ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ
-----===000===----ຫ້ອງການລັດຖະບານ
ກອງທຶນປົກປັກຮັ ກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ

ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ
ໍ້ ນະນຳ:
ຂແ
o
o

o

ຄາຮ້ ອ ງສາມາດຍິ່ ນ ເປັ ນ ພາສາລາວ.
ບັນທັດຖານທີິ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັັ່ງຕໍ່ໄປນີີ້: (i) ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ນະໂຍບາຍ, ຍຸ ດ ທະສາດແລະແຜນການຂອງ ລັ ດ ຖະບານ/
ແຂວງ; (ii) ຖກກັ ບ ໜຶິ່ ງ ຂອງເຂດຂອງກອງທຶ ນ ຍ່ ອ ຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສ້ າ ງ ຄວາມສາມາດ, ຊີ ວ ະ
ນາໆພັ ນ ,ຄວບຄຸ ມ ມົ ນ ລະພິ ດ , ຄຸ້ ມ ຄອງຊັ ບ ພະຍາກອນນໍ້ າ , ຄຸ້ ມ ຄອງທີິ່ ດິ ນ ); (iii) ຖກກັ ບ ຕົ ວ ຊີີ້ ວັ ດ ຢ່ າ ງໜ້ ອ ຍ 1
ຕົ ວ ຂອງ ກປສ (iv) ບໍ່ ມີ ກິ ດ ຈະກາທີິ່ ເ ກ ອດຫ້ າ ມ.
ໂຄງການຍ່ ອ ຍ, ຖ້ າ ແມ່ ນ ຫຼ າ ຍປີ , ຈະໄດ້ ຕ້ ອ ງມີ ຜົ ນ ງານທີິ່ ດີ ເ ພິ່ ອ ຈະຕໍ່ ໃ ນປີ ຕໍ່ ໄ ປ. ການປະເມີ ນ ຜົ ນ ງານ ປະຈາປີ
ພົ ວ ພັ ນ ກັ ບ ທຶ ນ , ການຄຸ້ ມ ຄອງແລະຜົ ນ ໄດ້ ຮັບ ໃນປີ ນັີ້ ນ ຊຶິ່ ງ ໄດ້ ການົ ດ ໄວ້ .

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ກປສ:
1. ຊິ່ ແລະທີຢ
ິ່ ຂ
ູ່ ອງອົງການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການຍ່ອຍ:

ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ(ພຊສ) ແຂວງອຸດົມໄຊ;
ຕັີ້ງຢູ່ທີິ່: ບ້ານ ດອນແກ້ວ ເມອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

2. ຊ,ິ່ ໜ້າທີ,ິ່ ບ່ອນພົວພັນລະອຽດ ຈຸດປະສານ
ງານຜູສ
້ ະເໜີຈດ
ັ ຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ:

ທ່ານ ສົມລິດ ສຸກຖາພອນ,ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ພະ
ແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ແວດລ້ອມແຂວງອຸດົມໄຊ;
ອີເມວ:liththaphone@yahoo.com
ໂທ/ແຟັກ 081 312 433;
ມຖ: 020 28793738.

3. ລະດັບພນ
ີ້ ທີຂ
ິ່ ອງໂຄງການຍ່ອຍ
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລອກ)

□ລະດັບສາກົນ;
□ລະດັບສູນກາງ/ຊາດໃຫ້ບອກເຂດເປົົ້າໝາຍ:
ລະດັບແຂວງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊິ່ແຂວງ:ອຸດົມໄຊ;
ລະດັບເມອງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊິ່ເມອງ: 4ເມອງພາຍໃນແຂວງຄ:
ເມອງໄຊ, ເມອງແບງ, ເມອງຮຸນ ແລະ ເມອງນາໝໍ້.

4. ຊໂິ່ ຄງການຍ່ອຍ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ຢາປາບວັດສະພດ.

5. ຈານວນທຶນທີຂ
ິ່ : (ງົບໂດຍປະມານເປັນເງິນກີບ)

200,000,000 ກີບ

6. ກອງທຶນຍ່ອຍຂອງກປສທີໃິ່ ຫ້ທນ
ຶ : (ໃຫ້ໝາຍ

□ນະໂຍບາຍ;

ເອົາ 1 ທາງເລອກຢ່າງໜ້ອຍ)
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□ຊີວະນາໆພັນ;
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ;
□ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ;
□ ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ.
7.

ໜ້າວຽກສະຖາບັນຫຼຂະແໜງການທີພ
ິ່ ວ
ົ ພັນ

ສະພາບລວມ.

