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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
-----===000===----- 

 
ຫ້ອງການລັດຖະບານ 
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ  

 

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 

ຂ ໍ້ແນະນ  າ: 

• ຄ  າຮໍ້ອງສາມາດຍ ື່ ນເປັນພາສາລາວ.   

• ບນັທດັຖານທີື່ ຈະໄດໍ້ທຶນມດີ ັື່ງຕ ື່ ໄປນີໍ້: (i) ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດແລະແຜນການຂອງ ລດັຖະບານ /

ແຂວງ; (ii) ຖ ກກບັໜຶື່ ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍື່ອຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສໍ້າງ ຄວາມສາມາດ, ຊວີະນາໆ

ພນັ, ຄວບຄມຸມນົລະພິດ, ຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ, ຄຸໍ້ມຄອງທີື່ ດນິ); (iii) ຖ ກກບັຕວົຊີໍ້ວດັຢື່າງໜໍ້ອຍ 1 ຕວົຂອງ 

ກປສ (iv) ບ ື່ ມກີດິຈະກ  າທີື່ ເກ ອດຫໍ້າມ.   

• ໂຄງການຍື່ອຍ, ຖໍ້າແມ ື່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດໍ້ຕໍ້ອງມຜີນົງານທີື່ ດເີພ ື່ ອຈະຕ ື່ ໃນປີຕ ື່ ໄປ. ການປະເມນີຜນົງານປະຈ  າປີ ພວົພນັ 

ກບັທຶນ, ການຄຸໍ້ມຄອງແລະຜນົໄດໍ້ຮບັໃນປີນ ັໍ້ນ ຊຶື່ ງໄດໍ້ກ  ານດົໄວໍ້. 

ເລກລະຫດັບດົສະເໜີໂຄງການຍື່ອຍຂອງ ກປສ: 

1. ຊ ື່  ແລະ ທີື່ ຢູື່ຂອງອງົການຈດັຕ ັໍ້ງ

ປະຕິບດັໂຄງການຍື່ອຍ: 

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ 

ແຂວງຄ  າມ ື່ວນ 

ຖະໜນົ ອຸື່ນຄ  າ, ບໍ້ານເລົື່ າໂພໄຊ, ເມ  ອງທື່າແຂກ, ແຂວງຄ  າ

ມ ື່ວນ 

ໂທລະສບັ ຫຼ  ແຟັກ: 051 214 204 

2. ຊ ື່ , ໜໍ້າທີື່ , ບື່ອນພວົພນັລະອຽດ 

ຈດຸປະສານງານຜູໍ້ສະເໜີຈດັຕ ັໍ້ງ

ປະຕິບດັໂຄງການຍື່ອຍ: 

ທື່ານ ສນັທະນາ ແກໍ້ວບວົລະວງົ ຮອງຫວົໜໍ້າຂະແໜງຊບັ

ພະຍາກອນນ  ໍ້າ 

ທື່ານ ເດດສກັດາ ຊມົພສູ ີຫວົໜໍ້າຂະແໜງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ      

ມ ຖ : 020 23486111, 020 55751172 

E_mail: santhana.klv@ gmail.com 

3. ລະດບັພ ໍ້ນທີື່ ຂອງໂຄງການຍື່ອຍ 

(ອາດຫຼາຍກວື່າ 1 ທາງເລ ອກ) 

□ ລະດບັສາກນົ 

 ລະດບັ ສນູກາງ/ລະດບັຊາດ, ກລນ ໃຫໍ້ບອກເປົໍ້າໝາຍ:  

 ລະດບັແຂວງ/ເມ  ອງ, ກລນ ໃຫໍ້ບອກຊ ື່ ແຂວງ: ຄ  າມ ື່ວນ, 
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ເມ  ອງ: ນາກາຍ, ຍມົະລາດ ແລະ ມະຫາໄຊແລະ ເຊບ ັໍ້ງໄຟ 

4. ຊ ື່ ໂຄງການຍື່ອຍ ໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງອື່າງຮບັນ  ໍ້າເທີນ-ນ  ຳ້ກະດງິ ແບບປະສມົປະສານ

ແຂວງຄ  າມ ື່ວນ. 

5. ຈ  ານວນທຶນທີື່ ຂ : (ງບົປະມານ ເປັນ

ເງນິກບີ) 

865,8 ລໍ້ານກບີ 

6. ກອງທຶນຍື່ອຍຂອງກປສທີື່ ໃຫໍ້

ທຶນ:   (ໃຫໍ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງ

ເລ ອກ) 

□ນະໂຍບາຍ 

□ ຊວີະນາໆພນັ 

 ຄວບຄມຸມນົລະພິດ 

 ຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ 

□ ຄຸໍ້ມຄອງທີື່ ດນິ 

7. ໜໍ້າວຽກສະຖາບນັ ຫຼ ຂະແໜງ

ການທີື່ ພວົພນັກບັໂຄງການ 

ຍື່ອຍ, ສິື່ ງທໍ້າທາຍແລະ ບລິູມະ

ສິດ (ອະທິບາຍກື່ຽວກບັໜໍ້າທີື່ ຂອງຜູໍ້

ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜໍ້າ

ວຽກທີື່ ເຮັດໃນປະຈບຸນັ,ບລິູມະສິດທີື່

ຕໍ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນ

ການແກໍ້ໄຂບລິູມະສິດ ແລະຂ ໍ້ຄງົຄໍ້າງ

ດ ັື່ງກື່າວ). 

ສະພາບລວມ:  

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ 

(ພຊສ) ແຂວງຄ  າມ ື່ວນ ແມ ື່ນການຈດັຕ ັໍ້ງໜ ື່ ງໄດໍ້ສໍ້າງຂ ໍ້ນໃນເດ ອນ 

ມງັກອນ 2012 ມໜີໍ້າທີື່ ຄຸໍ້ມຄອງມະຫາພາກຂ ັໍ້ນແຂວງ ກື່ຽວກບັ

ຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແລະສິື່ ງແວດລໍ້ອມ, ຜນັຂະ 

ຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະລດັເພ ື່ ອຮບັປະກນັການ

ພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ, ປະຈບຸນັ ພຊສ ແຂວງປະກອບມ ີ 11 

ຂະແໜງການ ແລະ 1 ກອງ, ມພີະນກັງານລດັຖະກອນຂ ັໍ້ນ

ແຂວງ 118 ຄນົ, ຍງິ 27 ຄນົ, ພະນກັງານ 95% ມ ີ4 ຄນົ. 

 

ໜໍ້າທີື່ ຂອງໜື່ວຍງານ: 

ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ (ຂຊນ) ເຮັດໜໍ້າທີື່ ໃນການ 

ຄຸໍ້ມຄອງ, ອະນລຸກັ, ຟ ໍ້ນຟ,ູ ນ  າໃຊໍ້ແລະພດັທະນານ  ໍ້າໜໍ້າດນິ, ນ  ໍ້າ

ໃຕໍ້ດນິ, ຄຸໍ້ມຄອງທາງດໍ້ານປະລິມານແລະຄນຸນະພາບນ  ໍ້າ, ບນັດາ 

ສາຍແມ ື່ນ  ໍ້າ ເປັນຕ ົໍ້ນແມ ື່ນ  ໍ້າລ  າເຊ, ຫໍ້ວຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບງຶ, ດນິ

ບ ລິເວນນ  ໍ້າ ທີື່ ມຊີບັພະຍາກອນແຫຼື່ງນ  ໍ້າຄ : ຊວີະນາໆພນັ ທາງນ  ໍ້າ

, ຫີນ, ຫີນແຮື່, ຊາຍ, ແຮື່ທາດແລະ ອ ື່ ນໆ ທີື່ ຢູື່ໃນນ  ໍ້າ. ປະຈບຸນັ 

ຂຊນ ມພີະນກັງານ ແລະ ອາສາສະໜກັທງັໝດົ 14 ຄນົ, ພະ 

ນກັງານ 6 ຄນົ, ຍງິ 3 ຄນົ, ອາສາສະໜກັ 9 ຄນົ, ຍງິ 4 ຄນົ, 

ມ ີ 2 ໜື່ວຍງານຄ : ໜື່ວຍງານຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ ແລະ ໜື່ວຍ
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ງານຄຸໍ້ມຄອງຄນຸນະພາບນ  ໍ້າ ແລະ ສໍ້າງຈດິສ  ານກຶ. 

