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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
-----===000===----- 

ຫ້ອງການລັດຖະບານ 
ກອງທຶນປກົປັກຮກັສາສິງ່ແວດລອ້ມ  

 

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 
ຂ້ໍແນະນໍາ: 

ຄໍາຮ້ອງສາມາດຍືນ່ເປນັພາສາລາວ.   
ບັນທັດຖານທີ່ຈະໄດ້ທຶນມດີັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້ (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງ ລັດຖະບານ/ແຂວງ; (b)   
ຖືກກັບໜ່ຶງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ (ໜ້າວຽກນະໂຍບາຍແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄມຸມນົລະພິດ, 
ຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຄຸມ້ຄອງທ່ີດິນ); (c) ບໍມ່ກິີດຈະກໍາທີ່ເກືອດຫ້າມ.   
ໂຄງການຍອ່ຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປ,ີ ຈະໄດຕ້ອ້ງມີຜົນງານທີ່ດີເພ່ືອຈະຕໍ່ໃນປີຕໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈໍາປີພົວພັນ ກັບທຶນ, 
ການຄຸມ້ຄອງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັນ້ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້. 
 

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງກປສ: 
1. ຊື ່ແລະ ທີຢູ່ຂ່ອງອົງການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ: 
ຂະແໜງສ່ິງແວດລ້ອມ,ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງ
ແວດລ້ອມ(ພຊສ) ແຂວງບ່ໍແກ້ວ 

2. ຊື່, ໜາ້ທີ,່ ບອ່ນພົວພນັລະອຽດ 
ຈຸດປະສານງານຜູສ້ະເໜຈີັດຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ: 

ທ້າວ ແກ້ວອຸດົມ ພະຍາໄຊ ຫົວໜ້າຂະແໜງສ່ິງແວດລ້ອມແຂວງ 
ເບີໂທຕິດຕ່ໍ: 856_020 22382007 
Tel/Fax: 084 212136  
E-mail: keoudom_bk@yahoo.com 

3. ລະດບັພື້ນທີຂ່ອງໂຄງການຍອ່ຍ 
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລືອກ) 

□ລະດັບສາກົນ; 
□ລະດັບສູນກາງ/ຊາດໃຫບ້ອກເຂດເປ້ົາໝາຍ: 
ລະດັບແຂວງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊ່ືແຂວງ : ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 
ລະດັບເມືອງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊ່ືເມືອງ: 5 ເມືອງພາຍໃນແຂວງບ່ໍແກ້ວ 
  

4. ຊື່ໂຄງການຍອ່ຍ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນ  
ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

5. ຈາໍນວນທນຶທີຂ່ໍ:(ງົບໂດຍປະມານ 
ເປັນເງິນກີບ) 

400,000.000. ກີບ (ສ່ີຮ້ອຍລ້ານກີບຖ້ວນ) 

6. ກອງທນຶຍ່ອຍຂອງກປສທີໃ່ຫທ້ນຶ:  
(ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງເລືອກ) 

ນະໂຍບາຍ; 
□ຊີວະນາໆພັນ; 
□ຄວບຄຸມມົນລະພິດ; 
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□ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ; 
□ ຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ. 

7. ໜາ້ວຽກສະຖາບັນ ຫຼຂືະແໜງການ 
ທີພ່ວົພັນກບັໂຄງການຍ່ອຍ, ສິງ່ທາ້
ທາຍແລະບລູມິະສດິ(ອະທິບາຍກ່ຽວ
ກັບໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະໜ້າວຽກທີ່ເຮດັໃນປະຈບຸັນ,ບູລມິະສິດ
ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການ
ແກ້ໄຂບູລມິະສິດ ແລະຂໍຄ້ົງຄ້າງດັ່ງກ່າວ). 

