
ແບບຟອມປະເມນີການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລອ້ມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ໂຄງການລງົທນຶ ສ າລບັ ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້ານ ັ້າຕກົ ເຊນ ັ້ານອ້ຍ 2 ແລະ ເຊກະຕ າ 

1  ເມ ອງປາກຊອ່ງ, ແຂວງຈ າປາສກັ. 
 

I. ຂ ັ້ມນູກຽ່ວກບັໂຄງການ 
- ຊ ິ່ໂຄງການ: ເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້ານ ັ້າຕົກ ເຊນ ັ້ານ້ອຍ 2 ແລະ ເຊກະຕ າ 1    
- ຊ ິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ: ເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້າເຊນ ັ້ານ້ອຍ ແລະ ເຊກະຕ າ ຈ າກັດຜູຸ້ດຽວ 
- ປະເພດໂຄງການ: ເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້ານ ັ້າຕົກ 
- ຂະແໜງການ: ໄຟຟຸ້າ 
- ໄລຍະສ າປະທານ: 50 ປີ (ໄລຍະກ ິ່ສ້າງ 2 ປີ)  
- ກ າລງັຕດິຕັັ້ງ: 21 ເມກາວັດ 
- ກ າລງັການຜະລິດ: 120 ກກິາວັດໂມງ/ປີ 
- ເນ ັ້ອທີິ່ອາ່ງໂຕງ່: 320 ກໂິລຕາແມັດ  
- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA): ໄລຍະກ ິ່ສ້າງ 
- ໃບຢັັ້ງຢ ນຮບັຮອງ (IEE/EIA): IEE 

ສະບບັເລກທ:ີ 743/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວນັທ ີ18 ມີນາ 2011 
- ໃບຮບັຮອງ EMMPCP/OP:……………………… 

ເລກທ:ີ………………ລງົວນັທ…ີ…………… 
- ເນ ັ້ອທີິ່ສ າປະທານ:.........................ເຮກັຕາ 

 
II. ຄະນະຕດິຕາມກວດກາ 

- ວນັທລີງົຕດິຕາມກວດກາ: 28-31/ມີນາ/2017 
- ປະເພດການຕດິຕາມກວດກາ: ປົກກະຕ ິ
- ຄະນະຕດິຕາມກວດກາ: ທ່ານ ຖາວອນ ວົງໂພສີ, ຮອງຫົວໜ້າ ກປສສ  
- ບດົບັນທກຶລງົຕດິຕາມກວດກາ: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້ 
- ລາຍຊ ິ່ຄະນະລງົຕດິຕາມກວດກາ: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້ 
- Checklist: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້ 

 
III. ຈ ດປະສງົຂອງການກວດກາ ແລະ ບນັຫາທີິ່ເອາົໃຈໃສ ່

- ເພ ິ່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປຸ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ທ າມະຊາດຕາມທີິ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

- ເງ ິ່ອນໄຂ ແລະ ພັນທະທີິ່ກ ານົດໃນໃບຢັັ້ງຢ ນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ຖ ກຮັບຮອງໄປແລຸ້ວນັັ້ນ. 



IV. ສະພາບໂຄງການໃນປະຈ ບນັ 

ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້ານ ັ້າຕົກ ເຊນ ັ້ານ້ອຍ 2 ແລະ ເຊກະຕ າ 1  ຕັັ້ງຢູເ່ມ ອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈ າປາສັກ , ມີໄລຍະ
ສ າປະທານ 50 ປີ (ໄລຍະກ ິ່ສ້າງ 2 ປີ), ມີເນ ັ້ອທີິ່ອ່າງໂຕ່ງ 320 ກມ2, ເນ ັ້ອທີິ່ອ່າງເກັບນ ັ້າ 4 ເຮກັຕາ, ເຂ ິ່ອນສູງ 8 
ແມັດ, ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂ ິ່ອນ 38 ແມັດ, ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງລວມ 21 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟຸ້າໄດຸ້ 120 
ກິກາວັດໂມງຕ ິ່ປ,ີ ໂຄງການດັິ່ງກ່າວເລີິ່ມກ ິ່ສ້າງແຕ່ຕົັ້ນເດ ອນ 6 ປີ 2014 ເຊິິ່ງປັດຈ ບັນແມນ່ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງ 92 %. 
ໂຄງການເຊນ  ັ້ານ້ອຍ 2 ຈະໃຊຸ້ເຮ ອນຈັກ ແລະ ເຂ ິ່ອນທົດນ ັ້າ ແລະ ລະບົບສາຍສົິ່ງໄຟຟຸ້າ ຮ່ວມກັບໂຄງການໄຟຟຸ້ານ ັ້າ
ຕົກເຊກະຕ າ 1 ແລະ ໄດຸ້ຜະລິດໄຟຟຸ້າເຂົັ້າສະຖານີໄຟຟຸ້າເຊນ ັ້ານ້ອຍ 2. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າ 
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດຸ້ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການ
ສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 743/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ 18 ມນີາ 2011. 

