
 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน 
โครงการเหมืองแรห่ินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  

ประทานบัตรเลขที ่๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙  

ร่วมแผนผังโครงการเดยีวกันกับประทานบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ 

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 ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี  

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง   

๕. เอกสำรแนบ ๒             ๗ 

• ระเบียบกำรบริหำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

๖. เอกสำรแนบ ๓            ๑๓ 

 • รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๗. เอกสำรแนบ ๔            ๒๑ 

 • ส ำเนำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองหินปูน 

     • ส ำเนำบัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน 

     • ส ำเนำบัญชีกองทุนฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมืองหินปูน 

 
 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

    หน้า 
 

๗. เอกสำรแนบ ๕            ๒๕ 

 • แผนงำนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนและโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน  

ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

๘. เอกสำรแนบ ๖            ๒๗ 

 • 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 ำเนำสมุดบัญชีธนำคำรและแผนกำรด ำเนินโครงกำร ดังเอกสำรแนบ ๔ และ

เอกสำรแนบ ๕) 
๑) กองทุน............................................................................................................................. ............... 
ธนำคำร ..............................................  สำขำ ................................... 
อัตรำกำรผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ ำนวนเงิน …....................................บำท 
 

  ก่อนเปิดกำรท ำเหมือง

   ครั้งที่ ................... 

........ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี แม่เมำะ 

๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙ 

นำสัก, แม่เมำะ ล ำปำง 

๒๕ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ ๒๗ สิงหำคม  ๒๕๘๕ 

๑/๒๕๖๐ 

ร่วมแผนผังโครงกำรเดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ 

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

๑/๒๕๖๐  

กรุงไทย แม่เมำะ 
- ๕๐๐,๐๐๐ 

พัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 



 

๒ 
 

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

  ยังไม่ได้เปิดบัญชี/น ำเงินเข้ำบัญชี  เหตุผล  ................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 

๓.๔ แผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป (รำยละเอียด ดังเอกสำรแนบ ๖) 
                กิจกรรม............................................................................................................................. ...................... 

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

กิจกรรม............................................................................................................................. ...................... 
     …..................................................................................................................................................................  

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

       .................................................. 
            (นำยโอภำส  จริยภมูิ) 

               ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ 
                   ผู้รำยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฝ้ำระวังสุขภำพเหมืองแร่หินปูน 

โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบโครงกำรเหมืองแร่หินปูน 

เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
๑๐๐,๐๐๐ บำท 

๑๐๐,๐๐๐ บำท 

โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

- ๒๐,๐๐๐ 

กรุงไทย แม่เมำะ 
- ๒๐๐,๐๐๐ 

ฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมืองหินแร่ปูน 
กรุงไทย แม่เมำะ 



 

๓ 
 

เอกสารแนบ ๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๔ 
 

 



 

๕ 
 

 



 

๖ 
 

 
 



 

๗ 
 

เอกสารแนบ ๒ 
ระเบียบการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 
 

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 ที่ได้รับควำมเหนนชอบ
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 ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

  
หมวดที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

ข้อที่ ๕  วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพอนำมัยหรือกำรตรวจสุขภำพของประชำชน 

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

หน้ำ ๑/๕ 



 

๙ 
 

หมวดที่ ๓ 
กองทุนฯ ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรูปแบบการใช้ 

ข้อที่ ๖  กำรน ำเงินเข้ำกองทุน 
๖.๑   ให้น ำเงินเข้ำกองทุนฯ ในเดือนแรกหลังจำกได้รับหนังสืออนุญำตประทำนบัตร เหมืองแร่หินปูนเพ่ือ

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

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

ให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี เป็นผู้บริหำรจัดกำร
กองทุน โดยท ำหน้ำที่พิจำรณำแผนงำนกำรเฝ้ำระวังสุขภำพหรือกำรตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบพ้ืนที่โครงกำร 
รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุน และกำรก ำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนฯ ให้เป็นไปตำมท่ีแผนงำนก ำหนด 
 

หมวดที่ ๔ 
คณะกรรมการกองทุน 

ข้อที่ ๘  คณะกรรมกำรกองทุนฯ ประกอบด้วย 
๘.๑ คณะที่ปรึกษำคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
๑. ท่ำนเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง 

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

 
 
 
 
 
 
 

หน้ำ ๒/๕ 



 

๑๐ 
 

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 พิจำรณำให้ควำมเหนนชอบแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชน 

และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพของโครงกำร ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวัง
สุขภำพ ส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ของกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 

๙.๒ ตรวจสอบและให้ข้อคิดเหนนผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพก่อนน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทรำบ 

๙.๓ ตรวจสอบและพิจำรณำแก้ไขปัญหำประชำชนร้องเรียนว่ำได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำร
โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 

๙.๔ พิจำรณำให้ควำมเหนนชอบระเบียบคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร รวมทั้งกำรแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงนำมเบิกจ่ำยงบประมำณกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 

๙.๕ ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 

 

หน้ำ ๓/๕ 



 

๑๑ 
 

หมวดที่ ๖ 
การประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ 

ข้อที่ ๑๐  คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย ๒ ครั้งต่อปี และต้องมีกรรมกำรกองทุนฯ เข้ำ
ร่วมประชุมอย่ำงน้อยก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงถือว่ำครบองค์ประชุม 

ข้อที่ ๑๑  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ ประธำนคณะกรรมกำรกองทุนฯ มีอ ำนำจเชิญบุคคลที่เหนนสมควร
เข้ำร่วมประชุมเป็นครั้งครำวได้ เพ่ือให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 

ข้อที่ ๑๒   มติเรื่องต่ำง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของที่ประชุมคณะกรรมกำร
กองทุนฯ 

 
หมวดที่ ๘ 
การเงิน 

ข้อที่ ๑๓ กำรเกนบรักษำเงินของกองทุนฯ ให้เปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีส ำนักงำนสำขำ
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง 

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

ข้อที่ ๑๕   หำกมีเหตุขัดข้องในกำรเบิกจ่ำย ให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ พิจำรณำ โดยให้ถือเสียงข้ำงมำกของมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฯ 

 
หมวดที่ ๙ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

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

 
 
 

 
 
 

หน้ำ ๔/๕ 



 

๑๒ 
 

หมวดที่ ๑๐ 
การเลิกกองทุนฯ 

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

  ควำมเหมำะสมในกำรน ำเงินดังกล่ำวมำใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในพ้ืนที่ต ำบลนำสักต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำ ๕/๕ 



 

๑๓ 
 

เอกสารแนบ ๓ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔ 
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง  

ครั้งที ่๑/๒๕๖๐  
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

๑. นำยบุญเทียน กำค ำ   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสัก    
๒. นำยถวิล  สกุลวรรณวงศ์  สำธำรณสุขอ ำเภอแม่เมำะ 
๓. นำงกัญญำรัตน์ กิ่งก้ ำ   พัฒนำกรต ำบลนำสัก 
๔. นำยยงยุทธ นพนิช   (ผู้แทน) อุตสำหกรรมจังหวัดล ำปำง (ฝ่ำยเหมืองแร่) 
๕. นำงนพณภัสสร ถำวรอธิวำสน์  (ผู้แทน) 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. นำยบุญถม ปันทะกุล  ประธำนประชำคมหมู่บ้ำนแม่จำง 
๘. นำงสุกันทำ   จองน้อย   ประธำน อสม.บ้ำนแม่จำง 
๙. นำงจินดำ   ศรีใจวงศ์  ประธำน อสม.บ้ำนข่วงม่วง 
๑๐. นำงจันทร์เที่ยง กำสุวรรณ  ผู้แทน อสม.บ้ำนห้วยคิง 
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. นำยประยูรรัตน์   ประธำนรำษฏร์  หัวหน้ำแผนกองค์กรสัมพันธ์ 
 
 



 

๑๕ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระสำโรจน์ อำคคธมโม  รองเจ้ำอำวำสวัดแม่จำง  
๒. พัฒนำกรต ำบลแม่เมำะ 
๓. ผู้แทนกรรมกำรหมู่บ้ำนห้วยคิง   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำยนำยอัษฎำ  คงชนะ  หัวหน้ำกองฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 
๒. นำงเกษศิรินทร์  แปงเสน  หัวหน้ำกองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. นำยเฉลิมพงษ์   เกตุแก้ว  วิศวกรระดับ ๑๐ กองปฏิบัติกำรเหมือง 
๔. นำยฉลอง   สนนิ่ม  วิทยำกรระดับ ๑๐ กองฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 
๕. นำยนันทวัฒน ์  เป็ดทอง  หัวหน้ำแผนกเจำะระเบิด 
๖. นำยจรัญ   ค ำลำ  หัวหน้ำแผนกวิชำกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 
๗. นำงจินตนำ    พรมกล่ ำ หัวหน้ำแผนกอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๘. น.ส. สุดธิดำ   ปงหำญ  ช่ำงระดับ ๗ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๙. น.ส. อำธิตำ   เดชชลำลัย นักวิทยำศำสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๙. น.ส. ฐิตินันท ์   หุตะยำนนท์ วิทยำกรระดับ ๖ กองฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 
๑๐. น.ส.วิษณีย์   ตูตีจีน  วิศวกรระดับ ๔ กองปฏิบัติกำรเหมือง 
 
เปิดประชมุเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ประธำนกล่ำวเปิดประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๐ และน ำเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑ .๑ ความเป็นมาในการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ประธาน: แจ้งควำมเป็นมำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ือ

อุตสำหกรรมเคมี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประทำน
บัตรโครงกำรเหมืองแร่หินปูน ประทำนบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับประทำน
บัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ ซึ่งก ำหนดให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดตั้งกองทุนจ ำนวน ๓ กองทุน ดังนี้ 

๑. ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ โดยจัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุนตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและ
กำรเหมืองแร่ (กพร.) ก ำหนด เนื่องจำกโครงกำรเหมืองแร่หินปูน ของ กฟผ. เป็นแร่ชนิดหินอุตสำหกรรม กำรน ำ
เงินเข้ำกองทุนในเดือนแรกหลังจำกได้รับอนุญำตประทำนบัตร จ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท และในช่วงปีต่อมำจนสิ้น
อำยุประทำนบัตร ให้น ำเงินเข้ำกองทุนในสัดส่วน ๐.๕ บำทต่อเมตริกตันของอัตรำกำรผลิตในปีก่อนหน้ำ ขั้นต่ ำ
จ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท/ปี เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของประชำชน 

๒. ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยจัดสรรเงินงบประมำณเข้ำกองทุนตำม กพร. ก ำหนด และ
เนื่องจำกโครงกำรเหมืองแร่หินปูน ของ กฟผ. เป็นแร่ชนิดหินอุตสำหกรรม กำรน ำเงินเข้ำกองทุนในเดือนแรก
หลังจำกได้รับอนุญำตประทำนบัตร จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท และในช่วงปีต่อมำจนสิ้นอำยุประทำนบัตร ให้น ำ



 

๑๖ 
 

เงินเข้ำกองทุนในสัดส่วน ๑.๐ บำทต่อเมตริกตันของอัตรำกำรผลิตในปีก่อนหน้ำ ขั้นต่ ำจ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท/
ปี เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องกับประทำนบัตร 

๓. ให้จัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนที่จำกกำรท ำเหมือง โดยด ำเนินกำรตำมประกำศ กพร. เรื่องแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมืองแร่ ตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับโครงกำร
เหมืองแร่ ซึ่งกำรบริหำรกองทุน และกำรจัดกำรเงินกองทุน จะด ำเนินกำรโดยผู้ถือประทำนบัตร โดยใน
ระหว่ำงด ำเนินงำน ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องรำยงำนแผนและผลควำมคืบหน้ำกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่และสถำนะ
ทำงกำรเงินของกองทุน ตลอดจนบัญชีค่ำใช้จ่ำย พร้อมภำพประกอบที่ชัดเจน ให้คณะกรรมกำรมวลชน
สัมพันธ์ของโครงกำรรับทรำบ อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรกองทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรกองทุน กฟผ.เหมืองแม่เมำะ จึงได้ตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ือ
อุตสำหกรรมเคมีฯ เพ่ือบริหำรจัดกำรทั้ง ๒ กองทุน ให้สอดคล้องตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและ
กำรเหมืองแร่ เรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีขอบเขตตำม 
EIA ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ ต ำบล จ ำนวน ๓ หมู่บ้ำน คือ ต ำบลนำสัก (บ้ำนแม่จำง และบ้ำนข่วงม่วง) ต ำบลแม่
เมำะ (บ้ำนห้วยคิง)  
ส ำหรับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำ

หมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร ่จะขอให้ทำงเลขำฯ น ำเสนอให้ที่ประชุมทรำบในวำระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๑ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ และแนวทางการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คุณศิริกัลยาฯ: ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ น ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
กองทุน ดังนี้ 

