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II. ຂອບເຂດການນ າໃຊ ັ້ 
ຄ າແນະນ າສະບບັນີ ັ້ນ າໃຊ ັ້ສະເພາະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ຂະແໜງການ, ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ 

ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ໜັ້າວຽກໃນການພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າ
ພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງເປັນຜູ ັ້ອະນຸຍາດ. 
 

ໝວດທ ີII  
ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານໃນການປະຕບິດັໜັ້າວຽກໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ 

 
III. ບນັດາຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ 
1. ຈ ານວນຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານໃນປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ປະກອບດ ັ້ວຍ 26 ຂັ ັ້ນຕອນ 
ຕົ ັ້ນຕ  ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໂຄງການ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງ

ຕົ ັ້ນ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກການປະເມນີ

ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດລະອຽດ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຕ ໍ່ ອາຍຸບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຍກົເລກີບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 

ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການທບົທວນບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ; 
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- ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັການກກັເກບັນ ັ້າ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຕດິຕາມກວດກາການກ ໍ່ ສ ັ້າງໂຄງການ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການຕດິຕາມກວດກາການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໂຄງການ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ; 
- ຂັ ັ້ນຕອນການໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ. 
 
2. ຮູບແບບຂອງບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ 

ບນັດາຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ ຈະປະກອບມບີນັດາໜັ້າວຽກລະອຽດ ຊຶໍ່ ງຖ ກກ ານດົໄວ ັ້ໃນຕາຕະລາງ
ມາດຕະຖານ ທີໍ່ ມອີງົປະກອບ ຕາມລ າດບັແຕໍ່ ເທງິລງົລຸໍ່ ມ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ຊ ໍ່ ໜ ັ້າວຽກ ໝາຍເຖງິ ຊ ໍ່ ຂອງໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານຕ ັ້ອງການປະຕບິດັ; 
- ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງ ທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບຕົ ັ້ນຕ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ໜ ັ້າວຽກ; 
- ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນຕໍ່ າງໆທີໍ່ ເປັນບໍ່ ອນອງີ ແລະ ເປັນຂ ັ້

ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກ; 
- ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັ ັ້ງ

ທີໍ່ ສ ັ້າງ, ສະເໜ ີຫຼ  ສົໍ່ ງເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້; 
- ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກ ໝາຍເຖງິ ຂ ັ້ແນະນ າໃນການປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໝາຍເຖງິ ໝາກຜນົຕົ ັ້ນຕ ທີໍ່ ຈະໄດ ັ້ຈາກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າວຽກ ໝາຍເຖງິ ໄລຍະເວລາທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 

ຊຶໍ່ ງບາງໜ ັ້າວຽກກ ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້; 
- ໝາຍເຫດ ໝາຍເຖງິ ບນັຫາ, ປະເດນັ ຫຼ  ຈດຸທີໍ່ ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສໍ່ , ຄ ານງຶ ໃນເວລາຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກ. 
 

IV. ເນ ັ້ອໃນລະອຽດຂອງແຕໍ່ ລະຂັ ັ້ນຕອນ 
1. ຂັ ັ້ນຕອນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໂຄງການ 
1.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກສ າລບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ແລະ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່
ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ແມໍ່ ນນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສນົໃຈເປັນຜູ ັ້ກ ານດົຂຶ ັ້ນມາ ແລ ັ້ວສະເໜຕີ ໍ່ ລດັຖະບານເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັໃຫ ັ້ພດັທະນາໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເປັນ ທຸລະກດິການຜະລດິໄຟຟັ້າສະເພາະ. ສໍ່ ວນການຄົ ັ້ນເອາົຜູ ັ້
ພດັທະນາໂຄງການຜໍ່ ານການປະມູນ ໄດ ັ້ຖ ກກ ານດົໄວ ັ້ໃນລະບຽບການຕໍ່ າງຫາກ ເພາະເປັນໂຄງການທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນ 
ແຜນພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟັ້າແຫໍ່ ງຊາດ ທີໍ່ ລດັຖະບານເປັນຜູ ັ້ກ ານດົຂຶ ັ້ນມາ ແລ ັ້ວເປີດການທາບທາມ ຊອກຫາ
ຜູ ັ້ພດັທະນາໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ.  

ການພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ເລີໍ່ ມດ ັ້ວຍການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ວເິຄາະເບ ັ້ອງ
ຕົ ັ້ນຂອງນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສນົໃຈໂຄງການ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບໃນການພດັທະນາ
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ໂຄງການ ໄປຍງັ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. ອງີຕາມ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ ັ້ນຕິບຸິກຄນົ ໂດຍຜໍ່ ານຂັ ັ້ນຕອນຂອງໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ແຕໍ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັໃຫ ັ້ຄບົ
ເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ.  

ຫຼງັຈາກສ າເລດັການກັໍ່ ນກອງເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນແລ ັ້ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ສົໍ່ ງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ
ທງັໝດົໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອກວດກາລະອຽດ. ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເປັນໜໍ່ ວຍ
ງານໃຈກາງໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ຊຶໍ່ ງຜໍ່ ານສາມໄລຍະ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ໄລຍະທ ີ1: ດ າເນນີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກໍ່ ອນເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ໄລຍະທ ີ2: ພາຍຫຼງັສ າເລດັການປະຕບິດັພນັທະໃນບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລ ັ້ວດ າເນນີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ  

ກໍ່ ອນເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 
- ໄລຍະທ ີ3: ພາຍຫຼງັສ າເລດັການປະຕບິດັພນັທະໃນສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລ ັ້ວດ າເນນີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ

ກໍ່ ອນເຊນັສນັຍາສ າປະທານ.  
ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສນົໃຈສາມາດເອາົ “ແບບຄ າຮ ັ້ອງຂ ລງົທນຶໃນຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ” ໄດ ັ້

ຈາກ ເວບັໄຊ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຫຼ  ເອາົຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ພາຍຫຼງັປະກອບຂ ັ້ມູນໃສໍ່ ແບບຄ າຮ ັ້ອງສ າເລດັ ນຕິບຸິກຄນົດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ັ້ອງຍ ໍ່ ນເອກະສານ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ໍ່  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຫຼ  ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູ
ດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຈະກວດກາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງ
ຂອງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ .  

ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສົໍ່ ງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຊຶໍ່ ງຈະສົໍ່ ງຕ ໍ່ ຫາກມົກອງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງລວມທງັ 
ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິ. ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສງັລວມຄ າເຫນັ
ຈາກກມົກອງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ຫຼງັຈາກສ າເລດັປະຊຸມຫາລ ກບັກມົກອງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງແລ ັ້ວ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັທງັໝດົໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. ພາຍຫຼງັທີໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ສ າເລດັການພຈິາລະນາແລ ັ້ວ, ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ອອກໜງັສ  ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ 
ຄ າຮ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງຕອບນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຢໍ່ າງເປັນທາງການ. 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິບຸິກຄນົ ສົໍ່ ງ ແບບຄ າຮ ັ້ອງຂ ລງົທນຶໃນຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ ທີໍ່ ໄດ ັ້ປະກອບຂ ັ້ມູນ
ແລ ັ້ວ ເປັນສະບບັພາສາລາວ ຫຼ  ພາສາອງັກດິ ຈ ານວນ 6 ຊຸດ ໃຫ ັ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 
ເອກະສານປະກອບທີໍ່ ນຕິບຸິກຄນົຕ ັ້ອງຄດັຕດິໄປພ ັ້ອມສ າລບັໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນຂ ັ້ທ ີ
1.3 ເຖງິ 1.5 ຂອງ ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ; 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
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- ບດົແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ 
ລາວ; 

- ແບບຟອມການປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ 
ລາວ. 

 
1.2.  ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ  
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົ ແລະ ທບົທວນຄ າຮ ັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ  
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົ ແລະ ທບົທວນຄ າຮ ັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແບບຄ າຮ ັ້ອງຂ ລງົທນຶໃນຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ ທີໍ່ ຕ ໍ່ ມຂ ັ້ມູນ
ຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວ ແລະ ເອກະສານປະກອບ (6 ຊຸດ ອາດເປັນພາສາລາວ ຫຼ  ອງັກດິ 
ກ ໄດ ັ້). ແບບຄ າຮ ັ້ອງຂ ລງົທນຶໃນຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ 
ສາມາດຫາໄດ ັ້ໃນອນິເຕເີນດັຢູໍ່ ເວບັໄຊຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ http://www.investlaos.gov.la/ ຫຼ  ສາມາດໄປຂ ນ າ ຫັ້ອງການ
ບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຂອງກະຊວງດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໂດຍກງົ. 
ເອກະສານປະກອບ ມດີັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ຄວາມເປັນມາ ແລະ ປະສບົການຂອງນຕິບຸິກຄນົ ຊຶໍ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ

ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ 20 ຢໍ່ າງ ແລະ ປະສບົການໃນພາກ
ພ ັ້ນ ທີໍ່ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຜນົສ າເລດັ ຫຼ  ໂຄງການທີໍ່ ກ າລງັດ າເນນີໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ; 

- ເອກະສານສະແດງຖານະດ ັ້ານການເງນິ 5 ປີການເງນິ ຫຼ ັ້າສຸດ; 
- ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິຈາກປະເທດທີໍ່ ນຕິບຸິກຄນົໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ຫຼ  ກ າ

ລງັດ າເນນີທຸລະກດິຢູໍ່ ; 
- ໃບມອບສດິຈາກບຸກຄນົທີໍ່ ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງສ າລບັກ ລະນທີີໍ່ ບຸກຄນົທີໍ່ ມາຍ ໍ່ ນບ ໍ່

ແມໍ່ ນຕ າແໜໍ່ ງສູງສຸດຂອງນຕິບຸິກຄນົ; 
- ແຜນທີໍ່ ສະແດງທີໍ່ ຕັ ັ້ງ/ເຂດຂອງໂຄງການ; 
- ຂ ັ້ມູນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງໂຄງການ; 
- ຂ ັ້ມູນພາກສະໜາມເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ (ຖັ້າມ)ີ; 
- ເອກະສານປະກອບຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ແຕໍ່ ກ 

ຂຶ ັ້ນກບັຂະໜາດຂອງໂຄງການ; 
- ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ເໝາະສມົກບັການປະກອບຄ າຮ ັ້ອງ. 

http://www.investlaos.gov.la/
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ນຕິບຸິກຄນົສົໍ່ ງທີໍ່ ຄ າຮ ັ້ອງພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກວດກາເອກະສານເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຄບົ
ຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ຊຶໍ່ ງນອກຈາກຂ ັ້ມູນທົໍ່ ວໄປ
ຂອງໂຄງການແລ ັ້ວ ຕ ັ້ອງປະກອບຕ ໍ່ ມອກີດັໍ່ ງນີ ັ້: 
ເອກະສານເພ ໍ່ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຄບົຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງໂຄງການທີໍ່ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມນູ 
- ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ (ຕາມລາຍລະອຽດທີໍ່ ກ າ

ນດົໄວ ັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້) ຊຶໍ່ ງສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຜນົ
ປະໂຫຍດທີໍ່ ເປັນຮູບປະທ າທີໍ່ ຈະເກດີຈາກໂຄງການ. ຜນົປະໂຫຍດທີໍ່ ເປັນ
ນາມມະທ າຍງັບ ໍ່ ທນັມຄີວາມຈ າເປັນຕ ັ້ອງລະບຸໃນໄລຍະນີ ັ້ຂອງໂຄງການ; 

- ເອກະສານສະແດງກໍ່ ຽວກບັຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່ ຂອງໂຄງການ (ຖັ້າ
ມ)ີ ຕາມລາຍລະອຽດທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ເອກະສານອະທບິາຍໃຫ ັ້ເຫນັວໍ່ າ ໂຄງການສອດຄໍ່ ອງກບັຍຸດທະສາດຂອງ
ລດັຖະບານ (ຖັ້າມ)ີ ຕາມລາຍລະອຽດທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້; 

ເອກະສານຢັ ັ້ງຢ ນດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ຖານະດ ັ້ານການເງນິ 
- ເອກະສານຮບັປະກນັວໍ່ າ ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ຍ  ໍ່ ນຄ າຮ ັ້ອງ ບ ໍ່ ໄດ ັ້ຖ ກຂຶ ັ້ນບນັຊດີ າຈາກ

ລດັຖະບານອ ໍ່ ນ ຫຼ  ສະຖາບນັການເງນິໃດໆ; 
- ສດັສໍ່ ວນການຖ ຮຸ ັ້ນໃນນຕິບຸິກຄນົ ໄດ ັ້ຮບັການຢັັ້ງຢ ນຈາກໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ໄດ ັ້

ຮບັອະນຸຍາດຖ ກຕາມກດົໝາຍ ຖັ້າຫາກຕກົໃນກ ລະນກີານຮໍ່ ວມ
ພດັທະນາ; 

- ປະສບົການໃນການປະຕບິດັໂຄງການທີໍ່ ຄ ັ້າຍຄຽງກນັໃນ 5 ປີ ຫຼງັສຸດ  ນບັ
ແຕໍ່ ວນັທທີີໍ່ ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງຂ ໂຄງການທີໍ່ ບ ຜໍ່ ານການປະມູນ ຕາມລາຍລະອຽດທີໍ່
ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ບນັຊວີສິາຫະກດິທີໍ່ ໄດ ັ້ຜໍ່ ານການກວດສອບ 5 ປີການເງນິ ຫຼງັສຸດ ຕາມລາຍ
ລະອຽດທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນດ ັ້ານການເງນິຂອງນຕິບຸິກຄນົຈາກທະນາຄານ; 
- ເອກະສານຮບັປະກນັວໍ່ າ ນຕິບຸິກຄນົບ ໍ່ ຢູໍ່ ໃນພາວະຖ ກຄວບຄຸມກດິຈະການ

ໂດຍເຈົ ັ້າໜີ ັ້. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ1.1: 
ການທບົທວນຄ າຮ ັ້ອງ 

ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກວດກາເອກະສານທງັໝດົທີໍ່
ນຕິບຸິກຄນົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຄບົຕາມຈ ານວນເອກະສານທີໍ່ ຕ ັ້ອງປະກອບ
ເປັນຄ າຮ ັ້ອງ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ແນະນ ານຕິບຸິກຄນົ ຖັ້າຫາກຂ ັ້ມູນ 
ຫຼ  ເອກະສານບ ໍ່ ພຽງພ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມອກີ; 



7 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ສົໍ່ ງເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວທງັໝດົຕ ໍ່ ໄປ
ໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ຍ  ໍ່ ນຄ າຮ ັ້ອງ ຊາບ ໃນກ ລະນພີບົເຫນັຄວາມບ ໍ່
ຖ ກຕ ັ້ອງ/ຄວາມບ ໍ່ ຄບົຖັ້ວນໃນຄ າຮ ັ້ອງ ຫຼ  ເອກະສານປະກອບ ຫຼ  ຖ ັ້າ
ຕ ັ້ອງການເອກະສານເພີໍ່ ມ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ດ າເນນີການກວດກາຄວາມຄບົ
ຖັ້ວນຂອງເອກະສານທີໍ່ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າມາ. ຖ ັ້າຫາກພບົວໍ່ າເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວບ ໍ່ ຄບົ
ຖ ັ້ວນໃນຮູບການໃດກ ຕາມ, ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຕ ັ້ອງ
ແຈ ັ້ງນຕິບຸິກຄນົໃຫ ັ້ສົໍ່ ງເອກະສານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການນັ ັ້ນຕ ໍ່ ມອກີ.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຊາບພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ມ  ັ້ໄດ ັ້ຮບັຄ າຮ ັ້ອງຈາກ 
ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ຍ  ໍ່ ນຄ າຮ ັ້ອງ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ1.2 
ສົໍ່ ງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານ
ປະກອບຕ ໍ່ ໄປຍງັ ພະ
ແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈ

ໂຄງການ, ກມົສົໍ່ ງເສມີ
ການລງົທນຶ 

- ເມ ໍ່ ອ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເຫນັວໍ່ າ ເອກະສານທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ຈາກ ນຕິບຸິກຄນົ ໄດ ັ້ຄບົຕາມຂອງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງແລ ັ້ວເງ  ໍ່ອນໄຂ, 
ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຕ ັ້ອງອອກໃບກດິສ າພນັພາຍໃນ
ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ໍ່ ໄປຍງັພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ, ກມົ
ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເພ ໍ່ ອປະເມນີເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ໍ່ ໄປ; 

- ສ າເນາົເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບຕ ັ້ອງຄດັຕດິໃສໍ່ ໃບ
ກດິສ າພນັພາຍໃນດັໍ່ ງກໍ່ າວ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັພາຍໃນສົໍ່ ງເຖງິ ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ, ກມົສົໍ່ ງເສມີການ
ລງົທນຶ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍສ າເນາົເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບທີໍ່
ໄດ ັ້ຮບັຈາກນຕິບຸິກຄນົ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງຈາກ 
ນຕິບຸິກຄນົເປົັ້າໝາຍ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບທີໍ່  ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການ
ລງົທນຶປະຕູດຽວ ເຫນັວໍ່ າໄດ ັ້ຄບົຕາມເງ  ໍ່ອນແລ ັ້ວ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຈາກ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົ ເພ ໍ່ ອຂ 

ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມສ າລບັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
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ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ເອກະສານປະກອບ ມດີັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ຄວາມເປັນມາ ແລະ ປະສບົການຂອງນຕິບຸິກຄນົ ຊຶໍ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ

ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ 20 ຢໍ່ າງ ແລະ ປະສບົການໃນພາກ
ພ ັ້ນ ທີໍ່ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຜນົສ າເລດັ ຫຼ  ໂຄງການທີໍ່ ກ າລງັດ າເນນີໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ; 

- ເອກະສານສະແດງຖານະດ ັ້ານການເງນິ 5 ປີການເງນິ ຫຼ ັ້າສຸດ; 
- ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິຈາກປະເທດທີໍ່ ນຕິບຸິກຄນົໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ຫຼ  ກ າ

ລງັດ າເນນີທຸລະກດິຢູໍ່ ; 
- ໃບມອບສດິຈາກບຸກຄນົທີໍ່ ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງສ າລບັກ ລະນທີີໍ່ ບຸກຄນົທີໍ່ ມາຍ ໍ່ ນບ ໍ່

ແມໍ່ ນຕ າແໜໍ່ ງສູງສຸດຂອງນຕິບຸິກຄນົ; 
- ແຜນທີໍ່ ສະແດງທີໍ່ ຕັ ັ້ງ/ເຂດຂອງໂຄງການ; 
- ຂ ັ້ມູນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງໂຄງການ; 
- ຂ ັ້ມູນພາກສະໜາມເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ (ຖັ້າມ)ີ; 
- ເອກະສານປະກອບຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ແຕໍ່ ກ 

ຂຶ ັ້ນກບັຂະໜາດຂອງໂຄງການ; 
- ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ເໝາະສມົກບັການປະກອບຄ າຮ ັ້ອງ; 
- ໃບກດິສ າພນັພາຍໃນ ຈາກ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເຖງິ 

ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ. 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ) ທບົທວນຄວາມເປັນ
ມາຂອງນກັລງົທນຶ, ໂຄງສ ັ້າງການຖ ຮຸ ັ້ນ ແລະ ການເງນິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານ
ຢັັ້ງຢ ນ ແລະ ປະສບົການກໍ່ ຽວກບັໄຟຟັ້າພະລງັນ ັ້າ. ຕວົຊີ ັ້ວດັຕົ ັ້ນທີໍ່ ຕ ັ້ອງທບົ
ທວນມຄີ :  
- ບດົສະເໜພີດັທະນາໂຄງການທີໍ່ ເຊນັຢັັ້ງຢ ນຈາກ ປະທານ ຫຼ  ຜູ ັ້ອ ານວຍການ

ໃຫຍໍ່ ຂອງນຕິບຸິກຄນົ; 
- ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັຂອງນຕິບຸິກຄນົ, ໃບ

ທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງນຕິບຸິກຄນົ; 
- ໜງັສ ສະເໜຮີໍ່ ວມ (ໃນກ ລະນຫຼີາຍນຕິບຸິກຄນົສະເໜພີດັທະນາຮໍ່ ວມກນັ); 
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- ໃບມອບສດິ (ຖັ້າມ)ີ; 
- ແຜນທີໍ່  ແລະ ທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ; 
- ຂ ັ້ມູນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງໂຄງການ: 

o ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ, 
o ລວງສູງຂອງນ ັ້າຕກົ, 
o ປະເພດ ແລະ ລກັສະນະຂອງໂຄງການ: ຝາຍນ ັ້າລົ ັ້ນ, ອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ ແລະ 

ອ ໍ່ ນໆ, 
o ຂ ັ້ມູນດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ບດົລາຍງານໃນອະດດີ ຖັ້າມ)ີ; 

- ຂ ັ້ມູນພາກສະໜາມເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ (ຖັ້າມ)ີ;  
- ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍຂອງການຜະລດິໄຟຟັ້າ (ສົໍ່ ງອອກ ຫຼ  ສະໜອງພາຍໃນ); 
- ທບົທວນຖານະດ ັ້ານການເງນິຂອງນຕິບຸິກຄນົໃນໄລຍະ 5 ປີ ຫຼ ັ້າສຸດ; 
- ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຈາກສະຖາບນັການເງນິ ຫຼ  ທະນາຄານຂອງນຕິບຸິກຄນົ; 
- ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ ຖັ້າມ.ີ 

 
ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ ອອກໜງັສ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວ
ໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອປະເມນີລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງ ພ ັ້ອມ
ທງັມຄີ າເຫນັ. ສ າເນາົເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ຕ ັ້ອງ
ຄດັຕດິໃສໍ່ ໜງັສ ດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍສ າເນາົ
ເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງທີໍ່ ຕ ໍ່ ມຂ ັ້ມູນແລ ັ້ວ ແລະ ເອກະສານປະກອບທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ 
ນຕິບຸິກຄນົ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສອງ (2) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງຈາກ 
ນຕິບຸິກຄນົເປົັ້າໝາຍ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີໍ່  ຫ ັ້ອງການບ ລກິານ
ການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເຫນັວໍ່ າຄບົຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂແລ ັ້ວ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຈາກ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເຖງິ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ 

ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງຂອງນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ຂ ຄ າເຫັນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງຂອງນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ຂ ຄ າເຫັນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ  ຈາກ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບໃຫ ັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.1: ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶຕ ໍ່ ໄປຍງັໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ໍ່ອ
ປະກອບຄ າເຫນັ 
ພາຍຫຼງັ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໄດ ັ້ຮບັເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບແລ ັ້ວ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະ
ແນກສນັຍາ) ພາຍໃນ ສອງ (2) ວນັລດັຖະການ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສງັລວມປະຕູດຽວ ຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງ ເພ ໍ່ ອຕດິຕາມ. ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຫາ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
(ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ), ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ), ກມົນຕິກິ າ 
(ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) ແລະ  ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ 
ເພ ໍ່ ອປະກອບຄ າເຫນັ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.2 ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ກວດກາ ແລະ 
ປະເມນີຄ າຮ ັ້ອງ  
ພະແນກສນັຍາ ທບົທວນເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶທີໍ່ ຕ ໍ່ ມຂ ັ້ມູນຄບົຖັ້ວນຂອງ
ເອກະສານ ແລ ັ້ວກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ກ ານດົວໍ່ າ ຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນແຂໍ່ ງຂນັ ຕ ັ້ອງ
ໃຫ ັ້ຜນົປະໂຫຍດສູງແກໍ່ ລດັຖະບານ ແລະ ຕ ັ້ອງມເີງ  ໍ່ອນໄຂດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ຕ ັ້ອງເປັນໂຄງການທີໍ່ ມຮູີບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊທີີໍ່ ທນັສະໃໝ ຫຼ  ໃໝໍ່ ຢູໍ່  

ສປປ ລາວ; 
- ເປັນໂຄງການທີໍ່ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດຂອງລດັ; 
- ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜໂີຄງການຕ ັ້ອງມເີງ  ໍ່ອນໄຂດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ

ສມົຄູໍ່ ກບັໂຄງການ. 
 
ລດັຖະບານສາມາດອະນຸຍາດໃຫ ັ້ລດັວສິາຫະກດິຂອງຕນົພດັທະນາໂຄງການ
ໄຟຟັ້າໂດຍບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນໄດ ັ້ ແຕໍ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັຕາມຂັ ັ້ນຕອນສ າລບັການ
ພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າ ແລະ ລະບຽບການ.  
 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ວເິຄາະ, ປະເມນີວໍ່ າຄ າຮ ັ້ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວ
ຄບົຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນມາດຕາ 52 ຂອງ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ 
ແລ ັ້ວບ ໍ່ . ພະແນກສນັຍາ ທບົທວນຄວາມຄບົຖັ້ວນຂອງ ແບບຄ າຮ ັ້ອງຂ ລງົທນຶ
ໃນຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ ແລ ັ້ວກວດກາລະອຽດຂ ັ້ມູນຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ບດົສະເໜພີດັທະນາໂຄງການ; 
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- ປະສບົການຂອງນຕິບຸິກຄນົ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພ ັ້ນ; 
- ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍຂອງການຜະລດິໄຟຟັ້າ (ສະໜອງພາຍໃນ ຫຼ  ສົໍ່ ງອອກ); 
- ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັຂອງນຕິບຸິກຄນົ, ໃບ

ທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງນຕິບຸິກຄນົ; 
- ການທບັຊ ັ້ອນກບັໂຄງການທີໍ່ ມແີລ ັ້ວ ຫຼ  ໂຄງການທີໍ່ ຜູ ັ້ອ ໍ່ ນສະເໜເີຂົ ັ້າມາ; 
- ບນັຫາຜນົກະທບົທີໍ່ ອາດເກດີຢູໍ່ ເຂດເທງິ ແລະ ລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ ໃນກ ລະນທີີໍ່ ຈະ

ເຮດັໃຫ ັ້ລະດບັນ ັ້າເພີໍ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ;  
- ຜນົປະໂຫຍດທີໍ່ ທບັຊ ັ້ອນກບັໂຄງການປະເພດອ ໍ່ ນໃນເຂດດຽວກນັ; 
- ຜນົປະໂຫຍດສ າຄນັທີໍ່ ຈະໃຫ ັ້ລດັຖະບານ; 
- ເນ ັ້ອໃນດ ັ້ານການເງນິທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີໍ່ ຈະ

ໃຫ ັ້ລດັຖະບານ; 
- ໜງັສ ລງົນາມຮໍ່ ວມພດັທະນາ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ເຂົ ັ້າ

ຮໍ່ ວມພດັທະນາ (ໃນກ ລະນມີຫຼີາຍນຕິບຸິກຄນົຮໍ່ ວມກນັພດັທະນາ); 
- ແຫຼໍ່ ງທນຶສ າຄນັໃນການພດັທະນາ (ຖັ້າມ)ີ; 
- ທບົທວນຂ ັ້ມູນດ ັ້ານການເງນິຂອງນຕິບຸິກຄນົ ສ າລບັ 5 ປີ ຫຼ ັ້າສຸດ; 
- ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຈາກສະຖາບນັການເງນິ ຫຼ  ທະນາຄານຂອງນຕິບຸິກຄນົ; 
- ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ ຖັ້າມ.ີ 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ  

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສົໍ່ ງ ເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ໃຫ ັ້ ກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ພາຍໃນ ສອງ (2) ວນັລດັຖະການ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພາຍ
ໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງຈາກ 
ຫ ັ້ອງການກະຊວງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ

ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶຂອງນຕິບຸິກຄນົ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶຂອງນຕິບຸິກຄນົ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ, 

ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ); 
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທ ນຶ); 
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ແລະ 
ເອກະສານປະກອບເຖງິໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.1: ການທບົທວນຂອງ  ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
(ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ທບົທວນເນ ັ້ອໃນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງ
ໂຄງການ ພ ັ້ອມທງັທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ. ເນ ັ້ອໃນສ າຄນັທີໍ່
ຕ ັ້ອງທບົທວນແມໍ່ ນທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ - ວໍ່ າຈະຢູໍ່ ສາຍນ ັ້າ ຫຼ   ນອກສາຍນ ັ້າ ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ທີໍ່ ຈະກະທບົກບັໂຄງການທີໍ່ ມແີລ ັ້ວ ຫຼ  ສະເໜມີາໃໝໍ່  (ຖ ັ້າມ)ີ. 
ນອກນັ ັ້ນ ຍງັມຕີວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານເຕກັນກິທີໍ່ ຕ ັ້ອງທບົທວນຕ ໍ່ ມອກີ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ; 
- ພະລງັງານໄຟຟັ້າທີໍ່ ຈະຜະລດິຕ ໍ່ ປີ; 
- ຮູບແບບ ແລະ ປະເພດຂອງໂຄງການ (ຝາຍນ ັ້າລົ ັ້ນ, ອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ ແລະ 

ອ ໍ່ ນໆ); 
- ມູນຄໍ່ າໂຄງການ; 
- ເນ ັ້ອໃນດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ອາດມບີດົລາຍງານຜໍ່ ານມາ); 
- ຄວາມກມົກຽມກບັແຜນພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟັ້າ ແລະ ເອກະສານອ ໍ່ ນໆ; 
- ລະບບົສາຍສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ; 
- ມາດຕະຖານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການສກຶສາ ແລະ ອອກແບບເພ ໍ່ ອສະເໜໂີຄງການ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.2: ການທບົທວນຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນ
ແຂວງ  
ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ທບົທວນຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ແລະ 
ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໂດຍສະເພາະເນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັ: 
- ດ ັ້ານສງັຄມົໂດຍລວມ; 
- ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການຟ ັ້ນຟູ; 
- ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ບນັຫາຄງົຄ ັ້າງທີໍ່ ເກດີໃນເຂດໂຄງການ; 
- ບນັຫາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ທີໍ່ ຈະທບັຊ ັ້ອນກບັໂຄງການອ ໍ່ ນ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.3: ການທບົທວນຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະ
ແນກລງົທນຶ) 
ພະແນກລງົທນຶ ທບົທວນຄ າຮ ັ້ອງ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັການລງົທນຶ 
ໂດຍສະເພາະດ ັ້ານການເງນິ (ພາຍໃນ ຫຼ  ຕໍ່ າງປະເທດ) ພ ັ້ອມທງັຂ ັ້ສງັເກດອ ໍ່ ນໆ
ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.4: ການທບົທວນຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
(ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ) 
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ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ກວດກາລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັ
ທີໍ່ ຕັ ັ້ງໂຄງການ, ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ, ພະລງັງານໄຟຟັ້າທີໍ່ ຈະຜະລດິຕ ໍ່ ປີ 
ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັບນັຫາສ າຄນັອ ໍ່ ນໆກໍ່ ຽວກບັຜນົກະທບົດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທີໍ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັຈາກໂຄງການອ ໍ່ ນໃນຂອບເຂດ 150 ກໂິລແມດັ ບ ໍ່ ວໍ່ າ
ຈະຢູໍ່ ເຂດລຸໍ່ ມ ຫຼ  ເທງິເຂ ໍ່ ອນຂອງໂຄງການທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນານີ ັ້. 
 
ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ສງັລວມຂ ັ້ສງັເກດອງີຕາມຂ ັ້
ມູນຂອງໂຄງການໃນເຂດໃກ ັ້ຄຽງ ແລະ ຜນົກະທບົທີໍ່ ຈະເກດີກບັໂຄງການອ ໍ່ ນ 
ແລະ ເຂດອ ັ້ອມແອ ັ້ມ ຖັ້າຫາກໂຄງການທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນານີ ັ້ ເລີໍ່ ມຜະລດິ
ໄຟຟັ້າ. ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ທບົທວນລາຍລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກບັທີໍ່ ຕັ ັ້ງ ແລະ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັຜນົກະທບົດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງໂຄງການ. ຂ ັ້
ສງັເກດ ແລະ ການວເິຄາະເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ ແມໍ່ ນອງີໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານທີໍ່ ມແີລ ັ້ວ ເພ ໍ່ ອຍກົໃຫ ັ້ເຫນັວໍ່ າໂຄງການ 
ໃໝໍ່ ຈະທບັຊ ັ້ອນກບັໂຄງການທີໍ່ ມແີລ ັ້ວຢູໍ່ ເທງິ ຫຼ  ລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນຂອງໂຄງການໃໝໍ່ ຫຼ 
ບ ໍ່ . 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 4.5: ການທບົທວນຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າ
ພະລງັງານ) 
ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານກດົໝາຍ ແລະ ປະເດນັທີໍ່ ເຫນັວໍ່ າບ ໍ່
ທນັຈະແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ພາຍໃນ ສບິສາມ 
(13) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຈາກ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ. ຖັ້າໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງບ ໍ່ ມກີານສ ໍ່ ສານພາຍໃນໄລຍະເວລາດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ຖ ວໍ່ າ ເຫນັດເີປັນເອກະພາບ ຫຼ  ບ ໍ່ ມບີນັຫາຫຍງັຈາກໜໍ່ ວຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໂຄງການທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນານັ ັ້ນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ຄ າເຫນັຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ພາຍໃນ ສບິສາມ (13) ວນັລດັຖະ
ການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ.  

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ  
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັໄດ ັ້ຮບັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ 
ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ);  

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າ
ວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ສງັລວມຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານສະຫຸຼບຄ າເຫນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົສງັລວມຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ເພ ໍ່ ອເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງຂະບວນ
ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັຈາກວນັທກີ ານດົໄດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີໍ່ ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກທ ີ5 ຂອງ
ຂັ ັ້ນຕອນມາຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ອງີໃສໍ່ ຜນົການວເິຄາະຂອງພະແນກເອງ ແລະ ບດົ
ສງັລວມຄ າເຫນັທີໍ່ ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກທ ີ5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາຕະຖານນີ ັ້; 

- ພະແນກສນັຍາ ປະຕບິດັຕາມ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການ
ທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຖ ກກ ານດົອອກມາເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຄດັເລ ອກ
ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ຈະພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ, ໂຄງການໄຟຟັ້າ
ພະລງັຄວາມຮ ັ້ອນ ແລະ ໂຄງການສ າປະທານສາຍສົໍ່ ງ ທີໍ່ ເປັນ ທຸລະກດິ
ຜະລດິໄຟຟັ້າສະເພາະ ແລະ ທຸລະກດິສ າປະທານສາຍສົໍ່ ງ ຊຶໍ່ ງຈະບ ໍ່ ປະຕບິດັ
ຕາມຂັ ັ້ນຕອນຂອງໂຄງການຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ກດົໝາຍວໍ່ າ
ດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
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- ການປະເມນີທງັໝດົແມໍ່ ນຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ສ າລບັ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ1 ຂອງ ລະບຽບ
ການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການໂດຍບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ; 

- ພະແນກສນັຍາ ກວດກາເບິໍ່ ງວໍ່ າ ນຕິບຸິກຄນົໄດ ັ້ມເີງ  ໍ່ອນດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ແລ ັ້ວບ ໍ່ : 
ຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່  ຫຼ   ທນັສະໃໝ:  
ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນາໂຄງການທີໍ່ ເປັນຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່  
ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງບດົລາຍງານທີໍ່ ມຂີ ັ້ມູນພຽງພ ກໍ່ ຽວກບັ ຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ. ເພ ໍ່ ອເຂົ ັ້າກບັເປົັ້າໝາຍໃນການປະເມນີ, ຮູບແບບ ຫຼ       ເຕກັໂນ
ໂລຊໃີໝໍ່ ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ທີໍ່ ຖ ວໍ່ າເປັນສະເພາະ ຫຼ   ໃໝໍ່ ນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັຂ ັ້ກ າ
ນດົຂອງ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການໂດຍບ ໍ່ ຜໍ່ ານການ
ປະມູນ; 
ພະແນກສນັຍາ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຄວາມເປັນສະເພາະ ຊຶໍ່ ງຂຶ ັ້ນກບັ
ລກັສະນະຂອງບດົສະເໜ ີແລະ ຄຸນລກັສະນະຕໍ່ າງໆທີໍ່ ສະເໜມີາ. ບດົສະ  
ເໜອີາດມເີງ  ໍ່ອນໄຂບ ໍ່ ຄບົຕາມຄຸນລກັສະນະຂອງຄວາມເປັນອນັສະເພາະ 
ແຕໍ່ ອາດຖ ກປະເມນີວໍ່ າມຄີວາມເປັນອັນສະເພາະ ເມ ໍ່ ອຖ ກພິຈາລະນາ
ຢໍ່ າງຮອບດ ັ້ານ. ສິໍ່ ງດັໍ່ ງກໍ່ າວຈະຖ ກວເິຄາະອງີໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ນຕິບຸິກຄນົສະໜອງ
ໃຫ ັ້ ຕາມ ບນັຊຂີ ັ້ມູນທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງຄ າແນະນ າສະບບັນີ ັ້; 
ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ:  
ການປະເມນີຈະອງີໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ນຕິບຸິກຄນົສະໜອງໃຫ ັ້ ຕາມ ບນັຊຂີ ັ້ມູນທີໍ່
ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງ ຄ າແນະນ າສະບບັນີ ັ້. ພະແນກສນັຍາ ກວດກາ
ຄວາມສອດຄໍ່ ອງ ຂອງ ການຢັັ້ງຢ ນດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ກບັ 
ເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການໂດຍ
ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. ການປະເມນີຈະອງີໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ນຕິບຸິກຄນົສະໜອງໃຫ ັ້ 
ຕາມ ບນັຊຂີ ັ້ມູນທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ເຖງິ 1.5 ຂອງຄ າແນະນ າສະບບັນີ ັ້; 

 
- ພະແນກສນັຍາ ກະກຽມບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ທີໍ່

ຕ ັ້ອງມເີນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົທີໍ່ ສະເໜອີະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດການສະເໜີ
ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ ອງີໃສໍ່ ການປະເມນີທີໍ່ ດ າເນນີທງັ
ໝດົ. ບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານ
ປະກອບທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກນຕິບຸິກຄນົ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີຂັ ັ້ນຕອນການສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ 
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຂັ ັ້ນຕ ໍ່ ໄປ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 



16 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ຫັ້າ (5) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າ
ວຽກທ ີ5.  

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການສົໍ່ ງຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ  
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການສົໍ່ ງຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສງັລວມປະຕູ
ດຽວ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສງັລວມປະຕູດຽວ) 
ລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ໍ່  ການນ າກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອມທີດິຊີ ັ້ນ າ ແລ ັ້ວອອກໜງັສ  ເຖງິ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູ
ດຽວ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງເອກະສານດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶຈາກນກັລງົທນຶ; 
- ເອກະສານປະກອບຈາກນກັລງົທນຶ; 
- ບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ແຈ ັ້ງຕອບ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກໍ່ ຽວກບັຜນົການ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນຂ ັ້າງເທງິ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ສີໍ່  (4) ວນັລດັຖະການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ເຖງິ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງຕອບຜນົການ

ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ສົໍ່ ງເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ, ບດົລາຍງານ
ຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ເອກະສານປະກອບ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວ
ກບັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວ
ກບັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ເອກະສານທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ປະກອບມ:ີ 
- ເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ;  
- ເອກະສານປະກອບຈາກນກັລງົທນຶ; 
- ບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກ ານດົວນັທີ
ເພ ໍ່ ອປະຊຸມຫາລ ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ແລະ ສະເໜໃີຫ ັ້ສະມາຊກິ ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມຫາລ 
ອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ. ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ພຈິາລະນາ ຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ແລະ ອອກອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ໃນ
ດ ັ້ານຫຼກັການ ຫຼ  ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ນຕິບຸິກຄນົສະໜອງຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ອງີໃສໍ່ ຜນົການຫາລ ທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເຊັໍ່ ນ:  
- ຄ າເຫນັດ ີຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
- ບນັຫາທີໍ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນເຂດໃກ ັ້ຄຽງໂຄງການ;  
- ບນັຫາ ແລະ ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງກໍ່ ຽວກບັການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການຟ ັ້ນ

ຟູ; 
- ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຕ ໍ່ ໂຄງການທີໍ່ ມແີລ ັ້ວຢູໍ່ ເທງິ ຫຼ  ລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນຂອງ

ໂຄງການ;  
- ຄວາມເປັນມາ ແລະ ການຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັຂອງນຕິບຸິກຄນົໃນຜໍ່ ານມາ ຢູໍ່  

ສປປ ລາວ ຫຼ  ປະເທດອ ໍ່ ນ; 
- ຫາລ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄວາມສາມາດດ ັ້ານການເງນິ;  
- ຂ ັ້ຂດັແຍໍ່ ງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ ນຕິບຸິກຄນົ ທີໍ່ ກ າລງັ ຫຼ  ເຄຍີແກ ັ້ໄຂໃນ

ໂຄງການຂອງຕນົຜານມາ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ ຫຼ  ຕໍ່ າງປະເທດ. 
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ທດັສະນະຂອງແຕໍ່ ລະພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຫຼ  
ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງ ຈະໄດ ັ້ຮບັການພຈິາລະນາ ແລະ ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມຕ ັ້ອງເຫນັດເີອກະ
ພາບ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຫຼ  ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ນຕິບຸິກຄນົສະໜອງຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ. ໃນ
ກ ລະນບີ ໍ່ ສາມາດເຫນັດເີປັນເອກະພາບ, ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຕ ັ້ອງຕດັສນິວໍ່ າ ຈະອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງ
ລງົທນຶ ອງີໃສໍ່ ທດັສະນະສຽງສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ຂອງຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກນຕິບຸິກຄນົ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ 
ແຈ ັ້ງຕ ໍ່ ນຕິບຸິກຄນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ຕາມຂັ ັ້ນຕອນ
ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້;  

- ການອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ: ສ າລບັກ ລະນນີີ ັ້ ແມໍ່ ນ ໜງັສ ອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງ
ລງົທນຶ ຈະຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຕາມທີໍ່ ກ າ
ນດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ10 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະພານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະ
ໄດ ັ້ຮບັການແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງການລງົທນຶ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດ
ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະຕເິສດ 
ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ10 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

 
ເອກະສານກໍ່ ຽວກບັການຜນົໄດ ັ້ຮບັແຕໍ່ ລະຢໍ່ າງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານການ
ສ ໍ່ ສານຕໍ່ າງໆກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ, ການປະຕເິສດ ຫຼ  ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຈະ
ແຈກຢາຍໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ຊາວສອງ (22) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ ບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ເອາົນຕິບຸິກຄນົ ຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ໝາຍເຫດ ປະທານ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທຶນຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ແມໍ່ ນ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ຄະນະກ າມະການ ແມໍ່ ນຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າຈາກ
ກະຊວງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ປະກອບດ ັ້ວຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,  
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ,   ກະຊວງ
ການເງນິ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງ
ກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງ
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງ
ທໍ່ ຽວ ແລະ ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. ໃນກ ລະນ ີຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຕ ັ້ອງການ ການອະທບິາຍ ຫຼ  ຂ ັ້
ມູນເພີໍ່ ມ ແມໍ່ ນຈະຊີ ັ້ນ າ ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານ
ຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ເອກະສານອ ໍ່ ນໆ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ແຈ ັ້ງນຕິບຸິກຄນົກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມນູທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ແຈ ັ້ງນຕິບຸິກຄນົກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມນູທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມຈາກນຕິບຸິກຄນົ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ໃນການພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັໂຄງການທີໍ່ ສະເໜ.ີ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າ
ວຽກ 

ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ອອກໜງັສ ເຖງິນກັລງົທນຶ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້
ມູນ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນາໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງນຕິບຸິກຄນົກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ສະເໜພີດັທະນາ
ໂຄງການ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າທີໍ່ທ ີ10: ການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ສະເໜພີດັທະນາ
ໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບດົບນັທກຶການຕດັສນິໃຈຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ
ການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງ
ລງົທນຶ;  

- ໜງັສ ຊີ ັ້ນ າເຖງິ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກໍ່ ຽວກບັການ
ຕດັສນິໃຈດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ໂດຍອງີໃສໍ່  ການຊີ ັ້ນ າ ຫຼ  ບດົບນັທກຶການຕດັສນິໃຈຂອງ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຫຼ  
ການປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ, ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮໍ່ າງ
ໜງັສ ແຈ ັ້ງຕອບ ກໍ່ ຽວກບັການຕດັສນິໃຈດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ອອກໜງັສ ເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົ ອງີໃສໍ່
ການຊີ ັ້ນ າຂອງຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ສົໍ່ ງເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະ
ການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ສ າເນາົຂອງໜງັສ ອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງລງົທນຶ ທີໍ່ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ນຕິບຸິກຄນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງນຕິບຸິກຄນົ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງ

ລງົທນຶ. 
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ຂ ັ້ມູນຕ ັ້ອງເປີດເຜຍີໂດຍບ ໍ່ ສນົວໍ່ າຈະມກີານອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ   ການ
ສະເໜໂີຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. ຂ ັ້ມູນຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ສາມາດເປີດເຜຍີຕ ໍ່
ສາທາລະນະຜໍ່ ານເວບັໄຊຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
- ຊ ໍ່ ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນາໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ; 
- ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ; 
- ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ; 
- ຂ ັ້ມູນຫຍ ັ້ກໍ່ ຽວກບັຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່  (ຖ ັ້າເໝາະສມົ); 
- ຂ ັ້ມູນຫຍ ັ້ກໍ່ ຽວກບັລກັສະນະທີໍ່ ເປັນຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ (ຖັ້າເໝາະ

ສມົ);  
- ຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ 1 ແລະ ເຫດຜນົຂອງການອະນຸມດັ ຫຼ  ການ

ປະຕເິສດ.  
 
ນຕິບຸິກຄນົຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການແຈ ັ້ງ ແລະ ການຂ ຄ າເຫນັ ຖັ້າຈະມກີານເປີດເຜຍີຂ ັ້
ມູນ.  

 
1.3. ເອກະສານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການຈາກນຕິບຸິກຄນົ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ1 ຂອງ   ການສະເໜີ

ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ  
ບດົລາຍງານທໍ່ າແຮງດ ັ້ານຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ  
ເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັທໍ່ າແຮງດ ັ້ານຜນົປະໂຫຍດ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ເພ ໍ່ ອການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ1 ຕາມຂ ັ້ກ າ
ນດົຂອງ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ປະກອບດ ັ້ວຍ: 
- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານການເງນິທງັໝດົທີໍ່ ຈະເກດີຈາກໂຄງການ ແລະ ອະທບິາຍວໍ່ າຜນົ

ປະໂຫຍດດັໍ່ ງກໍ່ າວສູງກວໍ່ າທີໍ່ ກດົໝາຍກ ານດົໄວ ັ້ນັ ັ້ນແນວໃດ; 
- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົທີໍ່ ໂຄງການມຕີ ໍ່ ລະບບົໄຟຟັ້າ. 
ບດົລາຍງານສະໜບັສະໜນູຮູບແບບ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່  
- ເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານສະໜບັສະໜນູຮູບແບບ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່  ປະກອບດ ັ້ວຍ: 
- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊທີີໍ່ ສະເໜໃີຊ ັ້; 
- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັ ຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊທີີໍ່ ສະເໜໃີຊ ັ້ນັ ັ້ນ ແມໍ່ ນອນັສະເພາະເມ ໍ່ ອທຽບກບັທາງ

ເລ ອກອ ໍ່ ນໆ ແນວໃດ; 
- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັນຕິບຸິກຄນົຢູໍ່ ໃນຕ າແໜໍ່ ງໃດກໍ່ ຽວກບັ ການເປັນເຈົ ັ້າຂອງ ຫຼ  ການນ າໃຊ ັ້ ບນັດາຊບັສນິ ຫຼ  

ສດິພາຍໃຕ ັ້ສນັຍາ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຊບັສນິທາງປັນຍາ; 
- ລາຍການຄຸນລກັສະນະສະເພາະທງັໝດົຂອງຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊທີີໍ່ ສະເໜນີ າໃຊ ັ້; 
- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັ ຄຸນລກັສະນະສະເພາະນັ ັ້ນ ຈະຖ ກດ າເນນີນ າໃຊ ັ້ແນວໃດເພ ໍ່ ອບນັລຸຜນົໄດ ັ້ຮບັທີໍ່ ຄາດ   

ໝາຍໄວ ັ້; 
- ຄຸນລກັສະນະສະເພາະນັ ັ້ນ ຈະໃຫ ັ້ຄຸນປະໂຫຍດອ ໍ່ ນໃດອກີບ ໍ່  ເຊັໍ່ ນ ການໃຫ ັ້ບ ລກິານ, ຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ

ຂອງລດັຖະບານ ຫຼ  ຂ ັ້ໄດ ັ້ປຽບອ ໍ່ ນໆ; 
- ກອບເວລາໃນການບນັລຸເປົັ້າໝາຍໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໄດ ັ້ຖ ກປັບປຸງ ແລະ ແນວໃດ; 
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- ຂ ັ້ສະເໜໂີຄງການ ຈະບນັລຸເປົັ້າໝາຍທີໍ່ ບນັລຸໄດ ັ້ຍາກນັ ັ້ນ ພາຍໃນກອບເວລາມາດຕະຖານທີໍ່ ນ າໃຊ ັ້ກບັ
ໂຄງການຜໍ່ ານການປະມູນ ໄດ ັ້ບ ໍ່ ; 

- ມປັີດໄຈອ ໍ່ ນທີໍ່ ສ າຄນັອກີບ ໍ່  ທີໍ່ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິຄຸນລກັສະນະສະເພາະນັ ັ້ນ; 
- ຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່  ຈະຫຸຼດມູນຄໍ່ າກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ເລັໍ່ ງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ຍກົສູງການດ າເນນີງານຂອງໂຄງການ, 

ຂະຫຍາຍອາຍຸໃຊ ັ້ວຽກ, ຫຸຼດມູນຄໍ່ າດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ຫຼ  ຫຸຼດຜນົກະທບົດ ັ້ານລບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ/ຫຼ  ສງັຄມົ ແນວໃດ; 

- ຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່  ຕ ັ້ອງການການຄ ັ້າປະກນັ, ນະໂຍບາຍພເິສດ, ເງນິປະກອບຮຸ ັ້ນ ຫຼ  ການເກ ັ້ອກນູ
ໃດໜຶໍ່ ງ ຈາກລດັຖະບານ ຫຼ ບ ໍ່ ; 

- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັເຫດການທີໍ່ ມກີານໃຊ ັ້ຮູບແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊໃີໝໍ່ ດັໍ່ ງກໍ່ າວໃນອະດດີ (ໃບຢັັ້ງຢ ນການ
ເຮດັວຽກ ຫຼ  ການນ າໃຊ ັ້ ຕ ັ້ອງປະກອບສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຢໍ່ າງຕາຍຕວົ). 

ບດົລາຍງານລກັສະນະດ ັ້ານຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານໃນຕວົໂຄງການ 
ເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານທີໍ່ ສະແດງລກັສະນະດ ັ້ານຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານໃນຕວົໂຄງການ ປະກອບດ ັ້ວຍ: 
- ໂຄງການຈະສົໍ່ ງເສມີການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢໍ່ າງສອດຄໍ່ ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານທີໍ່ ມ ີ

ແລ ັ້ວ ໄດ ັ້ແນວໃດ; 
- ໂຄງການຈະຊໍ່ ວຍປັ້ອງກນັສງິແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ຊໍ່ ວຍຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົຂອງການຄຸ ັ້ມຄອງ

ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໄດ ັ້ແນວໃດ; 
- ໂຄງການຈະຊໍ່ ວຍຮບັປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົດ ັ້ານພະລງັງານ ໄດ ັ້ແນວໃດ; 
- ໂຄງການຈະຊໍ່ ວຍຮບັປະກນັວຽກງານປັ້ອງກນັຊາດ ໄດ ັ້ແນວໃດ; 
- ໂຄງການຈະຊໍ່ ວຍພດັທະນາການຮໍ່ ວມມ ສາກນົ ແລະ ພາກພ ັ້ນ ໄດ ັ້ແນວໃດ; 
- ຄວາມສ າຄນັດ ັ້ານຍຸດທະສາດອ ໍ່ ນໆ ຂອງໂຄງການ. 

 
1.4. ຂ ັ້ມູນຄວາມສາມາດດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງນຕິບຸິກຄນົ 
ລ.ດ ຊ ໍ່ ໂຄງການທີໍ່ ຄ ັ້າຍຄຽງ ທີໍ່ ເຄຍີ

ປະຕບິດັຜໍ່ ານມາ ແລະ ເນ ັ້ອໃນ
ຫຍ ັ້ 

ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການທີໍ່
ຄ ັ້າຍຄຽງ 

ສດັສໍ່ ວນການຖ ຮຸ ັ້ນ (ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍໄລຍະເວລາຂອງການ
ຖ ຮຸ ັ້ນ) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

ຂ ັ້ແນະນ າ: 
- ນຕິບຸິກຄນົຕ ັ້ອງສະໜອງຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັໂຄງການທີໍ່ ຄ ັ້າຍຄຽງທີໍ່ ລະບຸໃນຂ ັ້ນີ ັ້ ທີໍ່ ຕນົໄດ ັ້ເຄຍີປະຕບິດັຜໍ່ ານມາ

ແລ ັ້ວ. ໂຄງການທີໍ່ ລະບຸມາຕ ັ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ; 

- ໃນກ ລະນທີີໍ່ ສົໍ່ ງບດົສະເໜໂີຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ພາຍໃນ ສາມ (3) ເດ ອນ ໄລຍະການປິດປີການເງນິ
ຫຼ ັ້າສຸດ, ໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ; 
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- ຖັ້າໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງສ າເລດັ ຕ ັ້ອງລະບຸ ວນັທທີີໍ່ ໂຄງການເລີໍ່ ມຜະລດິໄຟຟັ້າ. ໃນກ ລະນທີີໍ່ ໂຄງການຍງັກ າລງັ
ກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ຕ ັ້ອງລະບຸວນັທທີີໍ່ ຄາດໝາຍສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຫຼ  ຈະເລີໍ່ ມຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລ ັ້ວແຕໍ່ ກ ລະນ;ີ 

- ຖັ້າຫາກນຕິບຸິກຄນົເປັນເຈົ ັ້າຂອງໂຄງການທີໍ່ ຄ ັ້າຍຄຽງນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສະແດງສດັສໍ່ ວນການຖ ຮຸ ັ້ນຂອງນຕິບຸິກຄນົໃນ
ໂຄງການ; 

- ໃບຢັັ້ງຢ ນຈາກຜູ ັ້ກວດສອບບນັຊ ີຫຼ  ລູກຄ ັ້າຂອງນຕິບຸິກຄນົ ສ າລບັແຕໍ່ ລະໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຕາມຮູບແບບ
ຂ ັ້າງລຸໍ່ ມນີ ັ້: 

ຮູບແບບຂອງໃບຢັ ັ້ງຢ ນຈາກຜູ ັ້ກວດສອບບນັຊ ີ
ລາຍການ ເນ ັ້ອໃນຂອງໂຄງການທີໍ່ ຄ ັ້າຍຄຽງ 
ຊ ໍ່ , ລກັສະນະ ແລະ ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ  
ຜູ ັ້ພດັທະນາໂຄງການ  
ທີໍ່ ຕັ ັ້ງໂຄງການ  
ມູນຄໍ່ າໂຄງການ  
ວນັທສີ າເລດັໂຄງການ  
ໃນກ ລະນໂີຄງການກ າລງັກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ໃຫ ັ້ລະບຸວນັທຄີາດ
ໝາຍເລີໍ່ ມຜະລດິໄຟຟັ້າ 

 

ສດັສໍ່ ວນການຖ ຮຸ ັ້ນ 
(ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍໄລຍະເວລາຂອງການຖ ຮຸ ັ້ນ) 

 

 
ອງີໃສໍ່ ປ ັ້ມບນັຊ ີແລະ ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຖ ກກວດກາຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງແລ ັ້ວ, ຈ ຶໍ່ ງອອກ ເອກະສານສະບບັນີ ັ້ ຢັັ້ງຢ ນວໍ່ າ 
…………………….. (ຊ ໍ່ ບ ລສິດັຂອງນຕິບຸິກຄນົ) ເປັນ/ໄດ ັ້ເປັນ ຜູ ັ້ຖ ຮຸ ັ້ນໃນ ……………….. (ຊ ໍ່ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ) ແລະ ຖ /ໄດ ັ້ຖ ຮຸ ັ້ນ ……… ລ ັ້ານ ໂດລາສະຫາລດັ. (ເປັນຕວົໜງັສ  ………………………….. 
ລ ັ້ານໂດລາສະຫາລດັ) (ຄດິເປັນສດັສໍ່ ວນ ……..% ເງນິປະກອບຮຸ ັ້ນເປັນທນຶທງັໝດົ) ຂອງບ ລສິດັໂຄງການ 
ຈາກ ວນັທ ີ…………... ເຖງິ ວນັທ ີ…………….. . ໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ ໄດ ັ້/ຄາດໝາຍຈະ ເລີໍ່ ມຜະລດິ
ໄຟຟັ້າໃນວນັທ ີ……………. (ວນັທເີລີໍ່ ມຜະລດິໄຟຟັ້າຂອງໂຄງການ). 
 
ຊ ໍ່ ຂອງບ ລສິດັກວດສອບບນັຊ:ີ............................................................................................ 
ຈ ັ້າກາບ ລສິດັກວດສອບບນັຊ:ີ............................................................................................. 
(ລາຍເຊນັ, ຊ ໍ່  ແລະ ຕ າແໜໍ່ ງຂອງຜູ ັ້ລງົລາຍເຊນັ) 
ວນັທ:ີ................................................. 
ສະໜອງໃບຢັັ້ງຢ ນຕາມຮູບແບບທີໍ່ ກ ານດົນີ ັ້ເທົໍ່ ານັ ັ້ນ. ຄດັຕດິບດົອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັໃບຢັັ້ງຢ ນ ຖັ້າຈ າເປັນ. ຜູ ັ້
ກວດສອບບນັຊ ີໝາຍເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ກວດສອບ ແລະ ຢັັ້ງຢ ນບນັຊປີະຈ າປີຂອງນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜຄີ າຮ ັ້ອງ. 
ໝາຍເຫດ: ໃນກ ລະນຂີາດລາຍລະອຽດໃດໜຶໍ່ ງໃນໃບຢັ ັ້ງຢ ນຂ ັ້າງເທງິ, ຈະຖ ວໍ່ າຂ ັ້ມນູບ ໍ່ ຄບົຖ ັ້ວນ ແລະ ອາດເຮດັ
ໃຫ ັ້ຖ ກປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜໂີຄງການທີໍ່ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມນູ. 
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1.5. ຄວາມສາມາດດ ັ້ານການເງນິຂອງນຕິບຸິກຄນົ 
ມູນຄໍ່ າລວມຊບັສນິ (ລ ັ້ານ ໂດລາສະຫາລດັ) 

ປີທ ີ1 ປີທ ີ2 ປີທ ີ3 ປີທ ີ4 ປີທ ີ5 
     
     

 
ລາຍຮບັແຕໍ່ ລະປີ (ລ ັ້ານ ໂດລາສະຫາລດັ) 

ປີທ ີ1 ປີທ ີ2 ປີທ ີ3 ປີທ ີ4 ປີທ ີ5 
     
     

 
ຊ ໍ່  ແລະ ທີໍ່ ຢູໍ່ ຂອງທະນາຄານຂອງບ ລສິດັ:.......................................................................... 
 
2. ຂັ ັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
2.1. ພາກສະເໜ ີ 
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັການເຈລະຈາ ແລະ 
ອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັການພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການ
ປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ການເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແມໍ່ ນ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານ ຕາງ
ໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຊຶໍ່ ງຈະເປັນ
ການມອບພນັທະໃຫ ັ້ແກໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນການດ າເນນີກດິຈະກ າການພດັທະນາໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ການສກຶສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ ດ ັ້ວຍໄລຍະເວລາ 24 ເດ ອນ (ໂດຍສາມາດສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸໄດ ັ້). ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຕ ັ້ອງສ ັ້າງຕັ ັ້ງຫ ັ້ອງການຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າຂອງຕນົໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ ອນເລີໍ່ ມດ າເນນີກດິຈະກ າໃດໜຶໍ່ ງທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. ໃນໄລຍະການປະຕບິດັພນັທະຕາມ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງດ າເນນີ
ກດິຈະກ າດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ດ າເນນີ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕາມ ກອບໜັ້າວຽກຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງ

ຕົ ັ້ນ ຊຶໍ່ ງຄດັຕດິເປັນເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍຂອງ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຕາມ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ. 
ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕາມເວລາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ຮບັຮອງ; 

- ຄຽງຄູໍ່ ກບັ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ, ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ຊຶໍ່ ງອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັບນັດາຕວົຊີ ັ້ວດັທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໂດຍຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານ
ການເງນິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕ ໍ່ ລະບບົໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ໂຄງການຈະນ າມາໃຫ ັ້. ບດົລາຍງານຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ໄດ ັ້ຈາກ 
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວນມເີນ ັ້ອໃນດ ັ້ານຮູບປະທ າ ແລະ ນາມມະທ າ
ຂອງຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ.  
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ການເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຈະເລີໍ່ ມຂຶ ັ້ນພາຍຫຼງັທີໍ່ ມກີານອະນຸມດັບດົລາຍງານຜນົການ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນໄລຍະການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ຊຶໍ່ ງການ
ເຈລະຈາຈະກ ານດົລາຍລະອຽດຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ແກໍ່ ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ຖ ກຄດັ
ເລ ອກເປັນຜູ ັ້ພດັທະນາໂຄງການ. ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເປັນເຈົ ັ້າການຮບັຜດິຊອບໜັ້າວຽກນີ ັ້.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂະບວນການນີ ັ້ຈະເລີໍ່ ມຂຶ ັ້ນພາຍຫຼງັນຕິບຸິກຄນົສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ອງີໃສໍ່  ຮໍ່ າງ
ມາດຕະຖານ ຂອງ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. 

 
2.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ).  

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ນຕິບຸິກຄນົ ໄດ ັ້ກະກຽມ ອງີໃສໍ່ ຮໍ່ າງ
ມາດຕະຖານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນາໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ທບົທວນເນ ັ້ອໃນຂອງ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ນຕິບຸິກຄນົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ແລະ ມຄີ າເຫນັເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ກໍ່ ອນ
ຈະສົໍ່ ງຮໍ່ າງດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

- ພະແນກສນັຍາ ກວດກາກ ລະນເີຫນັຄວາມແຕກຕໍ່ າງຈາກ ຮໍ່ າງມາດຕະຖານ 
ແລ ັ້ວເອາົນ າສະເໜໃີນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ຈະສົໍ່ ງໃຫ ັ້ນຕິບຸິກຄນົ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 



26 

ໝາຍເຫດ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ ຮໍ່ າງ
ມາດຕະຖານຂອງ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ສະບບັຫຼ ັ້າສຸດ ເມ ໍ່ ອໄດ ັ້ຮບັການສະ   
ເໜຂີ ຈາກນຕິບຸິກຄນົ. ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອາດປັບປຸງຮໍ່ າງມາດຕະຖານ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວເປັນແຕໍ່ ລະໄລຍະ ແລະ ຕ ັ້ອງຮບັປະກນັນ າໃຊ ັ້ຮໍ່ າງມາດຕະຖານທີໍ່ ໃໝໍ່ ຫຼ ັ້າ
ສຸດເຂົ ັ້າໃນການດດັແປງ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜປັີບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຂ ຄ າເຫນັ ແລະ ເຊນີປະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຂ ຄ າເຫນັ ແລະ ເຊນີປະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັຂອງນຕິບຸິກຄນົ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຈາກ ໜັ້າ
ວຽກທ ີ1. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນາໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ກວດກາວໍ່ າ ນຕິບຸິກຄນົໄດ ັ້ຊີ ັ້ແຈງກໍ່ ຽວ
ກບັບນັຫາທີໍ່ ໄດ ັ້ຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການທບົທວນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນນັ ັ້ນ ແລ ັ້ວບ ໍ່  ກໍ່ ອນສົໍ່ ງຮໍ່ າງ
ໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ. ພະແນກສນັຍາ ກະກຽມຈດັປະຊຸມ
ເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ອອກໜງັສ ເຊນີ:  
- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ :  

o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ
ໄຟຟັ້າ); 

o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ); 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ); 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; ແລະ  
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ເພ ໍ່ ອເຊນີຮໍ່ ວມປະຊຸມ
ເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຈາກ 
ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນາໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານ

ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ເຊນີຮໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ);  

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ); 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ); 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; ແລະ  
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ.  

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.1: ຄ າເຫນັຂອງ  ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ (ຖັ້າມ)ີ:  
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- ແຜນທີໍ່ ຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີໍ່ ຕໍ່ າງໆຂອງ
ໂຄງການ; 

- ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງກໍ່ ຽວກບັການຂດັແຍໍ່ ງ ຫຼ  ທບັຊ ັ້ອນລະຫວໍ່ າງເນ ັ້ອທີໍ່ ຂອງ
ໂຄງການນີ ັ້ ກບັ ຂອງໂຄງການອ ໍ່ ນ ຫຼ  ເນ ັ້ອທີໍ່ ຫວງຫ ັ້າມ; 

- ຂ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ຈະ
ດ າເນນີໃນໄລຍະການປະຕບິດັພນັທະ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.2: ຄ າເຫນັຂອງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) 
ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ (ຖັ້າມ)ີ ຂ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັການປະ
ເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ທີໍ່ ຈະດ າເນນີໃນໄລຍະການ
ປະຕບິດັພນັທະ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.3: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ວໄິຈໂຄງການ) 
ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ (ຖັ້າມ)ີ: 
- ຂ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັການເງນິ ແລະ ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວໍ່ າມນີຕິບຸິກຄນົ ແລະ ທະນາຄານ

ທີໍ່ ຈະສະໜບັສະໜນູນຕິບຸິກຄນົໃນການພດັທະນາ, ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ດ າ
ເນນີງານໂຄງການ; 

- ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັການວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກ
ລງົທນຶ) 
ພະແນກລງົທນຶ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ (ຖັ້າມ)ີ ການຕກົລງົເຫນັດໂີດຍລວມໃນ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ.  
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.5: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) 
ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ (ຖັ້າມ)ີ ກວດກາ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າ
ເຫນັດ ັ້ານກດົໝາຍ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ສອດຄໍ່ ອງກບັ
ລະບຽບການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.6: ຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ 
ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ (ຖັ້າມ)ີ: 
- ເງ  ໍ່ອນໄຂໃນການສກຶສາພາກສະໜາມໃນໄລຍະການປະຕບິດັພນັທະ; 
- ເນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັການເກບັຂ ັ້ມນູສ າລບັການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ໃນເຂດົໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
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ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4:  ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ  ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ);  

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ); 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ); 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; ແລະ  
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ.  

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີປະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ສົໍ່ ງໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ ແລະ ວາລະ
ປະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ2; 

- ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ພນັທະ, ຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ຈາກ
ໜໍ່ ວຍງານຕໍ່ າງໆໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບ; 

- ພະແນກສນັຍາ ກະກຽມ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເປັນບໍ່ ອນອງີໃນ
ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຕາມທີໍ່ ໄດ ັ້ຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະ
ພາບຈາກພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົທີໍ່ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ໜ ັ້າ
ວຽກຕ ໍ່ ໄປ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັຂອງກ ານດົເວລາໃນການສົໍ່ ງຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
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ໝາຍເຫດ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອາດບ ໍ່ ສາມາດເຫນັດເີປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. ຖັ້າເກດີກ ລະນດີັໍ່ ງກໍ່ າວ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະ
ແນກສນັຍາ) ຕ ັ້ອງຈດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາຕ ໍ່ ມອກີ ໂດຍໃຫ ັ້ພຽງພ ກບັເວລາໃນ
ການປັບປຸງ. ຖັ້າຜໍ່ ານກອງປະຊຸມເຈລະຈາຕ ໍ່ ມອກີ ແຕໍ່ ຍງັບ ໍ່ ສາມາດເຫນັດເີປັນ
ເອກະພາບໄດ ັ້, ພະແນກສນັຍາ ຈະລາຍງານ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ ສະເໜ ີຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ປະຕເິສດການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ເພ ໍ່ ອອອກເປັນໜງັສ 
ແຈ ັ້ງທາງການຫານຕິບຸິກຄນົ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5:  ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຫຼງັຈາກປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ລາຍງານຜນົຕ ໍ່  ຄະນະ
ກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຫຼງັຈາກປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ລາຍງານຜນົຕ ໍ່  ຄະນະ
ກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ)  ປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ ອງີໃສໍ່ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຕາມການຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບຂອງພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົທີໍ່ ເຂົ ັ້າ
ຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມ; 

- ພະແນກສນັຍາ  ລາຍງານ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ສະບບັປັບປຸງຕາມ
ການເຈລະຈາ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ສະເໜ ີ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ອະນຸມດັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈສະບບັປັບປຸງ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການອະນຸມດັ 
(ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ປັບປຸງຕາມການເຫນັດເີປັນເອກະພາບຈາກພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນ
ກອງປະຊຸມເຈລະຈາ). 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທປີະຊຸມເຈລະຈາ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ສ າເລດັ. 



31 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານຜນົການເຈລະຈາ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈສະບບັປັບປຸງ ຕາມຜນົການ
ເຈລະຈາ; 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ ເຊນັ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈສະບບັປັບປຸງຕາມກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ໜງັສ 
ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈດັກອງ
ປະຊຸມຂອງຕນົ ສອງ ຄັ ັ້ງ ຕ ໍ່  ເດ ອນ ຊຶໍ່ ງຈະມກີານພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັພາຍຫຼງັສ າເລດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ຈະ
ຕດັສນິວໍ່ າຈະອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ; 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈະຊີ ັ້ນ າ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃຫ ັ້ປັບປຸງ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ ຄ ນໃໝໍ່  ຖ ັ້າເຫນັວໍ່ າຍງັມຈີດຸທີໍ່ ຕ ັ້ອງເຮດັວຽກຕ ໍ່ ມ; 

- ໃນກ ລະນອີະນຸມດັ, ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ ຈະສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເຖງິ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອອະນຸມດັຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ; 

- ໃນກ ລະນປີະຕເິສດ, ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈະຊີ ັ້ນ າ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເພ ໍ່ ອອອກໜງັສ 
ແຈ ັ້ງປະຕເິສດ.  
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກນຕິບຸິກຄນົ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ 

ແຈ ັ້ງ ແລະ ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຢາກໄດ ັ້ເພີໍ່ ມຈາກນຕິບຸິກຄນົ ຕາມທີໍ່ ກ າ
ນດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ: ແມໍ່ ນກ ລະນທີີໍ່  ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຖ ກສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອ
ອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູ
ດຽວ ຈະໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍເຫດຜນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວຈະອອກ
ໜງັສ ແຈ ັ້ງປະຕເິສດ ເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ9 ຂອງ
ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ. 

ໝາຍເຫດ ປະທານ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ແມໍ່ ນ 
ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ແມໍ່ ນຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າຈາກກະຊວງ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ປະກອບດ ັ້ວຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ,  ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 
ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ແລະ ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການພຈິາລະນາ; 
- ໜງັສ ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ປະຕເິສດ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; ຫຼ  
- ໜງັສ ສະເໜ ີ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ

ອະນຸມດັຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການແຈ ັ້ງນຕິບຸິກຄນົກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມນູທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການແຈ ັ້ງນຕິບຸິກຄນົກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມນູທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມຈາກນຕິບຸິກຄນົ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຊີ ັ້ນ າກໍ່ ຽວ
ກບັຜນົການພຈິາລະນາຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕ ໍ່  ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ອອກໜງັສ ເຖງິນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜີ
ພດັທະນາໂຄງການ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ເອກະສານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ; 

- ພາຍຫຼງັນຕິບຸິກຄນົ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ, ຂັ ັ້ນຕອນ
ຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຈາກ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນາໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ.  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ສະເໜພີດັທະນາໂຄງການ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ ແລະ 

ເອກະສານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ  
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶ
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ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ອະນຸມດັ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ພຈິາລະນາ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ທີໍ່ ຕດັສນິໃຈອະນຸມດັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ;ີ ຫຼ   

- ການປະຕເິສດ ຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ;ີ ຫຼ   
- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ  ຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜງັສ ແຈ ັ້ງການ
ອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ອງີໃສໍ່ ການອະນຸມດັ 
ຫຼ  ການປະຕເິສດສຸດທ ັ້າຍ ຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ  ສົໍ່ ງໜງັສ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  
ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໃຫ ັ້ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ແຈ ັ້ງອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ໜງັສ ເຊນີ
ເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຈາກ 
ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຫຼ  ການປະຕເິສດຈາກ ຄະນະກ າມະ
ການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ໃນກ ລະນທີີໍ່ ອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງວາງເງນິຄ ັ້າ
ປະກນັ ຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນ ໜງັສ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ໜງັ

ສ ເຊນີເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ການອະນຸມດັເຊນັ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍໃບມອບສດິ ໃຫ ັ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຮໍ່ ວມກນັຕາງໜັ້າໃຫ ັ້
ລດັຖະບານ ເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ອອກໜງັສ ເຊນີພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມພທິເີຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຈດັພທິເີຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຮໍ່ ວມກບັ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່

ແຮໍ່  ຕາງໜ ັ້າໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ກບັ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຖ ກເຊນັ ໂດຍ ລດັຖະບານ ຊຶໍ່ ງຕາງໜ ັ້າໂດຍ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກບັ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫກົ (6) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ອອກໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມພທິເີຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມພທິເີຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈສະບບັເຊນັ. 

