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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
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ຫ້ອງການລດັຖະບານ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລ້ອມ  

 

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 

ຂ ແ້ນະນ  າ: 

• ຄ  າຮອ້ງສາມາດຍ ິ່ ນເປັນພາສາລາວ.   

• ບນັທດັຖານທີິ່ ຈະໄດທຶ້ນມດີ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ (a) ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດແລະແຜນການຂອງ 

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

ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພນັ, ຄວບຄມຸມນົລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ ດນິ); (c) ບ ິ່ ມ ີ

ກດິຈະກ  າທີິ່ ເກ ອດຫ້າມ.   

• ໂຄງການຍິ່ອຍ, ຖາ້ແມິ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດຕ້້ອງມຜີນົງານທີິ່ ດເີພ ິ່ ອຈະຕ ິ່ ໃນປີຕ ິ່ ໄປ. ການປະເມນີຜນົງານ ປະຈ າປີ

ພວົພນັ ກບັທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະຜນົໄດຮ້ບັໃນປີນ ັນ້ ຊຶິ່ ງໄດກ້  ານດົໄວ.້ 

ເລກລະຫດັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍຂອງກປສ: 

1. ຊ ິ່  ແລະ ທີິ່ ຢູິ່ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັໂຄງການຍິ່ອຍ: 

ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ພຊສ) 

ແຂວງເຊກອງ. 

ຖະໜນົ 16 B, ບາ້ນວດັຫຼວງ, ເມ  ອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ. 

ໂທລະສບັ: 038 211214, ແຟັກ: 038 211528.   

2. ຊ ິ່ , ໜາ້ທີິ່ , ບິ່ອນພວົພນັລະອຽດ 

ຈດຸປະສານງານຜູສ້ະເໜີຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັໂຄງການຍິ່ອຍ: 

1) ທິ່ານ ສກຸນັ ແກວ້ວງົສາ  ຫວົໜາ້ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

ອເີມວ: kh_keo@yahoo.com 

ໂທລະສບັ: 038 211214, ແຟັກ: 038 211528.  

ມ ຖ : 020 56248376, 020 99334810. 

3. ລະດບັພ ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

(ອາດຫຼາຍກວິ່າ 1 ທາງເລ ອກ) 

□ ລະດບັສາກນົ 

□ ສນູກາງ/ລະດບັຊາດໃຫບ້ອກເຂດເປ້ົາໝາຍ    

 ລະດບັແຂວງ,ກລນ ໃຫບ້ອກຊ ິ່ ແຂວງ ແລະ ເມ  ອງ:ເຊກອງ   
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 ລະດບັເມ  ອງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊ ິ່ ເມ  ອງ: ທກຸເມ  ອງ 

4. ຊ ິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍ ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ

ແລະສງັຄມົ 

5. ຈ  ານວນທຶນທີິ່ ຂ :(ງບົໂດຍປະມານ 

ເປັນເງນິກບີ) 

400 ລາ້ນກບີ 

6. ກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງກປສທີິ່ ໃຫທຶ້ນ 

(ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງເລ ອກ) 

√ ນະໂຍບາຍ 

□ ຊວີະນາໆພນັ 

□ ຄວບຄມຸມນົລະພິດ 

□ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້,  

□ ຄຸມ້ຄອງທີິ່ ດນິ 

7. ໜາ້ວຽກສະຖາບນັ ຫຼ ຂະແໜງ

ການທີິ່ ພວົພນັກບັໂຄງການຍິ່ອຍ, 

ສິິ່ ງທາ້ທາຍແລະບລິູມະສິດ 

(ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໜ້າທີິ່ ຂອງຜູ້ສະເໜີ, 

ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜ້າວຽກທີິ່

ເຮັດໃນປະຈບຸນັ,ບລິູມະສິດທີິ່ ຕ້ອງການ 

ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການແກໄ້ຂ 

ບລິູມະສິດ ແລະຂ ຄ້ງົຄ້າງດ ັິ່ງກິ່າວ). 

