
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน 
โครงการเหมืองแรห่ินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  

ประทานบัตรเลขที ่๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙  
ร่วมแผนผังโครงการเดยีวกันกับประทานบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

 
 

มกราคม ๒๕๖๕ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

801 หมู่ 6 ต ำบลแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

 
 
 



 

สารบัญ   
 

  หน้ำ 
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. แผนกำรด ำเนินงำน ๔ 
๕. เอกสำรแนบ ๑  ๕ 
 • ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง  
 

๖. เอกสำรแนบ ๒   ๙ 
 • ระเบียบกำรบริหำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
 

๗. เอกสำรแนบ ๓ ๑๕ 
 • ประกำศเรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำย กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 

และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน 
 

๘. เอกสำรแนบ ๔ ๑๙ 
 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

๙. เอกสำรแนบ ๕ ๓๘ 
 • ส ำเนำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน  
 • ส ำเนำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน  
 • ส ำเนำบัญชีกองทุนฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมืองหินปูน  

๑๐. เอกสำรแนบ ๖ ๔๒ 
 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๔  

และ ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม  
 

 
 

 
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้ำ 
๑๑. เอกสำรแนบ ๗ ๔๗ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน โดยรอบโครงกำรเหมืองแร่ 
หินปูนฯ ประจ ำปี ๒๕๖๔ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

 

๑๒. เอกสำรแนบ ๘  ๕๑ 
 • รำยละเอียดบัญชีค่ำใช้จ่ำยกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน และกองทุน 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 

๑๓. เอกสำรแนบ ๙ ๕๕ 
 • แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน และโครงกำร 

ตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑ 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ 
---------------------------------------------------------------------- 

๑.  ข้อมูลประทานบัตร 

ชื่อผู้ถือประทำนบัตร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ประทำนบัตรเลขท่ี   ๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙ 
 

ร่วมแผนผังโครงกำรเดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ 
 

ชนิดแร่ หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี ที่ต ำบล นำสัก, แม่เมำะ อ ำเภอ แม่เมำะ จังหวัด ล ำปำง 
 

อำยุประทำนบัตร ๒๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๘๕   

สถำนภำพปัจจุบัน  ขอเปิดกำรท ำเหมือง  เปิดกำร  หยุดกำร 
 

สถำนที่ติดต่อ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมำะ) ๘๐๑ หมู่ที่ ๖ ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 
 

โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๕๔-๙๕๐ โทรสำร ๐๕๔-๒๕๔-๑๖๓ E-mail - 
 

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน
  จัดตั้งกองทุนตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  เงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร เพ่ิมเติม กรณี.................................................... เมื่อ…............................................................... 
กองทุน .................................................................................................... วงเงิน ….................................................................................บำท 
เงื่อนไข ................................................................................................................................................................................................................... 

๓. ผลการด าเนินงาน 
๓.๑ คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์
  ด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ (มีรำยชื่อ อ ำนำจหน้ำที่ ดังเอกสำรแนบ ๑)
  จัดท ำระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกองทุน (ดังเอกสำรแนบ ๒)
  จัดท ำหลักเกณฑ์ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยกองทุน (ดังเอกสำรแนบ ๓)
  ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดท ำระเบียบ เหตุผล ..…....................................................................................................................................... 
๓.๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์
  ด ำเนินกำรแล้ว ประชุมครั้งที่ .......................................….................................................................................................................  

  ด ำเนินกำรแล้ว ประชุมครั้งที่ .......................................…................................................................................................................. 

(ตำมรำยงำนกำรประชุม ดังเอกสำรแนบ ๔)  
  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เหตุผล ….............................................................................................................................................................. 

๓.๓ กำรน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุน 
  ด ำเนินกำรแล้ว (แสดงส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร ดังเอกสำรแนบ ๕) 

๑) กองทุน พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 
 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ แม่เมำะ 
 

อัตรำกำรผลิตแร่ ๙๔๓,๑๔๓.๙๗ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๙๔๓,๑๔๓.๙๗  บำท 
 

๒) กองทุน เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน 
 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ แม่เมำะ 
 

อัตรำกำรผลิตแร่ ๙๔๓,๑๔๓.๙๗ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน ๔๗๑,๕๗๑.๙๙  บำท 
 
 

  ก่อนเปิดกำรท ำเหมือง
   ครั้งที่ ................... ๑/๒๕๖๔ 

๑/๒๕๖๔ 
๒/๒๕๖๔ 



 

๒ 
 

๓) กองทุน ฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมืองหินแร่ปูน 
 

ธนำคำร กรุงไทย สำขำ แม่เมำะ 
 

อัตรำกำรผลิตแร่ - เมตริกตัน จ ำนวนเงิน -  บำท 
 ยังไม่ได้เปิดบัญชี/น ำเงินเข้ำบัญชี เหตุผล  ................................................................................................................... 
 

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

๑)      โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนแม่จำง 
๑.๑) โครงกำรต่อเติมที่พักสงฆ์ วัดแม่จำง 

 

วันที่ ๑๐ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๓๐,๐๐๐ บำท 
 

๑.๒) จัดซื้อฮอร์นเสียงตำมสำย 
 

วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๔,๐๐๐ บำท 
 

๑.๓) ตัดชุดกลุ่มพ่อบ้ำน-แม่บ้ำน บ้ำนแม่จำง ม.๑ 
 

วันที่ ๑๙ เดือน กรกรฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒๐,๐๐๐ บำท 
 

 
๒)      โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนข่วงม่วง 
๒.๑) ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมบันไดทำงลงท่ำน้ ำส ำนักสงฆ์ข่วงม่วง 

 

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๒๘,๐๐๐ บำท 
 

๒.๒) จัดซื้อวำวล์ประตูน้ ำเพ่ือกำรเกษตรบ้ำนข่วงม่วง 
 

วันที่ ๑๕ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๓,๕๐๐ บำท 
 

๒.๓) ติดตั้งแสงสว่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์ไฟกริ่งถนนสำธำรณะ 
 

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๓๐,๐๐๐ บำท 
 

   
๓)      โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนห้วยคิง 
๓.๑) ติดตั้งโซลำร์เซลล์ซุ้มประตูหมู่บ้ำนห้วยคิง 

 

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 
 
 
 
 

 



 

๓ 
 

๓.๒) ปรับปรุงหอพ่อบ้ำน บ้ำนเหนือ 
 
 

วันที่ ๒ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๕๐,๐๐๐ บำท 
 

๓.๓) ปรับปรุงหอพ่อบ้ำน บ้ำนใต้ 
 

วันที่ ๒ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๕๐,๐๐๐ บำท 
 

๓.๔) กลุ่มเลี้ยงปลำดุก 
 

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๒๐ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๕๐,๐๐๐ บำท 
 

๓.๕) ตัดเสื้อผู้สูงอำยุ บ้ำนห้วยคิง 
 

วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๕๐,๐๐๐ บำท 
 

๔) โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนแม่จำงและหมู่บ้ำนข่วงม่วง 
๔.๑) จัดจ้ำงครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย 

 

วันที่ ๓๐ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๗๒,๐๐๐ บำท 
  

๕)    โครงกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน วัดถ้ ำอินทร์เนรมิต 
๕.๑) ติดตั้งโซลำร์เซลล์ซุ้มประตูหมู่บ้ำนห้วยคิง 

 

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 

๖)      โครงกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนแม่จำง 
๖.๑) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดด่อโรคโควิด-๑๙ 

 

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๒๐,๐๐๐ บำท 
๖.๒) จัดซื้อถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด 19 

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๔๕,๐๐๐ บำท 

 
๗)      โครงกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนข่วงม่วง 
๗.๑) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ 

 

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๒๐,๐๐๐ บำท 



 

๔ 
 

๗.๒) จัดซื้อถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด 19 บ้ำนข่วม่วง 
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๔๕,๐๐๐ บำท 

 
๘)      โครงกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน หมู่บ้ำนห้วยคิง 
๘.๑) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคระบำด บ้ำนห้วยคิง 

 

วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕ คน งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ๒๐,๐๐๐ บำท 
  

๙) โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 
 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

- ได้ด ำเนินกำรตรวจสุขภำพบ้ำนห้วยคิงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอำทิตย์ที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๔
ในส่วนของหมู่บ้ำนแม่จำง และหมู่บ้ำนข่วงม่วง เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำยของ
ไวรัส โควิด-19 ทำงโรงพยำบำลแม่เมำะ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้ จึงมีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยกำรแจกถุงยังชีพให้กับชุมชนทั้ง ๒ หมู่บ้ำนแทน  

 
๔. แผนการด าเนนิงาน 
 แผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป (รำยละเอียด ดังเอกสำรแนบ ๙) 

กิจกรรม โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 
 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

งบประมำณ ๑,๐๔๔,๗๘๐.๕๒ บำท 
 

กิจกรรม โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรม
เคมี 

 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

งบประมำณ ๕๒๒,๓๙๐.๒๖ บำท 
 
 

                 
      

          
 .................................................. 

