ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
-----===000===----ຫ້ອງການລັດຖະບານ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ

ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ
ໍ້ ນະນາ:
ຂແ
•

ຄາຮອ
ໍ້ ງສາມາດຍື່ ນເປັນພາສາລາວ.

•

ື່ ັ ຕື່ ໄປນີ:ໍ້ (i) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນການຂອງ ລດ
ບ ັນທັດຖານທີື່ ຈະໄດທ
ັ ຖະບານ /
ໍ້ ຶ ນມີດງ
ແຂວງ; (ii) ຖກກ ັບໜຶື່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶ ນຍອ
ື່ ຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສາໍ້ ງ ຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆ
ໍ້ ຄຸມ
ພັນ, ຄວບຄຸມມ ົນລະພິດ, ຄຸມ
ໍ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນນາ,
ໍ້ ຄອງທີື່ ດິນ); (iii) ຖກກ ັບຕ ົວຊີໍ້ວ ັດຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 1 ຕ ົວຂອງ
ກປສ (iv) ບື່ ມີກດ
ິ ຈະກາທີື່ ເກອດຫາໍ້ ມ.

•

ໂຄງການຍອ
ົ ງານທີື່ ດີເພື່ ອຈະຕື່ ໃນປີ ຕື່ ໄປ. ການປະເມີນຜ ົນງານປະຈາປີ ພົວພັນ
ື່ ຍ, ຖາໍ້ ແມນຫຼ
ື່ າຍປີ , ຈະໄດຕ
ໍ້ ອ
ໍ້ ງມີຜນ
ກ ັບທຶນ, ການຄຸມ
ັ ໍ້ ຊຶື່ ງໄດກ
ໍ້ ຄອງແລະຜ ົນໄດຮ
ໍ້ ັບໃນປີ ນນ
ໍ້ ານ ົດໄວ.ໍ້

ເລກລະຫັດບ ົດສະເໜີໂຄງການຍອ
ື່ ຍຂອງ ກປສ:
1. ຊື່ ແລະ ທີື່ ຢູຂ
ື່ ອງອ ົງການຈ ັດຕງັໍ້
ປະຕິບ ັດໂຄງການຍອ
ື່ ຍ:

ພະແນກຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ
ແຂວງຄາມວນ
ື່
ຖະໜົນ ອຸນ
ື່ ຄາ, ບາໍ້ ນເລົື່ າໂພໄຊ, ເມອງທາື່ ແຂກ, ແຂວງຄາ
ມວນ
ື່
ໂທລະສ ັບ ຫຼ ແຟັ ກ: 051 214 204

2. ຊື່ , ໜາໍ້ ທີື່ , ບອ
ື່ ນພົວພັນລະອຽດ

ທາື່ ນ ສ ັນທະນາ ແກວ
ໍ້ ບ ົວລະວ ົງ ຮອງຫົວໜາໍ້ ຂະແໜງຊ ັບ

ຈຸດປະສານງານຜູສ
ໍ້ ະເໜີຈ ັດຕງັໍ້

ພະຍາກອນນ ໍ້າ

ປະຕິບ ັດໂຄງການຍອ
ື່ ຍ:

ທາື່ ນ ເດດສ ັກດາ ຊ ົມພູສີ ຫົວໜາໍ້ ຂະແໜງສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ
ມຖ: 020 23486111, 020 55751172
E_mail: santhana.klv@ gmail.com

3. ລະດ ັບພໍ້ນທີື່ ຂອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ອາດຫຼ າຍກວາື່ 1 ທາງເລອກ)

□ ລະດ ັບສາກ ົນ
 ລະດ ັບ ສູນກາງ/ລະດ ັບຊາດ, ກລນ ໃຫບ
ໍ້ ອກເປົໍ້າໝາຍ:
 ລະດ ັບແຂວງ/ເມອງ, ກລນ ໃຫບ
ໍ້ ອກຊື່ ແຂວງ: ຄາມວນ,
ື່
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ເມອງ: ນາກາຍ, ຍ ົມະລາດ ແລະ ມະຫາໄຊແລະ ເຊບງໄຟ
ັ ໍ້
4. ຊື່ ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ

້
ໂຄງການຄຸມ
ງ ແບບປະສ ົມປະສານ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງຮ ັບນ ໍ້າເທີນ-ນຳກະດິ
ແຂວງຄາມວນ.
ື່

5. ຈານວນທຶ ນທີື່ ຂ: (ງ ົບປະມານ ເປັນ

865,8 ລາໍ້ ນກີບ

ເງິນກີບ)

6. ກອງທຶນຍອ
ື່ ຍຂອງກປສທີື່ ໃຫໍ້
ທຶນ:

(ໃຫໍ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງ

ເລອກ)

□ນະໂຍບາຍ
□ ຊີວະນາໆພັນ
 ຄວບຄຸມມ ົນລະພິດ
 ຄຸມ
ໍ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້
□ ຄຸມ
ໍ້ ຄອງທີື່ ດິນ

7. ໜາໍ້ ວຽກສະຖາບ ັນ ຫຼ ຂະແໜງ
ການທີື່ ພົວພັນກ ັບໂຄງການ

ສະພາບລວມ:
ພະແນກຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ

ຍອ
ື່ ຍ, ສິື່ ງທາໍ້ ທາຍແລະ ບູລິມະ

ໍ້ ໃນເດອນ
(ພຊສ) ແຂວງຄາມວນ
ແມນການຈ
ັດຕງໜ
ັ ໍ້ ື່ ງໄດສ
ື່
ື່
ໍ້ າໍ້ ງຂນ

ສິດ (ອະທິບາຍກຽື່ ວກ ັບໜໍ້າທີື່ ຂອງຜູໍ້

ມງກອນ
2012 ມີໜາໍ້ ທີື່ ຄຸມ
ກຽື່ ວກ ັບ
ັ
ັ ໍ້
ໍ້ ຄອງມະຫາພາກຂນແຂວງ

ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜໍ້າ

ຄຸມ
ໍ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ,

ວຽກທີື່ ເຮັດໃນປະຈຸບນ
ັ ,ບູລິມະສິດທີື່

ຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະລ ັດເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການ

ຕໍ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນ
ໍ້ ົງຄໍ້າງ
ການແກໄໍ້ ຂບູລິມະສິດ ແລະຂຄ
ດງື່ ັ ກາື່ ວ).

ຜັນຂະ

ພັດທະນາແບບຍນຍ ົງ, ປະຈຸບ ັນ ພຊສ ແຂວງປະກອບມີ 11
ຂະແໜງການ

ແລະ
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ກອງ,

ມີພະນ ັກງານລດ
ັ ຖະກອນຂນ
ັ ໍ້

ແຂວງ 118 ຄ ົນ, ຍິງ 27 ຄ ົນ, ພະນ ັກງານ 95% ມີ 4 ຄ ົນ.

ໜໍ້າທີື່ ຂອງໜື່ວຍງານ:
ຂະແໜງຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້

(ຂຊນ)

ເຮັດໜາໍ້ ທີື່ ໃນການ

ຄຸມ
ໍ້ ຄອງ, ອະນຸລ ັກ, ຟໍ້ ນຟູ, ນາໃຊແ
ໍ້ ລະພັດທະນານ ໍ້າໜາໍ້ ດິນ, ນາໍ້
ໍ້ ບ ັນດາ
ໃຕດ
ິ , ຄຸມ
ໍ້ ນ
ໍ້ ຄອງທາງດາໍ້ ນປະລິມານແລະຄຸນນະພາບນາ,
ໍ້ າເຊ, ຫວ
ສາຍແມນ
ນ
ົໍ້
ື່ ໍ້າ ເປັນຕນແມ
ື່ າລ
ໍ້ ຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ, ດິນ
ໍ້ : ຊີວະນາໆພັນ ທາງນາໍ້
ບລິເວນນາໍ້ ທີື່ ມີຊ ັບພະຍາກອນແຫຼງື່ ນາຄ
, ຫີນ, ຫີນແຮ,ື່ ຊາຍ, ແຮທ
ື່ າດແລະ ອື່ ນໆ ທີື່ ຢູໃື່ ນນ ໍ້າ. ປະຈຸບ ັນ
ຂຊນ ມີພະນ ັກງານ ແລະ ອາສາສະໜັກທັງໝດ
ົ 14 ຄ ົນ, ພະ
ນ ັກງານ 6 ຄ ົນ, ຍິງ 3 ຄ ົນ, ອາສາສະໜັກ 9 ຄ ົນ, ຍິງ 4 ຄ ົນ,
ມີ 2 ໜວ
ື່ ຍງານຄ: ໜວ
ື່ ຍງານຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້ ແລະ ໜວ
ື່ ຍ
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ງານຄຸມ
ໍ້ ຄອງຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ແລະ ສາໍ້ ງຈິດສານຶກ.

