รายงานแผนและผลการดาเนินงาน
ด้ านการฟื้ นฟูการทาเหมือง

โครงการเหมืองแร่ ชนิดหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพือ่
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพือ่ อุตสาหกรรมก่ อสร้ าง
ประทานบัตรเลขที่ 28035/15724, 28036/15625, 28039/15626
และ 28040/15627
ตาาบลหน้ าพระลาน อาาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เสนอต่ อ
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ และสานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สิ งหาคม 2556

รายงานแผนและผลการดาเนินงานด้ านการฟื้ นฟูพนื้ ทีท่ ที่ าเหมือง
เสนอต่ อกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
และสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การรายงานครั้งที่…1…./วันที่…30….เดือน…สิ งหาคม……พ.ศ…2556……
1. ข้อมูลประทานบัตร
ชื่อผูถ้ ือประทานบัตร…บมจ. ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด……ชื่อผูร้ ับช่วงการทาเหมือง….-….…
หมายเลขประทานบัตร…28035/15724, 28036/15625, 28039/15626 และ 28040/15627…..
หมายเลขคาขอประทานบัตรเดิม…… 51/2534, 52/2534, 55/2534 และ 56/2534….……
ที่ต้ งั ตาบล…หน้าพระลาน….อาเภอ……เฉลิมพระเกียรติ…จังหวัด……สระบุรี….….
ชนิดแร่ ……หิ นปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซี เมนต์และแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหิ นปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง…วิธีการทาเหมือง…เหมืองหาบ………….
ประทานบัตรที่ 28035/15724 เริ่ มตั้งแต่.. 2 มิ.ย. 2548..วันสิ้ นอายุ.. 01 มิ.ย. 2558.…อายุประทาน
บัตร…10…ปี
ประทานบัตรที่ 28036/15625, 28039/15626, 28040/15627 เริ่ มตั้งแต่.. 9 ก.ย. 2546..วันสิ้ นอายุ.. 08
ก.ย. 2556.…อายุประทานบัตร…10…ปี
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด………928-3-62……ไร่ โดยกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินดังนี้
(x ) มีกรรมสิ ทธิ์ …101-1-73..….ไร่ โดยจาแนกเป็ น น.ส.3ข 92-1-3.5 ไร่ และ นส.3 9-0-69.5..ไร่
(x ) ที่รัฐ……827-1-89……….ไร่ โดยอยูใ่ นเขตนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ( )
อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………...ไร่

2. ข้อมูลการทาเหมืองปัจจุบนั
สภาพปัจจุบนั ( x) เปิ ดการทาเหมือง ( ) หยุดการทาเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทาเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่ องทั้งหมดในปั จจุบนั ……50……ไร่
จานวนหน้าเหมือง……………1………………แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลาดับ)… 28039/15626 ขนาด 50 ไร่ ….
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิ น………………-……………แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลาดับ)……… …………ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่ / สานักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม………….………ไร่
จานวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทาเหมืองแล้ว……-….แห่ง ขนาด……-….ไร่ ลึก…-…เมตร
พื้นที่ที่ผา่ นการทาเหมืองแล้ว……0……ไร่ พื้นที่ที่ทาการฟื้ นฟูแล้ว 1.75 ..ไร่ (700 ต้น)

3. รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้ นสุ ดการทาเหมือง (รู ปที่ 1)
(x ) พัฒนาเป็ นแหล่งน้ าสาธารณะ ( ) พัฒนาเป็ นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
( ) พัฒนาเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ( x) ปลูกสร้างสวนป่ า
( ) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………

4. ผลการดาเนิ นงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา (รู ปที่ 2)
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูพ้นื ที่บริ เวณหน้าเหมือง
จานวน………………..แห่ง เนื้อที่……………………….ไร่
วิธีดาเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)…………………ไร่
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิ น
จานวน………………………………..แห่ง เนื้อที่……………….……ไร่
วิธีดาเนินการ……………………………………………………………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูขมุ เหมืองที่ไม่ใช้ในการทาเหมืองแล้ว
จานวน………………….แห่ ง ขนาด (กxยxล)………….เมตร
วิธีดาเนินการ………………………………………………………………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูระบบป้ องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริ เวณหน้าเหมืองที่เก็บกอง
เปลือกดิน/เศษ
หิน และบริ เวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทานบดินและคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอน เป็ นต้น
จานวน……………………แห่ง ขนาด(กxยxล)………………………..เมตร
วิธีดาเนินการ………………………………………………………………
(x ) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่วา่ งทัว่ ไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้ อที่……1.75…ไร่
วิธีดาเนินการ……ดาเนินการปลูกพืชและต้นไม้ในบริ เวณขอบประทานบัตร 28039/15626 จานวน
ที่ปลูกต้นไม้ 700 ต้น เป็ นจานวนพื้นที่ 1.75 ไร่ ………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูพ้นื ที่บริ เวณโรงโม่หิน เนื้อที่………………….ไร่
วิธีดาเนินการ……………………………………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูพ้นื ที่บริ เวณสานักงาน / บ้านพัก เนื้อที่………….ไร่
วิธีดาเนินการ………………………………………………
รวมพื้นที่ที่ได้รับการฟื้ นฟูสภาพพื้นที่แล้ว………………………ไร่
รวมจานวนต้นไม้ที่ปลูก……………………...ต้น
งบประมาณดาเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ………5,000 ……….บาท

