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บทที ่ 5
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ง่ แวดล้อม
และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ง่ แวดล้อม
5.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ในโรงงานนาตาล (ระยะดาเนินการ) บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรรี มั ย์ จากัด ระหว่า งเดือ นกรกฎาคมธันวาคม 2563 จานวนทัง้ หมด 14 หัวข้อ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

มาตรการทัวไป
่
คุณภาพอากาศ
เสียง
ด้านน้าใช้
ด้านอุทกวิทยาน้าผิวดินและคุณภาพน้ าผิวดิน
ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้าใต้ดนิ
การคมนาคม
ด้านการระบายน้าและป้ องกันน้าท่วม
ด้านการจัดการกากของเสีย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ด้านพืน้ ทีส่ เี ขียวและสุนทรียภาพ

ทางโครงการสามารถปฏิบตั ิค รบถ้ว นทุกหัว ข้อ ตามที่กาหนดไว้ใ นรายงานการประเมิน
ผลกระทบ สิง่ แวดล้อมของโครงการ ยกเว้นดังต่อไปนี้
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1. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิ บตั ิ
1.1 หัวข้ อมาตรการ : คุ ณ ภาพอากาศ (การควบคุ มอัต ราการระบายมลพิษ ทางปล่ อ ง
ระบายอากาศ)
รายละเอี ยดมาตรการ : ติดตัง้ ระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษจากปล่ อ ง
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Emission Monitoring : CEMs) ปล่ อ ง 1–3 ส าหรับ ตรวจติด ตามผลการ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การเก็บบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการตรวจวัด ติดตัง้ ภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 หลังจากรายงานได้รบั ความเห็นชอบฯ และกาหนดการตัง้ ค่าการแจ้งเตือนความ
ผิดปกติของ CEMs โดยกาหนด Alarm ทีร่ อ้ ยละ 90 ของค่าควบคุม และบันทึกสถิตทิ ่ี CEMs มีค่าสูงกว่า
ค่าควบคุมทุกครัง้ โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาทีด่ าเนินการตรวจสอบและแก้ไขในแต่ละครัง้
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผนเพื่อติดตัง้ ระบบตรวจสอบการระบาย
มลพิษจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring : CEM) ปล่องที่ 1-3 ความคืบหน้าจะ
รายงานให้ทราบในรายงานฉบับเดือนถัดไป
แนวทางหรือ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ระหว่างดาเนิ นการและรอการ
อนุมตั งิ บประมาณและจะมีการนาเสนอความก้าวหน้าในรายงานฉบับถัดไป
1.2 หัวข้อมาตรการ : ด้านอุทกวิทยาน้าผิวดินและคุณภาพน้าผิวดิน
 รายละเอียดมาตรการ : รวบรวมน้ าระบายทิง้ จากหม้อไอน้ า (blow down) น้ าระบายทิ้ง
จากระบบหล่อเย็นเครื่องจักรโรงไฟฟ้ า จากกิจกรรมโรงไฟฟ้ า เข้าสู่บ่อ Inspection Pit ซึ่งสามารถเก็บ
พักน้ าทิ้งดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และทาการตรวจสอบค่า TDS ด้วยระบบ TDS Checker กรณีท่ี
พบว่าค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าบ่อพักน้าทิง้ แต่หากพบว่าค่า TDS สูงกว่า 1,300
มิลลิกรัม/ลิตร จะติดต่อให้หน่ วยงานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกาจัด และ
น้ าฝนปนเปื้ อนจากลานกองต่างๆ จะถูกรวบรวมเข้าบ่อตกตะกอนก่อนส่ งเข้าระบบบาบัดน้ าเสียของ
โรงงานน้าตาล
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดสร้างบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection
Pit ) โดยโครงการได้กาหนดแผนการดาเนินงานไว้เป็ นที่เ รียบร้อ ยแล้ว แผนการดาเนินงานไว้เ ป็ นที่
เรียบร้อย
1.3 หัวข้อมาตรการ : ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้าใต้ดนิ
 รายละเอียดมาตรการ : ประสานงานกับโรงงานน้ าตาลในการปรับปรุงระบบบาบัดน้า
เสีย (ทีโ่ รงไฟฟ้ าใช้ร่วม) ให้มรี ะบบ lining โดยปูวสั ดุกนั ซึมสังเคราะห์ทใ่ี ต้พ้นื ระบบบาบัดด้วยแผ่นวัสดุ
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สังเคราะห์ High density polyethylene : HDPE เพื่อป้ องกันไม่ให้น้าเสียในระบบบาบัดปนเปื้ อนกับน้ าใต้
ดินและป้ องกันการซึมของน้าจากภายนอกเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสีย
เหตุ ผ ล โครงการอยู่ร ะหว่ า งด าเนิ น การปูพ้ืน ด้ว ยแผ่ น พลาสติก ความหนาแน่ น สูง
(HDPE) เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าเสียในระบบบาบัดน้ าเสียปนเปื้ อนกับน้ าใต้ดนิ โดยโครงการได้ก าหนด
แผนการดาเนินงานไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรือแผนการดาเนินการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการและมีการจัดทา
แผนการดาเนินงานไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อย
 รายละเอีย ดมาตรการ : ก าหนดคุ ณ สมบัติข อง HDPE ที่ใ ช้ปูร องบ่ อ ระบบบ าบัด
น้าเสีย ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร และกาหนดให้ผรู้ บั เหมาทีท่ าการปรับปรุงระบบบาบัด
น้ าเสีย ในการปูแผ่น HDPE จะมีการเชื่อมแผ่น HDPE โดยการใช้ความร้อนด้วยระบบตะเข็บคู่ (Hot
Wedge Double Fusion Welding) ทาให้มคี วามแข็งแรงสูงและลวดเชื่อ ม (HDPE Extrusion Welding)
จะเป็ นการเชื่อมตามมุมและการซ่อมเฉพาะบางจุด
เหตุผล : โครงการอยู่ร ะหว่ างด าเนิ นการปูพ้ืนด้ว ยแผ่ น พลาสติกความหนาแน่ น สูง
(HDPE) เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าเสียในระบบบาบัดน้ าเสียปนเปื้ อนกับน้ าใต้ดนิ โดยโครงการได้ก าหนด
แผนการดาเนินงานไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการและมีการ
จัดทาแผนการดาเนินงานไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อย
 รายละเอียดมาตรการ : เฝ้ าระวังไม่ให้น้ าในระบบบาบัดน้ าเสียแต่ละบ่อแห้งและ
ไม่ให้โดนแสงแดดเพื่อป้ องกันการเสื่อมสภาพเร็วกว่าอายุการใช้งานจริงโดยกาหนดให้มกี ารตรวจสอบ
ระบบการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการและมีการจัดทาแผนการดาเนินงานไว้เ ป็ นที่
เรียบร้อย
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการและมีการ
จัดทาแผนการดาเนินงานไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อย
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1.4 หัวข้อมาตรการ : ด้านการระบายน้าและป้ องกันน้ าท่วม
 รายละเอียดมาตรการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ าในพื้นที่โครงการแต่ละจุดให้มคี ่า
Safety Factor มากกว่า 1.3 และจัดทาแผนการปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยนาเสนอ
ความก้าวหน้าในรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบระบายน้ าในพื้นทีโ่ ครงการแต่ละจุดให้มคี ่า
Safety Factor มากกว่า 1.3 ปั จจุบนั มีการจัดทาแผนงานเพื่อดาเนินการเป็ นที่เ รียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ใ น
ขัน้ ตอนการออกแบบสาหรับความก้าวหน้าจะนาเสนอในรายงานฉบับถัดไป
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ร ะหว่า งด าเนิ น การส าหรับ
ความก้าวหน้าจะนาเสนอในรายงานฉบับถัดไป
1.5 หัวข้อมาตรการ : การจัดการของเสีย
 รายละเอียดมาตรการ : จัดให้มพี น้ื ทีเ่ ก็บขยะมูลฝอย/สิง่ ปฏิกูลและวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว
ทีม่ หี ลังคาปกคลุม เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิง่ ปฏิกูลและวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วชัวคราว
่
ก่อนติดต่อให้หน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากทางราชการมารับไปกาจัดต่อไป
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารจัดเก็บของเสีย ซึ่งคาดว่าจะแล้ว เสร็จ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ผลการปฏิบตั จิ ะนาเสนอในรายงานฉบับถัดไป
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารจัดเก็บ
ของเสียผลการปฏิบตั จิ ะนาเสนอในรายงานฉบับถัดไป
 รายละเอียดมาตรการ : กาหนดให้มกี ารจัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อนั ตราย
ภายในอาคาร แยกจากกันให้ชดั เจน โดยโครงการต้องจัดให้มผี ู้ควบคุมจัดการกากอุตสาหกรรมประจา
โรงงาน
เหตุผล : โครงการจัดให้มเี จ้าทีใ่ นการดูแลเรือ่ งการจัดการของเสีย โดยมีการจัดเก็บของ
เสียอันตรายและไม่อนั ตราย ภายในอาคาร แยกจากกันให้ชดั เจน อย่างไรก็ตามโครงการอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงอาคารจัดเก็บของเสียให้สามารองรับกากของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข โครงการอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารจัดเก็บ
ของเสีย ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ผลการปฏิบตั จิ ะนาเสนอในรายงาน
ฉบับถัดไป
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1.6 หัวข้อมาตรการ : สิง่ ปฏิกูลและวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต
 รายละเอี ยดมาตรการ : วิเ คราะห์ค วามเป็ นอันตรายของของเสีย ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การกาจัดสิง่ ปฎิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมายอื่นที่ม ี
การเปลี่ย นแปลงภายหลัง หากพบว่ า เป็ นของเสีย อัน ตรายต้ อ งขออนุ ญ าตและแจ้ง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการนาของเสียอันตรายออกนอกพืน้ ทีโ่ ครงการตามกฎหมายกาหนด รวมทัง้ บันทึก ชนิด
ปริมาณกากของเสีย ที่เ กิด ขึ้น และขนส่ งออกนอกพื้น ที่โครงการ โดยระบุผู้ร บั ผิด ชอบในการขนส่ ง
ผูร้ บั ผิดชอบการกาจัดหรือจาหน่ ายแหล่งทีส่ ่งไปกาจัดหรือจาหน่ าย
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างจัดทาแผนเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ความเป็ นอันตรายของเสีย
ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการโดยโครงการได้
กาหนดแผนการดาเนินงานไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
1.7 หัวข้อมาตรการ : ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อุปกรณ์ป้องกันและระงับ
อัคคีภยั )
 รายละเอี ยดมาตรการ : จัดให้มรี ะบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในแต่ละพื้นที่ และ
เป็ นไปตามมาตรฐานของ NFPA และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เหตุผล : ปั จจุบนั (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) โครงการอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั ให้เ ป็ นไปตามแบบและรายการค านวณระบบดับเพลิงของรายงาน EIA ฉบับล่าสุ ด
โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว สาหรับในปั จจุบนั จัดให้มปี ั ้มน้ าดับเพลิง
ถังดับเพลิงแบบมือถือ ฯลฯ เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข :โครงการอยู่ ร ะหว่ า งจัด ท าแผนงานเพื่อ
ดาเนินการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 รายละเอี ยดมาตรการ : จัดให้มรี ะบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ ประกอบด้ว ย (1) แผง
ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (2) อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ (3) สัญญาณเสียงแจ้งเหตุเตือนภัย
เหตุผล : ปั จจุบนั (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) โครงการอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั ให้เป็ นไปตามแบบและรายการคานวณระบบดับเพลิงของรายงาน EIA ฉบับล่าสุด โดย
โครงการกาหนดแผนการดาเนินงานไว้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปั จจุบนั มีการจัดทาป้ ายเตือนอันตราย
และป้ ายบอกทางหนีไฟ
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แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าแผนงานเพื่ อ
ดาเนินการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
1.8 หัวข้อมาตรการ : ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
 รายละเอี ยดมาตรการ : กรณีท่มี ขี ้อร้องเรียนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพัน ธ์และ
คณะกรรมการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม (EIA Monitoring Committee) จะต้ อ งเข้า
ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้รอ้ งเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากโครงการจะต้องนาเสนอวิธกี ารแก้ไขและหรือ
บรรเทาปั ญหาความเดือดร้อนราคาญตามช่วงเวลาทีต่ กลงกันระหว่างโครงการและผูร้ อ้ งเรียนพร้อมชีแ้ จง
การดาเนินงานให้ชุมชนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ตามแผนผังการดาเนินงานรับข้อร้องเรียน
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ ม (EIA Monitoring Committee) เพื่อ ให้ ชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามตรวจสอบ การ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อ มและด้านการมีส่วนร่ว มของประชาชนของโครงการ โดยโครงการกาหนด
แผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
1.9 หัวข้อมาตรการ : ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 รายละเอียดมาตรการ : จัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA Monitoring Committee) เพื่อ ให้ชุ ม ชนมีส่ ว นร่ว มในการติด ตามตรวจสอบการด าเนิ น งานด้า น
สิง่ แวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 7
หน่วยงาน ผูแ้ ทนภาคประชาชนจานวน 23 คน และผูแ้ ทนโครงการ โดยแต่งตัง้ ภายใน 6 เดือน หลังจาก
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.)
