Hazardous substances&Enviromentstandars
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ຫ້ອງການລັດຖະບານ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ
ຂໍ້ແນະນາ:
ຄາຮ້ອງສາມາດຍິ່ນເປັນພາສາລາວ.
ບັນທັດຖານທີິ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັັ່ງຕໍ່ໄປນີີ້: (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງ ລັດຖະບານ/ແຂວງ; (b)
ຖກກັບໜຶິ່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ (ໜ້າວຽກນະໂຍບາຍແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ); (c) ບໍ່ມີກິດຈະກາທີິ່ເກອດຫ້າມ.
ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດ້ຕ້ອງມີຜົນງານທີິ່ດີເພິ່ອຈະຕໍ່ໃນປີຕໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈາປີພົວພັນ ກັບທຶນ, ການ
ຄຸ້ມຄອງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັີ້ນ ຊຶິ່ງໄດ້ການົດໄວ້.

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງກປສ:
1. ຊິ່ ແລະ ທີຢ
ິ່ ຂ
ູູ່ ອງອົງການຈັດຕັງີ້
ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ:

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ
ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໄຕ້ເມອງໄກສອນພົມວິຫານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ເບີໂທລະສັບ: 041 212 049ແຟັກ:
Website: http://svk.monre.gov.la

2. ຊ,ິ່ ໜ້າທີ,ິ່ ບ່ອນພົວພັນລະອຽດ ຈຸດ
ປະສານງານຜູສ
້ ະເໜີຈດ
ັ ຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການຍ່ອຍ:

ທ່ານ ຖາວອນ ຈັນສີນາ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ໂທ : 020 28337721
ແຟັກ : 041 252 092
Email : Noy. Thavone @ yahoo.com

3. ລະດັບພນ
ີ້ ທີຂ
ິ່ ອງໂຄງການຍ່ອຍ
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລອກ)

□ລະດັບສາກົນ
□ສູນກາງ/ລະດັບຊາດ
ລະດັບແຂວງ
ລະດັບເມອງ: ມ.ໄຊບູລີແລະມ. ອາດສະພັງທອງ

4. ຊໂິ່ ຄງການຍ່ອຍ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າໃນສວນອ້ອຍຂອງ 2 ຕົວເມອງ
(ອາດສະພັງທອງ ແລະ ໄຊບູລີ) ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

5. ຈານວນທຶນທີຂ
ິ່ :(ງົບໂດຍປະມານ ເປັນ

250 ລ້ານກີບ

6. ກອງທຶນຍ່ອຍຂອງກປສທີໃິ່ ຫ້ທນ
ຶ :(

□ນະໂຍບາຍ

ເງິນກີບ)

ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງເລອກ)

□ຊີວະນາໆພັນ
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ
□ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ,
1

Hazardous substances&Enviromentstandars

□ ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ
7.

ໜ້າວຽກສະຖາບັນ ຫຼຂະແໜງການທີິ່
ພົວພັນກັບໂຄງການຍ່ອຍ, ສິງິ່ ທ້າ
ທາຍແລະບູລມ
ິ ະສິດ(ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ໜ້າທີິ່ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ
ແລະໜ້າວຽກທີເິ່ ຮັດໃນປະຈຸບັນ,ບູລິມະສິດ
ທີຕ
ິ່ ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການ
ແກ້ໄຂບູລິມະສິດ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ).

ສະພາບລວມ:
ການນາໃຊ້ສານເຄມີເຂົີ້າໃນວຽກງານ ພັດທະນາເສດຖະ ກິດ ແລະ
ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບມີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶີ້ນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັັ່ນ:
ການນາໃຊ້ສານເຄມີເຂົີ້າໃນວຽກງານບໍ່ແຮ່, ວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ວຽກງານ
ອຸດສາຫະກາການຜະລິດ ....ເປັນຕົີ້ນ. ຖ້າການນາໃຊ້ປະສະຈາກການຄຸ້ມ
ຄອງການນາໃຊ້, ການນາເຂົີ້າ ຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຕໍ່
ເສດຖະກິດຊຸມຊົນຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ, ການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃນເນີ້ອທີສ
ິ່ ວນອ້ອຍ
ເມອງອາດສະພັງທອງ ແລະ ເມອງໄຊບູລແ
ີ ຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ ເປັນ
ບັນຫາອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ເປັນວຽກງານທີິ່ມີຄວາມທ້າທາຍ ຕກ
ໍ່ ານຄຸ້ມ
ຄອງການນາໃຊ້ ແລະ ຕຄ
ໍ່ ຸ້ມຄອງການນາເຂົີ້າສານເຄມີອັນຕະລາຍຂອງໜ່
ວຍງານຂອງລັດ.
ຈາກຂໍ້ມູນກລະນີສຶກສາ ການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃນສວນອ້ອຍ
ບ້ານໂພນບົກ ເມອງອາດສະພັງທອງ ແລະ ບ້ານແກ້ງແຮດເມອງໄຊບູລີ
ພົບວ່າ ການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ຊະນິດParaquat dichloride ຫລ ຊິ່
ການຄ້າ ຮຽກວ່າ ”ບາກາໂຊນ”ມີເຖິງການນາໃຊ້ໃນປະລິມານສະເລ່ຍ
ປະມານ 20-25 ລິດ/ເຮັກຕາ.ເມິ່ອພິຈາລະນາຕາມຕົວເລກ ແລະ ເນີ້ອທີິ່
ສາປະທານປູກອ້ອຍຂອງບລິສັດ 11,894 ຮຕ, ເນີ້ອທີປ
ິ່ ະຊາຊົນປູກ
2,833 ຮຕ. ໃນ 2 ຕົວເມອງດັັ່ງກ່າວ ພົບວ່າການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ
ຊະນິດParaquat

