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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

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

ຫອ້ງການລດັຖະບານ 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ  

ແບບຟອມບດົສະເໜໂີຄງການ 

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 າປີພົວພັນກັບທຶນ, ການຄຸ້ມ 
ຄອງ ແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັີ້ນ ຊຶິ່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

 
ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງກປສ: 

1. ຊ ິ່ ແລະ ທີິ່ຢູູ່ຂອງຜູສ້ະເໜຈີດັ
ຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ: 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັັນ. 

ຖະໜົນ 20, ບ້ານ ນາເຫຼັກ, ເມ ອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ.  

ໂທລະສັບ: 034 211863, ແຝັກ:  034 211 863.  

2. ຊ ິ່, ໜາ້ທີິ່, ບອ່ນພວົພນັລະອຽດ 
ຈດຸປະສານງານຜູສ້ະເໜຈີດັຕັີ້ງ
ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ: 

ທ່ານ ນາງ ກັນລະຍາ ສິນລິດສະໝີ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ໂທລະສັບ: 034 211863, ແຝັກ:  034 211 863.  

ມ ຖ : 020 28953662. 

ອີເມວ: kanlayasvathanoy@yahoo.com 

3. ລະດບັພ ີ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລ ອກ) 

 ລະດັບສາກົນ. 
 ລະດັບສູນກາງ / ລະດັບຊາດ.   
 ລະດັບແຂວງ, ກະລຸນາ ໃຫ້ບອກຊ ິ່ແຂວງ: ແຂວງ ສາລະວັນ. 
 ລະດັບເມ ອງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊ ິ່ເມ ອງ: ທຸກເມ ອງ. 

4. ຊ ິ່ໂຄງການຍອ່ຍ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.   

5. ຈ ານວນທນຶທີິ່ຂ :(ງົບໂດຍປະມານ 
ເປັນເງິນກີບ) 

400,000,000 ກີບ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. ກອງທນຶຍອ່ຍຂອງກປສທີິ່ໃຫ້
ທນຶ:   (ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງ

 ນະໂຍບາຍ  
 ຊີວະນາໆພັນ 

mailto:kanlayasvathanoy@yahoo.com
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ເລ ອກ) ຄວບຄຸມມົນລະພິດ 
 ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 
 ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ 

7. ໜາ້ວຽກສະຖາບນັ ຫຼ ຂະແໜງ
ການທີິ່ພວົພນັກບັໂຄງການຍອ່ຍ, 
ສິິ່ງທາ້ທາຍແລະບລູມິະສດິ 
(ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ຂອງຜູສ້ະເໜີ, 
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜ້າວຽກທີິ່ເຮັດ
ໃນປະຈຸບັນທີິ່ພົວພັນກັບປູ່າສະຫງວນ, 
ສັດປູ່າ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນທາງ
ສັງຄົມ, ສີິ່ງທ້າທາຍ, ບູລິມະສິດທີິ່
ຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການ
ແກ້ໄຂບູລິມະສິດ ແລະຂ ໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ). 

❖ ສະພາບລວມຂອງຂະແໜງສິິ່ງແວດລອ້ມ: 
ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຂະແໜງໜຶິ່ງທີິ່ຂຶີ້ນກັບ ພະແນກຊັບພະຍາ 

ກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ ແກ່
ຄະນະພັກ ຄະນະພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ
ການເຄ ິ່ອນໄຫວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົີ້ນ ແມ່ນ
ວຽກງານສົັ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມພາຍໃນ ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍປະສານ ສົມທົບກັບ
ໜ່ວຍງານສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະເມ ອງ ໃນທົັ່ວແຂວງສາລະວັນ. ປະຈຸບັນ
ພະນັກງານ ຂະແໜງ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, 

ລັດຖະກອນ 7 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ, ອາສາສະໝັກ 7 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ. 

 
❖ ໜາ້ທີິ່ຂອງຂະແໜງສິິ່ງແວດລອ້ມ: 

1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂ ໍ້
ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄ າສັັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນ າລະບຽບ ການຕ່າງໆ ຂອງ
ກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກການ ໃຫ້ມີສິດທິຜົນ. 

2. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໄລຍະສັີ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອສະເໜີຂັີ້ນເທິງພິຈາລະນາ. 

3. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ລະບົບນິເວດ ໃນທ້ອງຖິິ່ນຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ. 

4. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການທົບທວນ ບົດລາຍງານການສຶກສາສິິ່ງແວດ ລ້ອມ
ເບ ີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມ
ທັງຕິດຕາມ ແລະ ຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະ ການ
ປ້ອງ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທບົສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ລົງທຶນພາຍໃນ ແຂວງ. 

5. ສະເໜີສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຢູູ່ຂັີ້ນເມ ອງ ທີິ່ມີໂຄງການ 
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ  ໂຄງການທີິ່ມີຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນ ຫຼ  ເມ ອງທີິ່ມີ
ຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຢູູ່ນ າກັນ. 

6. ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ, ຄອບຄຸມມົນລະພິດ 
ທາງນ ໍ້າດິນ, ອາກາດ ແລະ ສຽງໃຫ້ມີລະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢູູ່ໃນເກນ 
ມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. 

7. ຊຼຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ສ້າງຈິດສ ານຶກໃຫ້ມວນຊົນເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ 
ການປັບຕົວເຂົີ້າກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

8. ເຂົີ້າຮ່ວມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 
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ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົີ້າກັບສະພາບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ, ດ າເນີນການດ າເນີນການສົັ່ງເສີມການນ າໃຊ້ກົນໄກ ການພັດທະນາ 
ສະອາດ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພ ິ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນ ການປູ່ອຍທາດອາຍ ພິດ
ເຮ ອນແກ້ວ. 

9. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໃນການຮັບມ  ກັບໄພພິບັດທ າມະຊາດ ເພ ິ່ອ
ສະກັດກັີ້ນ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

10. ເກັບກ າ, ຄຸ້ມຄອງ, ເຜີຍແຜ ່ ແລະ ນ າໃຊ້ລະບົບຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ໄພພິບັດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

11. ສ້າງແຜນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານຂອງຂະແໜງເພ ິ່ອ ສະເ
ໜີເຂົີ້າແຜນການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມ. 

12. ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ບ າລຸງ ພະນັກງານ
ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນ າໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການ
ຂອງຕົນ. 

13. ຄົີ້ນຄ້ວານ າສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ທີິ່ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ
ຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

14. ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັດດາອົງການຈັດຕັີ້ງ ສາກົນທັງ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພ ິ່ອຂົນຂວາຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພ ິ່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານສິິ່ງແວດລ້ອມຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັີ້ນ
ເທິງ. 

15. ປະຕິບັດໝ້າທີິ່ອ ິ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ. 
 

❖ ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈບຸນັ: 
ໃນປະຈຸບັນ ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີລົດກະບະ 1  ຄັນ, ຄອມພິວເຕີຕັີ້ງ

ໂຕະ 2 ໜ່ວຍ, Notebook 2 ໜ່ວຍ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 1 ໜ່ວຍ ເຊີິ່ງເຫັນວ່າ

ຍັງຈ າກັດຫຼາຍເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດ ລ້ອມ. ພ້ອມນັີ້ນ, 
ງົບປະມານປະຈ  າປີທີິ່ໄດ້ຈາກລັດກ ໍ່ມີຈ າກັດຫຼາຍ, ເຊິິ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອ
ຕ ິ່ມ. 

 

❖ ສິິ່ງທາ້ທາຍ ແລະ ບລູມິະສດິຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງ: 
 ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມ 

(ທົບທວນບົດ, ຕິດຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ) ຍັງຈ າກັດ, ສ່ວນຄວາມຮູ້

ຄວາມສາມາດໃນການຄົີ້ນຄວ້າມາດຕະການແກ້ໄຂຍັງຈ າກັດ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນມີ 
ລະບົບການຝຶກອົບຮົມຢູ່າງຈິງຈັງ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາ 

ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຄຽງຄູ່ກັນນີີ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ຂອງຂະແໜງການຍັງຕ ໍ່າເພາະຍັງຂາດ ເງ ິ່ອນໄຂພ ີ້ນຖານ ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ທີິ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານກັບພາກສ່ວນ ທີກ່ຽວຂ້ອງ. 
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 ສະນັີ້ນ, ບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ 
ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂ ັ ີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມ ອງ, ເຊິິ່ງຍັງຂາດ ຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດໂດຍພ ີ້ນຖານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ
ແລະທ າມະຊາດຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ໃນທົັ່ວແຂວງ. 

