
ແບບຟອມປະເມນີການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລອ້ມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ໂຄງການລງົທນຶ ສ າລບັ ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້ານ ັ້າຕກົ ຕາດສະແລນັ 

 ເມ ອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
I. ຂ ັ້ມນູກຽ່ວກບັໂຄງການ 
- ຊ ິ່ໂຄງການ: ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້ານ ັ້າຕົກ ຕາດສະແລັນ 
- ຊ ິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ: ບ ລິສັດ ຕາດສະແລນັ ຈ າກັດ 
- ປະເພດໂຄງການ: IEE 
- ຂະແໜງການ: ໄຟຟຸ້າ 
- ໄລຍະສ າປະທານ: 30 ປີ (ໄລຍະກ ິ່ສ້າງ 3 ປີ) 
- ກ າລງັຕດິຕັັ້ງ: 3.2 ເມກາວັດ 
- ກ າລງັການຜະລິດ: 17.30 ກກິາວັດໂມງ/ປີ 
- ເນ ັ້ອທີິ່ອາ່ງໂຕງ່:  102 ກມ2  
- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA): ດ າເນີນການຜະລິດໄຟຟຸ້າ 
- ໃບຢັັ້ງຢ ນຮບັຮອງ (IEE/EIA): IEE 

ສະບບັເລກທ:ີ 197/ສນຍ.ອວຕສ, ລົງວນັທ:ີ 01 ກ ມພາ 2008 
- ໃບຮບັຮອງ EMMPCP/OP:……………………… 

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

 
II. ຄະນະຕດິຕາມກວດກາ 

- ວນັທລີງົຕດິຕາມກວດກາ: 27-30/ມີນາ/2017 
- ປະເພດການຕດິຕາມກວດກາ: ປົກກະຕ ິ
- ຄະນະຕດິຕາມກວດກາ: ທ່ານ ຖາວອນ ວງົໂພສີ, 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 ຕາດສະແລັນ ຕັັ້ງຢູ່ເມ ອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂຄງການດັິ່ງກ່າວມີໄລ
ຍະສ າປະທານ 30 ປີ (ໄລຍະກ ິ່ສ້າງ 3 ປີ), ມີເນ ັ້ອທີິ່ອ່າງໂຕ່ງ 102 ກມ2, ມກີ າລັງຕິດຕັັ້ງ 3.2 ເມກາວັດ ແລະ ສາມາດ
ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟຸ້າໄດຸ້ 17.30 ກິກາວັດໂມງ/ປີ, ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ເລີິ່ມກ ິ່ສ້າງແຕ່ປີ 2010 ແລະ ໄດຸ້ສ າເລັດການ
ກ ິ່ສ້າງໃນປີ 2013, ມາເຖິງປະຈ ບັນແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງດ າເນີນງານປະມານ ປີທີິ່ 4, ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ຜະລິດໄຟຟຸ້າເຂົັ້າ
ສະຖານີໄຟຟຸ້າເມ ອງພິນ ແລະ ສົິ່ງຕ ິ່ສະຖານີໄຟຟຸ້າເມ ອງວິລະບູລີ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດຸ້ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານການສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 179/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ 01 
ກ ມພາ 2008. 

V. ບນັຫາທີິ່ພບົເຫນັ 
 

- ສິິ່ງເສດເຫ  ອ: ພົບເຫັນຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອຕາມທາງເຂົັ້າໂຄງການ; 
- ຄ ນນະພາບນ ັ້າ: ບັນຫານ ັ້າເປ ັ້ອນທີິ່ໄຫ ມາຈາກ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ; 
- ຄ ນນະພາບອາດກາດ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ສຽງ ແລະ ການສັິ່ນສະເທ ອນ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ການເຊາະເຈ ິ່ອນ: ຍັງພົບເຫັນມີການເຊາະເຈ ິ່ອນຢູ່ເຂດເຮ ອນຈັກ; 
- ແລະ ອ ິ່ນໆ: ຍັງພົບເຫັນປະຊາຊົນບ ກລ ກພ ັ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການ ເປັນຕົັ້ນ ໄດຸ້ເຂົັ້າມາຖາງປ່າເຮັດໄຮ.່  

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

1. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປັບປ ງບົດລາຍງານການສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລຸ້ວນ າສົິ່ງໃຫຸ້ 
ກຊສ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ (ສ າລັບ ໃບຢັັ້ງຢ ນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດຸ້ໝົດອາຍ ການນ າໃຊຸ້ແຕ່ປີ 2010); 

2. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ສ້າງແຜນຟ ັ້ນຟູປ່າໃນເຂດສ າປະທານ ແລະ ເຂດອ່າງເກັບນ ັ້າ ແລຸ້ວນ າສົິ່ງໃຫຸ້ ພຊສ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ ເຊໂປນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລຸ້ວ ສ າເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ; 

3. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ເອົາໃຈໃສ່ເພີິ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການປະສານງານ ກັບ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ; 



 
4. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ນ າສົິ່ງ ບົດລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ າປີ ໃຫຸ້ພາກສ່ວນລັດຖະບານ (ກຊສ, ພຊສ ແຂວງ 

ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ) ຮັບຊາບ; 
5. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ ໃນການລົງການຕິດຕາມກວດກາຄ ນນະພາ

ບນ ັ້າ ຈ ານວນ 2 ຄັັ້ງ/ປີ ແລຸ້ວ ສ າເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ; 
6. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ສະໜອງງົບປະມານທີິ່ລະບ ໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກບັ ຜົນກະທົບຕ ິ່

ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ ກຊສ ໄດຸ້ຮັບຮອງໄປນັັ້ນ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ 
ກ່ອນຈະມີການປັບປ ງແຜນດັິ່ງກ່າວຄ ນໃໝ່. 
 


