกิน ๒๐๐ บำท/คน/มื้อ 

๔ ค่ากระเป๋า/สิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร ไม่เกินใบละ ๓๐๐ บำท 

๕ ค่าพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม  

๖ ค่าประกาศนียบัตร เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง 

๗ ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ กรณีซ้ือ/จ้ำง/เช่ำ 

๘ ค่าเช่าอุปกรณ์ ต้องด ำเนินกำรพัสดุด้วย 

๙ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์  

๑๐ ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร สิ่งพิมพ์  

๑๑ ค่าหนังสือ เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง 

๑๒ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรณีซ้ือ/จ้ำง/เช่ำ ต้อง
ด ำเนินกำรพัสดุและ 

เป็นไปตำมมำตรฐำนรำคำ
กลำงที่ทำงรำชกำรก ำหนด

ในเรื่องนั้นๆ 

 
คุณวิวัฒน์ฯ ขอเสนอให้ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนนี้ 



 

๓๘ 
 

ประธานฯ ขอคุณคุณวิวัฒน์ฯ ที่น ำเสนอแนวคิดดีๆ แบบนี้ 
 ที่ประชุมเห็นชอบ 

๓.๓ พิจารณาแนวทางการตรวจสุขภาพประชาชนในปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ ขอแจ้งควำมคืบหน้ำกำรบูรณำกำรกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ว่ำ

จำกกำรไปหำรือได้ข้อสรุปว่ำจะทรำบผลช่วงปลำยปี และโรงพยำบำลแม่เมำะแจ้งว่ำจะรับตรวจ
สุขภำพในปีนี้เช่นกัน 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ วาระอ่ืนๆ 
-  

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น. 
นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์  บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ    ตรวจทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 

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

๑๑. นำงสำววนำสณฑ์ เสนำนุชวริษฐ ์ (ผู้แทน) รองเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง    
๑๒. นำงศิริขวัญ  แก้วดวงตำ (ผู้แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๑๓. นำงรัตนำ  พุทธวงศ์  พัฒนำกรต ำบลนำสัก 

 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยประจวบ    ดอนค ำมูล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ   
๒. นำยรัตน ์  อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๓. นำยณรงค์เดช  วงศ์อ้ำย  ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง 
๔. นำงแสงจันทร์  มูลซำว  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๕. นำงมำณี   กันทะวงศ์ ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง 
๖. นำยเกียรติพงษ ์  วงศ์สุวรรณ์  ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง 
๗. นำยวิวัฒน์  ปินตำ  ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนห้วยคิง 
๘. นำงสุกันทำ    จอมน้อย ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๙. นำงจินดำ    ศรีใจวงศ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๑๐. นำงจันทร์เที่ยง  กำสุวรรณ ผู้แทน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๑๑. นำงกรรณิกำ  บ่อแก้ว  (ผู้แทน)ประธำนประชำคมหมู่บ้ำนแม่จำง 
๑๒. นำงสำวอัมพวรรณ เรืองแสง (ผู้แทน)หัวหน้ำกองกำรแพทย์แม่เมำะ 
๑๓. นำงศศิธร  ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลนำสัก 
๑๔. นำงสำวกรรณิกำร์ ต๊ะสิทธิ์  (ผู้แทน)รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง 
๑๕. นำงสำวศิริกัลยำ   สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำยบุญเทียน  กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๒.  นำงนงค์รัก  ภำคบุญ  พัฒนำกรต ำบลแม่เมำะ 
๓.  นำยสุรพล  มณีวรรณ (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๔.  นำงทิพย์วรรณ    ปิงแก้ว  หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบตัิครอบครัว และบริกำรปฐมภูมิ  

      โรงพยำบำลแม่เมำะ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำยเกษม  มงคลเกียรติชัย ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ-๒  
๒. นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมำะ 



 

๔๐ 
 

๓. นำยทรงศิลป์  มะโน  วิทยำกรระดับ ๑๐ กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๔. นำยปรีชำ  พร้อมสุภำ วิทยำกรระดับ ๘ กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๕. นำยศุภชัย  ไชยมิตรชิด ช่ำงระดับ ๘ กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๖. นำงสำวสุดธิดำ  ปงหำญ  ช่ำงระดับ ๗ แผนกส่งเสริมควำมสัมพันธ์ชุมชน กชส-ฟ 
๗. นำงสำวพรพรรณ  หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๘. นำงสำวกรวีร์  หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๙. นำงสำวนุชจรินทร์ ต๊ะวงค์ษำ คนช ำนำญงำน กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น. 
ประธำนกล่ำวเปิดประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี ครั้งที่ 

๔/๒๕๖๑ และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แนะน าประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมีการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง คนใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ
เหมืองแม่เมาะ 
ประธานฯ กล่ำวทักทำยและแนะน ำตัวแก่คณะกรรมกำรและขออนุญำตเชิญคุณ เกษม มงคลเกียรติชัย        

เข้ำร่วมเป็นรองประธำนคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรม
เคมีฯ ด้วย 

๑.๒ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน และบัญชีกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 
ประธานฯ แจ้งยอดเงินในบัญชีกองทุนพัฒนำพ้ืนที่รอบเหมืองแร่หินปูนคงเหลือ ๓๙๐,๒๙๘.๙๕ บำท และ

ยอดเงินในบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพคงเหลือ ๓๓๒,๔๕๐.๔๗ บำท 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
ประธานฯ สอบถำมคณะกรรมกำรเพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หำกกรรมกำรท่ำนใด

