ແບບຟອມການກວດສອບສະເພາະ ສາລັບ ມານຕະຖານ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຕິດຕາມກວດກາ ສາລັບ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້ານາ້ ຕົກ ເຊນາ້ ນ້ອຍ 2 ແລະ ເຊກະຕາ 1
ລ/ດ

ບັນຫາຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບ

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ

ລະດັບຂອງການປະຕິ
ບັດຕາມໂດຍອີງໃສ່
ການປະເມີນຜົນສ່ວນ
ບຸກຄົນໃນລະຫວ່າງ
ການກວດກາພາກສະ
ໜາມ
1

2

1

ການຄຸມ
້ ຄອງການປ່ອຍນາ້
ລຸມ
່ ເຂອ
ື່ ນ

ປະລິມານນ້າໃນຫ້ວຍອາດມີ
ການປ່ຽນແປງ

ໂຄງການທີນ
ື່ າໃຊ້ນ້າໃນລາຫ້ວຍ ແລະ ໄດ້ມີ
ການປ່ອຍນ້າລຸມ
່ ເຂື່ອນ

√

2

ຝຸນ
່ ລະອອງ

ຝຸ່ນລະອອງຈາກການກສ
ື່ ້າງ

ແກ້ໄຂບັນຫາຝຸ່ນລະອອງໃນເຂດກື່ສ້າງມີມາດ
ຕະການຫົດນ້າ ແລະ ວັດແທກຕາມມາດຕະ
ຖານຂອງ ກຊສ

√

3

ສຽງ

ລົບກວນປະຊາຊົນ ແລະ ສັດ
ປ່າໃນເຂດໃກ້ຄຽງ

ເຂດກື່ສ້າງຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ມີການ
ຄວບຄຸ້ມໃຫ້ຢໃ່ ນມາດຕະຖານຂອງ ກຊສ

√

4

ດິນ

ອາດເຮັດໃຫ້ການພັງທະລາຍ
ຂອງໜ້າດິນໄລຍະການກສ
ື່ ້າງ
ແລະ ມີການຕົກຕະກອນ

ການົດເຂດປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຕາມສາຍ
ນ້າ ເຊນ້ານ້ອຍ ແລະ ເຊກະຕາ, ປກຕົ້ນໄມ້ ຫ
ຫຍ້າໃສ່ບ່ອນທີມ
ື່ ີຄວາມສ່ຽງ,
ສ້າງປະຕລະ
ບາຍຕະກອນອອກຈາກໜ້າເຂື່ອນ

√

ຕ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້າ 2
ຄັ້ງຕປ
ື່ ີ ໂດຍອີງໃສມາດຕະຖານຂອງ ກຊສ

5

ນາ້

ການທັບຖົມ ແລະ ການເນົື່າ
ເປື່ອຍຂອງພດໃນໄລຍະດາ
ເນີນງານ

6

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ຈານວນໜື່ງອາດຖກຕັດ ສາລັບໄມ້ມີຄ່າທີື່ຕັດອອກຈາກອ່າງຕ້ອງມອບ
ອອກຈາກບລິເວນອ່າງ ແລະ ບ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງປະມນ

3

√

√

4

5

ເຫດຜົນ
(ໜາຍເຫດ)

7

8

9

10

ສັດປ່າ

ສັດນາ້

ການນາໃຊ້ດນ
ິ

ຜົນລະປກ

ລິເວນກິດຈະກາການກື່ສ້າງ.

ຂາຍ ແລະ ປກຕົ້ນໄມ້ທົດແທນໃນເຂດອ່າງ

ອາດຈະມີການແຕກຕື່ນຂອງ
ສັດປ່າເນື່ອງຈາກມີຄົນຫາຍ
ແລະ ເຄື່ອງຈັກກື່ສ້າງ

ເຂດກື່ສ້າງບໄື່ ດ້ຜ່ານແຫງື່ ສາຄັນຂອງສັດປ່າ
ແລະ ບມ
ື່ ີການລ່າສັດປ່າ

ນ້າອາດຈະຂຸ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະກື່ ສົື່ງເສີມການປ່ອຍສັດນ້າໃນເຂດອ່າງ ແລະ
ສ້າງ ແລະ ຈະມີຜົນກະທົບຕື່
ເຂດລຸມ
່ ເຂ່ື່ອນ
ກັບການຂ້ນລົງຂອງປາ
ມີການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ຫາໂຄງການ, ເຮອນພັກກາມະ
ກອນ ແລະ ເຮອນຈັກ. ດິນ
ສວນກື່ອາດຈະຖກຜົນກະທົບ
ໃນໄລຍະກື່ສ້າງ

