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I. ພາກສະເໜ ີ
ໂຄງການສຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງດຸ້ານການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານ EIA  ແລະ ໂຄງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ຢາ

ປາບວດັສະພືດ ເປັນໂຄງການ ທີິິ່ ໄດ ຸ້ຮບັການສະໜັບສະໜູນທາງດ ຸ້ານງບົປະມານ ຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິິ່ ງ
ແວດລຸ້ອມ (ກປສ) ຈ ານວນເງນິ 600.000.000 ກບີ, ໄລຍະເວລາຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັໂຄງການປີ 2016-2020, ຊຶິ່ ງຈດັ
ຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຢູິ່  7 ເມອືງທົິ່ ວແຂວງອຼຸດມົໄຊ ຈຼຸດປະສງົຂອງໂຄງການ ເພືິ່ ອສ ຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງ ດ ຸ້ານການຈດັຕັ ຸ້ງເຄືິ່ ອນ
ໄຫວວຽກງານປະເມນີຜນົກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດສຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງ ທາງດ ຸ້ານວຊິາການ
ໃຫຸ້ ຫ ຸ້ອງການ ຊສ ເມືອງ ແລະ ບ ຸ້ານ ເພືິ່ ອການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ສານເຄມີ ອັນຕະລາຍ ໃນບຸ້ານເປົຸ້າໝາຍ
ໂຄງການ. ໂດຍມຮູີບແບບການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ຄ:ື ພຊສ ແຂວງ ສມົທບົກບັ ຫ ຸ້ອງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ ຂັ ຸ້ນເມອືງ ເພືິ່ ອ
ແບິ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບແຕິ່ ລະຂັ ຸ້ນ ຕາມທດິຊີຸ້ນ າຂອງ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຄູິ່ ມຂືອງ ກປສ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັ
ຄະນະວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ ໃນການຝຶກອົບຮົມດ ຸ້ານວິທີການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າ
ໃຊ ຸ້ຢາປາບວັດສະພືດ ແລະ ວິໄຈສານພິດຕົກຄຸ້າງ. ເພືິ່ ອເຮດັໃຫຸ້ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານຄວບຄຼຸມຢາປາບ
ສດັຕູພດຶ ໄດ ຸ້ຫນັເຂົ ຸ້າສູິ່ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງຂະແໜງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ ເທືິ່ ອລະກ ຸ້າວ. 

 

1. ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງ: ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ 
2. ງບົປະມານໂຄງການ EIA : 400,000,000 ກບີ 
3. ງບົປະມານໂຄງການ ຄວບຄຼຸມຢາປາບສດັຕູພດື : 200,000,000 ກບີ 
4. ໄລຍະຂອງໂຄງການຕາມສນັຍາ: ເລີຸ້ມແຕິ່  ວນັທ ີ9 ພດຶສະພາ 2016 ຫາ 31 ທນັວາ 2020 
5. ໄລຍະຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ: ວນັທ ີ22 ກນັຍາ 2016 ຫາ ວນັທ ີ09 ພດຶສະພາ 2020 

ຈຼຸດປະສງົໂຄງການ 

1. ເພືິ່ ອສ ຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງດຸ້ານການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານປະເມນີຜນົກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ຢູິ່ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ; 

2. ເພືິ່ ອສ ຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງ ທາງດ ຸ້ານວິຊາການໃຫຸ້ ຫ ຸ້ອງການ ຊສ ເມອືງ ແລະ ບ ຸ້ານ ເພືິ່ ອການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ
ການນ າໃຊ ຸ້ສານເຄມ ີອນັຕະລາຍ ໃນບຸ້ານເປົຸ້າໝາຍໂຄງການ; 
ຕວົຊີ ຸ້ວດັໂຄງການ 

 ຕວົຊີ ຸ້ວດັວດັ ໂຄງການ EIA  : 
1. ພະນກັງານ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ ເມອືງ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂັ ຸ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ໄດ ຸ້ຮບັ

ການຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັຄວາມຮູ ຸ້, ບດົຮຽນ ແລະ ທກັສະທາງດຸ້ານເຕກັ ນກິວຊິາການ; 
2. ບນັດາຂະແໜງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ນກັລງົທນຶໄດຸ້ຮບັຮູ ຸ້ເຊືິ່ ອມຊມຶ ແລະ ເຂົ ຸ້າໃຈ 

ບນັດານຕິກິ າ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການຕິ່ າງໆ ກິ່ ຽວກບັ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ; 
3. ແຂວງ ແລະ ເມອືງໄດ ຸ້ມລີະບບົຖານຂ ຸ້ມູນຂອງບນັດາໂຄງ ການພດັທະນາ ແລະ ກດິຈະການຕິ່ າງໆ ທີິ່

ແນິ່ ນອນຢູິ່ ພາຍໃນແຂວງ ເພືິ່ ອສະດວກໃນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ; 
 ຕວົຊີ ຸ້ວດັ ໂຄງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື  : 

1. ມຜູີິ່ ໄດ ຸ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ (ໃນນີ ຸ້ມຍີງິເທົິ່ າໄດ) ໂດຍວດັແທກຈ ານວນຜູິ່ ໄດ ຸ້ຮັບການຍກົລະດັບ
ໃນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາຂຸ້າຫຍ ຸ້າ;   

2. ໄດຸ້ມແີຜນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາຂຸ້າຫຍ ຸ້າ ຂອງແຂວງ 
II. ກດິຈະກ າໂຄງການ ( ໃນບດົສະເໜໂີຄງການທ າອດິ ) 
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ອງົປະກອບທ ີ1 
❖ ໂຄງການ EIA 

ກດິຈະກ າ 1.1  ກອງປະຊຼຸມເປີດໂຄງການ. 
ກດິຈະກ າ 1.2  ກອງປະຊຼຸມປະຈ າປີ  
ກດິຈະກ າ 1.3. ຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ຸ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 
ກດິຈະກ າ 1.4. ເຂົ ຸ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຜູ ຸ້ມສີິ່ ວນຮິ່ ວມ ກປສ 
ກດິຈະກ າ 1.5. ເຜຍີແຜິ່ ລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍໃຫຸ້ ຫຊສ ເມອືງ 
ກດິຈະກ າ 1.6. ຝຶກອບົຮມົ ສວຢູິ່ ແຂວງອືິ່ ນ. 
ກດິຈະກ າ 1.7. ຝຶກອບົຮມົ ສວຢູິ່ ແຂວງຕນົເອງ. 
ກດິຈະກ າ 1.8. ຝຶກອບົຮມົໃຊຸ້ຖານຂ ຸ້ມູນ. 

