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ສາທາລະນະລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດປະຊາທປິະໄຕເອກະພາບວດັທະນະຖາວອນ 
-----===000===----- 

ຫ້ອງການລັດຖະບານ 

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ  

 ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ 

ຂ ໍ້ແນະນ  ຳ: 

o ຄ າຮ້ອງສາມາດຍ ິ່ນເປັນພາສາລາວ.   
o ບັນທັດຖານທີິ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: (i) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນການຂອງ ລັດຖະບານ/

ແຂວງ; (ii) ຖ ກກັບໜຶິ່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສ້າງ ຄວາມສາມາດ, ຊີວະ
ນາໆພັນ,ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ); (iii) ຖ ກກັບຕົວຊີີ້ວັດຢ່າງໜ້ອຍ 1 
ຕົວຂອງ ກປສ (iv) ບ ໍ່ມີກິດຈະກ າທີິ່ເກ ອດຫ້າມ.   

o ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດ້ຕ້ອງມີຜົນງານທີິ່ດີເພ ິ່ອຈະຕ ໍ່ໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານ ປະຈ າປີ 
ພົວພັນກັບທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັີ້ນ ຊຶິ່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ . 
 

ເລກລະຫດັບດົສະເໜໂີຄງການຍອ່ຍຂອງ ກປສ: 

1. ຊ ິ່ ແລະທີິ່ຢູຂ່ອງອງົການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງການຍອ່ຍ: 

ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ(ພຊສ) ແຂວງອຸດົມໄຊ; 
ຕັີ້ງຢູ່ທີິ່: ບ້ານ ດອນແກ້ວ ເມ ອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ 

2. ຊ ິ່, ໜາ້ທີິ່, ບອ່ນພວົພນັລະອຽດ ຈດຸປະສານ
ງານຜູສ້ະເໜຈີດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ: 

ທ່ານ ສົມລິດ ສຸກຖາພອນ,ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ ພະ
ແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ແວດລ້ອມແຂວງອຸດົມໄຊ; 
ອີເມວ:liththaphone@yahoo.com 
ໂທ/ແຟັກ 081 312 433; 
ມ ຖ : 020 28793738. 

3. ລະດບັພ ີ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລ ອກ) 

□ລະດັບສາກົນ; 
□ລະດັບສູນກາງ/ຊາດໃຫ້ບອກເຂດເປົົ້າໝາຍ: 

ລະດັບແຂວງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊ ິ່ແຂວງ:ອຸດົມໄຊ; 

ລະດັບເມ ອງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊ ິ່ເມ ອງ: 4ເມ ອງພາຍໃນແຂວງຄ : 

ເມ ອງໄຊ, ເມ ອງແບງ, ເມ ອງຮຸນ ແລະ ເມ ອງນາໝ ໍ້. 

4. ຊ ິ່ໂຄງການຍອ່ຍ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຢາປາບວັດສະພ ດ. 

5. ຈ ານວນທນຶທີິ່ຂ : (ງົບໂດຍປະມານເປັນເງິນກີບ) 200,000,000 ກີບ 

6. ກອງທນຶຍອ່ຍຂອງກປສທີິ່ໃຫທ້ນຶ: (ໃຫ້ໝາຍ
ເອົາ 1 ທາງເລ ອກຢ່າງໜ້ອຍ) 

□ນະໂຍບາຍ; 
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□ຊີວະນາໆພັນ; 
ຄວບຄມຸມນົລະພດິ; 
□ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ; 
□ ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ. 

7. ໜາ້ວຽກສະຖາບນັຫຼ ຂະແໜງການທີິ່ພວົພນັ
ກບັໂຄງການຍອ່ຍ, ສິິ່ງທາ້ທາຍ ແລະບລູມິະ
ສດິ (ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມ
ອາດສາມາດແລະໜ້າວຽກທີິ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນ, ບູລິມະ
ສິດທີິ່ຕ້ອງການແລະສະເໜີແນວທາງໃນການແກ້
ໄຂບູລິມະສິດແລະຂ ໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ). 

ສະພາບລວມ.  
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ແຂວງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ໃນວັນທີ14 ທັນວາ 2011 ສັງກັດ 
ໃນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນ າ-ນ າພາ ແລະ ຄຸ້  ມຄອງ 
ຂອງ ແຂວງທາງດ້ານຊິວິດການເມ ອງ ແລະກະຊວງຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານວິຊາການ. 

ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງຊັບພະ ຍາ
ກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ; ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ-ບ ລິ ຫານ, ປົກປັກຮັກສາ, ຟ ົ້ນຟູບູລະນະກ່ຽວກັບ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາ ກອນດິນ, ປ່າໄມ້, ນ ໍ້າ, ອາກາດ, ຊິວະ 

ນາໆພັນ, ແຮ່ທາດ ຕ ໍ່ໄປນີີ້ເອີີ້ນວ່າ:" ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ" ລວມທັງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ທ າມະຊາດ

, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກະສາດ ໃນ
ຂອບເຂດທ້ອງຖິິ່ນຂອງຕົນ. 

ພຊສ ແຂວງ ປະກອບມີ 10 ຂະແໜງ, ໃນປະຈຸບັນມີ 
ພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົດ 71 ທ່ານ, ຍິງ 17 ທ່ານ. 
 

ຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ:   

ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມເປັນຂະແໜງການໜຶິ່ງ ທີິ່ສັງກັດໃນ 

ພຊສ ແຂວງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການນ າຂອງ 

ພຊສໃນການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີິ່ກ່ຽວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ, 
ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດເປັນຕົີ້ນ: ວຽກ
ງານສົັ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານການຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ ແລະ ວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດ. ໃນປະຈຸບັນມີ 
ພະນັກງານທັງໝົດ 7 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ 
ປະລິນຍາຕີ ຼ 7 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ. ນອກນັີ້ນ, ຍັງມີພາຫະນະ ແລະ 
ອຸປະກອນຈ ານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວ 
ວຽກງານເປັນຕົີ້ນ: ມີລົດກະບະ 2 ຄັນ, ລົດຈັກ 1 ຄັນ, ຄອມຜີວເຕີ 
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2 ເຄ ິ່ອງ,  ເຄ ິ່ອງພ ມ 2 ເຄ ິ່ອງ, LCD 1 ເຄ ິ່ອງ, GPS 1 ເຄ ິ່ອງ ແລະ 

ກ້ອງຖ່າຍຮູຍ 1 ເຄ ິ່ອງ. 

 

ສິິ່ງທາ້ທາຍແລະບລູມິະສດິຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງ: 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ສະພາບຄຸນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີິ່ດີ ແລະ ອຸດົມສົມບຸນໂດຍສະ ເພາະ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນດິນ, ຊັບພະຍາກອນ ແຫຼ່ງນາ   ີ້, 
ຊີວະນາໆພັນ, ອາດກາດ, ສິິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມ ອງ. ແຕ່ ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ສິິ່ງທີິ່ກ່າວມານັີ້ນ ກ າລັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທີິ່ ທ້າທາຍນັບ
ມ ີ້ເພີິ່ມຂຶີ້ນ, ມີແນວໂນ້ມເຊ ິ່ອມໂຊມແລະການຫຼ ດໜ້ອຍ ຖອຍລົງອັນ
ເນ ິ່ອງມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈເປັນຕົີ້ນ: ການເພີິ່ມຂຶີ້ນຂອງ ປະຊາກອນ 
ຢ່າງໄວວາ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການຂະຫຍາຍເນ ີ້ອທີິ່ ຜະລິດກະສິກ າ, 
ການຂຸດຄົີ້ນ ຫຼ  ຕັດໄມ້ທ າລາຍປ່າແບບຊະຊາຍ, ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, 
ການຂຸດຄົີ້ນ ຫຼ  ເກັບກູ້ຜະລິດ ຕະພັນໄມ້ ແລະ ເຄ ິ່ອງປ່າຂອງດົງບ ໍ່
ຖ ກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ, ການພັດທະນາ ພ ີ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຈ ານວນໜຶິ່ງ, ການພັດທະນາດ້ານອຸດສາຫະກ າ, ກາານຂຸດຄົີ້ນ ແລະ 
ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ສິິ່ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ນາ   ີ້ເປ ົ້ອນ ຈາກຕົວເມ ອງ, ການ
ນ າໃຊ້ສານເຄມີເຂົີ້າໃນວຽກງານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊຶິ່ງໄດ້ສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ລະບົບນິເວດ, ການດ າລົງຊີ
ວິດຂອງຄົນ, ສັດສາວາສິິ່ງຕ່າງໆແລະ ມີຂ ໍ້ຂັດແຍງ, ການຮ້ອງຟ້ອງ 
ລວມທັງການນ າໃຊ້ງົບປະມານເພ ິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົັ່ານັີ້ນຈ ານວນບ ໍ່
ໜ້ອຍເວົີ້າລວມ; ເວົີ້າສະເພາະ ແມ່ນ ການນ າໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະ ສານ
ເຄມີທີິ່ນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານກະສິກ າ -ປ່າໄມ້ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງ
ພວກເຮົາເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງນັບມ ີ້ເພີິ່ມ ຂຶີ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ແຜ່
ຫຼາຍ ເຊິິ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕ ໍ່ສຸຂະພາບ