ກັບໂຄງການຍ່ອຍ, ສິງິ່ ທ້າທາຍ ແລະບູລມ
ິ ະ
ສິດ (ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມ
ອາດສາມາດແລະໜ້າວຽກທີເິ່ ຮັດໃນປະຈຸບັນ, ບູລິມະ
ສິດທີິ່ຕ້ອງການແລະສະເໜີແນວທາງໃນການແກ້
ໄຂບູລິມະສິດແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ).

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ໃນວັນທີ14 ທັນວາ 2011 ສັງກັດ
ໃນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນາ-ນາພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຂອງ ແຂວງທາງດ້ານຊິວິດການເມອງ ແລະກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານວິຊາການ.
ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງຊັບພະ ຍາ
ກອນ ທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ; ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ-ບລິ ຫານ, ປົກປັກຮັກສາ, ຟົ້ນຟູບູລະນະກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາ ກອນດິນ, ປ່າໄມ້, ນໍ້າ, ອາກາດ, ຊິວະ
ນາໆພັນ, ແຮ່ທາດ ຕໍ່ໄປນີີ້ເອີີ້ນວ່າ:" ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ" ລວມທັງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ທາມະຊາດ
, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກະສາດ ໃນ
ຂອບເຂດທ້ອງຖິິ່ນຂອງຕົນ.
ພຊສ ແຂວງ ປະກອບມີ 10 ຂະແໜງ, ໃນປະຈຸບັນມີ
ພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົດ 71 ທ່ານ, ຍິງ 17 ທ່ານ.

ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບນ
ັ :
ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມເປັນຂະແໜງການໜຶິ່ງ ທີສ
ິ່ ັງກັດໃນ
ພຊສ ແຂວງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການນາຂອງ
ພຊສໃນການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີິ່ກ່ຽວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ,
ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເປັນຕົີ້ນ: ວຽກ
ງານສົັ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານການຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ ແລະ ວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ິິ່ງແວດ. ໃນປະຈຸບັນມີ
ພະນັກງານທັງໝົດ 7 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ
ປະລິນຍາຕີຼ 7 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ. ນອກນັີ້ນ, ຍັງມີພາຫະນະ ແລະ
ອຸປະກອນຈານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄິ່ອນໄຫວ
ວຽກງານເປັນຕົີ້ນ: ມີລົດກະບະ 2 ຄັນ, ລົດຈັກ 1 ຄັນ, ຄອມຜີວເຕີ
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2 ເຄິ່ອງ, ເຄິ່ອງພມ 2 ເຄິ່ອງ, LCD 1 ເຄິ່ອງ, GPS 1 ເຄິ່ອງ ແລະ
ກ້ອງຖ່າຍຮູຍ 1 ເຄິ່ອງ.