ต้องกำรเปลี่ยนแปลงรำยงำนกำรประชุมสำมำรถแจ้งได้ภำยหลัง 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
เลขาฯ  ชี้แจงโครงสร้ำงคณะกรรมกำรตำมข้อก ำหนดจำกกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 



 

๔๑ 
 

โดยจะมีที่ปรึกษำหลัก ๕ ท่ำน คณะกรรมกำร ๒๑ ท่ำน และมีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและ
บริหำรเหมืองแม่ เมำะ -๒ เพ่ิมขึ้นมำเป็นรองประธำนคณะกรรมกำรฯ รวมถึงกำรแต่งตั้ ง
นำยกเทศมนตรีเป็นคณะกรรมกำร และย้ำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสักจำกที่ปรึกษำมำ
เป็นคณะกรรมกำร ในส่วนของผู้แทนจำกโรงไฟฟ้ำเดิมเป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
เปลี่ยนเป็นหัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์แทน 
ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๒ การสรรหาบุคคลเพื่อร่วมเบิกจ่ายเงินกองทุนพัมนาหมู่บ้าน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
เลขาฯ  ชี้แจงกำรสรรหำบุคคลเพื่อร่วมเบิกจ่ำยเงินกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 
  ประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมีดังนี้ คือ 

 บัญชี กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน) 
เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินเดิม เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินใหม่ 

นำยอินปั๋น อุตเตกูล 

และ นำยโอภำส จริยภูมิ 
หรือ นำงแสงจันทร์ มูลซำว 

สั่งจ่ำยร่วมกัน ๒ ใน ๓ 

นำงแสงจันทร์ มูลซำว 

และ นำยประจวบ ดอนค ำมูล 
หรือ นำยรัตน์ อุหม่อง 

สั่งจ่ำยร่วมกัน ๒ ใน ๓ 

 
 บัญชี  กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่หินปูน) 

เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินเดิม เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินใหม่ 

นำงทิพย์วรรณ ปิงแก้ว 

และ นำยโอภำส จริยภูมิ 
หรือ นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์ 

สั่งจ่ำยร่วมกัน ๒ ใน ๓ 

นำงทิพย์วรรณ ปิงแก้ว 

และ นำยประจวบ ดอนค ำมูล 
หรือ นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์ 

สั่งจ่ำยร่วมกัน ๒ ใน ๓ 

 
๓.๓ ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้กองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพประชาชน และความคืบหน้าแผนงานโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  หินปูน 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 



 

๔๒ 
 

เลขาฯ  เนื่องจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำติดระเบียบพัสดุจัดหำใหม่ จึงท ำให้ไม่ทรำบว่ำจะสำมำรถบูรณำกำร
กำรตรวจสุขภำพได้เมื่อไหร่ ทำงกองทุนจึงต้องท ำกำรจัดกำรตรวจสุขภำพเอง โดยมีก ำหนดกำร
ตรวจสุขภำยในวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ นี้ 

 
๓.๔ การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขาฯ ส ำหรับกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำนั้น 

มีประชำชนเข้ำร่วมตรวจสุขภำพ ดังนี้ 
 บ้ำนแม่จำง เข้ำตรวจ ๕๔ คน พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ๑ คน 
 บ้ำนข่วงม่วง เข้ำตรวจ ๙๔ คน พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ๔ คน  
 บ้ำนห้วยคิง เข้ำตรวจ ๕ คน ไม่พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

คุณแสงจันทร์ฯ อยำกทรำบควำมชัดเจนในเรื่องของรำยกำรตรวจสุขภำพ เพื่อท ำควำมเข้ำใจกับชำวบ้ำนว่ำต้องตรวจ
อะไรบ้ำง เช่น ต้องอดข้ำว อดน้ ำ หรือไม่ อย่ำงไร 

เลขาฯ ในกำรตรวจสุขภำพของโครงกำรไม่ต้องอดน้ ำหรืออดอำหำร  
คุณเกษศิรินทร์ฯ เนื่องจำกปีนี้มีเงินส ำหรับตรวจสุขภำพจ ำนวนมำก สำมำรถตรวจได้เกือบ ๑,๐๐๐ คน จึงอยำก

สอบถำมคณะกรรมกำรว่ำจะเปิดให้ประชำชนเข้ำตรวจได้ทุกกลุ่มหรือไม่ หรือต้องก ำหนดกลุ่มเสี่ยง 
หรือกลุ่มผู้สูงอำยุเข้ำตรวจก่อน และจะขอที่ประชุมพิจำรณำว่ำจะขอให้ประชำชนที่อยู่ในบ้ำนหำงฮุง
เข้ำตรวจด้วยได้หรือไม่ เนื่องจำกกองทุนสุขภำพของโครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์นั้นมีเงินจ ำนวนน้อย
ท ำให้โควต้ำของผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพมีน้อย จึงอยำกขอให้บ้ำนหำงฮุงเข้ำมำร่วมตรวจด้วยได้
หรือไม ่

คุณแสงจันทร์ฯ เกรงว่ำถ้ำเปิดให้บ้ำนหำงฮุงเข้ำมำร่วมตรวจด้วยจะเป็นกำรไม่ยุติธรรมกับหมู่บ้ำนที่เหลือ และ
อำจจะท ำให้บ้ำนอ่ืนๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง เรียกร้องเพ่ือให้ได้สิทธิเท่ำกับบ้ำนหำงฮุง กลัวจะเป็นปัญหำ
ในอนำคต  

คุณรัตน์ฯ เห็นด้วยกับคุณแสงจันทร์ และเนื่องจำกเงินกองทุนที่ได้แต่ละปีไม่เท่ำกัน เกรงว่ำหำกในอนำคตได้งบ
น้อยลงแล้วจะท ำให้มีปัญหำ 