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ ม (EIA Monitoring Committee) เพื่อ ให้ ชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อ มและด้านการมีส่วนร่ว มของประชาชนของโครงการ โดยโครงการกาหนด
แผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตั ้ง
คณะกรรมการฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 รายละเอียดมาตรการ : องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และทีม่ าคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่ าย ได้แก่
กรรมการผู้แ ทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้อ งถิ่น และผู้แทนจาก
จัดทาโดย บริษทั เทคนิคสิง่ แวดล้อมไทย จากัด
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โครงการ โดยกาหนดสัดส่ว นตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการฯ
ทัง้ หมด รายละเอียดดังนี้
(1) ผูแ้ ทนภาคประชาชนไม่รวมผูน้ าชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า 23 คน กรรมการผูแ้ ทนภาค
ประชาชนให้มาจากการเลือ กตัง้ ของหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ คณะกรรมการบุค คลที่เ ป็ น
ตัวแทนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บา้ นเพื่อเป็ นคณะกรรมการผูแ้ ทนภาคประชาชน จาก
ชุมชนรอบที่ต งั ้ โครงการในพื้นที่รศั มี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด ประกอบด้วย
ก) ตัวแทนเทศบาลตาบลหินเหล็กไฟ 10 คนจาก หมู่ท่ี 1 บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ท่ี 2 บ้าน
สาวเอ้ หมู่ท่ี 3 บ้านถาวร หมู่ท่ี 8 บ้านคูบอน หมู่ท่ี 12 บ้ านหนองไผ่ หมู่ท่ี 14 บ้านหนองสนวน ชุมชน
โนนกลาง ชุมชนโรงพัก -อนามัย ชุมชนวัด-โรงเรียน ชุมชนอีสานเขียว ชุมชนน้อยสาละวัน ชุมชนโนน
เต่าทอง ชุมชนบ้านสาวเอ้ ชุมชนบ้านถาวร ชุมชนบ้านคูบอน ชุมชนบ้านหนองไผ่และชุมชนบ้านสนวน
ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ 5 คน จากหมู่ 4 โนนมาลัย หมู่ 5 หัว
ฝาย หมู่ 6 บ้านโศกนาค หมู่ 10 บ้านท่าม่วง หมู่ 11 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 15 บ้านโศกดู่ และหมู่ 16
บ้านสามศิลา
ค) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลตูมใหญ่ 3 คน จากหมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 บ้าน
หนองดุม หมู่ 9 บ้านหนองตาด หมู่ 13 บ้านหนองไผ่ดง หมู่ 16 บ้านเมืองกับ และหมู่ท่ี 17 บ้านแคน
เจริญ
ง) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ 3 คน จากหมู่ 7 บ้านสระบัว หมู่ 11
บ้านโนนยางนาง หมู่ 8 บ้านหนองดุมน้อย หมู่ 12 บ้านผักกาดหญ้า หมู่ 9 บ้านสระประคา และหมู่ 13
บ้านโนนเมือง
จ) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลแคนดง 1 คน
ฉ) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลคูเมือง 1 คน
(2) กรรมการผูแ้ ทนภาคราชการให้มาจากหน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของโครงการโดยการแต่งตัง้ ของผูว้ ่าราชการจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้แก่ ผูแ้ ทนภาคราชการ และนักวิชาการใน
ท้อ งถิ่น ซึ่ง เป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิด้า นการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม หรือ ด้า นอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง จานวน 7 คน ประกอบด้วย ผูว้ ่าราชการจังหวัดบุรรี มั ย์หรือผูแ้ ทน 1 คน นายอาเภอคูเมืองหรือ
ผู้แ ทน 1 คน นายอ าเภอแคนดงหรือ ผู้แ ทน 1 คน ผู้อ านวยการส านัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดบุรรี มั ย์หรือผูแ้ ทน 1 คน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรรี มั ย์หรือผูแ้ ทน 1 คน พลังงานจังหวัด
บุรรี มั ย์หรือผูแ้ ทน 1 คน และสาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์หรือผูแ้ ทน 1 คน
(3) ผู้แทนโครงการ กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จดั การโรงงานผลิตน้ าตาลทราย
และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ ได้จากการแต่งตัง้ โดยผูจ้ ดั การโรงน้ าตาล ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ ายบริหาร
จัดทาโดย บริษทั เทคนิคสิง่ แวดล้อมไทย จากัด
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6 ฝ่ าย ประกอบด้วย ผู้จดั การโรงงาน ตัวแทนฝ่ ายบุคคล ตัวแทนฝ่ ายควบคุมคุณภาพและสิง่ แวดล้อม
ตัวแทนฝ่ ายศูนย์วศิ วกรรม ตัวแทนฝ่ าย CSR ตัวแทนจากบริษทั บุรรี มั ย์วจิ ยั และพัฒนาอ้อย จากัด (ฝ่ าย
ส่งเสริมพัฒนาวัตถุดบิ ทีส่ ่งให้กบั โครงการ)
9) คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการฯ คุณสมบัตสิ าหรับบุคคลทีจ่ ะได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นคณะกรรมการ
