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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
-----===000===----ຫ້ອງການລັດຖະບານ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ
ຂໍ້ແນະນາ:
•

ຄາຮ້ອງສາມາດຍິ່ນເປັນພາສາລາວ.

•

ບັນທັດຖານທີິ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັັ່ງຕໍ່ໄປນີີ້: (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງ ລັດຖະບານ/ແຂວງ; (b)
ຖກກັບໜຶິ່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ (ໜ້າວຽກນະໂຍບາຍແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ); (c) ບໍ່ມີກິດຈະກາທີິ່ເກອດຫ້າມ.

•

ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດ້ຕ້ອງມີຜົນງານທີິ່ດີເພິ່ອຈະຕໍ່ໃນປີຕໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈາປີພົວພັນກັບທຶນ, ການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັີ້ນ ຊຶິ່ງໄດ້ການົດໄວ້.

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງກປສ:
1. ຊິ່ ແລະ ທີຢ
ິ່ ຂ
ູູ່ ອງຜູສ
້ ະເໜີຈດ
ັ
ຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ:

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັັນ.
ຖະໜົນ 20, ບ້ານ ນາເຫຼັກ, ເມອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ.
ໂທລະສັບ: 034 211863, ແຝັກ: 034 211 863.

2. ຊ,ິ່ ໜ້າທີ,ິ່ ບ່ອນພົວພັນລະອຽດ
ຈຸດປະສານງານຜູສ
້ ະເໜີຈດ
ັ ຕັງີ້
ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ:

ທ່ານ ນາງ ກັນລະຍາ ສິນລິດສະໝີ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ
ໂທລະສັບ: 034 211863, ແຝັກ: 034 211 863.
ມຖ: 020 28953662.
ອີເມວ: kanlayasvathanoy@yahoo.com

3. ລະດັບພນ
ີ້ ທີຂ
ິ່ ອງໂຄງການຍ່ອຍ

 ລະດັບສາກົນ.

(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລອກ)

 ລະດັບສູນກາງ / ລະດັບຊາດ.
 ລະດັບແຂວງ, ກະລຸນາ ໃຫ້ບອກຊິ່ແຂວງ: ແຂວງ ສາລະວັນ.
 ລະດັບເມອງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊິ່ເມອງ: ທຸກເມອງ.

4. ຊໂິ່ ຄງການຍ່ອຍ

ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

5. ຈານວນທຶນທີຂ
ິ່ :(ງົບໂດຍປະມານ

400,000,000 ກີບ

ເປັນເງິນກີບ)

6. ກອງທຶນຍ່ອຍຂອງກປສທີໃິ່ ຫ້

 ນະໂຍບາຍ

ທຶນ: (ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງ

 ຊີວະນາໆພັນ
1
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ເລອກ)

ຄວບຄຸມມົນລະພິດ
 ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
 ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ

7. ໜ້າວຽກສະຖາບັນ ຫຼຂະແໜງ ❖ ສະພາບລວມຂອງຂະແໜງສິງິ່ ແວດລ້ອມ:
ການທີພ
ິ່ ວ
ົ ພັນກັບໂຄງການຍ່ອຍ,
ສິງິ່ ທ້າທາຍແລະບູລມ
ິ ະສິດ
(ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ຂອງຜູສ
້ ະເໜີ,
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜ້າວຽກທີເິ່ ຮັດ
ໃນປະຈຸບັນທີິ່ພົວພັນກັບປູ່າສະຫງວນ,
ສັດປູ່າ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນທາງ
ສັງຄົມ, ສີງິ່ ທ້າທາຍ, ບູລິມະສິດທີິ່

ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຂະແໜງໜຶິ່ງທີິ່ຂຶີ້ນກັບ ພະແນກຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ ແກ່
ຄະນະພັກ ຄະນະພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ
ການເຄິ່ອນໄຫວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົີ້ນ ແມ່ນ
ວຽກງານສົັ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມພາຍໃນ ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍປະສານ ສົມທົບກັບ
ໜ່ວຍງານສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະເມອງ ໃນທົັ່ວແຂວງສາລະວັນ. ປະຈຸບັນ

ຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການ

ພະນັກງານ ຂະແໜງ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ,

ແກ້ໄຂບູລິມະສິດ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ).