ສະພາບລວມ: 
ຂະແໜງສ່ິງແວດລ້ອມເປັນຂະແໜງໜ່ືງທີ່ນອນຢູ່ໃນກົງຈັກການ 

ຈັດຕ້ັງຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແຂວງ ມີໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການນໍາຂອງພະແນກໃນການ 
ກວດກາຄຸ້ມຄອງບັນຫາສ່ິງແວດລ້ອມພາຍໃນແຂວງ ປະຕິບັດພາລະ 
ບົດບາດ ສິດ ໜ້າທີ ່ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຕາມການຊ້ີນໍາຂອງ 
ຄະນະພະແນກເວ້ົາລວມ ເວ້ົາສະເພາະແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມ 
ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆເຊ່ັນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດ 
ລ້ອມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແຜນງານ 
ບູລິມະສິດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານດ້ານສ່ີງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ. 
ຂະແໜງສ່ິງແວດລ້ອມປະກອບດ້ວຍພະນັກງານທັງໝົດ 9 ຄົນ ຊາຍ 4 

ຄົນ ແລະ ຍິງ 5 ຄົນ ໃນນ້ັນ ພະນັກງານສົມບູນ 6 ຄົນ ອາສາສະມັກ 3 
ຄົນ ແລະ ມີລະດັບວິຊາສະເພາະດ່ັງນ້ີ: 
- ລະດັບປະລິນຍາໂທ 1 ຄົນ (ສາຂາວິຊາສະເພາະຈົບ:ວິສະວະກໍາສ່ິງ 

ແວດລ້ອມແລະການຄຸ້ມຄອງ) 
- ລະດັບປະລິນຍາຕີ 7 ຄົນ (ສາຂາວິຊາສະເພາະຈົບ:ການຈັດການ 

ແລະ ຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ 3 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ, ປ່າໄມ້ 1 ຄົນ ແລະ 
ຈົບລ້ຽງສັດ 1 ຄົນ,ກົດໝາຍ 1 ຄົນ ແລະ ສາຂາ 
ວິສະວະກໍາສ່ິງແວດລ້ອມ 1 ຄົນ) 

- ຊ້ັນສູງ 1 ຄົນ (ສາຂາວິຊາສະເພາະຈົບ: ປ່າໄມ້ ) 
 

ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈບຸນັ: 
ພະນັກງານທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພະນັກງານທີ່ມີລະດັບວິຊາ

ສະເພາະ ແລະ ມີບົົດຮຽນໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 
ໂດຍກົງ ແລະ ເຄີຍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ທາງ 
ກອງທຶນ ປົກປັກຮັກສາສ່ີງແວດລ້ອມໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໝູນດ້ານ 
ທຶນຮອນໃນໄລຍະຜ່ານມາສໍາເລັດ 1 ໂຄງການຄື: ໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍ 
ຍຸດທະສາດ ສ່ິງແວດລ້ອມຂອງແຂວງບ່ໍແກ້ວໃນຊ່ວງໄລຍະສົກປີ 2007-

2008 ລະຫັດໂຄງການແມ່ນ PICE 0054) ນອກຈາກນ້ັນ 
ພະນັກງານເຫຼົ່ານ້ີ ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການ 
 
ສິງ່ທາ້ທາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງສິງ່ແວດລອ້ມ ເພືອ່ບັນລຸ 
ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ: 
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ເຖິງແມ່ນວ່າຂະແໜງສ່ິງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາຈະມີພະ 
ນັກງານວິຊາການ, ສະຖານທີເ່ຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ 
ໜ້າວຽກຈໍານວນໜ່ືງແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ພວກເຮົາກ່ໍມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫືຼ 
ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນເພ່ີມເພ່ືອຮັບໃຊ້ ແລະ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກເຂ້ົາໃນໜ້າວຽກດ່ັງນີ້: 

1. ພາຫະນະລົດຈັກ ຈໍານວນ 1 ຄັນ 
2. ຄອມພີວເຕີ NoteBooK ຈໍານວນ 1 ເຄ່ືອງ 
3. ຄອມພີວເຕີ້ ຕ້ັງໂຕະ ຈໍານວນ 1 ຊຸດ 
4. ເຄ່ືອງພີມ(ປ້ີນເຕ້ີ) ຈໍານວນ 1 ເຄ່ືອງ 
5. ເຄ່ືອງສະແກນ ຈໍານວນ 1 ເຄ່ືອງ 

 

ຮບູແບບການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັ: 
ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ໍຄືພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມແຂວງ ຈະໄດ້ປະສານງານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື 
ກັບຄະນະວິທະຍາສາດສ່ິງແວດລ້ອມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນ
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ກຽ່ວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍ 
ສ່ິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ, ແລະ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມເພື່ອຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ພ້ອມທງັສົມ ທົບກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມຢູ່ບັນ ດາເມືອງພາຍໃນແຂວງເພ່ືອຍົກສູງຄວາມເປັນເຈ້ົາ
ການລະຫວ່າງລັດ ແລະແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂ້ັນໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງບັນດາໂຄງການ 
ພັດທະນາ 

 

8. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງານຍອ່ຍ 
(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສ່ິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. 