V. ບນັຫາທີິ່ພບົເຫນັ 
 

- ສິິ່ງເສດເຫ  ອ: ຍັງພົບເຫັນສິິ່ງເສດເຫ  ອຊະຊາຍຢູເ່ຂດເຮ ອນຈັກ; 
- ຄ ນນະພາບນ ັ້າ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ຄ ນນະພາບອາກາດ: ມີຂີັ້ຝ ່ນລະອອງຢູຕ່າມເສັັ້ນທາງເຂດເຮ ອນຈັກໄຟຟຸ້າເຊກະຕ າ 1 
- ສຽງ ແລະ ການສັິ່ນສະເທ ອນ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ: ຍັງພົບເຫັນພະນັກງານ-ກ າມະກອນ ຈ ານວນໜຶິ່ງບ ິ່ໃສອ່ ປະກອນປຸ້ອງກັນຄວາມ
ປອດໄພ ເຂດກ ິ່ສ້າງເຮ ອນຈັກ; 

- ການເຊາະເຈ ິ່ອນ: ຍັງພົບເຫັນມີການເຊາະເຈ ິ່ອນຂອງດິນເຂດກ ິ່ສ້າງເຮ ອນຈັກ. 
- ແລະ ອ ິ່ນໆ:................................................................................................................ 
 

VI. ສະເໜແີກຸ້ໄຂ 
- ກ ານດົເວລາໃນການແກຸ້ໄຂ: 90 ວັນລັດສະການ 
- ບນັຫາອອກໃຫຸ້ໂດຍ: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
- ອະທບິາຍການແກຸ້ໄຂບນັຫາໂດຍຫຍ ັ້: 

1. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ຈັດເກັບມ້ຽນສິິ່ງເສດເຫ  ອທີິ່ຊະຊາຍຢູເ່ຂດເຮ ອນຈັກໄປໄວຸ້ໃນສະຖານທີິ່ທີິ່ກ ານົດໄວຸ້; 
2. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ຄວບຄ ມພະນັກງານ-ກ າມະກອນ ໃນການນ າໃຊຸ້ອ ປະກອນປຸ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນເວລາ

ກ ິ່ສ້າງ; 
3. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ອະນາໄມດິນອອກຈາກເຂດແຄມຫ້ວຍເຊນ ັ້ານ້ອຍ ພາຍຫ ັງສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງ (ສະຖານທີິ່ແຄຸ້ມ

ກ ິ່ສ້າງໜ້າເຮ ອນຈັກ) ອອກໄປເກັບມ້ຽນໄວຸ້ໃນສະຖານທີິ່ຈັດສັນໄວຸ້ສະເພາະ; 
4. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ເອົາໃຈໃສ່ຕ ິ່ມ ໃນການປຸ້ອງກັນການເຊາະເຈ ິ່ອນຂອງດິນເຂດເຮ ອນຈັກ; 
5. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປັບປ ງບົດລາຍງານການສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລຸ້ວນ າສົິ່ງໃຫຸ້ 

ກຊສ ຮັບຮອງ; 



 
6. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ສ້າງແຜນຟ ັ້ນຟູປ່າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງປາກຊ່ອງ 

ພິຈາລະນາຮັບຮອງ  ແລຸ້ວ ສ າເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;  
7. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ນ າສົິ່ງ ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ ປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ າປີ ໃຫຸ້ພາກສ່ວນລັດຖະບານ (ກຊສ, ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ) 
ຮັບຊາບ; 

8. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບເມ ອງປາກຊ່ອງ ໃນການສ້າງແຜນກິດຈະກ າເພ ິ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫຸ້ກັບປະຊາຊົນ
ທີິ່ຢູໃ່ກຸ້ຄຽງເຂດໂຄງການ; 

9. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງປາກຊ່ອງ ໃນການລົງການຕິດຕາມ
ກວດກາຄ ນນະພາບນ ັ້າ ຈ ານວນ 2 ຄັັ້ງ/ປີ ແລຸ້ວ ສ າເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ; 

10. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປະສານສົມທົບກບັ ພຊສ ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງປາກຊ່ອງ ໃນການລົງຕິດຕາມ
ກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ; 

11. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ສະໜອງງົບປະມານທີິ່ລະບ ໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກບັ ຜົນກະທົບຕ ິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ ກຊສ ໄດຸ້ຮັບຮອງໄປນັັ້ນ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ 
ກ່ອນຈະມີການປັບປ ງແຜນດັິ່ງກ່າວຄ ນໃໝ່. 

 
 