dichloride/ບາກາໂຊນ

ໂດຍສະເລ່ຍມີເຖິງ

148,675 ລິດ/ປີ.
ຈາກຂໍ້ມູນ ການວິໄຈທາງດ້ານເຄມີ ຂອງພາກວິຊາເຄມີ ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນຕົີ້ນລະດູຝົນ,ປະລິມານຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນຂອງ ຢາ
ຂ້າຫຍ້າ ບາກາໂຊນ ໃນນໍ້າຫ້ວຍ, ລິ່ນຄ່າມາດຕະຖານ 0.05 mg/L
ສອງຫາສາມເທົັ່າ.
ອີງຕາມ

ບັນຊີລາຍຊິ່ສານເຄມີອັນຕະລາຍຂອງ

USEPAກຄ

ບັນຊີລາຍຊິ່ສານເຄມີອັນຕະລາຍໃນພາກພີ້ນ, Paraquat dichloride[
ບາກາໂຊນ]ເປັນສານເຄມີອັນຕະລາຍປະເພດທີສາມ ໝາຍວ່າ: ”ສານເຄມີ
ອັນຕະລາຍທີທ
ິ່ າການຜະລິດ, ນາເຂົາີ້ , ສົງັ່ ອອກ ຫລມີໄວ້ໃນຄອບຄອງຕ້ອງ
ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ”.
ນອກນັີ້ນ, ການສຶກສາຢາຂ້າຫຍ້າໃນເນີ້ອທີິ່ສວນອ້ອຍ 2 ຕົວ
ເມອງ ຍັງພົບວ່າ2,4-D-dimethyl ammonium[ຊກ
ິ່ ານຄ້າ: ບີມນ
ິ ]
ແລະAmettryn [ຊກ
ິ່ ານຄ້າ: ບາກາໂຟດສ໌]ຊຶິ່ງຕົວຢາທັງສອງຊະນິດນອນ
ໃນປະເພດທີ 4 ໄດ້ລະບຸວ່າ: ”ຫ້າມທາການຜະລິດ, ຫ້າມນາເຂົາີ້ , ຫ້າມສົງັ່
ອອກ ຫລຫ້າມມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ”ຊຶິ່ງນອນໃນ 17 ລາຍການ ທີິ່ຖກຢຸດຕິ
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ການນາໃຊ້ຕາມພິທີສານ ROTTERDAM.
ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ການນາໃຊ້ມີຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນກະທົບຕໍ່
ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສັດລ້ຽງໃຫ້ມີໜ້ອຍທີິ່ສຸດ. ພະແນກ
ຊສ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຊສ ເມອງຈຶິ່ງໄດ້ ສະເໜີແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ງົບປະມານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ,
ການປ້ອງກັນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງ ລັດ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊົນ, ການແກ້
ໄຂແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ມີສະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບແບບຍນຍົງ.

ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບນ
ັ :
•

ຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນພີ້ນຖານທາງດ້ານເຄມີ

•

ບໍ່ທັນມີແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍັງຂາດທຶນຮອນສະໜັບສະໜູ
ນ

•

ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກ ຊສ ແຂວງ ແລະ
ເມອງໃນວຽກນີີ້ມີຄວາມຈາກັດ

ສິງິ່ ທ້າທາຍ ແລະ ບູລມ
ິ ະສິດຄວາມຕ້ອງການ:
ປະຈຸບັນການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າເຂົີ້າໃນວຽກງານກະສິກາມີການຂະຫຍາຍ
ແລະ ແຜ່ລາມຫຼາຍຂີ້ນ ເຮັດໃຫ້ການເຊິ່ອມໂຊມຂອງຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ
ດິນ ຍ້ອນທາງພາກລັດເຮົາຍັງຂາດການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ການນາເຂົີ້າ
ແລະ ນາໃຊ້ສານເຄມີດັັ່ງກ່າວ ສະນັີ້ນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ຢາຂ້າ
ຫຍ້າຈິ່ງເປັນວຽກງານທີິ່ຈາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ປະຈຸບັນ

