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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບົດສະຫບ
ຼູ 1 ປີ
ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບປະປະສານໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ ເຊທ່າມວກ
ສົກປີ 2018.
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ໂດຍ: ທີມງານໂຄງການ WRM-025-SVK,
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ວັນທີ 24 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2018.

I.

ພາກສະເໜີ
ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານໃນເຂດ

ອ່າງຮັບນໍ້າເຊທ່າມວກ,

ລິເລີມຂຽນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ

ໃນປີ

2015,

ເຖີງວັນທີ

30/12/2015 ໄດ້ສະເໜີບົດແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການຫາກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພືິ່ອມີຄາເຫັນ, ຮອດວັນທີ 28 ກັນຍາ 2017 ທາງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມີຄາ
ເຫັນ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍດັັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 23 ກມພາ 2018 ກອງທຶນປົກປັກ
ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງພິທີເຊັັ່ນສັນຍາ. ໂຄງການ WRM-025-SVK ໄດ້ກວມຢູ່ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງ ວິລະ
ບລີ, ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງພີນ ແລະ ເມືອງຊົນນະບລີ. ເຊີິ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອລ້າຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ). ໂດຍມີຈດປະສົງຫັກຄື: ເພືິ່ອສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າຍ່ອຍເຊທ່າມວກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນໄລຍະ 2 ປີ (ສົກ 2018-19 ຫາ 2019-20), ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກາ
ເປັນຕົັ້ນ: ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສາ້ ງຈິດສານຶກ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
ແບບປະສົມປະສານໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບ້ານເປົົ້າໝາຍ. ເກັບກາຂໍ້ມນໃນ
ແຕ່ລະດ້ານເຊັັ່ນ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການ ນາໃຊ້ທີິ່ດິນ, ນໍ້າ, ຊົນລະປະທານ, ການປະມົງ ແລະອີິ່ນໆ(ຄື: ເມືອງວິລະ
ບລີ, ພີນ, ເຊໂປນ ແລະຊົນນະບລີ),ແລະ ການສ້າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນການຄ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ
ຍ່ອຍເຊທ່າມວກ.
ໂຄງການຊືິ່:

ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມ
ປະສານໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ ເຊທ່າມວກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ອົງການຈັດຕັງັ້ : ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ງົບປະມານໂຄງການ:

300,000,000 ກີບ

ໄລຍະປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຕາມສັນຍາ:

ວັນທີ 23 ກມພາ 2018. ມືັ້ສາເລັດ: ວັນທີ 23 ກມພາ 2020

ໄລຍະປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຕົວຈິງ:

ວັນທີ 23 ກມພາ 2018. ມືັ້ສາເລັດ: ວັນທີ 23 ກມພາ 2020

ຈດປະສົງໂຄງການ:
ເພືິ່ອສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ໃນເຂດອ່າງ
ຮັບນໍ້າ ຍ່ອຍເຊທ່າມວກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ໂຄງການ:
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ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ 1 : ດັດສະນີຂອງຄວາມສາມາດທີິ່ເຄືິ່ອນໄຫວໄດ້ຂອງອົງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ
ແລະກປສ
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ 2: ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ, ທັງໝົດມີ: 13 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ: ຂະແໜງຊັບພະຍາ
ກອນນໍ້າ (ພຊສ ແຂວງ) 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ແລະ ຫຊສ ເມືອງ ວິລະບລີ 2 ຄົນ, ພີນ 2 ຄົນ,
ເຊໂປນ 2 ຄົນ ແລະ ຊົນນະບລີ 2 ຄົນ) ໂດຍວັດແທກຕາມຈານວນພະນັກງານທີິ່ໄດ້ເຂົັ້າໃນ
ຊຸດຮຽນສາເລັດ ກ່ຽວກັບພືັ້ນຖານຂອງການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ.
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ 3: ບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນຄ້ມຄອງ ອ່າງຮັບນໍ້າເຊທ່າມວກ (ສະສົມ).