ໜໍ້າທີື່ ຂອງໜື່ວຍງານ:
ຂະແໜງສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ

(ຂສວ)

ເຮັດໜາໍ້ ທີື່ ເປັນເສນາທິ

ການໃຫພ
ໍ້ ະແນກຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ
ແຂວງຄາມວນ
ື່

ໃນການຈ ັດຕງຜັ
ັ ໍ້ ນຂະຫຍາຍວຽກງານປົກປັກຮ ັກ

ສາສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ, ວຽກງານຄຸມ
ໍ້ ຄອງມ ົນລະພິດ, ວຽກງານປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕື່ ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ ທາມະຊາດ ແລະ ສ ັງຄ ົມ. ປະຈຸບ ັນ
ຂສລ

ມີພະນ ັກງານ

ແລະ

ອາສາສະໜັກທັງໝດ
ົ

25

ຄ ົນ,

ພະນ ັກງານ 10 ຄ ົນ, ຍິງ 0 ຄ ົນ, ອາສາສະໜັກ 15 ຄ ົນ, ຍິງ
5 ຄ ົນ, ມີ 2 ປະກອບມີ 3 ໜວ
ື່ ຍງານຄ: ໜວ
ື່ ຍງານສື່ ງົ ເສີມຄຸນ
ນະພາບສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ,ໜວ
ື່ ຍງານຄຸມ
ໍ້ ຄອງມ ົນລະພິດ ແລະ ໜວ
ື່ ຍ
ງານປະເມີນຜົນກະທົບຕື່ ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ.

ຄວາມອາດສາມາດຂອງໜື່ວຍງານໃນປະຈຸບນ
ັ :
ຂຊນ ປະຈຸບ ັນ ມີກອ
ໍ້ ງຖາື່ ຍຮູບທາມະດາ 1 ໜວ
ື່ ຍ,
ເຄື່ ອງ GPS 1 ໜວ
3 ໜວ
ັໍ້
ື່ ຍ ແລະ ຄອມພີວເຕີຕງໂຕະ
ື່ ຍ ເຊິື່ ງ
ຖວາື່ ບື່ ພ, ເຄື່ ອງວ ັດແທກຄຸນນະພາບນາໍ້ 1 ເຄື່ ອງ (ຍີື່ ຫໍ້
SPECTROQUANT PHARO300) ປະກອບໂດຍໂຄງການ
ໍ້ ນບູນ (2014-2015). ລ ົດກະບະປະຈາຂະແໜງມີ 1 ຄ ັນ.
ນາຫີ
ນອກນີ້ ເຫັ ນວຳ່ ຍ ັງຈຳກ ັດຫຼ ຳຍ ເພ່ ອສະໜັບສະໜູນກຳນຄມ
້ ຄອງ
້ ນ-ນຳກະດິ
້
ອຳ່ ງນຳເທີ
ງ; ພ ອ
ັ ໍ້ ງ ົບປະມານປະຈາປີ ທື່ ີໄດຈ
ໍ້ ມນນ,
ໍ້ າກ
ລ ັດກື່ ມຈ
ີ າກ ັດຫຼ າຍ.

ສິື່ ງທໍ້າທາຍ ແລະ ບູລິມະສິດຄວາມຕໍ້ອງການ:
ໍ້ ງ
ພະນ ັກງານທີື່ ຮ ັບຜິດຊອບວຽກງານຊ ັບພະຍາກອນນາທັ
ຢູພ
ື່ າຍໃນ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊນສ ເມອງມີຄວາມຮູໍ້ ແລະ
ບ ົດຮຽນຈາກ ັດຢູື່

ໍ້
ໃນການຄຸມ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງແມນ
ື່ າ.

ຄຽງຄູກ
ື່ ັນນີ,ໍ້

ຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ຂຊນ ຍ ັງບື່ ສູງເທື່ ອ ແລະ
ຈາເປັນຕອ
ີ ານປັບປຸງ.
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ກ
ສະນນ,
ັໍ້

ບູລິມະສິດແມນຈ
ີ ານປັບປຸງ
ື່ າເປັນຕອ
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ກ

ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫພ
ໍ້ ະນ ັກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ເມອງ,
ເຊິື່ ງຍ ັງຂາດຄວາມຮູຄ
ໍ້ ວາມສາມາດພໍ້ນຖານໃນການຄຸມ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງ
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ແມນ
ື່ າໍ້ ລວມມີການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ, ການປະສານງານ
ກ ັບຜູມ
ີ ວ
ໍ້ ສ
ື່ ນຮວ
ື່ ມ ແລະ ການບ ັງຄ ັບໃຊມ
ໍ້ າດຕະການ ລວມທັງປະ
ກອບອຸປະກອນທີື່ ຈາເປັນ.
8. ຈຸດປະສ ົງຂອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໃຫໍ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)

9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ ແລະ
ຍຸດທະສາດຂອງລ ັດຖະບານ ທີື່

ໍ້ ແຂງໃນການຄຸມ
ໍ້ ນ-ນາກະດິ
ໍ້
ປັບປຸງຄວາມເຂັມ
ງ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງຮ ັບນາເທີ
ແລະ ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ (ຢາຂາໍ້ ຫຍາໍ້ ) ແຂວງຄາມວນ.
ື່
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍນີໍ້ ສະໜັບສະໜູນບ ັນດາຍຸດທະສາດທີື່ ສາຄ ັນຕາື່ ງໆ
ື່ ັ ລຸມ
ດງ
ື່ ນີ:ໍ້

ສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ
ຍອ
ື່ ຍ (ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງ
ແຂວງຖາໍ້ ເປັນໄປໄດ)ໍ້ .

- ຍຸດທະສາດຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ
ໄລຍະ 10 ປີ , (2016 - 2025) ແລະ ໄລຍະ 5 ປີ (20162020) ຂອງແຂວງຄາມວນ.
ື່
-

ໍ້
ຮາື່ ງຍຸດທະສາດການຄຸມ
ງ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງນ ໍ້າເທີນ-ນາກະດິ

ແບບ

ປະສ ົມປະສານປີ 2020 ແລະ ແຜນດາເນີນປີ 2013-2017.
10 ຜົນຮ ັບລະດ ັບພາກພໍ້ນ ແລະ
ລະດ ັບໂລກທີື່ໂຄງການຍອ
ື່ ຍສະໜັບ
ສະໜູນ ຫຼ ປະກອບສວ
ື່ ນ (ເຊັື່ ນ: ການ
ຮວ
ື່ ມມລະຫວາື່ ງຊາດ, ການແລກປື່ຽນຄວາມ
ຮູ,ໍ້ …ໃນເຂດພາກພໍ້ນ).

ໍ້ ັດຜົນຮ ັບຂອງໂຄງການ
11. ຕ ົວຊີວ

ໍ້ ັດຜົນຮ ັບຂອງໂຄງການຍອ
ື່ ັ ນີ:ໍ້
ຕ ົວຊີວ
ື່ ຍມີດງ

ໍ້ ັດທີ 3: ດ ັດສະນີຂອງຄວາມສາມາດ ທີື່ ເຄື່ ອນໄຫວໄດ ໍ້
ຍອ
ື່ ຍ (ຂຽນລາຍການຕວົ ຊີວໍ້ ັດຜົນຮ ັບ - ຕ ົວຊີວ
ຂອງໂຄງ ການຍື່ອຍພໍ້ອມທັງອະທິ ບາຍ

ຂອງອ ົງ ການຮ ັບຜິດຊອບໂຄງການຍອ
ື່ ຍ.

ໍ້ ັດຜົນໄດຮ
ຕ ົວຊີວ
ໍ້ ັບ

ໍ້ ັດ 4.1: ຈານວນຜູໄໍ້ ດຮ
- ຕ ົວຊີວ
ໍ້ ັບຝຶກອ ົບຮ ົມ (ຄ ົນ ແລະ ແຍກ

ແລະຜົນກະທົບ

ຂອງໂຄງການຍື່ອຍ ເປັນຜົນປະໂຫຍດ
ໄລຍະຍາວ ໃດໜຶື່ ງສະເພາະກຽື່ ວກ ັບສິື່ງ

ເພດ)

ຂອງຫຼ ການບລິການຕື່ ກຸມ
ື່ ຜູໍ້ໄດຮ
ໍ້ ັບຜົນ

- ຈານວນຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມ 218 ຄ ົນ, ຍິງ 45 ຄ ົນ

ປະໂຫຍດເປົາໍ້ ໝາຍ).

- ຂນແຂວງ
142 ຄ ົນ, 34 ຄ ົນ.
ັໍ້
- ຂນເມ
ັໍ້ ອງ 60 ຄ ົນ, 11 ຄ ົນ.
ໍ້ ນ - ນາກະດິ
ໍ້
- ບ ົດລາຍງານສະພາບລວມອາື່ ງຮ ັບນາເທີ
ງສະບ ັບ
ປັບປຸງ.
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-

ບ ົດລາຍງານສະພາບການຄຸມ
ໍ້ ຄອງຢາຂາໍ້ ຫຍາໍ້ ແຂວງຄາມວນ
ື່

-

ໜວ
ື່ ຍງານມີຄວາມສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດ,ໍ້

ພະນ ັກງານວິຊາ

ການໄດມ
ີ ວາມຮ ັບຮູໃໍ້ ນການຄຸມ
ໍ້ ຄ
ໍ້ ຄອງຢາຂາໍ້ ຫຍາໍ້ .
12. ຜົນໄດຮ
ົໍ້ ຂອງໂຄງການ
ໍ້ ັບຕນຕ
ຍອ
ື່ ຍ (ສິື່ ງຂອງຫຼ ການບລິການທີື່ ໄດໍ້
ຮ ັບຈາກການກະທົບໃສື່ຂອງໂຄງການ
(ໂຕຂ ັບເຄື່ ອນການສະໜອງ) ເຊັື່ ນ:

1. ໜວ
ື່ ຍງານມີຄວາມສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດ,ໍ້ ພະນ ັກງານວິ
ຊາການໄດມ
ີ ວາມຮ ັບຮູໃໍ້ ນການຄຸມ
ໍ້ ຄ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງຮ ັບນາໍ້ ແລະ
ວຽກງານທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ໍ້ ງ.
ໍ້ ນ-ນາກະດິ
ໍ້
2. ລາຍງານສະພາບລວມອາື່ ງນາເທີ
ງ ໃນແຕລ
ື່ ະ

ຈານວນພະນ ັກງານທີື່ ໄດຝ
ໍ້ ກ,
ເອກະສານຄູື່ມ ເປັນຈານວນໃດໜຶື່ ງທີື່

ປີ ຮວ
ື່ ມກ ັບ ພຊສ ແຂວງບລິຄາໄຊ.