ສິງິ່ ທ້າທາຍແລະບູລມ
ິ ະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງ:
ໂດຍລວມແລ້ວ, ສະພາບຄຸນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີິ່ດີ ແລະ ອຸດົມສົມບຸນໂດຍສະ ເພາະ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນດິນ, ຊັບພະຍາກອນ ແຫຼ່ງນາີ້,
ຊີວະນາໆພັນ, ອາດກາດ, ສິິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມອງ. ແຕ່ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ສິິ່ງທີິ່ກ່າວມານັີ້ນ ກາລັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທີິ່ ທ້າທາຍນັບ
ມີ້ເພີິ່ມຂຶີ້ນ, ມີແນວໂນ້ມເຊິ່ອມໂຊມແລະການຫຼດໜ້ອຍ ຖອຍລົງອັນ
ເນິ່ອງມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈເປັນຕົນ
ີ້ : ການເພີິ່ມຂຶີ້ນຂອງ ປະຊາກອນ
ຢ່າງໄວວາ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການຂະຫຍາຍເນີ້ອທີິ່ ຜະລິດກະສິກາ,
ການຂຸດຄົີ້ນ ຫຼ ຕັດໄມ້ທາລາຍປ່າແບບຊະຊາຍ, ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ,
ການຂຸດຄົີ້ນ ຫຼ ເກັບກູ້ຜະລິດ ຕະພັນໄມ້ ແລະ ເຄິ່ອງປ່າຂອງດົງບໍ່
ຖກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ, ການພັດທະນາ ພີ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຈານວນໜຶິ່ງ, ການພັດທະນາດ້ານອຸດສາຫະກາ, ກາານຂຸດຄົີ້ນ ແລະ
ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ສິິ່ງເສດເຫຼອ ແລະ ນາີ້ເປົ້ອນ ຈາກຕົວເມອງ, ການ
ນາໃຊ້ສານເຄມີເຂົີ້າໃນວຽກງານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊຶິ່ງໄດ້ສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ລະບົບນິເວດ, ການດາລົງຊີ
ວິດຂອງຄົນ, ສັດສາວາສິິ່ງຕ່າງໆແລະ ມີຂໍ້ຂັດແຍງ, ການຮ້ອງຟ້ອງ
ລວມທັງການນາໃຊ້ງົບປະມານເພິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົັ່ານັີ້ນຈານວນບໍ່
ໜ້ອຍເວົີ້າລວມ; ເວົີ້າສະເພາະ ແມ່ນ ການນາໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະ ສານ
ເຄມີທນ
ີິ່ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານກະສິກາ -ປ່າໄມ້ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງ
ພວກເຮົາເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງນັບມີ້ເພີິ່ມ ຂຶີ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ແຜ່
ຫຼາຍ ເຊິິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຂອງຄົນ, ສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດ, ອາກາດ, ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ຊຶິ່ງ
ສານເຄມີ ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມີ ເຫຼົັ່ານັີ້ນ ຕົີ້ນຕແມ່ນນາເຂົີ້າມາຈາກ ລາຊະ
ອານາໄທແລະ ສປ ຈີນ ໂດຍມີ ການຊ-ີ້ ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ
ລັກສະນະທົັ່ວໄປ, ປະປົນກັບສິນຄ້າ ປະເພດອິ່ນ ແລະ ບາງຊະນິດກໍ່ບໍ່
ມີສູດທາງເຄມີ ຫຼ ເຄິ່ອງໝາຍ ທາງການຄ້າແຕ່ຢ່າງໃດ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັບສິິ່ງທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິິ່ງນັີ້ນ, ໃນປະຈຸບັນ ການນາ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີິ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ໄດ້ເຂົີ້າມາມີ
ບົດບາດສາຄັນ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານແຕ່ຄວາມເຂົີ້າໃຈທີິ່ຖກຕ້ອງຕໍ່
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ການນາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຕົວຈິິ່ງຍັງຈາກັດ ມາບວກໃສ່ກັບຄວາມເປັນເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນັກລົງທຶນຍັງຖເບົາ ແລະ ບໍ່ທັນ
ເຂັີ້ມງວດເທົັ່າທີິ່ຄວນ, ກົນໄກການຮ່ວມມ ແລະ ຂອດການປະສານ
ງານກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ, ເມອງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງຂັີ້ນບ້ານ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີິ່ມີຄວາມຮູ້,
ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິິ່ງຍັງຈາກັດໃນການເຄິ່ອນ ໄຫວ
ວຽກງານດັັ່ງກ່າວຈິິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດ ຕາມ
ກວດກາພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ດີເທົັ່າທີິ່ຄວນ.

ຮູບແບບການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ :
ພຊສ ແຂວງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນເມອງ
ເພິ່ອແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັີ້ນ ຕາມທິດຊີີ້ນາຂອງ ພຊສ
ແຂວງ ແລະ ຄູ່ມຂອງ ກປສ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຄະນະ
ວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການຝຶກ
ອົ ບ ຮົ ມ ດ້ າ ນວິ ທີ ກ ານຄຸ້ ມຄອງການນາໃຊ້ ຢ າປາບວັ ດ ສະພ ດ
ແລະ ວິ ໄ ຈສານພິ ດ ຕົ ກ ຄ້ າ ງ.

8. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ເພິ່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ ຢາຂ້າຫຍ້າ
ເພິ່ອການຜະລິດກະສິກາ.

(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)

9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ

ໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແລະ

ລັດຖະບານ ທີສ
ິ່ ະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການ ແຂວງທີິ່ສາຄັນຕ່າງໆດັັ່ງລຸ່ມນີ:ີ້
ຍ່ອຍ (ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງຖ້າເປັນ • ແຜນຄຸມ
້ ຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງ ສະບັບ
ໄປໄດ້).

ເລກທີ 711/ຈຂ.ອຊ, ລົງວັນ 24 ມີນາ 2015;
•

ຄາສັັ່ງແນະນາຂອງທ່ານ ເຈົີ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 1005/
ຈຂ.ອຊ, ລົງວັນທີ 7 ກລະກົດ 2011 ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ
ການນາໃຊ້ສານເຄມີ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຮ້າຍແຮງ;

•

ສະໜັບສະໜູນ/ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັີ້ງ

10. ຜົນຮັບລະດັບພາກພຶນ
ີ້ ແລະ ລະດັບໂລກ ທີິ່
ໂຄງການຍ່ອຍສະໜັບສະໜູນ ຫຼ
ປະກອບສ່ວນ
11. ຕົວຊີວ
ີ້ ດ
ັ ຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ຂຽນ
ລາຍການຕົວຊີີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍພ້ອມ
ທັງອະທິບາຍຕົວຊີີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນກະທົບຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວໃດໜຶິ່ງ
ສະເພາະກ່ຽວກັບສິິ່ງຂອງຫຼການບລິການຕໍ່ກຸ່ມຜູໄ້ ດ້

ແຜນງານຂອງ ພຊສ ແຂວງ ແຕ່ປີ 2016-2020.
ປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ (SDGs).

ຕົວຊີີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍມີດັັ່ງນີ:ີ້
•

ຜູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ (ໃນນີ້ມຍິງເທົົ່າໃດ) ໂດຍວັດ
ແທກ ຈໍານວນຜູ້ໄດູ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນການຄູ້ມຄອງຢາຂູ້າ
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ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ).

ຫຍູ້າ
•

12. ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕົນ
ີ້ ຕຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ສິິ່ງຂອງຫຼ •
ການບລິການທີໄິ່ ດ້ຮັບຈາກການກະທົບໃສ່ຂອງ
ໂຄງການ (ໂຕຂັບເຄິ່ອນ) ເຊັັ່ນ: ຈານວນພະນັກງານທີິ່
ໄດ້ຝກ, ເອກະສານຄູ່ມເປັນຈານວນໃດໜຶິ່ງທີໄິ່ ດ້ສ້າງ
ຂຶີ້ນ)

13.

ແຜນຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າຂອງແຂວງ
ພະນັກງານແຂວງແລະພະນັກງານເມອງທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຮູ້ພີ້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງ ຢາຂ້າຫຍ້າ ຫຼາຍກວ່າ 50
ຄົນ.

• ແຜນຄູ້ມຄອງຢາຂູ້າຫຍູ້າແຂວງ

ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກາ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບແລະກິດຈະກາທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທີງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍ
ຫວ່າ 5 ອົງປະກອບ (ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈາປີຂັດຕິດ).

ອົງປະກອບ
ອົງປະກອບ 1.

ກິດຈະກາຕົນ
ີ້ ຕ
ກິດຈະກາ 1.1. ກອງປະຊມເປີດໂຄງການ

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ເປີດກອງປະຊມເຜີຍແຜ່ໂຄງການເພິ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄງການໄດ້ມີ
ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສາເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ ຈະຈັດກອງປະຊມ 1 ວັນ ເພິ່ອໃຫ້ຜູ້
ພະນັກງານ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ປະມານ 25 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າ
ຫ້ອງການ ຊສ ຂັີ້ນເມອງ
ໃຈເປັນເອກະພາບກັນ.
ກິດຈະກາ 1.2. ກອງປະຊມປະຈາປີ
ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊມປະຈາປີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງ ທີິ່ມໂີ ຄງການ
ແບບດຽວກັນ ປີລະຄັີ້ງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2016, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປີ 2017,
ແຂວງຜົີ້ງສາລີ ປີ 2018 ແລະ ອຸດົມໄຊ 2019 ປີລະ 3 ຄົນ).
ກິດຈະກາ 1.3 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ
ພະນັກງານໂຄງການຈະເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຍ່ ອ ຍ ຈ ານວນ 04 ຄົ ນ (ຜູ້ ຊີີ້ ນ າ, ຫົ ວ ໜ້ າໂຄງການ, ຜູ້ ປ ະສານງານ ແລະ
ບັນຊີ-ການເງິນ).
ກິດຈະກາ 1.4 ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ກປສ
ຄະນະໂຄງການ ນາໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົີ້າຮ່ວມປະຊມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະປີ ຈັດໂດຍ ກປສ ເທິ່ອລະ 4 ຄົນ ໃນປີ 2018.
ກິດຈະກາ 1.5 ສ້າງຈິດສານຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຢາປາບວັດສະພດ
ທີມງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍການເປັນເຈົີ້າການຂອງເມອງ ເຜີຍ
ແຜ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ວິທີການນາໃຊ້ທີິ່ຖກຕ້ອງຕາມ
ຫຼັກວິຊາການ, ການກາຈັດພາຊະນະໃຫ້ຖກວິທີ, ການນາເຂົີ້າ ແລະ ຈາໜ່າຍຢາ
ປາບວັດສະພດ ເພິ່ອຫຼດຜ່ອນການນາໃຊ້ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼ ເກອດ
ຫ້າມ, ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ບ້ານ.
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ກິດຈະກາ 1.6 ກອງປະຊມສະຫຼບປິດໂຄງການ
ລາຍງານຜົນສາເລັດໂຄງການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລກປ່ຽນຄວາມ
ຄິດເຫັນ ກັບພາກສ່ວນທີິ່ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊມ ເພິ່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ, ປະມານ 25 ຄົນ.
ກິດຈະກາ 1.7 ສາມະນາໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງ
ຈັດຕັີ້ງກອງປະຊມກັບໂຄງການກະສິກາຂະໜາດໃຫຍ່ແລະມີການນາໃຊ້
ຢາຂ້າຫຍ້າຫຼາຍ ເພິ່ອຊກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດີຂຶີ້ນ ໂດຍມີການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງຂະ
ແໜງການແລະເມອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງປະມານ 30 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ໂດຍສົມທົບ
ກັບ ມຊ
ອົງປະກອບທີ 2. ຕິດຕາມໂຄງ ກິດຈະກາ 2.1 ລົງເກັບກາຂມ
ໍ້ ນ
ູ
ການພັດທະນາ
- ສ້າງແບບຟອມສາພາດກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ.
-