ໜໍ້າທີື່ ຂອງໜື່ວຍງານ: 

ຂະແໜງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ (ຂສວ) ເຮັດໜໍ້າທີື່ ເປັນເສນາທິ

ການໃຫໍ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ 

ແຂວງຄ  າມ ື່ວນ ໃນການຈດັຕ ັໍ້ງຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານປກົປກັຮກັ 

ສາສິື່ ງແວດລໍ້ອມ, ວຽກງານຄຸໍ້ມຄອງມນົລະພິດ, ວຽກງານປະເມນີ

ຜນົກະທບົຕ ື່ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ ທ  າມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ. ປະຈບຸນັ 

ຂສລ ມພີະນກັງານ ແລະ ອາສາສະໜກັທງັໝດົ 25 ຄນົ, 

ພະນກັງານ 10 ຄນົ, ຍງິ 0 ຄນົ, ອາສາສະໜກັ 15 ຄນົ, ຍງິ 

5 ຄນົ, ມ ີ2 ປະກອບມ ີ3 ໜື່ວຍງານຄ : ໜື່ວຍງານສ ົື່ງເສມີຄນຸ

ນະພາບສິື່ ງແວດລໍ້ອມ,ໜື່ວຍງານຄຸໍ້ມຄອງມນົລະພິດ ແລະ ໜື່ວຍ

ງານປະເມນີຜນົກະທບົຕ ື່ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງໜື່ວຍງານໃນປະຈບຸນັ: 

ຂຊນ ປະຈບຸນັ ມກີ ໍ້ອງຖື່າຍຮບູທ  າມະດາ 1 ໜື່ວຍ, 

ເຄ ື່ ອງ GPS 1 ໜື່ວຍ ແລະ ຄອມພີວເຕີຕ ັໍ້ງໂຕະ 3 ໜື່ວຍ ເຊິື່ ງ

ຖ ວື່າບ ື່ ພ, ເຄ ື່ ອງວດັແທກຄນຸນະພາບນ  ໍ້າ 1 ເຄ ື່ ອງ (ຍີື່ ຫ ໍ້ 

SPECTROQUANT PHARO300) ປະກອບໂດຍໂຄງການ

ນ  ໍ້າຫີນບນູ (2014-2015). ລດົກະບະປະຈ  າຂະແໜງມ ີ 1 ຄນັ. 

ນອກນີ ້ເຫັນວຳ່ຍງັຈ  ຳກດັຫຼຳຍ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູກຳນຄ ມ້ຄອງ

ອຳ່ງນ  ຳ້ເທີນ-ນ  ຳ້ກະດງິ; ພໍ້ອມນ ັໍ້ນ, ງບົປະມານປະຈ  າປີທີື່ ໄດໍ້ຈາກ

ລດັກ ື່ມຈີ  າກດັຫຼາຍ.  

 

ສິື່ ງທໍ້າທາຍ ແລະ ບລິູມະສິດຄວາມຕໍ້ອງການ:  

ພະນກັງານທີື່ ຮບັຜິດຊອບວຽກງານຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າທງັ

ຢູື່ພາຍໃນ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊນສ ເມ  ອງມຄີວາມຮູໍ້ ແລະ 

ບດົຮຽນຈ  າກດັຢູື່ ໃນການຄຸໍ້ມຄອງອື່າງແມ ື່ນ  ໍ້າ. ຄຽງຄູື່ກນັນີໍ້, 

ຄວາມສາມາດໃນການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງ ຂຊນ ຍງັບ ື່ ສງູເທ ື່ ອ ແລະ 

ຈ  າເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີານປບັປງຸ.   

ສະນ ັໍ້ນ, ບລິູມະສິດແມ ື່ນຈ  າເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີານປບັປງຸ

ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫໍ້ພະນກັງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ເມ  ອງ, 

ເຊິື່ ງຍງັຂາດຄວາມຮູໍ້ຄວາມສາມາດພ ໍ້ນຖານໃນການຄຸໍ້ມຄອງອື່າງ
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ແມ ື່ນ  ໍ້າ ລວມມກີານວາງແຜນ, ການຕດິຕາມ, ການປະສານງານ

ກບັຜູໍ້ມສີື່ວນຮື່ວມ ແລະ ການບງັຄບັໃຊໍ້ມາດຕະການ ລວມທງັປະ

ກອບອປຸະກອນທີື່ ຈ  າເປັນ. 

 

8. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍື່ອຍ 

(ໃຫໍ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

ປບັປງຸຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການຄຸໍ້ມຄອງອື່າງຮບັນ  ໍ້າເທີນ-ນ  ໍ້າກະດງິ 

ແລະ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ (ຢາຂໍ້າຫຍໍ້າ) ແຂວງຄ  າມ ື່ວນ. 

9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ ແລະ 

ຍດຸທະສາດຂອງລດັຖະບານ ທີື່  

ສະໜບັສະໜນູໂດຍໂຄງການ 

ຍື່ອຍ (ລວມທງັແຜນຍດຸທະສາດຂອງ

ແຂວງຖໍ້າເປັນໄປໄດໍ້). 

ໂຄງການຍື່ອຍນີໍ້ ສະໜບັສະໜນູບນັດາຍດຸທະສາດທີື່ ສ  າຄນັຕື່າງໆ

ດ ັື່ງລຸື່ມນີໍ້: 

 

 - ຍດຸທະສາດຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ 

ໄລຍະ 10 ປີ, (2016 - 2025) ແລະ ໄລຍະ 5 ປີ (2016- 

2020) ຂອງແຂວງຄ  າມ ື່ວນ. 

- ຮື່າງຍດຸທະສາດການຄຸໍ້ມຄອງອື່າງນ  ໍ້າເທີນ-ນ  ໍ້າກະດງິ ແບບ 

ປະສມົປະສານປີ 2020 ແລະ ແຜນດ  າເນນີປີ 2013-2017. 

10 ຜນົຮບັລະດບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ 

ລະດບັໂລກທີື່ ໂຄງການຍື່ອຍສະໜບັ

ສະໜນູ ຫຼ ປະກອບສື່ວນ (ເຊັື່ ນ: ການ

ຮື່ວມມ ລະຫວື່າງຊາດ, ການແລກປື່ຽນຄວາມ

ຮູໍ້, …ໃນເຂດພາກພ ໍ້ນ). 

  

11. ຕວົຊີໍ້ວດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການ 

ຍື່ອຍ (ຂຽນລາຍການຕວົຊີໍ້ວດັຜນົຮບັ 

ຂອງໂຄງ ການຍື່ອຍພໍ້ອມທງັອະທິບາຍ

ຕວົຊີໍ້ວດັຜນົໄດໍ້ຮບັ ແລະຜນົກະທບົ

ຂອງໂຄງການຍື່ອຍ ເປັນຜນົປະໂຫຍດ

ໄລຍະຍາວ ໃດໜຶື່ ງສະເພາະກື່ຽວກບັສິື່ ງ

ຂອງຫຼ ການບ ລິການຕ ື່ ກ ຸື່ມຜູໍ້ໄດໍ້ຮບັຜນົ

ປະໂຫຍດເປົໍ້າໝາຍ).  

ຕວົຊີໍ້ວດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍື່ອຍມດີ ັື່ງນີໍ້: 

- ຕວົຊີໍ້ວດັທີ 3: ດດັສະນຂີອງຄວາມສາມາດ ທີື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວໄດໍ້

ຂອງອງົ ການຮບັຜິດຊອບໂຄງການຍື່ອຍ. 

- ຕວົຊີໍ້ວດັ 4.1: ຈ  ານວນຜູໍ້ໄດໍ້ຮບັຝຶກອບົຮມົ (ຄນົ ແລະ ແຍກ

ເພດ) 

- ຈ  ານວນຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມ 218 ຄນົ, ຍງິ 45 ຄນົ 

- ຂ ັໍ້ນແຂວງ 142 ຄນົ, 34 ຄນົ. 

- ຂ ັໍ້ນເມ  ອງ 60 ຄນົ, 11 ຄນົ. 

- ບດົລາຍງານສະພາບລວມອື່າງຮບັນ  ໍ້າເທີນ - ນ  ໍ້າກະດງິສະບບັ

ປບັປງຸ. 

