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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

-----===000===----- 

ຫອ້ງການລດັຖະບານ 
ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 
ຂ ໍ້ແນະນ າ: 

ຄ າຮ້ອງສາມາດຍ ິ່ນເປັນພາສາລາວ.   
ບັນທັດຖານທີິ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງ ລັດຖະບານ/ແຂວງ; (b)   
ຖ ກກັບໜຶິ່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ (ໜ້າວຽກນະໂຍບາຍແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ); (c) ບ ໍ່ມີກິດຈະກ າທີິ່ເກ ອດຫ້າມ.   
ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດ້ຕ້ອງມີຜົນງານທີິ່ດີເພ ິ່ອຈະຕ ໍ່ໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈ າປີພົວພັນ ກັບທຶນ, ການ
ຄຸ້ມຄອງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັີ້ນ ຊຶິ່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້. 
 

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງກປສ: 
1. ຊ ິ່ ແລະ ທີິ່ຢູູ່ຂອງອງົການຈດັຕັີ້ງ

ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ: 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ 
ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໄຕ້ເມ ອງໄກສອນພົມວິຫານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ເບີໂທລະສັບ: 041 212 049ແຟັກ:  

Website:  http://svk.monre.gov.la 

2. ຊ ິ່, ໜາ້ທີິ່, ບອ່ນພວົພນັລະອຽດ ຈດຸ
ປະສານງານຜູສ້ະເໜຈີດັຕັີ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງການຍອ່ຍ: 

ທ່ານ ຖາວອນ ຈັນສີນາ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ ໍ້າ 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ໂທ : 020 28337721 
ແຟັກ : 041 252 092 
Email : Noy. Thavone @ yahoo.com 

3. ລະດບັພ ີ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລ ອກ) 

□ລະດັບສາກົນ 
□ສູນກາງ/ລະດັບຊາດ 
ລະດບັແຂວງ 
ລະດັບເມ ອງ: ມ.ໄຊບູລີແລະມ. ອາດສະພັງທອງ 

4. ຊ ິ່ໂຄງການຍອ່ຍ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າໃນສວນອ້ອຍຂອງ 2 ຕົວເມ ອງ
(ອາດສະພັງທອງ ແລະ ໄຊບູລີ) ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

5. ຈ ານວນທນຶທີິ່ຂ :(ງົບໂດຍປະມານ ເປັນ
ເງິນກີບ) 

250 ລາ້ນກບີ 

6. ກອງທນຶຍອ່ຍຂອງກປສທີິ່ໃຫທ້ນຶ: (
ໃຫໝ້າຍເອົາ 1 ທາງເລ ອກ) 

□ນະໂຍບາຍ 
□ຊີວະນາໆພັນ 
ຄວບຄມຸມນົລະພດິ 
□ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ,  

http://202.123.178.235/donre/svk/undefined/
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□ ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ 
7. ໜາ້ວຽກສະຖາບນັ ຫຼ ຂະແໜງການທີິ່

ພວົພນັກບັໂຄງການຍອ່ຍ, ສິິ່ງທາ້
ທາຍແລະບລູມິະສດິ(ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ໜ້າທີິ່ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະໜ້າວຽກທີິ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນ,ບູລິມະສິດ
ທີິ່ຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການ
ແກ້ໄຂບູລິມະສິດ ແລະຂ ໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ). 

ສະພາບລວມ: 
ການນ າໃຊ້ສານເຄມີເຂົີ້າໃນວຽກງານ ພັດທະນາເສດຖະ ກິດ ແລະ 

ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບມ ີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶີ້ນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັັ່ນ: 
ການນ າໃຊ້ສານເຄມີເຂົີ້າໃນວຽກງານບ ໍ່ແຮ່, ວຽກງານກ ໍ່ສ້າງ, ວຽກງານ
ອຸດສາຫະກ າການຜະລິດ ....ເປັນຕົີ້ນ. ຖ້າການນ າໃຊ້ປະສະຈາກການຄຸ້ມ
ຄອງການນ າໃຊ້, ການນ າເຂົີ້າ ຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຕ ໍ່
ເສດຖະກິດຊຸມຊົນຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງ. 

ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ, ການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ  ໃນເນ ີ້ອທີິ່ສວນອ້ອຍ 
ເມ ອງອາດສະພັງທອງ  ແລະ ເມ ອງໄຊບູລແີຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ ເປັນ
ບັນຫາອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ເປັນວຽກງານທີິ່ມີຄວາມທ້າທາຍ ຕ ໍ່ການຄຸ້ມ
ຄອງການນ າໃຊ້ ແລະ ຕ ໍ່ຄຸ້ມຄອງການນ າເຂົີ້າສານເຄມີອັນຕະລາຍຂອງໜ່
ວຍງານຂອງລັດ.  

