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ພາກທ ີI.  ຕລີາຄາສະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມລວມຂອງແຂວງ 

I. ສະພາບລວມ 

1. ທີ່ ຕັງ້ພູມສນັຖານພູມອີາກາດ 

ແຂວງໄຊຍະບູລຕີັງ້ຢູ່ພາເໜອືດາ້ນຕາເວນັຕກົຢູ່ຝັ່ ງຂວາແມ່ນໍາ້ຂອງນອນໃນເສັນ້ຂະໜານ 
17   ໍ28   ່ຫາ 19   ໍ56  ່ເໜອື ແລະ ເສັນ້ແວງ 100   ໍ23  ່ ຫາ 101   ໍ55  ່ຕາເວນັອອກ, 

ມຊີາຍແດນຕດິຈອດກບັບນັດາແຂວງດັ່ ງນີ:້ ທດິຕາເວນັອອກຕດິກບັແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ 

ແຂວງວຽງຈນັ, ທດິເໜອືຕດິກບັແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ແຂວງອຸດມົໄຊ, 

ທດິໃຕແ້ລະທດິຕາເວນັຕກົຕດິກບັ 6 ແຂວງຂອງລາຊະອານາ ຈກັໄທ ມຊີາຍແດນ 645 ກໂິລແມດັ( 

ໃນນັນ້ເປນັດນິຕໍ່ ແຜ່ນ 517 ກໂິລແມດັ ແລະ ຕາມສາຍນໍາ້ເຫອືງ 128 ກໂິລແມດັ ). 

ແຂວງໄຊຍະບູລມີເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 16.389 ກໂິລຕາແມດັ, ¾ ຂອງເນືອ້ທີ່ ເປນັພູສູງ ແລະຄ່ອຍ

ຕ່ໍາລງົແຕ່ທດິຕາເວນັຕກົ ຫາ ທດິຕາເວນັອອກ ແລະ ແຕ່ເໜອືລງົຫາໃຕ,້ ຄວາມສູງສະເລ່ຍປະມານ 

655ແມດັຈາກລະດບັໜາ້ນໍາ້ທະເລ, ຈອມພູສູງສຸດ 2.105 ແມດັ ຢູ່ທາງທດິຕາເວນັຕກົຂອງເມອືງໄຊ

ຍະບູລ,ີ ຕ່ໍາສຸດ 193 ແມດັ ຢູ່ເທດສະບານເມອືງ ແກ່ນທາ້ວ, ສະພາບພືນ້ທີ່ ຂອງແຂວງ ແບ່ງອອກເປນັ 

3 ລກັສະນະຕົນ້ຕໍເຊັ່ ນ: ພືນ້ທີ່ ພູສູງ, ພູພຽງ ແລະ ເຂດທົ່ ງພຽງ ປະກອບມ5ີທົ່ ງພຽງນອ້ຍຄ:ື ທົ່ ງພຽງ

ເມອືງພຽງ, ທົ່ ງພຽງ ເມອືງໄຊຍະບູລ,ີ ທົ່ ງພຽງເມອືງຫງົສາ ແລະ ທົ່ ງພຽງເມອືງຊຽງຮ່ອນ ບນັດາທົ່ ງພຽງ

ຕ່າງໆ ທງັໝດົທີ່ ສາມາດບຸກເບກີເປນັເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິກະສກິາໍ ປະຈບຸນັມປີະມານ 151.477,58 

ເຮກັຕາ ກວມເອາົ 9,24% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ ເນືອ້ທີ່ ປ່າປກົຫຸມ້ປະມານ 53% ແລະ ຍງັມຄີວາມ

ອຸດມົສມົບູນໄປ ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະຊວີະນາໆພນັ. 

ດາ້ນພູມອາກາດມສີອງພາກທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ເຂດເໜອືເລີ່ ມແຕ່ບາ້ນນາຄະຍາງເມອືງປາກ

ລາຍ ຮອດ ເມອືງຄອບແມ່ນເຂດອາກາດເຢນັ, ເຂດໃຕອ້າກາດມລີກັສະນະຮອ້ນ ຄກືບັພາກກາງຂອງປະ

ເທດ, ມສີອງລະດກູານຄ:ື ລະດູແລງ້ ແລະ ລະດູຝນົ, ລະດູແລງ້ເລີ່ ມແຕ່ເດອືນພະຈກິ-ເດອືນເມສາ, ລະ 

ດູຝນົເລີ່ ມແຕ່ທາ້ຍເດອືນເມສາ-ເດອືນຕຸລາ. ປະລມິານນໍາ້ຝນົສະເລ່ຍປະມານ 1.200 ມນິລແີມດັ/ປ.ີ 

2. ການປກົຄອງ 

ທົ່ ວແຂວງປະກອບມ ີ11 ເມອືງ ( ສາ້ງຕັງ້ໃໝ່ 1 ເມອືງໃນປ ີ2009 ເມອືງ ໄຊຊະຖານ ). ມ4ີ48 

ບາ້ນ 67.010 ຄອບຄວົ, ປະຊາກອນທງັໝດົ 360.195 ຄນົ, ຍງິ 178.301 ຄນົ, ຄວາມໜາແໜນ້ສະ

ເລ່ຍ 22 ຄນົ/ກໂິລຕາແມດັ, ປະກອບດວ້ຍ 8 ຊນົເຜົ່ າຄ:ື ເຜົ່ າລາວກວມເອາົ 61,18%, ເຜົ່ າກມືມຸ

ກວມເອາົ 10,26%, ເຜົ່ າລືກ້ວມເອາົ 8,07%, ເຜົ່ າມົງ້ກວມເອາົ 7,92%, ເຜົ່ າໄປ່ຼກວມເອາົ 6,31%, 

ເຜົ່ າຍວນກວມເອາົ 4,23%, ເຜົ່ າອວິມຽນກວມເອາົ 0,90%, ເຜົ່ າຜູ່ໄຕກວມເອາົ 0,35% ນອກນັນ້

ຍງັມຊີນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ແລະ ຕ່າງດາ້ວອກີ 0,78%. ການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃນຈາໍນວນ 89 

ບາ້ນແມ່ນຢູ່ໃນຕວົເມອືງ ກວມເອາົ 19,86% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນໃນທົ່ ວແຂວງ, 255 ບາ້ນຢູ່ເຂດຊານ

ເມອືງກວມເອາົ 56,91% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນ, 104 ບາ້ນຢູ່ເຂດຊນົະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີກວມເອາົ 

23,21% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທົ່ ວແຂວງ. 
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ການປະກອບອາຊບີ: ເປນັແຂວງໜື່ ງທີ່ ມພີືນ້ຖານການຜະລດິທາງດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມປ້ະ 

ຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບອາຊບີເປນັຊາວກະສກິອນ. 

3. ດາ້ນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໂດຍລວມໃນ5 ປຜ່ິານມາ 

1.1 ດາ້ນເສດຖະກດິ 

ໂຄງປະກອບພືນ້ຖານເສດຖະກດິຂອງແຂວງຍງັແມ່ນຂະແໜງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມກ້ວມ

ອດັຕາສ່ວນຫຼາຍ, ອຸດສາຫະກາໍໄດຄ່້ອຍໆມກີານພດັທະນາ, ການບໍລກິານກໍ່ ເລີ່ ມມໜ່ໍີແໜ່ງຂືນ້ການພດັ 

ທະນາໄດອ້ງີຕາມທ່າແຮງທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ແຕ່ລະເຂດພາຍໃນແຂວງ, 

ອດັຕາການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງແຂວງ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງສະເລ່ຍໃນ 5 ປຜ່ີານມາ 

( 2006-2010 ) 8,5% ຕ່ໍປ ີລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນບນັລຸໄດ ້3.237 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍລາຍ

ໄດຕ່ໍ້ຄນົແມ່ນ 1.057 ໂດລາສະຫະລດັອາເມລກິາໃນນັນ້: ຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມກ້ວມ40%, 

ຂະ ແໜງອຸດສາຫະກາໍກວມ 31%, ຂະແໜງບໍລກິານກວມ 28%. 

ການລງົທນຶພດັທະນາໂຄງການໃນ 5 ປຜ່ີານມາ: 

 ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາການລງົທນຶພດັທະນາໂຄງການ ໃນທຸກຂງົເຂດວຽກງານ, 

ຍອດການລງົທນຶທງັໝດົ 3.688 ຕືກ້ບີ,ໃນນັນ້ການລງົທນຶຂອງລກັກວມເອາົ 11%, ການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 

ແລະ ກູຢ້ມືກວມເອາົ 36,4%, ເອກະຊນົ…….%. 

- ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍທນຶພາຍໃນ 42,32 ຕືກ້ບີ, ທນຶຕ່າງປະເທດ 61,94 ລາ້ນໂດລາ 

- ຂະແໜງກະສກິາໍທນຶພາຍໃນ 58, 65 ຕືກ້ບີ, ທນຶຕ່າງປະເທດ 53,28 ລາ້ນໂດລາ. 

- ຂະແໜງພະລງັງານທນຶພາຍໃນທນຶຕ່າງປະເທດ 7,5 ລາ້ນໂດລາ. 

- ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ທນຶຕ່າງປະເທດ 4,5 ລາ້ນໂດລາ. 

- ຂະແໜງບໍລກິານທນຶພາຍໃນ 30,90 ຕືກ້ບີທນຶຕ່າງປະເທດ 5.22 ລາ້ນໂດລາ. 

 ອຸປະສກັຫຼສື ິ່ ງທາ້ທາຍ: 

ແຂວງໄຊຍະບູລເີປນັແຂວງໜື່ ງທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາ 

ບນັຫາການນນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈຶ່ ງເປນັຄວາມຕອ້ງການອນັສໍາຄນັ, 

ໃນສະພາບຄວາມຮບັຮູ,້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍທົ່ ວໄປຕ່ໍບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມຍງັຕໍາ, 

ບ່ໍທນັມຄີວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັຜນົກະທບົໄລຍະຍາວ(ຍາວນານ) ຈື່ ງກາຍເປນັອຸປະສກັ ແລະ 

ສິ່ ງທທີາ້ທາຍອນັໜກັໜ່ວງ ຊຶ່ ງບນັຫາດັ່ ງກ່າວມນັໄດບ້ົ່ ມຊອ້ນ ແລະ ຕດິພນັກບັການດໍາ ລງົຊວີດິ, 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງປະຊາຊນົ. 

1.2 ດາ້ນວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົ. 

 ດາ້ນການສກຶສາ 

ໄດມ້ກີານພດັທະນາຢ່າງຕໍເນື່ ອງ ແລະ ໄດບ້ນັລຸຕາມຍຸດທະສາດການສກຶສາແຫ່ງຊາດຄ:ື ການຂະ 

ຫຍາຍໂຮງຮຽນໄປສູ່ຊນົນະບດົ, ອດັຕາການເຂົາ້ໂຮງຮຽນລວມຂອງເດກັໃນເກນອາຍຸເຂົາ້ຮຽນກວມເອາົ 
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98,2%, ການສກຶສານອກລະບບົ ລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສ ື ກໍ່ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມເຊັ່ ນ: ປະຊາກອນ

ໃນເກນອາຍຸ 6-14 ບນັລຸໄດ ້97% ຂອງແຜນການ, ເກນອາຍຸ 15-40 ປໄີດ ້97%. 

 ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ 

ຕານ່າງສາທາລະນະສຸກໄດຂ້ະຫຍາຍໄປອອກສູ່ເຂດຊນົນະບດົໃນທົ່ ວແຂວງມສຸີກສາລາ70 

ແຫ່ງ,ໂຮງໝໍເມອືງ 9 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ. ອດັຕາສ່ວນການນາໍໃຊນ້ໍາ້ສະອາດກວມ 82,7

%,ອດັຕາສ່ວນການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍກວມ 76,56%, ອດັຕາການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ

ໂດຍພືນ້ຖານບນັລຸໄດ ້ 100%, ການປະຕບິດັມາດຖານແບບຢ່າງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ( ຕາມ 10 ຕວົຊີ ້

ວດັ) ໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ໃນແຕ່ລະປ ີ ແລະ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢນືແລວ້ມ ີ 45.483 ຄອບຄວົກວມເອາົ 

67,87%ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົ ແລະ ມ ີ236 ບາ້ນກວມເອາົ 52,67% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົ. 

 ດາ້ນວດັທະນະທາໍ 

ເວົາ້ລວມແລວ້ທົ່ ວແຂວງກໍ່ ມວີດັທະນະທາໍຫຼາຍສສີນັຕາມເຜົ່ າຂອງໃຜລາວ ແລະ ໄດມ້ກີານຮກັ 

ສາຮດິຄອງອນັດັງ້ເດມີເປນັຕົນ້ແມ່ນການຈດັງານບຸນປະເພນຕ່ີາງໆຂອງແຕ່ລະເຜົ່ າ ເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີ 

ແລະ ອານຸລກັຮດີຄອງປະເພນຄີຽງຄູ່ກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໄດສ້າ້ງ ແລະ ມລີະບບົການ

ກະຈາຍຂ່າວຢູ່ແຕ່ລະເມອືງ, ທຸກໆກຸ່ມບາ້ນ ແລະ 236 ບາ້ນໄດມ້ຫີໍຂ່າວປະຈາໍບາ້ນປດັຈບຸນັນີມ້ຄີອບ 

ຄວົບາ້ນວດັທະນາທໍາທີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືແລວ້ມ ີ 24.527 ຄອບຄວົ ກວມເອາົ 36,8% 

ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົທງັໝດົແລະມ ີ184 ບາ້ນກວມເອາົ 33,5% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທົ່ ວແຂວງ. 

II. ສະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຂວງ 

ໂດຍລວມແລວ້ສະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຂວງ ຍງັມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ຍງັຄງົສະພາບ 

ທີ່ ດ ີ ໂດຍສະເພາະຊບັພະຍາກອນອາກາດ, ປ່າໄມ,້ ນໍາ້ໜາ້ດນິ ແລະ ໃຕດ້ນິ, ຊວີະນາໆພນັ, 

ລະບບົນເິວດບໍລເິວນນໍາ້, ດນິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຕວົເມອືງ. 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດສີິ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ກາໍ ລງັປະເຊນີກບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ 

ທທ່ີາອ່ຽງເຊື່ ອມຄຸນນະພາບອນັເນື່ ອງມາຈາກຫຼາຍປດັໃຈຄ:ື ການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງປະຊາກອນ, 

ສິ່ ງເສດເຫຼອື, ນໍາ້ເປືອ້ນຈາກຕວົເມອືງ ແລະ ໂຮງງານ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ ຊນົ, 

ການຂຸດຄົນ້ໄມຊ້ະຊາຍ, ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່, ການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດ (ລວມທງັແຮ່ຊາຍ) 

ການກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງເສັນ້ທາງ, ຊນົລະປະທານ, ການປູກໄມບ້ໍ່ ຖກືຕາມຫຼກັວຊິາການ, 

ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ມຄຸີນນະພາບຕ່ໍາເຂົາ້ໃນຂະບວນການຜະລດິຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ, 

ການຄມົມະນາຄມົ, ການກະສ ິ ກາໍ, ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ການນາໍໃຊສ້ານເຄມເີພື່ ອຜະລດິກະສກິາໍອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່. 

1. ສະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ 

1.1 ນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ 

ແຂວງໄຊຍະບູລເີປນັແຂວງທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນແຫ່ຼງນໍາ້ທໍາມະຊາດ ທົ່ ວແຂວງ ໄດ ້

ກາໍນດົອອກເປນັ 18 ອ່າງຮບັນໍາ້ຍ່ອຍໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ການພດັທະນາກດິຈະການກ່ຽວກບັນໍາ້



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

ແລະ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ 

ການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ການອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານ ເປນັຕົນ້. 

 

ສະພາບການນາໍໃຊແ້ຫຼ່ ງນໍາ້:  

 ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ໃຕດ້ນິ, ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ແມ່ນໄດມ້ກີານຂຸດຄົນ້ ແລະ ນໍາ້ໃຊຢ່້າງກວ້າງຂວາງສ່ວນຫຼາຍ

ແມ່ນການນາໍໃຊເ້ພື່ ອການບໍລໂິພກ ແລະ ການຜະລດິຈາໍນວນໜື່ ງທົ່ ວແຂວງມນີໍາ້ສາ້ງ 6.632 

ໜ່ວຍແລະ ນໍາ້ບາດານ 1.258 ບ່ໍ (ໃນນັນ້ມບ່ໍີບາດານສໍາລບັນໍາ້ປະປາຊນົນະບດົມ.ີ......ບ່ໍ, 

ໃຊຜ້ະລດິນໍາ້ດື່ ມບໍລສຸິດ 29 ແຫ່ງ) ຜູຊ້ມົໃຊ ້132.602 ຄນົ. 

 ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ໜາ້ດນິ: ກໍ່ ໄດມ້ກີານພດັທະນາມານາໍໃຊຢ່້າງກວ້າງຂວາງຄ:ື 

+ ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ເພື່ ອການຜະລດິຕົນ້ຕໍແມ່ນການເກບັກກັນໍາ້ ແລະ ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ໂດຍກງົເພື່ ອການກະສ ິ

ກາໍ ແລະ ປ່າໄມດ້ວ້ຍ: ການສາ້ງລະບບົຊນົລະປະທານ, 

ການຕດິຕັງ້ປໍາ້ສູບນໍາ້ປະຈບຸນັທົ່ ວແຂວງມອ່ີາງເກບັທງັໝດົຈາໍນວນ 18 ອ່າງ, ສາມາດເກບັນໍາ້ໄດທ້ງັໝດົ 

90 ລາ້ນມ3 ຝາຍນໍາ້ລົນ້ແບບຖາວອນ ຈາໍ ນວນ 217 ແຫ່ງ, ສາມາດສົ່ ງນໍາ້ໄດ ້ 520 ມ3 ຕ່ໍວນິາທ.ີ 

ສະຖານສູີບນໍາ້ມ ີ6 ແຫ່ງສາມາດສູບນໍາ້ໄດ ້200 ມ3 ຕ່ໍວນິາທ ີທງັໝດົນັນ້ສາມາດສະໜອງນໍາ້ໃຫກ້ານ

ປູກເຂົາ້ນາແຊງໄດ ້ 3.500 ເຮກັຕາ(ກລໍະນປູີກເຂົາ້), ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ເຂົາ້ໃນການ

ປະມງົກໍ່ ມພີຽງສ່ວນໜອ້ຍຄ:ື ມໜີອງປາ 6.996 ໜອງ ໃນເນືອ້ທີ່  1.357,13 ເຮກັຕາ. ສ່ວນຢູ່ຕາມ

ແຄມນໍາ້ຕ່າງໆກໍ່ ມກີານນາໍໃຊ ້ໂດຍກງົເຂົາ້ໃນການຜະລດິຄ:ື ການຫດົສວນຄວົ. 

+ ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ ເພື່ ອການບໍລໂິພກ: ທົ່ ວແຂວງມນີໍາ້ປະປາຢູ່ເທດສະບານເມອືງ 6 ເມອືງຜູຊ້ມົໃຊມ້ ີ

57ບາ້ນ,ມຜູີນ້າໍໃຊ ້ 10,07% ຂອງປະຊາກອນໃນທົ່ ວແຂວງ, ນໍາ້ລນິ 265 ແຫ່ງມຜູີຊ້ມົໃຊ ້ 38,31% 

ຂອງປະຊາກອນໃນທົ່ ວແຂວງ, ນໍາ້ສາ້ງ 7.396 ໜ່ວຍມຜູີຊ້ມົໃຊ ້ 34,85% ຂອງປະຊາກອນ ແລະ 

ນໍາ້ບາດານ 1.304 ບ່ໍມຜູີຊ້ມົໃຊ ້ 4.30% ຂອງປະຊາກອນ ໃນນັນ້ໄດໃ້ຊນ້ໍາ້ປະປາຊນົນະບດົບາ້ນ, 

ມຜູີຊ້ມົໃຊ ້6.000 ກວ່າຄນົ. 

+ ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ເປນັແຫ່ຼງພະລງັງານ ເຖງິວ່າແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີມແີມ່ນໍາ້ທໍາມະຊາດຫຼາຍ ແຕ່ການນາໍໃຊ ້

ເປນັພະລງັງານຍງັບ່ໍທນັໄດມ້ກີານພດັທະນາເທົ່ າທຄີວນ: ຜ່ານມາຢູ່ນໍາ້ຮໍາ ເມອືງບ່ໍແຕນ ໃຊຜ້ະລດິໄຟຟາ້ 

ໄດປ້ະມານ 180 KW ແລະ ຢຸດຕລິງົໃນ ປ ີ1997. ປະຈບຸນັ ມພີຽງແຕ່ ໃຊນ້ໍາ້ຜະລດິໄຟຟາ້ແບບຄອບ 

ຄວົມ ີ 648 ຄອບຄວົ.ໃນປດັຈບຸນັໄດມ້ຫີຼາຍພາກສ່ວນ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສນົໃຈ ແລະ ໄດລ້ເິລີ່

ມສໍາຫຼວດແລະ ເກບັກໍາຂໍມູ້ນເພື່ ອສາ້ງເຄື່ ອນໄຟຟາ້ຂະໜາດນອ້ຍຄ:ື ນໍາ້ຮໍາຢູ່ເມອືງບ່ໍແຕນ, ນໍາ້ປຸຍຢູ່

ເມອືງພຽງ, ນໍາ້ຮຸ່ງ ຢູ່ເມອືງ ໄຊຍະບູລ,ີ ນໍາ້ຂອງ ແລະ ບ່ອນອື່ ນໆ. 

+ ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັໃຊນ້າໍເປນັສະຖານທີ່ ແຂ່ງຂນັກລິາຊ່ວງເຮອືປະເພນຄີ:ື 

ຢູ່ເມອືງໄຊຍະບູລເີມອືງປາກລາຍ ແລະ ເມອືງອື່ ນ ໃໆນແຕ່ລະປ.ີ 

 ການນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ອາກາດ (ນໍາ້ຝນົ): ປະລມິານນໍາ້ຝນົຢູ່ໃນລະດບັ 1.000 ຫາ 1.200ມມ 

ຖວ່ືາເປນັເງ ື່ອນໄຂສູງສມົຄວນ 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

ແຕ່ການນາໍໃຊໂ້ດຍກງົແມ່ນມໜີອ້ຍເພາະທຸກເຂດໃນແຂວງແມ່ນອຸດມົສມົ ບູນໄປດວ້ຍປ່າໄມ,້ 

ແຫຼ່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດ, ຫວຍ້ຮ່ອງຕ່າງໆ ແລະ 

ນໍາ້ຝນົທີ່ ຕກົກໍ່ ເພີ່ ມປະລມິານໃຫນ້ໍາ້ໃນສາຍຫວ້ຍມນີໍາ້ໄຫຼຕະຫຼອດປ ີ

ປະຊາຊນົໄດມ້ກີານກກັເກບັນໍາ້ໄວຕ້າມອ່າງນໍາ້ໜາ້ດນິ ໄວຮ້ບັໃຊກ້ານຜະ ລດິເທົ່ ານັນ້. 

 ການຄຸມ້ຄອງແລະນໍາໃຊຫ້ນີ-ຊາຍ: ຫນີ-ຊາຍ ແມ່ນຊບັພະຍາກອນທີ່ ສໍາຄນັດາ້ນໜື່ ງທີ່ ນາໍໃຊເ້ປນັ 

ວດັສະດຸການກໍ່ ສາ້ງທີ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ໂຄງລ່າງອື່ ນໆ, ການຂຸດຄົນ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເຮດັແບບຫດັຖະກາໍ 

ເພື່ ອໃຊພ້າຍໃນຄອບຄວົ ຕາມໄລຍະເວລາຫວ່າງຂອງປະຊາຊນົສໍາລບັການຂຸດຄົນ້ ເປນັທຸລະກດິຈາໍ 

ນວນໜື່ ງ ຢູ່ເກອືບທຸກໆເມອືງ,  ທົ່ ວແຂວງມກີານສະເໜຂໍີອານຸຍາດຂຸດຄົນ້ເປນັທາງການລກັສະນະເປນັ

ທຸລະກດິມ ີ 89 ຫວົໜ່ວຍ, ດໍາເນນີການຂຸດຄົນ້ຢູ່ 9 ເມອືງ, ມ ີ 55 ຈດຸ ໃນນັນ້ມພີຽງແຕ່ 5 ຫວົ

ໜ່ວຍທີ່ ໄດມ້ກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ເບິ່ ງລວມແລວ້ການນາໍໃຊແ້ຮ່, ຊາຍ 

ແມ່ນມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂືນ້ໃນແຕ່ລະປ ີ 1,81%, ຈາກການຂຸດຄົນ້ ແບບທໍາມະຊາດກາ້ວເຂົາ້ສູ່ການນາໍໃຊ ້

ກນົຈກັຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

ສງັລວມແລວ້ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຈາກແຫຼ່ ງນໍາ້ ໃນທົ່ ວແຂວງ ເຂົາ້ໃນການພດັ 

ທະນາ ແມ່ນມຢ່ີາງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ການເຄອືນໄຫວປກົປກັຮກັສານໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ ເຫນັ

ວ່າມໜີອ້ຍ ນບັແຕ່ການວາງແຜນການພດັທະນາ ກໍ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸຈະແຈງ້ເຖງິ ການຄຸມ້ຄອງປກົ

ປກັຮກັສານໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ສໍາລບັໂຄງການພດັທະນາແຫຼ່ ງນໍາ້ຕ່າງໆທີ່ ມແີລວ້  ປະສດິທິ

ຜນົການນາໍໃຊຍ້ງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງເທົ່ າທີ່ ຄວນ ບນັດາໂຄງການຊນົລະປະທານ, ນໍາ້ລນີສະອາດ, 

ການຄຸມ້ຄອງປ່າແຫຼ່ ງນໍາ້ບ່ໍທນັດເີຮດັໃຫບ້ນັດາສາຍນໍາ້, ສາຍຫວ້ຍຕ່າງໆມກີານບກົແຫງ້ ແລະ ມກີານ

ປ່ຽນແປງຢ່າງເປນັໜາ້ວຕິກົ, ເກດີມນີໍາ້ເສຍຄຸນນະພາບຍອ້ນມກີານນາໍໃຊສ້ານເຄມເີພື່ ອຈາໍກດັສດັຕູພ້ດື, 

ການຂຸດຄົນ້ຫນີ, ແຮ່, ຊາຍ ດໍາເນນີໄປແບບຊະຊາຍຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໂດຍບ່ໍໄດຄໍ້ານື່ ງ

ເຖງີບນັຫາຜນົກະທບົຕາມມາ ເປນັຕົນ້ແມ່ນບນັຫາການເຊາະເຈື່ ອນ ແລະ 

ການປ່ຽນແປງແລວນໍາ້ສາຍຫວ້ຍຕືນ້ເຂນີ. 

1.2 ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

ເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວແຂວງມ ີ 16.389 ກມ2 ເນືອ້ທີ່ ດນິປ່າໄມກ້ວມເອາົ 87,11% ເນືອ້ທີ່ ປ່າໄມປ້ກົ

ຫຸມ້(ລວມທງັປ່າປູກ ແລະ ປ່າທໍາມະຊາດ) ມ ີ53% ( ປ ີ2009 ). 

 ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານນາໍໃຊຄ້ຽງຄູ່ກບັການຄຸມ້ຄອງຢ່າງມປີະສດິທຜິນົນັນ້ ກໍ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວ 

ທາງການມອບດນິມອບປ່າໄດເ້ລິ່ ມປະຕບິດັມາແຕ່ປ ີ 1989 ແລະ ສໍາເລດັໂດຍພືນ້ຖານປ ີ 1999. ຈາກ

ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ໄດກ້າຍເປນັ

ບດົຮຽນທີ່ ດໃີຫພ້ວກເຮາົປດັຈບຸນັໄດຈ້ດັແບ່ງເນືອ້ທີ່ ດນິປ່າໄມທ້ົ່ ວແຂວງອອກເປນັດັ່ ງນີ:້ 
 

ລໍາດບັ ເນືອ້ໃນ ຈາໍນວນ ເນອືທີ່ (ເຮກັຕາ) % 

1)  ປ່າສະຫງວນ  231.689.00  

 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ປຸຍ 1 191,200.00  
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 ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 4 32,025.00  

 ປ່າສະຫງວນຂອງເມອືງ 3 8,464.00  

2)  ປ່າປອ້ງກນັ 20 555,620.00  

3)  ປ່າຜະລດິ 6 640,612.84  

   { 

=SUM(ABOV

E) }71.84 

87.11 

ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 4 ແຫ່ງຄ:ື ພູຂີໝ້ີນ້ເນືອ້ທີ່  10.300 ເຮກັຕາ  ,  ພູຜາຊາ້ງ 9.000 
ເຮກັຕາ, ຢູ່ ເມອືງ ໄຊຍະບູລີພູສກັ ເນອືທ ີ1.125 ເຮກັຕາຢູ່ເມອືງປາກລາຍ,ດງົຫວ້ຍອ່າງ ເນືອ້ທີ່  
11.600 ເຮກັຕາຢູ່ ເມອືງປາກລາຍ+ເມອືງແກ່ນທາ້ວ. 

ປ່າສະຫງວນຂອງເມອືງ 3 ແຫ່ງຄ:ື ຜາຄວົ-ນໍາ້ປຸນ້ ເນືອ້ທີ່  974 ເຮກັຕາຢູ່ເມອືງພຽງ, ນໍາ້ວນັ 
ເນືອ້ທີ່  5.550 ເຮກັຕາຢູ່ເມອືງເງນີ, ພູຜາແດງ ເນອືທີ່ 1.940 ເຮກັຕາຢູ່ເມອືງ ຄອບ. 

ການນໍາ້ໃຊ ້ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ເຫນັວ່າມຄີວາມຕອ້ງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ ອນາໍໃຊພ້າຍໃນ 

ແລະ ສົ່ ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ນບັວ່າເປນັແຫ່ຼງລາຍຮບັຕົນ້ຕໍ ຂອງລດັ ແລະ ຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນນາໍ

ໃຊເ້ປນັພະລງັງານ( ຟນື ) ຮບັໃຊພ້າຍໃນຄອບຄວົປດັຈບຸນັຍງັມປີະມານ 90% ຂອງຄອບຄວົໃນທົ່ ວ

ແຂວງທີ່ ມກີານນາໍໃຊຟ້ນື, ຍອ້ນເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົມຈີາໍກດັ ຈື່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັນາໍໃຊ ້

ເນືອ້ທີ່ ປ່າໄມ ້ ເພື່ ອຂະຫຍາຍເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ ( ປູກພດຶຢນືຕົນ້ ແລະລົມ້ລຸກເຊັ່ ນ: ປູກໄມສ້ກັ, ຢາງ 

ພາລາ, ເຂົາ້, ສາລ,ີ ໜາກງາ...) ມກີານລກັລອບ ແລະ ສວຍໂອກາດທໍາລາຍປ່າໄມດ້ວ້ຍການຖາງປ່າ 

ແລະ ຈບັຈອງດນິໄວຂ້າຍ. ເວລາກະກຽມເນືອ້ທີ່ ຜະລດິ ( ຈດູ ) 

ກໍ່ ບ່ໍໄດມ້ກີານປອ້ງກນັປະປ່ອຍເຮດັໃຫໄ້ຟໄໝລ້າມປ່າ ໃນແຕ່ລະປເີກດີມມີນົລະພດິ ຈາກສະພາບ

ດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈ ື່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍລະບບົນເິວດວທິະຍາ ເຮດັໃຫສ້ະພາບດນິຟາ້ອາກາດມກີານປ່ຽນແປງ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນດນິຟາ້ອາກາດແຫງ້ແລງ້, ອາກາດຮອ້ນອບົເອົາ້, ຝນົຕກົບ່ໍຖກືຕາມລະດູການ, ເກດີມນີໍາ້

ຖວ້ມກະທນັຫນັໃນຫຼາຍເມອືງ. 

1.3 ຊບັພະຍາກອນດນິ  

ເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວແຂວງມ ີ 16.389 ກມ2, ¾  ຂອງເນືອ້ທີ່ ເປນັພູສູງຊນັສ່ວນເຫຼອື

ນັນ້ເປນັທົ່ ງພຽງນອ້ຍລຽບຕາມຮ່ອມພູ ແລະ ສາຍນໍາ້ ແລະ ທີ່ ຍງັມຄີວາມອຸດມົສມົບູນໄປ

ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້, ທໍາມະຊາດ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ. 

ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິໂດຍຈດັຕາມ 8 ປະເພດທີ່ ດນິມດີັ່ ງນີ:້ 
 

ລ/ດ ລາຍການ ຈາໍນວນ % ໝາຍເຫດ 

 ດນິກະສກິາໍ 151,477.58 9.24  

1.1 ນາ 30,318.34 1.85  

1.2 ກະສກິາໍທົ່ ວໄປ 121,159.24 7.39  
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 ດນິປ່າໄມ ້

1,427,471.84 85.11 

ໃນນີເ້ນືອ້ທີ່ ປ່າປກົຫຸມ້ມ ີ

868.617 ຮຕ/ເທົ່ າກບັ 

53,00% 

2.1 ປ່າສະຫງວນ 231,689.00 14.14  

2.2 ປ່າປອ້ງກນັ 555,620.00 33.90  

2.3 ປ່າຜະລດິ 

ລວມ 640,162,84 39.07  

ປ່າທໍາມະຊາດ 240,615.00 20.79  

ປ່າປູກ 26,924.02 1.64  

ປ່າໂຄກ(ປ່າຊຸດໂຊມ) 272,623.82 16.64  

 ດນິບໍລເິວນນໍາ້ 3,933.46 0.24  

 ດນິອຸດສາຫະກາໍ 7,907.72 0.48  

 ດນິຄມົມະນາຄມົ 13,598.00 0.83  

 ດນິວດັທະນະທໍາ 1,197.20 0.07  

 ດນິ (ປກສ+ປກຊ) 26,692.22 1.63 26.466,99+225,23 

 ດນິປຸກສາ້ງ 6,621.98 0.40  

  1,638,900.00 100.00  
 

ມກີານຈບັຈອງເນືອ້ທີ່ ດນິແຕ່ບ່ໍໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການພດັທະນາທີ່ ດນິຈື່ ງເກດີມກີານຊື-້

ຂາຍກາໍມະສດິດນິແບບບ່ໍຖກືຕອ້ງ, ການຫນັປ່ຽນເປົາ້ໝາຍການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອານຸຍາດ,  

ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິເຂົາ້ໃນການຜະລດິບ່ໍຖກຶເຕກັນກິ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການໄຖດນິໃນເຂດສູງ, ການຂຸດຄົນ້ເອາົ

ດນິຮບັໃຊບ້ນັດາໂຄງການກໍ່ ສາ້ງມ ີ 50 ບ່ໍນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂືນ້ ແລະ ເປນັການຂຸດຄົນ້ແບບທຸລະກດິກໍ່

ມຢ່ີາງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບ່ໍປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນຂອງການວາງແຜນພດັທະນາ, ບ່ໍໄດມ້ກີານສກຶສາຜນົ

ກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ບ່ໍໄດມ້ແີຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແຜນການປດິທີ່ ດນິຈື່ ງເຮດັ

ໃຫທ້ີ່ ດນິທີ່ ມກີານຂຸດຄົນ້ແລວ້ບ່ໍໄດມ້ກີານປວົແປງ ຫຼ ື ປບັປຸງໃຫມ້ຄີວາມສວຍງາມ, ບາງຈດຸກໍ່ ເກດີມີ

ອຸປະຕເິຫດຫຼາຍກ ໍ ລະນ ີ ອນັໄດສ້າ້ງຄວາມສູນເສຍຊບັສນີ, ຊວີດິທງັໝດົໄດກ້າຍເປນັຫາໃຫແ້ກ່

ການຈດັຕັງ້ລດັ. 

1.4 ຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ 

ໃນທົ່ ວແຂວງ ມເີນືອ້ທີ່  ເຂດອານຸລກັ ( ປ່າສະຫງວນ ) ທງັໝດົ231.689ເຮກັຕາ, ມ ີ 8 ແຫ່ງ 

ຊື່ ງມຄີວາມອຸດມົສມົບູນໄປດວ້ຍພດຶພນັຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ພນັໄມ,້ ພນັພດຶ, ພນັສດັປ່າ, ສດັນໍາ້ ແລະ 

ຈລຸນີຊປີະເພດຕ່າງໆ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າລາຄາສູງທາງເສດຖະກດິ, ທາງດາ້ນອາຫານ ແລະ 

ເປນັຢາຫາຼຍຊະນດິມທີງັຊະນດິຫວງຫາ້ມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ບາງຊະນດິກໍ່ ໃກຈ້ະສູນພນັແລວ້ ແລະ ສໍາຄນັ

ແມ່ນມບີາ້ນປະຊາຊນົຢູ່ລຽບແຄມປ່າ ຫຼ ື ໃກຄ້ຽງ ຫຼ ື ມຢູ່ີເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ ຢູຸ່ສອກຫຼກີ ( ມ ີ 32 

ບາ້ນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ) ທີ່ ເປນັບາ້ນຄອບຄວົທຸກຍາກ ຊື່
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ງມຄີວາມຕອ້ງການສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄອບຄວົນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂືນ້ ແລະ 

ບ່ໍທນັມອີາຊບີໝັນ້ທ່ຽງການນາໍໃຊຈ້ ື່ ງກາຍເປນັກດິຈະວດັປະຈາໍວນັຂອງປະຊາ 

ຊນົເພື່ ອຊອກຊບັພະຍາກອນດັ່ ງກ່າວນັນ້ມາເປນັອາຫານ, ເປນັສນີຄາ້ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫຄ້ອບຄວົ, 

ຈື່ ງເຮດັໃຫຊ້ບັພະຍາກອນນັນ້ ນບັມືລຸ້ດລງົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແຕ່ການນາໍໃຊເ້ປນັຢາແມ່ນໜອ້ຍ. 

1.5 ຊບັພະຍາກອນແຮ່ທາດ 

ພາຍໃນແຂວງມຈີດຸປະກດົແຮ່ທາດຫຼາຍຊະນດິເປນັຕົນ້: ຫນີກຣານດິຢູ່ເມອືງແກ່ນທາ້ວ, 

ມງັກາແນສ ຢູ່ເມອືງບໍ່ ແຕນ, ຄໍາ, ທອງແດງຢູ່ເມອືງປາກລາຍ ແລະ ເມອືງແກ່ນທາ້ວ, ເມອືງໄຊຍະບູລ ີ

ແລະຖ່ານຫນີລກິໄນຢູ່ເມອືງຫງົສາ, ແລະ ແຮ່ຊາຍ, ດນິໜຽວອື່ ນໆ ມຢູ່ີທົ່ ວທຸກເມອືງ, ການນາໍໃຊໄ້ດ ້

ເລີ່ ມມກີານຊອກຄົນ້ສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດຢູ່ພາຍໃນແຂວງມ ີ 2ໂຄງການ ແລະ 89 

ຫວົໜ່ວຍທີ່ ມກີານຂຸດຄົນ້ແຮ່ຫນີປູນ, ຊາຍ, ດນິໜຽວສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ກໍ່ ມຂຸີດຄົນ້ຕາມແບບ

ຫດັຖະກາໍເພື່ ອມາຮບັໃຊພ້າຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ບໍລກິານຈາໍນວນໜື່ ງ ແຕ່ການຂຸດຄົນ້ນັນ້ບ່ໍໄດມ້ກີານ

ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເລີ່ ມມກີານນາໍໃຊກ້ນົຈກັເຂົາ້

ຊ່ວຍໄດມ້ກີານແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍໃນບນັດາເມອືງ ຈື່ ງເຮດັໃຫດ້ນິມກີານເຊາະເຈື່ ອນ ນອກນັນ້ຍງັ

ມຈີາໍນວນໜື່ ງດໍາເນນີໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອານຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ແລະ 

ບ່ໍໄດມ້ກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

1.6 ມລໍະດກົທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ 

ພາຍໃນແຂວງມຫີຼາຍສີ່ ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ ເປນັມລໍະດກົທາງດາ້ນທໍາມະຊາດເປນັຕົນ້: ມຖໍີາ້ທງັໝດົ 41 

ແຫ່ງຄ:ື ມຢູ່ີເມອືງຄອບ 3 ແຫ່ງ, ເມອືງຊຽງຮ່ອນ 6 ແຫ່ງ, ເມອືງເງນີ 2 ແຫ່ງເມອືງໄຊຍະບູລ ີ 3 

ແຫ່ງເມອືງປາກລາຍ 24 ແຫ່ງ. ມນີໍາ້ຕກົຕາດທງັໝດົ 14 ແຫ່ງຄ:ື ມຢູ່ີເມອືງຄອບ 3 ແຫ່ງ, 

ເມອືງຊຽງຮ່ອນ 3 ແຫ່ງ, ເມອືງເງນີ 1 ແຫ່ງ, ເມອືງຫງົສາ 1 ແຫ່ງ, ເມອືງປາກລາຍ 1 ແຫ່ງ, 

ເມອືງແກ່ນທາ້ວ 1 ແຫ່ງ ແລະ ເມອືງບ່ໍແຕນ 5 ແຫ່ງ. 