ຂອງຄົນ, ສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດ, ອາກາດ, ດິນ, ນ ໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ຊຶິ່ງ

ສານເຄມີ ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມີ ເຫຼົັ່ານັີ້ນ ຕົີ້ນຕ ແມ່ນນ າເຂົີ້າມາຈາກ ລາຊະ
ອານາໄທແລະ ສປ ຈີນ ໂດຍມີ ການຊ ີ້-ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ
ລັກສະນະທົັ່ວໄປ, ປະປົນກັບສິນຄ້າ ປະເພດອ  ິ່ນ ແລະ ບາງຊະນິດກ ໍ່ບ ໍ່
ມີສູດທາງເຄມີ ຫຼ  ເຄ ິ່ອງໝາຍ ທາງການຄ້າແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ໄປຄຽງຄູ່ກັບສິິ່ງທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິິ່ງນັີ້ນ, ໃນປະຈຸບັນ ການນ າ 
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີິ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ໄດ້ເຂົີ້າມາມີ 
ບົດບາດສ າຄັນ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານແຕ່ຄວາມເຂົີ້າໃຈທີິ່ຖ ກຕ້ອງຕ ໍ່ 
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ການນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຕົວຈິິ່ງຍັງຈ າກັດ ມາບວກໃສ່ກັບຄວາມເປັນເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງ 
ປະຕິບັດ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນັກລົງທຶນຍັງຖ ເບົາ ແລະ ບ ໍ່ທັນ 
ເຂັີ້ມງວດເທົັ່າທີິ່ຄວນ, ກົນໄກການຮ່ວມມ  ແລະ ຂອດການປະສານ 
ງານກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ອົງການ 
ປົກຄອງຂັີ້ນບ້ານ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ດີ, ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີິ່ມີຄວາມຮູ້, 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິິ່ງຍັງຈ າກັດໃນການເຄ ິ່ອນ ໄຫວ
ວຽກງານດັັ່ງກ່າວຈິິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດ ຕາມ
ກວດກາພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ດີເທົັ່າທີິ່ຄວນ. 

ຮບູແບບການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ:  
ພຊສ ແຂວງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນເມ ອງ 

ເພ ິ່ອແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັີ້ນ ຕາມທິດຊີີ້ນ າຂອງ ພຊສ
ແຂວງ ແລະ ຄູ່ມ  ຂອງ ກປສ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຄະນະ 
ວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການຝຶກ
ອົບຮົມດ້ານວິທີການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຢາປາບວັດສະພ ດ 
ແລະ ວິໄຈສານພິດຕົກຄ້າງ.   

 

8. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

   ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ ຢາຂ້າຫຍ້າ 
ເພ ິ່ອການຜະລິດກະສິກ າ. 
 

9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການແລະ ຍດຸທະສາດ ຂອງ
ລດັຖະບານ ທີິ່ສະໜບັສະໜນູໂດຍ ໂຄງການ
ຍອ່ຍ (ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງຖ້າເປັນ
ໄປໄດ້). 

ໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແລະ 
ແຂວງທີິ່ສ າຄັນຕ່າງໆດັັ່ງລຸ່ມນີີ້: 
• ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງ ສະບັບ

ເລກທີ 711/ຈຂ.ອຊ, ລົງວັນ 24 ມີນາ 2015; 
• ຄ າສັັ່ງແນະນ າຂອງທ່ານ ເຈົີ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 1005/ 

ຈຂ.ອຊ, ລົງວັນທີ 7 ກ ລະກົດ 2011 ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ 
ການນ າໃຊ້ສານເຄມີ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຮ້າຍແຮງ; 

• ແຜນງານຂອງ ພຊສ ແຂວງ ແຕ່ປີ 2016-2020. 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພຶີ້ນ ແລະ ລະດບັໂລກ ທີິ່
ໂຄງການຍອ່ຍສະໜບັສະໜນູ ຫຼ 
ປະກອບສວ່ນ 

ສະໜັບສະໜູນ/ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs). 