ລັດຖະກອນ 7 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ, ອາສາສະໝັກ 7 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ.
❖ ໜ້າທີຂ
ິ່ ອງຂະແໜງສິງິ່ ແວດລ້ອມ:
1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້
ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄາສັັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນາລະບຽບ ການຕ່າງໆ ຂອງ
ກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກການ ໃຫ້ມີສິດທິຜົນ.
2. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໄລຍະສັີ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອສະເໜີຂັີ້ນເທິງພິຈາລະນາ.
3. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ລະບົບນິເວດ ໃນທ້ອງຖິິ່ນຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ.
4. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການທົບທວນ ບົດລາຍງານການສຶກສາສິິ່ງແວດ ລ້ອມ
ເບີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມ
ທັງຕິດຕາມ ແລະ ຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະ ການ
ປ້ອງ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ລົງທຶນພາຍໃນ ແຂວງ.
5. ສະເໜີສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຢູູ່ຂັີ້ນເມອງ
ທີິ່ມີໂຄງການ
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ ໂຄງການທີິ່ມີຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນ ຫຼ ເມອງທີິ່ມີ
ຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຢູູ່ນາກັນ.
6. ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ, ຄອບຄຸມມົນລະພິດ
ທາງນໍ້າດິນ, ອາກາດ ແລະ ສຽງໃຫ້ມີລະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢູູ່ໃນເກນ
ມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ.
7. ຊຼຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ສ້າງຈິດສານຶກໃຫ້ມວນຊົນເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ
ການປັບຕົວເຂົີ້າກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
8. ເຂົີ້າຮ່ວມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ
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ແຜນງານແຫ່ງຊາດ
ໃນການປັບຕົວເຂົີ້າກັບສະພາບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ, ດາເນີນການດາເນີນການສົັ່ງເສີມການນາໃຊ້ກົນໄກ ການພັດທະນາ
ສະອາດ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພິ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນ ການປູ່ອຍທາດອາຍ ພິດ
ເຮອນແກ້ວ.
9. ຈັດຕັງີ້ ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໃນການຮັບມ ກັບໄພພິບັດທາມະຊາດ ເພິ່ອ
ສະກັດກັີ້ນ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດຕ່າງໆ.
10. ເກັບກາ, ຄຸ້ມຄອງ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ໄພພິບັດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
11. ສ້າງແຜນການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານຂອງຂະແໜງເພິ່ອ ສະເ
ໜີເຂົີ້າແຜນການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ.
12. ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບາລຸງ ພະນັກງານ
ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນາໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການ
ຂອງຕົນ.
13. ຄົີ້ນຄ້ວານາສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີິ່ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ
ຕໍ່ຜູ້ກະທາຜິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
14. ພົວພັນຮ່ວມມກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັດດາອົງການຈັດຕັີ້ງ ສາກົນທັງ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພິ່ອຂົນຂວາຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພິ່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານສິິ່ງແວດລ້ອມຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັີ້ນ
ເທິງ.
15. ປະຕິບັດໝ້າທີິ່ອິ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
❖ ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບນ
ັ :
ໃນປະຈຸບັນ ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີລົດກະບະ 1 ຄັນ, ຄອມພິວເຕີຕັີ້ງ
ໂຕະ 2 ໜ່ວຍ, Notebook 2 ໜ່ວຍ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 1 ໜ່ວຍ ເຊີິ່ງເຫັນວ່າ
ຍັງຈາກັດຫຼາຍເພິ່ອສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດ

ລ້ອມ.

ພ້ອມນັີ້ນ,

ງົບປະມານປະຈາປີທີິ່ໄດ້ຈາກລັດກໍ່ມີຈາກັດຫຼາຍ, ເຊິິ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ຕິ່ມ.
❖ ສິງິ່ ທ້າທາຍ ແລະ ບູລມ
ິ ະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງ:
ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມ
(ທົບທວນບົດ, ຕິດຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ) ຍັງຈາກັດ, ສ່ວນຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດໃນການຄົີ້ນຄວ້າມາດຕະການແກ້ໄຂຍັງຈາກັດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີ
ລະບົບການຝຶກອົບຮົມຢູ່າງຈິງຈັງ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາ
ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຄຽງຄູ່ກັນນີີ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຂະແໜງການຍັງຕໍ່າເພາະຍັງຂາດ ເງິ່ອນໄຂພີ້ນຖານ ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ທີິ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານກັບພາກສ່ວນ ທີກ່ຽວຂ້ອງ.
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ສະນັີ້ນ,

ບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ

ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມອງ, ເຊິິ່ງຍັງຂາດ ຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດໂດຍພີ້ນຖານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ
ແລະທາມະຊາດຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ໃນທົັ່ວແຂວງ.
❖ ຮູບແບບການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ .
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສົມທົບກັບ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມອງ ເພິ່ອແບ່ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ລະຂັີ້ນລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
8. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງານຍ່ອຍ

ເພິ່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນ

(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)

ເມອງ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຂອງໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກາ ແລະ ອຸດສາຫະກາ.