9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ 
ແລະຍດຸທະສາດຂອງລດັຖະບານ 
ທີສ່ະໜັບສະໜນູໂດຍໂຄງການຍອ່ຍ(ລວ
ມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງຖ້າເປັນໄປໄດ)້. 

ໂຄງການຍ່ອຍນ້ີໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແລະ 
ແຂວງທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 

29/ສພຊ ; ລົງວັນທີ 18/12/2012. 
 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ສະບັບ

ເລກທີ 112/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2010. 

 ຍຸດທະສາດສ່ິງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ປີ 2020 ແລະ 
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ແຜນດໍາເນີນງານສ່ິງແວດລ້ອມຂອງແຂວງແຕ່ປີ 2016-2020; 

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

 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພ້ຶນ ແລະ 
ລະດບັໂລກທີ່ໂຄງການຍ່ອຍສະໜັບ
ສະໜນູ ຫຼປືະກອບສວ່ນ (ເຊັນ່: 
ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງຊາດ, ການແລກ 
ປ່ຽນຄວາມຮູ,້ ປອ້ງກັນການຄ້າ-ຂາຍສດັປ່າ 
ທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນເຂດພາກພ້ືນ). 

ສະໜັບສະໜູນ/ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 

11. ຕວົຊີວ້ດັຜົນຮບັຂອງໂຄງການຍ່ອຍ(
ຂຽນລາຍການຕົວຊີ້ວດັຜົນຮັບຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍພ້ອມທັງອະທິບາຍຕວົຊີ້ວັດ
ຜົນໄດຮ້ັບແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ
ຍ່ອຍເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດໜຶ່ງ
ສະເພາະກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງຫືຼການບໍລກິານຕໍ່
ກຸ່ມຜູ້ໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດເປົ້າໝາຍ).  

ຕົວຊ້ີວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍມີດ່ັງນ້ີ: 

1. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການ ໃນນ້ີມີຈໍານວນທັງໝົດ 125 ຄົນ ຍິງ 
29 ຄົນ 

2. ບົດສະຫຼຸບສະພາບ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ກຽ່ວກັບ ບັນຊີລາຍຊ່ືໂຄງ 
ການພັດທະນາພາຍໃນແຂວງບ່ໍແກ້ວ. 
 

12. ຜນົໄດຮ້ັບຕົນ້ຕຂໍອງໂຄງການຍ່ອຍ 
(ສິ່ງຂອງຫືຼການບໍລິການທ່ີໄດຮ້ັບຈາກ
ການກະທົບໃສຂ່ອງໂຄງການ (ໂຕຂັບ
ເຄື່ອນການສະໜອງ) ເຊັ່ນ: ຈໍານວນ
ພະນັກງານທ່ີໄດຝື້ກ, ເອກະສານຄູມ່ ືເປັນ
ຈໍານວນໃດໜ່ຶງທ່ີໄດສ້້າງຂຶ້ນ) 
 
 

  ພະນັກງານ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ ເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່  
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ວິຊາກາ
ນກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ;  
  ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມແຂວງ 
ມີລະບົບຖານຂ້ໍມູນຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ...ທີ່ດໍາເນີນກິ
ດຈະການຢູ່ພາຍໃນແຂວງບ່ໍແກ້ວ. 
 

13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກາໍ(ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກໍາທີ່ຈະເຮດັໃຫ້ເກີດຜົນໄດຮ້ບັຂ້າງເທິງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍ
ຫວ່າ 5 ອົງປະກອບ (ເບີ່ງລາຍລະອຽດຢູໃ່ນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈາໍປີຂດັຕດິ). 

 
ອງົປະກອບ ກດິຈະກາໍຕົນ້ຕ ໍ

ອົງປະກອບ 1. 