11. ຕວົຊີີ້ວດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍອ່ຍ (ຂຽນ
ລາຍການຕົວຊີີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍພ້ອມ
ທັງອະທິບາຍຕົວຊີີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນກະທົບຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວໃດໜຶິ່ງ
ສະເພາະກ່ຽວກັບສິິ່ງຂອງຫຼ ການບ ລິການຕ ໍ່ກຸ່ມຜູໄ້ດ້

ຕົວຊີີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍມີດັັ່ງນີີ້: 

• ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ (ໃນນ ີ້ມ ຍິງເທົົ່າໃດ) ໂດຍວັດ

ແທກ ຈໍານວນຜ ູ້ໄດູ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນການຄ ູ້ມຄອງຢາຂູ້າ
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ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ). ຫຍູ້າ 

• ແຜນຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າຂອງແຂວງ 

12. ຜນົໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ (ສິິ່ງຂອງຫຼ 
ການບ ລິການທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກການກະທົບໃສ່ຂອງ
ໂຄງການ (ໂຕຂັບເຄ ິ່ອນ) ເຊັັ່ນ: ຈ ານວນພະນັກງານທີິ່
ໄດ້ຝ ກ, ເອກະສານຄູ່ມ ເປັນຈ ານວນໃດໜຶິ່ງທີິ່ໄດສ້້າງ
ຂຶີ້ນ) 

• ພະນັກງານແຂວງແລະພະນັກງານເມ ອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດຮ້ັບ
ຄວາມຮູ້ພ ີ້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງ ຢາຂ້າຫຍ້າ ຫຼາຍກວ່າ 50 
ຄົນ.    

• ແຜນຄ ູ້ມຄອງຢາຂູ້າຫຍູ້າແຂວງ 

 

13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ າ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບແລະກິດຈະກ າທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທີງ. ບ ໍ່ຄວນໃຫຫ້ຼາຍ
ຫວ່າ 5 ອົງປະກອບ (ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈ າປີຂັດຕິດ). 
ອງົປະກອບ ກດິຈະກ າຕົີ້ນຕ  

ອງົປະກອບ 1. 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ 
ພະນັກງານ ພຊສ ແຂວງ ແລະ 
ຫ້ອງການ ຊສ ຂັີ້ນເມ ອງ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ກດິຈະກ າ 1.1. ກອງປະຊ ມເປດີໂຄງການ 

ເປີດກອງປະຊ ມເຜີຍແຜ່ໂຄງການເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄງການໄດ້ມີ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສ າເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ ຈະຈັດກອງປະຊ ມ 1 ວັນ ເພ ິ່ອໃຫ້ຜູ້
ມີສ່ວນຮ່ວມ ປະມານ 25 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າ
ໃຈເປັນເອກະພາບກັນ.  
 

ກດິຈະກ າ 1.2. ກອງປະຊ ມປະຈ າປ ີ
ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊ ມປະຈ າປີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງ ທີິ່ມີໂຄງການ

ແບບດຽວກັນ ປລີະຄັີ້ງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2016, ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ປີ 2017, 
ແຂວງຜົີ້ງສາລີ ປີ 2018 ແລະ ອຸດົມໄຊ 2019 ປີລະ 3 ຄົນ).  

 

ກິດຈະກ າ 1.3 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ 
    ພະນັກງານໂຄງການຈະເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຍ່ອຍ ຈ ານວນ 04 ຄົນ (ຜູ້ຊີີ້ນ າ, ຫົວໜ້າໂຄງການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະ  
ບັນຊ-ີການເງິນ). 

 
ກດິຈະກ າ 1.4 ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ກປສ  
     ຄະນະໂຄງການ ນ າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົີ້າຮ່ວມປະຊ ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະປີ ຈັດໂດຍ ກປສ ເທ ິ່ອລະ 4 ຄົນ  ໃນປີ 2018. 
 