ພະແນກ

ຊສ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ມີຄວາມ

ຕ້ອງການອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະສະໜອງໃຫ້ ຫ້ອງການ ຊສ 2 ຕົວ
ເມອງ (ອາດສະພັງທອງ ແລະ ໄຊບູລີ) ເພິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ປະກອບມີ ຄດັັ່ງລຸ່ມນີີ້:
1. ລົດຈັກ 3 ຄັນ
2. ຄອມຟິວເຕີີ້ ຕັີ້ງໂຕະ 3 ໜ່ວຍ
3. ເຄິ່ອງພິມເອະສານ 3 ໜ່ວຍ

ຮູບແບບການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ :
Key word:ການຄຸມ
້ ຄອງຢາຂ້າຫຍ້າ
1. ການເກັບກາຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ/ສັງຄົມໃຫ້ພະແນກ ຊສ ແຂວງ,
ຫ້ອງການ ຊສ ເມອງ.
2. ເຝິກອົບຮົມວິຊາການທາງດ້ານເຄມີ ແລະ ການນາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນເຄ
ມີເຂົີ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມ/ການນາໃຊ້.
3. ວິທີການປ້ອງກັນ/ແກ້ໄຂ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ລົງສູ່ ຊຸມຊົນ ໃນເຂດນາ
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ໃຊ້.
8. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງານຍ່ອຍ

ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະ

(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)

ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ ແລະຍຸດ
ທະສາດຂອງລັດຖະບານ ທີສ
ິ່ ະໜັບສະໜູນ
ໂດຍໂຄງການຍ່ອຍ(ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດ
9.

ຂອງແຂວງຖ້າເປັນໄປໄດ້).

ລາຍ ( ຢາຂ້າຫຍ້າ ) ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂຄງການຍ່ອຍນີໄີ້ ດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີສ
ິ່ າຄັນ
ຕ່າງໆດັງັ່ ລຸມ
່ ນີ:ີ້
• ຍຸດທະສາດສີິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີີ້ ເຖີງ ປີ 2020 ເພິ່ອໃຫ້ມີ
ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ດີ.
• ຍຸດທະສາດສີິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ2011 ເຖີງ ປີ 2015 ເພິ່ອໃຫ້
ມີສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ດີ.
• ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍ, ການຜະລິດ, ການນາ
ເຂົີ້າ/ສົັ່ງອອກ ແລະ ການເກອດຫ້າມການນາເຂົີ້າສານຕັີ້ງຕົີ້ນການ
ຜະລິດສິິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດເຄມີ.

10. ຜົນຮັບລະດັບພາກພຶນ
ີ້ ແລະ ລະດັບ
ໂລກທີໂິ່ ຄງການຍ່ອຍສະໜັບສະໜູນ
ຫຼປະກອບສ່ວນ(ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມ
ລະຫວ່າງຊາດ, ການແລກປູ່ຽນຄວາມຮູ້,
ປ້ອງກັນການຄ້າ-ຂາຍສັດປູ່າທີິ່ຜິດກົດໝາຍ

ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ເປັນບ່ອນອ້າງອີງ ໃຫ້ພະນັກແຂວງເຊັນ
ັ່ : ພະແນ
ກອຸດສາຫະກາ-ການຄ້າ,
ເຈົາີ້ ໜ້າທີພ
ິ່ າສີຊາຍແດນ
ຕັດສີນບັນຫາ
ອະນຸຍາດນາເຂົາີ້ /ເກອດຫ້າມສານເຄມີອນ
ັ ຕະລາຍໃນບັນດາປະເທດ ປະຊາ
ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນອານາຄົດ.

ໃນເຂດພາກພີ້ນ).

11. ຕົວຊີວ
ີ້ ດ
ັ ຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

(ຂຽນລາຍການຕົວຊີີ້ວັດຜົນຮັບຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍພ້ອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີີ້ວັດ
ຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
ເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ງສະ
ເພາະກ່ຽວກັບສິິ່ງຂອງຫຼການບລິການຕໍ່ກຸ່ມຜູ້

ຕົວຊີວ
ີ້ ດ
ັ ຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍມີດງັັ່ ນີ:ີ້
▪

ມີມາດຕະການປ້ອງກັນ,

ແກ້ໄຂຜົນກະທົບແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ລະ

ຫວ່າງໜ່ວຍງານຂອງລັດ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງ ການ ແລະ ຊຸມຊົນ.
▪

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ).

ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມອງ ຈານວນ 25 ທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດເຜີຍແຜ່ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ວິທີການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່
ລະບົບນິເວດແຫລ່ງນໍ້າ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສັດລ້ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່

▪

12. ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕົນ
ີ້ ຕຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
(ສິິ່ງຂອງຫຼການບລິການທີໄິ່ ດ້ຮັບຈາກການ

ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ.
ຊຸມຊົນໃນ 2 ເມອງ(ອາດສະພັງທອງ ແລະ ໄຊບູລີ ຈານວນ 90 ຄົນ )
ມີຄວາມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຈາກການນາໃຊ້
ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນ

1. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການໄດ້ຮັບການການຝືກອົບຮົມ
2. ພະນັກງານຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນການຄຸ້ມ

ກະທົບໃສ່ຂອງໂຄງການ (ໂຕຂັບເຄິ່ອນການ

ຄອງສານເຄມີອັນຕະລາຍ,ການເກັບກາຂໍ້ມູນແລະ ການນາໃຊ້ຖານຂໍ້

ສະໜອງ) ເຊັັ່ນ: ຈານວນພະນັກງານທີໄິ່ ດ້

ມູນ (ຈານວນ 25 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ).

ຝືກ, ເອກະສານຄູ່ມ ເປັນຈານວນໃດໜຶິ່ງທີິ່
ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນ)
[1]

ສະເພາະເຈົີ້າໜ້າທີພ
ິ່ າສີຊາຍແດນຈະໄດ້ປຶກສາຫາລ

ກັບຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ

3. ມີຂມູນຊັດເຈນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອວາງ
ແຜນ
4. ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີອັນຕະລາຍຂອງ 2ເມອງ ເປົົ້າໝາຍ
5. ເຮັດກິດຈະກາເຜີຍແຜ່ແລະສ້າງຈິດສານກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຜົນ
ຮ້າຍຂອງສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະວິທີການປ້ອງກັນແກ້
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ໄຂ10 ຄັີ້ງ
6. ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈັດໂດຍກປສ 1 ຄັີ້ງ
7. ມີບົດລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 2 ບົດຕໍ່ປີ
13. ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກາ(ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກາທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທິງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍຫວ່າ 5
ອົງປະກອບ (ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູູ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈາປີຂັດຕິດ).

ອົງປະກອບ

ກິດຈະກາຕົນ
ີ້ ຕ

ອົງປະກອບ 1. ປັບປຸງ ກິດຈະກາ 1.1ຝືກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງພະນັກງານ

ກິດຈະກາ 1.2ເຝິກອົບຮົມວິຊາການດ້ານເຄມີ, ການເກັບກາຂມ
ໍ້ ນ
ູ ແລະ ການນາໃຊ້ຖານຂມ
ໍ້ ນ
ູ
ເຂົີ້າໃນວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ. ສ້າງພະນັກງານຂັີ້ນແຂວງ ແລະ 2ເມອງຕົວຢູ່າງ ໃຫ້ເປັນຄູຝກ
ຶ ການຄຸມ
້
ຄອງໃຫ້ເມອງອນ
ິ່ ພາຍໃນແຂວງ.

•
•

ວິທີການປະຕິບັດ: ສ້າງເອະສານຄູ່ມການເຝິກອົບຮົມ
ສ້າງແບບຟອມ ແລະ ວິທີເກັບກາເກັບກາຂໍ້ມູນ, ເນີ້ອທີິ່ປູກຝັງທີນ
ິ່ າໃຊ້ຢາຂ້າ
ຫຍ້າ, ຄອບຄົວນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ບລິສັດເອກະຊົນທີິ່ນາໃຊ້ຢາຂ້າ [ຂໍ້ມູນ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ]

•

ສອບຖາມຜູ້ນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າໂດຍກົງ ແລະ clinical effect

ຂັີ້ນຕອນການຂຽນບົດລາຍງານ
ການຝຶກອົບຮົມຈະໄດ້ຈັດຂຶີ້ນຢູູ່ໃນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງຈະມີຄູຝືກມາຈາກ
ຄະນະວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເປັນຄົນຝືກ ເຊີງິ່ ຈະເນັີ້ນໃສ່ການປັບປຸງ
•

ຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານແຂວງແລະ 2 ເມອງໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝືກຂັີ້ນແຂວງ ຢູ່າງໜ້ອຍ
ໃຫ້ໄດ້2ທ່ານ. ໃນນັີ້ນ ຄູ່ມການຝຶກກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງນາໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບລະ
ດັບຂອງຜູ້ຮຽນໃນຂັີ້ນແຂວງ ຊິິ່ງອາດເລັັ່ງໃສ່ພີ້ນຖານຄວາມຮູ້ທີິ່ສາຄັນ ແລະ ເຮັດໄດ້
ຕົວຈິງເພິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມສາມາດເຮັດໄດ້.
ອົງປະກອບທີ 2. ສ້າງ ກິດຈະກາ 2.1 ເກັບກາຂມ
ໍ້ ນ
ູ ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ແຜນຄຸມ
້ ຄອງສານເຄມີ
ອັນຕະລາຍ

ການສາຫຼວດເກັບກາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມແລະສະພາບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມໃນ
ບ້ານເປົົ້າໝາຍແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດຄ້ອນຂ້າງລະອຽດພສົມຄວນເພິ່ອເປັນຂມູນພີ້ນຖານ
ໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັດຕະລາຍໃນຂອບເຂດຂອງ

