ໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ EIA ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
-----===000===-----

ຫ້ອງການລັດຖະບານ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມ
ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ
ຂໍ້ແນະນໍາ:
ຄໍາຮ້ອງສາມາດຍືນ
່ ເປັນພາສາລາວ.
ບັນທັດຖານທີ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້ (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງ ລັດຖະບານ/ແຂວງ; (b)
ຖືກກັບໜຶ່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ (ໜ້າວຽກນະໂຍບາຍແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ,
ຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຄຸມ
້ ຄອງທີ່ດິນ); (c) ບໍມ
່ ກ
ີ ິດຈະກໍາທີ່ເກືອດຫ້າມ.
ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດ້ຕອ
້ ງມີຜນ
ົ ງານທີ່ດີເພື່ອຈະຕໍ່ໃນປີຕໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈໍາປີພວ
ົ ພັນ ກັບທຶນ,
ການຄຸມ
້ ຄອງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນນ
ັ້ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງກປສ:
1. ຊື່ ແລະ ທີຢ
່ ຂ
ູ່ ອງອົງການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ:
2. ຊື່, ໜ້າທີ,່ ບ່ອນພົວພັນລະອຽດ

ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ,ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ(ພຊສ) ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ທ້າວ ແກ້ວອຸດົມ ພະຍາໄຊ ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ

ຈຸດປະສານງານຜູສ
້ ະເໜີຈັດຕັງ້

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 856_020 22382007

ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ:

Tel/Fax: 084 212136
E-mail: keoudom_bk@yahoo.com

3. ລະດັບພື້ນທີຂ
່ ອງໂຄງການຍ່ອຍ
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລືອກ)

4. ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍ

□ລະດັບສາກົນ;
□ລະດັບສູນກາງ/ຊາດໃຫ້ບອກເຂດເປົ້າໝາຍ:
ລະດັບແຂວງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊື່ແຂວງ : ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ລະດັບເມືອງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊື່ເມືອງ: 5 ເມືອງພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

5. ຈໍານວນທຶນທີຂ
່ ໍ:(ງົບໂດຍປະມານ

400,000.000. ກີບ (ສີ່ຮ້ອຍລ້ານກີບຖ້ວນ)

ເປັນເງິນກີບ)

6. ກອງທຶນຍ່ອຍຂອງກປສທີໃ່ ຫ້ທນ
ຶ :

(ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງເລືອກ)

ນະໂຍບາຍ;
□ຊີວະນາໆພັນ;
□ຄວບຄຸມມົນລະພິດ;
1

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ EIA ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

□ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ;
□ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ.
7. ໜ້າວຽກສະຖາບັນ ຫຼຂ
ື ະແໜງການ

ສະພາບລວມ:

ທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບໂຄງການຍ່ອຍ, ສິງ່ ທ້າ

ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຂະແໜງໜື່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນກົງຈັກການ

ທາຍແລະບູລມ
ິ ະສິດ(ອະທິບາຍກ່ຽວ

ຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ກັບໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ

ແຂວງ

ແລະໜ້າວຽກທີ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນ,ບູລມ
ິ ະສິດ
ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການ
ແກ້ໄຂບູລມ
ິ ະສິດ ແລະຂໍຄ
້ ົງຄ້າງດັ່ງກ່າວ).

ແລະ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ມີໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການນໍາຂອງພະແນກໃນການ

ກວດກາຄຸ້ມຄອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນແຂວງ

ປະຕິບັດພາລະ

ບົດບາດ ສິດ ໜ້າທີ່ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມການຊີ້ນໍາຂອງ
ຄະນະພະແນກເວົ້າລວມ

ເວົ້າສະເພາະແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມ

ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ:

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດ

ລ້ອມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຜນງານ
ບູລິມະສິດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ.
ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມປະກອບດ້ວຍພະນັກງານທັງໝົດ 9 ຄົນ ຊາຍ 4
ຄົນ ແລະ ຍິງ 5 ຄົນ ໃນນັ້ນ ພະນັກງານສົມບູນ 6 ຄົນ ອາສາສະມັກ 3
ຄົນ ແລະ ມີລະດັບວິຊາສະເພາະດັ່ງນີ້:
-

ລະດັບປະລິນຍາໂທ 1 ຄົນ (ສາຂາວິຊາສະເພາະຈົບ:ວິສະວະກໍາສິ່ງ
ແວດລ້ອມແລະການຄຸ້ມຄອງ)