ໍ້ )
ໄດສ
ໍ້ ໍ້າງຂຶນ
13. ອ ົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກາ (ຂຽນລາຍການອ ົງປະກອບ ແລະກິດຈະກາທີື່ ຈະເຮັດໃຫໍ້ເກີດຜົນໄດຮ
ໍ້ ັບຂາໍ້ ງເທີ ງ. ບື່
ຄວນໃຫໍ້ຫຼາຍຫວາື່ 5 ອ ົງປະກອບ (ເບີື່ ງລາຍລະອຽດຢູື່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງ ົບປະມານປະຈາປີ ຂ ັດຕິດ).

ໍ້ົ
ກິດຈະກາຕນຕ

ອ ົງປະກອບ
ອ ົງປະກອບທີ 1:
ສາໍ້ ງຄວາມສາມາດ

ກິດຈະກາ 1.1 - ຝຶກອົບຮ ົມຄວາມຮູພ
ໍ້ ໍ້ນຖານດາໍ້ ນ GIS
ການຝກອ ົບຮ ົມຄວາມຮູພ
ໍ້ ໍ້ນຖານດາໍ້ ນ

GIS

ໂດຍແມນກ
ື່ ົມຊ ັບພະຍາ

ໃຫພ
ັໍ້
ໍ້ ະນ ັກງານຂນ

ໍ້ ນຜູຈ
ກອນນາເປັ
ິ າການແຂວງ ແລະ ວິຊາການເມອງ ທີື່ ນອນໃນອາື່ ງ
ໍ້ ັດ ມີວຊ

ແຂວງ ແລະ ເມອງ

ເຂົໍ້າຮວ
ິ າການແຂວງ 4 ຄ ົນ, ຂນເມ
ັ ໍ້ ອງ 6 ຄ ົນລວມ
ື່ ມໃນການຝຶກອ ົບຮ ົມ ມີວຊ
10 ຄ ົນ.

ໍ້
ກິດຈະກາ 1.2 - ຝຶກອົບຮ ົມການຄຸມ
ໍ້ ຄອງອື່າງແມນ
ື່ າແບບປະສົມປະສານ
ໍ້
ໃນການຈ ັດຝຶກອ ົບຮ ົມຄຸມ
ົມປະສານ
ໍ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນນາແບບປະສ
ໃນລະດ ັບອາື່ ງຮ ັບນ ໍ້າ ໂດຍແມນກ
ື່ ົມຊ ັບພະຍາກອນນ ໍ້າ (ກຊສ) ຈະເປັນຜູຝ
ໍ້ ຶກ
ໃຫ,ໍ້ ໂດຍຈະເຊີນບ ັນດາພະນ ັກງານວິຊາການແຂວງແລະເມອງ ທີື່ ນອນໃນອາື່ ງ
ໍ້ ລະ 1 ເທື່ ອ 2 ເທື່ ອໃນ 5 ປີ
ນາປີ

ຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
4 ຄ ົນ, ຂນເມ
ັ ໍ້
ັ ໍ້ ອງ
ື່ ມຂນແຂວງ

ໍ້ ັບແຂວງຄາມວນ).
6 ຄ ົນ (ການຕ ົກລ ົງ ລະຫວາື່ ງກ ົມຊ ັບພະຍາກອນນາກ
ື່

ກິດຈະກາ 1.3 ຈ ັດກອງປະຊຸມປະຈາປີ ລະດ ັບສູງ (ຂນຮອງເຈົ
າໍ້ ແຂວງ ຫຼ
ັ ໍ້
ໍ້
ພະແນກ) ທີື່ ແຂວງຈ ັດຂຶນ
ແຂວງ ຈະຈ ັດກອງປະຊຸມກ ັບແຂວງບລິຄາໄຊ ໃນລະດ ັບສູງ (ຂນຮອງ
ັ ໍ້
ໍ້ 2 ເທື່ ອໃນ 5 ປີ (ເຊີນແຂວງ
ເຈົາໍ້ ແຂວງຫຼພະແນກ) ທີື່ ແຂວງຄາມວນຈ
ັດຂຶນ
ື່
ໍ້ ກອງທຶ ນ ລວມທັງໝ ົດປະ
ບລິຄາໄຊເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມ 5 ຄ ົນ, ກ ົມຊ ັບພະຍາກອນນາ,
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ໍ້ ແຜນເຄື່ ອນໄຫວປົກປັກ
ຄ ົນ) ແນໃສທ
ົ ທວນສະພາບອາື່ ງຮ ັບນາ,
ື່ ບ

ຮ ັກສາແລະຄຸມ
ໍ້ ຄອງ, ບ ັນຫາຕາື່ ງໆ; ແລະ ຈະເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມແບບດຽວ
ກ ັນຢູບ
ື່ ລິຄາໄຊ (ແບບປື່ຽນຜຽນກ ັນ).

ກິດຈະກາ 1.4 ຝຶກອົບຮ ົມການສາໍ້ ງແຜນທີື່ ຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້
ໍ້ າຖ
ໍ້ ວ
ການຈ ັດຝຶກອ ົບຮ ົມການສາໍ້ ງແຜນທີື່ ຊ ັບພະຍາກອນນາ(ນ
ໍ້ ມ, ແຫງໍ້
ແລງໍ້ ) ໃນລະດ ັບອາື່ ງຮ ັບນ ໍ້າ ໂດຍແມນກ
ື່ ົມຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້ (ກຊສ) ເປັນຜູໍ້
ຝຶກໃຫ,ໍ້ ໂດຍຈະເຊີນບ ັນດາພະນ ັກງານວິຊາການແຂວງ ແລະ ເມອງທີື່ ນອນ
ໍ້ ເໍູ້ ຂົໍ້າຮວ
ໃນອາື່ ງນາໍ້ 1 ເທື່ ອ ໃນນີຜ
4 ຄ ົນ, ຂນເມ
ັ ໍ້
ັ ໍ້ ອງ 6 ຄ ົນ
ື່ ມຂນແຂວງ
ໍ້ ັບແຂວງ).
(ການຕ ົກລ ົງລະຫວາື່ ງກ ົມຊ ັບພະຍາກອນນາກ

ກິດຈະກາ 1.5 ເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມຢູື່ແຂວງບລິຄາໄຊ
ໍ້ ຢາື່ ງໜອ
ເພື່ ອເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມ ທີື່ ແຂວງບລິຄາໄຊຈ ັດຂນ
ໍ້ ຍປີ ລະ 1 ເທອ,
ໍ້ າໂຄງການ ແລະ ທີ ມງານໂຄງການ
3 ເທື່ ອໃນ 5 ປີ , ຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມມີຄະນະຊີນ
ມີ 3 ຄ ົນ.

ກິດຈະກາ 1.6 ຈ ັດກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນຄຸມ
ໍ້ ຄອງອື່າງ
ຈ ັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ ອທົບທວນຄນແຜນຄຸມ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງຮ ັບນາໍ້
ໍ້
ເທີນ-ນາກະດິ
ງ

ໍ້ ໂດຍກອງເລຂາ
ທີື່ ສາໍ້ ງຂນ

ແລະ

ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໃນໄລຍະ
ັ ໍ້

ໍ້ົ
ຜາື່ ນມາ ໃນໄລຍະຕນຂອງໂຄງການ
ແລະ ທາໍ້ ຍໂຄງການ ລວມແລວ
ໍ້ 2
ເທື່ ອໃນ 5 ປີ , ຈະເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມແບບດຽວກ ັນຢູບ
ື່ ລິຄາໄຊ (ແບບປື່ຽນ
ຜຽນກ ັນ)ລວມທັງໝດ
ົ ປະມານ 20

ຄ ົນ.

