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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

 

 

 

ບົດສະຫ ຼູບ 1 ປີ 
ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແບບປະປະສານໃນເຂດອ່າງຮັບນ ໍ້າ ເຊທ່າມວກ 
ສົກປີ 2018. 
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ໂດຍ: ທີມງານໂຄງການ WRM-025-SVK,  

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ວັນທີ 24 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2018. 

I. ພາກສະເໜີ 
ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບປະສົມປະສານໃນເຂດ

ອ່າງຮັບນ ໍ້າເຊທ່າມວກ, ລິເລີມຂຽນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ ໃນປີ 2015, ເຖີງວັນທີ 

30/12/2015 ໄດ້ສະເໜີບົດແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການຫາກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມ

ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ເພືິ່ອມີຄ າເຫັນ, ຮອດວັນທີ 28 ກັນຍາ 2017 ທາງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມີຄ າ

ເຫັນ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍດັັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 23 ກ ມພາ 2018 ກອງທຶນປົກປັກ
ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງພິທີເຊັັ່ນສັນຍາ. ໂຄງການ WRM-025-SVK ໄດ້ກວມຢ ູ່ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງ ວິລະ
ບ ລີ, ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງພີນ ແລະ ເມືອງຊົນນະບ ລີ. ເຊີິ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ). ໂດຍມີຈ ດປະສົງຫ ັກຄື: ເພືິ່ອສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດອ່າງຮັບນ ໍ້າຍ່ອຍເຊທ່າມວກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນໄລຍະ 2 ປີ (ສົກ 2018-19 ຫາ 2019-20), ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກ າ
ເປັນຕົັ້ນ: ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ສາ້ງຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ
ແບບປະສົມປະສານໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບ້ານເປົົ້າໝາຍ. ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນໃນ
ແຕ່ລະດ້ານເຊັັ່ນ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການ ນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ, ນ ໍ້າ, ຊົນລະປະທານ, ການປະມົງ ແລະອີິ່ນໆ(ຄື: ເມືອງວິລະ
ບ ລີ, ພີນ, ເຊໂປນ ແລະຊົນນະບ ລີ),ແລະ ການສ້າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນການຄ ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ໍ້າ
ຍ່ອຍເຊທ່າມວກ. 

 
ໂຄງການຊືິ່:  ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບປະສົມ

ປະສານໃນເຂດອ່າງຮັບນ ໍ້າ ເຊທ່າມວກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

ອງົການຈດັຕັັ້ງ: ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

ງບົປະມານໂຄງການ:   300,000,000 ກີບ 

ໄລຍະປະຕບິດັໂຄງການຕາມສນັຍາ: ວັນທີ 23 ກ ມພາ 2018. ມືັ້ສ າເລັດ: ວັນທີ 23 ກ ມພາ 2020 

ໄລຍະປະຕບິດັໂຄງການຕວົຈງິ: ວັນທ ີ23 ກ ມພາ 2018. ມືັ້ສ າເລັດ: ວັນທີ 23 ກ ມພາ 2020

  

 

ຈ ດປະສງົໂຄງການ: 
ເພືິ່ອສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ໃນເຂດອ່າງ

ຮັບນ ໍ້າ ຍ່ອຍເຊທ່າມວກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 
 

ຕວົຊີັ້ວັດໂຄງການ: 
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ຕວົຊີັ້ວດັ 1 : ດັດສະນີຂອງຄວາມສາມາດທີິ່ເຄືິ່ອນໄຫວໄດ້ຂອງອົງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ

ແລະກປສ  

ຕວົຊີັ້ວດັ 2: ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ, ທັງໝົດມີ: 13 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ: ຂະແໜງຊັບພະຍາ 

ກອນນ ໍ້າ (ພຊສ ແຂວງ) 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ແລະ ຫຊສ ເມືອງ ວິລະບ ລີ 2 ຄົນ, ພີນ 2 ຄົນ, 

ເຊໂປນ 2 ຄົນ ແລະ ຊົນນະບ ລີ 2 ຄົນ) ໂດຍວັດແທກຕາມຈ ານວນພະນັກງານທີິ່ໄດ້ເຂົັ້າໃນ

ຊຸດຮຽນສ າເລັດ ກ່ຽວກັບພືັ້ນຖານຂອງການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ. 
ຕວົຊີັ້ວດັ 3: ບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງ ອ່າງຮັບນ ໍ້າເຊທ່າມວກ (ສະສົມ). 