 ບດົລາຍງານສະພາບການຄຸໍ້ມຄອງຢາຂໍ້າຫຍໍ້າແຂວງຄ  າມ ື່ວນ 

 ໜື່ວຍງານມຄີວາມສາມາດເຄ ື່ ອນໄຫວໄດໍ້, ພະນກັງານວຊິາ
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ການໄດໍ້ມຄີວາມຮບັຮູໍ້ໃນການຄຸໍ້ມຄອງຢາຂໍ້າຫຍໍ້າ.   

 

12. ຜນົໄດໍ້ຮບັຕ ົໍ້ນຕ ຂອງໂຄງການ 

ຍື່ອຍ (ສິື່ ງຂອງຫຼ ການບ ລິການທີື່ ໄດໍ້

ຮບັຈາກການກະທບົໃສື່ຂອງໂຄງການ 

(ໂຕຂບັເຄ ື່ ອນການສະໜອງ) ເຊັື່ ນ: 

ຈ  ານວນພະນກັງານທີື່ ໄດໍ້ຝ ກ, 

ເອກະສານຄູື່ມ   ເປັນຈ  ານວນໃດໜຶື່ ງທີື່

ໄດໍ້ສໍ້າງຂຶໍ້ນ) 

1. ໜື່ວຍງານມຄີວາມສາມາດເຄ ື່ ອນໄຫວໄດໍ້, ພະນກັງານວິ

ຊາການໄດໍ້ມຄີວາມຮບັຮູໍ້ໃນການຄຸໍ້ມຄອງອື່າງຮບັນ  ໍ້າ ແລະ 

ວຽກງານທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງ.  

2. ລາຍງານສະພາບລວມອື່າງນ  ໍ້າເທີນ-ນ  ໍ້າກະດງິ ໃນແຕື່ລະ
ປີຮື່ວມກບັ ພຊສ ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ. 

 

13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ  າ (ຂຽນລາຍການອງົປະກອບ ແລະກດິຈະກ  າທີື່ ຈະເຮັດໃຫໍ້ເກດີຜນົໄດໍ້ຮບັຂໍ້າງເທີງ. ບ ື່

ຄວນໃຫໍ້ຫຼາຍຫວື່າ 5 ອງົປະກອບ (ເບີື່ ງລາຍລະອຽດຢູື່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ  າປີຂດັຕິດ). 

 

ອງົປະກອບ ກດິຈະກ  າຕ ົໍ້ນຕ  

ອງົປະກອບທີ 1:  

ສໍ້າງຄວາມສາມາດ

ໃຫໍ້ພະນກັງານຂ ັໍ້ນ

ແຂວງ ແລະ ເມ  ອງ 

ກດິຈະກ  າ 1.1 - ຝຶກອບົຮມົຄວາມຮູໍ້ພ ໍ້ນຖານດໍ້ານ GIS 

ການຝ ກອບົຮມົຄວາມຮູໍ້ພ ໍ້ນຖານດໍ້ານ GIS ໂດຍແມ ື່ນກມົຊບັພະຍາ 

ກອນນ  ໍ້າເປັນຜູໍ້ຈດັ ມວີຊິາການແຂວງ ແລະ ວຊິາການເມ  ອງ ທີື່ ນອນໃນອື່າງ

ເຂົໍ້າຮື່ວມໃນການຝຶກອບົຮມົ ມວີຊິາການແຂວງ 4 ຄນົ, ຂ ັໍ້ນເມ  ອງ 6 ຄນົລວມ 

10 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.2 - ຝຶກອບົຮມົການຄຸໍ້ມຄອງອື່າງແມື່ນ  ໍ້າແບບປະສມົປະສານ 

ໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າແບບປະສມົປະສານ 

ໃນລະດບັອື່າງຮບັນ  ໍ້າ ໂດຍແມ ື່ນກມົຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ (ກຊສ) ຈະເປັນຜູໍ້ຝຶກ

ໃຫໍ້,ໂດຍຈະເຊນີບນັດາພະນກັງານວຊິາການແຂວງແລະເມ  ອງ ທີື່ ນອນໃນອື່າງ

ນ  ໍ້າປີລະ 1 ເທ ື່ ອ 2 ເທ ື່ ອໃນ 5 ປີ  ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມຂ ັໍ້ນແຂວງ 4 ຄນົ, ຂ ັໍ້ນເມ  ອງ 

6 ຄນົ (ການຕກົລງົ ລະຫວື່າງກມົຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າກບັແຂວງຄ  າມ ື່ວນ). 

 

 

ກດິຈະກ  າ 1.3  ຈດັກອງປະຊຸມປະຈ  າປີລະດບັສງູ (ຂ ັ ໍ້ນຮອງເຈົໍ້າແຂວງ ຫຼ  

ພະແນກ) ທີື່ ແຂວງຈດັຂຶໍ້ນ  
 

ແຂວງ ຈະຈດັກອງປະຊຸມກບັແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ ໃນລະດບັສງູ (ຂ ັໍ້ນຮອງ

ເຈົໍ້າແຂວງຫຼ ພະແນກ) ທີື່ ແຂວງຄ  າມ ື່ວນຈດັຂຶໍ້ນ 2 ເທ ື່ ອໃນ 5 ປີ (ເຊນີແຂວງ 

ບ ລິຄ  າໄຊເຂົໍ້າຮື່ວມ 5 ຄນົ, ກມົຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ, ກອງທຶນ ລວມທງັໝດົປະ
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ມານ 20  ຄນົ) ແນໃສື່ທບົທວນສະພາບອື່າງຮບັນ  ໍ້າ, ແຜນເຄ ື່ ອນໄຫວປກົປກັ

ຮກັສາແລະຄຸໍ້ມຄອງ, ບນັຫາຕື່າງໆ; ແລະ ຈະເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມແບບດຽວ

ກນັຢູື່ບ ລິຄ  າໄຊ (ແບບປື່ຽນຜຽນກນັ).  
 

ກດິຈະກ  າ 1.4 ຝຶກອບົຮມົການສໍ້າງແຜນທີື່ ຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ 

ການຈດັຝຶກອບົຮມົການສໍ້າງແຜນທີື່ ຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ(ນ  ໍ້າຖ ໍ້ວມ, ແຫໍ້ງ 

ແລໍ້ງ) ໃນລະດບັອື່າງຮບັນ  ໍ້າ ໂດຍແມ ື່ນກມົຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ (ກຊສ) ເປັນຜູໍ້

ຝຶກໃຫໍ້, ໂດຍຈະເຊນີບນັດາພະນກັງານວິຊາການແຂວງ ແລະ ເມ  ອງທີື່ ນອນ

ໃນອື່າງນ  ໍ້າ 1 ເທ ື່ ອ ໃນນີໍ້ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມຂ ັໍ້ນແຂວງ 4 ຄນົ, ຂ ັໍ້ນເມ  ອງ 6 ຄນົ 

(ການຕກົລງົລະຫວື່າງກມົຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າກບັແຂວງ). 

 

ກດິຈະກ າ 1.5 ເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມຢູື່ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ 

ເພ ື່ ອເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມ ທີື່ ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊຈດັຂ ໍ້ນຢື່າງໜໍ້ອຍປີລະ 1 ເທ ອ, 

3 ເທ ື່ ອໃນ 5 ປີ, ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມມຄີະນະຊີໍ້ນ  າໂຄງການ ແລະ ທີມງານໂຄງການ

ມ ີ3 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.6 ຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນແຜນຄຸໍ້ມຄອງອື່າງ 

ຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການເພ ື່ ອທບົທວນຄ ນແຜນຄຸໍ້ມຄອງອື່າງຮບັນ  ໍ້າ

ເທີນ-ນ  ໍ້າກະດງິ ທີື່ ສໍ້າງຂ ໍ້ນໂດຍກອງເລຂາ ແລະ ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕິບດັໃນໄລຍະ

ຜື່ານມາ ໃນໄລຍະຕ ົໍ້ນຂອງໂຄງການ ແລະ ທໍ້າຍໂຄງການ ລວມແລໍ້ວ 2 

ເທ ື່ ອໃນ 5 ປີ, ຈະເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມແບບດຽວກນັຢູື່ບ ລິຄ  າໄຊ (ແບບປື່ຽນ

