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

 ເມ ອງທາ່ແຕງ, ແຂວງເຊກອງ 
I. ຂ ັ້ມນູກຽ່ວກບັໂຄງການ 
- ຊ ິ່ໂຄງການ: ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້ານ ັ້າຕົກ ຫ້ວຍລ າພັນໃຫ່ຍ 
- ຊ ິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ: ຜະລິດ-ໄຟຟຸ້າລາວມະຫາຊົນ 
- ປະເພດໂຄງການ: EIA 
- ຂະແໜງການ: ໄຟຟຸ້າ 
- ໄລຍະສ າປະທານ: 30 ປີ (ໄລຍະກ ິ່ສ້າງ 5 ປີ) 
- ກ າລງັຕດິຕັັ້ງ: 88 ເມກາວັດ 
- ກ າລງັການຜະລິດ: 480 ກກິະວັດໂມງ/ປີ 
- ເນ ັ້ອທີິ່ອາ່ງເກບັນ ັ້າ: 6.8 ກໂິລຕາແມັດ  
- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA): ດ າເນີນການຜະລິດໄຟຟຸ້າ 
- ໃບຢັັ້ງຢ ນຮບັຮອງ (IEE/EIA): EIA 

ສະບບັເລກທ:ີ 2513/ສນຍ.ອວຕສ, ລົງວນັທ:ີ 09 ກັນຍາ 2010 
- ໃບຮບັຮອງ EMMPCP/OP:……………………… 

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

 
II. ຄະນະຕດິຕາມກວດກາ 

- ວນັທລີງົຕດິຕາມກວດກາ: 04-07/ເມສາ/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 

ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟຸ້ານ ັ້າຕົກຫ້ວຍລ າພັນໃຫຍ່ ຕັັ້ງຢູເ່ມ ອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ, ເປັນເຂ ິ່ອນດິນອັດ      
ແໜຸ້ນດ້ວຍຫີນ (PLRC), ສູງ 75,6 ແມັດ, ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂ ິ່ອນ 555,3 ແມັດ, ມີເນ ັ້ອທີິ່ອ່າງຮັບນ ັ້າ 237 ກິ
ໂລຕາແມັດ, ເນ ັ້ອທີິ່ອ່າງເກັບນ ັ້າ 6.8 ກິໂລຕາແມັດ, ມີກ າລັງການຕິດຕັັ້ງໄຟຟຸ້າ 88 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດກະແສ
ໄຟຟຸ້າໄດຸ້ 480 ກິກະວັດໂມງ/ປີ. ໂຄງການດັິ່ງກ່າວມໄີລຍະສ າປະມານ 30 ປີ (ໄລຍະກ ິ່ສ້າງ 5 ປີ) ເຊິິ່ງໄດຸ້ເລີິ່ມກ ິ່ສ້າງ
ແຕ່ປີ 2011 ແລະ ໄດຸ້ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງໃນປີ 2015, ປະຈ ບັນແມ່ນຢູໃ່ນຊ່ວງໄລຍະດ າເນີນງານປທີີ 2,   ໂຄງການ
ດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ຜະລິດໄຟຟຸ້າເຂົັ້າສະຖານີໄຟຟຸ້າໜອງບົງ, ແຂວງເຊກອງ. ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ມີການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈ າ
ນວນ 2 ບ້ານຄ ບ້ານທົິ່ງຍາວ ແລະ ທົິ່ງໂກງ ໄປຢູບ່້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ່ (ບ້ານຫ້ວຍດ າໃໝ່) ລວມທັງໝົດ 189 
ຄອບຄົວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດຸ້ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນ ກ່ຽວ
ກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການສຶກສາຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບັບ
ເລກທີ 2513/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ 09 ກັນຍາ 2010. 