ຈາກຂ ໍ້ມູນກ ລະນສີຶກສາ ການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃນສວນອ້ອຍ
ບ້ານໂພນບົກ ເມ ອງອາດສະພັງທອງ ແລະ ບ້ານແກ້ງແຮດເມ ອງໄຊບູລີ 
ພົບວ່າ ການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ຊະນິດParaquat dichloride ຫລ  ຊ ິ່
ການຄາ້ ຮຽກວາ່ ”ບາກາໂຊນ”ມີເຖິງການນ າໃຊ້ໃນປະລິມານສະເລ່ຍ
ປະມານ 20-25 ລິດ/ເຮັກຕາ.ເມ ິ່ອພິຈາລະນາຕາມຕົວເລກ ແລະ ເນ ີ້ອທີິ່
ສ າປະທານປູກອ້ອຍຂອງບ ລິສັດ 11,894 ຮຕ, ເນ ີ້ອທີິ່ປະຊາຊົນປູກ 
2,833 ຮຕ. ໃນ 2 ຕົວເມ ອງດັັ່ງກ່າວ ພົບວ່າການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ
ຊະນິດParaquat dichloride/ບາກາໂຊນ ໂດຍສະເລ່ຍມີເຖິງ 

148,675 ລິດ/ປີ.  
ຈາກຂ ໍ້ມູນ ການວິໄຈທາງດ້ານເຄມີ ຂອງພາກວິຊາເຄມີ ມະຫາ

ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນຕົີ້ນລະດູຝົນ,ປະລມິານຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນຂອງ ຢາ
ຂາ້ຫຍາ້ ບາກາໂຊນ ໃນນ ໍ້າຫ້ວຍ, ລ ິ່ນຄ່າມາດຕະຖານ 0.05 mg/L  

ສອງຫາສາມເທົັ່າ. 

ອີງຕາມ ບັນຊລີາຍຊ ິ່ສານເຄມີອັນຕະລາຍຂອງ USEPAກ ຄ  

ບັນຊີລາຍຊ ິ່ສານເຄມີອັນຕະລາຍໃນພາກພ ີ້ນ, Paraquat dichloride[

ບາກາໂຊນ]ເປັນສານເຄມີອັນຕະລາຍປະເພດທີສາມ ໝາຍວ່າ: ”ສານເຄມີ

ອນັຕະລາຍທີິ່ທ າການຜະລດິ, ນ າເຂົີ້າ, ສົັ່ງອອກ ຫລ ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກໜວ່ຍງານຂອງລດັທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ”. 

ນອກນັີ້ນ, ການສຶກສາຢາຂ້າຫຍ້າໃນເນ ີ້ອທີິ່ສວນອ້ອຍ 2 ຕົວ
ເມ ອງ ຍັງພົບວ່າ2,4-D-dimethyl ammonium[ຊ ິ່ການຄາ້: ບມີນິ]

ແລະAmettryn [ຊ ິ່ການຄາ້: ບາກາໂຟດສ]໌ຊຶິ່ງຕົວຢາທັງສອງຊະນິດນອນ

ໃນປະເພດທີ 4 ໄດລ້ະບຸວ່າ: ”ຫາ້ມທ າການຜະລດິ, ຫາ້ມນ າເຂົີ້າ, ຫາ້ມສົັ່ງ

ອອກ ຫລ ຫາ້ມມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ”ຊຶິ່ງນອນໃນ 17 ລາຍການ ທີິ່ຖ ກຢຸດຕິ
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ການນ າໃຊ້ຕາມພິທີສານ ROTTERDAM. 
ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ການນ າໃຊ້ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່

ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດລ້ຽງໃຫ້ມີໜ້ອຍທີິ່ສຸດ. ພະແນກ 
ຊສ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຊສ ເມ ອງຈຶິ່ງໄດ້ ສະເໜີແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ງົບປະມານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ການປ້ອງກັນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງ ລັດ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊົນ, ການແກ້
ໄຂແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ມີສະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບແບບຍ ນຍົງ. 
ຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ: 

• ຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນພ ີ້ນຖານທາງດ້ານເຄມີ 
• ບ ໍ່ທັນມີແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍັງຂາດທຶນຮອນສະໜັບສະໜູ

ນ 
• ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກ ຊສ ແຂວງ ແລະ 

ເມ ອງໃນວຽກນີີ້ມີຄວາມຈ າກັດ 
ສິິ່ງທາ້ທາຍ ແລະ ບລູມິະສດິຄວາມຕອ້ງການ:  

ປະຈຸບັນການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າເຂົີ້າໃນວຽກງານກະສິກ າມີການຂະຫຍາຍ 
ແລະ ແຜ່ລາມຫຼາຍຂ ີ້ນ ເຮັດໃຫ້ການເຊ ິ່ອມໂຊມຂອງຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ແລະ 
ດິນ ຍ້ອນທາງພາກລັດເຮົາຍັງຂາດການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ການນ າເຂົີ້າ 
ແລະ ນ າໃຊ້ສານເຄມີດັັ່ງກ່າວ ສະນັີ້ນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຢາຂ້າ
ຫຍ້າຈ ິ່ງເປັນວຽກງານທີິ່ຈ າເປັນຈະຕ້ອງໄດຮ້ັບການແກ້ໄຂ 

