
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน 
โครงการเหมืองแรห่ินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  

ประทานบัตรเลขที ่๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐  

ร่วมแผนผังโครงการเดยีวกันกับประทานบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๔๘๑๘ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
 
 

 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
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        ๒ 

๓.๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน       ๒ 

๔. เอกสำรแนบ ๑            ๓ 

 • ค ำสั่ง กฟผ. ที่ ค.๓๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่หินปูน 

เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

 • ค ำสั่ง กฟผ. ที่ ค.๑๑๒/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่หินปูน 

เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 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 ๑/๒๕๖๐ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี  

       กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

• รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี  

  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

    หน้า 
 

๗. เอกสำรแนบ ๔            ๓๗ 

 • ส ำเนำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน 

๗. เอกสำรแนบ ๕            ๓๙ 

 • แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน 

โดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน ประจ ำปี ๒๕๖๐ และภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

๘. เอกสำรแนบ ๖            ๔๔ 

 • รำยละเอียดบัญชีค่ำใช้จ่ำยบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

หินปูนเพือ่อุตสำหกรรมเคมี แม่เมำะ 

๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐  

นำสัก ล ำปำง 

๒๕ ๒ กันยำยน ๒๕๕๖ ๑ กันยำยน  ๒๕๘๑ 

๑/๒๕๖๐ 

ร่วมแผนผังโครงกำรเดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๔๘๑๘ 

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

๑/๒๕๖๐ , ๒/๒๕๖๐ และ ๑/๒๕๖๑ 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน 
กรุงไทย แม่เมำะ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 





๓ 
 

เอกสารแนบ ๑ 
ค าสั่ง กฟผ. ที่ ค.๓๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และ 

 
ค าสั่ง กฟผ. ที่ ค.๑๑๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

มวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 



๕ 
 

 

 



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  กองทุนนี้มีชื่อว่ำ “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 ำเภอ
แม่เมำะ 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 โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคม ี

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 ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ของกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 

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
แก้ไขหรือเพ่ิมเตมิข้อบังคับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนำ้ ๕/๕ 



๑๕ 
 

เอกสารแนบ ๓ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

ครั้งที ่๑/๒๕๖๐  
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 
……………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นำยโอภำส  จริยภูมิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ  ประธำน 
๒. นำยอินปั๋น   อุตเตกุล  ก ำนันต ำบลนำสัก     คณะที่ปรึกษำ 
๓. นำงสิริขวัญ แก้วดวงตำ (แทน) สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ    คณะที่ปรึกษำ 
๔. นำยยงยุทธ  นพนิช  (แทน) ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) คณะที่ปรึกษำ 
๕. นำยธำน ีวงศ์พลกำนันท์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  คณะที่ปรึกษำ 
๖. นำยรัตน์  อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง      กรรมกำร 
๗. นำงมำณี  กันทะวงศ์    ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง     กรรมกำร 
๘. นำยเกียรติพงษ ์วงศ์สุวรรณ์ ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง    กรรมกำร 
๙. นำงสุกันทำ  จอมน้อย  ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง     กรรมกำร 
๑๐. นำงจินดำ  ศรีใจวงศ ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง    กรรมกำร 
๑๑. ทพญ.แววดำว มงคลสรรพ์ (แทน) หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ กรรมกำร 
๑๒. นำยจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง    กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวฒัน์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔. นำงสุดธิดำ ปงหำญ  (แทน) หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูวิจิตรศีลวัตร  เจ้ำอำวำสวัดแม่จำง     คณะที่ปรึกษำ 
๒. นำยบุญเทียน กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก   คณะที่ปรึกษำ 
๓. นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้แทนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสัก  กรรมกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำยชนินทร์  เทพรัตน์  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒. นำงสำวพรพรรณ หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. นำงสำวกรวีร์ หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 
 
 



๑๗ 
 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๕๑ น. 
- ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และมอบหมำยให้เลขำนุกำรฯ สรุปภำพรวมกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชน

สัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ อีกครั้ง ก่อนจะเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑.๑ แจ้งความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน ประจ าปี ๒๕๖๐  
- เลขำแจ้งว่ำ กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี “กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน)”    เป็น

จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ตั้งแต่เดือนมกรำคม ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ ยอดเงินปัจจุบันคือ ๑๓๗,๘๒๗.๒๙ บำท 
 

๑.๒ แจ้งความคืบหน้าการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมือง
แร่ ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจ าปี ๒๕๕๙  

- ฝ่ำยเลขำฯ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรกองทุน ประจ ำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งจัดส่งให้
หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

๑.๓ แจ้งผลการจัดท าป้ายเพื่อรณรงค์พฤติกรรมการกินที่ส่งผลต่อสุขภาพ และพิษภัยของสารเสพติด ใน
พื้นที่บ้านข่วงม่วงและบ้านแม่จาง  

- ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครง และป้ำยไวนิลส ำหรับรณรงค์พฤติกรรมกำรกินที่ส่งผลต่อสุขภำพ และพิษภัยของ
สำรเสพติดไปติดตั้งในพ้ืนที่ทั้ง ๒ หมู่บ้ำน เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมำณท้ังสิ้น ๓,๖๐๘.๐๔ บำท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งป้ำยบริเวณบ้ำนแม่จำง 
 
 
 

 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งป้ำยบริเวณบ้ำนข่วงม่วง 
 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 - เลขำฯ แจ้งควำมเป็นมำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่ลิกไนต์  แม่เมำะ 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร โครงกำรเหมือง
แร่ลิกไนต์แม่เมำะ ค ำขอประทำนบัตรที่ ๑๔-๓๖/๒๕๕๓ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับพ้ืนที่ NE และ SE 
(EIA ฉบับรวมแปลง) ซึ่งก ำหนดให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดตั้งกองทุนดังนี้ 

 ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โดยจัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุน ต ำบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ปี 
จ ำนวน ๖ ต ำบล (๕ ต ำบลในพื้นที่อ ำเภอแม่เมำะ และต ำบลเสด็จ) รวมเป็นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บำท ใน
เดือนแรกของทุกๆ ปี ตลอดอำยุประทำนบัตร เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ 

 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยจัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุน ๕๐๐,๐๐๐ 
บ ำท /ปี  ใน เดื อน แ รกห ลั งจ ำก ได้ รั บ อนุ ญ ำตป ระท ำน บั ต รตลอดอำยุ ป ระท ำน บั ต ร  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเก่ียวกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่
ที่เก่ียวข้องกับประทำนบัตร ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 

โดยครอบคลุมทั้ งหมด ๖ ต ำบล (๕ ต ำบลในพ้ืนที่อ ำเภอแม่เมำะ และ ๑ ต ำบลในพ้ืนที่อ ำเภอเมือง) ทั้งนี้
คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ จะมีอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรฯ ที่ส ำคัญได้แก่ 
 - พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่และ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบเหมืองแร่ 
 - พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนและกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
  ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
 - ประธำนแจ้งว่ำ หำกท่ำนใดมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ประสำนกับทำงเลขำฯ 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
๓.๑ แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน  ประจ าปี๒๕๖๐ 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา  
 - เลขำฯ เสนอแผนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ร่วมพิจำรณำดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑ แผนงานโครงการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 
 
 - เลขำฯ เสนอแผนประมำณกำรใช้งบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ร่วม
พิจำรณำ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
ตารางท่ี ๒ แผนประมาณการใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

ล ำดับท่ี

1

2

3

4

5

92,700รวมงบประมำณ

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการฯ ( 300 บาท x 18 คน x 3 คร้ัง )

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการจัดประชุม ( 6,000 บาท x 3 คร้ัง )

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และกิจกรรมอ่ืนๆ

46,000

7,500

16,200

18,000

5,000

บำทประมำณกำรค่ำใช้จำ่ย

ค่ารถเอ็กซเรย์เคล่ือนทีแ่ละค่าตรวจสุขภาพ ( 460 บาท x 100 คน )

ค่าจัดงานตรวจสุขภาพ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ( 50 บาท x 150 คน )

 
  
 - ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในแผนดังกล่าว 
 

๓.๒ สรุปผลการตรวจสุขภาพของประชาชนต าบลนาสักเม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ x-ray 
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพทั้งหมด ๑๔๘ คน แบ่งเป็น หมู่ที่ ๑ บ้ำนแม่จำง ๕๔ 
คน และหมู่ที่ ๘ บ้ำนข่วงม่วง ๙๔ คน และมีผู้เข้ำรับกำร X-ray ๑๔๐ คน แบ่งเป็น หมู่ที่ ๑ บ้ำนแม่จำง ๔๙ คน ไม่
มำ ๕ คน และหมู่ที่ ๘ บ้ำนข่วงม่วง ๙๑ คน ไม่มำ ๓ คน 

 

ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพประชาชนตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ แสดงผลดังตาราง 
 

รายการ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
จ านวนประชาชน ๖๑๔ ๑๒๖ ๑๔๘ 
ร้อยละที่ผิดปกติ ๔๖.๖% ๖๐.๓% ๓๕.๑๓% 
ช่วงอายุที่มารับบริการมากที่สุด ๒๖-๕๙ ป ี ๖๑-๗๐ ป ี ๖๑-๗๐ ป ี
๑.ค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน ๓๐.๖% 

(๑๘๘ คน) 
๓๖.๕% 
(๔๖ คน) 

๔๒.๕% 
(๖๓ คน) 

๒.ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่ามาตรฐาน  ๒๒.๒% 
(๒๘ คน) 

๒๗.๗% 
(๒๕ คน) 

๓.ค่าความดันโลหิตสูงเกินกว่า ๑๔๐/๙๐ mm/Hg ๓.๔%  
(๒๑ คน) 

๑๕.๒% 
(๑๙ คน) 

๓๖.๔% 
(๕๔ คน) 

  

 สรุปผลกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้นพบว่ำ ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรตรวจทั้ง ๒ หมู่บ้ำน มีปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ
ใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่จะมีค่ำดัชนีมวลกำยเข้ำเกณฑ์น้ ำหนักตัวเกินมำตรฐำน  และควำมดันโลหิตสูงมำกกว่ำ 
๑๔๐/๙๐ mm/Hg  
 
 
 
 



๒๑ 
 

ตารางท่ี ๔ เปรียบเทียบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและผล x-ray ทรวงอก ทั้ง ๓ ปี แสดงดังตาราง 

รายการ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑.ผลควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ๕.๙% (๓๖ คน) ๑๒.๗% (๑๖ คน) ๔๕.๙% (๖๘ คน) 

๒.ผล x-ray ทรวงอก ๗.๓% (๔๕ คน) ๑๒.๘% (๑๖ คน) ๑๐ คน 

-หัวใจโต ๗ คน ๗ คน ๓ คน 

-สงสัยโรคปอด ๓๘ คน ๕ คน ๒ คน 

-กระดูกสันหลังคดแต่ก ำเนิด - - ๕ คน 

  

 จำกผลกำร X-ray พบว่ำมีผู้ผิดปกติทั้งสิ้น ๑๐ คน ซึ่งมีภำวะหัวใจโต ๓ คน กระดูกสันหลังคดแต่ก ำเนิด ๕ 
คน และพบผู้สงสัยเป็นโรคปอด ๒ คน (๑ คนเป็นโดยก ำเนิด และอีก ๑ คน นัดตรวจซ้ ำ พบว่ำปกติ) ส ำหรับผู้ที่
ผิดปกติได้เข้ำรับกำรรักษำต่อ โดยแจ้งข้อมูลให้กับ ทำง รพ.สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ เพ่ือติดตำมมำตรวจรักษำที่ รพ.
แม่เมำะ แล้ว 
 

๓.๓ แนวทางการด าเนินการตรวจสุขภาพประชาชนในปี ๒๕๖๐ 
 แนวทางในการเลือกกลุ่มประชาชนที่จะติดตามตรวจสุขภาพต่อในปี ๒๕๖๐ 

- ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำต้องกำรให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงวัย (ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป) ได้มีโอกำส
ลงชื่อเพ่ือเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพก่อน หำกมีโควต้ำเหลือจึงให้ผู้ที่สนใจมำลงชื่อ 

- วท.เกษศิรินทร์ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ทำงฝ่ำยเลขำฯ จะรวบรวมรำยชื่อชำวบ้ำนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงวัย 
ของทั้งสองหมู่บ้ำนให้ทำงก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน เพ่ือแจ้งให้ผู้มีรำยชื่อ มำยืนยันควำมประสงค์จะเข้ำรับตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี ๒๕๖๐ และจะจัดส่งให้ฝ่ำยเลขำฯ ภำยในวันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้หำกจ ำนวนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้
สูงวัยมีน้อย ก็สำมำรถท่ีจะให้ผู้ที่สนใจมำลงชื่อเข้ำรับกำรตรวจเพ่ิมได้ในล ำดับต่อไป โดยเบื้องต้นก ำหนดยอดผู้เข้ำรับ
กำรตรวจสุขภำพไว้ที่ ๑๕๐ คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 การคัดเลือกหน่วยงานตรวจสุขภาพ  
- วท.เกษศิรินทร์ฯ สอบถำมควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ ว่ำจะยังให้ศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่

เมำะ เป็นผู้ตรวจสุขภำพอยู่หรือไม่ หำกเห็นว่ำจะใช้ที่ เดิม จะให้ฝ่ำยเลขำฯ ประสำนงำนกับศูนย์เวชศำสตร์
สิ่งแวดล้อม โรงพยำบำลแม่เมำะในเบื้องต้น 

ที่ประชุมเห็นด้วยท่ีจะให้ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้ตรวจสุขภาพ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 - ก ำนันต ำบลนำสัก เสนอให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพเพ่ิมเติมจำกกำรตรวจสุขภำพชุมชน เช่น กำรเชิญ
วิทยำกรเข้ำมำอบรมให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพแก่ชุมชน กำรปรับพฤติกรรมกำรกิน โดยเข้ำมำเสริมกับกิจกรรมที่



๒๒ 
 

ทำง รพ.สต. ด ำเนินกำรอยู่แล้ว เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดจำกโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ และอยำกให้เพ่ิมกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงำนให้เข้ำรับกำรตรวจด้วย 

 - ตัวแทนสำธำรณสุขอ ำเภอ กล่ำวว่ำเห็นด้วยกับข้อเสนอของก ำนันฯ โดยอยำกให้สำธำรณสุขร่วมกับ
โรงพยำบำลแม่เมำะ ช่วยกันให้ควำมรู้แก่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง เบื้องต้นทำงสำธำรณสุขมีแผนด ำเนินงำนในกำรให้
ควำมรู้ชำวบ้ำนอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพที่พบส่วนใหญ่เกิดจำกพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งปรับเปลี่ยน
ยำก และต้องกำรให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำควำมรู้มำบูรณำกำรร่วมกันเพ่ือช่วยด ำเนินกำรให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  

 - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำงกล่ำวว่ำต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจชำวบ้ำนเรื่องกำรท ำเหมืองว่ำไม่ได้ส่งผล
ต่อสุขภำพ เนื่องจำกชุมชนมีโอกำสดีกว่ำชุมชนอ่ืน เพรำะมีโครงกำรตรวจสุขภำพ ๒-๓ ครั้งต่อปี อยำกให้ตระหนักถึง
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคมำกกว่ำ  
 

 - ประธำนขอให้ทำงสำธำรณสุขอ ำเภอ น ำแผนด ำเนินงำนในกำรให้ควำมรู้ชำวบ้ำนมำเสนอในที่ประชุมครั้ง
ถัดไป รวมทั้งขอควำมร่วมมือทำงผู้น ำชุมชน และประธำน อสม. ช่วยก ำชับให้ผู้ที่มีรำยชื่อกลุ่มเสี่ยงมำลงทะเบียนหำก
ไม่มำถือว่ำสละสิทธิ์ และจะท ำให้ทรำบจ ำนวนที่ว่ำงให้ส ำหรับผู้ที่สนใจเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพต่อไป 
 - วท.เกษศิรินทร์ฯ ชี้แจงว่ำเนื่องจำกทำงโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพฯ มีงบจ ำกัดจึงขอโอกำสให้กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มผู้สูงอำยุเข้ำรับกำรตรวจก่อน หำกมีโควต้ำเหลือจะให้ผู้ที่สนใจเข้ำรับกำรตรวจ แต่ขอให้ไม่เกิน ๑๕๐ คน 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 
ประธานปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์ บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ   ตรวจทำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