II. ກິດຈະກາໂຄງການ ( ໃນບົດສະເໜີໂຄງການທາອິດ )
ອົງປະກອບ 1: ປັບປງຄວາມອາດສາມາດພະນັກງານ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
ກິດຈະກາ 1.1: ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ
ກິດຈະກາ 1.2 ການຝຶກອົບຮົມການຄ້ມຄອງໂຄງການຈັດໂດຍ ກປສ ກ່ອນເລີັ້ມໂຄງການ
ກິດຈະກາ 1.3 ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການສາຫວດ
ເກັບກາຂໍ້ມນຊັບພະຍາກອນນໍ້າ.
ກິດຈະກາ 1.4 ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ
ກິດຈະກາ 1.5 ກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນບົດຮຽນປະຈາປີນາໂຄງການແບບດຽວກັນ.

ອົງປະກອບ 2: ສ້າງກົນໄກ ແລະ ສະໜັບສະໜນການຄ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
ກິດຈະກ າ 2.1: ສ າຫ ວດເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ດ້ານຊີວະພາບ ,ກາຍຍະພາບແລະເສດຖະກິດ -ສັງຄົມເຂດ
ກິດຈະກາ
ກິດຈະກາ
ກິດຈະກາ
ກິດຈະກາ

ອ່າງຮັຍນໍ້າຍ່ອຍເຊທ່າມວກ
2.2: ບົດລາຍງານສະພາບລວມ/ສ້າງແຜນຄ້ມຄອງອ່າງ
2.3: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສ້າງຈິດສານຶກ ກ່ຽວກັບການອະນລັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນເປົົ້າໝາຍ
2.4: ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
2.5: ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ

ອົງປະກອບ 3: ການບລິຫານ ແລະ ຄ້ມຄອງໂຄງການ.
- ສ້າງທີມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກັນໃນທີມງານ
- ເປີດບັນຊີໂຄງການ ແລະ ຈັດຊືັ້ອປະກອນໂຄງການ
- ສ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກິດຈະກາທີິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງຕົວຊີັ້ວັດ ແລະ ຜົນທີິ່ໄດ້
ຮັບ ແລະ ການເງິນ (ລວມທັງການຈັດຊືັ້)
- ປະສານກັບອົງການກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ກັບ ກປສ

III. ຄາດຄະເນ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການທີິ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2018 ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ.
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ລະຫັດ
ກິດຈະກາ

C1

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີວາງໄວ້

ລາຍການ

(ໃຫ້ອະທິບາຍລະອຽດ)

ອົງປະກອບທີ 1: ປັບປງຄວາມອາດສາມາດພະນັກງານ ຂັນ
ັ້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ

C1.01

ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ

C1.02

ການຝຶກອົບຮົມການຄ້ມຄອງໂຄງການຈັດໂດຍ ກປສ
ກ່ອນເລີັ້ມໂຄງການ

C1.03

ຝຶກອົບຮົມການສາຫວດ, ເກັບກາຂໍ້ມນໃນແຕ່ລະດ້ານ,
ການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ

C1.04

ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມນລະບົບ GIS/GPS, ການ
ສ້າງແຜນທີິ່ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

C1.05

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ
ການຂຽນບົດລາຍງານ

C1.06

ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການປະຈາໄຕມາດ

C1.07

ຈັດກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ ທີິ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ

C2
C2.01

ອົງປະກອບທີ 2: ສ້າງກົນໄກ ແລະ ສະໜັບສະໜນການຄມ
້ ຄອງອ່າງແມ່ນາໍ້
ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນສະພາບລວມຂອງອ່າງພາກສະໜາມເຊັັ່ນ:
ດ້ານເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ,ນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ ,ນ ໍ້າ,ຊົນລະປະທານ,
ການປະມົງ ແລະອືິ່ນໆ.