ປະຈບັຸນ ພະແນກ ຊສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຄວາມ 
ຕ້ອງການອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະສະໜອງໃຫ້ ຫ້ອງການ ຊສ 2 ຕົວ
ເມ ອງ (ອາດສະພັງທອງ ແລະ ໄຊບູລີ) ເພ ິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ປະກອບມີ ຄ ດັັ່ງລຸ່ມນີີ້: 

1. ລົດຈັກ 3 ຄັນ 
2. ຄອມຟິວເຕີີ້ ຕັີ້ງໂຕະ 3 ໜ່ວຍ 
3. ເຄ ິ່ອງພິມເອະສານ 3 ໜ່ວຍ  
ຮບູແບບການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ:  
Key word:ການຄຸມ້ຄອງຢາຂາ້ຫຍາ້ 

1. ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ/ສັງຄົມໃຫ້ພະແນກ ຊສ ແຂວງ, 
ຫ້ອງການ ຊສ ເມ ອງ. 

2. ເຝິກອົບຮົມວິຊາການທາງດ້ານເຄມີ ແລະ ການນ າໃຊ້ຖານຂ ໍ້ມູນເຄ
ມີເຂົີ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມ/ການນ າໃຊ້. 

3. ວິທີການປ້ອງກັນ/ແກ້ໄຂ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ລົງສູ່ ຊຸມຊົນ ໃນເຂດນ າ
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ໃຊ້. 
8. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງານຍອ່ຍ 

(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 
ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະ 
ລາຍ ( ຢາຂ້າຫຍ້າ ) ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ ແລະຍດຸ
ທະສາດຂອງລດັຖະບານ ທີິ່ສະໜບັສະໜນູ
ໂດຍໂຄງການຍອ່ຍ(ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດ
ຂອງແຂວງຖ້າເປັນໄປໄດ້). 

ໂຄງການຍອ່ຍນີີ້ໄດສ້ະໜບັສະໜນູບນັດາຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດທີິ່ສ າຄນັ
ຕາ່ງໆດັັ່ງລຸມ່ນີີ້: 

• ຍຸດທະສາດສີິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີີ້ ເຖີງ ປີ 2020 ເພ ິ່ອໃຫ້ມີ
ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ດີ. 

• ຍຸດທະສາດສີິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ2011 ເຖີງ ປີ 2015 ເພ ິ່ອໃຫ້
ມີສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ດີ. 

• ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍ, ການຜະລິດ, ການນ າ
ເຂົີ້າ/ສົັ່ງອອກ ແລະ ການເກ ອດຫ້າມການນ າເຂົີ້າສານຕັີ້ງຕົີ້ນການ
ຜະລິດສິິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດເຄມີ. 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພຶີ້ນ ແລະ ລະດບັ
ໂລກທີິ່ໂຄງການຍອ່ຍສະໜບັສະໜນູ 
ຫຼ ປະກອບສວ່ນ(ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມ 
ລະຫວ່າງຊາດ, ການແລກປູ່ຽນຄວາມຮູ້, 
ປ້ອງກັນການຄ້າ-ຂາຍສັດປູ່າທີິ່ຜິດກົດໝາຍ
ໃນເຂດພາກພ ີ້ນ). 

ສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ເປນັບອ່ນອາ້ງອງີ ໃຫພ້ະນກັແຂວງເຊັັ່ນ: ພະແນ
ກອດຸສາຫະກ າ-ການຄາ້, ເຈົີ້າໜາ້ທີິ່ພາສຊີາຍແດນ ຕດັສນີບນັຫາ 
ອະນຍຸາດນ າເຂົີ້າ/ເກ ອດຫາ້ມສານເຄມອີນັຕະລາຍໃນບນັດາປະເທດ ປະຊາ
ຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນໃນອານາຄດົ. 

11. ຕວົຊີີ້ວດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍອ່ຍ
(ຂຽນລາຍການຕົວຊີີ້ວັດຜົນຮັບຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍພ້ອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີີ້ວັດ
ຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
ເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ງສະ
ເພາະກ່ຽວກັບສິິ່ງຂອງຫຼ ການບ ລິການຕ ໍ່ກຸ່ມຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ).  

ຕວົຊີີ້ວດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍອ່ຍມດີັັ່ງນີີ້: 

▪ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂຜົນກະທົບແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ລະ

ຫວ່າງໜ່ວຍງານຂອງລັດ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງ ການ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

▪ ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຈ ານວນ 25 ທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດເຜີຍແຜ່ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ວິທີການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕ ໍ່
ລະບົບນິເວດແຫລ່ງນ ໍ້າ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດລ້ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. 

