ແບບຟອມປະເມີນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການຄມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິງິ່ ແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ໂຄງການລົງທຶນ ສາລັບ ໂຄງການເຂອ
ິ່ ນໄຟຟຸ້ານາັ້ ຕົກ ເຊນາັ້ ນ້ອຍ 2 ແລະ ເຊກະຕາ
1 ເມອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາສັກ.
I. ຂມ
ັ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບໂຄງການ
- ຊໂິ່ ຄງການ: ເຂິ່ອນໄຟຟຸ້ານັ້າຕົກ ເຊນັ້ານ້ອຍ 2 ແລະ ເຊກະຕາ 1
- ຊິ່ເຈົາັ້ ຂອງໂຄງການ: ເຂິ່ອນໄຟຟຸ້າເຊນັ້ານ້ອຍ ແລະ ເຊກະຕາ ຈາກັດຜູຸ້ດຽວ
- ປະເພດໂຄງການ: ເຂິ່ອນໄຟຟຸ້ານັ້າຕົກ
- ຂະແໜງການ: ໄຟຟຸ້າ
- ໄລຍະສາປະທານ: 50 ປີ (ໄລຍະກສ
ິ່ ້າງ 2 ປີ)
- ກາລັງຕິດຕັງັ້ : 21 ເມກາວັດ
- ກາລັງການຜະລິດ: 120 ກິກາວັດໂມງ/ປີ
- ເນອ
ັ້ ທີອ
ິ່ າ່ ງໂຕ່ງ: 320 ກິໂລຕາແມັດ
- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA): ໄລຍະກສ
ິ່ ້າງ
- ໃບຢັັ້ງຢນຮັບຮອງ (IEE/EIA): IEE
ສະບັບເລກທີ: 743/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ 18 ມີນາ 2011
- ໃບຮັບຮອງ EMMPCP/OP:………………………
ເລກທີ:………………ລົງວັນທີ………………
- ເນອ
ັ້ ທີສ
ິ່ າປະທານ:.........................ເຮັກຕາ
II.

ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ

- ວັນທີລງົ ຕິດຕາມກວດກາ: 28-31/ມີນາ/2017
- ປະເພດການຕິດຕາມກວດກາ: ປົກກະຕິ
- ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ: ທ່ານ ຖາວອນ ວົງໂພສີ, ຮອງຫົວໜ້າ ກປສສ
- ບົດບັນທຶກລົງຕິດຕາມກວດກາ: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້
- ລາຍຊຄ
ິ່ ະນະລົງຕິດຕາມກວດກາ: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້
- Checklist: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້
III.

ຈດປະສົງຂອງການກວດກາ ແລະ ບັນຫາທີິ່ເອົາໃຈໃສ່

- ເພິ່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປຸ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດຕາມທີິ່ການົດໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ;
- ເງິ່ອນໄຂ ແລະ ພັນທະທີິ່ການົດໃນໃບຢັັ້ງຢນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ຖກຮັບຮອງໄປແລຸ້ວນັັ້ນ.

IV.

ສະພາບໂຄງການໃນປະຈບັນ

ໂຄງການເຂິ່ອນໄຟຟຸ້ານັ້າຕົກ ເຊນັ້ານ້ອຍ 2 ແລະ ເຊກະຕາ 1 ຕັັ້ງຢູເ່ ມອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາສັກ , ມີໄລຍະ
ສາປະທານ 50 ປີ (ໄລຍະກສ
ິ່ ້າງ 2 ປີ), ມີເນັ້ອທີິ່ອ່າງໂຕ່ງ 320 ກມ2, ເນັ້ອທີິ່ອ່າງເກັບນັ້າ 4 ເຮັກຕາ, ເຂິ່ອນສູງ 8
ແມັດ, ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂິ່ອນ 38 ແມັດ, ມີກາລັງຕິດຕັັ້ງລວມ 21 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟຸ້າໄດຸ້ 120
ກິກາວັດໂມງຕິ່ປ,ີ ໂຄງການດັິ່ງກ່າວເລີິ່ມກິ່ສ້າງແຕ່ຕົັ້ນເດອນ 6 ປີ 2014 ເຊິິ່ງປັດຈບັນແມ່ນສາເລັດການກິ່ສ້າງ 92 %.
ໂຄງການເຊນາັ້ ນ້ອຍ 2 ຈະໃຊຸ້ເຮອນຈັກ ແລະ ເຂິ່ອນທົດນັ້າ ແລະ ລະບົບສາຍສົິ່ງໄຟຟຸ້າ ຮ່ວມກັບໂຄງການໄຟຟຸ້ານັ້າ
ຕົກເຊກະຕາ 1 ແລະ ໄດຸ້ຜະລິດໄຟຟຸ້າເຂົັ້າສະຖານີໄຟຟຸ້າເຊນັ້ານ້ອຍ 2. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດຸ້ອອກໃບຢັັ້ງຢນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການ
ສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 743/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ 18 ມີນາ 2011.
V.