 

❖ ຮບູແບບການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ. 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສົມທົບກັບ

ຫອ້ງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ ເພ ິ່ອແບ່ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ລະຂັີ້ນລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກ າເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

8. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງານຍອ່ຍ 
(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັີ້ນແຂວງ ແລະ  ຂັີ້ນ
ເມ ອງ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຂອງໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ.  

9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ ແລະຍດຸ
ທະສາດຂອງລດັຖະບານ ທີິ່ສະໜບັ
ສະໜນູ ໂດຍໂຄງການ ຍອ່ຍ (ລວມ
ທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງຖ້າເປັນໄປ
ໄດ້). 

ໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີິ່ສ າຄັນຕ່າງໆດັັ່ງ
ລຸ່ມນີີ້: 

▪ ຍຸດທະສາດສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດແຕ່ນີີ້ ເຖີງ ປີ 2020 ເພ ິ່ອໃຫ້ມີສິິ່ງແວດ

ລ້ອມທີິ່ດີ. 
▪ ທິດທາງແຜນການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ 

ແຂວງສາລະວັນ 2016 – 2020.  
10.  ຜນົຮບັລະດບັພາກພ ີ້ນ 
ແລະ ລະດບັໂລກທີິ່ໂຄງການຍອ່ຍ 
ສະໜບັສະໜນູ ຫຼ  ປະກອບສວ່ນ (
ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຊາດ, ການ
ແລກປູ່ຽນຄວາມຮູ້, ປ້ອງກັນ ການຄ້າ-
ຂາຍສັດປູ່າທີິ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນເຂດພາກ
ພ ີ້ນ). 

1. ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາປົກປ້ອງສັງຄົມເຂົີ້າໃນການຮຽນ - 
ການສອນ. ຄສຄ, ມຊ. 

2. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປະ ເມີນ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ໂຄງການ ຄສລ 2 
(LENS II ) ກປສສ. 

3. ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ທາງດ້ານວິທະຍາການ ໃນການປະເມີນ ຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

11. ຕວົຊີີ້ວດັຜນົຮບັຂອງ
ໂຄງການຍອ່ຍ (ຂຽນລາຍການຕົວຊີີ້
ວັດ ຜົນຮັບ. ພ້ອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີີ້ວັດ
ຜົນຮັບສະເພາະຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ຜົນ
ຮັບ ແລະຜົນກະທົບ ເປັນຜົນປະໂຫຍດ
ໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ງສະເພາະກ່ຽວກັບສິິ່ງ
ຂອງຫຼ ການບ ລິການຕ ໍ່ກຸ່ມຜູໄ້ດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ). 

ຕົວຊີີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍມີດັັ່ງນີີ້: 

1. ຜູ້ໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ໂດຍວັດແທກຕາມຈ ານວນພະນັກງານທີິ່ໄດເ້ຂົີ້າ
ໃນຊຼຸດຮຽນສ າເລັດ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ 
ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງຖານຂ ໍ້ມູນໄດຮ້ັບການສ້າງຂຶີ້ນ ແລະ ເຄ ິ່ອນໄຫວ
ໄດ.້ 

12.  ຜນົໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ ຂອງໂຄງ 
ການຍອ່ຍ (ສິິ່ງຂອງຫຼ ການບ ລິການທີິ່
ໄດ້ຮັບຈາກການກະທົບໃສ່ຂອງໂຄງການ 

1. ພະນັກງານວິຊາການທີິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ 
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(ໂຕຂັບເຄ ິ່ອນການສະໜອງ) ເຊັັ່ນ: 
ຈ ານວນພະນັກງານທີິ່ໄດ້ຝືກ, ເອກະສານ
ຄູ່ມ  ເປັນຈ ານວນໃດໜຶິ່ງທີິ່ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນ) 

ຈ ານວນ 35 ຄົນ ( ໃນນັີ້ນມີແມ່ຍິງ 20% ). 
2. ມີກົດລະບຽບ, ແບບຟອມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີຖານຂ ໍ້ມູນໃນ

ການເກັບກ າເຂົີ້າລະບົບຄອມພີວເຕີ. 
3. ພະນັກງານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຂວງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ມີຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວ

ກັບນິຕິກ າ ແລະ ວິທີຄຸ້ມຄອງການປະເມີນຜົນກະທົບ ລວມທັງການທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍບັນຫາ. 