❖ ໂຄງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື. 
ກດິຈະກ າ 1.1 ກອງປະຊຼຸມເປີດໂຄງການ 

ກດິຈະກ າ 1.2 ກອງປະຊຼຸມປະຈ າປີ 
ກດິຈະກ າ 1.3 ຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ຸ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ກດິຈະກ າ 1.4 ເຂົ ຸ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຜູ ຸ້ມສີິ່ ວນຮິ່ ວມ ກປສ  
ກດິຈະກ າ 1.5 ສ ຸ້າງຈດິສ ານກຶກິ່ ຽວກບັຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜນົຮ ຸ້າຍກິ່ ຽວກບັການໃຊຸ້ຢາປາບວດັສະພືດ 

/ ສ ຸ້າງຈດິສ ານກຶກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາປາບວດັສະພດື 

ກດິຈະກ າ 1.6  ກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບປິດໂຄງການ 

ກດິຈະກ າ 1.7  ສ າມະນາໂຄງການກິ່ ຽວຂຸ້ອງ 

 

               ອງົປະກອບທ2ີ 
❖ ໂຄງການ EIA 

 ກດິຈະກ າ 2.1 ຕດິຕາມໂຄງການພດັທະນາ/ຈດັກອງປະຊຼຸມກບັຜູ ຸ້ພດັທະນາ. 
❖ ໂຄງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື. 

ກດິຈະກ າ 2.1 ລງົເກບັກ າຂ ຸ້ມູນ 
ກດິຈະກ າ 2.2 ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການເຄືິ່ ອນໄຫວການນ າໃຊຸ້ຢາປາບວດັສະພດືຂອງກຼຸິ່ ມເປົຸ້າ

ໝາຍ. 
ກດິຈະກ າ 2.3 ຮິ່ າງແຜນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາຂຸ້າຫຍ ຸ້າ   
 

             ອງົປະກອບທ ີ3.  
               ກດິຈະກ າ 3.1 ການບ ລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 
 

III. ກດິຈະກ າ ແລະ ຜນົການເຄືິ່ ອນໄຫວໄລຍະ 1 ປີ ສກົປີ 2019.  
(ກດິຈະກ າທງັໜດົໃນແຜນປີໃຫຸ້ລະບຼຸທງັໜດົ ແລະ ໃຫຸ້ອະທບິາຍລະອຽດກດິຈະກ າໃດສ າເລດັແລຸ້ວ, 
ກດິຈະກ າໃດກ າລງັດ າເນນີ ແລະ ກດິຈະກ າໃດຍງັບ ິ່ ທນັສ າເລດັ ພ ຸ້ອມທງັໃຫຸ້ບອກເຫດຜນົ) 

ລະຫດັ ລາຍການ ຜນົສ າເລດັຕວົຈງິ ບ ິ່ ສ າເລດັ 
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ກດິຈະກ າ  (ຄດິໄລິ່ ເປັນເປີເຊນັ) (ກດິຈະກ າບ ິ່ ສ າເລດັໃນ 
ປີ 2019 ແລະ ສະເໜີ
ຍ ຸ້າຍມາປີ 2020 ) 

A ອງົປະກອບທ ີ1 
ໂຄງການ EIA 
C1.2 ກອງປະຊຼຸມ

ປະຈ າປີ 
ຮບັຮູ ຸ້ ແລະ ເຂົ ຸ້າໃຈກິ່ ຽວກບັ ວຽກງານຂອງໂຄງການໄດຸ້ດີ
ຂື ຸ້ນ ແລະ ໄດ ຸ້ມກີານແລກປິ່ ຽນບົດຮຽນກບັບັນດາແຂວງ
ຕິ່ າງໆທີິ່ ມໂີຄງການແບບດຽວກນັ ແລະ ສາມາດຮັບຮູ ຸ້ຜົນ
ຂອງການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ຂອງໂຄງການເຊັິ່ ນ: ຈຼຸດ
ດີ ແລະ ຂ ຸ້ຄົງ ຄ ຸ້າງ ແລະ ວິທີການແກ ຸ້ໄຂໃນຕ ິ່ ໜ ຸ້າ (ກອງ
ປະຊຼຸ ມດັິ່ ງກິ່ າວ  ໄດ ຸ້ຈັດຂື ຸ້ນໃນລະຫວິ່ າງວັນທີ  1 -2 
ກ ລະກດົ 2019 ທີິ່ ເມອືງວງັວຽງ ແຂວງວຽງຈນັ ໂດຍການ
ເປັນເຈົ ຸ້າພາບຂອງແຂວງຜົຸ້ງສາລ)ີ. ເຊິິ່ ງມຜູີິ່ ແທິ່ ນເຂົ ຸ້າຮິ່ ວມ
ທງັໝດົ 71 ທິ່ ານ, ຍງິ 17ທິ່ ານ;  
ສ າເລດັ 100 % 

 

C1.5. ເຜຍີແຜິ່
ລະບຽບການ 
ແລະ ກດົໝາຍ
ໃຫຸ້ ຫຊສ 
ເມອືງ 

ໄດຸ້ຈດັກອງປະຊຼຸມ ເຜຍີແຜິ່  ລະບຽບກດົໝາຍໃນຂງົເຂດ 
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ-ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມໃຫຸ້ຂະແໜງ 
ການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງເມອືງຢູິ່  2 ເມອືງຄ:ື ເມອືງຮຼຸນ ແລະ 
ເມອືງນາໝ ຸ້ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ ໃນຊິ່ ວງລະຫວິ່ າງວນັທ ີ 08-
18 ກ ລະກດົ 2019. ເຊິິ່ ງມບີນັດາຜູິ່ ແທິ່ ນຂອງຂະແໜງ 
ການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງເມອືງເຂົ ຸ້າຮິ່ ວມທງັໝດົ 61 ທິ່ ານ, ຍງິ 
10 ທິ່ ານ. ສ າເລດັ 100 % 

 

C1.6. ຝຶກອບົຮມົ 
ສວ ຢູິ່ ແຂວງ
ອືິ່ ນ. 

