การประเมินความสอดคล้องการติดตามตรวจสอบและปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อม
ประทานบัตรที 30788/16125 ของบริ ษทั สิ นธนันต์ จํากัด
ผลกระทบสิ งแวดล้ อม

เงือนไขตามมาตรการ

1. ทรั พยากรสิ งแวดล้อมทางกายภาพ
เปิ ดทําเหมืองตามแผนผังโครงการทีกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัดในแต่ละช่วงจนกระทังสิ นสุ ด
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
การทําเหมือง
ออกแบบพืนทีหน้าเหมืองให้มีลกั ษณะขันบันได กําหนดให้ความสู งของขันบันไดประมาณ 10
เมตร ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร พร้อมทังควบคุมความลาดชันของบ่อเหมืองรวมไม่เกิน
45 องศาและตรวจสอบเสถียรภาพหน้าเหมืองให้อยูใ่ นสภาพทีปลอดภัยอยูเ่ สมอ
ดูแลรักษาต้นไม้ทีปลูกไว้บนแนวคันทํานบให้เจริ ญเติบตาอย่างสมําเสมอ และหากต้นใดตาย
ให้ทาํ การปลูกทดแทนทันที

√

รู ปC-1

√

รู ปC-2

√

รู ปC-3

√

ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวเนืองจาก
เหตุผลด้านความปลอดภัย

ดําเนินการฟื นฟูสภาพพืนทีทําเหมือง ตามรายละเอียดในแผนการฟื นฟูสภาพพืนทีจากการทํา
เหมืองของโครงการอย่างเคร่ งครัด

√

รายงานการฟืนฟู 2562

ในระหว่างดําเนินการทําเหมือง ห้ามนําเศษดินออกนอกเขตพืนทีโครงการโดยเด็ดขาด

√

รู ปC-4

ติดตังเครื องดูดฝุ่ นทีบริ เวณหัวเจาะ พร้อมทังมีถงั พักฝุ่ นเพือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศ

√

รู ปC-5

√

รู ปC-6

หลีกเลียงการดําเนินกิจกรรมต่างๆในช่วงทีฝนตกชุก หรื อหลังฝนตกใหม่ๆ เพือป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของหน้าเหมืองและป้องกันอุบตั ิเหตุ

1.2 คุณภาพอากาศ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ได้ ทีไม่สามารถปฏิบัติตาม
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ มาตร การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ

กําหนดให้มีการฉี ดพรมนําบริ เวณพืนทีทําเหมืองและเส้นทางลําเลียงแร่ ภายในพืนทีโครงการ
ให้เปี ยกชืนอยูเ่ สมอ โดยจํานวนครังของการฉีดพรมให้พิจารณาจากสภาพอากาศในแต่ละวัน

ผลกระทบสิ งแวดล้อม

เงือนไขตามมาตรการ
กําหนดให้ทาํ การระเบิดแร่ วนั ละ 1 ครัง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.

1.3 ระดับเสี ยง

1.4 การใช้ วตั ถุระเบิด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ ได้ ทีไม่ สามารถปฏิบัติตาม
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ มาตร การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ
√

รู ปC-7

กําหนดให้ใช้ความเร็ วของรถบรรทุกไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัวโมง ทังในสภาพบรรทุกและ
สภาพรถปล่าว

√

รู ปC-8

กําหนดให้มีการทําเหมืองเฉพาะในช่วงกลางวัน ตังแต่เวลา 8.00-17.00 น. และหลีกเลียงการทํา
เหมืองในช่วงเวลากลางคืน

√

ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวใน
ช่วงเวลากลางคืน

การดําเนินการเจาะรู ระเบิด การบรรจุวตั ถุระเบิด และการจุดระเบิดจะต้องดําเนินการโดย
วิศวกรควบคุมการทําเหมือง หรื อผูช้ าํ นาญทีผ่านการอบรมด้านการใช้วตั ถุระเบิด จากกรม
อุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ เพือให้เสี ยงจากการระเบิดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

√

รู ปC-9

ตรวจสอบสภาพเครื องจักร และอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดีตาม
สภาพปกติ เพือลดเสี ยงจากเครื องจักรขณะทํางาน

√

รู ปC-10

ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ ทีวิงเข้า-ออกภายในพืนทีโครงการ หรื อช่วงทีผ่านชุมชนไม่
เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัวโมง

√

รู ปC-8

√

รู ปC-9

√

รู ปC-11

√

รู ปC-11

ให้มีวิศวกรหรื อผูช้ าํ นาญทีผ่านการอบรมด้านการใช้วตั ถุระเบิดเป็ นผูค้ วบคุมการใช้วตั ถุระเบิด
อย่างเคร่ งครัด เพือให้การระเบิดเป็ นไปตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยทีสุด

8

ทําการระเบิดแร่ วนั ละ 1 ครัง ในช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. โดยกําหนดให้ใช้ปริ มาณ
วัตถุระเบิดประมาณ 169 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ตามแผนผังการทําเหมืองของโครงการ โดย
ก่อนทําการระเบิดให้มีสัญญาณธง และสัญญาณเสี ยงให้ได้ยนิ โดยทัวถึงในรัศมีไม่นอ้ ยกว่า 500
เมตร
ปิ ดกันเส้นทางไปบ้านฉัตรกระบังลมทางด้านทิศตะวันออกชัวคราวขณะทําการระเบิดแร่ และ
จัดเจ้าหน้าทีควบคุมในบริ เวณเส้นทางดังกล่าว เพืออํานวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภัยต่อประชาชน

ผลกระทบสิ งแวดล้อม

เงือนไขตามมาตรการ
เก็บเศษหินขนาดเล็กออกจากหน้างานด้านบนของหน้างานระเบิดก่อนการระเบิดทุกครัง เพือ
ป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหิน

รู ปC-11

√

รู ปC-12

√

รู ปC-11และ C-13

√

รู ปC-9

√

รู ปC-11

√

ยังไม่พบข้อร้องเรี ยนดังกล่าว

√

รู ปC-14

√

ปริ มาณตะกอนทีเกิดขึนยัง
ไม่ถึง 50 เปอร์เซนต์ของบ่อ

√

ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวเนืองจาก
เหตุผลด้านความปลอดภัย

8
8
8

ไม่ดาํ เนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงทีมีฝนตกชุก หรื อหลังฝนตกใหม่ๆ เพือป้องกันการชะล้าง
พังทลายและลดอุบตั ิเหตุ

√

8

ไม่ทาํ การระเบิดย่อยครังทีสอง แต่จะใช้เครื องทุบกระแทกชนิ ดไฮดรอลิค ทุบกระแทกแร่ ให้มี
ขนาดเล็กลง
ออกแบบหน้าเหมืองโดยการหันหน้าระเบิดไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นทางด้านทิศ
ตะวันออก เพือบังคับให้เศษหิ นปลิวกระเด็นตกอยูภ่ ายในพืนทีทําเหมือง และควรมีวสั ดุปิด
คลุมผิวหน้าบริ เวณทีทําการระเบิด เช่น ยางรถยนต์เก่า หรื อตะแกรงเหล็ก เป็ นต้น เพือป้องกัน
การปลิวกระเด็นของเศษหิ น
ระมัดระวังไม่ให้มีระยะปิ ดปากรู ระเบิดน้อยเกินไป อย่างน้อยควรมีระยะไม่นอ้ ยกว่า burden
บันทึกรายงานการเจาะ และการระเบิดทุกครัง เพือนําข้อมูลมาใช่เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
แก้ไข และวางแผนการระเบิดในครังต่อไปให้มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมในระดับทีน้อยทีสุด
ในกรณี ทีมีขอ้ ร้องเรี ยนจากการใช้วตั ถุระเบิดของโครงการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อ
ร้องเรี ยน ดําเนินการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน ด้วยความยุติธรรม พร้อมทังจัดทํามาตรการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ออกแบบการทําเหมืองให้มีบ่อรับนํา ภายในบริ เวณส่ วนลึกทีสุ ดของพืนทีทําเหมือง เพือ
รองรับนําและกักเก็บนําฝนทีไหลบ่าจากพืนทีทําเหมืองในแต่ละช่วง ก่อนสู บนําไปใช้
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพนํา
ประโยชน์ เช่น ฉีดพรมหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ และรดนําต้นไม้เป็ นต้น และจะต้องพักนํา
ในบ่อให้ตกตะกอนเป็ นนําใสก่อน
หากพบว่ามีปริ มาณตะกอนในบ่อดักตะกอนและบ่อรวบรวมนํามากกว่า 50 เปอร์เซนต์ โดย
ปริ มาตรของบ่อต้องทําการขุดลอกตะกอนดินขึนมาทันที