V. ບນັຫາທີິ່ພບົເຫນັ 
 

- ສິິ່ງເສດເຫ  ອ: ຍັງພົບເຫັນສິິ່ງເສດເຫ  ອຈາກການກ ິ່ສ້າງຊະຊາຍຢູເ່ຂດແຄຸ້ມເກົິ່າ; 
- ຄ ນນະພາບນ ັ້າ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ຄ ນນະພາບອາດກາດ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ສຽງ ແລະ ການສັິ່ນສະເທ ອນ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ການເຊາະເຈ ິ່ອນ: ບ ິ່ໄດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ; 
- ແລະ ອ ິ່ນໆ: 
- ດິນທ າການຜະລດິ: ການຈັດສັນທີິ່ດິນທ າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍດ າໃໝ່ຍັງບ ິ່ທັນໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂສ າເລັດ
ເທ ິ່ອ; 

- ຍາດແຍ່ງດິນທ າການຜະລດິ: ປະຊາຊົນບ້ານອ ິ່ນ ເຂົັ້າມາຍາດແຍ່ງດິນທ າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍດ າໃໝ່; 
- ບ ິ່ດນິ ແລະ ບ ິ່ຫນີ: ຍັງບ ິ່ທັນໄດຸ້ມີການການຟຶັ້ນຟປູ່າໃນເຂດບ ິ່ດິນ ແລະ ບ ິ່ຫີນ. 
 
 

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



 
 

 

- ອະທບິາຍການແກຸ້ໄຂບນັຫາໂດຍຫຍ ັ້: 
1. ໃຫຸ້ບ ລິສັດປະສານສົມທົບກັບຄະນະກ າມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຟ ັ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູຂ່ັັ້ນແຂວງ 

ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ໃນການລົງແກຸ້ໄຂບັນຫານ ັ້າໃຊຸ້ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຫ້ວຍດ າໃໝ່ ເພ ິ່ອໃຫຸ້ພຽງພ ຕ ິ່ການນ າ
ໃຊຸ້; 

2. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປະສານສົມທົບ ກັບ ພຊສ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງທ່າແຕ່ງ ໃນການລົງແກຸ້ໄຂບັນຫາ
ເນ ັ້ອທີິ່ດິນທ າການຜະລິດ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ກັບປະຊາຊົນ ບ້ານຫ້ວຍດ າໃໝ່; 

3. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ຟ ັ້ນຟູເຂດບ ິ່ດິນ, ບ ິ່ຫີນ ແລະ ການກ າຈັດສິິ່ງເສດເຫ  ອ ແລະ ການຮ ັ້ຖອນແຄຸ້ມເກົິ່າທີິ່ບ ິ່ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້
ໂດຍສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ ທ່າແຕ່ງ ເພ ິ່ອຢັັ້ງຢ ນຮັບຮອງເຂດຮ ັ້ຖອນດັິ່ງກ່າວ; 

4. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງທ່າແຕງ ສ້າງແຜນຄ ຸ້ມຄອງອ່າງຮັບ
ນ ັ້າ ແລຸ້ວນ າສົິ່ງ ໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ; 

5. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ສ້າງແຜນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ, ແຜນຟ ັ້ນຟູ
ຊີວິດການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊົນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຊ່ວງໄລຍະດ າເນີນງານ ແລຸ້ວນ າສົິ່ງໃຫຸ້ ກຊສ 
ຮັບຮອງ; 

6. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ ໃນການລົງການຕິດຕາມກວດກາຄ ນນະ  
ພາບນ ັ້າ ຈ ານວນ 2 ຄັັ້ງ/ປີ ແລຸ້ວ ສ າເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ; 

7. ໃຫຸ້ບ ລິສັດ ສະໜອງງົບປະມານທີິ່ລະບ ໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມທີິ່ ກຊສ ໄດຸ້ຮັບຮອງໄປນັັ້ນ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ ກ່ອນຈະ
ມີການປັບປ ງແຜນດັິ່ງກ່າວຄ ນໃໝ່. 