ฯ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี บริบรู ณ์
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) สาหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผูน้ าชุมชน หน่วยงานราชการต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ม่
มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั โรงงานน้ าตาลบุรรี มั ย์ จากัด และต้องไม่มบี ุคคลในเครือญาติ
ทางานอยูภ่ ายใต้บริษทั โรงงานน้าตาลบุรรี มั ย์ จากัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
10) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ
(1) กรรมการมีว าระในการดารงต าแหน่ งคราวละ 4 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั การประกาศ
แต่งตัง้ และอาจได้รบั การสรรหาหรือแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการได้อกี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
(2) เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มกี ารสรรหาหรือแต่งตัง้ กรรมการขึน้ มา
ใหม่ ให้กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระนัน้ อยู่ในตาแหน่ งเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รบั การสรรหาหรือแต่งตัง้ ใหม่เข้ารับหน้ าที่แต่ต้องไม่เกิน90 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่กรรมการพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนัน้
(3) กรณีทก่ี รรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ดาเนินการสรรหาหรือแต่งตัง้ กรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รบั การสรรหาหรือได้รบั
การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลือ อยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
(4) กรณีวาระของกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้ อยกว่า 90 วัน จะไม่
ดาเนินการสรรหาหรือแต่งตัง้ กรรมการแทนตาแหน่ งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าทีเ่ หลืออยูน่ อกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(4.1) ตาย
(4.2) ลาออก
(4.3) เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อน
จัดทาโดย บริษทั เทคนิคสิง่ แวดล้อมไทย จากัด
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(4.4) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อม
เสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(4.5) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4.6) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4.7) เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ได้กระทาโดยประมาท ความผิดฐานหมิน่ ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการฯ
(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสาน ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องทราบ
(3) ก ากับ ดูแ ล การดาเนินงานของโครงการตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ
(4) เป็ นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยีย่ มโครงการ และติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(5) เป็ นศู น ย์ก ลางเพื่อ ประสานความร่ ว มมือ ในการด าเนิ น งานใด ๆ เพื่อ ก่ อ ให้ เ กิด
ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างโครงการกับชุมชน
(6) เป็ น เวทีใ นการแลกเปลี่ย นความคิด เห็น และแลกเปลี่ย นข้อ มูล เพื่อ ติด ตามผลการ
ดาเนินการและการแก้ไขปั ญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและหน่ วยงานต่าง ๆ ซึ่ งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความสมานฉันท์ โดยคานึงถึงประโยชน์ทแ่ี ท้จริงของชุมชน
(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปั ญหาและผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินโครงการ และแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลีย่ และหาข้อยุตกิ รณีมขี อ้ พิพาทปั ญหาสิง่ แวดล้อมระหว่างโครงการกับ
ชุมชนและพิจารณากาหนดอัตราการชดเชยกรณีขอ้ พิพาทปั ญหาสิง่ แวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน
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12) ความถีใ่ นการประชุม
(1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA
Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการฯ ทัง้ หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้ อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจาเป็ นเร่งด่วนสามารถ
ประชุมก่อนกาหนด เวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ
ทัง้ หมด