ໄດຸ້ສ າເລັດການເຂົ ຸ້າຮິ່ ວມຝຶກອົບຮົມ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດ ລ ຸ້ອມ ສັງຄົມ-ທ າມະຊາດ (ບຜປສ/
ESIA) ໃນຂົງເຂດຂະແໜງການກະສິກ າ, ເຊິິ່ ງຈດັໂດຍ
ຄະນະວິທະ ຍາສາດສິິ່ ງ ແວດລຸ້ອມ, ມະຫາວິທະ ຍາໄລ
ແຫິ່ ງຊາດ ຢູິ່ ທີິ່ ລສີິ່ ອດນາປາກວາງ ເມອືງແກ ຸ້ວອຼຸດມົ ແຂວງ
ວຽງຈນັ ໃນວນັທ ີ15-18 ຕຼຸລາ 2019ເຊິິ່ ງມຜູີິ່ ເຂົ ຸ້າຮິ່ ວມທງັ
ໝດົ 45 ທິ່ ານ, ຍງິ 14 ທິ່ ານ. ສ າເລດັ 100 % 

 

C1.7. ຝຶກອບົຮມົ 
ສວຢູິ່ ແຂວງ
ຕນົເອງ. 

ຍງັບ ິ່ ທນັໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ  

C1.8. ຝຶກອບົຮມົໃຊຸ້
ຖານຂ ຸ້ມູນ. 

ຍງັບ ິ່ ທນັໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ  

ໂຄງການ ຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື. 

C1 .2 ກອງປະຊຼຸມ
ປະ ຈ າປີແລກ 
ປິ່ ຽນບດົຮຽນ

ຮບັຮູ ຸ້ ແລະ ເຂົ ຸ້າໃຈກິ່ ຽວກບັ ວຽກງານຂອງໂຄງການໄດຸ້ດີ
ຂື ຸ້ນ ແລະ ໄດ ຸ້ມກີານແລກປິ່ ຽນບດົຮຽນກບັບນັດາແຂວງ
ຕິ່ າງໆທີິ່ ມໂີຄງການແບບດຽວກນັ ແລະ ສາມາດຮບັຮູ ຸ້ຜນົ
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ໂຄງການແບບ
ດຽວກນັ 

ຂອງການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ຂອງໂຄງການເຊັິ່ ນ: ຈຼຸດ
ດ ີ ແລະ ຂ ຸ້ຄງົ ຄ ຸ້າງ ແລະ ວທິກີານແກ ຸ້ໄຂໃນຕ ິ່ ໜ ຸ້າ (ກອງ
ປະຊຼຸມດັິ່ ງກິ່ າວ ໄດ ຸ້ຈດັຂື ຸ້ນໄດ ຸ້ຈດັຂື ຸ້ນໃນລະຫວິ່ າງວນັທ ີ1-
2 ກ ລະ ກດົ 2019 ຢູິ່ ທີິ່  ເມອືງວງັວຽງ ແຂວງວຽງຈນັ ໂດຍ
ການເປັນເຈົ ຸ້າພາບຂອງແຂວງຜົຸ້ງສາ ລ)ີ. ເຊິິ່ ງມຜູີິ່ ແທິ່ ນເຂົ ຸ້າ
ຮິ່ ວມທງັໝດົ 71 ທິ່ ານ, ຍງິ 17ທິ່ ານ;  
ສ າເລດັ 100 % 

C1 .5  ສຸ້າງຈດິສ ານກຶ
ກິ່ ຽວກບັ
ຄວາມສິ່ ຽງ 
ແລະ ຜນົຮ ຸ້າຍ
ກິ່ ຽວກບັການ
ໃຊຸ້ຢາປາບວດັ
ສະພດື/ສ ຸ້າງ
ຈດິສ ານກຶ
ກິ່ ຽວກບັການ
ຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາ
ປາບວດັສະ
ພດື. 

ໃນລະຫວິ່ າງວນັທ ີ7-14 ແລະ ວນັທ1ີ7-21 ທນັວາ 2019 
ໄດ ຸ້ລົ ງ ເຄືິ່ ອ ນ ໄຫ ວວຽກ ງານ  ປູກ ຈິດສ ານຶກ  ດ ຸ້ານ
ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການນ າໃຊ ຸ້ສານເຄມີ
ເຂົ ຸ້າໃນການຜະລດິກະສກິ າ ຢູິ່  3 ເມອືງຄ:ື ເມອືງແບງ, ຮຼຸນ 
ແລະ ເມອືງນາໝ ຸ້ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ. ເຊິິ່ ງມຜູີິ່ ເຂົ ຸ້າຮິ່ ວມທງັໜົ
ດ ຈ ານວນ 986 ຄນົ ຍງິ 392 ຄນົ.  
ເນື ຸ້ອໃນເອກະສານທີິ່ ລງົເຜີຍແຜິ່  
1. ວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ; 
2. ຄວາມຮູ ຸ້ພື ຸ້ນຖານ ດ ຸ້ານສິິ່ ງ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ການປົກ

ປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ າມະ ຊາດ; 
3. ຄວາມຮູ ຸ້ພື ຸ້ນຖານໃນການກ າຈດັຂີຸ້ເຫຍື ຸ້ອ; 
4. ຜົນກະທົບຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ 

ຈາກການນ າໃຊ ຸ້ສານເຄມ ີແລະ ຢາປາບສດັຕູພດື ເຂົ ຸ້າ
ໃນການຜະລດິກະສກິ າ; 

5. ວຽກງານສຼຸຂະອະນາໄມ;  
ຂ ຸ້ສະເໜ ີຈາກຊຼຸມຊນົ ແລະ ເມອືງ 
1. ຈາກການປຶກສາຫາລືແລກປິ່ ຽນບົດຮຽນຂອງຜູ ຸ້ເຂົ ຸ້າ

ຮວິ່ ມ  ໂດຍສົມທຽບຕີລາຄາ ກັບ ພຶດຕິກ າ ແລະ 
ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕິບັດຕົວຈງີ ຂອງພ ິ່ ແມິ່ ປະຊາຊົນ ຜູ ຸ້ທີິ່
ນ າໃຊ ຸ້ ສານເຄມ ີເຫນັໄດຸ້ວິ່ າ ຍງັມກີານນ າໃຊ ຸ້ສານເຄມີ
ທີິ່ ຕ ຸ້ອງຫ ຸ້າມ, ນ າໃຊ ຸ້ ທີິ່ ບ ິ່ ຖຶກຕ ຸ້ອງຕາມເຕັກນກິ ແລະ 
ຕາມສະລາກ ເປັນຕົ ຸ້ນ ຊຼຸດປຸ້ອງກນັຕນົເອງໃນເວລານ າ
ໃຊ ຸ້, ວທິປີະສມົສານເຄມ,ີ ການເກບັຮກັສາ ແລະ ການ
ກ າຈດັພະສະນະ ຫ ງັການໃຊຸ້ ອືິ່ ນໆ; 

2. ການປະສານງານກັບພ າກສິ່ ວນກິ່ ຽວຂຸ້ອ ງ ໃນ
ການຈັດຕັ ຸ້ງປະຕິບັດຄຼຸ ຸ້ມຄອງຍັງບ ິ່ ທັນສອດຄິ່ ອງ
ກົມກຽວ , ຍັງຖີຸ້ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຸ້ກັນ , 
ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕິບັດບ ິ່ ທັນເອກະພາບກນັ, ການຊຼຸກຍູ ຸ້ 
ແລະ ຕດິຕາມ ກ ິ່ ຍງັບ ິ່ ຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ; 
ສ າເລດັ 100 % 
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C 1.7  ສ າມະນາ
ໂຄງການທີິ່
ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ. 

ກະກຽມຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ກະກຽມ ຮິ່ ວມ
ກບັຂະແໜງການ
ທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂັ ຸ້ນ
ແຂວງ, ເມອືງ 
ແລະ  ມຊ ເພືິ່ ອ
ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ 
ໃນຕົ ຸ້ນປີ 2020 

B ອງົປະກອບທ ີ2 

ໂຄງການ EIA 
C2.1 ຕດິຕາມ

ກວດກາ ແລະ 
ຈດັກອງ
ປະຊຼຸມຮິ່ ວມ
ກບັ ຄ/ກ ພດັ
ທະນາ. 

1) ໄດຸ້ລງົຊຼຸກຍູ ຸ້, ຕດິຕາມກວດກາສະພາບ ການເຄືິ່ ອນ 
ໄຫວຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ ບນັຫາສິິ່ ງແວດ 
ລ ຸ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງໂຄງການຂຼຸດຄົ ຸ້ນ 
ແລະ ປຼຸງແຕິ່ ງແຮິ່ ເຫ ກັ ຢູິ່ ທີິ່ ຂອງບ ລສິດັ CNP ຈ າກດັ 
ເມອືງນາໝ ຸ້-ເມອືງຫລາ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ. 

2) ໄດຸ້ລງົຊຼຸກຍູ ຸ້, ຕດິຕາມກວດກາສະພາບ ການເຄືິ່ ອນ 
ໄຫວຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ ບນັຫາສິິ່ ງແວດ 
ລ ຸ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງໂຄງການລງົທນຶ 
ແລະ ກດິຈະການຕິ່ າງໆ ຢູິ່ ທີິ່ ເມອືງແບງ, ເມອືງຮຼຸນ 
ແລະເມອືງປາກແບງ ໄດ ຸ້ທງັໝດົ 5 ໂຄງການ: ໂຄງ 
ການລງົທນຶປູກກ ຸ້ວຍຫອມຂອງບ ລສິດັຊງົຍວນ ແລະ 
ບ ລສິດັຈຽນຕຸ້າ, ໂຮງງານຂຼຸດຄົ ຸ້ນແລະ ປຼຸງແຕິ່ ງແຮິ່ ອງັຕີ
ມອນ, ໂຮງງານຜະລດິຖງົຍາງຫຼຸ ຸ້ມຫ ິ່ ໝາກກ ຸ້ວຍ,  ແລະ 
ໂຄງການລງົທນຶປູກໝາກນ໋ອດ. ລະອຽດມບີດົລາຍງານ 
ແລະ ຮູບພາບ ການລງົຕດິຕາມກວດກາຄດັຕດິຊ ຸ້ອນທ ຸ້າຍ 
ສ າເລດັ 100% 

3) ໄດຸ້ລົງຊຼຸ ກຍູ ຸ້, ຕິດຕາມກວດກາສະພາບ ການເຄືິ່ ອນ 
ໄຫວຈັດຕັ ຸ້ງປະຕິບັດ ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ ບັນຫາສິິ່ ງແວດ 
ລ ຸ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງໂຮງງານຂຼຸ ດຄົ ຸ້ນ 
ແລະ ປຼຸ ງແຕິ່ ງຫີນຜາ ຢູິ່ ທີິ່ ເມືອງນາໝ ຸ້ ໄດ ຸ້ທັງໝົດ 4 
ໂຄງການ: ໂຮງງານຂຼຸ ດຄົ ຸ້ນ ແລະ ປຼຸ ງແຕິ່ ງຫີນຜາຄ າ
ວອນ, ສຼຸພາພອນ, ບວົສອນ ແລະ ຈິ່ າງຟາເຊນິ.    
ລະອຽດມີບົດລາຍງານ ແລະ ຮູບພາບ ການລົງຕດິຕາມ
ກວດກາຄດັຕດິຊ ຸ້ອນທ ຸ້າຍ ສ າເລດັ 100% 

 

ໂຄງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື. 
C 2.1  

 
ລງົເກບັກ າຂ ຸ້
ມູນ 

- ສ າເລດັ 100% ການລງົເກບັກ າຂ ຸ້ມູນ ແລະ ກວດກາ
ຄນື ການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບສດັຕູພດຶ ຢູິ່ ບນັດາຮ ຸ້າງຮ ຸ້ານ 
ແລະ ບ ລ ິ ສດັ ປູກກ ຸ້ວຍຫອມ ຢູິ່  ເມອືງນາໝ ຸ້, ເມອືງ

ພວມ ຖຸ້າຮັບບົດ
ລາຍງານຜົນການ
ວິ ໄຈ ສ ານ ເຄ ມີ
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ຮູນ ແລະ ເມອືງແບງ. 
- ເກບັກ າຂ ຸ້ມູນກິ່ ຽວກບັຢາຂຸ້າຫຍ ຸ້າທີິ່ ຕກົຄ ຸ້າງ ແລະ ວໄິຈ

ຮິ່ ວມກບັ ມຊ ແລະ ຕດິຕາມເອາົຜນົການວໄິຈ ນ າ ມຊ 
ຢູິ່ ໃນ ເມອືງນາໝ ຸ້ ແລະ ເມອືງໄຊ 

ຕກົຄຸ້າງ ຈາກ ມຊ 

C 2.2 ຕິດຕາມ ແລະ 
ປ ະ ເມີ ນ ຜົ ນ 
ກ ານ  ເຄືິ່ ອ ນ
ໄຫວການນ າ
ໃຊ ຸ້ຢາປາບວັດ
ສະພືດ  ຂອ ງ
ກຼຸິ່ ມເປົຸ້າໝາຍ. 