 
3. ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
3.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັການຮບັຮອງ ບດົລາຍ
ງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນ
ກາງອະນຸຍາດ. ວດັຖຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ຂອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອອະທບິາຍ
ທາງເລ ອກທີໍ່ ເປັນໄປໄດ ັ້ທງັໝດົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຂ ັ້ໄດ ັ້ປຽບ ແລະ ຂ ັ້ເສຍປຽບ, ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັທາງເລ ອກທີໍ່ ເຫນັ
ວໍ່ າ     ເໝາະສມົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລກັສະນະລວມຂອງ ໂຄງການ, ຂ ັ້ມູນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງໂຄງການ ແລະ ເຫດຜນົ
ໃນການກ ານດົເອາົທາງເລ ອກດັໍ່ ງກໍ່ າວ ດ ັ້ວຍການສະໜອງຂ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານ ແລະ ການດ າເນນີການວໄິຈດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ, ສງັຄມົ, ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ການເງນິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ລວມທງັການວເິຄາະທາງເລ ອກ ແລະ ກ ານດົ
ຄວາມສໍ່ ຽງ. ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແມໍ່ ນໜຶໍ່ ງໃນພນັທະສ າຄນັຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນ
ໄລຍະຂັ ັ້ນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຕ ັ້ອງເຮດັໃຫ ັ້ສ າເລດັ ແລະ ຖ ກຮບັຮອງກໍ່ ອນກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູໍ່  ສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ. 

ຂ ັ້ສງັເກດສ າຄນັແມໍ່ ນ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຮບັຜດິຊອບການຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສ າລບັໂຄງການທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ
ສູງກວໍ່ າ ຫ ັ້າ (5) ເມກາວດັ ຫຼ  ໂຄງການທີໍ່ ມເີຂ ໍ່ ອນສູງກວໍ່ າ ສບິຫ ັ້າ (15) ແມດັ, ສໍ່ ວນ ຂແໜງການພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຮບັຜດິຊອບການຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສ າ
ລບັໂຄງການທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງແຕໍ່  ຫ ັ້າ (5) ເມກາວດັ ລງົມາ ແລະ ເຂ ໍ່ ອນຂອງໂຄງການມຄີວາມສູງຂອງບ ໍ່ ເກນີ 
ສບິຫ ັ້າ (15) ແມດັ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ. ສະນັ ັ້ນ, ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ນ າໃຊ ັ້ສະເພາະ
ແຕໍ່ ໂຄງການທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັຮອງຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 

ຈ ານວນຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົ
ລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງເຂົ ັ້າເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ມ ີເອກະສານບດົລາຍ
ງານ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ(electronic file) ຂອງບດົລາຍງານອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ. 

ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້
ຖ ກປະກາດໃຊ ັ້ໃນປີ 2016 ເພ ໍ່ ອກ ານດົລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເປົັ້າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາຍດັໍ່ ງກໍ່ າວ ອງີໃສໍ່
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ຫຼັກ ກ ານດ ັ້າ ນຄວ າມຍ ນຍົງ  3-E (Engineering, Economic, and Environment) ແລະ  1-S 
(Social). ບດົແນະນ າດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັທດິທາງສ າລບັໜໍ່ ວຍງານລດັທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ພ ັ້ອມທງັເປັນການແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ນກັລງົທນຶ ໃຫ ັ້ຮບັຮູ ັ້ນະໂຍບາຍຂອງ
ລດັຖະບານເພ ໍ່ ອບນັລຸການພດັທະນາໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າແບບຍ ນຍງົ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ.  

ຫຼກັການພ ັ້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ທີໍ່ ເໝາະສມົກບັເນ ັ້ອໃນຂອງ 
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ແລະ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມພີຈິາລະນາ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຢໍ່ າງຄກັແນໍ່  ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ດ ັ້ານເສດຖະກດິ (Economic): ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານການເງນິ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມ

ເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເສດຖະກດິ; 
- ດ ັ້ານວສິະວະກ າ (Engineering): ຂອບເຂດ, ສະຖານທີໍ່  ແລະ ການອອກແບບ, ຄວາມປອດໄພສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງ 

ແລະ ໂຄງລໍ່ າງຂອງໂຄງການ; 
- ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (Environmental): ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການແຊກຊມຶຈາກຊວີະພນັຕໍ່ າງຖິໍ່ ນ, ການເຊາະເຈ ໍ່ ອນ ແລະ ການຕກົຕະກອນ, ຄຸນ
ນະພາບນ ັ້າ, ການວາງແຜນນ າໃຊ ັ້ອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ, ຮູບແບບການປໍ່ ອຍນ ັ້າສູໍ່ ລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ; 

- ດ ັ້ານສງັຄມົ (Social): ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສງັຄມົ, ຜູ ັ້ຖ ກກະທບົຈາກໂຄງການ 
ແລະ ການປົວແປງຊວີດິການເປັນຢູໍ່ , ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ, ຊນົເຜົໍ່ າປະຈ າທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ, ແຮງງານ ແລະ ສະພາບ
ແວດລ ັ້ອມການເຮດັວຽກ, ມ ຣະດກົດ ັ້ານວດັທະນະທ າ ແລະ ລະບບົສາທາລະນະສຸກ. 

ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  
ຂັ ັ້ນຕອນຂອງການຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນໂດຍ ຜູ ັ້

ພດັທະນາ ພາຍຫຼງັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍທີໍ່ ດນິ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍປໍ່ າໄມ ັ້; 
- ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້; 
- ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ບດົແນະນ າໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ ແລະ ລະບຽບການວໍ່ າດ ັ້ວຍ

ຄວາມປອດໄພສ າລບັການດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ

ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ
ສກຶສາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ກໍ່ ຽວກບັ ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ເລກທ ີ
8029/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 
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- Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower 
Mekong Basin (2009); 

- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. 
 
3.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຕ ັ້ອງ
ສ ັ້າງສອດຄໍ່ ອງກບັ ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ພ ັ້ອມທງັປັບປຸງຂ ັ້ມູນໃນ 
ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັ
ພນັທະສນັຍາ (DEBCAM) ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ແລະ ເນ ັ້ອໃນຂອງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ຕ ັ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັ ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການ
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້. ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ັ້ ທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາດ າເນນີການສ າລບັໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
ຂ ັ້ມນູພ ັ້ນຖານ 
- ການສ າຫຼວດດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ; 
- ການສ າຫຼວດ ແລະ ສ ັ້າງແຜນທີໍ່ ພູມສນັຖານ;  
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- ການສ າຫຼວດດ ັ້ານທ ລະນ,ີ ແຜໍ່ ນດນິໄຫວ ແລະ ວດັສະດຸກ ໍ່ ສ ັ້າງ; 
- ການສ າຫຼວດດ ັ້ານອຸທກົກະສາດ; 
ການສກຶສາວາງແຜນພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ 
- ການສ າຫຼວດຕະຫຼາດ ແລະ ຄາດຄະເນຄວາມຕ ັ້ອງການໄຟຟັ້າ;  
- ຄຸນລກັສະນະຂອງໂຄງການ; 
- ການສກຶສາທາງເລ ອກສ າລບັຄຸນລກັສະນະຂອງໂຄງການ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຂ ຄ າເຫນັ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 2: ການຂ ຄ າເຫນັ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ)  
ເຊນີ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ (ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ 
ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ນໆ ຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ) ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມເພ ໍ່ ອປຶກສາຫາລ  ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງ
ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ ແລະ ຂ ຄ າເຫນັ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14)  ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ ແລະ ຂ ຄ າເຫນັ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ກອງປະຊຸມທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ກອງປະຊຸມທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ :  

o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ); 
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o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາ
ໂຄງການ); 

o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ; 

- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການ
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ . ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ທບົທວນຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຄ າເຫນັ ແລະ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ . 
 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.1: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິຂອງຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເຊັໍ່ ນ 
ແຜນຜງັໂຄງການ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ, ແຜນເວລາການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ການ
ພດັທະນາໂຄງການ, ການຜະລດິໄຟຟັ້າ, ມູນຄໍ່ າໂຄງການ, ການວເິຄາະດ ັ້ານການ
ເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິ ແລະ ການວເິຄາະຄວາມສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.2: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະ
ແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ) 
ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານວສິະ
ວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ເຊັໍ່ ນ ການສກຶສາດ ັ້ານທ ລະນ ີແລະ ອຸທກົກະສາດ, ແຜນພດັທະນາໂຄງການ ແລະ 
ການວເິຄາະຄວາມສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ2.3: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາ
ໂຄງການ) 
ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນກໍ່ ຽວກບັແຜນເວລາການພດັທະນາ ແລະ 
ການກ ໍ່ ສ ັ້າງໂຄງການ, ວຽກເຕກັນກິ, ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂຜນົ
ກະທບົດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ2.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກ ໍ່ສ ັ້າງ) 
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ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເຊັໍ່ ນ ແຜນຜງັໂຄງການ, ລາຍ
ລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ການວເິຄາະຄວາມສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ2.5: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) 
ພະແນກສນັຍາ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານການເງນິຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເຊັໍ່ ນ ມູນຄໍ່ າໂຄງການ, ການວເິຄາະດ ັ້ານການເງນິ 
ແລະ ເສດຖະກດິ ແລະ ການວເິຄາະຄວາມສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ2.6: ຄ າເຫນັຂອງ ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ນໆ 
ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຈະຖ ກເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາ
ການຕາມພາລະບດົບາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ.  

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການສະຫຸຼບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ແຈ ັ້ງ
ຜູ ັ້ພດັທະນາໃຫ ັ້ປັບປຸງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການສະຫຸຼບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ແຈ ັ້ງ
ຜູ ັ້ພດັທະນາໃຫ ັ້ປັບປຸງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັທງັໝດົຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 3 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ :  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ); 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາ

ໂຄງການ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ; 

- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ເຮດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມທີໍ່ ລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້
ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເປັນບໍ່ ອນອງີໃນການປັບປຸງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ສ າເລດັປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜ ີ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ສົໍ່ ງເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອ

ປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 5: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ 
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 5: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ 
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ 
ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຮບັເອາົ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງ 
ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ  ນບັແຕໍ່
ວນັທກີມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ແລະ 
ປັບປຸງ ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການ
ປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ (DEBCAM) ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຄ ບໜັ້າ
ຕວົຈງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຖ ກ
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
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ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລະ 
ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ຮບັເອາົ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົ
ລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 

- ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ແລະ ການເງນິຂອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 

- ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ທບົທວນ ແລະ ມຄີ າເຫນັ
ດ ັ້ານວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 

- ໃນກ ລະນເີຫນັວໍ່ າ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຍງັບ ໍ່ ທນັຄບົຖັ້ວນດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນ ຫຼ  ມຈີດຸທີໍ່
ຕ ັ້ອງປັບປຸງ, ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ຈະເຊນີປະຊຸມປຶກສາຫາລ  
ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຈນົກວໍ່ າຈະເປັນເອກະພາບ ແລະ 
ສາມາດຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານໄດ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ຮບັຮອງຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍ
ງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັເຮດັບດົລາຍງານຕ ໍ່ ຫວົໜ ັ້າ
ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອອກໃບຮບັຮອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົ
ລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ອອກ ໃບຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ  
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ອອກ ໃບຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂອງພະແນກກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັການຮບັຮອງບດົລາຍງານການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ອອກ ໃບຮບັຮອງບດົລາຍງານການ
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານ
ຮບັຮອງຂອງ ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ອອກໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງສ າເນາົໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນ ຮບັຊາບ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຈາກພະແນກກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທີໍ່
ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໃບຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ກມົ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ.  
 
4. ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງ

ຕົ ັ້ນ 
4.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັການຮບັຮອງ ບດົລາຍ
ງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງ
ອະນຸຍາດ.  

ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເປັນໜໍ່ ວຍງານໃຈກາງໃນການກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ. ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2017) ກ ານດົໃຫ ັ້ 
ນອກຈາກຈະດ າເນນີ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລ ັ້ວ,  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຍງັຕ ັ້ອງດ າເນນີການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. ຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ  ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອກວດກາດ ັ້ານຂ ັ້ມູນ, 
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ວເິຄາະລໍ່ ວງໜັ້າ ເພ ໍ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ ັ້ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດແບບລະອຽດ, ເພ ໍ່ ອກ ານດົຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັກ ານດົວທິກີານ ແລະ 
ມາດຕະການທີໍ່ ເໝາະສມົ ເພ ໍ່ ອປັ້ອງກນັ, ຫຼກີລໍ່ ຽງ ຫຼ  ຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຈາກໂຄງການ. 
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ການປະເມນີຜົນກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍຜູ ັ້
ພດັທະນາ ກໍ່ ອນການລງົທນຶຕວົຈງິ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຜນົການປະເມນີໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງຂັ ັ້ນ
ຕອນການພັດທະນາທີໍ່ ໄປຄຽງຄູໍ່ ກ ັບ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. ການປະເມນີຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແມໍ່ ນອງີໃສໍ່ ການທບົທວນບດົລາຍງານ, ການວເິຄາະຂ ັ້ມູນທີໍ່ ມ ີ
ແລ ັ້ວ, ການປຶກສາຫາລ ກບັຜູ ັ້ມສີໍ່ ວນໄດ ັ້ເສຍ ແລະ ຊໍ່ ຽວຊານຕໍ່ າງໆ ແລະ ການລງົວຽກພາກສະໜາມ ໃນ ໄລຍະ
ການດ າເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລ ັ້ວຖ ກກວດກາ ແລະ ປະເມີນໂດຍ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ກໍ່ ອນສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງ
ເກບັກ າ ແລະ ທບົທວນຂ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານກໍ່ ຽວກບັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ 
ແຫໍ່ ງຊາດ, ແຜນພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟັ້າແຫໍ່ ງຊາດ ແລະ ແຜນການຂະຫຍາຍໄຟຟັ້າຂອງເມ ອງ ແລະ ແຂວງ, 
ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານທີໍ່ ມແີລ ັ້ວໃນເຂດທີໍ່ ຕັ ັ້ງ ແລະ ບນັດາສາຍນ ັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບດົລາຍງານທີໍ່ ມແີລ ັ້ວ ຫຼ   
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສະໜອງຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັຂະບວນການທີໍ່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການປະເມນີເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຕ ໍ່ ບນັດາຜນົ
ກະທບົຕົ ັ້ນຕ ຂອງໂຄງການຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ, ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ (ໃນແຕໍ່ ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ) ແລະ ມາດຕະການທີໍ່ ຈະນ າໃຊ ັ້ແກ ັ້ໄຂ ເພ ໍ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຜນົກະທບົ
ຂອງໂຄງການຕ ໍ່ ການຢູໍ່ ອາໃສຖ ກແກ ັ້ໄຂໃນລະດບັທີໍ່ ຍອມຮບັໄດ ັ້.  
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ລັັດັຖະທ າມະນນູ ແຫໍ່ ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 
- ນະໂຍບາຍທີໍ່ ດນິ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍສດັນ ັ້າ ແລະ ສດັປໍ່ າ; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ

ສກຶສາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ກໍ່ ຽວກບັ ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ເລກທ ີ
8029/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- ບດົແນະນ າວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທ ີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວນັທ ີ19 ທນັວາ 2016; 
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- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍກົຍ ັ້າຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ 
ເລກທ ີ192/ນຍ, ວນັທ ີ7 ກ ລະກດົ 2005; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ 
ເລກທ ີ84/ລບ, ວນັທ ີ5 ເມສາ 2016; 

- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍກົຍ ັ້າຍ
ຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ ເລກທ ີ 192/ນຍ, ເລກທ ີ 2432/ອວຕສ, ວນັທ ີ 11 ພະຈກິ 
2005; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ສະມາຄມົ ເລກທ ີ238/ລບ, ວນັທ ີ11 ສງິຫາ 2017; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກບັ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍສະມາຄມົ ເລກ

ທ ີ05/ພນ ວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2017; 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ແບບຟອມການປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ 

ລາວ; 
- ຂ ັ້ຕກົລງົວໍ່ າດ ັ້ວຍ ມາດຕະຖານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມແຫໍ່ ງຊາດ ເລກທ ີ 2734/ອວຕສ-ສນຍ, ວນັທ ີ 7 ທນັວາ 

2009. 
 
4.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນບນັດາໜັ້າວຽກຂອງຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່
ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າ
ໃນຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, 
ນຕິກິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ໜງັສ ສະເໜພີຈິາລະນາຮບັຮອງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ເມ ໍ່ ອຜູ ັ້ພດັທະນາ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເພ ໍ່ ອຂ ການຮບັຮອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍໃບຮບັ
ເອກະສານທີໍ່ ລງົຂ ັ້ມູນແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ, ພະແນກສງັລວມ ຈະລງົ
ບນັທກຶໃນບນັຊສີະເໜຂີ ການຮບັຮອງບດົລາຍງານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຂ ັ້ມູນ ເຊັໍ່ ນ: 
o ຊ ໍ່ ໂຄງການ, 
o ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, 
o ທີໍ່ ຕັ ັ້ງໂຄງການ, 
o ຊ ໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ, 
o ທີໍ່ ຢູໍ່ ຫ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ, 
o ເລກທອີ ັ້າງອງີເອກະສານຂາເຂົ ັ້າ, 
o ຂ ັ້ມູນເພ ໍ່ ອການຕດິຕ ໍ່ ຫາຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ, 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັວທິກີານໃນການສ ັ້າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ

ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ, 
o ເອກະສານອ ັ້າງອງີທີໍ່ ນ າໃຊ ັ້, 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັການສ າຫຼວດ ແລະ ການວເິຄາະຂ ັ້ມູນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 

ເພ ໍ່ ອກະກຽມ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ, 

o ໝາຍເລກລ າດບັທຂີອງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ (ເພ ໍ່ ອສະດວກໃນການຕດິຕາມ
ແຕໍ່ ລະສະບບັຂອງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ), 

o ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
- ພະແນກສງັລວມ ກວດກາວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງ ເອກະສານ ຫກົ (6) ຊຸດ 

ຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວ; 

- ພະແນກສງັລວມ ລງົບນັທກຶເອກະສານຂາເຂົ ັ້າ ແລະ ລງົເລກທເີອກະສານຂາ
ເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ໜງັສ ສະເໜ ີຕາມລ າດບັ; 

- ຫຼງັຈາກ ລງົບນັທກຶເອກະສານຂາເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ, ພະແນກສງັລວມ 
ຈະອອກໃບກດິສ າພນັ ແລະ ສົໍ່ ງຮໍ່ າງບດົລາຍງານເຖງິ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອມທີດິຊີ ັ້ນ າຕ ໍ່ ໄປ. ຮໍ່ າງໃບ
ກດິສ າພນັ ແມໍ່ ນ ແບບພມິສ າລບັ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຊ ັ້ໃນການມອບວຽກ ໃຫ ັ້ພະແນກກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ
ໃນການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 

- ພາລະບດົບາດຂອງ ພະແນກສງັລວມ ໃນຂະບວນການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງ
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ຕົ ັ້ນ ຕົ ັ້ນຕ ແມໍ່ ນ ຮບັ, ສົໍ່ ງຕ ໍ່ , ຄຸ ັ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຕດິຕາມ
ເອກະສານ ແລະ ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັຢັັ້ງຢ ນເອກະສານຂາເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານ
ປະກອບ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 2: ການທບົທວນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຂອງ ຫວົໜ ັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງ
ຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 2:  ການທບົທວນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງ ຫວົໜ ັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງ
ຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັຈາກພະແນກສງັລວມ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫວົໜັ້າກມົ ອໍ່ ານຜໍ່ ານຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົ
ຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ກ ານດົວໍ່ າ ເປັນ
ໂຄງການພະລງັງານ ຫຼ  ໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ກ ານດົໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ດ າເນນີການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລ ັ້ວຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີການທບົທວນ; 

- ສ າລບັບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ, ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈະຊີ ັ້ນ າ ພະແນກສງັລວມ 
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ສົໍ່ ງເອກະສານໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ສົໍ່ ງໜງັສ ຫາ ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງພະແນກທີໍ່ ຖ ກກ ານດົໃຫ ັ້
ທບົທວນ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງຕນົກໍ່ ຽວກບັເອກະສານ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ຍກົປະເດນັ, ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົເຂົ ັ້າ ຫຼ   ຍກົຂຶ ັ້ນຫາລ 
ລະອຽດໃນໄລຍະການປະເມນີ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແຈ ັ້ງ 
ພະແນກສງັລວມ ກໍ່ ຽວກບັກມົກອງ, ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະ
ເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງທບົ
ທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ໃນກ ລະນໂີຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັ ເຖງິ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫາ (15) ວນັລດັຖະການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ສົໍ່ າງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນ ກມົມນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ອທບົ
ທວນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3:  ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ອທບົທວນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໃບກດິສ າພນັ ຂອງ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ອງີໃສໍ່ ການຊີ ັ້ນ າຂອງຫວົໜັ້າກມົ ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງ ໃບກດິສ າພນັ, ໃບຮບັ
ເອກະສານ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຫຼ  ບາງກ ລະນີ
ອາດລວມທງັ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັ, ໃບຮບັເອກະສານ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົ
ຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົ
ລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຫວົໜັ້າ
ກມົ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສ າລບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  
ໜັ້າວຽກທ ີ 4:  ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສ າລບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ).   

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໂດຍອງີໃສໍ່  ບນັຊກີວດກາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ 
ບດົແນະນ າວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົ
ຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ 
ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ (ເປັນ ບດົລາຍງານທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂອບ
ເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສ າລບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ); 
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- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ດ າເນນີໄປຕາມຂ ັ້ກ ານດົ
ຂອງຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕ ີຫຼ ບ ໍ່ ; 

- ທບົທວນເບິໍ່ ງວໍ່ າ ຂ ັ້ມູນທຽບຖານທີໍ່ ເກບັກ າຈາກການສ າຫຼວດນັ ັ້ນ ຈ າເປັນສ າ
ລບັຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານກາຍະພາບ ແລະ ຊວີະພາບ, ສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ 
ວດັທະນະທ າ ແລະ ທດັສະນຍີະພາບ ແລະ ຄວາມຈບົງາມຂອງພ ັ້ນທີໍ່ ເຂດ
ໂຄງການ ຫຼ ບ ໍ່ ; 

- ກວດກາກໍ່ ຽວກບັການດ າເນນີ:  
o ການສ າຫຼວດເກບັກ າຂ ັ້ມູນທີໍ່ ໄດ ັ້ດ າເນນີກໍ່ ອນລງົສ າຫຼວດພາກສະໜາມ

ຕວົຈງິ, ຂ ັ້ມູນສ າຄນັກໍ່ ຽວກບັຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າ
ວຽກທີໍ່ ໄດ ັ້ຖ ກທບົທວນ ແລະ ປະເມນີແລ ັ້ວ; 

o ການສ າຫຼວດພາກສະໜາມຕວົຈງິເພ ໍ່ ອກບັກ າຂ ັ້ມູນດ ັ້ານສງັຄມົ ແລະ 
ວທິະຍາສາດ ໄດ ັ້ຖ ກດ າເນນີໃນຂອບການສກຶສາທີໍ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ ແລະ ໃນ
ຂອບເຂດໃກ ັ້ຄຽງຂອງໂຄງການ ຊຶໍ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍການສ າພາດ ແລະ ການ
ສງັເກດການ; 

o ກວດກາກໍ່ ຽວກບັການດ າເນນີການສ າຫຼວດພາກສະໜາມໃນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນນັ ັ້ນ 
ໄດ ັ້ຮບັການຕອບຮບັແນວໃດຈາກປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະການຍອມຮບັ
ຂອງພວກເຂາົກໍ່ ຽວກບັໂຄງການທີໍ່ ຈະພດັທະນາ. 

- ທບົທວນ ຂະບວນການທີໍ່ ໃຊ ັ້ສ າລບັ ການວເິຄາະເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນກໍ່ ຽວກບັຜນົ
ກະທບົຕົ ັ້ນຕ ຂອງໂຄງການຕ ໍ່  ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, ຜນົໄດ ັ້
ຮບັຈາກຂະບວນການປະເມນີເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນກໍ່ ຽວກບັຜນົກະທບົ (ສ າລບັແຕໍ່ ລະ
ໄລຍະຂອງໂຄງການ); 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ດ າເນນີ
ສອດຄໍ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 

- ທບົທວນຄວາມສອດຄໍ່ ອງໂດຍລວມກໍ່ ຽວກບັ: 
o ຂ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ັ້ ບນັຊໂີຄງການ
ລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ຈະຕ ັ້ອງດ າເນນີ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຫຼ  ການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເລກທ ີ 8056/
ກຊສ ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

o ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການສກຶສາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ກໍ່ ຽວກບັ ຜນົ
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ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8029/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- ຫຼງັຈາກສ າເລດັການທບົທວນ, ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຜນົ
ການທບົທວນກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງບດົລາຍງານທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັ
ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັເຫດຜນົ, ຂ ັ້ສງັເກດຂອງຕນົ ທີໍ່ ສະເໜ ີ ຫວົໜັ້າກມົ ຕດັສນິໃນ
ການຮບັຮອງ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ; 

- ຜນົການທບົທວນ ຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຕ ໍ່  ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:   
o ກ ລະນ ີ I: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ  

ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ຮບັຮອງ ບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ  ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາເຊນັ (ຖັ້າຈ າເປັນ); 

o ກ ລະນ ີ II: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ  
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາເຊນັ (ຖັ້າຈ າເປັນ); 

o ກ ລະນ ີ III: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ຄ າເຫນັຂອງຕນົ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ/ການອະທບິາຍທີໍ່ ຕນົຕ ັ້ອງການ
ເພີໍ່ ມ (ຖັ້າມ)ີ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້  ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາເຊນັ (ຖັ້າຈ າເປັນ). 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານລວມສ າລບັເອກະສານໃນຂ ັ້າງເທງິ 
ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເຊນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົລາຍງານລວມ ຕ ໍ່  ຫວົໜັ້າກມົ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ເພ ໍ່ ອລາຍງານຜນົ
ການທບົທວນຂອງຕນົ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວ
ເອກະສານຄດັຕດິຂອງບດົລາຍງານຕນົ; 

- ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົ
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ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າ
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົ
ໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຮອງ
ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສີໍ່ ສບິຫ ັ້າ (45) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໃບກດິສ າພນັຈາກ ພະແນກ
ສງັລວມ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າວຽກ ແຕກຕໍ່ າງກນັໄປໃນແຕໍ່ ລະໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ໜັ້າວຽກທ ີ 5:  ການພຈິາລະນາຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໃບກດິສ າພນັຂ ການຊີ ັ້ນ າຈາກຫວົໜັ້າກມົ; 
- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ຮໍ່ າງໜງັສ  ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົ

ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ທບົທວນເນ ັ້ອໃນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າ
ເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໂດຍອງີ
ຕາມ ຂ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານ, ການສ າຫຼວດທີໍ່ ມຜີໍ່ ານມາ ແລະ ໂຄງການທີໍ່ ກ າລງັ
ພຈິາລະນາໃນປະຈບຸນັ; 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາວໍ່ າ ຫວົຂ ັ້ໃນຮໍ່ າງບດົລາຍງານນັ ັ້ນ ຖ ກຕ ັ້ອງກບັ ຄ າ
ແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລ ັ້ວບ ໍ່ .  
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຂອງຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກໍ່ ຽວກບັ ຜນົການທບົທວນຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າ
ກມົ ເພ ໍ່ ອຮບັຮອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ແປດ (8) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໃບກດິສ າພນັ. 

ໝາຍເຫດ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຂ ັ້ມູນ
ໂຄງການ ມຄີບົຖັ້ວນ ກໍ່ ອນຈະສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາະລາຮບັຮອງ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໃບກດິສ າພນັຂ ການຊີ ັ້ນ າຈາກຫວົໜັ້າກມົ; 
- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ຮໍ່ າງໜງັສ  ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດການປະ

ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ພະ
ແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ຄ າເຫນັຈາກຮອງຫວົໜັ້າກມົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົລາຍງານ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທບົ
ທວນຄ າເຫນັ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. ຫວົໜັ້າກມົ ອງີໃສໍ່  ບດົລາຍງານ
ຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວ
ກບັການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການທບົທວນຂອງ ຫວົໜັ້າກມົ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫວົໜັ້າກມົ ຈະເຊນັ ໜງັສ 

ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ທີໍ່  ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ



55 

ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໄດ ັ້ຮໍ່ າງໃຫ ັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ4 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້) ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍ
ງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ 
ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ 4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫວົໜັ້າກມົ ຈະເຊນັ ໜງັສ ຮບັຮອງ 
ທີໍ່  ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໄດ ັ້ຮໍ່ າງໃຫ ັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້) ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຫາໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ (ເຊັໍ່ ນ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້
ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫວົໜັ້າກມົ ຈະເຊນັ ໜງັສ 
ປະຕເິສດ ທີໍ່  ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະ   
ແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໄດ ັ້ຮໍ່ າງໃຫ ັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງ
ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້) ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະ
ເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ. ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຈະຮໍ່ າງໜງັສ 
ປະຕເິສດ ເພ ໍ່ ອອອກເປັນທາງການ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າ
ວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັລາຍງານຈາກ ຮອງຫວົ
ໜັ້າກມົ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການມອບໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ7:  ການມອບໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ
ສງັລວມ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັຊີ ັ້ນ າ ພະແນກສງັລວມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ນ າສົໍ່ ງ ໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວກບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໃບກດິສ າພນັຈາກຫວົໜັ້າ
ກມົ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວກບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 

ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການມອບ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8:  ການມອບ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັຊີ ັ້ນ າ ພະແນກສງັລວມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງ
ຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ນ າສົໍ່ ງ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງສ າ
ເນາົໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ນ າສົໍ່ ງ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໃບກດິສ າພນັຈາກຫວົໜັ້າ
ກມົ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ ກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

 
5. ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກການປະເມນີ

ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດລະອຽດ 
5.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັການຮບັຮອງ ບດົລາຍ
ງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ.  

ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເປັນໜໍ່ ວຍງານໃຈກາງໃນຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົໃນການຮບັຮອງ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ການເຈລະຈາ ແລະ ການຮບັຮອງ ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ຜູ ັ້
ພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານຄດັຕດິທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການຊດົເຊຍີ ແລະ ແຜນການປົວແປງ
ຊວີດິການເປັນຢູໍ່  ທີໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນມາ, ທງັໝດົຈະກາຍເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງ ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າ
ໃນການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງກບັສິໍ່ ງທີໍ່ ໄດ ັ້ຕກົລງົກນັ.    

ການດ າເນນີ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສ າລບັໂຄງການ ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອ
ສກຶສາໃຫ ັ້ເຫນັແຈ ັ້ງຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. ກໍ່ ອນການກະກຽມ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດລະອຽດ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງກະກຽມ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ 
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆທີໍ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສກຶສາລະອຽດໃນໄລຍະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດລະອຽດ ແລະ ການສ ັ້າງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ການສ ັ້າງ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແມໍ່ ນດ າເນນີໂດຍ ນກັ
ລງົທນຶ ໃນໄລຍະກໍ່ ອນສະເໜລີງົທນຶ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຊຶໍ່ ງເປັນພາກສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ອະນຸມດັການພດັທະນາໂຄງການ. ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແມໍ່ ນ
ເອກະສານໜຶໍ່ ງທີໍ່ ສ າຄນັໃນຂະບວນ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພາະເປັນ
ຕວົກ ານດົທດິທາງຂອງການສກຶສາຜນົກະທບົ. ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ໜັ້າວຽກ ຖ ກກ ານດົຂຶ ັ້ນບນົພ ັ້ນຖານຄວາມຕ ັ້ອງການເຮດັໃຫ ັ້ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
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ແລະ ທ າມະຊາດ ສາມາດສະໜອງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ພຽງພ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ທີໍ່ ຕດັສນິໃຈ ຊຶໍ່ ງຈະນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາຕດັສນິ
ໃຈອງີໃສໍ່ ພ ັ້ນຖານດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອຮບັຮອງ, ປັບປຸງ ຫຼ  ປະຕເິສດໂຄງການ, ການລະດມົທນຶ ແລະ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. ເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວຈະເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ ັ້ການກ ານດົກດິຈະກ າຕາມມາ ຊຶໍ່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້
ຮບັປະກນັວໍ່ າ ໂຄງການຈະຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບດົພ ັ້ນຖານການແກ ັ້ໄຂບນັຫາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທີໍ່ ຖ ກກ ານດົ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ຫຼງັຈາກສ າເລດັ ການສກຶສາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນກໍ່ ຽວກບັຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກະກຽມ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ອງີຕາມຮໍ່ າງມາດຕະຖານ ສ າ
ລບັ ຂອບເຂດການສກຶສາ ຂອງ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງ
ກບັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບດົແນະນ າວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ 
ການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. ເອກະສານຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ຈະຖ ກສົໍ່ ງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ.  
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ລັັດັຖະທ າມະນນູ ແຫໍ່ ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 
- ນະໂຍບາຍທີໍ່ ດນິ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍສດັນ ັ້າ ແລະ ສດັປໍ່ າ; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ

ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- ບດົແນະນ າວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທ ີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວນັທ ີ19 ທນັວາ 2016; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍກົຍ ັ້າຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ 
ເລກທ ີ192/ນຍ, ວນັທ ີ7 ກ ລະກດົ 2005; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ 
ເລກທ ີ84/ລບ, ວນັທ ີ5 ເມສາ 2016; 

- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍກົຍ ັ້າຍ
ຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ ເລກທ ີ 192/ນຍ, ເລກທ ີ 2432/ອວຕສ, ວນັທ ີ 11 ພະຈກິ 
2005; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ສະມາຄມົ ເລກທ ີ238/ລບ, ວນັທ ີ11 ສງິຫາ 2017; 
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- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກບັ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍສະມາຄມົ ເລກ
ທ ີ05/ພນ ວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2017; 

- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ແບບຟອມການປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ 

ລາວ; 
- ຂ ັ້ຕກົລງົວໍ່ າດ ັ້ວຍ ມາດຕະຖານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມແຫໍ່ ງຊາດ ເລກທ ີ 2734/ອວຕສ-ສນຍ, ວນັທ ີ 7 ທນັວາ 

2009. 
 
5.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນບນັດາໜັ້າວຽກຂອງຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່
ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າ
ໃນຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, 
ນຕິກິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົ ໜງັສ ສະເໜຮີບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບ
ເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົ ໜງັສ ສະເໜຮີບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບ
ເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜພີຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການ
ສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ເມ ໍ່ ອ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ 
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ໄດ ັ້ຕ ໍ່ ມ
ຂ ັ້ມູນໃສໍ່  ແບບຟອມຮບັເອກະສານ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ, ພະແນກ
ສງັລວມ ຈະລງົບນັທກຶໃນບນັຊສີະເໜຂີ ການຮບັຮອງບດົລາຍງານການກ າ
ນດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຂ ັ້ມູນ ເຊັໍ່ ນ: 
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o ຊ ໍ່ ໂຄງການ, 
o ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, 
o ທີໍ່ ຕັ ັ້ງໂຄງການ, 
o ຊ ໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ, 
o ທີໍ່ ຢູໍ່ ຫ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ, 
o ເລກທອີ ັ້າງອງີເອກະສານຂາເຂົ ັ້າ, 
o ຂ ັ້ມູນເພ ໍ່ ອການຕດິຕ ໍ່ ຫາຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ, 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັວທິກີານໃນການສ ັ້າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ

ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ, 
o ເອກະສານອ ັ້າງອງີທີໍ່ ນ າໃຊ ັ້, 
o ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ

ຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສະບບັທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ, 
o ໝາຍເລກລ າດບັທ ີ(ເພ ໍ່ ອສະດວກໃນການຕດິຕາມແຕໍ່ ລະສະບບັຂອງຮໍ່ າງ

ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ), 
o ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

- ພະແນກສງັລວມ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງ ເອກະສານ 
ສາມ (3) ຊຸດ ຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງອ ັ້າງອງີໃສໍ່ ຄວາມເປັນມາໃນຂອງໂຄງການທີໍ່ ກ ານດົໃນ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຫຼ  ສະຖານະປະຈບຸນັຂອງໂຄງການຕນົ ທີໍ່ ກ າລງັສະເໜີິ
ຂ ການຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ໜັ້າວຽກ; 

- ພະແນກສງັລວມ ລງົບນັທກຶເອກະສານຂາເຂົ ັ້າ ແລະ ລງົເລກທເີອກະສານຂາ
ເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ໜງັສ ສະເໜ ີຕາມລ າດບັ; 

- ຫຼງັຈາກ ລງົບນັທກຶເອກະສານຂາເຂົ ັ້າເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ໃຫ ັ້ ບດົລາຍ
ງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ, ພະແນກ
ສງັລວມ ຈະອອກໃບກດິສ າພນັ ແລະ ສົໍ່ ງຮໍ່ າງບດົລາຍງານເຖງິ ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອມທີດິຊີ ັ້ນ າຕ ໍ່
ໄປ. ຮໍ່ າງໃບກດິສ າພນັ ແມໍ່ ນ ແບບພມິສ າລບັ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຊ ັ້ໃນການມອບວຽກ ໃຫ ັ້
ພະແນກກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນການທບົທວນ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການ
ສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ; 

- ພາລະບດົບາດຂອງ ພະແນກສງັລວມ ໃນຂະບວນການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການ
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ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕົ ັ້ນຕ 
ແມໍ່ ນ ຮບັ, ສົໍ່ ງຕ ໍ່ , ຄຸ ັ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຕດິຕາມເອກະສານ 
ແລະ ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ເອກະສານສງັລວມກໍ່ ຽວກບັ ໜງັສ ສະເໜຂີ ການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການ
ກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ າ
ນດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 2: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂດຍສງັເຂບ ຂອງ ຫວົໜ ັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 2: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂດຍສງັເຂບ ຂອງ ຫວົໜ ັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ຂາເຂົ ັ້າຈາກ ພະແນກສງັລວມ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດ
ການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫວົໜັ້າກມົ ອໍ່ ານຜໍ່ ານຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດ
ການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ກ ານດົວໍ່ າ ເປັນໂຄງການພະລງັງານ 
ຫຼ  ໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 
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- ຫວົໜັ້າກມົ ກ ານດົໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ດ າເນນີການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລ ັ້ວຊີ ັ້ນ າ
ໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີ
ການທບົທວນ. ກ ລະນຂີອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶ
ສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ, ຫວົໜັ້າ
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈະຊີ ັ້ນ າ ພະ
ແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງເອກະສານໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ສົໍ່ ງໜງັສ ຫາ ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງພະແນກທີໍ່ ຖ ກກ ານດົໃຫ ັ້
ທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ໜັ້າວຽກ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງຕນົກໍ່ ຽວກບັເອກະສານ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ຍກົປະເດນັ, ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງ ຫຼ  ຈດຸ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົເຂົ ັ້າ ຫຼ   ຍກົ
ຂຶ ັ້ນຫາລ ລະອຽດໃນໄລຍະການປະເມນີ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບ
ເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ; 

- ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແຈ ັ້ງ 
ພະແນກສງັລວມ ກໍ່ ຽວກບັກມົກອງ, ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະ
ເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງທບົ
ທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າ
ວຽກ ໃນກ ລະນໂີຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັ ແລະ ເອກະສານຊີ ັ້ນ າ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເພ ໍ່ ອທບົທວນ ຮໍ່ າງ
ຂອບເຂດການສກຶສາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ອທບົທວນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ າຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ອທບົທວນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັ ແລະ ເອກະສານຊີ ັ້ນ າ ຈາກ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົ
ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພະແນກສງັລວມ ອງີໃສໍ່ ການຊີ ັ້ນ າຈາກຫວົໜັ້າກມົ ສົໍ່ ງ ໃບກດິສ າພນັ, ແບບພມິ
ຮບັເອກະສານ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໃຫ ັ້ພະແນກກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ - ອາດເປັນ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍ
ງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຫຼ  
ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັ, ແບບພມິຮບັເອກະສານ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບ
ເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານ
ການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກຫວົໜັ້າກມົ 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າ
ລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າ
ລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ການທບົທວນ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ໜັ້າວຽກ  ແມໍ່ ນ ອງີໃສໍ່  ບນັຊກີວດກາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົແນະນ າວຊິາການ 
ກໍ່ ຽວກບັ ການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
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ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ 
ສປປ ລາວ (ເປັນ ບດົລາຍງານທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສ າລບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ); 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ສມົທຽບບນັຊກີວດກາ ແລະ ປະເມນີ ຮໍ່ າງຂອບເຂດ
ການສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັສມົທຽບກບັ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທບົທວນຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການ
ສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລ ັ້ວເພີໍ່ ມມາດຕາ ແລະ ຫວົຂ ັ້ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການ
ເພີໍ່ ມໃສໍ່  ຮໍ່ າງບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຊາບ. 
ປະເດນັສ າຄນັທີໍ່  ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຕ ັ້ອງຍກົຂຶ ັ້ນ ລວມມ:ີ 
o ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕ ັ້ອງສ າ

ເລດັກໍ່ ອນເລີໍ່ ມການກ ໍ່ ສ ັ້າງໂຄງການ, 
o ໃນໄລຍະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຄວາມສ າ

ຄນັໃນການດ າເນນີຂະບວນການປະຊາສ າພນັກບັທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ແລະ ສູນກາງ, 
o ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ 

ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຕ ັ້ອງລວມເອາົຫຼກັການຂອງ  ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບ
ຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສອດຄໍ່ ອງກບັ ຮໍ່ າງມາດຕະຖານ ສ າລບັ ບດົລາຍ
ງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ; 

- ຫຼງັຈາກສ າເລດັການທບົທວນ, ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຜນົ
ການທບົທວນ ພ ັ້ອມທງັຍກົໃຫ ັ້ເຫນັເຫດຜນົ, ຂ ັ້ສງັເກດຂອງຕນົ ທີໍ່ ສະເໜ ີ
ຫວົໜັ້າກມົ ຕດັສນິຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ຮອງຫວົໜັ້າ
ກມົ; 

- ຜນົການທບົທວນ ຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຕ ໍ່  ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ
ການກ ານດົຂອບການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ 
ດັໍ່ ງນີ ັ້:   
o ກ ລະນ ີ I: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ  

ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ຮບັຮອງ ບດົລາຍ
ງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ 
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ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາເຊນັ  ) ຖັ້າຈ າເປັນ (ຫຼງັຈາກສ າເລດັການ
ທບົທວນ; 

o ກ ລະນ ີ II: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ  
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະຕເິສດ ບດົລາຍ
ງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາເຊນັ (ຖັ້າຈ າເປັນ) ຫຼງັສ າເລດັການທບົທວນ; 

o ກ ລະນ ີ III: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ຄ າເຫນັຂອງຕນົ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ/ການອະທບິາຍທີໍ່ ຕນົຕ ັ້ອງການ
ເພີໍ່ ມ (ຖັ້າມ)ີ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາເຊນັ (ຖັ້າຈ າເປັນ) ຫຼງັສ າເລດັການທບົ
ທວນ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານລວມສ າລບັເອກະສານໃນຂ ັ້າງເທງິ 
ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າພະແນກຕນົເຊນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົລາຍງານລວມ ຕ ໍ່  ຫວົໜັ້າກມົ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ເພ ໍ່ ອລາຍງານຜນົ
ການທບົທວນຂອງຕນົ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການ
ສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວເອກະສານຄດັຕດິ
ຂອງບດົລາຍງານຕນົ; 

- ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການກ ານດົ
ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າ
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຮອງຫວົ
ໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິ (10) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຈາກ ພະແນກສງັລວມ 
ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໝາຍເຫດ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ຕ ັ້ອງກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານເຕກັນກິ ນະໂຍ
ບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ 
ແບບຟອມປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບດົລາຍງານຂ ການຊີ ັ້ນ າຈາກຫວົໜັ້າກມົ; 
- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ 

ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ; 
- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ໜງັສ ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການ

ກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ທບົທວນເນ ັ້ອໃນດ ັ້ານເຕກັນກິ ຂອງ ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ 
ຫຼ  ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ໜງັສ ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການ
ສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ອ ໍ່ ງໃສໍ່
ການສກຶສາຜໍ່ ານມາ ແລະ ຄວາມຄ ບໜັ້າໂຄງການໃນປະຈບຸນັ; 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ສມົທຽບວໍ່ າ ຫວົຂ ັ້ໃນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດ
ການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຖ ກຕ ັ້ອງກບັ ຄ າແນະ
ນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ 
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໂດຍສມົທຽບກບັ ບນັຊກີວດກາ ສ າລບັ ບດົລາຍ
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ງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັຂອງຕນົໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ລາຍງານຜນົການທບົທວນ ທີໍ່ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັຂ ັ້ສງັເກດຂອງຮອງຫວົໜັ້າກມົ
ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າ
ວຽກ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົພຈິາລະນາຮບັຮອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສອງ (2) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັເອກະສານຈາກ ພະແນກ
ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ໝາຍເຫດ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງມີ
ຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວ ກໍ່ ອນສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6:  ການພຈິາລະນາຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ 
ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ 
ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບດົລາຍງານຂ ທດິຊີ ັ້ນ າຈາກຫວົໜັ້າກມົ; 
- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ; 
- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ໜງັສ ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການ

ກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ພະແນກ
ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ຄ າເຫນັຈາກ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານການກ ານດົ
ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທບົ
ທວນຄ າເຫນັ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ. ຫວົໜັ້າກມົ ອໍ່ ານບດົລາຍງານ ຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົ
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ລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເຫດຜນົໃນຄ າເຫນັຂອງຮອງຫວົໜັ້າກມົ ແລະ ຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັ
ການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຜນົການທບົທວນຂອງຫວົໜັ້າກມົ ອາດເປັນໄປໄດ ັ້ 3 ຢໍ່ າງ ຄ :  
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫວົໜັ້າກມົ ຈະເຊນັ ໜງັສ 

ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ທີໍ່  ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໄດ ັ້ຮໍ່ າງໃຫ ັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ4 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້) ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແລະ ຂະບວນການ
ຈະເລີໍ່ ມໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການຮບັຮອງບດົລາຍງານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫວົໜັ້າກມົ ຈະເຊນັ ໜງັສ ຮບັຮອງ 
ທີໍ່  ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໄດ ັ້ຮໍ່ າງໃຫ ັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້) ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຫາໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ (ເຊັໍ່ ນ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້
ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດບດົລາຍງານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫວົໜັ້າກມົ ຈະເຊນັ ໜງັສ 
ປະຕເິສດ ທີໍ່  ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໄດ ັ້ຮໍ່ າງໃຫ ັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ4 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້) ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານ
ການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ. ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະ
ເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຈະຮໍ່ າງໜງັສ 
ປະຕເິສດ ເພ ໍ່ ອອອກເປັນທາງການ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າ
ວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຈາກ 
ຮອງຫວົໜັ້າກມົ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
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ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັ ແຈ ັ້ງ ພະແນກສງັລວມ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພະແນກສງັລວມ ອອກໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານການກ າ
ນດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜ ີເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ຮບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າ 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜ ີ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດ
ການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການສົໍ່ ງໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບ
ເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການສົໍ່ ງໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບ
ເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ແຈ ັ້ງ ພະແນກສງັລວມ ກໍ່ ຽວກບັ ການຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຂອບເຂດການ
ສກຶສາ ຈາກ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະ         
ແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບ
ເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການກ ານດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນ
ບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງ
ລໍ່ າງ ຮບັຊາບ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການແຈ ັ້ງຈາກຫວົໜັ້າກມົ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເພ ໍ່ ອຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງຂອບເຂດການສກຶສາ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
 
6. ຂັ ັ້ນຕອນການຕ ໍ່ ອາຍຸບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
6.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັການຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ການເຊນັ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈດັໍ່ ງກໍ່ າວ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ມອບພນັທະໃຫ ັ້ແກໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນການດ າເນນີກດິຈະກ າ
ການພດັທະນາໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ ດ ັ້ວຍໄລຍະເວລາ 24 ເດ ອນ 
(ໂດຍສາມາດສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸໄດ ັ້). ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະໄດ ັ້ຮບັອະນຸຍາດສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໂດຍ
ມເີງ  ໍ່ອນໄຂວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມຄ ບໜັ້າໄດ ັ້ສ າເລດັ ສອງສໍ່ ວນສາມ (2/3) ຂອງໜັ້າວຽກທງັ
ໝດົທີໍ່ ເປັນພນັທະຕນົໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜເີປັນທາງການ ເພ ໍ່ ອຂ ຕ ໍ່ ອາຍຸ (ຫຼ  ການຕ ໍ່ ອາຍຸຄັ ັ້ງຕ ໍ່ ໄປ) ຫກົສບິ (60) ວນັ 
ກໍ່ ອນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໝດົອາຍຸ. ໄປຄຽງຄູໍ່ ກບັການສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜ,ີ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງຄດັຕດິ ບດົລາຍ
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ງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາຫຼ ັ້າຊ ັ້າໃນການປະຕບິດັພນັທະທີໍ່ ໄດ ັ້ຕກົລງົໄວ ັ້ ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບ. 

ການຕ ໍ່ ອາຍຸອາດຖ ກອະນຸມດັ ຖັ້າໜຶໍ່ ງໃນເງ  ໍ່ອນໄຂດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ຫາກເກດີຂຶ ັ້ນຈງິ: 
- ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໜັ້າວຽກ ໄດ ັ້ຜນົກະທບົຈາກເຫດການທີໍ່ ຖ ວໍ່ າເປັນ ເຫດສຸດວໄິສ;  
- ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໜັ້າວຽກ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການປໍ່ ຽນແປງກດົໝາຍ. 

ອງີຕາມ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ເງນິຄ ັ້າປະກນັທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ວາງຄ ັ້າໄວ ັ້ ຈະຕກົເປັນຂອງລດັຖະບານ 
ໃນກ ລະນລີດັຖະບານອະນຸມດັຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ   ແລະ    ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັ
ຄ ນໃໝໍ່  ດ ັ້ວຍຈ ານວນເທົໍ່ າເດມີ ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັຈາກວນັທຕີ ໍ່ ອາຍຸ.  

ຜູ ັ້ພດັທະນາຮບັຜດິຊອບເລີໍ່ ມຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ທີໍ່ ເປັນໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ຈະຮບັຜດິຊອບການປະສານງານ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶ
ປະຕູດຽວ ຫກົສບິ (60) ວນັກໍ່ ອນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໝດົອາຍຸ.  
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. 
 
6.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົ ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົ ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົລາຍງານລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮບັໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ບດົລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກວດກາຄວາມຄບົຖັ້ວນ ແລະ ສົໍ່ ງ
ເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ໍ່ ໄປໃຫ ັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງຈະ
ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ໃນນາມເປັນ
ໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາ ແລະ ສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສງັລວມ
ປະຕູດຽວ ເພ ໍ່ ອຊາບ ແລະ ຕດິຕາມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົລາຍງານລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ .  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່  ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ໍ່ອ
ຂ ຄ າເຫນັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກ

ພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົລາຍງານລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ2.1: ການທບົທວນໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ 
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສົໍ່ ງບດົລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັ

ເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກ
ພດັທະນາໂຄງການ) ແລະ ສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສງັລວມປະຕູດຽວ 
ເພ ໍ່ ອຊາບ ແລະ ຕດິຕາມ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ): 
o ກວດກາວໍ່ າ ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົ

ລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຄບົຖັ້ວນ
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ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການທບົທວນແລ ັ້ວບ ໍ່  ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສນັຍາ 
ເພ ໍ່ ອຊໍ່ ວຍຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ; 

o ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜເີຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມຖັ້າຈ າເປັນໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນ
ການພຈິາລະນາການຕ ໍ່ ອາຍຸ; 

o ທບົທວນໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸອງີຕາມຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ໂດຍ
ທຽບໃສໍ່ ພນັທະ ແລະ ໄລຍະເວລາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ ຊຶໍ່ ງສາມາດເບິໍ່ ງໄດ ັ້ໃນ ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້
ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ (DEBCAM). 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ2.2: ການສົໍ່ ງ ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍບດົລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງ ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍບດົລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເຖງິ 
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເປັນຕົ ັ້ນ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ກມົນຕິກິ າ, ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່ , ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຄບົຊຸດ ຊຶໍ່ ງຈະຖ ກສົໍ່ ງຕ ໍ່ ເພ ໍ່ ອດ າ
ເນນີຂັ ັ້ນຕ ໍ່ ໄປ ຫຼ  ພວົພນັກບັຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ; 

- ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົລາຍງານລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອ
ຂ ຄ າເຫນັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານ ພາຍໃນ ສອງ (2) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ 
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸຈາກ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ສົໍ່ ງໜງັສ ສະ 
ເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ເຖງິໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພາຍໃນ ສອງ (2) ວນັລດັຖະການ ນບັ
ແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸຈາກ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ; 
- ໜງັສ ຂ ຄ າເຫນັເຖງິໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົ

ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ໜ໊າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ); 
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ); 
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສງັລວມປະຕູ

ດຽວ); 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົລາຍງານລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ປະຕບິດັຕາມຂັ ັ້ນຕອນດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ທບົທວນ ໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົລາຍ

ງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ ເອກະສານປະກອບ; 
- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການໂດຍສມົທຽບກບັພນັທະທີໍ່ ຕກົລງົ ແລະ 

ໄລຍະເວລາທີໍ່ ຕກົລງົໄວ ັ້ໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຊຶໍ່ ງສາມາດເບິໍ່ ງໄດ ັ້ໃນ 
ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັ
ພນັທະສນັຍາ; 

- ປະເມນີລະດບັຂອງການປະຕບິດັວຽກ; 
- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັເພ ໍ່ ອຕດັສນິລະດບັຄວາມພ ໃຈກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າທີໍ່ ປະຕບິດັ

ໄດ ັ້ ແລະ ໃຫ ັ້ຂ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັການຕ ໍ່  ຫຼ   ປະຕເິສດການຕ ໍ່ ອາຍຸ ຊຶໍ່ ງຄວນ
ຕດັສນິອງີໃສໍ່ ເງ  ໍ່ອນໄຂການສ າເລດັ ສອງສໍ່ ວນສາມ ຂອງພນັທະທງັໝດົໃນ.  

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.1: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກ
ພດັທະນາໂຄງການ) 
ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການສມົທຽບກບັແຜນວຽກ ແລະ ກ ານດົເວລາໃນ 

ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ (ມໃີນເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍຂອງ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ); 

- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນການຊໍ່ ວຍລດັຖະບານ ຊອກແຫຼໍ່ ງ
ເງນິທນຶໃຫ ັ້ລດັຖະບານປະກອບຮຸ ັ້ນຕາມຄາດໝາຍ; 
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- ບນັຫາກໍ່ ຽວກບັການປະຕບິດັບ ໍ່ ສ າເລດັ ຫຼ  ຄວາມສບັສນົຂອງພນັທະທີໍ່ ກ ານດົ
ໄວ ັ້ໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 

- ກວດກາການສົໍ່ ງບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ແລະ ສົໍ່ ງໜງັສ ເຕ ອນໃນກ ລະນປີະຕບິດັບ ໍ່ ຄບົຖ ັ້ວນ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.2: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະ
ແນກລງົທນຶ) 
ພະແນກລງົທນຶ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພາບລວມຂອງຂ ັ້ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ອງີໃສໍ່ ຜນົ
ການປະຕບິດັວຽກໃນໄລຍະການປະຕບິດັພນັທະ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັ
ການປັບປຸງໃນອະນາຄດົ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າ
ພະລງັງານ) 
ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັບນັຫາພວົພນັກບັພນັທະທາງ   
ກດົໝາຍທີໍ່ ຈະເກດີກບັ ລດັຖະບານ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນກ ລະນກີານຕ ໍ່ ອາຍຸ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.4: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
(ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິໃນການເຮດັສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃນໄລຍະ

ການປະຕບິດັພນັທະ ທຽບໃສໍ່ ວຽກຂອງການສກຶສາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ 
ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 

- ກວດກາແຜນວຽກຂອງການເຮດັສກຶສາ ແລະ ກວດກາວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້
ຕດິຕາມກວດກາບ ລສິດັທີໍ່ ປຶກສາທີໍ່ ເຮດັການສກຶສາໃຫ ັ້ຕນົຫຼ ບ ໍ່ . 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.5: ຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ 
ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົ
ຈງິໃນການສ ັ້າງບດົລາຍງານຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັໃນໄລຍະການປະຕບິດັພນັທະ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ເຖງິ ຄະນະກ າມະ
ການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ); 

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ .  
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ); 
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ); 
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສງັລວມປະຕູ

ດຽວ); 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ຮບັຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກໍ່ ຽວກບັການສະເໜຂີ ຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ແລ ັ້ວ
ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກ ແລະ ຜນົສ າເລດັ ໂດຍໃຊ ັ້ເວບັໄຊຂອງກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ແລະ 
ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັວໍ່ າ ໄດ ັ້ສ າເລດັວຽກ ສອງສໍ່ ວນສາມ (2/3) ຂອງວຽກທງັໝດົຫຼ ບ ໍ່ ; 

- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ເຮດັບດົລາຍສງັລວມຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ໃຫ ັ້ 
ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການລາຍງານ
ການນ າກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາສະເໜຕີ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັ; 

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮ ອອກໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ເຖງິ 
ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ເອກະສານສະເໜຂີ ຕ ໍ່ ອາຍຸ ສົໍ່ ງເຖງິ ຫ ັ້ອງການ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (5) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ

ອອກຄ າເຫນັໄປຍງັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງ
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ; 

- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮ ເຖງິ 
ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ
ການຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ 
ການຕ ໍ່ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູທີໍ່
ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ເອກະສານສະເໜຂີ ຕ ໍ່ ອາຍຸ ເຖງິ ຄະນະກ າມະ
ການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູທີໍ່
ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າ
ວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈດັກອງ
ປະຊຸມຂອງຕນົ ສອງ ຄັ ັ້ງ ຕ ໍ່  ເດ ອນ ຊຶໍ່ ງຈະມກີານພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງ
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຈະຕດັສນິວໍ່ າຈະອະນຸມດັ ຫຼ  
ປະຕເິສດ; 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈະຕດັສນິ
ໃຈອງີໃສໍ່ ຄວາມຄ ບໜັ້າທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາປະຕບິດັໄດ ັ້ ທີໍ່ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໄດ ັ້
ມຄີ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. ອງີໃສໍ່
ເງ  ໍ່ອນໄຂ, ຖັ້າຜູ ັ້ພດັທະນາສ າເລດັ ສອງສໍ່ ວນສາມ (2/3) ຂອງໜັ້າວຽກລວມ
ທງັໝດົ ແມໍ່ ນຈະມກີານພຈິາລະນາຕ ໍ່ ອາຍຸ; 

- ໃນກ ລະນ ີ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ອະນຸມດັການຕ ໍ່ ອາຍຸ, ເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ຈະສົໍ່ ງໄປເຖງິ ຫ ັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອອະນຸມດັຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ 

ແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ຊຶໍ່ ງຈະປະສານໂດຍກງົກບັຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ເອກະສານສະ   
ເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ຈະສົໍ່ ງເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອ
ອະນຸມດັຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 
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- ການປະຕເິສດຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການ
ລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດຕ ໍ່ ອາຍຸ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ເຫດຜນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະອອກໜງັສ 
ປະຕເິສດ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມຂັ ັ້ນຕອນກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງ
ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັລດັຖະການ ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັ
ຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ປະທານ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ແມໍ່ ນ 
ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ແມໍ່ ນຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າຈາກກະຊວງ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ປະກອບດ ັ້ວຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ, ກະຊວງການເງນິ, 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປໍ່ າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ  ຂນົສົໍ່ ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ແລະ 
ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ.  
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການອະນຸມດັ; 
- ໜງັສ ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ໜງັສ ສະເໜ ີຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພຈິາລະນາອະນຸມດັ

ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມນູທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມນູທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ທີໍ່ ໃຫ ັ້ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາຄ າຮ ັ້ອງສະເໜີ
ຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮບັຄ າຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ປະຕບິດັໜ ັ້າ
ວຽກທີໍ່ ຈ າເປັນເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງລາຍລະອຽດ ແລະ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນ
ການພຈິາລະນາອະນຸມດັຕ ໍ່ ອາຍຸ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ອອກໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ບອກລາຍ
ລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາຄ າຮ ັ້ອງສະເໜີ
ຕ ໍ່ ອາຍຸ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັຈາກວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອ

ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັວຽກ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການ
ພຈິາລະນາຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ການຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັການຕ ໍ່ອາຍຸ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ເອກະສານສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຜໍ່ ານການອະນຸມດັຈາກ 
ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຈະພຈິາລະນາເອກະສານສະເໜຕີ ໍ່
ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ 
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ໃນຂະບວນການພຈິາລະນາ ແລະ ຕດັສນິ
ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອອກແຈ ັ້ງການ ອະນຸມດັ ຫຼ  
ປະຕເິສດການຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຊີ ັ້ນ າກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົ

ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດການຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດການຕ ໍ່ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ເອກະສານສ ໍ່ ສານກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ າ
ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ;ີ ຫຼ  

- ການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດຕ ໍ່ ອາຍຸ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຫຼ  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ອງີໃສໍ່ ການອະນຸມດັຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຫຼ  ການປະຕເິສດຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ, ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ອອກໜງັ
ສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ເຖງິ  ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການຈາກ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
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7. ຂັ ັ້ນຕອນການຍກົເລກີບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
7.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັການຍກົເລກີ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ການເຊນັ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະເປັນການມອບພນັທະໃຫ ັ້ແກໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນການດ າເນນີກດິ
ຈະກ າການພດັທະນາໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ ດ ັ້ວຍໄລຍະເວລາ 24 
ເດ ອນ (ໂດຍສາມາດສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸໄດ ັ້).  

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະໄດ ັ້ຮບັອະນຸຍາດສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໂດຍມເີງ  ໍ່ອນໄຂວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ
ໄດ ັ້ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມຄ ບໜັ້າໄດ ັ້ສ າເລດັ ສອງສໍ່ ວນສາມ (2/3) ຂອງໜັ້າວຽກທງັໝດົທີໍ່ ເປັນພນັທະຕນົໃນ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. ໃນກ ລະນທີີໍ່ ບ ໍ່ ຕ ໍ່ ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແມໍ່ ນຈະມກີານອອກໜງັສ ຍກົເລກີ
ສນັຍາ. ແຕໍ່ ວໍ່ າ ຂ ັ້ກ ານດົລະອຽດສ າລບັການຍກົເລກີ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນມາດຕາການຍກົເລກີສນັຍາຂອງ ບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  

ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ. ແຕໍ່
ຖ ັ້າວໍ່ າ ຍ ັ້ອນສະຖານະການບາງອນັ ເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ ບ ໍ່ ສາມາດປະຕບິດັພນັທະສ າເລດັ, ຕ ັ້ອງມກີານພວົພນັ
ແຈ ັ້ງຢໍ່ າງຄກັແນໍ່ ກບັ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຫຼກີການຍກົເລກີສນັຍາ. ໃນກ ລະນຜູີ ັ້ພດັທະນາ ປະຕບິດັພນັທະ
ບ ໍ່ ສ າເລດັ ແລະ ບ ໍ່ ແຈ ັ້ງເຫດຜນົທີໍ່ ພຽງພ , ໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາ ຈະເລີໍ່ ມຂັ ັ້ນຕອນການຍກົເລກີ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ.  

ອງີຕາມ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ໃນກ ລະນຍີກົເລກີສນັຍາ, ຜູ ັ້ພດັທະນາຈະບ ໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊດົເຊຍີຄວາມ
ເສຍຫາຍ ແລະ ເງນິຄ ັ້າປະກນັຈະຕກົເປັນຂອງລດັ. ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ມພີາລະບດົບາດເປັນໜໍ່ ວຍຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັພນັທະທງັໝດົໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ສະນັ ັ້ນ ຈຶໍ່ ງເປັນໜໍ່ ວຍງານໃຈກາງປະສານກ ລະນມີກີານ
ສະເໜຍີກົເລກີສນັຍາ. 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ໃນກ ລະນທີີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາບ ໍ່ ປະຕບິດັພນັທະ ແລະ ບ ໍ່ ແຈ ັ້ງເຫດຜນົຢໍ່ າງພຽງພ , ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການ
ຕດິຕາມກວດກາ ເປັນຕົ ັ້ນ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ), ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ), ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ), ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ) ສາມາດ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜຍີກົເລກີ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົ ແລະ ມາດຕາອ ັ້າງອງີໃນ ບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.  
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. 
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7.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການວເິຄາະຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການ
ແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການວເິຄາະຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັມາດ
ຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ເປັນເຈົ ັ້າການຮບັຜດິຊອບ ແລະ ພະ

ແນກພດັທະນາໂຄງການ ຊໍ່ ວຍໃນການທບົທວນການສະເໜຍີກົເລກີສນັຍາ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົ ແລະ 
ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການຕດິຕາມກວດກາ ເປັນຕົ ັ້ນ:  
- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ); 
- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ);  

- ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັ

ພນັທະຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມໜັ້າວຽກລວມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ. 
ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົທີໍ່ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັບນັຫາ ແລະ ຂ ັ້ມູນສະໜບັສະໜນູ 
ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານຕດິຕາມກວດກາທີໍ່ ກໍ່ າວມາ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ວເິຄາະການສະເໜ ີແລະ ອອກໜງັ
ສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັບນັຫາທີໍ່ ຍກົຂຶ ັ້ນມາ ແລະ ໃຊ ັ້
ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຕາມທີໍ່ ໜໍ່ ວຍງານ
ຕດິຕາມກວດກາດັໍ່ ງກໍ່ າວສະເໜ;ີ 

- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ຈະຊໍ່ ວຍ ພະແນກສນັຍາ ໃນການທບົທວນການ
ສະເໜຍີກົເລກີສນັຍາຕາມຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການສມົທຽບໃສໍ່ ໄລຍະ
ເວລາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ໂດຍຈະໃຊ ັ້ເວບັໄຊຂອງກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເຂົ ັ້າໃນ
ການປະເມນີ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ການອະທບິາຍ ຫຼ  ເພ ໍ່ ອແນະນ າມາດຕະການໃນການ
ແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງພາຍໃນກ ານດົເວລາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ. 
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ການອະທບິາຍ ຫຼ  ເພ ໍ່ ອແນະນ າມາດຕະການໃນ

ການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງພາຍໃນກ ານດົເວລາ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 2: ການຮບັບດົລາຍງານຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມພນັທະ    
ແລະ    ການສະເໜຂີ ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ  
ໜັ້າວຽກທ ີ 2: ການຮບັບດົລາຍງານຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມພນັທະ 
ແລະ ສະເໜຂີ ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມ
ພນັທະ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງບດົລາຍ
ງານດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ ແລະ ປະເມນີຜນົການ
ປະຕບິດັພນັທະ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານສົໍ່ ງໄປໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜເີຖງິ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການ

ແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມພນັທະຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມພນັທະຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ  
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມພນັທະຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາ

ໂຄງການ); 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ);  
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- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ); 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ); 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; ແລະ  
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ.  

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມພນັທະຂອງຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຈະສົໍ່ ງບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້
ຖ ກຕ ັ້ອງ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ສະເໜກີານຍກົເລກີສນັຍາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການ
ມາດຕະການນັ ັ້ນ. ຜູ ັ້ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັຕາມບາດກ ັ້າວດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ທບົທວນການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ກ ານດົລະດບັຂອງຜນົການປະຕບິດັວຽກຫຼງັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ດ າເນນີມາດ

ຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມພນັທະທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ, ໂດຍຈະໃຊ ັ້ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການ
ຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເຂົ ັ້າໃນການປະເມນີ; 

- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ໃນການຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັຄວາມພ ໃຈຕ ໍ່ ກບັລະດບັ
ຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ມຂີ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັການຕ ໍ່ ອາຍຸ ຫຼ  ປະຕບິດັເສດ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.1: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ 
ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) 
ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງ
ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການສມົທຽບກບັແຜນວຽກ ແລະ ກ ານດົເວລາໃນ 

ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ (ມໃີນເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍຂອງ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ); 

- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນການຊໍ່ ວຍລດັຖະບານ ຊອກແຫຼໍ່ ງ
ເງນິທນຶໃຫ ັ້ລດັຖະບານປະກອບຮຸ ັ້ນຕາມຄາດໝາຍ; 

- ບນັຫາກໍ່ ຽວກບັການປະຕບິດັບ ໍ່ ສ າເລດັ ຫຼ  ຄວາມສບັສນົຂອງພນັທະທີໍ່ ກ ານດົ
ໄວ ັ້ໃນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
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- ກວດກາການສົໍ່ ງບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ແລະ ສົໍ່ ງໜງັສ ເຕ ອນໃນກ ລະນປີະຕບິດັບ ໍ່ ຄບົຖ ັ້ວນ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.2: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກ
ລງົທນຶ)  
ພະແນກລງົທນຶ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພາບລວມຜນົການປະຕບິດັວຽກຂອງຜູ ັ້
ພດັທະນາ ແລະ ຄວາມຄບົຖັ້ວນຂອງ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມ
ພນັທະທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ປະຕບິດັ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.3: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) 
ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັບນັຫາພວົພນັກບັພນັທະດ ັ້ານກດົ
ໝາຍຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັກ ລະນກີານຍກົເລກີສນັຍາ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິໃນການເຮດັສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃນໄລຍະ

ການປະຕິບັດພັນທະ ທຽບໃສໍ່ ວຽກຂອງການສຶກສາທີໍ່ ກ ານົດໄວ ັ້ໃນ 
ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 

- ກວດກາແຜນວຽກຂອງການເຮດັສກຶສາ ແລະ ກວດກາວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້
ຕດິຕາມກວດກາບ ລສິດັທີໍ່ ປຶກສາທີໍ່ ເຮດັການສກຶສາໃຫ ັ້ຕນົຫຼ ບ ໍ່ . 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.5: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) 
ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດ ັ້ານຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິໃນ
ການສ ັ້າງບດົລາຍງານຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັໃນໄລຍະການ
ປະຕບິດັພນັທະຕາມບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.6: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ວໄິຈໂຄງການ) 
ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ກວດກາ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັເອາົເງນິຄ ັ້າປະກນັ ແລະ ເລີໍ່ ມຂັ ັ້ນຕອນ

ການໃຊ ັ້ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂການກະທ າຜດິສນັຍາ; 
- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນການຊອກຫານກັລງົທນຶ ຫຼ  

ທະນາຄານລະດບັສາກນົທີໍ່ ມຄີວາມໜັ້າເຊ ໍ່ ອຖ  ເຂົ ັ້າມາສະໜບັສະໜນູ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຫຼ  ສ ັ້າງກຸໍ່ ມຮໍ່ ວມພດັທະນາ ທີໍ່ ນ າໂດຍຜູ ັ້ພດັທະນາເອງໃນດ ັ້ານການ
ເງນິ, ການພດັທະນາ, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການດ າເນນີງານໂຄງການ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.7: ຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
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ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ມູນຄໍ່ າທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາໃຊ ັ້ຈໍ່ າຍຢູໍ່ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິໍ່ ນເຂົ ັ້າກດິຈະກ າພດັທະນາໂຄງການ 

ແລະ ຄໍ່ າໃຊ ັ້ຈໍ່ າຍໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຕດິຕາມ
ໂຄງການ;  

- ແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າ ຫຼ  ຜູ ັ້ປະສານງານ ມາເຮດັວຽກກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຢູໍ່ ເຂດ
ໂຄງການ; 

- ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາໃນການປະຕບິດັວຽກພາກສະໜາມ
ເພ ໍ່ ອກ ານດົເຂດໂຄງການ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ  ການສ ັ້າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັການ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວຫ ັ້າ (25) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຈາກ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັ ເຖງິ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັ ເຖງິ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັການ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ທີໍ່ ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງສະເໜ.ີ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາ

ໂຄງການ); 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ);  

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ); 
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- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ); 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; ແລະ  
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ.  