-

ລະດັບປະລິນຍາຕີ 7 ຄົນ (ສາຂາວິຊາສະເພາະຈົບ:ການຈັດການ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ 3 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ, ປ່າໄມ້ 1 ຄົນ ແລະ
ຈົບລ້ຽງສັດ

1

ຄົນ,ກົດໝາຍ

1

ຄົນ

ແລະ

ສາຂາ

ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ຄົນ)
-

ຊັ້ນສູງ 1 ຄົນ (ສາຂາວິຊາສະເພາະຈົບ: ປ່າໄມ້ )

ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບນ
ັ :
ພະນັກງານທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພະນັກງານທີ່ມີລະດັບວິຊາ
ສະເພາະ ແລະ ມີບົດຮຽນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂດຍກົງ
ກອງທຶນ

ແລະ

ເຄີຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ທາງ

ປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໝູນດ້ານ

ທຶນຮອນໃນໄລຍະຜ່ານມາສໍາເລັດ 1 ໂຄງການຄື: ໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍ
ຍຸດທະສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວໃນຊ່ວງໄລຍະສົກປີ 20072008

ລະຫັດໂຄງການແມ່ນ

PICE

0054)

ນອກຈາກນັ້ນ

ພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການ

ສິງ່ ທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງສິງ່ ແວດລ້ອມ ເພືອ
່ ບັນລຸ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົາ້ ໝາຍຂອງໂຄງການ:
2

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ EIA ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເຖິງແມ່ນວ່າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາຈະມີພະ
ນັກງານວິຊາການ, ສະຖານທີເ່ ຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ໜ້າວຽກຈໍານວນໜື່ງແລ້ວກໍ່ຕາມ

ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ

ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນເພີ່ມເພື່ອຮັບໃຊ້

ຫຼື
ແລະ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກເຂົ້າໃນໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:
1. ພາຫະນະລົດຈັກ ຈໍານວນ 1 ຄັນ
2. ຄອມພີວເຕີ NoteBooK ຈໍານວນ 1 ເຄື່ອງ
3. ຄອມພີວເຕີ້ ຕັ້ງໂຕະ ຈໍານວນ 1 ຊຸດ
4. ເຄື່ອງພີມ(ປີ້ນເຕີ້) ຈໍານວນ 1 ເຄື່ອງ
5. ເຄື່ອງສະແກນ ຈໍານວນ 1 ເຄື່ອງ

ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ :
ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ຄືພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຈະໄດ້ປະສານງານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື
ກັບຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນ

ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ

ກ່ຽວກັບ

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ,

ແລະ

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ພ້ອມທັງສົມ ທົບກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ບັນ

ດາເມືອງພາຍໃນແຂວງເພື່ອຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າ

ການລະຫວ່າງລັດ

ແລະແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັ້ນໃນການ

ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງບັນດາໂຄງການ
ພັດທະນາ

8. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງານຍ່ອຍ
(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)

9.

ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.

ໂຄງການຍ່ອຍນີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແລະ

ແລະຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ

ແຂວງທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທີສ
່ ະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການຍ່ອຍ(ລວ

 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ

ມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງຖ້າເປັນໄປໄດ້).

29/ສພຊ ; ລົງວັນທີ 18/12/2012.


ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ
ເລກທີ 112/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2010.



ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ປີ 2020 ແລະ
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ໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ EIA ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ແຜນດໍາເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງແຕ່ປີ 2016-2020;


ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງ ສະບັບເລກທີ່
1175/ຈຂ-ບກ ລົງວັນທີ 1/7/2015

10. ຜົນຮັບລະດັບພາກພຶ້ນ ແລະ

ສະໜັບສະໜູນ/ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລະດັບໂລກທີ່ໂຄງການຍ່ອຍສະໜັບ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)

ສະໜູນ ຫຼປ
ື ະກອບສ່ວນ (ເຊັນ່ :
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາດ, ການແລກ
ປ່ຽນຄວາມຮູ,້ ປ້ອງກັນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນເຂດພາກພື້ນ).

11. ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ(
ຂຽນລາຍການຕົວຊີ້ວດ
ັ ຜົນຮັບຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍພ້ອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີ້ວັດ

ຕົວຊີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍມີດັ່ງນີ້:
1. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະ

ຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ

ຕິບັດ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການ ໃນນີ້ມີຈໍານວນທັງໝົດ 125 ຄົນ ຍິງ

ຍ່ອຍເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດໜຶ່ງ

29 ຄົນ

ສະເພາະກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງຫຼືການບໍລກ
ິ ານຕໍ່
ກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົ້າໝາຍ).