ມພູີຜາປ່າໄມທ້ວິທດັທາໍມະຊາດທີ່ ສວຍງາມເປນັຕົນ້ຜາຊາ້ງ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ປຸຍແລະອື່ ນໆ... 

ມແີຫ່ຼງນໍາ້ທໍາມະຊາດຄ:ື ໜອງແສ, ບ່ໍນໍາ້ປຸນ້ຊື່ ງເປນັທ່າແຮງສູງສໍາລບັການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະມເີງ ື່ອນສະດວກຫຼາຍດາ້ນໃນການພດັທະນາເປນັສະຖານທ່ອງທ່ຽວແລະ ສກຶສາວທິະຍາ. 

ໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ ມພີຽງແຕ່ບາງຈດຸທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂສະດວກທາງດາ້ນເສັນ້ທາງ ແລະ 

ຢູ່ກບັທີ່ ຢູອາໃສຂອງປະຊາຊນົ ໄດມ້ກີານພດັທະນາ ແລະ ເປນັແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂກໄດຄ້:ື 

ຕາດພະເຈົາ້ເມອືງໄຊຍະ ບູລ,ີ ຕາດຮໍາເມອືງບ່ໍແຕນ ແລະ 

ພວມພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດເຂດບາ້ນນາຊໍາ. ສ່ວນຈດຸ ອື່ ນໆ 

ປະຊາຊນົກໍ່ ໄດເ້ຂົາ້ໄປເພື່ ອຊອກຫາສິ່ ງເປນັປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຕນົເອງ ແລະ ຂຸດຄົນ້ເອາົໂດຍບ່ໍໄດຄໍ້າ 

ນງືເຖງິການສູນຊວີະນາໆພນັ. 

ພວກເຮາົຍງັບ່ໍທນັໄດສໍ້າຫຼວດຂືນ້ບນັຊຢ່ີາງລະອຽດ, ບ່ໍໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາກ່ຽວກບັຄຸນປະ 

ໂຫຍດຂອງຊບັພະຍາກອນດັ່ ງກ່າວ, ບ່ໍໄດມ້ກີານແນະນາໍວທິກີານນາໍໃຊທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງ.  

1.7   ການນາໍໃຊພ້ະລງັານ 
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ພະລງັງານທີ່ ໃຊໃ້ນປະຈບຸນັຕົນ້ຕໍແມ່ນພະລງັງານທີ່ ນາໍເຂົາ້ເຊັ່ ນ:ນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ, ອາຍແກດັ 

ແລະໄຟຟາ້ຈາໍນວນໜື່ ງພະລງັງານພາຍໃນມໄີຟຟາ້, ໄມໄ້ຟຟນື ແລະ ຖ່ານຫນີເຫຼກັໄນ່ຈະມກີານຂຸດຄົນ້ 

ແລະນາໍໃຊເ້ປນັພະລງັງານຜະລດິໄຟຟາ້ ທີ່ ເມອືງຫງົສາ 

ຊຶ່ ງແນ່ນອນຜນົກະທບົອາດເກດີຂືນ້ເປນັຕົນ້ມນົລະພດິ. 

2. ສະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ 

ທຸກໆເມອືງພາຍໃນແຂວງໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງປະຊາກອນ

ໃນຕວົເມອືງແລະ ຊນົນະບດົ, ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນທີ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ 

ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກກໍ່ ເພີ່ ມຂືນ້ດັ່ ງນັນ້ການກສໍາ້ງ ແລະ ປບັປຸງເສັນ້ທາງ, 

ການກໍ່ ສາ້ງອາຄານຈື່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັ ແລະ ໄດພ້ດັທະນາຂືນ້ຢ່າງໄວ, 

ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ທດສະບານຂອງແຕ່ເມອືງມຄີວາມສະອາດ, ສວຍງາມ ແຕ່ລະເມອືງກໍ່ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ຄະ 

ນະກາໍມະການກວດກາ ແລະ ອານາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ເມອືງ, 

ຈດັສນັໃຫມ້ສີະຖານທີ່ ຖີມ້ສິ່ ງເສດເຫຼອືມໜ່ີວຍບໍລກິານເກບັສິ່ ງເສດເຫຼອື 

ແຕ່ການບໍລກິານກໍ່ ຍງັບ່ໍທ່ວງທນັ ເນື່ ອງຈາກວ່າສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກຕວົເມອືງນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂືນ້ ແລະ 

ບ່ໍໄດມ້ກີານຈດັແຍກປະເພດສິ່ ງເສດເຫຼອື, ສະຖານທີ່ ຖີມ້ສິ່ ງເສດເຫຼອືໃນແຕ່ລະເມອືງມເີນືອ້ທີ່ ຈາໍກດັ 

ແລະ 

ບ່ໍມວີທິກີານຈາໍກດັທີ່ ຖກືຕອ້ງໃນເວລາດໍາເນນີການກໍ່ ສາ້ງຕ່າງໆກໍ່ ບໍ່ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້

ມ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ຝຸ່ີນລະອອງເກດີຂືນ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

ອຸດສາຫະກາໍໄດເ້ລີ່ ມມກີານຂະຫຍາຍເປນັຕົນ້ແມ່ນ 

ບນັດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງທຸກຂະໜາດໃນທົ່ ວແຂວງມໂີຮງງານອຸດສາຫະກາໍທງັໝດົ 1.745 ແຫ່ງໃນນັນ້: 

ໂຮງເລື່ ອຍໄມມ້ ີ 37 ແຫ່ງ, ໂຮງງານໄມປ່້ອງ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງເຟນີເີຈ ີ 62 ແຫ່ງ, ເຕາົດນິຈີ່  105 ແຫ່ງ, 

ໂຮງງານນໍາ້ດື່ ມ 29 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນໍາ້ກອ້ນ 49ແຫ່ງ, ໂຮງສເີຂົາ້ 1.431 ແຫ່ງ, ໂຮງແຮມບາ້ນພກັ 90 

ແຫ່ງ,  ຮາ້ນອາຫານ 31 ແຫ່ງ, ສະຖານທີ່ ຜະລດິເຂົາ້ຈີ່ , ເຂົາ້ໜມົ, ເສັນ້ໝີ່ , ເຂົາ້ປຸນ້ 31 ແຫ່ງ,  

ບນັດາກດິຈະການຕ່າງນັນ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 

ໄດສ້າ້ງຂືນ້ຫຼງັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດມ້ກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ 

ການປອ້ງກນັບນັຫາຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ກໍ່ ບ່ໍໄດເ້ອາົໃຈໃສເທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ 

ທີ່ ຕັງ້ຂອງບນັດາກດິຈະການຕ່າງໆ ສ່ວນຫຼາຍມທີີ່ ຕັງ້ບ່ໍເໝາະສມົເປນັຕົນ້ຕັງ້ຢູ່ແຄມນໍາ້, ຢູ່ໃກເ້ຂດທີ່ ຢູ່ອາ

ໃສ, ເຂດສາທາລະນະ, 

ວທິກີານຈາໍກດັສິ່ ງເສດເຫຼອືລວມທງັນໍາ້ເສຍຈາກກດິຈະການບ່ໍໄດມ້ມີາດຕະການປອ້ງການ ແລະ 

ຈາໍກດັຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຫຼາຍກດິຈະການໄດສ້າ້ງມນົລະພດິທາງອາກາດຂືນ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເປນັຕົນ້: 

ຄວັນໄຟ, ຝຸ່ນລະອອງ, ນໍາ້ເສຍ, ກີ່ ນ ແລະ ສຽງ. 

III. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານສິ່ ງແວດບລອ້ມ ( 2005-2010 ) ຂອງແຂວງ 

1. ຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຂວງ. 
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ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາທົ່ ວແຂວງ 

ໄດສຸ້ມໃສ່ການພດັທະນາຢ່າງຮອບດາ້ນເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົເປນັຈງັຫວະສະໝ່ໍາສະເ

ໝ ີ ສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມແຜນການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, 

ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ໃນເວລາດຽວກນັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະ 

ຊາດກໍ່ ເພີ່ ມຂືນ້ເຊນັດຽວ ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມພວກເຮາົກໍ່ ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມ ແລະ 

ມມີາດຕະການຕ່ໍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສາມາດບນັລຸໄດຜ້ນົສໍາເລດັຕາມແຜນງານຈດຸສຸມດັ່ ງນີ:້ 

1.1 ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ 1: ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ 

ຄົນ້ຄວາ້ທ່າແຮງບົ່ ມຊອ້ນໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ (ລວມມ ີ 6 

ວຽກຕົນ້ຕໍ) ທງັໝດົສາມາດປະເມນີໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍ ກດົໝາຍ ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານປ່ໄມແ້ຫ່ງຊາດເປນັຂອງແຂວງ ແລະ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເລັ່ ງໃສ່ການສາ້ງຈດິສໍານກຶ ທົ່ ວປວງຊນົ ແລະ ດໍາເນນີມາດຕະການຈາໍນວນໜຶ່ ງເປນັຕົນ້ 

ການຈດັສນັເນືອ້ທີ່ ປ່າໄມ ້ ການມອບດນິ-ມອບປ່າ ໃຫປ້ະຊາຊນົນາໍໃຊ ້ ການກວດກາການນາໍໃຊດ້ນິ, 

ການຜະລດິ ແລະ ປະກາດຮບັຮອງເປນັບາ້ນ ຢຸດຕຖິາງປ່າໄດ ້238 ບາ້ນ, 4 ເມອືງ; ສົ່ ງເສມີການປູກໄມ ້

ດວ້ຍຫຼາຍມາດຕະການ ແລະ ສາມາດປູກໄດ ້ ແລະ ຟືນ້ຟູປ່າ ທໍາມະຊາດ 

ປະຈບຸນັທົ່ ວແຂວງມເີນືອ້ທີ່ ປ່າໄມ ້ປກົຫຸມ້ 53% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ. 

     ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດຕລີາຄາ ສາ້ງແຜນທີ່ ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ປະຈບຸນັ ແລະ 

ວາງແຜນການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ດນິ ຮອດປ ີ 2010, ມມີາດຕະການຄຸມ້ຄອງ 

ການກຽມດນິກະສກິາໍ ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມຄອຍ້ຊນັສູງ, ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ທີ່ ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

    ລງົເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ປະສານສມົທບົກບັບນັດາ ຂະແໜງ 

ການກ່ຽວຂອ້ງ ກະກຽມສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງອ່າງຮບັນໍາ້ແບບປະສມົປະສານ, 

ມກີານຈດັຕັງ້ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ບ່ໍແຮ່ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 

    ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັຮອດປ ີ2015 ແລະ ຈດັຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງໄພ 

ພບິດັຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ກາໍນດົເຂດສ່ຽງໄພ, ຈດັຕັງ້ໝ່ວຍກູໄ້ພໄດ ້5 ໝ່ວຍ ມກີາໍລງັ 15.230 ຄນົ 

  1.2  ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ 2: ຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການພດັທະນາຕວົເມອືງ, ພືນ້ຖານໂຄ່ງ 

ລ່າງ ເສດຖະກດິ, ຂະໜງອຸດສາຫະກາໍ, ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດການຄາ້ ແລະ ປອດພາສ,ີ ການທ່ອງ 

ທ່ຽວເຂດມລໍະດກົທາງທາໍມະຊາດ, ວດັທະນາທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດ (ລວມມ ີ 4 ວຽກຕົນ້ຕໍ) 

ທງັໝດົສາມາດປະເມນີໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງການປຸກສາ້ງ, ຄະນະຕດິຕາມກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ຂັນ້ເມອືງ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຂືນ້,ມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງ 

ຢູ່ເທດສະບານເມອືງ ປະຈບຸນັ ມ ີ40 ບາ້ນ. 

    ລງົເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ມາດຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົ ວ່າດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

ປະກາດໃຊບ້ນັຊໂີຄງການລງົທນຶເລກທ ີ 697/ອຊນສ.ໃຫຂ້ະແໜງການອອ້ມຂາ້ງແຂວງເມອືງ ແລະ 

ຜູປ້ະກອບການຕ່າງໆ, ໄດຈ້ດັຕັງ້ຕັງ້ກວດກາ, ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ປກັຫຼກັໝາຍເຂດແດນປ່າ, 

ມກີານເຕົາ້ໂຮມບາ້ນນອຍ້ເປນັບາ້ນໃຫ່ຍ ຈດັສນັພູມລໍາເນາົຄງົທີ່ ໃຫປ້ະຊາຊນົ. 

1.3 ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ 3: ການພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງດາ້ນນະໂຍບາຍ, 

ລະບຽບກດົໝາຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ (ລວມມ ີ 8 ວຽກຕົນ້ຕໍ 

)ທງັໝດົສາມາດປະເມນີໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

    ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍລະບຽບການ, ຄໍາສັ່ ງ, ດໍາລດັ 

ອອກເປນັຄໍາສັ່ ງເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ເປນັຕົນ້: ຄໍາສັ່ ງກ່ຽວກບັການມອບດນິ - ມອບປ່າ, 

ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້, ຊບັພະຍາກອນແຫຼ່ ງນໍາ້ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ນາໍໃຊສ້ານເຄມເີຂົາ້ໃນການຜະລດິກະສກິາໍ,ການກຽມດນິຜະລດິກະສກິາໍໃນເນືອ້ທີ່ ທີ່ ມຄີວາມຄອຍ້ຊນັສູ

ງ ແລະ ອື່ ນໆ. 