C2.06

ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ
ແລະແຜນຄ້ມຄອງອ່າງ

C2.07

ກອງປະຊຸມຜ່ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ປັບປງ ຮ່າງບົດລາຍງານ
ສະພາບ ລວມ ແລະແຜນຄ້ມຄອງອ່າງ

C2.08

ກອງປະຊຸມຜ່ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ຮັບຮອງເອກະສານ ຮ່າງບົດ
ລາຍງານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນຄ້ມຄອງອ່າງ

C2.09

ຈັ ດ ພິ ມເອກະສານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນຄ ້ ມຄອງອ່ າ ງ
ຮັບນໍ້າ

C2.10

ຜະລິດອປະກອນ ແລະສືິ່ໂຄສະນາ

C2.11

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະລະບຽບ
ການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

C2.12

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປກຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບການອະນ ລັກໃຫ້
ແກ່ນັກ ຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບ້ານເປົົ້າໝາຍ

C2.13
C2.14

ສະໜັບ ສະໜນ ການປກຈິດສານືກເນືິ່ອງໃນວັນນໍ້າໂລກ

C2.15

ສ້າງບົດລາຍງານປະຈາປີ

C2.16

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນໂຄງການ ໂດຍ ກປສ

ກອງປະຊຸມສະຫຸບຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີິ່ຜ່ານ
ມາ
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ບໍ່ສາເລັດຜົນ

ໜາຍເຫດ

ລະຫັດ
ກິດຈະກາ

ລາຍການ

C3

ອົງປະກອບທີ 3: ການບລິຫານ ແລະ ຄມ
້ ຄອງໂຄງການ

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີວາງໄວ້
(ໃຫ້ອະທິບາຍລະອຽດ)

ບໍ່ສາເລັດຜົນ

ໜາຍເຫດ

ສ້າງທີມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ຮ່ວມກັນໃນທີມງານ
ເປີດບັນຊີໂຄງການ
ຈັດຊືອ
ັ້ ປະກອນໂຄງການ
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກິດຈະກາທີໄິ່ ດ້ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ລວມ
ທັງຕົວຊີວ
ັ້ ັດ ແລະ ຜົນທີໄິ່ ດ້ຮັບ ແລະ ການເງິນ (ລວມທັງ
ການຈັດຊື)ັ້ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ສົັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຂຶນ
ັ້ ແຜນ
ການ 6 ເດືອນ ແລະ ປີ ຕໄໍ່ ປ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນລວມ.
ປະສານກັບອົງການກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງ
ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ກັບ ກປສ

IV. ຜົນການເຄືິ່ອນໄຫວໄລຍະ 1 ປີ ໂຄງການທີິ່ໄປຕິບັດໄດ້ຕາມຕົວຈິງ (ໃນປີ 2018)
ລະຫັດ
ກິດຈະກາ

A

ຜົນສາເລັດຕົວຈິງ

ລາຍການ

(ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ)

ບໍ່ສາເລັດ ( ສາລັບກິດຈະກາບໍ່
ສາເລັດໃນປີ 2018 ແລະ ສະເ
ໜີຍ້າຍມາປີ 2019 )

ອົງປະກອບທີ 1: ປັບປງຄວາມອາດສາມາດພະນັກງານ ຂັນ
ັ້ ແຂວງ
ແລະ ເມືອງ

C1.01

ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ

C1.02

ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ການຄ ້ ມ ຄອງໂຄງການຈັ ດ ໂດຍ
ກປສ ກ່ອນເລີັ້ມໂຄງການ

C1.03

ຝຶກອົບຮົມການສ າຫ ວດ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນໃນແຕ່ລະ

82.61 %

ດ້ານ, ການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ແບບປະສົມ

ແຜນຜ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 25 ທ່ານ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ 19 ທ່ານ

100 %

100 %

ປະສານ
C1.04

ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມນລະບົບ GIS/GPS,
ການສ້າງແຜນທີິ່ຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ

B

100 %

ອົງປະກອບທີ 2: ສ້າງກົນໄກ ແລະ ສະໜັບສະໜນການຄມ
້ ຄອງອ່າງ
ແມ່ນາໍ້ ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ

C2.12

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປກຈິດສານຶກ ກ່ຽວກັບການອະນ
ລັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະຊຸມຊົນບ້ານເປົົ້າໝາຍ

50 %

C2.15

ສ້າງບົດລາຍງານປະຈາປີ

100 %

C2.16

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນໂຄງການ ໂດຍ
ກປສ

50 %

C
C3.01

ອົງປະກອບທີ 3: ການບລິຫານ ແລະ ຄມ
້ ຄອງໂຄງການ
100 %

USB
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ມີ 2 ຄັັ້ງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້
1 ຄັັ້ງ ຍົກໄປໃສ່ໃນປີທີ 2
ມີ 02 ຄັັ້ງ ຈະຈັດຕັັ້ງໃນປີທີ
02 ອີກ 01 ຄັັ້ງ