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຮບັຄ າເຫນັຈາກທຸກພາກສໍ່ ວນ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມພນັທະ ທີໍ່ ຜູ ັ້
ພດັທະນາໄດ ັ້ປະຕບິດັ; 

- ພະແນກສນັຍາ ສະຫຸຼບສງັລວມຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ ໄປຍງັ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາສະເໜຕີ ໍ່ ໄປຍງັ 
ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົລາຍງານສະຫຸຼບສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜຂີອງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ເຖງິ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານສະຫຸຼບສງັລວມຄ າເຫນັ ເຖງິ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ 

ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາສະເໜຕີ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ  ກໍ່ ຽວກບັ 
ຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ
ຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບດົລາຍງານສະຫຸຼບສງັລວມຄ າເຫນັ ຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ກໍ່ ຽວ
ກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ປະຕບິດັ ແລະ ຂ ັ້ສະ     
ເໜຂີອງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈດັກອງ
ປະຊຸມຂອງຕນົ ສອງ ຄັ ັ້ງ ຕ ໍ່  ເດ ອນ ຊຶໍ່ ງຈະມກີານພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ສະ     
ເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຈະຕດັສນິວໍ່ າຈະອະນຸມດັ ຫຼ  
ປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜ;ີ 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈະຕດັສນິ
ໃຈອງີໃສໍ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັທີໍ່ ເກດີຂຶ ັ້ນຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາປະຕບິດັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ
ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ. ຖັ້າຫາກພບົວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາມຜີນົຄ ບໜັ້າໄດ ັ້ໜ ັ້ອຍກວໍ່ າ
ເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້, ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈະອະນຸມດັຂ ັ້ສະເໜດີັໍ່ ງກໍ່ າວ; 

- ໃນກ ລະນ ີ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ອະນຸມດັ, ເອກະສານຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີຈະຖ ກລາຍງານໄປ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ າ
ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອອະນຸມດັຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ 

ແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ຊຶໍ່ ງຈະປະສານໂດຍກງົກບັຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັການສະເໜຍີກົເລກີສນັຍາ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ຈະ
ສົໍ່ ງໄປ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 
ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີສນັຍາ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູ
ດຽວ ຈະໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ  ຈະອອກໜງັສ ອະນຸມດັໃຫ ັ້ສ ບຕ ໍ່
ໂຄງການ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມຂັ ັ້ນຕອນກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນ
ຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານ ຈາກ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ໝາຍເຫດ ປະທານ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ແມໍ່ ນ 
ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ແມໍ່ ນຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າຈາກກະຊວງ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ປະກອບດ ັ້ວຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ, ກະຊວງການເງນິ, 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປໍ່ າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ແລະ 
ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ.  
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການພຈິາລະນາ; 
- ໜງັສ ປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ; 
- ໜງັສ ສະເໜ ີຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພຈິາລະນາອະນຸມດັ

ຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ຂ ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ການຂ ຂ ັ້ມູນ
ເພີໍ່ ມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮບັຄ າເຫນັຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະ
ການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັການຂ ຂ ັ້ມູນ
ເພີໍ່ ມ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີໜ ັ້າ
ວຽກທີໍ່ ຈ າເປັນໃນການສະໜອງລາຍລະອຽດ ແລະ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້
ເຂົ ັ້າໃນການຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັການສະເໜຍີກົເລກີບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການສົໍ່ ງໜງັສ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນ
ການພຈິາລະນາຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີສນັຍາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັວຽກ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການ

ພຈິາລະນາຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ຄ າເຫນັຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ
ການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ສະເໜດີັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ຈະຕດັສນິໃຈອະນຸມດັ 
ຫຼ  ປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜດີັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ 
ຫຼ  ການປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເຖງິ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົ

ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັການ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ, ຫຼ  ການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ອງີໃສໍ່ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ການປະຕເິສດຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ, ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະ
ຮໍ່ າງແລະ ອອກ ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ    ຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເຖງິ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຫຼ  ການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ
ການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ໃນກ ລະນອີະນຸມດັການສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ເງນິຄ ັ້າປະກນັ
ຈະຕກົເປັນຂອງລດັ (ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເປັນ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ເງນິຄ ັ້າປະກນັ) 
ແລະ ເງນິດັໍ່ ງກໍ່ າວຈະແຈ ັ້ງໃນໜງັສ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດຂ ັ້ສະເໜຍີກົເລກີ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ເຖງິ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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8. ຂັ ັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ອະນມຸດັເຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
8.1. ພາກສະເໜ ີ 
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກສ າລບັການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດັ
ເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ສ າລບັໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງ
ອະນຸຍາດ. ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ແມໍ່ ນການຄດັເລ ອກເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາທີໍ່ ເປັນນຕິບຸິກຄນົຕໍ່ າງໆ ທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ສາກນົໂດຍບ ໍ່ ມກີານຈດັປະມູນແຂໍ່ ງຂນັ. ອງີຕາມກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການ
ປະມູນ ຕ ັ້ອງແມໍ່ ນໂຄງການທີໍ່ ໃຫ ັ້ຜນົປະໂຫຍດສູງແກໍ່ ລດັຖະບານ ແລະ ຕ ັ້ອງຄບົເງ  ໍ່ອນໄຂດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  

 
 
 
 
 
 
ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ ກ ານດົຂັ ັ້ນຕອນໃນການຄດັເລ ອກເອາົຜູ ັ້ພດັທະນາສ າລບັໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການ

ປະມູນ ຊຶໍ່ ງລະບຸຈະແຈ ັ້ງວໍ່ າ ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ຖ ກຄດັເລ ອກໃຫ ັ້ພດັທະນາໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ຕ ັ້ອງເຊນັ 
ແລະ ປະຕບິດັຕາມ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. ພາຍຫຼງັສ າເລດັການປະຕບິດັພນັທະພາຍໃຕ ັ້ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະເຈລະຈາ ແລະ ເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. ຂະບວນການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດັ
ເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແມໍ່ ນອງີຕາມກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ ແລະ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. 

ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແມໍ່ ນສນັຍາປະເພດໜຶໍ່ ງທີໍ່ ເຊນັກນັລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຊຶໍ່ ງໃນນັ ັ້ນ 
ລດັຖະບານມອບພນັທະໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາໃນການປະຕບິດັກດິຈະກ າດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ເຊັໍ່ ນ:  
- ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ (ປະກອບດ ັ້ວຍ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 

ການເງນິ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ) ຕາມກອບໜັ້າວຽກສ າລບັ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ທີໍ່ ຄດັຕດິເປັນເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍຂອງ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ; 

- ບດົລາຍງານການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕາມກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ທີໍ່ ຄດັຕດິເປັນ
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍຂອງ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 

- ບດົລາຍງານຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ; 
- ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ; 
- ແຜນການພດັທະນາສງັຄມົ; 
- ແຜນການພດັທະນາຊນົເຜົໍ່ າ (ຖັ້າມ)ີ; 
- ແຜນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 
- ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ; 
- ສນັຍາບ ລກິານສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ ສ າລບັກ ລະນເີປັນໂຄງການສ າປະທານສາຍສົໍ່ ງເທົໍ່ ານັ ັ້ນ. 

ເປັນໂຄງການທີໍ່ ມຮູີບ
ແບບ ຫຼ  ເຕກັໂນໂລຊີ
ທນັສະໄໝ ຫຼ  ໃໝໍ່ ຢູໍ່
ໃນ ສປປ ລາວ

ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່

ສະເໜໂີຄງການຕ ັ້ອງ
ມຄີວາມສາມາດທາງ
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ

ການເງນິ
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ຂະບວນການສ າລບັການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຕ ັ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ 2 ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັສະພາບ, ເງ  ໍ່ອນໄຂ, ໜ ັ້າທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ເປັນ
ເອກະສານຜູກພນັດ ັ້ານກດົໝາຍລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. ສນັຍາຕໍ່ າງໆກໍ່ ຽວກບັໂຄງການທີໍ່
ລດັຖະບານ ແລະ ກະຊວງຕໍ່ າງໆເຊນັກບັຜູ ັ້ພດັທະນາ ແມໍ່ ນຢູໍ່ ພາຍໃຕ ັ້ກອບຂອງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການເຊັໍ່ ນ
ກນັ. ໄລຍະການປະຕບິດັພນັທະຂອງ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແມໍ່ ນ ຊາວສີໍ່  (24) ເດ ອນ ແລະ ອາດຖ ກຕ ໍ່
ອອກໄປຕາມການອະນຸມດັຂອງລດັຖະບານ ແລະ ອງົການປົກຄອງທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ແຕໍ່ ກ ຂຶ ັ້ນກບັເງ  ໍ່ອນໄຂຜູ ັ້ພດັທະນາ
ສາມາດປະຕບິດັວຽກໄດ ັ້ ສອງສໍ່ ວນສາມ (2/3) ຂອງໜັ້າວຽກທງັໝດົໃນ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. ກໍ່ ອນການ
ເຈລະຈາເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງ ສນັຍາສ າປະທານ, ປົກະຕຈິະມໄີລຍະເວລາ ສາມ ເຖງິ ສີໍ່  ປີ ຊຶໍ່ ງລດັຖະບານໄດ ັ້ມອບສດິ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພາຍໃຕ ັ້ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. ເງ  ໍ່ອນໄຂສນັຍາ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນເຫຼົໍ່ ານີ ັ້ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນການກ ານດົ ສນັຍາສ າປະທານ ທີໍ່ ລດັຖະບານສາມາດເຈລະຈາກບັຜູ ັ້
ພດັທະນາໃນເວລາຕ ໍ່ ມາ. 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ພາຍຫຼງັສ າເລດັການປະຕບິດັພນັທະພາຍໃຕ ັ້ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ສ າເລດັການເຈລະຈາສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ, ຜູ ັ້ພດັທະນາທີໍ່ ເປັນນຕິບຸິກຄນົຕໍ່ າງປະເທດ ຈະສ ັ້າງຕັ ັ້ງເປັນນຕິບຸິກຄນົຕາມກດົໝາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ ຖັ້າຈ າເປັນ ເພ ໍ່ ອມາເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຕາມຂ ັ້ກ ານດົຂອງກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ ແລະ 
ສະເໜເີລີໍ່ ມຂະບວນການເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ກບັ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຂອງ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຈະກຽມ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ 
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ ຫຼງັຈາກນັ ັ້ນຈຶໍ່ ງເລີໍ່ ມການເຈລະຈາ. ພະແນກສນັຍາ ກຽມ ຮໍ່ າງສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ໂດຍອງີໃສໍ່  ຮໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. 

 
8.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການກະກຽມ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການກະກຽມ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ເປັນເຈົ ັ້າການຮບັຜດິຊອບການຮໍ່ າງ
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການເລີໍ່ ມຂະບວນການ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແມໍ່ ນ ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ
ໜງັສ ສະເໜ ີ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານຫຼກັຖານການປະຕບິດັພນັທະຕາມ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຫາ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 



94 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອກະສານທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ແລ ັ້ວເລີໍ່ ມຂະບວນການເຂົ ັ້າສູໍ່ ການເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ; 

- ພະແນກສນັຍາ ໃຊ ັ້ຮໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ເພ ໍ່ ອ
ສ ັ້າງເປັນ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການສະບບັສະເພາະໂຄງການ. ພະແນກ
ສນັຍາ ຈະໃຊ ັ້ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາສົໍ່ ງໃຫ ັ້ໃນ ເພ ໍ່ ອຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ; 

- ພະແນກສນັຍາ ຕ ັ້ອງລງົວນັທ ີ ແລະ ໝາຍເລກສະເພາະ ຮໍ່ າງສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ຖ ກຕາມລ າດບັຈ ານວນ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ທີໍ່ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງອອກ ຫຼ  ປັບປຸງ; 

- ພະແນກສນັຍາ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ຍກົປະເດນັ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ລາຍລະອຽດເພີໍ່ ມ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເຊັໍ່ ນ: 
o ກດິຈະກ າຂອງລດັຖະບານທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງສະໜອງທນຶໃຫ ັ້, 
o ຕາຕະລາງແຜນວຽກ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ, 
o ການອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັລາຍຈໍ່ າຍຂອງການພດັທະນາໂຄງການ, 
o ປະເດນັກໍ່ ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄູໍ່ ສນັຍາໃນການຮໍ່ າງ

ເອກະສານ, 
o ປະເດນັອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ເປັນອນັສະເພາະໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອມຄີ າເຫນັ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜເີລີໍ່ ມຂະບວນການ
ເຂົ ັ້າສູໍ່  ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານຫຼກັຖານການປະຕບິດັ
ພນັທະຕາມ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ

ໃຫ ັ້  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ.  
 

ໜັ້າວຽກທ ີ 2: ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ການສະເໜຂີ ຄ າເຫນັ ແລະ ເຊນີປະຊຸມເຈລະຈາ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ການສະເໜຂີ ຄ າເຫນັ ແລະ ປະຊຸມເຈລະຈາ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຮບັຄ າເຫນັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ຖ ັ້າມ;ີ 

- ພະແນກສນັຍາ ທບົທວນ ແລະ ວໄິຈຄ າເຫນັ ທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາຍກົຂຶ ັ້ນກໍ່ ຽວກບັ
ຮໍ່ າງເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. ພະແນກສນັຍາ ລະບຸວນັທ ີແລະ ໃສໍ່ ໝາຍເລກລ າດບັໃຫ ັ້ຄ າ
ເຫນັຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງ ໃຫ ັ້ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ໝາຍໄວ ັ້ ເພ ໍ່ ອສະດວກ
ໃນການສມົທຽບໃສໍ່ ຮໍ່ າງສະບບັທີໍ່ ຕນົໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ອນໜັ້ານີ ັ້; 

- ພະແນກສນັຍາ ແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂ ັ້ອງໃຈ ຫຼ  ບນັຫາທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາຍກົຂຶ ັ້ນມາ ຖັ້າມ ີ
ແລ ັ້ວປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ກໍ່ ອນຈະສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ; 

- ພະແນກສນັຍາ ກວດກາບາງມາດຕາ ຫຼ  ປະເດນັ ສ າຄນັໃນ ຮໍ່ າງສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອເບິໍ່ ງວໍ່ າ ບ ໍ່ ມກີານ
ປໍ່ ຽນແປງເນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັ: 
o ມູນຄໍ່ າໂຄງການ ແລະ ແຜນກ ານດົເວລາຕໍ່ າງໆທີໍ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນສນັຍາ, 
o ມາດຕາກໍ່ ຽວກບັການສ າເລດັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 

ແລະ ການຮບັເອກະສານຮບັຮອງ, 
o ມາດຕາກໍ່ ຽວກບັສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ, ການເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມ

ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ, ການຮໍ່ າງ ແລະ ສະຫຸຼບຮໍ່ າງສນັຍາສ າ
ປະທານ ແລະ ມາດຕາອ ໍ່ ນໆ ອງີໃສໍ່  ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ທີໍ່ ພະ
ແນກສນັຍາໄດ ັ້ເຮດັສ າເລດັຜໍ່ ານມາ ເພ ໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອງີ, 

o ການປໍ່ ຽນແປງກໍ່ ຽວກບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັໂຄງການ ໃນ ສປປ ລາວ, 
o ຫັ້ອງການຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຫ ັ້ອງການພາກສະ

ໜາມ ຢູໍ່  ແຂວງທີໍ່ ຕັ ັ້ງໂຄງການ ໄດ ັ້ຖ ກສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນແລ ັ້ວບ ໍ່ , 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັ ຊ ໍ່  ແລະ ທີໍ່ ຢູໍ່ ຂອງຫວົໜັ້າໂຄງການ ແລະ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ

ອະນຸຍາດເປັນຜູ ັ້ພວົພນັກບັລດັຖະບານ. 
- ພະແນກສນັຍາ ປະຕບິດັຕາມ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການ

ທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ກ ານດົອອກເພ ໍ່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຄດັເລ ອກ
ນຕິບຸິກຄນົທີໍ່ ຈະພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັນ ັ້າ, ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັ
ຄວາມຮ ັ້ອນ ແລະ ໂຄງການສ າປະທານສາຍສົໍ່ ງ ທີໍ່ ເປັນ ທຸລະກດິຜະລດິ
ໄຟຟັ້າສະເພາະ ແລະ ທຸລະກດິສ າປະທານສາຍສົໍ່ ງ ຊຶໍ່ ງຈະບ ໍ່ ປະຕບິດັຕາມຂັ ັ້ນ
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ຕອນຂອງໂຄງການຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ໄຟຟັ້າ; 

- ການປະເມນີທງັໝດົແມໍ່ ນຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ສ າລບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ2 ຂອງ ລະບຽບ
ການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການໂດຍບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ; 

- ພະແນກສນັຍາ ທບົທວນຄ າເຫນັຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນປະເດນັທີໍ່ ຍກົຂຶ ັ້ນມາ
ສ າລບັຮໍ່ າງທ າອດິ ແລະ ດດັແກ ັ້ຮໍ່ າງດັໍ່ ງກໍ່ າວອງີຕາມຂ ັ້ມູນທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ຖ ັ້າເຫນັ
ວໍ່ າຍອມຮບັໄດ ັ້. ພະແນກສນັຍາ ກະກຽມການຈດັປະຊຸມເຈລຈາ ສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ອອກໜງັສ ເຊນີ ເຖງິ: 
o ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

 ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , 
 ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ), 
 ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງ

ຜະລດິໄຟຟັ້າ), 
 ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ), 
 ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ), 
 ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ), 

o ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
 ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
 ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, 

o ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ, 

o ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້ 
 ກມົປໍ່ າໄມ ັ້, 

o ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ສົໍ່ ງຮໍ່ າງສະບບັຫຼ ັ້າສຸດຂອງ ສນັຍາ

ພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມກບັໜງັສ ເຊນີເຖງິໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ກໍ່ າວມາຂ ັ້າງເທງິ 
ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ (ຖັ້າມ)ີ ກໍ່ ອນຈດັປະຊຸມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຊນີປະຊຸມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງສະບບັ
ປັບປຸງຫຼ ັ້າສຸດຂອງ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ (ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ເອາົຄ າເຫນັເຂົ ັ້າແລ ັ້ວ) 
ແລະ ຄ າເຫນັຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ.  
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຊນີຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າ

ເຫນັ ແລະ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຫຼ ັ້າສຸດຂອງ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ (ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ເອາົຄ າ
ເຫນັເຂົ ັ້າແລ ັ້ວ) ແລະ ຄ າເຫນັຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.1: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກ
ລງົທນຶ) 
ພະແນກລງົທນຶ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
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- ປະເດນັສນັຍາ, ຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ຮໍ່ າງສນັຍາ
ສ າປະທານ ແລະ ນຕິກິ າອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຂ ັ້ອງ; 

- ທບົທວນຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີໍ່ ຈະມໃີຫ ັ້ຄູໍ່ ສນັຍາ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັປະເດນັນີ ັ້; 

- ກວດກາເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຮໍ່ າງດັໍ່ ງກໍ່ າວສອດຄໍ່ ອງກບັແຜນໄລຍະຍາວ
ຂອງ ສປປ ລາວ ອງີໃສໍ່ ແຜນການຂອງຂະແໜງການ ທີໍ່  ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ  ຮບັຊາບ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.2: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) 
ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ:  
- ກວດກາດ ັ້ານຫຼກັກດົໝາຍຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ຍກົໃຫ ັ້

ເຫນັມາດຕາທີໍ່ ຕ ັ້ອງປຶກສາຫາລ  ຫຼ  ດດັແປງຕ ໍ່ ມ; 
- ກວດກາເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຮໍ່ າງດັໍ່ ງກໍ່ າວສອດຄໍ່ ອງກບັ ກດົໝາຍ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ແລະ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັອນັທີໍ່ ບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງ ຖັ້າມ;ີ 
- ກ ານດົການໃຊ ັ້ຄວາມເວົ ັ້າທີໍ່ ອາດເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມໝາຍບ ໍ່ ຈະແຈ ັ້ງ ຫຼ  ເນ ັ້ອໃນ

ທີໍ່ ໃຫ ັ້ປະໂຫຍດແກໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາຝໍ່ າຍດຽວ ແລະ ທີໍ່ ອາດສ ັ້າງທໍ່ າເສຍປຽບໃຫ ັ້
ລດັຖະບານ; 

- ທບົທວນຕ ໍ່ ມອກີ ແລະ ເພີໍ່ ມປະເດນັກໍ່ ຽວກບັກດົໝາຍຄຸ ັ້ມຄອງສນັຍາ ແລະ 
ມາດຕາກໍ່ ຽວກບັການໄກໍ່ ເກໍ່ ຍຂ ັ້ຂດັແຍໍ່ ງ ທີໍ່ ກ ານດົໃນ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.3: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ 
ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ກວດກາລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັໂຄງສ ັ້າງຂອງໂຄງການ 
ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍລວມຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າໄດ ັ້
ລະບຸໃນຮໍ່ າງແລ ັ້ວ ພ ັ້ອມທງັລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັການສະໜອງທນຶໃຫ ັ້
ໂຄງການ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກ ໍ່ສ ັ້າງ) 
ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ທບົທວນ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ 
ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ມາດຕາທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັຖະບານ (ທງັໂຄງການຜະລດິ

ສົໍ່ ງພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ ງອອກ); 
- ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນໂຄງການທີໍ່ ຈະເອາົໄປເຂົ ັ້າ ສນັຍາສ າປະທານ; 
- ມາດຕາກໍ່ ຽວກບັເງ  ໍ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົຂອງມາດຕະຖານການ

ອອກແບບ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ, 
ມາດຕະຖານຂອງ ສະມາຄມົເຂ ໍ່ ອນໃຫຍໍ່ ສາກນົ (ICOLD), ອງົການເຕກັ
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ໂນໂລຊໄີຟຟັ້າສາກນົ (IEC) ແລະ ສນັຍາສ າປະທານ ລວມທງັ ເງ  ໍ່ອນໄຂ 
ແລະ ການຄດິໄລໍ່  ແລະ ການກະກຽມການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນສ າລບັ
ໂຄງການ. ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງອອກແບບສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການໃຫ ັ້ໄດ ັ້
ຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂການອອກແບບ ທີໍ່ ຮບັປະກນັອາຍຸນ າໃຊ ັ້ ຫຼ   ມາດຕະຖານ
ສາກນົກໍ່ ຽວກບັເຂ ໍ່ ອນໃຫຍໍ່  ແລະ ຕອບສະໜອງຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ
ຂອງລດັຖະບານ; 

- ກວດກາໃຫ ັ້ມເີນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັການສ າເລດັ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ການປະເມນີຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ມາດຕະຖານເຕກັນກິ
ໄຟຟັ້າຂອງລາວ. ເນ ັ້ອໃນຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 
ຕ ັ້ອງລວມມ ີໃບປະເມນີບ ລມິາດວຽກ (bill of quantity) ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່
ຕ ັ້ອງສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ ລວມທງັນ ັ້າມນັເຊ ັ້ອໄຟ 
ແລະ ຜະລດິຕະພນັຈາກນ ັ້າມນັດບິ, ເຫຼກັເສັ ັ້ນ ແລະ ຊມີງັ ທີໍ່ ຈະໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນ
ການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງໂຄງການ, ການຄາດຄະເນດ ັ້ານການເງນິເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້
ເຂົ ັ້າໃນການປະເມນີມູນຄໍ່ າໂຄງການ, ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ກວດກາວໍ່ າຮໍ່ າງດັໍ່ ງກໍ່ າວໄດ ັ້ລວມເອາົເນ ັ້ອໃນ ກໍ່ ຽວກບັການສະໜອງໄຟຟັ້າ
ໃຫ ັ້ແຂວງທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ ຖັ້າຫາກແຂວງດັໍ່ ງກໍ່ າວມໄີຟຟັ້າໃຊ ັ້ບ ໍ່ ພຽງພ  
ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ກວດກາວໍ່ າ ຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັອຸທກົກະສາດ, ແຜນຜງັໂຄງການ ແລະ ກນົ
ຈກັສ າລບັຜະລດິໄຟຟັ້າ ມພີຽງພ ແລ ັ້ວບ ໍ່ . ໃນກ ລະນຕີ ັ້ອງການຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ມຂີ ັ້
ແນະນ າເພີໍ່ ມ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຕ ັ້ອງຍກົໃຫ ັ້ເຫນັປະເດນັດັໍ່ ງກໍ່ າວໃນ
ໄລຍະປະຊຸມເຈລະຈາ; 

- ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ລວມເອາົຂ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັການ
ສົໍ່ ງແຜນການກ ໍ່ ສ ັ້າງໃຫ ັ້ລດັຖະບານ, ວທິກີານກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ສນັຍາທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  
ບ ລສິດັໂຄງການ ເຊນັກບັທີໍ່ ປຶກສາການອອກແບບ, ຜູ ັ້ຮບັເໝາົກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ 
ຫວົໜັ້າວສິະວະກອນໂຄງການ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.5: ຄ າເຫນຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະ
ແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ກວດກາມາດຕາທີໍ່ ລະບຸກໍ່ ຽວກບັການເຈລະຈາ ແລະ ການສະຫຸຼບສນັຍາຮບັ 

ເໝາົກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ການຮບັປະກນັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ວນັທສີ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ 
ອ ໍ່ ນໆ; 

- ໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການສ າເລດັໂຄງການໃນແຕໍ່ ລະໄລຍະຂອງການ
ກ ໍ່ ສ ັ້າງ; 

- ສກຶສາ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ເຫນັຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ແລະ ນຕິກິ າອ ໍ່ ນໆຂອງໜໍ່ ວຍງານລດັກໍ່ ຽວກບັໂຄງການໃຫຍໍ່ ກວໍ່ າ 
ຫ ັ້າ (5) ເມກາວດັ; 
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- ກວດກາມາດຕາກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ ນ ການເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ ສ າລບັໂຄງການ ກບັ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ ພາຍຫຼງັໄດ ັ້
ຮບັການອະນຸມດັຈາກ ລດັຖະບານ ຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 

- ກວດກາວໍ່ າໄດ ັ້ມເີນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັການສົໍ່ ງໄຟຟັ້າມແີລ ັ້ວບ ໍ່  ແລະ ຍກົປະເດນັ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ໃນການປະຊຸມເຈລະຈາ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.6: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວ
ກບັ: 
- ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 
- ກວດກາໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ 

ແລະ ທ າມະຊາດ ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ທີໍ່ ດ າເນນີສ າລບັໂຄງການ; 
- ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັປະເດນັທີໍ່ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ສ າເລດັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ, 
ແຜນການພດັທະນາສງັຄມົ, ແຜນການພດັທະນາຊນົເຜົໍ່ າ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້
ສອດຄໍ່ ອງກບັກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.7: ຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   
ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ເນ ັ້ອໃນ ແລະ ຂະບວນການກໍ່ ຽວກບັການເຮດັທາບທາມໂຄງການ ສູໍ່

ສາທາລະນະ; 
- ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັບນັຫາ ຫຼ  ຂ ັ້ຂດັແຍໍ່ ງທີໍ່ ກ າລງັເກດີຂຶ ັ້ນໃນເຂດໃກ ັ້ຄຽງຂອງ

ໂຄງການ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.8: ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ນໆ  
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການຕາມພາລະບດົບາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງສົໍ່ ງຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ ກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວສອງ (22) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4:  ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ພນັທະ, ຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ຈາກ
ໜໍ່ ວຍງານຕໍ່ າງໆໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ກະກຽມ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ 
ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເປັນບໍ່ ອນອງີໃນການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຕາມທີໍ່
ໄດ ັ້ຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບຈາກພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົທີໍ່ ເຂົ ັ້າ
ຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ໜ ັ້າວຽກຕ ໍ່ ໄປ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທຈີດັປະຊຸມເຈລະຈາ. 
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ໝາຍເຫດ ຖັ້າພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງບ ໍ່ ສາມາດເຫນັດເີປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ
ເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຕ ັ້ອງຈດັກອງ
ປະຊຸມເຈລະຈາຕ ໍ່ ມອກີ ໂດຍໃຫ ັ້ພຽງພ ກບັເວລາໃນການປັບປຸງ. ຖັ້າຜໍ່ ານກອງ
ປະຊຸມເຈລະຈາຕ ໍ່ ມອກີ ແຕໍ່ ຍງັບ ໍ່ ສາມາດເຫນັດເີປັນເອກະພາບໄດ ັ້, ກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານ ຈະລາຍງານລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາສະເໜໃີຫ ັ້ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ ເພ ໍ່ ອປະຕເິສດສ ບຕ ໍ່ ການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ເປັນທາງການ.  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 5: ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼງັຈາກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ລາຍງານ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຕ ໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5:  ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼງັຈາກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ລາຍງານ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຕ ໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຕາມການຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບຂອງພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົທີໍ່
ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມ; 

- ພະແນກສນັຍາ ກະກຽມ ບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ2 ຊຶໍ່ ງຈະມີ
ເນ ັ້ອໃນ ແລະ ເຫດຜນົຂອງການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່
ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ອງີໃສໍ່ ການປະເມນີຕໍ່ າງໆ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ  ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜ ີພ ັ້ອມທງັຄດັຕດິ ບດົລາຍງານຜນົ
ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ2 ແລະ ເອກະສານທງັໝດົທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ເຖງິ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາສະເໜຕີ ໍ່  
ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ; 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່  ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການສະບບັປັບປຸງ (ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ເອາົຄ າເຫນັຕາມການ
ຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ເຂົ ັ້າແລ ັ້ວ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັ
ການຢັັ້ງຢ ນຈາກກມົນຕິກິ າ) ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການພຈິາລະນາອະນຸມດັ 
ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ໜັ້າວຽກສ າເລດັ ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັສ ັ້າງ
ບດົບນັທກຶປະຊຸມເຈລະຈາ.  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ 

ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່ ; 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັເຊນັ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ
ການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ ແລະ ນຕິກິ າ
ຂອງຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວ
ກບັການອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 
- ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການສະບບັປັບປຸງ ຫຼງັຈາກການປະຊຸມເຈລະຈາ;  
- ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ;  
- ບດົລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໄລຍະທ ີ2. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈດັກອງ
ປະຊຸມຂອງຕນົ ຊຶໍ່ ງຈະມກີານພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັພາຍຫຼງັສ າເລດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ຈະຕດັສນິວໍ່ າ
ຈະອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ; 

- ອງີໃສໍ່ ຜນົການຕດັສນິ, ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈະຊີ ັ້ນ າ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກໍ່ ຽວກບັຜນົ
ການພຈິາລະນາ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ອອກແຈ ັ້ງ
ການຊີ ັ້ນ າກໍ່ ຽວກບັວຽກທີໍ່ ຕ ັ້ອງເຮດັ ຫຼ  ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ . ຫັ້ອງການ
ບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະແຈ ັ້ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ: ແມໍ່ ນກ ລະນທີີໍ່  ຮໍ່ າງສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ຖ ກສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນ
ຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ: ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວ
ກບັການປະຕເິສດ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະແຈ ັ້ງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ກໍ່ ຽວກບັ ການປະຕເິສດ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ໄປໃຫ ັ້  ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ9 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ. 
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການເຖງິ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ແລະ ກມົທຸລະກດິ

ພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັວຽກ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ; 
- ແຈ ັ້ງການເຖງິ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກໍ່ ຽວກບັການ

ອະນຸມດັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 
- ແຈ ັ້ງການເຖງິ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກໍ່ ຽວກບັການ

ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການປັບປຸງຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ   
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ ແລະ ນຕິກິ າ
ຂອງຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການປັບປຸງຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ.  
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ກໍ່ ຽວກບັວຽກ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ແຈ ັ້ງ ກມົທຸລະກດິພະລງັານ ກໍ່ ຽວ
ກບັວຽກ, ຂ ັ້ມູນ ແລະ ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຕາມການ
ຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຂະບວນການຄ ນໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່ ໜ ັ້າວຽກທ ີ 5 
ຂອງ ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການສະບບັປັບປຸງ ຈາກ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານຕ ໍ່  ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ
ເຊນັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການສະບບັປັບປຸງ ແລະ ບດົລາຍງານ ຕ ໍ່  ຫ ັ້ອງວໍ່ າການ
ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການຂອງ ຄະນະ
ກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ທີໍ່ ອະນຸມດັ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ລາຍງານນ າສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ສະບບັຖ ກອະນຸມດັ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ   
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ ແລະ ນຕິກິ າ
ຂອງຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ   
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການສະບບັທີໍ່ ຜໍ່ ານການອະນຸມດັ ຈາກ ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຫຼ  ຮໍ່ າງສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການສະບບັປັບປຸງ ຕາມການຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ; 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ; 
- ແຈ ັ້ງການຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ

ສູນກາງ ທີໍ່ ອະນຸມດັ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ;  
- ເອກະສານສະເພາະໂຄງການສະບບັອ ໍ່ ນໆ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພຈິາລະນາ ຮໍ່ າງສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຕດັສນິກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ແຈ ັ້ງຜນົການຕດັສນິໃຈຕ ໍ່  
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ກ ລະນອີະນຸມດັ ແມໍ່ ນຈະອອກໃບມອບສດິເຊນັໃຫ ັ້ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອຕາງໜັ້າ
ລດັຖະບານ ແລະ ຈດັພທິເີຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ (ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍໃບມອບສດິ) ຫຼ  ການປະຕເິສດ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການຮໍ່ າງແລະ ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ການຊີ ັ້ນ າຂອງ
ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຮໍ່ າງໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ 
ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາເຊນັ; 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຊນັໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ການ
ປະຕເິສດ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ສົໍ່ ງໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ 
ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພາຍໃນ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຂອງ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກໍ່ ຽວກບັການອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  
ປະຕເິສດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ສະບບັຖ ກອະນຸມດັເຊນັ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫກົ (6) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທ ີ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ຫຼ  ການປະຕເິສດຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງ 

ການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສດິ ຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ;  

- ໜງັສ ຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງ 
ການອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ອອກໜງັສ ເຊນີພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມພທິເີຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຮໍ່ ວມກບັ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ຕາງໜ ັ້າໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ເຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ກບັ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຖ ກເຊນັ ໂດຍ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກບັ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫກົ (6) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ອອກໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມພທິເີຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມພທິເີຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 
- ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການສະບບັເຊນັ. 

 
9. ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
9.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຮບັຮອງ ການ
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. 
ຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າທາງເລ ອກທີໍ່
ເປັນໄປໄດ ັ້ທງັໝດົ ໃຫ ັ້ເຫນັໄດ ັ້ເຖງິຂ ັ້ໄດ ັ້ປຽບ ແລະ ຂ ັ້ເສຍປຽບ, ເພ ໍ່ ອຄດັເລ ອກເອາົທາງເລ ອກທີໍ່ ເໝາະສມົທີໍ່ ສຸດ 
ແລະ ກ ານດົຮູບແບບລວມຂອງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ເຫດຜນົທີໍ່ ຕ ັ້ອງພດັທະນາໂຄງການ 
ດ ັ້ວຍການສ າຫຼວດເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ດ າເນນີການວເິຄາະດ ັ້ານເຕກັນກິ, ສງັຄມົ, ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ເສດຖະກດິ, 
ການເງນິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ລວມທງັການປະເມນີທາງເລ ອກອ ໍ່ ນໆ ແລະ ກ ານດົຄວາມສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ. ການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ເປັນໜຶໍ່ ງໃນພນັທະທີໍ່ ສ າຄນັຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນໄລຍະການ
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ປະຕບິດັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່  ທີໍ່ ຕ ັ້ອງເຮດັໃຫ ັ້ສ າເລດັ ແລະ ຖ ກຮບັຮອງກໍ່ ອນການ
ເຊນັສນັຍາສ າປະທານ. 

ຂ ັ້ສງັເກດສ າຄນັແມໍ່ ນ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ຮບັຜດິຊອບການຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການ
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ສ າລບັໂຄງການທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງສູງກວໍ່ າ ຫ ັ້າ (5) ເມກາວດັ 
ຫຼ  ໂຄງການທີໍ່ ມເີຂ ໍ່ ອນສູງກວໍ່ າ ສບິຫ ັ້າ (15) ແມດັ, ສໍ່ ວນ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຮບັຜດິຊອບການ
ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ສ າລບັໂຄງການທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິ
ຕັ ັ້ງແຕໍ່  ຫ ັ້າ (5) ເມກາວດັ ລງົມາ ແລະ ເຂ ໍ່ ອນຂອງໂຄງການມຄີວາມສູງຂອງບ ໍ່ ເກນີ ສບິຫ ັ້າ (15) ແມດັ. ຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້ ນ າໃຊ ັ້ສະເພາະແຕໍ່ ໂຄງການທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັຮອງຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນພະລງັງານ ແລະ ເປັນໂຄງການທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸມດັ. 

ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້
ຖ ກປະກາດໃຊ ັ້ໃນປີ 2016 ເພ ໍ່ ອກ ານດົລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເປົັ້າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາຍດັໍ່ ງກໍ່ າວ ອງີໃສໍ່
ຫຼກັການດ ັ້ານຄວາມຍ ນຍງົ 3-E (Engineering, Economic, and Environment) ແລະ 1-S 
(Social). ບດົແນະນ າດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັທດິທາງສ າລບັໜໍ່ ວຍງານລດັທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ ພ ັ້ອມທງັເປັນການແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ນກັລງົທນຶ ໃຫ ັ້ຮບັຮູ ັ້ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ
ເພ ໍ່ ອບນັລຸການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ. 

ຫຼກັການພ ັ້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ທີໍ່ ເໝາະສມົກບັເນ ັ້ອໃນຂອງ 
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ແລະ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມພີຈິາລະນາ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຢໍ່ າງຄກັແນໍ່  ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ດ ັ້ານເສດຖະກດິ (Economic): ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານການເງນິ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມ

ເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເສດຖະກດິ; 
- ດ ັ້ານວສິະວະກ າ (Engineering): ຂອບເຂດ, ສະຖານທີໍ່  ແລະ ການອອກແບບ, ຄວາມປອດໄພສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງ 

ແລະ ໂຄງລໍ່ າງຂອງໂຄງການ; 
- ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (Environmental): ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການແຊກຊມຶຈາກຊວີະພນັຕໍ່ າງຖິໍ່ ນ, ການເຊາະເຈ ໍ່ ອນ ແລະ ການຕກົຕະກອນ, ຄຸນ
ນະພາບນ ັ້າ, ການວາງແຜນນ າໃຊ ັ້ອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ, ຮູບແບບການປໍ່ ອຍນ ັ້າສູໍ່ ລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ; 

- ດ ັ້ານສງັຄມົ (Social): ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສງັຄມົ, ຜູ ັ້ຖ ກກະທບົຈາກໂຄງການ 
ແລະ ການປົວແປງຊວີດິການເປັນຢູໍ່ , ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ, ຊນົເຜົໍ່ າປະຈ າທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ, ແຮງງານ ແລະ ສະພາບ
ແວດລ ັ້ອມການເຮດັວຽກ, ມ ຣະດກົດ ັ້ານວດັທະນະທ າ ແລະ ລະບບົສາທາລະນະສຸກ.  

ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  
ຂະບວນການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນໂດຍ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພາຍຫຼງັເຊນັ ສນັຍາ

ພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ . 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
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- ບດົແນະນ າໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ ແລະ ລະບຽບການວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ຄວາມປອດໄພສ າລບັການດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ; 

- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍທີໍ່ ດນິ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍປໍ່ າໄມ ັ້; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ

ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ
ສກຶສາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ກໍ່ ຽວກບັ ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ເລກທ ີ
8029/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower 
Mekong Basin (2009); 

- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 
- ລະບຽບກດົໝາຍອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
 
9.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ ຕ ັ້ອງມເີອກະສານບດົລາຍງານ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ 
ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ
(electronic file) ຂອງບດົລາຍງານອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນພະລງັງານ ພ ັ້ອມທງັປັບປຸງຂ ັ້ມູນໂຄງການໃນເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້
ສອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ຕ ັ້ອງມເີນ ັ້ອໃນ ເປັນຕົ ັ້ນ:  
- ໂຄງຮໍ່ າງການຈດັຕັ ັ້ງໃນ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ

ເງນິ. ໃນກ ລະນທີີໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ບ ລສິດັໂຄງການ ວໍ່ າຈ ັ້າງຜູ ັ້ຮບັເໝາົດ າເນນີ
ການທງັໝດົ ຫຼ  ສໍ່ ວນໃດສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ, ຜູ ັ້ຮບັເໝາົດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ັ້ອງຄດັຕດິຂ ັ້ມູນ ແລະ ປະສບົ
ການຂອງບ ລສິດັຕນົກໍ່ ຽວກບັການພດັທະນາໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ຊວີະປະຫວດັຂອງຊໍ່ ຽວຊານ ຫຼ  ວສິະວະກອນທີໍ່ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມໃນ ການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ; 

- ການປໍ່ ຽນແປງດ ັ້ານກ ານດົເວລາ ແລະ ວທິກີານທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງໃນໄລຍະການ
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລະ 

ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ, ທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັກດິຈະກ າທີໍ່ ສະເໜປີະຕບິດັ. ຖ ັ້າມຄີວາມຈ າເປັນ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນພະລງັງານ ຈະລງົກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມປະກອບຄ າ
ເຫນັ ຮໍ່ ວມກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 

ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົ
ໄວ ັ້ໃນ ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ; 

- ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວສິະວະກ າ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
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ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜເີພ ໍ່ ອປັບປຸງແກ ັ້ໄຂ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜເີຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ.  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ເອກະສານບດົລາຍງານ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ 
ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ
(electronic file) ຂອງບດົລາຍງານອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນພະລງັງານ ພ ັ້ອມທງັປັບປຸງຂ ັ້ມູນໂຄງການໃນເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້
ສອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງຂອງ 
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງ ຕ ັ້ອງມເີນ ັ້ອໃນ ເປັນຕົ ັ້ນ:  
- ໝາກຜນົຈາກການສ າຫຼວດເກບັກ າຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມຢູໍ່ ພາກສະໜາມ,  ຜນົໄດ ັ້ຮບັສ າ

ຄນັ, ການປັງປຸງຂ ັ້ມູນ ແລະ ການວເິຄາະຕວົເລກດ ັ້ານພູມສນັຖານ, ທ ລະນ,ີ ອຸ
ຕນິຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ; 



113 

- ໝາກຜນົຈາກການສ າຫຼວດຕະຫຼາດຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ 
ບດົບາດຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ; 

- ໝາກຜນົຈາກການສກຶສາທາງເລ ອກຕໍ່ າງໆໃນການຈດັວາງໂຄງການ ເພ ໍ່ ອເປັນ
ພ ັ້ນຖານໃນການສ າຫຼວດເພີໍ່ ມ; 

- ໝາກຜນົຂອງການສກຶສາທໍ່ າແຮງສູງສຸດຂອງໂຄງການ (optimization 
study on project scheme); 

- ຄາດໝາຍການສກຶສາທີໍ່ ຈະດ າເນນີຕ ໍ່  ແລະ ກ ານດົເວລາສ າເລດັ ໃນໄລຍະ
ເວລາທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອ.  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລະ 

ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງຂອງ ການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ແລ ັ້ວທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າ
ເຫນັກໍ່ ຽວກບັຜນົການສກຶສາສ າຫຼວດ, ກດິຈະກ າທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອ ແລະ ຕາຕະລາງກ າ
ນດົເວລາ. ຖ ັ້າມຄີວາມຈ າເປັນ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ຈະລງົ
ກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມປະກອບຄ າເຫນັ ຮໍ່ ວມກບັ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 

ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົ
ໄວ ັ້ໃນ ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ; 

- ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວສິະວະກ າ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜສີ າລບັກດິຈະກ າ ແລະ ເວລາ
ທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜ ີ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍ

ງານຂັ ັ້ນກາງ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 5: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ແລະ ການເງນິ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ເອກະສານບດົລາຍງານ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອງັກດິ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍ
ຄອມພວິເຕ ີ(electronic file) ຂອງບດົລາຍງານອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ ໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ພ ັ້ອມທງັປັບປຸງຂ ັ້ມູນໂຄງການໃນ
ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະ
ສນັຍາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ.  
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດ
ທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ແລະ ການເງນິ, ເນ ັ້ອໃນຂອງຮໍ່ າງບດົລາຍງານຕ ັ້ອງສ ັ້າງໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ ກອບໜັ້າ
ວຽກສ າລບັ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ສະໂນດນ າສົໍ່ ງຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ເຖງິ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ

ພະລງັງານ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ6: ກອງປະຊຸມທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
o ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ; 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ແລະ ການເງນິ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ອອກບດັເຊນີ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 
 
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ທບົທວນຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ແລະ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງ
ປະຊຸມທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງລາຍງານ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
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ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.1: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ເຊັໍ່ ນ ຮູບແບບການຈດັວາງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດ
ຂອງໂຄງການ, ຕາຕະລາງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ການພດັທະນາໂຄງການ, ການຜະລດິ
ໄຟຟັ້າ, ມູນຄໍ່ າໂຄງການ, ການວເິຄາະດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິ ແລະ ການ
ວເິຄາະຄວາມສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 6.2: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະ
ແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ) 
ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານວສິະ
ວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທງັໝດົຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ເຊັໍ່ ນ ການສກຶສາດ ັ້ານທ ລະນ ີແລະ 
ອຸທກົກະສາດ, ແຜນພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ການເຄາະຄວາມສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 6.3: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ  
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວ
ກບັດ ັ້ານສງັຄມົ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການ
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ເຊັໍ່ ນ ດ ັ້ານການເງນິສ າລບັ
ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ປົວແປງຊວີດິການເປັນຢູໍ່ , ການປໍ່ ອຍນ ັ້າຊດົເຊຍີ, ການ
ວເິຄາະຄວາມສໍ່ ຽງ ແລະ ວຽກຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 6.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກ ໍ່ສ ັ້າງ) 
ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ ເຊັໍ່ ນ ຮູບແບບການຈດັວາງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ, ການ
ວເິຄາະຄວາມສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ ແລະ ປັດໄຈທີໍ່ ມຄີວາມສ າຄນັຕ ໍ່ ການອອກແບບເບ ັ້ອງ
ຕົ ັ້ນ (Basic Design). 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.5: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) 
ພະແນກສນັຍາ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານການເງນິຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດ
ທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ  ເຊັໍ່ ນ ມູນຄໍ່ າ
ໂຄງການ, ການວເິຄາະດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິ ແລະ ການວເິຄາະຄວາມ
ສໍ່ ຽງຕໍ່ າງໆ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 6.6: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາ
ໂຄງການ) 
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ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຕາຕະລາງການພດັທະນາ ແລະ 
ການກ ໍ່ ສ ັ້າງໂຄງການ, ວຽກເຕກັນກິ, ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂຜນົ
ກະທບົດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.7: ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ນໆ  
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການຕາມພາລະບດົບາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ແລະ ກອງປະຊຸມຮບັຟັງ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 
ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການສະຫຸຼບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ແລະ ແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາໃຫ ັ້ປັບປຸງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການສະຫຸຼບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ແລະ ແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາໃຫ ັ້ປັບປຸງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ
ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້
ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງ ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
o ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ; 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
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- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ແລະ ເຮດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຫາລ  ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງຮໍ່ າງ
ບດົລາຍງານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັ ແລະ ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ສ າເລດັກອງປະຊຸມທບົທວນ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ສົໍ່ ງເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງ

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ແລະ ການເງນິ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ເອກະສານບດົລາຍງານ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນ
ພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ 
ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ(electronic file) ຂອງບດົລາຍງານອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ.  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັເອາົ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ
ຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ແລ ັ້ວສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນພະລງັງານ ພ ັ້ອມທງັປັບປຸງຂ ັ້ມູນໂຄງການໃນເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້
ສອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງ ຂອງ
ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ 

ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ); 
- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້
ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ຮບັເອາົ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍ
ງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງຂອງບດົລາຍງານ
ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອທບົ
ທວນ ແລະ ຮບັຮອງດ ັ້ານຫຼກັການ; 

- ແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍງານທບົທວນ ແລະ ມຄີ າເຫນັສົໍ່ ງຄ ນໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນພະລງັງານ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 9.1: ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງ
ແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ)  
ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິຂອງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນ
ສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ; 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ9.2: ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະ
ກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ)  



120 

ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ ດ ັ້ານວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນ
ສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ; 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 9.3: ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ  
ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ບດົລາຍງານ
ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ; 

- ໃນບາງກ ລະນອີາດມຄີວາມຈ າເປັນຕ ັ້ອງປັບປຸງຕ ໍ່ ມກໍ່ ອນພຈິາລະນາຮບັຮອງ
ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ, ໜໍ່ ວຍງານຂ ັ້າງເທງິ ຈະແຈ ັ້ງຕ ໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະດ າ
ເນນີການປັບປຸງຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ 
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຄ ນໃໝໍ່  ແລະ 
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ໃນກ ລະນທີ ີບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຍງັເຫນັວໍ່ າບ ໍ່ ມຄີວາມຄບົຖັ້ວນ ຫຼ  ຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຫຼາຍກວໍ່ າຜນົປະໂຫຍດທີໍ່ ລດັ, ສງັຄມົ 
ແລະ ປະຊາຊນົຈະໄດ ັ້ຈາກການພດັທະນາໂຄງການ, ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນພະລງັງານ ສາມາດອອກໜງັສ ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ການຮບັຮອງ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ; 

- ໃນກ ລະນທີີໍ່ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານປັບປຸງບດົລາຍງານ ກໍ່ ອນການຮບັຮອງນັ ັ້ນ, 
ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງປັບປຸງ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຄ ນໃໝໍ່  ແລະ ຂະບວນການຈະ
ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງ ຂອງ ບດົລາຍ
ງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ 
ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ສາມາດກວດກາວໍ່ າ ການປັບປຸງຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍນັ ັ້ນ ໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂແລ ັ້ວຫຼ ບ ໍ່ .  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ອອກ ໃບຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ
ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ  
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ອອກ ໃບຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 
ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນ
ສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຕາມໜັ້າ
ວຽກທ ີ9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ 
ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ); 

- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ອອກ ໃບຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົ
ລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການ
ເງນິ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຈາກ ພະແນກວາງ
ແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ແລະ ກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຈາກພະແນກກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ອອກ ໃບຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົ

ລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

 
10. ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 

ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
10.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຮບັຮອງ ການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ຂະບວນການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແມໍ່ ນວທິທີາງໃນການກ ານດົ, ຄາດຄະເນ ແລະ ປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດທີໍ່ ອາດເກດີຈາກໂຄງການລງົທນຶ, ໃນການວເິຄາະທາງ
ເລ ອກ ແລະ ອອກແບບມາດຕະຖານແກ ັ້ໄຂ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ທີໍ່ ເໝາະສມົ.  
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ຈດຸປະສງົສ າຄນັກໍ່ ຽວກບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອດ າ
ເນນີການປະເມນີຜນົທີໍ່ ໜ ັ້າເຊ ໍ່ ອຖ ໄດ ັ້ກໍ່ ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ສຸດທ ັ້າຍແມໍ່ ນ ສ ັ້າງ ບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ອງົການ
ຮບັຜດິຊອບພຈິາລະນາໃຫ ັ້ການຮບັຮອງຄວາມສອດຄໍ່ ອງ. ເຖງິແມໍ່ ນວໍ່ າ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເປັນເອກະດ ັ້ານເຕກັນກິ ແຕໍ່ ກ ເປັນເອກະສານທີໍ່ ນ າໄປສູໍ່ ການພດັທະນາ
ການສ ັ້າງພນັທະດ ັ້ານກດົໝາຍທີໍ່ ເປັນບໍ່ ອນອງີ ແລະ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ. ບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັພາບລວມຂ ັ້ມູນທີໍ່ ເປັນພ ັ້ນຖານດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ຜນົການປະເມນີຜນົກະທບົ ເຊັໍ່ ນ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທ າມະຊາດ, 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ, ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ  ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ
, ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທ າມະຊາດ, ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ, ແລະ 
ແຜນການພດັທະນາຊນົເຜົໍ່ າ ສ າລບັຜູ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ໃກ ັ້ຄຽງ ພ ັ້ອມທງັສອດຄໍ່ ອງ
ກບັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ. 

ໜັ້າວຽກສ າຄນັ ພາຍໃຕ ັ້ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ປະກອບດ ັ້ວຍ ປະກອບດ ັ້ວຍ: 

 

 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ

ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕ ັ້ອງຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢໍ່ າງສອດຄໍ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ

ສກຶສາກໍ່ ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທີໍ່ ມແີລ ັ້ວ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຊບັພະຍາກອນທາງກາຍະພາບ, ຊບັພະຍາກອນທາງທ ລະນ,ີ
ຄຸນຄໍ່ າໃນການຊມົໃຊ ັ້ຂອງມະນຸດ, ຊບັພະຍາກອນທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ າຂອງຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ ັ້ນ ເຂດເຂ ໍ່ ອນ,
ເຮ ອນຈກັ, ເຂ ໍ່ ອນອວໍ່ າຍນ ັ້າ ແລະ ສາຍສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ;

ສກຶສາ ແລະ ປະເມນີກໍ່ ຽວກບັຜນົກະທບົທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນຂອງໂຄງການ ຕ ໍ່ ຊບັພະຍາກອນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃນໄລຍະກໍ່ ອນເລີໍ່ ມການ
ກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ໄລະຍການກ ສ ັ້າງ ແລະ ໄລຍະດ າເນນີງານ;

ສະໜອງວທິກີານແກ ັ້ໄຂ ແລະ ມາດຕະການປັ້ອງກນັຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທີໍ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ການດ າເນນີ
ງານ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ຜນົການສກຶສາຈະຖ ກໃຊ ັ້ໃນການກ ານດົວຽກລະອຽດດ ັ້ານວສິະວະກ າ ແລະ ການອອກແບບ ເພ ໍ່ ອສ ັ້າງຮູບ
ແບບຂອງໂຄງການທີໍ່ ມຜີນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນລະດບັໜັ້ອຍ ແລະ ເປັນທີໍ່ ຍອມຮບັໄດ ັ້;

ສະໜອງຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັ ແຜນຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ສ າລບັ ໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ໄລຍະການດ າເນນີງານ;

ປະເມນີຂະບວນການຄດັເລ ອກ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າວໍ່ າ ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທີໍ່ ມນີັ ັ້ນຕ ັ້ອງການການສກຶສາລະອຽດຕ ໍ່ ມບ ໍ່ ຫຼ  ວໍ່ າ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດສ າເລດັແລ ັ້ວ.

ປະເມນີສະພາບສງັຄມົ (ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທາງກາຍຍະພາບ, ທາງຊວີະສາດ, ທາງສງັຄມົ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ເສດຖະກດິ) ໃນຂອບ
ເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ ັ້ຄຽງ ທີໍ່ ອາດໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ;

ວເິຄາະ, ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ຜນົທີໍ່ ຈະເກດີຂຶ ັ້ນກບັສງັຄມົ ທງັອນັທີໍ່ ຄາດໄວ ັ້ ແລະ ອນັທີໍ່ ນອກຄວາມຄາດໝາຍ, ແຜນກດິຈະກ າ
ແກ ັ້ໄຂ ແລະ ຂະບວນການປໍ່ ຽນແປງຂອງສງັຄມົທີໍ່ ເກດີຈາກກດິຈະກ າແກ ັ້ໄຂ.  



123 

ດ ັ້ານການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຕວົຊີ ັ້ວດັ, ຫວົຂ ັ້ຕດິຕາມກວດກາ, ການຈດັວາງຈດຸ, 
ການຈດັວາງຕວົຢໍ່ າງ, ວທິກີານ, ວທິກີານເຮດັສະຖຕິ ິແລະ ການວເິຄາະຂ ັ້ມູນ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ໃນການສ າຫຼວດ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕ ັ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັເງ  ໍ່ອນໄຂລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະເກນ
ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. ວທິກີານ ແລະ ມາດຕະຖານສ າລບັ
ການປະເມນີສະພາບສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມປະຈບຸນັ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ຕ ັ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານແຫໍ່ ງຊາດ ແລະ ມາດຕະເກນສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ  ບດົສງັລວມ
ຫຍ ັ້ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕ ັ້ອງຖ ກສ ັ້າງ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ. 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ ກ ານດົໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາດ າເນນີການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. ການ
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ມ ີ ສອງ (2) ອງົປະກອບ ຄ : ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ແລະ ການເງນິ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. ການສກຶສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ທີໍ່ ເປັນພາກສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຈະດ າ
ເນນີຫຼງັຈາກການເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່  ຂອງໂຄງການ ໄປຄຽງຄູໍ່ ກບັ  ການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. ສະນັ ັ້ນ, ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ/ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແມໍ່ ນພາກສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດ
ທ ັ້າຍ. 

ຜູ ັ້ພດັທະນາຮບັຜດິຊອບດ າເນນີຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຈາກໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ. ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທີໍ່ ຮບັຮອງ 
ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ອນດ າເນນີການກ ສ ັ້າງໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ. 

ການດ າເນນີການປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ ໃນເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຫຼາຍກວໍ່ າການປະຕບິດັ
ຕາມຂ ັ້ກ ານດົຂອງກດົໝາຍ, ມນັເປັນພາກສໍ່ ວນຈ າເປັນຂອງຂະບວນການພດັທະນາໂຄງການໃດໜຶໍ່ ງ. ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມ ີການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມຂອງສາທາລະນະ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັອ ານາດການ
ປົກຄອງແຕໍ່ ລະຂັ ັ້ນ, ປະຊາຊນົທີໍ່ ຈະຖ ກຜນົກະທບົ ແລະ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ແລະ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັໃຫ ັ້
ສອດຄໍ່ ອງກບັຄ າແນະນ າ, ຄ າແນະນ າດ ັ້ານວຊິາການກໍ່ ຽວກບັການມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມຂອງສາທາລະນະ ແລະ ລະບຽບ
ການ ແລະ ກດົໝາຍອ ໍ່ ນໆ ຢໍ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ. 

ການປຶກສາຫາລ ກບັ ແລະ ການມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມຂອງ ຊຸມຊນົທຈີະຖ ກຜນົກະທບົ ແລະ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ຈະນ າໄປສູໍ່ ການອອກ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການທີໍ່ ດຂີຶ ັ້ນ, ຮບັປະກນັການເຜຍີແຜໍ່ ຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັ
ໂຄງການຕ ໍ່ ອງົການປົກຄອງທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ, ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຊຸມຊມົທີໍ່ ຈະຖ ກຜນົກະທບົ, ແລະ ການປຶກສາ
ຫາລ ໂດຍກງົກບັປະຊາຊນົທີໍ່ ຈະຖ ກຜນົກະທບົ ກໍ່ ຽວກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ຄວາມມກັຂອງພວກເຂາົ 
ສາມາດຊໍ່ ວຍຫຸຼດຜໍ່ ອນການຄດັຄ ັ້ານທີໍ່ ມຕີ ໍ່ ໂຄງການ ຫຼ  ຂ ັ້ຂດັແຍໍ່ ງທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ດ າ



124 

ເນນີງານຂອງໂຄງການ ໄດ ັ້, ແລະ ຜນົດັໍ່ ງກໍ່ າວສາມາດຫຸຼດຜໍ່ ອນບ ໍ່ ໃຫ ັ້ເກດີການແກໍ່ ຍາວໂຄງການ. ການດ າເນນີ
ການປຶກສາຫາລ ກບັປະຊາຊນົທີໍ່ ຈະຖ ກຜນົກະທບົ ແລະ ອງົການປົກຄອງທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ (ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, ເມ ອງ ແລະ 
ແຂວງ ແລະ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ) ແມໍ່ ນສິໍ່ ງຈ າເປັນ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງ
ຂອງພວກເຂາົກໍ່ ຽວກບັຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. 

ຫຼງັຈາກສ າເລດັການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະແລ ັ້ວ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຕ ັ້ອງກະກຽມ ຮໍ່ າງສະບບັທ າອດິຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອທບົທວນ.  

ການທບົທວນຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ມ ີສອງ (2) ໄລຍະ ຄ : ການທບົທວນດ ັ້ານບ ລຫິານ ແລະ ການ
ທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິດ ັ້ວຍການຈດັປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ . ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈະໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງຕນົກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຊຶໍ່ ງໃນທີໍ່ ສຸດຈະຖ ກຮບັຮອງ ຖັ້າຫາກ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຫນັວໍ່ າມີ
ຄວາມຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວ ແລະ ຈະອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ແກໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ການຮບັຮອງການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ປະກອບດ ັ້ວຍ ສາມ (3) ໄລຍະ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ລດັຖະທ າມະນນູ ແຫໍ່ ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 
- ນະໂຍບາຍທີໍ່ ດນິ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍສດັນ ັ້າ ແລະ ສດັປໍ່ າ; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ

ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- ບດົແນະນ າວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທ ີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວນັທ ີ19 ທນັວາ 2016; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍກົຍ ັ້າຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ 
ເລກທ ີ192/ນຍ, ວນັທ ີ7 ກ ລະກດົ 2005; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ 
ເລກທ ີ84/ລບ, ວນັທ ີ5 ເມສາ 2016; 
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- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍກົຍ ັ້າຍ
ຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ ເລກທ ີ 192/ນຍ, ເລກທ ີ 2432/ອວຕສ, ວນັທ ີ 11 ພະຈກິ 
2005; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ສະມາຄມົ ເລກທ ີ238/ລບ, ວນັທ ີ11 ສງິຫາ 2017; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກບັ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍສະມາຄມົ ເລກ

ທ ີ05/ພນ ວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2017; 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ແບບຟອມການປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ 

ລາວ; 
- ຂ ັ້ຕກົລງົວໍ່ າດ ັ້ວຍ ມາດຕະຖານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມແຫໍ່ ງຊາດ ເລກທ ີ 2734/ອວຕສ-ສນຍ, ວນັທ ີ 7 ທນັວາ 

2009. 
ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ ກ ານດົວໍ່ າ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ

ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈະຖ ກທບົ
ທວນ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ຂະແໜງການອ ໍ່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງທ ັ້ອງຖິໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ໃນການທບົ
ທວນບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແມໍ່ ນສາມາດວໍ່ າຈ ັ້າງບ ລສິດັທີໍ່ ປຶກສາເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມນ າໃຊ ັ້ ໂດຍໃຊ ັ້ງບົປະມານຂອງຜູ ັ້
ພດັທະນາ.  
 
10.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນບນັດາໜັ້າວຽກຂອງຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່
ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າ
ໃນຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, 
ນຕິກິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
 
ໄລຍະທ ີ1: ການທບົທວນດ ັ້ານບ ລຫິານ ສ າລບັ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜທີບົທວນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ເມ ໍ່ ອຜູ ັ້ພດັທະນາສ າເລດັການຮໍ່ າງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພ ັ້ອມກບັໜງັສ 
ສະເໜຮີບັຮອງ, ພະແນກສງັລວມ ຈະລງົທະບຽນໜງັສ ສະເໜຂີ ການ
ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ພະແນກສງັລວມ ຈະກວດກາວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ສົໍ່ ງສ າເນາົເອກະສານບດົລາຍ
ງານ ສາມ (3) ຊຸດ ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນ
ຂະບວນການຮບັຮອງແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງລະບຸລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັ ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ/ສະຖານະປະຈບຸນັ
ຂອງໂຄງການທີໍ່ ກ າລງັສະເໜພີຈິາລະນາ; 

- ພະແນກສງັລວມ ລງົທະບຽນໃຫ ັ້ໜງັສ ສະເໜ ີ ແລະ ເລກທຂີາເຂົ ັ້າໃຫ ັ້
ເອກະສານຕາມລ າດບັ. ຫຼງັຈາກສ າເລດັລງົທະບຽນໃຫ ັ້ໜງັສ ສະເໜຂີ ການ
ຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ພາລະບດົບາດຂອງ ພະແນກສງັລວມ ໃນຂະບວນການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຕົ ັ້ນຕ ແມໍ່ ນ ຮບັ, ສົໍ່ ງຕ ໍ່ , ຄຸ ັ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຕດິຕາມ
ເອກະສານ ແລະ ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອທບົທວນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສອງ (2) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ.  

ໝາຍເຫດ ຫຼງັຈາກ ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ  ແລະ 
ສ າເລດັດ າເນນີກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຈະສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງຫວົໜັ້ານະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັຈາກ ພະແນກສງັລວມ, ໜງັສ ສະເໜທີບົທວນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫວົໜັ້າກມົອໍ່ ານຜໍ່ ານຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ອໍ່ ານຜໍ່ ານບດົລາຍງານ ແລະ ກ າໄດ ັ້ປະເດນັສ າຄນັ ຈາກ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທ າມະຊາດ, 



128 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ, ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ, ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທ າມະຊາດ, ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ 
ແຜນການພດັທະນາຊນົເຜົໍ່ າ (ຖ ັ້າມ)ີ ທີໍ່ ຈະນ າໃຊ ັ້ກບັປະຊາຊນົທີໍ່ ຈະຖ ກຜນົ
ກະທບົໃນຂອບເຂດໂຄງການ ໂດຍໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍການ
ພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຂອງ 
ສປປ ລາວ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາວໍ່ າ ບດົລາຍງານໄດ ັ້ມເີນ ັ້ອໃນພວົພນັກບັການກວດກາຂ ັ້
ມູນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທີໍ່ ມແີລ ັ້ວ ແລະ ການສ າຫຼວດພ ັ້ນຖານກໍ່ ຽວກບັສະພາບ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຕວົຈງິ ແລະ ການກ ານດົເຂດທີໍ່ ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ການດ າເນນີ
ງານຂອງໂຄງການຈະສ ັ້າງຜນົກະທບົສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທຸກປະເພດທີໍ່ ສງັເກດໄດ ັ້ 
ແລ ັ້ວບ ໍ່  ແລະ ສກຶສາເບິໍ່ ງຂ ັ້ມູນໂຄງການໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ການດ າ
ເນນີງານ ລວມທງັວເິຄາະມນົລະພດິທີໍ່ ຈະເກດີຈາກໂຄງການ ແລະ ມາດ
ຕະການແກ ັ້ໄຂ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ແລະ ແຜນ ໃຫ ັ້ 
ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ສົໍ່ ງໃບກດິສ າພນັໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງພະແນກທີໍ່ ຖ ກ
ກ ານດົໃຫ ັ້ດ າເນນີການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ
ຕນົກໍ່ ຽວກບັພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມເປັນຫໍ່ ວງຂອງຕນົ/ເນ ັ້ອໃນທີໍ່ ຕ ັ້ອງປະເມນີ ຫຼ  
ລະບຸຕ ໍ່ ມໃນຂັ ັ້ນຕ ໍ່ ໄປ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກການທບົທວນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງຕນົກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ສົໍ່ ງໃບ
ກດິສ າພນັແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງພະແນກການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນ
ກມົ; 

- ຜູ ັ້ພັດທະນາ  ຕ ັ້ອງກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເປັນພາສາລາວ ເຊັໍ່ ນກນັ. ຖ ັ້າບ ໍ່ ດັໍ່ ງນັ ັ້ນ 
ກ ຈະບ ໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການພຈິາລະນາອອກໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໃບກດິສ າພນັຊີ ັ້ນ າ ພະແນກສງັລວມ ໃຫ ັ້ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ແລະ ແຜນ ໃຫ ັ້  
ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັຂອງຫວົໜັ້າກມົ (ຖັ້າມ)ີ; 
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- ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງສ າເນາົເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຊັໍ່ ນກນັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງພາຍ
ໃນ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ອທບົທວນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນ 
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັຈາກ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກສງັລວມ ອງີໃສໍ່ ການຊີ ັ້ນ າຂອງຫວົໜັ້າກມົ ສົໍ່ ງໃບກດິສ າພນັ, 
ແບບຟອມຮບັເອກະສານ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຄ  ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະ   
ແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເພ ໍ່ ອທບົທວນ; 

- ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍໃບກດິສ າພນັ ແລະ ລາຍ
ລະອຽດກໍ່ ຽວກບັ ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ ຖ ກ
ຮບັຮອງຂອງໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັເພ ໍ່ ອສະເໜທີບົທວນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກທບົ
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ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເກົ ັ້າ (9) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຫວົໜັ້າ
ກມົ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ  ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຄ :  
- ສ າເນາົ ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສ າລບັ ການປະເມນີ

ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ສະຖານະປະຈບຸນັຂອງໂຄງການ; 
- ຊ ໍ່  ແລະ ຂ ັ້ມູນຕດິຕ ໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 
- ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ດ າເນນີການປະເມນີ; 
- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ໂຄງຮໍ່ າງຂອງບດົລາຍງານ ສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສ າລບັການປະເມນີຜນົກະທບົ
ຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ ແລ ັ້ວ
ບ ໍ່ . ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໄດ ັ້ລວມເອາົບດົບນັທກຶກອງ
ປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງການປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະຊຶໍ່ ງເຊນັໂດຍຜູ ັ້ພດັທະນາ 
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ແລະ ຕາງໜັ້າຈາກ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ທຸກຄັ ັ້ງແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໄດ ັ້ມເີນ ັ້ອໃນໃນບດົລາຍງານແລ ັ້ວບ ໍ່  ແລະ ກວດກາວໍ່ າ ບດົ
ລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວໄດ ັ້ລວມເອາົດ ັ້ານຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ແລ ັ້ວບ ໍ່ :  
o ເນ ັ້ອທີໍ່ ເຂດສ ັ້າງເຂ ໍ່ ອນ, 
o ເນ ັ້ອທີໍ່ ເຮ ອນຈກັ, 
o ເນ ັ້ອທີໍ່ ອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ ແລະ ເຂດລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ, 
o ເນ ັ້ອທີໍ່ ເຂດຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ, 
o ແລວສາຍສົໍ່ ງ, 
o ບ ລເິວນຈະສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງເຂົ ັ້າຫາສະໜາມໂຄງການ, 
o ບ ລເິວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການກ ໍ່ ສ ັ້າງໂຄງການ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ  ໄດ ັ້ຖ ກຄດັຕດິເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວ
ບ ໍ່ ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ໄດ ັ້ຖ ກກະກຽມຢໍ່ າງສອດຄໍ່ ອງກບັ (ຄ າແນະນ າ
ກໍ່ ຽວກບັຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ສ າລບັໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າລງົທນຶ) ໂດຍສະເພາະກບັເງ  ໍ່ອນໄຂກ າ
ນດົໄວ ັ້ໃນ ພາກທ ີ2 ມາດຕາ 2.9 ຂອງ ບດົແນະນ າດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ບດົແນະ
ນ າດ ັ້ານວຊິາການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ປະເດນັທີໍ່ ກໍ່ ຽວກບັເນ ັ້ອໃນຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ໄດ ັ້ມີ
ໃນຮໍ່ າງບດົລາຍງານແລ ັ້ວບ ໍ່ : 
o ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, 
o ຂ ັ້ມູນ ແລະ ບດົສະຫຸຼບກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ, 
o ບດົບນັຍດັຂອງລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
o ເງ  ໍ່ອນໄຂສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຕວົຈງິ, 
o ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ, 
o ການວເິຄາະກໍ່ ຽວກບັໜໍ່ ວຍງານ, ພາກສໍ່ ວນ ແລະ ຂະແໜງການ

ຮບັຜດິຊອບຄຸ ັ້ມຄອງ, 
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o ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ , ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ ແລະ ການເຜຍີແຜໍ່
ໂຄງການ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ມເີນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັແຜນ ໂດຍ
ສະເພາະດ ັ້ານຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ແລ ັ້ວບ ໍ່ :  
o ປະເດນັທົໍ່ ວໄປຂອງແຜນ, 
o ແຜນຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັ, 
o ແຜນຄຸ ັ້ມຄອງສງັຄມົ, ຂັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັ ແລະ ແຜນງານສະໜບັສະໜນູ, 
o ແຜນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ, 
o ງບົປະມານທີໍ່ ຈະນ າໃຊ ັ້; 

- ໃນກ ລະນເີນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານ ບ ໍ່ ຄບົຖ ັ້ວນຕາມ ຂອບເຂດການສກຶສາ 
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ ແລະ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ
ໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງປັບປຸງບດົລາຍງານຕາມຄ າ
ເຫນັຂອພະແນກ ແລະ ສົໍ່ ງຮໍ່ າງເຂົ ັ້າຄ ນໃໝໍ່ ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ  ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາຊາບຈະແຈ ັ້ງ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່
ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການທບົທວນຂອງຕນົ;  

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ປະເດນັ ຫຼ  ຫວົຂ ັ້ທີໍ່ ຄວນລະບຸ
ເຂົ ັ້າເພີໍ່ ມໃນບດົລາຍງານ ອງີຕາມຄວາມຈ າເປັນດ ັ້ານເຕກັນກິ; 

- ດ າເນນີການກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າ
ຕກົແບບຍ ນຍງົ ກໍ່ ອນຈະນ າເອາົ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເຂົ ັ້າສູໍ່ ການພຈິາລະຈາຮບັຮອງໄລຍະ
ທ ີ2; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ 
ດັໍ່ ງນີ ັ້:   
o ກ ລະນທີ ີ I: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ

ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ (ການທບົທວນດ ັ້ານບ ລຫິານ) ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົ
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ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຊນັ (ຖັ້າໄດ ັ້
ຮບັການເຫນັດ)ີ; 

o ກ ລະນທີ ີ II: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຊນັ (ຖັ້າໄດ ັ້ຮບັການເຫນັດ)ີ; 

o ກ ລະນທີ ີ III: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ 
ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການຊີ ັ້ແຈງ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ (ຖັ້າມ)ີ 
ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຊນັ (ຖັ້າໄດ ັ້ຮບັການເຫນັດ)ີ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ສງັເກດຂອງຕນົ ແລະ ສົໍ່ ງ
ໃຫ ັ້ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົຊາບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົລາຍງານເຖງິ ຫວົໜັ້າກມົ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງຜນົການທບົ
ທວນຂອງຕນົກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກບັເອກະສານຄດັຕດິ; 

- ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ສງັເກດ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງຕນົກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ສ າລບັ ກ ລະນທີ ີI ແລະ ກ ລະນທີ ີII; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ ມກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ສ າລບັ ກ ລະນີ
ທ ີIII. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວຫ ັ້າ (25) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໃບກດິສ າພນັຈາກ ພະແນກ
ສງັລວມ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ ສະເໜຂີ ທດິຊີ ັ້ນ າຈາກຫວົໜັ້າກມົ; 
- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕບິດັ ຫຼ  ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມກໍ່ ຽວກບັ ບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ທບົທວນເນ ັ້ອໃນດ ັ້ານເຕກັນກິ ຂອງ ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ອງີຕາມຮໍ່ າງໜງັສ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະ
ເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ສົໍ່ ງລາຍງານມາ
ພຈິາລະນາທບົທວນ; 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົກວດກາວໍ່ າ ປະເດນັສ າຄນັສະເພາະໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ບນັຫາ
ກໍ່ ຽວກບັການຟ ັ້ນຟູຊວີດິການເປັນຢູໍ່  ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ໄດ ັ້ຖ ກລະບຸ
ໄວ ັ້ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົສມົທຽບເບິໍ່ ງວໍ່ າ ປະເດນັທີໍ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ສອດຄໍ່ ອງກບັ ຄ າແນະນ າຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
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ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລ ັ້ວ
ບ ໍ່ ; 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົກວດກາ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ສມົທຽບກບັ 
ບດົແນະນ າວຊິາການສ າລບັການຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັຂອງ
ຕນົໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຜນົການທບົທວນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ພ ັ້ອມທງັຍກົໃຫ ັ້
ເຫນັຂ ັ້ສງັເກດຂອງຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິເອດັ (11) ວນັລດັຖະການ. 