ສະພາບລວມ:  

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

(ພຊສ) ແຂວງ ແມ ິ່ນການຈດັຕ ັງ້ໜ ິ່ ງໄດສ້າ້ງຂ ນ້ໃນປີ 2012 ມ ີ

ໜາ້ທີິ່ ຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກຂ ັນ້ແຂວງ ກິ່ຽວກບັ ຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ຜນັຂະຫຍາຍ 

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັແລະລດັ ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັການ

ພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ. ປະຈບຸນັ ພຊສ ແຂວງ ປະກອບມ ີ11 

ຂະແໜງການ ແລະ __ ກອງ, ມພີະນກັງານລດັຖະກອນຂ ັນ້

ແຂວງ 101 ຄນົ, ຍງິ 23 ຄນົ, ພະນກັງານ 95% ມ ີ1 ຄນົ, 

ຍງິ 1 ຄນົ ແລະ ພະນກັງານອາສາສະໝກັ 31 ຄນົ, ຍງິ 11 

ຄນົ. 

 

ໜ້າທີິ່ ຂອງໜິ່ວຍງານ: 

ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ຂສວ) ເຮັດໜາ້ທີິ່ ໃນການເຜີຍ 

ແຜິ່ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ນຕິິກ  າຕິ່າງໆ ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາ 

ກອນທ  າມະຊາດແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຂອງແຂວງ ວາງອອກ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

ສງັຄມົ ຂອງບນັດາໂຄງການລງົທຶນໃນຂອບເຂດທົິ່ວແຂວງ. 

ປະຈບຸນັຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ມພີະນກັງານແລະອາສາສະໜກັ 

ທງັໝດົ 8 ຄນົ; ພະນກັງານ 6 ຄນົ, ຍງິ 2 ຄນົ, ອາສາສະໜກັ 

2 ຄນົ, ຍງິ 1 ຄນົ, ມ ີ3 ໜິ່ວຍງານຄ : ໜິ່ວຍງານປະເມນີ ຜນົ
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ກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ; ໜິ່ວຍງານສ ົິ່ງເສມີຄນຸນະພາບສິິ່ ງ ແວດ

ລອ້ມ ແລະ ໜິ່ວຍງານຄວບຄມຸມນົລະພິດ. 

 

ຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ: 

ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ມກີອ້ງຖິ່າຍຮບູ 1 ໜິ່ວຍ, ເຄ ິ່ ອງ 

GPS 1 ໜິ່ວຍ ແລະ ຄອມພີວເຕຕີ ັງ້ໂຕະ 2 ໜິ່ວຍ, ຄອມພິວ

ເຕີ ້(notebook) 3 ໜິ່ວຍ ລດົກະບະປະຈ  າຂະແໜງມ ີ __ 

ຄນັ, ລດົຈກັ 2 ຄນັ  ຊຶິ່ ງເຫັນວິ່າຍງັຈ  າກດັຫຼາຍ ເພ ິ່ ອສະໜບັສະ

ໜນູການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ; ພອ້ມນ ັນ້, ງບົປະມານ ປະຈ  າປີ

ທີິ່ ໄດຈ້າກລດັກ ມຈີ  າກດັຫຼາຍ.  

 

ສິິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງ: 

ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານໃນການປະເມນີຜນົກະທບົສິິ່ ງ

ແວດລອ້ມ (ທບົທວນບດົ, ຕິດຕາມ, ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານ) 

ຍງັຈ  າກດັ, ສິ່ວນຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ຫາມາດ

ຕະການແກໄ້ຂ ຍງັຈ  າກດັ.  

ບລິູມະສິດຄວາມຕອ້ງການ ແມ ິ່ນຈ  າເປັນຕອ້ງປບັປງຸຄວາມ

ສາມາດໃຫພ້ະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ, ເມ  ອງ ເຊີິ່ ງຍງັຂາດ ຄວາມຮູ້

ຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ 

ແລະ ທ  າມະຊາດ ລວມທງັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ແລະ 

ຊດົເຊຍີຄິ່າເສຍຫາຍ, ງບົປະມານແລະເງ ິ່ອນໄຂ ເພ ິ່ ອເຄ ິ່ ອນໄຫວ

ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາໂຄງການທີິ່ ສາ້ງຜນົກະທບົ ແລະ ມນົລະ

ພິດຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມຍງັບ ິ່ ພຽງພ . 