ໜາຍເຫດ

ລະຫັດ
ກິດຈະກາ

ຜົນສາເລັດຕົວຈິງ

ລາຍການ

(ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ)

ຄ່າໄປສະນີ

C3.02

ອປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ

C3.03

ບໍ່ສາເລັດ ( ສາລັບກິດຈະກາບໍ່
ສາເລັດໃນປີ 2018 ແລະ ສະເ
ໜີຍ້າຍມາປີ 2019 )

50 %

ມີ 4 ງວດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໄດ້ 2 ງວດ, ອີກ 2 ງວດ
ຈະນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ປີທີິ່ 02

50 %

ມີ 4 ງວດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໄດ້ 2 ງວດ, ອີກ 2 ງວດ
ຈະນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ປີທີິ່ 02

ຈັດຊືຈ
ັ້ ດ
ັ ຈ້າງ
ຄອມພິວເຕີ Laptop & HHD External

G01:

G02:

100 %

ກ້ອງຖ່າຍຮບ
- ໄດ້ຈດ
ັ ຊືັ້ Canon EOS1300D

G03:

100 %

ເຄືອ
ິ່ ງພິມເອກະສານ

G04:

V.

100 %

- ຊືັ້ຄອມພິວເຕີ LaptopAsus Zenbook.
HDD: 1TB Ext 2.5 seagate Backup
GPS
- ໄດ້ຈັດຊືື໊ Garmin GPSMAP 64 st

100 %

- ໄດ້ຈດ
ັ ຊືັ້ EPSON L360+INK-TANK

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ທີກ
ິ່ ານົດໄວ້ໃນກອບຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງໂຄງການ
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ

ແຜນການ

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ທີ 1: ດັດສະນີຂອງຄວາມສາມາດ ທີິ່ເຄືິ່ອນໄຫວໄດ້
ຂອງອົງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ກປສ
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ທີ 2: ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ, ທັງໝົດມີ: 13
ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ໃນນັນ
ັ້ : ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ(ພຊສ
ແຂວງ) 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ແລະຫຊສ ເມືອງ ວິລະບລີ 2 ຄົນ,
ພີນ 2 ຄົນ, ເຊໂປນ 2 ຄົນ ແລະ ຊົນນະບລີ 2 ຄົນ)
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ທີ 3: ບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນຄ້ມຄອງ ອ່າງຮັບນໍ້າເຊ
ທ່າມວກ
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ທີ 4:

VI.

ສະຫບການນາໃຊ້ງບ
ົ ປະມານຂອງໂຄງການພາຍໃນປີ 2018
• ງົບປະມານທັງໝົດ (ທີເຊັນສັນຍາ):

300,000,000 ກີບ.

• ເງິນທີິ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດພາຍໃນ 1 ປີ:

67,280,500 ກີບ.
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ສາເລັດ

ໜາຍເຫດ

ໜາຍເຫດ

• ກປສ ຈ່າຍໂດຍກົງ

6,000,000

• ເງິນທີິ່ໄດ້ສະຫຼູບ:

72,330,500 ກີບ.

• ເງິນທີິ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫຼູບ:

1,050,000

• ເງິນທີິ່ຂຄ່ຽນໃນງວດຕໍ່ໄປ (ງວດທີ 1 /2019)

• ມືັ້ສົັ່ງບົດລາຍງານການເງິນສດທ້າຍ:

ກີບ.

ກີບ.
93,165,000

ກີບ.

ວັນທີ 14 ທັນວາ 2018.

VI. ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນພາຍໃນປີ 2018.
ດ້ານດີ:
-

ຄະນະຊີັ້ນາໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ ຊີັ້ນາຢູ່າງໃກ້ສິດ.

-

ຍ້ອນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫ ືອຈາກກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ຈິິ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ບັນລຕາມຈດປະສົງ ແລະ ສາເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ.