ໝາຍເຫດ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຂ ັ້
ມູນສ າຄນັກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ ມຄີບົຖັ້ວນແລ ັ້ວກໍ່ ອນສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະຈາໃຊ ັ້ໃນ
ການຮບັຮອງ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 6: ການພຈິາລະນາຮບັຮອງດ ັ້ານບ ລຫິານ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 6: ການພຈິາລະນາຮບັຮອງດ ັ້ານບ ລຫິານ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະ
ເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະ       
ແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 
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- ຄ າເຫນັ ຫຼ  ຂ ັ້ສງັເກດ ຂອງຮອງຫວົໜັ້າກມົ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທບົ
ທວນຄ າເຫນັຕໍ່ າງໆ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ. ຫວົໜັ້າກມົອໍ່ ານຜໍ່ ານຮໍ່ າງບດົລາຍງານ 
ຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງຮອງຫວົໜັ້າ
ກມົ ແລ ັ້ວຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການທບົທວນຂອງ ຫວົໜັ້າກມົ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ແມໍ່ ນຈະເຊນັ ຮໍ່ າງໜງັສ ຂອງ 

ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ (ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ໜັ້າວຽກທ ີ 4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້) ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຈະປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນ
ບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ ຄ ນໃໝໍ່  ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຄ ນໃໝໍ່  ນບັແຕໍ່  ໜັ້າວຽກທ ີ4 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການຮບັຮອງດ ັ້ານບ ລຫິານ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່
ໄດ ັ້ຮບັແມໍ່ ນຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ຄບົຖັ້ວນ, ສະນັ ັ້ນ ຈ ຶໍ່ ງຈະສະເໜໃີຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຈ ານວນ ສບິຫ ັ້າ (15) ຊຸດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຟາຍຄອມພວິເຕຂີອງບດົດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ໃຫ ັ້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພ ັ້ອມກບັ ໜງັສ 
ສະເໜຂີ ການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ; 

- ການປະຕເິສດບດົລາຍງານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຮໍ່ າງໜງັສ ຂອງ ພະແນກທບົທວນ
ບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
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ໂຄງລໍ່ າງ (ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້) ແລ ັ້ວສົໍ່ ງ
ໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກ
ທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ແລະ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການ
ປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ໃນແຕໍ່ ລະກ ລະນຂີ ັ້າງເທງິ, ຫວົໜັ້າກມົຈະເຊນັຮໍ່ າງໜງັສ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລ ັ້ວຊີ ັ້ນ າ
ໃຫ ັ້  ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັລດັຖະການ ຮບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການລາຍງານຈາກ 
ຮອງຫວົໜັ້າກມົ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການມອບໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1.7: ການມອບໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ຂອງຫວົໜັ້າກມົເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກສງັລວມ ສົໍ່ ງໜງັສ ຂອງຫວົໜັ້າກມົໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ
ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ ເນ ັ້ອໃນ
ຂອງຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ; 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງປັບປຸງເນ ັ້ອໃນຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງເຂົ ັ້າເພ ໍ່ ອຂ ການ
ຮບັຮອງດ ັ້ານບ ລຫິານອກີຄັ ັ້ງ ຊຶໍ່ ງຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຄ ນໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່  ໜ ັ້າ
ວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການມອບໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1.8: ການມອບໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຂອງ ຫວົໜັ້າກມົ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ສົໍ່ ງໜງັສ ປະຕເິສດ ຫຼ  ປະກອບຄ າເຫນັ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອສ ບຕ ໍ່ ຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານບ ລຫິານ; 

- ສົໍ່ ງໜງັສ ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຊາບວໍ່ າ 
ຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານບ ລສິດັໄດ ັ້ສ າເລດັສມົບູນ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນ
ຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສົໍ່ ງ
ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການ
ປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ການແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ການເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນ
ຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ ຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
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ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ພາຍຫຼງັສ າເລດັ
ການທບົທວນດ ັ້ານບ ລຫິານ; 

- ເມ ໍ່ ອເນ ັ້ອໃນຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຖ ກຮບັຮອງເພ ໍ່ ອກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູໍ່ ການທບົທວນ
ດ ັ້ານເຕກັນກິແລ ັ້ວ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງກະກຽມ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສບິຫ ັ້າ (15) ຊຸດ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງ
ໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມ
ຕົ ັ້ນຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອ

ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

 
ໄລຍະທ ີ2: ການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ ສ າລບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ໜງັສ ສະເໜຂີ ການທບົທວນ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົ
ຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ເມ ໍ່ ອ ການທບົທວນດ ັ້ານບ ລຫິານ ສ າລບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ
ແລ ັ້ວ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ ສ າລບັ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ເພ ໍ່ ອກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູໍ່ ການຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ພະແນກສງັລວມ ຮບັເອາົ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ຮບັຮອງ. ພະແນກສງັລວມ ລງົທະບຽນເອກະສານໜງັສ ສະເໜຂີ ການທບົ
ທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ຮບັຮອງ; 

- ພະແນກສງັລວມ ກວດກາວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ລະບຸລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັ
ສະຖານະ ແລະ ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆແລ ັ້ວ
ບ ໍ່ . ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງລະບຸກໍ່ ຽວກບັຄວາມເປັນມາ ແລະ ໜງັສ ອະທບິາຍກໍ່ ຽວ
ກບັການປໍ່ ຽນແປງນບັແຕໍ່ ຈາກຮໍ່ າງສະບບັທ າອດິ ຂອງ ບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ອງີຕາມຄ າເຫນັ
ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັໃນໄລຍະການທບົທວນດ ັ້ານບ ລຫິານ (ຖັ້າມ)ີ; 

- ພະແນກສງັລວມ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຄບົ ສບິຫ ັ້າ (15) ຊຸດ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

- ພະແນກສງັລວມ ລບົທະບຽນໃຫ ັ້ໜງັສ ສະເໜຂີ ການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ແລະ ເລກທຂີາເຂົ ັ້າຕາມລ າດບັ ແລະ ສົໍ່ ງຮໍ່ າງບດົລາຍງານໃຫ ັ້  ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັລະບຸລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັການສະເໜຂີ ການທບົທວນດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງສະບບັຫຼ ັ້າສຸດ ຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາຮບັຮອງດ ັ້ານເຕກັນກິ. 

ໝາຍເຫດ - ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງໝາຍເລກທໃີໝໍ່ ໃຫ ັ້ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທຸກຄັ ັ້ງທໄີດ ັ້
ຖ ກປັບປຸງ ກໍ່ ອນສົໍ່ ງເຂົ ັ້າພຈິາລະນາ; 

- ຮໍ່ າງບດົລາຍງານສະບບັປັບປຸງ ແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງທີໍ່ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໃນ 
ສອງ (2) ຮູບແບບ ຄ  ຮູບແບບສະອາດ (clean copy) ແລະ ຮູບແບບ
ສະແດງການປໍ່ ຽນແປງ (track changes) ຈາກສະບບັທີໍ່ ສົໍ່ ງກໍ່ ອນໜັ້ານັ ັ້ນ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໂດຍ ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 10: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໂດຍ ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີ ການທບົທວນ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ພະແນກສງັລວມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫວົໜັ້າກມົ ອໍ່ ານຜໍ່ ານບດົລາຍງານ ແລະ ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍ
ງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ  
ສ ບຕ ໍ່ ທບົທວນບດົລາຍງານ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜທີີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັນັ ັ້ນໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານ
ການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເພ ໍ່ ອ
ສ ບຕ ໍ່ ທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານ; 

- ອງີໃສໍ່ ຜນົການທບົທວນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງຕນົ, ຫວົໜັ້າກມົ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມ
ເປັນຫໍ່ ວງ ຫຼ  ເນ ັ້ອໃນທີໍ່ ຕ ັ້ອງເພີໍ່ ມລະອຽດເຂົ ັ້າຕ ໍ່ ມ  ໃນຮໍ່ າງບດົລາຍງານການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການຊີ ັ້ນ າ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະ
ລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກໍ່ ຽວກບັການສ ບຕ ໍ່ ທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງ 
ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເກົ ັ້າ (9) ວນັລດັຖະການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 11: ການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ ສ າລບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໂດຍ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 11: ການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ ສ າລບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ and ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ໂດຍ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ການຊີ ັ້ນ າຂອງຫວົໜັ້າກມົ; 
- ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ

ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ສາລະບານຂອງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ
ສອດຄໍ່ ອງກບັ ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ 
ແລະ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ແລ ັ້ວບ ໍ່ . ຖ ັ້າ 
ສາລະບານບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງແລ ັ້ວ, ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງປັບປຸງຮໍ່ າງບດົລາຍງານຕາມຄ າ
ເຫນັຂອງພະແນກນີ ັ້ ແລະ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າມາຄ ນໃໝໍ່ . ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານ
ການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທບົ
ທວນລະອຽດວໍ່ າໄດ ັ້ມເີນ ັ້ອໃນຫວົຂ ັ້ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ແລ ັ້ວບ ໍ່  ແລະ ກວດກາວໍ່ າ ຂ ັ້ມູນຕ ໍ່
ໄປນີ ັ້ມຄີບົຖ ັ້ວນແລ ັ້ວບ ໍ່  ຖ ັ້າທຽບກບັສະຖານະຂອງໂຄງການ:   
o ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, 
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o ບດົບນັຍດັຂອງລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
o ລາຍລະອຽດທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ ແລະ ເຂດທີໍ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ, 
o ການທບົທວນບດົຮຽນ ແລະ ເອກະສານດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 

ທ າມະຊາດ, 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ການເປີດກວ ັ້າງ

ປຶກສາຫາລ ກບັອງົການປົກຄອງເມ ອງ ແລະ ບ ັ້ານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອງ, 
o ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 

ການວາງແຜນມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ, 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ບ ລສິດັທີໍ່ ປຶກສາ, 
o ຜນົການສກຶສາຂ ັ້ມູນທຽບຖານດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ

ຊາດ, 
o ຜນົກະທບົສ າຄນັຂອງໂຄງການ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜມີາດຕະການແກ ັ້ໄຂ, 
o ການມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມຂອງສາທາລະນະ, ຜນົກະທບົສະສມົ ແລະ ການປະ

ເມນີຄວາມສໍ່ ຽງ, 
o ແຜນຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນສ າລບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ

ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, 
o ແຜນທີໍ່  ແລະ ແຜໍ່ ນແຕ ັ້ມທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
o ຫຼກັຖານສະແດງການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ການເປີດກວ ັ້າງປຶກສາ

ຫາລ ກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ (ຖັ້າຈ າເປັນ); 
- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 

ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ສມົທຽບເນ ັ້ອໃນໃສໍ່  ບດົແນະນ າດ ັ້ານວຊິາການກໍ່ ຽວ
ກບັການຂຽນ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັວທິກີານ ແລະ 
ແຜນວຽກ ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ແລ ັ້ວບ ໍ່ :  
o ການເກບັກ າ ແລະ ການທບົທວນບດົຮຽນ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
o ການສ າຫຼວດພາກສະໜາມເພ ໍ່ ອເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ລວມທງັການປຶກສາຫາລ 

ກບັພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ບ ັ້ານທີໍ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ, 
o ການສ າຫຼວດເຂດສະຖານທີໍ່ ໂຄງການ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັ ອງົການ

ປົກຄອງເມ ອງ ແລະ ບ ັ້ານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
o ການທບົທວນ ແລະ ການວເິຄາະຂ ັ້ມູນ ແລະ ການກະກຽມບດົລາຍງານ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ເອກະສານຈ າເປັນໃຊ ັ້ໃນການປະເມນີ 
ເຊັໍ່ ນ ແຜນທີໍ່ ໂຄງການ, ແຜນວຽກ, ງບົປະມານໃຊ ັ້ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
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ແຜນພດັທະນາສງັຄມົ, ຜນົການສ າຫຼວດທີໍ່ ຈ າເປັນ ໄດ ັ້ມແີລ ັ້ວບ ໍ່ . ຖັ້າເຫນັວໍ່ າ
ມຂີ ັ້ມູນໃດໜຶໍ່ ງຈ າເປັນຕ ັ້ອງມໃີນບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, ພະແນກທບົທວນ
ບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ ຕ ັ້ອງຍກົໃຫ ັ້ເຫນັໃນຮໍ່ າງໜງັສ ທີໍ່ ຕນົຈະກະກຽມລາຍງານຫວົໜັ້າ
ກມົ. ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະ
ລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ສງັເກດ (ຖັ້າມ)ີ 
ທີໍ່ ມຕີ ໍ່  ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ອງີໃສໍ່  ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າ
ວຽກທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ບດົລາຍງານມເີນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັຜນົ
ກະທບົຂອງກດິຈະກ າຂອງໂຄງການຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມດ ັ້ານຊວີະ, ສງັຄມົ ແລະ 
ວດັທະນະທ າ ແລ ັ້ວບ ໍ່ . ຜນົກະທບົດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນແຕໍ່ ລະໄລຍະຂອງ
ໂຄງການ ຄ : (i) ໄລຍະກໍ່ ອນການກ ໍ່ ສ ັ້າງ; (ii) ໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ; (iii) ໄລຍະດ າເນນີ
ງານ ນັ ັ້ນເປັນແນວໃດ. ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ບດົ
ລາຍງານໄດ ັ້ມເີນ ັ້ອໃນຜນົກະທບົສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜວີທິກີານແກ ັ້ໄຂ 
ແລ ັ້ວບ ໍ່ : 
o ທບົທວນບດົລາຍງານໂດຍອງີໃສໍ່  ບນັຊກີວດກາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົແນະ

ນ າດ ັ້ານວຊິາການສ າລບັການທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ (ມນັເປັນບດົລາຍງານທີໍ່
ກ ານດົຂອບເຂດການປະເມີນີ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສ າລບັ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ; 

o ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທບົທວນມາດຕາ ແລະ ຫວົຂ ັ້ໃໝໍ່ ທີໍ່ ເພີໍ່ ມເຂົ ັ້າ
ມາໃນ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມທງັແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຮບັຊາບ; 

- ພາຍຫຼງັສ າເລດັການທບົທວນ, ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກະກຽມ ບດົລາຍ
ງານກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
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ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໂດຍຍກົ
ໃຫ ັ້ເຫນັຂ ັ້ສງັເກດຂອງຕນົໃນກ ລະນກີານຮບັຮອງ, ການປະຕເິສດ ເພ ໍ່ ອລາຍ
ງານ ຫວົໜັ້າກມົ ພຈິາລະນາຕດັສນິ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ; 

- ການທບົທວນຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ອາດມີ
ຜນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
o ກ ລະນທີ ີ I: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ

ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ຮບັຮອງ ການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່
ມເີນ ັ້ອໃນດ ັ້ານຕໍ່ າງໆຄບົຖັ້ວນ ແລະ ໄດ ັ້ຖ ກປຶກສາຫາລ ແກ ັ້ໄຂໃນໄລຍະ
ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງທາບທາມກບັສາທາລະນະ  ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຊນັ (ຖັ້າໄດ ັ້
ຮບັການເຫນັດ)ີ ພາຍຫຼງັສ າເລດັການທບົທວນ; 

o ກ ລະນທີ ີ II: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະຕເິສດ ການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຊນັ (ຖັ້າໄດ ັ້ຮບັການເຫນັດ)ີ ພາຍຫຼງັສ າເລດັການທບົທວນ 
ແລ ັ້ວເຫນັວໍ່ າມຜີນົກະທບົດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດທີໍ່
ສ າຄນັຫຼາຍອນັບ ໍ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດ ັ້; 

o ກ ລະນທີ ີ III: ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ 
ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການອະທບິາຍທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ (ຖັ້າ
ຈ າເປັນ) ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຊນັ (ຖັ້າໄດ ັ້ຮບັການເຫນັດ)ີ ຫຼງັສ າເລດັການທບົທວນ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ສະເໜຂີ ທດິຊີ ັ້ນ າກໍ່ ຽວກບັຜນົການປະເມນີ
ຂອງຕນົ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເຊນັອອກເຖງິຫວົ
ໜັ້າກມົ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ.  
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໜງັສ ສະເໜຂີ ທດິຊີ ັ້ນ າ ກໍ່ ຽວກບັຜນົການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ເອກະສານທີໍ່ ຄດັຕດິບດົລາຍງານຫຍ ັ້ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົ ແລະ ຮອງ
ຫວົໜັ້າກມົ; 

- ບດົລາຍງານສະເພາະກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົ 
ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າ
ກມົ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ  ເຖງິ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງ
ກໍ່ ຽວກບັຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບ
ຍ ນຍງົ ອງີຕາມ ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາ
ໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົ ແລະ ຮອງຫວົ
ໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ຮບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໃບກດິສ າພນັຈາກ ພະແນກ
ສງັລວມ  ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການພຈິາລະນາຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ໜັ້າວຽກທ ີ 12: ການພຈິາລະນາຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ ສະເໜຂີ ັ້ທດິຊີ ັ້ນ າ ຈາກ ຫວົໜັ້າກມົ ກໍ່ ຽວກບັຜນົການບດົລາຍງານ; 
- ບດົລາຍງານສະເພາະກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 
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- ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ  ເຖງິ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຕາມບດົແນະນ າ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ທບົທວນເນ ັ້ອໃນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າ
ເຫນັ ຫຼ  ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໂດຍສມົທຽບກບັ
ບນັຊກີວດກາ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຄ າເຫນັຂອງຕນົໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຜນົການທບົທວນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຂ ັ້ສງັເກດຂອງ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາຮບັຮອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເກົ ັ້າ (9) ວນັລດັຖະການ. 

ໝາຍເຫດ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຂ ັ້
ມູນສ າຄນັກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ ມຄີບົຖັ້ວນແລ ັ້ວກໍ່ ອນສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະຈາໃຊ ັ້ໃນ
ການຮບັຮອງ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ13: ການພຈິາລະນາສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ ພ ັ້ອມທງັເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງການປຶກສາຫາລ ກບັ
ສາທາລະນະ  
ໜັ້າວຽກທ ີ 13: ການພຈິາລະນາສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ ພ ັ້ອມທງັເຊນັເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງການປຶກສາ
ຫາລ ກບັສາທາລະນະ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ ສະເໜຂີ ທດິຊີ ັ້ນ າ ຈາກ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ຫຼ  ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ພະແນກ
ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ຮໍ່ າງໜງັສ  ເຖງິ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ອງີຕາມ ບດົແນະນ າ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 

- ຄ າເຫນັຈາກ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທບົທວນ
ບນັດາຄ າເຫນັຕໍ່ າງໆ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. ຫວົໜັ້າກມົ ອໍ່ ານຜໍ່ ານບດົລາຍ
ງານຜນົການທບົທວນຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງ ຮອງ
ຫວົໜັ້າກມົ ແລ ັ້ວຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັການພຈິາລະນາຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການ
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ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຫວົໜັ້າກມົ ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ສົໍ່ ງຮໍ່ າງບດົລາຍງານໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມ
ທງັແຈ ັ້ງຄ າເຫນັ ຫຼ  ຈດຸທີໍ່ ຕ ັ້ອງການຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິ (10) ວນັລດັຖະການ ຮບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຈາກ ຮອງຫວົ
ໜັ້າກມົ. 

ໝາຍເຫດ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານເຕກັນກິກບັ 
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ14: ການກະກຽມ ແລະ ເຜຍີແຜໍ່ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ໍ່  ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2.6: ການກະກຽມ ແລະ ການເຜຍີແຜໍ່ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ໍ່  ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ
ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໃບກດິສ າພນັທດິຊີ ັ້ນ າຈາກຫວົໜັ້າກມົ; 
- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ; 
- ຄ າເຫນັຂອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ໜງັສ  ຂອງ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຖງິ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ ຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ອງີຕາມ ບດົແນະນ າ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 

- ຄ າເຫນັຂອງຮອງຫວົໜັ້າກມົ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ສົໍ່ ງໜງັສ ເຊນີ
ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ. ກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈດັກອງປະຊຸມດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ 
ນ າພາລງົຢັ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ສໍ່ ວນມູນຄໍ່ າໃຊ ັ້ຈໍ່ າຍໃນການຈດັ ແມໍ່ ນ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ແລະ 
ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ; 

- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີໍ່  ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕ ັ້ອງສງົໜງັສ ເຊນີ ແລະ ໜງັສ ຂ ຄ າເຫນັ ເຖງິ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້:  
o ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 

 ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
 ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, 
 ກມົຄຸ ັ້ມຄອງທີໍ່ ດນິ; 

o ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
 ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກສງັຄມົ-ຊຸມ

ຊນົ), 
 ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ), 
 ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 

o ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
 ກມົປໍ່ າໄມ ັ້, 
 ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 

o ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: 
 ກມົສົໍ່ ງເສມີສຸຂະພາບ-ສຸຂະສກຶສາ; 

o ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 
o ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂັ ັ້ນແຂວງ 

ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນໆ ອງີໃສໍ່ ທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖິງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຕໍ່ າງໆ ເພ ໍ່ ອທບົທວນ ແລະ ຂ ຄ າເຫນັ ກໍ່ ຽວກບັ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ  ພ ັ້ອມທັງເຊີນເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກັບ
ສາທາລະນະ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິ (10) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັທດິຊີ ັ້ນ າ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜັງສ ຂ ຄ າ ເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ໜງັສ ເຊີນ
ປະຊຸມ ຈາກ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 15: ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 15: ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 

o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງທີໍ່ ດນິ; 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກສງັຄມົ-ຊຸມຊນົ),  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ), 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້, 
o ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 

- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີສຸຂະພາບ-ສຸຂະສກຶສາ; 

- ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 
- ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ 

ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນໆ ອງີໃສໍ່ ທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ  ຈາກ ຫວົໜັ້າກມົ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
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ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ.  

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ບນັດາໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທີໍ່ ໄດ ັ້ກໍ່ າວມານັ ັ້ນ ທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ; 

- ແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍງານກະກຽມບນັຊຂີ ັ້ສງັເກດ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງຕນົ ກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ  ແລະ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນພະລງັງານ  ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັເນັ ັ້ນເພີໍ່ ມກໍ່ ຽວກບັ ຄວາມສອດຄໍ່ ອງຂອງບດົລາຍ
ງານ ກບັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຂອງແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ກໍ່ າວມາ ເຖງິ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການ
ປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແລະ ຫວົໜັ້າ
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອປະກອບຄ າ
ເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສງັເກດ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັໜງັສ ຂ ຄ າເຫນັ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ16: ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ 
ໜັ້າວຽກທ ີ16: ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງທີໍ່ ດນິ; 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກສງັຄມົ-ຊຸມຊນົ),  
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o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ), 

o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 

o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້, 
o ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 

- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີສຸຂະພາບ-ສຸຂະສກຶສາ; 

- ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 
- ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ 

ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນໆ ອງີໃສໍ່ ທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ; 
- ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ ແລະ 
ໜງັສ ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ
ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໂດຍປະສານກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈດັກອງປະຊຸມວຊິາ
ການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຢູໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ໃນໄລຍະ
ການທບົທວນ; 

- ໃນກອງປະຊຸມດັໍ່ ງກໍ່ າວ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕ ໍ່  ຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າ
ຈາກກມົກອງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຢູໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງ, ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
ລວມທງັພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຊຶໍ່ ງຕ ັ້ອງຖ ກເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ ແລະ ສາມາດ
ກວດກາພາກສະໜາມຕ ໍ່ ມອກີ ຖັ້າຈ າເປັນ; 

- ໃນໄລຍະການເກບັກ າຂ ັ້ມູນເພ ໍ່ ອກະກຽມ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງຈດັກອງ
ປະຊຸມເຜຍີແຜໍ່ ໂຄງການ ຕ ໍ່  ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ແລະ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ໃນຮູບແບບຕໍ່ າງໆ ທງັເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ເພ ໍ່ ອອະທບິາຍ
ກໍ່ ຽວກບັແຜນການພດັທະນາ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມທງັຮບັຟັງຄ າເຫນັຂອງປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ແລະ 
ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
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- ເພ ໍ່ ອປະຕບິດັຕາມ ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ກໍ່ ອນອອກໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງຈດັ
ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
o ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ແລະ ເມ ອງ (ເພ ໍ່ ອສ ັ້າງ ຮໍ່ າງສະບບັທ າອດິ 

ຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ/ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ/ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ), 

o ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການກວດກາພາກສະໜາມ 
(ເພ ໍ່ ອສ ັ້າງ ຮໍ່ າງສະບບັທສີອງ ຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ/ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ/ແຜນການຈດັສນັ
ຍກົຍ ັ້າຍ); ແລະ 

o ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ (ເພ ໍ່ ອສ ັ້າງ ຮໍ່ າງສະບບັທີ
ສາມ ຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ/ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ/ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ); 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຂອງ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕ ັ້ອງເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມີ
ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມຢໍ່ າງກວ ັ້າງຂວາງຈາກພາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງໆ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລ ດັໍ່ ງກໍ່ າວ. ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມຢໍ່ າງກວ ັ້າງຂວາງຈາກພາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງໆ ຕ ັ້ອງ
ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມທຸີກຂັ ັ້ນ ເປັນຕົ ັ້ນ ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ, ໜໍ່ ວຍງານລດັຂັ ັ້ນ
ທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ແລະ ສູນກາງ ແລະ ອງົການລດັອ ໍ່ ນໆ ໃນໄລຍະການວາງແຜນ
ໂຄງການ. ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ລະບຽບ
ການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກ ານດົວໍ່ າ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທຸກຝໍ່ າຍ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຖ ກເຊນີເຂົ ັ້າມີ
ສໍ່ ວນຮໍ່ ວມໃນການພດັທະນາ, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມ
ກວດກາໂຄງການ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັລະບຽບການຕໍ່ າງໆຂອງຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ທີໍ່ ກ ານດົໃຫ ັ້ຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກບັຜູ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ 
ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ເປັນຕົ ັ້ນ: 
o ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013, 
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o ບດົແນະນ າວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລງົທນຶ 
ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທ ີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວນັທ ີ19 ທນັວາ 2016, 

o ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ
ປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ ເລກທ ີ 84/ລບ, ວນັທ ີ 5 ເມສາ 
2016, 

o ມາດຕະຖານການຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກມົໄຟຟັ້າ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ ສະບບັເລກທ ີ 585 ແລະ 279 (2001) ຊຶໍ່ ງ
ກ ານດົໃຫ ັ້ມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມຂອງສາທາລະນະໃນຂະບວນການ ການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າ ແລະ ການ
ປຶກສາຫາລ ໃຫ ັ້ເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງໃນຂະບວນການຍກົຍ ັ້າຍຈດັສນັ; ແລະ 

o ລະບຽບການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ ສະບບັເລກທ ີ 
447 ກໍ່ ຽວກບັການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າ ໃນ ສປປ 
ລາວ (2001) ຊຶໍ່ ງກ ານດົໃຫ ັ້ການມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມຂອງສາທາລະນະ ແມໍ່ ນ
ພນັທະສ າຄນັຂອງຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມທ າ
ມະຊາດ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາຄກັແນໍ່ ວໍ່ າ ໄດ ັ້ມກີານຈດັປະຊຸມກບັປະຊາຊນົ
ທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ເພ ໍ່ ອປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການ
ຟ ັ້ນຟູຊວີດິການເປັນຢູໍ່  ທີໍ່ ເໝາະສມົກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ບູລມິະສດິຂອງ
ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ເປັນພາກສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງການອອກແບບ ແລະ 
ການວາງແຜນໂຄງການ. ຈດຸປະສງົຂອງການຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລ ດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ແມໍ່ ນ:  
o ເຜຍີແຜໍ່ ຂ ັ້ມູນໂຄງການຢໍ່ າງຄບົຖັ້ວນ, ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ າຂອງ

ໂຄງການ ຕ ໍ່  ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ; 
o ເພ ໍ່ ອຮບັເອາົຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄດິ, ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ບູລມິະສດິ

ຂອງປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍທໍ່ າທຂີອງພວກເຂາົຕ ໍ່ ກບັມາດ
ຕະການແກ ັ້ໄຂຜນົກະທບົ, ການທດົແທນ ແລະ ກດິຈະກ າການຟ ັ້ນຟູ
ຊວີດິການເປັນຢູໍ່ ; 

o ເພ ໍ່ ອຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມໃນກດິຈະກ າການຈດັສນັ
ຍກົຍ ັ້າຍ ເຊັໍ່ ນ ຈ ານວນຄນົ ແລະ ຊບັສນິທີໍ່ ຖ ກກະທບົ, ການກ ານດົກດິຈະ
ກ າຟ ັ້ນຟູຊວີດິການເປັນຢູໍ່  ແລະ ແຜນການຕດິຕາມກວດກາການຈດັສນັ
ຍກົຍ ັ້າຍ; 
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o ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງປະຊາຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ແລະ ອງົການປົກຄອງ
ທ ັ້ອງຖິໍ່ ນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ທາງເລ ອກຕໍ່ າງໆສ າລບັການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ 
ແລະ ການຟ ັ້ນຟູຊວີດິການເປັນຢູໍ່ ; 

o ເພ ໍ່ ອດງຶດູດການຮໍ່ ວມມ ຈາກປະຊາຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ເຂົ ັ້າໃນ
ກດິຈະກ າທີໍ່ ຈ າເປັນສ າລບັການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງການ; 

o ເພ ໍ່ ອສ ັ້າງຂັ ັ້ນຕອນການຮ ັ້ອງທຸກທີໍ່ ຈະແຈ ັ້ງ, ປະຕບິດັໄດ ັ້ງໍ່ າຍ ແລະ ມີ
ປະສດິຕຜິນົ; ແລະ 

o ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັຄວາມໂປໍ່ ງໃສໃນທຸກກດິຈະກ າກໍ່ ຽວກບັການເວນຄ ນທີໍ່
ດນິ, ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ, ການທດົແທນ ແລະ ການຟ ັ້ນຟູຊວີດິການເປັນ
ຢູໍ່ ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກວໍ່ າວໍ່ າ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງ
ປຶກສາຫາລ  ກບັ ຜູ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ແລ ັ້ວ
ບ ໍ່ . ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ກດິຈະກ າຕົ ັ້ນຕ ໄດ ັ້ຖ ກ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນໄລຍະຕໍ່ າງໆ ໄປຕາມລຸໍ່ ມນີ ັ້ແລ ັ້ວ:  
o ການຢັ້ຽມຢາມ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກບັ ຫວົໜັ້າກມົ ຫຼ  ຫວົໜ ັ້າໜໍ່ ວຍງານ

ທຽບເທົໍ່ າຂັ ັ້ນສູນກາງ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
o ການຢັ້ຽມຢາມ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກບັ ຫວົໜັ້າພະແນກ ຫຼ  ຫວົໜ ັ້າໜໍ່ ວຍ

ງານທຽບເທົໍ່ າຂັ ັ້ນແຂວງ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
o ການຢັ້ຽມຢາມ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກບັ ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການ ຫຼ  ຫວົໜ ັ້າໜໍ່ ວຍ

ງານທຽບເທົໍ່ າຂັ ັ້ນເມ ອງ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
o ການຈດັປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, 
o ການຈດັປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 

- ການເກບັກ າຂ ັ້ມູນພາກສະໜາມ ຕ ັ້ອງດ າເນນີໃນໄລຍະການຢັ້ຽມຢາມ ແລະ 
ການປຶກສາຫາລ ກບັບ ັ້ານ ແລະ ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຂ ັ້ມູນແກໍ່
ອງົການປົກຄອງບ ັ້ານ ກໍ່ ຽວກບັ ພາບລວມການພດັທະນາໂຄງການ, ລາຍ
ລະອຽດຂອງໂຄງການ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງແນວຄວາມຄດິ
ກໍ່ ຽວກບັສະຖານທຈີດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ຫຼ  ເພ ໍ່ ອຟັງຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວ
ກບັການພດັທະນາໂຄງການ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຕ ັ້ອງກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ກອງປະຊຸມທງັໝດົໄດ ັ້
ຖ ກດ າເນນີໂດຍໃຫ ັ້ຄວາມສ າຄນັໃນການມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມ ຈາກ ອງົການປົກຄອງ
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ບ ັ້ານ (ນາຍບ ັ້ານ ແລະ ຄະນະບ ັ້ານ), ຫວົໜັ້າຄອບຄວົທີໍ່ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັການສູນ
ເສຍຊບັສນິ, ການໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ພ ັ້ອມທງັຕອບຄ າຖາມກໍ່ ຽວກບັສະພາບ
ຖານະເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຄອບຄວົ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແນະນ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງຂຽນເນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັການ
ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ ແລະ ກດິຈະກ າການປຶກສາຫາລ ກບັອງົການປົກຄອນຂັ ັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ເຂົ ັ້າໃນ ຮໍ່ າງຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາລາຍລະອຽດຂອງ ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ; 

- ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ຕ ັ້ອງ (i) ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັການທດົແທນ ແລະ 
ຂະບວນການເກດີສດິໄດ ັ້ຮບັທດົແທນ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແຕໍ່ ລະຄວົເຮ ອນທີໍ່
ເສຍທີໍ່ ດນິ ແລະ/ຫຼ  ທີໍ່ ຈະຍກົຍ ັ້າຍນັ ັ້ນ ຈະບ ໍ່ ມສີະພາບທີໍ່ ດ ັ້ອຍກວໍ່ າກໍ່ ອນມ ີຫຼ  
ໄລຍະບ ໍ່ ມໂີຄງການ, ແລະ (ii) ກ ານດົມາດຕະການຈ າເປັນ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັວໍ່ າ 
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ວດັທະນະທ າຈະຖ ກແກ ັ້ໄຂ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ບດົສງັລວມຂອງການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈະປະກອບມີ
ສະບບັທີໍ່ ເປັນພາສາທີໍ່ ຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ຈະສາມາດເຂົ ັ້າໃຈ
ໄດ ັ້. ຜນົການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ຕ ັ້ອງສະແດງຢູໍ່
ສະຖານທີໍ່ ສາທາລະນະ ລວມທງັ ເຂດໂຄງການ ແລະ ຫ ັ້ອງການຕໍ່ າງໆຂອງຂັ ັ້ນ
ເມ ອງ. ຮູບພາບ, ແຜນວາດ ຕ ັ້ອງກະທດັຮດັ, ມຄີ າອະທບິາຍທີໍ່ ອໍ່ ານເຂົ ັ້າໃຈ
ງໍ່າຍກໍ່ ຽວກບັອງົປະກອບ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິກີານແກ ັ້ໄຂ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງໄປຕດິ 
ແລະ ເຜຍີແຜໍ່ ຢູໍ່ ບ ັ້ານທຸກແຫໍ່ ງທີໍ່ ຖ ກກະທບົ ເພ ໍ່ ອເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງໃນຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລ ຢູໍ່ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ສູນຂ ັ້ມູນໂຄງການ 
ຖ ກຕ ັ້ອງແລ ັ້ວບ ໍ່  (Information Centre). ສູນຂ ັ້ມູນໂຄງການຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັ
ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນຢູໍ່ ເມ  ອງໃນຂອບເຂດໂຄງການ ໂດຍມ ີ ຮູບພາບ, ແຜນວາດ 
ແລະ ຄ າອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ, ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ແລະ ມາດ
ຕະການແກ ັ້ໄຂ. ນອກນັ ັ້ນ, ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົທີໍ່ ຖ ກ
ຮບັຮອງ ສະບບັພາສາອງັກດິ ແລະ ບດົສະຫຸຼບຫຍ ັ້ເປັນພາສາລາວ ຕ ັ້ອງ
ກຽມພ ັ້ອມໃຫ ັ້ສາທາລະນະເຂົ ັ້າເຖງິໄດ ັ້; 
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- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງ ແລະ/ຫຼ  ເກບັກ າການປຶກສາຫາລ ຕໍ່ າງໆ ແລະ 
ສງັລວມເປັນບນັຊເີຫດການຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກະກຽມບນັຊເີຫດການຕໍ່ າງໆ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ . 
ບນັຊດີັໍ່ ງກໍ່ າວ ມລີາຍລະອຽດດັໍ່ ງນີ ັ້:  
o ວນັທຈີດັກອງປະຊຸມ, 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ, 
o ວາລະກອງປະຊຸມ, 
o ຜນົໄດ ັ້ຮບັຕົ ັ້ນຕ  ແລະ ບນັຫາທີໍ່ ຖ ກຍກົຂຶ ັ້ນປຶກສາຫາລ ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກະກຽມບດົລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້
ຮບັຈາກໜໍ່ ວຍງານຕໍ່ າງໆໃນໄລຍະການປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ  ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍຂ ັ້ສງັເກດຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຄ າແນະນ າທີໍ່ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາປັບປຸງ 
ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກໜໍ່ ວຍງານຕໍ່ າງໆ ແລະ ພາກສໍ່ ວນ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ; 

- ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ທງັໝດົ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວຫ ັ້າ (25) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັ ຈາກ ພາກສໍ່ ວນ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຕໍ່ າງໆ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ17: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງເອກະສານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ17: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງເອກະສານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ
ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ທງັໝດົ; 
- ບດົລາຍງານລະອຽດກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ; 
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- ຄ າເຫນັຈາກພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຄ າເຫນັຈາກ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັຄວາມສອດຄໍ່ ອງ
ຂອງຮໍ່ າງບດົລາຍງານກບັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງທີໍ່ ດນິ; 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກສງັຄມົ-ຊຸມຊນົ),  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ), 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້, 
o ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 

- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີສຸຂະພາບ-ສຸຂະສກຶສາ; 

- ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 
- ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ 

ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນໆ ອງີໃສໍ່ ທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ. 
ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກະກຽມບດົລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຄ າເຫນັ ແລະ 
ຄ າແນະນ າທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກໜໍ່ ວຍງານຕໍ່ າງໆ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ
ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ. ພະແນກທບົທວນບດົ
ລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງ
ລໍ່ າງ ຕ ັ້ອງສງັລວມຄ າເຫນັທີໍ່ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ຄ າເຫນັຈາກກອງປະຊຸມ
ວຊິາການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃນນາມຂອງກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງກະຊວງ
ເອງທີໍ່ ມ ີ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຄ າເຫນັທງັໝດົໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອງີໃນການ
ປັບປຸງ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ສງັລວມເປັນບນັຊຂີ ັ້ສງັເກດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ພ ັ້ອມທງັໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ຜູ ັ້
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ພດັທະນາ ປັບປຸງບດົລາຍງານໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ
ໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜງັສ ຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມ, ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຮບັຊາບນ າ; 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼງັຈາກສ າເລດັການປັບປຸງຕາມຄ າເຫນັ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ໂດຍກງົເຖງິ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງເພີໍ່ ມ  ຫຼ  ຄ າເຫນັ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ຊີ ັ້ແຈງ ຫຼ  ແກ ັ້ໄຂຕ ໍ່ ມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິ (10) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງ
ປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ ຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວ.  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງບດົລາຍງານ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 18: ການທບົທວນຂັ ັ້ນທສີອງ ຂອງ ຫວົໜ ັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ໜັ້າວຽກທ ີ18: ການທບົທວນຂັ ັ້ນທສີອງ ຂອງ ຫວົໜ ັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ   
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງ ຂອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ ທງັໝດົ; 
- ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫວົໜັ້າກມົ ທບົທວນເນ ັ້ອໃນດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ອງີໃສໍ່ ການປະ
ເມນີໃນອະດດີ ແລະ ພຈິາລະນາທຽບໃສໍ່ ໂຄງການປະຈບຸນັ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າ
ເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສງັເກດ ຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ສມົທຽບວໍ່ າຫວົຂ ັ້ທງັໝດົທີໍ່ ກ ານດົໃນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ສອດຄໍ່ ອງກບັລະບຽບການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງກະຊວງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. ຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາຈດຸທີໍ່ ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສໍ່
ເປັນພເິສດໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຖັ້າກ ລະນເີປັນໂຄງການລງົທນຶທີໍ່ ມຄີວາມສບັສນົຫຼາຍ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ກວດກາ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ສມົທຽບກບັບນັຊກີວດກາສ າ
ລບັ ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັຂອງຕນົ 
ໃຫ ັ້ ຮອງຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ພະແນກກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຊາບນ າ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັ ຖັ້າຫາກໂຄງການຈະມຜີນົກະທບົຂ ັ້າມຊາຍແດນຕ ໍ່
ສງັຄມົ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ແລະ ຜນົກະທບົຂ ັ້າມຊາຍ
ແດນດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ັ້ອງຖ ກສງັລວມເຂົ ັ້າໃນບດົລາຍງານ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຊໍ່ ວຍ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃນການທບົທວນຮໍ່ າງສະບບັປັບປຸງ ຂອງ ບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຫຼງັຈາກສ າເລດັກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ ທງັ
ໝດົ ດ ັ້ວຍການລາຍງານຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ແນະນ າຂອງຕນົຕ ໍ່ ຫວົໜ ັ້າກມົ ໃນ
ດ ັ້ານຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
o ໃນກ ລະນ ີ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 

ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າມານັ ັ້ນ ຫາກຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວ, 
ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຈະຮໍ່ າງໜງັສ ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
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ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາເຊນັ; 

o ໃນກ ລະນ ີ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າມານັ ັ້ນ ຫາກບ ໍ່ ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ ຄບົຖ ັ້ວນ, ພະ
ແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຈະຮໍ່ າງໜງັສ ສະເໜ ີຜູ ັ້ພດັທະນາ ປັບປຸງ ບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ກໍ່ ອນສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ ໃຫ ັ້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ກ ລະນທີ ີ I: ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຂະບວນການອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອ
ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ຮໍ່ າງໜງັສ ຮບັຮອງການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ (ໜັ້າວຽກທ ີ2.11); 

- ກ ລະນທີ ີII: ສົໍ່ ງຄ າເຫນັ ໂດຍຜໍ່ ານ ພະແນກສງັລວມ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ  ເພ ໍ່ ອ
ປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ກໍ່ ອນຈະສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດສະບບັປັບປຸງ ໃຫ ັ້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ອກີຄັ ັ້ງ (ໜັ້າວຽກທ ີ2.11);  

- ກ ລະນທີ ີIII: ປະຕເິສດ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃນກ ລະນທີີໍ່  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາແລ ັ້ວວໍ່ າ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກຂະບວນການປະເມນີ 
ແລະ ການທບົທວນ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັ ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ສ າຄນັ, ຫຼກີລ ັ້ຽງບ ໍ່ ໄດ ັ້ ແລະ ບ ໍ່
ສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດ ັ້; ຫຼ  ຶ ໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກບັນະໂຍບາຍ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມແຫໍ່ ງຊາດ ຫຼ  ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ສ າເນາົໜງັສ ຂອງແຕໍ່ ລະກ ລະນຂີ ັ້າງເທງິ ເພ ໍ່ ອລາຍງານ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຮບັ
ຊາບນ າ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວເອດັ (21) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາ
ຫາລ ກບັສາທາລະນະ ທງັໝດົ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 19: ການມອບ ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສ າລບັການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ໜັ້າວຽກທ ີ19: ການມອບ ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສ າລບັການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັແຈ ັ້ງ ພະແນກສງັລວມ ກໍ່ ຽວກບັການຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ເພ ໍ່ ອມອບ ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຂອງ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ 
ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮບັຊາບ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໃບກດິສ າພນັຈາກຫວົໜັ້າ
ກມົ. 
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການ

ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຖ ກ
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໂດຍ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

 
 
ໄລຍະທ ີ3: ການອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແມໍ່ ນເອກະສານຮບັຮອງ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ ທີໍ່  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເປັນຜູ ັ້
ອອກ. ຜນົສກັສດິ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ຄດັຕດິໃສໍ່  ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 

ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ມຜີນົສກັສດິນບັແຕໍ່ ວນັທອີອກເອກະສານ. ແຕໍ່ ວໍ່ າ, ຖັ້າເຈ ົ ັ້າຂອງໂຄງການບ ໍ່ ດ າ
ເນນີກດິຈະກ າໃດໜຶໍ່ ງທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຜນການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຫາກປະເມນີແລ ັ້ວວໍ່ າ ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ ບ ໍ່ ມຄີວາມຄ ບໜັ້າພາຍໃນ ສອງ 
(2) ປີ ນບັແຕໍ່ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມມຜີນົສກັສດິ, ໃບຢັັ້ງຢ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວຈະເປັນໂມຄະ. ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ທີໍ່ ຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈະມຜີນົສກັສດິ
ຕະຫຼອດອາຍຸໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ. ແຕໍ່ ວໍ່ າ, ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈະຖ ກຍກົເລກີໃນກ ລະນ ີ
ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທີໍ່ ຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດນັ ັ້ນ ຖ ກຍກົເລກີ ຫຼ  ບ ໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການຕ ໍ່ ອາຍຸ. ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທີໍ່ ຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈະມຜີນົສກັສດິດ ັ້ວຍໄລຍະ ສອງ ຫາ ຫ ັ້າ ປີ ຂຶ ັ້ນກບັ
ການກ ານດົຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ອງີໃສໍ່ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜນົກະທບົ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶແຕໍ່ ລະປະເພດ. ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມດັໍ່ ງກໍ່ າວ ສາມາດຕ ໍ່ ອາຍຸໃນແຕໍ່
ລະໄລຍະ ຕອດອາຍຸການລງົທນຶ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ. 
ການອອກ ໃບຢັ ັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັແຈ ັ້ງ ພະແນກສງັລວມ ກໍ່ ຽວກບັການຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຈາກ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫວົໜັ້າກມົ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ ລດັຖະມນົຕ ີ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາລງົລາຍເຊນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ, ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ; 

- ຫວົໜັ້າກມົ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແຈ ັ້ງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກໍ່ ຽວກບັການປະກອບຄ າເຫນັ, ການຮບັຮອງ ຫຼ  
ການປະຕເິສດ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເປັນຕົ ັ້ນ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  (ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ); 

- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ສົໍ່ ງ ໃບຢັັ້ງຢ ນ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທີໍ່ ລງົນາມໂດຍ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ - ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງຮກັສາ, ສ ັ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັ  ການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ກດິ
ຈະກ າການລງົທນຶ ຂອງຕນົເອງ ໃນຮູບແບບ ເອກະສານ ແລະ ຟາຍຄອມພວິ
ເຕ ີ ໃຫ ັ້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທີໍ່
ຮບັຜດິຊອບໃນການທບົທວນ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງຮບັຜດິຊອບຕ ໍ່ ກບັຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງ, ຄວາມຈະແຈ ັ້ງ, ຄວາມ
ຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຄວາມໜັ້າເຊ ໍ່ ອຖ ຂອງຂ ັ້ມູນທງັໝດົ ທີໍ່ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນກໍ່ ຽວກບັ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ ຂອງຕນົ. 
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11. ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
11.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຮບັຮອງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ ແລະ ມີ
ຈດຸປະສງົຜະລດິສະໜອງພາຍໃນ. ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເປັນສນັຍາ
ຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ລະຫວໍ່ າງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າພາຍໃນ ຊຶໍ່ ງປະຈບຸນັແມໍ່ ນ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເພ ໍ່ ອ
ບນັທກຶຜນົການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ, ຫຼກັການຕົ ັ້ນຕ  ແລະ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຮໍ່ ວມກນັຂອງຄູໍ່ ສນັຍາກໍ່ ຽວກບັບນັຫາ
ທີໍ່ ໄດ ັ້ເຫນັດ ີແລະ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງເປັນບໍ່ ອນອງີໃຫ ັ້ແຕໍ່ ລະຝໍ່ າຍໃນການກະກຽມ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ລະຫວໍ່ າງຄູໍ່ ສນັຍາ.  

ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ໃນນາມເປັນຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ກບັ 
ຜູ ັ້ພດັທະນາ. ປະຈບຸນັມ ີຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ມ ີຮອງຜູ ັ້ອ ານວຍ
ການໃຫຍໍ່  ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເປັນຫວົໜັ້າ ຊຶໍ່ ງຈະທບົທວນ ແລະ ເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ຫຼງັຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ທີໍ່ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນບນົພ ັ້ນຖານ ບດົ
ລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຜໍ່ ານການຮບັຮອງຈາກ ກມົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນພະລງັງານ. ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມ
ມ  ຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມໃນຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ, ກດົໝາຍ ແລະ 
ດ ັ້ານຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕາມລ າດບັ. ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ແມໍ່ ນໜໍ່ ວຍງານສຸດທ ັ້າຍໃນການອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ
ກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເປັນຜູ ັ້ເຊນັ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ອງີໃສໍ່  ການອະນຸມດັຂອງ ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕາມ
ຮໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ຫຼງັຈາກ ບດົລາຍງານການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຜໍ່ ານການຮບັຮອງ ໃນໄລຍະອາຍຸຂອງ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ . 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ຂ ັ້ຕກົລງົຊົໍ່ ວຄາວຂອງ ທໍ່ ານ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ວໍ່ າດ ັ້ວຍຫຼກັການພຈິາລະນາລາຄາ

ໄຟຟັ້າຂອງບນັດາໂຄງການຜະລດິໄຟຟັ້າທີໍ່ ຈະຂາຍໃຫ ັ້ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເລກທ ີ0825/ພບ ວນັທ ີ3 
ພດຶສະພາ 2016. 
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11.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັແກໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ  
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການທບົທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັແກໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ.  
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕາມຮໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ເອກະສານຄດັຕດິ 1 ຂອງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ: 

ຫຼກັການ ແລະ ກ ານດົເວລາສ າຄນັ - ເອກະສານຄດັຕດິສະບບັນີ ັ້ ມເີນ ັ້ອໃນ
ກໍ່ ຽວກບັການຄາດຄະເນ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂສ າຄນັທີໍ່ ເປັນບໍ່ ອນອງີໃຫ ັ້ການ
ກະກຽມ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ເຊັໍ່ ນ ອາຍຸສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ, ປະລມິານລວມຂອງການສະໜອງໄຟຟັ້າ, ຈດຸ
ຮບັສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ເອກະສານຄດັຕດິ 2 ຂອງບດົບນັທຄຶວາມເຈົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ: ລາຄາ
ໄຟຟັ້າຂອງໂຄງການໃນແຕໍ່ ລະປີ - ເອກະສານຄດັຕດິສະບບັນີ ັ້ ມເີນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວ
ກບັລາຄາໄຟຟັ້າຂອງໂຄງການໃນແຕໍ່ ລະປີ ຕະຫຼອດອາຍຸສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ; 

- ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິຂອງ
ໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ໜງັສ  ຫຼ  ໃບຮບັຮອງ; 

- ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ໜງັສ  ຫຼ  ໃບຮບັຮອງ.  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ທບົທວນ 
ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການ
ພາຍໃນ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ຕວົຊີ ັ້ວດັສ າຄນັຂອງການຄດິໄລໍ່ ລາຄາ
ໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ ນ ມູນຄໍ່ າໂຄງການຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົລາຍງານການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ, ຈດຸຮບັສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ, ກ າລງັຕດິ
ຕັ ັ້ງ, ການເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່ ເຂົ ັ້າກ ັບລະບົບ, ລາຄາໄຟຟັ້າທີໍ່ ຕັ ັ້ງເປົັ້າໝາຍໄວ ັ້ ແລະ 
ຕະຫຼາດສ າລບັຈ າໜໍ່ າຍ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້, ການ
ວາງແຜນລະບບົ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ 
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຍງັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ຫາລ ກໍ່ ຽວກບັສູດຄດິໄລໍ່ ລາຄາໄຟຟັ້າ ທີໍ່
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ຜູ ັ້ພດັທະນາສ ັ້າງຂຶ ັ້ນມາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ; 

- ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັ
ຂອງຕນົກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການ
ພາຍໃນ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບບັປັບປຸງ 
ເຂົ ັ້າມາຄ ນໃໝໍ່ . ຜູ ັ້ພດັທະນາ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບບັປັບປຸງ ຄ ນໃໝໍ່  ພາຍຫຼງັສ າເລດັການປັບປຸງ 
ຕາມການເຈລະຈາ ແລະ ຫາລ ກນັລະຫວໍ່ າງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຄະນະກ າມະ
ການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ; 

- ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ໃນປະຈຸ
ບນັ ປະກອບມ ີຮອງຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ 
ເປັນ ຫວົໜັ້າ ແລະ ມສີະມາຊກິຈາກຝໍ່ າຍຕໍ່ າງໆຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າ
ລາວ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
o ຮອງຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເປັນ ຫວົໜັ້າ, 
o ຫວົໜັ້າຝໍ່ າຍຄຸ ັ້ມຄອງສາຍສົໍ່ ງ ແລະ ສະຖານ ີເປັນ ຄະນະ, 
o ຫວົໜັ້າຝໍ່ ານເຕກັນກິ ເປັນ ຄະນະ, 
o ຮອງຫວົໜັ້າຝໍ່ າຍການເງນິ ເປັນ ຄະນະ, 
o ຮອງຫວົໜັ້າຝໍ່ າຍກ ໍ່ ສ ັ້າງເຂ ໍ່ ອນ ເປັນ ຄະນະ, 
o ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການສກຶສາອອກແບບແຫຼໍ່ ງຜະລດິ ເປັນ ຄະນະ, 
o ຮອງຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການວາງແຜນລະບບົ ເປັນ ຄະນະ, 
o ຫວົໜັ້າໂຄງການພາກສກຶສາອອກແບບສາຍສົໍ່ ງ ເປັນ ຄະນະ, 
o ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການກດົໝາຍ-ສນັຍາ ເປັນ ຄະນະ. 
o ໝາຍເຫດ: ສະມາຊກິຂອງຄະນະກ າມະການອາດມກີານປໍ່ ຽນແປງ ຂຶ ັ້ນ

ກບັການແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແຕໍ່ ລະໄລຍະ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ

ໂຄງການພາຍໃນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສີໍ່ ສບິຫ ັ້າ (45) ວນັ ນບັຈາກວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ
ກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບບັທ າອດິ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ
ກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເຖງິ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ  
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເຖງິ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ອງີຕາມຜນົ
ການເຈລະຈາ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກະກຽມ ແລະ 
ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັປະເດນັສ າຄນັຂອງ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເຊັໍ່ ນ ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ, 
ປະລມິານຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ (ກກິກາວດັໂມງ), ທີໍ່ ຕັ ັ້ງໂຄງການ, ການປັບໃໝ, ຂ ັ້ສະເໜີ
ກໍ່ ຽວກບັລາຄາຊ ັ້ໄຟຟັ້າ, ການເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່ , ຮບັສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ເຖງິ ຜູ ັ້ອ ານວຍ
ການໃຫຍໍ່  ເພ ໍ່ ອຮບັຮອງ. ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ເຈລະຈາສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ເອກະສານປະກອບ ເຊັໍ່ ນ ການຄດິໄລໍ່ ກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ, ບດົສະຫຸຼບກ າໄລ/
ຂາດທນຶ, ກະແສເງນິສດົຂອງໂຄງການ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຂ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວ
ກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບບັປັບປຸງ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ໃຫ ັ້ 
ຄະນະຜູ ັ້ອ ານວຍການລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ໃຫ ັ້ ສະພາຜູ ັ້ບ ລຫິານລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜຂີອງ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ 
ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜ ີ
ກໍ່ ຽວກບັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ທີໍ່ ໄດ ັ້
ຮບັຈາກ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ

ໃນ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຈະເໜ ີ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວິ
ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັການສະເໜລີດັຖະບານ 
ອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຈະຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຄະນະ
ກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຈະແຈ ັ້ງຜູ ັ້
ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. ຜູ ັ້ພດັທະນາຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການປັບປຸງໃນ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ຖັ້າຈ າເປັນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜ ີ
ຈາກ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜເີຖງິ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເພ ໍ່ ອ

ພຈິາລະນາອະນຸຍາດ ຂະບວນການສະເໜລີດັຖະບານ ອະນຸມດັເຊນັ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ; 

- ການຊີ ັ້ນ າເຖງິ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ກໍ່ ຽວກບັວຽກ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການພຈິາລະນາຂອງ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງ
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການພຈິາລະນາຂອງ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງ
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຕ ໍ່  ສະພາບ ລຫິານ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ ບດົ
ລາຍງານຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜ ີ ຂອງ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ 
ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຜໍ່ ານການ
ປັບປຸງຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ອງີຕາມຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວິ
ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງສະພາບ ລຫິານ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການຮບັຮອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ

ໃນ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ດ າເນນີ
ຂະບວນການ ສະເໜລີດັຖະບານ ອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ
ກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ສະພາບ ລຫິານ ຈະຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ລດັວສິາຫະ
ກດິໄຟຟັ້າລາວ ຈະແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. ຜູ ັ້
ພດັທະນາຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການປັບປຸງໃນ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຖັ້າຈ າເປັນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຂີອງຜູ ັ້ອ ານວຍການ
ໃຫຍໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ມະຕສິະພາບ ລຫິານ ອະນຸຍາດໃຫ ັ້ເລີໍ່ ມຂະບວນການສະເໜລີດັຖະບານ 

ອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ; 

- ການຊີ ັ້ນ າ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັວຽກ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການ
ເພີໍ່ ມ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕ ໍ່
ໄປ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການ
ຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕ ໍ່
ໄປຍງັ ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ (ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ), ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ຂອງຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຂ ທດິຊີ ັ້ນ າຈາກ ລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ
ພະລງັງານ (ພະແນກນະໂຍບາຍພະລງັງານ), ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະ
ແນກສນັຍາ), ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) ແລະ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) ເພ ໍ່ ອທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານເຕກັນກິ, ກດົ   
ໝາຍ ແລະ ດ ັ້ານຜນົປະໂຫຍດ ຕາມລ າດບັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າຊີ ັ້ນ າເຖງິ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົ
ນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເກນັກໍ່ ຽວ
ກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັ
ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຈາກ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໃບກດິສ າພນັແຈ ັ້ງຄ າຊີ ັ້ນ າ ເຖງິ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົ

ທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ ອ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 6: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ເຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ເຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກນະໂຍບາຍພະລງັງານ); 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ); 
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບກດິສ າພນັແຈ ັ້ງຄ າຊີ ັ້ນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ 
ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.1: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ)  
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ ຂອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານ
ປະກອບ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . ຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານເຕກັນກິທີໍ່ ຕ ັ້ອງທບົທວນ ມດີັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ; 
- ປະລມິານໄຟຟັ້າຜະລດິໄດ ັ້ຕ ໍ່ ປີ; 
- ຕວົຊີ ັ້ວດັອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ

ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ສະບບັຖ ກຮບັຮອງ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.2: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກ
ລງົທນຶ)  
ພະແນກລງົທນຶ ທບົທວນດ ັ້ານຮູບການການຊ ັ້ຂາຍ ຂອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ 
ໂດຍສະເພາະປະເດນັ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
- ມູນຄໍ່ າໂຄງການທີໍ່ ປະເມນີໄດ ັ້: ສມົທຽບມູນຄໍ່ າໂຄງການທີໍ່ ປະເມນີໄວ ັ້ໃນ ບດົ

ລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ກບັ ມູນ
ຄໍ່ າໂຄງການອ ໍ່ ນທີໍ່ ຄ ັ້າຍກນັໃນຂງົເຂດ, ພາກພ ັ້ນ. ທບົທວນວໍ່ າມູນຄໍ່ າໂຄງການ
ທີໍ່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການກ ານດົລາຄາໄຟຟັ້າ ແມໍ່ ນອນັດຽວກບັທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນບດົ
ລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຫຼ ບ ໍ່ ; 

- ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ: ວເິຄາະອງົປະກອບຂອງໂຄງການ ອນັທີໍ່ ມ ີ
ລກັສະນະເຮດັໃຫ ັ້ມູນຄໍ່ າໂຄງການສູງ; 

- ສູດຄດິໄລໍ່  ແລະ ວທິກີານຄດິໄລໍ່ ລາຄາໄຟຟັ້າ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.3: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ)  
ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ທບົທວນປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານ
ປະກອບ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ
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ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວໍ່ າງຂ ັ້ມູນ ແລະ ປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍທີໍ່ ພວົພນັກບັ ຮໍ່ າງ
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ)  
ພະແນກສນັຍາ ທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ  ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ໃນປະເດນັພວົພນັກບັສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່  ແລ ັ້ງສົໍ່ ງຄ າເຫນັໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.5: ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສງັລວມຄ າເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັ  ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ແລ ັ້ວລາຍງານ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ: 
- ຂ ັ້ສງັເກດ/ຄ າເຫນັຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັບນັຫາດ ັ້ານເຕກັນກິ ຂອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶ

ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ; 
- ຂ ັ້ສງັເກດ/ຄ າເຫນັຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັບນັຫາດ ັ້ານຮູບການການຊ ັ້ຂາຍ ຂອງ ຮໍ່ າງບດົ

ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ; 
- ຂ ັ້ສງັເກດ/ຄ າເຫນັຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັບນັຫາດ ັ້ານກດົໝາຍ ຂອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶ

ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ
ກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຈາກ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານຕ ໍ່ ລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ສງັເກດ/ຄ າເຫນັຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັປະເດນັ

ດ ັ້ານເຕກັນກິ, ຜນົປະໂຫຍດ/ການເງນິ ແລະ ກດົໝາຍ; 
- ຄ າຊີ ັ້ນ າຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັຄ າເຫນັຕ ໍ່  ຮໍ່ າງບດົ

ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການຫາລ ກບັ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ເພ ໍ່ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ  
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການຫາລ ກບັ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ເພ ໍ່ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບດົລາຍງານຕ ໍ່ ລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ສງັເກດ/ຄ າເຫນັຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັປະເດນັ
ດ ັ້ານເຕກັນກິ, ຜນົປະໂຫຍດ/ການເງນິ ແລະ ກດົໝາຍ; 
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- ຄ າຊີ ັ້ນ າຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັຄ າເຫນັຕ ໍ່  ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ; 
- ກມົທຸະລກດິພະລງັງານ; 
- ກມົນຕິກິ າ; 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ແລະ 
ແຈ ັ້ງຄ າຊີ ັ້ນ າຂອງລດັຖະມນົຕ ີແລະ ຄ າເຫນັຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ຕ ໍ່  ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ 
ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ອງີຕາມຂ ັ້ສງັເກດ ຫຼ  ຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິ, ກດົໝາຍ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຍດ-ການເງນິ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
ຕາມລ າດບັ; 

- ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕາມກອງປະຊຸມ. ລດັວສິາຫະ
ກດິໄຟຟັ້າລາວ ລາຍງານຮໍ່ າງດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ 
ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາສະເໜຕີ ໍ່  ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາອະນຸມດັເຊນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບບັປັບປຸງ 
ຕາມຜນົການປຶກສາຫາລ  ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາສະເໜຫີ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອະນຸມດັເຊນັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບບັປັບປຸງ ເຖງິ 
ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບບັປັບປຸງ ເຖງິ 
ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບບັ
ປັບປຸງ ຕາມຜນົການປຶກສາຫາລ  ກບັ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ;  

- ບດົລາຍງານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອສະເໜຫີ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕອີະນຸມດັເຊນັ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕ ີ ສົໍ່ ງຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ ສະບບັປັບປຸງ ຕາມຄ າເຫນັຂອງການຫາລ ກບັ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ 
ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອອະນຸມດັ
ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜເີຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອຂ ການ
ອະນຸມດັເຊນັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນສະບບັປັບປຸງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັຈາກວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ
ກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບບັປັບປຸງ ຈາກ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າ
ລາວ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜ ີເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ

ອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິິ
ກ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອຂ ການ
ອະນຸມດັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ແລະ ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ໜງັສ ສະ   
ເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລ ັ້ວຕດັສນິໃຈ; 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ ັ້ງຜົນການຕັດສິນໃຈຕ ໍ່  
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ .  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງ
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ອາດມຜີນົເປັນ
ໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການອະນຸມດັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການ

ພາຍໃນ: ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . ຂະບວນການ
ຈະດ າເນນີຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ12 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວ
ກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ
11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ ສະບບັປັບປຸງ ອກີຄັ ັ້ງ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ
7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ: ແຈ ັ້ງການການປະຕເິສດ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈະແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ. ລດັວສິາຫະກດິ
ໄຟຟັ້າລາວ ຈະແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດ. ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະ
ປັບປຸງ  ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ຕາມຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ເລີໍ່ ມຂະບວນການຄ ນໃໝໍ່  ນບັແຕໍ່  ໜັ້າວຽກທ ີ 1 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 10: ການແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັ
ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕ ີຊີ ັ້ນ າ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃຫ ັ້ອອກແຈ ັ້ງການ 
ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອະນຸມດັເຊນັ  ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິ
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອະນຸມດັເຊນັ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບບັທີໍ່ ຖ ກ
ອະນຸມດັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັຈາກ ຫ ັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິ

ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັການຂ ຂ ັ້ມູນ
ເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການ
ພາຍໃນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕ ີຊີ ັ້ນ າ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃຫ ັ້ອອກແຈ ັ້ງການ 
ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດຂອງ
ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີການຕາມຄວາມເໝາະ
ສມົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການ
ປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິ

ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການ
ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ລະຫວໍ່ າງ ລດັວສິາຫະ
ກດິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ລະຫວໍ່ າງ ລດັວິ
ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ  ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ;  

- ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບບັ
ອະນຸມດັ ແລະ ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໂດຍປະຕບິດັຕາມແຈ ັ້ງການ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ, ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເຊນັ ບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ສີໍ່  
(4) ສະບບັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບບັລງົລາຍ
ເຊນັ 4 ສະບບັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
12. ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ 
12.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຮບັຮອງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ ແລະ ມີ
ຈດຸປະສງົຜະລດິສົໍ່ ງອອກຕໍ່ າງປະເທດ. ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ເປັນ
ສນັຍາຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ລະຫວໍ່ າງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ ເພ ໍ່ ອບນັທກຶຜນົການເຈລະຈາລາຄາ
ໄຟຟັ້າ, ຫຼກັການຕົ ັ້ນຕ  ແລະ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຮໍ່ ວມກນັຂອງຄູໍ່ ສນັຍາກໍ່ ຽວກບັບນັຫາທີໍ່ ໄດ ັ້ເຫນັດ ີແລະ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງ
ເປັນບໍ່ ອນອງີໃຫ ັ້ແຕໍ່ ລະຝໍ່ າຍໃນການກະກຽມ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ລະຫວໍ່ າງຄູໍ່ ສນັຍາ.  

ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງຈາກ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມຂ ັ້ຕກົລງົເລກທ ີ1276/ພບ ວນັທ ີ25 ກ ລະກດົ 2016 ເປັນຜູ ັ້ປະສານງານກບັ
ຕໍ່ າງປະເທດໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາກໍ່ ຽວກບັການພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງອອກ. ຄະນະປະສານງານການ
ພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ເປັນຄະນະກ າມະການທີໍ່ ປະກອບດ ັ້ວຍຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ 
ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິຖ ຮຸ ັ້ນລາວ, ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ, ກະຊວງການຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງການ
ເງນິ. ຄະນະດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ໄດ ັ້ວວິດັຈາກຂະບວນການກ ານດົຄວາມສມົດຸນຂອງຜນົປະໂຫຍດ ລະຫວໍ່ າງຝໍ່ າຍທີໍ່ ມ ີ
ສໍ່ ວນໄດ ັ້ເສຍຕົ ັ້ນຕ  ຄ  ລດັຖະບານ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ຄ າຮ ັ້ອງ ເຖງິ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ 
ເພ ໍ່ ອສະເໜໂີຄງການຕນົເປັນໂຄງການຜະລດິສົໍ່ ງອອກ ຫຼງັຈາກ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຜໍ່ ານການຮບັຮອງ ໃນໄລຍະອາຍຸຂອງ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ . 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
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- ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານລາວ ກບັ ລດັຖະບານປະເທດທີໍ່ ຕ ັ້ອງນ າເຂົ ັ້າໄຟຟັ້າຈາກ
ໂຄງການຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ ັ້ນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ລດັຖະບານ
ໄທ ວນັທ ີ19 ມຖຸິນາ 1996 ເພ ໍ່ ອສະໜອງໄຟຟັ້າໃຫ ັ້ປະເທດໄທ, ສະບບັດດັແກ ັ້ວນັທ ີ18 ທນັຍາ 2006, 
ວນັທ ີ 22 ທນັວາ 2007 ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ລດັຖະບານ
ຫວຽດນາມ ວນັທ ີ5 ຕຸລາ 2016 ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. 

 
12.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່  ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ຕ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະປະສານງານການ
ພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ   
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່  ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ຕ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະປະສານງານການ
ພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜໂີຄງການຂອງຕນົເປັນໂຄງການສົໍ່ ງ
ອອກໃຫ ັ້ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ໂດຍຜໍ່ ານ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ພາຍຫຼງັທີໍ່  ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງຈາກ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ
ພະລງັງານ. ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ທບົທວນຄ າຮ ັ້ອງ ຕາມພາລະ
ບດົບາດ ແລະ ນ າສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັ
ຕໍ່ າງປະເທດ ເພ ໍ່ ອທບົທວນລະອຽດ. ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜໂີຄງການ ມເີນ ັ້ອໃນທີໍ່  ຄະນະ
ປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງທບົທວນ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການ; 
- ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ ແລະ ປະລມິານໄຟຟັ້າຜະລດິໄດ ັ້ຕ ໍ່ ປີ ຂອງ ໂຄງການ;  
- ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງທີໍ່ ຕ ັ້ອງການສົໍ່ ງອອກ; 
- ຄາດໝາຍໄຟຟັ້າສະໜອງຕ ໍ່ ປີ; 
- ກ ານດົເວລາຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການແຕໍ່ ລະໄລຍະ ເຊັໍ່ ນ ວນັທປິີດການ

ລະດມົທນຶ, ວນັທເີລີໍ່ ມຜະລດິທດົລອງ ແລະ ວນັທຜີະລດິໄຟຟັ້າເປັນທາງ
ການ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ; 
- ສາຍສົໍ່ ງ ແລະ ມາດຕະຖານການເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່  (grid codes); 
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- ຄວາມຕ ັ້ອງການໄຟຟັ້າພາຍໃນ ແລະ ທາງເລ ອກຕໍ່ າງໆເພ ໍ່ ອສະໜອງໄຟຟັ້າ 
(supply scenarios); 

- ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍສົໍ່ ງອອກໄຟຟັ້າ ແລະ ເຫດຜນົເລ ອກເອາົຕະຫຼາດດັໍ່ ງກໍ່ າວ; 
- ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ

ຊາດ; 
- ການວເິຄາະດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ (ເຊັໍ່ ນ ການຖ ຮຸ ັ້ນ, ອດັຕາຜນົຕອບ

ແທນ, ລາຍຮບັຂອງໂຄງການ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ). 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ໄດ ັ້ຜໍ່ ານການທບົທວນຈາກ ກມົແຜນການ 

ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າຮ ັ້ອງຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຖງິ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ເພ ໍ່ ອ

ພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜເີຖງິລດັຖະບານປະເທດເປົ ັ້າໝາຍສົໍ່ ງອອກ  
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜເີຖງິ ລດັຖະບານປະເທດເປົ ັ້າໝາຍສົໍ່ ງອອກ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ໄດ ັ້ຜໍ່ ານການທບົທວນຈາກ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ສະມາຊິກ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ທບົ
ທວນຄ າຮ ັ້ອງທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼງັກຈາກທີໍ່  ບດົລາຍງານການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕັກນກິ ແລະ ການເງນິ ໄດ ັ້ຖ ກຮັບຮອງ. ຄະນະ
ປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງຕາມ
ຂ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເລກທ ີ1276/ພບ 
ວນັທ ີ25 ກ ລະກດົ 2016 ຈະປະສານງານກບັຄູໍ່ ເຈລະຈາຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ ໃນ
ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາກໍ່ ຽວກບັການພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງອອກ; 

- ສະມາຊກິຂອງ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ທບົ
ທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ທີໍ່  ຜູ ັ້
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ພດັທະນາ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າມາ ອງີຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກບັປະເທດເປົັ້າໝາຍສົໍ່ ງອອກ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຜນົໄດ ັ້ຮບັອາດເປັນໄປໄດ ັ້ 2 ຢໍ່ າງ ຄ :  
- ການອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າ

ກບັຕໍ່ າງປະເທດ ຈະອອກໜງັສ ສະເໜເີຖງິລດັຖະບານປະເທດເປົັ້າໝາຍສົໍ່ ງ
ອອກ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງ. ກໍ່ ອນອອກໜງັສ , ຄະນະປະສານງານ
ການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ຈະສງັລວມຄ າເຫນັຂອງສະມາຊກິ 
ແລະ ນ າສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງສະບບັປັບປຸງໃຫ ັ້ປະເທດຄູໍ່ ເຈລະຈາ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ 
ແລະ ມຄີ າເຫນັ; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. 