(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียง 1 เสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ป ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียง
ชีข้ าด
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA Monitoring Committee) และจะด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามที่ ม าตรการก าหนด
โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตั ้ง
คณะกรรมการฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
รายละเอียดมาตรการ : งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการด าเนิ น งานด้า นการ
บริหารงานของบริษทั โรงงานน้าตาลบุรรี มั ย์ จากัดในวงเงินขัน้ ต่า 200,000 บาท/ปี หลังจากนัน้ ให้จดั สรร
งบประมาณจากการดาเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่ 200,000 บาท/ปี โดยงบประมาณที่เหลือ
จากปี ก่อนหน้าให้เป็ นเงินสะสมเพื่อใช้ในการดาเนินงานในปี ถดั ไป


เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ ม (EIA Monitoring Committee) และจะดาเนิ น การให้เ ป็ นไปตามที่ม าตรการก าหนด โดย
โครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตั ้ง
คณะกรรมการฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 รายละเอี ยดมาตรการ : กาหนดให้มกี ารจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น โดย
กาหนดให้ดาเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็ นประจาทุกครัง้ ทีม่ กี ารปรับหรือแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ อีกครัง้
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เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ ม (EIA Monitoring Committee) และจะดาเนิ น การให้เ ป็ นไปตามที่ม าตรการก าหนด โดย
โครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตั ้ง
คณะกรรมการฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 รายละเอียดมาตรการ : ในการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมทุกครัง้ ต้องทาจดหมาย
แจ้งและเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ให้ม ี
ส่วนร่วมในการดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอดให้กบั ชุมชน
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ ม (EIA Monitoring Committee) และจะดาเนิ น การให้เ ป็ นไปตามที่ม าตรการก าหนด โดย
โครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตัง้
คณะกรรมการฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 รายละเอี ยดมาตรการ : กาหนดให้มกี ารศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมทีค่ ล้ายคลึงกัน อย่างน้อย
1 ครัง้ ในรอบวาระ
เหตุ ผ ล : โครงการอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตัง้ คณะกรรมการติด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA Monitoring Committee) และจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีม่ าตรการกาหนด
โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตัง้
คณะกรรมการฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 รายละเอียดมาตรการ : หลังได้รบั อนุมตั /ิ อนุ ญาตจากหน่วยงานอนุ มตั /ิ ผูอ้ นุญาตให้
เริม่ ประกอบกิจการโรงงานส่วนขยายแล้วให้แต่งตัง้ คณะกรรมการกองทุนหรือเป็ นคณะกรรมการชุด
เดียวกันกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และให้จดั
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนภายใน 6 เดือน เพื่อแจ้งบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการกองทุน
เหตุผ ล : โครงการอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตัง้ คณะกรรมการติด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA Monitoring Committee) และจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีม่ าตรการกาหนด
โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
จัดทาโดย บริษทั เทคนิคสิง่ แวดล้อมไทย จากัด
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แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดตัง้
คณะกรรมการฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 รายละเอียดมาตรการ : เงื่อนไขการนาเงินกองทุนสิง่ แวดล้อมของโครงการไปใช้
ประโยชน์ ใ ห้อ ยู่ใ นดุล พินิจของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยขอบเขต/
กิจกรรมขอเสนอโครงการไม่ใช้เงินกองทุนในรูปแบบของการบริจาคแต่ให้นาเงินกองทุนไปใช้ในกิจกรรม
เพื่อการศึกษาการดูแลคุณภาพสิง่ แวดล้อมและการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทัง้ นี้การกาหนดกิจกรรมให้อยู่
ในการพิจารณาและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโรงงานน้ า ตาลและโรงไฟฟ้ าชีวมวลในโรงงาน
