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ຫອ້ງການລດັຖະບານ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ  

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 

ຂ ແ້ນະນ  າ: 

ຄ  າຮອ້ງສາມາດຍ ິ່ ນເປັນພາສາລາວ.   

ບນັທດັຖານທີິ່ ຈະໄດທຶ້ນມດີ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ (a) ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ ແລະ 

ແຜນການຂອງ ລດັຖະບານ/ແຂວງ; (b)   ຖ ກກບັໜຶິ່ ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງ ກປສ 

(ໜ້າວຽກນະໂຍບາຍແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພນັ, ຄວບຄມຸມນົລະພິດ, ຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນນ  າ້, ຄຸມ້ຄອງທີິ່ ດນິ); (c) ບ ິ່ ມກີດິຈະກ  າທີິ່ ເກ ອດຫ້າມ.   

ໂຄງການຍິ່ອຍ ,ຖາ້ແມິ່ນຫຼາຍປີ ,ຈະໄດຕ້້ອງມຜີນົງານທີິ່ ດເີພ ິ່ ອຈະ 

ເລກລະຫດັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍຂອງກປສ: 

1. ຊ ິ່  ແລະ ທີິ່ ຢູິ່ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໂຄງການຍິ່ອຍ: 

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ(ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ) 

2. ຊ ິ່ , ໜາ້ທີິ່ , ບິ່ອນພວົພນັລະອຽດ ຈດຸ

ປະສານງານຜູສ້ະເໜີຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໂຄງການຍິ່ອຍ: 

- ທາ້ວ ສສີະຫວດັ ທິບພະວງົ ວຊິາການໜິ່ວຍ

ງານຄວບຄມຸມນົລະພິດ 

- ໂທລະສບັ:02028755552, 088201 570 

- ອເີມວ: lihongsa.psl0144@gmail.com 

3. ລະດບັພ ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

(ອາດຫຼາຍກວິ່າ 1 ທາງເລ ອກ) 

□ລະດບັສາກນົ 

□ສນູກາງ/ລະດບັຊາດ 

√ລະດບັແຂວງ: ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ 

√ລະດບັເມ  ອງ: ເມ  ອງ ບນຸໃຕິ່,້ ເມ  ອງຍອດອ ູ

4. ຊ ິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງການນ  າໃຊສ້ານເຄມຢີາຂາ້ຫຍາ້ 

ແລະ ຢາປາບສດັຕພູ ດ 

5. ຈ  ານວນທຶນທີິ່ ຂ :(ງບົໂດຍປະມານ ເປັນ

ເງນິກບີ) 

200 ລາ້ນກບີ 

6. ກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງກປສທີິ່ ໃຫທຶ້ນ: (ໃຫ້ໝ □ນະໂຍບາຍ 



າຍເອົາ 1 ທາງເລ ອກ) □ຊວີະນາໆພນັ 

√ຄວບຄມຸມນົລະພິດ 

□ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້,  

□ ຄຸມ້ຄອງທີິ່ ດນິ 

7. ໜາ້ວຽກສະຖາບນັ ຫຼ ຂະແໜງການທີິ່

ພວົພນັກບັໂຄງການຍິ່ອຍ, ສິິ່ ງທາ້ທາຍ

ແລະບລິູມະສດິ(ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໜ້າທີິ່

ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ

ໜ້າວຽກທີິ່ ເຮັດໃນປະຈບຸນັ,ບລິູມະສິດທີິ່

ຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນ

ການແກໄ້ຂບລິູມະສິດ ແລະຂ ຄ້ງົຄ້າງ

ດ ັິ່ງກິ່າວ). 

ສະພາບລວມ: 

   ການນ  າໃຊສ້ານເຄມເີພ ິ່ ອການພດັທະນາທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິແລະ ສງັຄມົ ຢູິ່ໃນ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີກ ິ່ ເປັນ 

ວຽກງານໜຶິ່ ງທີິ່ ມຄີວາມທາ້ທາຍທາງດາ້ນການຄຸມ້

ຄອງການນ  າໃຊ,້ ການນ  າເຂ້ົາ,ການປ້ອງກນັຜນົກະ 

ທບົຕ ິ່ ແຫຼິ່ງນ  າ້,ຊວີະນາໆພນັ, ສຂຸະພາບຄນົໃນຊຸມຊນົ

ໃນໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ຍາວໂດຍສະເພາະການນ  າໃຊ້

ຢາປາບວດັສະພ ດມກີານນ  າໃຊຢ້ິ່າງແຜິ່ຫລາຍໃນ 

ການປກູກວ້ຍ,ສວນອອ້ຍ, ສວນຢາງພາລາແລະການ

ປກູພ ດລະດແູລງ້ໂດຍສະເພາະຢູິ່ເມ  ອງບນຸໃຕ ້ແລະ 

ເມ  ອງຍອດອ ູ. 

  ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງ

ແວດລອ້ມ (ພຊສ) ແຂວງ ແມ ິ່ນການຈດັຕ ັງ້ໜ ິ່ ງໄດ້

ສາ້ງຂ ນ້ໃນປີ 2012 ມໜີາ້ທີິ່ ຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກຂ ັນ້

ແຂວງ ກິ່ຽວກບັຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ 

ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ,ຜນັຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍ

ບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັເພ ິ່ ອຮບັປະກນັການພດັ 

ທະນາແບບຍ ນຍງົ ,ປະຈບຸນັ ພຊສ ແຂວງປະກອບ

ມ ີ 10 ຂະແໜງການແລະ ມພີະນກັງານລດັຖະກອນ 

ທງັໝດົ 70 ຄນົ ,ຍງິ  __ຄນົ ,ພະນກັງານ 95% 

ມ ີ 2 ຄນົ  ,ສະໝກັອາສາ 09 ຄນົ.  

ໜ້າທີິ່ ຂອງຂະແໜງສິິ່ ງແວດລ້ອມ: 

       ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມກ ິ່ ເປັນອກີຂະແໜງໜຶິ່

ງທີິ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜິ່ 

,ປກຸຈດິສ  ານກຶ ກິ່ຽວກບັຜນົຮາ້ຍຂອງການນ  າໃຊສ້ານ

ເຄມຢີາຂຫ້ຍາ້ ແລະ ຢາປາບສດັຕພູ ດພາຍໃນແຂວງ 



ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມມພີະນກັງານລດັຖະ 

ກອນ ແລະ ອາສາສະໜກັທງັໝດົ 07 ຄນົ;ພະນກັ 

ງານລດັຖະກອນມ ີ06 ຄນົ ,ຍງິ 02 ຄນົ ,ອາສາສະ 

ໜກັ 01 ຄນົ ,ຍງິ 01 ຄນົ ,ມ ີ3 ໜິ່ວຍງານຄ :  

1. ໜິ່ວຍງານປະເມນີຜນົກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ. 

2. ໜິ່ວຍງານສ ົິ່ງເສມີຄນຸນະພາບສິິ່ ງແວດລອ້ມ. 

3. ໜິ່ວຍງານຄວບຄມຸມນົລະພິດ. 

ຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ: 

   ຂສວ ປະຈບຸນັ ມກີອ້ງຖິ່າຍຮບູ  01  ໜິ່ວຍ ,

ເຄ ິ່ ອງ GPS  0  ໜິ່ວຍ ແລະ ຄອມພີວເຕີຕ ັງ້ໂຕະ 

02 ໜິ່ວຍ. ລດົກະບະປະຈ  າຂະແໜງມ ີ 01 ຄນັ, 

ລດົຈກັ 0 ຄນັ. ນອກນີ ້ເຫັນວິ່າຍງັຈ  າກດັຫຼາຍ ເພ ິ່ ອ

ສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ; ພອ້ມນ ັນ້, 

ງບົປະມານປະຈ  າປີທີິ່ ໄດຈ້າກລດັກ ມຈີ  າກດັຫຼາຍ.  

ສິິ່ ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງ: 

ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງພາກສິ່ວນຕິ່າງໆລວມ 

ທງັປະຊາຊນົ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງໃນ

ການເປັນເຈົາ້ການໃນການຄຸມ້ຄອງການນ  າເຂ້ົາ, ການ

ນ  າໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ ຍງັບ ິ່ ທນັໄດດ້ເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນເຊັິ່ ນ:ການ

ນ  າເຂ້ົາບ ິ່ ໄດຜ້ິ່ານການອະນຍຸາດການລກັລອບນ  າເຂ້ົາ 

ແລະ ການນ  າໃຊບ້ ິ່ ຖ ກຕາມຫຼກັວຊິາການ. 

ບລິູມະສດິຄວາມຕອ້ງການແມ ິ່ນຈ  າເປັນຕອ້ງ

ປບັປງຸຄວາມສາມາດໃຫພ້ະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ,ເມ  ອງ 

ແລະບາ້ນເຊີິ່ ງຍງັຂາດຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການ

ຄຸມ້ຄອງການນ  າໃຊສ້ານເຄມອີນັຕະລາຍ,ຈະຕອ້ງມ ີ

ການຕດິຕາມກວດກາ,ການປກູຈດິສ  ານກຶ,ການກ  ານດົ

ຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງ,ງບົປະມານ,ອປຸະກອນ ແລະ ພາ 

ຫະນະຮບັໃຊເ້ຂ້ົາໃນວຽກງານຍງັບ ິ່ ພຽງພ  

ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ:  

       ພຊສ ແຂວງ ສມົທບົກບັຫອ້ງການ ຊສ 



ເມ  ອງ ແລະບາ້ນ ເພ ິ່ ອແບິ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບແຕິ່

ລະຂ ັນ້ຕາມທິດຊີນ້  າຂອງກປສ ແລະ ຫວົໜາ້

ໂຄງການ ລວມທງັການຕດິຕາມກວດກາໃນການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າ. 

8. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງານຍິ່ອຍ 

(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

ເພ ິ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວຊິາການໃຫ ້ພຊ 

ສຂ, ຫອ້ງການ ຊສເມ  ອງ ແລະ ກຸິ່ມບາ້ນ ເພ ິ່ ອຄຸມ້ 

ຄອງການນ  າໃຊສ້ານ ອນັຕະລາຍໃນເມ  ອງ,ກຸິ່ມບາ້ນ 

ເປ້ົາໝາຍໂຄງການ ແລະ ເພ ິ່ ອປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດ

ລອ້ມທາງທ  າມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ

ໂດຍໃຫປ້ະຊາຊນົມສີິ່ວນຮິ່ວມ. 

9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ ແລະຍດຸທະ

ສາດຂອງລດັຖະບານ ທີິ່ ສະໜບັສະໜນູ

ໂດຍໂຄງການຍິ່ອຍ(ລວມທງັແຜນຍດຸທະ

ສາດຂອງແຂວງຖາ້ເປັນໄປໄດ)້. 

     ໂຄງການຍິ່ອຍນີໄ້ດສ້ະໜບັສະໜນູບນັດາຍດຸ

ທະສາດແຫິ່ງຊາດທີິ່ ສ  າຄນັຕິ່າງໆດ ັິ່ງນີ:້  

-ການຄຸມ້ຄອງການນ  າໃຊສ້ານເຄມອີນັຕະລາາຍການ

ຜະລິດ,ການນ  າເຂ້ົາ - ສ ົິ່ງອອກ ແລະ ການເກ ອດ

ຫາ້ມການນ  າເຂ້ົາຕ ັງ້ຕ ົນ້ການຜະລິດສິິ່ ງເສບຕິດ ແລະ 

ອາວດຸເຄມ.ີ 

- ຍດຸທະສາດສິິ່ ງແວດລອ້ມແຕິ່ນີເ້ຖງີປີ 2020 ໃຫມ້ ີ

ສິິ່ ງແວດລອ້ມທີິ່ ດ.ີ 

-ສ ົິ່ງເສມີການລງົທຶນ ເພ ິ່ ອການພດັທະນາດວ້ຍຫຼາຍ 

ຮບູແບບທີິ່ ສອດຄິ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ ຂອງແຂວງ. 

-ແຜນຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດ

ລອ້ມແຂວງ ຜົງ້ສາລີ. 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພ້ຶນ ແລະ ລະດບັ

ໂລກທີິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍສະໜບັສະໜນູ ຫຼ 

ປະກອບສິ່ວນ(ເຊັິ່ ນ: ການຮິ່ວມມ 

ລະຫວິ່າງຊາດ, ການແລກປິ່ຽນຄວາມຮູ,້ 

ປ້ອງກນັການຄ້າ-ຂາຍສດັປິ່າທີິ່ ຜິດກດົໝ

າຍໃນເຂດພາກພ ້ນ). 

ສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ເປັນບິ່ອນອາ້ງອງີ ໃຫພ້ະ

ນກັງານແຂວງແຕິ່ລະພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງເຊັິ່ ນ: ພະ

ແນກອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້,ພະແນກກະສິກ  າ 

ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີິ່ ພາສີຊາຍແດນ ຕດັສິນບນັຫາອະນຸ

ຍາກນ  າເຂ້ົາ/ເກ ອດຫາ້ມສານເຄມອີນັຕະລາຍໃນ

ບນັດາປະເທດ 

11. ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ(ຂຽນ ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍມດີ ັິ່ງນີ:້ 



ລາຍການຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການ

ຍິ່ອຍພ້ອມທງັອະທິບາຍຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດ້

ຮບັແລະຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ

ເປັນຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ ງສະ

ເພາະກິ່ຽວກບັສິິ່ ງຂອງຫຼ ການບ ລິການຕ ິ່

ກ ຸິ່ມຜູ້ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເປ້ົາໝາຍ).  

- ຈ  ານວນປະຊາຊນົກຸິ່ມບາ້ນເປ້ົາໝາຍທີໄດຮ້ບັການ

ຝຶກອບົຮມົຈາກໂຄງການ 

- ສາມາດສາ້ງຖານຂ ມ້ນູການນ  າໃຊສ້ານເຄມຢີູິ່ພາຍ

ໃນແຂວງ 

- ມແີຜນການຄຸມ້ຄອງຢາຂາ້ຫຍາ້ຂອງແຂວງ 

- ການນ  າໃຊສ້ານເຄມຫຸຼີດລງົ,ເຮັດໃຫສ້ຂຸະພາບ

ຂອງປະຊາຊນົດຂີ ນ້ ແລະ ປາສະຈາກສານເຄມ ີ

ຕກົຄາ້ງ. 

12. ຜນົໄດຮ້ບັຕ ົນ້ຕ ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ(ສິິ່ ງ

ຂອງຫຼ ການບ ລິການທີິ່ ໄດຮ້ບັຈາກການ

ກະທບົໃສິ່ຂອງໂຄງການ (ໂຕຂບັເຄ ິ່ ອນ

ການສະໜອງ) ເຊັິ່ ນ: ຈ  ານວນ

ພະນກັງານທີິ່ ໄດຝ້ ກ, ເອກະສານຄູິ່ມ   

ເປັນຈ  ານວນໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ໄດສ້້າງຂຶນ້) 

 

 

1. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວຊິາການໃຫ້

ພະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ, ເມ  ອງ ແລະ ພາກ 

ສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ເພ ິ່ ອຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນ

ຫຼກັການໂດຍພ ້ນຖານ. 