▪ ຊຸມຊົນໃນ 2 ເມ ອງ(ອາດສະພັງທອງ ແລະ ໄຊບູລີ ຈ ານວນ 90 ຄົນ )
ມີຄວາມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຈາກການນ າໃຊ້
ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນ 

12. ຜນົໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ
(ສິິ່ງຂອງຫຼ ການບ ລິການທີິ່ໄດຮ້ັບຈາກການ
ກະທົບໃສ່ຂອງໂຄງການ (ໂຕຂັບເຄ ິ່ອນການ
ສະໜອງ) ເຊັັ່ນ: ຈ ານວນພະນັກງານທີິ່ໄດ້
ຝືກ, ເອກະສານຄູ່ມ  ເປັນຈ ານວນໃດໜຶິ່ງທີິ່
ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນ) 
 
[1]ສະເພາະເຈົີ້າໜ້າທີິ່ພາສີຊາຍແດນຈະໄດ້ປຶກສາຫາລ 

ກັບຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ 

1. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການໄດ້ຮັບການການຝືກອົບຮົມ 
2. ພະນັກງານຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນການຄຸ້ມ

ຄອງສານເຄມີອັນຕະລາຍ,ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນແລະ ການນ າໃຊ້ຖານຂ ໍ້

ມູນ (ຈ ານວນ 25 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ). 

3. ມີຂ ມູນຊັດເຈນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອວາງ
ແຜນ 

4. ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີອັນຕະລາຍຂອງ 2ເມ ອງ ເປົົ້າໝາຍ 
5. ເຮັດກິດຈະກ າເຜີຍແຜ່ແລະສ້າງຈິດສ ານ ກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຜົນ

ຮ້າຍຂອງສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະວິທີການປ້ອງກັນແກ້ 
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ໄຂ10 ຄັີ້ງ 

6. ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈັດໂດຍກປສ 1 ຄັີ້ງ 

7. ມີບົດລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 2 ບົດຕ ໍ່ປີ 

 
13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ າ(ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກ າທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທິງ. ບ ໍ່ຄວນໃຫຫ້ຼາຍຫວ່າ 5 

ອົງປະກອບ (ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູູ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈ າປີຂັດຕິດ). 
ອງົປະກອບ ກດິຈະກ າຕົີ້ນຕ  

ອງົປະກອບ 1. ປບັປງຸ
ຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງພະນກັງານ 

ກດິຈະກ າ 1.1ຝືກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ກດິຈະກ າ 1.2ເຝກິອບົຮມົວຊິາການດ້ານເຄມ,ີ ການເກບັກ າຂ ໍ້ມນູແລະ ການນ າໃຊຖ້ານຂ ໍ້ມນູ
ເຂົີ້າໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງ. ສ້າງພະນັກງານຂັີ້ນແຂວງ ແລະ 2ເມ ອງຕົວຢູ່າງ ໃຫເ້ປນັຄຝູກຶການຄຸມ້
ຄອງໃຫເ້ມ ອງອ ິ່ນພາຍໃນແຂວງ. 

• ວິທີການປະຕິບັດ: ສ້າງເອະສານຄູ່ມ ການເຝິກອົບຮົມ 
• ສ້າງແບບຟອມ ແລະ ວິທີເກັບກ າເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ເນ ີ້ອທີິ່ປູກຝັງທີິ່ນ າໃຊ້ຢາຂ້າ

ຫຍ້າ, ຄອບຄົວນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ບ ລິສັດເອກະຊົນທີິ່ນ າໃຊ້ຢາຂ້າ [ຂ ໍ້ມູນ

ເສດຖະກິດສັງຄົມ] 

• ສອບຖາມຜູ້ນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າໂດຍກົງ ແລະ clinical effect  
• ຂັີ້ນຕອນການຂຽນບົດລາຍງານ 

ການຝຶກອົບຮົມຈະໄດຈ້ັດຂຶີ້ນຢູູ່ໃນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງຈະມີຄູຝືກມາຈາກ 
ຄະນະວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເປັນຄົນຝືກ ເຊີິ່ງຈະເນັີ້ນໃສ່ການປັບປຸງ
ຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານແຂວງແລະ 2 ເມ ອງໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝືກຂັີ້ນແຂວງ ຢູ່າງໜ້ອຍ

ໃຫ້ໄດ້2ທ່ານ. ໃນນັີ້ນ ຄູ່ມ ການຝຶກກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງນ າໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບລະ
ດັບຂອງຜູ້ຮຽນໃນຂັີ້ນແຂວງ ຊິິ່ງອາດເລັັ່ງໃສ່ພ ີ້ນຖານຄວາມຮູ້ທີິ່ສ າຄັນ ແລະ ເຮັດໄດ້
ຕົວຈິງເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມສາມາດເຮັດໄດ.້ 

ອງົປະກອບທ ີ 2. ສາ້ງ
ແຜນຄຸມ້ຄອງສານເຄມີ
ອນັຕະລາຍ 

ກດິຈະກ າ 2.1 ເກບັກ າຂ ໍ້ມນູດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 
ການສ າຫຼວດເກັບກ າຂ ໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມແລະສະພາບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມໃນ

ບ້ານເປົົ້າໝາຍແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດຄ້ອນຂ້າງລະອຽດພ ສົມຄວນເພ ິ່ອເປັນຂ ມູນພ ີ້ນຖານ 
ໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັດຕະລາຍໃນຂອບເຂດຂອງ 2