ການສ້າງຄວາມອາດສາ
ມາດທາງດ້ານວິຊາການ
ໃຫ້ ພະນັກງານ ພຊສ 
ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ 

ກດິຈະກາໍ 1.1 ກອງປະຊມຸເປີດໂຄງການ 
ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄງການໄດ້ມີການຈັດ

ຕ້ັງປະຕິບັດສໍາເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ ຈະຈັດກອງປະຊຸມ 1 ວັນ ເພ່ືອໃຫຜູ້້ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ປະມານ 30 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ ເຂ້ົາຮ່ວມ ໄດ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບ
ກັນໃນການດໍາເນີນໂຄງການ. 
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ຊສ ຂ້ັນເມືອງ 

 

ກດິຈະກາໍ 1.2. ກອງປະຊມຸປະຈາໍປີໂຄງການແບບດຽວກນັ. 
ເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມປະຈໍາປີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາແຂວງ ທີມ່ີ

ໂຄງການແບບດຽວກັນ ປີລະ 1 ຄ້ັງ (ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ປີ 2016, ແຂວງອຸດົມດົມໄຊ 
ປີ 2017, ແຂວງຊຽງຂວາງ ປີ 2018 ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ປີ 2019 ປີລະ 4 ຄົນ).  
ກິດຈະກໍາ 1.3 ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ. 

ພະນັກງານໂຄງການຈະເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ 
ຈໍານວນ 4 ຄົນ (ຜູ້ຊ້ີນ າ, ຫົວໜ້າໂຄງການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະ  ບັນຊີ-ການເງິນ). 

 
ກດິຈະກາໍ 1.4  ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊມຸຜູ້ມສີ່ວນຮວ່ມ ກປສ  

ຄະນະໂຄງການ ນໍາໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ກປສ ໃນແຕ່ລະປີ ຈັດໂດຍ ກປສ ເທື່ອລະ 4 ຄົນ ໃນປີ 2017. 

 
ກດິຈະກາໍ 1.5. ຈັດຝກຶອົບຮມົ ສວ ຢູ່ແຂວງຕນົເອງໂດຍການເຊນີເອາົອາຈານມາຈາກ 
ມຊ ແລະ ກອງປະເມນີ ກຊສ ລົງມາຝກືໃຫ ້

ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ 15 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ 
ໂດຍສົມທົບ ມຊ ແລະ ກອງປະເມນີຜົນກະທັບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມລົງຈັດຝຶກອົບ
ຮົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສ້ັນ 3 ວັນ 
ຈັດຢູ່ແຂວງ. 

 
ກດິຈະກາໍ 1.6. ໄປທດັສະນະແລກປຽ່ນບົດເຮຽນຢູແ່ຂວງຫວຼງນໍາ້ທາ 

ທີມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຈໍານວນ 4 ຄົນ ໃນນ້ັນມີ (ຜູ້ຊ້ີນໍາ, ຫົວໜ້າ 
ໂຄງການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະ  ບັນຊີ-ການເງິນ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານເມືອງ (ເມືອງ 
ລະ 1 ຄົນ) ລວມທັງໝົດເປັນ 9 ຄົນ ເດີນທາງໄປທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍ 
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບັນບັນຫາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງບັນດາໂຄງການ 
ພັດທະນາຕ່າງໆ. 

 
ກດິຈະກາໍ 1.7 ຝຶກອົບຮມົໃຊຖ້ານຂໍມ້ນູ 

ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 3 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ ເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສ່ິງແວດ
ລ້ອມໄລຍະສ້ັນ 3ວັນ ຈັດໂດຍ ກປສສ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ຖານຂ້ໍມູນໂຄງການ
ພັດທະນາ.  

 
ກດິຈະກາໍ 1.8 ເຜຍີແຜບ່ັນດາລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍກຽ່ວກັບການປະເມນີ 
ຜນົກະທບົຕໍ່ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫ ້ຫຊສ ເມືອງ (5 ເມອືງທົວ່ແຂວງບໍແ່ກ້ວ) 

ພຊສ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດ
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ລ້ອມ ໃຫພ້ະນັກງານເມືອງ 1 ວັນ. 
 