ครั้งที ่๒/๒๕๖๐  
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 
……………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นำยโอภำส  จริยภูมิ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ  ประธำน 
๒. นำยบุญเทียน กำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก   คณะที่ปรึกษำ 
๓. นำงนิพำ ขันธิสืบ  ก ำนันต ำบลนำสัก     คณะที่ปรึกษำ 
๔. นำยถวิล สกุลวรรณวงศ ์ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ     คณะที่ปรึกษำ 
๕. นำงสำวสำยสุดำ ประดุจชนม์ (แทน) ผู้แทนจำกอุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) คณะที่ปรึกษำ 
๖. นำยธำน ีวงศ์พลกำนันท์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  คณะที่ปรึกษำ 
๗. นำยรัตน์  อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่จำง      กรรมกำร 
๘. นำงมำณี  กันทะวงศ์    ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนแม่จำง     กรรมกำร 
๙. นำยเกียรติพงษ ์วงศ์สุวรรณ์ ผู้แทน ส.อบต.บ้ำนข่วงม่วง    กรรมกำร 
๑๐. นำงสุกันทำ  จอมน้อย ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง     กรรมกำร 
๑๑. นำงจินดำ  ศรีใจวงศ ์ ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง    กรรมกำร 
๑๒. นำยเกชำ ยอดยิ่ง  หัวหน้ำกองกำรแพทย์และอนำมัยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  กรรมกำร 
๑๓. นำงศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสัก  กรรมกำร 
๑๔. นำยจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่จำง    กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวฒัน์ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูวิจิตรศีลวัตร  เจ้ำอำวำสวัดแม่จำง     คณะที่ปรึกษำ 
๒. ว่ำที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  คณะที่ปรึกษำ 
๓. นำยประยูรรัตน์ ประธำนรำษฎร์หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์    กรรมกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงเกษศิรินทร์ แปงเสน นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๑๐ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒. นำงสำวอำธิตำ เดชชลำลัย นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖   กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒. นำงสำวพรพรรณ หวั่งประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๕   กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. นำงสำวกรวีร์ หงษ์โต  นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๔   กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

 



๒๔ 
 

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น. 
- ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และมอบหมำยให้เลขำนุกำรฯ น ำเสนอระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร

มวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองหินแร่ปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ ซึ่งมีวำระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- กฟผ. ได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี“กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน)” เป็นจ ำนวนเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ บำท ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนมกรำคม ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ และได้มีกำรเบิกจ่ำยเพ่ือใช้ในกำรท ำป้ำยไวนิลและ
ประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ จ ำนวน ๒ ครั้ง ปัจจุบันยอดเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 
๑๒๔,๕๕๘.๖๑ บำท 
 

๑.๒ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

- เมื่อได้รับอนุญำตประทำนบัตรค ำขอที่ ๑๑/๒๕๕๖ (FGD๑) ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับ
ประทำนบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ (FGD๒) ท ำให้ต้องท ำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองหิน
แร่ปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ใหม่แทนชุดเดิม โดย
จะเพ่ิมผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิงและประธำน อสม.บ้ำนห้วยคิงเป็นคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ชุดใหม่ 

- วท.เกษศิรินทร์แจ้งว่ำเมื่อได้รับประทำนบัตรใหม่จะมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรจ่ำยเงินใหม่โดยพิจำรณำจำก
ปริมำณหินปูนที่ผลิตได้ในแต่ละปี และจะต้องเปิดบัญชีใหม่ด้วย โดยในปีแรก กฟผ.จะโอนเงินเข้ำบัญชีกองทุนเฝ้ำ
ระวังสุขภำพเป็นจ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท และกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบโรงไฟฟ้ำเป็นจ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
นอกเหนือจำกนี้ที่ประชุมท่ำนใดต้องกำรเพิ่มเติมคณะกรรมกำรอีกหรือไม่ 