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ ได้ ทีไม่ สามารถปฏิบัติตาม
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ มาตร การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ

9

ผลกระทบสิ งแวดล้อม

เงือนไขตามมาตรการ

รู ปC-15

ต้องไม่ทาํ การหรื อยินยอมให้พนักงานของโครงการ กระทําการอย่างหนึงอย่างใดให้เป็ นการ
เสื อมเสี ยแก่ตน้ ไม้ในบริ เวณใกล้เคียงทีไม่เกียวข้อง รวมถึงสัตว์ป่าทุกชนิดทีพบในบริ เวณพืนที
โครงการและใกล้เคียง

√

รู ปC-16

ใช้พืนทีทีได้รับอนุญาตเพือกิจการทีขออนุญาตเท่านันบริ เวณทีไม่เกียวข้องกับการทําเหมือง
หรื อไม่ได้ใช้ในการดําเนินกิจกรรมจะต้องรักษาไว้ให้อยูใ่ นสภาพเดิมมาก ทีสุ ด
เพือเป็ น
แนวป้องกันผลกระทบ

√

รู ปC-17

รักษาสภาพพืนทีทําเหมืองทียังเปิ ดทําเหมืองไปไม่ถึงขอบเขตการทําเหมืองให้อยูใ่ นสภาพ
ธรรมชาติเดิมมากทีสุด

√

รู ปC-17

8

ก. นิเวศวิทยาบนบก

√

8

2. ทรัพยากรสิ งแวดล้ อมทาง
ชีวภาพ

8

หมันตรวจสอบความแข็งแรงของคันทํานบดินให้มีสภาพดีอยูเ่ สมอ หากพบว่าบริ เวณใดมีรอย
แตกร้าวเสี ยงต่อการพังทลายให้ทาํ การซ่อมแซมโดยทันที

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ ได้ ทีไม่ สามารถปฏิบัติตาม
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ มาตร การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ

8
8
8

รู ปC-18

8
8

ต้องคอยสอดส่ องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุ กแผ้วถางป่ า ในบริ เวณติดต่อใกล้เคียง
หรื อตามแนวทางเข้าออกพืนทีทีได้รับอนุญาต ถ้ามีการกระทําอันเป็ นความผิดตามกฏหมายว่า
√
ด้วยป่ าสงวนแห่งชาติหรื อกฏหมายว่าด้วยการป่ าไม้ หากพนักงานเจ้าหน้าทีตรวจพบว่ามีความ
เสี ยหายเกิดขึน ผูร้ ับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย
ช่วงระหว่างการดําเนินโครงการต้องควบคุมกิจกรรมทีอาจส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรป่ าไม้
และสัตว์ป่า โดยออกกฏระเบียบบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามตัดไม้ทาํ ลายป่ าบริ เวณทีไม่
เกียวข้องกับการทําเหมือง ห้ามล่าสัตว์ รวมทังไขแบะตัวอ่อนของสัตว์ป่า หรื อกระทการอืนใด
√
อันเป็ นการคุกคามต่อชี วิตและถินทีอยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าทังในบริ เวณพืนทีโครงการและใกล้เคียง

รู ปC-16
10

ผลกระทบสิ งแวดล้อม

เงือนไขตามมาตรการ

√

ไม่มีการระบายนําออกนอก
พืนทีโครงการโดยเด็ดขาด
นอกจากจะมีการร้องขอจาก
ชุมชนในพืนที

ควบคุมการทําเหมืองให้เป็ นไปตามแผนผังการทําเหมืองอย่างเคร่ งครัด เพือป้องกันมิให้เกิดผล
กระทบหรื อเกิดขึนน้อยทีสุดต่อการประโยชน์ทีดินของพืนทีใกล้เคียง

√

รู ปC-1

ปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพอากาศ การใช้วตั ถุระเบิด อุทกวิทยาและคุณภาพนําอย่าง
เคร่ งครัด เพือป้ องกันผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทดิี นในบริ เวณใกล้เคียง

√

รายละเอียดในรายงงานฉบับนี

ปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ด้านต่างๆ ทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อพืนทีเกษตรกรรมอย่าง
เคร่ งครัด ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศ การใช้วตั ถุระเบิด อุทกวิทยาและคุณภาพนํา เป็ นต้น