ິ່ າຄັນຕ່າງໆດັັ່ງ
9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ ແລະຍຸດ ໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີສ
ທະສາດຂອງລັດຖະບານ ທີສ
ິ່ ະໜັບ ລຸ່ມນີ:ີ້
ສະໜູນ ໂດຍໂຄງການ ຍ່ອຍ (ລວມ ▪ ຍຸດທະສາດສິງິ່ ແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດແຕ່ນີີ້ ເຖີງ ປີ 2020 ເພິ່ອໃຫ້ມສ
ີ ິິ່ງແວດ
ທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງຖ້າເປັນໄປ
ໄດ້).

10.
ຜົນຮັບລະດັບພາກພນ
ີ້
ແລະ ລະດັບໂລກທີໂິ່ ຄງການຍ່ອຍ
ສະໜັບສະໜູນ ຫຼ ປະກອບສ່ວນ (
ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມລະຫວ່າງຊາດ, ການ
ແລກປູ່ຽນຄວາມຮູ້, ປ້ອງກັນ ການຄ້າຂາຍສັດປູ່າທີິ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນເຂດພາກ
ພີ້ນ).

11.
ຕົວຊີວ
ີ້ ດ
ັ ຜົນຮັບຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ (ຂຽນລາຍການຕົວຊີີ້
ວັດ ຜົນຮັບ. ພ້ອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີີ້ວັດ
ຜົນຮັບສະເພາະຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ຜົນ
ຮັບ ແລະຜົນກະທົບ ເປັນຜົນປະໂຫຍດ
ໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ງສະເພາະກ່ຽວກັບສິິ່ງ
ຂອງຫຼການບລິການຕໍ່ກຸ່ມຜູໄ້ ດ້ຮັບຜົນປະ

ລ້ອມທີິ່ດີ.
▪ ທິດທາງແຜນການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ
ແຂວງສາລະວັນ 2016 – 2020.
1. ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາປົກປ້ອງສັງຄົມເຂົີ້າໃນການຮຽນ ການສອນ. ຄສຄ, ມຊ.
2. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປະ ເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໂຄງການ ຄສລ 2
(LENS II ) ກປສສ.
3. ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ທາງດ້ານວິທະຍາການ ໃນການປະເມີນ ຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ.
ຕົວຊີີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍມີດັັ່ງນີີ້:
1. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ໂດຍວັດແທກຕາມຈານວນພະນັກງານທີິ່ໄດ້ເຂົີ້າ
ໃນຊຼຸດຮຽນສາເລັດ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ
ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶີ້ນ ແລະ ເຄິ່ອນໄຫວ
ໄດ້.

ໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ).

12.
ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕົນ
ີ້ ຕຂອງໂຄງ
ການຍ່ອຍ (ສິິ່ງຂອງຫຼການບລິການທີິ່

1. ພະນັກງານວິຊາການທີິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ

ໄດ້ຮັບຈາກການກະທົບໃສ່ຂອງໂຄງການ
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(ໂຕຂັບເຄິ່ອນການສະໜອງ) ເຊັັ່ນ:
ຈານວນພະນັກງານທີໄິ່ ດ້ຝືກ, ເອກະສານ
ຄູ່ມ ເປັນຈານວນໃດໜຶິ່ງທີໄິ່ ດ້ສ້າງຂຶີ້ນ)

ຈານວນ 35 ຄົນ ( ໃນນັີ້ນມີແມ່ຍິງ 20% ).
2. ມີກົດລະບຽບ, ແບບຟອມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີຖານຂໍ້ມູນໃນ
ການເກັບກາເຂົີ້າລະບົບຄອມພີວເຕີ.
3. ພະນັກງານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຂວງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ມີຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວ
ກັບນິຕກ
ິ າ ແລະ ວິທຄ
ີ ຸ້ມຄອງການປະເມີນຜົນກະທົບ ລວມທັງການທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍບັນຫາ.
4. ມີຖານຂໍ້ມູນໂຄງການພັດທະນາ.

13. ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກາ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກາທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທີງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 5
ອົງປະກອບ (ເບີິ່ງລາຍລະອຍດຢູູ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈາປີຂັດຕິດ).

ອົງປະກອບ
ອົງປະກອບທີ 1: ປັບປຸງຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງພະນັກງານ.

ກິດຈະກາຕົນ
ີ້ ຕ
ກິດຈະກາ 1.1 ກອງປະຊຼຸມເປີດໂຄງການ
ເປີດກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜ່ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເພິ່ອເຮັດ
ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົີ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ ຮ່ວມມ
ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສາເລັດເປັນຢູ່າງດີ. ໄລຍະເວລາ ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 1 ວັນ ມີຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ປະມານ 30 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມ ໄດ້ມກ
ີ ານຮັບຮູ້
ແລະ ເຂົີ້າໃຈເປັນເອກກະພາບກັນ.
ກິດຈະກາ 1.2 ກອງປະຊຼຸມປະຈາປີ
ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຼຸມປະຈາປີ ແລະ ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງທີິ່ມີ
ໂຄງການແບບດຽວກັນ ປີລະຄັີ້ງ (ແຂວງຈາປາສັກ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງ
ອັດຕາປື ປີລະ 2 ຄົນ).
ກິດຈະກາ 1.3 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ
ພະນັກງານໂຄງການຕ້ອງໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການຍ່ອຍຈານວນ 04 ຄົນ ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ກິດຈະກາ 1.4 ເຂົາີ້ ຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຜູມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ ກອງທຶນປົກປັກ
ຮັກສາ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ.
ຄະນະໂຄງການ ນາໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຼຸມຜູ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະປີ ຈັດໂດຍ ກປສ ຈານວນ 4 ຄົນ, ໃນປີ
2017.
ກິດຈະກາ 1.5 ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ເມອງ
ພຊສ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ພະນັກງານເມອງ 1 ວັນ.
ກິດຈະກາ 1.6 ຝຶກອົບຮົມ ສວ ຢູແ
ູ່ ຂວງອນ
ິ່
ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 2 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສິິ່ງແວດ
ລ້ອມໄລຍະສັີ້ນ 5 ວັນ ຈັດໂດຍ ມຊ ຢູູ່ແຂວງພາກເໜອ 1 ເທິ່ອ ແນໃສ່
ຍົກລະດັບວິຊາການຫຼາຍຂຶີ້ນ.
ກິດຈະກາ 1.7 ຝຶກອົບຮົມ ສວ ຢູແ
ູ່ ຂວງຕົນເອງ
ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ພຊສ ແຂວງ ໂດຍສົມທົບ ຄສວ, ມຊ ຈັດ
ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄລຍະສັີ້ນ 5
ວັນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມອງ ແນໃສ່ຍົກລະດັບດ້ານວິ
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ຊາການໃຫ້ພະນັກງານຫຼາຍຂຶີ້ນ.
ກິດຈະກາ 1.8 ຝຶກອົບຮົມໃຊ້ຖານຂມ
ໍ້ ນ
ູ
ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 3 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັີ້ນ 5
ວັນ ຈັດໂດຍ ກປສສ ຢູູ່ນະຄອນຫຼວງ ການນາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນໂຄງການພັດ
ທະນາ.
ອົງປະກອບທີ 2: ສະໜັບສະໜູນ
ການປະເມີນຜົນ