 

ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ:  

     ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແຂວງ ສມົທບົກບັ ຫອ້ງການ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ເມ  ອງ ເພ ິ່ ອແບິ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບແຕິ່ລະຂ ັນ້ 

ລວມທງັການຕດິຕາມກວດກາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ  າ. 

8. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງານຍິ່ອຍ 

(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

   ເພ ິ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນການເຄ ິ່ ອນໄຫວປະເມນີຜນົກະ

ທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 
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9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ ແລະ 

ຍດຸທະສາດ ຂອງລດັຖະບານ ທີິ່  

ສະໜບັສະໜນູໂດຍໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ (ລວມທງັແຜນຍດຸທະສາດຂອງ

ແຂວງຖາ້ເປັນໄປໄດ)້. 

    ໂຄງການຍິ່ອຍນີໄ້ດສ້ະໜບັສະໜນູບນັດາຍດຸທະສາດແຫິ່ງ

ຊາດທີິ່ ສ  າຄນັຕິ່າງໆດ ັິ່ງລຸິ່ມນີ:້ 

- ຍດຸທະສາດສິິ່ ງແວດລອ້ມແຕິ່ນີເ້ຖງີປີ 2020 ໃຫມ້ສີິິ່ ງ

ແວດລອ້ມທີິ່ ດ.ີ 

- ແຜນດ  າເນນີງານສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງເຊກອງ 5 ປີຄ ັງ້ທີ 

II ປີ 2011-2015  

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພ້ຶນ ແລະ 

ລະດບັໂລກທີິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍສະ

ໜບັສະໜນູ ຫຼ  ປະກອບສິ່ວນ 

(ເຊັິ່ ນ: ການຮິ່ວມມ ລະຫວິ່າງຊາດ, 

ການແລກປິ່ຽນຄວາມຮູ,້ ປ້ອງກນັ ການ

ຄ້າ-ຂາຍສດັປິ່າທີິ່ ຜິດກດົໝາຍ ໃນເຂດ

ພາກພ ້ນ). 

 

11. ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ (ຂຽນລາຍການຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັ

ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍພ້ອມທງັອະທິບາຍ

ຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັແລະຜນົກະທບົຂອງ

ໂຄງການຍິ່ອຍເປັນຜນົປະໂຫຍດໄລຍະ

ຍາວ ໃດໜຶິ່ ງສະເພາະກິ່ຽວກບັສິິ່ ງຂອງ

ຫຼ ການບ ລິການຕ ິ່ ກ ຸິ່ມຜູ້ໄດຮ້ບັຜນົປະ

ໂຫຍດເປົາ້ໝາຍ).  

ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍມດີ ັິ່ງນີ:້ 

 

1.1: ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ (ໃນນີມ້ຍີງິເທົິ່ າໃດ) ໂດຍ

ວດັແທກຕາມຈ  ານວນພະນກັງານທີິ່ ໄດເ້ຂ້ົາໃນຊຸດຮຽນສ  າເລັດ 

ກິ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົແບບປບັຕວົ 

 

ຖານຂ ມ້ນູໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ເຄ ິ່ ອນໄຫວໄດ ້ 

12. ຜນົໄດຮ້ບັຕ ົນ້ຕ ຂອງໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ (ສິິ່ ງຂອງຫຼ ການບ ລິການທີິ່ ໄດ້

ຮບັຈາກການກະທບົໃສິ່ຂອງໂຄງການ 

(ໂຕຂບັເຄ ິ່ ອນການສະໜອງ) ເຊັິ່ ນ: 