II. ກິດຈະກ າໂຄງການ ( ໃນບດົສະເໜີໂຄງການທ າອດິ ) 

ອົງປະກອບ 1: ປັບປ ງຄວາມອາດສາມາດພະນັກງານ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

ກິດຈະກ າ 1.1: ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ 

ກິດຈະກ າ 1.2 ການຝຶກອົບຮົມການຄ ້ມຄອງໂຄງການຈັດໂດຍ ກປສ ກ່ອນເລີັ້ມໂຄງການ 
ກິດຈະກ າ 1.3 ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການສ າຫ ວດ

ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ. 
ກິດຈະກ າ 1.4 ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ 
ກິດຈະກ າ 1.5 ກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນບົດຮຽນປະຈ າປີນ າໂຄງການແບບດຽວກັນ. 

 

ອົງປະກອບ 2: ສ້າງກົນໄກ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການຄ ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ ໍ້າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ກິດຈະກ າ 2.1: ສ າຫ ວດເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ດ້ານຊີວະພາບ,ກາຍຍະພາບແລະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຂດ

ອ່າງຮັຍນ ໍ້າຍ່ອຍເຊທ່າມວກ 
ກິດຈະກ າ 2.2: ບົດລາຍງານສະພາບລວມ/ສ້າງແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງ 
ກິດຈະກ າ 2.3: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສ້າງຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບການອະນ ລັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມ

ຊົນເປົົ້າໝາຍ 
ກິດຈະກ າ 2.4: ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ກິດຈະກ າ 2.5: ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ 

ອົງປະກອບ 3: ການບ ລິຫານ ແລະ ຄ ້ມຄອງໂຄງການ. 
- ສ້າງທີມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກັນໃນທີມງານ 
- ເປີດບັນຊີໂຄງການ ແລະ ຈັດຊືັ້ອ ປະກອນໂຄງການ 
- ສ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກິດຈະກ າທີິ່ໄດຈ້ັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງຕົວຊີັ້ວັດ ແລະ ຜນົທີິ່ໄດ້

ຮັບ ແລະ ການເງິນ (ລວມທັງການຈັດຊືັ້) 
- ປະສານກັບອົງການກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ກັບ ກປສ 

 

III. ຄາດຄະເນ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການທີິ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2018 ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ. 



WRM 025 SVK Page 4 of 12 

ລະຫັດ 
ກດິຈະກ າ 

ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮບັທີວາງໄວ ້ 
(ໃຫ້ອະທິບາຍລະອຽດ) ບ ໍ່ສ າເລດັຜົນ ໜາຍເຫດ 

C1 ອງົປະກອບທ ີ1: ປບັປ ງຄວາມອາດສາມາດພະນກັງານ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ   

C1.01 ຈດັກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ    

C1.02 ການຝຶກອົບຮົມການຄ ້ມຄອງໂຄງການຈດັໂດຍ ກປສ 
ກ່ອນເລີັ້ມໂຄງການ  

 
  

C1.03 ຝຶກອົບຮົມການສ າຫ ວດ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນໃນແຕ່ລະດ້ານ, 
ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ  

 
  

C1.04 ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນລະບົບ GIS/GPS, ການ
ສ້າງແຜນທີິ່ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 

 
  

C1.05 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ
ການຂຽນບົດລາຍງານ 

   

C1.06 ຈດັກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບດັ
ໂຄງການປະຈ າໄຕມາດ 

   

C1.07 ຈດັກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນບດົຮຽນ ທີິ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ    

C2 
ອງົປະກອບທ ີ2: ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນການຄ ມ້ຄອງອາ່ງແມນ່ ໍ້າ
ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

  

C2.01 ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນສະພາບລວມຂອງອ່າງພາກສະໜາມເຊັັ່ນ:
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ,ນ ໍ້າ,ຊົນລະປະທານ,
ການປະມົງ ແລະອືິ່ນໆ. 