(นำยเกษม มงคลเกียรติชัย) 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 

ผู้รำยงำน 
 
 



 

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 
 

 



 

๑๑ 
 

 



 

๑๒ 
 

 



 

๑๓ 
 



 

๑๔ 
 

  



 

๑๕ 
 

 

เอกสารแนบ ๓ 
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย 

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ 
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่ลิกไนต์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

 



 

๑๗ 
 

 



 

๑๘ 
 

 



 

๑๙ 
 

 

เอกสารแนบ ๔ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม M.๑๒  
อาคารกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเหมืองแม่เมาะ 

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

๑. พระสำโรจน์ อคฺคธมฺโม  รองเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง 
๒. นำยกิตติพงษ์ หล่อทอง  (ผู้แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๓. นำงสำวอัจฉรำ มำสืบ   (ผู้แทน) พัฒนำกรต ำบลนำสัก 
๔. นำงสำวอภิรมย์ ค ำภักดี   (ผู้แทน) พัฒนำกรต ำบลแม่เมำะ 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยประจวบ   ดอนค ำมูล  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำงเอมอร ณ ล ำปำง  (ผู้แทน) นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๓. นำยรัตน์ อุหม่อง   ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๔. นำยณรงค์เดช วงค์อ้ำย   ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง 
๕. นำงมำลัยพร แก้วธิวงศ์   (ผู้แทน) ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง 

                                                  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๖. นำยเกียรติพงษ์ วงศ์สุวรรณ  ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง  
๗. นำงกรรณิกำ บ่อแก้ว   ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนแม่จำง 
๘. นำงจินดำ ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๙. นำงศรีไพ สุปน   ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๑๐. นำงธัญญรัตน์ สุมำลำ   (ผู้แทน) หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบัติครอบครัว  

                                                   และบริกำรปฐมภูมิโรงพยำบำลแม่เมำะ   
๑๑. นำยกฤตวิทย์ ใจค ำลือ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง 
๑๒. นำยอภิรักษ์ เพ็ชรสวัสดิ์   (ผู้แทน) หัวหน้ำกองกำรแพทย์โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๓. นำยศุภชัย ไชยมิตรชิด  (ผู้แทน) หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๑๔. นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน   หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อม 
๑๕. น.ส.ศิริกัลยำ    สุทธิวัฒน ์  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำยสุรพล มณีวรรณ  (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่)  
๒. นำยเกษม มงคลเกียรติชัย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ-๒  
๓. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๔. นำงแสงจันทร์ มูลซำว   ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง 
๕. นำยวิวัฒน ์ ปินตำ   ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนห้วยคิง 
๖. นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสัก  



 

๒๑ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงกนิษฐำ วงศ์ใหญ่   นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๑๐ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒. นำยธงชัย เสริมวำสนำ  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 
๓. น.ส.สุดธิดำ ปงหำญ   ผู้จัดกำรต ำบลจำงเหนือ 
๔. น.ส.ฐิตินันท ์ หุตะยำนนต์  วิทยำกรระดับ ๗ กองฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 
๕. น.ส.พรพรรณ หวั่งประดิษฐ์  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต   นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๗. นำงนุชจรินทร์ ปั้นทอง   คนช ำนำญงำน กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 
ประธานฯ กล่ำวเปิดประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน ดังนี้ 

- บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน และบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบ
พื้นที่เหมืองแร่หินปูน  

เลขาฯ รำยงำนสรุปปริมำณหินปูนที่ผลิตได้และจัดส่งให้โรงไฟฟ้ำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด ๙๔๓,๑๔๓.๙๗ ตัน 
(ตำรำงที่ ๑) ท ำให้ในปี ๒๕๖๔ ต้องน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนจ ำนวน 
๙๔๓,๑๓๔.๙๗ บำท และน ำเงินเข้ำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนจ ำนวน 
๔๗๑,๕๗๑.๙๙ บำท ขณะนี้ไดด้ ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๔ 

 
ตารางท่ี ๑ สรุปปริมำณหินปูนที่ผลิตได้และมีกำรใช้ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

เดือน ปริมาณหินปูนที่ใช้ (ตัน) เดือน ปริมาณหินปูนที่ใช้ (ตัน) 

มกรำคม ๙๔,๘๖๓.๗๗ กรกฎำคม ๖๖,๖๒๐.๒๗ 

กุมภำพันธ์ ๗๗,๓๘๓.๗๐ สิงหำคม ๘๔,๓๓๙.๒๐ 

มีนำคม ๗๘,๘๙๖.๙๙ กันยำยน ๖๘,๖๙๔.๑๔ 

เมษำยน ๗๑,๑๑๐.๒๐ ตุลำคม ๖๘,๒๙๘.๔๐ 

พฤษภำคม ๙๓,๓๗๔.๐๖ พฤศจิกำยน ๗๐,๖๙๖.๘๑ 

มิถุนำยน ๙๕,๗๗๖.๑๒ ธันวำคม ๗๓,๐๙๐.๓๑ 

รวมทั้งสิ้น ๙๔๓,๑๔๓.๙๗  ตัน 

 
 
 
 



 

๒๒ 
 

- รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน เมื่อเดือน
ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้น ำเงินคงเหลือจำกกำรประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ คืนเข้ำบัญชี ๖๐๐ บำท และได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝำกจำกธนำคำร ๒๘๖.๖๓ บำท เมื่อเดือนมกรำคม ๒๕๖๔ โอนเงินเข้ำบัญชีกองทุน 
๙๔๓,๑๔๓.๙๗ บำท และเบิกค่ำใช้จ่ำยประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จ ำนวน ๓,๕๐๐ บำท ยอดเงินคงเหลือ ณ 
วันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๔ เท่ำกับ ๑,๐๘๖,๑๑๓.๑๙ บำท  

- รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยจำกบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน เมื่อ เดือน
ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้น ำเงินคงเหลือจำกำรประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ คืนเข้ำบัญชี ๖๐๐ บำท และได้รับดอกเบี้ย
เงินฝำกจำกธนำคำร ๔๐๒.๓๐ บำท เมื่อเดือนมกรำคม ๒๕๖๔ โอนเงินเข้ำบัญชีกองทุน ๔๗๑,๕๗๑.๙๙ บำท 
และเบิกค่ำใช้จ่ำยประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บำท ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๓ มกรำคม 
๒๕๖๔ เท่ำกับ ๗๗๙,๗๕๘.๒๕ บำท  

 
- บัญชีกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท าเหมืองแร่หินปูน 

เลขาฯ ตำมแผนกำรน ำงบประมำณเข้ำกองทุนฟ้ืนฟู ก ำหนดให้ช่วงปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ กฟผ. ต้องน ำเงินเข้ำ บัญชี
กองทุนเป็นจ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งทีมเลขำฯ ได้ด ำเนินกำรน ำเงินจ ำนวนนี้เข้ำบัญชีกองทุนแล้วเมื่อวันที่ 
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๔ ท ำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเท่ำกับ ๒๗๐,๙๖๑.๗๙ บำท 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เลขาฯ  สรุปงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน บ้ำนแม่จำง บ้ำน
ข่วงม่วง และบ้ำนห้วยคิง ประจ ำปี ๒๕๖๓ (ตำรำงที่ ๒) จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงกำร งบประมำณรวมทั้งหมด 
๙๙๗,๙๐๐ บำท ในส่วนของงบประมำณกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
(ตำรำงท่ี ๓) จ ำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงกำร งบประมำณท้ังหมด ๒๘๙,๑๖๐ บำท 
 

ตารางท่ี ๒ แสดงงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองหินปูนประจ ำปี ๒๕๖๓ 

พื้นที่ โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

บ้ำนห้วยคิง มีทั้งหมด ๓ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๓๐๐,๐๐๐ 

บ้ำนแม่จำง มีทั้งหมด ๔ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๒๖๑,๙๐๐ 

บ้ำนข่วงม่วง มีทั้งหมด ๕ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๒๖๔,๐๐๐ 

โรงเรียนบ้ำนแม่จำง มีทั้งหมด ๑ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๗๒,๐๐๐ 

วัดถ้ ำอินทร์เนรมิต มีทั้งหมด ๑ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๙๙๗,๙๐๐ บาท 

 
 



 

๒๓ 
 

ตารางท่ี ๓ แสดงงบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

พื้นที่ โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รพ.สต.บ้ำนใหม่ มีทั้งหมด ๒ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๑๔๙,๑๖๐ 

บ้ำนห้วยคิง มีทั้งหมด ๔ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๘๐,๐๐๐ 

บ้ำนแม่จำง มีทั้งหมด ๑ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๓๐,๐๐๐ 

บ้ำนข่วงม่วง มีทั้งหมด ๑ โครงกำร ครบถ้วนแล้ว ๓๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๙,๑๖๐  บาท 

 
๑.๓ ความคืบหน้าการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เลขาฯ  แจ้งว่ำกำรจัดท ำรำยงำนกองทุนฯ ต้องรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้ทั้ง ๒ กองทุน เพ่ือ
จัดส่งให้หน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกับดูแล ซึ่งทำงเลขำจะต้องเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมปีงบประมำณ จึงต้องติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรของแต่ละหมู่บ้ำน ซึ่งขณะนี้ทำงทีมเลขำได้ข้อมูลครบถ้วน และจัดท ำ
รำยงำนแผนและผลกำรด ำเนินงำนกองทุน ประจ ำปี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดส่งให้หน่วยงำนรำชกำร เมื่อเดือน ม.ค. 
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  
 
๑.๔ ผลการด าเนินงานกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท าเหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๓ และแผนการ
ด าเนินงานกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท าเหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