12. ຜົນໄດ້ຮັບຕົນ
້ ຕໍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
(ສິ່ງຂອງຫຼືການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ
ການກະທົບໃສ່ຂອງໂຄງການ (ໂຕຂັບ
ເຄື່ອນການສະໜອງ) ເຊັ່ນ: ຈໍານວນ
ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຝືກ, ເອກະສານຄູມ
່ ື ເປັນ
ຈໍານວນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ)

2. ບົດສະຫຼຸບສະພາບ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງ
ການພັດທະນາພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
 ພະນັກງານ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ ເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານນິຕິກໍາ

ແລະ

ວິຊາກາ

ນກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ແລະ

ສັງຄົມ;
 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ
ມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ...ທີ່ດໍາເນີນກິ
ດຈະການຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

13. ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກໍາ(ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກໍາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮບັ ຂ້າງເທິງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍ
ຫວ່າ 5 ອົງປະກອບ (ເບີ່ງລາຍລະອຽດຢູໃ່ ນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈໍາປີຂດ
ັ ຕິດ).

ອົງປະກອບ
ອົງປະກອບ 1.
ການສ້າງຄວາມອາດສາ
ມາດທາງດ້ານວິຊາການ
ໃຫ້ ພະນັກງານ ພຊສ
ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ

ກິດຈະກໍາຕົນ
້ ຕໍ
ກິດຈະກໍາ 1.1 ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ
ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄງການໄດ້ມີການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ ຈະຈັດກອງປະຊຸມ 1 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ປະມານ 30 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ
ກັນໃນການດໍາເນີນໂຄງການ.
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ໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ EIA ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຊສ ຂັ້ນເມືອງ

ກິດຈະກໍາ 1.2. ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີໂຄງການແບບດຽວກັນ.
ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈໍາປີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາແຂວງ ທີມ
່ ີ
ໂຄງການແບບດຽວກັນ ປີລະ 1 ຄັ້ງ (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປີ 2016, ແຂວງອຸດົມດົມໄຊ
ປີ 2017, ແຂວງຊຽງຂວາງ ປີ 2018 ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ປີ 2019 ປີລະ 4 ຄົນ).
ກິດຈະກໍາ 1.3 ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
ພະນັກງານໂຄງການຈະເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ
ຈໍານວນ 4 ຄົນ (ຜູ້ຊີ້ນາ, ຫົວໜ້າໂຄງການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ).
ກິດຈະກໍາ 1.4 ເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ ກປສ
ຄະນະໂຄງການ ນໍາໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ກປສ ໃນແຕ່ລະປີ ຈັດໂດຍ ກປສ ເທື່ອລະ 4 ຄົນ ໃນປີ 2017.
ກິດຈະກໍາ 1.5. ຈັດຝຶກອົບຮົມ ສວ ຢູ່ແຂວງຕົນເອງໂດຍການເຊີນເອົາອາຈານມາຈາກ
ມຊ ແລະ ກອງປະເມີນ ກຊສ ລົງມາຝືກໃຫ້
ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ 15 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ
ໂດຍສົມທົບ ມຊ ແລະ ກອງປະເມີນຜົນກະທັບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມລົງຈັດຝຶກອົບ
ຮົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສັ້ນ 3 ວັນ
ຈັດຢູ່ແຂວງ.
ກິດຈະກໍາ 1.6. ໄປທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດເຮຽນຢູແ
່ ຂວງຫຼວງນໍາ້ ທາ
ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈໍານວນ 4 ຄົນ ໃນນັ້ນມີ (ຜູ້ຊີ້ນໍາ, ຫົວໜ້າ
ໂຄງການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານເມືອງ (ເມືອງ
ລະ 1 ຄົນ) ລວມທັງໝົດເປັນ 9 ຄົນ ເດີນທາງໄປທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍ
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບັນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ

ແລະ

ສັງຄົມຂອງບັນດາໂຄງການ

ພັດທະນາຕ່າງໆ.
ກິດຈະກໍາ 1.7 ຝຶກອົບຮົມໃຊ້ຖານຂໍມ
້ ນ
ູ
ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 3 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສິ່ງແວດ
ລ້ອມໄລຍະສັ້ນ 3ວັນ ຈັດໂດຍ ກປສສ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນໂຄງການ
ພັດທະນາ.
ກິດຈະກໍາ 1.8 ເຜີຍແຜ່ບັນດາລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ ຫຊສ ເມືອງ (5 ເມືອງທົວ
່ ແຂວງບໍແ
່ ກ້ວ)
ພຊສ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດ
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ລ້ອມ ໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ 1 ວັນ.
ກິດຈະກໍາ 1.9. ເຜີຍແຜ່ບນ
ັ ດານິຕກ
ິ ໍາ
ພຊສ ລົງເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ ແກ່ບັນດາກູ່ມບໍລິສັດປູກກ້ວຍຫອມ
ຂະໜາດໃຫ່ຍຢູ່ສາມເມືອງຄື: ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ເມືອງປາກທາ

ກິດຈະກໍາ 1.10 ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການ
ລາຍງານຜົນສໍາເລັດໂຄງການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ
ກັບພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນຕໍ່ໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 30 ຄົນ ຍິງ 7 ຄົນ
ອົງປະກອບທີ 2.

ກິດຈະກໍາ 2.1 ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ/ຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູ້ພດ
ັ ທະນາໂຄງການ.

ຕິດຕາມໂຄງການພັດ
ທະນາ

ພຊສ ແຂວງ ຈະໄດ້ລົງຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາທີມ
່ ີບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ
ພ້ອມທັງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເພື່ອເປັນການແຈ້ງ ຫຼື
ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່
ຖອດໄດ້) ລວມທັງສັງລວມການຕິດຕາມເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຕິດ
ຕາມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ອົງປະກອບທີ 3.
ການບໍລິຫານ

ການບໍລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ:
ແລະ ໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ,

ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.

ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ແລະ

ການກວດກາ

ຕິດຕາມ. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນກັບທີມງານ ແລະ ຜູ້ຊີ້ນໍາ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ
ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງສໍາເລັດ.
ການຝືກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍ່ອຍລວມທັງບັນຊີ
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກິດຈະ
ກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລວມທັງຕົວຊີ້ວັດແລະຜົນທີໄ່ ດ້ຮັບ

ແລະ

ການເງິນ

(ລວມທັງການຈັດຊື້) ຈະໄດ້ເຮັດ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ຕາມທຶນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ
ຂຶ້ນແຜນການງວດຕໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນລວມ.
14. ເປົາ້ ໝາຍຜູທ
້ ໄີ່ ດ້ຮບ
ັ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ພະນັກງານລັດ
ຈໍານວນທັງໝົດ (109) ແມ່ຍິງ (__29__)

ການດໍາເນີນໂຄງການ ລະດັບສູນກາງ (_0_) ແມ່ຍິງ (__0__)
.

ລະດັບແຂວງ (74) ແມ່ຍິງ (18)
ລະດັບເມືອງ (_35_) ແມ່ຍິງ (__11__)
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□ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (_____), ແມ່ຍິງ (_____)
□ນັກສຶກສາ ( ) ແມ່ຍິງ ( )
□ມວນຊົນທົ່ວໄປ
□ພາກສ່ວນເອກະຊົນ: 16
15. ມືເ້ ລີມ
່ ໂຄງການ

15/05/2016

16. ມືປ
້ ດ
ິ ໂຄງການ

15/12/2020 (ໄລຍະເວລາທັງໝົດຂອງໂຄງການ 5 ປີ)

17. ຜູຮ
້ ່ວມທຶນ
(ແຫຼ່ງແລະຈໍານວນເປັນໂດລາ
ລວມທັງທຶນປະກອບສ່ວນ
ເປັນວັດຖຸ ແລະ ແຮງງານ)

18.

ໂຄງການ/ແຜນ

ງານເສີມໃສ່ສິ່ງໄດ້ລເິ ລີມ
່

ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເປັນການປະກອບສວນທາງດ້ານແຮງງານ
ຂອງຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ, ລວມທັງ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ຊຶ່ງລວມມູນຄ່າ ທັງໝົດ
ປະມານ 150 ລ້ານກີບ.
ໂຄງການຍ່ອຍ ມີສາຍພົວພັນກັບບັນດາໂຄງການດັ່ງ:
1. ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງຄະນະ

ຫຼື ກໍາລັງດໍາເນີນ (ຊື່,

ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ທຶນຈາກ ກປສ/ໂຄງການ

ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ)

ຄສລ 2 ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາປ້ອງກັນສັງຄົມ;
2. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິທະຍາການໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ທຶນຈາກ ກປສ/ໂຄງການ ຄສລ 2 ກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບວິທະຍາສາດ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.