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่  ตำมประกำศกรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับ
โครงกำรเหมืองแร่ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพอนำมัยหรือกำรตรวจสุขภำพของ
ประชำชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุขของชุมชน  โดยรำยละเอียดของแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่มีดังนี้ 

การจัดเก็บเงินกองทุน  
 ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องจัดสรรเงินงบประมำณตำมจ ำนวนและช่วงเวลำที่ก ำหนดตำมเงื่อนไขในมำตรกำร

แนบท้ำยรำยงำน EIA ของโครงกำร /เงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร โดยให้เปิดบัญชีธนำคำร ซึ่งใช้ชื่อผู้ถือ
ประทำนบัตร และมีข้อควำมในวงเลนบว่ำ “กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ” เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรบริหำรเงินทุน
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

 ให้ผู้ถือประทำนบัตรน ำเงินเข้ำกองทุนในเดือนแรกหลังจำกได้รับอนุญำตประทำนบัตรหรือต่ออำยุประทำน
บัตร ตำมวงเงินที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ำยรำยงำน EIA ของโครงกำร จ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท และในช่วง
ปีต่อมำจนสิ้นอำยุประทำนบัตร ให้น ำเงินเข้ำกองทุนในสัดส่วน ๐.๕ บำทต่อเมตริกตันของอัตรำกำรผลิตในปีก่อน



 

๑๗ 
 

หน้ำ ขั้นต่ ำจ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท/ปี เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของประชำชนในเดือนแรกของ
ทุกๆ ปี ตลอดอำยุประทำนบัตร 

 ประชุมคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง 
๑) เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเหนนชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนที่อำศัยอยู่

โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่  
๒) จัดท ำระเบียบว่ำด้วยกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพของโครงกำร โดยก ำหนดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ด ำเนิน

โครงกำร กำรขอและพิจำรณำอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติให้
คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ โดยกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้แทนด้ำน
สำธำรณสุขเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมกำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยเงินกองทุน  

 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนภำยใต้ระเบียบว่ำด้วยกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ
ของโครงกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ให้ควำมเหนนชอบ 

 การรายงานผลการด าเนินงาน 
 ก่อนเปิดกำรท ำเหมืองให้ผู้ถือประทำนบัตรต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ให้ สรข.๓ เพ่ือพิจำรณำให้

แล้วเสรนจก่อนเปิดกำรท ำเหมือง 
 ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดท ำรำยงำนผลควำมคืบหน้ำตำมแผนงำนกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ

ประชำชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ และสถำนะทำงกำรเงินของกองทุนส ำเนำบัญชีธนำคำร ตลอดจนบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยและแผนกำรใช้งบประมำณของกองทุน พร้อมภำพประกอบให้ชัดเจนโดยให้จ ำแนกเป็นรำยปี ส่งให้ 
อสจ., สรข.๓, กพร. และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ทรำบทุกปี 

 

ทั้งนี้  หำกด ำเนินกำรเสรนจสิ้นตำมแผนงำนแล้วยังคงมีเงินงบประมำณเหลืออยู่ในกองทุนให้ส่งมอบแก่
หน่วยงำนตำมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรหรือให้เป็นไปตำม
ระเบียบข้อบังคับกองทุน 

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตำมประกำศกรมอุตสำหกรรม
พ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรเหมือนกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำ
ระวังสุขภำพส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่ โดยจะมีส่วนที่แตกต่ำงจำกแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ก ำหนดเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม
พัฒนำสำธำรณะประโยชน์ กำรศึกษำ ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ประทำนบัตร และพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องกับประทำนบัตร และกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้แทนภำคประชำชนเป็นผู้ร่วม
ลงชื่อกับกรรมกำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยเงินกองทุน 

๒.๒ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พร้อมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

เลขาฯ: น ำเสนอค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์โครงกำรเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมีฯ 
ดังเอกสำรแนบ ๑ 

ผู้ใหญ่แสงจันทร์ฯ: สอบถำมถึงแนวทำงกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่
หินปูน หำกชุมชนจะเสนอโครงกำร จะมีขั้นตอนอย่ำงไรบ้ำง และมีแบบฟอร์มให้กรอกรำยละเอียดหรือไม่ 