ຜຽນກນັ)ລວມທງັໝດົປະມານ 20  ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ າ 1.7  ໄປຮື່ວມກອງປະຊຸມທບົທວນແຜນຄຸໍ້ມຄອງອື່າງແຂວງ ບລຊ 
 

    ເພ ື່ ອເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມ ທີື່ ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊຈດັຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອທບົທວນແຜນ

ຄຸໍ້ມຄອງອື່າງ ຢື່າງໜໍ້ອຍປີລະ 1 ເທ ອ, 2 ເທ ື່ ອໃນ 5 ປີ, ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມມຄີະນະ

ຊ ໍ້ນ  າໂຄງການ ແລະ ທີມງານໂຄງການມ ີ2 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.8 - ການແລກປື່ຽນບດົຮຽນກບັໂຄງການຍື່ອຍອ ື່ ນໆໃນປະເທດ  

ແລກປື່ຽນບດົຮຽນການຈດັຕ ັໍ້ງແຜນຄຸໍ້ມຄອງອື່າງຮບັນ  ໍ້າຕື່າງໆທີື່ ເປັນຕວົ

ແບບເປັນຕ ົໍ້ນ ອື່າງນ  ໍ້າຊ  າ ແຂວງຫວົພນັ, ອື່າງນ  ໍ້າງ  ື່ມ ແຂວງວຽງຈນັ, ອື່າງນ  ໍ້າ

ຮຸື່ງ ແຂວງໄຊຍະບລີູ  2 ເທ ື່ ອໃນ 5 ປີ (ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມ 5 ຄນົ). 
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ກດິຈະກ  າ 1.9. ເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມປະຈ  າປີຂອງ ກປສ 

ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມປະ

ຈ  າປີຂອງ ກປສ ຕາມການຄ  າເຊນີຂອງ ກປສ ຢື່າງໜໍ້ອຍ 3 ເທ ອໃນ 5 ປີ 

ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມຢື່າງໜໍ້ອຍ 5 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.10. ຝຶກອບົຮມົກື່ຽວກບັການຄຸໍ້ມຄອງໂຄງການຍື່ອຍ 

ພະນກັງານຄຸໍ້ມຄອງໂຄງການແຂວງຄ  າມ ື່ວນ ຈະເຂົໍ້າຮື່ວມໃນການຝຶກ

ອບົຮມົກື່ຽວກບັການຄຸໍ້ມຄອງໂຄງການຍື່ອຍຢື່າງໜໍ້ອຍ 2 ເທ ື່ ອໃນ 5 ປີ  

ລວມມ ີ(ວຊິາການ, ການເງນິແລະບນັຊ)ີ 4 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.11 - ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄ ບໜໍ້າຂອງໂຄງການ 

ຈດັກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄ ບໜໍ້າການປະຕບິດັໂຄງການປະຈ  າ 6 

ເດ ອນ ແລະ ປະຈ  າປີ ໂດຍເຊນີ ຈາກ ກອງທຶນ, ກມົຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ 

ແລະ ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ ປີລະ 2 ເທ ື່ ອໃນ 5 ປີ, ແລະ ຈະເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະ

ຊຸມແບບດຽວກນັຢູື່ບ ລິຄ  າໄຊ (ແບບປື່ຽນຜຽນກນັ) ລວມທງັໝດົປະມານ 15  

ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ າ 1.12  ຈດັກອງປະຊຸມທ  າຄວາມເຂົໍ້າໃຈໂຄງການ 

 ກື່ອນຈະເລີື່ ມຈດັຕ ັໍ້ງປະຕິບດັໂຄງການ, ຕໍ້ອງໄດໍ້ຈດັກອງປະຊຸມທ  າຄວາມເຂົໍ້າ 

ໃຈກື່ຽວກບັບນັດາພະແນກການ, ຂະແໜງການ, ບນັດາເມ  ອງທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງໃຫໍ້

ຮບັຮູໍ້ກດິຈະກ  າໂຄງການ ຈດັຂ ໍ້ນ 1 ເທ ື່ ອຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມ 20 ຄນົ.  

ກດິຈະກ  າ 1.13. ຝຶກອບົຮມົກື່ຽວກບັການຄຸໍ້ມຄອງໂຄງການຍື່ອຍ (ມນົລະພິດ) 

ພະນກັງານໂຄງການ ຈະເຂົໍ້າຮື່ວມໃນການຝຶກອບົຮມົກື່ຽວກບັການຄຸໍ້ມ

ຄອງໂຄງການຍື່ອຍ 4 ຄນົ (ວຊິາການ, ການເງນິ ແລະ ບນັຊ)ີ ຈດັໂດຍກອງ

ທຶນ ໃນປີທີ 1 ແລະ ຈະມຄີວຳມຮູໃ້ນກຳນຄ ມ້ຄອງໂຄງກຳນຍອ່ຍດຂີ ນ້.  

ກດິຈະກ  າ 1.14 . ຈດັກອງປະຊຸມສະຫຸຼບປີ ສ  າລບັ 3 ແຂວງ (ມນົລະພິດ) 

ໂຄງການຍື່ອຍ ຈະຈດັກອງປະຊຸມໃນທກຸທໍ້າຍປີ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ 3 ແຂວງ

ໄດໍ້ແລກປື່ຽນບດົຮຽນໃນການຈດັຕ ັໍ້ງໂຄງການຍື່ອຍ ຊຶື່ ງໃນນີໍ້ ແຕື່ລະແຂວງ ຈະ

ສະເໜີຜນົທີື່ ໄດໍ້ຮບັຈາກກດິຈະກ  າທີື່ ໄດໍ້ຈດັຕ ັໍ້ງ, ການຄຸໍ້ມຄອງໂຄງການຍື່ອຍ, 

ບນັຫາແລະບດົຮຽນທີື່ ຖອດຖອນໄດໍ້, ໃນນີໍ້  ແຕື່ລະແຂວງຈະເຂົໍ້າຮື່ວມປະມານ 

3-4ຄນົ ໂດຍໃຊໍ້ເວລາປະມານ 1 ວນັ ແລະ ເມ  ື່ອເໝາະສມົ ກ ື່ໄປຢໍ້ຽມຢາມ
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ພາກສະໜາມ 1 ວນັ ເພ ື່ ອສ າພດັກບັການເຮັດວຽກຂອງກ  າມະກອນ.  

  

 

ກດິຈະກ  າ 1.15. ເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມຜູໍ້ມສີື່ວນຮື່ວມປະຈ  າປີຂອງ ກປສ  

(ມນົລະພິດ) 

ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົໍ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມ ຜູໍ້ມ ີ

ສື່ວນຮື່ວມປະຈ  າປີຂອງ ກປສ ຕາມການຄ  າເຊນີຂອງ ກປສ ໃນປີທີ 3 ໂດຍມີ

ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມຢື່າງໜໍ້ອຍ 4 ຄນົ. 
 

ອງົປະກອບທີ 2:  

ສະໜບັສະໜນູວຽກ 

ງານຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະ 

ຍາກອນນ  ໍ້າ 

ກດິຈະກ  າ 2.1 ຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການພດັທະນາຕື່າງໆ 

ປບັປງຸຖານຂ ໍ້ມນູໂຄງການພດັທະນາຕື່າງໆຢູື່ແຂວງຄ  າມ ື່ວນ ໂດຍແຍກ

ເປັນອື່າງຮບັນ  ໍ້າ, ປື່າສະຫງວນ, ເມ  ອງ, ແຂວງແລະ ອ ື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະ 

ພາຍໃນອື່າງຮບັນ  ໍ້າເທີນ-ນ  ໍ້າກະດງິ ພາຍໃນແຂວງຄ  າມ ື່ວນ ເພ ື່ ອສມົທຽບ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.2 ສ  າຫຼວດຈດຸກວດກາຄນຸນະພາບນ  ໍ້າ  

ລງົສ  າຫຼວດເພ ື່ ອກ  ານດົຈດຸຕດິຕາມ, ກວດກາຄນຸນະພາບນ  ໍ້າຢູື່ ນ  ໍ້າຍມົ, 

ຄອງສ ົື່ງນ  ໍ້າເທີນ2, ນ  ໍ້າພີດ, ນ  ໍ້າກະທໍ້າງແລະນ  ໍ້າເຊບ ັໍ້ງໄຟ (ມະຫາໄຊເກົື່ າ) 

ແລະຈດຸອ ື່ ນໆ ຕາມຫຼກັການໂດຍໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງ GPS ຈບັຄື່າພິກດັ (ສໍ້າງແຜນທີື່  

ສະແດງຈດຸ). 
 