    ຢູ່ຂັນ້ເມອືງໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ ຫອງ້ການຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ຄະນະມະການຄຸມ້ຄອງ ກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂືນ້ ແລະ 

ດໍາເນນີການເຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບດົບາດ. 

    ຈດັຕັງ້ການຝກຶອບົຮມົວຽກງານຄຸມ້ຄອງກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫພ້ະນກັງານ ອອມ້ຂາ້ງແຂວງ 

ແລະ ເມອືງ, ຈດັສົ່ ງພະນກັງານເຂົາ້ຮ່ວມການອບົຮມົຄຸມ້ຄອງກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມ 15 ເທື່ ອ. 

    ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ໃນທຸກຂງົເຂດທຸກວຽກງານກ່ອນການພຈິາລະນາອານຸມດັ ແລະ ໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາ 

ແນະນາໍໃຫມ້ກີານປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມກດິຈະການ 

 

 

1.4  ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ 4: 

ສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທຸລະກດິເຂົາ້ໃນການປອ້ງກນັ ແລະ 

ບູລະນະຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອມ້ ກໍ່ ຄກືານນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫຢ້ນືຍງົ (ລວມມ ີ 3 

ວຽກຕົນ້ຕໍ)ທງັໝດົສາມາດປະເມນີໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

    ໄດມ້ກີານແນະນາໍ ແລະ ສະເໜ ີ ກ່ຽວກບັມນົລະພດິຕ່າງໆ ທີ່ ເກດີຈາກການຜະລດິ 

ເປນັຕົນ້ໂຮງງານ, ການຜະລດິກະສກິາໍ ໂດຍການສມົທຽບໃສ່ ມາດຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ 

ໃນຫວົໝ່ວຍທຸ ລະກດິ ແລະ ປະຊາຊນົໂດຍທົ່ ວໄປໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ວທິກີານໃນຕໍໜາ້ 

ປະກອບສວ່ນການປອ້ງກນັ. 

1.5  ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ 5: ເພີ່ ມທະວກີານລງົທນຶຂອງພາກລດັ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກເອກກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫຫ້າຼຍຂືນ້ 

ແລະສາ້ງກນົໄກການເງນິດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ແຂວງ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ (ລວມມ ີ 4 ວຽກຕົນ້ຕໍ) 

ທງັໝດົສາມາດປະເມນີໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

     ຫຼາຍຂະແໝງກໍ່ ໄດມ້ກີານເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ລງົທນຶ ເຂົາ້ໃນວຽກງານການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ໄປຕາມແຕ່ລະກດິຈະກາໍ ໂຄງການ ໃນຫຼາຍຂະແໝງການ ກໍ່ ໄດມ້າການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ກ່ອນສະເໝຂໍີອານຸຍາດລງົທນຶຕາມລະບຽບ

ການ,ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດມ້ກີານຄົນ້ຄວ້າ ໂຄງການສະເໝລີງົທນຶ ມ ີ 25 ໂຄງການ ແລະ ພຈິາລະນາ

ຮບັຮອງແລວ້ 15 ໂຄງການ, ໄດສ້ບືຕ່ໍແນະນາໍ ບນັດາຫວົໜ່ວຍກດິຈະການຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດ

ກ່ອນ ມກີານປະເມນີຜນົກະທບົ ແລະ ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

1.6 ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ6: ເປດີກວາ້ງການພວົພນັ ແລະ ຮ່ວມມດືາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງເປນັ  

ເຈົາ້ການກບັບນັດາແຂວງທີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກນັ, ປະເທດໃກຄ້ຽງ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ(ລວມມ ີ2 ວຽກຕົນ້ຕໍ) ທງັໝດົສາມາດ ປະເມນີໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

     ມກີານປະສານງານກບັບນັດາແຂວງອອມ້ຂາ້ງ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ດໍາເນນີການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາສາກນົ ໂດຍການ ນາໍເອາົເນືອ້ໃນສນົທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວລງົໄປ

ເຜຍີແຜ່ ແລະ ດໍາເນນີການກວດກາເກບັກາໍຂໍມູ້ນດາ້ນຜນົສໍາເລດັຕ່າງໆ. 

2. ຕລີາຄາສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວສິ່ ງແວດລອ້ມ 

2.1  ຕລີາຄາລວມ 

ເວົາ້ລວມແລວ້ທຸກຂະແໜງການ, ທຸກພາກສ່ວນກໍ່ໄດມ້ກີານປະກອບສ່ວນໃນການປກົປກັຮກັ 

ສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

2.2 ຈດຸດ ີ

 ດາ້ນນະໂຍບາຍ  

    ພວກເຮາົມບີນັດາກດົໝາຍເຊັ່ ນ: ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼ່ ງນໍາ້, 

ກດົໝາຍວ່າດວຍ້ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອມ້, ບນັດາກດົໝາຍອື່ ນໆ ແລະ ບນັດາ ດໍາລດັ, 

ຄໍາສັ່ ງຕ່າງ ຫຼາຍສະບບັຂອງສູນກາງ ແລະ ຂອງແຂວງຜນັຂະຫຍາຍອອກ 

ເປນັແຕ່ລະໄລຍະເພື່ ອໃສ່ການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 

 ດາ້ນການຈດັຕັງ້ 

     ອງີຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທາງແຂວງ ກໍ່ໄດມ້ກີານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການສິ່ ງແວດ 

ລອມ້ ຂັນ້ແຂວງຂືນ້ ເພື່ ອປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃນການຊີນ້າໍ ນາໍພາ ແລະ ດໍາເນນີການຕລີາຄາສະພາບສິ່ ງແວດ 

ລອມ້ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປບັປຸງແບບແຜນວທິກີານເຄື່ ອນໄຫວວຽກພາຍໃນ, ໂດຍມຫີອ້ງການ ຊ 

ນ ສ ແຂວງ, ເມອືງ ເຮດັໜາ້ທີ່ ປະສານງານ ແລະ ເປນັໃຈກາງ 

ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເປນັເສນາທກິານໃຫຄ້ະນະພກັ ອໍານາດການປກົຄອງ ແຂວງ, ອງົການຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

1) ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັ ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອງ້ 

ເຄື່ ອນໄຫວປະຕບິດັຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ຮອດປ ີ2010 ແລະ ຮອດປ ີ2015 ຂອງແຂວງກາໍນດົໄວຄ້:ື 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

ສຸມໃສ່ການບໍາລຸງກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານໃຫ ້

ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ,ການເຄື່ ອນໄຫວສາ້ງຈດິສໍານກຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດທະສາດ, ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ກວດກາການປະຕບິດັພນັທະໃນການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມການຕດິຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງດິ

ນຟາ້ອາກາດ, ແນ່ໃສ່ໃຫຮ້ບັປະກນັການຂຸດຄົນ້ ແລະ 

ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ,ມຄີວາມສມົດູນທາງດາ້ນທໍາມະຊາດປດັສະຈາກສ

ານເຄມ ີຕກົຄາ້ງ ແລະ ມຄີວາມຢນືຍງົຮກັສາໄດ ້ຮດີຄອງປະເພນຂີອງບນັດາເຜົ່ າ. 

2) ຂະແໜງການ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກໍ່ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ບນັດາກດົໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອງ້, ຜນັຂະ 

ຫຍາຍອອກເປນັຄໍາສັ່ ງ ມາດຕະການ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃນແຂວງ ແລະ ການຂະຫຍາຍເຕກັນກິ 

ການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ທີ່ ບ່ໍທໍາລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມການກຽມດນິຜະລດິກະສກິາໍ, 

ການຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂົາ້ ແລະ ນາໍໃຊສ້ານເຄມລີງົສູ່ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ບາ້ນພດັທະນາ ປະຕບິດັແຜນ 

ການປູກໄມຟ້ືຟູ້ປ່າ ໃນແຕ່ລະປ ີ ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ໂຄສະນານະໂຍບາຍຫັນ້ປ່ຽນອາຊບີຈດັສນັ 

ພູມລໍາເນາົອາຊບີຄງົທີ່ ໃຫປ້ະຊາ ຊນົ. ໃນປ ີ 2010 ໄດມ້ ີ 238 

ບາ້ນຖກືຮບັຮອງເປນັບາ້ນຢຸດຕກິານຖາງປ່າເຮດັໄຮ່, ມມີາດຕະການຕ່ໍການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

ເປນັຕົນ້ ການຂຸດຄົນ້ໄມຫ້ຼຸດລງົ, ຫນັມານາໍໃຊໄ້ມເ້ສດໃຫເ້ປນັປະ ໂຫຍດ. 

3) ຂະແໜງການໂຍທາ ທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ 

ກໍ່ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການໃນການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບນັຫາການປອ້ງກນັ ແລະ 

ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງບນັດາໂຄງການກ່ໍສາ້ງຕ່າງໆ ໃຫໄ້ປຕາມແບບແຜນທາງດາ້ນເຕກັນກິ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມຫຼາຍໂຄງການແມ່ນສາມາດປະຕໄິດເ້ປນັຢ່າງດ.ີ 

4) ຂະແໜງການ ພະລງັງານ ແລະ ບໍແຮ່ 

ຕດິຕາມກວດກາການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນໂຄງການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດຕ່າງໆແລະ 

ກ່ອນການອານຸຍາດກໍ່ໄດຊຸ້ກຍູຜູ້ລ້ງົທນຶໃຫມ້ກີານປະເມນີຜນົ ໂຄງການ ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມຂັນ້ຕອນ. 

 

 

5) ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ປະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຢ່າງຕັງ້ໜາ້, ສະ 

ເພາະການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

6) ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 

ກໍ່ໄດມ້ກີານພກັດນັໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນ 

ທີ່ ສະເໜກີານລງົທນຶທນັທະນາແຕ່ລະໂຄງການຕອ້ງໄດມ້ກີາປະເມນີຜນົທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. 

7) ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ 
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ຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໄດຂ້ະຫຍາຍອອກສູ່ເຂດຊນົນະບດົ. ທົ່ ວແຂວງມສຸີກສາລາ 70 

ແຫ່ງ,ໂຮງໝໍເມອືງ 10 ແຫ່ງ  ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ, 

ໄດເ້ປນັເຈົາ້ໃນການຈດັຫາແຫ່ຼງນໍາ້ໃຊສ້ະອາດ ຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມເ້ຂດຍອດນໍາ້, 

ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ ອ ໃຫປ້ະຊາຊນົສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ຖາວອນ 

ຫຼກີເວັນ້ການລະບາຍນໍາ້ເສຍປ່ອຍໄປຕາມທາໍມະຊາດ, ຊຸກຍູກ້ານປະຕບິດັມາດຖານ 

ດາ້ນສາທາລະນະສຸກຢູ່ບາ້ນ ແລະ ຄອບຄວົ, ເຄື່ ອນໄຫວກວດກາຄຸນນະພາບນໍາ້ໃນໂຮງງານນໍາ້ດື່ ມ, 

ນໍາ້ປະປາ ແລະ ອື່ ນໆຜ່ານການກວດກາເຫນັວ່າມຫີຼາຍໂຮງງານບ່ໍໄດຕ້າມມາດຖານ, 

ບາງໂຮງງານກໍ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັອານຸຍາດກໍ່ ດໍາເນນີການ. 

8) ຂະແໜງການອື່ ນໆ 

 ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ: ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ ບນັດາກດົໝາຍ 

ແລະ ນຕິກິາໍ ທີ່ ພວົພນັເຖງິວຽກງານຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິໃນຂອບເຂດຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ, ສມົທບົພະແນກ 

ການທີ່ ກ່ຽວຂອງ້ລງົສໍາຫຼວດ,ກາໍນດົເຂດການນໃໍຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ວດັແທກຈດັສນັທີ່ ດນິ 

ໃຫປ້ະຊາຊນົນາໍໃຊຕ້າມຂັນ້ຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ ອແນໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ຂະແໜງທອ່ງທ່ຽວ: ໄດສ້າ້ງກດິຈະກາໍທ່ອງທ່ຽວຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ຂະແໜງຖະແຫຼ່ ງຂ່າວ ແລະ ວດັທະນາທໍາ: ໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ 

ຟືນ້ຟູວດັທະນາທາໍອນັດງີາມຂອງບນັດາເຜົ່ າ, ດວ້ຍການນາໍເອາົ ມາດຖານ ຂອງຄອບຄວົ, 

ບາ້ນວດັທະນະທໍາໄປເຜຍິແຜ່ໃຫປ້ະຊາຊນົຮບັຮູແ້ລະເຂົາ້ໃຈ ແລະ 

ພອ້ມກນັແຂ່ງຂນັທດັທະນາຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ ໃຫກ້າຍເປນັຄອບຄວົ, ບາ້ນວດັທະນາທໍາ 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນສູນວດັທະນາທໍາເດກັ, ໂຮງ ຮຽນ ແລະ 

ຜ່ານຊື່ ມວນຊນົທາງວທິະຍຸ, ໂທລະພາບ ພາຍໃນແຂງຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 

 ຂະແໜງການສກຶສາ: ກໍ່ໄດເ້ພິ່ ມຫຼກັສູດ ແລະ 

ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມເຂົາ້ໃນໂຮງຮຽນຂັນ້ຕ່າງໆ 

ການສາ້ງກດິຈະກາໍກ່ຽວກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຢູ່ໃນເທດສະບານເມອືງໄຊຍະ ບູລ ີ

ກໍ່ໄດມ້ກີານເຊັ່ ນສນັຍານາໍໜ່ວຍຄຸມ້ຄອງຕວົເມອືງ 

ເພື່ ອເຮດັອານາໄມເທດສະບານເມອືງເປນັແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປນັປກົຕ.ິ 

 ຂະແໜງການປອ້ງກນັຊາດປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ: ກໍ່ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການປະຕບິດັແນວທາງ, 

ກດົໝາຍ, ດໍາເນນີເຄື່ ອນໄຫວກວດກາການລກັລອບສວຍໂອກາດນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ,ເຂດຊາຍແດນ, ໂຄສະນາຊວນເຊື່ ອປະຊາຊນົລຸດຜ່ອນການເຄື່ ອນໄຫວ 

ຜດິຕໍ່ ລະບຽບກດົ ໝາຍຫຼາຍບາ້ນໄດບ້ນັລຸໝາກຜນົກາຍເປນັບາ້ນປອດຄະດ.ີ 

 ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ:  ກໍ່ໄດມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວ ແລະຈດັຕັງ້ຄະນະກາໍ 

ມະການປອ້ງກນັໄພພບິດັຂນືໃນແຕ່ລະເມອືງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວເປນັຢ່າງດ ີ

ມກີານຝກືອບົຮມົວທິກິານຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ ແລະ ອື່ ນໆກາໍນດົເຂດສ່ຽງໄພ. 
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 ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ: ກໍ່ໄດເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ສກືສາອບົຮມົປະຊາຊນົບນັ 

ດາເຜົ່ າ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆຢ່າງເປນັເຈົາ້ການ ຕ່ໍການປກົປກັຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຕວົເມອືງ, 

ການເຂົາ້ແກໄ້ຂຄະດຕ່ີາງໆເປນັຕົນ້ແມ່ນບນັຫາການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ. 