- บ้ำนแม่จำงคุณรัตน์ขอเพ่ิมชื่อคุณบุญถม และรองเจ้ำอำวำสวัดแม่จำงจ ำนวน ๒ ท่ำน ส่วนบ้ำนข่วงม่วงไม่มี
เพ่ิมเติม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
  ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 
 - ประธำนแจ้งว่ำ หำกท่ำนใดมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ประสำนกับทำงเลขำฯ 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

๓.๑ ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๖๐ 

- เลขำฯ รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนหรือกิจกรรมเฝ้ำ
ระวังสุขภำพประชำชน ประจ ำปี ๒๕๖๐ ดังตำรำงที่ ๑ 



๒๕ 
 

ตารางท่ี ๑ แผนงานโครงการประจ าปี ๒๕๖๐ 

  
 

 ๓.๒ สรุปรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมเคมี ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 - ปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพทั้งหมด ๑๔๘ คน แบ่งเป็นบ้ำนแม่จำงจ ำนวน ๕๔ คน (กลุ่มเสี่ยง ๔ 
คน) บ้ำนข่วงม่วงจ ำนวน ๙๔ คน (กลุ่มเสี่ยง ๖ คน) ในปี ๒๕๖๐ มีผู้แจ้งควำมประสงค์จะเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
ทั้งหมด ๑๕๕ คน ในจ ำนวนนี้ประกอบด้วยผู้สูงอำยุ กลุ่มเสี่ยงและบุคคลทั่วไป โดยบ้ำนแม่จำงมีจ ำนวน ๙๖ คน
รวมกลุ่มเสี่ยงจ ำนวน ๔ คน และบ้ำนข่วงม่วงมีจ ำนวน ๕๙ คนรวมกลุ่มเสี่ยงจ ำนวน ๖ คน 
 

๓.๓ การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
ประจ าปี ๒๕๖๐  

- เลขำฯ น ำเสนอรำคำค่ำตรวจสุขภำพจำกศูนย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยำบำลแม่เมำะ ปี ๒๕๖๐ ดัง
ตำรำงที่ ๒ และรำยละเอียดและก ำหนดกำรของกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๐ ดังแสดงในตำรำงที่ ๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 

ตารางท่ี ๒ ราคาค่าตรวจสุขภาพจากศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ ปี ๒๕๖๐ 

 
 
 

ตารางท่ี ๓ รายละเอียดและก าหนดการของการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 ๓.๔ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดย สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ 
 - สำธำรณะสุขแนะน ำว่ำต้องกำรปรับปรุงพฤติกรรมกำรบริโภคของคนในชุมชน ซึ่งในกำรตรวจสุขภำพแต่ละ
ปีกลุ่มเป้ำหมำยควรจะลดลง ซึ่งทำงสำธำรณสุขเองมีโครงกำรขอควำมร่วมมือชำวบ้ำนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำร
บริโภคของคนในชุมชนโดยแผนงำนนั้นต้องให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์
เป็นผู้ชี้แจง 
 - ผอ.รพ.สต.บ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์กล่ำวถึงควำมซ้ ำซ้อนของกลุ่มเป้ำหมำย โดยในช่วงเดือนตุลำคมถึง
ธันวำคมจะมีกำรคัดกรองผู้มีควำมเสี่ยงโรคเบำหวำน -ควำมดันอยู่แล้ว ถ้ำมีระบบกำรจัดกำรที่ดีจะช่วยลดควำม
ซ้ ำซ้อนของกลุ่มเป้ำหมำยลงได้ และหำกน ำกลุ่มผู้ลงชื่อเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๕๕ คน มำคัด
แยกโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือกลุ่มปกติ (Good health) และกลุ่มผิดปกติ (Bad Health) แล้วน ำกลุ่มผิดปกติมำให้
ควำมรู้ โดยจัดอบรมกลุ่มย่อย และจัดประชุมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค และจะมีกำร
ติดตำมพฤติกรรมกำรบริโภคของกลุ่มผิดปกตินี้อย่ำงใกล้ชิด จะสำมำรถช่วยได้ 
 - ประธำนกล่ำวว่ำต้องใช้พลังในกำรกดดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำยในชุมชน โดยเริ่มจำกปรับเปลี่ยน
สภำพแวดล้อมก่อน 
 - ที่ประชุมเห็นด้วยว่ำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคควรเริ่มจำกกลุ่มเล็กๆ ก่อน หำกประสบผลส ำเร็จ 
กลุ่มเล็กๆ นี้จะเป็นผู้ขยำยผลต่อไปในชุมชนเอง 
 - คุณเกษศิรินทร์แจ้งว่ำจะเอำบันทึกผลกำรตรวจสุขภำพย้อนหลังให้ทำงรพ.สต.เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรเขียนโครงกำรเกี่ยวกับสุขภำพ แล้วน ำมำเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 - ประธำนแจ้งว่ำวันที่ ๒๓ กันยำยนนี้จะมีกำรประชุมค.๓ จึงขอประชำสัมพันธ์ในที่ประชุมนี้ให้เข้ำร่วมรับฟัง
รำยงำนกำรประชุม ค.๓ ดังกล่ำว 