คุณฐิตินันท์  ในส่วนของกำรด ำเนินงำนฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณเหมืองแร่หินปูน ปี ๒๕๖๓ ทำงกองฟ้ืนฟูได้รับ
มอบหมำยให้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่หน้ำเหมืองจ ำนวน ๐.๗๕ ไร่ (๑,๒๐๔ ตร.ม.) ระดับควำมสูง ๕๑๖ – ๕๒๔ รทก. ซ่ึงได้
ด ำเนินกำรหว่ำนเมล็ดไม้ป่ำ ไม้ทนแล้ง ได้แก่ สีเสียด ขี้เหล็ก ทองอุไร สะแก และหญ้ำท้องถิ่น ดังรูปที่ ๑ และในปี 
๒๕๖๔ ตำมแผนกำรด ำ เนินงำนได้ รับมอบหมำยให้ ฟ้ืน ฟู พ้ืนที่ หน้ ำ เหมืองซึ่ งอยู่ ถั ดลงมำจำกชั้น เดิม 
๑ ชั้น มีพ้ืนที่ประมำณ ๒ ไร่ เป็นพื้นที่ระดับควำมสูง ๕๐๘ – ๕๑๖ รทก. โดยได้ ดังรูปที่ ๒ 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑ แสดงพื้นทีฟ้ื่นฟูประจ ำปี ๒๕๖๓ 



 

๒๔ 
 

 

 

 

 

 
 

ประธานฯ ตอนนี้บริเวณหน้ำงำนเหมืองหินปูนได้ท ำกำรฟ้ืนฟูไปจ ำนวนกี่ชั้นแล้ว 
คุณธงชัยฯ ได้ท ำกำรฟ้ืนฟูไปแล้ว ๓ ชั้น ชั้นล่ำงสุดมีแผนฟ้ืนฟูในปี ๒๕๖๔ ส่วนด้ำนบนสุดได้ท ำทดลองปลูก

ต้นไม้ โดยกำรกำรเจำะรูใส่ปุ๋ยแล้วน ำต้นไทรไปปลูก จำกกำรติดตำมตรวจสอบต้นไม้แล้วพบว่ำ
สำมำรถเติบโตได้ดี ส ำหรับพื้นที่รำบมีกำรหว่ำนเมล็ดหญ้ำคลุมดิน 

คุณเกษศิรินทร์ฯ เนื่องจำกมีกำรฟ้ืนฟูอย่ำงต่อเนื่องแต่ทำงกองฟ้ืนฟูไม่ได้ใช้งบประมำณของกองทุนเลย จึงให้  
อยำกให้ชี้แจงต่อที่ประชุม  

คุณธงชัยฯ ที่ผ่ำนมำพ้ืนที่ที่ได้รับหมอบหมำยมีเนื้อที่ไม่เยอะมำก จึงใช้งบท ำกำรของกองฟ้ืนฟูมำใช้ในกำร
ปรับปรุง เพื่อเก็บงบประมำณจำกกองทุนใช้ฟื้นฟูตำมแผนในปี ๒๕๖๔ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
 - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ ก าหนดการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 
เลขาฯ เสนอก ำหนดกำรตรวจสุขภำพประชำชนฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จะจัดภำยใต้โครงกำรเหมืองแร่

ปลอดภัย ห่วงใยประชำชน ระหว่ำงวันที่ ๒๔-๒๕ เมษำยน ๒๕๖๔ โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ 
เมษำยน ๒๕๖๔ ในส่วนของก ำหนดกำร และสถำนที่ยังคงเดิม ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ เบื้องต้น
ทำงทีมเลขำได้ประสำนกับโรงพยำบำลแม่เมำะแล้ว ว่ำพ้ืนที่จังหวัดล ำปำงไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่สีแดง 
สำมำรถจัดกิจกรรมได้  
ที่ประชุมเห็นชอบ 

เลขาฯ สอบถำมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่จำงว่ำกำรแสดงในช่วงพิธีเปิดของนักเรียน สำมำรถด ำเนินกำรได้
หรือไม่ เนื่องจำกเป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอม 

คุณกฤตวิทย์ฯ ยังสำมำรถมำร่วมกิจกรรมได้ 
เลขาฯ โรงพยำบำลแม่เมำะก ำชับให้มีจุดคัดกรองอย่ำงละเอียดก่อนเข้ำงำน ก ำหนดทำงเข้ำออกงำนให้

ชัดเจน มีกำรจัดสถำนที่ เก้ำอ้ีนั่งรอตรวจตำมจุดให้มีระยะห่ำง มีเจลแอลกอฮอล์ตำมจุดต่ำงๆ พร้อม
ทั้งขอควำมร่วมมือจำกผู้ใหญ่บ้ำน และ อสม. ทั้ง ๓ หมู่บ้ำน ช่วยประชำสัมพันธ์ผู้มีรำยชื่อเข้ำรับกำร
ตรวจสุขภำพ หำกมีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงกว่ำ ๓๗.๕ องศำเซลเซียส หรือรู้สึกมีไข้ก่อนวันตรวจสุขภำพ 
ขอควำมร่วมมือไม่เข้ำร่วมกำรตรวจสุขภำพ และหำกพบผู้ที่มี อุณหภูมิร่ำงกำยสูงเกินที่ก ำหนด
บริเวณจุดคัดกรอง ณ สถำนที่ตรวจ ก็ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพได้เช่นกัน 
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ 

รูปที่ ๒ แสดงพ้ืนที่ตำมแผนฟื้นฟูประจ ำปี ๒๕๖๔ 



 

๒๕ 
 

๓.๒ แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน และแผนการด าเนินงานกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เลขาฯ น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนฯ และแจ้งว่ำขอให้แต่ละหมู่บ้ำนส่งโครงกำรกลับมำยังทีมเลขำฯ 
ภำยในวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔ เพ่ือจะพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรต่อไป โดยจะมีกำรประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของโครงกำรพัฒนำฯ ในช่วงประมำณเดือนสิงหำคม และประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนในช่วงเดือนธันวำคม เพ่ือให้
ทำงทีมเลขำฯ จัดท ำรำยงำนสรุปส่งให้กับหน่วยงำนรำชกำรภำยในเดือน มกรำคม ของทุกปี ส ำหรับแผนกองสุขภำพฯ 
ในปี ๒๕๖๔ นั้นอำจจะต้องด ำเนินกำรก่อนแผนเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงกำรเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใย
ประชำชน 

 
ตารางท่ี ๔ แสดงแผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี ๕ แสดงแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

1. การประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงาน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ

2. พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน และด าเนิน
กิจกรรมโครงการพัฒนาฯ

คณะกรรมการฯ

3. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ

4. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ

5.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานตรวจสุขภาพ

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ
ปี ๒๕๖๔

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

1. ประชุมพิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ

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

คณะกรรมการฯ

3. ประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ คณะกรรมการฯ

4. ท าเร่ืองจ้างหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ

5. ตรวจสุขภาพประชาชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ

6. รวบรวมข้อมูลจัดท า Data Base ประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน

เหมืองแม่เมาะร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสุขภาพ

7. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพส่งให้
   หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการฯ

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ



 

๒๖ 
 

คุณรัตน์ฯ ในส่วนโครงกำรลำดตระเวนเฝ้ำระวังไฟป่ำ หำกส่งโครงกำรภำยในวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔ อำจะ
ล่ำช้ำเกินไป 

เลขาฯ ในส่วนของโครงกำรที่จะเสนอของปี ๒๕๖๔ หำกหมู่บ้ำนไหนได้คัดเลือกโครงกำรจำกประชำคม
มำแล้ว สำมำรถส่งแบบฟอร์มเสนอโครงกำรพร้อมเอกสำรแนบกับทำงทีมเลขำฯ ได้ทันที และขอให้
เสนอโครงกำรโดยถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบ
พ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน และกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน หำกโครงกำรใดมีกำร
ระบุระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรขอให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรจัดท ำให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ใน
แบบฟอร์ม โครงกำรใดที่ไม่สำมำรถด ำเนินตำมที่ระบุไว้ ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องท ำหนังสือชี้แจ้ง
หรือต้องคืนงบประมำณเพ่ือเก็บไว้ใช้ในโครงกำรอ่ืนต่อไป 

คุณเกษศิรินทร์ฯ ขอให้มีกำรตรวจสอบโครงกำรก่อนเสนอทุกครั้งเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน 
ที่ประชุมเห็นชอบแผนการด าเนินงานกองทุนฯ 

 

๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ และกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 

เลขาฯ ในส่วนของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร จะประกอบด้วยผู้แทนจำก กฟผ. 
รวมถึงผู้จัดกำรต ำบล ตัวแทนภำคประชำชน และผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร โดยขอให้แต่ละหมู่บ้ำน
ส่งรำยชื่อมำให้ทีมเลขำฯ หมู่บ้ำนละ ๑ คน 

เลขาฯ หำรือที่ประชุมส ำหรับกำรจ่ำยเบี้ยให้กับคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ คนละ ๓๐๐ บำท 
ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ 

คุณเกษศิรินทร์ฯ ทำงผู้ใหญ่บ้ำนสำมำรถแจ้งรำยชื่อผู้ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบได้เมื่อไหร่ และจะ
ให้กรรมกำรช่วยตรวจสอบเอกสำรโครงกำรเบื้องต้นด้วยหรือไม่ 

เลขาฯ กำรแจ้งรำยชื่อผู้ที่จะเข้ำเป็นคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบของแต่ละหมู่บ้ำนหลังจบกำรประชุม 
หรือภำยในวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔ ในส่วนของเอกสำรเสนอโครงกำรทำงทีมเลขำฯ จะท ำกำร
ตรวจสอบเบื้องต้นหำกโครงกำรใดที่เอกสำรครบก็จะแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบ เพ่ือด ำเนินกำร
เบิกจ่ำย และหำกโครงกำรใดที่มีเอกสำรไม่ครบถ้วนทีมเลขำจะประสำนขอเอกสำรเพ่ิมเติมจำก
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ถ้ำไม่สำมำรถหำเอกสำรเพ่ิมเติมได้ จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
มวลชนสัมพันธ์ฯ ต่อไป 