2

ເມອງເປົົ້າໝາຍ. ໃນກິດຈະການີີ້ແມ່ນຈະໄດ້ນາໃຊ້ພະນັກງານພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂັີ້ນແຂວງແລະເມອງ
ກິດຈະກາທີ 2.2 ສາ້ ງແຜນຄມ
້ ຄອງສານເຄມີອ ັນຕະລາຍໃນ 2 ເມອງເປົາົ້ ໝາຍ
ກິດຈະການີີ້ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ປະເມີນລະບົບການເຮັດວຽກ ພາລະບົດຂອງແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນ ແຕ່ລະຂັີ້ນໃຫ້ລະອຽດ ພ້ອມທັງ ສຶກສາຮູບແບບການນາເຂົີ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະນາໃຊ້ ວຽກງານນີີ້ຈະໄດ້ມີການທົບທວນ, ສຶກສາບັນຫາ ແລະ ປືກສາຫາລ ໃນ
ລະດັບວິຊາການ ເພິ່ອການົດຮ່າງເອກະສານລະບຽບຄຸ້ມຄອງຂີ້ນມາອາດມີການຮ່າງ ໃນ
ທ້າຍປີທີ 1 ໂດຍເຮັດວຽກຮວ
່ ມກ ັບຊຽ່ ວຊານສະເພາະຈາກຄະນະວິທະຍາສາດ,
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່ ັ ນີ:້
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ ຊາດມີລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກາດງ
▪
▪

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຮ່າງລະບຽບຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ
ຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະເໜີອານາດ
ການປົກຄອງແຂວງຮັບຮອງ.

ກິດຈະກາທີ 2.3 ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສານກໃຫ້ແກ່ຊມ
ຸ ຊົນກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍ
ຂອງຢາປາບວັດສະພຶດ ແລະວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນ
ການປູກຈິດສານຶກ ໃນການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້ຊຸມຊົນ ລວມທັງ
ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕາຫຼວດ,ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍໃຫ້ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຄຸ້ມຄອງສານເຄມີແລະຜົນຮ້າຍຂອງມັນ,ສ້າງຄວາມເປັນເຈົີ້າການ ເພິ່ອການຮ່ວມມ
ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນ. ກິດຈະການີີ້ ຈະເປັນການເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການ
ນາໃຊ້ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ,ເຜີຍແຜຜ
ົ ຮາ້ ຍ ແລະ ຄວາມເປັນອ ັນຕະ
່ ນ
້ ມີຄວາມ
ລາຍຂອງຢາຂາ້ ຫຍາ້ ຕ່ ສຂະພາບ, ສ ັດລຽ້ ງ, ລະບ ົບນິເວດແຫລງ່ ນາທີ່
ກຽ່ ວພັນກ ັບໂສອ
້ າຫານຂອງຄ ົນເຮົາ, ວິທີການປ້ອງກ ັນ ແລະແກໄ້ ຂຜົນກະທົບ
ທາງກ ົງ ແລະ ທາງອອ
້ ມ.ໂດຍເລັັ່ງໃສ່ການສ້າງໃຫ້ບ້ານເປັນເຈົີ້າການໃນການຄຸ້ມ
ຄອງການນາໃຊ້ຢາປັບວັດສະພຶດແລະສັດຕູພຶດແລະການປູກຈິດສານຶກ ໃຫ້ມວນຊົນທົັ່ວ
ໄປ ໂດຍສະເພາະບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຕິ່ນຕົວ, ເປັນເຈົີ້າການ
ຮ່ວມມໃນການສະກັີ້ດກັນແລະແກ້ໄຂບັນຫາການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າແລະຂ້າແມງໄມ້ຢູ່າງ
ຊະຊາຍ.
ກິດຈະກາ 2.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວິໃຈຄຸນນະພາບນາໍ້ ( ໂດຍມ.ຊ )
ວຽກງານວິໄຈທາງດ້ານເຄມີ, ຈາກຂໍ້ມູນການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າໂດຍພາບລວມ ແລະ
ບົນຂໍ້ມູນພີ້ນຖານການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃນ 2 ຕົວເມອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າສ່ວນຫລາຍແມ່ນ Paraquat dichloride. ໃນຕົີ້ນລະດູຝົນ
ການຊະລ້າງຈະໄຫລລົງສູ່ຫ້ວຍນໍ້າ. ສະນັີ້ນ, ວຽກງານວິໄຈທາງດ້ານເຄມີຈະເນັີ້ນໜັກໃສ່
ການກວດສອບ Paraquat dichloride ໃນນໍ້າຫລາຍກວ່າ. ຄະນະວິທະຍາສາດສະ
ໜັບສະໜູນການວິໄຈ 2 ຄັີ້ງຕປ
ໍ່ ີ ຕົີ້ນລະດູຝົນ ແລະ ປາຍລະດູຝົນ, ໄລຍະ 3 ປີ ຫລ 6
ຄັີ້ງ.
ອົງປະກອບທີ3. ການ ກິດຈະກາທີ 3.1 ບລິຫານໂຄງການ
ບລິຫານ ແລະຄຸມ
້ ຄອງ ການບລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ.

ໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ,

ການຈັດຊີ້-ຈັດຈ້າງແລະການກວດກາ

ຕິດຕາມ. ກ່ອນອິ່ນໝົດຕ້ອງໄດ້ການົດທີມງານປະຕິບັດໂຄງການ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈ
ຮ່ວມກັນກັບທີມງານແລະຜູ້ຊີີ້ນາໂຄງການເປັນອັນໜຶິ່ງດຽວກັນກ່ຽວກັບຮູບແບບແລະ
ວິທີການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼໂຄງການຍ່ອຍ,

ໝາກຜົນແລະຜົນໄດ້ຮັບທີຕ
ິ່ ້ອງສາ

ເລັດ. ການຝືກອົບຮົມແລະສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍ່ອຍລວມທັງບັນຊີ
ແລະການຕິດຕາມກວດກາແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄຶບໜ້າປະຈາໄຕ
ມາດ 6 ເດອນ, ການຕິດຕາມຕົວຊີີ້ວັດໂຄງກາຍ່ອຍ ແລະການເງີນລວມທັງການຈັດຊີ້
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ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມແລະສົັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການກປສປະຈາທຸກໆ 6 ເດອນ ໂດຍຮັບປະກັນດ້ານ
ຄຸນນະພາບ.
ກິດຈະກາທີ 3.2 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ
ກິດຈະການີີ້ແມ່ນເປັນການລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຍ່ອຍຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ
2 ຄັີ້ງຕໍ່ປີ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຂັີ້ນແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານ 2 ຄັີ້ງຕໍ່ປີ ເພິ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດເປັນຢູ່າງດີໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ກິດຈະກາທີ 3.3 ກອງປະຊຸມຜູມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມຈັດຂນ
ີ້ ໂດຍ ກປສ
14. ຜູເ້ ປົາົ້ ໝາຍທີໄິ່ ດ້ຮບ
ັ
ຜົນປະໂຫຍດ

ພະນັກງານລັດ
ຈານວນທັງໝົດ (____25___) ແມ່ຍິງ (__6__)

ລະດັບສູນກາງ (____0____) ແມ່ຍິງ (__0__)
ລະດັບແຂວງ (__10___) ແມ່ຍິງ (__3___)
ລະດັບເມອງ(__15___) ແມ່ຍິງ (__4___)
□ຊຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ (_____), ຈານວນຄົນ (_____) ແມ່ຍິງ (_____)
□ນັກສຶກສາ(____) ແມ່ຍິງ (______)
□ມວນຊົນທົັ່ວໄປ
□ພາກສ່ວນເອກະຊົນ
15.

ມເີ້ ລີມ
ິ່ ໂຄງການ

1/ 10 /2015
ໄລຍະສະເຫນີໂຄງການ

16.

ມປ
ີ້ ດ
ິ ໂຄງການ(

ໄລຍະໂຄງການເປັນປີ)

ຜູຮ
້ ວ
່ ມທຶນ(ແຫຼ່ງ
ແລະຈານວນເປັນໂດລາລວມ
ທັງທຶນປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸ
ແລະ ແຮງງານ)
17.

30 /09 / 2018(ໄລຍະ 3 ປີ)
250.0 ລ້ານກີບ
ທຶນປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບພະນັກງານ ແລະສະຖານທີເິ່ ຮັດວຽກ ໂດຍທີບ
ິ່ ໍ່
ເປັນເງີນສົດ

ແມ່ນມີຫຼາຍສົມຄວນ.

ຄາດຄະເນວ່າລັດຖະບານນາໃຊ້ງົບປະມານສາລັບ

ວຽກງານທີິ່ພົວພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດຂອງແຂວງສະຫວັນະເຂດ. ປະມານ50
ລ້ານກີບຕປ
ໍ່ ີ.

18.
ໂຄງການ/ແຜນ
ງານເສີມໃສ່ສງິິ່ ໄດ້ລເິ ລີມ
ິ່
ຫຼ ກາລັງດາເນີນ(ຊິ່, ແຫຼ່ງ
ທຶນ, ສາຍພົວພັນ)

19.