ກດິຈະກາໍ 1.9. ເຜຍີແຜ່ບັນດານຕິກິໍາ 
ພຊສ ລົງເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະເມີນ 

ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ ແກ່ບັນດາກູ່ມບໍລິສັດປູກກ້ວຍຫອມ 

ຂະໜາດໃຫ່ຍຢູ່ສາມເມືອງຄື: ເມືອງຕ້ົນເຜ້ີງ, ຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ເມືອງປາກທາ 
 

ກດິຈະກາໍ 1.10  ກອງປະຊມຸສະຫຼຸບປດິໂຄງການ 
ລາຍງານຜົນສໍາເລັດໂຄງການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ 

ກັບພາກສ່ວນທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃຫແ້ກ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໃນຕໍ່ໜ້າຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈໍານວນ 30 ຄົນ ຍິງ 7 ຄົນ 

ອົງປະກອບທ ີ2.  
 ຕິດຕາມໂຄງການພັດ

ທະນາ 

ກດິຈະກາໍ 2.1 ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ/ຈັດກອງປະຊມຸກບັຜູ້ພດັທະນາໂຄງການ. 

ພຊສ ແຂວງ ຈະໄດ້ລົງຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາທີມ່ີບັນຫາສ່ິງແວດລ້ອມ 
ພ້ອມທັງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເພື່ອເປັນການແຈ້ງ ຫຼື 
ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ (ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່
ຖອດໄດ້) ລວມທັງສັງລວມການຕິດຕາມເຂົ້າໃນຖານຂ້ໍມູນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຕິດ
ຕາມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

ອົງປະກອບທ ີ3. 
ການບໍລິຫານ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. 

    ການບໍລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ: ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກວດກາ
ຕິດຕາມ. ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຮ່ວມກັນກັບທມີງານ ແລະ ຜູ້ຊ້ີນໍາ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ 
ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງສໍາເລັດ. 
ການຝືກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍ່ອຍລວມທັງບັນຊີ 
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກິດຈະ
ກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ລວມທັງຕົວຊ້ີວັດແລະຜົນທີໄ່ດ້ຮັບ ແລະ ການເງິນ 
(ລວມທັງການຈັດຊ້ື) ຈະໄດ້ເຮັດ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ຕາມທຶນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ 
ຂ້ຶນແຜນການງວດຕໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນລວມ. 

 

14. ເປົາ້ໝາຍຜູທ້ີໄ່ດ້ຮບັ 
ຜນົປະໂຫຍດຈາກ 
ການດາໍເນີນໂຄງການ
. 

ພະນັກງານລັດ 
ຈໍານວນທັງໝົດ (109) ແມ່ຍິງ (__29__) 
ລະດັບສູນກາງ (_0_) ແມ່ຍິງ (__0__) 
ລະດັບແຂວງ  (74) ແມ່ຍິງ (18) 
ລະດັບເມືອງ (_35_) ແມ່ຍິງ (__11__)  
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□ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (_____), ແມ່ຍິງ (_____) 
□ນັກສຶກສາ ( ) ແມ່ຍິງ ( ) 
□ມວນຊົນທົ່ວໄປ 
□ພາກສ່ວນເອກະຊົນ: 16 

15. ມືເ້ລີມ່ໂຄງການ 15/05/2016 

 
16. ມືປ້ດິໂຄງການ 15/12/2020  (ໄລຍະເວລາທັງໝົດຂອງໂຄງການ 5 ປີ) 

 
17. ຜູຮ້່ວມທນຶ 
(ແຫ່ຼງແລະຈໍານວນເປັນໂດລາ
ລວມທັງທຶນປະກອບສ່ວນ
ເປັນວັດຖຸ ແລະ ແຮງງານ)  

ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເປັນການປະກອບສວນທາງດ້ານແຮງງານ 
ຂອງຄະນະຊ້ີນໍາໂຄງການ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ, ລວມທັງ 
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ຊ່ຶງລວມມູນຄ່າ ທັງໝົດ 
ປະມານ 150 ລ້ານກີບ. 