ประธาน: ชี้แจงขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรของชุมชน ว่ำควรเป็นโครงกำรที่ผ่ำนกำรประชำคมจำกคนใน
ชุมชนมำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน   ใน
ส่วนของแบบฟอร์มเพ่ือกรอกเสนอโครงกำรนั้น จะให้ทำงทีมเลขำฯ จัดเตรียมไว้ในครั้งต่อไป  



 

๑๘ 
 

๒.๓ แผนการด าเนินงานกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท าเหมืองแร่หินปูน 
คุณฉลองฯ: น ำเสนอรำยงำนแผนและผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ก่อนเริ่มด ำเนินกำรท ำเหมือง 

โครงกำรเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมเคมี ประทำนบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๖๓๐๙ ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมือง
เดียวกันกับประทำนบัตรที่ ๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐ ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ดังเอกสำรแนบ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                                                                
๓.๑ การสรรหาบุคคลเพื่อร่วมเปิดบัญชีธนาคาร และเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมือง

แร่หินปูน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนส าหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน 
- ที่ประชุมมีมติร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทั้งสองกองทุนฯ โดยก ำหนดผู้มีอ ำนำจ

ลงนำมดังกล่ำวต้องมี ๒ ใน ๓ ของผู้มีอ ำนำจร่วมลงนำมด้วยทุกครั้ง ดังต่อไปนี้ 
 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนส าหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน ก ำหนดให้มีผู้แทนด้ำน

สำธำรณสุข ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ เป็น
ผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้หัวหน้ำหน่วยบริกำรเวชปฏิบัติครอบครัวและบริหำรปฐมภูมิ 
โรงพยำบำลแม่เมำะ หรือ กฟผ. คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ เป็นผู้ลง
นำมร่วม 

 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ก ำหนดให้มีผู้แทนภำคประชำชน ได้แก่ ก ำนัน
ต ำบลนำสัก เป็นผู้ลงนำมในกำรเบิกจ่ำยทุกครั้ง และให้ผู้แทนจำก กฟผ. คือ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและบริหำรเหมืองแม่เมำะ หรือผู้ใหญ่บ้ำนห้วยคิง ให้เป็นผู้ลงนำมร่วม 

ก านันอินปั๋นฯ: สอบถำมถึงรูปแบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือด ำเนินโครงกำรพัฒนำฯ ว่ำควรเริ่มท ำ
โครงกำรไปก่อนซักระยะ แล้วค่อยท ำเรื่องเบิกจ่ำย หรือควรจะเบิกจ่ำยไปก่อนที่ยังไม่เริ่มด ำเนินโครงกำร 

คุณเกษศิรินทร์ฯ: แจ้งว่ำขึ้นอยู่กับลักษณะโครงกำร กรณีที่เป็นโครงกำรใหญ่กำรเบิกจ่ำยสำมำรถจ่ำยเป็น
งวดๆ ได้ เนื่องจำกผู้จัดท ำโครงกำรต้องมำน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ 
ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 

ก านันอินปั๋นฯ: สอบถำมถึงขอบเขตกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนของแต่ละหมู่บ้ำน 
ผู้ใหญแ่สงจันทร์ฯ: ควรมีกำรแบ่งจ่ำยเพื่อไปด ำเนินโครงกำรในสัดส่วนที่เท่ำๆ กัน       
คุณบุญถมฯ: เสนอว่ำควรมีกำรกันงบประมำณบำงส่วนไว้กรณีจ ำเป็น เช่น กำรเกิดอุทกภัยน้ ำท่วม เป็นต้น 
คุณเกษศิรินทร์ฯ: แจ้งว่ำเงินกองทุนจะต้องมีกำรหักไว้บำงส่วนเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร รวมถึง

ค่ำเบี้ยประชุม ซึ่งคำดกำรณ์เบื้องต้นว่ำจะกันงบประมำณท้ัง ๒ กองทุน กองทุนละ ๒๐,๐๐๐ บำท  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

๓.๒ ก าหนดความถี่ในการประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ ๓ ครั้ง หำกมีเรื่องต้องพิจำรณำเร่งด่วน สำมำรถจัดประชุม

เพ่ิมได้ตำมควำมเหมำะสม 
๓.๓ แผนงานโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ส าหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน 
เลขาฯ : น ำเสนอร่ำงแผนงำนโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่หินปูน และ

โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ พิจำรณำ ดังเอกสำรแนบ ๓ 



 