ກົນໄກການຈັດຕັງີ້ ໂຄງການຍ່ອຍ
a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼອທາງວິຊາການທີຕ
ິ່ ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບ
ຜົນສາເລັດ (ເປັນຕົີ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງີນ….).

a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈະປະກອບມີ ຜູ້ຊີີ້ນາໂຄງການ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ.
7
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ຜູ້ຊີີ້ນາໂຄງການ ແມ່ນການນາລະດັບຫົວໜ້າ/ຄະນະພະແນກ ເປັນຜູ້ຊີີ້ນາໂຄງການຍ່ອຍໂດຍລວມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ໂຄງການຕົວຈິງ. ສ່ວນຫົວໜ້າໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັີ້ງມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີີ້ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ແລະ
ຈະເຮັດວຽກກັບທີມງານວິຊາການ. ພະນັກງານໃນທີມງານວິຊາການ ຈະເປັນພະນັກງານລັດ ຊິິ່ງຕ້ອງມີຜູ້ຮັບຜິດ
ຊອບດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ແຜນການ ແລະ ບັນຊີ.
ບັນດາພະນັກງານ ທີິ່ຖກມອບໝາຍ ໃຫ້ເຮັດວຽກໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ ຈະໄດ້ການົດເງິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຢູ່າງຄັກ
ແນ່ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ້າໂຄງການ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ບັນຊີ. ການປະເມີນຜົນງານຂອງພະນັກງານທີມງານ
ໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເພິ່ອເບິິ່ງວ່າພະນັກງານມີຄວາມຈາເປັນໃນການຝຶກວຽກງານໃດໜຶິ່ງສະເພາະ ຫຼ ໜ້າວຽກ
ເພີິ່ມເຕີມ ເພິ່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມໜ້າທີິ່.
ໜ້າທີແ
ິ່ ລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ:
- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິງິ່ ແວດລ້ອມແຂວງ:ຊີນ
ີ້ າການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາ, ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຈັດຊ,ີ້ ຈັດຈ້າງແລະຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງວຽກນີີ້, ເຮັດບົດລາຍງານການການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານໂຄງການເປັນປະຈາ
ລາຍງານໃຫ້ແຂວງແລະກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ.
- ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ:ອະນຸມັດບົດສະເໜີໂຄງການ, ສະໜອງຄູ່ມແນະນາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການ, ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລວມທັງດ້ານເຕັກນິກແລະການເງິນ .
- ຂະແໜງຄູມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ແຂວງ, ຂະແໜງສິງິ່ ແວດລ້ອມແຂວງ, ພະແນກຊສແຂວງ:ຕາມພາລະ
ບົດບາດຈະເປັນເຈົີ້າການວາງແຜນແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນກິດຈະກາບູລິມະສິດທັງຢູລ
ູ່ ະດັບແຂວງ, ເມອງແລະບ້ານ.
- ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິງິ່ ແວດລ້ອມເມອງ:ຈະເປັນຜູ້ຈດ
ັ ຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາທັງໃນລະດັບເມອງ
ແລະຊີນ
ີ້ າໃນລະດັບບ້ານເພິ່ອຮັບປະກັນການປະສານງານແລະປະກອບສ່ວນຂອງທຸກຫ້ອງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມອງໂດຍ
ສະເພາະຫ້ອງການກະສິກາແລະປູ່າໄໄມ້ເມອງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະລາຍງານ
ຄວາມຄບໜ້າໃຫ້ແກ່ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ.
ຄະນະຊີີ້ນາ
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ

ຄະນະປະສານງານ 265

ມ.ຊ
ຫົວໜ້າໂຄງການ
(ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນີ້າ)

ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ
(ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ)

ບລິຫານໂຄງການ

ວິຊາການ

ບັນຊີ

ໝ່ວຍງານສິິິ່ງແວດລ້ອມ
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ຈັດຊຈ
ີ້ ດ
ັ ຈ້າງ
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ອານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ

21.

ງົບປະມານລວມ

ສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບີິ່ງຮ່າງທີິ່ໄດ້ຂັດຕິດມາພ້ອມນີີ້). ໃນບົດສະເໜີນີີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ພຽງແຕ່ ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າເມິ່ອໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖກຮັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຕ່ຫຼັງຈາກ
ປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປູ່ອຍໃຫ້ນັີ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ການົດໃນແຜນປີທີິ່ໄດ້ຖກຮັບຮອງເອົາ (ເບີິ່ງຂໍ້ 24).
ສາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີໄິ່ ດ້ຮັບຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນຈັດຊີ້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ.
(ເບິງິ່ ໃນງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ EXCELL)

ອົງປະກອບ(ບໍ່ເກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ

ງົບປະມານ (ລ້ານກີບ)

ທຶນປະກອບສ່ວນທາງກົງ ຫຼຄູຂ
່ ະ
ໜານຖ້າເປັນໄປໄດ້*

ໂຄງການ)

(ລ້ານກີບ)
ອົງປະກອບ 1.

16,130,000

ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານແຂວງແລະເມອງ

ອົງປະກອບທີ 2.

186,650,000

ສະໜັບສະໜູນຄູມ
້ ຄອງສານເຄມີທເີິ່ ປັນອັນຕະລາຍ
ອົງປະກອບທີ3.