ຍງັບ ິ່ ທນັໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ພວມສຸ້າງແຜນ
ເຄືິ່ ອນໄຫວຕິດ 
ຕາມ  ແລະ ປະ
ເມີນຜົນການຈດັ
ຕັ ຸ້ງປະຕິບັດ ໃນ
ສກົປີ 2020 

C 2.3 ຮິ່ າງແຜນການ
ຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາຂຸ້າ
ຫຍ ຸ້າ   

ຍງັບ ິ່ ທນັໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ກະກຽມຂ ສະເໜ ີ
ຄິ່ ຽນເງນິ ໃນງວດ
1, ປີ 2020 

C ອງົປະກອບທ ີ3.                 (ຈດັຊື ຸ້ຈດັຈ ຸ້າງ) 
ໂຄງການ EIA 
C3.1 ຈດັພີມສ າເນົາ

ເອກກະສານ  
ສບືຕ ິ່ ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ  

C3.2 ນ າໃຊ ຸ້ບ າລຼຸ ງ
ຮັກສາພາຫະ
ນະ ແລະ ອຼຸປະ
ກອນ 

ສບືຕ ິ່ ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ  

C3.3 ອຼຸປະກອນຮັບ
ໃຊຸ້ຫ ຸ້ອງກ ານ
ຕິ່ າງໆ 

ໄດຸ້ຈດັຊື ຸ້ອຼຸປະກອນເຄືິ່ ອງຮັບໃຊຸ້ຫ ຸ້ອງການ: ນ ຸ້າເມກີ, ປ ິນ
ເຕ,ີ ເຈ ຸ້ຍ, ປືຸ້ມ, ບກິສ , ແຜນ Antyvirus ແລະ ອືິ່ ນໆ 

 

C3.4    ສະຫ ຼຸບຕລີາຄາ
ແລະປະເມີນ
ຜນົ 

ຍງັບ ິ່ ທນັໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ  

ໂຄງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື. 

C3.1 ບ ລຫິານ ແລະ 
ຄຼຸ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ 

ໄດຸ້ຈດັຊື ຸ້ອຼຸປະກອນເຄືິ່ ອງຮບັໃຊຸ້ຫ ຸ້ອງການ: ນ ຸ້າເມກີ, ປ ິນ
ເຕ,ີ ເຈ ຸ້ຍ, ປືຸ້ມ, ບກິສ , ແຜນ Antyvirus ແລະ ອືິ່ ນໆ 

 

 

II. ຕວົຊີ ຸ້ວດັ ທີິ່ ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນກອບຜນົໄດ ຸ້ຮບັຂອງໂຄງການ 
1) ໂຄງການ EIA 

ຕວົຊີ ຸ້ວດັ ແຜນການ ສ າເລດັ 
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ຕວົຊີຸ້ວດັ 

ທ ີ1 

ພະນກັງານ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ ເມອືງ 
ແລະ ຂະແໜງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂັ ຸ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ ຸ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ ຸ້, ບົດຮຽນ 
ແລະ ທກັສະທາງດຸ້ານເຕກັນກິວຊິາການ 
ລວມທັງໝົດ 35 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ. ໃນ
ນັ ຸ້ນ, ພະນັກງານ ພຊສ ແຂວງ 4 ຄົນ, 
ຫຊສ ເມືອງ 14 ຄົນ, ຂະແໜງການທີິ່
ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂັ ຸ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 17 
ຄນົ; 

ສ າເລັດ ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ
ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ຢູິ່ ແຂວງຕົນເອງ ຈັດໂດຍ ຄະນະ
ວິທະຍາສາດສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ມະຫາໄລແຫິ່ ງຊາດ ຢູິ່ ທີິ່
ຫ ຸ້ອງປະຊຼຸມຂອງພະແນກຊັບພະຍາ ກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງອຼຸດົມໄຊ ເຊິິ່ ງມີບັນດາພະ
ແນກ ການທີິ່ ກຽິ່ວຂ ຸ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຂົ ຸ້າ
ຮິ່ ວມທງັໝດົ 22ທິ່ ານ, ຍງິ 6 ທິ່ ານ 

 ຫົວຂ ຸ້: ຫ ັກສູດການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການ
ຄຼຸ ຸ້ມຄອງ, ປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ກ ານຕິດຕາມກວດກ າແຜນກ ານຄຼຸ ຸ້ມ ຄອງດຸ້ານ
ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ຂອງໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະ ການ
ຕິ່ າງໆ. 
         ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງ ການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ 
ຈະໄດຸ້ສບຶຕ ິ່ ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫຸ້ແກິ່ ຫ ຸ້ອງການ ຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດ ລ ຸ້ອມ  ແລະ ຫ ຸ້ອງ 
ການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງ 7 ເມອືງ. 

 

ຕວົຊີຸ້ວດັ 

ທ ີ2 

ບນັດາຂະແໜງການຕິ່ າງໆທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ ຢູິ່
ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດຸ້ຮັບຮູ ຸ້
ເຊືິ່ ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ ຸ້າໃຈ ບັນດານຕິິກ າ, 
ກົດໝ າຍ , ລະບຽບກ ານຕິ່ າງໆໃນ
ການຈັດຕັ ຸ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ; 

ໄດຸ້ສ າເລດັ ການຈດັກອງປະຊຼຸມ ເຜຍີ ແຜິ່  ລະ ບຽບກດົ
ໝາຍໃນຂງົເຂດວຽກງານຊບັພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ-
ສິິ່ ງແວດ ລ ຸ້ອມ ໃຫຸ້ຂະແໜງ ການທີິ່ ກິ່ ຽວ ຂ ຸ້ອງ ຢູິ່  3 

ເມອືງຄ:ືເມອືງໄຊ, ເມອືງຮຼຸນ ແລະ ເມອືງ ນາໝ ຸ້. ເຊິິ່ ງມີ
ບນັດາຜູິ່ ແທິ່ ນຂອງຂະແໜງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງເມອືງ
ເຂົ ຸ້າຮິ່ ວມເຊືິ່ ອມຊມຶທງັໝດົ 164 ທິ່ ານ, ຍງິ 59 ທິ່ ານ. 

 

ຕວົຊີຸ້ວດັ 

ທ ີ3 

ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມືອງ ໄດ ຸ້ມີ
ລະບົບຖານຂ ຸ້ມູນຂອງບັນດາໂຄງການ
ພັດທະນາ ແລະ ກິດຈະ ການຕິ່ າງໆ ທີິ່
ແນິ່ ນອນຢູິ່ ພາຍໃນແຂວງ ເພືິ່ ອສະດວກ
ໃນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມນີຜນົ; 

ໄດຸ້ເກບັກ າຂ ຸ້ມູນຂື ຸ້ນທະບຽນໂຄງການ ແລະ ສ ຸ້າງຖານ
ຂ ຸ້ມູນ ບນັດາ ໂຄງການລງົທນຶ, ກດິຈະການຕິ່ າງໆ ແລະ 
ທຼຸລະກິດແບບຄອບຄົວທົິ່ ວແຂວງ, ຖານຂ ຸ້ມູນການ 
ອອກໃບຢັຸ້ງຢືນຮບັຮອງດຸ້ານສິິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ໃນແຕິ່ ລະປີ 
ເພືິ່ ອເປັນບິ່ ອນອີງໃນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ
ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັການຄຼຸ ຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດ ລ ຸ້ອມ.  