ຈ  ານວນພະນກັງານທີິ່ ໄດຝ້ ກ, ເອກະ 

ສານຄູິ່ມ   ເປັນຈ  ານວນໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ໄດສ້້າງ

ຂຶນ້) 

 

- ພະນກັງານທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງໃນພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ 

ແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ ແລະ ເມ  ອງໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ, 

ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈກິ່ຽວກບັນຕິິກ  າ ແລະ ວທີິຄຸມ້ຄອງການປະ

ເມນີຜນົກະທບົສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ລວມທງັການທດົ

ແທນຄິ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົແລະໄກິ່ເກ ິ່ຍບນັ

ຫາຕິ່າງໆ. 

- ມຖີານຂ ມ້ນູໂຄງການພດັທະນາ. 

13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ  າ (ຂຽນລາຍການອງົປະກອບ ແລະກດິຈະກ  າທີິ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກດີຜນົໄດຮ້ບັຂາ້ງເທິງ. ບ ິ່

ຄວນໃຫ້ຫຼາຍຫວິ່າ 5 ອງົປະກອບ (ເບີິ່ ງລາຍລະອຽດຢູິ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ  າປີຂດັຕິດ). 

 

ອງົປະກອບ ກດິຈະກ  າຕ ົນ້ຕ  
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ອງົປະກອບ 1. 

ປບັປງຸຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງພະນກັ

ງານ 

ກດິຈະກ  າ 1.1 ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ 

   ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜິ່ໂຄງການ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫວ້ຽກງານໂຄງການໄດມ້ ີ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສ  າເລັດຜນົເປັນຢິ່າງດ ີຈະຈດັກອງປະຊຸມ 1 ວນັ ເພ ິ່ ອ

ໃຫຜູ້ມ້ສີ ິ່ວນຮິ່ວມ ປະມານ 25 ຄນົ ເຂ້ົາຮິ່ວມ ໄດມ້ກີານຮບັຮູແ້ລະເຂ້ົາໃຈ

ເປັນເອກະພາບກນັ.  

 

ກດິຈະກ  າ 1.2 ກອງປະຊຸມປະຈ  າປີ 

ເຂ້ົາຮິ່ວມປະຊຸມປະຈ  າປີແລະແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງ ທີິ່ ມໂີຄງການ

ແບບດຽວກນັ ປີລະຄ ັງ້ (ແຂວງອດັຕະປ  ປີ 2016, ແຂວງສາລະວນັ  ປີ 

2017,  ແຂວງຈ າປາສກັ ປີ 2018 ແລະ ແຂວງເຊກອງ ປີ 2019).  

 

ກດິຈະກ  າ 1.3 ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

    ພະນກັງານໂຄງການຈະເຂ້ົາຮິ່ວມຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການຍິ່ອຍ ຈ  ານວນ 4 ຄນົ. 

  

ກດິຈະກ  າ 1.4 ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມຜູມ້ສີິ່ວນຮິ່ວມ ກປສ  

     ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມປະຊຸມຜູມ້ສີິ່ວນ

ຮິ່ວມຂອງ ກປສ ໃນແຕິ່ລະປີ ຈດັໂດຍ ກປສ 4 ຄນົ, ໃນປີ 2017. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.5 ເຜີຍແຜິ່ລະບຽບກດົໝາຍໃຫເ້ມ  ອງ 

ພຊສ ເຜີຍແຜິ່ລະບຽບ ກດົໝາຍກິ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນ

ສິິ່ ງແວດລອ້ມໃຫພ້ະນກັງານເມ  ອງ 1 ວນັ. 