  
 

C2.06 ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ 
ແລະແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງ 

  
 

C2.07 

 
ກອງປະຊຸມຜ່ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ປັບປ ງ ຮ່າງບົດລາຍງານ
ສະພາບ ລວມ ແລະແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງ 

  
 

C2.08 

 
ກອງປະຊຸມຜ່ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ຮັບຮອງເອກະສານ ຮ່າງບົດ
ລາຍງານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງ 

  
 

C2.09 ຈັດພິມເອກະສານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງ
ຮັບນ ໍ້າ 

  
 

C2.10 ຜະລດິອ ປະກອນ ແລະສືິ່ໂຄສະນາ    

C2.11 

 
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະລະບຽບ 
ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 

   

C2.12 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປ ກຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບການອະນ ລັກໃຫ້
ແກ່ນັກ ຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບ້ານເປົົ້າໝາຍ 

   

C2.13 ສະໜັບ ສະໜ ນ ການປ ກຈດິສ ານືກເນືິ່ອງໃນວັນນ ໍ້າໂລກ    
C2.14 

 
ກອງປະຊຸມສະຫ ຸບຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີິ່ຜ່ານ
ມາ 

   

C2.15 ສ້າງບົດລາຍງານປະຈ າປີ    

C2.16 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນໂຄງການ ໂດຍ ກປສ     
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ລະຫັດ 
ກດິຈະກ າ 

ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮບັທີວາງໄວ ້ 
(ໃຫ້ອະທິບາຍລະອຽດ) ບ ໍ່ສ າເລດັຜົນ ໜາຍເຫດ 

C3 ອງົປະກອບທ ີ3: ການບ ລຫິານ ແລະ ຄ ມ້ຄອງໂຄງການ   

 
ສ້າງທີມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ຮ່ວມກັນໃນທີມງານ 

   

 ເປີດບັນຊີໂຄງການ    
 ຈດັຊືັ້ອ ປະກອນໂຄງການ    

 

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກິດຈະກ າທີິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ ລວມ 
ທັງຕົວຊີັ້ວັດ ແລະ ຜົນທີິ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ການເງິນ (ລວມທັງ
ການຈດັຊືັ້) ຊຶິ່ງຈະໄດ້ສົັ່ງໃຫຫ້້ອງການ ກປສ ແລະ ຂຶັ້ນແຜນ
ການ 6 ເດືອນ ແລະ ປີ ຕ ໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນລວມ. 

   

 ປະສານກັບອົງການກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງ
ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ກັບ ກປສ 

   

 

IV. ຜົນການເຄືິ່ອນໄຫວໄລຍະ 1 ປີ ໂຄງການທີິ່ໄປຕິບັດໄດ້ຕາມຕົວຈິງ (ໃນປີ 2018) 

ລະຫັດ 
ກດິຈະກ າ 

ລາຍການ ຜົນສ າເລດັຕົວຈິງ 
(ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ) 

ບ ໍ່ສ າເລດັ ( ສ າລັບກິດຈະກ າບ ໍ່
ສ າເລັດໃນປີ 2018 ແລະ ສະເ

ໜີຍ້າຍມາປີ 2019 ) 
ໜາຍເຫດ 

A 
ອງົປະກອບທ ີ1: ປບັປ ງຄວາມອາດສາມາດພະນກັງານ ຂັັ້ນແຂວງ 
ແລະ ເມອືງ 

  

C1.01 ຈດັກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ 82.61 % 
ແຜນຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 25 ທ່ານ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ 19 ທ່ານ  

C1.02 ການຝຶກອົບຮົມການຄ ້ມຄອງໂຄງການຈັດໂດຍ 
ກປສ ກ່ອນເລີັ້ມໂຄງການ  100 %   

C1.03 ຝຶກອົບຮົມການສ າຫ ວດ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນໃນແຕ່ລະ

ດ້ານ, ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນນ ໍ້າ ແບບປະສົມ
ປະສານ  

100 %   

C1.04 ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນລະບົບ GIS/GPS, 
ການສ້າງແຜນທີິ່ຊັບພະຍາ ກອນນ ໍ້າ 

100 %   

B 
ອງົປະກອບທ ີ2: ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນການຄ ມ້ຄອງອາ່ງ
ແມນ່ ໍ້າແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

  

C2.12  ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປ ກຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບການອະນ  
ລັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະຊຸມຊົນບ້ານເປົົ້າໝາຍ 50 % 

ມີ 2 ຄັັ້ງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 
1 ຄັັ້ງ ຍົກໄປໃສ່ໃນປີທີ 2  

 

C2.15 ສ້າງບົດລາຍງານປະຈ າປີ 100 %   
C2.16 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນໂຄງການ ໂດຍ 