 
ໜງັສ ສະເໜເີຖງິຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຂອງລດັຖະບານປະເທດເປົັ້າໝາຍສົໍ່ ງອອກ ເພ ໍ່ ອ
ສະເໜພີຈິາລະນາ ແລະ ມຄີ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ບດົລາຍງານຈາກ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜເີຖງິຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຂອງລດັຖະບານປະເທດເປົັ້າໝາຍສົໍ່ ງອອກ 

ເພ ໍ່ ອສະເໜພີຈິາລະນາ ແລະ ມຄີ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການ
ສົໍ່ ງອອກ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາເພ ໍ່ອເລີໍ່ມຂະບວນການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ  
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາເພ ໍ່ອເລີໍ່ມຂະບວນການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ຈາກລດັຖະບານປະເທດເປົັ້າ
ໝາຍສົໍ່ ງອອກ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ລດັຖະບານປະເທດເປົັ້າໝາຍສົໍ່ ງອອກ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ເມ ໍ່ ອໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜເີປັນໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ຈາກ ຜູ ັ້
ຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ລດັຖະບານປະເທດເປົັ້າໝາຍສົໍ່ ງອອກ, ຄະນະປະສານງານ
ການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ຈະສົໍ່ ງໜງັສ ດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ໍ່ ໄປຍງັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ເພ ໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອງີໃນການເລີໍ່ ມເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າກບັຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງໜງັສ ອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງ ໃຊ ັ້ເປັນບໍ່ ອນອງີໃນການ
ເລີໍ່ ມເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າກບັຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງໜງັສ ອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງ ໃຊ ັ້ເປັນບໍ່ ອນອງີໃນ

ການເລີໍ່ ມເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າກບັຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 4: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານກດົໝາຍກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັ
ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານກດົໝາຍກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວ
ກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 

- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູທີໍ່
ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູທີໍ່
ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າ
ວຽກ 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) ຮບັເອາົ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ ກມົນຕິກິ າ ເພ ໍ່ ອມຄີ າເຫນັ; 

- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) ທບົທວນປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ 
ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ແລະ 
ແຈ ັ້ງຕອບກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັ, ຂ ັ້ສງັເກດ ຫຼ  ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍ ກໍ່ ຽວ
ກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບດັບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ
ລາຄາໄຟຟັ້າ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ສງັເກດ ຫຼ  ຄວາມ

ເປັນຫໍ່ ວງໃນປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວ
ກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ໃຫ ັ້ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຮບັຮອງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ໃຫ ັ້ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຮບັຮອງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ກມົແຜນການ 

ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ສະບບັ
ຕາມການເຈລະຈາກບັຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ; 

- ຄ າເຫນັຂອງກມົນຕິກິ າກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກມົນຕິກິ າ;  
- ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ທບົທວນປະເດນັຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ຂອງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼງັ
ການເຈລະຈາກບັຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ:  
o ຄວາມສອດຄໍ່ ອງຂອງເນ ັ້ອໃນຂອງຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັ

ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ກບັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາ
ຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ , 

o ພນັທະຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ອງົການລດັອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກ າ
ນດົໃນຮໍ່ າງເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວ, 

o ຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ກມົແຜນການ 

ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ປຶກສາຫາລ  ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອ
ປັບປຸງຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ 
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຮໍ່ າງໃຫ ັ້ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ 
ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອລາຍງານ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອະນຸມດັເປັນ
ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານສະເໜຂີ ການອະນຸມດັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ຈາກ ກມົນຕິກິ າ. 
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ໝາຍເຫດ ໃນບາງກ ລະນ,ີ ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ, ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ 
ຈະປຶກສາຫາລ ກນັຫຼາຍຮອບ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັ
ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານຕ ໍ່ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອສະເໜ ີຫ ັ້ອງ

ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ໃຫ ັ້ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ າ
ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ອອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ  
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການ
ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ອອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຕ ໍ່ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະປະສານງານການພດັທະນາໄຟຟັ້າກບັຕໍ່ າງປະເທດ ຫຼ  ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກໜງັສ ສະເໜ ີພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງ
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ເຖງິ ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອສະເໜອີະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜຂີອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການ
ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອອະນຸມດັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວ
ກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກັບັການອະນຸມດັເຊນັ ຮໍ່ າງ
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັ 
ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົ
ບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ
ເຊນັ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງ
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ອາດມຜີນົເປັນ
ໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການອະນຸມດັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງ

ອອກ: ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງຕ ໍ່ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ແຈ ັ້ງການເຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ. ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະສົໍ່ ງຂ ັ້
ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ສະບບັປັບປຸງ ອກີຄັ ັ້ງ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມ    
ໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງ
ອອກ: ແຈ ັ້ງການການປະຕເິສດ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈະແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດ. ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະ
ປັບປຸງ  ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ 
ຕາມຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ເລີໍ່ ມຂະບວນການຄ ນໃໝໍ່  ນບັແຕໍ່  ໜັ້າວຽກທ ີ 1 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
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13. ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
13.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຮບັຮອງການ
ອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ (Basic Design) ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ການອອກ
ແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແມໍ່ ນບາດກ ັ້າວສ າຄນັໃນການພດັທະນາໂຄງການ ເພາະການອອກແບບນີ ັ້ກ ານດົໂຄງຮໍ່ າງຈດັວາງ
ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງຖ ກພດັທະນາຕາມຄ າແນະນ າດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ເພ ໍ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ໂຄງການມີ
ຄວາມຍ ນຍງົ ແລະ ເປັນມດິກບັສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແມໍ່ ນພ ັ້ນຖານສ າລບັ ການອອກແບບ
ລະອຽດ (Detailed Design). 

ຂະບວນການທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນນີ ັ້ ນ າໃຊ ັ້ສ າລບັໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ.  ຂ ັ້ສງັເກດສ າຄນັ ແມໍ່ ນ ກມົ
ຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຮບັຜດິຊອບການຮບັຮອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສ າລບັໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ
ສູງກວໍ່ າ ຫ ັ້າ (5) ເມກາວດັ ຫຼ  ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມເີຂ ໍ່ ອນສູງກວໍ່ າ ສບິຫ ັ້າ (15) ແມດັ ຂຶ ັ້ນໄປ. ພະແນກພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຮບັຜດິຊອບການຮບັຮອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສ າລບັໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມກີ າລງົຕດິຕັ ັ້ງ ແຕໍ່  ຫ ັ້າ 
(5) ເມກາວດັ ລງົມາ ຫຼ  ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມເີຂ ໍ່ ອນສູງ ແຕໍ່  ສບິຫ ັ້າ (15) ແມດັ ລງົມາ.  

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ, ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດ, ບດົ
ລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ໃຫ ັ້ກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ພະລງັງານ.  

ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕ ັ້ອງບ ໍ່ ຖ ກປໍ່ ຽນແປງຫຼງັຈາກໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ ຈາກ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ. ຖັ້າ
ມກີານປໍ່ ຽນແປງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຫຼງັຈາກ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຮບັຮອງ ຍ ັ້ອນສະຖານະການໃດໜຶໍ່ ງ
, ຜູ ັ້ພດັທະນາ/ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ເອກະສານທີໍ່ ຈ າເປັນ ໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອອະທບິາຍກໍ່ ຽວ
ກບັການປໍ່ ຽນແປງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຮບັຮອງເພີໍ່ ມ.  

ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້
ຖ ກປະກາດໃຊ ັ້ໃນປີ 2016 ເພ ໍ່ ອກ ານດົລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເປົັ້າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາຍດັໍ່ ງກໍ່ າວ ອງີໃສໍ່
ຫຼກັການດ ັ້ານຄວາມຍ ນຍງົ 3-E (Engineering, Economic, and Environment) ແລະ 1-S 
(Social). ບດົແນະນ າດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັທດິທາງສ າລບັໜໍ່ ວຍງານລດັທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ ພ ັ້ອມທງັເປັນການແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ນກັລງົທນຶ ໃຫ ັ້ຮບັຮູ ັ້ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ
ເພ ໍ່ ອບນັລຸການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ.  

ຫຼກັການເຕກັນກິພ ັ້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ທີໍ່ ເໝາະສມົກບັເນ ັ້ອ
ໃນຂອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມພີຈິາລະນາ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຢໍ່ າງຄກັແນໍ່ . ຫຼກັການ
ເຕກັນກິພ ັ້ນຖານດັໍ່ ງກໍ່ າວລວມມ ີ ການເລ ອກພ ັ້ນທີໍ່  ແລະ ການອອກແບບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງລໍ່ າງ
ພ ັ້ນຖານ. 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂະບວນການສ າລບັການຮບັຮອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນໂດຍ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼງັຈາກການເຊນັ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ . 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
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- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ;  
- ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ໍ່ ອນ; 
- ລະບຽບການວໍ່ າດ ັ້ວຍຄວາມປອດໄພສ າລບັການດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ 
- Preliminary Design Guidance for proposed mainstream dams in the Lower 

Mekong Basin (Mekong River Committee, August 2009); 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ລະບຽບກດົໝາຍອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

 
13.2. ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການລງົກວດກາພາກສະໜາມ ຫຼ  ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຢູໍ່ ຫ ັ້ອງການ ກໍ່ ອນການສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງ
ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ  
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການກວດກາພາກສະໜາມ ຫຼ  ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຢູໍ່ ຫ ັ້ອງການ ກໍ່ ອນການສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງ
ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ແມໍ່ ນໜໍ່ ວຍງານ

ໃຈກາງໃນການປຶກສາຫາລ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັການກວດກາພາກສະ      
ໜາມ. ຖັ້າຈ າເປັນ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ສາມາດເຊນີ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ 
ບ ໍ່ ແຮໍ່ / ຫັ້ອງການພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອລງົກວດກາພາກສະໜາມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ໄດ ັ້ຮບັໜງັສ ເຊນີລງົກວດກາພາກສະໜາມ ຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ກໍ່ ອນການສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ສ າລບັ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈຈະແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັພ ັ້ນທີໍ່ ໂຄງການ ແລະ ບນັຫາດ ັ້ານເຕກັນກິທີໍ່
ສ າຄນັ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ພຈິາລະນາຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຕດັສນິໃຈວໍ່ າ ຄວນ
ລງົກວດກາພາກສະໜາມ ຫຼ  ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຢູໍ່ ຫ ັ້ອງການ: 
o ກ ລະນທີ ີ 1: ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຕດັສນິໃຈລງົກວດກາພາກສະໜາມ 

ແລະ ດ າເນນີການກວດກາພາກສະໜາມ ອງີຕາມ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັ
ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຄູໍ່ ມ  ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ 
ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຫຼ  ຄ າແນະນ າແກໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 
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o ກ ລະນທີ ີ 2: ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຕດັສນິໃຈບ ໍ່ ລງົກວດກາພາກສະ    
ໜາມ ແລະ ດ າເນນີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຢູໍ່ ຫ ັ້ອງການ ອງີຕາມ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັ
ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຄູໍ່ ມ  ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ 
ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຫຼ  ຄ າແນະນ າແກໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັຈດຸທີໍ່ ຕ ັ້ອງສງັລວມເຂົ ັ້າເນ ັ້ອໃນຂອງ ບດົລາຍງານ
ຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໄລຍະ ສີໍ່ ສບິຫ ັ້າ (45) ວນັ ຫຼງັຈາກເຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  
ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ . 

ໝາຍເຫດ - ກໍ່ ອນການລງົກວດກາພາກສະໜາມ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງອະທບິາຍແຜນການ
ກວດກາພາກສະໜາມ ໄປ ບ ັ້ານ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ຂ ການອະນຸຍາດ
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຮບັຜດິຊອບຄໍ່ າໃຊ ັ້ຈໍ່ າຍທີໍ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນການລງົກວດກາພາກສະ  
ໜາມ. 

 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສງັເກດທີໍ່ ໄດ ັ້ຈາກ

ການລງົກວດກາພາກສະໜາມ ຫຼ  ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຢູໍ່ ຫ ັ້ອງການ ເຂົ ັ້າໃສໍ່ ເນ ັ້ອໃນ 
ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຮບັເອາົບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຮບັເອາົບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສົໍ່ ງພາຍໃນ ສີໍ່ ສບິຫ ັ້າ (45) ວນັ 
ນບັແຕໍ່ ວນັທເີຊນັ  ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງ
ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ປະກອບມ ີເອກະສານບດົລາຍ
ງານ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ 
ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ(electronic file) ຂອງ
ບດົລາຍງານອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ 
(ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ເພ ໍ່ ອສ ບຕ ໍ່ ຂະບວນການທບົທວນ ແລະ 
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ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ແລະ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັ
ບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ; 

- ພະແນກສນັຍາ ປັບປຸງຂ ັ້ມູນໂຄງການໃນເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ
ທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ
ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ຈາກ 
ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ສະໂນດນ າສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມ

ຄອງພະລງັງານ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການທບົທວນບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການທບົທວນບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເປັນເຈົ ັ້ໍ່ າການ ໂດຍມີ

ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ 
ລະບຽບການ ມຄີ າເຫນັຊໍ່ ວຍ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍ
ງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ປະກອບມ ີເອກະສານບດົລາຍງານ 
ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) 
ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ(electronic file) ຂອງບດົລາຍ
ງານອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ; 

- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ກວດກາຕາມ ລາຍການກວດກາ ສ າລບັບດົ
ລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ຊຶໍ່ ງເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງ ຄູໍ່ ມ  ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ 
ແລະ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິ
ໄຟຟັ້າລາວ ເຂົ ັ້າໃນການທບົທວນບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ; 

- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ 
ແລະ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ຄ າແນະ
ນ າກໍ່ ຽວກບັບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ຈາກ ກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງຄ າເຫນັ ຫຼ  ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງການອອກ

ແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາໂຄງການ. 
 
ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ຕ ັ້ອງມເີນ ັ້ອິໃນກໍ່ ຽວກບັຫວົຂ ັ້ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ວທິກີານ ແລະ ແຜນເວລາສ າລບັວຽກການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ໂຄງຮໍ່ າງການຈດັຕັ ັ້ງສ າລບັດ າເນນີ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. ລາຍລະອຽດ

ກໍ່ ຽວກບັສນັຍາຮບັເໝາົອອກແບບ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍປະຫວດັ ແລະ ປະສບົການ
ຂອງຜູ ັ້ຮບັເໝາົ; 

- ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ມແີລ ັ້ວ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ໄດ ັ້ຈາກໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ວທິກີານທີໍ່ ຖ ກປັບປຸງ ແລະ ຂອບເຂດການກວດກາພາກສະໜາມ ກໍ່ ຽວກບັ 

ພູມສນັຖານ, ທ ລະນ,ີ ອຸຕຸນຍິມົ, ອຸທກົກະສາດ, ການທດົສອບຢູໍ່ ສະຖາບນັ 
ແລະ ຫ ັ້ອງທດົລອງ ໃນກ ລະນມີກີານປໍ່ ຽນແປງ ຫຼງັຈາກຖ ກຮບັຮອງໄປແລ ັ້ວ 
ໃນໄລຍະການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 

- ຄາດຄະເນກໍ່ ຽວກບັຄວາມສໍ່ ຽງໃນໄລຍະ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການຮບັບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການຮບັບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ (ສົໍ່ ງທຸກໆ
ໄຕມາດ ຫຼງັຈາກການເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ ). 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ຮບັເອາົບດົລາຍ
ງານຄວາມຄ ບໜັ້າດັໍ່ ງກໍ່ າວ  ລວມມ ີເອກະສານບດົລາຍງານ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນ
ພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາ
ລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ (electronic file) ຂອງບດົລາຍງານອກີ ໜຶໍ່ ງ 
(1) ຊຸດ; 
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- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ກວດກາຕາມ ລາຍການກວດກາ ສ າລບັບດົ
ລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ຊຶໍ່ ງເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງ ຄູໍ່ ມ  ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ 
ແລະ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິ
ໄຟຟັ້າລາວ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການທບົທວນບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າ
ແນະນ າສ າລບັບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ.   

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າສ າລບັ
ບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າ. 

ໝາຍເຫດ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດ ຕ ັ້ອງມເີນ ຶ ັ້ອໃຈຕາມຫວົຂ ັ້ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ແລະ 
ອ ໍ່ ນໆຕາມຄວາມເໝາະສມົ:  
- ຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ຜນົການກວດກາ, ສ າຫຼວດພາກສະໜາມ;  
- ຄາດໝາຍສ າເລດັການສກຶສາ, ການອອກແບບ ແລະ ແຜນການສ າລບັກ ານດົ

ເວລາທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງ ຄ າເຫນັ ຫຼ  ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກແບບ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກແບບ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເປັນເຈົ ັ້າການ ໂດຍມີ

ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ 
ລະບຽບການ ມຄີ າເຫນັຊໍ່ ວຍ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກແບບ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ພາຍໃນ 
ສີໍ່ ສບິຫ ັ້າ (45) ວນັ ຫຼງັຈາກການເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້
ໃຫຍໍ່ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ກວດກາຕາມ 
ລາຍການກວດກາ ສ າລບັ ບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກແບບ ຊຶໍ່ ງເປັນ
ສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງ ຄູໍ່ ມ  ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ແລະ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັ
ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້  ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າລາວ; 
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- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຮບັຮອງບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກ
ແບບ ສ າລບັໂຄງການ ຫຼ  ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັແກໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) 
ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກແບບ; 

- ໃນກ ລະນໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງປັບປຸງ ແລະ ສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານ
ຫຼກັການໃນການອອກແບບ ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າ
ອະທບິາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ການຮບັຮອງບດົລາຍງານຫຼກັການໃນ
ການອອກແບບ ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານ
ຫຼກັການໃນການອອກແບບສະບບັປັບປຸງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຄ າອະທບິາຍທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການໃຫ ັ້ການຮບັຮອງ ຫຼ  ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກ
ແບບ.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການ
ອອກແບບ. ຕ ໍ່ ຈາກນັ ັ້ນ ຖ ັ້າມຄີ າເຫນັໃຫ ັ້ປັບປຸງ ແມໍ່ ນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ສ າລບັ
ການມຄີ າເຫນັຕ ໍ່ ມ ຫຼ  ການຮບັຮອງສະບບັປັບປຸງ. 

ໝາຍເຫດ ບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກແບບ ຕ ັ້ອງມເີນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັຫວົຂ ັ້ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ 
ຕາມ ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າລາວ: 
- ຄໍ່ າຕໍ່ າງໆໃນການອອກແບບ (design values); 
- ວທິກີານອອກແບບ (design methodologies); 
- ສູດຄດິໄລໍ່ ໃນການອອກແບບ (design formulae); 
- ຕວົຊີ ັ້ວດັຄວາມປອດໄພສ າລບັ ອຸປະກອນ ແລະ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ

ກ າລງັ (safety factors for power facilities). 
 
ກອບໜັ້າວຽກລະອຽດຂອງ ບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກແບບ ໃຫ ັ້ເປັນໄປ
ຕາມ ກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ . 
- ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ມຄີ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັບດົລາຍງານຫຼກັການໃນການອອກແບບ.  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການຮບັເອາົ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ)  ໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ
ຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກ  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ປະກອບມ ີເອກະສານບດົ
ລາຍງານ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານ
ຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ(electronic file) 
ຂອງບດົລາຍງານອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ເພ ໍ່ ອສ ບຕ ໍ່ ຂະບວນການທບົ
ທວນ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ຄ າແນະ
ນ າກໍ່ ຽວກບັບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ; 

- ພະແນກສນັຍາ ປັບປຸງຂ ັ້ມູນໂຄງການໃນເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ
ທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ
ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ.  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ສະໂນດນ າສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ 

ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການທບົທວນ ແລະ ການຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການທບົທວນ ແລະ ການຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອແບບ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ກວດກາຕາມ 
ລາຍການກວດກາ ສ າລບັ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຊຶໍ່ ງເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງ ຄູໍ່
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ມ ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ແລະ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າລາວ; 

- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ;  
- ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, 

ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ
ຈາກກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສ າລບັ ອຸປະກອນ ແລະ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າກ າ
ລງັ ລວມມ ີ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໂຍທາ (civil engineering facilities), 
ອຸປະກອນກນົຈກັຄວບຄຸມນ ັ້າ (hydro-mechanical equipment), 
ອຸປະກອນໄຟຟັ້າ (electrical equipment), ອຸປະກອນກນົຈກັຜະລດິໄຟຟັ້າ 
(electro-mechanical equipment) ແລະ ສາຍສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ (transmission 
lines). ກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ອະທບິາຍລະອຽດໃນ 
ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. ການອອກແບບ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຖ ກສງັລວມເປັນແຜໍ່ ນແຕ ັ້ມ, ບດົລາຍງານວເິຄາະ ແລະ ບດົລາຍງານ
ເຕກັນກິ (ບໍ່ ອນອງີແມໍ່ ນ ເອກສະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ I ຂອງ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັກອບ
ໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ເພ ໍ່ ອປະກອບເຂົ ັ້າໃນບດົລາຍງານ). 
 
ຈ ານວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ທີໍ່ ຈະຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ລວມມ ີເອກະສານບດົລາຍງານ 
ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອງັກດິ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານບດົລາຍງານຫຍ ັ້ ຫ ັ້າ (5) 
ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພວິເຕ ີ(electronic file) ຂອງບດົລາຍງານ
ອກີ ໜຶໍ່ ງ (1) ຊຸດ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜຂີ ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມ

ປຶກສາຫາລ  ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການອອບແບບ
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ  
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ); 
- ກມົນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ; 
- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ);  

- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ ນ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ (ສ າລບັກ ລະນີ
ໂຄງການຜະລດິສະໜອງພາຍໃນ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ທບົທວນ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ແລະ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ ກອງ
ປະຊຸມຮບັຟັງການລາຍງານຂອງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວປະກອບຄ າເຫນັ.  
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 5.1: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາ
ໂຄງການ) 
ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ແຜນການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ການຕດິຕັ ັ້ງ ຂອງວຽກກະກຽມລໍ່ ວງໜັ້າ, ສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງ

ຊົໍ່ ວຄາວ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າກ າລງັ ທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

- ຕາຕະລາງແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ5.2: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ແຜນຜງັໂຄງການ ແລະ ແຜນການພດັທະນາໂຄງການ; 
- ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໂຍທາ ແລະ ແຜນຜງັທ ລະນສີ າລບັທີໍ່ ຕັ ັ້ງຂອງສິໍ່ ງປະກອບ

ສ ັ້າງ ແລະ ການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ, ພູມສນັຖານ, ແຜນການອວໍ່ າຍນ ັ້າ ທີໍ່
ຈະເປັນຜນົກະທບົຕ ໍ່ ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ຂອງໂຄງການທີໍ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ5.3: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ 
ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ໂຄງສ ັ້າງດ ັ້ານທ ລະນຂີອງ
ໂຄງການ ແລະ ຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິອ ໍ່ ນໆຕາມພາລະບດົບາດ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 5.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) 
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ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັແຜນດ າເນນີມາດຕະການປັ້ອງກນັ
ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິີໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າ
ລຸງຮກັສາ, ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ຕາຕະລາງແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ທີໍ່ ພວົພນັກບັການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ5.5: ຄ າເຫນັຂອງ ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິ ຕາມພາລະບດົບາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ 
ການແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວເອດັ (21) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ຂ ຄ າເຫນັຈາກກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ສາມາດສະເໜຂີ ຄ າເຫນັຈາກ ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ 
ກໍ່ ຽວກບັ ການປໍ່ ອຍນ ັ້າຊດົເຊຍີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາລ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ການ
ສົໍ່ ງຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນສະບບັປັບປຸງ ເພ ໍ່ອຮບັຮອງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ 
ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນສະບບັປັບປຸງ ເພ ໍ່ອຮບັຮອງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ແລະ ປະເດນັທີໍ່ ຈະປຶກສາຫາລ ໃນ
ກອງປະຊຸມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ); 
- ກມົນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ; 
- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ);  

- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ ນ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ (ສ າລບັກ ລະນີ
ໂຄງການຜະລດິສະໜອງພາຍໃນ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ຈດັກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງ
ຕົ ັ້ນ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຮບັຄ າເຫນັຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງຮໍ່ າງບດົລາຍງານ; 
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- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ເຮດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານ ຕາມການຕກົລງົ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຮບັຄ າເຫນັ ແລະ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທປີະຊຸມປຶກສາຫາລ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ສົໍ່ ງ

ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງ
ຕົ ັ້ນສະບບັປັບປຸງ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການຮບັຮອງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການຮບັຮອງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເປັນເຈົ ັ້າການ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງ

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ຮໍ່ າງໃບຮບັຮອງການ
ອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ມາໃຫ ັ້ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ 
ເພ ໍ່ ອກວດສອບຄ ນ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສົໍ່ ງພາຍໃນ ສາມສບິ 
(30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັ ຈາກ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ໃນ ໜັ້າວຽກ
ທ ີ9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ກວດກາຄວາມ
ສອດຄໍ່ ອງກບັຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວບັ ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດ
ທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຮບັຮອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ໃນກ ລະນທີີໍ່ ຕ ັ້ອງການຂ ັ້ມູນບາງອນັເພີໍ່ ມ ຫຼ  ມບີາງຈດຸທີໍ່ ຕ ັ້ອງປັບປຸງເພີໍ່ ມ, ກມົ

ຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຈະແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ດ າເນນີການ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ການຮບັຮອງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 

- ການປັບປຸງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງ
ຄ ນໃໝໍ່  ຊຶໍ່ ງຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຕາມກ ານດົໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 7 ຂອງຂັ ັ້ນ
ຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການ
ອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 
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ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການອອກໃບຮບັຮອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ  
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການອອກໃບຮບັຮອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ຫວົໜັ້າກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານເປັນຜູ ັ້ເຊນັໃບຮບັຮອງ; 

- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນເຈົ ັ້າການໃນການ
ກວດສອບ, ກວດກາ, ພຈິາລະນາ ແລະ ມຄີ າເຫນັຕ ໍ່ ກບັບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດ
ທ ັ້າຍຂອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ທີໍ່ ໂຄງການໄດ ັ້ສ າເລດັການປັບປຸງແລ ັ້ວນັ ັ້ນ 
ເພ ໍ່ ອສະເໜໃີຫ ັ້ຮບັຮອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ເອກະສານທີໍ່ ພວົພນັກບັການພຈິາລະນາຮບັຮອງ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ
ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫວົໜັ້າກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ເຊນັ ໃບຮບັຮອງ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ຮໍ່ າງໜງັສ ສົໍ່ ງໃບຮບັຮອງ 

ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ແຈ ັ້ງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຮບັຊາບ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບຮບັຮອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການ
ອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນສະບບັປັບປຸງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສົໍ່ ງ ແລະ ໃບຮບັຮອງການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. 

 
14. ຂັ ັ້ນຕອນການຮບັຮອງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
14.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຮບັຮອງ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພັນທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າ
ພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ເພ ໍ່ ອແກ ັ້ໄຂຄວາມສບັສນົໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການໄຟຟັ້າ, 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຊຶໍ່ ງເປັນເຄ ໍ່ ອງມ ໜຶໍ່ ງໃນການກ າ
ນົດພັນທະຕາມສັນຍາ ໄດ ັ້ຖ ກສ ັ້າງຂຶ ັ້ນເພ ໍ່ ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ຈຸດຢ ນຂອງ
ລດັຖະບານ. ເມ ໍ່ ອຜູ ັ້ພດັທະນາສະເໜສີ ັ້າງໂຄງການ ແລະ ດ າເນນີກດິຈະກ າທາງເສດຖະກດິໃນ ສປປ ລາວ ທີໍ່
ອາດກ ໍ່ ໃຫ ັ້ເກດີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ, ອງົການລດັຖະບານທີໍ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບພວົພນັກບັ
ໂຄງການໄຟຟັ້າ (ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ) 
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ມໜີ ັ້າທີໍ່ ເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ຜູ ັ້ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານການເງນິຈາກ
ໂຄງການເຫຼົໍ່ ານີ ັ້ ຕ ັ້ອງດ າເນນີກດິຈະກ າດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ັ້ກ ານດົຂອງສນັຍາສ າປະທານ ຢໍ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ. ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແມໍ່ ນເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍອນັໜຶໍ່ ງທີໍ່ ສ າຄນັຂອງສນັຍາສ າ
ປະທານ ຊຶໍ່ ງທງັໝດົເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍດັໍ່ ງກໍ່ າວຖ ເປັນສໍ່ ວນປະກອບທີໍ່ ມຜີນົຜູກພນັ ແລະ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົ 
ໝາຍຂອງ ສນັຍາສ າປະທານ.  

ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃນຖານະທີໍ່ ເປັນ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍສະບບັໜຶໍ່ ງຂອງສນັຍາສ າປະທານ ແມໍ່ ນ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນເພ ໍ່ ອຂຽນ ແລະ ກ ານດົພນັທະຂອງຜູ ັ້
ພດັທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານຕໍ່ າງໆຂອງລດັ ທີໍ່ ພວົພນັກບັໂຄງການໄຟຟັ້າ ແລະ ຜນົກະທບົດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງ
ໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ຫຼງັຈາກ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຖ ກຮບັຮອງ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງເລີໍ່ ມ
ຕົ ັ້ນການຮໍ່ າງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພັນທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ. ເມ ໍ່ ອຜູ ັ້
ພດັທະນາໄດ ັ້ຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມແລ ັ້ວ ຈະສະເໜຕີ ໍ່  ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອຂ  ຮໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງ
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ມາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນ
ຂະບວນການ. ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕົ ັ້ນຕ ແລ ັ້ວ 
ປະກອບດ ັ້ວຍສາມພາກ ຄ : ພາກບດົບນັຍດັທົໍ່ ວໄປ, ພາກບດົບນັຍດັດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ພາກບດົບນັຍດັການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ. ເມ ໍ່ ອໄດ ັ້ຮບັຮໍ່ າງມາດຕະຖານ
ແລ ັ້ວ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການຮໍ່ າງທງັສາມພາກ ຂອງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມ
ຕົ ັ້ນຂະບວນການຮບັຮອງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 
ໂດຍທົໍ່ ວໄປ ຂະບວນການຂອງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນດ ັ້ວຍການປະເມນີ, ການສ າຫຼວດ ແລະ ການສກຶສາກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕາມດ ັ້ວຍການປະຊຸມໃນຂັ ັ້ນແຂວງ 
ພ ັ້ອມທງັປຶກສາຫາລ ກບັພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ສຸດທ ັ້າຍກ ານດົເປັນເອກະສານພນັທະ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 
- ນະໂຍບາຍທີໍ່ ດນິ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍສດັນ ັ້າ ແລະ ສດັປໍ່ າ; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ

ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 
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- ບດົແນະນ າວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທ ີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວນັທ ີ19 ທນັວາ 2016; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍກົຍ ັ້າຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ 
ເລກທ ີ192/ນຍ, ວນັທ ີ7 ກ ລະກດົ 2005; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ 
ເລກທ ີ84/ລບ, ວນັທ ີ5 ເມສາ 2016; 

- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍກົຍ ັ້າຍ
ຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ ເລກທ ີ 192/ນຍ, ເລກທ ີ 2432/ອວຕສ, ວນັທ ີ 11 ພະຈກິ 
2005; 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍ ສະມາຄມົ ເລກທ ີ238/ລບ, ວນັທ ີ11 ສງິຫາ 2017; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກບັ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍສະມາຄມົ ເລກ

ທ ີ05/ພນ ວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2017; 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ແບບຟອມການປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບານການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ 

ລາວ; 
- ຂ ັ້ຕກົລງົວໍ່ າດ ັ້ວຍ ມາດຕະຖານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມແຫໍ່ ງຊາດ ເລກທ ີ 2734/ອວຕສ-ສນຍ, ວນັທ ີ 7 ທນັວາ 

2009; 
- ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 

ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ. 
 
14.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນບນັດາໜັ້າວຽກຂອງຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່
ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າ
ໃນຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, 
ນຕິກິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຮບັເອາົ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ

ສງັລວມ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ໜງັສ ສະເໜຂີ ການທບົທວນ.  
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ
ສງັລວມ) ຈະລງົທະບຽນໃຫ ັ້ໜງັສ ສະເໜຂີ ການຮບັຮອງ ເອກະສານຊ ັ້ອນ
ທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ປັບປຸງຈາກ ຮໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງເອກະສານຊ ັ້ອນ
ທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ 
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ພະແນກສງັລວມ ລງົທະບຽນໃຫ ັ້ໜງັສ ສະເໜ ີ ແລະ ໃສໍ່ ເລກທຂີາເຂົ ັ້າໃຫ ັ້
ເອກະສານຕາມລ າດບັ; 

- ຫຼງັຈາກລງົທະບຽນເອກະສານຂາເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ໜງັສ ສະເໜ ີ ຂ ການຮບັຮອງ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລ ັ້ວ, ພະແນກສງັລວມ ຈະສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານ
ການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເພ ໍ່ ອດ າ
ເນນີການທບົທວນ ພ ັ້ອມທງັ ສ າເນາົເພ ໍ່ ອລາຍງານໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຮບັຊາບ; 

- ພາລະບດົບາດຂອງ ພະແນກສງັລວມ ໃນຂະບວນການຮບັຮອງ ເອກະສານ
ຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕົ ັ້ນຕ 
ແມໍ່ ນ ຮບັ, ສົໍ່ ງຕ ໍ່ , ຄຸ ັ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຕດິຕາມເອກະສານ 
ແລະ ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບກດິສ າພນັກໍ່ ຽວກບັ ໜງັສ ສະເໜຮີບັຮອງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງເອກະສານ
ຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແລະ ຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ
ວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
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ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ໂດຍ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ
, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ໂດຍ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ,ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໃບກດິສ າພນັຈາກ ພະແນກສງັລວມ; 
- ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 

ທ າມະຊາດ  ແລະ ໜງັສ ສະເໜຂີ ການທບົທວນ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າ
ດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ
ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) ກ ານດົເລກທອີ ັ້າງອງີໃຫ ັ້ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ແຕໍ່ ລະໂຄງການ. 
ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ໜງັສ ສະເໜຂີ ການຮບັຮອງ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນານັ ັ້ນ ມເີນ ັ້ອໃນທີໍ່ ຈ າເປັນສ າລບັການເລີໍ່ ມຂະບວນ
ການຮບັຮອງແລ ັ້ວບ ໍ່ :  
o ຊ ໍ່ ໂຄງການ, 
o ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, 
o ທີໍ່ ຕັ ັ້ງໂຄງການ, 
o ຊ ໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ, 
o ທີໍ່ ຢູໍ່ ຫ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ, 
o ຂ ັ້ມູນເພ ໍ່ ອການຕດິຕ ໍ່ ຫາຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ, 
o ສ າເນາົໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອງີ ແລະ ສະຖານະຄວາມ

ຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ, 
o ຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງໂຄງການ (ເຊັໍ່ ນ ບນັຫາ

ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງຂອງທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ), 
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o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັສນັຍາຮບັເໝາົກບັບ ລສິດັທີໍ່ ປຶກສາ, 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັແຕໍ່ ລະເອກະສານ, 
o ເລກທຂີອງຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ

ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມການ
ປໍ່ ຽນແປງ, 

o ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ

ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງ
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຄບົ ຫກົ (6) ຊຸດ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກວດກາວໍ່ າ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້
ຮບັນັ ັ້ນ ແມໍ່ ນສະບບັດຽວກບັກບັອນັທີໍ່ ຄດັຕດິໃສໍ່ ໜງັສ ສະເໜຂີ ການ
ຮບັຮອງ ຮໍ່ າງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ຄດັຕດິ ລາຍ
ລະອຽດຄວາມເປັນມາກໍ່ ຽວກບັ ການຮບັຮອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຫຼ  ສະຖານະ
ຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ກ າລງັສະເໜຂີ ການຮບັຮອງ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກ ານດົເລກທອີ ັ້າງອງີຂອງຕນົໃຫ ັ້ ຮໍ່ າງ
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍວນັທ ີແລະ ເລກທຕີາມລ າດບັ
ທີໍ່ ມກີານປັບປຸງ; 

- ສະບບັເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕ ັ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັ ຮໍ່ າງ
ມາດຕະຖານຂອງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ມຫີວົຂ ັ້ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
o ພາກບດົບນັຍດັທົໍ່ ວໄປ, 
o ພາກບດົບນັຍດັດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, 
o ພາກບດົບນັຍດັການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ, 
o ພາກເອກະສານຄດັຕດິ ແລະ ນຍິາມຄ າສບັ; 
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- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນດ ັ້ວຍການອໍ່ ານຜໍ່ ານ ບດົລາຍງານການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອກວດກາ
ຄວາມສອດຄໍ່ ອງລະຫວໍ່ າງ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິ ກບັ ບດົ
ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ສະບບັທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາວໍ່ າ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິ 
ມເີນ ັ້ອໃນຫວົຂ ັ້ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ແລ ັ້ວບ ໍ່ :  
o ນຍິາມຄ າສບັ (Definitions);  
o ມາດຕະຖານ ແລະ ຮູບແບບແຜນການ (Standards and Plan 

Formats); 
o ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໜໍ່ ວຍງານລດັ ແລະ ພາລະ

ບດົບາດ ແລະ ພນັທະຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ (Role and 
Responsibilities of GOL agencies and Role and 
Obligations of Developer); 

o ມາດຕາກໍ່ ຽວກບັ:  
 ການເກບັກ າຂ ັ້ມູນ (Data Collection), 
 ງບົປະມານ (Budgets), 
 ການປັບໃໝ (Penalties), 
 ໂຄງຮໍ່ າງການຈດັຕັ ັ້ງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ ກໍ່ ຽວ

ກບັ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ (GOL and 
Company Organization on Resettlement and 
Compensation Matters), 

 ຕາຕະລາງສດິໄດ ັ້ຮບັການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ (Entitlement 
Matrix), 

 ກນົໄກການແກ ັ້ໄຂຄ າຮ ັ້ອງທຸກ (Grievance Redress 
Mechanism), 

 ການຊໍ່ ວຍເຫຼ ັ້ອໄລຍະຂ ັ້າມຜໍ່ ານ (Transitional Assistance); 
- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ

ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຮໍ່ າງໜງັສ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັຊຂີ ັ້
ສງັເກດ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງຕນົ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ປະເດນັທີໍ່ ຕ ັ້ອງແກ ັ້
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ໄຂຕ ໍ່ ມ ໃນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົລາຍງານ ຫວົໜັ້າ
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະ
ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອ
ຂ ຄ າເຫນັ ພາຍໃນ ຊາວເອດັ (21) ວນັ ເປັນຕົ ັ້ນ: 
o ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 

 ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ), 
 ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ), 
 ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ), 
 ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າ

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ), 
o ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ, 
o ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂັ ັ້ນແຂວງ, 
o ຂະແໜງການອ ໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ (ເປັນຕົ ັ້ນ ກະສກິ າ, ປໍ່ າໄມ ັ້, ລ ັ້ຽງສດັ, 

ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ); 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ສົໍ່ ງໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ ເພ ໍ່ ອປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ າວມາ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. ໃນກ ລະນມີີ
ຄວາມແຕກຕໍ່ າງຈາກ ຮໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຫຼ  ຄວາມບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງ
ລະຫວໍ່ າງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຄດັຕດິມາ, ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ກບັ ຮໍ່ າງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ 
ແລະ ຂ ັ້ສງັເກດກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໜງັສ ສັງລວມກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພັນທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ໜງັສ ສະເໜຂີ ການທບົທວນ 
ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍສ າເນາົຮໍ່ າງເອກະສານ
ຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມທີໍ່ ຈະຈດັຂຶ ັ້ນຢູໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິແປດ (18) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງເອກະສານ
ຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ.  

ໝາຍເຫດ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງເອກະສານ ແລະ ຟາຍຄອບພວິເຕ ີຂອງ ຮໍ່ າງເອກະສານ
ຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ ພະ
ແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. ສະບບັປັບປຸງແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງ ຂອງ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນ
ທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງເປັນ
ສອງຮູບແບບ ຄ  ສະບບັສະອາດ (clean copy) ແລະ ສະບບັສະແດງການ
ປໍ່ ຽນແປງ (track changes) ຈາກ ສະບບັທີໍ່ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າກໍ່ ອນໜັ້າ ທງັທີໍ່ ເປັນ
ເອກະສານ ແລະ ເປັນຟາຍຄອມພວິເຕ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ, ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ, 

ພະແນກສງັຄມົ-ຊຸມຊນົ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າ

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ); 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ;  
- ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ຂະແໜງການອ ໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ (ເປັນຕົ ັ້ນ ກະສກິ າ, ປໍ່ າໄມ ັ້, ລ ັ້ຽງສດັ, 

ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ); 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ສ າເນາົ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ຄ າເຫນັ ແລະ ໜງັສ ຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົທວນບດົລາຍ
ງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ). 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ
ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທບົທວນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.1: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ, ພະ
ແນກສງັຄມົ-ຊຸມຊນົ ແລະ ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ທບົທວນ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ສນັຍາສ າປະທານ. 
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ທົບທວນ ພາກທີ 1 (ບົດບັນຍັດທົໍ່ ວໄປ) ຂອງ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ, ໂດຍສະເພາະກໍ່ ຽວກບັ:  
- ພນັທະຂອງບ ລສິດັໂຄງການ (Company Commitment); 
- ການຈດັສນັງບົປະມານ (Funding Arrangement); 
- ຄວາມຮບັຜດິຊອບ (Responsibilities); 
- ສາຍພວົພນັຂອງບ ລສິດັໂຄງການ (Relationship of Company); 
- ການແຈ ັ້ງຂ ັ້ມູນ (Data Information); 
- ການຮກັສາຄວາມລບັ (Confidentiality). 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ທບົທວນ: 
- ງບົປະມານ (Budget);  
- ຕາຕະລາງສດິໄດ ັ້ຮບັການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ (Entitlement  Matrix); 
- ເນ ັ້ອໃນການຊດົເຊຍີ (Compensation aspects); 
- ເນ ັ້ອໃນກໍ່ ຽວກບັໂຄງການການຈດັຕັ ັ້ງລດັ ແລະ ຄະນະກ າມະການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 

(Aspects pertaining to Government Structure and 
Committee); 

- ນະໂຍບາຍການຊໍ່ ວຍເຫຼ ອໃນໄລຍະຂ ັ້າມຜໍ່ ານ (Transitional 
Allowance); 

- ໂຄງຮໍ່ າງການຈດັຕັ ັ້ງລະຫວໍ່ າງລດັຖະບານ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ ໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ (GOL and Company 
Structure for the implementation of Resettlement); 

- ມາດຕະການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ (Compensation Measures). 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັປະເດນັທີໍ່ ຕ ັ້ອງປັບປຸງອງີໃສໍ່ ການທບົທວນ
ຂອງຕນົ ແລະ ເອາົເຂົ ັ້າປຶກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມ. 
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 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.2: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) 
ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ:   
- ຂ ັ້ກ ານດົໂດຍລວມ ແລະ ກ ານດົມາດຕາທີໍ່ ຕ ັ້ອງປຶກສາຫາລ  ຫຼ  ປັບປຸງຕ ໍ່ ມ; 
- ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັອນັ

ທີໍ່ ບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງ ຖັ້າມ;ີ  
- ກ ານດົເນ ັ້ອໃນທີໍ່ ບ ໍ່ ຈະແຈ ັ້ງ ຫຼ  ມາດຕາທີໍ່ ເປັນຜນົປະໂຫຍດໃຫ ັ້ແຕໍ່  ຜູ ັ້

ພດັທະນາຝໍ່ າຍດຽວ ແລະ ມາດຕາທີໍ່ ຈະສ ັ້າງຂ ັ້ເສຍປຽບໃຫ ັ້ລດັຖະບານ; 
- ທບົທວນຕ ໍ່ ມກໍ່ ຽວກບັມາດຕາກດົໝາຍທີໍ່ ໃຊ ັ້ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ມາດຕາການ

ປັບໃໝ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.3: ຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ 
ແລະ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມ 
ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂັ ັ້ນແຂວງ ກວດກາວໍ່ າມເີນ ັ້ອໃນຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ແລ ັ້ວບ ໍ່ : 
- ວຽກກໍ່ ຽວກບັການເກບັກ າຂ ັ້ມນູເພີໍ່ ມຈາກການເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັ

ສາທາລະນະ;  
- ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັບນັຫາ ຫຼ  ຂ ັ້ຂດັແຍໍ່ ງໃນເຂດໃກ ັ້ຄຽງກບັໂຄງການ;  
- ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ;  
- ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຜນົສ າເລດັຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ

ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສຸຂະພາບ, ແຜນການ
ຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ, ແຜນການພດັທະນາສງັຄມົ, ແຜນການພດັທະນາຊນົເຜົໍ່ າ, 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັກດົໝາຍ.  

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.4: ຄ າເຫນັຂອງຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ນ (ກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ, ແລະ ອ ໍ່ນໆ) 
ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ:  
- ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ ັ້າຢູໍ່ ໜ ັ້ານ ັ້າ (Ambient Surface Water 

Quality Standard) ສ າລບັເຂດລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ; 
- ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງການປະມງົ (Fisheries Management Plan); 
- ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ (Reservoir Management); 
- ການສ າຫຼວດຊວີະນາໆພນັ ແລະ ແຜນການຊດົເຊຍີຊວີະນາໆພນັ 

(Biodiversity surveys  and Biodiversity Offset Plan); 
- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັແນະນ າແກໍ່  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ສະເໜມີາດ
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ຕະການແກ ັ້ໄຂ ແລະ ວທິກີານປັບປຸງຕາມຜນົທີໍ່ ໄດ ັ້ຈາກການຕດິຕາມ
ກວດກາໂຄງການ;   

- ປະສານກບັອງົການພາຍນອກກໍ່ ຽວກບັບນັຫາດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ລວມທງັຜນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງທີໍ່ ພວົພນັກບັໂຄງການ.  

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.5: ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) 
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ
ລະຫວໍ່ າງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ກບັ ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ປະເດນັທີໍ່ ຈະກະທບົຕ ໍ່ ຜນົປະໂຫຍດ
ຕໍ່ າງໆຂອງລດັຖະບານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັຈາກຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ າວມາ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າ
ດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກທບົ
ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອ
ໃຊ ັ້ໃນການປຶກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ການເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັ
ສາທາລະນະ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວສອງ (22) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຂີ ຄ າເຫນັຈາກ 
ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 4: ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມໃນການປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ ທີໍ່ຈດັ
ໂດຍ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມໃນການປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ ທີໍ່
ຈດັໂດຍ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ
ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ) ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາ.  

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າ
ດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຢູໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເປັນຕົ ັ້ນ:  
- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ, ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ, 

ພະແນກສງັຄມົ-ຊຸມຊນົ); 
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o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າ

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ); 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ;  
- ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ຂະແໜງການອ ໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ (ເປັນຕົ ັ້ນ ກະສກິ າ, ປໍ່ າໄມ ັ້, ລ ັ້ຽງສດັ, 

ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ); 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 
- ຜູ ັ້ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກ
ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) ຈດັກອງປະຊຸມຢູໍ່ ແຂວງທີໍ່ ຕັ ັ້ງໂຄງການ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັວໍ່ າ 
ທຸກຄນົເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັພນັທະຂອງໂຄງການ. ຄະນະກ າຮບັຜດິຊອບທດົ
ແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມໃນທຸກ
ຂັ ັ້ນຂອງຂະບວນການ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັວໍ່ າ ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ຈະເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັ
ຍກົຍ ັ້າຍ ທີໍ່ ພວກເຂາົຈະໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັ
ໝດົ ໄດ ັ້ປຶກສາຫາລ  ກໍ່ ຽວກບັ ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ, ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັກໍ່ ອນປະຊຸມ ແລະ ການ
ປຶກສາຫາລ ໄດ ັ້ຮບັການເຫນັດເີປັນເອກະພາບ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກະກຽມບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າ
ໃນການປັບປຸງຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັການເຫນັດເີປັນເອກະ
ພາບຈາກພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທີໍ່ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມໃນກອງປະຊຸມ ໃນ ໜັ້າວຽກທຕີ ໍ່
ໄປ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ກອງປະຊຸມໄດ ັ້ປຶກສາ
ຫາລ ກວມເອາົປະເດນັສ າຄນັຂອງໂຄງການ ແລະ ພນັທະສ າຄນັດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
o ການກ ານດົມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບດ າເນນີມາດ

ຕະການ (Determination of and Responsibility for 
Measures); 
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o ການທບົທວນມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃນໄລຍະກໍ່ ອນເລີໍ່ ມການກ ໍ່ ສ ັ້າງ 
(Required Pre-Construction Period Review of 
Measures); 

o ຜນົກະທບົຕົ ັ້ນຕ  ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃນໄລຍະກໍ່ ອນເລີໍ່ ມການ
ກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ; 

o ແຜນການສະເພາະດ ັ້ານເຕກັນກິ ເຊັໍ່ ນ: 
 ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງການປະມງົ, 
 ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ, 
 ແຜນການປໍ່ ອຍນ ັ້າຊດົເຊຍີທ າມະຊາດ, 
 ແຜນການຊດົເຊຍີຊວີະນາໆພນັ, 
 ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສະເພາະ

ເຂດໂຄງການ; 
o ປະເດນັກໍ່ ຽວກບັການສະໜອງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ເປັນຂອງບ ລສິດັໂຄງການ ຫຼ  

ພາຍໃຕ ັ້ການຄວບຄຸມຂອງບ ລສິດັໂຄງການ ທີໍ່ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕ ັ້ອງການ ເພ ໍ່ ອສາມາດ
ປະຕບິດັໜ ັ້າທີໍ່ ໄດ ັ້ຢໍ່ າງມປີະສດິຕຜິນົ ແລະ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຕດິຕາມ
ກວດກາ; 

o ການປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ຫ ັ້ອງການຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ (Discussion on the Environmental and Social 
Management Office) ເປັນຈດຸໃຈກາງພາຍໃນບ ລສິດັໂຄງການ, 
ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ຂອງ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ; 

o ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງໜວຍງານຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (Environmental 
Management Unit) ສ າລບັໂຄງການ ໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ ລະບຽບກດົ
ໝາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພາຍໃນ ເກົ ັ້າສບິ (90) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີນັຍາສ າ
ປະທານມຜີນົສກັສດິ. ໜໍ່ ວຍງານຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແມໍ່ ນຢູໍ່ ພາຍໃຕ ັ້
ການຊີ ັ້ນ າຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ຕ ັ້ອງຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັພນັທະຂອງບ ລສິດັໂຄງການ
ໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັພນັທະເພີໍ່ ມຂອງໂຄງການ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕ ັ້ອງປະສານງານຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
ກບັ ຂະແໜງການອ ໍ່ ນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າການຕດິຕາມ
ກວດກາ; 

o ພນັທະສ າຄນັຂອງການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ 
ເຊັໍ່ ນ: 
 ການກ ານດົມາດຕະການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍ

ຫາຍ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບດ າເນນີມາດຕະການ, 
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 ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍສະບບັປັບປຸງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການຮບັຮອງ
ຈາກຄະນະຮບັຜດິຊອບການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັ
ສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ, 

 ຫຼກັການຂອງພນັທະໃນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການທດົແທນຄໍ່ າ
ເສຍຫາຍ, 

 ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ສ າລບັ ກ ລະນກີານຮ ັ້ອງທຸກເຂົ ັ້າມາເພີໍ່ ມ 
(Compensation for Reclamation); 

 ຂະບວນການ ແລະ ກດິຈະກ າການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການທດົ
ແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ, 

 ພນັທະໃນການລາຍງານ (Reporting Obligations); 
- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ

ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຄະນະຮບັຜດິຊອບການ
ທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມໃນ
ຂະບວນການທຸກຂັ ັ້ນ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັວໍ່ າ ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ສາມາດເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັ
ສນັຍກົຍ ັ້າຍທີໍ່ ພວກເຂາົຈະໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຜູ ັ້ພດັທະນາ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການປຶກສາ
ຫາລ ກໍ່ ຽວກບັປະເດນັສ າຄນັໃນ ພາກທ ີ1 (ບດົບນັຍດັທົໍ່ ວໄປ) ເປັນຕົ ັ້ນ:  
o ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ໍ່ ຜນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງ - ຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ຕວົຊີ ັ້

ວດັ ແລະ ມາດຕະຖານທີໍ່ ໃຊ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງ (Governing 
Parameters and Standards), 

o ການຈດັວາງງບົປະມານ (Funding Arrangement), 
o ເນ ັ້ອໃນການຈ າກດັຕາມມູນຄໍ່ າ (Limited by Cost) – ປັບປຸງທຸກໆປີ 

ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັດດັສະນລີາຄາການຊມົໃຊ ັ້ ຂອງ ລາວ (Lao 
CPI), 

o ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບຸກຄນົທີໍ່ ເຮດັວຽກໃຫ ັ້ບ ລສິດັໂຄງການ, 
o ພນັທະກໍ່ ຽວກບັສດິຂອງສາທາລະນະໃນການເຂົ ັ້າເຖງິຂ ັ້ມູນ-ຂໍ່ າວສານ 

(Obligations regarding Public’s Right to Information), 
o ມາດຕະຖານ ແລະ ເຕກັນກິ ແລະ ແບບວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທີໍ່ ດສຸີດ 

(Standards and Best Available Techniques and Best 
Practices), 

o ການອະນຸຍາດຕໍ່ າງໆ (Permits); 
- ທຸກຝໍ່ າຍຕ ັ້ອງປຶກສາຫາລ ປະເດນັສ າຄນັພາຍໃຕ ັ້ ພາກທ ີ2 (ພາກບດົບນັຍດັ

ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ) ເປັນຕົ ັ້ນ:  
o ແຜນການສະເພາະດ ັ້ານເຕກັນກິ: 
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 ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງອໍ່ າງຮບັນ ັ້າ (Watershed Management 
Plan), 

 ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງອໍ່ າງເກບັນ ັ້າຂອງລດັຖະບານ, 
 ແຜນການປໍ່ ອຍນ ັ້າຊດົເຊຍີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (Environmental 

Flow), 
 ແຜນການຊດົເຊຍີຊວີະນາໆພນັ – ການສ າຫຼວດຊວີະນາໆພນັ ແມໍ່ ນ

ເພ ໍ່ ອສ າຫຼວດຫາການສູນເສຍ ແລະ ວາງແຜນການຊດົເຊຍີ, 
 ແຜນການອະນາໄມຊວີະມວນ (Biomass Clearance Plan) – 

ຈະບ ໍ່ ມກີານກກັເກບັນ ັ້າຈນົກວໍ່ າການອະນາໄມສອດຄໍ່ ອງຄບົຖັ້ວນ
ແລ ັ້ວ ກບັ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການອະນາໄມຊວີະມວນ, 

 ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງຜູ ັ້ຮບັເໝາົ, 
 ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 

ແລະ ທ າມະຊາດ – ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກ ານດົເຂດສ າຄນັ, 

 ແຜນການອ ໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດຈາກໂຄງການ, 

o ຮູບການລາຍງານປະຈ າເດ ອນ ແລະ ປະຈ າປີ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດ;ີ 
- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ

ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກະກຽມບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ເກບັກ າ
ບດົບນັທກຶຂອງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອງີ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກະກຽມບັນຊີຂ ັ້ສັງເກດ ແລະ ຈຸດທີໍ່ ຕ ັ້ອງ
ປັບປຸງໃນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພັນທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ອງີໃສໍ່ ຜນົກອງປະຊຸມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມກໍ່ ຽວກບັ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິເຈດັ (17) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັກອງປະຊຸມເປີດ
ກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ທງັໝດົ ຢູໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ.  

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ ຈາກ ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ  ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ ຈາກ ກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ  ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ
ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ,  
- ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຕໍ່ າງໆໃນຂະບວນການເປີກກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັ

ສາທາລະນະ. 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ, ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ, 

ພະແນກສງັຄມົ-ຊຸມຊນົ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ແລະ ສງັຄມົ); 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ;  
- ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ຂະແໜງການອ ໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ (ເປັນຕົ ັ້ນ ກະສກິ າ, ປໍ່ າໄມ ັ້, ລ ັ້ຽງສດັ, 

ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ); 
- ຜູ ັ້ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ; 
- ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) ຮໍ່ າງໜງັສ ສະຫຸຼບສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການ
ເພີໍ່ ມ ຕາມບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຕໍ່ າງໆໃນຂະບວນການເປີດກວ ັ້າງປຶກສາ
ຫາລ ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ສົໍ່ ງໜງັສ ດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ແລະ ສ າເນາົສົໍ່ ງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນຂ ັ້າງ
ເທິງ ແລະ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທີໍ່
ສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ກ ານດົເວລາ ສບິແປດ (18) ວນັ ຂອງການກະກຽມບດົລາຍງານ
ປະກອບຄ າເຫນັ.  



217 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຮບັຮອງ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ  
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຮບັຮອງ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຄ າເຫນັຈາກຂະແໜງການ ແລະ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນຂະບວນການເປີດ
ກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ ກບັສາທາລະນະ; 

- ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ທີໍ່ ໄດ ັ້ມກີານປັບປຸງ, ຊີ ັ້ແຈງ 
ແລະ ແກ ັ້ໄຂກໍ່ ຽວກບັຄ າເຫນັໃນບນັດາກອງປະຊຸມຂອງຂະບວນການເປີດ
ກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ  (ຈາກ ໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້); 

- ບດົບນັທກຶຂອງບນັດາກອງປະຊຸມໃນຂະບວນການເປີດກວ ັ້າງປຶກສາຫາລ  
ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທບົທວນຄ າເຫນັ ທບົທວນຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ
ວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດສະບບັຫຼ ັ້າສຸດນີ ັ້ 
ວໍ່ າໄດ ັ້ປັບປຸງຕາມຄ າເຫນັຄັ ັ້ງຜໍ່ ານມາແລ ັ້ວບ ໍ່ ;  

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ອໍ່ ານຜໍ່ ານບດົລາຍງານ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກ
ສນັຍາ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ພະແນກລງົທນຶ, ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ  ແລ ັ້ວຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັການຮບັຮອງຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ
ວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ເປັນ
ພາກສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງສນັຍາສ າປະທານ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ສົໍ່ ງຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັຫຼ ັ້າສຸດ ໃຫ ັ້ ພະແນກລງົທນຶ, 
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ  
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ແລະ ພະແນກສນັຍາ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່ ) ເພ ໍ່ ອຊໍ່ ວຍໃນການທບົທວນ ກໍ່ ອນການຮບັຮອງ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ກວດກາອກີຄັ ັ້ງບນັດາພນັທະທີໍ່ ກ ານດົໃນພາກກການ
ຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ວໍ່ າສອດຄໍ່ ອງກບັຄ າເຫນັທີໍ່
ໄດ ັ້ຈາກກອງປະຊຸມເປີດກວ ັ້າງທງັໝດົແລ ັ້ວບ ໍ່  ເປັນຕົ ັ້ນ: 
o ແຜນການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ (Compensation Plan), 
o ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ (Resettlement Action Plan) – ການ

ສ ັ້າງເຮ ອນ ແລະ ກ ານດົເວລາເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມການຍກົຍ ັ້າຍ, 
o ແຜນການຟ ັ້ນຟູຊວີດິການເປັນຢູໍ່  ແລະ ລາຍຮບັ (Livelihood Income 

Restoration) – ດ າເນນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າເພ ໍ່ ອບນັລຸເປົັ້າ 
ໝາຍການຟ ັ້ນຟູລາຍຮບັ, 

o ເປົັ້າໝາຍການຟ ັ້ນຟູລາຍຮບັ (Income Restoration Target), 
o ສະເໜກີານປັບປຸງກ ານດົເວລາໃນການລາຍງານ (reporting 

schedules); 
- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 

ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໂດຍການປະສານສມົທບົກບັ ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ , ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ກມົນຕິກິ າ ຂອງ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕ ັ້ອງຍກົໃຫ ັ້ເຫນັກໍ່ ຽວກບັການສກຶສາ ແລະ ການ
ກວດກາທີໍ່ ຕ ັ້ອງດ າເນນີຕ ໍ່ ມ ແລະ ການເພີໍ່ ມມາດຕາ ກໍ່ ຽວກບັ (ຖັ້າຈ າເປັນ): 
o ການສກຶສາກໍ່ ຽວກບັອຸທກົກະສາດ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແລະ ການສ ັ້າງ

ແບບຈ າລອງສະແດງການປໍ່ ຽນແປງ (dynamic modelling) ທີໍ່ ມກີານ
ວດັແທກລະບບົການໄຫຼ, ລະດບັນ ັ້າຂຶ ັ້ນລງົ, ຄຸນນະພາບນ ັ້າ, ຕະກອນ 
ແລະ ນ ັ້າໄຫຼລະດບັຕ ໍ່ າ; 

o ນ ັ້າລ ັ້ຽງ/ນ ັ້າໄຫຼເຂົ ັ້າເຂດເທງິ ແລະ ລຸໍ່ ມຂອງບນັດາເຂ ໍ່ ອນຂອງໂຄງການ;  
o ການສ າຫຼວດພູມສນັຖານ ແລະ ແລວການຖັ້ວມ (topographic and 

bathymetric surveys) ຕາມສາຍນ ັ້າໃນຂອບເຂດ 5 ກໂິລແມດັ ໃນ
ເຂດເທງິຂອງບນັດາເຂ ໍ່ ອນຂອງໂຄງການ ແລະ 10 ກໂິລແມດັ ໃນເຂດລຸໍ່ ມ
ຂອງບນັດາເຂ ໍ່ ອນຂອງໂຄງການ;  

o ການສກຶສາກໍ່ ຽວກບັການອບົພະຍບົຂອງປາຫຼາຍສາຍພນັ, ຂະໜາດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການລອຍ ແລະ ການເຄ ໍ່ ອນທີໍ່ ຂອງລູກປາ ໃນເຂດເທງິ 
ແລະ ລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ ເພ ໍ່ ອສາມາດສ ັ້າງແຜນທີໍ່  ແລະ ອະທບິາຍໄດ ັ້ຢໍ່ າງຖ ກຕ ັ້ອງ 
ແລະ ຄບົຖັ້ວນກໍ່ ຽວກບັ: 1) ຮູບແບບການອບົພະຍບົຂອງປາ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນ
ເວລາ ແລະ ຂະໜາດເທົໍ່ າໃດ, 2) ການອບົພະຍບົຂະໜາດໃຫຍໍ່ /ສ າຄນັ 
ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປັດໄຈໃນການຢູໍ່ ລອດ, ແລະ 3) ແຫຼໍ່ ງທີໍ່ ຢູໍ່ ອາ
ໃສທີໍ່ ສ າຄນັ; 
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- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຖັ້າເຫນັວໍ່ າຈ າເປັນ ຈະເພີໍ່ ມມາດຕາທີໍ່ ກ ານດົໃຫ ັ້ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ດດັແກ ັ້ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ສ າຫຼວດທີໍ່ ຈ າເປັນໃນການແກ ັ້
ໄຂຄ າເຫນັຂອງລດັຖະບານ. ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ບດົລາຍງານຂອງການສກຶສາ 
ແລະ ສ າຫຼວດດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ທງັເປັນເອກະສານ ແລະ ຟາຍ
ຄອມພວິເຕ.ີ 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.1: ຄ າເຫນັຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  (ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ກມົນຕິກິ າ) 
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ກມົນຕິກິ າ 

ປະສານສມົທບົກບັ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) ເພ ໍ່ ອທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ກມົນຕິກິ າ 
ກວດກາວໍ່ າ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ໄດ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັ
ຄວາມແຕກຕໍ່ າງ (ຖ ັ້າມ)ີ ໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ພຈິາລະນາ. ກໍ່ ອນ
ການຮບັຮອງຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ສົໍ່ ງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອກວດກາອກີຄັ ັ້ງວໍ່ າ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າ
ດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ມຄີວາມສອດຄໍ່ ອງ
ກບັ ສນັຍາສ າປະທານ; 

- ກມົນຕິກິ າ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ທບົທວນດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ກ ານດົປະເດນັທີໍ່ ອາດເປັນບນັຫາ ພ ັ້ອມທງັແນະນ າວທິກີານແກ ັ້ໄຂ
ໃຫ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັ
ງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການທບົທວນຂອງ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
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- ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍ
ງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ 
ຈະຮໍ່ າງໜງັສ ໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົເຊນັ ເພ ໍ່ ອອອກໜງັສ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມກ າ
ນດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມກໍ່ ຽວ
ກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ທີໍ່ ຖ ກປັບປຸງຕາມໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ສງັລວມຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ເຂົ ັ້າໃນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າ
ດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະ
ແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຄ ນໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່  ໜັ້າ
ວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ເອກະສານທີໍ່ ກໍ່ າວມານີ ັ້ ຈະສ າເນາົ
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ 
ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ເພ ໍ່ ອຮບັຊາບ; 

- ການຮບັຮອງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ພະແນກທບົທວນບດົລາຍ
ງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ 
ຈະຮໍ່ າງໜງັສ ໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າກມົເຊນັ ອອກໜງັສ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງການຮັບຮອງ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດສະບັບປັບປຸງ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 
ເອກະສານທີໍ່ ຖ ກຮັບຮອງຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຈະສ າເນົາສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫົວໜັ້າກົມ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ) ແລະ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ; 

- ການປະຕເິສດເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ຈະຮໍ່ າງໜງັສ ໃຫ ັ້
ຫວົໜັ້າກມົເຊນັ ອອກໜງັສ ເຖິງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງການປະຕເິສດ ເອກະສານຊ ັ້ອນ
ທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັ
ປັບປຸງຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສອງ (12) ວນັລດັຖະການ ຮບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນ
ທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ 
ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7:  ການມອບໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ7:  ການມອບໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັປັບປຸງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ໍ່ ມ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫົວໜັ້າກມົ ເຊັນ ແລະ ອອກໜັງສ ສະເໜີຂ ຂ ັ້ມູນ/ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ ມ ຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມທັງສ າເນົາລາຍງານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ແຈ ັ້ງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສີໍ່  (4) ວນັ ນບັແຕໍ່ ໄດ ັ້ຮບັລາຍງານຈາກ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານ
ການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເພ ໍ່ ອສະເໜີຂ ຂ ັ້ມູນ/ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ ມ ຈາກ ຜູ ັ້ພັດທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດສະບບັປັບປຸງ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ8:  ການມອບໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານຄດັຕດິ 
ໜັ້າວຽກທ ີ8:  ການມອບໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານຄດັຕດິ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 



222 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ໍ່ ມ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ຫວົໜັ້າກມົ ເຊນັ ແລະ ສົໍ່ ງ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ
ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັຂອງ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ການຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ອອກເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຮບັຊາບ: 
o ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ :  

 ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ,  
 ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ,  
 ກມົນຕິກິ າ,  
 ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ; 

o ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ;  
o ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂັ ັ້ນແຂວງ;  
o ກະຊວງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ (ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ແລະ ອ ໍ່ ນໆ). 
- ໃນກ ລະນຮີບັຮອງ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 

ແລະ ທ າມະຊາດ: 
o ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 

ສະບບັຖ ກຮອງຮອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການເຊນັເຫນັດຈີາກ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ , ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

o ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ສະບບັຖ ກຮບັຮອງ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຮບັຊາບ; 

- ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ສະບບັຖ ກຮບັຮອງ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ (ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ).  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່ ໄດ ັ້ຮບັລາຍງານຈາກ ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການ
ປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ. 
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເຖງິ ຜູ ັ້

ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງການຮບັຮອງ ຫຼ  ປະຕເິສດ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພນັທະ
ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

 
15. ຂັ ັ້ນຕອນການຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
15.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ການເຊນັ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເປັນການມອບພນັທະໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອໄປປະຕບິດັກດິຈະກ າ
ການພດັທະນາໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ການເຮດັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃຫ ັ້ສ າເລດັ, ການສະຫຸຼບຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດຂອງໂຄງການ, ການເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ 
ກບັ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ 24 ເດ ອນ ຊຶໍ່ ງອາດມກີານຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາອອກໄປ. ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ຮບັ
ອະນຸຍາດສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ແຕໍ່ ມເີງ  ໍ່ອນໄຂວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໄດ ັ້ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມຄ ບ
ໜັ້າຂອງໂຄງການໄດ ັ້ ສອງສໍ່ ວນສາມ ຂອງໜັ້າວຽກທງັໝດົ ຕາມກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ ກໍ່ ຽວກບັການຕ ໍ່ ອາຍຸ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ສ າລບັ ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ.  

ເງນິຄ ັ້າປະກນັທີໍ່ ມອບພາຍຫຼງັການເຊນັ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຈະຕກົເປັນຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັໃໝໍ່ ດ ັ້ວຍຈ ານວນເທົໍ່ າເດມີ ຖັ້າສນັຍາພດັທະນາໂຄງການໄດ ັ້ການຕ ໍ່ ອາຍຸ. ໃນ
ກ ລະນຜູີ ັ້ພດັທະນາບ ໍ່ ສາມາດປະຕບິດັພນັທະທງັໝດົທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພາຍໃນກ ານດົ
ເວລາ, ລດັຖະບານສາມາດນ າໃຊ ັ້ມາດຕະການທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນສນັຍາ ເຊັໍ່ ນ ການຍກົເລກີສນັຍາ, ການບ ໍ່ ຕ ໍ່ ອາຍຸ
ສນັຍາ. ໃນກ ລະນຍີກົເລກີສນັຍາ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະບ ໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊດົເຊຍີຄວາມເສຍຫາຍ 
ແລະ ເງນິຄ ັ້າປະກນັຈະຕກົເປັນຂອງລດັ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຍ ໍ່ ນ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຕ ໍ່  ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູ
ດຽວ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ຫກົສບິ (60) ວນັ ກໍ່ ອນສນັຍາໝດົອາຍຸ. ສໍ່ ວນເງນິຄ ັ້າປະກນັທີໍ່ ວາງໄວ ັ້ຫຼງັຈາກເຊນັສນັຍາ ຈະ
ຕກົເປັນຂອງລດັ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັໃໝໍ່ ດ ັ້ວຍຈ ານວນເທົໍ່ າເດມີ ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) 
ວນັ ນບັຈາກວນັທ ີສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ໄດ ັ້ຖ ກຕ ໍ່ ອາຍຸ. ຜນົສກັສດິຂອງເງນິຄ ັ້າປະກນັຈ ານວນທີໍ່ ວາງໃໝໍ່  
ແມໍ່ ນກວມໄລຍະ ສບິສອງ (12) ເດ ອນ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີນັຍາຖ ກຕ ໍ່ ອາຍຸ.  
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ. 
 