ກິດຈະກ າ 1.5 ສ້າງຈິດສ ານຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຢາປາບວັດສະພ ດ 

ທີມງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍການເປັນເຈົີ້າການຂອງເມ ອງ ເຜີຍ
ແຜ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ວິທີການນ າໃຊ້ທີິ່ຖ ກຕ້ອງຕາມ 
ຫຼັກວິຊາການ, ການກ າຈັດພາຊະນະໃຫ້ຖ ກວິທີ, ການນ າເຂົີ້າ ແລະ ຈ າໜ່າຍຢາ
ປາບວັດສະພ ດ ເພ ິ່ອຫຼ ດຜ່ອນການນ າໃຊ້ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼ  ເກ ອດ
ຫ້າມ, ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ບ້ານ. 
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ກດິຈະກ າ 1.6  ກອງປະຊ ມສະຫຼ ບປິດໂຄງການ 

ລາຍງານຜົນສ າເລັດໂຄງການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລກປ່ຽນຄວາມ
ຄິດເຫັນ ກັບພາກສ່ວນທີິ່ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊ ມ ເພ ິ່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໃນຕ ໍ່ໜ້າ, ປະມານ 25 ຄົນ. 

 
ກດິຈະກ າ 1.7 ສ າມະນາໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງ 

ຈັດຕັີ້ງກອງປະຊ ມກັບໂຄງການກະສິກ າຂະໜາດໃຫຍ່ແລະມີການນ າໃຊ້
ຢາຂ້າຫຍ້າຫຼາຍ ເພ ິ່ອຊ ກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດີຂຶີ້ນ ໂດຍມີການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງຂະ
ແໜງການແລະເມ ອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງປະມານ 30 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ໂດຍສົມທົບ
ກັບ ມຊ  

ອງົປະກອບທ ີ 2. ຕດິຕາມໂຄງ
ການພດັທະນາ 

ກດິຈະກ າ 2.1 ລງົເກບັກ າຂ ໍ້ມນູ 

- ສ້າງແບບຟອມສ າພາດກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ. 
- ແນະນ າແບບຟອມ ແລະ ວິທີການເກັບໃຫ້ທີມງານ. 
- ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຂ ໍ້ມູນທີິ່ໄດຮ້ັບ. 
- ລາຍງານຜົນການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນໃຫ້ ກປສ 
- ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາຂ້າຫຍ້າ (ຜູ້ນ າໃຊ້-ບ ລິສັດ, ຜູ້ນ າເຂົີ້າ ແລະອ ິ່ນໆ) 

ໂດຍເມ ອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພຊສ ແຂວງ ເພ ິ່ອສັງລວມໄວ້ເຮັດແຜນແລ້ວ
ສົັ່ງສ າເນົາໃຫ້ ໂຄງການ ມຊ 

- ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາຂ້າຫຍ້າທີິ່ຕົກຄ້າງ ແລະ ວິໄຈຮ່ວມກັບ ມຊ 2 ຄັີ້ງ
ຕ ໍ່ປີ ແລະ ຕິດຕາມເອົາຜົນນ າ ມຊ  

 
ກດິຈະກ າ 2.2 ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການເຄ ິ່ອນໄຫວການນ າໃຊ້ຢາປາບ
ວັດສະພ ດ ຂອງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ. 
- ສ້າງແຜນເຄ ິ່ອນໄຫວຕິດຕາມ. 
- ສົມທົບກັບເມ ອງ ແລະ ບ້ານເປົົ້າໝາຍ ເພ ິ່ອລົງຕິດຕາມຕົວຈິງ 
- ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 

 
ກດິຈະກ າ 2.3 ຮ່າງແຜນການຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າ  
- ຂຽນແຜນ; 
- ປະຊ ມຜ່ານ (ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການແລະເມ ອງກ່ຽວຂ້ອງ ປະ

ມານ 30 ຄົນ); 
- ຮັບຮອງໂດຍ ພຊສ. 

ອງົປະກອບທ ີ3. ການບ ລຫິານ 

ແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

      ການບ ລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ: ຈະໄດປ້ະຕິບັດຕາມຄູ່ມ ການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊ ີ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 
ການກວດກາຕິດຕາມ. ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈຮ່ວມກັນກັບທີມງານ ແລະ ຜູ້ຊີີ້ນ າ 
ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ 
ຜົນໄດຮ້ັບທີິ່ຕ້ອງສ າເລັດ. ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍລວມທັງບັນຊ ີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມຈ າ
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ເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າກິດຈະກ າທີິ່ໄດຈ້ັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງຕົວຊີີ້
ວັດແລະ ຜົນທີິ່ໄດຮ້ັບ ແລະ ການເງິນ (ລວມທັງການຈັດຊ ີ້) ຈະໄດເ້ຮັດ ແລະ 
ສົັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ຕາມທຶນທີິ່ໄດຮ້ັບ ແລະ ຂຶີ້ນແຜນການງວດຕ ໍ່ໄປ ໂດຍ
ອີງໃສ່ແຜນລວມ. 