น้ าตาลนาเงินงบประมาณจากกองทุนไปใช้ประโยชน์เพื่อทาโครงการทีเ่ กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่านัน้
และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนในวงกว้างในขอบเขตของโครงการพัฒนาและฟื้ นฟูทอ้ งถิน่ ไม่นา
งบประมาณจากกองทุนไปใช้ประโยชน์ทบั ซ้อนดังนี้
(3.1) โครงการทีห่ น่วยงานปกครองทุกระดับเป็ นผูร้ บั ผิดชอบอยู่แล้วตามแผนพัฒนาต่าง ๆ
และกิจการทีม่ งี บประมาณแผ่นดินสนับสนุน
(3.2) โครงการที่ส มาคมชาวไร่อ้อ ยเป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบอยู่แ ล้ว ตามกฎระเบีย บต่ า ง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(3.3) โครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒ นาไฟฟ้ าเพื่อการพัฒนาหรือ
ฟื้ นฟูท้องถิน่ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ า พ. ศ. 2553 หรือที่มกี ารปรับปรุงและ
เพิม่ เติมในอนาคต
(3.4) โครงการทีอ่ ยูใ่ นแผนงานมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในแต่ละปี
(3.5) จัดทาข้อตกลงแต่ละโครงการที่ ใช้งบประมาณจากกองทุนและทาการเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุ นตามแผนงานหรือ งวดเงินเพื่อ การดาเนินงานโครงการ โดยต้อ งรายงานความคืบหน้ าและ
ประเมินผลการดาเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เหตุผ ล : โครงการอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตัง้ คณะกรรมการติด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA Monitoring Committee) และจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีม่ าตรการกาหนด
โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
แนวทางหรื อ แผนการด าเนิ นการแก้ ไ ข : โครงการอยู่ร ะหว่ า งด าเนิ น การจัด ตัง้
คณะกรรมการฯ โดยโครงการกาหนดแผนการดาเนินงานดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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1.10 หัวข้อมาตรการ : ด้านพืน้ ทีส่ เี ขียวและสุนทรียภาพ
 รายละเอียดมาตรการ : ติดตัง้ เครื่องวัดแรงดึงน้ าของดิน (Tensiometer) ในพืน้ ทีส่ ี
เขียวและแนวกันชนของโครงการ ซึง่ ทาให้สามารถบ่งชีส้ ภาพความชืน้ ของดินได้อย่างแม่นยา และทาให้
โครงการสามารถปรับเปลีย่ นอัตราการให้น้ าเพื่อให้รากพืชสามารถดูดน้าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
เหตุ ผ ล :โครงการอยู่ ร ะหว่ า งจัด ท าแผนเพื่อ ติ ด ตั ง้ เครื่อ งวัด แรงดึ ง น าของดิน
(Tensiometer) ในพืน้ ทีส่ เี ขียวไว้สาหรับตรวจวัดค่าความชื้นของดิน เพื่อให้สามารถกาหนดเวลาการรด
น้าต้นไม้ได้อย่างเหมาะสม
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อ จัดทา
แผนติดตัง้ เครือ่ งวัดแรงดึงน้าของดิน (Tensiometer) ในพืน้ ทีส่ เี ขียวและแนวกันชนของโครงการ
2. มาตรการที่ปฏิ บตั ิ ไม่ได้ : ไม่พบ
3. มาตรการที่ปฏิ บตั ิ ได้แต่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ : ไม่พบ
4. มาตรการที่ยงั ไม่ถึงเวลาปฏิ บตั ิ : ไม่พบ
5.2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การปฏิบตั ติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ในโรงงานนาตาล(ระยะด าเนินการ) บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรรี มั ย์ จากัด ระหว่างเดือ นกรกฎาคมธันวาคม 2563 จานวนทัง้ หมด 13 หัวข้อ ได้แก่
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด
3. ระดับเสียง
4. คุณภาพน้าทิง้
5. คุณภาพน้าฝน
6. คุณภาพดิน
7. คุณภาพน้าใต้ดนิ
8. คุณภาพเถ้า
9. คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
10. ระดับเสียงในสถานประกอบการ
11. ค่าความร้อน
12. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
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ทางโครงการสามารถปฏิบตั คิ รบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรฐานทีห่ น่วยงานราชการกาหนด
5.3 สรุป ประเด็น หรื อ มาตรการที่ ไ ด้ ป ฏิ บ ตั ิ โ ดยปรับ ปรุง หรื อ เปลี่ ย นแปลงไป เนื่ อ งจากการ
ด าเนิ นงานที่ ผ่ า นมาสามารถป้ องกันและแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งสมบู รณ์ หรื อ
มาตรการดังกล่าวไม่มีความจาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ อีกต่อไป
การปฏิบตั ติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ในโรงงานน้ า ตาล (ระยะดาเนินการ) บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรรี มั ย์ จากัด ระหว่างเดือ นกรกฎาคมธันวาคม 2563 ทางโครงการไม่พบมาตรการทีต่ อ้ งดาเนินการดังกล่าว
ผลกระทบสิง่
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