ຕວົຊີຸ້ວດັທ ີ4 ການຮິ່ ວມມ ືແລະ ປະສານງານຂອງ
ບນັດາຂະແໜງ ການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງຂັ ຸ້ນ
ແຂວງແລະ ເມອືງ ນບັມື ຸ້ດຂີຶ ຸ້ນ; 
ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິ
ຈະ ການຕິ່ າງໆ ກ ຸ້າວໄປສູິ່ ການປະຕບິດັ
ລະບຽບ, ກດົໝາຍເທືິ່ ອລະກ ຸ້າວ ແລະ 
ເຂັ ຸ້ມງວດ. 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການ,ຂະແໜງ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ 
ແລະ ການປິ່ ຽນແປງດນິຟຸ້າອາກາດ ແລະ ຂະແໜງຕດິ
ຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະ ສິິ່ ງ ແວດ
ລຸ້ອມໄດຸ້ສມົທບົກບັ ພະ ແນກການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ, ຫ ຸ້ອງ 
ການຊບັ ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດ ລ ຸ້ອມ 
7 ເມອືງ,ອງົການປົກຄອງບຸ້ານທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ເຈົ ຸ້າ
ຂອງໂຄງການໄດຸ້ລງົຊຼຸກຍູ ຸ້, ຕດິຕາມກວດກາ ກິ່ ຽວກບັ 
ສະພາບການເຄືິ່ ອນໄຫວຈດັຕັ ຸ້ງປະຕ ິ ບດັການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ
ບນັຫາສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດບນັດາ
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ໂຄງ ການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕິ່ າງໆຢູິ່ ພາຍໃນ7 
ເມອືງ ຂອງແຂວງ ໄດ ຸ້ທງັໝດົ 29 ໂຄງການ, ລງົແກ ຸ້ໄຂ
ສະພາບບນັຫາປາຕາຍ ທີິ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊ ຸ້ຢາຂ ຸ້າ
ແມ ຸ້ງໄມ ຸ້ຂອງໂຄງການປູກກ ຸ້ວຍຫອມໄດຸ້ 1 ໂຄງ ການ, 
ລງົເກບັຕວົຢິ່ າງດນິແລະນ ຸ້າຂອງໂຄງການປູກກ ຸ້ວຍຢູິ່
ເມອືງຮຼຸນເພືິ່ ອສົິ່ ງໄປວໄິຈຫາສານເຄມຕີກົຄ ຸ້າງໄດ ຸ້ 1 ຄັ ຸ້ງ 

 

2) ໂຄງການຄວບຄຼຸມຢາປາບສດັຕູພດື: 
ຕວົຊີ ຸ້ວດັ ແຜນການ ສ າເລດັ 

ຕວົຊີຸ້ວດັທ ີ1 

ມີຜູ ຸ້ໄດ ຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ 
(ໃນນີ ຸ້ມີຍິງເທົິ່ າໄດ) ໂດຍວັດແທກ
ຈ ານວນຜູິ່ ໄດ ຸ້ຮັບການຍກົລະດບັໃນ
ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາຂຸ້າຫຍ ຸ້າ. 

ພະນກັງານແຂວງ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ 
ໄດ ຸ້ຮັບຄວາມຮູ ຸ້ພື ຸ້ນຖານໃນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາຂຸ້າຫຍ ຸ້າ 
ຈາກການລົງເຄືິ່ ອນໄຫວວຽກງານ ປູກຈດິສ ານກຶດ ຸ້ານ
ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການນ າໃຊ ຸ້ສານເຄ
ມເີຂົ ຸ້າໃນການຜະລດິກະສກິ າ ຢູິ່  3 ເມອືງຄ:ື ເມອືງແບງ
, ຮຼຸ ນ ແລະ ເມືອງນາໝ ຸ້ ແຂວງອຼຸດົມໄຊ. ເຊິິ່ ງມີຜູິ່ ເຂົ ຸ້າ
ຮິ່ ວມຈາກຂະແໜງການ ແລະ ຊາວບຸ້ານເປົຸ້າໝາຍ ທັງ
ໜດົ ຈ ານວນ 986 ຄນົ ຍງິ 392 ຄນົ.    

ຕວົຊີຸ້ວດັທ ີ2 
ໄດຸ້ມແີຜນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາຂຸ້າຫຍ ຸ້າ 
ຂອງແຂວງ ຍງັບ ິ່ ທນັສ າເລດັ 

 
III.  ສະຫ ຼຸບການນ າໃຊ ຸ້ງບົປະມານຂອງໂຄງການພາຍໃນປີ 2019 

• ງບົປະມານທງັໝດົ (ທເີຊນັສນັຍາ):  600,000,000 ກບີ. 
• ເງນິທີິ່ ໄດ ຸ້ຮບັທງັໝດົພາຍໃນ 1 ປີ:  111,767,000 ກບີ. 
• ເງນິທີິ່ ໄດ ຸ້ສະຫ ູບ:      87,794,500 ກບີ. 
• ເງນິທີິ່ ຍງັບ ິ່ ໄດ ຸ້ສະຫ ູບ:     23,972,500 ກບີ. 
• ງບົປະມານປີ 2020    313,392,000 ກບີ. 
• ມື ຸ້ສົິ່ ງບດົລາຍງານການເງນິສຼຸດທ ຸ້າຍ:  ວນັ 31 ເດອືນ 12 ປີ 2019    

VI. ສງັລວມ ການປະເມນີ ໂຄງການໜດົປີ ( ແຜນປີຂອງໂຄງການ ໃຫ ຸ້ຄດິເປັນເປີເຊນັນ າໃຊ ຸ້ສູດຄດິໄລິ່ ) 
❖ ໃນແຜນປີມຢູີິ່  20 ກດິຈະກ າ ແຕິ່ ສາມາດຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັໃນທຸ້າຍປີໄດ ຸ້ 20 ກດິຈະກ າ = 20 * 2 = 

40 (100%). 
❖ ໃນກ ລະນທີ ຸ້າຍປີ ສາມາດຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັສ າເລດັ 10 ກດິຈະກ າ ແລະ ກ າລງັດ າເນນີຢູິ່  5 ກດິຈະ 