ກິດຈະກາ 1.7 ໄປຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນຄຸມ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງແຂວງ ບລຊ
ໍ້ ເພື່ ອທົບທວນແຜນ
ເພື່ ອເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມ ທີື່ ແຂວງບລິຄາໄຊຈ ັດຂນ
ຄຸມ
ໍ້ ຄອງອາື່ ງ ຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍປີ ລະ 1 ເທອ, 2 ເທື່ ອໃນ 5 ປີ , ຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມມີຄະນະ
ໍ້ າໂຄງການ ແລະ ທີ ມງານໂຄງການມີ 2 ຄ ົນ.
ຊນ

ກິດຈະກາ 1.8 - ການແລກປື່ຽນບົດຮຽນກ ັບໂຄງການຍື່ອຍອື່ ນໆໃນປະເທດ
ໍ້ າື່ ງໆທີື່ ເປັນຕ ົວ
ແລກປຽື່ ນບ ົດຮຽນການຈ ັດຕງແຜນຄຸ
ມ
ັ ໍ້
ໍ້ ຄອງອາື່ ງຮ ັບນາຕ
ໍ້ າ ແຂວງຫົວພັນ, ອາື່ ງນາງ
ໍ້ ື່ ມ ແຂວງວຽງຈ ັນ, ອາື່ ງນາໍ້
ແບບເປັນຕນ
ົໍ້ ອາື່ ງນາຊ
ຮຸງື່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2 ເທື່ ອໃນ 5 ປີ (ຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມ 5 ຄ ົນ).
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ກິດຈະກາ 1.9. ເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມປະຈາປີ ຂອງ ກປສ
ຄະນະໂຄງການ ນາໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມປະ
ຈາປີ ຂອງ ກປສ ຕາມການຄາເຊີນຂອງ ກປສ ຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 3 ເທອໃນ 5 ປີ
ຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 5 ຄ ົນ.

ກິດຈະກາ 1.10. ຝຶກອົບຮ ົມກຽື່ ວກ ັບການຄຸມ
ໍ້ ຄອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
ພະນ ັກງານຄຸມ
ຈະເຂົໍ້າຮວ
ໍ້ ຄອງໂຄງການແຂວງຄາມວນ
ື່
ື່ ມໃນການຝຶກ
ອ ົບຮ ົມກຽື່ ວກ ັບການຄຸມ
ໍ້ ຄອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 2 ເທື່ ອໃນ 5 ປີ
ລວມມີ (ວິຊາການ, ການເງິນແລະບ ັນຊີ) 4 ຄ ົນ.

ກິດຈະກາ 1.11 - ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄບໜໍ້າຂອງໂຄງການ
ຈ ັດກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄບໜາໍ້ ການປະຕິບ ັດໂຄງການປະຈາ 6
ເດອນ ແລະ ປະຈາປີ ໂດຍເຊີນ ຈາກ ກອງທຶ ນ, ກ ົມຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້
ແລະ ແຂວງບລິຄາໄຊ ປີ ລະ 2 ເທື່ ອໃນ 5 ປີ , ແລະ ຈະເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະ
ຊຸມແບບດຽວກ ັນຢູບ
ົ ປະມານ 15
ື່ ລິຄາໄຊ (ແບບປື່ຽນຜຽນກ ັນ) ລວມທັງໝດ
ຄ ົນ.
ກິດຈະກາ 1.12 ຈ ັດກອງປະຊຸມທາຄວາມເຂົໍ້າໃຈໂຄງການ
ກອ
ບ ັດໂຄງການ, ຕອ
ັໍ້
ື່ ນຈະເລີື່ ມຈ ັດຕງປະຕິ
ໍ້ ງໄດຈ
ໍ້ ັດກອງປະຊຸມທາຄວາມເຂົໍ້າ
ໃຈກຽື່ ວກ ັບບ ັນດາພະແນກການ,

ຂະແໜງການ,

ບ ັນດາເມອງທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ໍ້ ງໃຫໍ້

ໍ້ 1 ເທື່ ອຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ຮ ັບຮູກ
ິ ຈະກາໂຄງການ ຈ ັດຂນ
ໍ້ ດ
ື່ ມ 20 ຄ ົນ.

ກິດຈະກາ 1.13. ຝຶກອົບຮ ົມກຽື່ ວກ ັບການຄຸມ
ໍ້ ຄອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍ (ມ ົນລະພິດ)
ພະນ ັກງານໂຄງການ ຈະເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມໃນການຝຶກອ ົບຮ ົມກຽື່ ວກ ັບການຄຸມ
ໍ້
ຄອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍ 4 ຄ ົນ (ວິຊາການ, ການເງິນ ແລະ ບ ັນຊີ) ຈ ັດໂດຍກອງ
້ .
ທຶ ນ ໃນປີ ທີ 1 ແລະ ຈະມີຄວຳມຮູໃ້ ນກຳນຄມ
້ ຄອງໂຄງກຳນຍອ
່ ຍດີຂນ

ກິດຈະກາ 1.14 . ຈ ັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸ ບປີ ສາລັບ 3 ແຂວງ (ມ ົນລະພິດ)
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ ຈະຈ ັດກອງປະຊຸມໃນທຸກທາໍ້ ຍປີ ເພື່ ອໃຫໍ້ 3 ແຂວງ
ໄດແ
ອ
ັ ໍ້
ໍ້ ລກປື່ຽນບ ົດຮຽນໃນການຈ ັດຕງໂຄງການຍ
ື່ ຍ ຊຶື່ ງໃນນີໍ້ ແຕລ
ື່ ະແຂວງ ຈະ
ສະເໜີຜນ
ົ ທີື່ ໄດຮ
ັ ໍ້ ການຄຸມ
ໍ້ ັບຈາກກິດຈະກາທີື່ ໄດຈ
ໍ້ ັດຕງ,
ໍ້ ຄອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍ,
ບ ັນຫາແລະບ ົດຮຽນທີື່ ຖອດຖອນໄດ,ໍ້ ໃນນີໍ້ ແຕລ
ື່ ະແຂວງຈະເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມປະມານ
3-4ຄ ົນ ໂດຍໃຊເໍ້ ວລາປະມານ 1 ວ ັນ ແລະ ເມື່ ອເໝາະສ ົມ ກື່ ໄປຢຽໍ້ ມຢາມ
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ພາກສະໜາມ 1 ວ ັນ ເພື່ ອສ າພັດກ ັບການເຮັດວຽກຂອງກາມະກອນ.

ກິດຈະກາ 1.15. ເຂົໍ້າຮວ
ີ ວ
ື່ ມກອງປະຊຸມຜູມ
ໍ້ ສ
ື່ ນຮວ
ື່ ມປະຈາປີ ຂອງ ກປສ
(ມ ົນລະພິດ)
ຄະນະໂຄງການ ນາໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຸມ ຜູມ
ໍ້ ີ
ສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມປະຈາປີ ຂອງ ກປສ ຕາມການຄາເຊີນຂອງ ກປສ ໃນປີ ທີ 3 ໂດຍມີ
ຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 4 ຄ ົນ.
ອ ົງປະກອບທີ 2:
ສະໜັບສະໜູນວຽກ

ກິດຈະກາ 2.1 ຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການພັດທະນາຕາື່ ງໆ
ໍ້ ນ
ປັບປຸງຖານຂມ
ູ ໂຄງການພັດທະນາຕາື່ ງໆຢູແ
ໂດຍແຍກ
ື່ ຂວງຄາມວນ
ື່

ງານຄຸມ
ໍ້ ຄອງຊ ັບພະ

ເປັນອາື່ ງຮ ັບນ ໍ້າ, ປາ
ື່ ສະຫງວນ, ເມອງ, ແຂວງແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະ

ຍາກອນນາໍ້

ໍ້ ນ-ນ ໍ້າກະດງິ ພາຍໃນແຂວງຄາມວນ
ພາຍໃນອາື່ ງຮ ັບນາເທີ
ເພື່ ອສ ົມທຽບ.
ື່

ກິດຈະກາ 2.2 ສາຫຼ ວດຈຸດກວດກາຄຸນນະພາບນາໍ້
ໍ້ ົມ,
ລ ົງສາຫຼ ວດເພື່ ອການ ົດຈຸດຕິດຕາມ, ກວດກາຄຸນນະພາບນ ໍ້າຢູື່ ນາຍ
ໍ້ ນ2,
ຄອງສື່ ງົ ນາເທີ

ໍ້ ດ,
ນາພີ

ໍ້
ນາກະທ
າໍ້ ງແລະນ ໍ້າເຊບງໄຟ
ັ ໍ້

(ມະຫາໄຊເກົື່ າ)

ແລະຈຸດອື່ ນໆ ຕາມຫຼ ກ
ັ ການໂດຍໃຊເໍ້ ຄື່ ອງ GPS ຈ ັບຄາື່ ພິກ ັດ (ສາໍ້ ງແຜນທີື່
ສະແດງຈຸດ).

ກິດຈະກາ 2.3 ຕິດຕາມ, ກວດກາດາໍ້ ນຄຸນນະພາບນ ໍ້າ
ຕິດຕາມ, ກວດກາດາໍ້ ນປະລິມານນ ໍ້ າ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າເຂດ ນາໍ້
ໍ້ ນ2, ນາພີ
ໍ້ ດ, ນາເຊບ
ໍ້
ຍ ົມ, ຄອງສື່ງົ ນາເທີ
ງໄຟ
(ເມອງມະຫາໄຊເກົື່ າ), ນ ໍ້າ
ັ ໍ້
ກະທາໍ້ ງ,

ໍ້
ໍ້ ນບູນ
ໂດຍໃຊເໍ້ ຄື່ ອງກວດກາຄຸນນະພາບນາຂອງໂຄງການນ
າຫີ

3

ເທື່ ອຕື່ ປີ ຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມ 6 ຄ ົນ.