ບັນຫາທີພ
ິ່ ບ
ົ ເຫັນ

- ສິງິ່ ເສດເຫອ: ຍັງພົບເຫັນສິິ່ງເສດເຫອຊະຊາຍຢູເ່ ຂດເຮອນຈັກ;
- ຄນນະພາບນາັ້ : ບໄິ່ ດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ;
- ຄນນະພາບອາກາດ: ມີຂຝ
ີັ້ ່ນລະອອງຢູຕ
່ າມເສັັ້ນທາງເຂດເຮອນຈັກໄຟຟຸ້າເຊກະຕາ 1
- ສຽງ ແລະ ການສັນ
ິ່ ສະເທອນ: ບໄິ່ ດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ;
- ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ: ຍັງພົບເຫັນພະນັກງານ-ກາມະກອນ ຈານວນໜຶິ່ງບໃິ່ ສ່ອປະກອນປຸ້ອງກັນຄວາມ
ປອດໄພ ເຂດກິ່ສ້າງເຮອນຈັກ;
- ການເຊາະເຈິ່ອນ: ຍັງພົບເຫັນມີການເຊາະເຈິ່ອນຂອງດິນເຂດກິ່ສ້າງເຮອນຈັກ.
- ແລະ ອນ
ິ່ ໆ:................................................................................................................
VI.

ສະເໜີແກຸ້ໄຂ

- ການົດເວລາໃນການແກຸ້ໄຂ: 90 ວັນລັດສະການ
- ບັນຫາອອກໃຫຸ້ໂດຍ: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
- ອະທິບາຍການແກຸ້ໄຂບັນຫາໂດຍຫຍ:ັ້
1. ໃຫຸ້ບລິສັດ ຈັດເກັບມ້ຽນສິິ່ງເສດເຫອທີຊ
ິ່ ະຊາຍຢູເ່ ຂດເຮອນຈັກໄປໄວຸ້ໃນສະຖານທີິ່ທີິ່ການົດໄວຸ້;
2. ໃຫຸ້ບລິສັດ ຄວບຄມພະນັກງານ-ກາມະກອນ ໃນການນາໃຊຸ້ອປະກອນປຸ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນເວລາ
ກິ່ສ້າງ;
3. ໃຫຸ້ບລິສັດ ອະນາໄມດິນອອກຈາກເຂດແຄມຫ້ວຍເຊນັ້ານ້ອຍ ພາຍຫັງສາເລັດການກິ່ສ້າງ (ສະຖານທີິ່ແຄຸ້ມ
ກິ່ສ້າງໜ້າເຮອນຈັກ) ອອກໄປເກັບມ້ຽນໄວຸ້ໃນສະຖານທີິ່ຈັດສັນໄວຸ້ສະເພາະ;
4. ໃຫຸ້ບລິສັດ ເອົາໃຈໃສ່ຕິ່ມ ໃນການປຸ້ອງກັນການເຊາະເຈິ່ອນຂອງດິນເຂດເຮອນຈັກ;
5. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປັບປງບົດລາຍງານການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ ແລຸ້ວນາສົິ່ງໃຫຸ້
ກຊສ ຮັບຮອງ;

6. ໃຫຸ້ບລິສັດ ສ້າງແຜນຟັ້ນຟູປ່າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງຈາປາສັກ ແລະ ຫຊສ ເມອງປາກຊ່ອງ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລຸ້ວ ສາເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;
7. ໃຫຸ້ບລິສັດ ນາສົິ່ງ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ປະຈາໄຕມາດ ແລະ ປະຈາປີ ໃຫຸ້ພາກສ່ວນລັດຖະບານ (ກຊສ, ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ)
ຮັບຊາບ;
8. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບເມອງປາກຊ່ອງ ໃນການສ້າງແຜນກິດຈະກາເພິ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫຸ້ກັບປະຊາຊົນ
ທີິ່ຢໃູ່ ກຸ້ຄຽງເຂດໂຄງການ;
9. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງຈາປາສັກ ແລະ ຫຊສ ເມອງປາກຊ່ອງ ໃນການລົງການຕິດຕາມ
ກວດກາຄນນະພາບນັ້າ ຈານວນ 2 ຄັັ້ງ/ປີ ແລຸ້ວ ສາເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;
10. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງຈາປາສັກ ແລະ ຫຊສ ເມອງປາກຊ່ອງ ໃນການລົງຕິດຕາມ
ກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ;
11. ໃຫຸ້ບລິສັດ ສະໜອງງົບປະມານທີິ່ລະບໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ ກຊສ ໄດຸ້ຮັບຮອງໄປນັັ້ນ ເພິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ
ກ່ອນຈະມີການປັບປງແຜນດັິ່ງກ່າວຄນໃໝ່.