√

รายละเอียดในรายงงานฉบับนี

หากพบว่าการทําเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อพืนทีเกษตรกรรม จะต้องหยุด
การทําเหมืองชัวคราวและแจ้งให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากทราบทันที เพือตรวจสอบ
ความเสี ยหายทีเกิดขึน โดยโครงการจะต้องดําเนินการร่ วมกับเจ้าของพืนทีเกษตรกรรม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าทีจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือให้เจ้าของพืนที
เกษตรกรรมได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหายทีเกิดขึนอย่างเป็ นธรรม

√

ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

รถบรรทุกแร่ ทุกคันต้องบรรทุกนําหนักไม่เกินพิกดั ตามทีราชการกําหนด พร้อมทังควบคุม
ความเร็วของรถ และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพือป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ

√

รู ปC-19

ปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพนํา อย่างเคร่ งครัด เพือป้องกันการชะล้างมูล
ดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่ พนที
ื ข้างเคียง อันจะก่อให้เกิดปั ญหาความขุ่นข้น ซึ งไม่เหมาะสม
สําหรับการเจริ ญเติบโตของสิ งมีชีวิตทีอาศัยอยูใ่ นแหล่งนํา

3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
3.1 การใช้ ประโยชน์ ทดิี น

3.2 การเกษตรกรรม

3.3 การคมนาคม

11 8

รู ปC-18

8

√

8

ข. นิเวศวิทยาทางนํา

8

ปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยป่ าสงวนแห่งชาติ รวมถึงพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
หรื อกฏหมายว่าด้วยการป่ าไม้และสัตว์ป่าอืนๆ ตลอดจนกฏหมายกฏกระทรวง ข้อกําหนด
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรื อเงือนไขซึ งออกกฏหมายดังกล่าว ทังทีใช้อยูใ่ นขณะนีและทีจะ
ประกาศใช้ต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ ได้ ทีไม่ สามารถปฏิบัติตาม
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ มาตร การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ

√

รู ปC-10

ทําการฉี ดพรมนําบริ เวณเส้นทางขนส่ งแร่ โดยให้ทาํ การฉีดพรมนําวันละ 3-4 ครัง ในช่วงฤดู
แล้ง และวันละ 1-2 ครัง ในช่วงฤดูฝน

√

รู ปC-6

ตรวจตราเส้นทางขนส่ งแร่ อย่างสมําเสมอ หากพบเศษดินเศษหินร่ วงหล่น หรื อมีฝนดิ
ุ่ นเกาะผิว
ถนนให้รีบดําเนินการเก็บกวาดและทําความสะอาดทันที

√

รู ปC-20

ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่ งแร่ ให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ หากเกิดการชํารุ ดเสี ยหาย
โครงการต้องดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุ งเส้นทางดังกล่าวทันที

√

รู ปC-20

ในกรณี ทีได้รับการร้องเรี ยนจากประชาชน ถึงความเดือดร้อนทีเกิดขึนจากการขนส่ งแร่ และ
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง ตลอดจนการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน โครงการต้องรับผิดชอบ
ดําเนินการแก้ไขทันที

√

ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

√

ทางผูบ้ ริ หารได้ประกาศและ
เป็ นทีทราบทัวกัน ในการ
พิจารณาจ้างแรงงานท้องถิน
เป็ นอันดับแรก

8
8
8

สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโครงการกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยการเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น การทอดผ้าฝ่ าสามัคคี กิจกรรมตามประเพณี ต่างๆของชุมชน
เป็ นต้น

√

สนับสนุนการวมกลุ่มงานอาชีพเสริ มด้านต่างๆของประชาชนเพือให้ประชาชนมีรายได้เพิมขึน
และชุมชนเกิดการพัฒนามากขึน

√

8

จ้างแรงงานในท้องถินตามความสามารถ และความชํานาญให้มากทีสุ ด ในอัตราค่าแรงตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โดยพิจารณาประชาชนบ้านนําดิบ และบ้านโป่ งแค
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสั งคม
เป็ นอันดับแรก พร้อมทังประกาศการจ้างแรงงานให้ประชาชนรับทราบ

8

ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทํางานของเครืองยนต์ ระบบเกียร์
และอืนๆ ให้อยูใ่ นสภาพทีใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยูเ่ สมอ