2. ເໜ້ັນໜກັໃສິ່:ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສເມ  ອງ,ພະ

ແນກກະສກິ  າແຂວງ,ເມ  ອງ, ພະແນກອດຸ

ສາຫະກ  າ - ການຄາ້ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີິ່ ພາສີ

ຊາຍແດນ. 

3. ມຄີວາມສາມາດປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ມຄີູິ່ມ  ນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ,

ການສະຫຼບູ,ການລາຍງານ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົ. 

4. ມາດຕະການ,ວທີິຫຸຼດຜິ່ອນຜນົກະທບົໄດອ້ງີ

ໃສິ່ແຜນພດັທະນາ ແລະ ການລງົທຶນພາຍ

ໃນແຂວງ. ດ ັິ່ງນ ັນ້, ມາດຕະການແກໄ້ຂເພ ິ່ ອ

ບ ິ່ ໃຫມ້ຜີນົກະທບົຕ ິ່ ຜູລ້ງົທຶນ ແລະ ພາກລດັ. 

5. ສາ້ງຊຸມຊນົເປັນເຈົ້າການ, ເປັນຜູຕ້ິດຕາມ, 

ສງັເກດ ແລະ ລະວງັຜນົກະທບົຕ ິ່ ແຫຼິ່ງນ  າ້,

ຊວີະນາໆພນັຕິ່າງໆ,ດວ້ຍການຖິ່ານທອດ

ຄວາມຮູກ້ານຄ  ານງຶເຖງິຜນົຮາ້ຍຂອງສານເຄ

ມຢີາຂາ້ຫຍາ້,ຢາປາບສດັຕພູ ດ. 

 



 

 

13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ  າ(ຂຽນລາຍການອງົປະກອບ ແລະກດິຈະກ  າທີິ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກດີຜນົໄດ້

ຮບັຂາ້ງເທິງ. ບ ິ່ ຄວນໃຫ້ຫຼາຍຫວິ່າ 5 ອງົປະກອບ (ເບີິ່ ງລາຍລະອຽດຢູິ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ 

ງບົປະມານປະຈ  າປີຂດັຕິດ). 

ອງົປະກອບ ກດິຈະກ  າຕ ົນ້ຕ  

ອງົປະກອບ1. ປບັປງຸ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງ

ພະນກັງານ 

ກດິຈະກ  າ 1.1 ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ 

ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜິ່ໂຄງການ, ການວາງແຜນ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້

ຄະນະຮບັຜິດຊອບຂ ັນ້ເມ  ອງ, ຂ ັນ້ບາ້ນ ຂອງສອງເມ  ອງ.ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້

ວຽກງານໂຄງ 

ການໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສ  າເລັດຜນົເປັນຢິ່າງດ ີ ຈະຈດັກອງ

ປະຊຸມ 2 ວນັ ເພ ິ່ ອໃຫທ້ກຸພາກສິ່ວນທີິ່ ມສີິ່ວນຮິ່ວມຂ ັນ້ເມ  ອງ ແລະ 

ຂ ັນ້ບາ້ນ ປະມານ   50 ຄນົ.  

ກດິຈະກ  າ 1.2 ກອງປະຊຸມປະຈ  າປີ 

ເຂ້ົາຮິ່ວມປະຊຸມປະຈ  າປີ ແລະ ແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງທີິ່ ມ ີ

ໂຄງການແບບດຽວກນັປີລະຄ ັງ້: ແຂວງໄຊຍະບລີູ ປີ 2016, ແຂວງບ ິ່

ແກວ້ ປີ 2017,  

ກດິຈະກ  າ 1.3 ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

ວຊິາການທີິ່ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ

ຈ  ານວນ 04 ຄນົດ ັິ່ງນີ:້(ວຊິາການ, ການເງນີ ແລະ ບນັຊ)ີ. 

ກດິຈະກ  າ 1.4ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມຜູມ້ສີິ່ວນຮິ່ວມ ກປສ ຄະນະ

ໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມປະຊຸມຜູມ້ສີິ່ວນຮິ່ວມ

ຂອງ ກປສ ໃນແຕິ່ລະປີ ຈດັໂດຍ ກປສ  4 ຄນົ.  

ກດິຈະກ  າ 1.5 ລງົສາ້ງຈດິສ  ານກຶກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການປ້ອງກນັ

, ເຕັກນກິວທີິໃຊສ້ານເຄມຢີາຂຫ້ຍາ້ ແລະ ຢາປາບສດັຕພູ ດ 

ທີມງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການໂດຍການເປັນເຈົາ້ການຂອງ

ເມ  ອງ ເຜີຍແຜິ່ລະບຽບ, ກດົໝາຍກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ວທີິການນ  າ

ໃຊທີ້ິ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມຫຼກັວຊິາການ, ການກ  າຈດັພາຊະນະໃຫຖ້ ກວທີິ 

ແລະ ຈ  າໜິ່າຍຢາປາບວດັສະພ ດ ເພ ິ່ ອຫຸຼດຜິ່ອນການນ  າໃຊສ້ານເຄມທີີິ່

ເປັນອນັຕະລາຍ ຫຼ  ເກ ອດຫາ້ມ. 