ກິດຈະກາ 2.1 ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ/ຈັດກອງປະຊຼຸມກັບຜູພ
້ ດ
ັ ທະ
ນາ
ພຊສ ແຂວງ ຈະໄດ້ລົງຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາທີິ່ມີບັນຫາສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລກັບຜູ້ພັດທະນາ ເພິ່ອ
ເປັນການແລກປູ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ລະຫວ່າງລັດກັບໂຄງການພັດທະນາ
ໃນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ)
ລວມທັງສັງລວມການຕິດຕາມເຂົີ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຜົນ
ການຕິດຕາມ ຢູ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ອົງປະກອບທີ 3: ບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມ
ການບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມການ
ຄອງໂຄງການ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊີ້-ຈັດ
ຈ້າງ ແລະການກວດກາຕິດຕາມ. ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈຮ່ວມກັນກັບທີມງານ
ແລະຜູ້ຊີີ້ນາ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຍ່ອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ຕ້ອງສາເລັດ. ການຝືກອົບຮົມ ແລະ
ສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງບັນຊີ ແລະ ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າກິດ
ຈະກາທີິ່ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລວມທັງຕົວຊີີ້ວັດແລະຜົນທີິ່ໄດ້ຮັບແລະການ
ເງິນ (ລວມທັງການຈັດຊີ້) ຈະໄດ້ເຮັດ ແລະ ສົັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສຕາມ
ທຶນທີິ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂຶີ້ນແຜນການງວດຕໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນລວມ.
14. ຜູເ້ ປົາົ້ ໝາຍທີໄິ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ

ພະນັກງານລັດ
ຈານວນທັງໝົດ (___187____) ແມ່ຍິງ (__21__)

ລະດັບສູນກາງ (________) ແມ່ຍິງ (_____)
ລະດັບແຂວງ (____35___) ແມ່ຍິງ (___7___)
ລະດັບເມອງ (___132___) ແມ່ຍິງ (___12___)
□ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖີິ່ນ ( 20 ບ້ານ), ຈານວນຄົນ ( 20 ຄົນ) ແມ່ຍິງ (2
ຄົນ )
□ນັກສຶກສາ (_____) ແມ່ຍິງ (___)
□ມວນຊົນທົັ່ວໄປ
□ພາກສ່ວນເອກຊົນ: 20
15. ມີ້ເລີິ່ມໂຄງການ

1 / 5 / 2016

16. ມີ້ປິດໂຄງການ (ໄລຍະໂຄງການເປັນປີ)

31 /12 / 2020

17. ຜູຮ
້ ວ
່ ມທຶນ

ທຶນປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານໄລ່ຈາກຄ່າປະກອບສ່ວນ
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(ແຫຼ່ງແລະຈານວນເປັນໂດລາລວມທັງທຶນປະກອບສ່ວນ
ເປັນວັດຖຼຸ ແລະ ແຮງງານ ເຊິິ່ງອາດແຍກສະເພາະຕແ
ໍ່ ຕ່ລະ
ອົງປະກອບຖ້າເປັນໄປໄດ້)

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສີມໃສ່ສງິິ່ ໄດ້ລເິ ລີມ
ິ່ ຫຼ
ກາລັງດາເນີນ
(ຊິ່, ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ)

ຂອງພະນັກງານ ແລະ ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ ໂດຍທີບ
ິ່ ໍ່ເປັນເງິນສົດ
ປະມານ 80 ລ້ານກີບ.
ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ຄະນະວິທ ະຍາສາດສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ/ທະນາ
ຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ
ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມຂອງ ຄະນະວິ ທ ະຍາສາດສັ ງ ຄົ ມ (ກປສ/ທະນາຄານ
ໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ
ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ກປສສ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

19. ກົນໄກການຈັດຕັງີ້ ໂຄງການຍ່ອຍ
a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼອທາງວິຊາການທີຕ
ິ່ ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບຜົນ
ສາເລັດ (ເປັນຕົີ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງີນ….).
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a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈະປະກອບມີ ຜູ້ຊີີ້ນາໂຄງການ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິ
ຊາການ. ຜູ້ຊີີ້ນາໂຄງການ ຈະແມ່ນຄະນະພະແນກ ເປັນຜູ້ຊີີ້ນາໂຄງການຍ່ອຍໂດຍລວມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການ
ຕົວຈິງ. ສ່ວນຫົວໜ້າໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັີ້ງມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີີ້ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ແລະ ຈະເຮັດ
ວຽກກັບທີມງານວິຊາການ. ວິຊາການຈະເປັນພະນັກງານພະແນກ ເຊິິ່ງຕ້ອງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວິຊາການ ແລະ ບັນຊີ
ການເງີນ. ນອກນີພ
ີ້ ະນັກງານຈັດຈ້າງ - ຈັດຊີ້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການ
ເມອງຍັງຈະໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາດັັ່ງກ່າວ.
ບັນດາພະນັກງານທີິ່ຖກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໂຄງການຍ່ອຍນີຈ
ີ້ ະໄດ້ການົດເງິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກຢູ່າງ
ຄັກແນ່ໂດຍສະເພາະຫົວໜ້າໂຄງການ, ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ, ວິຊາການ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ. ການປະເມີນ
ຜົນງານຂອງພະນັກງານຂອງພະນັກງານທີມງານໂຄງການຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພິ່ອເບິິ່ງວ່າພະນັກງານມີຄວາມຈາເປັນໃນ
ການຝຶກວຽກງານໃດໜິ່ງສະເພາະ ຫຼ ໜ້າວຽກເພີິ່ມເຕີມ ເພິ່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄປຕາມໜ້າທີິ່.
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງີ້ :
-

ຜູ້ຊີີ້ນາໂຄງການ: ຄະນະພະແນກ.