-

ແນະນາແບບຟອມ ແລະ ວິທີການເກັບໃຫ້ທີມງານ.
ລົງເກັບກາຂໍ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນທີິ່ໄດ້ຮັບ.
ລາຍງານຜົນການເກັບກາຂໍ້ມູນໃຫ້ ກປສ
ເກັບກາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາຂ້າຫຍ້າ (ຜູ້ນາໃຊ້-ບລິສັດ, ຜູ້ນາເຂົີ້າ ແລະອິ່ນໆ)
ໂດຍເມອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພຊສ ແຂວງ ເພິ່ອສັງລວມໄວ້ເຮັດແຜນແລ້ວ
ສົັ່ງສາເນົາໃຫ້ ໂຄງການ ມຊ
ເກັບກາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາຂ້າຫຍ້າທີຕ
ິ່ ົກຄ້າງ ແລະ ວິໄຈຮ່ວມກັບ ມຊ 2 ຄັີ້ງ
ຕປ
ໍ່ ີ ແລະ ຕິດຕາມເອົາຜົນນາ ມຊ

ກິດຈະກາ 2.2 ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການເຄິ່ອນໄຫວການນາໃຊ້ຢາປາບ
ວັດສະພດ ຂອງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ.
-

ສ້າງແຜນເຄິ່ອນໄຫວຕິດຕາມ.
ສົມທົບກັບເມອງ ແລະ ບ້ານເປົົ້າໝາຍ ເພິ່ອລົງຕິດຕາມຕົວຈິງ
ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ

ກິດຈະກາ 2.3 ຮ່າງແຜນການຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າ

ອົງປະກອບທີ 3. ການບລິຫານ
ແລະຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ

-

ຂຽນແຜນ;

-

ປະຊມຜ່ານ (ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການແລະເມອງກ່ຽວຂ້ອງ ປະ
ມານ 30 ຄົນ);

-

ຮັບຮອງໂດຍ ພຊສ.

ການບລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ: ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊີ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ
ການກວດກາຕິດຕາມ. ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈຮ່ວມກັນກັບທີມງານ ແລະ ຜູ້ຊີີ້ນາ
ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບທີຕ
ິ່ ້ອງສາເລັດ. ການຝກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍລວມທັງບັນຊີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມຈາ
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ເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າກິດຈະກາທີິ່ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງຕົວຊີີ້
ວັດແລະ ຜົນທີິ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ການເງິນ (ລວມທັງການຈັດຊີ້) ຈະໄດ້ເຮັດ ແລະ
ສົັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ຕາມທຶນທີິ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂຶີ້ນແຜນການງວດຕໄໍ່ ປ ໂດຍ
ອີງໃສ່ແຜນລວມ.
14. ຜູເ້ ປົາົ້ ໝາຍທີໄິ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ປະໂຫຍດ

ພະນັກງານລັດ
ຈານວນທັງໝົດ (172 ຄົນ) ແມ່ຍິງ (50 ຄົນ)
ລະດັບສູນກາງ (_____) ແມ່ຍິງ (____)
ລະດັບແຂວງ (56 ຄົນ) ແມ່ຍິງ (16 ຄົນ)
ລະດັບເມອງ (46 ຄົນ) ແມ່ຍິງ (14 ຄົນ)
ຊມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ (70 ຄົນ), ແມ່ຍິງ (20 ຄົນ)
□ນັກສຶກສາ (____) ແມ່ຍິງ (____)
□ມວນຊົນທົັ່ວໄປ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 20 ຄົນ