 

ກດິຈະກ  າ 2.3  ຕິດຕາມ, ກວດກາດໍ້ານຄນຸນະພາບນ  ໍ້າ 

    ຕດິຕາມ, ກວດກາດໍ້ານປະລິມານນ ໍ້ າ ແລະ ຄນຸນະພາບນ  ໍ້າເຂດ ນ  ໍ້າ

ຍມົ, ຄອງສ ົື່ງນ  ໍ້າເທີນ2, ນ  ໍ້າພີດ, ນ  ໍ້າເຊບ ັໍ້ງໄຟ (ເມ  ອງມະຫາໄຊເກົື່ າ), ນ  ໍ້າ

ກະທໍ້າງ, ໂດຍໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງກວດກາຄນຸນະພາບນ  ໍ້າຂອງໂຄງການນ  ໍ້າຫີນບນູ 3 

ເທ ື່ ອຕ ື່ ປີ ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມ 6 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.4 ສໍ້າງບດົລາຍງານປະຈ  າປີ  

ຜູໍ້ຮບັຜິດຊອບໂຄງການຈະສງັລວມຂ ໍ້ມນູສໍ້າງບດົສະຫຼູບລາຍງານປະຈ  າ

ໄຕມາດ, ປະຈ  າ 6 ເດ ອນແລະປະຈ  າປີ ເພ ື່ ອລາຍງານຜູໍ້ໃຫໍ້ທຶນ ແລະ ຂະ 

ແໜງການຕື່າງໆ. 
 

 

ກດິຈະກ  າ 2.5  ແຂວງ ລງົເຮັດວຽກກບັເມ  ອງ ແລະ ກບັບ ລິສດັ ເພ ື່ ອຕິດ

ຕາມຄວາມຄ ບໜໍ້າໃນການແກໍ້ໄຂບນັຫາ 
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    ແຂວງ ຈະຕດິຕາມ, ຊຸກຍູໍ້ບ ລິສດັ ເພ ື່ ອປະຕບິດັພນັທະໃນການຄຸໍ້ມຄອງ

ຢາຂໍ້າຫຍໍ້າ ທີື່ ນ  າໃຊໍ້ໃນສວນອໍ້ອຍ ໃຫໍ້ຖ ກຕາມຫຼກັການ ແລະ ປຶກສາຫາລ ແກໍ້

ໄຂບນັຫາ ແລະ ຊຸກຍູໍ້ແລະຊີໍ້ນ  າເມ  ອງ ໃນການສໍ້າງຈດິສ  ານກຶກື່ຽວກບັຢາຂໍ້າ 

ຫຍໍ້າ ແລະ ແນະນ  າຫຼກັການທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ. 

 

 

ກດິຈະກ  າ 2.6 ເຜີຍແຜື່ຄວາມສ  າຄນັໃນການຄວບຄມຸຜນົຮໍ້າຍຂອງຢາຂໍ້າຫຍໍ້າ 

ແລະ ສງັລວມເອົາຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊນົ  

ເມ  ອງ ຈະເຜີຍແຜື່ຄວາມສ  າຄນັໃນການຄວບຄມຸຢາຂໍ້າຫຍໍ້າ ແລະ ສງັ 

ລວມເອົາຄວາມຄດິຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊນົ ກື່ຽວກບັບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວ ພາຍໃຕໍ້

ການຊີໍ້ນ  າຂອງແຂວງ ແລະ ມ.ຊ ແລະ ຮື່ວມມ  ກບັບ ລິສດັເພ ື່ ອດ  າເນນີການ. 

ຜນົການລງົເຮັດວຽກດ ັື່ງກ ື່າວ ຈະໄດໍ້ມກີານປຶກສາຫາລ ກນັໃນແຕື່ລະປີ. 

 

ກດິຈະກ າ 2.7 ເກບັກ າຂ ໍ້ມນູການນ າໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ ໂດຍເມອືງ 

ເມ  ອງຈະລງົເກບັກ  າຂ ໍ້ມນູການນ  າໃຊໍ້ຢາຂໍ້າຫຍໍ້າໃນບນັດາສວນອໍ້ອຍ

ຂອງບນັດາບໍ້ານເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຕິດຕາມເອົາຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງປະຊາ

ຊນົ ກື່ຽວກບັບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວ. 
 

 

 

ອງົປະກອບທີ 3. 

ການບ ລິຫານ ແລະ 

ຄຸໍ້ມຄອງໂຄງການ 

2.4.1. ສໍ້າງທີມຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ສໍ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈຮື່ວມກນັໃນ

ທີມງານ 

3.4.2. ຈດັຊ ໍ້ອປຸະກອນໂຄງການ  

3.4.3. ສຳ້ງບດົລາຍງານປະຈ  າ 6 ເດ ອນ ແລະ ປະຈ  າປີກື່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜໍ້

າ ກດິຈະກ  າທີື່ ໄດໍ້ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ ລວມທງັຕວົຊີໍ້ວດັ ແລະ ຜນົທີື່ ໄດໍ້ຮບັ ແລະ 

ການເງນິ (ລວມທງັການຈດັຊ ໍ້) ຊຶື່ ງຈະໄດໍ້ສ ົື່ງໃຫໍ້ຫໍ້ອງການ ກປສ ແລະ ຂຶໍ້ນ

ແຜນການ 6 ເດ ອນແລະປີຕ ື່ ໄປ ໂດຍອງີໃສື່ແຜນລວມ. 

3.4.4. ປະສຳນກບັອງົກຳນກຽ່ວຂອ້ງອ ່ ນໆ ກຽ່ວກບັກຳນຄ ມ້ຄອງໂຄງກຳນ 

ໂດຍສະເພຳະ ກບັ ກປສ 
 

14. ຜູໍ້ເປົໍ້າໝາຍທີື່ ໄດໍ້ຮບັ

ຜນົປະໂຫຍດ 

ພະນກັງານລດັ 

ຈ  ານວນທງັໝດົ (___218____) ແມ ື່ຍງິ (__45__) 

ລະດບັສນູກາງ (_____12__) ແມ ື່ຍງິ (____0__) 

ລະດບັແຂວງ (____146____) ແມ ື່ຍງິ (____34__) 
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ລະດບັເມ ອງ (___60____) ແມ ື່ຍງິ (__11____)  

ຊຸມຊນົທໍ້ອງຖີື່ນ (_34  ບໍ້ານ_)  

ຈ  ານວນຄນົ (____) ແມ ື່ຍງິ (______) 

□ນກັສກຶສາ (_______) ແມ ື່ຍງິ (______) 

□ມວນຊນົທົື່ວໄປ 

□ພາກສື່ວນເອກຊນົ 

15. ມ ໍ້ເລີື່ ມໂຄງການ  01/01/2016 

16. ມ ໍ້ປິດໂຄງການ (ໄລ 

ຍະໂຄງການເປັນປີ) 

30/12/2020 (ໄລຍະ 5 ປີ) 

17. ຜູໍ້ຮ ື່ວມທຶນ (ແຫຼື່ງ 

ແລະຈ  ານວນເປັນໂດ

ລາລວມທງັທຶນສມົທບົ

ເປັນວດັຖ ຸແລະ ແຮງ

ງານ)  

ທຶນປະກອບສື່ວນຂອງລດັຖະບານກື່ຽວກບັ ພະນກັງານລດັ, ສະຖານທີື່  

ເຮັດວຽກ ແລະ ອປຸະກອນ ເຊີື່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັື່ງນີໍ້: ລດົກະບະ 1 ຄນັ, 

ລດົຈກັ 1 ຄນັ, ຄອມພິວເຕ ີ4 ຊຸດ, ປິື່ ນເຕ ີ1 ໝື່ວຍ ແລະ ໂຕະຕ ັື່ງຈ  ານວນ 

2 ຊຸດພະນກັງານ, ການບ  າລງຸຮກັສາຫໍ້ອງການ ແລະ ອ ື່ ນໆ... ລວມເປັນທຶນ

ສມົທບົທງັໝດົປະມານ 163 ລໍ້ານກບີ. 