คุณวิวัฒน์ฯ ส่วนตัวมองว่ำควรน ำชำวบ้ำน บ้ำนหำงฮุงมำร่วมตรวจด้วยเนื่องจำกบ้ำนหำงฮุงอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง
เช่นกัน ในส่วนของงบประมำณนั้นหำกปีไหนงบน้อยก็ตรวจ ๓ บ้ำน แต่ถ้ำปีไหนงบมำกก็ตรวจขยำย
ไปยังหมู่บ้ำนข้ำงเคียง เพ่ือเก็บข้อมูลไว้เป็นฐำนข้อมูลในอนำคตได้ 

คุณรัตน์ฯ ก ำนันต ำบลนำสักก็ฝำกข้อเสนอมำว่ำอยำกให้คณะกรรมกำรรับตรวจหมู่บ้ำนข้ำงๆ หมู่บ้ำนแม่จำง
และบ้ำนข่วงม่วงเพิ่มสัก ๒ - ๓ หมู่บ้ำน เช่นกัน 

คุณศศิธรฯ หำกเปิดให้ทำงหมู่บ้ำนข้ำงเคียงมำตรวจจะต้องดูหลำยปัจจัย เนื่องจำกไม่มีผู้ดูแลหรือผู้แทนจำก
เจ้ำของพ้ืนที่ ที่ต้องกำรน ำเข้ำมำในกลุ่ม และกำรบริหำรจัดกำรจะซับซ้อนขึ้น ตั้งแต่กำรรับผลตรวจ 
กำรรำยงำนผลตรวจ และกำรส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละเขตพ้ืนที่เข้ำท ำกำรรักษำต่อ เป็นต้น 

คุณเกษศิรินทร์ฯ ในส่วนผู้ดูแลมีคนจำกทำงกองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้ำแม่เมำะดูแลอยู่ แต่ก็ต้องรอบูรณำกำรกับทำง
โรงไฟฟ้ำจะได้จ ำนวนมำกกว่ำนี้ ปีนี้คงต้องรอไปก่อน ให้คนที่อยู่ในพ้ืนที่ตรวจก่อนก็ได้  แล้วจะ
เปิดรับคนตรวจสุขภำพแบบไม่จ ำกัดกลุ่มหรือไม่ 



 

๔๓ 
 

คุณแสงจันทร์ฯ ท ำกำรประกำศให้ชำวบ้ำนทรำบไปแล้วว่ำผู้ใสนใจสำมำรถเข้ำมำลงชื่อตรวจสุขภำพได้เลย แต่ที่ผ่ำน
มำยังไม่ค่อยมีคนเข้ำมำลงชื่อเลย 

คุณวิวัฒน์ฯ หำกเป็นเช่นนั้นท ำไมไม่เอำโควต้ำที่เหลือไปแบ่งให้หมู่บ้ำนข้ำงเคียงเข้ำมำตรวจด้วย เพ่ือจะได้ไม่เสีย
โอกำส 

คุณมาณีฯ เสนอว่ำหำกเปิดให้บ้ำนข้ำงเคียงเข้ำมำตรวจได้ แต่ควรก ำหนดกลุ่มอำยุของผู้ที่จะมำตรวจด้วย 
ประธานฯ สรุปว่ำขอให้ตรวจแบบเดิมไปก่อน ล ำดับต่อไปเป็นเรื่องของกำรก ำหนดอำยุของกลุ่มเป้ำหมำย 
คุณมาณีฯ ขอให้ไม่ก ำหนดได้หรือไม่ 
ประธานฯ สำมำรถท ำได้ ขอสรุปว่ำรำยชื่อผู้ที่จะเข้ำมำตรวจสุขภำพไม่มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ฝำก อสม.ช่วยดู ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำกปีที่แล้วให้เข้ำมำตรวจด้วย ส่วนรำยชื่อทำงเลขำฯ ได้มอบให้

เรียบร้อยแล้ว 
เลขาฯ สรุปกำรตรวจสุขภำพยังคงเดิมคือ ประชำชนบ้ำนแม่จำง บ้ำนข่วงม่วง และบ้ำนห้วยคิง โควต้ำไม่

เกิน ๑,๐๐๐ คน ขอทำงผู้ใหญ่บ้ำน และ ผู้แทน อสม. ช่วยประชำสัมพันธ์โครงกำรตรวจสุขภำพให้
ประชำชนรับทรำบด้วย โดยมีรำยกำรตรวจสุขภำพดังนี้  

รายการตรวจ 
1. กำรซักประวัติ/คัดกรองเบื้องต้น 
   - แบบสัมภำษณ์ประวัติกำรเจ็บป่วย 
   - ชั่งน้ ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดรอบเอว 
   - ค ำนวณดัชนีมวลกำย 
2. วัดควำมดันโลหิต, จับชีพจร, วัดอัตรำหำยใจ, ประเมินควำมเครียด 
3. ตรวจร่ำงกำยทั่วไป โดยแพทย์/พยำบำลวิชำชีพที่ผ่ำนกำรอบรมฯ 
4. ถ่ำยภำพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) 
5. เจำะเลือด – เพ่ือตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
6. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจเป็นเล่มใหญ่รำยบุคคลรวม แยกรำย
หมู่บ้ำน 

 ในล ำดับต่อไปขอหำรือเกี่ยวกับสถำนที่ตรวจสุขภำพส ำหรับบ้ำนแม่จำง บ้ำนข่วงม่วง และบ้ำน
ห้วยคิงด้วย 
ที่ประชุมมีมติเลือก วัดห้วยคิง ส าหรับตรวจประชาชนบ้านห้วยคิง และโรงเรียนบ้านแม่จาง 
ส าหรับตรวจประชาชน บ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง  

คุณแสงจันทร์ฯ ขอรำยละเอียดกำรใช้อุปกรณ์ และสถำนที่ด้วย 
เลขาฯ ค่ำสถำนที่และค่ำน้ ำค่ำไฟ ๒,๐๐๐ บำท ค่ำจัดสถำนที่ ๑,๐๐๐ บำท ค่ำน้ ำดื่ม ๕๐๐ และขออสม. 