2.3 ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 

1)  ການນາໍເອາົນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍໄປເຜຍີແຜ່ປູກຈດິສໍານກຶໃຫປ້ະຊາຊນົ, ນກັຮຽນບນັ 

ດາຜູປ້ະກອບການຕ່າງໆຍງັບ່ໍທນັກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊງີ. 

2) ການຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ການເຊື່ ອມເຂົາ້ໃນຂະແໜງການ ຕ່າງໆເປນັແຜນການລະ 

ອຽດຍງັບ່ໍກວ້າງຂວາງ. 

3) ການໂຄສະນາວຽກງານຊບັບພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມຍງັບໍ່ ກວ້າງຂວາງ. 

4) ຄະນະກາໍມະການສີ່ ງແວດລອ້ມ ບ່ໍໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບດົບາດ ໜາ້ທ ີ ແລະ ສດິ 

ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

5) ການພຈິາລະນາໂຄງການລງົທນຶຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ສ່ວນຫຼາຍບ່ໍໄດມ້ກີານປະເມນີຜນົກະ 

ທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

6) ວຽກງານຫຼາຍດາ້ນ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ໃນຍຸດທະສາດ ບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມເລກໝາຍກາໍນດົໄວ.້ 

7) ຂອດການປະສານງານ ກບັບນັດາ ຂະແນກການ, ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນການຕດິຕາມກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຜນົກະທບົຍງັເຮດັບ່ໍທນັໄດດ້.ີ 

8) ການພວົພນັ ແລະ ຍາດການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກສາກນົ ທາງເຕກັນກິ, ດາ້ນທນຶຮອນ ຍງັບ່ໍທນັໄດດ້.ີ 

2.4  ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້

1) ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕອ້ງຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາຍນືຍງົ. 

2) ຖເືປນັສໍາຄນັ ວຽກງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງບນັດາໂຄງ 

ການສະເໜລີງົທນື ໂດຍເຂົາ້ຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດໂຄງການ. 

3) ພະແນກການ, ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງເປນັເຈົາ້ການ 

ຕ່ໍການສະເໜລີງົທນືພດັທະນາໂຄງການຂະແໜງການຂອງຕນົ. 

4) ບນັດາໂຄງການລງົທນືຕອ້ງມກີານອອກແບບໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ເປນັຕົນ້ 

ວຽກງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, 

ການເວນຄນືທີ່ ດນີ ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆລວມທງັຕອ້ງມງີບົປະມານໃຫພ້ຽງພໍ. 

5) ອໍານາດການປກົຄອງ ຂັນ້ຕ່າງໆ ຕະຫຼອດປະຊາຊນົ, ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຕອ້ງໄດຖ້ເືປນັສໍາ 

ຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນຂອບເຂດຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ. 

6) ປບັປຸງການຈດັຕັງ້ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວຊິາການ 

ເພື່ ອເຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບດົບາດການຕດິຕາມກວດກາ,ການໂຄສະນາສາ້ງຈດິສໍານກຶສິ່ ງແວດ

ລອ້ມໃຫກ້ວ້າງຂວາງ. 
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7) ຈດັຕັງ້ໃຫມ້ກີານຖອດຖອນບດົຮຽນໃນແຕ່ລະປຢ່ີາງເປນັປກົກະຕ.ິ 

3. ຕລີາຄາລວມສະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທົ່ ວແຂວງ  

 ສິ່ ງແວດລອ້ມທົ່ ວໄປ: ເວົາ້ລວມແລວ້ ໃນ ໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມແມ່ນຖກືຄຸກຄາມຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, ອນັທເີປນັບນັຫາກ່ວາໝູ່  ແມ່ນສະພາບໄຟໄໝປ່້າ 

ແລະ ມຂີືນ້ທຸກໆປ,ີ ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ, ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່, 

ການປ່ອຍນໍາ້ເສຍຄຸນອອກຈາກຂະບວນການຜະລດິ, 

ການປ່ອຍນໍາ້ມນັເສຍຄຸນຈາກຂະບວນການສອ້ມແປງລດົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຕວົເມອືງ:ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ໃນເທດສະບານເມອືງ ພາຍໃນແຂວງ 

ແມ່ນໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະຊາກອນໃນຕວົເມອືງ, ເພີມ້ຂຶນ້, 

ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດນບັມືນ້ບັຫຼາຍອນັໄດສ້າ້ງໃຫມ້ສີິ່ ງເສດເຫຼອືນບັມືນ້ບັເພືມ້

ຂືນ້ສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ອອກມາກໍ່ ບ່ໍໄດມ້ກີານແຍກ ແລະ 

ໄດກ້າຍເປນັບນັຫາໃຫສ້ງັຄມົພວກເຮາົຢູ່ໃນຕວົເມອືງຕ່າງໆ. 

4. ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຂວງ 

1) ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິດວ້ຍການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ປູກເຂົາ້, ປູກພດື, ປູກຕົນ້ໄມອຸ້ດສາ 

ຫະກາໍແບບບ່ໍມແີຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

2) ດນິຜະລດິກະສກິາໍເຊື່ ອມໂຊມ, ດນິເຊາະເຈື່ ອນ. 

3) ມນົລະພດິທາງອາກາດຈາກ (ໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍ, ການກໍ່ ສາ້ງ, ຟາມລຽ້ງສດັ, 

ໂຮງງານຂາ້ສດັ,ໂຮງງານເຂົາ້ປຸນ້….) ຄວນັໄຟ, ຝຸ່ນໃນຊ່ວງລະດູແລງ້. 

4) ສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກການຊມົໃຊຄ້ວົເຮອືນ ແລະ ສະຖານທີ່ ບໍລກິານຕ່າງໆ. 

5) ການນາໍໃຊສ້ານເຄມເີຂົາ້ໃນການຜະລດິກະສກິາໍ ການກາໍຈດັສດັຕູພດື, ການຂາ້ຫຍາ້ 

ການຂາ້ຫຍາ້ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມເຕກັນກິ. 

6) ປະລມິານນໍາ້ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍາ້ໃນແຫຼ່ ງນໍາ້ທາໍມະຊາດຫຼຸດລງົ (ແຫງ້ແລງ້ 

ແລະນໍາ້ຖວ້ມ)ຊວີະນາໆພນັຫຼຸດລງົ ແລະ ສູນພນັ. 

7) ການຂຸດຄົນ້ເອາົດນິ, ແຮ່, ຊາຍ ບ່ໍໄດມແີຜນການຄຸມ້ຄອງ,ບ່ໍມແີຜນການປດິບ່ໍ. 

8) ເກດີມພີະຍາດລະບາດ. 

9) ການຈດັຕັງ້ຂະແໜງການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ. 

10) ການພດັທະນາຕວົເມອືງບ່ໍຖກືຕາມແຜນຜງັເມອືງກາໍນດົໄວແ້ຕ່ລະໄລຍະ. 

ພາກທ ີII.ແຜນຍຸດທະສາດ ສິ່ ງແວດລອ້ມຮອດ ປ ີ2020 ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານ ປ ີ2015 

I. ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປ ີ 2020 

1. ທດິທາງລວມ 
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ຮັ ບ ປ ະ ກັ ນ ໃ ຫ ້ ກ າ ນ ຄຸ ້ ມ ຄ ອ ງ ຊັ ບ ພ ະ ຍ າ ກ ອ ນ ນໍ ້ າ  ແ ລ ະ 

ສິ່ ງ ແວດລ ້ອມໃຫ ້ສ າມ າດຕອບສະໜອງທ າ ງດ ້າ ນກ ານພັດທະນ າ ເສດຖະກິດ -ສັງ ຄົມ 

ມຄີວາມຢນືຍງົຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັແຜນ ພດັທະນາ  

ຕອ້ງຕດິພນັແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດທະສາດ. 

2. ຈດຸໜາຍລວມ 

1) ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕອ້ງດໍາເນນີໄປຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ

ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ຮບັປະກນັໃຫກ້ານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ

ທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ. 

2) ການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົ, ຕອ້ງຕດິພນັກນັການປອ້ງກນັຊາດ 

ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

3) ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕອ້ງໄປຄຽງຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກດົ  

ໝາຍປບັປຸງລະບບົການຈດັຕັງ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫໜ້ກັ 

ແໜນ້ເຂັມ້ແຂງ. 

4) ຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມຕອ້ງໄປຄຽງຄູ່ກບັການສກຶສາ, ການສາ້ງຈດິສໍານກຶ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງ

ມວນຊນົຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເພື່ ອປກົປກັຮກັສາ, ປອ້ງກນັແກໄ້ຂ ແລະ ຟືນ້ຟູ ບູລະນະສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

5) ສາ້ງກນົໄກດາ້ນການເງນີສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶໃສ່ວຽກງານສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ຢ່າງມປີະສດິຕຜິນົ. 

6) ປະສມົປະສານ ການນາໍໃຊທ່້າແຮງ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງປະເທດ ກບັການຍາດແຍ່ງກາລະ

ໂອກາດຂອງຍຸກສະໄໝເພື່ ອເຮດັໃຫແ້ຂວງເຮາົມບີດົບາດໃນການພວົພນັ ແລະ ຮ່ວມມກືບັສາກນົ.  

3. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ 

ເພື່ ອບນັລຸຕາມທດິທາງລວມ ແລະ ຈດຸໝາຍລວມດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິນັນ້ ຕອ້ງປະຕບິດັແຜນຍຸດທະ

ສາດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ 

ໃຫກ້ວ້າງຂວາງ   

2) ປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສ າ ຄ ວ າ ມ ອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ຂ ອ ງ ຊັ ບ ພ ະ ຍ າ ກ ອ ນ ປ່ າ ໄ ມ ້

ເພື່ ອປກົປອ້ງສະພາບແວດລອ້ມທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ລະບບົນເິວດ ໃຫມ້ຄີວາມອຸດມົສມົບູນ. 

3) ຄຸມ້ຄອງນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ ໃຫມ້ກີານນໍາໃຊຢ່້າງມແີຜນການ, 

ມີ ຄ ວ າ ມ ເ ປັ ນ ເ ອ ກ ະ ພ າ ບ  ແ ລ ະ 

ມມີາດຕະການປກົປອ້ງເພື່ ອເປນັແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທີ່ ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດຕ້ະຫຼອດໄປ. 

4) ພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ມາດຕະການປບັປຸງດນິ ເພື່ ອຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົ 

ບູນ ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ເພື່ ອເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການທີ່ ນໍາໃຊທ້ດີນິເຂົາ້ໃນການຜະ 

ລດິໄດຢ່້າງຍາວນານ. 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

5) ພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃນການ

ພດັທະນາຂະແໜງກະສກິາໍ, ອຸດສາຫະກາໍ ບນັດາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕວົເມອືງ ແລະ ອື່ ນໆ.  

6) ຄວບຄຸມໄພພບິດັທໍາມະຊາດ ໂດຍການສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍກູໄ້ພ ແລະ ລະບບົເຕື່ ອນໄພລ່ວງໜາ້ຢູ່ເຂດ

ສ່ຽງໄພ. 

7) ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຟືນ້ຟູບູລະນະແຫຼ່ ງທໍາມະຊາດ, ສະຖານທີ່ ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ 

ເພື່ ອອານຸລກັທໍາມະຊາດ. 

II. ແຜນດໍາເນນີງານຮອດ ປ ີ2015 

1. ຈດຸໝາຍລວມ 

     ການພັດທະນາຕອ້ງຮັບປະກັນຜົນກະທົບຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມທໍາມະຊາດ ໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ, 

ການພດັທະນາ ແລະ ປົກປັກຮກັສາເນືອ້ທີ່ ປ່າໄມກ້ວມປະມານ 65% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວແຂວງ, 

ປົກປັກຮກັສາແຫຼ່ ງນໍາ້ທີ່ ມຢູ່ີປະຈບຸນັບ່ໍໃຫບ້ກົແຫງ້, ປົກປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ 

ໃ ຫ ້ ສໍ າ ເ ລັ ດ ກ າ ນ ຈັ ດ ສັ ນ ,  ກໍ າ ນົ ດ  ເ ຂ ດ ພັ ນ ທ ະ ນ າ  ແ ລ ະ  ກ າ ນ ນໍ າ ໃ ຊ ້ທີ່ ດິ ນ  8 

ປະເພດເປັນຕົ ້ນແມ່ນເຂດການນໍາໃຊ ້ປ່ າໄມ :້ ປ່າສະຫງວນ ,  ປ່ າປ້ອງກັນ ,  ປ່ າຜະລິດ  ແລະ 

ເຂດປ່າຍອດນໍາ້. ຮບັປະກນັລະດບັສູງຕ່ໍການສູນເສຍຂອງເຫດການໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດເປັນຕົນ້: 

ໄ ຟ ໄ ໜ້ ລ າ ມ ປ່ າ ,  ໄ ພ ແ ຫ ້ ງ ແ ລ ້ ງ ,  ນໍ ້ າ ຖ້ ວ ມ ,  ກ າ ນ ເ ຊ າ ະ ເ ຈື່ ອ ນ ຂ ອ ງ ດິ ນ , 

ຮບັປະກນັການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາສຂີຽວ. 