  

ກດິຈະກ  າ 1.6  ຝຶກອບົຮມົ ສວ ຢູິ່ແຂວງອ ິ່ ນ 

ພະນກັງານ ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ 2 ຄນົ ເຂ້ົາຮິ່ວມການຝຶກ

ອບົຮມົສິິ່ ງແວດລອ້ມໄລຍະສ ັນ້ 5 ວນັ ຈດັໂດຍ ມຊ ຢູິ່ແຂວງພາກເໜ ອ 1 

ເທ ິ່ ອ ແນໃສິ່ຍກົລະດບັວຊິາການຫຼາຍຂຶນ້. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.7  ຝຶກອບົຮມົ ສວ ຢູິ່ແຂວງຕນົເອງ 

ພຊສ ແຂວງ ໂດຍສມົທບົ ມຊ ຈດັການຝຶກອບົຮມົປະເມນີຜນົກະທບົ
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ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ໄລຍະສ ັນ້ 5 ວນັ ຈດັຢູິ່ແຂວງ ແນໃສິ່ຍກົລະດບັວຊິາການ

ຫຼາຍຂຶນ້ໃຫພ້ະນກັງານ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.8  ຝຶກອບົຮມົໃຊຖ້ານຂ ້ມນູ 

ພະນກັງານຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ 3 ຄນົ ເຂ້ົາຮິ່ວມການຝຶກ

ອບົຮມົສິິ່ ງແວດລອ້ມໄລຍະສ ັນ້ 3 ວນັ ຈດັໂດຍ ກປສສ ຢູິ່ນະຄອນຫຼວງ 

ເພ ິ່ ອນ  າໃຊຖ້ານຂ ມ້ນູໂຄງການພດັທະນາ.  

 

ອງົປະກອບທີ 2.  

ຕດິຕາມໂຄງການ

ພດັທະນາ 

ກດິຈະກ  າ 2.1 ຕດິຕາມໂຄງການພດັທະນາ/ຈດັກອງປະຊຸມກບັຜູພ້ດັທະນາ  

ພຊສ ແຂວງ ຈະໄດລ້ງົຕດິຕາມໂຄງການພດັທະນາທີິ່ ມບີນັຫາສິິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ພອ້ມທງັຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກບັຜູພ້ດັທະນາ ເພ ິ່ ອເປັນການ

ແຈງ້ການກິ່ຽວກບັທິດທາງຂອງລດັແລະແຂວງ ໃນການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ

ແລະສງັຄມົ (ຈດຸດແີລະຈດຸອິ່ອນ) ລວມທງັສງັລວມການຕດິຕາມເຂ້ົາໃນຖານ

ຂ ມ້ນູ ແລະ ລາຍງານຜນົການຕິດຕາມ ຢິ່າງສະໝ  ິ່າສະເໝີ ຫຼ  ຕາມທີິ່ ຈ  າ

ເປັນ. 

ອງົປະກອບທີ 3. 

ການບ ລິຫານ ແລະ

ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

ການບ ລິຫານແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະໄດປ້ະຕບິດັຕາມຄູິ່ມ  ການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການລວມທງັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ 

ແລະ ການກວດກາຕດິຕາມ. ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຮິ່ວມກນັກບັທີມງານ ແລະ ຜູ້

ຊີນ້  າກ ິ່ຽວກບັຮບູແບບແລະວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ອຍ, ໝາກຜນົ 

ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທີິ່ ຕອ້ງສ  າເລັດ. ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ສາ້ງລະບບົການເຮັດ

ວຽກຂອງໂຄງການຍິ່ອຍລວມທງັບນັຊ ີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ ິ່ນມ ີ

ຄວາມຈ  າເປັນ. ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ກດິຈະກ  າທີິ່ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ລວມທງັຕວົຊີວ້ດັແລະຜນົທີິ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ການເງນິ (ລວມທງັການຈດັຊ )້ ຈະ

ໄດເ້ຮັດ ແລະ ສ ົິ່ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ ຕາມທຶນທີິ່ ໄດຮ້ບັແລະຂຶນ້ແຜນການ

ງວດຕ ິ່ ໄປ ໂດຍອງີໃສິ່ແຜນລວມ. 