-

ພະນັກງານໃນທິມງານຂອງໂຄງການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະໃຫ້ຄວາມສາຄັນຕໍ່ວຽກງານຂອງໂຄງການ.

-

ດ້ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແມ່ນເຫັນວ່າ ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບ ແລະ ລາຍງານຜົນສາເລັດ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຢູ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ພ້ອມກັບຄາຄິດເຫັນ.

ດ້ານອ່ອນ:
- ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນກິດຈະກາ ຂອງໂຄງການຍັງບທັນໄປຕາມການົດເວລາ ທີິ່ວາງໄວ້.
-

ການເຮັດບົດສະຫຸບ, ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການສະເໜີຂຄຽນເງິນ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ.

ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ:
ການສະຫຸບທາງດ້ານວຽກງານການເງິນຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການສະເໜີຂຄຽນເງິນ
ແມ່ນມີຄວາມຫຍ້ງຍາກ, ສະເໜີປັບປງ ຂັັ້ນຕອນການສະເໜີຂຄຽນເງີນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶັ້ນຕືິ່ມ.
-

ແບບຟອມການສະຫຸບ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງດ້ານວິຊາການ ຄວນໃຫ້ມີແບບທີິ່ແນ່ນອນ.

VII. ຂໍ້ສະເໜີ ຕໍ່ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ
1. ປັບແກ້ຂັັ້ນຕອນການສະເໜີຂຄຽນເງີນໃນແຕ່ລະງວດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶັ້ນຕືິ່ມ.

2. ການຝຶກອົບຮົມ ການຄ້ມຄອງໂຄງການຕືິ່ມ ສະເພາະກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງການເງິນ-ບັນຊີ, ການຈັດຊືັ້ຈັດຈ້າງ, ການບົດລາຍງານ ເປັນຕົັ້ນ.
ປະເມີນໂຄງກາເອງໂດຍນາໃຊ້ສດຄິດໄລ່ຂອງກອງທຶວ່າ ສາມາດຈັດໄດ້ໄດ້ຈັກເປີເຊັນ ທັງກິດຈະກາ ແລະ
ການນາໃຊ້ງົບປະມາ
-

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໃນ 𝟏 ປີ ເຊິິ່ງກິດຈະກາມີທັງໜົດ 𝟏𝟕 ກິດຈະກາ,
ແຕ່ສາມາດປະຕິບັດສາເລັດ 𝟔 ກິດຈະກາ,

-

ກິດຈະກາຍັງດາເນີນຢູ່ມີ 𝟏𝟏 ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດມີ 𝟐 ກິດຈະກາ ເທົັ່າກັບ 𝟔𝟕, 𝟔𝟓 % ແລະ
ສາມາດນາໃຊ້ງົບປະມານ ໄດ້ 𝟒𝟏, 𝟐𝟕 %
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VIII. ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປີ 2019 ( ເອກະສານຄັດຕິດ )
➢ ອົງປະກອບທີິ່ 1: ປັບປງຄວາມອາດສາມາດພະນັກງານ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ
C1.03 ຝຶກອົບຮົມການສາຫວດ, ເກັບກາຂໍ້ມນໃນແຕ່ລະດ້ານ, IWRM
C1.04 ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມນລະບົບ GIS/GPS, ການສ້າງແຜນທີິ່ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
C1.05 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານ
C1.06 ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດໂຄງການປະຈາໄຕມາດ
C1.07 ຈັດກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ ທີິ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ

➢ ອົງປະກອບທີ 2: ສ້າງກົນໄກ ແລະ ສະໜັບສະໜນການຄ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ:
C2.01 ລົງເກັບກາຂໍ້ມນສະພາບລວມຂອງອ່າງພາກສະໜາມເຊັັ່ນ:ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ນາໃຊ້ທີິ່
ດິນ, ນໍ້າ, ຊົນລະປະທານ, ການປະມົງ ແລະອີິ່ນໆ
C2.06 ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະແຜນຄ້ມຄອງອ່າງ
C2.07 ກອງປະຊຸມຜ່ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ປັບປງ ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະແຜນຄ້ມຄອງອ່າງ
C2.08 ກອງປະຊຸມຜ່ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ຮັບຮອງເອກະສານ ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະແຜນ
ຄ້ມຄອງອ່າງ
C2.09 ຈັດພິມເອກະສານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນຄ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ
C2.10 ຜະລິດອປະກອນ ແລະສືິ່ໂຄສະນາ
C2.11 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະລະບຽບ ການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
C2.12 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປກຈິດສານຶກກ່ຽວກັບການອະນລັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ຊຸມຊົນບ້ານເປົົ້າໝາຍ
C2.13 ສະໜັບສະໜນ ການປກຈິດສານືກເນືິ່ອງໃນວັນນໍ້າໂລກ
C2.14 ກອງປະຊຸມສະຫຸບຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີິ່ຜ່ານມາ
C2.15 ສ້າງບົດລາຍງານປະຈາປີ
C2.16 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນໂຄງການ ໂດຍ ກປສ
➢ ອົງປະກອບທີ 3: ການບລິຫານ ແລະ ຄມ
້ ຄອງໂຄງການ.
C3.02 ຄ່າໄປສະນີ
C3.03 ອປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ , ວັນທີ
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.

ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ

ຫົວໜ້າໂຄງການ

ສິງິ່ ແວດລ້ອມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
( ຄະນະຊີນ
ັ້ າໂຄງການ )

ຮບພາບການເຄືອ
ິ່ ນໄຫວຂອງໂຄງການໃນໄລຍະ 1 ປີ 2018.

ພິທິ ເຊັນສັນຍາໂຄງການ WRM-025-SVK, ຄັງັ້ ວັນທີ 23
ກມພາ 2018 ທີິ່ ຫ້ອງການ ກປສ ນະຄອນຫວງ

C1.02 ການຝຶກອົບຮົມການຄມ
້ ຄອງໂຄງການຈັດໂດຍ ກປສ ກ່ອນເລີມ
ັ້
ໂຄງການ, ທີນ
ິ່ ະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຄັງັ້ ວັນທີ 28 – 30 ພະຈິກ 2017
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C1.01 ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ WRM 025 SVK ທີຫ
ິ່ ອ
້ ງປະຊຸມຊັນ
ັ້ 4ພະ
ແນກ ຊສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄັງັ້ ວັນທີ 08 ເມສາ 2018.
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C1.03 ຝຶກອົບຮົມການສາຫວດ, ເກັບກາຂມ
ໍ້ ນໃນແຕ່ລະດ້ານ, ການຄມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນາໍ້ ແບບປະສົມປະສານ ໃຫ້ 4 ເມືອງເປົາົ້ ໝາຍ,
ທີຫ
ິ່ ອ
້ ງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງພີນ, ຄັງັ້ ວັນທີ 21 ຫາ 22 ສິງຫາ 2018.

C1.04 ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂມ
ໍ້ ນລະບົບ GIS/GPS, ການສ້າງແຜນທີຊ
ິ່ ບ
ັ ພະຍາກອນນາໍ້ , ໃຫ້ 4 ເມືອງເປົາົ້ ໝາຍ
ທີຫ
ິ່ ອ
້ ງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງພີນ, ຄັງັ້ ວັນທີ 21 ຫາ 22 ສິງຫາ 2018.
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C2.02, C2.03, C2.04, C2.05 : ຄອມພີມເຕີ Laptop ແລະ HHD External, GPS, ກ້ອງຖ່າຍຮບ ແລະ ປນ
ິ ເຕີັ້
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C2.12 ກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜິຍແຜ່ ປກຈິດສານຶກ ກ່ຽວກັບການອະນລັກໃຫ້ແກ່ນກ
ັ ຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບ້ານເປົາົ້ ໝາຍ,
ຄັງັ້ ວັນທີ 13-14 ກັນຍາ 2018, ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບນ ເຊທ່າມວກ, ເມືອງພີນ, ຜເ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມທັງໝົດ: 326 ຄົນ, ຍິງ 175 ຄົນ.

C2 16. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ.

IX. ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົກປີ 2019
ຄັດຕິດແຜນມາພ້ອມໂດຍນາໃຊ້ແບບຟອມ ກປສ ສົງັ່ ໃຫ້
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