19.

ກົນໄກການຈັດຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ
a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການທີ່ຕອ
້ ງການເພີ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບຜົນ
ສໍາເລັດ (ເປັນຕົ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງີນ.).

a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການປະກອບມີຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ
ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:.
1) ຜູຊ
້ ີ້ນາໍ ໂຄງການ: ຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ມີໜ້າທີ່
ຊີ້ນໍາການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບດໂຄງການ.
7
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2) ຫົວໜ້າໂຄງການ


ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ;



ເຊັນບັນຊີເບີກຈ່າຍເງິນຂອງໂຄງການ;



ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.



ສົ່ງບົດລາຍຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ ກປສ, ເມືອງແລະ
ຫຊນສ ແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດແລະບົດສະຫລຸບສຸດທ້າຍໂຄງການ;



ສົ່ງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ກປສທຸກໆ 3 ເດືອນ.

3). ຜູ້ບລ
ໍ ຫ
ິ ານໂຄງການ:


ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ;



ເຊັນບັນຊີເບີກ-ຈ່າຍ ເງີນສົດຂອງໂຄງການ;



ປະສານງານກັບພາກສວ່ນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ;



ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໂຄງການ.

4.) ໜ່ວຍງານວິຊາການ:


ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທາງດ້ານເຕັກນິກ;



ສ້າງແຜນການລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ;



ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ.

5).ໜ່ວຍງານແຜນການ, ບັນຊີ-ການເງີນ:


ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ.



ຮັບຜິດຊອບຈັດຊື້ ແລະ ຈັດຈ້າງ.



ສະຫຼຸບວຽກງານດ້ານການເງີນ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ

b) ພະນັ ກ ງານແລະການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ທາງດ້ າ ນວິ ຊ າການ
ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນເອົາພະນັກງານຂອງແຂວງທີ່ມີປະສົບການ
ຈາກ ໂຄງການແຜນງານສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ EMSPs ແລະ ໂຄງການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງ (ISP) ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດແຜນຂອງໂຄງການ ໂດຍຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການພາກສະໜາມ.
ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຈະມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງທຶນ ປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນໆເຂົ້າມາເສີມໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ
ທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
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ໂຄ່ງຮ່າງການຈັດຕັ້ງການບໍລຫ
ິ ານໂຄງການ
ຜູຊ
້ ນ
ີ້ າໍ ໂຄງການ
ທ່ານ ຄໍາພູວງົ ອິນສີຊຽງໃໝ່
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊສ ແຂວງ

ຂະແໜງການ
ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ
1) ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້

ຫົວໜ້າໂຄງການ
ທ່ານ ແກ້ວອຸດມ
ົ ພະຍາໄຊ
ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ

2) ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ-ການຄ້າ

6) ແລະ ອືນ
່ ,,,

2) ເມືອງຕົນ
້ ເຜີ້ງ
4) ເມືອງປາກທາ

4) ພະແນກວິທະຍາສາດ5) ດ່ານພາສີຫ້ວຍຊາຍ

1) ເມືອງເມິງ
3) ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ

3) ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ

5) ເມືອງຜາອຸດມ
ົ

ບໍລຫ
ິ ານໂຄງການ
ທ່ານ ນາງຂັນທອງ ຂັນທະພອນ

ບັນຊີ-ການເງີນ
ທ່ານ ນາງ ສຸມະນີຄອນ ໃຈຍະສັກ
ຄັງເງີນສົດ
ທ່ານ ນາງ ສຸລພ
ິ ອນ ພັນທະປະດິດ
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ທ່ານ
ທ່ານ
ທ່ານ
ທ່ານ

ທີມງານວິຊາການ
ສົມພອນ ຄໍາລິບຸນທະວີ
ອານັນ ຊົມພູວິເສດ
ອຸດອນ ສີສິປັນຍາ
ນາງ ທິບລາວັນ ສີລິທໍາ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ EIA ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

21.

ງົບປະມານລວມ

ສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບີ່ງຮ່າງທີ່ໄດ້ຂດ
ັ ຕິດມາພ້ອມນີ້). ໃນບົດສະເໜີນຈ
ີ້ ະສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າເມືອ
່ ໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ
ແຕ່ຫຼັງຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປ່ອຍໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໃນແຜນປີທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ (ເບີ່ງຂໍ້
24).ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະເປັນຜູເ້ ຮັດແຜນຈັດຊື-້ ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ.