 
 

14. ຜູເ້ປ້ົາໝາຍທີິ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົປະໂຫຍດ 

 ພະນກັງານລດັ 

ຈ  ານວນທງັໝດົ (177) ແມ ິ່ຍງິ (29) 

ລະດບັສນູກາງ (_____) ແມ ິ່ຍງິ (____) 

ລະດບັແຂວງ (77) ແມ ິ່ຍງິ (11) 
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ລະດບັເມ ອງ (70) ແມ ິ່ຍງິ (13)  

□ຊຸມຊນົທອ້ງຖິິ່ ນ (_20 ບາ້ນ_), ຈ  ານວນຄນົ ( 20 ) ແມ ິ່ຍງິ (_____) 

□ນກັສກຶສາ(____) ແມ ິ່ຍງິ (____) 

□ມວນຊນົທົິ່ວໄປ 

□ພາກສິ່ວນເອກະຊນົ: 20 

15. ມ ເ້ລີິ່ ມໂຄງການ  01/06/2016 

16. ມ ປິ້ດໂຄງການ (ໄລຍະ

ໂຄງການເປັນປີ) 

31/12/2020 (ໄລຍະ 5 ປີ) 

 

17. ຜູຮ້ ິ່ວມທຶນ (ແຫຼິ່ງແລະ 

ຈ  ານວນເປັນກບີ ລວມທງັ

ທຶນປະກອບສິ່ວນເປັນ

ວດັຖ ຸແລະ ແຮງງານ)  

ທຶນປະກອບສິ່ວນຂອງລດັຖະບານໄລິ່ຈາກຄິ່າປະກອບສິ່ວນຂອງພະນກັງານ 

ແລະ ສະຖານທີິ່ ເຮັດວຽກ ໂດຍທີິ່ ບ ິ່ ເປັນເງນິສດົ ປະມານ 71 ລາ້ນກບີ 

18. ໂຄງການ/ ແຜນງານ 

ເສມີໃສິ່ ສິິ່ ງໄດລິ້ເລີິ່ ມ 

ຫຼ  ກ  າລງັ ດ  າເນນີ  

(ຊ ິ່ ,ແຫຼິ່ງທຶນ,ສາຍພວົພນັ) 

• ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດ

ລອ້ມຂອງ ຄະນະວທິະຍາສາດສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) 

ພວົພນັກບັການຝຶກອບົຮມົ 

• ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດ

ລອ້ມຂອງ ຄະນະວທິະຍາສາດສງັຄມົ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພວົພນັ

ກບັການຝຶກອບົຮມົ 

• ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດ

ລອ້ມຂອງ ກປສສ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພວົພນັກບັການຝຶກອບົຮມົ 

ແລະ ການສາ້ງຖານຂ ມ້ນູ 

19. ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການຍິ່ອຍ 

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ.  

b) ພະນກັງານແລະການຊິ່ວຍເຫຼ ອທາງວຊິາການທີິ່ ຕ້ອງການເພີິ່ ມເຕີມ ໃນດາ້ນໃດ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ ໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ສະ

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

 

 

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍປະກອບມ ີ ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການ, ຫວົໜາ້ໂຄງການ 

ແລະ ທີມງານວຊິາການ ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການຈະແມ ິ່ນຄະນະພະແນກ ແຕິ່ບ ິ່ ໄດປ້ະຕິບດັໂຄງການຕວົ

ຈງິ. ສິ່ວນຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ອຍຈະໄດມ້ກີານແຕິ່ງຕ ັງ້ມາຮບັຜິດຊອບວຽກງານນີເ້ປັນສິ່ວນໃຫິ່ຍ 

ແລະ ຈະເຮັດວຽກກບັວຊິາການ. ວຊິາການຈະເປັນພະນກັງານພະແນກ ເຊິິ່ ງມຜີູຮ້ບັຜິດຊອບວຊິາ
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ການ ແລະ ບນັຊກີານເງນີ. ນອກນີພ້ະນກັງານຈດັຈາ້ງ-ຈດັຊ  ້ຂອງ ກປສ ຈະໄດໃ້ຫກ້ານສະໜັ

ບສະໜນູ ແລະ ພະນກັງານຫອ້ງການເມ  ອງຍງັຈະໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະ 

ກ  າດ ັິ່ງກ ິ່າວ. 