ช่วยงำน ๒ คน โดยมีค่ำตอบแทนคนละ ๓๐๐ บำท 
 ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๕ ติดตามความคืบหน้าโครงการ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน     ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
เลขาฯ ขอติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนฯ โดยให้ผู้ดูแลโครงกำรน ำเสนอควำมคืบหน้ำ

ดังต่อไปนี้ 
  บ้านแม่จาง น าเสนอโดย ผู้ใหญ่ รัตน์ อุหม่อง และคุณครูกรรณิการ์ ต๊ะสิทธิ์  



 

๔๔ 
 

ล าดับ โครงการ การด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

๑. คัดแยกขยะเปียก
โดยใช้ไส้เดือน 

จัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับเลี้ยงไส้เดือนดังนี้ บ่อซีเมนต์ จ ำนวน 
๒๐๐ บ่อ พันธุ์ไส้เดือน AF จ ำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม และขี้วัว
แห้งจ ำนวน ๒๐๐ ถุง ส ำหรับชำวบ้ำน ๒๐๐ ครัวเรือน เมื่อ
วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑ และได้ด ำเนินกำรเลี้ยงไส้เดือน
ในบ่อซีเมนต์เรียบร้อยแล้ว 

๑๓๕,๖๒๕ 
(ใช้หมด) 

๒. ปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้ 

จัดซื้อปุ๋ยหมักจ ำนวน ๕ ตัน เพ่ือใช้ส ำหรับจัดเตรียมปลูก
พืชผักสวนครัว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๑ และได้เริ่ม
ด ำเนินกำรปลูกผักสวนครัวแล้ว 

๖๗,๕๐๐  
(เหลือ ๕๐,๖๒๕ บาท) 

๓. จัดซื้อเครื่องพ่นยำ
กันยุงและอุปกรณ์
ส ำหรับ   อสม. 

จัดซื้ออุปกรณ์ได้แก่ เครื่องพ่นหมอกควัน ๑ เครื่อง น้ ำยำ
ก ำจัดยุง ๔ ขวด และชุดป้องกันสำรเคมี ๓ ชุด เมื่อวันที่ 
๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ และได้ด ำเนินกำรฉีดพ่นยำกันยุงโดย
ใช้เครื่องพ่อนหมอกควันในชุมชนไปแล้ว 

๖๖,๘๗๕ (ใช้หมด) 

๔. จัดจ้ำงครูพี่เลี้ยง    
ระดับปฐมวัย 

ท ำกำรจ้ำงครูพ่ีเลี้ยงในโครงกำรจัดจ้ำงครูพ่ีเลี้ยงระดับ
ปฐมวัยไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

๖๐,๐๐๐ (ใช้หมด) 

 
 บ้านข่วงม่วง น าเสนอโดย ผู้ใหญ่ ณรงค์เดช วงศ์อ้าย 

ล าดับ โครงการ การด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

๑. 
ปรับปรุงซ่อมแซม
ศำลำสุสำน บ้ำน

ข่วงม่วง 

น ำงบที่ได้ไปจ้ำงเหมำช่ำงก่อสร้ำงในหมู่บ้ำนเพ่ือซ่อมหลังคำ
ที่ช ำรุด ก่อฉำบอิฐบล็อคก้ันห้องเก็บของ เทพ้ืนคอนกรีต 
และเทฟุตบำท 

๑๕๐,๐๐๐ (ใช้หมด) 

๒. จัดซื้อเก้ำอ้ีนั่งอย่ำง
หนำประจ ำสุสำน

บ้ำนข่วงม่วง 

ด ำเนินกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีอย่ำงหนำจ ำนวน ๓๔๐ ตัว และส่ง
มอบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

๑๒๐,๐๐๐ (ใช้หมด) 

 

 บ้านห้วยคิง น าเสนอโดย ผู้ใหญ่ แสงจันทร์ มูลซาว 
ล าดับ โครงการ การด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

๑. เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน 
ดูแลสุขภำพชมรม

ผู้สูงอำยุ 

ด ำเนินกำรเยี่ยมผู้ป่วยจ ำนวน ๑๑ รำย  และจัดกิจกรรมรด
น้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุประจ ำปี ๒๕๖๑ 

๒๐,๐๐๐  
(เหลือ ๕,๐๐๐) 

๒. ท ำไม้กวำดอ่อน 
(ดอกหญ้ำ) 

น ำงบประมำณไปจัดซื้อซื้ออุปกรณ์ส ำหรับท ำไม้กวำดอ่อน 
เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยในชุมชนและหมู่บ้ำนใกล้เคียง 

๒๐,๐๐๐ (ใช้หมด) 

๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
อสม. 

จัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน ๕ เครื่อง เครื่องเจำะน้ ำตำลใน
เลือด ๕ เครื่อง และเครื่องชั่งน้ ำหนัก ๔ เครื่อง โดยน ำ

๒๐,๐๐๐ (ใช้หมด) 



 

๔๕ 
 

อุปกรณ์ทั้งหมดมำใช้ส ำหรับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีอำยุ ๑๕ 
ปีจนถึง ๖๐ ปี 

๔. สำนเสื่อเทปสี และ
ตะกร้ำ 

จัดอบรม โครงกำร สำนเสื่อเทปสี และตะกร้ำ เมื่อวันที่ ๗ 
กรกฎำคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๒๒ คน เป็น
กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพให้คนในชุมชนที่ว่ำงงำน 

๒๐,๐๐๐ (ใช้หมด) 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ วาระอ่ืนๆ 

๔.๑ พิจารณาโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๑ ของบ้าน
ห้วยคิง 
เลขาฯ ทำงบ้ำนห้วยคิง ต้องกำรน ำเสนอโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเพ่ือพิจำรณำเพ่ิมเติม อีก ๒ โครงกำร  
คุณแสงจันทร์ฯ ขอเชิญคุณวิวัฒน์ฯ นะเสนอโครงกำร 
คุณวิวัฒน์ฯ โครงกำรที่ ๑ โครงกำรขุดลอกรำงระบำยน้ ำ ที่จริงแล้วอยู่ในควำมรับผิดชอบของท้องถิ่น แต่ทำง

ท้องถิ่นไม่ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของเรื่องนี้ ไม่มีกำรขุดลอกรำงระบำยน้ ำ เมื่อเวลำผ่ำนไป จึงท ำให้
ดินตะกอน ขังอยู่ท ำให้น้ ำไม่ระบำย และก่อให้เกิดกลิ่นเน่ำเสียตำมมำ จึงของบประมำณเพ่ือ
แก้ปัญหำนี้ และ โครงกำรที่ ๒ เป็นโครงกำร ก ำจัดวัชพืชบริเวณล ำคลองห้วยคิง – ห้วยทรำย จึงขอ
น ำเสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำ 

คุณทรงศิลป์ฯ ให้ข้อมูลรำยละเอียดเพ่ิมเติมส ำหรับ เส้นทำง ห้วยคิง – หำงฮุง – ห้วยเป็ด ที่ต้องก ำจัดวัชพ้ืชนั้น 
ทำง กฟผ.ได้มีโครงกำรช่วยก ำจัดวัชพืชเป็นประจ ำทุกปีอยู่แล้ว 

คุณเกษศิรินทร์ฯ หำกคุณวิวัฒน์ต้องกำรของบประมำณเพ่ือท ำโครงกำร ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ 
ที่ประชุมเห็นชอบ 

เลขาฯ ขอแจ้งว่ำหำกมีกำรจ้ำงงำนหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ขอให้เจ้ำของโครงกำรรวบรวมหลักฐำนกำร
จ่ำยเงินหรือใบเสร็จรับเงินไว้ด้วยทุกครั้ง เผื่อมีกำรตรวจสอบในอนำคต 

๔.๒ ความคืบหน้าการด าเนินโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพบ้านแม่จาง-ข่วงม่วง ต าบลนาสัก ซึ่งใช้
งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ (เดิม) ภายใต้งบประมาณ ๔๓,๘๐๐ บาท โดยทาง รพ.สต. บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ 
เลขาฯ ขอติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรของ รพ.สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ จำก คุณศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์ 
คุณศศิธรฯ รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์

ต่อเนื่องจำกกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๐ เนื่อจำกพบว่ำ ภำวะเสี่ยงของประชำชนบ้ำน    แม่
จำง – ข่วงม่วง มีปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพโดยมีค่ำดัชนีมวลกำยเข้ำเกณฑ์น้ ำหนักตัวเกินมำตรฐำน 
๒๕ รำย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ ค่ำควำมดันโลหิตสูงเกินค่ำมำตรฐำน จ ำนวน ๕๔ รำย คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๓๔ และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน โดยภำวะเสี่ยงหลักเกิดจำกพฤติกรรมกำรกิน จึงจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภำพดังนี้ 
 น ำผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำกบ้ำนแม่จำงและบ้ำนข่วงม่วงมำเข้ำโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มที่มีภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำน,ควำมดันโลหิตสูง CKD 



 

๔๖ 
 

 ส่งเสริมบทบำทของภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพในชุมชน กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพแกนน ำ
ครอบครัวและร้ำนค้ำชุมชนเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของคนในชุมชน 
(เป้ำหมำยหมู่บ้ำนละ ๔๐ หลังคำเรือน รวม ๘๐ หลังคำเรือน) 

 อบรมร้ำนค้ำ แม่บ้ำน หรือคนปรุงอำหำรในครอบครัวให้ใช้วัตถุดิบที่ไม่ใช่อำหำรหวำน มัน 
เค็ม หรืองดเหล้ำในงำนศพ งดเหล้ำวันพระ วันเข้ำพรรษำ หรือกินเจวันพระ เป็นต้น 

 กิจกรรมสอดส่งร้ำนค้ำและครัวของชุมชน เฝ้ำระวังร้ำนค้ำ และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของคนใน
ชุมชน เช่น เก็บตัวอย่ำงยำไปตรวจที่ศูนย์เตือนภัยของ รพ.สต. หรือให้ให้ อสม.ตรวจสำร
ปนเปื้อนในอำหำร 

 ติดตำมกลุ่มเสี่ยงว่ำมีอำกำรดีข้ึนหรือ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนจัดกำรฯ 

และมีกิจกรรมที่อยู่ระกว่ำงด ำเนินกำร ระยะที่ ๒ คือ จัดเวทีสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรถอดบทเรียน 
แก่คณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมบทบำทของภำคีเครือข่ำยด้ำน
สุขภำพในชุมชน เพ่ือคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ๑๐ – ๑๕ คน จำกกำรด ำเนินกำรใช้งบประมำณไป
ทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐ บำท คงค้ำงเบิกอีก ๑๑,๔๐๐ บำท 