√

√

ຊົດເຊີຍດິນທີເື່ ສຍຕາມຕົວຈິງ
√

ຜົນລະປກເປັນຕົ້ນ: ກາເຟ, ຊາ ຊົດເຊີຍດິນທີເື່ ສຍຫາຍຕາມມນຄ່າຕົວຈິງ
ໝາກແນ່ງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກິນໝ ແລະ ຊົດເຊີຍຄ່າຜົນລະປກ
າກ ຈານວນໜື່ງຂອງປະຊາຊົນ
ອາດຖກຕັດອອກຈາກການຂະ

√

ຫຍາຍເສັ້ນທາງເຂົ້າໃນໂຄງ
ການ ແລະ ການກສ
ື່ ້າງຂອງ
ໂຄງການ
11

ການສັນຈອນ

ມີການກສ
ື່ ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ
ການົດປ້າຍສັນຍານເຕອນໄພຕ່າງໆ
ໂຄງການ. ການສັນຈອນໄປມາ
ຢໃ່ ນເຂດໂຄງການໃນໄລຍະ
ດາເນີນການກສ
ື່ ້າງອາດມີ
ຄວາມສັບສົນເລັກນ້ອຍ

√

12

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພ

ອາດມີການບາດເຈັບ ຫ ເປັນ
ຂອງຄົນງານ ຫ ປະຊາຊົນໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ

ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພ, ມີການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ຝກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ

13

ສິງື່ ເສດເຫອ

ມີຜົນກະທົບຕສ
ື່ ິື່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ໃນການຖີ້ມຂີ້
ເຫຍ້ອຊະຊາຍ

ບຖ
ື່ ິ້ມຊະຊາຍ, ການົດຈຸດຖິ້ມໃຫ້ຄັກແນ່

14

ບັນຫາສັງຄົມ

ການເສື່ອມເສຍທາງດ້ານສິນ
ລະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ

ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄົນງານນັບຖຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບວຽກງານຂອງ
ສັງຄົມ

√

15

ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າ

ຕ້ອງໄດ້ມີການລາຍງານປົກກະຕິປະຈ່າໄຕມາດ
ແລະ ປະຈາປີ

√

16

ບົດລາຍງານສຸກເສີນ

ຕ້ອງມີການລາຍງານພາຍໃນ 24 ຊົື່ວໂມງ ທາງ
ດ້ານໂທລະສັບ ແລ້ວນາສົື່ງເອກະສານຕາມຫັງ

17

ຄາເເນະນາກວດກາ
1. ບລິສັດ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສເພີື່ມເຕີມໃນການເກັບມ້ຽນສິື່ງເສດເຫອ ຢເ່ ຂດເຮອນຈັກໄປໄວ້ໃນສະຖານ

√

√

√

ທີື່ໆການົດໄວ້;
2. ບລິສັດ ຕ້ອງອະນາໄມດິນອອກຈາກເຂດແຄມຫ້ວຍເຊນ້ານ້ອຍ່ພາຍຫັງສາເລັດການກື່ສ້າງ່(ສະຖານ
ທີື່ແຄ້ມກື່ສ້າງໜ້າເຮອນຈັກ)່ ອອກໄປເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນສະຖານທີື່ຈັດສັນໄວ້ສະເພາະ່ ແລະ່ ຕ້ອງມີ
ມາດຕະການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນເຂດເຮອນຈັກ;
ຂສ
້ ັງເກດ:
(1) ບື່ປະຕິບັດ;

(2) ປະຕິບັດໜ້ອຍ;
ຜຢ
້ ງັ້ ຢນ

(3) ປະຕິບັດເປັນໄລຍະ;

(4) ປະຕິບັດໄດ້ດີ;

(5) ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຕັມທີື່.
ຜບ
້ ນ
ັ ທກ