4. ມີຖານຂ ໍ້ມູນໂຄງການພັດທະນາ. 
13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ າ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກ າທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທີງ. ບ ໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 5 

ອົງປະກອບ (ເບີິ່ງລາຍລະອຍດຢູູ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈ າປີຂັດຕິດ). 
ອງົປະກອບ ກດິຈະກ າຕົີ້ນຕ  

ອງົປະກອບທ ີ1: ປັບປຸງຄວາມອາດ 
ສາມາດຂອງພະນັກງານ. 

ກດິຈະກ າ 1.1 ກອງປະຊຼຸມເປດີໂຄງການ 
ເປີດກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜ່ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເພ ິ່ອເຮັດ

ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົີ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ ຮ່ວມມ  
ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສ າເລັດເປັນຢູ່າງດີ. ໄລຍະເວລາ ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 1 ວັນ ມີຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ປະມານ 30 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມ ໄດມີ້ການຮັບຮູ້ 
ແລະ ເຂົີ້າໃຈເປັນເອກກະພາບກັນ. 
ກດິຈະກ າ 1.2 ກອງປະຊຼຸມປະຈ າປ ີ

ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຼຸມປະຈ າປີ ແລະ ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງທີິ່ມີ
ໂຄງການແບບດຽວກັນ ປີລະຄັີ້ງ (ແຂວງຈ າປາສັກ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງ
ອັດຕາປ ືປີລະ 2 ຄົນ).  
ກດິຈະກ າ 1.3 ຝກຶອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍອ່ຍ 

ພະນັກງານໂຄງການຕ້ອງໄດເ້ຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການຍ່ອຍຈ ານວນ 04 ຄົນ ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 
ກດິຈະກ າ 1.4 ເຂົີ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ກອງທນຶປົກປກັ 

ຮກັສາ ສິິ່ງແວດລອ້ມ.  
ຄະນະໂຄງການ ນ າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຼຸມຜູ້ມີສ່ວນ

ຮ່ວມຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະປີ ຈັດໂດຍ ກປສ ຈ ານວນ 4 ຄົນ, ໃນປີ 
2017. 
ກດິຈະກ າ 1.5 ເຜຍີແຜລ່ະບຽບກດົໝາຍໃຫເ້ມ ອງ 

ພຊສ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ພະນັກງານເມ ອງ 1 ວັນ. 
ກດິຈະກ າ 1.6 ຝກຶອບົຮມົ ສວ ຢູູ່ແຂວງອ ິ່ນ 

ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 2 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສິິ່ງແວດ
ລ້ອມໄລຍະສັີ້ນ 5 ວັນ ຈັດໂດຍ ມຊ ຢູູ່ແຂວງພາກເໜ ອ 1 ເທ ິ່ອ ແນໃສ່
ຍົກລະດັບວິຊາການຫຼາຍຂຶີ້ນ. 
ກດິຈະກ າ 1.7 ຝກຶອບົຮມົ ສວ ຢູູ່ແຂວງຕນົເອງ 

ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ພຊສ ແຂວງ ໂດຍສົມທົບ ຄສວ, ມຊ ຈັດ
ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄລຍະສັີ້ນ 5 
ວັນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມ ອງ ແນໃສ່ຍົກລະດັບດ້ານວິ
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ຊາການໃຫ້ພະນັກງານຫຼາຍຂຶີ້ນ. 
ກດິຈະກ າ 1.8 ຝກຶອບົຮມົໃຊຖ້ານຂ ໍ້ມນູ 

ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 3 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັີ້ນ 5 
ວັນ ຈັດໂດຍ ກປສສ ຢູູ່ນະຄອນຫຼວງ ການນ າໃຊ້ຖານຂ ໍ້ມູນໂຄງການພັດ
ທະນາ. 

ອງົປະກອບທ ີ2: ສະໜັບສະໜູນ 
ການປະເມີນຜົນ 

ກດິຈະກ າ 2.1 ຕດິຕາມໂຄງການພດັທະນາ/ຈດັກອງປະຊຼຸມກບັຜູພ້ດັທະ
ນາ  
ພຊສ ແຂວງ ຈະໄດລ້ົງຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາທີິ່ມີບັນຫາສິິ່ງ

ແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ກັບຜູ້ພັດທະນາ ເພ ິ່ອ
ເປັນການແລກປູ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ລະຫວ່າງລັດກັບໂຄງການພັດທະນາ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ) 
ລວມທັງສັງລວມການຕິດຕາມເຂົີ້າໃນຖານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຜົນ
ການຕິດຕາມ ຢູ່າງສະໝ ໍ່າສະເໝີ. 