ອ ົງປະກອບ (ບໍ່ ເກີນ 5 ອ ົງ
ປະກອບລວມທັງການຄຸມ
້ ຄອງ
ໂຄງການ)

ອ ົງປະກອບ 1. ປັບປຸງຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງພະນ ັກງານ
ອ ົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບ

ສະໜູນການປະເມີນຜົນ
ອ ົງປະກອບ 3.

ບໍລິຫານແລະຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ

ມູນຄາ່ ພື້ນຖານ
ຄາ່ ແຮສຸກເສີນ (5%)
ມູນຄາ່

ລວມຍອດທັງໝ ົດ

22.

2015-

2016-

2017-

2018-

2019-

16

17

18

19

20

ທຶນ
ຈາກ
ກປສ

ທຶນສ ົມ
ທົບ

26

51

3

18

10

108

63

31

31

31

31

187

14

14

22

14

22

86

150

103

96

56

63

63

381

150

5

5

3

3

3

19

108

101

59

66

66

400

150

ຄວາມຍືນຍົງ
ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສຶບຕໍ່ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສີ້ນສຸດ.

ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລະກອນ ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ
ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ... ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການສ້າງ
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ,ບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ສະຖິຕິ ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ຈະແມ່ນພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງ
ລັດຊື່ງພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ສີ້ນສຸດລົງແມ່ນທາງແຂວງສາມາດສຶບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ແລະ
ຊອກຫາແຫຼ່ງທືນ
ເພື່ອມາສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
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23.

ການປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກັນສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ກວດກາເບີ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸມ
້ ຄອງສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼື ບໍ່ (ກອບແຜນຄຸມ
້ ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ສາມາດຄົນ
້ ຫາໄດ້ ທີ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜຶ່ງທີ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານທາງດ້ານນິຕິກໍາ
ແລະ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ
ເມືອງ,

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ

ແລະ

ສັງຄົມແຂວງໄປຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ເມືອງ

ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ດັ່ງນັ້ນ,ຈິ່ງບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

24. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບບ້ານ
ເບີ່ງຕາມເອກະສານແນະນໍາ ກ່ຽວກັບຂັນ
້ ຕອນປະຕິບດ
ັ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຊື່ງສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ດັ່ງທີ່ຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜຶ່ງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ ເມືອງ, ຂະແໜງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ
ໄປຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.ດັ່ງນັ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຈິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ
ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນຂະບວນ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື,

ແລະ

ສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ການທົບທວນເອກະສານ,

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,

ການຕິດຕາມກວດກາ

ແລະ

ການເຂົ້າຮ່ວມ

ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ

25. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍນ
ີ ຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ບນ
ັ ຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ຊຶ່ງໃນນັ້ນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍກໍ່ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຊ່ວຍພັກດັນເຮັດໃຫ້ໂຄງການດໍາເນີນ
ສໍາເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດຊັດສ່ວນເພດຍິງ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ຫຼຸດ 25% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ,
ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຜິດຊອບ.
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26. ເງື່ອນໄຂ ການປະຕິບດ
ັ ແຜນງານປະຈໍາປີທໄີ່ ດ້ຕົກລົງກັນ
ລາຍການເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສໍາເລັດ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໄປ.

ໄດ້ຕກ
ົ ລົງໃນເງືອ
່ ນໄຂທີວ
່ າ່ :






ປະຕິບດ
ັ ຖືກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1
ແລະ ພໍໃຊ້ໃນປີຕໄໍ່ ປ).
ປະຕິບດ
ັ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈໍານວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1
ແລະ ພໍໃຊ້ໃນປີຕໄໍ່ ປ).
ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກໍາແຜນປີໄດ້ສໍາເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕໍ່ໄປຢ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
ແຜນປີໄດ້ສາໍ ເລັດ.
ເປົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີ່ພວມປະຕິບັດນັ້ນ
ໄດ້ມີການວັດແທກ,
ປະເມີນຜົນ
ແລະ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າທີ່
ຈະສໍາເລັດຕາມເປົາ້ ໝາຍ.
ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ.

27. ບັນຊີເອກະສານຂັດຕິດ
ຈົ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL:
ກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 1)
ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.1)
ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.2)
ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 3)
ແຜນຈັດຊື້ ແລະຈັດຈ້າງ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 4)
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ,ວັນທີ 18/4/2016
ຮັບຮູ້ ແລະເຫັນດີຈາກ
ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ

ພາກສ່ວນນໍາສະເໜີໂດຍ
ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ
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