ກິດຈະກາ 2.4 ສາໍ້ ງບົດລາຍງານປະຈາປີ
ໍ້ ນ
ຜູຮ
ູ ສາໍ້ ງບ ົດສະຫຼ ູບລາຍງານປະຈາ
ໍ້ ັບຜິດຊອບໂຄງການຈະສ ັງລວມຂມ
ໄຕມາດ, ປະຈາ 6 ເດອນແລະປະຈາປີ ເພື່ ອລາຍງານຜູໃໍ້ ຫທ
ໍ້ ຶ ນ ແລະ ຂະ
ແໜງການຕາື່ ງໆ.

ກິດຈະກາ 2.5 ແຂວງ ລົງເຮັດວຽກກ ັບເມອງ ແລະ ກ ັບບລິສ ັດ ເພື່ ອຕິດ
ຕາມຄວາມຄບໜໍ້າໃນການແກໄໍ້ ຂບັນຫາ
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ແຂວງ ຈະຕິດຕາມ, ຊຸກຍູບ
ໍ້ ລິສ ັດ ເພື່ ອປະຕິບ ັດພັນທະໃນການຄຸມ
ໍ້ ຄອງ
ຢາຂາໍ້ ຫຍາໍ້ ທີື່ ນາໃຊໃໍ້ ນສວນອອ
ັ ການ ແລະ ປຶ ກສາຫາລແກ ໍ້
ໍ້ ຍ ໃຫຖ
ໍ້ ກຕາມຫຼ ກ
ໍ້ າເມອງ ໃນການສາໍ້ ງຈິດສານຶກກຽື່ ວກ ັບຢາຂາໍ້
ໄຂບ ັນຫາ ແລະ ຊຸກຍູແ
ໍ້ ລະຊີນ
ຫຍາໍ້ ແລະ ແນະນາຫຼ ກ
ັ ການທີື່ ຖກຕອ
ໍ້ ງ.

ກິດຈະກາ 2.6 ເຜີຍແຜື່ຄວາມສາຄັນໃນການຄວບຄຸມຜົນຮາໍ້ ຍຂອງຢາຂາໍ້ ຫຍາໍ້
ແລະ ສັງລວມເອົ າຄວາມຄິດຄວາມເຫັ ນຂອງປະຊາຊ ົນ
ເມອງ ຈະເຜີຍແຜຄ
ື່ ວາມສາຄ ັນໃນການຄວບຄຸມຢາຂາໍ້ ຫຍາໍ້ ແລະ ສ ັງ
ື່ ັ ກາື່ ວ ພາຍໃຕ ໍ້
ລວມເອົ າຄວາມຄິດຄວາມເຫັ ນຂອງປະຊາຊ ົນ ກຽື່ ວກ ັບບ ັນຫາດງ
ໍ້ າຂອງແຂວງ ແລະ ມ.ຊ ແລະ ຮວ
ການຊີນ
ື່ ມມກ ັບບລິສ ັດເພື່ ອດາເນີນການ.
ື່ ັ ກາື່ ວ ຈະໄດມ
ຜົນການລ ົງເຮັດວຽກດງ
ີ ານປຶ ກສາຫາລກ ັນໃນແຕລ
ໍ້ ກ
ື່ ະປີ .

ກິດຈະກາ 2.7 ເກັບກາຂມ
ໍ້ ນ
ູ ການນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ໂດຍເມືອງ
ໍ້ ນ
ເມອງຈະລ ົງເກັບກາຂມ
ູ ການນາໃຊຢ
ໍ້ າຂາໍ້ ຫຍາໍ້ ໃນບ ັນດາສວນອອ
ໍ້ ຍ
ຂອງບ ັນດາບາໍ້ ນເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຕິດຕາມເອົ າຄວາມຄິດຄວາມເຫັ ນຂອງປະຊາ
ື່ ັ ກາື່ ວ.
ຊ ົນ ກຽື່ ວກ ັບບ ັນຫາດງ
ອ ົງປະກອບທີ 3.

2.4.1. ສາໍ້ ງທີ ມຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການ ແລະ ສາໍ້ ງຄວາມເຂົໍ້າໃຈຮວ
ັ ໍ້
ື່ ມກ ັນໃນ

ການບລິຫານ ແລະ

ທີ ມງານ

ຄຸມ
ໍ້ ຄອງໂຄງການ

ໍ້ ປ
3.4.2. ຈ ັດຊອ
ຸ ະກອນໂຄງການ
3.4.3. ສຳ້ ງບ ົດລາຍງານປະຈາ 6 ເດອນ ແລະ ປະຈາປີ ກຽື່ ວກ ັບຄວາມຄບໜໍ້
ໍ້ ັດ ແລະ ຜົນທີື່ ໄດຮ
າ ກິດຈະກາທີື່ ໄດຈ
ບ ັດ ລວມທັງຕ ົວຊີວ
ັ ໍ້
ໍ້ ັດຕງປະຕິ
ໍ້ ັບ ແລະ
ໍ້
ການເງິນ (ລວມທັງການຈ ັດຊ)ໍ້ ຊຶື່ ງຈະໄດສ
ໍ້ ື່ ງົ ໃຫຫ
ໍ້ ອ
ໍ້ ງການ ກປສ ແລະ ຂຶນ
ແຜນການ 6 ເດອນແລະປີ ຕື່ ໄປ ໂດຍອີງໃສແ
ື່ ຜນລວມ.
3.4.4. ປະສຳນກ ັບອ ົງກຳນກຽ່ ວຂອ
້ ງອ່ ນໆ ກຽ່ ວກ ັບກຳນຄມ
້ ຄອງໂຄງກຳນ
ໂດຍສະເພຳະ ກ ັບ ກປສ

14. ຜູເໍ້ ປົໍ້າໝາຍທີື່ ໄດຮ
ໍ້ ັບ
ຜົນປະໂຫຍດ

ພະນ ັກງານລ ັດ
ຈານວນທັງໝ ົດ (___218____) ແມຍິ
ື່ ງ (__45__)

ລະດ ັບສູນກາງ (_____12__) ແມຍິື່ ງ (____0__)
ລະດ ັບແຂວງ (____146____) ແມຍິື່ ງ (____34__)
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ລະດ ັບເມອງ (___60____) ແມຍິື່ ງ (__11____)
ຊຸມຊ ົນທອ
ໍ້ ງຖີື່ ນ (_34

ບາໍ້ ນ_)

ຈານວນຄ ົນ (____) ແມຍິ
ື່ ງ (______)

□ນ ັກສຶກສາ (_______) ແມຍິື່ ງ (______)
□ມວນຊ ົນທົື່ວໄປ
□ພາກສວື່ ນເອກຊ ົນ
15. ມເໍ້ ລີື່ ມໂຄງການ

01/01/2016

ໍ້ ິ ດໂຄງການ (ໄລ
16. ມປ

30/12/2020 (ໄລຍະ 5 ປີ )

ຍະໂຄງການເປັນປີ )

17. ຜູຮ
ໍ້ ວ
ື່ ມທຶນ (ແຫຼື່ງ

ທຶ ນປະກອບສວ
ື່ ນຂອງລ ັດຖະບານກຽື່ ວກ ັບ ພະນ ັກງານລ ັດ, ສະຖານທີື່

ແລະຈານວນເປັນໂດ

ື່ ັ ນີ:ໍ້ ລ ົດກະບະ 1 ຄ ັນ,
ເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນ ເຊີື່ ງມີລາຍລະອຽດດງ

ລາລວມທັງທຶ ນສ ົມທົບ

ລ ົດຈ ັກ 1 ຄ ັນ, ຄອມພິວເຕີ 4 ຊຸດ, ປິື່ ນເຕີ 1 ໝວ
ື່ ຍ ແລະ ໂຕະຕື່ງັ ຈານວນ

ເປັນວ ັດຖຸ ແລະ ແຮງ
ງານ)

2 ຊຸດພະນ ັກງານ, ການບາລຸງຮ ັກສາຫອ
ໍ້ ງການ ແລະ ອື່ ນໆ... ລວມເປັນທຶ ນ
ສ ົມທົບທັງໝດ
ົ ປະມານ 163 ລາໍ້ ນກີບ.