18. ໂຄງການ/ແຜນ 
ງານເສມີໃສສ່ິ່ງໄດລ້ເິລີມ່ 
ຫຼ ືກາໍລງັດາໍເນນີ (ຊື່, 
ແຫ່ຼງທຶນ, ສາຍພົວພັນ) 

ໂຄງການຍ່ອຍ ມີສາຍພົວພັນກັບບັນດາໂຄງການດັ່ງ: 
1. ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງຄະນະ 

ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ທຶນຈາກ ກປສ/ໂຄງການ 
ຄສລ 2 ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາປ້ອງກັນສັງຄົມ; 

2. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິທະຍາການໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສ່ິງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ທຶນຈາກ ກປສ/ໂຄງການ ຄສລ 2 ກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບວິທະຍາສາດ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ. 
 

 

 

19. ກນົໄກການຈດັຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ 

a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.  
b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫືຼອທາງວິຊາການທ່ີຕອ້ງການເພ່ີມເຕມີ ໃນດ້ານໃດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທ່ີສະເໜີມາ ໄດຮ້ັບຜົນ

ສໍາເລັດ (ເປັນຕົ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊກີານເງີນ�.).  
 

 

a) ອະທບິາຍໂຄງຮາ່ງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງຂອງໂຄງການປະກອບມີຄະນະຊ້ີນໍາໂຄງການ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ 

ຊ່ຶງມີລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:.  
 

1) ຜູຊ້ີ້ນາໍໂຄງການ: ຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມແຂວງ ມີໜ້າທີ່ 
ຊ້ີນໍາການເຄ່ືອນໄຫວຈັດຕ້ັງປະຕິບດໂຄງການ. 
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2) ຫວົໜາ້ໂຄງການ 
 ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ; 
 ເຊັນບັນຊີເບີກຈ່າຍເງິນຂອງໂຄງການ; 
 ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີກ່່ຽວຂ້ອງເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ. 
 ສ່ົງບົດລາຍຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການແລະການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ ກປສ, ເມືອງແລະ 

ຫຊນສ ແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດແລະບົດສະຫລຸບສຸດທ້າຍໂຄງການ; 
 ສ່ົງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ກປສທຸກໆ 3 ເດືອນ. 
 
3). ຜູ້ບລໍຫິານໂຄງການ:  
 ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ; 
 ເຊັນບັນຊີເບີກ-ຈ່າຍ ເງີນສົດຂອງໂຄງການ; 
 ປະສານງານກັບພາກສວ່ນທີກ່່ຽວຂ້ອງເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ; 
 ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍງານການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໂຄງການ. 
 

4.) ໜວ່ຍງານວິຊາການ: 
  ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທາງດ້ານເຕັກນິກ; 
 ສ້າງແຜນການລະອຽດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ; 
 ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ. 
 
5).ໜວ່ຍງານແຜນການ, ບນັຊ-ີການເງນີ: 
 ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ. 
 ຮັບຜິດຊອບຈັດຊ້ື ແລະ ຈັດຈ້າງ. 
 ສະຫຼຸບວຽກງານດ້ານການເງີນ ແລະ ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ 
 

b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການ 
ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນເອົາພະນັກງານຂອງແຂວງທ່ີມີປະສົບການ 

ຈາກ ໂຄງການແຜນງານສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ EMSPs ແລະ ໂຄງການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ສ່ິງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງ (ISP) ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດແຜນຂອງໂຄງການ ໂດຍຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີຈະເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງ ການພາກສະໜາມ. 
ນອກຈາກນ້ີກໍ່ຈະມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ກອງທຶນ ປົກປັກ 
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອ່ືນໆເຂ້ົາມາເສີມໃສ່ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດ່ັງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ 
ທີ່ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 
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ໂຄງ່ຮາ່ງການຈດັຕັ້ງການບໍລຫິານໂຄງການ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ຜູຊ້ີນ້າໍໂຄງການ 
ທາ່ນ ຄາໍພວູງົ ອິນສຊີຽງໃໝ ່ 

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊສ ແຂວງ 

ຂະແໜງການ 
ທີກ່່ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ 

1) ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ້
2) ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ-ການຄ້າ 
3) ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ 
4) ພະແນກວິທະຍາສາດ-
ເຕັກໂນໂລຊີ 

5) ດ່ານພາສີຫ້ວຍຊາຍ 
6) ແລະ ອືນ່,,, 

ຫວົໜາ້ໂຄງການ 
ທາ່ນ ແກວ້ອດຸມົ ພະຍາໄຊ 
ຫົວໜ້າຂະແໜງສ່ິງແວດລ້ອມ 

ບໍລຫິານໂຄງການ 
ທາ່ນ ນາງຂນັທອງ ຂນັທະພອນ 

 