8

4. คุณค่าต่ อคุณภาพชี วิต

เงือนไขตามมาตรการ

8

ผลกระทบสิ งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ ได้ ทีไม่ สามารถปฏิบัติตาม
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ มาตร การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ

รู ปC-21
8
12

จัดซื อไม้กวาดชนิ ดต่างๆจาก
กลุ่มผูผ้ ลิตภายในชุมชน

ผลกระทบสิ งแวดล้อม

เงือนไขตามมาตรการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ ได้ ทีไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตร
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ
รู ปC-21
8

4.2 การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน

สอบถามผ่านประชุมหมู่บา้ น
ประจําเดือน

√

รู ป C-12

√

ผ่านประชุมหมู่บา้ น
ประจําเดือน

√

รู ปC-21

√

ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนดังกล่าว

8

√

8
13

สอบถามกับผูน้ าํ ชุมชน หรื อชาวบ้านอย่างสมําเสมอ และต่อเนืองถึงความเดือดร้อนทีได้รับ
จากพนักงานของโครงการ หากพบว่าได้รับความเดือดร้อน ต้องทําการเจรจาเพือหาทางแก้ไข
ปัญหาทันที
แต่งตังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยมีตวั แทนจาก 3 ฝ่ ายได้แก่ โครงการ ชุมชน และ
หน่วยราชการทีเกียวข้อง เพือทําหน้าทีประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ชุมชน ตรวจสอบข้อร้องเรี ยน และตรวจสอบผลการปฏิบตั ิมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสี ยง
แรงสันสะเทือน และคุณภาพนํา เป็ นต้น ให้แก่สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัตดาก โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลวังประจบ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบลบ้านโป่ งแค และผูน้ าํ ชุมชน
ในลักษณะเอกสาร พร้อมทังขอความร่ วมมือผูน้ าํ ชุมชนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านทางหอ
กระจายข่าวของหมู่บา้ น และผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ของโครงการ เพือให้
ประชาชนภายในชุมชนรับทราบโดยทัวกัน
สร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ชุมชน โดยการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณ
ตามความเหมาะสม เพือช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านอาชีพเสริ ม ด้านระบบ
สาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุ ข และด้านศาสนา เป็ นต้น
กรณีมีขอ้ ร้องเรี ยนเกียวกับการทําเหมืองของโครงการ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ตรวจสอบข้อร้องเรี ยนอย่างยุติธรรม พร้อมทังกําหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
รวมทังประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยนต่างๆผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ของ
โครงการและของชุมชน เพือให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงรับทราบ

8

มีส่วนร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชน โดยการพัฒนาสภาพความเป็ นอยู่ และระบบสาธารณูปโภคภายใน
ของชุมชน เช่น การซ่อมแซมสภาพเส้นทาง การบูรณะวัดหรื อโรงเรี ยน การพัฒนาแหล่งนํา
√
เพือการอุปโภคบริ โภค การบริ จาคอุปกรณ์การเรี ยน หรื อเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนเป็ นต้น

ผลกระทบสิ งแวดล้อม

เงือนไขตามมาตรการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมโดยเฉพาะในด้านฝุ่ นละออง และ
การคมนาคมอย่างเคร่ งครัด เพือลดข้อวิตกกังวลของประชาชน

ปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว
ดังรายละเอียดในเอกสารฉบับนี

√

รู ปC-22

√

รู ปC-23

ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ และการ
คมนาคม ทีได้นาํ เสนอไว้อย่างเคร่ งครัด

√

ปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว
ดังรายละเอียดในเอกสารฉบับนี

ปฏิบตั ิงานบริ เวณหน้าเหมืองให้เป็ นไปตามลําดับขันตอนตามแผนงานทีวางไว้ เพือ
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน และลดความเสี ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจากเครื องจักร

√

รู ปC-24

√

รู ปC-25

√

รู ปC-10

8
8
8
8

ในขณะปฏิบตั ิงานทีบริ เวณหน้าเหมือง พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลตลอดเวลา เช่น เครื องกรองฝุ่ น ผ้าปิ ดจมูก แว่นตานิรภัย ทีอุดหู หมวกนิรภัย และ
รองเท้านิรภัย เป็ นต้น
ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรื อเปลียนแปลงเครื องมือ เครื องจักรต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ รวมถึงตรวจสอบขันตอนการปฏิบตั ิงานทีมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุให้มีสภาพแวดล้อมที
เหมาะสมและมีความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงาน

8

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผลการตรววิเคราะห์คุณภาพนําในบ่อขุมเหมือง และการพัฒนาพืนทีบ่อ
ขุมเหมืองให้เป็ นสระกักเก็บนําสาธารณะให้ประชาชนรับทราบผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสี ยง
แรงสันสะเทือน และคุณภาพนํา เป็ นต้น ในลักษณะเอกสาร ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบลวังประจบ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบลบ้านโป่ งแค และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตาก รับทราบ พร้อมทังประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าว และผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ของโครงการ เพือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบโดยทัวไป

8

4.4 อาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย

√

8

4.3 การสาธารณสุข

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ ได้ ทีไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตร
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ

ผลกระทบสิ งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ :ปัญหา อุปสรรค
สอด ไม่สอด ยังไม่ ได้ ทีไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตร
คล้ อง คล้ อง ดําเนินการ การ แนวทางแก้ ไข ฯลฯ
√

ปฏิบตั ิตามคู่มือการทํางาน

√

รู ปC-26

√

ไม่พบหลักฐานฯดังกล่าว

√

รู ปC-3

√

รู ปC-3

8
8
8

4.6 ทัศนียภาพ

ห้ามมิให้บุคคลภายนอกทีมิได้มีหน้าทีเกียวข้อง เข้ามาในรัศมีการทํางานของเครื องจักรกล
ต้องปฏิบตั ิตามวิธีการให้ความคุม้ ครองแก่พนักงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
ตามกฏกระทรวง ฉบับที 9 (พ.ศ.2513) และกฏกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2525) ออกตาม
ความในมาตราที 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่ วนทีเกียวข้องกับการทําเหมือง
อย่างเคร่ งครัด
ในระหว่างการทําเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่ องรอยของหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
หรื อโบราณคดี ทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ปรากฎอยู่ ทางโครงการจะต้องหยุดการทํา
เหมืองทันที และรายงานขอความร่ วมมือจากสํานักศิลปากรที 6 สุ โขทัย เข้าไปดําเนินการ
ตรวจสอบพืนที เพือปรึ กษาหาแนวทางแก้ไขร่ วมกันและปฏิบตั ิตามแนวทางของหน่วยงาน
ดังกล่าว
ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก และไม้ยนื ต้นโตเร็ว เช่น กระถินณรงค์ กระถินเทพา และ
สะเดา เป็ นต้น หรื อพันธุ์ไม้ทอ้ งถินชนิดอืนๆ ตามความเหมาะสมบนคันทํานบดิน ให้
หนาแน่นจํานวน 2 แถว มีระยะห่ างระหว่างต้นประมาณ 2 เมตร และบริ เวณพืนทีทีไม่
เกียวข้องกับการทําเหมือง หรื อในบริ เวณทีว่างเปล่าทีเอืออํานวยต่อการปลูก เพือลดระดับ
เสี ยง เป็ นแนวกําบังลม ป้ องกันการปลิวกระเด็นของเศษหิน และเป็ นตัวกรองฝุ่ นละอองจาก
พืนทีโครงการออกสู่ภายนอก อีกทังช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพได้อีกทางหนึง พร้อม
ทังดูแลรักษาไม้ยนื ต้นโตเร็วทีปลูกให้เจริ ญงอกงามอยูเ่ สมอ และหากพบว่าบริ เวณใดที
ต้นไม้ตาย ควรดําเนินการปลูกทดแทนทันที
การดําเนินโครงการจะต้องเสริ มสร้างทัศนียภาพทีดี โดยการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ ว และพืช
คลุมดิน ตามทีเสนอไว้ในแผนการฟื นฟูสภาพพืนทีจากการทําเหมืองของโครงการอย่าง
เคร่ งครัด

ปฏิบตั ิตามคู่มือการทํางาน

8

4.5 ประวัติศาสตร์ และ
สุ นทรี ยภาพ

เงือนไขตามมาตรการ

√

14

หลังเลิกงานให้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ แยกไว้เป็ นชุดๆ ห้ามปะปนกัน เพือความสะดวกต่อการ
ทํางานในครังต่อไป