คุณเกษศิรินทร์ฯ  ขอรวบรวมรำยชื่อผู้ที่จะเข้ำตรวจสุขภำพมำส่งให้ก่อนที่จะถึงวันตรวจสุขภำพ เพ่ือทำงทีมแพทย์จะ
ได้เตรียมอุปกรณ์ตรวจให้เพียงพอ 

คุณรัตน์ฯ เนื่องจำกช่วงนี้ติดฤดูเก็บเกี่ยว ขอเสนอให้ส่งรำยชื่อภำยในสิ้นเดือนตุลำคม 
คุณศุภชัยฯ เนื่องจำกเป็นผู้ดูแลกองจิตอำสำประจ ำต ำบลนำสัก ได้ลงพ้ืนที่ ๙ หมู่บ้ำน พบปัญหำส่วนใหญ่

เกี่ยวกับเรื่องน้ ำเพื่ออุปโภค – บริโภค และ ถนน  
ประธานฯ ผู้ใดต้องกำรสอบถำมหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
คุณแสงจันทร์ฯ สอบถำมว่ำจะเปิดปีงบประมำณใหม่เมื่อไหร่ เนื่องจำกจะได้เอำเข้ำที่ประชุมหมู่บ้ำนเพ่ือเสนอ

โครงกำรในปีถัดไป 
เลขาฯ จะมีกำรพิจำรณำโครงกำรภำยในสิ้นปี แล้วคำดกำรณ์ว่ำจะเปิดปีงบประมำณประมำณ เดือน 

กุมภำพันธ์ – มีนำคม ๒๕๖๒ 
ประธานฯ แนะนะว่ำ ช่วงเดือนธันวำคมสำมำรถหำรือในที่ประชุมได้เลย 
คุณเกษศิรินทร์ฯ เงินกองทุนจะเข้ำช่วงเดือนมกรำคม 
คุณศศิธรฯ ขอหำรือในที่ประชุมในกำรจัดตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือปรึกษำหำรือนอกรอบ หรือเพ่ือกำรติดต่อประสำนงำน

ที่รวดเร็วขึ้น และหำกบำงคนไม่สำมำรถมำร่วมประชุมได้ ก็สำมำรถสอบถำมติดตำมในไลน์กลุ่มได้ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ขอน้องมิ้นท์ นุชจรินทร์ฯ ช่วยจัดกำรเรื่องนี้ด้วย 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 

นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์  บันทึกกำรประชุม 
นำยประจวบ  ดอนค ำมูล ตรวจทำน 

 



 

๔๗ 
 

เอกสารแนบ ๔ 
ส าเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 

ส าเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 
ส าเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท าเหมืองหินปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๘ 
 

 

 



 

๔๙ 
 

 

 



 

๕๐ 
 

 

 



 

๕๑ 
 

เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานและผลการด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๑  
และ ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๒ 
 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

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

1. กำรประชุมพิจำรณำแผนกำรด ำเนินงำน 2561 และ
คัดเลือกโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนของแต่ละต ำบล

คณะกรรมการฯ

2. ด ำเนินกิจกรรมโครงกำรพัฒนำฯ (ประชุมพิจำรณำโดย 
คณะกรรมกำรฯ แต่ละต ำบล)

คณะกรรมการฯ

3. ประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรพัฒนำฯ คณะกรรมการฯ

4. ประชุมเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำน คณะกรรมการฯ

5.จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนส่งให้หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงานตรวจสุขภาพ

หมำยเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม
ปี 2562

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561

 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการบ้านแม่จาง หมู่ ๑ ต าบลนาสัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโครงกำรคัดแยกขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโครงกำรปลูกผผักสวนครัวรั้วกินได้ 

ปุ๋ยหมกั 



 

๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นยำกันยุง และอุปกรณ์ส ำหรับ อสม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรจัดจ้ำงครูพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัย 
 

 

 

 

 



 

๕๔ 
 

ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการบ้านข่วงม่วง หมู่ ๘ ต าบลนาสัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศำลำสุสำนบ้ำนข่วงม่วง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีนั่งอย่ำงหนำเพื่อมช้สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 



 

๕๕ 
 

ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการบ้านห้วยคิง หมู่ ๖ ต าบลแม่เมาะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงกำรเพื่อนเยี่ยมเพ่ือน ดูแลสุขภำพชมรมผู้สูงอำยุ 



 

๕๖ 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

โครงกำรท ำไม้กวำดอ่อน (ดอกหญ้ำ) 
 

 

 

 



 

๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

โครงกำรสนเสื่อเทปสี และตะกร้ำ 
 



 

๕๘ 
 

        

         

    
โครงกำรขุดลอกรำงระบำยน้ ำ บ้ำนห้วยคิงหมู่ ๖ 



 

๕๙ 
 

เอกสารแนบ ๖ 
แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน 

โดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพเหมืองแร่หินปูนประจ าปี ๒๕๖๑ 

และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๐ 
 

 

 

 

แผนและผลการด าเนินงาน โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน              
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตาม โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ ส ำหรับ อสม. หมู่บ้ำนห้วยคิง 

 
 
 
 
 



 

๖๑ 
 

โครงการตรวจสุขภาพประชาชน บ้านแม่จาง หมู่ ๑ และ บ้านข่วงม่วง หมู่ ๘ ต าบลนาสัก 

 

 
 

 



 

๖๒ 
 

 
 

 

 
 

 



 

๖๓ 
 

โครงการตรวจสุขภาพประชาชน บ้านห้วยคิง หมู่ ๖ ต าบลแม่เมาะ 

 
 

  



 

๖๔ 
 

 

 

 

 



 