คุณศุภชัยฯ ขอเสนอว่ำในที่ประชุมผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้น ำอยู่แล้ว ควรจะเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบได้เลย 

เลขาฯ ขอให้ผู้ใหญ่แจ้งรำยชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ กับทำงทีมเลขำฯ แล้วขอให้แจ้งกับผู้ที่มีรำยชื่อทรำบ 
คุณรัตน์ฯ  ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนละ ๒ คน 
เลขาฯ ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้ำนละ ๑ คน เนื่องจำกยังที่เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอ่ืน รวมถึงทีมเลขำฯ เข้ำร่วม

ในกำรตรวจสอบด้วย 
ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
คุณศุภชัยฯ จำกที่ได้มีกำรเข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนของหมู่บ้ำน ชุมชนได้มีกำรเสนอให้มีคณะกำรกรรมตรวจ

สิ่งแวดล้อมเหมืองหินปูนฯ เช่นเดียวกับเหมืองลิกไนต์ และจำกที่ประชุมหมู่บ้ำนข่วงม่วง ทำงชุมชน
อยำกให้ กฟผ. ดูแลเรื่องหินคลุกให้กับบ้ำนแม่จำงและข่วงม่วงเป็นกรณีพิเศษ 



 

๒๗ 
 

คุณณรงค์เดชฯ เนื่องจำกมติในที่ประชุม พ้ืนที่หมู่บ้ำนแม่จำง และบ้ำนข่วงม่วงอยู่ใกล้พ้ืนที่ท ำเหมืองหินปูนฯ ทำง
ชุมชนอยำกขอหินคลุกเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้งสองบ้ำน เช่นจำกเดิมท่ีได้รับ ๔๐๐ คิว เป็น ๖๐๐ คิว 
เพ่ือน ำมำใช้กำรท ำถนน และใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ  

ประธานฯ คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเรื่องนี้หรือไม่ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ไม่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเรื่องหินคลุก อำจต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
ประธานฯ เนื่องจำกเรื่องกำรพิจำรณำหินคลุก ต้องพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร คปอ. ของอ ำเภอแม่เมำะ อำจ

ต้องน ำเรื่องนี้เสนอเข้ำไปที่อ ำเภอแม่เมำะ โดยขอให้ผู้จัดกำรต ำบลช่วยผลักดันให้กับชุมชนต่อไป 
คุณกิตติพงษ์ฯ อยำกเพ่ิมเติมในส่วนของแผนกำรจัดงำนโดยต้องจัดผังกำรจัดงำนให้ชัดเจน และมำตรกำรในกำรจัด

งำนให้ยึดหลัก "D-M-H-T-T หำกมีตรวจวัดอุณหภูมิแล้วพบผู้ที่อุณหภูมิสูง จึงอยำกให้ประสำนงำน
กับทำงโรงพยำบำลแม่เมำะเข้ำมำดูแลต่อตำมข้ันตอนต่อไป 

เลขาฯ ทำงทีมเลขำฯ จะประสำนงำนน ำข้อเสนอแนะดังกล่ำว กับโรงพยำบำลแม่เมำะต่อไป 
 - ส ำหรับรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพทำงเลขำฯ จะท ำกำรส ำเนำรำยชื่อผู้ตรวจที่เคยส่งมำให้กับ

ประธำน อสม. ของแต่ละหมู่บ้ำน รวมถึงแบบฟอร์มเปล่ำส ำหรับลงรำยชื่อเพ่ิมเติม 
 - จำกมติในที่ประชุมครั้งที่ผ่ำนมำได้ก ำหนดงบประมำณกองทุนพัฒนำเป็นจ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บำท ส ำหรับโครงกำรของวัดถ้ ำอินทร์เนรมิต  
คุณรัตน์ฯ หำกให้งบประมำณกับวัดถ้ ำอินทร์เนรมิตที่เดียวทุกปี ก็ยังมีอีก ๒ วัดที่ไม่ได้ใช้งบจำกกองทุน ซึ่งที่

ผ่ำนทำงคนในชุมชนได้สอบถำมว่ำท ำไมวัดบ้ำนแม่จำง และบ้ำนอ่ืนถึงไม่ได้งบประมำณในส่วนนี้ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ขอชี้แจ้งเพ่ิมเติม โดยปกติแล้ววัดที่อยู่ในหมู่บ้ำนทำงหมู่บ้ำนต้องเป็นผู้ดูแล ซึ่งทำงบ้ำนห้วยคิงก็ได้

ใช้งบกองทุนพัฒนำให้กับวัดห้วยคิงเช่นกัน  โดยวัดถ้ ำอินทร์เนรมิตอยู่ ใกล้เหมืองหินปูนฯ 
ค่อนข้ำงมำก จึงต้องเข้ำไปดูแลในส่วนนี้ด้วย 

คุณรัตน์ฯ ขอให้ กฟผ. สรุปประเด็นชี้แจงให้ชุมชนทรำบว่ำท ำไมวัดถ้ ำอินทร์เนรมิตถึงได้งบประมำณในส่วนนี้ 
ประธานฯ ให้ทีมเลขำฯ ท ำสรุปประเด็นชี้แจ้งให้กับผู้น ำชุมชน และในส่วนของโครงกำรของวัดถ้ ำอินทร์เนรมิต

ให้พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสม 
คุณกฤตวิทย์ฯ เห็นด้วยกับประธำนฯ ในกำรพิจำรณำกำรงบของวัดถ้ ำอินทร์เนรมิตเป็นครั้งครำว โดยไม่จ ำเป็นต้อง

ระบุงบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำททุกปี ในส่วนวัดในหมู่บ้ำนก็ให้แต่ละหมู่บ้ำนเป็นผู้ดูแล 
เลขาฯ ทำงทีมเลขำฯ จะประสำนงำนกับกองจิตอำสำที่ดูแลวัดถ้ ำอินทร์เนรมิต เพ่ือเสนอโครงกำรตำมควำม

จ ำเป็น และควำมเหมำะสม 
ประธานฯ หลังจำกมีกำรตรวจสุขภำพได้มีกำรเข้ำไปชี้แจงผลกำรตรวจให้ชุมชนรับทรำบหรือไม่ 
เลขาฯ ที่ผ่ำนมำได้ประสำนกับ รพ.สต. ในพ้ืนที่ และ อสม. น ำผลตรวจสุขภำพไปมอบให้กับผู้ที่เข้ำรับกำร

ตรวจ โดยกำรรำยงำยผลกำรตรวจสุขภำพ จะแจ้งให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯทรำบในที่
ประชุม โดยหำกท่ำนใดมีผลตรวจผิดปกติ ทำงโรงพยำบำลแม่เมำะจะแจ้งเพ่ือเข้ำรับกำรตรวจซ้ ำ ซึ่ง
ยังไม่เคยน ำเสนอให้กับชุมชนโดยตรง 

ประธานฯ อยำกให้เข้ำไปชี้แจงผลตรวจสุขภำพให้กับชุมชน และหำกเป็นไปได้จะขอให้ผู้น ำชุมชนชี้แจงเรื่องผล
กำรตรวจสุขภำพในที่ประชุมหมู่บ้ำนทรำบด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น. 
นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกรำยงำน 
นำยประจวบ  ดอนค ำมูล ตรวจทำน 



 

๒๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม M.๑๒  
อาคารกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเหมืองแม่เมาะ 

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

๑. พระสำโรจน์ อคฺคธมฺโม รองเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง 
๒. นำงดวงนภำ จุลละศร  พัฒนำกรต ำบลนำสัก 
๓. นำงสำวรัตนำ พุทธวงศ์  พัฒนำกรต ำบลแม่เมำะ 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
๑. นำยณรงค์ศักดิ์ มำวงศ์  (ผู้แทน) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
๒. นำยแผนกำร เพ่ิมสุข  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ-๒ 
๓. นำยเอนก แก้วก ำพล นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่เมำะ 
๔. นำยศิริพงศ์ โสวภำค  (ผู้แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก 
๕. นำยเสน่ห์ แสงสว่ำง (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง 
๖. นำยณรงค์เดช วงค์อ้ำย  ผู้ใหญ่บ้ำนข่วงม่วง 
๗. นำงมำณี กันทะวงศ์ ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง และประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๘. น.ส.ฉกำวรัฐ ปันทะกุล (ผู้แทน) ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง  
๙. นำงกรรณิกำ บ่อแก้ว  ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนแม่จำง 
๑๐. นำยวิวัฒน ์ ปินตำ  ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนห้วยคิง 
๑๑. นำงจินดำ ศรีใจวงศ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๑๒. นำงธัญญรัตน์ สุมำลำ  (ผู้แทน) หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบัติครอบครัว  

                                        และบริกำรปฐมภูมิโรงพยำบำลแม่เมำะ   
๑๓. น.ส.อัมพวรรณ เรืองแสง (ผู้แทน) หัวหน้ำกองกำรแพทย์โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
๑๔. น.ส.อนุมำศ พรหมกระแส (ผู้แทน) หัวหน้ำกองชุมชนสัมพันธ์ 
๑๕. นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อม 
๑๖. น.ส.ศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำยศรศิลป์ มังกรแก้ว สำธำรณะสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๒. นำยสุรพล มณีวรรณ (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่)  
๓. นำงศรีไพ สุปน  ประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
๔. นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสัก  
๕. นำยกฤตวิทย์ ใจค ำลือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง 