ກປສ 50 % 
ມີ 02 ຄັັ້ງ ຈະຈັດຕັັ້ງໃນປີທີ 

02 ອີກ 01 ຄັັ້ງ 
 

C ອງົປະກອບທ ີ3: ການບ ລຫິານ ແລະ ຄ ມ້ຄອງໂຄງການ   

C3.01 USB 100 %   
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ລະຫັດ 
ກດິຈະກ າ 

ລາຍການ ຜົນສ າເລດັຕົວຈິງ 
(ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ) 

ບ ໍ່ສ າເລດັ ( ສ າລັບກິດຈະກ າບ ໍ່
ສ າເລັດໃນປີ 2018 ແລະ ສະເ

ໜີຍ້າຍມາປີ 2019 ) 
ໜາຍເຫດ 

C3.02 ຄ່າໄປສະນ ີ 50 % 
ມີ 4 ງວດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໄດ້ 2 ງວດ, ອີກ 2 ງວດ 
ຈະນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ປີທີິ່ 02  

 

C3.03 ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ 50 % 
ມີ 4 ງວດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໄດ້ 2 ງວດ, ອີກ 2 ງວດ 
ຈະນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ປີທີິ່ 02  

 

 ຈດັຊືັ້ຈດັຈາ້ງ    

G01: 
ຄອມພິວເຕີ Laptop & HHD External  
- ຊືັ້ຄອມພິວເຕີ LaptopAsus Zenbook. 
HDD: 1TB Ext 2.5 seagate Backup  

100 %   

G02: 
GPS  

- ໄດ້ຈັດຊືື໊ Garmin GPSMAP 64 st  100 %   

G03: 
ກອ້ງຖາ່ຍຮ ບ 
- ໄດຈ້ດັຊືັ້ Canon EOS1300D 100 %   

G04: 
ເຄືິ່ອງພິມເອກະສານ 
- ໄດຈ້ດັຊືັ້ EPSON L360+INK-TANK   100 %   

V. ຕວົຊີັ້ວັດ ທີິ່ກ ານດົໄວ້ໃນກອບຜົນໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 
ຕວົຊີັ້ວັດ ແຜນການ ສ າເລດັ ໜາຍເຫດ 

ຕົວຊີັ້ວດັທີ 1: ດດັສະນີຂອງຄວາມສາມາດ ທີິ່ເຄືິ່ອນໄຫວໄດ້
ຂອງອົງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ກປສ 

   

ຕົວຊີັ້ວດັທີ 2: ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ, ທັງໝດົມີ: 13 

ຄົນ, ຍິງ 4 ຄນົ, ໃນນັັ້ນ: ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ(ພຊສ 

ແຂວງ) 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄນົ ແລະຫຊສ ເມືອງ ວິລະບ ລີ 2 ຄນົ, 

ພີນ 2 ຄົນ, ເຊໂປນ 2 ຄນົ ແລະ ຊົນນະບ ລ ີ2 ຄນົ) 

   

ຕົວຊີັ້ວດັທີ 3: ບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງ ອ່າງຮັບນ ໍ້າເຊ
ທ່າມວກ 

   

ຕົວຊີັ້ວດັທີ 4: 
   

 

VI.  ສະຫ ບການນ າໃຊງ້ບົປະມານຂອງໂຄງການພາຍໃນປ ີ2018 

• ງົບປະມານທັງໝົດ (ທີເຊັນສັນຍາ): 300,000,000 ກີບ. 

• ເງິນທີິ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດພາຍໃນ 1 ປີ: 67,280,500  ກີບ. 
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• ກປສ ຈ່າຍໂດຍກົງ 6,000,000  ກີບ. 

• ເງິນທີິ່ໄດ້ສະຫ ຼູບ: 72,330,500  ກີບ. 

• ເງິນທີິ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສະຫ ຼູບ: 1,050,000  ກີບ. 

• ເງິນທີິ່ຂ ຄ່ຽນໃນງວດຕ ໍ່ໄປ (ງວດທີ 1 /2019) 93,165,000  ກີບ. 

• ມືັ້ສົັ່ງບົດລາຍງານການເງິນສ ດທ້າຍ: ວັນທີ 14 ທັນວາ 2018.  

VI. ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນພາຍໃນປີ 2018. 

ດ້ານດີ: 
- ຄະນະຊີັ້ນ າໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ ຊີັ້ນ າຢູ່າງໃກ້ສິດ. 

- ຍ້ອນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫ ືອຈາກກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ຈິິ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ບັນລ ຕາມຈ ດປະສົງ ແລະ ສ າເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ. 