ອງົປະກອບທ ີ 3: ບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການ 

 

ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະໄດປ້ະຕິບັດຕາມຄູ່ມ ການ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊ ີ້-ຈັດ

ຈ້າງ ແລະການກວດກາຕິດຕາມ. ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈຮ່ວມກັນກັບທີມງານ
ແລະຜູ້ຊີີ້ນ າ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຍ່ອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບທີິ່ຕ້ອງສ າເລັດ. ການຝືກອົບຮົມ ແລະ 
ສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງບັນຊີ ແລະ ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າກິດ
ຈະກ າທີິ່ໄດຈ້ັດຕັີ້ງປະຕິບັດລວມທັງຕົວຊີີ້ວັດແລະຜົນທີິ່ໄດຮ້ັບແລະການ
ເງິນ (ລວມທັງການຈັດຊ ີ້) ຈະໄດເ້ຮັດ ແລະ ສົັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສຕາມ
ທຶນທີິ່ໄດຮ້ັບ ແລະ ຂຶີ້ນແຜນການງວດຕ ໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນລວມ. 

 

14. ຜູເ້ປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ພະນັກງານລັດ 
ຈ ານວນທັງໝົດ (___187____) ແມ່ຍິງ (__21__) 

ລະດັບສູນກາງ (________) ແມ່ຍິງ (_____) 

ລະດັບແຂວງ (____35___) ແມ່ຍິງ (___7___) 

ລະດັບເມ ອງ (___132___) ແມ່ຍິງ (___12___)  

□ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖີິ່ນ ( 20 ບ້ານ), ຈ ານວນຄົນ (  20 ຄົນ) ແມ່ຍິງ (2 

ຄົນ ) 

□ນັກສຶກສາ (_____) ແມ່ຍິງ (___) 
□ມວນຊົນທົັ່ວໄປ 
□ພາກສ່ວນເອກຊົນ: 20 

15. ມ ີ້ເລີິ່ມໂຄງການ  1 / 5 / 2016 
16. ມ ີ້ປິດໂຄງການ (ໄລຍະໂຄງການເປັນປີ) 31 /12 / 2020 
17. ຜູຮ້ວ່ມທນຶ ທຶນປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານໄລຈ່າກຄ່າປະກອບສ່ວນ
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(ແຫຼ່ງແລະຈ ານວນເປັນໂດລາລວມທັງທຶນປະກອບສ່ວນ
ເປັນວັດຖຼຸ ແລະ ແຮງງານ ເຊິິ່ງອາດແຍກສະເພາະຕ ໍ່ແຕ່ລະ
ອົງປະກອບຖ້າເປັນໄປໄດ້) 

ຂອງພະນັກງານ ແລະ ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ ໂດຍທີິ່ບ ໍ່ເປັນເງິນສົດ 
ປະມານ 80 ລ້ານກີບ. 

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສມີໃສສ່ິິ່ງໄດລ້ເິລີິ່ມ ຫຼ  
ກ າລງັດ າເນນີ 
(ຊ ິ່, ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ) 

ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ຄະນະວິທະຍາສາດສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ/ທະນາ

ຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ 
ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ

ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ (ກປສ/ທະນາຄານ

ໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ 
ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ

ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ກປສສ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນ 

 

19. ກນົໄກການຈດັຕັີ້ງໂຄງການຍອ່ຍ 

a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.  
b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງວິຊາການທີິ່ຕ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບຜົນ

ສ າເລັດ (ເປັນຕົີ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງີນ….).  
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a) ອະທບິາຍໂຄງຮາ່ງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍອ່ຍ.  
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈະປະກອບມີ ຜູ້ຊີີ້ນ າໂຄງການ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິ

ຊາການ. ຜູ້ຊີີ້ນ າໂຄງການ ຈະແມ່ນຄະນະພະແນກ ເປັນຜູ້ຊີີ້ນ າໂຄງການຍ່ອຍໂດຍລວມ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການ

ຕົວຈິງ. ສ່ວນຫົວໜ້າໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັີ້ງມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີີ້ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ແລະ ຈະເຮັດ

ວຽກກັບທີມງານວິຊາການ. ວິຊາການຈະເປັນພະນັກງານພະແນກ ເຊິິ່ງຕ້ອງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວິຊາການ ແລະ ບັນຊີ

ການເງີນ. ນອກນີີ້ພະນັກງານຈັດຈ້າງ - ຈັດຊ ີ້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດໃ້ຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການ
ເມ ອງຍັງຈະໄດເ້ຂົີ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າດັັ່ງກ່າວ. 