-

ຄະນະບລິຫານງານໂຄງການ: ຫົວໜ້າໂຄງການ, ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ.

-

ທີມງານວິຊາການ: ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຊສ ເມອງ.

-

ທີມງານການເງີນ: ບັນຊີ ແລະ ການເງີນ.
ຜູຊ
້ ນ
ີີ້ າໂຄງການ
ຄະນະພະແນກ

ຄະນະບລິຫານງານໂຄງການ
-

ຫົວໜ້າໂຄງການ

-

-

ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ

ວິຊາການ
-

ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພຊສ

-

ໜ່ວຍງານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຊສ

20. ງົບປະມານລວມ
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ສະເໜີ ງົບປະມານ ແລະ ຂັ ດຕິດກັ ບບົດສະເໜີ ໂຄງການຍ່ອຍ (ເບີິ່ງຮ່າງທີິ່ ໄດ້ຂັດຕິດມາພ້ ອມນີີ້). ໃນບົດສະເໜີ ນີີ້ຈະສະແດງໃຫ້ ເຫັນ ພຽງແຕ່
ງົບປະມານສັ ງລວມຂອງໂຄງການຍ່ ອຍ. ສັ ງເກດວ່ າເມິ່ ອໂຄງການຍ່ ອຍຈະໄດ້ ຖກຮັ ບຮອງໝົ ດ ໄລຍະໂຄງການຍ່ ອຍທັ ງໝົ ດ ແຕ່ ຫຼັ ງ ຈາກປີ ທີ 1 ,
ທຶນຮອນຈະປູ່ອຍໃຫ້ນັີ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ການົດໃນແຜນປີທີິ່ໄດ້ຖກຮັບຮອງເອົາ (ເບີິ່ງຂໍ້ 24).ສາລັບ ໂຄງການ
ຍ່ອຍທີໄິ່ ດ້ຮັບຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນຈັດຊີ້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ.

ອົງປະກອບ (ບໍ່ເກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ

2015-

2016-

2017-

2018-

2019-

ທຶນຈາກ

ທຶນສົມ

ໂຄງການ)

16

17

18

19

20

ກປສ

ທົບ

ອົງປະກອບ 1. ປັບປງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກ

21

14

62

27

2

126

-

ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜູນການປະເມີນຜົນ

34

34

34

34

34

170

-

ອົງປະກອບ 3. ບລິຫານ ແລະ ຄມ
ຸ້ ຄອງໂຄງການ

41

7

15

7

15

85

80

ລວມມູນຄ່າພື້ນຖານ

96

55

111

68

51

381

80

5

3

6

3

3

19

-

101

58

117

71

54

400

80

ງານ

ຄ່າແຮສກເສີນ (5%)
ລວມຍອດ

21. ຄວາມຍນຍົງ
ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສຶບຕໍ່ ຫຼ ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສີີ້ນສຸດ.