ກ າ ແລະ ຍງັ 5 ກດິຈະກ າແມິ່ ນຍງັບ ິ່ ທນັໄດ ຸ້ເລີິ່ ມປະຕບິດັ. 
➢   7 ກດິຈະກ າທີິ່ ສ າເລດັ        * 2 = 14. 
➢   8 ກດິຈະກ າທກີ າລງັດ າເນນີ * 1= 8. 
➢   6 ກດິຈະກ າທີິ່ ຍງັບ ິ່ ທນັໄດ ຸ້ເລມີ *1= 0 
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             ລວມ = 22 = 22*100/40 = 55 % 

VII. ບດົຮຽນທີິ່ ຖອດຖອນພາຍໃນປີ 2019 
ຂ ຸ້ຄງົຄ ຸ້າງ ແລະ ວທິກີານແກ ຸ້ໄຂ 
❖ ໂຄງການ EIA: 
1) ສບືຕ ິ່ ເຄືິ່ ອນໄຫວຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານ ສ ຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງດຸ້ານການຄຼຸ ຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ 

ໃຫຸ້ສ າເລດັຕາມແຜນການຄາດຄະເນທີິ່ ວິ່ າງໄວ ຸ້; 
2) ເພີິ່ ມທະວໃີນການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ແກິ່ ພະນກັງານຂັ ຸ້ນແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ຂະແໜງ 

ການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ ໄດ ຸ້ຮບັຮູ ຸ້, ເຂົ ຸ້າໃຈ ກິ່ ຽວກບັ ວຽກງານປະເມນີຜນົກະທບົດຸ້ານສີິ່ ງແວດລຸ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ ຈາກບນັດາໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ກດິຈະການຕິ່ າງໆ ພາຍໃນແຂວງ; 

3) ປັບປຼຸງຂອດການປະສານງານລະຫວິ່ າງກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ພຊສແຂວງ 
ເລືິ່ ອງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງໂຄງການສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ; 

❖ ໂຄງການຄວບຄຼຸມຢາປາບສດັຕູພດື: 
1) ສບືຕ ິ່ ລງົເຄືິ່ ອນໄຫວເກບັກ າຂ ຸ້ມູນ ຢູິ່ ບນັດາເມອືງເປົຸ້າໝາຍ; 
2) ນ າສະເໜຫີາ ພະແນກ ຊສ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ ເພືິ່ ອຈດັຫາພາຫະນະເຄືິ່ ອນໄຫວວຽກ ພາກສະໜາມ 

ໃຫຸ້ພຽງພ  ໃນການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ໃຫຸ້ທນັກບັສະພາບການເຄືິ່ ອນໄຫວ ຂອງໂຄງການ; 
3) ຈດັກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ື ກບັຂະແໜງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ, ເຈົ ຸ້າຂອງຮຸ້ານຈ າໜິ່ ວຍ ແລະ ບນັດາ

ບ ລສິດັທີິ່ ນ າໃຊ ຸ້ໂດຍກງົ ເພືິ່ ອຮິ່ ວມກນັຊອກຫາວທິກີານຄຼຸ ຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ ຸ້ໄຂ; 
4) ຈດັສນັຮ ຸ້ານຈ າໜິ່ າຍໃຫຸ້ມຄີວາມເໝາະສມົ, ພຸ້ອມທງັລງົຕດິຕາມກວດກາຢິ່ າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
5) ຮິ່ າງລະບຽບຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າເຂົ ຸ້າ, ຈ າໝິ່ າຍ ແລະ ການນ າໃຊ ຸ້ ກິ່ ຽວກບັສານເຄມ ີ ແລະ ຢາປາບ

ສດັຕູພດື; 
6) ສຸ້າງຈດິສ ານກຶດ ຸ້ານສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ, ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ, ນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດຶ ລວມທງັຜນົຮ ຸ້າຍໃຫຸ້

ແກິ່ ຊາວບຸ້ານ, ປະຊາຊນົ ກຼຸິ່ ມເປົຸ້າໝາຍ, ພະນກັງານ-ກ າມະກອນ ຂອງບນັດາໂຄງການທ າການ
ຜະລດິກະສກິ າ. 

VIII. ຂ ຸ້ສະເໜຕີ ິ່ ຫ ຸ້ອງການກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 
1) ສະເໜ ີໃຫຸ້ມກີານຝຶກອບົຮມົຢູິ່ ຂັ ຸ້ນກະຊວງ, ມະຫາໄລແຫິ່ ງຊາດ ກິ່ ຽວກບັ ໂຄງການ EIA; 
2) ສະເໜໃີຫຸ້ຄະນະວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ, ມຊ, ລງົຊິ່ ວຍດຸ້ານວຊິາການ ກິ່ ຽວກບັ ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງ

ການນ າເຂົ ຸ້າ ແລະ ນ າໃຊ ຸ້ສານເຄມປີາບສດັຕູພດື  ເຂົ ຸ້າໃນວຽກງານກະສກິ າ ເພືິ່ ອເປັນທດິທາງໃນ
ການວາງແຜນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງງານຂອງຂະແໜງການ ໃນຕ ິ່ ໜ ຸ້າ ໂດຍນ າໃຊ ຸ້ງບົປະມານຂອງ
ໂຄງການ; 

3) ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ການປິ່ ຽນແປງດນິຟຸ້າອາກາດ ແລະ ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລຸ້ອມ, ພຊສ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ ສະເໜີຂ ຍກົລະດບັຝຶກ
ອບົຮມົໃຫຸ້ວຊິາການ ດ ຸ້ານເຄມ ີ ຢູິ່ ຂັ ຸ້ນກະຊວງ ແລະ ມຊ ເພືິ່ ອຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ເກບັກ າຂ ຸ້
ມູນ ການນ າໃຊ ຸ້ສານເຄມປີາບສດັຕູພດຶ ພາຍຢູິ່ ພາຍໃນແຂວງສະເພາະ. 

 
VIII. ແຜນການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັໂຄງການປີ 2020 ( ເອກະສານຄດັຕດິ ) 

ກດິຈະກ າງວດຕ ິ່ ໄປ ມື ຸ້ເປົຸ້າໝາຍເພືິ່ ອ ຈຼຸດອິ່ ອນ ແລະ ຈຼຸດດ ີ
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ສ າເລດັກດິຈະກ າ ໃນການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ 
ກດິຈະກ າທີິ່ ອງີໃສິ່ ຜນົໄດ ຸ້ຮບັ   

ອງົປະກອບທ ີ1 
❖ ໂຄງການ EIA 

ກດິຈະກ າ 1.2  ກອງປະຊຼຸມປະຈ າປີ 
ກດິຈະກ າ 1.7. ຝຶກອບົຮມົ ສວຢູິ່ ແຂວງຕນົເອງ. 
ກດິຈະກ າ 1.8. ຝຶກອບົຮມົໃຊຸ້ຖານຂ ຸ້ມູນ. 