18. ໂຄງການ/ແຜນງານ 

ເສມີໃສື່ສິື່ ງໄດໍ້ລິເລີື່ ມ 

ຫຼ  ກ  າລງັດ  າເນນີ(ຊ ື່ , 

ແຫຼື່ງທຶນ, ສາຍພວົພນັ) 

• ໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ, ກປສ/ທະນາຄານໂລກ ມກີານຕດິຕາມ

ການຈດັຕ ັໍ້ງແຜນການຄຸໍ້ມຄອງໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ສໍ້າງຖານຂ ໍ້ມນູ

ໂຄງການພດັທະນາ; 

• ໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງປື່າປໍ້ອງກນັນ  ໍ້າມ ື່ວນ-ນ  ໍ້າຍໍ້ວງ ກປສ/ເທີນຫີນບນູ ທີື່ ແນ

ໃສື່ປກົປກັຮກັສາອື່າງນ  ໍ້າຍໍ້ວງ ທີື່ ໄຫຼລງົໃສື່ນ  ໍ້າເທີນ 

• ໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງປື່າປໍ້ອງກນັນ  ໍ້າມ ື່ວນ-ນ  ໍ້າຍໍ້ວງ ຕອນໃຕໍ້, ບ ລິສດັໄຟຟໍ້າ

ເທີນຫີນບນູ ທີື່ ແນໃສື່ປກົປກັຮກັສາອື່າງນ  ໍ້າມ ື່ວນ ທີື່ ໄຫຼລງົໃສື່ນ  ໍ້າເທີນ 

• ໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງປື່າປໍ້ອງກນັນ  ໍ້າມ ື່ວນ-ນ  ໍ້າຍວງ ກປສ/ທະນາຄານໂລກ ທີື່

ແນໃສື່ປກົປກັຮກັສາອື່າງນ  ໍ້າມ ື່ວນ ທີື່ ໄຫຼລງົໃສື່ນ  ໍ້າກະດງິ 

• ໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງປື່າສະຫງວນ ກປສ/ທະນາຄານໂລກ ທີື່ ແນໃສື່ປກົປກັຮກັ

ສາປື່າຍອດນ  ໍ້າຂອງນ  ໍ້າເທີນ2   

 

19. ໂຄງຮື່າງການຈດັຕ ັໍ້ງປະຕິບດັໂຄງການ 

 

ສ  ຳລບັກຳນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງກຳນນີ,້ ຈະໄດແ້ຕຕ່ ັງ້ 2 ຄະນະ: (1). ຄະນະຊີນ້  ຳ, (2). ຄະ

ນະຄ ມ້ຄອງໂຄງກຳນ ແລະ (3) ຄະນະຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  ຳ ຄ ດ ັງ່ໃນຮບູລ ມ່ນີ.້ ລຳຍລະອຽດຂອງແຕລ່ະ
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ພຳກສວ່ນ ມດີ ັງ່ລ ມ່ນີ:້ 

 

1. ຄະນະຊີນ້  ຳ 

ຄະນະຊີໍ້ນ  າ ຈະໄດໍ້ສໍ້າງຂ ໍ້ນພາຍໃຕໍ້ການເປັນປະທານຂອງຫວົໜຳ້ ພຊສ ແຂວງ, ມ ີຮອງຫວົ

ໜໍ້າ ພຊສ ແຂວງ ຊີໍ້ນ  າວຽກຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ ແລະ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ ເປັນຜູປ້ະຈ  ຳກຳນ, ນອກຈຳກຊີ້

ນ  ຳກຳນຄ ມ້ຄອງໂຄງກຳນແລວ້, ຍງັຈະຊີນ້  ຳກດິຈະກ  ຳຊບັພະຍຳກອນນ  ຳ້, ວຽກສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ຄະນະດ ັງ່ກຳ່ວ ມໜີຳ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 

• ໃຫໍ້ທິດຊີໍ້ນ  າໃນການເຄ ື່ ອນໄຫວຈດັຕ ັໍ້ງປະຕິບດັໂຄງການ; 

• ຮບັຮອງເອົາບດົລາຍງານ ແລະ ແຜນການເຄ ື່ ອນໄຫວຈດັຕ ັໍ້ງປະຕິບດັໂຄງການ; 

• ຕກົລງົການດດັແກໍ້ກດິຈະກ  າແລະງບົປະມານຂອງໂຄງການ;  

• ປະສານງານກບັພາກສື່ວນຕື່າງໆ. 

ຄະນະຈະມກີານປະຊຸມປະຈ  າງວດ ແລະ ຖໍ້າໂຄງການມຄີວາມຈ  າເປັນ ກ  ື່ອາດປະຊຸມພິເສດກ 

ໄດໍ້. 

 

2. ຄະນະຄຸໍ້ມຄອງໂຄງກຳນ 

ຄະນະຄ ມ້ຄອງໂຄງກຳນ ຈະໄດໍ້ສໍ້າງຂຶໍ້ນເພ ື່ ອຮບັປະກນັໃຫໍ້ການຈດັຕ ັໍ້ງກດິຈະກ  າຂອງໂຄງ

ການດ  າເນນີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ໄດໍ້ຮບັຜນົຕາມທີື່ ກ  ານດົໄວໍ້. ຄະນະດ ັງ່ກຳ່ວ ປະກອບດໍ້ວຍ: 

1. ຫວົໜໍ້າໂຄງການ: ທື່ານ ສນັທະນາ ແກໍ້ວບວົລະວງົ ຮອງຫວົໜໍ້າຂະແໜງຊບັພະຍາ 

ກອນນ  ໍ້າ 

2. ຮອງຫວົໜໍ້າໂຄງການ: ທື່ານ ບນຸເພັງ ໄຊນະສນິ ຮອງຫວົໜໍ້າຂະແໜງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ 

3. ພະນກັງານບນັຊໂີຄງການ:  ທື່ານ ນ. ລ  າພອນ ໄຊໂກສ ີ. 

4. ພະນກັງານການເງນີໂຄງການ ທື່ານ ນ. ວຽງທະຫວນິ ຈນຸດາລາ. 
 

ຄະນະດ ັງ່ກຳ່ວ ມໜີຳ້ທ່ີສ  ຳຄນັດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຮບັຜິດຊອບຕ ື່ ການຄຸໍ້ມຄອງບ ລິຫານ ການຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ ກດິຈະກ  ຳທ່ີກ  ຳນດົໃນແຜນ

ຂອງໂຄງກຳນ, ຄ ມ້ຄອງກຳນເງນິ (ໂອນເອົຳເງນິ, ເບີກຈຳ່ຍ), ຈດັຊ ອ້  ປະກອນແລະຫຳທ່ີ

ປ ກສຳ (ຄຝູ ກ); 

2. ກະກຽມແຜນແລະບດົສະຫຼ ບທຳງດຳ້ນວຊິຳກຳນແລະກຳນເງນິປະຈ  ຳງວດ, ປະຈ  ຳປີ ແລະ 

ທຳ້ຍໂຄງກຳນໃຫທ້ນັເວລຳ ເພ ່ ອລຳຍງຳນຄະນະຊີນ້  ຳໂຄງກຳນ ພິຈຳລະນຳແລະຮບັຮອງ 

ແລະ ລຳຍງຳນໃຫ ້ກປສ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ ນ. 