15. ມເີ້ ລີມ
ິ່ ໂຄງການ

1/5/2016

16. ມປ
ີ້ ດ
ິ ໂຄງການ (ໄລຍະ

31/12/2020 (ໄລຍະ 5 ປີ)

ໂຄງການເປັນປີ)

17. ຜູຮ
້ ວ
່ ມທຶນ (ແຫຼ່ງແລະ ຈາ
ນວນເປັນໂດລາລວມທັງທຶນ
ປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖແລະແຮງ
ງານ)

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສີມໃສ່
ຊຶງິ່ ໄດ້ລເິ ລີມ
ິ່ ຫຼກາລັງດາເນີນ
(ຊິ່, ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ)

ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເປັນການປະກອບສວນທາງດ້ານແຮງງານ ຂອງຄະນະ
ຊີີ້ນາໂຄງການ, ຜູ້ບລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ, ລວມທັງສະຖານທີິ່
ເຮັດວຽກ,ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ. ຊຶິ່ງລວມມູນທັງໝົດປະມານ
97 ລ້ານກີບ.
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ຢາປາບວັດສະພດ ໄດ້ມີສາຍພົວພັນກັບບັນດາ
ໂຄງການດັັ່ງນີີ້:
1. ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດ ທາມະ
ຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພິ່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານ
ວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ, ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຫຊສ
ເມອງ;
2. ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າຂອງ 6 ແຂວງ ທີິ່ຈັດຕັີ້ງໃນໄລຍະ
ດຽວກັນ ເພິ່ອຖອດຖອນແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

19. ກົນໄກການຈັດຕັງີ້ ໂຄງການຍ່ອຍ
a) ອະທິ ບ າຍໂຄງຮ່ າ ງການຄຸ້ ມ ຄອງໂຄງການ.
b) ພະນັ ກ ງານແລະການຊ່ ວ ຍເຫຼ ອທາງວິ ຊ າການທີິ່ ຕ້ ອ ງການເພີິ່ ມ ເຕີ ມ ໃນດ້ າ ນໃດ ເພິ່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ໂ ຄງການຍ່ ອ ຍທີິ່ ສ ະເໜີ
ມາໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ສາເລັ ດ (ເປັ ນ ຕົີ້ ນ ພະນັ ກ ງານກວດກາຕິ ດ ຕາມ, ບັ ນ ຊີ ກ ານເງີ ນ ….).

a) ອະທິບ າຍໂຄງຮ່ າ ງການຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການ.
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ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງໂຄງການປະກອບມີຄະນະຊີີ້ນາໂຄງການ, ຜູ້ບລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ
ຊຶິ່ງມີລາຍລະອຽດດັັ່ງລຸ່ມນີີ້:.
1) ຜູຊ
້ ນ
ີີ້ າໂຄງການ.
•

ຫົວໜ້າ ຫຼ ຄະນະພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ມີໜ້າທີິ່ຊີີ້ນາກ່ຮເຄິ່ອນໄຫວຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບດໂຄງການ.

2) ຫົວໜ້າໂຄງການ.
▪

ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ;

▪

ເຊັນບັນຊີເບີກຈ່າຍເງິນຂອງໂຄງການ;

▪

ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພິ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.

▪

ສົັ່ງບົດລາຍຄວາມຄບໜ້າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ກປສ, ເມອງແລະຫຊນສ
ແຂວງປະຈາເດອນ, ປະຈາໄຕມາດແລະບົດສະຫລຸບສຸດທ້າຍໂຄງການ;

▪

ສົັ່ງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ກປສທຸກໆ 3 ເດອນ.

3). ຜູບ
້ ລິຫານໂຄງການ:
•

ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ;

•

ເຊັນບັນຊີເບີກ-ຈ່າຍ ເງີນສົດຂອງໂຄງການ;

•

ປະສານງານກັບພາກສວ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພິ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ;

•

ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍງານການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານໂຄງການ.

4.)
•
•
•

ໜ່ວຍງານວິຊາການ:
ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການທາງດ້ານເຕັກນິກ;
ສ້າງແຜນການລະອຽດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກາ;
ສະຫຼບລາຍງານປະຈາວັນ, ອາທິດ, ເດອນ ແລະ ປີ ໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ.