๑๙ 
 

ประธาน: แจ้งว่ำขอปรับแก้แผนกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ในกิจกรรม
ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนจำกเดือนธันวำคม เป็นเดือนพฤศจิกำยน  เนื่องจำกช่วงปลำยปีจะมีหลำยกิจกรรมซึ่ง
อำจมีผลต่อกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรได้ 

ผู้ใหญ่รัตน์ฯ: สอบถำมว่ำในปีนี้สำมำรถด ำเนินโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ได้เลย
หรือไม ่

ประธาน: เนื่องจำกระยะเวลำด ำเนินกำรในปีนี้เหลือไม่มำก หำกชุมชนยังไม่มีโครงกำรพัฒนำใดที่จะน ำมำ
เสนอ หรืออำจจะอยู่ในระหว่ำงท ำประชำคมเพ่ือคัดเลือกโครงกำร สำมำรถน ำเงินของปีนี้ไปสมทบในปีถัดไป เพ่ือจะ
ด ำเนินโครงกำรที่ใหญ่ขึ้นได้  

- โครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนส ำหรับโครงกำรเหมืองแร่หินปูนในปี ๒๕๖๐ ของบ้ำนห้วยคิงได้
ด ำเนินกำรไปแล้ว ในส่วนของบ้ำนแม่จำง และบ้ำนข่วงม่วงจะมีกำรตรวจสุขภำพประชำชนขึ้นในวันที่ ๒๐ ตุลำคม 
๒๕๖๐ นี้ โดยใช้งบประมำณจำกกองทุนเดิม หำกในปีนี้ยังไม่มีแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ สำมำรถ
น ำงบประมำณไปรวมในปีถัดไปได้  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ   
ก านันอินปั๋นฯ: เสนอแนวทำงกำรฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ โดยขอให้ กฟผ. คัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับสภำพ

พ้ืนที่ เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหินจึงยำกต่อกำรปลูกพืช 
คุณเกษศิรินทร์ฯ: ชี้แจงว่ำในรำยงำน EIA ได้มีกำรศึกษำ และระบุพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ไว้แล้ว 

โดยทำงหน่วยงำนฟื้นฟูจะด ำเนินกำรตำมแผนที่ได้เสนอให้คณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ฯ ได้รับทรำบ 
คุณจรัสฯ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง: เสนอเพ่ิมเติมว่ำ โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่

หินปูน ขอให้ทำงชุมชนค ำนึงถึงโรงเรียน และวัดในพื้นท่ีด้วย 
ก านันอินปั๋นฯ: เสนอว่ำหำกจะมีกำรด ำเนินโครงกำรใดกนขอให้มีกำรประชำคมก่อน โดยพิจำรณำให้

ครอบคลุมทั้งชุมชน โรงเรียน และวัดด้วย เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน 
คุณบุญถมฯ: สอบถำมถึงขอบเขตพ้ืนที่ประทำนบัตรโครงกำรเหมืองแร่หินปูน และขั้นตอนกำรรับฟังควำม

คิดเหนนของชุมชน รวมถึงกระบวนกำรจัดท ำ EIA ของ กฟผ. ว่ำมีควำมถูกต้องหรือไม่ 
คุณเกษศิรินทร์ฯ: ได้ชี้แจงถึงขอบเขตพ้ืนที่ประทำนบัตรซึ่งได้ด ำเนินกำรโดยนำยช่ำงรังวัดช ำนำญงำน จำก

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่ และได้มีกำรไต่สวนเพ่ือประกอบค ำขอประทำน
บัตร ร่วมกับผู้น ำชุมชนโดยมีก ำนันของทั้งสองต ำบลได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องร่วมกัน  

- ในส่วนของขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโครงกำรเหมืองแร่หินปูนฯ กฟผ. ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ว่ำด้วยกำรด ำเนินเกี่ยวกับค ำขอประทำนบัตร กำรออกประทำนบัตร กำร
ต่ออำยุประทำนบัตรและกำรโอนประทำนบัตร พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือให้ประชำชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
โครงกำรตั้งอยู่ได้รับทรำบเกี่ยวกับกำรขอประทำนบัตรของโครงกำรและแสดงควำมคิดเหนนต่อโครงกำร โดยก ำหนดให้ 

 ๑. ท ำประชำคมหมู่บ้ำนในเขตพ้ืนที่ประทำนบัตร 
 ๒. น ำผลกำรประชำคมเข้ำที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสภำเทศบำล เพ่ือขอมติที่