๖๕ 
 

เอกสารแนบ ๗ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

เหมืองแร่หินปูน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่หินปูน 
ประจ าปี ๒๕๖๑



 
 

 

 

19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 500,643.84    - 500,643.84       • บุคบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 500,000.00    - 1,000,643.84     • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 1,000,643.84 - 1,000,643.84    คงเหลือตำมบัญชี 1,000,643.84 บำท
24 ม.ค. 61 ยอดยกมา 1,000,643.84  - 1,000,643.84     • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง 23 ม.ค. 61 และย้อนหลังวันท่ี 10 ต.ค. 60 - 6,350.00      994,293.84       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 1,000,643.84 6,350.00      994,293.84      คงเหลือตำมบัญชี 994,293.84 บำท

25 ม.ค. 61 ยอดยกมา 994,293.84    - 994,293.84       • บุคบัญชีเงินฝาก
   เงินสดคงเหลือ วันท่ี 23 ม.ค. 61 450.00         - 994,743.84       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

รวม 994,743.84   - 994,743.84      คงเหลือตำมบัญชี 994,293.84 บำท
20 มี.ค. 61 ยอดยกมา 994,743.84    - 994,743.84       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 28 มี.ค. 61 (2,785 บาท) + เงินสดคงเหลือ 450 บาท - 3,235.00      991,508.84       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
รวม 994,743.84   3,235.00      991,508.84      คงเหลือตำมบัญชี 991,508.84 บำท

29 มี.ค. 61 ยอดยกมา 991,508.84    - 991,508.84       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
เงินสดคงเหลือ วันท่ี 28 มี.ค. 61 482.50 - 991,991.34       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

รวม 991,991.34   - 991,991.34      คงเหลือตำมบัญชี 991,508.84 บำท
21 พ.ค. 61 ยอดยกมา 991,991.34    - 991,991.34       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 22 พ.ค. 61 (3,500 บาท) + เงินสดคงเหลือ 482.50 บาท - 3,982.50      988,008.84       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
รวม 991,991.34   3,982.50      988,008.84      คงเหลือตำมบัญชี 988,008.84 บำท

23 พ.ค. 61 ยอดยกมา 988,008.84    - 988,008.84       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
เงินสดคงเหลือ วันท่ี 22 พ.ค. 61 1,372.50       - 989,381.34       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

รวม 989,381.34   - 989,381.34      คงเหลือตำมบัญชี 988,008.84 บำท

บัญชีควบคุมสมุดธนำคำรกรุงไทย สำขำแม่เมำะ เลขท่ี 500-0-38841-0
“กฟผ. (กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่หินปูน)”
งบประมำณประจ ำปี 2561 จ ำนวนเงิน 500,000 บำท

 

๖๖ 



 
 

 

 

1 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 989,381.34    - 989,381.34       • บุคบัญชีเงินฝาก+น าเงินสดคงเหลือไปฝากรวมกับบัญชีแล้ว

   เบิกเงินเพ่ือเตรียมโอนเข้าบัญชีโครงของท้ัง 3 หมู่บ้าน - 643,125.00  346,256.34       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบฝากเงิน
   - โครงการบ้านข่วงม่วง = 270,000 บาท
   - โครงการบ้านแม่จาง = 253,125 บาท
   - โครงการบ้านห้วยคิง = 60,000 บาท

รวม 989,381.34   643,125.00  346,256.34      คงเหลือตำมบัญชี 346,256.34 บำท
8 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 346,256.34    - 346,256.34       • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินเพ่ือเตรียมโอนเข้าบัญชีโครงของบ้านแม่จาง (เพ่ิมเติม) - 16,875.00    329,381.34       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบฝากเงิน
รวม 346,256.34   16,875.00    329,381.34      คงเหลือตำมบัญชี 329,381.34 บำท

27 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 329,381.34    - 329,381.34       • บุคบัญชีเงินฝาก
ฝากเงินสดคงเหลือจากโครงการซ้ือเก้าอ้ีบ้านข่วงม่วง 1,000.00       - 330,381.34       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบฝากเงิน

รวม 330,381.34   - 330,381.34      คงเหลือตำมบัญชี 330,381.34 บำท
30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 330,381.34    - 330,381.34       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 2,069.13       - 332,450.47       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 332,450.47   - 332,450.47      คงเหลือตำมบัญชี 332,450.47 บำท

14 พ.ย. 61 ยอดยกมา 332,450.47    - 332,450.47       • บุคบัญชีเงินฝาก
   เบิกเงินเพ่ือโอนเข้าบัญชีโครงของบ้านห้วยคิงท่ีได้รับอนุมัติเม่ือวันท่ี 24 ตค 61 - 220,000.00   112,450.47       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบฝากเงิน
   เบิกค่าเบ้ียประชุมเม่ือวันท่ี 24 ตค 61 (คืนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ) - 2,490.00      109,960.47       • บุคบัญชีเงินฝาก + เสร็จรับเงิน

รวม 332,450.47   222,490.00  109,960.47      คงเหลือตำมบัญชี 109,960.47 บำท
31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 109,960.47    - 109,960.47       • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 691.66         - 110,652.13       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 110,652.13   -             110,652.13      คงเหลือตำมบัญชี 110,652.13 บำท  

 

 

๖๗ 



 
 

 

 

19 ม.ค. 61 ยอดยกมา -              - -                 • บุคบัญชีเงินฝาก
รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 227,325.18    - 227,325.18       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 227,325.18   - 227,325.18      คงเหลือตำมบัญชี 427,582.71 บำท
24 ม.ค. 61 ยอดยกมา 227,325.18    - 227,325.18       • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง ย้อนหลังวันท่ี 10 ต.ค. 60 และ 23 ม.ค. 61 - 6,350.00      220,975.18       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 227,325.18   6,350.00      220,975.18      คงเหลือตำมบัญชี 421,232.71 บำท