ເມ ອງເປົົ້າໝາຍ. ໃນກິດຈະກ ານີີ້ແມ່ນຈະໄດ້ນ າໃຊ້ພະນັກງານພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂັີ້ນແຂວງແລະເມ ອງ 
ກດິຈະກ າທ ີ2.2 ສາ້ງແຜນຄ ມ້ຄອງສານເຄມອີນັຕະລາຍໃນ 2 ເມ ອງເປົົ້າໝາຍ 

ກິດຈະກ ານີີ້ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ປະເມີນລະບົບການເຮັດວຽກ ພາລະບົດຂອງແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນ ແຕ່ລະຂັີ້ນໃຫ້ລະອຽດ ພ້ອມທັງ ສຶກສາຮູບແບບການນ າເຂົີ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ

ແລະນ າໃຊ້ ວຽກງານນີີ້ຈະໄດມີ້ການທົບທວນ, ສຶກສາບັນຫາ ແລະ ປືກສາຫາລ  ໃນ
ລະດັບວິຊາການ ເພ ິ່ອກ ານົດຮ່າງເອກະສານລະບຽບຄຸ້ມຄອງຂ ີ້ນມາອາດມີການຮ່າງ ໃນ
ທ້າຍປີທີ 1 ໂດຍເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຊຽ່ວຊານສະເພາະຈາກຄະນະວທິະຍາສາດ, 
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ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດມລີາຍລະອຽດຂອງກດິຈະກ  າດ ັງ່ນີ:້ 

▪ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຮ່າງລະບຽບຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ 
▪ ຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະເໜີອ ານາດ 

ການປົກຄອງແຂວງຮັບຮອງ. 
ກດິຈະກ າທ ີ2.3 ເຜຍີແຜ ່ແລະ ສ້າງຈດິສ ານ ກໃຫແ້ກຊ່ມຸຊນົກຽ່ວກບັຜນົຮາ້ຍ 

ຂອງຢາປາບວດັສະພດຶ ແລະວທິກີານປ້ອງກນັ 
ການປູກຈິດສ ານຶກ ໃນການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້ຊຸມຊົນ ລວມທັງ
ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕ າຫຼວດ,ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍໃຫ້ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກ 

ງານຄຸ້ມຄອງສານເຄມີແລະຜົນຮ້າຍຂອງມັນ,ສ້າງຄວາມເປັນເຈົີ້າການ ເພ ິ່ອການຮ່ວມມ  

ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ. ກິດຈະກ ານີີ້ ຈະເປັນການເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການ 

ນ າໃຊ້ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ,ເຜີຍແຜຜ່ນົຮາ້ຍ ແລະ ຄວາມເປັນອນັຕະ 

ລາຍຂອງຢາຂາ້ຫຍາ້ຕ ່ ສ ຂະພາບ, ສດັລຽ້ງ, ລະບບົນເິວດແຫລງ່ນ  າ້ທ່ີມຄີວາມ

ກຽ່ວພນັກບັໂສອ້າຫານຂອງຄນົເຮົາ, ວທີິການປ້ອງກນັ ແລະແກໄ້ຂຜນົກະທບົ 

ທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ.ໂດຍເລັັ່ງໃສ່ການສ້າງໃຫ້ບ້ານເປັນເຈົີ້າການໃນການຄຸ້ມ
ຄອງການນ າໃຊ້ຢາປັບວັດສະພຶດແລະສັດຕູພຶດແລະການປູກຈິດສ ານຶກ ໃຫ້ມວນຊົນທົັ່ວ
ໄປ ໂດຍສະເພາະບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ ິ່ນຕົວ, ເປັນເຈົີ້າການ 
ຮ່ວມມ ໃນການສະກັີ້ດກັນແລະແກ້ໄຂບັນຫາການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າແລະຂ້າແມງໄມ້ຢູ່າງ
ຊະຊາຍ. 

ກດິຈະກ າ 2.4 ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ວໃິຈຄນຸນະພາບນ ໍ້າ ( ໂດຍມ.ຊ ) 
ວຽກງານວິໄຈທາງດ້ານເຄມີ, ຈາກຂ ໍ້ມູນການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າໂດຍພາບລວມ ແລະ 
ບົນຂ ໍ້ມູນພ ີ້ນຖານການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃນ 2 ຕົວເມ ອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ  
ການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າສ່ວນຫລາຍແມ່ນ Paraquat dichloride. ໃນຕົີ້ນລະດູຝົນ
ການຊະລ້າງຈະໄຫລລົງສູ່ຫ້ວຍນ ໍ້າ. ສະນັີ້ນ, ວຽກງານວິໄຈທາງດ້ານເຄມີຈະເນັີ້ນໜັກໃສ່
ການກວດສອບ Paraquat dichloride ໃນນ ໍ້າຫລາຍກວ່າ. ຄະນະວິທະຍາສາດສະ
ໜັບສະໜູນການວິໄຈ 2 ຄັີ້ງຕ ໍ່ປີ ຕົີ້ນລະດູຝົນ ແລະ ປາຍລະດູຝົນ, ໄລຍະ 3 ປີ ຫລ  6 
ຄັີ້ງ. 

ອງົປະກອບທ3ີ. ການ
ບ ລຫິານ ແລະຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການ. 