- ພະນັກງານໃນທິມງານຂອງໂຄງການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ວຽກງານຂອງໂຄງການ. 
- ດ້ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແມ່ນເຫັນວ່າ ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບ ແລະ ລາຍງານຜົນສ າເລັດ

ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຢູ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ພ້ອມກັບຄ າຄິດເຫັນ. 

ດ້ານອ່ອນ: 
- ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນກິດຈະກ າ ຂອງໂຄງການຍັງບ ທັນໄປຕາມກ ານົດເວລາ ທີິ່ວາງໄວ້. 
- ການເຮັດບົດສະຫ ຸບ, ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການສະເໜີຂ ຄຽນເງິນ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ. 

ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ: 
- ການສະຫ ຸບທາງດ້ານວຽກງານການເງິນຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການສະເໜີຂ ຄຽນເງິນ

ແມ່ນມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ, ສະເໜີປັບປ ງ ຂັັ້ນຕອນການສະເໜີຂ ຄຽນເງີນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶັ້ນຕືິ່ມ. 
- ແບບຟອມການສະຫ ຸບ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງດ້ານວິຊາການ ຄວນໃຫ້ມີແບບທີິ່ແນ່ນອນ. 

 

VII. ຂ ໍ້ສະເໜີ ຕ ໍ່ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ 
1. ປັບແກ້ຂັັ້ນຕອນການສະເໜີຂ ຄຽນເງີນໃນແຕ່ລະງວດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶັ້ນຕືິ່ມ. 

2. ການຝຶກອົບຮົມ ການຄ ້ມຄອງໂຄງການຕືິ່ມ ສະເພາະກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງການເງິນ-ບັນຊີ, ການຈັດຊືັ້-

ຈັດຈ້າງ, ການບົດລາຍງານ ເປັນຕົັ້ນ. 

ປະເມີນໂຄງກາເອງໂດຍນ າໃຊ້ສ ດຄິດໄລ່ຂອງກອງທຶວ່າ ສາມາດຈັດໄດ້ໄດ້ຈັກເປີເຊັນ ທັງກິດຈະກ າ ແລະ 
ການນ າໃຊ້ງົບປະມາ 

- ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນ 𝟏 ປີ  ເຊິິ່ງກິດຈະກ າມີທັງໜົດ 𝟏𝟕 ກິດຈະກ າ,
ແຕ່ສາມາດປະຕິບັດສ າເລັດ 𝟔 ກິດຈະກ າ,  

- ກິດຈະກ າຍັງດ າເນີນຢ ູ່ມີ 𝟏𝟏  ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດມີ 𝟐 ກິດຈະກ າ ເທົັ່າກັບ 𝟔𝟕, 𝟔𝟓 % ແລະ 
ສາມາດນ າໃຊ້ງົບປະມານ ໄດ້  𝟒𝟏, 𝟐𝟕 % 
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VIII. ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປີ 2019 ( ເອກະສານຄັດຕິດ ) 

➢ ອງົປະກອບທີິ່ 1:  ປັບປ ງຄວາມອາດສາມາດພະນັກງານ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 

C1.03 ຝຶກອົບຮົມການສ າຫ ວດ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນໃນແຕ່ລະດ້ານ, IWRM 

C1.04 ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນລະບົບ GIS/GPS, ການສ້າງແຜນທີິ່ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 

C1.05 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານ 

C1.06 ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດໂຄງການປະຈ າໄຕມາດ 

C1.07 ຈັດກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ ທີິ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ 

 

➢ ອງົປະກອບທີ 2: ສ້າງກົນໄກ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການຄ ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ໍ້າແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ: 

C2.01 ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນສະພາບລວມຂອງອ່າງພາກສະໜາມເຊັັ່ນ:ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ນ າໃຊ້ທີິ່

ດິນ, ນ ໍ້າ, ຊົນລະປະທານ, ການປະມົງ ແລະອີິ່ນໆ 

C2.06 ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງ 

C2.07 ກອງປະຊຸມຜ່ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ປັບປ ງ ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງ 

C2.08 ກອງປະຊຸມຜ່ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ຮັບຮອງເອກະສານ ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະແຜນ
ຄ ້ມຄອງອ່າງ 

C2.09 ຈັດພິມເອກະສານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ໍ້າ 

C2.10 ຜະລິດອ ປະກອນ ແລະສືິ່ໂຄສະນາ 

C2.11 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະລະບຽບ ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 