  ສາ້ງພືນ້ຖານໃຫແ້ຂວງໄຊຍະບູລບີນັລຸຄໍາຂວັນ ຂຽວ-ສະອາດ-ງາມຕາ  

2. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ 

  ຄາດໜາຍສູຊ້ນົການປົກປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມແຕ່ນີຮ້ອດປີ 2015 ຕົນ້ຕໍແມ່ນບນັລຸເປົາ້ 

ໜາຍຂອງສະຫະສະຫວດັໂດຍມຄີາດໜາຍດັ່ ງນີ:້ 

1) ຮບັປະກນັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສມົຄູ່ກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ດໍາ 

ເນີນການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາ້ແບບປະສົມປະສານ, ສະໜອງຂໍມູ້ນອຸຕຸນຍິົມ ແລະ 

ອຸທກົກະສາດຢ່າງເປນັລະບບົ ແລະ ທນັການ. 

2) ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການພດັທະນາແຫ່ຼງນໍາ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ສະອາດປາດສະຈາກມນົລະພດິ 

ແລະ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດຕ້ະຫຼອດໄປ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ ອນໄຂສະດວກໃນການຂນົສົ່ ງທາງນໍາ້ 

ພ ້ອມທັງນໍາໃຊ ້ເຂົ ້າໃນຂະແໜງກະສິກໍ າ , ອຸດສະຫະກໍາ , ນໍ າ້ປະປາ , 

ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມວດັແທກລະດບັນໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາ. 

3) ຄຸ ້ມ ຄ ອ ງ ສິ່ ງ ແ ວ ດ ລ ້ອ ມ ຢ່ າ ງ ເ ປັ ນ ລ ະ ບົ ບ  ແ ລ ະ 

ມປີະສດິທຜິນົຮບັປະກນັການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົຫຼກີລຽ້ງການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຕ່າງໆ ແລະ 

ນໍ າໃຊ ້ຊັບພະຍາກອນທໍ າມະຊາດຢ່ າ ງ ຟຸມເຟືອຍ ,ສ ້າ ງ  ແລະ 

ປະຕບິດັປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫຂ້ະການຕ່າງໆເຊັ່ ນ:ກະສກິໍາ, 

ອຸດສາຫະກາໍ, ບ່ໍແຮ່, ໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົບນັດາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕວົເມອືງ. 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

4) ສູຊ້ນົຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມຕວົເມອືງ, ເທດສະບານແຂວງ, ເມອືງປາກລາຍ, ເມອືງຫງົສາ ແລະ 

ທຸ ກໆ ເມືອ ງ ໃຫ ້ກ າຍ ເປັ ນ ເມືອ ງສີຂ ຽວ ,ສະອ າດ  ແລະ 

ສວຍງາມມລີະບບົລະບາຍນໍາ້ໄດສ້ະດວກດ.ີ 

3. ແຜນງານຈດຸສຸມຕົນ້ຕໍ 

ເພື່ ອບນັລຸຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຍຸດທະສາດຕົນ້ຕໍ ໃນການປກົປກັຮກັສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມແມ່ນເລັ່ ງໃສ່. 

1) ແຜນງານປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ. 

2) ແຜນການສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

3) ແຜນງານກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມມນົລະພດິ. 

4) ແຜນການອະນຸລກັ ແລະ ຟືນ້ຟູສິ່ ງແວດລອ້ມ 

5) ແຜນງານການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

6) ແຜນງານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ. 

4. ໜາ້ວຽກລະອຽດແຕ່ລະແຜນງານຈດຸສຸມຕົນ້ຕໍ 

ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍບນັດາແຜນງານບູລດິມະສດິໃຫເ້ປນັໜາ້ວຽກລະອຽດໄດກ້ໍານດົຈດຸສຸມດັ່ ງນີ:້ 

ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ1: ແຜນງານປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ. 

 ບນັດາໜາ້ວຽກ ຫຼ ືໂຄງການຈດຸສຸມທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ໂຄງການທ ີ1: ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນຂອງແຂວງ. 

2) ໂຄງການທ ີ2: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດທະສາດ. 

3) ໂຄງການທີ 3:  ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບົບການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ ງແວດລອ້ມ-

ສັງຄົມໃນບັນດາ  ຈຸດ ສຸມພັດທະນາ  ເປັນຕົ ້ນກ ານສ ້າ ງ ໜ່ວຍງ ານ ຄຸ ້ມຄອງ  ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງທີ່ ເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ. 

4) ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ທີ  4 : 

ສ ້າ ງຄວາມເຂັ ້ມແຂງລະບົບການຄວບຄຸມສິ່ ງແວດລ ້ອມໃນທຸລະກິດຄອບຄົວຕາມ 

ກຸ່ມບາ້ນພດັທະນາ. 

ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ2: ແຜນງານສງົເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ບນັດາໜາ້ວຽກຫຼໂືຄງການຈດຸສຸມທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 

1) ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ທີ  1 :  ສົ່ ງ ເ ສີ ມ ຄຸ ນ ນ ະ ພ າ ບ ສິ່ ງ ແ ວ ດ ລ ້ອ ມ ຂ ອ ງ ເ ມື ອ ງ ໄ ຊ ຍ ະ ບູ ລ ີ

ໃຫເ້ປນັຕວົເມອືງຕົນ້ແບບຂອງອາຊຽນ ສຂີຽວ, ສະອາດ, ງາມຕາ. 

2) ໂຄງການທ ີ2: ສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດຈດຸສຸມ: 

 ສາ້ງກນົໄກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລຸດຜ່ອນຂີເ້ຫຍືອ້, ນໍາ້ເປືອ້ນໃນເທດສະບານເມອືງໃຫ ້ໄດ ້

65% ໃນປ ີ2015 ໃຫຕ້ວົເມອືງຂຽວສະອາດງາມຕາ. 

 ຄຸມ້ຄອງການນໍາໃຊເ້ຄມທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີການໃຊຝຸ່້ນຊວີະພາບໃຫບ້ນັລຸຄາດ   

ໜາຍ ສູຊ້ນົໄດ ້50% ຂອງບນັດາບາ້ນໃນປ ີ2015. 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

 ສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລະບບົນເິວດ, ທໍາມະຊາດເປນັຕົນ້ ແມ່ນຄຸນນະພາບອາກາດ 

ນໍາ້, ດນິ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ສົ່ ງ ເສີມເຕັກໂນໂລຊີທີ່ ເປັນມິດກັບສິ່ ງແວດລ ້ອມ ,  ການໃຊ ້ພະລັງງານຢ່າງປະຫຍັດ , 

ພະລງັງານທດົແທນ, ພະລງັງານທາງເລອືກໃໜ່. 

 ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູ,້ ການປະເມນີຜນົ, ການລາຍງານສະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການ 

ເຄື່ ອນ ໄຫວຄຸມ້ຄອງລດັໃນການສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ສາ້ງແຜນສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສງັຄມົໃນການຄຸມ້ຄອງ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີທຸລະກດິທີ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ທຸລະກດິການລງົທນຶ 

ເພື່ ອກາໍຈດັມນົລະພດິ ແລະ ອານາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ສາ້ງຕົວຊີວ້ ັດ ແລະ ລະບົບສະຖິຕິຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດເປົ ້າໜາຍທີ 7 

ຂອງການພດັທະນາສະຫດັສະຫວດັດາ້ນຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ3: ແຜນງານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມມນົລະພດິ. 

  ບນັດາໜາ້ວຽກຫຼໂືຄງການຈດຸສຸມທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 

1) ໂຄງການທ ີ1: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມມນົລະພດິ: 

 ສາ້ງລະບບົຕດິຕາມກວດກາໄປຕາມລະບບົປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງ 

ໂຄງການລົງທຶນ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ, ນອ້ຍ, ທຸລະກິດຄອບຄົວ 

ຕ າ ມ ແ ຫຼ່ ງ ປ່ ອ ຍ ຕ່ າ ງ ໆ ທີ່ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ສໍ າ ຄັ ນ  ເ ພື່ ອ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ  ແ ລ ະ 

ໃຫຢູ່້ເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ. 

 ສາ້ງລະບບົຄວາມຮູ,້ ການປະເມນີ ແລະ ການລາຍງານສະພາບມນົລະພດິ. 

 ການຮບັມເືຫດການສຸກເສນີດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ບັ ງ ຄັ ບ ໃ ຊ ້  ຫຼັ ກ ກ າ ນ ຜູ ້ ກໍ່ ມ ົ ນ ລ ະ ພິ ດ  ເ ປັ ນ ຜູ ້ ຈ່ າ ຍ  ແ ລ ະ 

ຫຼກັການຜູນ້ໍາໃຊເ້ປນັຜູຈ່້າຍລວມທງັການຄົນ້ຄວ້າທາງເລອືກໃນການບງັຄບັໃຊເ້ຄື່ ອງມດືາ້ນເສດ

ຖະກດິ ໃນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ. 

2) ໂຄງການທ ີ2: ສົ່ ງເສມີ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົ 3Rs (R-ຫຼຸດຜ່ອນ, R-ນໍາໃຊຄ້ນືໃໝ່ ແລະ  R-

ນໍາມາຜະລດິຄນືໃໝ່) ສາ້ງໂຄງການຕວົແບບໃນການແຍກຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອືອື່ ນໆ ທີ່  

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມພອ້ມ ແລະ ມຂີີເ້ຫຍືອ້ຫຼາຍກວ່າ 50 

ໂຕນ/ວນັ. 

ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ4: ແຜນງານອະນຸລກັ ແລະ ຟືນ້ຟູສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

  ບນັດາໜາ້ວຽກຫຼໂືຄງການຈດຸສຸມທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 

1) ໂຄງການທ ີ1: ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສະໜອງທາງເລອືກ ໃນການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາ 

ຊນົບນັດາເຜົ່ າ ທີ່ ມຊີສີດິການເປນັຢູ່ຕດິພນັກບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

 ໂຄງການຕົວແບບຂອງການພັດທະນາ ທີ່ ນໍາໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ 

ໃຫ ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງ  ການນໍ າໃຊ ້ກັບຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງ 

ໄດຂ້ອງທໍາມະຊາດ. 

 ສະໜອ ງທ າ ງ ເ ລືອ ກ ໃນກ ານກະ ຕຸ ກ ຊຸ ກ ຍູ ້ ແລະ  ສົ່ ງ ເ ສີມກ າ ນອະ ນຸ ລັກ  ແລ ະ 

ຟືນ້ຟູສິ່ ງແວດລອ້ມ/ລະບບົນເິວດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ໃນຕວົເມອືງ. 

 ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູ,້ ການປະເມນີ ແລະ ລາຍງານວຽກດັ່ ງກ່າວ. 

ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ5: ແຜນງານການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

  ບນັດາໜາ້ວຽກຫຼໂືຄງການຈດຸສຸມທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 

1) ໂຄງການທີ 1 :  ຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ  ໃນການປັບຕົວເຂົ ້າກັບສະພາບ 

ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

 ປັ ບ ປຸ ງ ຄວ າມອ າດສ າມ າ ດ  ໃນກ າ ນປັ ບຕົວ ເ ຂົ ້າ ສູ່ ສ ະ ພ າ ບ ເ ດີມ  ດ ້າ ນກ ະສິກໍ າ 

ຈາກຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

 ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍນໍາ້ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ໃນເຂດແຫງ້ແລງ້ທີ່ ທຸກຍາກ. 

2) ໂຄງການທ ີ2: ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດວ້ຍການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

 ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການຮບັມກືບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

 ສ ້ າ ງ ລ ະ ບົ ບ ຄຸ ້ມ ຄ ອ ງ ຄ ວ າ ມ ຮູ ້ ,  ກ າ ນ ປ ະ ເ ມີ ນ  ແ ລ ະ  ກ າ ນ ສ ້ າ ງ ບົ ດ ສື່ ສ າ ນ 

ດາ້ນການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

 ການປະເມນີທາງເລອືກໃຫແ້ກ່ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊສີະອາດ. 

ແຜນງານຈດຸສຸມທ ີ6 : ແຜນສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 

  ແຜນງານດັ່ ງ ກ່ າວ ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍທັງ  4  ບຸກທະລຸຂອງມະຕິທີ 9  ຂອງພັກ 

ຊຶ່ ງມບີນັດາວຽກ ຫຼ ືໂຄງການຈດຸສຸມ ທີ່ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ໂຄງການທີ 1 :  ສ ້າງ ,  ປັບປຸງ  ແລະ  ການຊຸກຍູກ້ານບັງຄັບໃຊ ້ບັນດາກົດໜາຍ  ແລະ 

ນຕິກີາໍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມເປນັຕົນ້: 

 ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໜາຍວ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ຍຸດທະສາດ ການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ. 

 ຍຸດທະສາດ ວ່າດວ້ຍການເຕບີໂຕສຂີຽວ. 

 ຍຸດທະສາດ ການດໍາເນນີງານການຄຸມ້ຄອງສານເຄມ ີແລະ ວດັຖຸອນັຕະລາຍ. 

 ລະບຽບວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດທະສາດ. 

 ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທຸລະກດິຄອບຄວົ. 

2) ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ທີ  2 :  ປັ ບ ປຸ ງ ກ າ ນ ຈັ ດ ຕັ ້ ງ ເ ຂັ ້ ມ ແ ຂ ງ ປ ະ ກ ອ ບ  ແ ລ ະ 

ການພດັທະນາຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງ ບຸກຄາລະກອນໃນບນັດາແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 

3) ໂຄງການທ ີ3: ປບັປຸງກນົໄກ ແລະ ແຫຼ່ ງທນຶທຍີນືຍງົ. 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

 ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນການເງນີຈາກ 5 ແຫ່ຼງທນຶເພື່ ອສາ້ງກນົໄກການເງນິ ສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມທີ່ ຍນືຍງົເຊັ່ ນ: (1) ແຫຼ່ ງການລງົທນຶຂອງລດັ, (2) ການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ, (3) 

ການກູຢ້ືມດອກເບຍຕ່ໍາ, (4) ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ), (5) 

ການເງນິສາກົນ  ເປັນຕົ ້ນແມ່ນກອງທຶນສີຂຽວ  ດ ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ ້າອາກາດ , 

ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ ແລະ ກອງທນຶສາກນົອື່ ນໆ. 

 ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ນ ໄ ກ  ແ ລ ະ  ແ ຫຼ່ ງ ທຶ ນ ທີ່ ຍື ນ ຍົ ງ 

ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ໂດຍການພດັທະນາລະບບົເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

4) ໂ ຄ ງ ກ າ ນທີ  4 :  ກ າ ນ ສຶກ ສ າ  ແ ລ ະ  ສ ້າ ງ ຈິດ ສ າ ນຶກ ດ່ ້າ ນ ສິ່ ງ ແ ວ ດ ລ ້ອ ມ  ແ ລ ະ 

ການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

 ດໍ າ ເ ນີ ນ ກ າ ນ ໂ ຄ ສ ະ ນ າ ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ,  ສ ້ າ ງ ຈິ ດ ສໍ າ ນຶ ກ ດ ້ າ ນ ສິ່ ງ ແ ວ ດ ລ ້ອ ມ  ແ ລ ະ 

ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃຫປ້ກົະຕ ິດວ້ຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສ ີໂດຍຜ່ານລະບບົສື່ ສານມວນຊນົ, 

ຜ່ານອົງການຈັດຕັງ້ມະຫາຊົນ ,  ແນວໂຮມ ແລະ ລະບົບອື່ ນໆ ເພື່ ອປຸກລະດົມ  ແລະ 

ຍາດແຍ່ງການມສ່ີວນຮ່ວມການປະກອບສ່ວນ ຂອງທຸກພາກສ່ວນຂອງສງັຄມົ ທງັພາກລດັ ແລະ 

ເອກະຊົນ  ລວມທັງ ບໍລິສັດທີ່ ປຶກສ າ  ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ ງ ແວດລ ້ອມ  ແລະ 

ຕາ້ນສະພາບໂລກຮອ້ນ ແລະ ເອາົໃຈ ໃສ່ວຽກດຄີນົເດັ່ ນ. 

 III. ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການເປນັຕົນ້ ບນັດາຄາດສູຊ້ນົທີ່ ວາງໄວໃ້ຫມ້ຜີນົຜນົສໍາ

ເລດັນັນ້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ດັ່ ງນີ:້  

1) ພາຍຫຼງັ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນນີນີ ້ ຖກືຮບັຮອງ ຄະນະກາໍມະການສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ 

ມໜີາ້ທີ່ ຈດັຕັງ້ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຜຍີແຜ່ ພາຍໃນຂະແໜງການຂອງຕນົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ຕາມພາລະບດົບາດ ຂອງຕນົດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບ. 

2) ເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງພະນກັງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ຫ ້

ແກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໄດຢ່້າງຕ່ໍເນື່ ອງ. 

3) ສກຶສາ ແລະ ຄົນ້ຄວ້າ ເພື່ ອລະດມົທນຶ ຈາກທຸກພາກສ່ວນ (ການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ຫຼ ືກູຢ້ມື) 

ເພີ່ ມງບົປະມານຂອງລດັ ໃນລະດບັ....% ຂອງງບົປະມານການລງົທນຶພາຍໃນແຂວງ. 

4) ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶເພື່ ອຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

5) ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງ

ແຕ່ລະໂຄງການ, ກດິຈະການກາໍນດົໄວ.້ 

6) ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ປ້ະກອບການ, ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ດໍາເນນີການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ຕ່ໍກດິຈະການຂອງຕນົ. 

7) ຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່, ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

8) ເອາົໃຈໃສ່ການປະສານງານກບັທຸກຂະແໜງການ, ການຈດັຕັງ້, ເພື່ ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອື 

ຫຼລືງົທນຶເຂົາ້ໃນວຽກງານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 

 

ປະທານ 

        ຄະນະກາໍມະການສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ  
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ບນັດາໂຄງການສະເໜຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ແຜນດໍາເນນີງານ ດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 2011 - 2015 

ລ/ ດ ຊື່ ໂຄງການ, ຄວາມອາດສາມາດ 
 ໄລຍະເວລາ 

  ປະຕບິດັ 
ຜູຈ້ດັຕັງ້

ປະຕບິດັ 

ງບົປະມານ 

ໂດລາ 

ແຫ່ຼງງບົປະ 

ມານ 

I ວຽກບໍລຫິານສງັລວມ   890,000.00  

1.  ໂຄງການສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 ຫຊນສ,ພາກ 

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອງ 
30,000.00 

 

2.  ໂ ຄ ງ ກ າ ນ 

ປັບປຸງຄວາມເຂັມ້ແຂງການບໍລຫິານວຽກຂອງຫອ້ງການ 

ແລະ ຄະນະກໍາມະການສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ 

 
ຫຊນສ,ພາກ 

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອງ 
35,000.00 

 

3.  ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງການ  ຫຊນສ,ພາກ 

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອງ 
825,000.00 

 

II ວຽກຊບັພະຍາກອນນໍາ້   86.500.00  

1.  ໂຄງການ ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງອ່າງຮບັນໍາ້ແບບປະສມົປະ 

ສານ 18 ອ່າງຍ່ອຍທົ່ ວແຂວງ 

 ຫຊນສ,ພາກ 

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອງ 
62.000.00 

 

2.  ໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນຄຸນນະພາບນໍາ້ຕາມ 

ອ່າງຮບັນໍາ້ 

 ຫຊນສ,ພາກ 

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອງ 
12.000.00 

 

3.  ໂຄງການ ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສາ້ງຈດິສໍານກຶຄຸນນະພາບນໍາ້ທດີ ີ  ຫຊນສ,ພາກ 

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອງ 
12.000.00 

 

III ວຽກສິ່ ງແວດລອ້ມມ ີ6 ແຜນງານ, 16 ໂຄງການ   4.954.000.00  

1.   ແຜນງານປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການພດັທະນາເສດຖະກິ
ດ 

 
 117.000.00 

 

1.1  ໂຄງການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນຂ

ອງແຂວງ 

2012-2014 ຫຊນສ ແລະ     

ຂະແໜງການ 
40,000.00 

EMSP/1 
& ອື່ ນໆ 

1.2  ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການປະເມນີສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມແບບຍຸດທະສາດ 

2012-2015 ຫຊນສ ແລະ     

ຂະແໜງການ 
10,000.00 

EMSP/1  

1.3  ໂ ຄ ງ ກ າ ນ  ສ້ າ ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລ ້

ອມ 

2012-2013 
ຫຊນສ ແລະ     

ຂະແໜງການ 
42,000.00 

EMSP/2,
EPF & 
UNDP 

1.4  ໂຄງການ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມໃນທຸລະກດິຄອບຄວົ 

 ຫຊນສ ແລະ     

ຂະແໜງການ 
25,000.00 

EMSP/1 
& ອື່ ນໆ 

2.  ແຜນງານສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ   3,770,000.00  

2.1  ໂຄງການ ສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ າງແວດລອ້ມເທດສະບານ 

ເ ມ ື ອ ງ ໄ ຊ ຍ ະ ຍູ ລ ີ

ໃ ຫ ້ ເ ປັ ນ ເ ມື ອ ງ ຕົ ວ ແ ບ ບ ຂ ອ ງ ອ າ ຊ ຽ ນ (ຂ ຽ ວ , 

ສະອາດ,ງາມຕາ) 

2012-2015 ອງົການປກົຄອງ

ເມອືງ, 

ຫຊນສ,ໂຍທາ, 

ອພບຕ 

1.000.000.00 

JICA, 
(LAO 
ASEAN) 

2.2 ໂຄງການສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ແວດລອ້ມໃນເຂດຈດຸສຸມ 2012-2015 ຫຊນສ ແລະ     

ຂະແໜງການ 
70,000.00 

EPF & 
ອື່ ນໆ 

2.3  ໂຄງການຕດິຕາມກວດກາສິ່ ວແວດລອ້ມການຂຸດຄົນ້ຖານ 2012-2045 ຫຊນສ,ສູນກາງ 1,500,000.00 HPC 
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ຫນີ ແລະ ຜະລດິໄຟຟາ້ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນ ເມອືງຫງົສາ ທອ້ງຖິ່ ນ,ເມອືງ 

2.4  ໂຄງການຕດິຕາມກວດກາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມການຜະລດິໄ

ຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ເມອືງໄຊຍະບູລ ີ

2012-2036 ຫຊນສ,ສູນກາງ

ທອ້ງຖິ່ ນ,ເມອືງ 
1,200,000.00 XHPC 

3  ແຜນງານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມມນົລະພດິ   5,000.00  

3.1  ໂຄງການສົ່ ງເສມີຈດັຕັງ້ລະບບົ 3R( R-ຫຸຼດຜ່ອນ) (R 

ນໍາໃຊ ້ຄືນໃໜ່ )( R-ນໍ າມາຜະລິດໃໜ່ ) 

ສາ້ງໂຄງການໂຕແບບ ໃນການແຍກຂີເ້ຫຍອື ແລະ 

ສິ່ ງ ເສດເຫຼືອທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ  ແລະ 

ແຂວງອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມພອ້ມ ແລະ ມຂີີເ້ຫຍືອ້ຫຼາຍກ່ວາ 

50 ໂຕນ/ວນັ ຂຶນ້ໄປ. 

2012-2015 

ຫຊນສ,ສູນກາງ

ທອ້ງຖິ່ ນ,ເມອືງ 
5,000.00 UNCRD 

4  ແຜນງານອະນຸລກັ ແລະ ຟືນ້ຟູສິ່ ງແວດລອ້ມ   40,000.00  

4.1  ໂ ຄ ງ ກ າ ນ  ຄົ ້ນ ຄ ້ວ າ  ແລ ະ 

ສ ະ ໜ ອ ງ ທ າ ງ ເ ລື ອ ກ ໃ ນ ກ າ ນ ແ ກ ້ ໄ ຂ 

ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າທີ່ ມຊີວີດິການເປັ

ນຢູ່ ຕດິພນັກບັການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

2012-2015 

ຫຊນສ,ສູນກາງ

ທອ້ງຖິ່ ນ,ເມອືງ 

40,000.00 

 

GEF, 
DCF 
& ອື່ ນໆ 

5  ແຜນງານການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ   800,000.00  

5.1  ໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປບັເຂົາ້

ກບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

2012-2014 ຫຊນສ ,  ກປ , 

ອງົການປກົຄອງ 
500,000.00 

LDCF/ 
GEF 

5.2 ໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດວ້ຍການ

ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

2012-2014 ຫຊນສ,ຂະແໜ

ງການ,ອງົການປົ

ກຄອງ 

300,000.00 

ADB, 
NDF, 
GEF, 
GCF 

6  ແຜນງານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ   222,000.00  

6.1  ໂຄງການສາ້ງປບັປຸງ ແລະ ຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ານບງັຄບັໃຊບ້ນັ 

ດານະໂຍບາຍ,ກດົໜາຍ ແລະ ນຕິກິາໍກ່ຽວກບັສິ່ ງ      

ແວດລອ້ມ 

2012-2015 
ຫຊນສ,ກປ,ອງົ

ການປກົຄອງ 
100,000.00 

EMSP1, 
EPF 

6.2  ໂຄງການ ປັບປຸງການຈດັຕັງ້ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ 

ພດັທະນາຄວາມສາມາດບຸກຄະລາກອນໃນແຂວງ,ເມອືງຈຸ

ດສຸມ 

 
ພຊສ,ກປ,ເມອື

ງ 
80,000.00 

EMSP3, 
EPF 

6.3 ໂຄງການປບັປຸງກນົໄກ ແລະ ແຫງ໌ທນຶທີ່ ຍນືຍງົ  ຫຊນສ 2,000.00 EMSP2 
,EPF 

6.4 ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສາ້ງຈດິສໍານກຶດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

 ຫຊນສ,ຂະແໜ

ງການ,ອງົການປົ

ກຄອງ 

40,000.00 

EMSP1 
& ອື່ ນໆ 

IV ວຽກງານອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ   185.000.00  

1 ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມຂັນ້ເມອືງ4ຕົວເມອືງ 

ແລະ  ກຸ່ມບາ້ນທີ່ ເໜາະສມົ 

 
 120,000.00 

 

2 ໂຄງການ ຕິດຕັງ້ອຸປະກອນແທກນໍາ້ປົນ ແລະ 

ວດັແທກລະດບັນໍາ້ 

 
 20,000.00 

 

3 ໂຄງການປບັປຸງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົແຂວງ   45,000.00  

               ລວມທງັໜດົ   6,115,500.00   

 



ໜ້າ { PAGE } ໃນ { NUMPAGES  } 
 

                                                                                  ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ                   ,           

ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ 

 