18. ໂຄງການ/ແຜນງານ •

ໂຄງການຄຸມ
ໍ້ ຄອງສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ, ກປສ/ທະນາຄານໂລກ ມີການຕິດຕາມ

ເສີມໃສສ
ລ
ິ
ື່ ື່ ງໄດ
ໍ້ ິເລີື່ ມ

ໍ້ ນ
ການຈ ັດຕງແຜນການຄຸ
ມ
ູ
ັໍ້
ໍ້ ຄອງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ສາໍ້ ງຖານຂມ

ຫຼ ກາລ ັງດາເນີນ(ຊື່ ,

ໂຄງການພັດທະນາ;

ແຫຼື່ງທຶ ນ, ສາຍພົວພັນ)

•

ໍ້ ວນ-ນ
ໍ້ ວ
ໂຄງການຄຸມ
າຍ
ໍ້ ຄອງປື່າປໍ້ອງກ ັນນາມ
ື່
ໍ້ ງ ກປສ/ເທີ ນຫີນບູນ ທີື່ ແນ
ໍ້ ວ
ໍ້ ນ
ໃສປ
ົ ປັກຮ ັກສາອາື່ ງນາຍ
ື່ ກ
ໍ້ ງ ທີື່ ໄຫຼລ ົງໃສນ
ື່ າເທີ

•

ໍ້ ວນ-ນ
ໍ້ ວ
ໂຄງການຄຸມ
າຍ
ໍ້ ຄອງປາ
ື່ ປອ
ໍ້ ງກ ັນນາມ
ື່
ໍ້ ງ ຕອນໃຕ,ໍ້ ບລິສ ັດໄຟຟາ
ໍ້
ໍ້ ວນ
ເທີ ນຫີນບູນ ທີື່ ແນໃສປ
ທີື່ ໄຫຼ ລ ົງໃສນ
ົ ປັກຮ ັກສາອາື່ ງນາມ
ື່ ກ
ື່
ື່ ໍ້າເທີນ

•

ໍ້ ວນ-ນ
ໍ້
ໂຄງການຄຸມ
າຍວງ
ກປສ/ທະນາຄານໂລກ ທີື່
ໍ້ ຄອງປາ
ື່ ປອ
ໍ້ ງກ ັນນາມ
ື່
ໍ້ ວນ
ໍ້
ແນໃສປ
ທີື່ ໄຫຼລ ົງໃສນ
ງ
ົ ປັກຮ ັກສາອາື່ ງນາມ
ື່ ກ
ື່
ື່ າກະດິ

•

ໂຄງການຄຸມ
ົ ປັກຮ ັກ
ໍ້ ຄອງປາ
ື່ ສະຫງວນ ກປສ/ທະນາຄານໂລກ ທີື່ ແນໃສປ
ື່ ກ
ໍ້ ນ2
ສາປື່າຍອດນ ໍ້າຂອງນາເທີ

19. ໂຄງຮາື່ ງການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການ
ັ ໍ້
້ ຳ, (2). ຄະ
ສຳລ ັບກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງກຳນນີ,້ ຈະໄດແ
ັ້
້ ຕຕ
່ ງັ ້ 2 ຄະນະ: (1). ຄະນະຊີນ
່ ັ ໃນຮູບລມ
ນະຄມ
ັ ້ ດຈະກຳ ຄດງ
້ ຄອງໂຄງກຳນ ແລະ (3) ຄະນະຈ ັດຕງກິ
່ ນີ.້ ລຳຍລະອຽດຂອງແຕລ
່ ະ
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່ ັ ລມ
ພຳກສວ
່ ນ ມີດງ
່ ນີ:້

້ ຳ
1. ຄະນະຊີນ
ໍ້ າ ຈະໄດສ
ໍ້ ພາຍໃຕກ
ຄະນະຊີນ
ໍ້ າໍ້ ງຂນ
ໍ້ ານເປັນປະທານຂອງຫົວໜຳ້ ພຊສ ແຂວງ, ມີ ຮອງຫົວ
ໍ້ າວຽກຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ
ໜາໍ້ ພຊສ ແຂວງ ຊີນ
ໍ້ ມ ເປັນຜູປ
້ ະຈຳກຳນ, ນອກຈຳກຊີ້
້ ຳກິດຈະກຳຊ ັບພະຍຳກອນນ ້ຳ, ວຽກສິ່ ງແວດລອ
ນຳກຳນຄມ
້ ຄອງໂຄງກຳນແລວ
້ , ຍ ັງຈະຊີນ
້ ມ.
່ ັ ກຳ່ ວ ມີໜຳ້ ທີ່ ດງ
່ ັ ນີ:້
ຄະນະດງ
•

ໍ້ າໃນການເຄື່ ອນໄຫວຈ ັດຕງປະຕິ
ໃຫທ
ບ ັດໂຄງການ;
ັ ໍ້
ໍ້ ິ ດຊີນ

•

ຮ ັບຮອງເອົ າບ ົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການ;
ັ ໍ້

•

ຕ ົກລ ົງການດ ັດແກກ
ິ ຈະກາແລະງ ົບປະມານຂອງໂຄງການ;
ໍ້ ດ

•

ປະສານງານກ ັບພາກສວ
ື່ ນຕາື່ ງໆ.

ຄະນະຈະມີການປະຊຸມປະຈາງວດ ແລະ ຖາໍ້ ໂຄງການມີຄວາມຈາເປັນ ກື່ ອາດປະຊຸມພິເສດກ
ໄດ.ໍ້

2. ຄະນະຄຸມ
ໍ້ ຄອງໂຄງກຳນ
ໍ້ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫກ
ຄະນະຄມ
ັ ໍ້ ດຈະກາຂອງໂຄງ
້ ຄອງໂຄງກຳນ ຈະໄດສ
ໍ້ າໍ້ ງຂຶນ
ໍ້ ານຈ ັດຕງກິ
່ ັ ກຳ່ ວ ປະກອບດວ
ການດາເນີນຕາມຈຸດປະສ ົງ ແລະ ໄດຮ
ໍ້ ັບຜົນຕາມທີື່ ການ ົດໄວ.ໍ້ ຄະນະດງ
ໍ້ ຍ:
1. ຫົວໜາໍ້ ໂຄງການ:

ທາື່ ນ ສ ັນທະນາ ແກວ
ໍ້ ບ ົວລະວ ົງ ຮອງຫົວໜາໍ້ ຂະແໜງຊ ັບພະຍາ

ກອນນາໍ້
2. ຮອງຫົວໜາໍ້ ໂຄງການ: ທາື່ ນ ບຸນເພັ ງ ໄຊນະສິນ ຮອງຫົວໜາໍ້ ຂະແໜງສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ
3. ພະນ ັກງານບ ັນຊີໂຄງການ:

ທາື່ ນ ນ. ລາພອນ ໄຊໂກສີ .

4. ພະນ ັກງານການເງີນໂຄງການ ທາື່ ນ ນ. ວຽງທະຫວິນ ຈຸນດາລາ.
່ ັ ກຳ່ ວ ມີໜຳ້ ທີ່ ສຳຄ ັນດງ
່ ັ ນີ:້
ຄະນະດງ
1. ຮ ັບຜິດຊອບຕື່ ການຄຸມ
ໍ້ ຄອງບລິຫານ

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ໍ້

ກິດຈະກຳທີ່ ກຳນ ົດໃນແຜນ

້ ປະກອນແລະຫຳທີ່
ຂອງໂຄງກຳນ, ຄມ
້ ຄອງກຳນເງິນ (ໂອນເອົ ຳເງິນ, ເບີກຈຳ່ ຍ), ຈ ັດຊອ
ປກສຳ (ຄູຝກ);
2. ກະກຽມແຜນແລະບ ົດສະຫຼ ບທຳງດຳ້ ນວິຊຳກຳນແລະກຳນເງິນປະຈຳງວດ, ປະຈຳປີ ແລະ
້ ຳໂຄງກຳນ ພິຈຳລະນຳແລະຮ ັບຮອງ
ທຳ້ ຍໂຄງກຳນໃຫທ
ັ ເວລຳ ເພ່ ອລຳຍງຳນຄະນະຊີນ
້ ນ
ແລະ ລຳຍງຳນໃຫ້ ກປສ ແລະ ຜູໃ້ ຫທ
້ ນ.
3. ປະສຳນງຳນກ ັບ ກປສ ແລະ ພາກສວ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
ໍ້ ງ ເພື່ ອຄມ
້ ຄອງໂຄງກຳນໃຫບ
້ ັນລຕຳມ
ຄຳດໝຳຍ, ລວມທັງ ກຳນກວດສອບ, ກຳນຕິດຕຳມກວດກຳແລກປຽ່ ນບ ົດຮຽນ ແລະ
ກຳນສກສຳອ່ ນໆ ທີ່ ເຫັ ນວຳ່ ຈຳເປັນ.
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້ ຳມອບໝຳຍໃຫ.້
4. ປະຕິບ ັດທກໜຳ້ ວຽກອ່ ນໆທີ່ ກຽ່ ວຂອ
້ ງທີ່ ຄະນະຊີນ

ໍ້ ດຈະກາຂອງໂຄງກຳນ
3. ຄະນະຈ ັດຕັງກິ
ຄະນະ ທີື່ ປະກອບດວ
ໍ້ ຍພະນ ັກງານວິຊາການຈາກຂະແໜງການທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ໍ້ ງ ແລະ ຫອ
ໍ້ ງການ
ຊສ ເມອງກຽື່ ວຂອ
ບ ັດກິດຈະກາຂອງໂຄງການຮວ
ັໍ້
ໍ້ ງ ຈະໄດຈ
ໍ້ ັດຕງປະຕິ
ື່ ມກ ັນ, ຂະແໜງຊ ັບພະຍາກອນ
ໍ້
ໍ້ ສວ
ນາໍ້ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບນາໍ້ ພອ
າ.
ໍ້ ມແມນເລ
ື່ ື່ ອງປະລິມານນາໃນສາຍນ
ື່ ນການຕິດຕາມສິື່ ງແວດ
ລອ
ງແວດລອ
ໍ້ ມ (ຢາຂາໍ້ ຫຍາໍ້ ) ແມນຂະແໜງສິື່
ື່
ໍ້ ມ. ລາຍລະອຽດສະແດງໃນຮູບໂຄງຮາື່ ງການຈ ັດຕງັ ໍ້ ຄ
ື່ ັ ລຸມ
ດງ
ື່ ນີ:ໍ້