 

ຫ້ອງການ ຊສ ເມອືງ 
1) ເມອືງເມິງ 
2) ເມອືງຕົນ້ເຜ້ີງ 
3) ເມອືງຫ້ວຍຊາຍ 
4) ເມອືງປາກທາ 
5) ເມອືງຜາອດຸມົ 

ທມີງານວິຊາການ 
ທ່ານ ສົມພອນ ຄໍາລິບຸນທະວີ 
ທ່ານ ອານັນ    ຊົມພູວິເສດ 
ທ່ານ ອຸດອນ   ສີສິປັນຍາ 
ທ່ານ ນາງ ທິບລາວັນ ສີລິທໍາ 

 

ບັນຊ-ີການເງີນ 
ທ່ານ ນາງ ສຸມະນີຄອນ ໃຈຍະສັກ 

ຄງັເງີນສດົ 
ທ່ານ ນາງ ສຸລິພອນ ພັນທະປະດິດ 
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21. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບດົສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບ່ີງຮ່າງທ່ີໄດ້ຂດັຕດິມາພ້ອມນີ້). ໃນບົດສະເໜີນີຈ້ະສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍອ່ຍ. ສັງເກດວ່າເມືອ່ໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖືກຮບັຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 
ແຕ່ຫັຼງຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປອ່ຍໃຫນ້ັ້ນ ແມນ່ອງີໃສ່ຜົນງານໃນປຜ່ີານມາ, ອີງໃສຄ່າດໝາຍທ່ີກໍານົດໃນແຜນປີທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ (ເບີ່ງຂໍ້ 
24).ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທ່ີໄດຮ້ັບຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນຈັດຊື-້ຈດັຈ້າງຕ່າງໆ.  

ອງົປະກອບ (ບ່ໍເກນີ 5 ອງົ
ປະກອບລວມທງັການຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການ) 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

ທຶນ
ຈາກ 
ກປສ 

ທຶນສມົ
ທບົ  

ອງົປະກອບ 1. ປບັປງຸຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງພະນກັງານ 

 
26 

 
51 

 
3 

 
18 

  
10  

  
108  

 

  ອງົປະກອບທີ 2. ສະໜບັ
ສະໜນູການປະເມນີຜນົ 

 
63 

 
31 

 
31 

 
31 

  
31  

  
187  

 

ອງົປະກອບ 3. 
ບໍລິຫານແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

 
14 

 
14 

 
22 

 
14 

  
22  

  
86  

 
150 

ມນູຄາ່ພ້ືນຖານ  
103 

 
96 

 
56 

 
63 

  
63  

  
381  

 
150 

ຄາ່ແຮສກຸເສນີ (5%)  
5 

 
5 

 
3 

 
3 

  
3  

  
19  

 

ມນູຄາ່ 
ລວມຍອດທງັໝດົ 

 
108 

 
101 

 
59 

 
66 

  
66  

  
400  

 
150 

 

 

22. ຄວາມຍນືຍງົ 

ອະທິບາຍຜົນໄດຂ້ອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມສີຶບຕໍ່ ຫືຼ ຮັກສາໄວ້ ຫັຼງໂຄງການສ້ີນສດຸ. 

ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລະກອນ ຂ້ັນເມືອງ, ຂ້ັນແຂວງ
ໃຫ້ມຄີວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ການຕິດຕາມ 
ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ... ພາຍໃນແຂວງບ່ໍແກ້ວ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກ່ໍເປັນການສາ້ງ 
ລະບົບຖານຂ້ໍມູນ,ບັນຊີລາຍຊ່ື ແລະ ສະຖິຕິ ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຢູ່ພາຍໃນແຂວງບ່ໍແກ້ວ.  

ດ່ັງນ້ັນ, ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ຈະແມ່ນພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງ
ລັດຊ່ືງພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການດ່ັງກ່າວນ້ີສ້ີນສຸດລົງແມ່ນທາງແຂວງສາມາດສຶບຕ່ໍເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຊອກຫາແຫຼ່ງທືນ 
ເພື່ອມາສຶບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 

 

 

 

 

 



              ໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດວຽກງານ EIA ແຂວງບ່ໍແກ້ວ 

11 

 

 

23. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ. 