 
 



 

๒๙ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงสุภำวดี ยิ้มบำงอ้อ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๒. นำงกนิษฐำ วงศ์ใหญ่  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๑๐ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. น.ส.พรวิมล ปรปักษ์ขำม พยำบำลปริญญำระดับ ๗ กองกำรแพทย์แม่เมำะ 
๔. น.ส.ธันวำมำศ ชุณหะนันท์ พนักงำนวิชำชีพระดับ ๖ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๕. น.ส.กรวีร ์ หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. นำยสันติสุข พรมวิชัย ช่ำงระดับ ๕ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๗. นำงนุชจรินทร์ ปั้นทอง  คนช ำนำญงำน กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 
ประธานฯ กล่ำวเปิดประชุม และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขา แจ้งควำมเป็นมำของกำรจัดตั้งกองทุนฯ ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ือ

อุตสำหกรรมเคมี ประทำนบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับประทำนบัตร
ที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ ของ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งก ำหนดให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดตั้งจัดตั้ง
กองทุน ดังนี้ 

- ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ให้จัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุนตำม
ประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.) โดยในปีแรก ๕๐๐,๐๐๐ บำท/ปี 
และในช่วงปีถัดมำให้น ำเงินเข้ำตำมสัดส่วน ๑ บำทต่อเมตริกตันกำรผลิตในปีก่อนหน้ำ ในเดือน
แรกของทุกปี ตลอดอำยุประทำนบัตร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำร
พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับประทำนบัตร 

- ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ ให้จัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุนตำมประกำศกรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.) โดยในปีแรก ๒๐๐,๐๐๐ บำท/ปี และในช่วงปี
ถัดมำให้น ำเงินเข้ำตำมสัดส่วน ๐.๕๐ (๕๐ สตำงค์) บำทต่อเมตริกตันกำรผลิตในปีก่อนหน้ำ ใน
เดือนแรกของทุกปี ตลอดอำยุประทำนบัตร เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังภำวะสุขภำพ 

เลขา แนะน ำคุณเกษม มงคลเกียรติชัย ประธำนคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ือ
อุตสำหกรรมเคมีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง คนใหม่เนื่องจำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรของเหมืองแม่เมำะ 

 
๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุน ดังนี้ 

- บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 
เลขาฯ น ำเสนอรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยจำกบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนฯ เมื่อวันที่  ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔  

น ำเงินคงเหลือจำกกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คืนบัญชี ๑,๑๖๐ บำท วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เบิกเงิน
โครงกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง, บ้ำนแม่จำง, บ้ำนข่วงม่วง, บ้ำนห้วยคิง เป็นเงิน ๙๐๐,๕๐๐ บำท ได้รับ
ดอกเบี้ยจำกธนำคำร เป็นเงิน ๑,๑๐๙.๘๑ บำท และเบิกเงินโครงกำรวัดถ้ ำอินทร์เนรมิต เป็นเงิน ๙๙,๒๑๐ 
บำท ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๔ สุทธิ ๘๘,๖๗๓.๐๐ บาท 
- บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน  



 

๓๐ 
 

เลขาฯ น ำเสนอรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยจำกบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพฯ  เมื่อวันที่  ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔  
น ำเงินคงเหลือจำกกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คืนบัญชี ๑,๑๖๐ บำท วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เบิกเงิน
โครงกำรบ้ำนแม่จำง, บ้ำนข่วงม่วง, บ้ำนห้วยคิง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท ได้รับดอกเบี้ยจำกธนำคำร เป็นเงิน 
๘๗๖.๗๘ บำท ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ สุทธิ ๗๒๑,๘๑๕.๐๓ บาท 

เลขาฯ แจ้งระเบียบกำรบริหำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ
ประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ภำยใต้โครงกำรเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยใหม่ 
ดังนี้ 

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ต้องมีผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำร
เหมืองแม่เมำะเป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้ตัวแทนภำคประชำชน ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง หรือผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง เป็นผู้ลงนำมร่วม 

- กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ต้องมีผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน
และบริหำรเหมืองแม่เมำะเป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้ตัวแทนด้ำนสำธำรณสุข 
ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยำบำลแม่เมำะ หรือผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสัก (รพ.สต.นำสัก) เป็นผู้ลงนำมร่วม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ แจ้งผลการด าเนินงานกองทุนภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน และกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 

เลขาฯ  สรุปงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน บ้ำนแม่จำง บ้ำน
ข่วงม่วง และบ้ำนห้วยคิง ประจ ำปี ๒๕๖๔ (ตำรำงที่ ๑) จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงกำร งบประมำณรวมทั้งหมด 
๙๙๙,๗๑๐ บำท ในส่วนของงบประมำณกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
(ตำรำงท่ี ๒) จ ำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงกำร งบประมำณท้ังหมด ๖๐,๐๐๐ บำท 
 

ตารางท่ี๑ สรุปงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองหินปูนประจ ำปี ๒๕๖๔ 

พื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) 

บ้ำนแม่จำง 
๓ โครงกำร 

ต่อเติมที่พักสงฆ์ วัดแม่จำง ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

จัดซื้อฮอร์นเสียงตำมสำย ๑๔,๐๐๐.๐๐ 

ตัดชุดกลุ่มพ่อบ้ำน-แม่บ้ำน บ้ำนแม่จำง ม.๑ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 

๓๑ 
 

ตารางท่ี๑ สรุปงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองหินปูนประจ ำปี ๒๕๖๔ (ต่อ) 

พื้นที่ โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่หินปูน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) 

บ้ำนข่วงม่วง 
๓ โครงกำร 

ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมบันไดทำงลงท่ำน้ ำส ำนักสงฆ์ข่วงม่วง ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ 

จัดซื้อวำวล์ประตูน้ ำเพ่ือกำรเกษตรบ้ำนข่วงม่วง ๑๓,๕๐๐.๐๐ 

ติดตั้งแสงสว่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์ไฟกริ่งถนนสำธำรณะ ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ 

บ้ำนห้วยคิง 
๕ โครงกำร 

ติดตั้งโซลำร์เซลล์ซุ้มประตูหมู่บ้ำนห้วยคิง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ปรับปรุงหอพ่อบ้ำน บ้ำนเหนือ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ปรับปรุงหอพ่อบ้ำน บ้ำนใต้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

กลุ่มเลี้ยงปลำดุก ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ตัดเสื้อผู้สูงอำยุ บ้ำนห้วยคิง ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

บ้ำนแม่จำง และ 
บ้ำนข่วงม่วง 

จัดจ้ำงครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย ๗๒,๐๐๐.๐๐ 

วัดถ้ ำอินทร์เนรมิต จัดท ำห้องปฏิบัติธรรมและหลังคำรอบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่พวง 
ฆรมุโต 

๙๙,๒๑๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๙๙๙,๗๑๐  บาท 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงงบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองฯ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

พื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) 

บ้ำนแม่จำง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อโรคโควิด-๑๙ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

บ้ำนข่วงม่วง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

บ้ำนห้วยคิง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคระบำด บ้ำนห้วยคิง ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐  บาท 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

  



 

๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 
๓.๑ การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 

เลขาฯ แจ้งกำรจัดกิจกรรมตรวจสุขภำพ ตำมประกำศศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (ศบค.) ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๔ โดยจังหวัดล ำปำงเป็นพ้ืนที่ควบคุม สำมำรถจัด
กิจกรรมได้โดยกำรรวมกลุ่มไม่เกิน ๒๐๐ คน ซึ่งทีมเลขำได้หำรือกับทำงโรงพยำบำลแม่เมำะเพ่ือก ำหนดแนวทำงใน
กำรตรวจสุขภำพ ดังนี้ 

- รวบรวมรำยชื่อผู้ประสงค์เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพของแต่ละหมู่บ้ำน เพ่ือออกใบนัดตำมรอบ
เวลำ แจ้งประชำชนรับทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

- แต่ละรอบเวลำ ให้ประขำชนเข้ำรับบริกำรไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยแต่ละจุดบริกำรมีผู้ให้บริกำร ๒ 
คน/จุด เริ่มตรวจตั้งแต่ ๘.๐๐ น.  