ຄວາມຍນຍົງຂອງກິດຈະກາໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການມີບຸກຄະລະກອນ, ມີກົນໄກ, ແບບແຜນລະບົບການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ມີເຄິ່ອງມທີິ່ສາມາດນາໃຊ້ຕໍ່ໄປ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການຕ້ອງແມ່ນພະນັກງານລັດ. ໃນນັີ້ນ,
ອາດມີການການົດເອົາຜູ້ທີິ່ສາມາດສອນຄົນອິ່ນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການອາດຈັດໃຫ້ມີການຝຶກເພີິ່ມເຕີມສະເພາະ.
ພ້ອມນັີ້ນ, ພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດໃຫ້ມາເຮັດວຽກໃນທີມ ເພິ່ອໃຫ້ ເຂົາເຈົີ້າໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ .
ແນ່ນອນ, ກົນໄກ, ລະບົບ ແລະ ເຄິ່ອງມທີິ່ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນ ຈະຖກນາໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານ ແລະ
ຮ່ວມມຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶີ້ນ.
22. ການປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກັນສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ກວດກາເບີິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼ ບໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ກິດຈະກາຂອງໂຄງການແມ່ນ ພົວພັນ ກັ ບການກໍ່ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ ວມມ
ໂດຍມີກອງປະຊຼຸມຮ່ວມກັນ, ມີການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ. ໃນການກວດສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີິ່ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ ນັີ້ນເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ມີ
ໂຄງການໃດທີິ່ເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບທາງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສະນັີ້ນ, ໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ ບໍ່ໄດ້ມກ
ີ ິດຈະກາອັນໃດ
ທີິ່ອາດສ້າງ ຫຼ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແຕ່ຢູ່າງໃດ.
23. ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ ລວມທັງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບບ້ານ
ເບີິ່ງຕາມເອກະສານແນະນາ ກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ ຊິ່ງສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ.
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ຊຼຸມຊົນ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມເຂົີ້າໃນການປຶກສາຫາລ ແລະ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ ທີຈ
ິ່ ະເຮັດຮ່ວມກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມອງ, ອານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິິ່ນ (
ໂດຍ ສະເພາະແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຊົນເຜົັ່າ) ໂດຍຮູບແບບການປຶກສາຫາລ ແລະ ສາພາດ, ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ແນວໃດ ຊາວບ້ານ
ຈະເປັນເຈົີ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍກວ່າເກົັ່າ, ສິດນາໃຊ້ ແລະ ໜ້າທີິ່ປົກປ້ອງ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ ເປັນຕົີ້ນ. ແນ່ໃສ່ ເຮັດໃຫ້ຊຼຸມ
ຊົນໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໃນຂົງເຂດໂຄງການດັັ່ງກ່າວ.
24. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ການເຊອ
ິ່ ມສານ)
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ.

ການວາງແຜນຄົ ນ ໃສ່ ກິດ ຈະກາຕ່າງໆຂອງໂຄງການຈະໄດ້ ຄ ານຶງກ່ ຽວກັບບັນຫາບົດ ບາດຍິ ງ-ຊາຍເຊິິ່ ງຢູ່າງໜ້ ອຍ
20% ຂອງຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມຕ້ອງເປັນເພດຍິງ. ໜ້າວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ຈະແມ່ນການການົດຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມຮັບຟັງການລົງ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການລົງເກັບກາຂໍ້ມູນ, ໂດຍກວດເບິິ່ງອັດຕາສ່ວນການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງເພດຍິງຕິ່ມ. ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຂອງ
ຂະແໜງ.
25. ເງອ
ິ່ ນໄຂ ການປະຕິບດ
ັ ແຜນງານປະຈາປີທໄີິ່ ດ້ຕກ
ົ ລົງກັນ.
ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສາເລັດ ເພິ່ອເປັນເງິ່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໄປ.

ໄດ້ຕົກລົງໃນເງິ່ອນໄຂທີິ່ວ່າ:
• ປະຕິບັດຖກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປູ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢູ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບ ປານ
ກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
• ປະຕິບັດຖກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈານວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢູ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບ ປານ
ກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
•

ໃນປີທີ 1 ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກາແຜນປີໄດ້ສາເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະ ຕໍ່ໄປຢູ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງແຕ່ລະ
ກິດຈະກາແຜນປີໄດ້ສາເລັດ.

•
•

ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີິ່ພວມປະຕິບັດນັີ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄບໜ້າ
ທີິ່ຈະສາເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ.
ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ.

26. ບັນຊີເອກະສານຂັດຕິດ
ຈົັ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັັ່ງຕໍ່ໄປນີີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL:

▪
▪
▪
▪

ກອບຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ທັງໝົດໄລຍະໂຄງການ)(ເອກກະສານຂັດຕິດ 1)
ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ:ແຍກປະເພດ(ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.1) ແລະ ແຍກຕາມອົງປະກອບ
(ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.2 ).
ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ(ເອກກະສານຂັດຕິດ 3)
ແຜນຈັດຊີ້ຈັດຈ້າງຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 4)
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ສະເໜີໂດຍ:

ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ

ຫົວໜ້າ ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງສາລະວັນ
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