ໍ້ າ:
ຄະນະຊີນ
ຫົວໜຳ້ ພະແນກ ເປັນປະທຳນ
ໍ້ າວຽກຊ ັບພະຍາ
ຮອງຫົວໜາໍ້ ພຊສ ແຂວງ ຊີນ
ກອນນາໍ້ ແລະ ວຽກສິ່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ ເປັນຜູປ
້ ະຈຳ
ກຳນ

ຄະນະຄມ
້ ຄອງໂຄງການ:
- ຮອງຫົວໜາໍ້ ຂະແໜງຊ ັບພະຍາກອນນ ໍ້າ
- ຮອງຫົວໜາໍ້ ຂະແໜງສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ

ຄະນະວິຊາການ:
ໍ້
- ຂະແໜງຊ ັບພະຍາກອນນາ.
- ຂະແໜງສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ
- ຫອ
ໍ້ ງການ ຊສ ເມອງນາກາຍ
- ຫອ
ໍ້ ງການ ຊສ ເມອງຍ ົມມະລາດ
- ຫອ
ໍ້ ງການ ຊສ ເມອງມະຫາໄຊ
- ຫອ
ັ ໍ້
ໍ້ ງການ ຊສ ເມອງເຊບງໄຟ
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ຄຸມ
ໍ້ ຄອງການເງີນ:
- ບ ັນຊີ, ການເງິນ, ຈ ັດຊ-ໍ້ ຈ ັດຈາງ.
ໍ້
- ຄ ັງເງິນສ ົດ.

i.

ພະນ ັກງານແລະຊຽື່ ວຊານ
ບື່ ມີພະນ ັກງານຊຽື່ ວຊານ. ຄູຝຶກບາງໜາໍ້ ວຽກ ຈະແມນພະນ
ັກງານຈາກ ກຊສ, ມຊ ຫຼ ກປສ.
ື່
ໍ້ ອງ
ພະນ ັກງານຈ ັດຈາງຈ
ັດຊຂ
ໍ້

ກປສ

ຈະໄດໃໍ້ ຫກ
ັ ໍ້
ັດຊໍ້
ໍ້ ານສະໜັບສະໜູນໃນການຈ ັດຕງການຈ

ຈ ັດຈາງ.
ໍ້
ື່ ັ ກາື່ ວ ຕາມລະບ ົບ
ກປສ ຈະໄດຕ
ມ
ິ ຕາມແລະປະເມີນຜົນການຈ ັດຕງແລະຄຸ
ັ ໍ້
ໍ້ ດ
ໍ້ ຄອງໂຄງການດງ
ເພື່ ອເອົ າເຂົໍ້າໃນບ ົດສະຫຼຸ ບຂອງ ກປສ (ເບິື່ ງຂໍ້ 25).
ພະນ ັກງານອື່ ນໆຂອງແຂວງແລະເມອງຍ ັງຈະໄດເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ັ ໍ້ ດຈະກາຂອງໂຄງ
ື່ ມໃນການຈ ັດຕງກິ
ື່ ັ ກາື່ ວ, ເມື່ ອກຽື່ ວຂອ
ການດງ
ໍ້ ງ.
ແຜນການແຂວງ ແລະ ກ ົມທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ໍ້ ງຈະໄດປ
ໍ້ ະເມີນຜົນງານຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ
ພະນ ັກງານທີມງານໂຄງການ
20. ງ ົບປະມານລວມ
ສະເໜີງ ົບປະມານ ແລະ ຂ ັດຕິດກ ັບບ ົດສະເໜີໂຄງການຍອ
ີໍ້ ະສະແດງໃຫໍ້
ື່ ຍ (ເບີື່ ງຮາື່ ງທີື່ ໄດຂ
ໍ້ ັດຕິດມາພອ
ໍ້ ມນີ)ໍ້ . ໃນບ ົດສະເໜີນຈ
ເຫັ ນພຽງແຕ ື່ ງ ົບປະມານສ ັງລວມຂອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍ. ສ ັງເກດວາື່ ເມື່ ອໂຄງການຍອ
ື່ ຍຈະໄດຖ
ໍ້ ກຮ ັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການ
ຍອ
ັ ໍ້ ແມນອີ
ົ ງານໃນປີ ຜາື່ ນມາ, ອີງໃສຄ
ື່ ຍທັງໝົດ ແຕຫ
ື່ ຼ ງັ ຈາກປີ ທີ 1, ທຶນຮອນຈະປື່ອຍໃຫນ
ໍ້ ນ
ື່ ງໃສຜ
ື່ ນ
ື່ າດໝາຍທີື່ ການ ົດໃນແຜນ
ປີ ທື່ ີໄດຖ
ໍ້ ກຮ ັບຮອງເອົາ (ເບີື່ ງຂໍ້ 24).ສ າລ ັບໂຄງການຍອ
ື່ ຍທີື່ ໄດຮ
ໍ້ ັບຮອງແລວ
ໍ້ ຫອ
ໍ້ ງການກປສຈະເປັນຜູເໍ້ ຮັດແຜນຈ ັດຊໍ້-ຈ ັດຈາໍ້ ງ
ຕາື່ ງໆ.

ອ ົງປະກອບ
(ບື່ ເກີນ 5 ອ ົງປະກອບລວມທັງການຄຸໍ້ມຄອງ
ໂຄງການ)

ໍ້ ແຂງ ໃຫໍ້
ອ ົງປະກອບ 1: ສາໍ້ ງຄວາມເຂັມ
ພະນ ັກງານແຂວງແລະເມອງ
ອ ົງປະກອບ 2: ສະໜັບສະໜູນແຜນງານ
ຄຸມ
ໍ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້
ອ ົງປະກອບທີ 3: ການບລິຫານ ແລະ ຄຸມ
ໍ້
ຄອງໂຄງການ
ລວມມູນຄາື່ ພໍ້ນຖານ
ຄາື່ ແຮສຸກເສີນ (5%)
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ງ ົບປະມານ
(ລາໍ້ ນກີບ)

ໄລຍະເວລາຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ 5 ປີ 2016 ັ ໍ້
2020 (ລາໍ້ ນກີບ)
ປີ ທີ 1

ປີ ທີ 2

ປີ ທີ 3

ປີ ທີ 4

ປີ ທີ 5

240.5

88

37

47.5

22

46

302.75

56.75

87

57

36

66

281.3

125.3

38

38

31

49

824.55

270.1

162

142.5

89

161

41.2

13.5

8.1

7.1

4.5

8.1

ລວມຍອດ

865.8

283.6

170.1

149.6

93.5

169.1

21. ຄວາມຍນຍ ົງ
ໍ້ ສຸດ.
ອະທິ ບາຍຜົນໄດຂ
ໍ້ ອງໂຄງການຍື່ອຍຈະມີສຶບຕື່ ຫຼ ຮ ັກສາໄວໍ້ ຫຼ ງັ ໂຄງການສີນ

ຄວາມຍນຍ ົງຂອງກິດຈະກາໂຄງການຍອ
ື່ ຍ

ແມນການມີ
ບກ
ຸ ຄະລະກອນ,
ື່

ມີລະບ ົບການເຮັດວຽກ

ື່ ັ ນນ,
ແລະ ມີເຄື່ ອງມທີື່ ສາມາດນາໃຊຕ
ັ ໍ້ ພະນ ັກງານຜູປ
ັກງານລ ັດ.
ໍ້ ື່ ໄປ. ດງ
ໍ້ ະຕິບ ັດໂຄງການ ຈະແມນພະນ
ື່
ໃນນນ,
ັໍ້ ອາດມີການການ ົດເອົ າຜູທ
ີ ວາມຮູແ
ໍ້ ື່ ີ ສາມາດແນະນາຜູອ
ໍ້ ື່ ນ, ຜູມ
ໍ້ ຄ
ໍ້ ລະປະສ ົບການ ເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມໃນການ
ເຄື່ ອນໄຫວຕາື່ ງໆ. ສວ
ື່ ນພະນ ັກງານໜຸມ
ື່ ນອ
ໍ້ ຍກື່ ຈະໄດຈ
ໍ້ ັດໃຫມ
ໍ້ າເຮັດວຽກໃນທີມ ເພື່ ອໃຫເໍ້ ຂົາເຈົໍ້າໄດມ
ໍ້ ໂີ ອ
ໍ້ ຈະຖກນາໃຊ ໍ້ ແລະປັບປຸງ ເພື່ ອ
ກາດໃນການຮຽນຮູ.ໍ້ ແນນ
ື່ ອນ, ກ ົນໄກ, ລະບ ົບແລະເຄື່ ອງມທີື່ ໄດສ
ໍ້ າໍ້ ງຂຶນ
ໍ້ .
ເຮັດໃຫກ
ດໃຫມ
ົ
ີ ະສິດທິ ພາບດີຂນ
ໍ້ ານປະສານງານ ແລະ ຄຸມ
ໍ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນນ ໍ້າ, ມນລະພິ
ໍ້ ປ
22. ການປະຕິບ ັດຕາມນະໂຍບາຍປໍ້ອງກ ັນສິື່ງແວດລອ
ໍ້ ມແລະສ ັງຄ ົມ
ກວດກາເບີື່ ງວາື່ ມີຄວາມຕໍ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸໍ້ມຄອງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຫຼ ບື່ (ກອບແຜນຄຸໍ້ມຄອງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ
ແລະ ສ ັງຄ ົມ ສາມາດຄນຫາໄດ
ົ ໍ້
ໍ້ ທີື່ ເວັບໄຊ ກປສ.

ໃນການກວດສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີື່ ບື່ ສະໜັບສະໜູນນນັໍ້ ເຫັ ນວາື່ ບື່ ເຫັ ນວາື່ ມີກດ
ິ ຈະກາໃດທີື່ ມີ
ຜົນກະທົບທາງສິື່ ງແວດລອ
ັ ໍ້ ໂຄງການຍອ
ີ ດ
ິ ຈະກາອ ັນໃດ ທີື່ ອາດສາໍ້ ງ
ໍ້ ມຫຼ ສ ັງຄ ົມ. ສະນນ,
ື່ ຍນີໍ້ ບື່ ໄດມ
ໍ້ ກ
່ ັ ນນັ້ ຈ່ ງບ່ ຈຳເປັນເຮັດແຜນດງ
່ ັ ກຳ່ ວ.
ຫຼ ສື່ງົ ຜົນກະທົບຕື່ ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ແຕຢ
ື່ າື່ ງໃດ. ດງ

23. ການມີສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມຂອງຊຸມຊ ົນ ລວມທັງບ ັນຫາບ ົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດ ັບບາໍ້ ນ
ເບີື່ ງຕາມເອກະສານແນະນາ ກຽື່ ວກ ັບຂນຕອນປະຕິ
ບ ັດ ໃນແຜນການມີສື່ວນຮວ
ັ ໍ້
ົ ໍ້
ື່ ມຂອງຊຸມຊ ົນ ຊື່ ງສາມາດຄນຫາໄດ
ໍ້ ທີື່
ເວັ ບໄຊ ກປສ.

ຊຸມຊ ົນຈະເຂົໍ້າຮວ
ົໍ້
ື່ ມໃນກິດຈະກາຂອງໂຄງການເປັນຕນ

ໍ້
ແຜນງານຄຸມ
ໍ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນນາ,

ແຜນ

ື່ ັ ກາື່ ວ, ຈະເຂົໍ້າໃຈ, ເຫັ ນ
ຄຸມ
ໍ້ ຄອງສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ (ຢາຂາໍ້ ຫຍາໍ້ ), ຊຶື່ ງເຂົາເຈົາໍ້ ມີສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມທຸກກິດຈະກາດງ
ດີນາ ແລະ ເປັນເຈົໍ້າການໃນການຄຸມ
ໍ້ ຄອງ, ນາໃຊ ໍ້ ແລະ ປົກປໍ້ອງສິດແລະໜາໍ້ ທີື່ ຂອງເຂົາເຈົາໍ້ ຫຼ າຍ
ກວາື່ ເກົື່ າ;

ອ ັນຈະເຮັດໃຫຊ
ັ ໃຈໃນການອະນຸລກ
ັ ຊ ັບພະຍາກອນ
ໍ້ ຸມຊ ົນໄດເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມດວ
ໍ້ ຍຄວາມສະໝກ

ື່ ັ ກາື່ ວ ແມຍິ
ຂອງບາໍ້ ນ ແລະ ປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູຂ
ື່ ອງຕ ົນ. ໃນການເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມດງ
ື່ ງ ຫຼ ອ ົງການແມຍິ
ື່ ງ
ໃນທອ
ໍ້ ງຖິື່ ນ ຈະໄດຈ
ໍ້ ັດໃຫເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມ. ແຕໃື່ ນນີ,ໍ້ ຈະໄດເໍ້ ຮັດການປຶ ກສາຫາລລະອຽດຕື່ ມໃນເວລາຈ ັດຕງັ ໍ້
ປະຕິບ ັດໂຄງການ.
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24. ບ ັນຫາບ ົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ການວາງແຜນຄ ົນໃສກ
ິ ຈະກາຕາື່ ງໆຂອງໂຄງການຈະໄດຄ
ື່ ດ
ໍ້ ານຶງກຽື່ ວກ ັບບ ັນຫາບ ົດບາດຍິງໍ້ ະ
ຊາຍເຊິື່ ງຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 20% ຂອງຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່ ມຕອ
ໍ້ ງເປັນເພດຍິງ. ໜາໍ້ ວຽກກຽື່ ວກ ັບໂຄງການຍອ
ື່ ຍນີຈ
ແມນການກ
ານ ົດຜູເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ື່
ື່ ມການຝຶກອ ົບຮ ົມ, ລ ົງຕິດຕຳມສະພຳບຊ ັບພະຍຳກອນນ ້ຳ, ໂດຍກວດເບິື່ ງ
ອ ັດຕາສວ
ື່ ນການເຂົໍ້າຮວ
ື່ ມຂອງເພດຍິງຕື່ ມໂດຍອີງໃສສ
ື່ ະພາບຂອງຂະແໜງ.

25. ເງື່ ອນໄຂ ການປະຕິບ ັດແຜນງານປະຈາປີ ທື່ ີ ໄດຕ
ໍ້ ົກລ ົງກ ັນ
ລາຍການເປົາໍ້ ໝາຍທີື່ ໄດຕ
ົ ລົງວື່າຈະໄດສ
ໍ້ ກ
ໍ້ າເລັ ດ ເພື່ ອເປັນເງື່ ອນໄຂການອະນຸມ ັດງ ົບປະມານໃນປີ ຕື່ ໄປ.

ໄດຕ
ໍ້ ົກລ ົງໃນເງື່ ອນໄຂທີື່ ວາື່ :
• ປະຕິບ ັດຖກຕອ
ໍ້ ງດາໍ້ ນຄວາມໂປື່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕອ
ໍ້ ງການໃນການປໍ້ອງກ ັນຜ ົນກະທົບ (ຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ ໄດໃໍ້ ນ
ລະດ ັບປານກາງ ໃນປີ ທີ 1 ແລະ ພໃຊໃໍ້ ນປີ ຕື່ ໄປ).
• ປະຕິບ ັດຖກຕອ
ໍ້ ງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດາໍ້ ນຈານວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ ໄດໃໍ້ ນ
ລະ ດ ັບປານກາງ ໃນປີ ທີ 1 ແລະ ພໃຊໃໍ້ ນປີ ຕື່ ໄປ).
• ໃນປີ ທີ 1 ຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 50% ຂອງກິດຈະກາແຜນປີ ໄດສ
ໍ້ າເລັ ດ. ໃນປີ ທີ 2 ແລະຕື່ ໄປຢາື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 70%
ຂອງແຕລ
ື່ ະ ກິດຈະກາ ແຜນປີ ໄດສ
ໍ້ າເລັ ດ.
• ເປົໍ້າໝາຍຂອງຜ ົນຮ ັບໃນປີ ທື່ ີພວມປະຕິບ ັດນນັ ໍ້

ໄດມ
ີ ານວ ັດແທກ,
ໍ້ ກ

ປະເມີນຜ ົນ

ແລະ

ສະແດງໃຫເໍ້ ຫັ ນ

ຄວາມຄບໜາໍ້ ທີື່ ຈະສາເລັ ດຕາມເປົໍ້າໝາຍ.
ໍ້ ແລະຮ ັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕລ
• ແຜນວຽກແລະງ ົບປະມານປີ ໃໝື່ ຈະໄດສ
ໍ້ າໍ້ ງຂຶນ
ື່ ະປີ .

26. ບ ັນຊີເອກະສານຂ ັດຕິດ
ື່ ົ ຂ ັດຕິດເອກະສານດງ
ື່ ັ ຕື່ ໄປນີໂ
ໍ້ ດຍອີງໃສຮ
ຈງ
ື່ າື່ ງທີື່ ສະໜອງໃຫໃໍ້ ນ EXCEL:
 ກອບຜົນຮ ັບໂຄງກຳນຍອ
ົ ໄລຍະໂຄງກຳນ)
່ ຍ (ທັງໝດ
 ແຜນງ ົບປະມານຂອງໂຄງການຍອ
ົ (a) ແຍກຕາມອ ົງປະກອບ (ເອກກະສານຂ ັດຕິດ
ື່ ຍທັງໝດ

1) ແລະ (b) ແຍກປະເພດ (ເອກກະສານຂ ັດຕິດ 2).
ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີ ທີ 1 ແຍກຕາມອ ົງປະກອບ(ເອກກະສານຂ ັດຕິດ 3).
ໍ້ ລະຈ ັດຈາໍ້ ງ (ເອກກະສານຂ ັດຕິດ 4)
 ແຜນຈ ັດຊແ
□ ແຜນຄຸມ
ໍ້ ຄອງສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມຂອງໂຄງການຍອ
ື່ ຍ, ຖາໍ້ ຫາກຕອ
ໍ້ ງເຮັດ (ເອກກະສານຂ ັດຕິດ 5 )
ວ ັນທີ :…………………..
ຮ ັບຮູແ
ໍ້ ລະເຫັ ນດີໂດຍ:
ຫົວໜາໍ້ ພະແນກຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິື່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ ແຂວງຄາມວນ
ື່
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ສະເໜີໂດຍ:
ຂະແໜງຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້