- ผู้รับบริกำรจะต้องถูกซักถำมเรื่องกำรเดินทำง/สัมผัสคนที่มำจำกพ้ืนที่เสี่ยง  หำกมีจะไม่ได้รับ
กำรตรวจ 

- ตรวจวัดอุณหภูมิผู้รับริกำรทุกคน หำกพบมีไข้เกิน ๓๗.๕ องศำ จะไม่ได้รับกำรตรวจ และ
ผู้รับบริกำรทุกคนต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยก่อนเข้ำรับกำรตรวจ 

- จุดบริกำรภำยในมีทั้งหมด ๖ จดุ ได้แก่  
-  > ลงทะเบียน   > ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง 
 > ซักประวัติ   > พบแพทย์  

 > เอกซเรย์   > ตอบแบบสอบถำม 
แต่ละข้ันตอนจะให้บริกำรไม่เกิน ๓๐ คน/จุด เมื่อจบในแต่ละข้ันตอน จะปล่อยคนรอบต่อไปเข้ำรับบริกำร 

ประธานฯ ให้ทีมเลขำติดตำมประกำศจำก ศบค. ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกำยนอีกครั้งว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประกำศใหม่หรือไม่ หำกมีกำรเปลี่ยนจะมีผลกระทบต่อกำรจัดกิจกรรมหรือไม่ และให้ทำงทีมเลขำ
เตรียมแผนรองรับในกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี ้

คุณเกษศิรินทร์ฯ ในกำรตรวจสุขภำพผู้ที่มีรำยชื่อจะต้องเข้ำรับกำรตรวจตำมรอบเวลำ ซึ่งขอควำมร่วมมือ   อสม. 
รวบรวมรำยชื่อส่งให้กับทีมเลขำ เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมไม่ได้รับผลกระทบ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมประกำศ ศบค.  
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ 

 
๓.๒ การเลือกกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๖๔ 

เลขาฯ ในส่วนของกลุ่มตรวจสุขภำพเบื้องต้นเนื่องในปี ๒๕๖๓ ไม่ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภำพ ซึ่งรำยชื่อกลุ่ม
เสี่ยงจำกปี ๒๕๖๒ ก่อนหน้ำเป็นอันดับแรก โดยจะประสำนกับทำงผู้ใหญ่บ้ำนและ อสม. เพ่ือแจ้งผู้มีรำยชื่อเข้ำมำ
ตรวจสุขภำพ ล ำดับต่อมำเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ และกลุ่มผู้ที่สนใจอ่ืนๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนที่ไม่มีโอกำสตรว จ
สุขภำพ ได้มีโอกำสเข้ำมำตรวจสุขภำพกับทำงกองทุนฯ โดยทำง ผอ.รพ.สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ ฝำกเน้นย้ ำว่ำผู้ที่
สนใจเข้ำรับกำรตรวจ ควรเป็นผู้ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ แล้ว เพ่ือเป็นกำรป้องกันแก่ผู้เข้ำรับกำรตรวจและผู้อ่ืน
ด้วย ไม่ทรำบว่ำในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่ชำวบ้ำนได้รับกำรฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ จึงขอให้ อสม. แต่ละหมู่บ้ำนช่วยคัดกรอง
รำยชื่อให้กับทีมเลขำด้วย 



 

๓๓ 
 

คุณแสงจันทร์ฯ ต้องยึดรำยชื่อจำกกำรส ำรวจครั้งก่อนของปี ๒๕๖๓ หำกมีกำรคดักรองส ำรวจใหม่แล้วรำยชื่อเดิมตก
หล่นอำจท ำให้เกิดปัญหำได ้

คุณเกษศิรินทร์ฯ หำกรับตรวจแต่ผู้ที่ฉีดวัคฉีดจะท ำให้ผู้ที่ไม่ฉีดเสียโอกำสในกำรตรวจ เป็นไปได้หรือไม่ว่ำจะมีจัดกลุ่ม
ในกำรตรวจแยกระหว่ำงผู้ที่ฉีดแล้วกับยังไม่ได้ฉีด 

คุณเอนกฯ ทำงโรงพยำบำลแม่เมำะได้มีวัคซีนส ำหรับประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอแม่เมำะ สำมำรถเข้ำรับกำร
ฉีดได้ แต่ไม่ม่ันใจว่ำจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใดบ้ำง 

คุณสุภาวดีฯ ทำงโรงพยำบำลแม่เมำะยังคงมีวัคซีนให้บริกำรส ำหรับประชำชนอยู่ แต่ในกำรจัดสรรวัคซีนที่
โรงพยำบำลจะได้รับนั้นจะเริ่มมีจ ำนวนจ ำกัด เนื่องจำกประชำชนได้รับกำรฉีดไปค่อยข้ำงเยอะแล้ว 
ซึ่งสำมำรถติดตำมวันฉีดวัคซีนได้จำกทำงเพจของโรงพยำบำลแม่เมำะ ซึ่งหำกเป็นไปได้อยำกให้ทำง
ผู้ใหญ่บ้ำน และ อสม. เน้นย้ ำให้กับที่สนใจเข้ำรับกำรตรวจเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนก่อนกำรเข้ำรับกำร
ตรวจสุขภำพ เพ่ือกำรกระตุ้นให้ประชำชนได้รับวัคซีนอย่ำงครบถ้วน 

ประธานฯ ขอให้มีมำตรกำรคัดกรองที่จะจัดกลุ่มผู้ที่สนใจเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ เพ่ือให้ได้รับกำรตรวจอย่ำง
ทั่วถึง 

คุณวิวัฒน์ฯ เสนอให้มีกำรประกำศรณรงค์ให้ประชำชนเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน เพ่ือจะได้รับสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำร
ตรวจสุขภำพ 

คุณอเนกฯ ทำงรัฐบำลได้มีนโยบำยที่สนับสนุนให้คนไทยจัดกิจกรรมต่ำงๆ และเปิดประเทศ โดยหมู่บ้ำนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ของโครงกำรเหมืองแร่หินปูนฯ มีเพียง ๓ หมู่บ้ำน จึงอยำกขอควำมร่วมมือผู้น ำและ อสม. แจ้ง
เรื่องกำรตรวจสุขภำพ เพ่ือให้เตรียมตัวเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนอย่ำงทั่วถึง  

คุณมาณีฯ หมู่บ้ำนแม่จำง และบ้ำนข่วงม่วง ทำง อสม. จะมีรำยผู้ที่ฉีดวัคซีนอยู่แล้ว หำกมีกำรส ำรวจรำยชื่อผู้ที่
ประสงค์จะเข้ำรับกำรตรวจก็สำมำรถท ำได้ 

คุณณรงค์เดชฯ คนในหมู่บ้ำนก็เริ่มทยอยฉีดวัคซีนกันอยู่แล้ว ซึ่งจะมีกำรลงทะเบียนรำยชื่อผู้ฉีดตำมรอบละ ๒๐-๓๐ 
คน ซึ่งสำมำรถตรวจสอบว่ำในหมู่บ้ำนมีใครที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนไปแล้วบ้ำง 

คุณอเนกฯ ในช่วงกลำงเดือนธันวำคมผู้ที่รับกำรฉีดวัคซีนจะได้รับพำสปอร์ต ซึ่งจะมีส่วนส ำคัญที่ใช้ในกำร
เดินทำง ติดต่องำนกับทำงรำชกำร โดยเทศบำลต ำบลแม่เมำะมีนโยบำยหำกพนักงำนเทศบำลหรือผู้
ที่มำติดต่อรำชกำรไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีนจะไม่สำมำรถเข้ำมำติอต่องำนรำชกำร 

ประธานฯ เสนอให้มีกำรประกำศรณรงค์ให้ประชำชนเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน เพ่ือจะได้รับสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำร
ตรวจสุขภำพ หำกมีควำมจ ำเป็นในกรณีที่ไม่สำมำรถไปฉีดวัคซีน หรือกรณีอ่ืนๆ อำจจะให้ทำง
สำธำรณสุขช่วยประเมินมีควำมเสี่ยงหรือไม่ และก ำหนดมำตรกำรในกำรตรวจให้คุมเข้มมำกขึ้น 

เลขาฯ ขอควำมร่วมจำก อสม. แต่หมู่บ้ำนให้ช่วยในกำรคัดกรองรำยชื่อผู้ประสงค์เข้ำรับกำรตรวจในครั้ง
ด้วย ซึ่งทำงทีมเลขำได้มีรำยชื่อผู้ที่ประสงค์ตรวจสุขภำพที่รวบรวมในปี ๒๕๖๓ ทำงทีมเลขำจะส่ง
รำยชื่อให้กับ อสม. เพ่ือท ำกำรส ำรวจและสอบถำมควำมประสงค์ในกำรเข้ำรับกำรตรวจอีกครั้ง และ
ขอให้ส่งรำยชื่อให้ทีมเลขำภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เพ่ือออกใบนัดตำมรอบเวลำ 
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ 

 
 
 
 
 



 

๓๔ 
 

๓.๓ ก าหนดการตรวจสุขภาพ 
เลขาฯ เสนอก ำหนดกำรตรวจสุขภำพประชำชนฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จะจัดภำยใต้โครงกำรเหมืองแร่

ปลอดภัย ห่วงใยประชำชน ระหว่ำงวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ และสถำนที่ยังคงเดิม ที่
ประชุมเห็นชอบหรือไม่ เบื้องต้นทำงทีมเลขำได้ประสำนกับโรงพยำบำลแม่เมำะแล้ว ว่ำพ้ืนที่จังหวัด
ล ำปำงอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุม สำมำรถจัดกิจกรรมได้ 

คุณณรงค์เดชฯ ระหว่ำงวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ จะมีเลือกตั้งนำยกฯ อบต.และสมำชิกสภำ อบต. จึงขอ
เลื่อนกำรตรวจเป็นในช่วงต้นเดือนธันวำคมแทนก ำหนดกำรเดิม 

คุณเกษศิรินทร์ฯ หำกติดกำรเลือกตั้งให้เลื่อนออกไปก่อน เพ่ือจะเปิดโอกำสให้ผู้ประสงค์รับกำรเข้ำตรวจได้รับวัคซีน
เพ่ิมข้ึน 

ประธานฯ เสนอให้ตรวจสุขภำพในช่วงกลำงเดือนธันวำคมได้หรือไม่ 
คุณสุภาวดีฯ เสนอช่วงระหว่ำงวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๔ หรือก่อนกำรเลือกตั้งได้หรือไม่ 
คุณณรงค์เดชฯ เนื่องจำกในช่วงเดือนพฤศจิกำยนเป็นฤดูกำรเก็บเกี่ยวข้ำว หำกเลื่อนกำรจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้นเกรง