3. ປະສຳນງຳນກບັ ກປສ ແລະ ພາກສື່ວນກື່ຽວຂໍ້ອງ ເພ ື່ ອຄ ມ້ຄອງໂຄງກຳນໃຫບ້ນັລ ຕຳມ

ຄຳດໝຳຍ, ລວມທງັ ກຳນກວດສອບ, ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ 

ກຳນສ ກສຳອ ່ ນໆ ທ່ີເຫັນວຳ່ຈ  ຳເປັນ. 
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4. ປະຕິບດັທ ກໜຳ້ວຽກອ ່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທ່ີຄະນະຊີນ້  ຳມອບໝຳຍໃຫ.້ 

 

 

3. ຄະນະຈດັຕ ັ ໍ້ງກດິຈະກ  າຂອງໂຄງກຳນ 

ຄະນະ ທີື່ ປະກອບດໍ້ວຍພະນກັງານວຊິາການຈາກຂະແໜງການທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງ ແລະ ຫໍ້ອງການ 

ຊສ ເມ  ອງກື່ຽວຂໍ້ອງ ຈະໄດໍ້ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການຮື່ວມກນັ, ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ

ນ  ໍ້າ ຕິດຕາມຄນຸນະພາບນ  ໍ້າ ພໍ້ອມແມ ື່ນເລ ື່ ອງປະລິມານນ  ໍ້າໃນສາຍນ  ໍ້າ. ສື່ວນການຕດິຕາມສິື່ ງແວດ

ລໍ້ອມ (ຢາຂໍ້າຫຍໍ້າ) ແມ ື່ນຂະແໜງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ. ລາຍລະອຽດສະແດງໃນຮບູໂຄງຮື່າງການຈດັຕ ັໍ້ງ ຄ 

ດ ັື່ງລຸື່ມນີໍ້: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄະນະຊີໍ້ນ  າ: 

ຫວົໜຳ້ພະແນກ ເປັນປະທຳນ 

ຮອງຫວົໜໍ້າ ພຊສ ແຂວງ ຊີໍ້ນ  າວຽກຊບັພະຍາ

ກອນນ  ໍ້າ ແລະ ວຽກສິ່ ງແວດລໍ້ອມ ເປັນຜູປ້ະຈ  ຳ

ກຳນ 

ຄະນະຄ ມ້ຄອງໂຄງການ:  

- ຮອງຫວົໜໍ້າຂະແໜງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ  

- ຮອງຫວົໜໍ້າຂະແໜງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ 

 

ຄະນະວຊິາການ: 

- ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ. 

- ຂະແໜງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ 

- ຫໍ້ອງການ ຊສ ເມ  ອງນາກາຍ 

- ຫໍ້ອງການ ຊສ ເມ  ອງຍມົມະລາດ 

- ຫໍ້ອງການ ຊສ ເມ  ອງມະຫາໄຊ 

- ຫໍ້ອງການ ຊສ ເມ  ອງເຊບ ັໍ້ງໄຟ 

 

ຄຸໍ້ມຄອງການເງນີ: 

- ບນັຊ,ີ ການເງນິ, ຈດັຊ ໍ້-ຈດັຈ ໍ້າງ. 

- ຄງັເງນິສດົ. 
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i. ພະນກັງານແລະຊື່ຽວຊານ 
ບ ື່ ມພີະນກັງານຊື່ຽວຊານ. ຄຝຶູກບາງໜໍ້າວຽກ ຈະແມ ື່ນພະນກັງານຈາກ ກຊສ, ມຊ ຫຼ  ກປສ. 

ພະນກັງານຈດັຈ ໍ້າງຈດັຊ ໍ້ຂອງ ກປສ ຈະໄດໍ້ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູໃນການຈດັຕ ັໍ້ງການຈດັຊ ໍ້

ຈດັຈ ໍ້າງ.  

ກປສ ຈະໄດໍ້ຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັໍ້ງແລະຄຸໍ້ມຄອງໂຄງການດ ັື່ງກ ື່າວ ຕາມລະບບົ 

ເພ ື່ ອເອົາເຂົໍ້າໃນບດົສະຫຸຼບຂອງ ກປສ (ເບິື່ ງຂ ໍ້ 25). 

ພະນກັງານອ ື່ ນໆຂອງແຂວງແລະເມ  ອງຍງັຈະໄດໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມໃນການຈດັຕ ັໍ້ງກດິຈະກ  າຂອງໂຄງ

ການດ ັື່ງກ ື່າວ, ເມ  ື່ອກື່ຽວຂໍ້ອງ. 

ແຜນການແຂວງ ແລະ ກມົທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງຈະໄດໍ້ປະເມນີຜນົງານຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ

ພະນກັງານທີມງານໂຄງການ  

 

20. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງບົປະມານ ແລະ ຂດັຕດິກບັບດົສະເໜີໂຄງການຍື່ອຍ (ເບີື່ ງຮື່າງທີື່ ໄດໍ້ຂດັຕິດມາພໍ້ອມນີໍ້). ໃນບດົສະເໜີນີໍ້ຈະສະແດງໃຫໍ້

ເຫັນພຽງແຕື່ ງບົປະມານສງັລວມຂອງໂຄງການຍື່ອຍ. ສງັເກດວື່າເມ  ື່ອໂຄງການຍື່ອຍຈະໄດໍ້ຖ ກຮບັຮອງໝດົໄລຍະໂຄງການ

ຍື່ອຍທງັໝດົ ແຕື່ຫຼງັຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປື່ອຍໃຫໍ້ນ ັ ໍ້ນ ແມ ື່ນອງີໃສື່ຜນົງານໃນປີຜື່ານມາ, ອງີໃສື່ຄາດໝາຍທີື່ ກ  ານດົໃນແຜນ

ປີທີື່ ໄດໍ້ຖ ກຮບັຮອງເອົາ (ເບີື່ ງຂ ໍ້ 24).ສ າລບັໂຄງການຍື່ອຍທີື່ ໄດໍ້ຮບັຮອງແລໍ້ວຫໍ້ອງການກປສຈະເປັນຜູໍ້ເຮັດແຜນຈດັຊ ໍ້-ຈດັຈ ໍ້າງ

ຕື່າງໆ.  

 

ອງົປະກອບ ງບົປະມານ 
ໄລຍະເວລາຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ 5 ປີ 2016 -

2020 (ລໍ້ານກບີ) 

(ບ ື່ ເກນີ 5 ອງົປະກອບລວມທງັການຄຸໍ້ມຄອງ

ໂຄງການ) 
(ລໍ້ານກບີ) 

ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ປີທີ 5 

    

ອງົປະກອບ 1: ສໍ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫໍ້

ພະນກັງານແຂວງແລະເມ  ອງ 
240.5 88 37 47.5 22 46 

ອງົປະກອບ 2: ສະໜບັສະໜນູແຜນງານ

ຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ 
302.75 56.75 87 57 36 66 

ອງົປະກອບທີ 3: ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸໍ້ມ

ຄອງໂຄງການ 
281.3 125.3 38 38 31 49 

ລວມມນູຄື່າພ ໍ້ນຖານ 824.55 270.1 162 142.5 89 161 

ຄື່າແຮສກຸເສນີ (5%) 41.2 13.5 8.1 7.1 4.5 8.1 
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ລວມຍອດ 865.8 283.6 170.1 149.6 93.5 169.1 

 

 

21. ຄວາມຍ ນຍງົ 

ອະທິບາຍຜນົໄດໍ້ຂອງໂຄງການຍື່ອຍຈະມສຶີບຕ ື່  ຫຼ  ຮກັສາໄວໍ້ ຫຼງັໂຄງການສີໍ້ນສດຸ. 

ຄວາມຍ ນຍງົຂອງກດິຈະກ  າໂຄງການຍື່ອຍ ແມ ື່ນການມບີກຸຄະລະກອນ, ມລີະບບົການເຮັດວຽກ 

ແລະ ມເີຄ ື່ ອງມ  ທີື່ ສາມາດນ  າໃຊໍ້ຕ ື່ ໄປ. ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ, ພະນກັງານຜູໍ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຈະແມ ື່ນພະນກັງານລດັ. 

ໃນນ ັໍ້ນ, ອາດມກີານກ  ານດົເອົາຜູໍ້ທີື່ ສາມາດແນະນ  າຜູໍ້ອ ື່ ນ, ຜູໍ້ມຄີວາມຮູໍ້ແລະປະສບົການ ເຂົໍ້າຮື່ວມໃນການ

ເຄ ື່ ອນໄຫວຕື່າງໆ. ສື່ວນພະນກັງານໜຸື່ມນໍ້ອຍກ ື່ຈະໄດໍ້ຈດັໃຫໍ້ມາເຮັດວຽກໃນທີມ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ເຂົາເຈົໍ້າໄດໍ້ມໂີອ

ກາດໃນການຮຽນຮູໍ້. ແນື່ນອນ, ກນົໄກ, ລະບບົແລະເຄ ື່ ອງມ  ທີື່ ໄດໍ້ສໍ້າງຂຶໍ້ນ ຈະຖ ກນ  າໃຊໍ້ ແລະປບັປງຸ ເພ ື່ ອ

ເຮັດໃຫໍ້ການປະສານງານ ແລະ ຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ, ມນົລະພິດໃຫໍ້ມປີະສດິທິພາບດຂີ ໍ້ນ.  