  ບັນດາພະນັກງານທີິ່ຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ຈະໄດກ້ ານົດເງ ິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກຢູ່າງ
ຄັກແນໂ່ດຍສະເພາະຫົວໜ້າໂຄງການ, ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ, ວິຊາການ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ. ການປະເມີນ
ຜົນງານຂອງພະນັກງານຂອງພະນັກງານທມີງານໂຄງການຕ້ອງໄດເ້ຮັດເພ ິ່ອເບິິ່ງວ່າພະນັກງານມີຄວາມຈ າເປັນໃນ
ການຝຶກວຽກງານໃດໜ ິ່ງສະເພາະ ຫຼ  ໜ້າວຽກເພີິ່ມເຕີມ ເພ ິ່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄປຕາມໜ້າທີິ່.  

ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັີ້ງ: 
- ຜູ້ຊີີ້ນ າໂຄງການ: ຄະນະພະແນກ. 
- ຄະນະບ ລິຫານງານໂຄງການ: ຫົວໜ້າໂຄງການ, ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ. 
- ທີມງານວິຊາການ: ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຊສ ເມ ອງ. 
- ທີມງານການເງີນ: ບັນຊີ ແລະ ການເງີນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. ງບົປະມານລວມ 

ຜູຊ້ີີ້ນ າໂຄງການ 
ຄະນະພະແນກ 

ຄະນະບ ລຫິານງານໂຄງການ 
- ຫົວໜ້າໂຄງການ 
- ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ 

ວຊິາການ 
- ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພຊສ 
- ໜ່ວຍງານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຊສ 

ການເງນີ 
- ບັນຊີ 
- ການເງີນ 
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ສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບີິ່ງຮ່າງທີິ່ໄດ້ຂັດຕິດມາພ້ອມນີີ້). ໃນບົດສະເໜີນີີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ 
ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າເມ ິ່ອໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖ ກຮັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຕ່ຫຼັງຈາກປີທີ 1 , 
ທຶນຮອນຈະປູ່ອຍໃຫ້ນັີ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ກ ານົດໃນແຜນປີທີິ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເອົາ (ເບີິ່ງຂ ໍ້ 24).ສ າລັບໂຄງການ
ຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນຈັດຊ ີ້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ.  

ອົງປະກອບ (ບ ໍ່ເກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ) 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 

ທຶນຈາກ 

ກປສ 

ທຶນສົມ

ທົບ  

ອົງປະກອບ 1. ປັບປ ງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກ

ງານ 
   21     14     62     27      2    126    -    

ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜນູການປະເມີນຜົນ    34     34     34     34     34    170    -    

ອົງປະກອບ 3. ບ ລິຫານ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ    41      7     15      7     15     85     80  

ລວມມູນຄ່າພ ື້ນຖານ    96     55    111     68     51    381     80  

ຄ່າແຮສ ກເສີນ (5%)     5      3      6      3      3     19    -    

ລວມຍອດ   101     58    117     71     54    400     80  

 

21. ຄວາມຍ ນຍງົ 

ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສຶບຕ ໍ່ ຫຼ  ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສີີ້ນສຸດ. 

ຄວາມຍ ນຍົງຂອງກິດຈະກ າໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການມີບຸກຄະລະກອນ, ມີກົນໄກ, ແບບແຜນລະບົບການເຮັດ

ວຽກ ແລະ ມີເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ສາມາດນ າໃຊ້ຕ ໍ່ໄປ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການຕ້ອງແມ່ນພະນັກງານລັດ. ໃນນັີ້ນ,

ອາດມີການກ ານົດເອົາຜູ້ທີິ່ສາມາດສອນຄົນອ ິ່ນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການອາດຈັດໃຫ້ມີການຝຶກເພີິ່ມເຕີມສະເພາະ. 