ກດິຈະກ າທ ີ3.1 ບ ລຫິານໂຄງການ 
ການບ ລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະໄດປ້ະຕິບັດຕາມຄູ່ມ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊ ີ້-ຈັດຈ້າງແລະການກວດກາ

ຕິດຕາມ. ກ່ອນອ ິ່ນໝົດຕ້ອງໄດກ້ ານົດທີມງານປະຕິບັດໂຄງການ, ໄດສ້້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈ
ຮ່ວມກັນກັບທີມງານແລະຜູ້ຊີີ້ນ າໂຄງການເປັນອັນໜຶິ່ງດຽວກັນກ່ຽວກັບຮູບແບບແລະ
ວິທີການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼ ໂຄງການຍ່ອຍ, ໝາກຜນົແລະຜົນໄດຮ້ັບທີິ່ຕ້ອງສ າ

ເລັດ. ການຝືກອົບຮົມແລະສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍ່ອຍລວມທັງບັນຊີ

ແລະການຕິດຕາມກວດກາແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄຶບໜ້າປະຈ າໄຕ

ມາດ 6 ເດ ອນ, ການຕິດຕາມຕົວຊີີ້ວັດໂຄງກາຍ່ອຍ ແລະການເງີນລວມທັງການຈັດຊ ີ້
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ຕ້ອງໄດກ້ະກຽມແລະສົັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການກປສປະຈ າທຸກໆ 6 ເດ ອນ ໂດຍຮັບປະກັນດ້ານ
ຄຸນນະພາບ. 
ກດິຈະກ າທ ີ3.2 ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ 

ກິດຈະກ ານີີ້ແມ່ນເປັນການລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຍ່ອຍຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ 
2 ຄັີ້ງຕ ໍ່ປີ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 

ຂັີ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ 2 ຄັີ້ງຕ ໍ່ປີ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງ 
ການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດເປັນຢູ່າງດີໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
ກດິຈະກ າທ ີ3.3 ກອງປະຊມຸຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຈດັຂ ີ້ນໂດຍ ກປສ 

 

14. ຜູເ້ປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດຮ້ບັ
ຜນົປະໂຫຍດ 

ພະນັກງານລັດ 
ຈ ານວນທັງໝົດ (____25___) ແມ່ຍິງ (__6__) 

ລະດັບສູນກາງ (____0____) ແມ່ຍິງ (__0__) 

ລະດັບແຂວງ (__10___) ແມ່ຍິງ (__3___) 

ລະດັບເມ ອງ(__15___) ແມ່ຍິງ (__4___)  

□ຊຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ (_____), ຈ ານວນຄົນ (_____) ແມ່ຍິງ (_____) 

□ນັກສຶກສາ(____) ແມ່ຍິງ (______) 
□ມວນຊົນທົັ່ວໄປ 
□ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 

15. ມ ີ້ເລີິ່ມໂຄງການ  1/ 10 /2015 
ໄລຍະສະເຫນໂີຄງການ 

16. ມ ີ້ປດິໂຄງການ(
ໄລຍະໂຄງການເປນັປ)ີ 

30 /09 / 2018(ໄລຍະ 3 ປີ) 
250.0 ລາ້ນກບີ 

17. ຜູຮ້ວ່ມທນຶ(ແຫຼ່ງ
ແລະຈ ານວນເປັນໂດລາລວມ
ທັງທຶນປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸ 
ແລະ ແຮງງານ)  

ທຶນປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບພະນັກງານ ແລະສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ ໂດຍທີິ່ບ ໍ່
ເປັນເງີນສົດ ແມ່ນມີຫຼາຍສົມຄວນ. ຄາດຄະເນວ່າລັດຖະບານນ າໃຊ້ງົບປະມານສ າລັບ

ວຽກງານທີິ່ພົວພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດຂອງແຂວງສະຫວັນະເຂດ. ປະມານ50
ລ້ານກີບຕ ໍ່ປີ. 

18. ໂຄງການ/ແຜນ
ງານເສມີໃສສ່ິິ່ງໄດລ້ເິລີິ່ມ 
ຫຼ  ກ າລງັດ າເນນີ(ຊ ິ່, ແຫຼ່ງ
ທຶນ, ສາຍພົວພັນ) 

 

  

 

19. ກນົໄກການຈດັຕັີ້ງໂຄງການຍອ່ຍ 
a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.  
b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງວິຊາການທີິ່ຕ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບ

ຜົນສ າເລັດ (ເປັນຕົີ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງີນ….).  
 

a) ອະທບິາຍໂຄງຮາ່ງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍອ່ຍ.  