 

22. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປໍ້ອງກນັສິື່ ງແວດລໍ້ອມແລະສງັຄມົ 

ກວດກາເບີື່ ງວື່າມຄີວາມຕໍ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸໍ້ມຄອງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຫຼ  ບ ື່  (ກອບແຜນຄຸໍ້ມຄອງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ 

ແລະ ສງັຄມົ ສາມາດຄ ົໍ້ນຫາໄດໍ້ ທີື່ ເວັບໄຊ ກປສ. 

ໃນການກວດສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີື່ ບ ື່ ສະໜບັສະໜນູນ ັໍ້ນ ເຫັນວື່າບ ື່ ເຫັນວື່າມກີດິຈະກ  າໃດທີື່ ມ ີ

ຜນົກະທບົທາງສິື່ ງແວດລໍ້ອມຫຼ ສງັຄມົ. ສະນ ັໍ້ນ, ໂຄງການຍື່ອຍນີໍ້ ບ ື່ ໄດໍ້ມກີດິຈະກ  າອນັໃດ ທີື່ ອາດສໍ້າງ 

ຫຼ  ສ ົື່ງຜນົກະທບົຕ ື່ ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ແຕື່ຢື່າງໃດ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈ ່ງບ ່ ຈ  ຳເປັນເຮັດແຜນດ ັງ່ກຳ່ວ. 

 

23. ການມສີື່ວນຮື່ວມຂອງຊຸມຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບໍ້ານ 

     ເບີື່ ງຕາມເອກະສານແນະນ  າ ກື່ຽວກບັຂ ັ ໍ້ນຕອນປະຕິບດັ ໃນແຜນການມສີື່ວນຮື່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຊ ື່ ງສາມາດຄ ົໍ້ນຫາໄດໍ້ ທີື່

ເວັບໄຊ ກປສ. 

ຊຸມຊນົຈະເຂົໍ້າຮື່ວມໃນກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການເປັນຕ ົໍ້ນ ແຜນງານຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ, ແຜນ

ຄຸໍ້ມຄອງສິື່ ງແວດລໍ້ອມ (ຢາຂໍ້າຫຍໍ້າ), ຊຶື່ ງເຂົາເຈົໍ້າມສີື່ວນຮື່ວມທກຸກດິຈະກ  າດ ັື່ງກ ື່າວ, ຈະເຂົໍ້າໃຈ, ເຫັນ

ດນີ  າ ແລະ ເປັນເຈົໍ້າການໃນການຄຸໍ້ມຄອງ, ນ  າໃຊໍ້ ແລະ ປກົປໍ້ອງສດິແລະໜໍ້າທີື່ ຂອງເຂົາເຈົໍ້າຫຼາຍ

ກວື່າເກົື່ າ; ອນັຈະເຮັດໃຫໍ້ຊຸມຊນົໄດໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມດໍ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈໃນການອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນ

ຂອງບໍ້ານ ແລະ ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູື່ຂອງຕນົ. ໃນການເຂົໍ້າຮື່ວມດ ັື່ງກ ື່າວ ແມ ື່ຍງິ ຫຼ ອງົການແມ ື່ຍງິ

ໃນທໍ້ອງຖິື່ນ ຈະໄດໍ້ຈດັໃຫໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມ. ແຕື່ໃນນີໍ້, ຈະໄດໍ້ເຮັດການປຶກສາຫາລ ລະອຽດຕ ື່ ມໃນເວລາຈດັຕ ັໍ້ງ

ປະຕິບດັໂຄງການ.  
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24. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ການວາງແຜນຄນົໃສື່ກດິຈະກ  າຕື່າງໆຂອງໂຄງການຈະໄດໍ້ຄ  ານງຶກື່ຽວກບັບນັຫາບດົບາດຍງິ-

ຊາຍເຊິື່ ງຢື່າງໜໍ້ອຍ 20% ຂອງຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມຕໍ້ອງເປັນເພດຍງິ. ໜໍ້າວຽກກື່ຽວກບັໂຄງການຍື່ອຍນີໍ້ຈະ

ແມ ື່ນການກ  ານດົຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມການຝຶກອບົຮມົ, ລງົຕິດຕຳມສະພຳບຊບັພະຍຳກອນນ  ຳ້, ໂດຍກວດເບິື່ ງ

ອດັຕາສື່ວນການເຂົໍ້າຮື່ວມຂອງເພດຍງິຕ ື່ ມໂດຍອງີໃສື່ສະພາບຂອງຂະແໜງ. 

 

25. ເງ  ື່ອນໄຂ ການປະຕບິດັແຜນງານປະຈ  າປີທີື່ ໄດໍ້ຕກົລງົກນັ 

ລາຍການເປົໍ້າໝາຍທີື່ ໄດໍ້ຕກົລງົວື່າຈະໄດໍ້ສ  າເລັດ ເພ ື່ ອເປັນເງ ື່ອນໄຂການອະນມຸດັງບົປະມານໃນປີຕ ື່ ໄປ. 

ໄດໍ້ຕກົລງົໃນເງ  ື່ອນໄຂທີື່ ວື່າ: 

• ປະຕບິດັຖ ກຕໍ້ອງດໍ້ານຄວາມໂປື່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕໍ້ອງການໃນການປໍ້ອງກນັຜນົກະທບົ (ຢື່າງໜໍ້ອຍ ໄດໍ້ໃນ

ລະດບັປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໍ້ໃນປີຕ ື່ ໄປ). 

• ປະຕບິດັຖ ກຕໍ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດໍ້ານຈ  ານວນ, ຄນຸນະພາບແລະເວລາ) (ຢື່າງໜໍ້ອຍ ໄດໍ້ໃນ

ລະ ດບັປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໍ້ໃນປີຕ ື່ ໄປ). 

• ໃນປີທີ 1 ຢື່າງໜໍ້ອຍ 50% ຂອງກດິຈະກ  າແຜນປີໄດໍ້ສ  າເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕ ື່ ໄປຢື່າງໜໍ້ອຍ 70% 

ຂອງແຕື່ລະ ກດິຈະກ  າ ແຜນປີໄດໍ້ສ  າເລັດ. 

• ເປົໍ້າໝາຍຂອງຜນົຮບັໃນປີທີື່ ພວມປະຕບິດັນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ມກີານວດັແທກ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນ 

ຄວາມຄ ບໜໍ້າທີື່  ຈະສ  າເລັດຕາມເປົໍ້າໝາຍ. 

• ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປີໃໝື່ ຈະໄດໍ້ສໍ້າງຂຶໍ້ນແລະຮບັຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕື່ລະປີ. 

26. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 

ຈ ົື່ງຂດັຕິດເອກະສານດ ັື່ງຕ ື່ ໄປນີໍ້ໂດຍອງີໃສື່ຮື່າງທີື່ ສະໜອງໃຫໍ້ໃນ EXCEL: 

 ກອບຜນົຮບັໂຄງກຳນຍອ່ຍ (ທງັໝດົໄລຍະໂຄງກຳນ) 

 ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍື່ອຍທງັໝດົ (a) ແຍກຕາມອງົປະກອບ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 

1) ແລະ (b) ແຍກປະເພດ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 2). 

ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອງົປະກອບ(ເອກກະສານຂດັຕິດ 3). 

 ແຜນຈດັຊ ໍ້ແລະຈດັຈ ໍ້າງ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 4) 

□ ແຜນຄຸໍ້ມຄອງສິື່ ງແວດລໍ້ອມຂອງໂຄງການຍື່ອຍ, ຖໍ້າຫາກຕໍ້ອງເຮັດ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 5 ) 

                                                       ວນັທີ:………………….. 

ຮບັຮູໍ້ແລະເຫັນດໂີດຍ: 

ຫວົໜໍ້າພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ

ສິື່ ງແວດລໍ້ອມ ແຂວງຄ  າມ ື່ວນ 

 

       ສະເໜີໂດຍ: 

      ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າ 

 