ພ້ອມນັີ້ນ, ພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດໃຫ້ມາເຮັດວຽກໃນທີມ ເພ ິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້. 

ແນ່ນອນ, ກົນໄກ, ລະບົບ ແລະ ເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນ ຈະຖ ກນ າໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານ ແລະ

ຮ່ວມມ ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶີ້ນ. 

 

22. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ. 
ກວດກາເບີິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼ  ບ ໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ. 
 ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການແມ່ນພົວພັນກັບການກ ໍ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ  

ໂດຍມີກອງປະຊຼຸມຮ່ວມກັນ, ມີການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ. ໃນການກວດສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີິ່ບ ໍ່ສະໜັບສະໜູນນັີ້ນເຫັນວ່າບ ໍ່ໄດ້ມີ
ໂຄງການໃດທີິ່ເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບທາງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສະນັີ້ນ, ໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ ບ ໍ່ໄດ້ມີກິດຈະກ າອັນໃດ 

ທີິ່ອາດສ້າງ ຫຼ  ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແຕ່ຢູ່າງໃດ.  

 

23. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊຼຸມຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 
ເບີິ່ງຕາມເອກະສານແນະນ າ ກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ ຊ ິ່ງສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ. 
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ຊຼຸມຊົນ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມເຂົີ້າໃນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ທີິ່ຈະເຮັດຮ່ວມກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ, ອ ານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິິ່ນ ( 
ໂດຍ ສະເພາະແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຊົນເຜົັ່າ) ໂດຍຮູບແບບການປຶກສາຫາລ  ແລະ ສ າພາດ, ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ແນວໃດ ຊາວບ້ານ 
ຈະເປັນເຈົີ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍກວ່າເກົັ່າ, ສິດນ າໃຊ້ ແລະ ໜ້າທີິ່ປົກປ້ອງ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ ເປັນຕົີ້ນ. ແນ່ໃສ່ ເຮັດໃຫ້ຊຼຸມ

ຊົນໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໃນຂົງເຂດໂຄງການດັັ່ງກ່າວ.  

24. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (ການເຊ ິ່ອມສານ) 

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕ ໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 

ການວາງແຜນຄົນໃສ່ກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຄງການຈະໄດ້ຄ ານຶງກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຊິິ່ງຢູ່າງໜ້ອຍ 

20% ຂອງຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມຕ້ອງເປັນເພດຍິງ. ໜ້າວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ຈະແມ່ນການກ ານົດຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມຮັບຟັງການລົງ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ໂດຍກວດເບິິ່ງອັດຕາສ່ວນການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງເພດຍິງຕ ິ່ມ. ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຂອງ
ຂະແໜງ. 

25. ເງ ິ່ອນໄຂ ການປະຕບິດັແຜນງານປະຈ າປທີີິ່ໄດຕ້ກົລງົກນັ. 

ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສ າເລັດ ເພ ິ່ອເປັນເງ ິ່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕ ໍ່ໄປ. 
ໄດ້ຕົກລົງໃນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ວ່າ: 
• ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປູ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢູ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບ ປານ

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

ກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊ້ໃນປີຕ ໍ່ໄປ). 
• ໃນປີທີ 1 ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກ າແຜນປີໄດ້ສ າເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະ ຕ ໍ່ໄປຢູ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງແຕ່ລະ 

ກິດຈະກ າແຜນປີໄດ້ສ າເລັດ. 
• ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີິ່ພວມປະຕິບັດນັີ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ ບໜ້າ 

ທີິ່ຈະສ າເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ. 
• ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ. 

 

26. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 

ຈົັ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL: 

▪ ກອບຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ທັງໝົດໄລຍະໂຄງການ)(ເອກກະສານຂັດຕິດ 1) 
▪ ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ:ແຍກປະເພດ(ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.1) ແລະ ແຍກຕາມອົງປະກອບ 

(ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.2 ). 
▪ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ(ເອກກະສານຂັດຕິດ 3) 
▪ ແຜນຈັດຊ ີ້ຈັດຈ້າງຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 4) 
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                                                              ສາລະວັນ, ວັນທີ   
          ຮັບຮູ້ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຈາກ                                ສະເໜີໂດຍ:  
 ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ                        ຫົວໜ້າ ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ   
    ແລະ  ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ                                  ແຂວງສາລະວັນ 
 