 

14. ຜູເ້ປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດຮ້ບັ ຜນົ
ປະໂຫຍດ 

ພະນັກງານລັດ  

ຈ ານວນທັງໝົດ (172 ຄົນ) ແມ່ຍິງ (50 ຄົນ) 

ລະດັບສູນກາງ (_____) ແມ່ຍິງ (____) 

ລະດັບແຂວງ (56 ຄົນ) ແມ່ຍິງ (16 ຄົນ) 

ລະດັບເມ ອງ (46 ຄົນ) ແມ່ຍິງ (14 ຄົນ)  

ຊ ມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ (70 ຄົນ), ແມ່ຍິງ (20 ຄົນ) 

□ນັກສຶກສາ (____) ແມ່ຍິງ (____) 

□ມວນຊົນທົັ່ວໄປ 

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 20 ຄົນ 
 

15. ມ ີ້ເລີິ່ມໂຄງການ  1/5/2016 

16. ມ ີ້ປດິໂຄງການ (ໄລຍະ
ໂຄງການເປັນປີ) 

31/12/2020 (ໄລຍະ 5 ປີ) 

17. ຜູຮ້ວ່ມທນຶ (ແຫຼ່ງແລະ ຈ າ
ນວນເປັນໂດລາລວມທັງທຶນ
ປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖ ແລະແຮງ
ງານ) 

ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເປັນການປະກອບສວນທາງດ້ານແຮງງານ ຂອງຄະນະ
ຊີີ້ນ າໂຄງການ, ຜູ້ບ ລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ, ລວມທັງສະຖານທີິ່
ເຮັດວຽກ,ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ. ຊຶິ່ງລວມມູນທັງໝົດປະມານ 
97 ລ້ານກີບ. 

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສມີໃສ່
ຊຶິ່ງໄດລ້ເິລີິ່ມຫຼ ກ າລງັດ າເນນີ
(ຊ ິ່, ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ) 

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຢາປາບວັດສະພ ດ ໄດ້ມີສາຍພົວພັນກັບບັນດາ
ໂຄງການດັັ່ງນີີ້: 

1. ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດ ທ າມະ
ຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພ ິ່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານ
ວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ, ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຫຊສ 
ເມ ອງ; 

2. ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າຂອງ 6 ແຂວງ ທີິ່ຈັດຕັີ້ງໃນໄລຍະ
ດຽວກັນ ເພ ິ່ອຖອດຖອນແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 

 

19. ກນົໄກການຈດັຕັີ້ງໂຄງການຍອ່ຍ 

a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.  

b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງວິຊາການທີິ່ຕ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ສະເໜີ
ມາໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ (ເປັນຕົີ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງີນ….).  

a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.  
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ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງໂຄງການປະກອບມີຄະນະຊີີ້ນ າໂຄງການ, ຜູ້ບ ລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ 

ຊຶິ່ງມີລາຍລະອຽດດັັ່ງລຸ່ມນີີ້:.  

1) ຜູຊ້ີີ້ນ າໂຄງການ. 
• ຫົວໜ້າ ຫຼ  ຄະນະພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ມີໜ້າທີິ່ຊີີ້ນ າກ່ຮເຄ ິ່ອນໄຫວຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບດໂຄງການ. 
2) ຫວົໜາ້ໂຄງການ. 

▪ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ; 
▪ ເຊັນບັນຊີເບີກຈ່າຍເງິນຂອງໂຄງການ; 
▪ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ິ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ. 

▪ ສົັ່ງບົດລາຍຄວາມຄ ບໜ້າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ກປສ, ເມ ອງແລະຫຊນສ

ແຂວງປະຈ າເດ ອນ, ປະຈ າໄຕມາດແລະບົດສະຫລຸບສຸດທ້າຍໂຄງການ; 

▪ ສົັ່ງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ກປສທຸກໆ 3 ເດ ອນ. 