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈະປະກອບມີ ຜູ້ຊີີ້ນ າໂຄງການ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ. 
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ຜູ້ຊີີ້ນ າໂຄງການ ແມ່ນການນ າລະດັບຫົວໜ້າ/ຄະນະພະແນກ ເປັນຜູ້ຊີີ້ນ າໂຄງການຍ່ອຍໂດຍລວມ ແຕ່ບ ໍ່ໄດປ້ະຕິບັດ

ໂຄງການຕົວຈິງ. ສ່ວນຫົວໜ້າໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດມີ້ການແຕ່ງຕັີ້ງມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີີ້ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ແລະ 

ຈະເຮັດວຽກກັບທີມງານວິຊາການ. ພະນັກງານໃນທີມງານວິຊາການ ຈະເປັນພະນັກງານລັດ ຊິິ່ງຕ້ອງມີຜູ້ຮັບຜິດ

ຊອບດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ແຜນການ ແລະ ບັນຊີ.  
ບັນດາພະນັກງານ ທີິ່ຖ ກມອບໝາຍ ໃຫ້ເຮັດວຽກໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ ຈະໄດກ້ ານົດເງ ິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຢູ່າງຄັກ
ແນ່ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ້າໂຄງການ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ບັນຊີ. ການປະເມີນຜົນງານຂອງພະນັກງານທີມງານ
ໂຄງການ ຕ້ອງໄດເ້ຮັດ ເພ ິ່ອເບິິ່ງວ່າພະນັກງານມີຄວາມຈ າເປັນໃນການຝຶກວຽກງານໃດໜຶິ່ງສະເພາະ ຫຼ  ໜ້າວຽກ
ເພີິ່ມເຕີມ ເພ ິ່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມໜ້າທີິ່. 

 ໜ້າທີິ່ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ: 
- ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລອ້ມແຂວງ:ຊີີ້ນ າການຈດັຕັີ້ງປະຕິບດັກດິຈະກ າ, ຮັບຜິດຊອບໃນ

ການຈດັຊ ີ້, ຈັດຈ້າງແລະຄຸ້ມຄອງການເງນິຂອງວຽກນີີ້, ເຮັດບດົລາຍງານການການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານໂຄງການເປັນປະຈ າ
ລາຍງານໃຫ້ແຂວງແລະກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ. 

- ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ:ອະນຸມັດບດົສະເໜີໂຄງການ, ສະໜອງຄູ່ມ ແນະນ າການຈດັຕັີ້ງປະຕິບດັ

ໂຄງການ, ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການຈດັຕັີ້ງປະຕິບດັໂຄງການລວມທັງດ້ານເຕັກນິກແລະການເງນິ. 

- ຂະແໜງຄູມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປູ່າໄມແ້ຂວງ, ຂະແໜງສິິ່ງແວດລອ້ມແຂວງ, ພະແນກຊສແຂວງ:ຕາມພາລະ

ບົດບາດຈະເປັນເຈົີ້າການວາງແຜນແລະຈດັຕັີ້ງປະຕິບດັແຜນກດິຈະກ າບູລິມະສິດທັງຢູູ່ລະດັບແຂວງ, ເມ ອງແລະບ້ານ. 

- ຫ້ອງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລອ້ມເມ ອງ:ຈະເປັນຜູ້ຈດັຕັີ້ງປະຕິບດັກດິຈະກ າທັງໃນລະດັບເມ ອງ
ແລະຊີີ້ນ າໃນລະດັບບ້ານເພ ິ່ອຮັບປະກນັການປະສານງານແລະປະກອບສ່ວນຂອງທຸກຫ້ອງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມ ອງໂດຍ
ສະເພາະຫ້ອງການກະສິກ າແລະປູ່າໄໄມ້ເມ ອງໃນການຈດັຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະລາຍງານ
ຄວາມຄ ບໜ້າໃຫ້ແກ່ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄະນະຊີີ້ນ າ 
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

 
 

ມ.ຊ 
 

 
 

ຄະນະປະສານງານ 265 
 
 

ຫົວໜ້າໂຄງການ 
(ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນ ີ້າ) 

 
 

ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ 
(ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ) 

 
 

ວິຊາການ 
 
 

ໝ່ວຍງານສິິິ່ງແວດລ້ອມ 
 
 

ບ ລິຫານໂຄງການ 
 
 

ບັນຊີ 
 
 

ການເງີນ 
 
 

ຈັດຊ ີ້ຈັດຈ້າງ 
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21. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບີິ່ງຮ່າງທີິ່ໄດ້ຂັດຕິດມາພ້ອມນີີ້). ໃນບົດສະເໜີນີີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ພຽງແຕ່ ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າເມ ິ່ອໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖ ກຮັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຕ່ຫຼັງຈາກ
ປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປູ່ອຍໃຫ້ນັີ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ກ ານົດໃນແຜນປີທີິ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເອົາ (ເບີິ່ງຂ ໍ້ 24).
ສ າລັບໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນຈັດຊ ີ້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ.  