ກດິຈະກ  າ 1.6  ເຂ້ົາສ  າມະນາໂຄງການກິ່ຽວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງ,ເມ  ອງ 

ແລະ ພາກສິ່ວນ ທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງປະມານ 10 ຄນົ, ໂດຍສມົທບົກບັ ມຊ 

ປີລະຄ ັງ້ 

ອງົປະກອບທີ2.  ສາ້ງ

ແຜນຄຸມ້ຄອງຢາຂາ້ຫ

ຍາ້ 

ກດິຈະກ  າ 2.1ລງົເກບັກ  າຂ ມ້ນູ 

1. ຈດັກອງປະຊຸມຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການຂ ັນ້ແຂວງ,ເມ  ອງ. 

2. ສາ້ງແບບຟອມລງົເກບັກ  າຂ ມ້ນູນ  າກຸິ່ມເປ້ົາໝາຍໂຄງການ 

3. ສາ້ງແຜນງບົປະມານເຄ ິ່ ອນໄຫວ ລງົເກບັກ  າຂ ມ້ນູຈາກກຸມ້ເປ້ົາ

ໝາຍ ແລະ ສະຖານທີິ່  ກ ິ່ໃຫເ້ກດີສານເຄມ.ີແລະ ສ  າພາດ

ປະຊາຊນົໂດຍກງົ 

4. ສາ້ງຖານຂ ມ້ນູການຄຸມ້ຄອງສານເຄມຢີູິ່ຂ ັນ້ແຂວງ 

5. ເກບັກ  າຂ ມ້ນູກ ິ່ຽວກບັຢາຂາ້ຫຍາ້(ຜູນ້  າໃຊຂ້ະໜາດໃຫຍິ່-ບ ລິ

ສດັ, ຜູນ້  າເຂ້ົາ) ແລະ ເມ  ອງເປ້ົາໝາຍ ເພ ິ່ ອສງັລວມເປັນຂ ້

ມນູພ ້ນຖານ. 

6. ເກບັກ  າຕວົຢິ່າງສານເຄມຢີາຂາ້ຫຍາ້ທີິ່ ອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງສ ົິ່ງ

ໄປວໄິຈ ທີິ່  ມຊ.  

ກດິຈະກ  າ 2.2 ສາ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງຢາຂາ້ຫຍາ້, ຢາປາບສດັຕພູ ດ 

ແລະ 

ປະຊຸມຜິ່ານ ແລະ ພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງ, ຂ ັນ້ເມ  ອງ.ເພ ິ່ ອ

ຮບັຮອງ (ຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມປະມານ 35 ຄນົ) 

 

ອງົປະກອບທີ3. ການ

ບ ລິຫານ ແລະຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການ 

ການບ ລິຫານແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການຈະໄດປ້ະຕິບດັຕາມຄູິ່ມ  

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການລວມທງັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການຈດັ

ຊ  ້ - ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການກວດກາຕິດຕາມ. ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຮິ່ວມ

ກນັກບັທີມງານ ແລະ ຜູ ້

ຊີນ້  າ ກິ່ຽວກບັຮບູແບບແລະວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຍິ່ອຍ, ໝ

າກຜນົ ແລະຜນົໄດຮ້ບັທີິ່ ຕອ້ງສ  າເລັດ. ການຝ ກອບົຮມົແລະສາ້ງ

ລະບບົການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍິ່ອຍລວມທງັບນັຊ ີ ແລະການ

ຕດິຕາມກວດກາ ແມ ິ່ນມຄີວາມຈ  າເປັນ. ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້

ກດິຈະກ  າທີິ່ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ລວມທງັຕວົຊີວ້ດັແລະຜນົທີິ່ ໄດຮ້ບັແລະ

ການເງນິ (ລວມທງັການຈດັຊ )້ ຈະໄດເ້ຮັດແລະສ ົິ່ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ



ຕາມທຶນທີິ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຂຶນ້ແຜນການງວດຕ ິ່ ໄປ ໂດຍອງີໃສິ່ແຜນ

ລວມ. 