❖ ໂຄງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື. 
ກດິຈະກ າ 1.2 ກອງປະຊຼຸມປະຈ າປີ 
ກດິຈະກ າ 1.5 ສ ຸ້າງຈດິສ ານກຶກິ່ ຽວກບັຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 
ຜນົຮ ຸ້າຍກິ່ ຽວກບັການໃຊຸ້ຢາປາບວດັສະພດື/ສ ຸ້າງຈດິ
ສ ານກຶກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາປາບວດັສະພດື 
ກດິຈະກ າ 1.7 ສ າມະນາໂຄງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ອງ. 

ເດອືນ ກ ລະກດົ 
ຫາເດອືນກນັຍາ 

ປີ 2020 

 

ອງົປະກອບທ2ີ 
❖ ໂຄງການ EIA 
      ກດິຈະກ າ 2.1 ຕດິຕາມໂຄງການພດັທະນາ/ຈດັກອງປະ
ຊຼຸມກບັຜູ ຸ້ພດັທະນາ. 
❖ ໂຄງການຄຼຸ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື. 

ກດິຈະກ າ 2.1 ລງົເກບັກ າຂ ຸ້ມູນ 
ກດິຈະກ າ 2.2 ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ການເຄືິ່ ອນໄຫວການນ າໃຊ ຸ້ຢາປາບວດັສະພດື ຂອງກຼຸິ່ ມ
ເປົຸ້າໝາຍ. 
ກດິຈະກ າ 2.3 ຮິ່ າງແຜນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາຂຸ້າຫຍ ຸ້າ   

ເດອືນ ກ ລະກດົ 
ຫາເດອືນກນັຍາ 

ປີ 2020 

 

ອງົປະກອບທ2ີ: ຈດັຊື ຸ້ຈດັຈ ຸ້າງ   
ອງົປະກອບທ3ີ.  
ບ ລຫິານແລະຄຼຸ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 

  

ໂຄງການ EIA   
C3.04 ສະຫ ຼຸບຕລີາຄາແລະປະເມນີຜນົ   ສກົປີ 2020  

 
          ແຂວງອຼຸດມົໄຊ , ວນັທ.ີ.................................. 
 
     ຫວົໜ ຸ້າພະແນກ ( ຄະນະຊີ ຸ້ນ າໂຄງການ )                                         ຫວົໜ ຸ້າໂຄງການ 
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ການລງົເຄືິ່ ອນໄຫວຊຼຸກຍູ ຸ້ຕດິຕາມກວດກາບນັດາໂຄງການລງົທນຶໃນຂງົເຂດຂະແໜງການບ ິ່ ແຮິ່  ຢູິ່ ເມອືງນາໝ ຸ້ ແຂວງ
ອຼຸດມົໄຊ (ອງົປະກອບທ ີ02, ກດິຈະກ າ 2.3 ) 
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ການປະຊຼຸມປຶກສາຫາລເືພືິ່ອສ ຸ້າງບດົບນັທກຶຮິ່ ວມກບັເຈ ົ ຸ້າຂອງໂຄງການ 
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ການລງົເຄືິ່ ອນໄຫວຊຼຸກຍູ ຸ້ຕດິຕາມກວດກາບນັດາໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕິ່ າງໆ ຢູິ່  3 ເມອືງໃຕ ຸ້ ແຂວງ
ອຼຸດມົໄຊ (ອງົປະກອບທ ີ02, ກດິຈະກ າ 2.3 ) 

1. ໂຮງງານຂຼຸດຄົ ຸ້ນ ແລະ ປຼຸງແຕິ່ ງແຮິ່ ອງັຕມີອນ ຢູິ່ ບ ຸ້ານຫ ຸ້ວຍຫກົ ເມອືງຮຼຸນ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ. 

 
 

 
 
 
 
 



16 
 

2. ໂຮງງານຊກັລ ຸ້າງກະສອບເປົາເພືິ່ອປຼຸງແຕິ່ ງເປັນເມດັຢາງ ຢູິ່ ບ ຸ້ານບວມເລາົ  
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3. ໂຄງການລງົທນຶປູກກ ຸ້ວຍຫອມຢູິ່ ທີິ່ ເມອືງປາກແບງ ແລະ ເມອືງຮຼຸນ 
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4. ໂຮງງານຜະລດິນ ຸ້າດືິ່ ມ ສາຍນ ຸ້າແບງ ຢູິ່ ທີິ່ ເມອືງແບງ 
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5. ໂຮງງານຜະລດິຖງົຢາງຫຼຸ ຸ້ມຫ ິ່ ໝາກກ ຸ້ວຍ ຢູິ່ ທີິ່ ບ ຸ້ານວງັວະ ເມອືງແບງ 
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ຊືິ່ ກດິຈະກ າ ຮູບພາບ ການລງົສ ຸ້າງຈດິສ ານກຶ ໝາຍເຫດ 

ກດິຈະກ າ 1.5 
ການລງົສ ຸ້າງຈດິ
ສ ານກຶ ກິ່ ຽວກບັ 
ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງຢາ
ປາບວດັສະພດື 

 

ບຸ້ານນ ຸ້າໝຸ້ຽງ 
ເມອືງຮຼຸນ 

 

ບຸ້ານໂພນ
ສະຫວິ່ າງ ເມອືງ

ຮຼຸນ 

 ບຸ້ານນາແມດ 
ເມອືງແບງ 
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 ບຸ້ານທິ່ າມນື 
ເມອືງແບງ 

 

 

ບຸ້ານຫຸ້ວຍອອນ 
ເມອືງນາໝ ຸ້ 
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ກດິຈະກ າ 2.1 ການລງົເກບັຕວົຢິ່ າງດນິ ຮິ່ ວມກບັ ມຊ  
ລງົເກບັກ າຂ ຸ້ມູນ 

 ເມອືງນາໝ ຸ້ 

 



23 
 

 

 ເມອືງໄຊ 

 
ເກບັກ າຂ ຸ້ມູນກິ່ ຽວກບັຢາຂ ຸ້າຫຍ ຸ້າ (ຜູ ຸ້ນ າໃຊ ຸ້-ບ ລສິດັ, ຜູ ຸ້ນ າເຂົ ຸ້າ ແລະອືິ່ ນໆ) 

 

ບ ລສິດັ ຊິ່ າວເຢຸ້ 
ພດັທະນາກະສິ
ກ າ ຈ າກດັ 
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ບ ລສິດັ ແຈນຊນີ 
ຈ າກດັ 
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ຮຸ້ານຈ າໜິ່ າຍ ຢາ
ປາບສດັຕູພດຶ 
ທ ຸ້າວ ລງັ 
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