 - คุณรัตน์บอกในที่ประชุมว่ำได้มีกำรเดินเคำะประตูบ้ำนเพ่ือเชิญชวนชำวบ้ำนมำฟังประชุม ค.๓ ร่วมกับกอง
จิตอำสำไปแล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 
ประธานปิดการประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
 

นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์ บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ   ตรวจทำน 

 

 



๒๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

วันอังคารที่ 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. นำงสุกันทำ   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 ำบลแม่เมำะ   

 

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



๒๙ 
 

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  
 

ตารางท่ี 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 



๓๐ 
 

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 ปันทะกุล 
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



๓๑ 
 

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 คิดเป็นร้อยละ 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 เพ่ิมยำให้แต่ผู้ป่วยหยุดทำนยำเอ ง

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 

 



๓๒ 
 

 
 

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 ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนใหม่
รัตนโกสินทร์ ในล ำดับต่อไป 
คุณแสงจันทร์ฯ  เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรลงนำมในกำรเบิกจ่ำยเงินครั้งต่อไป ควรระบุจ ำนวนเงินที่จะเบิกลงใน

ใบเบิกเงินให้เรียบร้อย ไม่ควรให้เซ็นใบเปล่ำเพ่ือป้องกันกำรเบิกเงินผิดพลำด 

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 



๓๓ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

๓.๓ ความคืบหน้าโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์เบื้องต้นตำมที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินว่ำ โครงกำรที่จะ
  เสนอให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำ ควรเป็นโครงกำรที่ผ่ำนมติจำกที่ประชุมหมู่บ้ำนแล้ว เป็น  
  โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อชำวบ้ำน สำมำรถขยำยโครงกำรต่อยอด

ไดด้้วยตนเอง 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 ชำวบ้ำนสำมำรถสร้ำงอำชีพโดยกำรผลิตปุ๋ยขี้ไส้เดือน และน ำไปขำยได้อีกด้วย 
  ๓. โครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นกันยำกันยุง และอุปกรณ์ส ำหรับ อสม. 
คุณจรัสฯ กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนนี้ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุหรือไม่ รวมถึงกำรรำยงำนผลด้วยหรือไม่  



๓๔ 
 

 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 



๓๕ 
 

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 



๓๖ 
 

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

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

 
นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์  บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ    ตรวจทำน 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

เอกสารแนบ ๔ 
ส าเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 
 

 

 

 



๓๙ 
 

เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่
หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๐ และภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