14. ຜູເ້ປ້ົາໝາຍທີິ່

ໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ 

ພະນກັງານລດັ 

ຈ  ານວນທງັໝດົ (____) ແມ ິ່ຍງິ (____) 

ລະດບັສນູກາງ (_____) ແມ ິ່ຍງິ (____) 

✓ ລະດບັແຂວງ (____) ແມ ິ່ຍງິ (____) 

✓ ລະດບັ

ເມ ອງ(_____) ແມ ິ່ຍງິ (_____)  

ຊຸມຊນົທອ້ງຖິິ່ນ (_ບາ້ນ____), ຈ  ານວນຄນົ (_____) ແມ ິ່ຍງິ 

(_____) 

□ນກັສກຶສາ(____) ແມ ິ່ຍງິ (____) 

□ມວນຊນົທົິ່ວໄປ 

□ພາກສິ່ວນເອກະຊນົ 

15. ມ ເ້ລີິ່ ມໂຄງການ  01 / 05 / 2016 

 

16. ມ ປິ້ດໂຄງການ(

ໄລຍະໂຄງການເປັນປີ) 

31/12/2018(ໄລຍະ3ປີ) 

 

17. ຜູຮ້ ິ່ວມທຶນ(ແຫຼິ່ງ

ແລະຈ  ານວນເປັນໂດ

ລາລວມທງັທຶນ

ປະກອບສິ່ວນເປັນວດັຖ ຸ

ແລະ ແຮງງານ)  

ບ ິ່ ມ ີ

18. ໂຄງການ/ແຜນ

ງານເສມີໃສິ່ສິິ່ ງໄດລິ້

ເລີິ່ ມ ຫຼ  ກ  າລງັດ  າເນນີ

(ຊ ິ່ , ແຫຼິ່ງທຶນ, ສາຍ

ພວົພນັ) 

ໂຄງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ  ຫຸຼດຜິ່ອນການນ  າໃຊສ້ານເຄມຢີາຂາ້ຫຍາ້, 

ຢາປາບສດັຕພູ ດ.ໃຫແ້ກິ່ບນັດາເມ  ອງ ແລະ ກຸິ່ມບາ້ນເປ້ົາໝາຍ  ໂດຍ 

ກປສ ເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜນູທຶນຮອນ 

 

 



 

19. ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການຍິ່ອຍ 

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ.  

b) ພະນກັງານແລະການຊິ່ວຍເຫຼ ອທາງວຊິາການທີິ່ ຕ້ອງການເພີິ່ ມເຕີມ ໃນດາ້ນໃດ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ສະເ

ໜີມາ ໄດຮ້ບັຜນົສ  າເລັດ (ເປັນຕ ົນ້ພະນກັງານກວດກາຕິດຕາມ, ບນັຊີການເງນີ….).  

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ.  

ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍປະກອບມ ີຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການ, ຫວົໜາ້ໂຄງການ ແລະ ທີ

ມງານວຊິາການ ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການຈະແມ ິ່ນຄະນະພະແນກ ແຕິ່ບ ິ່ ໄດປ້ະຕິບດັໂຄງການຕວົຈງິ. ສິ່ວນຫວົໜາ້

ໂຄງການຍິ່ອຍຈະໄດມ້ກີານແຕິ່ງຕ ັງ້ມາຮບັຜິດຊອບວຽກງານນີເ້ປັນສິ່ວນໃຫິ່ຍ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກບັວຊິາ

ການ. ວຊິາການຈະເປັນພະນກັງານພະແນກ ເຊິິ່ ງມຜີູຮ້ບັຜິດຊອບວຊິາການ ແລະ ບນັຊກີານເງນີ. ນອກ

ນີພ້ະນກັງານຈດັຈາ້ງ-ຈດັຊ  ້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ພະນກັງານຫອ້ງການ

ເມ  ອງຍງັຈະໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າດ ັິ່ງກ ິ່າວ. 

ບນັດາພະນກັງານທີິ່ ຖ ກມອບໝາຍໃຫເ້ຮັດວຽກໂຄງການຍິ່ອຍນີຈ້ະໄດກ້  ານດົເງ  ິ່ອນໄຂການເຮັດ

ວຽກຢິ່າງຄກັແນິ່ໂດຍສະເພາະຫວົໜາ້ໂຄງການ, ຮອງຫວົໜາ້ໂຄງການ, ວຊິາການ ແລະ ບນັຊ-ີການ

ເງນິ. ການປະເມນີຜນົງານຂອງພະນກັງານຂອງພະນກັງານທີມງານໂຄງການຕອ້ງໄດເ້ຮັດເພ ິ່ ອເບິິ່ ງວິ່າ

ພະນກັງານມຄີວາມຈ  າເປັນໃນການຝຶກວຽກງານໃດໜ ິ່ ງສະເພາະ ຫຼ  ໜາ້ວຽກເພີິ່ ມເຕມີ ເພ ິ່ ອໃຫເ້ຮັດວຽກ

ໄປຕາມໜາ້ທີ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ໂຄິ່ງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ 

1. ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການ: ຄະນະພະແນກ. 

2. ຄະນະບ ລິຫານງານໂຄງການ: ຫວົໜາ້ໂຄງການ, ຮອງຫວົໜາ້ໂຄງການ. 

3. ທີມງານວຊິາການ: ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ພຊສແລະ ໜິ່ວຍງານສິິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຊສ. 

4. ທີມງານການເງນິ: ບນັຊ ີແລະ ການເງນິ. 