(ເບິິ່ງໃນງບົປະມານໂຄງການຍອ່ຍ EXCELL) 

ອງົປະກອບ(ບ ໍ່ເກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ) 

ງບົປະມານ (ລາ້ນກບີ) ທນຶປະກອບສວ່ນທາງກງົ ຫຼ ຄູຂ່ະ
ໜານຖາ້ເປນັໄປໄດ*້ 

(ລາ້ນກບີ) 

ອງົປະກອບ 1.  
ປບັປງຸຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນັກງານແຂວງແລະເມ ອງ 

16,130,000  

ອງົປະກອບທ ີ2.  
ສະໜບັສະໜນູຄູມ້ຄອງສານເຄມທີີິ່ເປນັອນັຕະລາຍ 

186,650,000  

ອງົປະກອບທ3ີ.  
ການບ ລຫິານ ແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

35,900,000  

ລວມຍອດມນູຄາ່ພ ີ້ນຖານ 238,680,000  

ແຮຄາ່ຜດິດຽ່ງໃນການຄດິໄລ ່ 11,934,000  

ລວມຍອດມນູຄາ່ 250,614,000  
 

22. ຄວາມຍ ນຍງົ 
ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສຶບຕ ໍ່ ຫຼ  ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສີີ້ນສຸດ.(ເບິິ່ງໂຄງການຍອ່ຍຄຸມ້ຄອງຊາ້ງ) 

ຄວາມຍ ນຍົງຂອງກິດຈະກ າໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການສ້າງບຸກຄະລະກອນ ຂັີ້ນເມ ອງ, ຂັີ້ນແຂວງໃຫ້ມີຄວາມ
ສາມາດ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຄມີ ມີຖານຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານເຄມີເພ ິ່ອການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້, ການນ າເຂົີ້າ, ສົັ່ງອອກຕາມ
ຫລັກການສາກົນ,ມີລະບົບການເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ມີເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຕາມ

ຊາຍແດນ ຫລ ການນ າເຂົີ້າສານເຄມີເພ ິ່ອວັດຖຸປະສົງອຶິ່ນ ເຊັັ່ນ: ເພ ິ່ອຜະລິດສິິ່ງເສບຕິດ ຫລ ອາວຸດເຄມີເປັນຕົີ້ນ.  

ດັັ່ງນັີ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ຈະແມ່ນພະນັກງານລັດ. ໃນນັີ້ນ,ອາດມີການກ ານົດເອົາຜູ້ທີິ່ສາມາດ

ແນະນ າຜູ້ອ ນ, ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວຕ່າງໆ. ສ່ວນພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍກ ໍ່ຈະໄດຈ້ັດ

ໃຫ້ມາເຮັດວຽກໃນທີມ ເພ ິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້. ແນ່ນອນ, ກົນໄກ, ລະບົບແລະເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ໄດສ້້າງ
ຂຶີ້ນ ຈະຖ ກນ າໃຊ້ ແລະປັບປຸງ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານ ແລະຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້, ການນ າເຂົີ້າສານເຄມີໃນວຽກ
ງານກະສິກ າ, ການນ າເຂົີ້າສານເຄມີປະເພດຕ້ອງ   ຫ້າມ ຕາມຊາຍແດນ, ການເປັນພາຄີຂອງພິທິສານຕ່າງໆ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ສາມາດຕ ໍ່ກອນກັບບັນດາປະເທດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນອານາຄົດ.  

ອ ານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ 
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23. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ. 
ກວດກາເບີິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼ  ບ ໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ ສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ. 

ບ ໍ່ມີ 
24. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊມຸຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 
ເບີິ່ງຕາມເອກະສານແນະນ າ ກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຊ ິ່ງສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ. 

 ບ ໍ່ມີ 

ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕ ໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 

ໂຄງການຍ່ອຍຈະໃຫ້ຄວາມສ າຄັນແກ່ແມ່ຍິງໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບັດໂຄງການແມ່ຍິງຈະໄດ້ເຂົີ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລ ແລະກ ານົດປະເດັນ, ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, 

ການເພີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າກອງປະຊຸມການວາງແຜນແລະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການຢູ່າງໜ່ອຍ 20% 

 

25. ເງ ິ່ອນໄຂ ການປະຕະບດັແຜນງານປະຈ າປທີີິ່ໄດຕ້ກົລງົກນັ 

ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສ າເລັດ ເພ ິ່ອເປັນເງ ິ່ອນໄຂການອະນຸມັດງບົປະມານໃນປີຕ ໍ່ໄປ. 

ໄດຕ້ກົລງົໃນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ວາ່: 

• ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປູ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢູ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 
ແລະ ພ ໃຊ້ໃນປີຕ ໍ່ໄປ). 

• ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈ ານວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢູ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 
ແລະ ພ ໃຊ້ໃນປີຕ ໍ່ໄປ). 

• ໃນປີທີ 1 ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກ າແຜນປີໄດ້ສ າເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕ ໍ່ໄປຢູ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກ າແຜນປີ

ໄດ້ສ າເລັດ. 
• ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີິ່ພວມປະຕິບັດນັີ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ ບໜ້າທີິ່ຈະສ າເລັດ

ຕາມເປົົ້າໝາຍ. 
• ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດສ້້າງຂຶີ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ. 

 

26. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 

ຈົັ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL: 

ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 1) 

 ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2) 

ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ(ເອກກະສານຂັດຕິດ 3). 
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 ແຜນຈັດຊ ີ້ແລະຈັດຈ້າງ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 4) 

ວນັທ ີ01 ຕລຸາ 2015 

ຮບັຮູ ້ແລະເຫນັດ ີໂດຍ                       ສະເໜໂີດຍ  