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.
๑. กำรประชุมพิจำรณำแผนด ำเนินงำน คณะกรรมกำรฯ
๒. รวบรวมรำยช่ือผู้ท่ีต้องกำรตรวจสุขภำพ และต้อง
เฝ้ำระวังเป็นพิเศษ (กลุ่มท่ีมีผล x-ray ทรวงอกผิดปกติ
, กลุ่มเด็กและวัยชรำ) คณะกรรมกำรฯ
๓. ท ำเร่ืองจำ้งหน่วยงำนตรวจสุขภำพ คณะกรรมกำรฯ
๔. กำรประชุมเตรียมกำรจดัโครงกำรตรวจสุขภำพฯ คณะกรรมกำรฯ
๕. ตรวจสุขภำพประชำชน หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
๖. รวบรวมข้อมูลจดัท ำ Data Base เหมืองแม่เมำะร่วมกับ

หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
๗. ประชุมเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรฯ

หมำยเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม
ปี พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
ปี พ.ศ.๒๕๖๑

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 
 

 
 



๔๒ 
 

 

 

 
 

 

 



๔๓ 
 

 
 

 

 
 

 



๔๔ 
 

เอกสารแนบ ๖ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย 

บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

วันเดือนปี รำยกำร รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ หลักฐำนประกอบ
18 ม.ค. 60 ยอดยกมา 38127.29 - 38,127.29       • บุคบัญชเีงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

ได้รับเงินนจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 100,000.00  - 138,127.29     • บุคบัญชเีงินฝาก + เงินสดคงเหลือ
15 ม.ค. 60 ยอดยกมา 138,127.29  - 138,127.29     • บุคบัญชเีงินฝาก + เงินสดคงเหลือ

  เบิกค่าป้ายไวนิล + เงินสดคงเหลือฯ - 3,800.00       134,327.29     • บุคบัญชเีงินฝาก + เงินสดคงเหลือ
     (เบิกเงินจากบัญชฯี = 3,500 บาท) - - -  • บุคบัญชเีงินฝาก
     (เงินสดคงเหลือจากวันท่ี 28 ธ.ค. 59 = 300 บาท) - - -  • เงินสดคงเหลือ
เงินสดคงเหลือ 191.96 บาท - 134,327.29     • เงินสดคงเหลือ

3 พ.ค. 60 ยอดยกมา 134,327.29  - 134,327.29     • บุคบัญชเีงินฝาก
   เบิกค่าเบ้ียประชมุ และค่าอาหารว่าง วันท่ี 5 พ.ค. 59 - 6,000.00       128,327.29     • บุคบัญชเีงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน

เงินสดคงเหลือ 2,591.96 บาท - 128,327.29    
14 ก.ย. 60 ยอดยกมา 128,327.29  - 128,327.29     • บุคบัญชเีงินฝาก 

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร วันท่ี 30 มิ.ย. 60 231.32        - 128,558.61     • บุคบัญชเีงินฝาก 
   เบิกค่าเบ้ียประชมุ และค่าอาหารว่าง วันท่ี 19 ก.ย. 60 - 4,000.00       124,558.61    
เงินสดคงเหลือ 2,241.96 บาท - - -

18 ต.ค. 60 ยอดยกมา 124,558.61  - 124,558.61     • บุคบัญชเีงินฝาก 
   เบิกเงินจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฯ วันท่ี 19 ต.ค. 60 - 10,000.00     114,558.61     • บุคบัญชเีงินฝาก

31 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 114,558.61  - 114,558.61    
ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 230.84 - 114,789.45     • บุคบัญชเีงินฝาก

17 ม.ค. 61 ยอดยกมา 114,789.45 - 114,789.45    
   เบิกเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ "เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน" - 114,558.61   230.84           • บุคบัญชเีงินฝาก 

19 ก.พ. 61 ยอดยกมา 230.84 - 230.84          
ได้รับดอกเบ้ียธนาคาร 18.95 249.79          
 ถอนเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ "เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน" 
และปิดบัญชธีนาคาร 249.79        - 0.00  • บุคบัญชเีงินฝาก 

บัญชีควบคุมสมุดธนำคำรกรุงไทย สำขำแม่เมำะ เลขท่ี 500-0-28860-2
กฟผ. (กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน) 

งบประมำณประจ ำปี 2560  จ ำนวนเงิน  100,000  บำท

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