5. ຄະນະປະສານງານຂ ັນ້ບາ້ນ: ຄະນະພກັກຸິ່ມບາ້ນ, ຄະນະບາ້ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການ 

ຄະນະພະແນກ 

 

ການເງນິ 

- ບນັຊ ີ

- ການເງນິ 

ຄະນະປະສານງານຂ ັນ້ບາ້ນ 

- ຄະນະພກັກຸິ່ມບາ້ນ 

- ຄະນະບາ້ນ 

 

ຄະນະບ ລິຫານງານໂຄງການ 

- ຫວົໜາ້ໂຄງການ 

  - ຮອງຫວົໜາ້ ໂຄງການ 

-  

-  

 

ວຊິາການ 

- ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ພຊສຂ 

- ໜິ່ວຍງານສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ຫຊສມ 

 



 

 

 

 

 

 

 

21. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງບົປະມານ ແລະ ຂດັຕິດກບັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍ (ເບີິ່ ງຮິ່າງທີິ່ ໄດຂ້ດັຕິດມາພ້ອມນີ)້. ໃນບດົສະເໜີນີຈ້ະ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕິ່ງບົປະມານສງັລວມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ສງັເກດວິ່າເມ  ິ່ອໂຄງການຍິ່ອຍຈະໄດຖ້ ກຮບັຮອງໝດົໄລຍະ

ໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຕິ່ຫຼງັຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປິ່ອຍໃຫ້ນ ັນ້ ແມິ່ນອີງໃສິ່ຜນົງານໃນປີຜິ່ານມາ, ອີງໃສິ່ຄາດໝາຍທີິ່

ກ  ານດົໃນແຜນປີທີິ່ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອົາ (ເບີິ່ ງຂ  ້ 24).ສ  າລບັໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ໄດຮ້ບັຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນ

ຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງຕິ່າງໆ.  

ອງົປະກອບ(ບ ິ່ ເກນີ5ອງົປະກອບລວມທງັການຄຸ້ມ

ຄອງໂຄງການ) 

ງບົປະມານ (ລາ້ນ

ກບີ) 

ທຶນປະກອບສິ່ວນທາງກງົ ຫຼ ຄູິ່

ຂະໜານຖາ້ເປັນໄປໄດ ້

(ລາ້ນກບີ) 

ອງົປະກອບ1. ປບັປງຸຄວາມອາດສາມາດຂອງ

ພະນກັງານ 
  100.250.000 

 

ອງົປະກອບທີ2. ສະໜບັສະໜນູວຽກວຊິາການ 43.430.000          

ອງົປະກອບທີ3. ການບ ລິຫານ ແລະຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການ 
56.320.000 

 

ມນູຄິ່າພ ້ນຖານ 200.000.000  

ແຮິ່ຄິ່າຜິດດິ່ຽງໃນການຄດິໄລິ່ 10.000.000  

ມນູຄິ່າລວມຍອດທງັໝດົ 210.000.000  

22. ຄວາມຍ ນຍງົ 

ອະທິບາຍຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການຍິ່ອຍຈະມສຶີບຕ ິ່  ຫຼ  ຮກັສາໄວ ້ຫຼງັໂຄງການສີນ້ສດຸ. 

ຄວາມຍ ນຍງົຂອງກດິຈະກ  າໂຄງການຍິ່ອຍ ແມ ິ່ນການສາ້ງບກຸຄະລະກອນ ຂ ັນ້ເມ  ອງ, ຂ ັນ້ແຂວງ

ໃຫມ້ຄີວາມສາມາດ ມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນເຄມ ີ ມຖີານຂ ມ້ນູທາງດາ້ນເຄມເີພ ິ່ ອການຄຸມ້ຄອງການນ  າໃຊ,້ 



ການນ  າເຂ້ົາ, ສ ົິ່ງອອກຕາມຫລກັການສາກນົ,ມລີະບບົການເຮັດວຽກຄຸມ້ຄອງສານເຄມ ີ ແລະ ມເີຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່

ສາມາດນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຄຸມ້ຄອງຕາມຊາຍແດນ ຫລ ການນ  າເຂ້ົາສານເຄມເີພ ິ່ ອວດັຖປຸະສງົອຶິ່ ນ ເຊັິ່ ນ: 

ເພ ິ່ ອຜະລິດສິິ່ ງເສບຕິດ ຫລ ອາວດຸເຄມເີປັນຕ ົນ້.  

ດ ັິ່ງນ ັນ້, ພະນກັງານຜູປ້ະຕິບດັໂຄງການ ຈະແມ ິ່ນພະນກັງານລດັ. ໃນນ ັນ້,ອາດມກີານກ  ານດົເອົາຜູ້

ທີິ່ ສາມາດແນະນ  າຜູອ້ ນ, ຜູມ້ຄີວາມຮູແ້ລະປະສບົການ ເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການເຄ ິ່ ອນໄຫວຕິ່າງໆ. ສິ່ວນພະນກັ

ງານໜຸິ່ມນອ້ຍກ ິ່ຈະໄດຈ້ດັໃຫມ້າເຮັດວຽກໃນທີມ ເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົ້າໄດມ້ໂີອກາດໃນການຮຽນຮູ.້ ແນິ່ນອນ, 

ກນົໄກ, ລະບບົແລະເຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ຈະຖ ກນ  າໃຊ ້ແລະປບັປງຸ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫແ້ຜນດ  າເນງີານສິິ່ ງແວດ

ລອ້ມໄດຖ້ ກຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃຫມ້ປີະສິດທິພາບດຂີ ນ້. 

23. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

ກວດກາເບີິ່ ງວິ່າມຄີວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຫຼ  ບ ິ່  (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງ

ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ສາມາດຄ ົນ້ຫາໄດ ້ທີິ່ ເວັບໄຊ ກປສ. 

ບ ິ່ ມ ີ

24. ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 

ເບີິ່ ງຕາມເອກະສານແນະນ  າ ກິ່ຽວກບັຂ ັນ້ຕອນປະຕິບດັ ໃນແຜນການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຊ ິ່ ງສາມາດຄ ົນ້ຫາໄດທີ້ິ່ ເວັບໄຊ 

ກປສ. 

ຊຸມຊນົມບີດົບາດໃນການກ  ານດົປະເດັນ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງ, ການຖອດຖອນ

ບດົຮຽນ ທກຸຊຸມຊນົຈະຕອ້ງໄດມ້ສີິ່ວນຮິ່ວມຢິ່າງຈງິໃຈ ແລະ ສາ້ງສນັ ຮບັຮູຜ້ນົດ ີແລະ ຜນົຮາ້ຍຈາກ

ການນ  າໃຊສ້ານເຄມ ີ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ຮບັຜິດຊອບຈາກການຄຸມ້

ຄອງໃນການຊມົໃຊຢ້າປາບວດັສະພ ດ. 

25. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໂຄງການຍິ່ອຍໄດຍີ້ນຍອມກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັໃນການເອົາໃຈໃສິ່ ຕ ິ່ ບນັຫາບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້

ໂຄງການ. 

ຢິ່າງນອ້ຍ 20% ຂອງຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມຕອ້ງເປັນເພດຍງິ. ໜາ້ວຽກກິ່ຽວກບັໂຄງການຍິ່ອຍນີຈ້ະແມ ິ່ນການ

ກ  ານດົຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມຮບັຟງັການລງົໂຄສະນາເຜີຍແຜິ່, ການລງົເກບັກ  າຂ ມ້ນູ, ໂດຍກວດເບິິ່ ງອດັຕາສິ່ວນ

ການເຂ້ົາຮິ່ວມຂອງເພດຍງິຕ ິ່ ມ. ໂດຍອງີໃສິ່ສະພາບຂອງຂະແໜງ. 

 



26. ເງ  ິ່ອນໄຂ ການປະຕິບດັແຜນງານປະຈ  າປີທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ 

ລາຍການເປ້ົາໝາຍທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົວິ່າຈະໄດສ້  າເລັດ ເພ ິ່ ອເປັນເງ ິ່ອນໄຂການອະນມຸດັງບົປະມານໃນປີຕ ິ່ ໄປ. 

ໄດຕ້ກົລງົໃນເງ  ິ່ອນໄຂທີິ່ ວິ່າ: 

• ປະຕິບດັຖ ກຕອ້ງດາ້ນຄວາມໂປິ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດໃ້ນລະດບັ

ປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປີຕ ິ່ ໄປ). 

• ປະຕິບດັຖ ກຕອ້ງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດາ້ນຈ  ານວນ, ຄນຸນະພາບແລະເວລາ) (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດໃ້ນລະດບັ

ປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປີຕ ິ່ ໄປ). 

• ໃນປີທີ 1 ຢິ່າງໜອ້ຍ 50% ຂອງກດິຈະກ  າແຜນປີໄດສ້  າເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕ ິ່ ໄປຢິ່າງໜອ້ຍ 70% ຂອງແຕິ່ລະ

ກດິຈະກ  າແຜນປີໄດສ້  າເລັດ. 

• ເປົາ້ໝາຍຂອງຜນົຮບັໃນປີທີິ່ ພວມປະຕິບດັນ ັນ້ ໄດມ້ກີານວດັແທກ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຄ ບໜາ້

ທີິ່ ຈະສ  າເລັດຕາມເປົາ້ໝາຍ. 

• ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປີໃໝິ່ ຈະໄດສ້າ້ງຂຶນ້ແລະຮບັຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕິ່ລະປີ. 

27. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 

ຈ ົິ່ງຂດັຕິດເອກະສານດ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີໂ້ດຍອງີໃສິ່ຮິ່າງທີິ່ ສະໜອງໃຫໃ້ນEXCEL: 

ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 1) 

 ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຍກຕາມອງົປະກອບ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 2) 

ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອງົປະກອບ(ເອກກະສານຂດັຕິດ 3). 

 ແຜນຈດັຊ ແ້ລະຈດັຈາ້ງ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 4) 

   ຜ ົງ້ສາລີ , ວນັທີ......../......../2015 

     ຮບັຮູ ້ແລະເຫັນດ ີໂດຍ             

               ຫວົໜາ້ພະແນກ                   

  ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງຜ ົງ້ສາລີ              ສະເໜີໂດຍ    

                                                   ທ ສີສະຫວດັ ທິບພະວງົ  

                                                        ວິການຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

 

 