224 

15.2. ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັເອາົຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ການສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ການສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຂ ັ້ມູນ ແລະ ບດົລາຍ
ງານສະໜບັສະໜນູ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜີຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ 
ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຈາກ ຜູ ັ້ພັດທະນາ. ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ ຜູ ັ້
ພດັທະນາຕ ັ້ອງຄດັຕດິມາພ ັ້ອມກບັຄ າຮ ັ້ອງ ປະກອບດ ັ້ວຍ:  
o ບດົລາຍງຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດສະບບັຫຼ ັ້າສຸດ, 
o ບດົລາຍງານສມົທຽບຄາດໝາຍຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ

ຂອງແຕໍ່ ລະໜັ້າວຽກ, 
o ຫຼກັຖານສະແດງກດິຈະກ າທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ ຫຼ  ວຽກ

ທີໍ່ ສ າເລດັ ແລະ ລາຍລະອຽດ ຫຼ  ບດົລາຍງານການສກຶສາ ຫຼ  ກດິຈະກ າທີໍ່
ຍງັສ ບຕ ໍ່  (ຖ ັ້າມ)ີ, 

o ບດົລາຍງານຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມເປັນມາ
ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຕດັສນິໃຈ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັຫາພົ ັ້ນເດັໍ່ ນທີໍ່ ໂຄງການກ າ
ລງັປະສບົ ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂບນັຫາດັໍ່ ງກໍ່ າວ, 

o ສ າເນາົບດົປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລົງທນຶປະຕູດຽວ ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງສະເໜີຕ ໍ່ ອາຍຸສັນຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ຕ ໍ່ ໄປຍງັ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງຈະ
ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ໃນນາມ
ເປັນໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ 
ຖ ກສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ ຕ ໍ່ ໄປຍງັ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພາຍໃນ 
ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ; 
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- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ

ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ; 

- ໜງັສ ຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການກວດກາຄ າຮ ັ້ອງສະໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ
ເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການກວດກາຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປຍງັໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ໍ່ອຂ ຄ າເຫນັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານ
ປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ2.1: ການກວດກາຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ 
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ

ພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ບດົລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເຫດຜນົ ແລະ 
ເອກະສານປະກອບ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສງັລວມປະຕູດຽວ ເພ ໍ່ ອຊາບ ແລະ ຕດິຕາມ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ກວດກາວໍ່ າຄ າຮ ັ້ອງ
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ມຄີວາມຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ສົໍ່ ງໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາໂດຍກງົ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນ
ເພີໍ່ ມ ຖັ້າມ ີ(ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້) ທີໍ່ ຈ າເປັນໃຊ ັ້
ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ; 
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- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າ ໂດຍການສມົທຽບ
ວຽກທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຕວົຈງິ ກບັພນັທະທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ສ າລບັວຽກດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຊຶໍ່ ງມໃີນ 
ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັ
ພນັທະສນັຍາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການແຈ ັ້ງຫາຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມທີໍ່ ຈ າເປັນສ າລບັການພຈິາລະນາຕ ໍ່
ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 2.2: ການສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ ຕ ໍ່ ໄປຍງັ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ. ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທີໍ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ ມຄີ : 
- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 
 
ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ຕ ັ້ອງລະບຸໃນໜງັສ ວໍ່ າ ຄ າເຫນັທງັໝດົຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໃຫ ັ້
ຕນົພາຍໃນ ສບິແປດ (18) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທທີີໍ່ ໜໍ່ ວຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ
ໄດ ັ້ຮບັເອກະສານຄ າຮ ັ້ອງ. ຖັ້າບ ໍ່ ມກີານແຈ ັ້ງຕອບພາຍໃນກ ານດົເວລາດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ຈະຖ ວໍ່ າເຫນັດເີປັນເອກະພາບກບັການຕ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ 
ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ 
ຈາກ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ; 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ເພ ໍ່ ອຄ າ

ເຫນັ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັນຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງກມົທຸລະກດິພະລງັານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ດ າເນນີບາດກ ັ້າວດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ທບົທວນຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ; 
- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງບນັດາພນັທະທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ສນັຍາພດັທະນາ

ໂຄງການ; 



228 

- ປະເມນີຄຸນນະພາບຂອງວຽກ ຫຼ  ລະດບັຜນົສ າເລດັຂອງຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົ
ຈງິ; 

- ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ຖັ້າຄວາມຄ ບໜັ້າໄດ ັ້ກວມເອາົ ສອງສໍ່ ວນສາມ ຂອງ 
ໜ ັ້າວຽກທງັໝດົ ແລະ ມຜີນົສ າເລດັໜ ັ້າພ ໃຈ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.1 ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ 
ແລະ ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) 
ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະ 
ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ວດັແທກສມົທຽບຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ ໃສໍ່ ກບັ ແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ແລະ ໜັ້າວຽກທງັໝດົ (ມໃີນ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ ຂອງ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ); 

- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ທບົທວນຄວາມຄ ບໜັ້າອງີໃສໍ່  ບດົລາຍງານ
ຄວາມຄ ບໜັ້າປະຈ າໄຕມາດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັໃນໄລຍະປະຕບິດັ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ; 

- ພະແນກສນັຍາ ກວດກາວໍ່ າ ຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງເປັນນຕິບຸິກຄນົ ຕາມກດົ
ໝາຍ ສປປ ລາວ ເພ ໍ່ ອມາປະຕບິດັກດິຈະການໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນສນັຍາ
ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິໂດຍລວມ ສມົທຽບໃສໍ່  ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການ
ປະຕບິດັວຽກ. ຫຼກັຖານວໍ່ າຜູ ັ້ພດັທະນາໄດ ັ້ມກີານທາບທາມຫາຄູໍ່ ຮໍ່ ວມ
ພດັທະນາ, ການຊອກຫາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ເງນິກູ ັ້ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ (ຜູ ັ້ພດັທະນາ
ສະແດງ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເຊັໍ່ ນ ໜງັສ ພວົພນັວຽກຊຶໍ່ ງກນັແລະກນັ, ບດົ
ບນັທກຶປະຊຸມ, ຮູບພາບ); 

- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ຜນົການປະເມນີຂອງຕນົ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.2: ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກ
ລງົທນຶ) 
- ທບົທວນຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ວເິຄາະຜນົ

ການທບົທວນ; 
- ວເິຄາະຄວາມຄ ບໜັ້າທງັໝດົອງີໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວ

ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຜນົການວເິຄາະນັ ັ້ນ; 
- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາ

ໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ຜນົການປະເມນີຂອງຕນົ. 
 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.3: ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະ

ແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) 
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
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- ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິ ສມົທຽບໃສໍ່ ຂ ັ້ກ ານດົໃນການເຮດັການສກຶສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ັ້ຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ໃນໄລຍະການປະຕບິດັພນັທະ; 

- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ຖ ັ້າຫາກສ າເລດັສມົບູນ
ແລ ັ້ວ; 

- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າດ ັ້ານຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ ຫຼ  ເກດີຂຶ ັ້ນຈງິ:  
o ສນັຍາວໍ່ າຈ ັ້າງທີໍ່ ປຶກສາ, 
o ກດິຈະກ າການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ (ລວມທງັ ຮູບພາບ), 
o ການສ າຫຼວດດ ັ້ານທ ລະນ ີແລະ ແຜໍ່ ນດນິໄຫວ, 
o ຂ ັ້ມູນດ ັ້ານອຸທກົກະສາດ; 

- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ຜນົການປະເມນີຂອງຕນົ; 

- ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງການອອກແບບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. 
 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 3.4: ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ) 
ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິຂອງ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ 

ແລະ ທ າມະຊາດ (ESIA), ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສຸຂະພາບ (HIA), 
ການສ ັ້າງແຜນການຈດັສັນຍກົຍ ັ້າຍ (RAP), ການສ ັ້າງແຜນພັດທະນາ
ສັງຄົມ  (SAP), ການສ ັ້າງແຜນພັດທະນາຊົນເຜົໍ່ າ  (EMDP), ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ (EMMP) ໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 

- ກວດກາໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ວໍ່ າມບີນັຫາພົ ັ້ນເດັໍ່ ນແນວໃດທີໍ່ ພວົພນັກບັຄ າ
ຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ; 

- ຄວາມຄ ບໜັ້າໃນການປະຕບິດັພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ-ສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ; 

- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ຜນົການປະເມນີຂອງຕນົ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.5: ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ວໄິຈໂຄງການ) 
ພະແນກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈໂຄງການ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນການຊອກຫານກັລງົທນຶ ຫຼ  

ທະນາຄານລະດບັສາກນົທີໍ່ ມຄີວາມໜັ້າເຊ ໍ່ ອຖ  ເຂົ ັ້າມາສະໜບັສະໜູນ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຫຼ  ສ ັ້າງກຸໍ່ ມຮໍ່ ວມພດັທະນາ ທີໍ່ ນ າໂດຍຜູ ັ້ພດັທະນາເອງໃນດ ັ້ານ
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ການເງນິ, ການພດັທະນາ, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການດ າເນນີງານ
ໂຄງການ; 

- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາ
ໂຄງການ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.6: ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) 
ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ກວດກາຫາຜນົການປະຕບິດັທີໍ່ ແຕກຕໍ່ າງຈາກກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ ແລະ 

ນຕິກິ າໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ແລະ ຖັ້າມຄີວາມເປັນຫໍ່ ວງແນວໃດ ກ ໃຫ ັ້ຍກົປະເດນ
ກໍ່ ຽວຂອງນັ ັ້ນຂຶ ັ້ນ; 

- ປະເມີນປະເດັນທີໍ່ ພົວພັນກັບ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜີຕ ໍ່ ອາຍຸສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ  ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການກໍ່ ຽວກບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ຜນົການປະເມນີຂອງຕນົ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.7: ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກ ໍ່ສ ັ້າງ) 
ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັພນັທະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ຄວາມຄ ບໜັ້າໃນຂະບວນການສ ັ້າງບດົລາຍງານ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ ພວົພນັ

ກບັການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
- ປະເມີນປະເດັນທີໍ່ ພົວພັນກັບ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜີຕ ໍ່ ອາຍຸສັນຍາພັດທະນາ

ໂຄງການ  ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການກໍ່ ຽວກບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ຜນົການປະເມນີຂອງຕນົ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.8: ຄ າເຫນັ ຂອງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ນໆ 
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການຕາມພາລະບດົບາດ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິແປດ (18) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຂີ ຄ າ
ເຫນັ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ 4: ການຈດັກອງປະຊຸມຫາລ ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 4: ການຈດັກອງປະຊຸມຫາລ ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ;  

- ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ເອກະສານປະກອບ 
ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 
ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ຮບັຜດິຊອບຈດັກອງ
ປະຊຸມກບັໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ; 

- ແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍງານຫາລ ກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າລວມຂອງໂຄງການ ແລະ 
ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸນັ ັ້ນ ເໝາະສມົຫຼ ບ ໍ່ ; 

- ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ໃຫ ັ້ທດັສະນະກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າທງັໝດົ
ຂອງໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ເກາະກໍ່ າຍເປັນພາບລວມ ແລະ ພຈິາລະນາວໍ່ າ ຄວາມ
ຄ ບໜັ້າແມໍ່ ນໄດ ັ້ເງ  ໍ່ ອນໄຂ ສອງສໍ່ ວນສາມ ຂອງໜັ້າວຽກທັງໝົດ ແລະ 
ພຈິາລະນາວໍ່ າ    ເໝາະສມົທີໍ່ ຈະລາຍງານຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ຕ ໍ່  ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນການ ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ເຮດັບດົບນັທກຶກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ສງັລວມຄ າເຫນັຂອງແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍງານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ໍ່ ກບັ ຄ າຮ ັ້ອງ
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິ (10) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທກີ ານດົໄດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສົໍ່ ງບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສົໍ່ ງບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ).  

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ໍ່ ກບັ ຄ າຮ ັ້ອງ
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ອງີໃສໍ່  ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັ
ໝດົ ຕ ໍ່ ກບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ເຮດັບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັທີໍ່
ໄດ ັ້ຮບັ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງບດົດັໍ່ ງກໍ່ າວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ເຖງິ ຫັ້ອງການ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ລາຍງານຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂອງກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອຂ ທດິຊີ ັ້ນ າຈາກ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ຮບັທດິຊີ ັ້ນ າ, ຫ ັ້ອງການກະຊວງອອກໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັເຖງິ 
ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຄ າຮ ັ້ອງ
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ, ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານປະກອບທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ຖ ກສົໍ່ ງເຖງິ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ
ການສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ເຖງິ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການ
ລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສ າເລດັ ບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັບດົບນັທກຶ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກບັໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
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- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສ າເລດັພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັລດັຖະ
ການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຈາກກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສງັລວມຄ າເຫນັ ກໍ່ ຽວກບັຄ າຮ ັ້ອງ

ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ

ການສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ 6: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວ
ກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວ
ກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ເອກະສານປະກອບ; 
- ບດົລາຍງານສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຄ າຮ ັ້ອງສະ    

ເໜີຕ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຂອງ
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈດັກອງ
ປະຊຸມເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ 
ຕດັສນິວໍ່ າຈະອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ; 

- ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ ແມໍ່ ນອງີໃສໍ່ ຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິທີໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາປະຕບິດັໄດ ັ້, 
ອງີໃສໍ່ ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຕ ໍ່ ກບັການປະຕບິດັພນັທະທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້
ໃນ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການຂອງແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ໍ່ ກບັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. ອງີໃສໍ່
ເງ  ໍ່ອນໄຂ ຖັ້າຜູ ັ້ພດັທະນາປະຕບິດັສ າເລດັ ສອງສໍ່ ວນສາມ (2/3) ຂອງ ໜ ັ້າ
ວຽກທງັໝດົ, ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸຈະຖ ກອະນຸມດັ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ

ການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ 
ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ຊຶໍ່ ງຈະປະສານໂດຍກງົ
ກບັຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມທີໍ່ ຂ  ແລະ ຂະບວນການຈະ
ເລີໍ່ ມໃໝໍ່ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ເອກະສານສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ 
ຈະສົໍ່ ງເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັຕາມທີໍ່
ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ: ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ 
ຈະໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດຕ ໍ່ ອາຍຸ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະຮໍ່ າງໜງັສ ປະຕເິສດ ເພ ໍ່ ອອອກ
ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມຂັ ັ້ນຕອນກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສອງ (12) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຈາກ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໝາຍເຫດ ປະທານ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ ແມໍ່ ນ ຮອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ແມໍ່ ນຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າຈາກກະຊວງ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ປະກອບດ ັ້ວຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ, ກະຊວງການເງນິ, 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປໍ່ າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ແລະ 
ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮບັການຊີ ັ້ນ າ ຈາກ ຄະນະກ າມະ
ການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການ
ເພີໍ່ ມ ທີໍ່ ຈະໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ສະໜອງຂ ັ້ມູນ 
ຫຼ  ການອະທບິາຍເພີໍ່ ມ ທີໍ່ ຈ າເປັນໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່
ອາຍຸ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົການສ ໍ່ ສານດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັ
ຊາບນ າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງລາຍລະອຽດຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ຈ າເປັນໃຊ ັ້
ເຂົ ັ້າໃນການພຈິາລະນາຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສອງ (2) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທ ີໄດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຄະນະ
ກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້

ມູນເພີໍ່ ມ. 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງ
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ  
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງ
ສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັ ຂອງຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ພຈິາລະນາ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ 
ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ ໃນຂະບວນການພຈິາລະນາ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອາດມຜີນົເປັນ
ໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການອະນຸມດັຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕຈີະອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
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ລງົທນຶ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຕາມການສະ 
ເໜ ີແລະ ໃຫ ັ້ກະຊວງຜນັຂະຫຍາຍຂະບວນການ; 

- ການປະຕເິສດຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາ: ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕຈີະ
ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກໍ່ ຽວກບັການ
ປະຕເິສດຕ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ ີ
 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ 
ການມອບແຈ ັ້ງການໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັການ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ;  

- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດຄ າຮ ັ້ອງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ;ີ  
- ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ອງີໃສໍ່  ການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ການປະຕເິສດຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ 
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ, ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູ
ດຽວ ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ສົໍ່ ງໜງັສ ດັໍ່ ງກໍ່ າວເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຖ ກ

ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການຈາກ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ າ
ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໝາຍເຫດ ໃນກ ລະນອີະນຸມດັ ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ເງນິຄ ັ້າ
ປະກນັຈະຕກົເປັນຂອງລດັ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາຕ ັ້ອງວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັໄໝໍ່  
ດ ັ້ວຍຈ ານວນເທົໍ່ າເດມີ ເພ ໍ່ ອສ ບຕ ໍ່ ໂຄງການ. 
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16. ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
16.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການອະນຸມດັເຊນັ 
ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ລດັຖະບານຈະເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ. ການເຈລະຈາ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງ
ບ ລສິດັ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການເຈລະຈາ ສນັຍາສ າປະທານຂອງໂຄງການ ຊຶໍ່ ງເປັນໂຄງການທີໍ່ ລດັຖະບານຕດັສນິ
ໃຈເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ. ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ຖ ກເຊນັໂດຍບນັດາຜູ ັ້ຖ ຮຸ ັ້ນຂອງບ ລສິດັໂຄງການ ຊຶໍ່ ງໃນເບ ັ້ອງລດັຖະບານ
ແມໍ່ ນລດັວສິາຫະກດິຂອງຕນົ (ເຊັໍ່ ນ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ, ບ ລສິດັ ຜະລດິໄຟຟັ້າລາວ ມະຫາຊນົ ຈ າກດັ ຫຼ  
ລດັວສິາຫະກດິຖ ຮຸ ັ້ນລາວ) ເປັນຜູ ັ້ຖ ກມອບໝາຍໃຫ ັ້ຕາງໜັ້າລດັຖະບານເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. ອງີຕາມພາລະ
ບດົບາດທີໍ່ ລດັຖະບານກ ານດົໃຫ ັ້, ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ, ບ ລສິດັ ຜະລດິໄຟຟັ້າລາວ ມະຫາຊນົ ຈ າກດັ ຫຼ  
ລດັວສິາຫະກດິຖ ຮຸ ັ້ນລາວ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ແລະ ເຊນັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. ເມ ໍ່ ອ ສນັຍາ
ສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ຖ ກລງົນາມ, ນຕິບຸິກຄນົສະເພາະໂຄງການຈະຖ ກສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ຊຶໍ່ ງເອີ ັ້ນວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຮໍ່ າງບດົລາຍງານຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການເງນິ ສ າລບັລດັຖະບານໃຊ ັ້ໃນການ
ພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ພ ັ້ນຖານບນັດາຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການເງນິໃນ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ສະບບັຖ ກຮບັຮອງ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງເຖງິ ລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອທບົທວນ ແລະ ຕດັສນິໃຈໃນການສະເໜເີຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ພາຍຫຼງັ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ ທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງແລ ັ້ວ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍວສິາຫະກດິ; 
- ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ . 
 
16.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ ເຖງິ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ ເຖງິ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ການເງນິ ສະບບັຖ ກຮບັຮອງ, ການສະເໜຂີອງລດັວສິາຫະກດິ ຫຼ  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  
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ຜນົການປະເມນີ ໂດຍ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຮໍ່ າງບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການ
ເງນິ ເຊັໍ່ ນ ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານກ າໄລ, ຜນົຕອບແທນຕ ໍ່ ການລງົທນຶ ແລະ 
ອ ໍ່ ນໆ ຂອງ ໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ ັ້ນ ມູນຄໍ່ າ
ລວມ, ລາຄາໄຟຟັ້າ, ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ, ອດັຕາພນັທະດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່
ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົລາຍງານຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ສະບບັຖ ກຮບັຮອງ ແລະ ຜນົການປະເມນີມູນຄໍ່ າ
ໂຄງການ ໂດຍ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ສນັຍາສ າປະທານ ໂດຍໃຊ ັ້ ໂປຼກາຼມຄອມພວິເຕສີ າລບັການປະເມນີດ ັ້ານການ
ເງນິໂຄງການ “Hydroproject Financial Evaluation Model” ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້
ຮບັການພດັທະນາໂດຍ ບ ລສິດັລາເມເຢີ ສາກນົ (Lahmeyer 
International) ໃນປີ 1999. ໂປຼກາຼມຄອມພວິເຕນີີ ັ້ ໃຊ ັ້ໃນການຄດິໄລໍ່ ຂ ັ້
ມູນດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ບດົສະຫຸຼບກ າໄລ ຫຼ  ຂາດທນຶ, ກະແສ
ເງນິສດົ, ການວເິຄາະຄວາມສໍ່ ຽງ ແລະ ອດັຕາດ ັ້ານການເງນິອ ໍ່ ນໆ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກບັໜໍ່ ວຍງານ ແລະ 
ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນ
ໂຄງການ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານຜນົດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເຖງິ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອທບົທວນ ແລະ ຕດັສນິໃຈ
ໃນການກະກຽມບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ ເຖງິ ລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ ເຖງິ ລດັຖະມນົຕີ

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ໜັ້າວຽກທ ີ 2: ການທບົທວນ ແລະ ການອະນຸມດັໃຫ ັ້ກະກຽມ ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນ
ໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ແລະ ການອະນຸມດັໃຫ ັ້ກະກຽມ ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນ
ໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາບດົລາຍງານຈາກ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ຕັດສິນໃຈໃຫ ັ້ກະກຽມ ບົດສະເໜີ
ລດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ອງີໃສໍ່  ຄວາມສາມາດໃນການສ ັ້າງ
ກ າໄລ, ຜົນຕອບແທນຕ ໍ່ ການລງົທນຶ ແລະ ຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການເງນິອ ໍ່ ນໆຂອງ
ໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອາດມຜີນົໄດ ັ້
ຮບັດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການອະນຸມດັໃຫ ັ້ກະກຽມບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນ

ໂຄງການ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ລດັຖະມນົຕ ີຈະອອກເອກະສານຊີ ັ້ນ າ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ໃຫ ັ້ກະກຽມ ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ
ໃນໂຄງການ; 

- ການປະຕເິສດເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ: ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ໄດ ັ້
ຮບັການຊີ ັ້ນ າລະງບັການສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານການ
ເງນິຂອງໂຄງການ ຈາກ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຊີ ັ້ນ າ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ໃຫ ັ້ກະກຽມ ບດົສະເໜີ

ລດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ.  
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 3: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ໃຫ ັ້ຂັ ັ້ນເທງິ
ອະນຸມດັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 3: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ໃຫ ັ້ຂັ ັ້ນເທງິ
ອະນຸມດັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຊີ ັ້ນ າຈາກ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃຫ ັ້ກະກຽມບດົສະ   
ເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລົງທຶນ) ກະກຽມ ບົດສະເໜີ
ລັດຖະບານພິຈາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ພາຍຫຼັງໄດ ັ້ຮັບການຊີ ັ້ນ າຈາກ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລ ັ້ວສົໍ່ ງບດົສະເໜເີຖິງ ກມົກອງ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງກະຊວງການເງນິ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າລະອຽດກໍ່ ຽວກບັການ
ເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຊນີ ກະຊວງການເງນິ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ
ໃນໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບດົສະເໜີລດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນ
ໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກ ລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ .  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ເຊນີ ກະຊວງການເງນິ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັການເຂົ ັ້າຖ 

ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ.  
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການປະຊຸມປຶກສາຫາລ ລະຫວໍ່ າງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົກອງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງ
ກະຊວງການເງນິ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ  
ໜັ້າວຽກທ ີ 4: ການປະຊຸມປຶກສາຫາລ ລະຫວໍ່ າງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົກອງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ
ຂອງກະຊວງການເງນິ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົກອງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງກະຊວງການເງນິ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີ ຈາກ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ ອເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວ
ກບັ ຮໍ່ າງບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ.  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) ຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ກບັ 
ກມົກອງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງກະຊວງການເງນິ ເພ ໍ່ ອປຶກສາຫາລ  ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ 
ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ.  
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການປຶກສາຫາລ  ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການເຫນັດສີະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ: ກມົ

ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຈະເຮດັບດົລາຍງານຜນົກອງປະຊຸມຕ ໍ່  
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມໜັ້າວຽກທ ີ5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ: ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຈະ
ເຮດັບດົລາຍງານຜນົກອງປະຊຸມຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອມທີດິຊີ ັ້ນ າຕ ໍ່ ໄປ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຊນີ ຈາກ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັຜນົການປະຊຸມກບັກະຊວງການເງນິ ເຖງິ ລດັຖະມນົຕີ

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສົໍ່ ງບດົສະເໜ ີເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ອອະນຸມດັການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ
ໃນໂຄງການ  
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສົໍ່ ງບດົສະເໜ ີເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ອອະນຸມດັການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ
ໃນໂຄງການ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ຈາກ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັບດົສະເໜີ
ລດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ຈາກ ກມົແຜນການ ແລະ ການ
ຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກ ານດົ ລດັວສິາຫະກດິ ທີໍ່ ຈະຕາງໜັ້າລດັຖະບານເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນ
ໂຄງການ ແລະ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໄປຍງັ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ  ແລະ ບດົສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ຊ ໍ່ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຈະຕາງໜັ້າລດັຖະບານເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜ ີເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົ

ສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 6: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຂົ ັ້າຖ 
ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສັງລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄັນເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຂົ ັ້າຖ 
ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜັງສ ສະເໜີ ແລະ ບົດສະເໜີລັດຖະບານພຈິາລະນາເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຊ ໍ່ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຈະຕາງໜັ້າລດັຖະບານເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ ຈາກ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັການເຂົ ັ້າຖ 
ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ; 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອອກແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກບັຜນົການ
ພຈິາລະນາ ຊຶໍ່ ງອາດເປັນໄປໄດ ັ້ 2 ຢໍ່ າງ ຄ  ການອະນຸມດັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ 
ການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອາດມຜີນົເປັນ
ໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການອະນຸມດັເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕຈີະອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ຕາມການສະເໜ ີ ແລະ ໃຫ ັ້
ກະຊວງຜນັຂະຫຍາຍຂະບວນການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ; 

- ການປະຕເິສດເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ: ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕຈີະອອກ
ແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດເຂົ ັ້ ັ້າຖ 
ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 
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ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການແຈ ັ້ງລດັວສິາຫະກດິ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນ
ໃນໂຄງການ  
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການແຈ ັ້ງລດັວສິາຫະກດິ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ການເຂົ ັ້າຖ 
ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ລດັຖະບານອະນຸມດັ ການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ແລະ 
ອະນຸຍາດໃຫ ັ້ດ າເນນີການຮໍ່ າງ ແລະ ເຈລະຈາ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ຕາມກ າ
ນດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຈ ັ້ງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ລດັວສິາຫະ
ກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ລດັຖະບານປະຕເິສດ ການ
ເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ , ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນ
ໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຂອງກະຊວງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວິ

ສາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ລດັຖະບານ 
ອະນຸມດັການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ; 
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- ແຈ ັ້ງການຂອງກະຊວງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ລດັຖະບານປະຕເິສດ ການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການກະກຽມຮໍ່ າງ ແລະ ເຈລະຈາ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການກະກຽມ ຮໍ່ າງ ແລະ ເຈລະຈາ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່
ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ       ຜູ ັ້ພດັທະນາ     ກໍ່ ຽວກບັ        ລດັຖະບານອະນຸມດັ
ການເຂົ ັ້າຖ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ອງີໃສໍ່  ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີທີໍ່
ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກ
ມອບໝາຍ ອອກໜງັສ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອສະເໜ ີເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການຮໍ່ າງ ແລະ 
ເຈລະຈາ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ; 

- ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ດ າເນນີການຮໍ່ າງ ແລະ 
ເຈລະຈາ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໜງັສ ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອສະເໜ ີເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການຮໍ່ າງ ແລະ ເຈລະຈາ ສນັຍາ
ສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ; 

- ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ຕາມຜນົການເຈລະຈາ ລະຫວໍ່ າງ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່
ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະ
ກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນທໄີດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງການ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການພຈິາລະນາຂອງ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ຖ ກມອບໝາຍ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ອະນຸມດັສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການພຈິາລະນາຂອງ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ຖ ກມອບໝາຍ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ອະນຸມດັສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ສະພາບ ລຫິານ ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜເີຖງິສະພາບ ລຫິານ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ສະພາບ ລຫິານ ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ພຈິາລະນາ ຮໍ່ າງສນັຍາ
ສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ສະບບັປັບປຸງ ຕາມການຫາລ ກບັຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ອະນຸມດັໃຫ ັ້
ສົໍ່ ງຮໍ່ າງດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໄປ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອທບົທວນຄວາມ
ສອດຄໍ່ ອງກບັ ກດົໝາຍ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜ ີເຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອທບົທວນ ແລະ ມຄີ າເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັອະນຸມດັຈາກ ສະພາບ ລຫິານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ; 
- ກມົນຕິກິ າ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜ ີຂອງ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ນ າສົໍ່ ງຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ໃຫ ັ້ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົນຕິກິ າ ເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າມຄີ າເຫນັ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ທບົທວນ ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ໃນປະ
ເດນຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
o ຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ກບັ ສນັຍາ

ສ າປະທານ, 
o ພນັທະຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນໆຂອງ

ລດັຖະບານໃນຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ; 
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- ກມົນຕິກິ າ ທບົທວນປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
ແລະ ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ 
ແລະ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັໃຫ ັ້ ລດັວສິາຫະກດິດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກໍ່ ຽວກບັ ຄວາມບ ໍ່ ຄບົຖັ້ວນດ ັ້ານ
ຂ ັ້ມູນ ແລະ ດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົນຕິກິ າ ແຈ ັ້ງຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ພາຍຫຼງັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າມຄີ າເຫນັແລ ັ້ວ ຕ ໍ່  ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອສງັລວມ ແລະ ລາຍງານລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອະນຸມດັຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ; 

- ໃນກ ລະນຕີ ັ້ອງການຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົ
ນຕິກິ າ ອອກໜງັສ ສະເໜເີຖງິ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ຊຶໍ່ ງພາກສໍ່ ວນ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວອາດມກີອງປະຊຸມຫາລ ຈນົສາມາດເປັນເອກະພາບຕ ໍ່ ກບັຮໍ່ າງສນັຍາ
ສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ຈ ຶໍ່ ງແຈ ັ້ງຜນົຕ ໍ່  ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົລາຍງານ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ; 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ/ຫຼ  ກມົນຕິກິ າ ເຖງິ 
ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການຊີ ັ້ແຈງຄ ນກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ຈາກ 
ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ

ອະນຸມດັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ; 
- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ/ຫຼ  ກມົນຕິກິ າ ເຖງິ 

ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການຊີ ັ້ແຈງຄ ນກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 11: ການພຈິາລະນາຂອງ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັ 
ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການພຈິາລະນາຂອງ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັ 
ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ທີໍ່ ສງັລວມຄ າເຫນັ 
ຈາກ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົນຕິກິ າ ເພ ໍ່ ອຂ ການພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັ  ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງ
ບ ລສິດັ ຕາມ ບດົລາຍງານຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ທີໍ່
ສງັລວມຄ າເຫນັ ຈາກ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົນຕິກິ າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອາດມຜີນົເປັນ
ໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການອະນຸມດັສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ແມໍ່ ນຈະຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການ

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງ
ບ ລສິດັ ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີ
ຂະບວນການຂັ ັ້ນຕ ໍ່ ໄປ; 

- ການປະຕເິສດສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ແມໍ່ ນຈະຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກ
ມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການຊີ ັ້ແຈງທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິ

ທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດການ
ເຊນັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການເຊນັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການເຊນັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການ ຈາກ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ
ໃຫ ັ້ເຊນັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ອງີໃສໍ່ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັຈາກກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິທີໍ່
ຖ ກມອບໝາຍ ເຊນັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເປັນ ສີໍ່  (4) ສະບບັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ສນັຍາສ ັ້າງຕັ ັ້ງບ ລສິດັສະບບັເຊນັ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
17. ຂັ ັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ 
17.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການເຈລະຈາ ແລະ 
ການອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາສ າປະທານ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງເປັນຜູ ັ້ອະນຸຍາດ. ການລງົ
ນາມໃນສນັຍາສ າປະທານ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ ໃນການໃຫ ັ້ສ າປະທານ ປະກອບດ ັ້ວຍ ສດິ, ພນັທະ, ຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງແຕໍ່ ລະພາກສໍ່ ວນ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ຕດິພນັກບັວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກໂຄງການ. ໄລຍະສ າ
ປະທານແມໍ່ ນນບັແຕໍ່ ມ  ັ້ເລີໍ່ ມຂາຍໄຟເປັນທາງການ ແລະ ສາມາດຕ ໍ່ ອາຍຸສ າປະທານໄດ ັ້ ຕາມການເຫນັດ ີ ຈາກ 
ລດັຖະບານ ໂດຍບ ລສິດັໂຄງການ ສະເໜ ີ5 ປີ ກໍ່ ອນໝດົອາຍຸສ າປະທານ.  

ຂັ ັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ການອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາສ າປະທານ ຈະມກີານປະເມນີຜນົ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການປະເມນີຜນົ ຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 

o ການທບົທວນຄ ນຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ; 
o ການທບົທວນການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ; 
o ການທບົທວນບດົລາຍງານຜນົປະໂຫຍດທີໍ່ ເປັນໄປໄດ ັ້; 
o ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລາຄາໄຟຟັ້າ. 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກ ານດົຜນົປະໂຫຍດທີໍ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັຈາກໂຄງການ. ສ າລບັຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ັ້, 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈະກວດກາການປະເມນີເສດຖະກດິໂຄງການ, ຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງອດັຕາຜນົຕອບ
ແທນຕາມການຄດິໄລໍ່ ໃນບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ໂດຍການກວດກາອດັຕາຜນົຕອບຕ ໍ່ ການ
ລງົທນຶ, ການແບໍ່ ງປັນຄວາມສໍ່ ຽງ, ການຫຸຼດຜໍ່ ອນຄວາມສໍ່ ຽງ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິໂຄງການ ເພ ໍ່ ອທບົທວນ
ຄວາມເໝາະສມົດ ັ້ານງບົປະມານໂຄງການ. 
- ການປະເມນີຜນົ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 

o ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ເປັນໜຶໍ່ ງໃນການສກຶສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ ັ້ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ; 

o ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ; 
o ແຜນການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ແຜນການພດັທະນາຊນົເຜົໍ່ າ (ຖ ັ້າມ)ີ; 
o ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ຈະເລີໍ່ ມດ າເນນີການ ພາຍຫຼງັ ສ າເລດັວທິີຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກ
ພນັທະຕາມສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່  ຊຶໍ່ ງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເປັນຜູ ັ້
ຮບັຜດິຊອບຕົ ັ້ນຕ .  



249 

ພາຍຫຼງັ ສ າເລດັການປະຕບິດັພນັທະຕາມສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່ ແລ ັ້ວ ແມໍ່ ນ
ກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູໍ່ ການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ. ບ ລສິດັໂຄງການຈະສະເໜຂີ ອະນຸຍາດການລງົທນຶ ຈາກ ຫ ັ້ອງການ
ບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜຂີ ເລີໍ່ ມການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ເຖງິ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມ
ມ  ຊຶໍ່ ງຈະກວດກາ ແລະ ປະເມນີຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການວໍ່ າໄດ ັ້ມຄີວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ສ າເລດັໜ ັ້າວຽກຄບົ
ຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງການເຂົ ັ້າສູໍ່ ການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານຫຼ ບ ໍ່ . ຈາກນັ ັ້ນ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
ຈະກະກຽມຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ທີໍ່ ເປັນອນັສະເພາະໂຄງການທີໍ່ ສະເໜ ີຕາມຮໍ່ າງມາດຕະຖານ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອມຄີ າເຫນັ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ຈາກ ໂຄງການພດັທະນາ; 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າປຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປລາວ. 
 
17.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຈດັກອງປະຊຸມຮບັຟັງການລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການນ າສົໍ່ ງຮໍ່ າງສນັຍາ
ສ າປະທານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການຈດັກອງປະຊຸມຮບັຟັງການລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ນ າສົໍ່ ງຮໍ່ າງສນັຍາສ າ
ປະທານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສະໜອງບນັດາບດົສກຶສາ ແລະ ເອກະສານສ າຄນັຕໍ່ າງໆ ຕາມທີໍ່
ລະບຸພາຍໃຕ ັ້ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼ  ສນັຍາຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່  ທີໍ່ ຕ ັ້ອງສ າເລດັ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 

ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວພນັດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ; 

- ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ທີໍ່
ຖ ກຮບັຮອງ; 

- ບດົລາຍງານການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ (Basic Design) ທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ; 
- ຖັ້າໂຄງການຕາມລ ານ ັ້າຂອງ, ໂຄງການມຄີວາມຈ າເປັນ ຈະຕ ັ້ອງສກຶສາຕາມ

ຂະບວນການ ລະບຽບການຂອງອງົການແມໍ່ ນ ັ້າຂອງສາກນົ; 
- ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ; 
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- ບດົສງັລວມດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ ແລະ ດ ັ້ານຜນົປະໂຫຍດຂອງ
ລດັຖະບານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຜູ ັ້ພດັທະນາ ນ າສົໍ່ ງເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ ໃຫ ັ້ແກໍ່  ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ກະກຽມຈດັກອງປະຊຸມ ຮໍ່ ວມກບັ ຂະ          
ແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ກະກຽມຮໍ່ າງມາດຕະຖານສນັຍາສ າປະທານ 
ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ອອກໜງັສ  ເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອ
ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຊາບວໍ່ າ ຂະບວນການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານໄດ ັ້ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນແລ ັ້ວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ຮບັຊາບສະພາບຄວາມພ ັ້ອມຂອງໂຄງການ; 
- ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ໃຫ ັ້ ຜຸ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອສກຶສາຄົ ັ້ນຄວ ັ້າມຄີ າເຫນັ; 
- ອອກໜງັສ  ເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຊາບວໍ່ າ ຂະບວນການ

ເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານໄດ ັ້ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນແລ ັ້ວ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັລດັຖະບານ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຈີາກຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ທຸກພາກສໍ່ ວນປະກອບຄ າເຫນັຕ ໍ່ ກອງປະຊຸມໃນໜັ້າວຽກທີໍ່ ຕດິພນັກບັຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການເຮດັວຽກປະເມນີມນູຄໍ່ າໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກ 2: ການເຮດັວຽກປະເມນີມນູຄໍ່ າໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ສະໜອງຂ ັ້ມູນໃຫ ັ້ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ປະກອບມ ີມູນ
ຄໍ່ າຂອງໂຄງການ  ) ເປັນຕົ ັ້ນ ໃບປະເມນີບ ລມິາດວຽກ (BOQ), ບນັດາລາຍງານດ ັ້ານ
ການເງນິ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ). 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຈດັກອງປະຊຸມ ກບັ ກມົວຊິາການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເປັນຕົ ັ້ນ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນະໂຍບາຍ 
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ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ແລະ ກມົນຕິກິ າ, ກມົທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ
ຂອງກະຊວງການເງນິ ແລະ ພາກສໍ່ ວນອ ໍ່ ນໆ ອງີຕາມຈດຸພເິສດຂອງໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ກອງປະຊຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີມູນຄໍ່ າຂອງໂຄງການ ແລະ ບດົບນັທກຶກອງ
ປະຊຸມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຂ ັ້ມູນຄບົຖັ້ວນຈາກຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການລາຍງານຜນົການປະເມນີມນູຄໍ່ າໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການລາຍງານຜນົການປະເມນີມນູຄໍ່ າໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜນົການເຮດັວຽກປະເມນີມູນຄໍ່ າໂຄງການ ແລະ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 
ແລະ ປະເມນີມູນຄໍ່ າໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງ
ປະຊຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີມູນຄໍ່ າໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ສະຫຸຼບລາຍງານ ຜນົການເຮດັວຽກປະເມນີມູນຄໍ່ າ
ໂຄງການ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອຮບັຊາບ ແລະ 
ພຈິາລະນາ ເຫນັດ ີດ ັ້ານຫຼກັການໃນມູນຄໍ່ າໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົລາຍງານຜນົການເຮດັວຽກປະເມນີມູນຄໍ່ າໂຄງການ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ພະລງັງານແ ລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ການຮບັຮອງໂດຍພ ັ້ນຖານດ ັ້ານມູນຄໍ່ າໂຄງການ ໂດຍ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການສ ບຕ ໍ່ ເຮດັວຽກ ເຈລະຈາສນັຍາ
ສ າປະທານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັກອງປະຊຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີມູນ
ຄໍ່ າໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການນ າສົໍ່ ງຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ເພ ໍ່ອຂ ການປະກອບຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4 : ການນ າສົໍ່ ງຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ເພ ໍ່ອຂ ການປະກອບຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 
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o ກມົນຕິກິ າ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ; 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້; 
- ກະຊວງການເງນິ; 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ສະບບັຕາມການປັບປຸງຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ນ າສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ສະບບັຕາມການ
ປັບປຸງຂອງຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຈະທບົທວນຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາ
ການ ກໍ່ ຽວກບັພນັທະທີໍ່ ກ ານດົໃນຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງ
ແຕໍ່ ລະພາກສໍ່ ວນ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.1 ຄ າເຫນັຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ບນັດາເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍທງັໝດົ; 
- ດ ັ້ານການເງນິຂອງໂຄງການ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັຖະບານ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.2 ຄ າເຫນັຂອງກມົວຊິາການຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   
ກມົວຊິາການຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ປະກອບຄ າເຫນັ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ມາດຕາ

ຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສມົ; 
- ກມົນຕິກິ າ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັການໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກໍ່ ຜະລດິຕະພນັ ແລະ 

ແຮງງານລາວ, ການຮກັສາຄວາມລບັ, ການປັບໃໝ, ການຊດົເຊຍີໃນກ ລະນທີີໍ່ ມ ີ
ກດົໝາຍມກີານປໍ່ ຽນແປງ, ຂ ການອະນຸຍາດ, ການຕ ໍ່ ອາຍຸ, ການດດັແກ ັ້ໃບ
ອະນຸມດັ ແລະ ການອະນຸມດັຈາກຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, ຂະບວນການໄກໍ່
ເກໍ່ ຍຂ ັ້ຂດັແຍໍ່ ງ; 
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- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັໜງັສ ແຈ ັ້ງຊບັສນິ, ສນັຍາການ
ເງນິ, ສນັຍາຄ ັ້າປະກນັ, ແຜນສ າເລດັໂຄງການ, ພາສ,ີ ອາກອນ, ຄໍ່ າທ ານຽມ ແລະ 
ຄໍ່ າບ ລກິານ, ປະກນັໄພໂຄງການ, ການບນັທກຶ, ການລາຍງານ, ການກວດກາ, 
ມາດຕະຖານການປະຕບິດັວຽກ; 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຈດຸທີໍ່ ຕັ ັ້ງ ແລະ 
ຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ, ແຜນຜງັ ແລະ ເຂດຕໍ່ າງໆໃນຂອງໂຄງການ, 
ການວໍ່ າຈ ັ້າງວສິະວະກອນທີໍ່ ປຶກສາຂອງລດັຖະບານ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັບນັດາມາດຕາ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວພນັກບັ
ດ ັ້ານເຕກັນກິ, ການອອກແບບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ໍ່ ອນ, ມາດຕະຖານ
ດ ັ້ານເຕກັນກິທີໍ່ ຈະໃຊ ັ້ໃນໂຄງການ, ການວໍ່ າຈ ັ້າງວສິະວະກອນທີໍ່ ປຶກສາຂອງ
ລດັຖະບານ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 4.3 ຄ າເຫນັຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ບນັດາພນັທະທາງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 
- ແຜນການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ໃຫ ັ້ ປະຊາຊນົທີໍ່ ຖ ກ

ກະທບົຈາກໂຄງການ; 
- ທນຶສ າຮອງກ ລະນຜີນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງທີໍ່ ຄາດຄະເນບ ໍ່ ໄດ ັ້; 
- ລະດບັການປໍ່ ອຍນ ັ້າສູໍ່ ທ າມະຊາດ; ແລະ 
- ມາດຕາອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ໝັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.4 ຄ າເຫນັຂອງ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ 
ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມຮຸ ັ້ນ, ຮູບແບບການຖ ຮຸ ັ້ນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລງົທນຶ; 
- ບນັດາມາດຕໍ່ າງອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.5 ຄ າເຫນັຂອງ ກະຊວງການເງນິ 
ກະຊວງການເງນິປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ບນັດາອດັຕາຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັຖະບານ ເຊັໍ່ ນ: ຄໍ່ າພາກຫຼວງ, ອາກອນ ແລະ 

ອ ໍ່ ນໆ; 
- ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມຮຸ ັ້ນຕາງໜັ້າລດັຖະບານ (ຖັ້າມ)ີ; ແລະ 
- ມາດຕາອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.6 ຄ າເຫນັຂອງ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ພນັທະດ ັ້ານວຽກງານປໍ່ າໄມ ັ້; 
- ເນ ັ້ອທີໍ່ ໃນການຟ ັ້ນຟູ ແລະ ປູກປໍ່ າທດົແທນ; 
- ມາດຕາອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
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ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ4.7 ຄ າເຫນັຂອງພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ 
ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ການສະໜບັ
ສະໜນູຈາກພາກສໍ່ ວນທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ແລະ ມາດຕາອ ໍ່ ນໆຕາມພາລະບດົບາດ. 
ຂະແໜງການອ ໍ່ນໆ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງປະກອບຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ຕາມພາລະບດົບາດ ຕ ໍ່
ບນັດາມາດຕາ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ຈາກ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 5: ການສງັລວມຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາສນັຍາສ າ
ປະທານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 5: ການສງັລວມຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາສນັຍາສ າ
ປະທານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາ
ສ າປະທານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 
o ກມົນຕິກິ າ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ; 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້; 
- ກະຊວງການເງນິ; 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຈດັກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ກບັ 
ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໂດຍປະກອບມ:ີ 
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- ດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງສນັຍາ; 
- ການເງນິຂອງໂຄງການ-ຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັຖະບານ; 
- ປະເດນັອ ໍ່ ນໆ. 
 
ໝາຍເຫດ: ກອງປະຊຸມ ອາດຈດັຂຶ ັ້ນຫຼາຍຄັ ັ້ງ (ຂຶ ັ້ນກບັຈດຸພເິສດ ແລະ ຄວາມ
ສະຫຼບັສບັຊ ັ້ອນຂອງແຕໍ່ ລະໂຄງການ) 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ສະຫຸຼບຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການສະຫຸຼບລາຍງານຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ລາຍງານຂ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າ
ປະທານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ສງັລວມຄ າເຫນັຕ ໍ່ກບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ປັບປຸງຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານຕາມຜນົການ
ເຈລະຈາ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເຮດັບດົລາຍງານສງັລວມຜນົການເຈລະຈາ
ສນັຍາສ າປະທານ ລວມທງັ ກະກຽມເອກະສານສນັຍາທີໍ່ ສ າຄນັ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ສົໍ່ ງບດົລາຍງານ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ ສະເໜຕີ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອສະເໜຂີ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາ
ສ າປະທານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັປັບປຸງ (ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ເອາົຄ າເຫນັຕາມການຕກົລງົ
ເຫນັດເີປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ເຂົ ັ້າແລ ັ້ວ); 

- ບດົລາຍງານຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ ສະ 
ເໜຕີ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ເພ ໍ່ ອສະເໜຂີ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການລາຍງານຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ 
ເພ ໍ່ອຂ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ ຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການລາຍງານຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ເພ ໍ່ອ
ຂ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ ຈາກ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັ
ປັບປຸງຕາມຜນົການເຈລະຈາ ແລະ ບນັດາຄ າເຫນັຈາກພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ຈາກກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ລາຍງານຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ພ ັ້ອມ
ທງັສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັປັບປຸງຕາມຜນົການເຈລະຈາ ແລະ ບນັດາຄ າ
ເຫນັຈາກພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວ ໄປຍງັ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັເຊນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ 
ການອະນຸມດັສນັຍາສ າປະທານ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິິ
ກ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ 
ການອະນຸມດັສນັຍາສ າປະທານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົລາຍງານຜນົການ
ເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ, ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ເອກະສານສ າຄນັທີໍ່
ຈ າເປັນ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈດັ
ວາລະໃນກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາການສະເໜຂີ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຄະນະກ າມະ

ການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈະຊີ ັ້ນ າ ຫັ້ອງການບ ລກິານ
ການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ
ນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັສນັຍາສ າປະທານ: ແມໍ່ ນກ ລະນທີີໍ່  ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ຖ ກສົໍ່ ງຕ ໍ່
ໄປ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 
ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດສນັຍາສ າປະທານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈະຊີ ັ້ນ າ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູ
ດຽວ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ການປະຕເິສດ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້
ໄປຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ13 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັ
ສນັຍາສ າປະທານ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາ
ສ າປະທານ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັທີໍ່ ຜໍ່ ານການອະນຸມດັ ຈາກ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຫຼ  ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັ
ປັບປຸງ ຕາມການຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ; 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ; 
- ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມ

ຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ;  
- ເອກະສານສະເພາະໂຄງການສະບບັອ ໍ່ ນໆ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ພຈິາລະນາ ດ ັ້ານຕວົເລກຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ໃນການຕດັສນິວໍ່ າ ຈະ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ; 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຈະສົໍ່ ງສນັຍາສ າປະທານ ໃຫ ັ້ຄະນະ
ປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ເພ ໍ່ ອຂ ອະນຸມດັ ຖັ້າມໂີຄງການຕກົໃນກ ລະນໃີດໜຶໍ່ ງ 
ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
o ໂຄງການທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ ຫຼາຍກວໍ່ າ 100 ເມກາວດັ, 
o ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມອີໍ່ າງເກບັນ ັ້າທີໍ່ ມເີນ ັ້ອທີໍ່  ຫຼາຍກວໍ່ າ 10.000 ເຮກັຕາ, 
o ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມກີານຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ຫຼາຍກວໍ່ າ 500 ຄອບຄວົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອາດມຜີນົເປັນໄປ
ໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ າ

ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກແຈ ັ້ງການຊີ ັ້ນ າກໍ່ ຽວກບັວຽກທີໍ່ ຕ ັ້ອງເຮດັ ຫຼ  ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັສນັຍາສ າປະທານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ 12 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ແຕໍ່ ຖ ັ້າເປັນໂຄງການທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງສູງກວໍ່ າ 100 ເມກາວດັ, 
ອໍ່ າງເກບັນ ັ້າມເີນ ັ້ອທີໍ່ ຫຼາຍກວໍ່ າ 10.000 ເຮກັຕາ ຫຼ  ຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົຫຼາຍກວໍ່ າ 
500 ຄອບຄວົ ແມໍ່ ນ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ຖ ກສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປ ຄະນະປະຈ າສະພາ
ແຫໍ່ ງຊາດ ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 10 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 
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- ການປະຕເິສດສນັຍາສ າປະທານ: ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັການ
ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ຫັ້ອງການບ ລກິານ
ການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ປະຕເິສດ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ13 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 10: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າ
ປະທານ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັສນັຍາສ າປະທານ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງລດັຖະບານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ຕາມລາຍລະອຽດຄ : 
- ຮບັຮອງການຫນັປໍ່ ຽນເນ ັ້ອທີໍ່ ດນິປໍ່ າໄມ ັ້ (ຖ ັ້າມກີານກະທບົຕ ໍ່ ປໍ່ າສະຫງວນ ແລະ 

ປໍ່ າປັ້ອງກນັ ແຫໍ່ ງຊາດ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ); 
- ໂຄງການທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນຂອບເຂດສດິຂອງ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ຮບັຮອງ; 
- ເຫນັດດີ ັ້ານຫຼກັການ ໃນບນັດາຂ ັ້ກ ານດົທີໍ່ ຈ າເປັນໄດ ັ້ຮບັການຍກົເວັ ັ້ນຈາກກດົ 

ໝາຍ (ທີໍ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັຮອງ ພາຍຫຼງັສນັຍາສ າປະທານ). 
ໃນບາງກ ລະນ,ີ ອາດເຊນີປະຊຸມກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
 
ຫຼງັຈາກ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ເຫນັດ ີແລ ັ້ວຈະແຈ ັ້ງຫາ ລດັຖະບານ ດ າເນນີ
ຂັ ັ້ນຕອນການເຊນັ ຕາມລະບຽບການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
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- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການ
ສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ອອກແຈ ັ້ງການເຖງິລດັຖະບານກໍ່ ຽວກບັວຽກທີໍ່ ຕ ັ້ອງເຮດັ ຫຼ  ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຈະດ າເນນີຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ 11 ຂອງຂັ ັ້ນ
ຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສະພາແຫໍ່ ງຊາດ 
ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ລດັຖະບານ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຈະດ າເນນີຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ12 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດສນັຍາສ າປະທານ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຫ ັ້ອງການວໍ່ າການສະພາແຫໍ່ ງຊາດ 
ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ລດັຖະບານ ກໍ່ ຽວກບັ ການປະຕເິສດ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຈະດ າ
ເນນີຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ13 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 11: ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 11: ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຫຼ  ການຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະ
ກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ວຽກ ຫຼ  ຂ ັ້ມູນ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຮດັວຽກເພີໍ່ ມຕ ໍ່ ມ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນລາຍ
ລະອຽດ; 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມ
ມ  ເພ ໍ່ ອດ າເນນີການປັບປຸງຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ຮໍ່ ວມກບັ ກມົວຊິາການ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຊຶໍ່ ງຂັ ັ້ນຕອນຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຄ ນໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່ ໜ ັ້າວຽກທ ີ
5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັປັບປຸງ ເພ ໍ່ ອສະເໜ ີ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາສະເໜຕີ ໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ແລະ ໃບມອບສດິໃຫ ັ້ເຊນັສນັຍາສ າປະທານ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກ 12: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ແລະ ໃບມອບສດິໃຫ ັ້ເຊນັສນັຍາສ າປະທານ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັຂອງ ລດັຖະບານ ແລະ/ຫຼ  ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຫຼ  ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການແຈ ັ້ງອະນຸມດັ ຈາກ ລດັຖະບານ ແລະ/ຫຼ  ການອະນຸມດັ ຈາກ
ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ແລ ັ້ວ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຈະ
ອອກແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສດິ ຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ດ າເນນີເຊນັ ຕາມໜັ້າວຽກທ ີ13 ແລະ 14 
ຂອງ ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ແລະ ໃບມອບສດິ ໃຫ ັ້ເຊນັສນັຍາສ າປະທານ ເຖງິ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ13 ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ13: ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ.  
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ; ຫຼ  

- ການປະຕເິສດຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮໍ່ າງໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ 
ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ພຈິາລະນາ
ເຊນັອອກເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເຊນັໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  
ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶ
ປະຕູດຽວ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ສົໍ່ ງໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ 
ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຊາບນ າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ອອກເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອ
ແຈ ັ້ງ ການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫກົ (6) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທ ີ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າ
ປະທານ; ຫຼ  ການປະຕເິສດຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາສ າປະທານ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ອອກເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອ

ແຈ ັ້ງ ການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ14: ການເຊນັສນັຍາສ າປະທານ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິິ
ກ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ14: ການເຊນັສນັຍາສ າປະທານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງ
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ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຊນັກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສດິ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ ຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ າ
ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການແຈ ັ້ງເຫນັດ ີແລະ ໃບມອບສດິ ຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະດ າເນນີ
ການແຈ ັ້ງເຊນີ ຫາ ພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຈດັວາລະເຊນັ
ສນັຍາສ າປະທານ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຈດັພທິເີຊນັສນັຍາສ າປະທານ; 
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຮໍ່ ວມກບັ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

ຕາງໜ ັ້າໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ເພ ໍ່ ອເຊນັ ສນັຍາສ າປະທານ ກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ສນັຍາສ າປະທານ ສະບບັລງົນາມໂດຍ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
18. ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ 
18.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຮບັຮອງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ ແລະ ມຈີດຸປະສງົຜະລດິສະໜອງ
ພາຍໃນ. ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເປັນສນັຍາຜູກພນັດ ັ້ານການຄ ັ້າ ລະຫວໍ່ າງ ບ ລສິດັໂຄງການ ກບັ 
ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ຊຶໍ່ ງກ ານດົກໍ່ ຽວກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ ຂາຍໄຟຟັ້າໃຫ ັ້ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ດ ັ້ວຍ
ລາຄາ ແລະ ໃນໄລຍະທີໍ່ ຕກົລງົກນັ. ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ໃນນາມເປັນຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນ
ການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ.  

ປະຈບຸນັ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ມ ີຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ທີໍ່ ມ ີຮອງຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເປັນຫວົໜັ້າ ຊຶໍ່ ງຈະທບົທວນ ແລະ ເຈລະຈາ
ກໍ່ ຽວກບັຕວົຊີ ັ້ວດັສ າຄນັຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກບ ລສິດັໂຄງການ ຫຼ  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ທີໍ່ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນບນົ
ພ ັ້ນຖານຂອງ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ທີໍ່ ຜໍ່ ານການຮບັຮອງຈາກ 
ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມໃນຂະບວນການທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ, 
ກດົໝາຍ ແລະ ດ ັ້ານຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ແມໍ່ ນໜໍ່ ວຍງານສຸດທ ັ້າຍໃນການອະນຸມດັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິ
ໄຟຟັ້າລາວ ເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ ອງີໃສໍ່ ການອະນຸມດັຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ພາຍຫຼງັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ໄດ ັ້ເຊນັຖ ກຕ ັ້ອງແລ ັ້ວ, ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຕາມຮໍ່ າງມາດຕະຖານທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ລດັວສິາຫະກດິ
ໄຟຟັ້າລາວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ໄປຄຽງຄູໍ່ ກບັການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ລະຫວໍ່ າງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ແລະ ລດັຖະບານ. ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຈະເຊນັພາຍຫຼງັ ສນັຍາສ າປະທານ ໄດ ັ້ເຊນັຖ ກຕ ັ້ອງແລ ັ້ວ). 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ຂ ັ້ຕກົລງົຊົໍ່ ວຄາວຂອງ ທໍ່ ານ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ວໍ່ າດ ັ້ວຍຫຼກັການພຈິາລະນາລາຄາ

ໄຟຟັ້າຂອງບນັດາໂຄງການຜະລດິໄຟຟັ້າທີໍ່ ຈະຂາຍໃຫ ັ້ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເລກທ ີ0825/ພບ ວນັທ ີ3 
ພດຶສະພາ 2016; 

- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ. 
18.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັແກໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ   
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັແກໍ່ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ບ ລສິດັໂຄງການ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຕາມ
ຮໍ່ າງມາດຕະຖານທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານ
ຄດັຕດິ ຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ເອກະສານຄັດຕິດ 1: ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ 

(Description of the Energy Facility): ເອກະສານຄັດຕດິສະບບັນີ ັ້
ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັລາຍລະອຽດທົໍ່ ວໄປຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ທີໍ່ ຕັ ັ້ງ, ລາຍລະອຽດ
ຂອງອໍ່ າງເກບັນ ັ້າຂອງໂຄງການ, ຄວາມສູງ, ຄວາມຍາວ ແລະ ປະເພດຂອງ
ເຂ ໍ່ ອນ, ທ ໍ່ ສົໍ່ ງນ ັ້າ, ໂຮງໄຟຟັ້າ, ການເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່  ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ເອກະສານຄດັຕດິ 2: ຄຸນລກັສະນະການດ າເນນີງານໃນການຂາຍໄຟຟັ້າ 
(Contracted Operating Characteristics): ເ ອກະສ ານຄັດຕິດ
ສະບັບນີ ັ້ກ ານົດກໍ່ ຽວກັບຂີດຄວາມສາມາດທີໍ່ ອອກແບບໄວ ັ້ໃຫ ັ້ກັບສິໍ່ ງ
ປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ ແລະ ຂດີຈ າກດັການດ າເນນີງານຂອງໂຮງໄຟຟັ້າພາຍ
ໃຕ ັ້ສະຖານະການທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ຊຶໍ່ ງເປັນຄຸນລກັສະນະການດ າເນນີງານໃນການ
ຂາຍໄຟຟັ້າທີໍ່ ແນໍ່ ນອນ ເຊັໍ່ ນ ອັດຕາການສົໍ່ ງ ແລະ ຫຸຼດການສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ 
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(loading and unloading rate), ການຄວາມຄຸມແຮງດັນ (voltage 
regulation), ສາຍສົໍ່ ງ ແລະ ສະຖານ ີແລະ ອ ໍ່ ນໆ. ຂ ັ້ມູນທງັໝດົທີໍ່ ກ ານດົ
ໄວ ັ້ໃນເອກະສານຄດັຕດິສະບບັນີ ັ້ ແມໍ່ ນມຜີນົຜູກພນັຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ບ ລສິດັ
ໂຄງການ; 

- ເອກະສານຄດັຕດິ 3: ການກ ານດົປະລມິານໄຟຟັ້າ (Determination of 
Energy Availability): ເອກະສານຄັດຕິດສະບັບນີ ັ້ກ ານົດກໍ່ ຽວກັບ
ປະລມິານໄຟຟັ້າສູງສຸດຂອງໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຄາໄຟຟັ້າ ໃນແຕໍ່ ລະ
ເດ ອນ; 

- ເອກະສານຄັດຕິດ 4: ການທົດສອບ ແລະ ການທົດລອງຜະລິດໄຟຟັ້າ 
(Testing and Commissioning): ເອກະສານຄັດຕິດສະບັບນີ ັ້ກ ານດົ
ກໍ່ ຽວກບັລາຍລະອຽດການທດົສອບປະເພດຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ການ
ທດົສອບ ແລະ ທດົລອງຜະລດິໄຟຟັ້າຂອງສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ, ການ
ທດົສອບອຸປະກອນການສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ, ການທດົສອບລະບບົສົໍ່ ງໄຟຟັ້າ, ການທດົ
ສອບປະຈ າປີຂອງສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ເອກະສານຄດັຕດິ 5: ລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ການຈໍ່ າຍຄໍ່ າໄຟຟັ້າທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ (Tariff 
and Payment for Energy Availability): ເອກະສານຄດັຕດິສະບບັ
ນີ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າໃນແຕໍ່ ລະປີ ຂອງອາຍຸສນັຍາ, ເງ  ໍ່ອນໄຂໃນການ
ຈໍ່ າຍ ແລະ ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ ນ ລາຄາໄຟຟັ້າຈາກການທດົ
ລອງຜະລດິ, ລາຄາໄຟຟັ້າຈາການຜະລດິກໍ່ ອນເປີດຂາຍເປັນທາງການ ແລະ 
ອ ໍ່ ນໆ; 

- ເອກະສານຄດັຕດິ 6: ໝ ັ້ນບັໄຟຟັ້າ (Metering Equipment): ເອກະສານ
ຄດັຕດິສະບບັນີ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຮູບການວດັແທກ/ກວດນບັ ທງັໝດົຂອງ
ລະບບົການນບັໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຕດິຕາມການຜະລດິ ແລະ ການສົໍ່ ງ
ໄຟຟັ້າ ຈາກ ໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ແຮງດນັ, ກະແສ ແລະ ໄຟຟັ້າ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ໃຊ ັ້
ເພ ໍ່ ອຕດິຕາມນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ມຄີບົຕາມແຜໍ່ ນແຕ ັ້ມ, ໝາຍເລກ, ທີໍ່ ຕັ ັ້ງ ແລະ 
ລະດບັຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຂອງໝ ັ້ນບັໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ຖ ກຕາມມາດຕະຖານການນບັ
ໄຟຟັ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ເອກະສານຄດັຕດິ 7: ເອກະສານ ແລະ ແບບຟອມກວດສອບ (Document 
and Forms): ເອກະສານຄດັຕດິສະບບັນີ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັເອກະສານຕໍ່ າງໆ
ທີໍ່  ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ບ ລສິດັໂຄງການ ຮໍ່ າງຂຶ ັ້ນມາເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ລດັວສິາຫະກດິ
ໄຟຟັ້າລາວ ຮບັຮອງ ທີໍ່ ເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ ນ ແຈ ັ້ງການ
ມອດໄຟຟັ້າ, ແຈ ັ້ງການຜນົການນບັໄຟຟັ້າ,  ໃບເກບັເງນິຄໍ່ າໄຟຟັ້າທີໍ່ ໄດ ັ້ສົໍ່ ງຕວົ
ຈງິປະຈ າແຕໍ່ ລະເດ ອນ ແລະ ເອກະສານອກີຈ ານວນໜຶໍ່ ງທີໍ່  ລດັວສິາຫະກດິ
ໄຟຟັ້າລາວ ເປັນຜູ ັ້ກະກຽມ ທີໍ່ ເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ ນ 
ແຜນການສງັປໍ່ ອຍໄຟຟັ້າ (dispatch programme statement), ແຈ ັ້ງ
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ການມອດລະບບົໄຟຟັ້າຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ (Grid outage) 
ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ເອກະສານຄດັຕດິ 8: ວທິກີານ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນການບ ລຫິານລະບບົໄຟຟັ້າ
ຂ ອ ງ ລັ ດ ວິ ສ າ ຫ ະ ກິດ ໄ ຟ ຟັ້ າ ລ າ ວ  (Grid System Operating 
Procedures and Practices): ເອກະສານຄດັຕດິສະບບັນີ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວ
ກບັວທິກີານ, ເງ  ໍ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄວບຄຸມ, ການ
ບ ລຫິານ ແລະ ການຕດັຕ ໍ່ ລະບບົລະຫວໍ່ າງ ສະຖານຕີດັຕ ໍ່ ຂອງໂຄງການ ແລະ 
ລະບບົໄຟຟັ້າຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ; 

- ເອກະສານຄດັຕດິ 9: ຄໍ່ າປັບໃໝ (Liquidated Damages): ເອກະສານ
ຄດັຕດິສະບບັນີ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຄໍ່ າໃຊ ັ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍສ າລບັຄວາມຫຼ ັ້າ
ຊ ັ້າໃນການຜະລດິໄຟຟັ້າຂາຍເປັນທາງການ ເຊັໍ່ ນ ເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງຄໍ່ າປັບໃໝ, 
ຄໍ່ າປັບປຸງຕໍ່ າງໆ, ມູນຄໍ່ າປັບໃໝສູງສຸດ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ເອກະສານຄັດຕິດ  10:  ຈຸດ ເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່  (ແຜນທີໍ່  ແລະ  ແຜໍ່ ນແຕ ັ້ມ ) 
(Interconnection Points (Maps and Drawings)): ເອກະສານຄດັ
ຕດິສະບບັນີ ັ້ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັແຜໍ່ ນແຕ ັ້ມຕໍ່ າງໆ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຊ ໍ່  ແລະ ເລກທຂີອງ
ແຜໍ່ ນແຕ ັ້ມ ທີໍ່ ພວົພນັກບັຈດຸເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່  (Interconnection Points). 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ທບົທວນ ແລະ 
ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກບັຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັພ ັ້ນຖານຂອງຕວົຊີ ັ້
ວດັສ າຄນັຂອງລາຄາໄຟຟັ້າ ເປັນຕົ ັ້ນ ໂຄງສ ັ້າງລາຄາໄຟຟັ້າ, ເງ  ໍ່ອນໄຂການຈໍ່ າຍຄໍ່ າ
ໄຟຟັ້າ, ການແບໍ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໄຟຟັ້າທີໍ່ ເສຍໃນລະບບົ ແລະ ສະກຸນ
ເງນິທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຈໍ່ າຍຄໍ່ າໄຟຟັ້າ ແລ ັ້ວນ າສົໍ່ ງຮໍ່ າງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ແລະ 
ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າຄ ນໃໝໍ່ . ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກບັ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າສະບບັລງົນາມ ນ າອກີດ ັ້ວຍ. ຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານເຕກັນກິທີໍ່
ຈະຫາລ ກນັ ມດີັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ຈດຸນບັໄຟຟັ້າ ແລະ ຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງ (metering points and 

accuracy), 
- ໄລຍະການຈໍ່ າຍຄໍ່ າໄຟຟັ້າ (period of payment), 
- ສະກຸນເງນິທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຈໍ່ າຍຄໍ່ າໄຟຟັ້າ (currency of payment), 
- ຄໍ່ າປັບໃໝ (liquidated damages), ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. 
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ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ໃນປະຈບຸນັ 
ປະກອບມ ີ ຮອງຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເປັນຫວົໜັ້າ 
ແລະ ມສີະມາຊກິຈາກຝໍ່ າຍຕໍ່ າງໆ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
- ຮອງຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເປັນ ຫວົໜັ້າ; 
- ຫວົໜັ້າຝໍ່ າຍຄຸ ັ້ມຄອງສາຍສົໍ່ ງ ແລະ ສະຖານ ີເປັນ ຄະນະ; 
- ຫວົໜັ້າຝໍ່ ານເຕກັນກິ ເປັນ ຄະນະ; 
- ຮອງຫວົໜັ້າຝໍ່ າຍການເງນິ ເປັນ ຄະນະ; 
- ຮອງຫວົໜັ້າຝໍ່ າຍກ ໍ່ ສ ັ້າງເຂ ໍ່ ອນ ເປັນ ຄະນະ; 
- ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການສກຶສາອອກແບບແຫຼໍ່ ງຜະລດິ ເປັນ ຄະນະ; 
- ຮອງຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການວາງແຜນລະບບົ ເປັນ ຄະນະ; 
- ຫວົໜັ້າໂຄງການພາກສກຶສາອອກແບບສາຍສົໍ່ ງ ເປັນ ຄະນະ; 
- ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການກດົໝາຍ-ສນັຍາ ເປັນ ຄະນະ. 
- ໝາຍເຫດ: ສະມາຊກິຂອງຄະນະກ າມະການອາດມກີານປໍ່ ຽນແປງ ຂຶ ັ້ນກບັ

ການແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແຕໍ່ ລະໄລຍະ. 
ຄະນະກ າມະການດັໍ່ ງກໍ່ າວ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັຂອງຕນົກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາເພ ໍ່ ອປັບປຸງ ແລະ ສົໍ່ ງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ເຂົ ັ້າມາ
ຄ ນໃໝໍ່ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫກົສບິ (60) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ.  
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ຕາມຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັໃນໜັ້າວຽກທ ີ1 ຂອງ
ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຈະກະກຽມ 
ແລະ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັປະເດນັສ າຄນັຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ ນ 
ເງ  ໍ່ອນໄຂການຈໍ່ າຍຄໍ່ າໄຟຟັ້າ, ຈດຸນບັໄຟຟັ້າ, ໄລຍະການຈໍ່ າຍຄໍ່ າໄຟຟັ້າ, ໃບຮຽກ
ເກບັຄໍ່ າໄຟຟັ້າ, ສະກຸນເງນິໃຊ ັ້ໃນການຈໍ່ າຍ, ຕາຕະລາງຄໍ່ າໄຟຟັ້າ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ອງີ
ຕາມຜນົການເຈລະຈາ ເຖງິ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ 
ເພ ໍ່ ອພຈິາລະອະນຸມດັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວິ
ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັ
ປັບປຸງ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າ
ລາວ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າ
ລາວ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ພຈິາລະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ໜງັສ ສະ    
ເໜ ີແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ຮບັຮອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຈະສະສົໍ່ ງໜງັ

ສ ສະເໜ ີພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວິ
ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັ ດ າເນນີຂະບວນການສະເໜລີດັຖະບານ; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຈະ
ຊີ ັ້ນ າ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເພ ໍ່ ອ
ຈະແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. ຜູ ັ້ພດັທະນາຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນ
ເພີໍ່ ມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການປັບປຸງຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າມາອກີຄັ ັ້ງ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຈີາກ ຄະນະກ າມະການ
ເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການພຈິາລະນາຂອງ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ການສະເໜຕີ ໍ່ ໄປຍງັ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ພຈິາລະນາຂອງ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ການສະເໜຕີ ໍ່ ໄປຍງັ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ຄະນະກ າ
ມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ 
ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ຜໍ່ ານການປັບປຸງຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ອງີຕາມຄ າເຫນັຂອງ
ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ອາດມຜີນົ
ເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການອະນຸມດັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວິ

ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ຈະຊີ ັ້ນ າລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ໃຫ ັ້ອອກໜງັສ ສະ   
ເໜເີຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັຂັ ັ້ນຕ ໍ່ ໄປ; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວິ
ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ຈະຊີ ັ້ນ າລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການ
ເພີໍ່ ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ. ຜູ ັ້ພດັທະນາຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການປັບປຸງ
ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າມາອກີຄັ ັ້ງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຈີາກ ຜູ ັ້ອ ານວຍການ
ໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ , ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ກມົນຕິກິ າ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຈີາກ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ສະພາບ ລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ນ າສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ ອທບົທວນດ ັ້ານເຕກັນກິ, ກດົໝາຍ ແລະ ຮູບການການຊ ັ້ຂາຍ 
ຕາມລ າດບັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຊີ ັ້ນ າ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, 
ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັ
ຕ ໍ່  ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຈາກ ລດັ
ວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮ ກໍ່ ຽວກບັຄ າຊີ ັ້ນ າເຖງິ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ 
ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າມຄີ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັດ ັ້ານ
ເຕກັນກິ, ກດົໝາຍ ແລະ ຮູບການການຊ ັ້ຂາຍ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 6: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ແລະ ສົໍ່ ງຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຊີ ັ້ນ າຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.1: ຄ າເຫນັຂອງກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະ ແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ)  
ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ) ທບົ
ທວນ ປະເດນັເຕກັນກິຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່
ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງຕນົເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . ຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານເຕກັນກິທີໍ່ ຕ ັ້ອງທບົທວນມຄີ : 
- ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງຂອງໂຄງການ; 
- ຈດຸນບັໄຟຟັ້າ, ປະລມິານໄຟຟັ້າທີໍ່ ມ ີ(energy availability); 
- ປະລມິານໄຟຟັ້າທງັໝດົທີໍ່ ຜະລດິໄດ ັ້ຕ ໍ່ ປີ; 
- ຕວົຊີ ັ້ວດັດ ັ້ານເຕກັນກິອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 6.2: ຄ າເຫນັຂອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກ
ລງົທນຶ) 
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) ທບົທວນປະເດນັຮູບການ
ການຊ ັ້ຂາຍ ຂອງ ຮໍ່ າງ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າ
ເຫນັຂອງຕນົເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃນປະເດນັຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ມູນຄໍ່ າໂຄງການທີໍ່ ໄດ ັ້ປະເມນີ: ສມົທຽບມູນຄໍ່ າໂຄງການທີໍ່ ໄດ ັ້ປະເມນີໄວ ັ້ໃນ 

ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ກບັ 
ມູນຄໍ່ າໂຄງການອ ໍ່ ນທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນຂງົເຂດດຽວກນັ; 

- ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ: ວເິຄາະກໍ່ ຽວກບັອງົປະກອບຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ມ ີ
ມູນຄໍ່ າສູງເກນີໄປ; 

- ສູດຄດິໄລໍ່  ແລະ ວທິກີານຄດິໄລໍ່ ລາຄາໄຟຟັ້າ; 
- ຄວາມສອດຄໍ່ ອງໃນການຂຽນ ຫຼ  ອາຍຸຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກບັ

ສນັຍາສ າປະທານຂອງໂຄງການ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ6.3: ຄ າເຫນັກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ)  
ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) ທບົທວນປະເດນັກດົໝາຍຂອງ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັຂອງຕນົເຖງິ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ 
ຄວາມຂາດຕກົບກົຜໍ່ ອງດ ັ້ານຂ ັ້ມູນ ແລະ ປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ6.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ໃນປະເດນັພວົພນັກບັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ສນັຍາ
ຫວົຂ ັ້ໃຫຍໍ່  ຫຼ  ສນັຍາສ າປະທານ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່ . 
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ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສງັລວມຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລ ັ້ວລາຍງານ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສງັລວມຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ: 
- ຂ ັ້ສງັເກດ/ຄ າເຫນັຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັບນັຫາດ ັ້ານເຕກັນກິ ຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ

ໄຟຟັ້າ ຖ ກລາຍງານຕ ໍ່ ລດັຖະມນົຕ;ີ 
- ຂ ັ້ສງັເກດ/ຄ າເຫນັຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັບນັຫາດ ັ້ານຮູບການການຊ ັ້ຂາຍ ຂອງ ຮໍ່ າງ

ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຖ ກລາຍງານຕ ໍ່ ລດັຖະມນົຕ;ີ 
- ຂ ັ້ສງັເກດ/ຄ າເຫນັຕົ ັ້ນຕ ກໍ່ ຽວກບັບນັຫາດ ັ້ານກດົໝາຍ ຂອງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ

ໄຟຟັ້າ ຖ ກລາຍງານຕ ໍ່ ລດັຖະມນົຕ.ີ 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ມຄີ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ 
ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົລາຍງານຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້

ສງັເກດ/ຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິ, ຮູບການການຊ ັ້ຂາຍ ແລະ ກດົໝາຍ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການປຶກສາຫາລ ກບັ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ເພ ໍ່ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການປຶກສາຫາລ ກບັ ຄະນະກ າມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ເພ ໍ່ອປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຈາກຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ທີໍ່ ສງັລວມຄ າເຫນັຈາກ 
ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ 
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ 
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າ ໃຫ ັ້ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກມົວຊິາການ ຈດັປະຊຸມກບັ ຄະນະກ າມະການ
ເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງ 
ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ອງີຕາມຂ ັ້ສງັເກດ ຫຼ  ຄ າເຫນັດ ັ້ານເຕກັນກິ, ກດົໝາຍ 
ແລະ ຮູບການການຊ ັ້ຂາຍ ຈາກ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
ຕາມລ າດບັ; 
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- ອງີໃສໍ່ ຜນົການປຶກສາຫາລ , ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ໄດ ັ້ປັບປຸງຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລ ັ້ວອອກໜງັສ ສະເໜຕີ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາສະເໜ ີ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ອະນຸມດັເຊນັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ຕາມການປຶກສາຫາລ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ຕາມການປຶກສາຫາລ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັລາຍງານຄ າເຫນັຈາກ ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການລາຍງານ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ຕ ໍ່  ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການລາຍງານ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ຕ ໍ່  ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ຕາມການປຶກສາຫາລ  ແລະ ໜງັສ ສະເໜີ
ຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກໜງັສ ສະເໜ ີ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕາມຄ າເຫນັຈາກ ກມົ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເຖງິ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ສົໍ່ ງເຖງິ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັ
ປັບປຸງ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 
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ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັ 
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັ 
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພຈິາລະນາກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ.   