ว่ำจะมีผู้มำรับกำรตรวจน้อยกว่ำที่ลงทะเบียนไว้ 
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

เลขาฯ แจ้งรำยกำรค่ำบริกำรตรวจสุขภำพ และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรตรวจสุขภำพประชำชน 
ดังนี้ 

ตารางแสดงรายการค่าบริการตรวจสุขภาพกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการเหมืองแร่หินปูน 

รำยกำรตรวจ 
รำคำค่ำบริกำร
ปกต ิ(บำท) 

๑. กำรซักประวัติ/คัดกรองเบื้องต้นได้แก่ 
- แบบสัมภำษณ์ประวัติกำรเจ็บป่วย 
- ชั่งน้ ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดรอบเอว 
- ค ำนวณดัชนีมวลกำย 

๒๐ 

๒. วัดควำมดันโลหิต, จับชีพจร, อัตรำกำรหำยใจ ประเมินควำมเครียด ๒๐ 
๓. ตรวจร่ำงกำยทั่วไปโดยแพทย์/ พยำบำลวิชำชีพที่ผ่ำนกำรอบรม ๘๐ 
๔. ถ่ำยภำพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ๒๐๐ 
๕. เจำะเลือด เพ่ือตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ๑๐๐ 
๖. ตรวจวัดสำรตกค้ำงในเลือด ๔๘๐ 
๗. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจเล่มใหญ่รำยบุคคลรวม แยกรำยหมู่บ้ำน ๒,๐๐๐ 

***โดยมีค่าตรวจสุขภาพราคา ๙๐๐ บาทต่อคน *** 
 
เลขาฯ หำกกรณีที่ผู้ประสงค์เข้ำรับกำรตรวจไม่สำมำรถเดินทำงมำเองได้ กฟผ. จะมีบริกำรรับ-ส่ง ในส่วน

กำรประชำสัมพันธ์ ทีมเลขำจะจัดท ำป้ำยไปติดไว้ ณ สถำนที่ตรวจสุขภำพ และขอให้ผู้ใหญ่บ้ำนทั้ง 
๓ หมู่บ้ำน และ อสม. ช่วยประกำศเชิญชวน พร้อมคัดกรองรำยชื่อให้กับทำงทีมเลขำด้วย ในส่วน
ของกำรท ำหนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรมนั้น ทำงทีมเลขำจะเป็นผู้จัดท ำหนังสือเชิญ 

เลขาฯ ของที่ระลึกส ำหรับผู้เข้ำร่วมตรวจสุขภำพคณะกรรมกำรในที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำจะมอบไข่ไก่เป็น
ของที่ระลึกหรือไม่ โดยมีรำคำไม่เกิน ๑๐๐ บำทต่อชุด 



 

๓๕ 
 

คุณวิวัฒน์ฯ เสนอให้จัดหำของที่ระลึกที่มีอยู่ในอ ำเภอแม่เมำะ เพ่ือให้เงินหมุนเวียนภำยในชุมชน 
คุณอเนกฯ ชุมชนในอ ำเภอแม่เมำะมีกลุ่มวิสำหกิจชุมชน อำจมีกลุ่มท่ีท ำข้ำวสำรอยู่อยำกให้ทีมเลขำพิจำรณำหำ

สินค้ำในชุมชนอีกครั้ง 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ได้เสนอว่ำจะให้ทำงทีมเลขำสอบถำมข้อมูล แล้วรวบรวมสินค้ำที่จะสำมำรถน ำมำเป็นของที่ระลึกได้

เสนอให้คณะกรรมกำรเลือกอีกครั้ง 
ประธานฯ ให้ทำงทีมเลขำได้ไปสอบถำมรวมรวบข้อมูลแล้วรวบรวมสินค้ำเพ่ือให้ได้ของที่ระลึกที่เหมำะสม แล้ว

สรุปส่งให้คณะกรรมกำรลงควำมเห็นเลือกผ่ำนทำงไลน์ หำกคณะกรรมกำรเห็นชอบจะได้ด ำเนินกำร
ต่อไป 

เลขาฯ แจ้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสุขภำพประชำชนรอบเหมืองแร่หินปูน  ประจ ำปี ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๔ ดังนี้ 

ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่หินปูน 
ประจ าปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑. ค่ำสถำนที่ตรวจสุขภำพ (ค่ำน้ ำ, ค่ำไฟ) ที่ละ ๒,๐๐๐ บำท ๔,๐๐๐ 

๒. ค่ำจัดสถำนที่ (เต้นท,์ เก้ำอ้ี, พัดลม)/ค่ำท ำควำมสะอำด ที่ละ ๑,๐๐๐ บำท ๒,๐๐๐ 
๓. ค่ำตอบแทน อสม. ๓ หมู่บ้ำน บ้ำนละ ๒ คน ๖๐๐ บำท ๑,๘๐๐ 

๔. ค่ำซุ้มอำหำรกล่อง ๓ หมู่บ้ำน และ กฟผ. บ้ำนละ ๕,๐๐๐ บำท ๒๕,๐๐๐ 
๕. ค่ำน้ ำดื่มแบบแก้ว และถุงด ำ ที่ละ ๑,๐๐๐ บำท ๑,๐๐๐ 

๖. ของที่ระลึกผู้เข้ำร่วมตรวจสุขภำพ ๔๕๐ ชุด ๔๕,๐๐๐ 
๗. ค่ำตรวจสุขภำพจ ำนวน ๔๕๐ คน คนละ ๙๐๐ บำท ๔๐๕,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๔๘๔,๘๐๐ 
 
เลขาฯ ในส่วนจ ำนวนของที่ระลึกตำมมติในที่ประชุมครั้งก่อนได้จ ำกัดจ ำนวนของที่ระลึกไว้บ้ำนละไม่เกิน 

๑๕๐ ชุด คณะกรรมกำรในที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำจะคงไว้ที่ ๑๕๐ ชุด หรือจะเพ่ิมจ ำนวนของที่
ระลึกไม ่หรือจะรอดูจ ำนวนจำกรำยชื่อผู้ประสงค์เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้นก่อน 

คุณอเนกฯ เสนอให้ดูจำกรำยชื่อผู้ประสงค์เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ 
เลขาฯ เสนอให้มีกำรก ำหนดจ ำนวนของที่ระลึกไว้คร่ำวๆ ประมำณ ๒๐๐ ชุด ก่อน เพ่ือเป็นแนวทำงให้ใน

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย แต่จะไม่เกินงบประมำณที่มีอยู่ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ ในกำรตรวจสุขภำพครั้งนี้จะท ำหนังสือเชิญให้กับบริษัทผู้รับจ้ำงเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย 
คุณมาณีฯ เห็นด้วยอย่ำงยิ่งที่เชิญบริษัทผู้รับจ้ำงเข้ำร่วมกิจกรรม ทำงหมู่บ้ำนอยำกให้บริษัทผู้รับจ้ำงเข้ำมำร่วม

ในกิจกรรมของหมู่บ้ำนบ้ำง 
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
คุณจินดาฯ  เด็กท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ ๑๕ ปี สำมำรถเข้ำรับกำรตรวจได้หรือไม่ อสม. จะได้ไปประชำสัมพันธ์แจ้งให้กับ

ผู้ที่สนใจทรำบ 
เลขาฯ ในมำตรกำรฯ ไม่ได้ก ำจัดอำยุของผู้ตรวจไว้ สำมำรถเข้ำรับกำรตรวจได้ ซึ่งที่ผ่ำนผู้เข้ำรับกำรตรวจ

ส่วนใหญ่จะเป็นกุล่มสูงอำยุ และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ท ำงำนประจ ำ  



 

๓๖ 
 

คุณเกษศิรินทร์ฯ เนื่องจำกกองทุนสุขภำพเหมืองแร่หินปูนฯ มีงบประมำณเพียงพอจึงท ำให้ผู้ที่สนใจเข้ำรับกำรตรวจได้
ทุกช่วงอำยุ 

คุณแสงจันทร์ฯ ขอควำมชัดเจนในเรื่องรำยชื่อผู้ประสงค์เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพด้วย เนื่องจำกผู้ใหญ่ต้องแจ้งคนใน
ชุมชน จะให้มีกำรส ำรวจมำก่อนแล้วท ำกำรแยกรำยชื่อออกเป็นกลุ่ม หรือจะให้ลงทะเบียนเฉพำะ
บุคคลที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนแล้ว 

คุณเกษศิรินทร์ฯ ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยประกำศรณรงค์ให้ประชำชนเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนก่อนถึงก ำหนดกำรตรวจสุขภำพ
ก่อน 

คุณสุภาวดีฯ แจ้งว่ำช่วงนี้ยังมีเวลำจึงอยำกให้ผู้ใหญ่ช่วยประกำศรณรงค์ให้ประชำชนเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนก่อน 
อย่ำงน้อย ๑ เข็ม ก็ช่วยช่วยป้องกันได้อยู่บ้ำง แต่ถ้ำทำงผู้น ำชุมชนประกำศในช่วงต้อนเดือน พ.ย. นี้ 
ซึ่งมีก ำหนดตรวจสุขภำพในช่วงกลำงเดือน ธ.ค. ประชำชนน่ำจะได้รับวัคซีนครบทั้ง ๒ เข็ม 