ກວດກາເບີ່ງວ່າມຄີວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຫືຼ ບໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄມົ ສາມາດຄົນ້ຫາໄດ້ ທ່ີເວັບໄຊ ກປສ. 

ໂຄງການດ່ັງກ່າວເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜ່ຶງທີ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານວຽກງານທາງດ້ານນິຕິກໍາ 
ແລະ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ 
ເມືອງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຂວງໄປຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ດ່ັງນ້ັນ,ຈ່ິງບ່ໍມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

 

24. ການມສີ່ວນຮວ່ມຂອງຊມຸຊນົ ລວມທງັບັນຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 

ເບີ່ງຕາມເອກະສານແນະນໍາ ກ່ຽວກັບຂັນ້ຕອນປະຕບິດັ ໃນແຜນການມສີ່ວນຮວ່ມຂອງຊມຸຊົນ ຊື່ງສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທ່ີເວບັໄຊ ກປສ. 

ດ່ັງທີ່ຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ໂຄງການດ່ັງກ່າວເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜ່ຶງ ທ່ີສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ ເມືອງ, ຂະແໜງ 
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ 
ໄປຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.ດ່ັງນ້ັນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຈ່ິງມີບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ 
ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ, ລວມທັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນຂະບວນ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການເຂ້ົາຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລື, ການທົບທວນເອກະສານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ເຫຼົ່ານ້ີເປັນຕ້ົນ 

 
 

25. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ອະທິບາຍກ່ຽວກບັໂຄງການຍອ່ຍໄດ້ຍນີຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ບນັຫາບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
ຊ່ຶງໃນນ້ັນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍກ່ໍເປັນວຽກງານໜ່ຶງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຊ່ວຍພັກດັນເຮັດໃຫ້ໂຄງການດໍາເນີນ 
ສໍາເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການດ່ັງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດຊັດສ່ວນເພດຍິງ 
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຫຼື ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍບ່ໍຫຼຸດ 25% ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ ໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ, 
ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຜິດຊອບ. 
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26. ເງື່ອນໄຂ ການປະຕບິດັແຜນງານປະຈາໍປີທີໄ່ດຕ້ົກລງົກນັ 

ລາຍການເປ້ົາໝາຍທີ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສໍາເລັດ ເພ່ືອເປັນເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໄປ. 

ໄດຕ້ກົລົງໃນເງືອ່ນໄຂທີວ່າ່: 

 ປະຕິບດັຖືກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທບົ (ຢ່າງໜອ້ຍໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 

ແລະ ພໍໃຊໃ້ນປຕີໍໄ່ປ). 
 ປະຕິບດັຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈໍານວນ, ຄນຸນະພາບແລະເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍໄດໃ້ນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 

ແລະ ພໍໃຊໃ້ນປຕີໍໄ່ປ). 
 ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກໍາແຜນປີໄດສ້ໍາເລດັ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕໍ່ໄປຢ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງແຕລ່ະກິດຈະກໍາ 

ແຜນປີໄດສ້າໍເລັດ. 
 ເປົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທ່ີພວມປະຕບິັດນັ້ນ ໄດມ້ີການວດັແທກ, ປະເມນີຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄບືໜ້າທ່ີ 

ຈະສໍາເລດັຕາມເປົາ້ໝາຍ. 
 ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປໃີໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແລະຮບັຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ. 

 
27. ບັນຊເີອກະສານຂັດຕດິ 

ຈ່ົງຂັດຕິດເອກະສານດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL: 

ກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 1) 
ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.1) 
 ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.2) 
ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 3) 
 ແຜນຈັດຊ້ື ແລະຈັດຈ້າງ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 4) 

                
              ແຂວງບ່ໍແກ້ວ,ວັນທີ 18/4/2016 

 
     ຮບັຮູ້ ແລະເຫນັດີຈາກ                             ພາກສວ່ນນາໍສະເໜໂີດຍ  

      ຫວົໜາ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ                         ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ 
     ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມແຂວງ 
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