ประชุมสภำ เพื่อน ำไปประกอบกำรขออนุญำตประทำนบัตร 



 

๒๐ 
 

- รวมทั้งขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนกำรจัดท ำ EIA ของโครงกำร กฟผ. ได้ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หัวข้อ หลักเกณฑ์กำรจัดกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน โดยระบุว่ำ “เจ้ำของโครงกำรจะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรกำรรับฟังควำมคิดเหนนของประชำชน
อย่ำงน้อย ๒ ครั้ง” 

        ๑. จัดรับฟังควำมเหนนชุมชนครั้งที่ ๑ (PP๑) เพ่ือรับฟังควำมคิดเหนนต่อร่ำงขอเสนอโครงกำร และ
ขอบเขตกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กฟผ. ได้ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ 

        ๒. จัดรับฟังควำมเหนนชุมชนครั้งที่ ๒ (PP๒) เพ่ือรับฟังควำมคิดเหนนต่อร่ำงรำยงำนกำรศึกษำ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กฟผ. ได้ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนำยน ๒๕๕๘ 

จึงถือว่ำ กฟผ. ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนตำมระเบียบกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและ
กำรเหมืองแร ่และในกระบวนกำรจัดท ำ EIA ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

ประธาน : หำกไม่มีผู้ใดมีข้อซักถำมเพ่ิมเติม จะขอปิดประชุม โดยกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ทำงทีมเลขำ
จะประสำนเชิญประชุมต่อไป  

 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 

นำงสำวศิริกัลยำ  สุทธิวัฒน์  บันทึกกำรประชุม 
นำยโอภำส จริยภูม ิ    ตรวจทำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 
 

เอกสารแนบ ๔ 
ส าเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 

ส าเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน 
ส าเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท าเหมืองหินปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 
 

 

 

 



 

๒๓ 
 

 
 



 

๒๔ 
 

 

 



 

๒๕ 
 

เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนและ

โครงการตรวจสุขภาพประชาชน  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 
 

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้
หน่วยงานราชการ คณะกรรมการฯ
๓. การประชุมพิจารณาแผนารด าเนินงานปี ๒๕๖๑ 
และคัดเลือกโครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการฯ
๔. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาฯ คณะกรรมการฯ
๕. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ หน่วยงานตรวจสุขภาพ
๖. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ

เหมืองแม่เมาะร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

กิจกรรม
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

 
 

 

 

แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. การประชุมเปิดโครงการและน าเสนอแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
๒. การจัดท ารายงานสรุปผลโครงการตรวจสุขภาพส่งให้
หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการฯ

๓. การประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ

๕. ท าเร่ืองจ้างหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะกรรมการฯ
๖. การประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ คณะกรรมการฯ

๙. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ                  Plan
                             Actual

๘. รวบรวมข้อมูลจัดท า Data Base

เหมืองแม่เมาะร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสุขภาพ
เหมืองแม่เมาะร่วมกับ

หน่วยงานตรวจสุขภาพ

คณะกรรมการฯ

๗. ตรวจสุขภาพประชาชน

๔. รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีต้องการตรวจสุขภาพ และต้องเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ (กลุ่มท่ีมีผล x-ray , กลุ่มวัยชรา)

กิจกรรม
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗ 
 

เอกสารแนบ ๖ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย 

บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๒๘ 

 

 

 

 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
29 ก.ย. 60 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร + รับเงินจาก กฟผ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 500,000.00   - 500,000.00    • บุคบัญชีเงินฝาก
31 ธ.ค. 60 ยอดยกมา 500,000.00   - 500,000.00    • บุคบัญชีเงินฝาก

ได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 643.84         - 500,643.84    • บุคบัญชีเงินฝาก
19 ม.ค. 61 ยอดยกมา 500,643.84   - 500,643.84    • บุคบัญชีเงินฝาก

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

   เบิกค่าเบ้ียประชุม และค่าอาหารว่าง ย้อนหลังวันท่ี 10 ต.ค. 60 และ 23 ม.ค. 61 - 6,350.00       994,293.84    • สมุดบัญชีเงินฝาก + ใบเสร็จรับเงิน + ใบรับเงิน
   เงินสดคงเหลือ 450 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขท่ี 500-0-38841-0
กฟผ. (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่หินปูน 3 หมู่บ้าน) 

 