ບນັດາພະນກັງານທີິ່ ຖ ກມອບໝາຍໃຫເ້ຮັດວຽກໂຄງການຍິ່ອຍນີຈ້ະໄດກ້  ານດົເງ  ິ່ອນໄຂການ

ເຮັດວຽກຢິ່າງຄກັແນິ່ໂດຍສະເພາະຫວົໜາ້ໂຄງການ, ຮອງຫວົໜາ້ໂຄງການ, ວຊິາການ ແລະ 

ບນັຊ-ີການເງນິ. ການປະເມນີຜນົງານຂອງພະນກັງານຂອງພະນກັງານທີມງານໂຄງການຕອ້ງໄດ້

ເຮັດເພ ິ່ ອເບິິ່ ງວິ່າພະນກັງານມຄີວາມຈ  າເປັນໃນການຝຶກວຽກງານໃດໜ ິ່ ງສະເພາະຫຼ ໜາ້ວຽກເພີິ່ ມ

ເຕມີເພ ິ່ ອໃຫເ້ຮັດວຽກໄປຕາມໜາ້ທີິ່ .   

 

ໂຄິ່ງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ 

- ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການ: ຄະນະພະແນກ 

- ຄະນະບ ລິຫານງານໂຄງການ: ຫວົໜາ້ໂຄງການ, ຮອງຫວົໜາ້ໂຄງການ. 

- ທີມງານວຊິາການ: ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ພຊສ ແລະ ໜິ່ວຍງານສິິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຊສ. 

- ທີມງານການເງນິ: ບນັຊ ີແລະ ການເງນິ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການ 

ຄະນະພະແນກ 

 

ການເງນິ 

- ບນັຊ ີ

- ການເງນິ 

ຄະນະໂຄງການ 

- ຫວົໜາ້ໂຄງການ 

- ຮອງຫວົໜາ້ ໂຄງການ 

-  

-  

 ວຊິາການ 

- ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ພຊສ 

- ໜິ່ວຍງານສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ຫຊສ 
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21. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງບົປະມານ ແລະ ຂດັຕິດກບັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍ (ເບີິ່ ງຮິ່າງທີິ່ ໄດຂ້ດັຕິດມາພ້ອມນີ)້. ໃນບດົສະເໜີນີ ້ຈະ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕິ່ງບົປະມານສງັລວມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ສງັເກດວິ່າເມ  ິ່ອໂຄງການຍິ່ອຍຈະໄດຖ້ ກຮບັຮອງໝດົໄລຍະ 

ໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຕິ່ຫຼງັຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປິ່ອຍໃຫ້ນ ັນ້ ແມິ່ນອີງໃສິ່ຜນົງານໃນປີຜິ່ານມາ, ອີງໃສິ່ຄາດໝາຍ ທີິ່

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

ຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງຕິ່າງໆ.  

 

ອງົປະກອບ (ບ ິ່ ເກນີ 5 ອງົ

ປະກອບລວມທງັການຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການ) 

ປີ2016 ປີ2017 ປີ2018 ປີ2019 ປີ2020 
ທຶນຈາກ 

ກປສ 
ທຶນສມົທບົ  

ອງົປະກອບ 1. ປບັປງຸຄວາມ

ອາດສາມາດຂອງພະນກັງານ 
   15     20     62     25      2    124    -    

ອງົປະກອບທີ 2. ຕດິຕາມໂຄງ

ການພດັທະນາ 
   35     35     35     35     35    173    -    

ອງົປະກອບ 3. ບ ລິຫານແລະ 

ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 
   41      7     15      7     15     85     71  

ລວມມນູຄິ່າພ ້ນຖານ    91     62    112     66     52    381     71  

ຄິ່າແຮສກຸເສນີ (5%)     5      3      6      3      6     19    -    

ລວມຍອດ   95    65   117    69    54   400    71  

 

 

22. ຄວາມຍ ນຍງົ 

ອະທິບາຍຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການຍິ່ອຍຈະມສຶີບຕ ິ່  ຫຼ  ຮກັສາໄວ ້ຫຼງັໂຄງການສີນ້ສດຸ. 