คุณแสงจันทร์ฯ หำกผู้ที่ไม่ได้กำรฉีดเลย จะให้ทำงผู้ใหญ่รับลงทะเบียนหรือไม่ 
คุณสุภาวดีฯ ให้ลงทะเบียนคะ 
คุณวิวัฒน์ฯ เสนอว่ำในเมื่อกองทุนสุขภำพมีงบประมำณเพียงพออยู่แล้ว ให้ผู้น ำทั้ง ๓ หมู่บ้ำนประกำศรณรงค์ให้

ประชำชนเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน โดยใช้งบประมำณกองทุนที่มีอยู่จัดสรรของที่ระลึกให้ผู้ที่รับกำรฉีด
วัคซีนในช่วงที่มีกำรประกำศรณรงค์นี้ หำกประชำชนยังไม่ไปฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ต้องให้ลงทะเบียนตรวจ
สุขภำพครั้งนี้ 

คุณแสงจันทร์ฯ ที่ผ่ำนมำทำงหมู่บ้ำนได้มีกำรรณรงค์ไม่ว่ำจะเป็นกำรประกำศเสียงตำมสำย ให้ อสม. ลงพ้ืนที่
ประชำชนก็ยังไม่ให้ตอบรับเลย 

คุณมาณีฯ  ตำมที่ อสม. บ้ำนแม่จำงได้ลงพ้ืนส ำรวจซึ่งประชำชนในบำงกลุ่มก็ไม่ยินยอมที่จะฉีด เนื่องจำกกลัว
เป็นอันตรำยต่อชีวิต 

คุณสุภาวดีฯ หำกมีกลุ่มที่ ไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีนมีควำมประสงค์ที่อยำกจะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพจริงๆ  
ก็ให้เข้ำรับกำรตรวจในช่วงบ่ำยแทน 

ประธานฯ ให้มีมำตรกำรในกำรตรวจโดยแยกกลุ่มเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพเป็น ๒ กลุ่ม และให้เข้ำรับกำรตรวจ
เป็น ๒ ช่วงเวลำ 

คุณสุภาวดีฯ ทำงโรงพยำบำลจะขอรำยชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพก่อนเพ่ือตรวจสอบว่ำใครได้วัคซีน 
หรือยังไม่ได้วัคซีนมีจ ำนวนเท่ำไหร่ เพ่ือจะได้จัดสรรเวลำในกำรตรวจให้ได้ทุกต้อง ซึ่งอำจจะให้ผู้ที่
ไม่ได้รับวัคซีนเข้ำตรวจสุขภำพหลังจำกที่กลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วตรวจครบแล้ว 

คุณณรงค์เดชฯ เสนอให้ทีมเลขำฯ ท ำเป็นฟอร์มส ำรวจชื่อโดยเพ่ิมช่องให้ข้อมูลกำรฉีดวัคซีนในแบบฟอร์มด้วย 
คุณเกษศิรินทร์ฯ  เสนอว่ำในส่วนของที่ระลึก หำกมีผู้เข้ำรับวัคซีนในช่วงที่มีกำรรณรงค์ ให้ผู้ใหญ่รวบรวมรำยชื่อให้กับ

ทีมเลขำฯ เพ่ือให้มำรับของที่ระลึกในวันที่ตรวจสุขภำพ 
คุณแสงจันทร์ฯ หำกให้รับของในวันที่ตรวจเกรงใจจะมีปัญหำเนื่องจำกได้รับของจ ำนวนไม่เท่ำกัน 
ประธานฯ ข้อสรุปคือให้ผู้น ำทั้ง ๓ หมู่บ้ำน และ อสม. ประกำศรณรงค์ให้ประชำชนเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน หำกมี

กรณีผู้ประสงค์เข้ำรับกำรตรวจไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็ให้มีกำรบริหำรจัดกำรแบ่งกลุ่มตรวจให้เหมำะสม ใน
ส่วนของที่ระลึกให้ทำงทีมเลขำฯ ด ำเนินกำรจัดหำให้เหมำะสมและเสนอให้คณะกำรกรรมพิจำรณำ 
โดยมีก ำหนดกำรตรวจในวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

 คุณวิวัฒน์ฯ เสนอในเรื่องกำรจัดท ำโครงกำร หำกเป็นโครงที่เป็นกำรก่อสร้ำงควรมีป้ำยแสดงให้ชัดเจนว่ำได้รับ
งบประมำณมำจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือให้คนในชุมชนได้ทรำบถึงมำที่ของ
งบประมำณในกำรก่อสร้ำงนี้ 



 

๓๗ 
 

คุณเกษศิรินทร์ฯ  หำกในปีถัดไปมีกำรเสนอโครงในลักษณะโครงกำรก่อสร้ำง ทำงทีมเลขำฯ จะจัดท ำป้ำยโครงกำรไป
ติดไว้ให้ 

ประธานฯ หำกมีกำรเข้ำร่วมประชุมจ ำเดือนร่วมกับชุมชนให้ชี้แจ้งเพ่ิมเติมในส่วนของงบประมำณโครงกำร
กองทุนฯ ด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
      นำงสำวศิริกัลยำ สุทธิวัฒน ์ บันทึกรำยงำน 

      นำยณรงค์ศักดิ์ มำวงศ์  ตรวจทำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๓๘ 
 

 

เอกสารแนบ ๕ 
ส าเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 

ส าเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 
ส าเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท าเหมืองหินปูน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๐ 
 

 
 

    



 

๔๑ 
 

 

 
 
 
 
 
   



 

๔๒ 
 

 

เอกสารแนบ ๖ 
แผนงานและผลการด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

รอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๔  
และ ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

๔๓ 
 

แผนและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๔ 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
บ้านแม่จาง หมู่ ๑ ต าบลนาสัก 
 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินการ 
โครงกำรต่อเติมที่พักสงฆ์ วัดแม่จำง 

 
โครงกำรจัดซื้อฮอร์นเสียงตำมสำย 

 
โครงกำรตัดชุดกลุ่มพ่อบ้ำน-แม่บ้ำน บ้ำนแม่จำง ม.๑ 

 
 
บ้านข่วงม่วง หมู่ ๘ ต าบลนาสัก 
 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินการ 
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมบันไดทำงลงท่ำน้ ำ
ส ำนักสงฆ์ข่วงม่วง 

 
โครงกำรจัดซื้อวำวล์ประตูน้ ำเพ่ือกำรเกษตรบ้ำนข่วงม่วง 

 



 

๔๕ 
 

โครงกำรติดตั้งแสงสว่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์ไฟกริ่งถนน
สำธำรณะ 

 
 
บ้านห้วยคิง หมู่ ๖ ต าบลแม่เมาะ 
 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินการ 
โครงกำรติดตั้งโซลำร์เซลล์ซุ้มประตูหมู่บ้ำนห้วยคิง 

 
โครงกำรปรับปรุงหอพ่อบ้ำน บ้ำนเหนือ 

 
โครงกำรปรับปรุงหอพ่อบ้ำน บ้ำนใต้ 

 
โครงกำรกลุ่มเลี้ยงปลำดุก 

 
โครงกำรตัดเสื้อผู้สูงอำยุ บ้ำนห้วยคิง 

 
 
 
 



 

๔๖ 
 

บ้านแม่จาง – บ้านข่วงม่วง ต าบลนาสัก 
 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินการ 
โครงกำรจัดจ้ำงครูพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัย 

 
 
วัดถ้ าอินทร์เนรมิต ต าบลนาสัก 
 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินการ 
โครงกำรจัดท ำห้องปฏิบัติธรรมและหลังคำรอบพิพิธภัณฑ์
หลวงปู่พวง ฆรมุโต 

 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ 
 

 

เอกสารแนบ ๗ 
แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน 

โดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพเหมืองแร่หินปูนประจ าปี ๒๕๖๔ 

และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๘ 
 

แผนและผลการด าเนินงาน โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน              
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตาม โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
บ้านแม่จาง หมู่ ๑ ต าบลนาสัก 
 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินการ 
โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 

 
โครงกำรจัดซื้อถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จำกโควิด 19 

 
 
บ้านข่วงม่วง หมู่ ๘ ต าบลนาสัก 
 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินการ 
โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดด่อโรคโควิด-19 

 
โครงกำรจัดซื้อถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จำกโควิด 19 บ้ำนข่วม่วง 

 
 
บ้านห้วยคิง หมู่ ๖ ต าบลนาสัก 
 

รายการโครงการ ภาพการด าเนินการ 
โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคระบำด บ้ำนห้วยคิง 

 
 
 
 



 

๕๐ 
 

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ได้ด ำเนินกำรตรวจสุขภำพบ้ำนห้วยคิงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอำทิตย์ที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๔ ในส่วนของ

หมู่บ้ำนแม่จำง และหมู่บ้ำนข่วงม่วง เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำยของไวรัส โควิด -19 ทำงโรงพยำบำล 
แม่เมำะ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้ จึงมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยกำรแจกถุงยังชีพให้กับชุมชนทั้ง  
๒ หมู่บ้ำนแทน   

  

  

  

  
 



 

๕๑ 
 

 

เอกสารแนบ ๘ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

เหมืองแร่หินปูน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่หินปูน 
ประจ าปี ๒๕๖๔



 
 

 

 

 

๗๘
 

๕๒
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐
 

๕๓
 



 
 

 

 

   

๕๔
 



 

pg. 71 

 

 

 เอกสารแนบ ๙ 
แผนการด าเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ 

เหมืองแร่หินปูน และโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ
พื้นทีเ่หมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

๕๕ 



 
 

 

 

แผนการด าเนนิงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

แผนการด าเนนิงาน โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน                 
รอบพ้ืนทีเ่หมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

๕๖ 