35,900,000

ການບລິຫານ ແລະຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ
ລວມຍອດມູນຄ່າພນ
ີ້ ຖານ

238,680,000

ແຮຄ່າຜິດດ່ຽງໃນການຄິດໄລ່

11,934,000

ລວມຍອດມູນຄ່າ
22.

250,614,000

ຄວາມຍນຍົງ

ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສຶບຕໍ່ ຫຼ ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສີນ
ີ້ ສຸດ.(ເບິງິ່ ໂຄງການຍ່ອຍຄຸມ
້ ຄອງຊ້າງ)

ຄວາມຍນຍົງຂອງກິດຈະກາໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການສ້າງບຸກຄະລະກອນ ຂັີ້ນເມອງ, ຂັີ້ນແຂວງໃຫ້ມີຄວາມ
ສາມາດ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຄມີ ມີຖານຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຄມີເພິ່ອການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້, ການນາເຂົີ້າ, ສົັ່ງອອກຕາມ
ຫລັກການສາກົນ,ມີລະບົບການເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ມີເຄິ່ອງມທີສ
ິ່ າມາດນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຕາມ
ຊາຍແດນ ຫລການນາເຂົີ້າສານເຄມີເພິ່ອວັດຖຸປະສົງອຶິ່ນ ເຊັັ່ນ: ເພິ່ອຜະລິດສິິ່ງເສບຕິດ ຫລອາວຸດເຄມີເປັນຕົີ້ນ.
ດັັ່ງນັີ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ຈະແມ່ນພະນັກງານລັດ. ໃນນັີ້ນ,ອາດມີການການົດເອົາຜູ້ທີິ່ສາມາດ
ແນະນາຜູ້ອນ, ຜູ້ມຄ
ີ ວາມຮູ້ແລະປະສົບການ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການເຄິ່ອນໄຫວຕ່າງໆ. ສ່ວນພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍກໍ່ຈະໄດ້ຈັດ
ໃຫ້ມາເຮັດວຽກໃນທີມ ເພິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້. ແນ່ນອນ, ກົນໄກ, ລະບົບແລະເຄິ່ອງມທີໄິ່ ດ້ສ້າງ
ຂຶີ້ນ ຈະຖກນາໃຊ້ ແລະປັບປຸງ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານ ແລະຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້, ການນາເຂົີ້າສານເຄມີໃນວຽກ
ງານກະສິກາ, ການນາເຂົີ້າສານເຄມີປະເພດຕ້ອງ
ຫ້າມ ຕາມຊາຍແດນ, ການເປັນພາຄີຂອງພິທິສານຕ່າງໆ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ສາມາດຕໍ່ກອນກັບບັນດາປະເທດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນອານາຄົດ.
9

Hazardous substances&Enviromentstandars

ການປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກັນສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

23.

ກວດກາເບີິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼ ບໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ບໍ່ມີ
ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບບ້ານ

24.

ເບີິ່ງຕາມເອກະສານແນະນາ ກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຊິ່ງສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ບໍ່ມີ
ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ.

ໂຄງການຍ່ອຍຈະໃຫ້ຄວາມສາຄັນແກ່ແມ່ຍິງໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການແມ່ຍິງຈະໄດ້ເຂົີ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລແລະການົດປະເດັນ, ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ,
ການເພີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກາກອງປະຊຸມການວາງແຜນແລະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຢູ່າງໜ່ອຍ 20%

25. ເງອ
ິ່ ນໄຂ ການປະຕະບັດແຜນງານປະຈາປີທໄີິ່ ດ້ຕກ
ົ ລົງກັນ
ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສາເລັດ ເພິ່ອເປັນເງິ່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໄປ.

ໄດ້ຕກ
ົ ລົງໃນເງອ
ິ່ ນໄຂທີວ
ິ່ າ່ :
•
•
•

ປະຕິບັດຖກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປູ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢູ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1
ແລະ ພໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
ປະຕິບັດຖກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈານວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢູ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1
ແລະ ພໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
ໃນປີທີ 1 ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກາແຜນປີໄດ້ສາເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕໄໍ່ ປຢູ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກາແຜນປີ
ໄດ້ສາເລັດ.

•
•

ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີິ່ພວມປະຕິບັດນັີ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຄບໜ້າທີິ່ຈະສາເລັດ
ຕາມເປົົ້າໝາຍ.
ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ.

26. ບັນຊີເອກະສານຂັດຕິດ
ຈົັ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັັ່ງຕໍ່ໄປນີີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL:
ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 1)
ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2)
ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ(ເອກກະສານຂັດຕິດ 3).
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ແຜນຈັດຊີ້ແລະຈັດຈ້າງ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 4)
ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2015
ຮັບຮູ້ ແລະເຫັນດີ ໂດຍ

ສະເໜີໂດຍ
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