C2.12 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປ ກຈິດສ ານຶກກ່ຽວກັບການອະນ ລັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ຊຸມຊົນບ້ານເປົົ້າໝາຍ 

C2.13 ສະໜັບສະໜ ນ ການປ ກຈິດສ ານືກເນືິ່ອງໃນວັນນ ໍ້າໂລກ 

C2.14 ກອງປະຊຸມສະຫ ຸບຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີິ່ຜ່ານມາ 

C2.15 ສ້າງບົດລາຍງານປະຈ າປີ 

C2.16 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນໂຄງການ ໂດຍ ກປສ 

➢ ອງົປະກອບທ ີ3: ການບ ລຫິານ ແລະ ຄ ມ້ຄອງໂຄງການ.   

C3.02 ຄ່າໄປສະນີ 

C3.03 ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ 

 

        ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ , ວນັທ ີ                            . 
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ຫວົໜາ້ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລອ້ມແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

( ຄະນະຊີັ້ນ າໂຄງການ ) 

 

 

 

 

 

 

 

ຫວົໜາ້ໂຄງການ 

 

 

 

 

ຮ ບພາບການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງໂຄງການໃນໄລຍະ 1 ປ ີ2018. 

 
ພທິ ິເຊນັສນັຍາໂຄງການ WRM-025-SVK, ຄັັ້ງວນັທ ີ23 

ກ ມພາ 2018 ທີິ່ ຫອ້ງການ ກປສ ນະຄອນຫ ວງ 

 
C1.02 ການຝກຶອບົຮມົການຄ ມ້ຄອງໂຄງການຈດັໂດຍ ກປສ ກອ່ນເລີັ້ມ
ໂຄງການ, ທີິ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຄັັ້ງວນັທ ີ28 – 30 ພະຈກິ 2017 

 
 

 
C1.01 ກອງປະຊມຸເປດີໂຄງການ WRM 025 SVK ທີິ່ຫອ້ງປະຊມຸຊັັ້ນ 4ພະ

ແນກ ຊສ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ຄັັ້ງວນັທ ີ08 ເມສາ 2018. 
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C1.03 ຝກຶອບົຮມົການສ າຫ ວດ, ເກບັກ າຂ ໍ້ມ ນໃນແຕລ່ະດາ້ນ, ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍ້າ ແບບປະສມົປະສານ ໃຫ ້4 ເມອືງເປົົ້າໝາຍ,  
ທີິ່ຫອ້ງປະຊມຸ ຫອ້ງວາ່ການປກົຄອງເມອືງພນີ, ຄັັ້ງວນັທ ີ21 ຫາ 22 ສງິຫາ 2018. 

   
 

   

C1.04 ຝກຶອບົຮມົການສາ້ງຖານຂ ໍ້ມ ນລະບບົ GIS/GPS, ການສາ້ງແຜນທີິ່ຊບັພະຍາກອນນ ໍ້າ, ໃຫ ້4 ເມອືງເປົົ້າໝາຍ 

ທີິ່ຫອ້ງປະຊມຸ ຫອ້ງວາ່ການປກົຄອງເມອືງພນີ, ຄັັ້ງວນັທ ີ21 ຫາ 22 ສງິຫາ 2018. 
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C2.02, C2.03, C2.04, C2.05 : ຄອມພມີເຕ ີLaptop ແລະ HHD External, GPS, ກອ້ງຖາ່ຍຮ ບ ແລະ ປ ນິເຕີັ້ 
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C2.12 ກອງປະຊມຸໂຄສະນາເຜຍິແຜ ່ປ ກຈດິສ ານກຶ ກຽ່ວກບັການອະນ ລກັໃຫ້ແກນ່ກັຮຽນ ແລະ ຊມຸຊົນບາ້ນເປົົ້າໝາຍ,  

ຄັັ້ງວນັທ ີ13-14 ກນັຍາ 2018, ໂຮງຮຽນ ມດັທະຍມົສມົບ ນ ເຊທາ່ມວກ, ເມອືງພນີ, ຜ ເ້ຂົັ້າຮວ່ມທງັໝດົ:   326 ຄົນ, ຍງິ 175 ຄນົ. 
 

   
C2 16. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນົໂຄງການ. 

 

IX. ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົກປີ 2019 
 
   ຄັດຕິດແຜນມາພ້ອມໂດຍນ າໃຊ້ແບບຟອມ ກປສ ສົັ່ງໃຫ້ 
 