5).ໜ່ວຍງານແຜນການ, ບັນຊີ-ການເງີນ:
• ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ.
• ຮັບຜິດຊອບຈັດຊີ້ ແລະ ຈັດຈ້າງ.
• ສະຫຼບວຽກງານດ້ານການເງີນ ແລະ ການຈັດຊີ້-ຈັດຈ້າງປະຈາອາທິດ, ເດອນ ແລະ ປະຈາປີໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ

8

ໂຄງຮຳ່ ງກຳນຈ ັດຕງັໍ້
ເປັນຜູຊ
້ ນ
ີີ້ າໂຄງການ
ທ່ານ ດຣ ຄາຜິວ ໄຕບົວວອນ
ຮອງຫົວໜ້າ ພຊສ

ຫົວໜ້າໂຄງການ
ທ່ານ ສົມລິດ ສຸກຖາພອນ
ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສິງິ່ ແວດລ້ອມ

ຂະແໜງການທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຂອງແຂວງ

ບລິຫານໂຄງການ
ທ່ານ ສຸລສ
ິ ກ
ັ ວັນນະພົນ

ຫ້ອງການ ຊສ ເມອງ ແລະ
ຂະແໜງການທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ

ບັນຊີ-ການເງິນ

ທິມງານວິຊາການ
1. ທ່ານ ສົມເດດ ອິນສະຫວັນ
2. ທ່ານ ນ. ເພັດດາລາ ພົນທະສີ

1.

ທ່ານ ນ. ບົວເງິນ ວົງສາ

2.

ທ່ານ ນ. ບົວພັດ ປັນຍາສິດ

b) ພະນັກ ງານແລະການຊ່ວ ຍເຫລອທາງວິຊ າການ
ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີິ່ໃຊ້ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນເອົາພະນັກງານ ຂອງ ແຂວງທີິ່ມີປະສົບການ
ຈາກໂຄງການແຜນງານສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ (SEMII, SEMII ແລະ EMSPs) ແລະ
ໂຄງການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ (ISP) ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດ
ແຜນຂອງໂຄງການ ໂດຍຝຶກອົບຮົມແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງເມອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ຈະເປັນຜູ້ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພາກສະໜາມ.ນອກຈາກນີີ້ກໍ່ຈະມີການຊ່ວຍເຫຼອຂອງກຊສ, ກປສແລະສະຖາບັນການສຶກສາ
ອິ່ນໆເຂົີ້າມາເສີມໃສ່ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັັ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບທີິ່ດີຂຶີ້ນກວ່າເກົັ່າ.
20. ງົບປະມານລວມ
ສະເໜີ ງົ ບ ປະມານ ແລະ ຂັ ດ ຕິ ດ ກັ ບ ບົ ດ ສະເໜີ ໂ ຄງການຍ່ ອ ຍ (ເບີິ່ ງ ຮ່ າ ງທີິ່ ໄ ດ້ ຂັ ດ ຕິ ດ ມາພ້ ອ ມນີີ້ ) . ໃນບົ ດ ສະເໜີ ນີີ້ ຈະສະແດງ
ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ພຽງແຕ່ ງົ ບ ປະມານສັ ງ ລວມຂອງໂຄງການຍ່ ອ ຍ. ສັ ງ ເກດວ່ າ ເມິ່ ອ ໂຄງການຍ່ ອ ຍຈະໄດ້ ຖ ກຮັ ບ ຮອງໝົ ດ ໄລຍະ ໂຄງການ
ຍ່ ອ ຍທັ ງ ໝົ ດ ແຕ່ ຫຼັ ງ ຈາກປີ ທີ 1, ທຶ ນ ຮອນຈະປ່ ອ ຍໃຫ້ ນັີ້ ນ ແມ່ ນ ອີ ງ ໃສ່ ຜົ ນ ງານໃນປີ ຜ່ າ ນມາ, ອີ ງ ໃສ່ ຄ າດໝາຍທີິ່ ການົ ດ ໃນແຜນປີ
ທີິ່ ໄ ດ້ ຖ ກຮັ ບ ຮອງເອົ າ (ເບີິ່ ງ ຂໍ້ 24).

ອົງປະກອບ (ບເໍ່ ກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການຄຸມ
້

2016-

2017-

2018-

ຄອງໂຄງການ)

17

18

19

ອົງປະກອບ1. ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະ
ນັກງານ

43
9

21

15

ທຶນຈາກ
ກປສ
79

ທຶນສົມທົບ
-

ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜູນການປະເມີນຜົນ

24

40

24

88

-

6

6

11

23

97

ລວມມູນຄ່າພີ້ນຖານ

73

67

50

190

97

ຄ່າແຮສຸກເສີນ (5%)

4

3

3

10

-

77

70

53

200

97

ອົງປະກອບ3. ບລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ລວມຍອດ

21. ຄວາມຍນຍົງ
(ອະທິ ບ າຍຜົ ນ ໄດ້ ຂ ອງໂຄງການຍ່ ອ ຍຈະມີ ສຶ ບ ຕໍ່ ຫຼ ຮັ ກ ສາໄວ້ ຫຼັ ງ ໂຄງການສີີ້ ນ ສຸ ດ ).

ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສເມອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈທີິ່
ເລິກເຊິິ່ງກ່ຽວກັບດ້ານນິຕິກາ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີິ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບວຽກງານການ
ຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ, ມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີິ່ມີຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼບລາຍງານ ແລະ
ປະເມີນຜົນ. ນອກນັີ້ນ, ຍັງມີການປະສານງານແຕ່ຂັີ້ນແຂວງຮອດເມອງ ທີິ່ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ, ມີອຸປະກອນ ແລະ
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສິິ່ງທີິ່ສາຄັນການນາ ແລະ ວິຊາການບັນດາ ຂະແ
ໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານ ເຫັນໄດ້ຄວາມສາຄັນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມເປັນຢ່າງດີ.

22. ການປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກັນສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ກວດກາເບີິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ຫຼ ບໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜຶິ່ງ ທີສ
ິ່ ະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານວຽກງານທາງດ້ານນິຕິກາ
ແລະ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມມົນລະພິດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ ເມອງ, ຂະແ
ໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຂວງ ໄປຕາມ
ທິດການພັດທະນາແບບຍນຍົງ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ຈິິ່ງບໍ່ມີຄວາມຈາເປັນຈະຕ້ອງສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ.

23. ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊມຊົນ ລວມທັງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບບ້ານ.
ເບີິ່ງຕາມເອກະສານແນະນາ ກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນປະຕິບັດໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊມຊົນ ຊິ່ງສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ.
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24. ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊມຊົນ
ດັັ່ງທີິ່ຮູ້ນາກັນແລ້ວວ່າ ໂຄງການດັັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜຶິ່ງ ທີິ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ດ້ານ
ວຽກງານທາງດ້ານນິຕິກາ ແລະ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມມົນລະພິດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ
ແຂວງ,

ຫຊສ

ເມອງ,

ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ

ແລະ

ເມອງ

ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໄປຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍນຍົງ.ດັັ່ງນັີ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊມຊົນ ຈິິ່ງມີ
ບົດບາດສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊມຊົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ, ລວມທັງພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນແຂວງ,
ເມອງ, ບ້ານ ແລະ ເຈົີ້າຂອງກິດຈະການ ໃນຂະບວນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ຢາປາບວັດສະພດ ເປັນຕົີ້ນ: ການເກັບກາ
ຂໍ້ມູນ, ການເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊມປຶກສາຫາລ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ ເຫຼົັ່ານີີ້ເປັນຕົີ້ນ.

25. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍພາຍໃຕ້ໂຄງການ.

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ, ເມອງ, ບ້ານ, ເຈົີ້າ
ຂອງກິດຈະການ ແລະ ຊມຊົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ. ຊຶິ່ງໃນນັີ້ນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍກໍ່ເປັນວຽກງານໜຶິ່ງທີິ່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ
ຊ່ວຍພັກດັນເຮັດໃຫ້ໂຄງການດາເນີນສາເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ໃນການຈັດຕັີ້ງ ປະຕິບັດ
ໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ການົດຊັດສ່ວນເພດຍິງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຫຼ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ຫຼດ 20%ຂອງຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ ໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຜິດຊອບ.
26. ເງອ
ິ່ ນໄຂ ການປະຕິບດ
ັ ແຜນງານປະຈາປີທໄີິ່ ດ້ຕກ
ົ ລົງກັນ.
ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສາເລັດ ເພິ່ອເປັນເງິ່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໄປ. ໄດ້
ຕົກລົງໃນເງິ່ອນໄຂທີິ່ວ່າ:
• ປະຕິບັດຖກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງ ເມອງ (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບ ປານກາງ - ດີ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
• ປະຕິບັດຖກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈານວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍ ໄດ້ໃນ
ລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
• ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກາໜຶິ່ງຂອງໂຄງການໃຫ້ສາເລັດ. ໃນປີທີ 2, 3 ຢ່າງໜ້ອຍ 70%
ຂອງແຕ່ລະ ກິດຈະກາແຜນປີໄດ້ສາເລັດ.
• ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີິ່ພວມປະຕິບັດນັີ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມ
ຄບໜ້າ ທີິ່ຈະສາເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ.
• ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ.
27. ບັນຊີເອກະສານຂັດຕິດ
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ຈົັ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັັ່ງຕໍ່ໄປນີີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL:
▪

ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 1)
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