24 ม.ค. 61 ยอดยกมา 220,975.18    - 220,975.18       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ วันท่ี 23 ม.ค. 61 450.00         - 221,425.18       • เงินสดคงเหลือ+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 221,425.18   - 221,425.18      คงเหลือตำมบัญชี 421,232.71 บำท
20 มี.ค. 61 ยอดยกมา 221,425.18    - 221,425.18       • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 28 มี.ค. 61 (2,785 บาท) + เงินสดคงเหลือ 450 บาท - 3,235.00      218,190.18       • บุคบัญชีเงินฝาก
รวม 221,425.18   3,235.00      218,190.18      คงเหลือตำมบัญชี 418,447.71 บำท

29 มี.ค. 61 ยอดยกมา 218,190.18    - 218,190.18       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
เงินสดคงเหลือ วันท่ี 28 มี.ค. 61 482.50 - 218,672.68       • เงินสดคงเหลือ+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 218,672.68   - 218,672.68      คงเหลือตำมบัญชี 418,447.71 บำท
21 พ.ค. 61 ยอดยกมา 218,672.68    - 218,672.68       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 22 พ.ค. 61 (3,500 บาท) + เงินสดคงเหลือ 482.50 บาท - 3,982.50      214,690.18       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
รวม 218,672.68   3,982.50      214,690.18      คงเหลือตำมบัญชี 414,947.71 บำท

23 พ.ค. 61 ยอดยกมา 214,690.18    - 214,690.18       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
ฝากเงินสดคงเหลือวันท่ี 22 พ.ค. 61 1,372.50       - 216,062.68       • เงินสดคงเหลือ+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 216,062.68   - 216,062.68      คงเหลือตำมบัญชี 414,947.21 บำท
8 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 216,062.68    - 216,062.68       • บุคบัญชีเงินฝาก+น าเงินสดคงเหลือไปฝากรวมกับบัญชีแล้ว

   เบิกเงินเพ่ือเตรียมโอนเข้าบัญชีโครงการของบ้านห้วยคิง (โอนเงินเม่ือวันท่ี 15 มิ.ย. 61) - 20,000.00    196,062.68       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบฝากเงิน
รวม 216,062.68   20,000.00    196,062.68      คงเหลือตำมบัญชี 396,320.21 บำท

บัญชีควบคุมสมุดธนำคำรกรุงไทย สำขำแม่เมำะ เลขท่ี 500-0-38107-6
“กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน)”

งบประมำณประจ ำปี 2561 จ ำนวนเงิน 227,325.18 บำท

 

๖๘ 



 
 

 

 

 

 

 

 

30 มิ.ย. 61 ยอดยกมา 196,062.68    - 196,062.68       • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 978.74         - 197,041.42       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 197,041.42   - 197,041.42      คงเหลือตำมบัญชี 397,298.95 บำท
16 ต.ค. 61 ยอดยกมา 197,041.42    - 197,041.42       • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง วันท่ี 24 ต.ค. 61 - 7,000.00      190,041.42       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
รวม 197,041.42   7,000.00      190,041.42      คงเหลือตำมบัญชี 390,298.95 บำท

25 ต.ค. 61 ยอดยกมา 190,041.42    - 190,041.42       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ วันท่ี 24 ต.ค. 61 2,020.00       - 192,061.42       • เงินสดคงเหลือ+ใบเสร็จรับเงิน

รวม 192,061.42   - 192,061.42      คงเหลือตำมบัญชี 390,298.95 บำท
5 พ.ย. 61 ยอดยกมา 192,061.42    - 192,061.42       • บุคบัญชีเงินฝาก

   เบิกเงินเพ่ือเตรียมจัดงานตรวจสุขภาพฯ + เงินสดคงเหลือ 22,020 บาท - 22,020.00    170,041.42       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ
รวม 192,061.42   22,020.00    170,041.42      คงเหลือตำมบัญชี 390,298.95 บำท

8 พ.ย. 61 ยอดยกมา 170,041.42    - 170,041.42       • บุคบัญชีเงินฝาก
เงินสดคงเหลือ วันท่ี 7 พ.ย. 61 1,820.00       - 171,861.42       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

รวม 171,861.42   - 171,861.42      คงเหลือตำมบัญชี 370,298.95 บำท
14 พ.ย. 61 ยอดยกมา 170,041.42    - 170,041.42       • บุคบัญชีเงินฝาก+เงินสดคงเหลือ

ฝากเงินสดคงเหลือจากวันท่ี 7 พย 61(1,820 บาท) และค่าเบ้ียประชุมท่ีได้รับคืนจากกองทุนพัฒนาฯ (2,490 บาท) 4,310.00       - 174,351.42       • บุคบัญชีเงินฝาก + ใบฝากเงิน
รวม 174,351.42   - 174,351.42      คงเหลือตำมบัญชี 374,608.95 บำท

31 ธ.ค. 61 ยอดยกมา 174,351.42    - 174,351.42       • บุคบัญชีเงินฝาก
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 981.24         - 175,332.66       • บุคบัญชีเงินฝาก

รวม 175,332.66   - 175,332.66      คงเหลือตำมบัญชี 375,590.19 บำท

๖๙ 



 

๗๐ 
 

 เอกสารแนบ ๘ 
แผนการด าเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ 

เหมืองแร่หินปูน และโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ
พื้นทีเ่หมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

แผนการด าเนนิงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

แผนการด าเนนิงาน โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน                 
รอบพ้ืนทีเ่หมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

๗๑ 