ຄວາມຍ ນຍງົຂອງກດິຈະກ  າໂຄງການຍິ່ອຍ ແມ ິ່ນການສາ້ງບກຸຄະລະກອນ ຂ ັນ້ເມ  ອງ, ຂ ັນ້ແຂວງ

ໃຫມ້ຄີວາມສາມາດ ມຄີວາມຮູໃ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ແລະ ໄກິ່ເກ ິ່ຍຂ ້

ຂດັແຍິ່ງ. ພະນກັງານຜູປ້ະຕບິດັໂຄງການ ຈະແມ ິ່ນພະນກັງານລດັ. ໃນນ ັນ້, ອາດມກີານກ  ານດົເອົາຜູທີ້ິ່ ສາ

ມາດແນະນ  າຜູອ້ ນ, ຜູມ້ຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ ເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການເຄ ິ່ ອນໄຫວຕິ່າງໆ. ສິ່ວນພະນກັງານ

ໜຸິ່ມນອ້ຍກ ິ່ຈະໄດຈ້ດັໃຫມ້າເຮັດວຽກໃນທີມ ເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດມ້ໂີອກາດໃນການຮຽນຮູ.້ ແນິ່ນອນ, ກນົ

ໄກ, ລະບບົແລະເຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ຈະຖ ກນ  າໃຊແ້ລະປບັປງຸ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫແ້ຜນດ  າເນນີງານສິິ່ ງແວດ
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ລອ້ມໄດຖ້ ກຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃຫມ້ປີະສິດທິພາບດຂີຶນ້.  

 

 

23. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. 

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  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ຮບັຜິດ 

ຊອບຂອງຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ. 

 

 

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 

ລາຍການເປົາ້ໝາຍທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົວິ່າຈະໄດສ້  າເລັດ ເພ ິ່ ອເປັນເງ ິ່ອນໄຂການອະນມຸດັງບົປະມານໃນປີຕ ິ່ ໄປ. 

ໄດຕ້ກົລງົໃນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ ວິ່າ: 

• ປະຕບິດັຖ ກຕອ້ງດາ້ນຄວາມໂປິ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດ ້

ໃນລະດບັປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປີຕ ິ່ ໄປ). 
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• ປະຕບິດັຖ ກຕອ້ງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດາ້ນຈ  ານວນ, ຄນຸນະພາບແລະເວລາ) (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດ ້ໃນ

ລະດບັ ປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປີຕ ິ່ ໄປ). 

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

ຂອງແຕິ່ ລະກດິຈະກ  າແຜນປີໄດສ້  າເລັດ. 

• ເປ້ົາໝາຍຂອງຜນົຮບັໃນປີທີິ່ ພວມປະຕບິດັນ ັນ້ ໄດມ້ກີານວດັແທກ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ ທີິ່ ຈະສ  າເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍ. 

• ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປີໃໝິ່ ຈະໄດສ້າ້ງຂຶນ້ແລະຮບັຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕິ່ລະປີ. 

 

 

 

27. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 

ຈ ົິ່ງຂດັຕິດເອກະສານດ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີໂ້ດຍອີງໃສິ່ຮິ່າງທີິ່ ສະໜອງໃຫ້ໃນEXCEL: 

ກອບຜນົຮບັໂຄງການຍິ່ອຍ 

ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 2.1) ແລະ

ແຍກຕາມອງົປະກອບ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 2.2) 

ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອງົປະກອບ(ເອກກະສານຂດັຕິດ 3). 

ແຜນຈດັຊ ແ້ລະຈດັຈາ້ງ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 4) 

 

ເຊກອງ, ວນັທີ......../......../2016  

 

ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫັນດ ີໂດຍ               ສະເໜີໂດຍ  

ຫວົໜາ້ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ            ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງເຊກອງ   

 

 