5. แผนการดาเนิ นงานในช่วง 3 ปี ข้างหน้า
5.1 แผนการดาเนิ นงานที่จะจัดทาในช่วง 3 ปี ข้างหน้า (รู ปที่ 3)
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูพ้นื ที่บริ เวณหน้าเหมือง
จานวน………………………………แห่ง เนื้อที่………………ไร่
วิธีดาเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)…………………………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิ น
จานวน…………………………….แห่ง เนื้อที่…………………………ไร่
วิธีดาเนินการ……………………………………………………………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูขมุ เหมืองที่ไม่ใช้ทาเหมืองแล้ว
จานวน…………………………….แห่ง เนื้อที่………..…………….เมตร
วิธีดาเนินการ………………………………………………………………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูระบบป้ องกันการชะล้างตะกอนดินจากบิเวณหน้าเหมืองที่เก็บกอง
เปลือกดิน/เศษหิ น
และบริ เวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทานบดินและคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอน เป็ นต้น
จานวน…………………………แห่ง ขนาด(กxยxล)………………..เมตร
วิธีดาเนินการ………………………………………………………………
( x ) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่วา่ งทัว่ ไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้ อที่…5……ไร่
รวม………2,000……………...ต้น
วิธีดาเนินการ………ดาเนินการปลูกต้นไม้บริ เวณขอบประทานบัตร โดยมีระยะระหว่างต้น
โดยประมาณ 2x2 เมตร เป็ นจานวนพื้นที่ 5 ไร่ …………………………………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูพ้นื ที่บริ เวณโรงโม่หิน เนื้อที่………………….ไร่
วิธีดาเนินการ……………
( ) การปรับสภาพและฟื้ นฟูพ้นื ที่บริ เวณสานักงาน / บ้านพัก เนื้อที่…………………….ไร่
วิธีดาเนินการ………………………………………………………………
5.2 การจัดเตรี ยมงบประมาณ
งบประมาณสาหรับดาเนินงานตามแผนงาน……15,000…………บาท
งบประมาณสาหรับการบารุ งพื้นที่ที่ฟ้ื นฟูแล้ว…………3,000….บาท
ปั ญหาและอุปสรรคที่ตอ้ งการความช่วงเหลือ / สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ และส่ วนราชการ

อื่น ๆ…เนื่องจากปั จจุบนั การทาเหมืองยังเป็ นช่วงพัฒนาและยังไม่มีพ้นื ที่ ที่สิ้นสุ ดการทาเหมือง ทา
ให้ตอ้ งหาพื้นที่ที่วา่ งและพื้นที่ตามแนวถนนซึ่ งอาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
………………………………………………………

(ลงชื่อ)………….………………………………
(…นาย อุปดิศร์ ทิศสักบุรี...)
ตาแหน่ง………ผูจ้ ดั การโครงการ………
บมจ. ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด ผูจ้ ดั ทารายงาน
วันที่…30 สิ งหาคม 2556……
รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดาเนินการ

(ลงชื่อ)…………..…………...………………
(……นาย ณรงค์วทิ ย์ สุ ทธิเนียม (สม. 404)…..)
วิศวกรควบคุม
วันที่……30 สิ งหาคม 2556………

การฟื้ นฟูโดยการปลูกต้นไม้เมื่อพื้นที่บริ เวณดังกล่าวสิ้นสุดการทาเหมือง
บริ เวณที่คาดว่าจะพัฒนาเป็ นแหล่งน้ าเมื่อพื้นที่บริ เวณดังกล่าวสิ้นสุดการทาเหมือง

รู ปที่ 1: แผนการฟื้ นฟูสภาพพื้นที่โดยภาพรวมของโครงการ

จุดทีม่ กี ารปลูกต้นไม้ ทดแทนแล้ ว

จุดทีม่ กี ารปลูกต้นไม้ ทดแทนแล้ ว

รู ปที่ 2 : ขอบเขตการดาเนินกิจกรรมภายในโครงการและการดาเนินงานด้านการฟื้ นฟูพ้นื ที่ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั

จุดทีจ่ ะปลูกต้ นไม้ ทดแทนในช่ วง
3 ปี ข้ างหน้ า

จุดทีจ่ ะดูแลต้ นไม้ ทปี่ ลูกทดแทน
ไว้ แล้ วในปี 2556

จุดทีจ่ ะดูแลต้ นไม้ ทปี่ ลูกทดแทนไว้ แล้ วในปี 2556

จุดทีจ่ ะปลูกต้ นไม้ ทดแทนในช่ วง 3 ปี ข้ างหน้ า

รู ปที่ 3: ขอบเขตการดาเนินกิจกรรมภายในโครงการและการดาเนินงานด้านการฟื้ นฟูพ้นื ที่ในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