 

3). ຜູບ້ ລຫິານໂຄງການ:  

• ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ; 
• ເຊັນບັນຊີເບີກ-ຈ່າຍ ເງີນສົດຂອງໂຄງການ; 
• ປະສານງານກັບພາກສວ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ິ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ; 
• ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍງານການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານໂຄງການ. 
4.) ໜ່ວຍງານວິຊາການ: 
• ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການທາງດ້ານເຕັກນິກ; 
• ສ້າງແຜນການລະອຽດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກ າ; 
• ສະຫຼ ບລາຍງານປະຈ າວັນ, ອາທິດ, ເດ ອນ ແລະ ປີ ໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ. 
 

5).ໜວ່ຍງານແຜນການ, ບນັຊ-ີການເງນີ: 
• ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ. 
• ຮັບຜິດຊອບຈັດຊ ີ້ ແລະ ຈັດຈ້າງ. 
• ສະຫຼ ບວຽກງານດ້ານການເງີນ ແລະ ການຈັດຊ ີ້-ຈັດຈ້າງປະຈ າອາທິດ, ເດ ອນ ແລະ ປະຈ າປີໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ 
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ໂຄງຮຳ່ງກຳນຈດັຕ ັໍ້ງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫລ ອທາງວິຊາການ 
ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີິ່ໃຊ້ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນເອົາພະນັກງານ ຂອງ ແຂວງທີິ່ມີປະສົບການ 

ຈາກໂຄງການແຜນງານສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ (SEMII, SEMII ແລະ EMSPs) ແລະ 

ໂຄງການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ (ISP) ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດ 

ແຜນຂອງໂຄງການ ໂດຍຝຶກອົບຮົມແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງເມ ອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ຈະເປັນຜູ້ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພາກສະໜາມ.ນອກຈາກນີີ້ກ ໍ່ຈະມີການຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງກຊສ, ກປສແລະສະຖາບັນການສຶກສາ
ອ ິ່ນໆເຂົີ້າມາເສີມໃສ່ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັັ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບທີິ່ດີຂຶີ້ນກວ່າເກົັ່າ. 

 

20. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບີິ່ງຮ່າງທີິ່ໄດ້ຂັດຕິດມາພ້ອມນີີ້). ໃນບົດສະເໜີນີີ້ ຈະສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນ ພຽງແຕ່ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າເມ ິ່ອໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖ ກຮັບຮອງໝົດໄລຍະ ໂຄງການ 
ຍ່ອຍທັງໝົດ ແຕ່ຫຼັງຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປ່ອຍໃຫ້ນັີ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ກ ານົດໃນແຜນປີ 
ທີິ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເອົາ (ເບີິ່ງຂ ໍ້ 24).   

ອງົປະກອບ (ບ ໍ່ເກນີ 5 ອງົປະກອບລວມທັງການຄຸມ້

ຄອງໂຄງການ) 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 
ທຶນຈາກ 
 ກປສ 

ທຶນສົມທົບ  

ອົງປະກອບ1. ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະ
ນັກງານ 

43     21     15      79      -    

ເປນັຜູຊ້ີີ້ນ າໂຄງການ 
ທາ່ນ ດຣ ຄ າຜວິ ໄຕບວົວອນ  

ຮອງຫວົໜາ້ ພຊສ 

ຫວົໜາ້ໂຄງການ 
ທາ່ນ ສມົລດິ ສກຸຖາພອນ 

ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ທມິງານວຊິາການ 
1. ທາ່ນ ສມົເດດ ອນິສະຫວນັ 

   2. ທາ່ນ ນ. ເພດັດາລາ ພນົທະສ ີ
 

ບນັຊ-ີການເງນິ 
1. ທາ່ນ ນ. ບວົເງນິ ວງົສາ 
2. ທາ່ນ ນ. ບວົພດັ ປັນຍາສດິ 

ບ ລຫິານໂຄງການ 
ທາ່ນ ສລຸສິກັ ວນັນະພນົ 

ຂະແໜງການທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ
ຂອງແຂວງ 

ຫອ້ງການ ຊສ ເມ ອງ ແລະ 
ຂະແໜງການທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ 
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ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜນູການປະເມີນຜົນ 24     40     24      88      -    

ອົງປະກອບ3. ບ ລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 6      6     11      23      97  

ລວມມູນຄ່າພ ີ້ນຖານ 73     67     50     190      97  

ຄ່າແຮສຸກເສີນ (5%) 4      3      3      10      -    

ລວມຍອດ 77     70    53    200      97  
 
 

 

21. ຄວາມຍ ນຍງົ 
(ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສຶບຕ ໍ່ ຫຼ  ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສີີ້ນສຸດ). 

ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສເມ ອງໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈທີິ່ 
ເລິກເຊິິ່ງກ່ຽວກັບດ້ານນິຕິກ າ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີິ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບວຽກງານການ
ຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ, ມີລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນທີິ່ມີຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼ ບລາຍງານ ແລະ 
ປະເມີນຜົນ. ນອກນັີ້ນ, ຍັງມີການປະສານງານແຕ່ຂັີ້ນແຂວງຮອດເມ ອງ ທີິ່ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ,  ມີອຸປະກອນ ແລະ 
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສິິ່ງທີິ່ສ າຄັນການນ າ ແລະ ວິຊາການບັນດາ ຂະແ
ໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີ. 

 

22. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ. 

ກວດກາເບີິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ຫຼ  ບ ໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ. 

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜຶິ່ງ ທີິ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານວຽກງານທາງດ້ານນິຕິກ າ 
ແລະ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມມົນລະພິດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ ແຂວງ, ຫຊສ ເມ ອງ, ຂະແ
ໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຂວງ ໄປຕາມ
ທິດການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ຈິິ່ງບ ໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນຈະຕ້ອງສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ທ າມະຊາດ. 

 

 

23. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊ ມຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ. 

ເບີິ່ງຕາມເອກະສານແນະນ າ ກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນປະຕິບັດໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນ ຊ ິ່ງສາມາດຄົີ້ນຫາໄດ້ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ. 
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24. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊ ມຊນົ   

ດັັ່ງທີິ່ຮູ້ນ າກັນແລ້ວວ່າ ໂຄງການດັັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜຶິ່ງ ທີິ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ດ້ານ
ວຽກງານທາງດ້ານນິຕິກ າ ແລະ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມມົນລະພິດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພຊສ 
ແຂວງ, ຫຊສ ເມ ອງ, ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໄປຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ.ດັັ່ງນັີ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນ ຈິິ່ງມີ
ບົດບາດສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ, ລວມທັງພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນແຂວງ, 
ເມ ອງ, ບ້ານ ແລະ ເຈົີ້າຂອງກິດຈະການ ໃນຂະບວນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຢາປາບວັດສະພ ດ ເປັນຕົີ້ນ: ການເກັບກ າ
ຂ ໍ້ມູນ, ການເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ , ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ ເຫຼົັ່ານີີ້ເປັນຕົີ້ນ. 

 
25. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. 

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນແຂວງ, ເມ ອງ, ບ້ານ, ເຈົີ້າ
ຂອງກິດຈະການ ແລະ ຊ ມຊົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ. ຊຶິ່ງໃນນັີ້ນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍກ ໍ່ເປັນວຽກງານໜຶິ່ງທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ 
ຊ່ວຍພັກດັນເຮັດໃຫ້ໂຄງການດ າເນີນສ າເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ໃນການຈັດຕັີ້ງ ປະຕິບັດ
ໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ ານົດຊັດສ່ວນເພດຍິງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຫຼ  ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍບ ໍ່ຫຼ ດ 20%ຂອງຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ ໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຜິດຊອບ. 

 

26. ເງ ິ່ອນໄຂ ການປະຕບິດັແຜນງານປະຈ າປທີີິ່ໄດຕ້ກົລງົກນັ. 

ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສ າເລັດ ເພ ິ່ອເປັນເງ ິ່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ໄດ້ 
ຕົກລົງໃນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ວ່າ: 

• ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂອງ ເມ ອງ (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບ ປານກາງ - ດີ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊ້ໃນປີຕ ໍ່ໄປ). 

• ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈ ານວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍ ໄດ້ໃນ 
ລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊ້ໃນປີຕ ໍ່ໄປ). 

• ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກ າໜຶິ່ງຂອງໂຄງການໃຫ້ສ າເລັດ. ໃນປີທີ 2, 3 ຢ່າງໜ້ອຍ 70% 

ຂອງແຕ່ລະ ກິດຈະກ າແຜນປີໄດ້ສ າເລັດ. 

• ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີິ່ພວມປະຕິບັດນັີ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມ
ຄ ບໜ້າ ທີິ່ຈະສ າເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ. 

• ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ. 
 

27. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 
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ຈົັ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL: 

▪ ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