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອາດມຜີນົເປັນ
ໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການອະນຸມດັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ:  ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກແຈ ັ້ງການເຖງິ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວ
ກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ຕາມຂັ ັ້ນຕອນຂອງ ໜັ້າວຽກທ ີ 11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ ອກີຄັ ັ້ງ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມນບັ       
ໃໝໍ່ ແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອອກແຈ ັ້ງການປະຕເິສດ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຖງິ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຈ ັ້ງ ລດັວິ
ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. ລດັວິ
ສາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດ. ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັປັບປຸງ 
ອກີຄັ ັ້ງ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ 1 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຈາກ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ 
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ
ຂອງຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອກະກຽມເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິ
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພ ັ້ອມດ ັ້ວຍສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັອະນຸມດັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິ

ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ າ
ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 11: ແຈ ັ້ງການ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ແຈ ັ້ງການ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກບັ ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຈ ັ້ງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ 
ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ການປະຕເິສດຂອງຫ ັ້ອງ
ວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີ
ການຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິ
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ າ
ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ລດັວສິາຫະກດິ

ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກບັ ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການ
ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 12: ການແຈ ັ້ງເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັຜນົການພຈິາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ໜັ້າວຽກທ ີ 12: ການແຈ ັ້ງເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັຜນົການພຈິາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການ ຈາກ ຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ   ການ
ອະນຸມດັ, ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັ, ການ
ປະຕບິດັ ຫຼ  ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ດ າເນນີການຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ຜູ ັ້
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ພດັທະນາ ຈະສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ
ສະບບັປັບປຸງ ອກີຄັ ັ້ງ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມໃໝໍ່ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນໜັ້າວຽກ
ທ ີ9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ 
ການອະນຸມດັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຫຼ  ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 13: ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ ເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າສະບບັໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ13: ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ບ ລສິໂັຄງການ ເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າສະບບັໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການ
ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕກີໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ 
ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງການກະຊວງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ອງີຕາມ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັຈາກ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຜູ ັ້ອ ານວຍການໃຫຍໍ່  ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ 
ເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ ເປັນ 4 ສະບບັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າສະບບັລງົນາມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການຈາກ ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
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19. ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ 
19.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຮບັຮອງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ ແລະ ມຈີດຸປະສງົຜະລດິສົໍ່ ງອອກ
ຕໍ່ າງປະເທດ. ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ເປັນສນັຍາຜູກພນັການຄ ັ້າ ລະຫວໍ່ າງ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ 
ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ ກໍ່ ຽວກບັໂຄງການຜະລດິໄຟຟັ້າສົໍ່ ງອອກ ຊຶໍ່ ງບ ລສິດັໂຄງການ ຈະຂາຍໄຟຟັ້າໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮບັ
ຊ ັ້ໄຟຟັ້າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ ຕາມລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາທີໍ່ ຕກົລງົກນັ.  

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ໃນນາມເປັນໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕາງໜັ້າລດັຖະບານ ເປັນເຈົ ັ້າ
ການໃນການອ ານວຍສະດວກສ ັ້າງ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ. ບ ລສິດັໂຄງການ ເຈລະຈາ
ກບັ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ ໃນປະເດນັຕໍ່ າງໆຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ ນ ເງ  ໍ່ອນໄຂດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງການ
ເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່ ເຂົ ັ້າລະບບົ ແລະ ລະບບົການນບັໄຟຟັ້າ, ການຮຽກເກບັເງນິຄໍ່ າໄຟຟັ້າ, ເງ  ໍ່ອນໄຂການຈໍ່ າຍຄໍ່ າໄຟຟັ້າ, 
ສະກຸນເງນິໃນການຈໍ່ າຍຄໍ່ າໄຟຟັ້າ, ເຫດສຸດວໄິສ, ກນົໄກແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂດັແຍໍ່ ງ, ການຈໍ່ າຍພາສ-ີອາກອນ, ເງ  ໍ່ອນໄຂ
ດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງລະບບົສະກາດາ (SCADA system) ຂອງສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ອງີ
ຕາມຫຼກັການ ແລະ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຮໍ່ ວມກນັທີໍ່ ໄດ ັ້ກ ານດົຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການເຈລະຈາ ແລະ ສ ັ້າງ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັລາຄາໄຟຟັ້າ ລະຫວໍ່ າງທງັສອງຝໍ່ າຍ. ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົນຕິກິ າ ທບົ
ທວນ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຂອງໂຄງການສງົອອກ ເພ ໍ່ ອປະເມນີຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລາຄາໄຟຟັ້າ ສະບບັລງົນາມ ແລະ ປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍ ຕາມລ າດບັ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ຫຼງັຈາກເຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລາຄາໄຟຟັ້າ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ, ກມົນຕິກິ າ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ  ໄປຄຽງຄູໍ່ ກບັການການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານ ລະຫວໍ່ າງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ລດັຖະບານ. ສນັຍາ
ຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ຖ ກເຊນັ ຫຼງັຈາກສນັຍາສ າປະທານຖ ກລງົນາມ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ມາດຕາທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງສນັຍາສ າປະທານຂອງໂຄງການ; 
- ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານລາວ ກບັ ລດັຖະບານປະເທດທີໍ່ ຕ ັ້ອງນ າເຂົ ັ້າໄຟຟັ້າຈາກ

ໂຄງການຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ ັ້ນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ລດັຖະບານ
ໄທ ວນັທ ີ19 ມຖຸິນາ 1996 ເພ ໍ່ ອສະໜອງໄຟຟັ້າໃຫ ັ້ປະເທດໄທ, ສະບບັດດັແກ ັ້ວນັທ ີ18 ທນັວາ 2006, 
ວນັທ ີ 22 ທນັວາ 2007 ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ລດັຖະບານ
ຫວຽດນາມ ວນັທ ີ5 ຕຸລາ 2016 ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. 
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19.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
ແລະ ກມົນຕິກິ າ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການ
ຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົນຕິກິ າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) ແລະ ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກ

ນຕິກິ າພະລງັງານ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົນຕິກິ າ ເພ ໍ່ ອທບົທວນຄວາມສອດຄໍ່ ອງຂອງເນ ັ້ອໃນ ກບັ 
ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລາຄາໄຟຟັ້າສະບບັເຊນັ ແລະ 
ປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍ ຕາມລ າດບັ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 1.1: ຄ າເຫນັຂອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກ
ລງົທນຶ) 
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) ທບົທວນປະເດນັຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ຂອງ 
ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງຄ າເຫນັໃຫ ັ້ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງ: 
- ຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກບັ ເນ ັ້ອໃນຂອງ

ສນັຍາສ າປະທານ; 
- ຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກບັ ເນ ັ້ອໃນຂອງ 

ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລາຄາໄຟຟັ້າສະບບັເຊນັ; 
- ເງ  ໍ່ອນໄຂອ ໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ ນ ເຫດສຸດວໄິສ, ການຍກົເລກີສນັຍາ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ1.2: ຄ າເຫນັຂອງກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ)  
ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ) ທບົທວນປະເດນັດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ ຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງຄ າເຫນັໃຫ ັ້ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ໃນປະເດນັຄວາມບ ໍ່ ຄບົ
ຖັ້ວນຂອງຂ ັ້ມູນ ແລະ ປະເດນັກດົໝາຍທີໍ່ ພວົພນັກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ສງັລວມຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍ
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ ງອອກ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຜູ ັ້ພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຂອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ 
ຂ ັ້ສງັເກດ/ບນັຫາທີໍ່ ພວົພນັກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າຈາກ ຜູ ັ້
ພດັທະນາ ຫຼ  ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້

ສງັເກດ/ບນັຫາທີໍ່ ພວົພນັກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຫຼງັຈາກການ
ເຈລະຈາກບັຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ  
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຫຼງັຈາກການ
ເຈລະຈາກບັຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ບ ລສິໂັຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງ
ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ຫຼງັຈາກການເຈລະຈາລະຫວໍ່ າງ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້
ໄຟຟັ້າຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ລາຍງານ ຮໍ່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງສນັຍາຊ ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ລາຍງານລດັຖະບານເພ ໍ່ ອຮບັຮອງ; 

- ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັອະນຸມດັຈາກ ລດັຖະບານ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
ແຈ ັ້ງກມົນຕິກິ າ ເພ ໍ່ ອຮບັຊາບ ແລະ ແຈ ັ້ງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຂະບວນ
ການເຊນັ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ ກບັ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສະເໜ ີຮໍ່ າງຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ 
ຕ ໍ່  ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອຮບັຮອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ຖັ້າມຄີວາມຈ າເປັນ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ສາມາດເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງ
ປະຊຸມເຈລະຈາ ລະຫວໍ່ າງ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຜູ ັ້ຮບັຊ ັ້ໄຟຟັ້າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ ເພ ໍ່ ອຫາລ  
ແລະ ພຈິາລະນາຄ າເຫນັຂອງ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 



281 

- ໜງັສ ສະເໜຂີອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຖງິ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພ ໍ່ ອຮບັຮອງ ຮໍ່ າງຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ; 

- ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ໍ່ ອຮບັຮອງຮໍ່ າງ
ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ. 

 
20. ຂັ ັ້ນຕອນການທບົທວນບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ 
20.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໂຄງການໄຟຟັ້າ ຕ ັ້ອງການວດັສະດຸ, ອຸປະກອນ, ກນົຈກັໜກັ, ກນົຈກັ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງປະກອບອ ໍ່ ນໆ. ສໍ່ ວນໃຫຍໍ່  ສິໍ່ ງດັໍ່ ງກໍ່ າວບ ໍ່ ມໃີນ ສປປ ລາວ. ສະນັ ັ້ນ, ເພ ໍ່ ອສາມາດຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໂຄງການໄດ ັ້, ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງນ າເຂົ ັ້າ ເຄ ໍ່ ອງປະກອບ, ອຸປະກອນ, ກນົຈກັ, ເຄ ໍ່ ອງບງັຄບັ ແລະ ອງົ
ປະກອບອ ີໍ່ ນໆ. ບນັຊອຸີປະກອນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າມາ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຖ ກຈດັເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍໍ່  ຄ  ການນ າ
ເຂົ ັ້າຊົໍ່ ວຄາວ ແລະ ການນ າເຂົ ັ້າຖາວອນ. ການນ າເຂົ ັ້າຊົໍ່ ວຄາວ ລວມມ ີກນົຈກັ ເຊັໍ່ ນ ລດົຍກົ, ຈກັຊເີຈາະ ແລະ 
ກນົຈກັທີໍ່ ເຊົໍ່ າ ຊຶໍ່ ງມານ າໃຊ ັ້ໃນໄລຍະຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ ແລ ັ້ວຕ ັ້ອງສົໍ່ ງອອກຄ ນ. ສນິຄ ັ້າ ອາດນ າເຂົ ັ້າໃນປະເພດ
ຊົໍ່ ວຄາວໄດ ັ້ ຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ເລກທ ີ114/ລບ ຄ : 
- ສນິຄ ັ້າຈ າເປັນສ າລບັການຜະລດິ, ປຸງແຕໍ່ ງ, ສໍ່ ວນປະກອບ ແລະ ການດດັແປງ ຫຼ  ສ ັ້ອມແປງທີໍ່ ພາຍຫຼງັໃຊ ັ້ສ າ

ເລດັແລ ັ້ວແມໍ່ ນຈະຖ ກສົໍ່ ງອອກຄ ນ;  
- ພາຫະນະນ າເຂົ ັ້າສ າລບັຈດຸປະສງົການບ ລຫິານໂຄງການ ຫຼ  ສ າລບັການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ຫຼ  ການພວົພນັທາງທຸລະ

ກດິ ແຕໍ່ ຕ ັ້ອງຖ ກສົໍ່ ງອອກຄ ນໃນກ ານດົເວລາທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸຍາດ; 
- ວດັສະດຸຈ າເປັນສ າລບັການບ ລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການ; 
- ວດັສະດຸ, ອະປະກອນສ າລບັການວາງສະແດງ, ການສກຶສາ ຫຼ  ວທິະຍາສາດ. 

ການນ າເຂົ ັ້າຖາວອນ ລວມມ ີ ອຸປະກອນໃນໂຮງໄຟຟັ້າ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ ນທີໍ່ ຈ າເປັນໃນການດ າ
ເນນີງານໂຮງໄຟຟັ້າ. ການນ າເຂົ ັ້າວດັສະດຸສ າລບັໂຄງການໄຟຟັ້າ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຈາກ ການສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ 
ພາຍຫຼງັເຊນັ ສນັຍາສ າປະທານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ຈະຈດັຊ ັ້ຢູໍ່ ນອກ ສປປ 
ລາວ. ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສ າລບັວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຂອງໂຄງການຕນົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ໃບປະເມນີບ ລມິາດວຽກ (bill of quantities)  ໃຫ ັ້ແກໍ່  ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່
ແຮໍ່  ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ເກົ ັ້າສບິ (90) ວນັ ກໍ່ ອນເຖງິວນັທທີີໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ມຈີດຸປະສງົຈະນ າເຂົ ັ້າວດັສະດຸ ແລະ 
ອຸປະກອນມາໃນ ສປປ ລາວ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ກະຊວງດັໍ່ ງກໍ່ າວຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ອະນຸມດັ. ໃນແຕໍ່ ລະປີ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ຕ ັ້ອງປັບປຸງ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເພ ໍ່ ອເປັນບນັຊສີ າລບັວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ຈະນ າເຂົ ັ້າໃນປີຕ ໍ່ ໄປ 
ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ເກົ ັ້າສບິ (90) ວນັ 
ກໍ່ ອນຈະສິ ັ້ນສຸດປີນັ ັ້ນ. ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າແຕໍ່ ລະສະບບັ ຕ ັ້ອງສະແດງຂ ັ້ມູນໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງທີໍ່ ສຸດ ກໍ່ ຽວກບັ ວດັສະດຸ 
ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ໄດ ັ້ຖ ກອະນຸມດັນ າເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ກບັໂຄງການ, ແຕໍ່ ວໍ່ າຈນົເຖງິວນັທທີີໍ່ ປັບປຸງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້ານັ ັ້ນ 
ແມໍ່ ນຍງັບ ໍ່ ທນັໄດ ັ້ນ າເຂົ ັ້າມາໃຊ ັ້ໃນໂຄງການຕນົ. 

ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງ ແລະ ສົໍ່ ງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງວດັສະດຸ ແລະ 
ອຸປະກອນທີໍ່ ຈະຈດັຊ ັ້ໃນແຕໍ່ ລະປີ. ພາຍຫຼງັ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າໄດ ັ້ຮບັການເຫນັດຈີາກ ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນ
ຂໍ່ າວສານ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເຊັໍ່ ນ ກມົການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງອອກ ຂອງ 
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ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ, ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ, ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກມົນຕິກິ າ ຂອງ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກມົສ ໍ່ ສານ ຂອງ ກະຊວງໄປສະນ ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ  ແລະ ການສ ໍ່ ສານ, ແມໍ່ ນ
ຈະຖ ກນ າສົໍ່ ງໄປ ກມົພາສ ີ ຂອງ ກະຊວງການເງນິ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີຂະບວນການອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງ
ກະຊວງການເງນິ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ບ ລສິດັໂຄງການ ຮບັຜດິຊອບເລີໍ່ ມຂະບວນການນີ ັ້ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັຜດິຊອບປະສານ
ງານກດິຈະກ າທງັໝດົທີໍ່ ຈະນ າໄປສູໍ່ ການອະນຸມດັຈາກກະຊວງການເງນິ. ພາຍຫຼງັສນັຍາສ າປະທານ ມຜີນົສກັສດິ
, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສ າລບັວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຂອງໂຄງການຕນົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍໃບ
ປະເມນີບ ລມິາດວຽກ (bill of quantities) ທີໍ່ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົລວມເປັນຜູ ັ້ສະເໜ ີ(ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຟາຍເອກັເຊວ)  ໃຫ ັ້
ແກໍ່  ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ເກົ ັ້າສບິ (90) ວນັ ກໍ່ ອນເຖງິວນັທທີີໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ມຈີດຸປະສງົຈະ
ນ າເຂົ ັ້າວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນມາໃນ ສປປ ລາວ ເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ອະນຸມດັ. ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະກະກຽມ
ແຜນນ າເຂົ ັ້າປະຈ າປີ ທີໍ່ ມລີາຍລະອຽດຂອງເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ຈະນ າເຂົ ັ້າ. ເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ຈະນ າເຂົ ັ້າ ມ ີ2 ປະເພດ ຄ  ການນ າເຂົ ັ້າ
ຊົໍ່ ວຄາວ ແລະ ການນ າເຂົ ັ້າຖາວອນ. ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ລວມມ ີພາຫະນະ, ກນົຈກັ, ເຄ ໍ່ ອງມ , ອຸປະກອນ, 
ວດັສະດຸ, ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງປະກອບອ ໍ່ ນໆຂອງສິໍ່ ງທີໍ່ ກໍ່ າວມາ. ບນັຊດີັໍ່ ງກໍ່ າວ ຈະຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມຂະບວນການສະເໜຂີ ການອະນຸມດັ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ສ າລບັປີນັ ັ້ນ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍພາສ ີແລະ ນຕິກິ າໃຕ ັ້ກດົໝາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ການສົໍ່ ງອອກ ເລກທ ີ114/ລບ ລງົວນັທ ີ6 ເມສາ 2011; 
- ສນັຍາສ າປະທານ. 
 
20.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ  
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການທບົທວນຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ 
ບ ລສິດັໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າປະຈ າປີ ຊຶໍ່ ງສ ັ້າງຂຶ ັ້ນບນົພ ັ້ນຖານຮໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ) ທບົທວນ ບນັຊີ
ເຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າປະຈ າປີ ເພ ໍ່ ອເຂົ ັ້າໃຈບັນຊີເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ຈະຖ ກນ າເຂົ ັ້າ ໂດຍສົມ
ທຽບໃສໍ່ ຮໍ່ າງມາດຕະຖານທີໍ່ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ບ ລສິດັໂຄງການ. ຈ າແນກເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ເປັນ 
ການນ າເຂົ ັ້າຖາວອນ ແລະ ການນ າເຂົ ັ້າຊົໍ່ ວຄາວ. ລາຍລະອຽດຂອງເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ຈະ
ນ າເຂົ ັ້າ ປະເພດຊົໍ່ ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ ຕ ັ້ອງມເີນ ັ້ອໃນ: 
o ຄ າບນັຍາຍກໍ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ, 
o ຈ ານວນ ຫຼ  ປະລມິານ, 
o ລາຄາຕ ໍ່ ຫວົໜໍ່ ວຍສນິຄ ັ້າ, 
o ລະຫດັສນິຄ ັ້າ (ຕາມລະບຽບການຂະແໜງການພາສ)ີ, 
o ດໍ່ ານທີໍ່ ຈະນ າເຂົ ັ້າ (ຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັດໍ່ ານ, ປະເທດຜໍ່ ານ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ), 
o ຈ ານວນທີໍ່ ນ າເຂົ ັ້າໃນປີກໍ່ ອນໜັ້າ (ຖ ັ້າມ)ີ, 
o ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆຕາມຄວາມຈ າເປັນ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ສງັເກດເບິໍ່ ງຈ ານວນ, ປະລມິານຂອງເຄ ໍ່ ອງ
ທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນບນັຊ ີ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເປົັ້າໝາຍການໃຊ ັ້ ເຊັໍ່ ນ ກນົຈກັ, ອຸປະກອນໂຮງ
ໄຟຟັ້າ, ເຄ ໍ່ ອງມ , ວດັສະດຸ, ພາຫະນະ, ອາໄຫຼໍ່ ,  Software solutions ແລະ 
ອ ໍ່ ນໆ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກວດກາວໍ່ າ ເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ກໍ່ າວມາໃນບນັຊນີັ ັ້ນ 
ສາມາດຫາຊ ັ້ໄດ ັ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລ ັ້ວຈດົໄວ ັ້ເປັນຄ າເຫນັ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກວດກາວໍ່ າ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້ານັ ັ້ນ ຈະເປັນ
ໝາຍເລກລ າດບັທີໍ່ ເທົໍ່ າໃດ, ເປັນສະບບັປັບປຸງປໍ່ ຽນແທນບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ
ສະບບັໃດ. ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງ ທີໍ່ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ລດັຖະບານ 
ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງເປັນ 2 ສະບບັ ຄ  ສະບບັສະອາດ (clean copy) ແລະ ສະບບັທີໍ່
ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັການປໍ່ ຽນແປງຈາກສະບບັກໍ່ ອນໜັ້ານີ ັ້ (track changes); 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ສະເໜນີ າ
ເຂົ ັ້ານັ ັ້ນ ເໝາະສມົກບັໄລຍະຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ 
ຕ ັ້ອງສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັ ໄລຍະເວລາທີໍ່ ຈະນ າໃຊ ັ້ເຄ ໍ່ ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວໃນ ສປປ ລາວ 
ຖັ້າຫາກເປັນວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ ທີໍ່ ບ ໍ່ ຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າຖາວອນ; 

- ໃນກ ລະນ ີ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າປະຈ າປີ ສ າລບັໂຄງການທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸມດັ
ບນັຊຜີໍ່ ານມາແລ ັ້ວ, ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ຈະກວດກາວໍ່ າ 
ແຜນການນ າເຂົ ັ້າສ າລບັປີກໍ່ ອນໜັ້ານັ ັ້ນ ໄດ ັ້ນ າເຂົ ັ້າຕວົຈງິຂອງເຄ ໍ່ ອງປະເພດ
ດຽວກນັເທົໍ່ າໃດ ແລະ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າເທົໍ່ າໃດສ າລບັແຜນສະບບັ    
ໃໝໍ່ . ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ແຕໍ່ ລະສະບບັ ຕ ັ້ອງສະທ ັ້ອນຢໍ່ າງ
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ຖ ກຕ ັ້ອງທີໍ່ ສຸດ ກບັ ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງການນ າເຂົ ັ້າ ວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ 
ຈນົເຖງິວນັທ ີ ຂອງ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າດັໍ່ ງກໍ່ າວ ລວມທງັ ການສມົທຽບທີໍ່
ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈງໍ່າຍກໍ່ ຽວກບັ ຈ ານວນນ າເຂົ ັ້າຕວົຈງິໃນວນັທຂີອງຮໍ່ າງ
ບນັຊ ີ ສມົທຽບກບັ ຈ ານວນທງັໝດົທີໍ່ ຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ຂອງໂຄງການ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກະກຽມບນັຊຂີ ັ້ສງັເກດ ແລະ ປະເດນັທີໍ່
ຕ ັ້ອງການຄ າອະທບິາຍເພີໍ່ ມ ສ າລບັ ວດັສະດຸ ຫຼ  ອຸປະກອນທີິໍ່ ຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າ 
ໂດຍທີໍ່ ເຂົ ັ້າໃຈວໍ່ າ ຕ ັ້ອງເປັນເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ບ ໍ່ ມຂີາຍໃນ ສປປ ລາວ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ເຂົ ັ້າໃຈວໍ່ າ
ອາດບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ຖັ້າຫາກນ າເຂົ ັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບນັຊຂີ ັ້ສງັເກດ ແລະ ປະເດນັທີໍ່ ຕ ັ້ອງການຄ າອະທບິາຍເພີໍ່ ມ ສ າລບັ ວດັສະດຸ ຫຼ  
ອຸປະກອນທີິໍ່ ຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າ.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັແກໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ   
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັແກໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ   
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບນັຊຂີ ັ້ສງັເກດ ແລະ ປະເດນັທີໍ່ ຕ ັ້ອງການຄ າອະທບິາຍເພີໍ່ ມ ສ າລບັ ວດັສະດຸ ຫຼ  
ອຸປະກອນທີິໍ່ ຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ) ອອກໜງັສ ນ າສົໍ່ ງ
ບນັຊຄີ າຖາມ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວກບັ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ເຖງິ 
ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງ, ສະໜອງ ຫຼ  ອະທບິາຍຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກໍ່ ຽວກບັບນັຊເີຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ຈະນ າ
ເຂົ ັ້າມາ ສປປ ລາວ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັການສງັລວມບນັຊຂີ ັ້ສງັເກດ ແລະ 
ປະເດັນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການຄ າອະທິບາຍເພີໍ່ ມ ສ າລັບ ວັດສະດຸ ຫຼ  ອຸປະກອນທີິໍ່
ຕ ັ້ອງການນ າເຂົ ັ້າ. 
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວ

ກບັ ຮໍ່ າງ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັທ າອດິ. 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ3: ກອງປະຊຸມຫາລ ກໍ່ ຽວກບັບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ກອງປະຊຸມຫາລ ກໍ່ ຽວກບັບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ, ບນັດາຂ ັ້ສງັເກດກໍ່ ຽວກບັບນັຊີ
ເຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ຄ າຕອບ, ຄ າອະທບິາຍຂອງບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ໍ່  ຂ ັ້ສງັເກດ ແລະ 
ຄ າຖາມຂອງ ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ :  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ, ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງການເງນິ: 
o ກມົພາສ;ີ  
o ກມົສໍ່ ວຍສາອາກອນ; 

- ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ: 
o ກມົຂນົສົໍ່ ງ; 

- ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ: 
o ກມົການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງອອກ; 

- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: 
o ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສ ໍ່ ສານ: 
o ກມົສ ໍ່ ສານ; 

- ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 
- ບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ) ຂ ຄ າເຫນັຈາກ
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົ ກໍ່ ຽວກບັຈ ານວນ ແລະ ປະລມິານ
ຂອງ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ບ ລສິດັໂຄງການສະເໜນີ າ; 

- ກອງປະຊຸມ ທບົທວນບນັດາເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ສະເໜນີ າເຂົ ັ້າຊົໍ່ ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ; 
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- ກອງປະຊຸມ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ບ ລສິດັຮບັເໝາົນ າເຂົ ັ້ານັ ັ້ນ ໄດ ັ້ຈດົ
ທະບຽນຖ ກຕ ັ້ອງແລ ັ້ວກບັ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ; 

- ຜະລດິຕະພນັບາງປະເພດທີໍ່ ຖ ກຄຸ ັ້ມຄອງສະເພາະຕາມລະບຽບການຂອງຂະ 
ແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແມໍ່ ນມຄີວາມຈ າເປັນຕ ັ້ອງຂ ອະນຸຍາດ ແລະ ຫາລ 
ສະເພາະກບັຂະແໜງການນັ ັ້ນ ເຊັໍ່ ນ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລ
ຊ;ີ 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ເຮດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ບນັດາຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານຕໍ່ າງໆກໍ່ ຽວກບັບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັຊຄີ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ ຈາກໜໍ່ ວຍ
ງານຕໍ່ າງໆ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົພາສ ີແລະ ກມົສໍ່ ວຍສາອາກອນ ຂອງ ກະຊວງການເງນິ; 
ກມົຂນົສົໍ່ ງ ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ; ກມົການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງ
ອອກ ຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ; ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ, ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ ຂອງ ກມົນຕິກິ າ (ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ), ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ) ກມົສ ໍ່ ສານ 
ຂອງ ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສ ໍ່ ສານ, ກະຊວງ
ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັກອງປະຊຸມ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ເຊນີຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ໍ່ ອ

ຫາລ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກໍ່ ຽວກບັ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກກອງປະຊຸມ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກກອງປະຊຸມ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັຊຄີ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ ຈາກໜໍ່ ວຍ
ງານຕໍ່ າງໆ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ :  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ, ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງການເງນິ: 
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o ກມົພາສ;ີ  
o ກມົສໍ່ ວຍສາອາກອນ; 

- ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ: 
o ກມົຂນົສົໍ່ ງ; 

- ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ: 
o ກມົການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງອອກ; 

- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: 
o ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສ ໍ່ ສານ: 
o ກມົສ ໍ່ ສານ; 

- ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 
- ບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ) ສົໍ່ ງໜງັສ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ບນັຊຄີ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ແລະ ກມົພາສ.ີ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ບນັຊຄີ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ 
ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ກມົພາສ.ີ 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ບນັຊຄີ າ
ເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ບດົບນັທກຶກອງ

ປະຊຸມ ແລະ ບນັຊຄີ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກຂະແໜງການໃນກອງ
ປະຊຸມ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສົໍ່ ງ ບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ໃຫ ັ້ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສົໍ່ ງ ບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ໃຫ ັ້ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ຕາມຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ. 
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ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ) ອອກໜງັສ  ເຖງິ ກມົ
ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າທີໍ່ ບ ລສິດັໂຄງການໄດ ັ້ປັບປຸງ
ຕາມບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ  ເຖງິ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າທີໍ່ ບ ລສິດັ
ໂຄງການໄດ ັ້ປັບປຸງຕາມບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ 
ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ

ສະບບັປັບປຸງ ເຖງິ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ແລະ ການອະນຸມດັ ຂອງ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ກໍ່ ຽວກບັ ບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ແລະ ການອະນຸມດັ ຂອງ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ກໍ່ ຽວກບັ ບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ  ເຖງິ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ທີໍ່
ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງເອກະສານຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ 12 ຊຸດ ໃຫ ັ້ ກມົສົໍ່ ງເສມີ
ການລງົທນຶ. ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ໃນຮູບແບບ
ຟາຍເອກັເຊວ (Excel file). ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງລງົວນັທ ີແລະ ໝາຍເລກ
ສະບບັທ ີຂອງ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງ; 

- ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ທີໍ່ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງ 
ກະຊວງການເງນິ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງໄປໃນສອງຮູບແບບ ຄ  ຮູບແບບເອກະສານສະອາດ 
(clean copy) ແລະ ຮູບແບບສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັການປໍ່ ຽນແປງ (track 
changes) ຈາກສະບບັກໍ່ ອນໜັ້ານີ ັ້ ທງັເປັນເອກະສານ ແລະ ຟາຍຄອມພວິ
ເຕ.ີ 
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ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ທບົທວນ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາອະນຸມດັ. ຖັ້າຖ ກອະນຸມດັ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ກມົ
ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶຈະປະຕບິດັຂະບວນການຮບັຮອງພາຍໃນກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ທີໍ່ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ ຮບັຮອງນັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ ກມົພາສ,ີ ກະຊວງການເງນິ, ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ໃນກ ລະນຕີ ັ້ອງການຂ ັ້ມູນ ແລະ ການອະທບິາຍເພີໍ່ ມ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ 
ຕ ັ້ອງອອກໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອຂ  ຂ ັ້ມູນ ແລະ ການອະທບິາຍເພີໍ່ ມ 
ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ຂອງ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ ຮບັຊາບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການທບົທວນຂອງກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ການອະນຸມດັບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ຖ ກ

ອະນຸມດັ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູ ແລະ ການອະທບິາຍເພີໍ່ມຈາກບ ລສິດັໂຄງການ: ບ ລສິດັໂຄງການ 

ໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ ແລະ ການອະທບິາຍທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ຕາມກ ານດົ
ໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ8 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ບ ລສິດັໂຄງການ ປັບປຸງ 
ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຂ ັ້ມູນ ແລະ ການ
ອະທບິາຍເພີໍ່ ມ ແລະ ຂະບວນການເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນໃໝໍ່  ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນ
ຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູ ແລະ ການອະທບິາຍເພີໍ່ມ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ  
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູ ແລະ ການອະທບິາຍເພີໍ່ມ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ. 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສງັເກດ ທີໍ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນຂະບວນການ
ຂອງ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ອອກໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນ ແລະ ການ
ອະທບິາຍເພີໍ່ ມ ແລະ ສ າເນາົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັຊາບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ມູນ ແລະ ການອະທບິາຍທີໍ່ ຕ ັ້ອງການ
ເພີໍ່ ມ. ບ ລສິດັໂຄງການ ປັບປຸງ ແລະ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ 
ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຂ ັ້ມູນ ແລະ ການອະທບິາຍເພີໍ່ ມ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຄ ນໃໝໍ່  
ນບັແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ ີ
 

ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການອອກ ແລະ ການມອບໜງັສ ອະນຸມດັ ບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການອອກ ແລະ ການມອບໜງັສ ອະນຸມດັ ບນັຊເີຄ ໍ່ອງນ າເຂົ ັ້າ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົພາສ.ີ 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜອີະນຸມດັບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົພາສ ີ ດ າເນນີຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າສະບບັປັບປຸງ ຕາມ
ລະບຽບການພາຍໃນຂອງກະຊວງການເງນິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບນັຊເີຄ ໍ່ ອງນ າເຂົ ັ້າ ໄດ ັ້ຖ ກອະນຸມດັ ຈາກກະຊວງການເງນິ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
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21. ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ 
21.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການອະນຸມດັໂຄ
ຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ວຽກງານໜຶໍ່ ງທີໍ່ ສ າ
ຄນັໃນການພດັທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າ ແມໍ່ ນ ການຈ ັ້າງແຮງງານທີໍ່ ມສີມີ   ຫຼ   ເຄິໍ່ ງມສີມີ   ເຂົ ັ້າມາເຮດັວຽກໃນໄລຍະ
ຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ ນບັແຕໍ່ ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໄປຈນົເຖງິ ການດ າເນນີງານ ແລະ ການຕດິຕາມຄຸ ັ້ມຄອງ. ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ມຄີວາມຈ າເປັນຕ ັ້ອງນ າເຂົ ັ້າແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ເນ ໍ່ ອງຈາກແຮງງານທີໍ່ ມສີມີ  ພາຍໃນບ ໍ່ ພຽງພ ກບັການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ. ແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ແມໍ່ ນຖ ກຈ ັ້າງເຂົ ັ້າມາໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເນ ໍ່ ອງ
ຈາກຕ ັ້ອງການຜູ ັ້ມສີມີ  ແຮງງານສູງ ທີໍ່  ສປປ ລາວ ກ າລງັຂາດແຄນ. ເນ ໍ່ ອງຈາກການສ ັ້າງສມີ  ແຮງງານພາຍໃນ ຍງັ
ບ ໍ່ ທນັສະໜອງໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ຈຶໍ່ ງມຄີວາມຈ າເປັນຕ ັ້ອງຈ ັ້າງສມີ  ແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ເພ ໍ່ ອມາສະໜອງ
ຄວາມຕ ັ້ອງການ.  

ຈດຸປະສງົຂອງການນ າເຂົ ັ້າແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອສະໜອງສມີ  ແຮງງານໃຫ ັ້ໂຄງການ ແລະ ສ ັ້າງ
ໂອກາດໃຫ ັ້ແຮງງານລາວໃນການຮຽນຮູ ັ້ເຕກັນກິຈາກສມີ  ແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ. ຕາມກດົໝາຍແລ ັ້ວ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກໍ່ ການຈ ັ້າງຄນົລາວ, ແຕໍ່ ວໍ່ າໃນກ ລະນຈີ າເປັນຕ ັ້ອງການສມີ  ແຮງງານທີໍ່ ເໝາະສມົ
ກບັໂຄງການ ທີໍ່ ຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນບ ໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ ສະນັ ັ້ນ ຈ ຶໍ່ ງຕ ັ້ອງຂ ອະນຸມດັນ າເຂົ ັ້າແຮງງານ
ຕໍ່ າງປະເທດ ຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ການຈ ັ້າງແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ແມໍ່ ນອງີໃສໍ່  
ແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການແຮງງານປະຈ າປີ ຂອງ ເຈົ ັ້າຂອງໂຄງການ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງຈ ານວນ ແລະ 
ເຫດຜນົ. ແຜນດັໍ່ ງກໍ່ າວຈະຖ ກສົໍ່ ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກໍ່ ອນເລີໍ່ ມການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ສຸດທ ັ້າຍແມໍ່ ນຖ ກຮບັຮອງ
ຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ບ ລສິດັໂຄງການສາມາດສະເໜນີ າເຂົ ັ້າແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ
ເພີໍ່ ມໄດ ັ້ ໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແຕໍ່ ຕ ັ້ອງບ ໍ່ ເກນີໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸມດັແລ ັ້ວ ຫຼ  ໃນກ ລະນີ
ໂຄງການຕ ັ້ອງການແຮງງານເຕກັນກິສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ພຽງພ . ແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ສາມາດເຮດັສນັຍາຈ ັ້າງເງນິ
ໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 12 ເດ ອນ ແລະ ສາມາດຕ ໍ່ ອາຍຸໄດ ັ້ 12 ເດ ອນ ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ. 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ບ ລສິດັໂຄງການ ຮບັຜດິຊອບເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຂະບວນການ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັຜດິຊອບປະສານ
ງານຂັ ັ້ນຕອນທງັໝດົ ຈນົເຖງິ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ອະນຸມດັການນ າເຂົ ັ້າແຮງງານ. ສອງ
ເດ ອນກໍ່ ອນ ວນັທສີນັຍາສ າປະທານມຜີນົສກັສດິ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງແຜນນ າເຂົ ັ້າແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດໃຫ ັ້
ລດັຖະບານ ທີໍ່ ມເີນ ັ້ອໃນດັໍ່ ງນີ ັ້:  
- ຈ ານວນແຮງງານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການສ າລບັແຕໍ່ ລະປະເພດ; 
- ສມີ  ແຮງງານ ຫຼ  ຄຸນວຸດທ;ີ 
- ແຫຼໍ່ ງແຮງງານທີໍ່ ຈະນ າເຂົ ັ້າ;  
- ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຕ າແໜໍ່ ງທີໍ່ ຈະມາປະຕບິດັໃນ ສປປ ລາວ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ເຫນັວໍ່ າເປັນຕ າແໜໍ່ ງສ າລບັຄນົລາວ ຫຼ  ຄນົ

ຕໍ່ າງປະເທດ; ແລະ  
- ຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ຫຼ  ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຊໍ່ ວງຕ ໍ່  ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການຕ າແໜໍ່ ງງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຍກົເວັ ັ້ນກ ລະນຕີ າແໜໍ່ ງພາຍໃນບ ລສິດັ

ໂຄງການ.  
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ບ ລສິດັໂຄງການຕ ັ້ອງສົໍ່ ງແຜນສຸກເສນີ ຫຼ  ແຜນສ າຮອງເພ ໍ່ ອແກ ັ້ໄຂກ ລະນທີີໍ່  ແຜນທ າອດິບ ໍ່ ສາມາດ
ປະຕບິດັບນັລຸຕາມຈ ານວນ ຫຼ  ສມີ  ແຮງງານທີໍ່ ຕ ັ້ອງສ າລບັໂຄງການ. ສ າລບັ ແບບຟອມຄ າຮ ັ້ອງຂ ນ າເຂົ ັ້າແຮງງານ 
ສາມາດຊ ັ້ໄດ ັ້ທີໍ່  ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ຢູໍ່ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ແລະ ຢູໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແມໍ່ ນ ກມົ
ພດັທະນາສມີ   ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ສ າລບັໂຄງການບູ
ລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ ທີໍ່ ກວມເອາົຫຼາຍແຂວງ ແມໍ່ ນສາມາດຍ ໍ່ ນຄ າຮ ັ້ອງໂດຍກງົເຖງິ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງ
ງານ ແລະ ຈດັຫາງານ. ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ໍ່ ມຂ ັ້ມູນໃສໍ່ ແບບຟອມຄ າຮ ັ້ອງ ແລ ັ້ວຄດັຕດິໃສໍ່ ໜງັສ ສະເໜຂີ ໂຄຕານ າ
ເຂົ ັ້າແຮງງານສ າລບັປີນັ ັ້ນໆ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ດ າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ136/ນຍ, ວນັທ ີ25 ພດຶສະພາ 2009 ວໍ່ າດ ັ້ວຍ ການຄຸ ັ້ມຄອງການ

ເຂົ ັ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງຄນົຕໍ່ າງປະເທດ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍແຮງງານ; 
- ແຈ ັ້ງການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເລກທ ີ0151/ຮສສ, ວນັທ ີ21 ມງັກອນ 2014; 
- ຂ ັ້ຕກົລງົວໍ່ າດ ັ້ວຍການນ າເຂົ ັ້າແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ມາໃນ ສປປ ລາວ ເລກທ ີ5418/ຮສສ, ວນັທ ີ10 ທນັວາ 

2007; 
- ມາດຕາກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງສນັຍາສ າປະທານໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

 
21.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການທບົທວນ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ 
ທີໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ສະເໜເີຂົ ັ້າມາ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ 
ທີໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ສະເໜເີຂົ ັ້າມາ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຜນລະອຽດກໍ່ ຽວກບັໂຄຕາ ແລະ ການຈ ັ້າງງານປະຈ າແຕໍ່ ລະປີ ທີໍ່  ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຄ າຮ ັ້ອງທີໍ່ ໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວ ຕາມແບບຟອມ
ຂອງ  ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ໃບເສຍອາກອນປະຈ າປີ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງແບບຟອມຄ າຮ ັ້ອງທີໍ່ ຂຽນຂ ັ້ມູນຄບົຖັ້ວນແລ ັ້ວ ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ ທີໍ່ ກ າ
ນດົກໍ່ ຽວກບັຈ ານວນແຮງງານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການທງັໝດົສ າລບັໂຄງການ ລວມທງັຈ າ
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ນວນແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ) ທບົທວນແຜນປະ
ຈ າປີດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເພ ໍ່ ອເຂົ ັ້າໃຈກໍ່ ຽວກບັຈ ານວນແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ຈ ານວນ
ແຮງງານທງັໝດົທີໍ່ ໂຄງການຕ ັ້ອງການ. ຖັ້າເປັນໂຄງການທີໍ່ ຕ ໍ່ ເນ  ໍ່ ອງຈາກປີກໍ່ ອນ
ໜັ້າ ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ສງັເກດວໍ່ າ ຈ ານວນແຮງງານລາວທງັໝດົ ແລະ ຈ ານວນແຮງງານ
ຕໍ່ າງປະເທດທງັໝດົ ໄດ ັ້ບນັລຸຕາມແຜນປີກໍ່ ອນໜັ້ານັ ັ້ນເທົໍ່ າໃດແລ ັ້ວ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ຕ ັ້ອງກວດກາລະອຽດຂ ັ້ມນູຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ໃນ
ແບບຟອມຄ າຮ ັ້ອງ: 
o ຈ ານວນແຮງງານລາວ (ຊາຍ ແລະ ຍງິ), 
o ຈ ານວນແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ (ຊາຍ ແລະ ຍງິ), 
o ປະເທດພ ັ້ນຖານຂອງແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ, 
o ປະເພດສມີ  /ໜ ັ້າທີໍ່ /ຄວາມຊໍ່ ຽວຊານ, 
o ອາຍຸປະສບົການເຮດັວຽກ, 
o ລະດບັການສກຶສາສູງສຸດ, 
o ອດັຕາເງນິເດ ອນ, 
o ຄາດໝາຍເລີໍ່ ມເຮດັວຽກ, 
o ຄາດໝາຍໄລຍະການເຮດັວຽກ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກວດກາວໍ່ າ ມລີາຍລະອຽດ, ຂ ັ້ມູນຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ຫຼ  
ບ ໍ່ : 
o ແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດທງັໝດົ (ໄດ ັ້ຂຽນລງົໃນຄ າ

ຮ ັ້ອງ), 
o ສ າເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, 
o ສ າເນາົໃບທະບຽນສ າປະທານ, 
o ສ າເນາົໃບທະບຽນເສຍອາກອນປະຈ າປີ ແລະ ຈ ານວນພະນກັງານລາວທງັ

ໝດົ; 
- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກວດກາວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ສະຫຸຼບຈ າ

ນວນຕວົຈງິຂອງແຮງງານທີໍ່ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນໂຄງການ (ຈາກແຜນທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ອະນຸມດັ) ໃນປີກໍ່ ອນໜັ້າ ກໍ່ ອນຈະສະເໜແີຜນສ າລບັປີຕ ໍ່ ໄປ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ຮໍ່ າງບນັຊຂີ ັ້ສງັເກດ ແລະ ບນັຫາທີໍ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຊີ ັ້
ແຈງເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວກບັຈ ານວນແຮງງານທີໍ່ ຈະນ າໃຊ ັ້ ແລະ ຖັ້າວໍ່ າແຮງງານທີໍ່
ຕ ັ້ອງການນັ ັ້ນ ບ ໍ່ ປາກດົມໃີນ ສປປ ລາວ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງກ ານດົໃຫ ັ້ຈະແຈ ັ້ງວໍ່ າ ຮໍ່ າງແຜນໂຄຕາແຮງງານ
ຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ ແມໍ່ ນສະບບັທເີທົໍ່ າໃດ ໂດຍການໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັ ຊ ໍ່ ຜູ ັ້
ຮໍ່ າງ, ເລກທ,ີ ວນັທປັີບປຸງຄັ ັ້ງກໍ່ ອນໜັ້າ ແລະ ບໍ່ ອນທີໍ່ ໄດ ັ້ນ າສົໍ່ ງໄປ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກໍ່ ຽວກບັ ຄ າຮ ັ້ອງນ າເຂົ ັ້າແຮງ
ງານ ພ ັ້ອມທງັຍກົໃຫ ັ້ເຫນັຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການອະທບິາຍທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ຈາກ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຄ າຮ ັ້ອງນ າເຂົ ັ້າແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນ ແລະ ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ ມ ຈາກ 

ບ ລສິດັໂຄງການ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາແຮງງານ
ຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ.  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ກອງປະຊຸມຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີສະບບັປັບປຸງ  
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ກອງປະຊຸມຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີສະບບັປັບປຸງ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ ເຖງິ ກະຊວງກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນໂຄຕາແຮງ
ງານຕໍ່ າງປະເທດສະບບັປັບປຸງ; 

- ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດສະບບັປັບປຸງຕາມຄ າເຫນັຂອງ ພະແນກ
ສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ແລະ ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ ມຕ ໍ່ ຄ າຖາມ ຂອງ ພະແນກ
ສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ແລະ ເອກະສານປະກອບອ ໍ່ ນໆ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ກ ານດົວນັທຈີດັກອງປະຊຸມຫາລ  ແຜນໂຄ
ຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ ແລະ ແຈ ັ້ງເຊນີຜູ ັ້ຕາງໜ ັ້າຈາກໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມປະຊຸມ:  
o ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 

 ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ); 
 ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

o ກະຊວງການຕໍ່ າງປະເທດ: 
 ກມົກງົສູນ; 

o ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ: 
 ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ;  
 ກມົຄຸ ັ້ມຄອງແຮງງານ; 

o ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ: 
 ກມົຕ າຫຼວດກວດຄນົເຂົ ັ້າເມ  ອງ; 
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o ກະຊວງການເງນິ: 
 ກມົສໍ່ ວຍສາອາກອນ; 

o ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
 ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

o ບ ລສິດັໂຄງການ; 
o ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

- ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມທງັໝດົຫາລ  ແລະ ຕກົລງົເປັນເອກະພາບກໍ່ ຽວກບັ ແຜນໂຄຕາ
ແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ. ປະເດນັສ າຄນັທີໍ່ ຕ ັ້ອງຫາລ ໃນກອງປະຊຸມ ມ:ີ 
o ປະເດນັກໍ່ ຽວກບັຈ ານວນແຮງງານຜູ ັ້ມວີຊິາສະເພາະທີໍ່ ອອກແຮງງານທາງ

ດ ັ້ານຮໍ່ າງກາຍ ຕ ັ້ອງບ ໍ່ ເກນີ ສບິຫ ັ້າ (15%) ຂອງ ຈ ານວນແຮງງານລາວທງັ
ໝດົ ແລະ ຜູ ັ້ມວີຊິາສະເພາະທີໍ່ ອອກແຮງງານດ ັ້ວຍມນັສະໝອງ ບ ໍ່ ເກນີ 
ຊາວຫ ັ້າ (25%) ຂອງຈ ານວນແຮງງານລາວທງັໝດົ. ພະແນກສງັລວມຂ ັ້
ມູນຂໍ່ າວສານ ກວດກາວໍ່ າ ຈ ານວນແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ສອດຄໍ່ ອງກບັຂ ັ້ກ ານດົຂອງສນັຍາສ າປະທານຫຼ ບ ໍ່ ; 

o ໄລຍະການຈ ັ້າງງານທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ແລະ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ 
ແມໍ່ ນສ າລບັ ຫ ັ້າ (5) ປີ; 

o ຄໍ່ າຕອບແທນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕໍ່ າງໆ; 
o ການປະກນັສງັຄມົ; 
o ມາດຕາອ ໍ່ ນໆໃນກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍແຮງງານ. 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ຮໍ່ າງບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ຊຶໍ່ ງຈະໃຊ ັ້ເປັນ
ບໍ່ ອນອງີໃນການປັບປຸງ ຮໍ່ າງແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ຕາມທີໍ່ ຕກົລງົ
ກນັໃນກອງປະຊຸມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທຈີດັປະຊຸມ. 

ໝາຍເຫດ ບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ສອງ (2) ຊຸດ ໃຫ ັ້ ພະ
ແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ. 
ແບບຟອມທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຮໍ່ າງແຜນການ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ສງັລວມ ຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ສງັລວມ ຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດສະບບັປັບປຸງ ແລະ ບດົ
ບນັທກຶກອງປະຊຸມ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງການຕໍ່ າງປະເທດ: 
o ກມົກງົສູນ; 

- ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ: 
o ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ;  
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງແຮງງານ; 

- ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ: 
o ກມົຕ າຫຼວດກວດຄນົເຂົ ັ້າເມ  ອງ; 

- ກະຊວງການເງນິ: 
o ກມົສໍ່ ວຍສາອາກອນ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ໜໍ່ ວຍງານອ ໍ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ) ສງັລວມຄ າເຫນັ 
ຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ 
ອງີໃສໍ່ ຜນົການຫາລ ໃນກອງປະຊຸມ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ສົໍ່ ງບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມໃຫ ັ້ ກມົ
ພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ຮບັເອາົ ຮໍ່ າງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາ
ແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດສະບບັປັບປຸງ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ກວດກາວໍ່ າ 
ຖ ກຕ ັ້ອງກບັການຕກົລງົເຫນັດຂີອງຂະແໜງການຕໍ່ າງໆໃນກອງປະຊຸມ (ພາຍ
ໃຕ ັ້ ໜັ້າວຽກທ ີ2) ແລະ ຮໍ່ າງແຜນນັ ັ້ນສອດຄໍ່ ອງກບັສນັຍາສ າປະທານ ແລ ັ້ວ
ບ ໍ່ ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສະເໜແີຜນ
ສະບບັປັບປຸງດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຕ ໍ່  ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ຂອງ 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ສົໍ່ ງໜງັສ ປະກອບຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່
ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງສ າເນາົໃຫ ັ້ ກມົພດັທະນາ
ສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ ຮບັຊາບນ າ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ພຈິາລະນາ ຮໍ່ າງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄ
ຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດສະບບັປັັບປຸງ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ 
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ແລະ ຈດັຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເພ ໍ່ ອ
ອະນຸມດັຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ; 

- ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ ອອກສະໂນດນ າສົໍ່ ງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ 
ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ ຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ ເຖງິ ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ສົໍ່ ງສ າເນາົໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ຮບັ
ຊາບ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ສະໂນດນ າສົໍ່ ງ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ ຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ເຖງິ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງສ າເນາົໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ຮບັຊາບນ າ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ຈາກ ກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຄ າເຫນັ

ຂອງຂະແໜງການຕໍ່ າງໆ ເຖງິ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. 
 

ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັ ຂອງ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນ
ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັ ຂອງ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ກໍ່ ຽວກບັ 
ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີ

ການສງັຄມົ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ 
ແລະ ແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີສະບບັປັບປຸງ 
ຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັ ແຜນໂຄ
ຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີສະບບັປັບປຸງ.  
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການທບົທວນຂອງ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ ອາດມຜີນົເປັນ
ໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການອະນຸມດັຄ າຮ ັ້ອງຂອງບ ລສິດັໂຄງການ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ແມໍ່ ນຈະມກີານ

ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ໜງັສ ສະບບັນີ ັ້ຈະສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງສ າເນາົໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຮບັຊາບນ າ; 

- ການຂ ຂ ັ້ມນູ ແລະ ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ມ: ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາ
ງານ ອອກໜງັສ ສະເໜ ີບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນ ແລະ ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວ
ກບັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ ຖ ັ້າຈ າເປັນ ຕາມໜັ້າວຽກທ ີ5 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງແຜນ ຫ ັ້າ (5) ຊຸດ ໃຫ ັ້ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ 
ຈດັຫາງານ. ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງ ແລະ ກະກຽມຮໍ່ າງແຜນເປັນ ຟາຍເອກັ
ເຊວ (Excel file). ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງໝາຍວນັທ ີແລະ ເລກສະບບັທຂີອງ
ຮໍ່ າງແຜນທີໍ່ ຖ ກປັບປຸງແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງ. ຮໍ່ າງແຜນທີໍ່ ຖ ກປັບປຸງແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງ ຈະຖ ກນ າສົໍ່ ງ
ໃນ ສອງ (2) ຮູບສະບບັ ຄ  ສະບບັສະອາດ (clean copy) ແລະ ສະບບັ
ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັການປໍ່ ຽນແປງຈາກສະບບັກໍ່ ອນໜັ້າ (track changes). 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການຂ ຂ ັ້ມນູ ແລະ ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ມ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ  
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການຂ ຂ ັ້ມນູ ແລະ ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ມ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ໍ່ ມ.ີ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ ອອກໜງັສ ເຖງິບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອສະໜອງຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການຊີ ັ້ແຈງ
ເພີໍ່ ມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອຂ ຂ ັ້ມູນ ແລະ ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ ມ: ບ ລສິດັໂຄງການ 
ໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການຊີ ັ້ແຈງທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ. ບ ລສິດັໂຄງການ 
ປັບປຸງຮໍ່ າງແຜນ ແລະ ສົໍ່ ງຄ າຮ ັ້ອງຄ ນໃໝໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຂ ັ້ມູນ ແລະ ການຊີ ັ້ແຈງເພີໍ່ ມ 
ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນອກີຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 6 ຂອງຂັ ັ້ນ
ຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 6: ການອອກ ແລະ ມອບໜງັສ ອະນຸມັດັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການອອກ ແລະ ມອບໜງັສ ອະນຸມດັ ແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະ
ຈ າປີ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜນົການທບົທວນແຜນຕາມໜັ້າວຽກທ ີ4 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ແລະ ຈດັຫາງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງສ າເນາົໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັຊາບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ອະນຸມດັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈ າປີ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
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22. ຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັການກກັເກບັນ ັ້າ 
22.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການອະນຸມດັ
ກກັເກບັນ ັ້າໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ. ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມ ີ
ການກກັເກບັນ ັ້າ ແມໍ່ ນປະເພດທີໍ່ ເຫນັໄດ ັ້ທົໍ່ ວໄປຂອງໂຮງໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ. ໃນໂຄງການປະເພດນີ ັ້, ເຂ ໍ່ ອນຈະ
ກກັເກບັນ ັ້າຂອງສາຍນ ັ້າທີໍ່ ຕັ ັ້ງ ເພ ໍ່ ອສ ັ້າງເປັນອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ ຊຶໍ່ ງຈະປໍ່ ອຍນ ັ້າຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ຫຼ  ຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງປົກກະຕ ິ
ຜໍ່ ານທ ໍ່ ສົໍ່ ງນ ັ້າ. ນ ັ້າໄຫຼລງົສູໍ່ ກງົຫນັຜໍ່ ານທ ໍ່ ສົໍ່ ງນ ັ້າ ຊຶໍ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ກງົຫນັປິໍ່ ນເພ ໍ່ ອຜະລດິໄຟຟັ້າ ແລ ັ້ວນ ັ້າຈ ິໍ່ ງໄຫຼອອກສູໍ່
ສາຍນ ັ້າທີໍ່ ເປັນທາງອອກ.  

ການກກັເກບັນ ັ້າໃນອໍ່ າງເກບັນ ັ້າເປັນການທດົສອບຂັ ັ້ນທ າອດິວໍ່ າ ເຂ ໍ່ ອນຈະເຮດັໜັ້າທີໍ່ ຕາມທີໍ່ ຖ ກອອກ
ແບບ ໄດ ັ້ຫຼ  ບ ໍ່ . ການກກັເກບັນ ັ້າຢໍ່ າງລະມດັລະວງັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງເປັນຢໍ່ າງດ ີ ແມໍ່ ນສິໍ່ ງສ າຄນັຕ ໍ່ ຜນົສ າເລດັໄລຍະ
ຍາວຂອງເຂ ໍ່ ອນ. ເຂ ໍ່ ອນຖ ກກ ໍ່ ສ ັ້າງດ ັ້ວຍຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ  ເພ ໍ່ ອກກັເກບັນ ັ້າ ແລະ ຮກັສາມວນນ ັ້າຂະໜາດໃຫຍໍ່ . 
ການກກັເກບັນ ັ້າ ຕ ັ້ອງວາງແຜນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕດິຕາມຢໍ່ າງໃກ ັ້ຊດິ ເພ ໍ່ ອຫຸຼດຄວາມສໍ່ ຽງໃນການແຕກພງັ. 
ອດັຕາການກກັເກບັ ຕ ັ້ອງຖ ກຄວບຄຸມເທົໍ່ າທີໍ່ ສາມາດເປັນໄປໄດ ັ້ ເພ ໍ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ມເີວລາພຽງພ ສ າລບັການປະຕບິດັ
ແຜນກວດກາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ລວມທງັການສງັເກດການ ແລະ ການວເິຄາະຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ 

ການກກັເກບັນ ັ້າ ຕ ັ້ອງຖ ກກ ານດົໃຫ ັ້ເກດີຂຶ ັ້ນຫຼງັຈາກສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງເຂ ໍ່ ອນ ແລະ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງທີໍ່ ຈ າ
ເປັນທງັໝດົ (ເຊັໍ່ ນ ທາງນ ັ້າລົ ັ້ນ ແລະ ທາງນ ັ້າອອກ) ພ ັ້ອມທງັສ າເລດັການຕດິຕັ ັ້ງອຸປະກອບທີໍ່ ເໝາະສມົ. ການກ າ
ນດົອດັຕານ ັ້າຂຶ ັ້ນຂອງອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ ຕ ັ້ອງກ ານດົໃຫ ັ້ເໝາະສມົ ເພ ໍ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ເຂ ໍ່ ອນປັບແຮງດນັທີໍ່ ກະທບົໃສໍ່ ເຂ ໍ່ ອນ
ໃນຂະນະທີໍ່ ລະດບັນ ັ້າໜ ັ້າເຂ ໍ່ ອນເພີໍ່ ມຂຶ ັ້ນ. ແຜນການເຫຼົໍ່ ານີ ັ້ ຕ ັ້ອງສງັລວມເປັນຊຸດເອກະສານກໍ່ ຽວກບັການການ
ກກັເກບັນ ັ້າ ຢໍ່ າງຄກັແນໍ່ ໃນ ຊຶໍ່ ງລວມເຖງິ ລະບຽບການບ ລຫິານອໍ່ າງເກບັນ ັ້າໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງໂຄງການ, 
ແຜນການຄວບຄຸມນ ັ້າ, ການຕດິຕາມກວດກາໂຄງການ, ແຜນປໍ່ ອຍນ ັ້າສຸກເສນີ, ການປະຊາສ າພນັ, ແຜນຄວາມ
ປອດໄພ, ການຂນົສົໍ່ ງ ແລະ ການສ ໍ່ ສານ. ຂະບວນການນີ ັ້ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງໜງັສ ສະເໜີ
ອະນຸມດັການກກັເກບັນ ັ້າ ເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 
- ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ;  
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ໍ່ ອນ; 
- ລະບຽບກດົໝາຍອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
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22.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັ ແລະ ການທບົທວນ ຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ  
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຮບັ ແລະ ການທບົທວນ ຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ສະບບັຫຼ ັ້າສຸດ; 
- ສ າເນາົເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ການດ າເນນີງານ ແລະ 

ການບ າລຸງຮກັສາ ຂອງ ໂຄງການ, ແຜນຮບັມ ກ ລະນສຸີກເສນີ, ການວເິຄາະ
ກ ລະນເີຂ ໍ່ ອນແຕກພງັ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ.  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ.  

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ທບົທວນໜງັສ ຄ າ
ຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ສ າເນາົເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທີໍ່ ໄດ ັ້
ຮບັ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ເພ ໍ່ ອມຄີ າເຫນັ ກໍ່ ຽວກບັ 
ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງ ຫຼ  ບນັຫາທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການກກັເກບັນ ັ້າ; 

- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ສົໍ່ ງ ເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ເພ ໍ່ ອທບົທວນ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ; 

- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ກວດກາວໍ່ າ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັປະເດນັຕ ໍ່ ໄປ
ນີ ັ້ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນໜງັສ ສະເໜແີລ ັ້ວບ ໍ່ : 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັບ ລສິດັຮບັເໝາົການອອກແບບ ແລະ ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ

ໂຄງສ ັ້າງດ ັ້ານໂຍທາ ແລະ ໄຮໂດຼລກິ, 
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັບ ລສິດັຮບັເໝາົສະໜອງອຸປະກອນກນົຈກັໄຟຟັ້າ 

(E&M Equipment) - ອອກແບບ, ສ ັ້າງ ແລະ ຕດິຕັ ັ້ງ ອຸປະກອນກນົ
ຈກັຜະລດິໄຟຟັ້າ, 

o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັບ ລສິດັຮບັເໝາົສະໜອງອຸປະກອນກນົຈກັຄວບ
ຄຸມນ ັ້າ (Hydro Mechanical Equipment) - ອອກແບບ, ສ ັ້າງ ແລະ 
ຕດິຕັ ັ້ງອຸປະກອນກນົຈກັຄວບຄຸມນ ັ້າ, 
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o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັ ບ ລສິດັສະໜອງອຸປະກອນວດັແທກ
(Instrumentation Equipment) - ອອກແບບ ແລະ ຕດິຕັ ັ້ງ 
ອຸປະກອນວດັແທກ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອອກໜງັສ  ເຖງິ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງ
ໜງັສ ະເໜພີ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ;  

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອອກໜງັສ ສະເໜຂີ ຄ າເຫນັ ຈາກ ພະແນກພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັ
ເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັຂອງກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ຕ ໍ່ ກບັການສະເໜກີກັເກບັນ ັ້າ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັ ການສະເໜກີກັເກບັນ ັ້າ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເປັນເຈົ ັ້າການ ໂດຍມີ
ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ 
ລະບຽບການ ມຄີ າເຫນັຊໍ່ ວຍ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ ສະເໜ ີຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ການສະ   
ເໜອີະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການຫຼ ັ້າສຸດ; 
- ສ າເນາົເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ການດ າເນນີງານ ແລະ 

ການບ າລຸງຮກັສາຂອງໂຄງການພາຍຫຼງັກ ໍ່ ສ ັ້າງສ າເລດັ, ແຜນຮບັມ ກ ລະນສຸີກ
ເສີນ, ການວິເຄາະກ ລະນີເຂ ໍ່ ອນແຕກພັງ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ. 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ທບົທວນໜງັສ ສະເໜ ີ
ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັວໍ່ າ ພນັທະຕໍ່ າງໆ ຂອງ ຝໍ່ າຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໄດ ັ້ຖ ກປະຕບິດັສ າເລດັ:  
ພນັທະຂອງບ ລສິດັໂຄງການ: 
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- ປະເດນັໂດຍລວມດ ັ້ານການກກັເກບັນ ັ້າ; 
- ດ ັ້ານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ການວເິຄາະກ ລະນເີຂ ໍ່ ອນແຕກພງັ; 
- ດ ັ້ານການກະກຽມພະນກັງານດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ; 
- ປະເດນັໂດຍລວມດ ັ້ານການນ າເນນີງານ, ການເຮດັວຽກຂອງປະຕູທາງນ ັ້າລົ ັ້ນ, 

ທາງນ ັ້າອອກພ ັ້ນເຂ ໍ່ ອນ (ຖັ້າມ)ີ ແລະ ການປໍ່ ອຍນ ັ້າຊດົເຊຍີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ລະບບົເຕ ອນໄພນ ັ້າຖ ັ້ວມຈາກການປໍ່ ອຍນ ັ້າຜໍ່ ານທາງນ ັ້າລົ ັ້ນ ສ າລບັຜູ ັ້ຢູໍ່ ອາໃສ

ເຂດລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ. 
ພນັທະຂອງບ ລສິດັຮບັເໝາົສະໜອງກນົຈກັຄວບຄຸມນ ັ້າ: 
- ສ າເລດັການຕດິຕັ ັ້ງໂຄງສ ັ້າງໄຮດຼ ລກິ ກໍ່ ອນ ເລີໍ່ ມການກກັເກບັນ ັ້າ ແລະ 

ການນ າໃຊ ັ້ທາງນ ັ້າລົ ັ້ນ; 
- ທດົສອບ ແລະ ທດົລອງນ າໃຊ ັ້ໂຄງສ ັ້າງໄຮດຼ ລກິ; 
- ກະກຽມປ ັ້ມຄູໍ່ ມ  ; 
- ເຝິກອບົຮມົໃຫ ັ້ພະນກັງານບ ລສິດັໂຄງການ ກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນການດ າເນນີ

ງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ໂຄງສ ັ້າງດ ັ້ານໂຍທາ ແລະ ໄຮດຼ ລກິ; 
- ທດົລອງນ າໃຊ ັ້ປະຕູທາງນ ັ້າລົ ັ້ນ; 
ພນັທະຂອງບ ລສິດັຮບັເໝາົກ ໍ່ສ ັ້າງ: 
- ສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງໂຄງສ ັ້າງດ ັ້ານໂຍທາ ກໍ່ ອນເລີໍ່ ມການກກັເກບັນ ັ້າ; 
- ດ າເນນີການກວດກາດ ັ້ວຍຕາເປົໍ່ າບນັດາໂຄງສ ັ້າງໂຍທາທງັໝດົໃນຊໍ່ ວງການ

ກກັເກບັນ ັ້າ; 
- ປິດ ແລະ ສູບ ອຸປະກອນປິດທາງເຂົ ັ້າສຸກເສນີຂອງ (adit) ອຸໂມງອໍ່ ວາຍນ ັ້າ 

ແລະ ຄອງສົໍ່ ງນ ັ້າ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ; 
- ດ າເນນີການປໍ່ ອຍນ ັ້າຊດົເຊຍີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ຕດິຕາມກວດກາການປໍ່ ອຍນ ັ້າຢູໍ່ ທາງນ ັ້າລົ ັ້ນ; 
- ສມົທຽບການປໍ່ ອຍນ ັ້າຕວົຈງິຜໍ່ ານທາງນ ັ້າລົ ັ້ນ ກບັ ການອອກແບບໄວ ັ້; 
- ສມົທຽບລະດບັນ ັ້າທ ັ້າຍໂຮງໄຟຟັ້າ ກບັ ການອອກແບບໄວ ັ້; 
- ຕດິຕາມກວດກາ ການຂຶ ັ້ນລງົຂອງນ ັ້າໃນ ອໍ່ າງຮບັນ ັ້າຕກົຈາກທາງນ ັ້າລົ ັ້ນ 

(spillway plunge pool) ຕາມຄວາມເໝາະສມົ; 
- ຕດິຕາມກວດກາ ແຜໍ່ ນດນິໄຫວ (seismicity); 
- ປັບດຸນລະຫວໍ່ າງ ລະບບົພະຍາກອນນ ັ້າໄຫຼ ັ້ເຂົ ັ້າ (inflow forecasting) 

ແລະ ລະບບົເຕ ອນໄພນ ັ້າຖ ັ້ວມ; 
- ດ າເນນີວຽກບ າລຸງຮກັສາ ຕາມຄວາມຈ າເປັນ; 
ພນັທະຂອງ ບ ລສິດັຮບັເໝາົສະໜອງກນົຈກັໄຟຟັ້າ: 
- ສ າເລດັ, ທດົລອງນ າໃຊ ັ້ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ລະບບົແຍກນ ັ້າຈາກເຮ ອນຈກັ 

(powerhouse dewatering system); 
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- ຕດິຕັ ັ້ງ, ທດົລອງ, ດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ລະບບົໄຟຟັ້າສ າຮອງ 
(standby electric power systems); 

- ລະບບົຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຈາກນ ັ້າຊມຶ (leakage water); 
- ເຝິກອບົຮມົໃຫ ັ້ ພະນກັງານບ ລສິດັໂຄງການ ກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນການດ າເນນີ

ງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ລະບບົແຍກນ ັ້າ ແລະ ລະບບົໄຟຟັ້າສ າຮອງ; 
ພນັທະຂອງ ບ ລສິດັຮບັເໝາົສະໜອງອຸປະກອນວດັແທກ: 
- ເຝິກອບົຮມົໃຫ ັ້ ພະນກັງານບ ລສິດັໂຄງການ ໃນການອໍ່ ານເຄ ໍ່ ອງວດັແທກທງັ

ໝດົ; 
- ຕດິຕັ ັ້ງ ແລະ ທດົລອງນ າໃຊ ັ້ ເຄ ໍ່ ອງວດັແທກທງັໝດົ; 
- ຕດິຕາມກວດກາເຄ ໍ່ ອງວດັແທກທງັໝດົ. 
 
ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ລງົຢັ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ຖັ້າຈ າເປັນ ເພ ໍ່ ອປະເມນີ
ປະເດນັຕໍ່ າງໆໃນຂ ັ້າງເທງິ. 
 
ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ໄດ ັ້ມກີານກະກຽມ ເອກະສານ
ກໍ່ ຽວກບັການການກກັເກບັນ ັ້າ ສ າລບັ ໂຄງການ ແລ ັ້ວ ກະກຽມບດົລາຍງານຜນົ
ການປະເມນີ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງ ຂ ັ້ສງັເກດ ຫຼ  ຄ າເຫນັ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ກກັເກບັນ ັ້າ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ສ າເລດັ. 
 
ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ລງົຢັ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ເຮດັວຽກກບັບ ລສິດັ
ໂຄງການ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງແກ ັ້ໄຂຕາມຄ າເຫນັ ແລະ ປະເດນັຕໍ່ າງໆໃນບດົລາຍງານຜນົ
ການປະເມນີຈນົສ າເລດັ ແລ ັ້ວເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານເຕກັນກິໃນການ
ກກັເກບັນ ັ້າຂອງໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານເຕກັນກິໃນການກກັເກບັນ ັ້າ ຂອງ ໂຄງການ 
ແລະ ສ າເນາົໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຮບັຊາບ ເປັນຕົ ັ້ນ:  
- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ); 
- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
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ໜັ້າວຽກທ ີ 3: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັຂອງ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ການສະເໜກີກັເກບັນ ັ້າ  
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັຂອງ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ການສະເໜກີກັເກບັນ ັ້າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ ສະເໜ ີ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ ຫຼ  ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັ ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງ ຫຼ  ບນັຫາທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການກກັ
ເກບັນ ັ້າ; 

- ຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການຫຼ ັ້າສຸດ; 
- ສ າເນາົເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ການດ າເນນີງານ ແລະ 

ການບ າລຸງຮກັສາຂອງໂຄງການພາຍຫຼງັກ ໍ່ ສ ັ້າງສ າເລດັ, ແຜນຮບັມ ກ ລະນສຸີກ
ເສນີ, ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ (ຖັ້າມ)ີ. 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ກວດກາວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ຮບັ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ ສະບບັຖ ກ
ຮບັຮອງ ແລ ັ້ວບ ໍ່ . ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງບ ໍ່ ເລີໍ່ ມ, ດ າເນນີ ຫຼ  ປະຕບິດັວຽກ
ການດ າເນນີງານຂອງໂຄງການ ຈນົກວໍ່ າ ຈະໄດ ັ້ຮບັ ໃບຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະ
ກ ໍ່ ສ ັ້າງ; 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ລງົ
ກວດກາພາກສະໜາມ ເພ ໍ່ ອປະເມນີຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງ
ໂຄງການກໍ່ ອນການກກັເກບັນ ັ້າ ແລ ັ້ວເຮດັບດົລາຍງານຜນົການປະເມນີ ໂດຍ
ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັ ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງ ຫຼ  ບນັຫາທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ (ຖັ້າ
ມ)ີ ໃຫ ັ້  ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ສ າເລດັ; 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ລງົ
ຢັ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ເຮດັວຽກກບັບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອປັບປຸງແກ ັ້
ໄຂຕາມຄ າເຫນັ ແລະ ປະເດນັຕໍ່ າງໆໃນບດົລາຍງານຜນົການປະເມນີຈນົສ າ
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ເລດັ ແລ ັ້ວເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນການກກັ
ເກບັນ ັ້າຂອງໂຄງການ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນການກກັເກບັນ ັ້າຂອງ
ໂຄງການ ເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ ການປະຕບິດັ ຫຼ  
ບນັຫາກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຫຼ   ໂຄງການ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ ກມົ
ຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງງານ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຊາບນ າ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ກໍ່ ຽວກບັ ການສະ 
ເໜກີກັເກບັນ ັ້າ  
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ການສະເໜກີກັ
ເກບັນ ັ້າ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ໜງັສ ສະເໜ ີ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ ຫຼ  ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັ ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງ ຫຼ  ບນັຫາທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການກກັ
ເກບັນ ັ້າ; 

- ຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການຫຼ ັ້າສຸດ; 
- ສ າເນາົເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ການດ າເນນີງານ ແລະ 

ການບ າລຸງຮກັສາຂອງໂຄງການພາຍຫຼງັກ ໍ່ ສ ັ້າງສ າເລດັ, ແຜນຮບັມ ກ ລະນສຸີກ
ເສນີ, ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ (ຖັ້າມ)ີ. 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ທບົທວນ ຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັ
ກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັ ຄວາມເປັນຫໍ່ ວງ ຫຼ  
ບນັຫາທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ (ຖັ້າມ)ີ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ຮບັຊາບ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ  ເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ ການປະຕບິດັ ຫຼ  ບນັຫາ
ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຫຼ   ໂຄງການ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງງານ ຊາບນ າ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວ (20) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜ ີຈາກ 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັການກກັເກບັນ ັ້າ  
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການພຈິາລະນາຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັການກກັເກບັນ ັ້າ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ເອກະສານກໍ່ ຽວກບັການການກກັເກບັນ ັ້າ; 
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມກໍ່ ອນການກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ 

ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ຄ າເຫນັ ຫຼ  ຂ ັ້ສງັເກດຂອງ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານເຕກັນກິກໍ່ ອນການກກັເກບັນ ັ້າ ຈາກ ກມົ

ຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 
- ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ທບົທວນ 
ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນ ແລະ ຄ າເຫນັຂອງບນັດາໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍ ເອກະສານການອອກແບບ; 

- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ທບົທວນ ເອກະສານກໍ່ ຽວກບັການກກັເກບັນ ັ້າ. 
ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງກະກຽມ ເອກະສານກໍ່ ຽວກບັການກກັເກບັນ ັ້າຂັ ັ້ນທ າ
ອດິ ຊຶໍ່ ງມເີນ ັ້ອໃນຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້:  
o ເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ເປັນຄວາມພ ັ້ອມສ າຄນັໃນການກກັເກບັນ ັ້າຂັ ັ້ນທ າອດິ; 
o ກດົລະບຽບໃນບ ລຫິານອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ ແລະ ແຜນຄວບຄຸມນ ັ້າ; 
o ອດັຕາເໝາະສມົສ າລບັການກກັເກບັນ ັ້າ ແລະ ທາງເລ ອກໃນການຄວບ

ຄຸມອດັຕານ ັ້າຂຶ ັ້ນໃນອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ; 
o ລະບບົຕດິຕາມກວດກາ ເພ ໍ່ ອກວດຫາບນັຫາທີໍ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນໄດ ັ້ງໍ່ າຍ; 
o ແຜນສ າລບັອໍ່ ານເຄ ໍ່ ອງວດັແທກ ແລະ ປະເມນີຂ ັ້ມູນ; 
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o ແຜນສ າລບັການກວດກາເຂ ໍ່ ອນ ແລະ ເຂດລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ; 
o ຄ າແນະນ າສ າລບັການສງັເກດສະພາບທີໍ່ ຕ ັ້ອງການການແກ ັ້ໄຂທນັທຈີາກ 

ພະນກັງານທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ັ້ຕດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັກ ລະນສຸີກເສນີ; 
o ແຜນຮບັມ ກ ລະນສຸີກເສນີ ທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຊ ໍ່  

ແລະ/ຫຼ  ຕ າແໜໍ່ ງ, ເບໂີທລະສບັ ແລະ ຄ ັ້ນວທິະຍຸທີໍ່ ນ າໃຊ ັ້.  
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການທບົທວນຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 

- ການຂ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມຈາກບ ລສິດັໂຄງການ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ ອອກໜງັສ ເພ ໍ່ ອສະເໜຂີ ຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ຕາມທີໍ່
ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. ບ ລສິດັໂຄງການ 
ຕ ັ້ອງປັບປຸງຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າຄ ນໃໝໍ່  ແລະ 
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ: ໃນກ ລະນນີີ ັ້, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອອກໜງັສ 
ອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກ
ທ ີ7 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກບັການກກັເກບັນ ັ້າ  
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ໜງັສ ສະເໜຂີ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກບັການກກັເກບັນ ັ້າ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັ ຂອງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ບດົສງັລວມຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ອອກໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສະໜອງຂ ັ້ມູນເພີໍ່ ມກໍ່ ຽວກບັການກກັເກບັນ ັ້າ. ບ ລສິດັໂຄງການ 
ຕ ັ້ອງປັບປຸງຄ າຮ ັ້ອງຂ ການອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າຄ ນໃໝໍ່  ແລະ 
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ  ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສະໜອງຂ ັ້ມູນ
ເພີໍ່ ມກໍ່ ຽວກບັການກກັເກບັນ ັ້າ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຄບົ
ຖັ້ວນທງັໝດົ.  

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການມອບ ໜງັສ ອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ  
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການມອບ ໜງັສ ອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຕດັສນິໃຈ ຈາກ ໜັ້າວຽກທ ີ5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ພຈິາລະນາອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 
- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ການກກັເກບັນ ັ້າ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະບບັເຊນັ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັ ຄ າຮອງ
ຂ ອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ.   

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫ ັ້າ (5) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທຕີດັສນິໃຈກໍ່ ຽວກບັການພຈິາລະນາອະນຸມດັ
ກກັເກບັນ ັ້າ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ອະນຸມດັກກັເກບັນ ັ້າ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັ

ໂຄງການ. 
 
23. ຂັ ັ້ນຕອນການຕດິຕາມກວດກາການກ ໍ່ ສ ັ້າງໂຄງການ 
23.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ 

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຕດິຕາມ
ກວດກາ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ ໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ. ພາຍຫຼງັ ສນັຍາສ າປະທານ 
ມຜີນົສກັສດິ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນກດິຈະກ າການພດັທະນາໂຄງການ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ສນັຍາສ າ
ປະທານ ໃຫ ັ້ເປັນໄປຕາມການອອກແບບທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ. ກໍ່ ອນການດ າເນນີກດິຈະກ າການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ຈະຂ ການຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ
ໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຊຶໍ່ ງຈະຖ ກປັບປຸງທຸກໆສອງປີໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ. ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງພດັທະນາສິໍ່ ງ
ປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ການອອກແບບເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ (Basic Design) ແລະ ບດົລາຍງານ
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ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ, ສອດຄໍ່ ອງກບັພນັທະສນັຍາສ າ
ປະທານ ແລະ ຈະໄດ ັ້ຮບັໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ.  

ການຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາສ າປະທານໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແມໍ່ ນໜັ້າວຽກສ າຄນັ
ໜຶໍ່ ງ ແລະ ມ ີກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເປັນໃຈກາງ ໃນນາມເປັນ ໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາສ າປະທານ ເພ ໍ່ ອ
ປະສານງານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ, ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ ນ ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ພວົພນັກບັດ ັ້ານເຕກັນກິ, ສງັຄມົ, ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. ກມົ
ທຸລະກດິພະລງັງານ ປະຕບິດັໜ ັ້າທີໍ່ ໃນການຕດິຕາມລວມ ດ ັ້ວຍການໃຊ ັ້ ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່
ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ຊຶໍ່ ງເປັນເຄ ໍ່ ອງມ ທີໍ່ ພດັທະນາໂດຍ ບ ລສິດັທີໍ່ ປຶກສາ ເພ ໍ່ ອໃຊ ັ້ໃນ
ການຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັພນັທະບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ສນັຍາຫວົຂ ັ້
ໃຫຍໍ່  ແລະ ສນັຍາສ າປະທານ. ເຄ ໍ່ ອງມ ດັໍ່ ງກໍ່ າວຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ແຕໍ່ ລະໂຄງການ, ປັບປຸງການສ ໍ່ ສານພວົພນັ, ຊໍ່ ວຍໃຫ ັ້ເຫນັປາກດົການຄວາມຫຼ ັ້າຊ ັ້າ ຫຼ  ການບ ໍ່ ປະຕບິດັພນັທະ 
ແລະ ໃຊ ັ້ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂທີໍ່ ຖ ກຕ ັ້ອງ. 

ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້
ຖ ກປະກາດໃຊ ັ້ໃນປີ 2016 ເພ ໍ່ ອກ ານດົລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັເປົັ້າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາຍດັໍ່ ງກໍ່ າວ ອງີໃສໍ່
ຫຼກັການດ ັ້ານຄວາມຍ ນຍງົ 3-E (Engineering, Economic, and Environment) ແລະ 1-S 
(Social). ບດົແນະນ າດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັທດິທາງສ າລບັໜໍ່ ວຍງານລດັທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ ພ ັ້ອມທງັເປັນການແຈ ັ້ງຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ນກັລງົທນຶ ໃຫ ັ້ຮບັຮູ ັ້ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ
ເພ ໍ່ ອບນັລຸການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຢູໍ່  ສປປ ລາວ.  

ຫຼກັການພ ັ້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ທີໍ່ ເໝາະສມົກບັເນ ັ້ອໃນຂອງ 
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ແລະ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມພີຈິາລະນາ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຢໍ່ າງຄກັແນໍ່  ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ດ ັ້ານເສດຖະກດິ (Economic): ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານການເງນິ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມ

ເປັນໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານເສດຖະກດິ; 
- ດ ັ້ານວສິະວະກ າ (Engineering): ຂອບເຂດ, ສະຖານທີໍ່  ແລະ ການອອກແບບ, ຄວາມປອດໄພສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງ 

ແລະ ໂຄງລໍ່ າງຂອງໂຄງການ; 
- ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (Environmental): ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການແຊກຊມຶຈາກຊວີະພນັຕໍ່ າງຖິໍ່ ນ, ການເຊາະເຈ ໍ່ ອນ ແລະ ການຕກົຕະກອນ, ຄຸນ
ນະພາບນ ັ້າ, ການວາງແຜນນ າໃຊ ັ້ອໍ່ າງເກບັນ ັ້າ, ຮູບແບບການປໍ່ ອຍນ ັ້າສູໍ່ ລຸໍ່ ມເຂ ໍ່ ອນ; 

- ດ ັ້ານສງັຄມົ (Social): ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສງັຄມົ, ຜູ ັ້ຖ ກກະທບົຈາກໂຄງການ 
ແລະ ການປົວແປງຊວີດິການເປັນຢູໍ່ , ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍ, ຊນົເຜົໍ່ າປະຈ າທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ, ແຮງງານ ແລະ ສະພາບ
ແວດລ ັ້ອມການເຮດັວຽກ, ມ ຣະດກົດ ັ້ານວດັທະນະທ າ ແລະ ລະບບົສາທາລະນະສຸກ. 

ການເລີໍ່ມຂະບວນການ:  
ຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນໂດຍ ບ ລສິດັໂຄງການດ າເນນີກດິຈະກ າທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ສ າ

ລບັການພດັທະນາໂຄງການ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີນັຍາສ າປະທານມຜີນົສກັສດິ ແລະ ເປັນຂະບວນການຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງໄປຈນົ
ສິ ັ້ນສຸດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ. 
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ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 

- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍທີໍ່ ດນິ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍປໍ່ າໄມ ັ້; 
- ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ລະບຽບການວໍ່ າດ ັ້ວຍຄວາມປອດໄພສ າລບັການດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ; 
- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ

ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ 
ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ກໍ່ ຽວກບັ ຂະບວນການ
ສກຶສາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ກໍ່ ຽວກບັ ຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕໍ່ າງໆ ເລກທ ີ
8029/ກຊສ, ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 

- Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower 
Mekong Basin (2009); 

- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ຈາກໂຄງການພດັທະນາ ເລກ
ທ ີ84/ລບ ວນັທ ີ5 ເມສາ 2016; 

- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 
- ລະບຽບກດົໝາຍອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
 
23.2. ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ແລະ ການຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການກ ໍ່ສ ັ້າງ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການທບົທວນ ແລະ ການຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການກ ໍ່ສ ັ້າງ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ

ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ). 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜຮີບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຕາມແບບຟອມ ຂອງ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ພະແນກທບົ
ທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ) ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ສອດຄໍ່ ອງກບັ ບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຜນົການກວດກາ ອາດເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 

ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ 
ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ກມົ
ນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຮບັຊາບ; 

- ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ ທບົທວນ ແລະ ມຄີ າເຫນັປັບປຸງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການ
ກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ປັບປຸງ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງເຂົ ັ້າຄ ນໃໝໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສີໍ່ ສິບຫ ັ້າ (45) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດ ັ້ຮັບ ຄ າຮ ັ້ອງສະ             
ເໜີຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ - ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຈະມກີ ານດົ 2 ປີ. ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ສະບບັ
ປັບປຸງ ຂອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ຫກົສບິ (60) ວນັ ກໍ່ ອນແຜນສະບບັເດມີໝດົ
ກ ານດົ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງສະບບັໃໝໍ່ ; 

- ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເປັນບໍ່ ອງອງີໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການປັ້ອງກນັ ຫຼ  
ຫຼກີລ ັ້ຽງ, ການລບຶລ ັ້າງ, ການບນັເທາົ, ການປົວແປງ ແລະ ການທດົແທນ ຫຼ  
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ການແກ ັ້ໄຂຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (ລວມທງັຜນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງ) ທີໍ່ ຈະ
ເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ; 

- ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ປະກອບດ ັ້ວຍແຜນລະອຽດສ າລບັການທດົສອບ, 
ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີກະແສນ ັ້າ ແລະ ຜນົກະທບົຕໍ່ າງໆ 
ແລະ ແຜນຮກັສາຊວີະນາໆພນັ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຮບັເອາົບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ  
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການຮບັເອາົບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ) ກວດກາຄວາມຄບົ
ຖັ້ວນດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ຈາກ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ; 

- ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ໃຊ ັ້ ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນ
ການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເພ ໍ່ ອຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າ
ທງັໝດົຂອງໂຄງການ ແລະ ການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາສ າປະທານ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງຕ ໍ່  ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ໄດ ັ້
ຮບັຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ບດົສະຫຸຼບຄວາມຄ ບໜັ້າໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ 
ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເຊັໍ່ ນ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ), ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ), ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ແລະ ກອງຕດິຕາມ
ກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ໍ່ ອມຄີ າເຫນັ; 

- ບດົສະຫຸຼບຄວາມຄ ບໜັ້າໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ  ສົໍ່ ງ
ໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ນ າສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ເຖງິ ໜໍ່ ວຍງານ

ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຂ ຄ າເຫນັ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ  
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ດ າເນນີໜ ັ້າວຽກຍໍ່ ອຍຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ເພ ໍ່ ອປະເມນີຄວາມຄ ບໜັ້າ 
ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັໂຄງການໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ: 
- ເປີດເຜຍີຂ ັ້ມູນກໍ່ ຽວກບັໂຄງການຕ ໍ່ ສາທາລະນະ, ຊຸມຊນົທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ, ຜູ ັ້ຖ ກ

ກະທບົຈາກໂຄງການ, ອງົການເອກະຊນົ ແລະ ຜູ ັ້ມສີໍ່ ວນໄດ ັ້ເສຍຕໍ່ າງໆ; 
- ຈດັປະຊຸມກບັຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມໃນໂຄງການ ລວມທງັ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຕໍ່ າງໆ ເພ ໍ່ ອແກ ັ້

ບນັຫາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ;  
- ປະສານງານກບັອງົການເອກະຊນົ ແລະ ການຕດິຕາມການມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມຂອງ

ພວກເຂາົ ແລະ ລາຍງານໃຫ ັ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຮບັຊາບ; 
- ປະສານງານຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທງັສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິໍ່ ນ ເພ ໍ່ ອຊໍ່ ວຍກນັ

ຕດິຕາມກວດກາໃຫ ັ້ມປີະສດິຕຜິນົ; 
- ກວດກາການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ໂດຍໃຊ ັ້ ເວບັໄຊຂອງກມົ

ທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ແລະ 
ໃຊ ັ້ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂຢໍ່ າງເໝາະສມົ. 

 
ໜັ້າວຽກທງັໝດົຂ ັ້າງເທງິ ເປັນພາກສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງໃນໜັ້າທີໍ່ ການຕດິຕາມກວດກາ. 
ນອກນັ ັ້ນ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຕ ັ້ອງກະກຽມບດົສະຫຸຼບ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ
ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜສີ າລບັ
ບາດກ ັ້າວໄປ ເພ ໍ່ ອສງັລວມສົໍ່ ງໃຫ ັ້ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 4: ການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 4: ການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ດ າເນນີໜ ັ້າ
ວຽກຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ເພ ໍ່ ອປະເມນີຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັໂຄງການໃນ
ໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ: 
- ຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັພນັທະ ໃນ ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍວໍ່ າດ ັ້ວຍ

ພນັທະດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

- ໃນກ ລະນພີບົເຫນັການປະຕບິດັບ ໍ່ ຖ ກຕ ັ້ອງກບັພນັທະ, ໃຫ ັ້ອອກໜງັສ ແຈ ັ້ງ
ເຕ ອນ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ດ າເນນີມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງ
ສ າເນາົໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັຊາບ; 

- ເມ ໍ່ ອເຫນັວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ບ ໍ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມໜງັສ 
ແຈ ັ້ງເຕ ອນ, ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ອອກໜງັສ ແຈ ັ້ງເຕ ອນສະບບັທສີອງ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງສ າເນາົໃຫ ັ້ ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ 
ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຮບັຊາບນ າ; 
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- ໃນກ ລະນ ີ ບ ລສິດັໂຄງການ ຍງັບ ໍ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ ຖ ກຕ ັ້ອງພາຍຫຼງັໄດ ັ້
ຮບັໜງັສ ແຈ ັ້ງເຕ ອນສະບບັທສີອງ, ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈະລາຍງານ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ  ເພ ໍ່ ອຊີ ັ້ນ າໃຫ ັ້ ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຖອນ ໃບຢັັ້ງຢ ນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 
 

ໜັ້າວຽກທງັໝດົຂ ັ້າງເທງິ ເປັນສໍ່ ວນໜຶໍ່ ງໃນໜັ້າທີໍ່ ຕດິຕາມກວດກາ. ນອກນັ ັ້ນ, 
ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈະທບົ
ທວນ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ແລະ ບດົສະຫຸຼບຄວາມຄ ບໜັ້າ ຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ 
ແລະ ຂ ັ້ສະເໜຂີັ ັ້ນຕ ໍ່ ໄປ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜສີ າລບັ
ບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະ
ວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ) 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວິ
ສະວະກ າສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ) 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ 

ສງັຄມົ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ) ທບົທວນ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫັນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜສີ າລບັບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ; 

- ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ 
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ດ ັ້ວຍການຕດິຕາມ
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ກວດກາເປັນປົກກະຕ ິ ນ າໃຊ ັ້ ແບບຟອມປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜສີ າລບັ
ບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເປັນເຈົ ັ້າການ ໂດຍມີ

ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ 
ລະບຽບການ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມຕດິຕາມກວດກາ ຕາມໜັ້າວຽກທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ດ າເນນີໜ ັ້າວຽກຕ ໍ່ ໄປ
ນີ ັ້ ເພ ໍ່ ອປະເມນີຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ ໃນໄລຍະການ
ກ ໍ່ ສ ັ້າງ: 
- ດ າເນນີການຕດິຕາມກວດກາ ຕາມ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄ າແນະນ າຕໍ່ າງໆ;  
- ຢັ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮດັວຽກພາກສະໜາມ ເພ ໍ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາການປະຕບິດັທີໍ່ ບ ໍ່

ຖ ກຕ ັ້ອງ. 
 
ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ເອາົໃຈໃສໍ່ ກວດກາຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ກວດກາປົກກະຕ ິແລະ ກວດກາສະເພາະ ຕາມ ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າ

ຂອງລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າດ ັ້ານເຕກັນກິຕໍ່ າງໆ; 
- ກວດກາຮາກຖານເຂ ໍ່ ອນ ຫຼ  ສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງສ າຄນັ; 
- ກວດກາວໍ່ າສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງໂຄງການສ າເລດັຕາມ ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າ

ຂອງລາວ; 
- ການປະເມນີສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງກໍ່ ອນອະນຸຍາດໃຫ ັ້ຕນັເຂ ໍ່ ອນ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜສີ າລບັ
ບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການສົໍ່ ງຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການສົໍ່ ງຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ, ພະແນກວສິະວະ
ກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ, ກມົ
ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ພະ
ແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັເອາົຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜສີ າລບັບາດກ ັ້າວຕ ໍ່ ໄປ 
ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງຂອງຂ ັ້ສະເໜຈີາກໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກບັ ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສງັລວມຄ າເຫນັ ແລະ ສົໍ່ ງ ບດົສະຫຸຼບຄ າເຫນັ ໃຫ ັ້ 
ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົສະຫຸຼບຄ າເຫນັ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜກີໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍ

ງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ. 
 



319 

ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການອອກ ໃບຢັ ັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະກ ໍ່ສ ັ້າງ ຈາກ ກອງຕດິຕາມ
ກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການອອກ ໃບຢັ ັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະກ ໍ່ສ ັ້າງ ຈາກ ກອງຕດິຕາມ
ກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງບ ລສິດັໂຄງການ, ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັ ັ້ນ
ສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ເອກະສານປະກອບການພຈິາລະນາອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນຄວາມ
ສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທບົ
ທວນ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ
ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ; 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ດ າເນນີ
ການກວດກາພາກສະໜາມ ຕາມຄວາມຈ າເປັນ; 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ກວດກາ ຜນົສ າເລດັຕາມພນັທະສນັຍາສ າປະທານ; 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ອອກ 
ໃບຢັັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ ອອກໃຫ ັ້ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ແລະ ສ າເນາົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ພະລງັງານ ຮບັຊາບ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ສະເໜຂີ ການຢັັ້ງຢ ນ
ຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ. 
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງ ໃບຢັັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານ

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການອອກ ໃບຢັ ັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ສ ັ້າງ ຈາກ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກ ໍ່ສ ັ້າງ) 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການອອກ ໃບຢັ ັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ສ ັ້າງ ຈາກ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກ ໍ່ສ ັ້າງ) 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນ

ຜູ ັ້ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, ສໍ່ ວນ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ 
ເປັນເຈົ ັ້າການໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັຕ ໍ່ ກບັບນັດາເອກະສານທີໍ່ ທາງ
ໂຄງການໄດ ັ້ນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້ກມົ ໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນຕາມ ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ ເພ ໍ່ ອສະເໜອີອກໃບຢັັ້ງຢ ນຜນົ
ສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແມໍ່ ນມຄີ າເຫນັ
ຊໍ່ ວຍ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງບ ລສິດັໂຄງການ, ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັ ັ້ນ
ສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ເອກະສານດ ັ້ານເຕກັນກິຕາມຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອອກ 
ໃບຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ທບົທວນ ບດົລາຍ
ງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ 
ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ດ າເນນີການກວດກາພາກສະໜາມ ຕາມຄວາມຈ າ
ເປັນ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ກວດກາ ຜນົສ າເລດັຕາມພນັທະສນັຍາສ າປະທານ; 
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັ

ໂຄງການ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ອອກໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ສ າເນາົສົໍ່ ງໃຫ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອຮບັຊາບ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ໂຄງການຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ເອກະສານດ ັ້ານເຕກັນກິຕາມຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັ
ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ ຄບົຖັ້ວນ ຈາກ 
ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງ ໃບຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການທບົທວນ ແລະ ການກວດກາພາກສະໜາມຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການທບົທວນ ແລະ ການກວດກາພາກສະໜາມຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກສນັຍາ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບການພຈິາລະນາອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ; 

- ໃບຢັັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຂອງ ກອງ
ຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ໃບຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ. 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ທບົທວນ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ
ຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບການພຈິາລະນາອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນ
ສ າເລັດການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງລັດຖະບານ, ໃບຢັັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຂອງ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນຜນົສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຂອງ 
ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ດ າເນນີການກວດກາພາກສະໜາມ ຕາມຄວາມຈ າ
ເປັນ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກວດກາວໍ່ າ ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ສ າລບັ ໄລຍະ
ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໄດ ັ້ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໂດຍໃຊ ັ້ ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເປັນບໍ່ ອນອງີ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ລາຍງານ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອະນຸມດັອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັ
ການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ບດົລາຍງານ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັໃຫ ັ້
ອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ
ໂຄງການຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນ ຂອງ ກອງຕດິຕາມກວດກາ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນ ຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມ
ຄອງພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການອອກ ໃບຢັ ັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການອອກ ໃບຢັ ັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການຊີ ັ້ນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອະນຸມດັໃຫ ັ້ອອກ 
ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການຈາກ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມການສະເໜໃີນ ໜັ້າວຽກທ ີ10 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ 
ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ ອອກໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ຈາກ ລດັຖະມນົຕ ີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງຂອງ

ລດັຖະບານ. 
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24. ຂັ ັ້ນຕອນການຕດິຕາມກວດກາການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໂຄງການ 
24.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການຕດິຕາມ
ກວດກາ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ ໃນໄລຍະການດ າເນນີງານ. ການດ າເນນີງານ ແລະ 
ການບ າລຸງຮກັສາໂຄງການໄຟຟັ້າ ເປັນຂະບວນການຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ທີໍ່ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ບ ລສິດັໂຄງການ ເລີໍ່ ມດ າເນນີ
ການຂາຍໄຟຟັ້າເປັນທາງການ. ບ ລສິດັໂຄງການ ບ ໍ່ ສາມາດເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນ, ດ າເນນີ ຫຼ  ປະຕບິດັວຽກການດ າເນນີງານ ຫຼ  
ນ າໃຊ ັ້ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງໃດໜຶໍ່ ງ ຫຼ  ໂຄງການ ທງັໝດົໄດ ັ້ ເວັ ັ້ນແຕໍ່  ຫຼ  ຈນົກວໍ່ າ ໄດ ັ້ຮບັ ຫຼ  ຖ ວໍ່ າໄດ ັ້ຮບັ ໃບຮບັຮອງ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ ຈາກ 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ຫຼງັຈາກສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງພາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ, ບ ລສິດັໂຄງການ ສະເໜຂີ ການຮບັຮອງ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ 
ກໍ່ ອນດ າເນນີການຂາຍໄຟຟັ້າເປັນທາງການ. ເມ ໍ່ ອໄດ ັ້ຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັໂຄງການຂອງລດັຖະບານ ແລະ 
ໃບຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີ
ງານ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະເລີໍ່ ມການທດົລອງນ າໃຊ ັ້ໜໍ່ ວຍຜະລດິໄຟຟັ້າ. ເມ ໍ່ ອການທດົລອງປະສບົຜນົສ າເລດັ, 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ໃບຢັັ້ງຢ ນ ສ າລບັ ວນັເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການດ າເນນີງານ ຂອງ ແຕໍ່ ລະ ໜໍ່ ວຍຜະລດິໄຟຟັ້າຂອງ
ໂຄງການ ຫຼ  ໂຮງໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ຊຶໍ່ ງຈະໃຫ ັ້ສດິໃນການດ າເນນີງານແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍຜະລດິໄຟຟັ້າ ຕາມ
ໄລຍະເວລາທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ສນັຍາສ າປະທານ.  

ວນັເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການດ າເນນີງານ (Commercial Operation Date) ໝາຍເຖງິ ວນັທທີີໍ່  ໜໍ່ ວຍຜະລດິ
ໄຟຟັ້າ ຫຼ  ໂຮງໄຟຟັ້າ (ຖ ັ້າຫາກໂຄງການມຫຼີາຍໜໍ່ ວຍຜະລດິໄຟຟັ້າ) ເລີໍ່ ມດ າເນນີການຜະລດິໄຟຟັ້າຂາຍເປັນທາງ
ການ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 
- ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 
- ແບບຟອມປະເມນີການປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 
- ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ລະບຽບການວໍ່ າດ ັ້ວຍຄວາມປອດໄພສ າລບັການດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ; 
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ໍ່ ອນ; 
- ສນັຍາສ າປະທານ; 
- ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ; 
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- ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງໂຄງການ ສະບບັທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ; 

- ລະບຽບກດົໝາຍອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແມໍ່ ນ ໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາສ າ
ປະທານ ທີໍ່  ຕດິຕາມກວດກາການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການໄຟຟັ້າໃນປະເທດ. ໜຶໍ່ ງໃນໜັ້າ
ທີໍ່ ສ າຄນັ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແມໍ່ ນ ຊີ ັ້ນ າ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການພດັທະນາ
ໂຄງການໄຟຟັ້າ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ໂຄງການສອດຄໍ່ ອງກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ສນັຍາໂຄງການ ລວມທງັສນັຍາສ າ
ປະທານ.  

ເວບັໄຊດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຈະຊໍ່ ວຍໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຢັັ້ງຢ ນຄວາມຄ ບໜັ້າການ
ປະຕບິດັພນັທະສນັຍາສ າປະທານ. ເວບັໄຊນີ ັ້ ຈະຕດິຕາມກວດກາພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ຂອງ ທຸກໂຄງການ
ໃນໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ໄລຍະການດ າເນນີງານ ແລະ ຈະຊໍ່ ວຍ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກວດກາຄວາມຄ ບ
ໜັ້າຂອງແຕໍ່ ລະໂຄງການ ແລະ ຢັັ້ງຢ ນເຫດຜນົທີໍ່ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຄວາມຫຼ ັ້າຊ ັ້າໃນເວບັໄຊ. ເຄ ໍ່ ອງມ ນີ ັ້ຈະອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ ັ້ການກວດກາແຕໍ່ ລະໂຄງການ ໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ປັບປຸງການ
ສ ໍ່ ສານພວົພນັລະຫວໍ່ າງຝໍ່ າຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

 
24.2. ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການທບົທວນ ແລະ ການຮບັຮອງແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ  
ໜັ້າວຽກທ ີ 1: ການທບົທວນ ແລະ ການຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ພະແນກທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 

ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລໍ່ າງ, ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; ແລະ  

- ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ, ກອງຕດິຕາມກວດກາ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຄ າຮ ັ້ອງສະເໜກີານຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ; 

- ບດົລາຍງານຜນົການປະຕບິດັລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (EMS 
Performance Report); 

- ເອກະສານຮບັຮອງຕໍ່ າງໆ ຕາມ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະກ ໍ່ ສ ັ້າງ ທີໍ່  ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ອອກໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ຂະ   
ແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະ     
ແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ) ກວດກາວໍ່ າ ຄ າຮ ັ້ອງໄດ ັ້ສົໍ່ ງເຂົ ັ້າມາ
ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ຫກົ (6) ເດ ອນ ກໍ່ ອນເຖງິ ວນັຄາດໝາຍເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການດ າເນນີງານ 
ຂອງ ໜໍ່ ວຍຜະລດິໄຟຟັ້າ ທີໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ຄາດໝາຍໄວ ັ້; 

- ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ,
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ສົໍ່ ງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ, ບດົລາຍງານຜນົການປະຕບິດັ
ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ເອກະສານຮບັຮອງຕໍ່ າງໆ ຕາມ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະ
ກ ໍ່ ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ໍ່ ອທບົ
ທວນ ແລະ ຮບັຮອງ; 

- ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ ກວດກາວໍ່ າ ຂອບເຂດຂອງ 
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ ສອດຄໍ່ ອງກບັການປະເມນີ ແລະ ແຜນການຕໍ່ າງໆ
ຂອງບ ລສິດັ ແລະ ພນັທະທງັໝດົຂອງໂຄງການ ແລ ັ້ວບ ໍ່ . ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າ
ເນນີງານ ເປັນພ ັ້ນຖານສ າລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການປັ້ອງກນັ ຫຼ  ຫຼກີລ ັ້ຽງ, 
ການລບຶລ ັ້າງ, ການບນັເທາົ, ການປົວແປງ ແລະ ການທດົແທນ ຫຼ  ການແກ ັ້ໄຂ
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (ລວມທງັຜນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງ) ທີໍ່ ຈະເກດີຂຶ ັ້ນໃນ
ໄລຍະການດ າເນນີງານ; 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທບົ
ທວນ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ເພ ໍ່ ອຄວາມຮບັປະກນັ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີ
ງານ ໃຫ ັ້ກວມເອາົ ແຜນລະອຽດສ າລບັການທດົສອບ, ການຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ການປະເມນີກະແສນ ັ້າ ແລະ ຜນົກະທບົຕໍ່ າງໆ ແລະ ແຜນຮກັສາຊວີະ
ນາໆພນັ; 

- ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມ
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ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະ
ການດ າເນນີງານ ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງການຮບັຮອງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ສນັຍາ ຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັຊາບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ຈະແຈ ັ້ງຜນົການພຈິາລະນາຮໍ່ າງແຜນ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຮບັ
ຊາບນ າ; 

- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ອອກ
ໃບຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ ພາຍໃນ ສີໍ່ ສບິຫ ັ້າ (45) ວນັ ນບັແຕໍ່
ວນັທໄີດ ັ້ຮບັຄ າຮ ັ້ອງຂ ການການຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ; 

- ໃນກ ລະນມີຄີ າເຫນັ ຫຼ  ຂ ັ້ສະເໜປັີບປຸງແຜນດັໍ່ ງກໍ່ າວ, ຂະແໜງຕດິຕາມ
ກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ ຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງ ບ ລສິດັໂຄງການ ໃຫ ັ້ປັບປຸງແຜນ ແລະ 
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຄ ນໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່  ໜ ັ້າວຽກທ ີ 1 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສີໍ່ ສບິຫ ັ້າ (45) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ 
ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ - ໃບຮບັຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ ມກີ ານດົ ຫ ັ້າ (5) ປີ. ພາຍຫຼງັຖ ກ
ຮບັຮອງແລ ັ້ວ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານ ຈະຖ ກປັບປຸງຢໍ່ າງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ໄປຄຽງຄູໍ່  
ບດົລາຍງານຜນົການປະຕບິດັລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ 
ທຸກໆ ຫ ັ້າ (5) ປີ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດໄລຍະການດ າເນນີງານສະບບັປັບປຸງ 
ໃຫ ັ້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ເກົ ັ້າ
ສບິ (90) ວນັ ແລະ ບ ໍ່ ໃຫ ັ້ຫຸຼດ ຫກົສບິ (60) ວນັ ກໍ່ ອນໃບຮບັຮອງໝດົກ າ
ນດົ ເພ ໍ່ ອອອກໃບຮບັຮອງສະບບັໃໝໍ່ . 
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ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ແລະ ການສົໍ່ ງຕ ໍ່  ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ໃຫ ັ້ 
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ  
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການທບົທວນ ແລະ ການສົໍ່ ງຕ ໍ່  ບດົລາຍກໍ່ ຽວກບັງານການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ 
ໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍການກໍ່ ຽວກບັການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ໃນແຕໍ່ ລະໄລຍະ 
ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພາຍຫຼງັ ໂຄງການບນັລຸ ວນັເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການດ າເນນີງານ, ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ) ໃຊ ັ້ ເວບັໄຊຂອງກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ເພ ໍ່ ອຕດິຕາມ
ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາສ າປະທານ. ຜນົໄດ ັ້
ຮບັຈາກເວບັໄຊດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຈະມາສງັລວມເປັນບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັການ
ຕດິຕາມກວດກາການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາຂອງໂຄງການ; 

- ໜັ້າທີໍ່ ຕົ ັ້ນຕ ຂອງເວບັໄຊດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແມໍ່ ນການຕັ ັ້ງຄໍ່ າພນັທະສນັຍາສ າປະທານ 
ແລ ັ້ວກ ານດົເວລາທີໍ່ ໂຄງການຕ ັ້ອງປະຕບິດັໃຫ ັ້ສ າເລດັ, ເປັນເວບັໄຊທີໍ່  
ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຜໍ່ ານອນິເຕີ
ເນດັ ເພ ໍ່ ອລາຍງານຂ ັ້ມູນ ແລະ ແຈ ັ້ງເຕ ອນໃນກ ລະນຫຼີ ັ້າຊ ັ້າໃນການປະຕບິດັ
ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ; 

- ເມ ໍ່ ອສ າເລດັການຕັ ັ້ງຄໍ່ າບນັຊລີວມຂອງພນັທະສນັຍາສ າປະທານ, ກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານ ສາມາດແຍກຕັ ັ້ງຄໍ່ າສະເພາະໂຄງການທີໍ່ ມຢູີໍ່  ຈາກບນັຊລີວມ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ (ເຊັໍ່ ນ ໂຄງການໃນໄລຍະການດ າເນນີງານ ຫຼ  ໄລຍະການກ ໍ່ ສ ັ້າງ) ໃຫ ັ້
ເຈາະຈງົໃສໍ່ ພນັທະສນັຍາສ າປະທານຂອງໂຄງການສະເພາະນັ ັ້ນ; 

- ອງີໃສໍ່ ການຕັ ັ້ງຄໍ່ າສະເພາະໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສາມາດ
ຕດິຕາມກວດກາພນັທະສນັຍາສ າປະທານສະເພາະໂຄງການນັ ັ້ນ. ກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານ ກວດກາຂ ັ້ມູນຂອງໂຄງການທີໍ່ ຈະຖ ກປັບປຸງ ແລະ ລາຍງານ
ຕາມຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິໃນໄລຍະ ເຊັໍ່ ນ ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຫຼ  ການດ າເນນີງານ, 
ການປໍ່ ຽນແປງກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ, ການບນັລຸວນັສ າຄນັຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ 
ວນັເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການດ າເນນີງານ, ວນັສ າເລດັການກ ໍ່ ສ ັ້າງຕວົຈງິ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສາມາດສ ັ້າງ ບນັຊຜູີ ັ້ໃຊ ັ້ (login-ID) ແລະ ລະຫດັ
ຜໍ່ ານ (password) ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອນ າໃຊ ັ້ເວບັໄຊນີ ັ້. ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ສາມາດເຂົ ັ້າເວບັໄຊນີ ັ້ຜໍ່ ານອນິເຕເີນດັ ແລະ ສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ລາຍງານ
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ຄວາມຄ ບໜັ້າການປະຕບິດັ ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ຕາມສນັຍາສ າ
ປະທານຂອງໂຄງການຕນົ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງດ ັ້ານຜນົປະໂຫຍດ, ກດົ 
ໝາຍ ແລະ ການເງນິ ກບັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ 
ຕາມ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົແນະນ າການຈດັຕ ັ້ງັປະຕບິດັນະໂຍບາຍການ
ພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອໍ່ ານ ແລະ ທບົທວນ ຂ ັ້ມູນ ແລະ ເອກະສານກໍ່ ຽວ
ກບັໂຄງການ ແລະ ສາມາດຈດັເປັນບດົລາຍງານ ເພ ໍ່ ອຄວາມສະດວກໃນການ
ຕດິຕາມກວດກາ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຕ ັ້ອງຕັ ັ້ງຄໍ່ າ ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ເອາົຈາກ 
ບນັຊລີວມຂອງພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ແລ ັ້ວກ ານດົໄປໃສໍ່ ສະເພາະ
ໂຄງການຕາມສນັຍາສ າປະທານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ, ຍກົຕວົຢໍ່ າງ, ບນັຊລີວມ ມ ີ 50 
ພນັທະ ສ າລບັ ໄລຍະການດ າເນນີງານ ແລະ ຜູ ັ້ຕັ ັ້ງຄໍ່ າ ສາມາດກ ານດົເອາົ 45 
ພນັທະ ຈາກ ທງັໝດົ 50 ພນັທະ ໄດ ັ້ ໂດຍອງີຕາມການກ ານດົຂອງສນັຍາສ າ
ປະທານໂຄງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງນັ ັ້ນ, ເພ ໍ່ ອມານ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຕດິຕາມກວດກາ 
ການປະຕບິດັສນັຍາສ າປະທານ; 

- ເພ ໍ່ ອຕັ ັ້ງຄໍ່ າ ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ໄປເຈາະຈງົໃສໍ່ ໂຄງການສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງ
, ໃຫ ັ້ ຄຼກີໃສໍ່  ປຸໍ່ ມ “Map relevant CA obligation” ທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນພາກ  
“Project Master”. ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ ຕັ ັ້ງຄໍ່ າ ພນັທະສນັຍາສ າ
ປະທານ ໄປເຈາະຈງົໃສໍ່ ໂຄງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລ ັ້ວຕັ ັ້ງກ ານດົເວລາ (Setting 
Targets) ຫຼງັຈາກນັ ັ້ນ ກ ເປີດເວບັໄຊເປັນປະຈ າ ເພ ໍ່ ອຕດິຕາມກວດກາການ
ປະຕບິດັພນັທະສນັຍາສ າປະທານທີໍ່ ໄດ ັ້ຕັ ັ້ງຄໍ່ າສະເພາະນັ ັ້ນ; 

- ຄວາມຄ ບໜັ້າທີໍ່ ຈະກ ານດົລງົໃນເວບັໄຊນີ ັ້ ແມໍ່ ນອງີໃສໍ່ ຄວາມຖີໍ່  ຫຼ   ໄລຍະ
ເວລາໃນການຕດິຕາມກວດກາຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບນັຊລີວມຂອງພນັທະ
ສນັຍາສ າປະທານນັ ັ້ນໆ, ຍກົຕວົຢໍ່ າງ, ພນັທະທີໍ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັທຸກໆໄຕມາດ, 
ຜູ ັ້ຕັ ັ້ງຄໍ່ າສາມາດກ ານດົເວລາໃຫ ັ້ສ າເລດັເປັນ ປະຈ າໄຕມາດ ໃນເວບັໄຊ ດ ັ້ວຍ
ໄລຍະເວລາໃດໜຶໍ່ ງ ເຊັໍ່ ນ ແຕໍ່ ປີ 2016 ເຖງິ 2018. ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ສາມາດສ ັ້າງ ບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາພນັທະສນັຍາສ າປະທານ 
ເພ ໍ່ ອການທບົທວນຈາກເວບັໄຊນີ ັ້ໄດ ັ້; 

- ບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ຈະສະແດງໃຫ ັ້
ເຫນັ ພາບລວມຄວາມຄ ບໜັ້າໃນການປະຕບິດັຕາມສນັຍາສ າປະທານ ພ ັ້ອມ
ດ ັ້ວຍຄວາມຫຼ ັ້າຊ ັ້າຂອງການປະຕບິດັພນັທະຕໍ່ າງໆ ຖັ້າມ;ີ 

- ຄຼກີໃສໍ່  ປຸໍ່ ມ “CA Monitoring” link ຢູໍ່ ໃນພາກ “CA Reports”; 
- ເມ ໍ່ ອກດົເລ ອກໂຄງການແລ ັ້ວ, ຂ ັ້ມູນຕົ ັ້ນຕ ຂອງໂຄງການທີໍ່ ເລ ອກ (ເຊັໍ່ ນ ກ າ

ລງັຕດິຕັ ັ້ງ, ວນັເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການດ າເນນີງານ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ) ຈະສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຢູໍ່
ເທງິໜ ັ້າຈ ; 
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- ບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ຈະສະແດງຂຶ ັ້ນ
ມາດ ັ້ວຍຕວົເອງ. ຜູ ັ້ໃຊ ັ້ ສາມາດເລ ອກລາຍການທີໍ່ ຢາກໃຫ ັ້ສະແດງຂ ັ້ມູນ 
ດ ັ້ວຍການກດົໃສໍ່ ລາຍການຂ ັ້ມນູທີໍ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້; 

- ໃນກ ລະນເີກດີຄວາມຫຼ ັ້າຊ ັ້າໃນການປະຕບິດັພນັທະສນັຍາສ າປະທານ, 
ພນັທະທີໍ່ ຕັ ັ້ງຄໍ່ າໄວ ັ້ແລ ັ້ວ ຈະສະແດງເປັນສແີດງ ເພ ໍ່ ອເຕ ອນໃຫ ັ້ຕດິຕາມ
ກວດກາຕ ໍ່ ໄປ; 

- ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ ກະກຽມບດົລາຍງານອງີໃສໍ່ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ໄດ ັ້ຈາກ ເວບັ
ໄຊຕດິຕາມໂຄງການ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ສງັເກດກໍ່ ຽວກບັການຕດິຕາມ
ກວດກາໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ; 

- ບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມທງັເຊນີໜໍ່ ວຍງານດັໍ່ ງ
ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມຕດິຕາມກວດກາການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າ
ລຸງຮກັສາໂຄງການ: 
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ, ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ), 
o ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

(ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ), 

o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ), 
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າ

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ). 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ບດົລາຍງານ

ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ໜງັສ ເຊນີ
ໜໍ່ ວຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເພ ໍ່ ອປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ 
ແລະ ວຽກການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ຂອງ ໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ - ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ 
ເອກະສານປະກອບ ໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 

- ໜງັສ ຄ າເຫນັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 3: ຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ວຽກການດ າເນນີງານ ແລະ 
ການບ າລຸງຮກັສາ ໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ 3: ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກໍ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ວຽກການດ າເນນີງານ ແລະ 
ການບ າລຸງຮກັສາ ໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ, ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ, ພະ
ແນກສງັຄມົ-ຊຸມຊນົ); 
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- ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ຂະ 
ແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະ  
ແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ); 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ເປັນເຈົ ັ້າ
ການ ໂດຍມພີະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ຊໍ່ ວຍລງົກວດກາ ແລະ ມຄີ າເຫນັຊໍ່ ວຍ); 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາພນັທະສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ບດົລາຍງານ
ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ). 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທບົທວນ ບດົລາຍງານ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຄ າເຫນັໄປຍງັ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມ
ໂຄງການ). 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.1: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) 
ພະແນກສນັຍາ ທບົທວນ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ສນັຍາສ າ
ປະທານ:  
- ຖັ້າ ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ວໍ່ າຈ ັ້າງ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ມາ

ປະຕບິດັການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ຂອງ ໂຄງການ, ຕ ັ້ອງ
ຮບັຜດິຊອບຮບັປະກນັໃຫ ັ້ ມູນຄໍ່ າການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ 
ທີໍ່ ກ ານດົໃນສນັຍາຮບັເໝາົນັ ັ້ນ ບ ໍ່ ເກນີມູນຄໍ່ າທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ (ຕາມການຕກົລງົ
ເຫນັດໃີນການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານກບັລດັຖະບານ); 

- ຖັ້າ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ສະເໜໃີຫ ັ້ມກີານປໍ່ ຽນແປງ ຮູບແບບ
ການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ, ຕ ັ້ອງບ ໍ່ ກະທບົດ ັ້ານການເງນິ ແລະ 
ຮ ັ້າຍແຮງຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດຂອງບ ລສິດັໂຄງການ ໃນການປະຕບິດັພນັທະ
ພາຍໃຕ ັ້ ສນັຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟັ້າ; 

- ຂ ັ້ຫ ັ້າມໃນການໂອນຮຸ ັ້ນ; 
- ຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ຂ ັ້ກ ານດົຂອງ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ

ແບບຍ ນຍງົ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ. 

ພະແນກສນັຍາ ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັປະເດນັທີໍ່ ຕ ັ້ອງຖ ກປັບປຸງ ອງີໃສໍ່ ຜນົການທບົທວນ
ຂອງຕນົ ເພ ໍ່ ອປຶກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການບ າລຸງ
ຮກັສາໂຄງການ. 
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 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.2: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການດ າເນນີງານ) 
- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ 

ຕ ັ້ອງບງັຄບັໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຊໍ່ ວງຕ ໍ່ ຂອງຕນົ ທີໍ່ ໃຫ ັ້ບ ລກິານຕນົ
ຢູໍ່  ສປປ ລາວ ສົໍ່ ງບນັຊລີາຍຊ ໍ່ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັສນັຊາດ, 
ຕ າແໜໍ່ ງງານ ຫຼ  ວຽກ ຂອງແຕໍ່ ລະຄນົທີໍ່ ເຮດັວຽກຢູໍ່  ສປປ ລາວ ແລະ ກ າລງັ
ປະຕບິດັວຽກຢູໍ່ ໂຄງການ ໃນ ແຕໍ່ ລະຂັ ັ້ນ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ກວດກາວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ພດັທະນາຫຼກັສູດ
ການເຝິກອບົຮມົໃຫ ັ້ຄນົລາວ ທີໍ່ ເປັນລູກຈ ັ້າງຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ ຫຼ  ຜູ ັ້ຮບັ 
ເໝາົດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ເພ ໍ່ ອສາມາດເຮດັການດ າເນນີງານ ແລະ 
ການບ າລຸງຮກັສາໂຮງໄຟຟັ້າ ໃນໄລຍະການດ າເນນີງານ ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ກວດກາວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ປະຕບິດັເງ  ໍ່ອນໄຂ
ກໍ່ ຽວກບັການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນການເຮດັວຽກທີໍ່ ກ າ
ນດົໄວ ັ້ໃນສນັຍາສ າປະທານ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂດ ັ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບໃນການເຮດັວຽກ 
(Occupational Safety and Health Requirements) ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ລາຍ
ງານ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ໜຶໍ່ ງຄັ ັ້ງຕ ໍ່ ປີ ນບັແຕໍ່  ວນັເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການດ າ
ເນນີງານ ກໍ່ ຽວກບັ ການສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາໃຫຍໍ່  ໃຫ ັ້ກບັ ສິໍ່ ງ
ປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການ ລວມທງັ ສາຍເຫດທີໍ່ ເຮດັໃຫ ັ້ດ າເນນີການ
ສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຖັ້າຫາກບ ໍ່ ແມໍ່ ນການບ າລຸງຮກັສາຕາມ
ກ ານດົເວລາ, ມູນຄໍ່ າຂອງການສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາດັໍ່ ງກໍ່ າວ, ມູນຄໍ່ າ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວໄດ ັ້ຢູໍ່ ໃນແຜນງບົປະມານແລ ັ້ວ ຫຼ  ເປັນມູນຄໍ່ າທີໍ່ ເປັນການຊດົເຊຍີ ຫຼ  
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ຫຼ  ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຊໍ່ ວງຕ ໍ່ ຂອງຕນົ; 

- ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ຂ ັ້ກ ານດົຂອງ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ
ໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ມາດຕະຖານ, 
ເຕກັນກິ ແລະ ຄ າແນະນ າ ຕ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ສ າລບັໄລຍະການດ າເນນີງານ ແລ ັ້ວບ ໍ່ :  
o ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
o ມາດຕະຖານການເຊ ໍ່ ອມລະບບົ ຂອງ ສປປ ລາວ (Lao PDR Grid 

Code); 
o ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ໍ່ ອນ. 
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 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.3: ຄ າເຫນັ ຂອງ ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ ັ້ອມ (ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ) 
- ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ

ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ ກວດກາ ດ ັ້ານຄວາມປອດໄພ, 
ການຮບັມ ເຫດສຸກເສນີ ແລະ ການປະສານງານໃນເຂດອໍ່ າງຮບັນ ັ້າ; 

- ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ ກວດກາວໍ່ າ ໄດ ັ້ມກີານສ ັ້າງຮົ ັ້ວ
ກນັຄວາມປອດໄພໃນເຂດເຮດັວຽກຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ມຄີວາມອນັຕະລາຍຕ ໍ່
ສາທາລະນະ ແລະ ໄດ ັ້ມກີານສ ັ້າງປັ້ອມຍາມຢູໍ່ ຈດຸທາງເຂົ ັ້າຂອງຮົ ັ້ວດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ແລະ ເຂດເຮດັວຽກຂອງໂຄງການ ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພ ັ້ນຖານ ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ປັ້າຍ
ເຕ ອນ, ປັ້າຍສນັຍານຕໍ່ າງໆ ຂຽນເປັນພາສາລາວແລ ັ້ວບ ໍ່  ແລະ ລະບບົສຽງ
ເຕ ອນໄພເຮດັວຽກປົກກະທບົບ ໍ່ ; 

- ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ການຕດິຕາມຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພຂອງເຂ ໍ່ ອນ ແລະ ສິໍ່ ງປະກອບລະບບົດ າເນນີງານຂອງເຂ ໍ່ ອນ ຕ ັ້ອງຖ 
ເປັນສໍ່ ວນສ າຄນັສູງສຸດຂອງການຕດັສນິໃຈໃນວຽກການດ າເນນີງານ; 

- ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ຂ ັ້ກ ານດົຂອງ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ
ໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ. 

 ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ3.4: ຄ າເຫນັຂອງ ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະ
ແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ) 
- ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ລງົກວດກາພາກສະໜາມ 

ເພ ໍ່ ອເບິໍ່ ງຄວາມສອດຄໍ່ ອງໂດຍລວມກບັ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າ
ຕກົແບບຍ ນຍງົ; 

- ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໃຊ ັ້ ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ເພ ໍ່ ອກວດກາ
ວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການປະຕບິດັຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍການ
ພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ພະແນກວສິະວະກ າສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ປະສານກບັກມົອ ໍ່ ນ ແລະ 
ເກບັກ າ ແລະ ສງັລວມຂ ັ້ມູນຄວາມສອດຄໍ່ ອງ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງລຸໍ່ ມ
ນີ ັ້:   
o ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 

 ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ,  
 ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ,  
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o ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
 ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ,  
 ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ,  

o ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
 ກມົປໍ່ າໄມ ັ້,  
 ກມົປະມງົ,  

o ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ,  
o ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ,  
o ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັທງັໝດົຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັ ຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ວຽກ
ການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ຂອງໂຄງການ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ພະແນກ
ຕດິຕາມໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວສອງ (22) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານ ຈາກ ກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການສງັລວມຄ າເຫນັ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ການຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ລະຫວໍ່ າງ 
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການສງັລວມຄ າເຫນັ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ການຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ລະຫວໍ່ າງ 
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າເຫນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ :  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ; 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກອງຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
o ກມົຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 
o ກມົປະມງົ; 

- ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ; 
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- ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ; 
- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ) ຂ ັ້ຄ າເຫນັນ າ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີໍ່ ບ ໍ່ ເຫນັດກີບັວຽກງານໃດໜຶໍ່ ງ ຂອງ ການດ າເນນີງານ ແລະ 
ການບ າລຸງຮກັສາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົທີໍ່ ບ ໍ່ ເຫນັດ;ີ 

- ກອງປະຊຸມ ຈະທບົທວນກໍ່ ຽວກບັ ການປະຕບິດັທີໍ່ ບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງ ທີໍ່ ປາກດົໃນ 
ເວບັໄຊຕດິຕາມໂຄງການ; 

- ກອງປະຊຸມ ຈະຫາລ ກໍ່ ຽວກບັບ ໍ່ ຄວາມສອດຄໍ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍການ
ພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ ທີໍ່ ພບົຈາກການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັ 
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 

- ກອງປະຊຸມ ຈະຫາລ ກໍ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ທີໍ່ ບ ລສິດັໂຄງການຈະນ າ
ໃຊ ັ້ໃນການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໂຄງການ; 

- ກອງປະຊຸມ ຈະຫາລ ໃຫ ັ້ຄບົທຸກປະເດນັສ າຄນັກໍ່ ຽວກບັ ການດ າເນນີງານ 
ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໂຄງການ; 

- ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ ເຮດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ທີໍ່ ລວມເອາົຜນົການ
ຕກົລງົເຫນັດທີງັໝດົໃນກອງປະຊຸມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມທງັໝດົ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນ ຫຼ  ການຊີ ັ້ແຈງທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ 

ຈາກ ບ ລສິດັ ເພ ໍ່ ອມາແກ ັ້ໄຂຄ າເຫນັໃນກອງປະຊຸມ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
25. ຂັ ັ້ນຕອນການດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ 
25.1. ພາກສະເໜ:ີ 
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການດດັແກ ັ້ 
ສນັຍາສ າປະທານ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ ທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງເປັນຜູ ັ້ອະນຸຍາດ. ການລງົນາມໃນສນັຍາສ າ
ປະທານ ລະຫວໍ່ າງ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ ກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ ໃນການໃຫ ັ້ສ າປະທານ ປະກອບດ ັ້ວຍ ສດິ, ພນັທະ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງແຕໍ່
ລະພາກສໍ່ ວນ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ຕດິພນັກບັວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກໂຄງການ. ໄລຍະສ າປະທານແມໍ່ ນນບັແຕໍ່
ມ  ັ້ເລີໍ່ ມຂາຍໄຟຟັ້າເປັນທາງການ ແລະ ສາມາດຕ ໍ່ ອາຍຸສ າປະທານໄດ ັ້ ຕາມການເຫນັດ ີຈາກ ລດັຖະບານ ໂດຍ
ບ ລສິດັໂຄງການ ສະເໜ ີ5 ປີ ກໍ່ ອນໝດົອາຍຸສ າປະທານ.   

ອງີຕາມ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ສນັຍາສ າປະທານສາມາດດດັແກ ັ້ໄດ ັ້ ຖ ັ້າຫາກໄດ ັ້ຮບັການເຫນັດຈີາກ
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ຄູໍ່ ສນັຍາທງັສອງຝໍ່ າຍ ແລະ ທີໍ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງລດັໃນອາຍຸສ າປະທານທີໍ່ ໄດ ັ້ຈາກໂຄງການ ຕ ັ້ອງບ ໍ່ ຫຸຼດລງົ ຖ ັ້າທຽບໃສໍ່

ກໍ່ ອນການດດັແກ ັ້; 
- ບ ໍ່ ໃຫ ັ້ຫຸຼດໜັ້າວຽກ ຫຼ  ມາດຕະຖານການກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຫຼ  ບ ໍ່ ໃຫ ັ້ປໍ່ ຽນແປງຂ ັ້ຜູກມດັພ ັ້ນຖານທີໍ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ໃນສນັຍາ; 

ແລະ  
- ມປັີດໄຈທີໍ່ ເຮດັໃຫ ັ້ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ລດັຖະບານ ເພີໍ່ ມຂຶ ັ້ນ. 

ໃນການທບົທວນບນັດາເອກະສານຕໍ່ າງໆກໍ່ ອນຈະດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ ບ ລສິດັໂຄງການ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ າເລດັບນັດາເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນຄບົຖັ້ວນ ກໍ່ ອນສະເໜຂີ ເຈລະຈາດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າ
ປະທານ ໂດຍການມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມຂອງບນັດາຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ. ວຽກດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ແມໍ່ ນນອນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຈະເປັນຜູ ັ້ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ຂະບວນການທບົທວນ   ພາຍຫຼງັ ໄດ ັ້ຮບັ
ເອກະສານສະເໜຂີ ດດັແກ ັ້ຈາກບ ລສິດັໂຄງການ ພ ັ້ອມທງັເອກະສານປະກອບ ຈາກ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີໍ່ ມສີໍ່ ວນຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ.  
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
- ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົແບບຍ ນຍງົ; 
- ດ າລດັວໍ່ າດ ັ້ວຍການທດົແທນຄໍ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົຈາກໂຄງການພດັທະນາ. 
 
25.2. ບນັດາໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ສະເໜດີດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ກໍ່ ຽວກບັ ຂ ັ້ສະເໜດີດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜດີດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ເປັນຕົ ັ້ນ: 
- ເຫດຜນົການສະເໜຂີ ດດັແກ ັ້; 
- ຂອບເຂດການປໍ່ ຽນແປງໃນໜັ້າວຽກ ຫຼ  ພນັທະຂອງບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ການປໍ່ ຽນແປງໃນຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັຖະບານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ

ບ ລສິດັໂຄງການ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ພນັທະສນັຍາສ າປະທານ. 
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ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຜູ ັ້ສະເໜ ີ ນ າສົໍ່ ງຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຈ າເປັນນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້ແກໍ່  ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
(ພະແນກລງົທນຶ); 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຈະແຈ ັ້ງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ກໍ່ ຽວກບັ
ການສະເໜຂີ ດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ກະກຽມຈດັກອງປະຊຸມ ຮໍ່ ວມກບັ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັຂ ັ້ສະເໜ ີແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອຮບັຟັງ ແລະ ພຈິາລະນາວໍ່ າ 
ໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ ມຄີວາມຈ າເປັນໃນການດດັແກ ັ້ ສນັຍາສ າປະທານ ຫຼ ບ ໍ່ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮບັຊາບສະພາບລວມຂອງໂຄງການ ແລະ ບນັດາເຫດ ແລະ ຜນົ ທີໍ່ ຈະພາໃຫ ັ້ມກີານ
ດດັແກ ັ້ ສນັຍາສ າປະທານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັເອກະສານຈາກຜູ ັ້ສະເໜດີດັແກ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ທຸກພາກສໍ່ ວນປະກອບຄ າເຫັນຕ ໍ່ ກອງປະຊຸມໃນໜັ້າວຽກທີໍ່ ຕິດພັນກບັຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ລາຍງານການນ າກະຊວງ ເພ ໍ່ອຂ ທດິຊີ ັ້ນ າຕ ໍ່ ການສະເໜດີດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ລາຍງານການນ າກະຊວງ ເພ ໍ່ອຂ ທດິຊີ ັ້ນ າຕ ໍ່ການສະເໜດີດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜນົຂອງການປຶກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມມກອງປະຊຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ສະເໜດີດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພາຍຫຼງັ ສ າເລດັກອງປະຊຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂ ັ້ສະເໜ,ີ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  
(ພະແນກລງົທນຶ)ຈະເຮດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ສງັລວມລາຍງານຜນົການ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ຕ ໍ່  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃນລາຍລະອຽດ ວໍ່ າມີ
ຄວາມຈ າເປັນດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານຫຼ ບ  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາມທີດິຊີ ັ້ນ າເພີໍ່ ມຕ ໍ່ ມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ທດິຊີ ັ້ນ າຈາກ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິຫ ັ້າ (15) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທສີ າເລດັກອງປະຊຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂ ັ້ສະເໜ.ີ 

ໝາຍເຫດ ໃນກ ລະນ ີ ໂຄງການມຄີວາມຈ າເປັນໃນການດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຫນັດໃີຫ ັ້ເລີໍ່ ມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການດດັແກ ັ້, 
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ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ຈະສ ບຕ ໍ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂັ ັ້ນຕອນຕ ໍ່ ໄປ. ແຕໍ່ ຖ ັ້າ
ຫາກວໍ່ າ ບ ໍ່ ມຄີວາມຈ າເປັນ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ກ ຈະແຈ ັ້ງໃຫ ັ້  ຜູ ັ້ສະ 
ເໜ ີຮບັຊາບ ແລະ ບ ໍ່ ດ າເນນີການໃດຕ ໍ່ . 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການກະກຽມ ແລະ ນ າສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານທີໍ່ຈະໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການດດັແກ ັ້ ເພ ໍ່ອປະກອບຄ າ
ເຫນັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການກະກຽມ ແລະ ນ າສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານທີໍ່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການດດັແກ ັ້ ເພ ໍ່ອປະກອບຄ າເຫນັ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ການຊີ ັ້ນ າຈາກ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 
- ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂ ັ້ສະເໜດີດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ; 
- ບນັດາມາດຕາ, ເຫດ ແລະ ຜນົ ທີໍ່ ຈ າເປັນໃນການດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມ
ມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຖັ້າຫາກ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຫນັດຕີ ໍ່ ກບັການສະເໜີ
ດດັແກ ັ້ສນັຍາສ າປະທານ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) 
ຈະສ ບຕ ໍ່ ເຮດັວຽກກບັ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ໃນບນັດາມາດຕາ
ທີໍ່ ຈ າເປັນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານດດັແກ ັ້ ຕາມເຫດ ແລະ ຜນົ ທີໍ່ ເໝາະສມົ; 

- ພະແນກລງົທນຶ ກະກຽມ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລ ັ້ວນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້ 
ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອມຄີ າເຫນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ໜງັສ ຂອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ ອນ າສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ
ສະບບັດດັແກ ັ້ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ສງັລວມຄວາມສ າຄນັ ແລະ ບນັດາມາດຕາ ທີໍ່ ຈະມີ
ການດດັແກ ັ້ໃນສນັຍາສ າປະທານ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ຕາມຄ າເຫນັຂອງບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າຈາກລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ໜັ້າວຽກທ ີ4 : ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກອງກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ຕາມຄ າເຫນັຂອງບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ບດົສງັລວມຄວາມສ າຄນັ ແລະ ບນັດາມາດຕາ ທີໍ່ ຈະມກີານດດັແກ ັ້ໃນສນັຍາສ າ

ປະທານ. 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຈະທບົທວນຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ ບດົ
ສງັລວມຄວາມສ າຄນັ ແລະ ບນັດາມາດຕາ ທີໍ່ ຈະມກີານດດັແກ ັ້ໃນສນັຍາສ າ
ປະທານ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງຄ າເຫນັ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ໃນມາດທີໍ່ ຈະມກີານ
ປໍ່ ຽນແປງ ເຖງິ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ໍ່ ກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັ
ດດັແກ ັ້ ຈາກ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ໍ່ ກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ 
ຈດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການສງັລວມຄ າເຫນັຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ໍ່ກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ 
ຈດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ : 
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
o ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ຕດິຕາມໂຄງການ);  
o ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິ

ໄຟຟັ້າ); 
o ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກ ໍ່ ສ ັ້າງ); 
o ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ); 
o ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ: 
o ກອງກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ: 
o ກມົສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 

- ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ັ້: 
o ກມົປໍ່ າໄມ ັ້; 

- ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) ຈດັກອງປະຊຸມ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 
ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ສະບບັດດັແກ ັ້ ໃນປະເດນັທີໍ່ ຈະເຮດັວຽກນ າກນັ ເປັນຕົ ັ້ນ 
ເນ ັ້ອໃນຂອງສນັຍາ, ດ ັ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ (ໃນກ ລະນກີະທບົ) ແລະ 
ອ ໍ່ ນໆ; 

- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເຮດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດ ກ ານດົໄດ ັ້ ເນ ໍ່ ອງຈາກ ເປັນວຽກຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ. 

ໝາຍເຫດ ກອງປະຊຸມ ອາດຈດັຂຶ ັ້ນຫຼາຍຄັ ັ້ງ (ຂຶ ັ້ນກບັຈດຸພເິສດ ແລະ ຄວາມສະລບັສບັຊ ັ້ອນ
ຂອງແຕໍ່ ລະໂຄງການ). 

 



340 

ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການສະຫຸຼບຜນົການເຈລະຈາຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ ລາຍງານຂ ອະນຸມດັເຊນັ
ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການສະຫຸຼບຜນົການເຈລະຈາຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ ລາຍງານຂ ອະນຸມດັເຊນັ
ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ) ສງັລວມລາຍງານຜນົການ
ເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ລວມທງັ ກະກຽມເອກະສານ ຮໍ່ າງສນັຍາ
ສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ທີໍ່ ປັບປຸງຕາມຜນົກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ເອກະສານ
ທີໍ່ ສ າຄນັອ ໍ່ ນໆ ເພ ໍ່ ອລາຍງານ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ພຈິາລະນາ ສະເໜຕີ ໍ່ ໄປຍງັ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການຊີ ັ້ນ າຂອງການນ າກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັລາຍງານຈາກ ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮໍ່ ວມມ . 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການລາຍງານຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ຕ ໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ 
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ອອະນຸມດັເຊນັ  
ໜັ້າວຽກທ ີ 7: ການລາຍງານຜນົການເຈລະຈາສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ຕ ໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ອອະນຸມດັເຊນັ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ບດົບນັທກຶກອງ
ປະຊຸມເຈລະຈາສນັຍາ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາໜງັສ ສະເໜຂີອງກມົ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຈລະຈາ
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ສນັຍາ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. ໃນກ ລະນເີຫນັວໍ່ າຮໍ່ າງສນັຍາ
ສ າປະທານຍງັບ ໍ່ ທນັມຄີວາມພ ັ້ອມ, ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຈະຊີ ັ້ນ າ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ເພ ໍ່ ອປັບປຸງແກ ັ້ໄຂກບັພາກສໍ່ ວນ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕາມໜັ້າວຽກທ ີ6 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ເມ ໍ່ ອເຫນັວໍ່ າຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ມຄີວາມຄບົຖັ້ວນ, 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈະອອກໜງັສ ສະເໜ ີເຖງິ ຄະນະ
ກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ
ອະນຸມດັເຊນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈະອອກໜງັສ ສະເໜ ີ ເຖງິ ຄະນະກ າ
ມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັ
ເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ 
ການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 8: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ 
ການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ສນັຍາສ າປະທານ
ສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈດັ
ວາລະໃນກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາການສະເໜຂີ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
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- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ 
ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຊີ ັ້ນ າ ຫັ້ອງການ
ບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງຕ ໍ່ ໄປຍງັ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ
ນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ແມໍ່ ນກ ລະນທີີໍ່  ຮໍ່ າງສນັຍາສ າ
ປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ຖ ກສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ9 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຄະນະກ າມະການ
ສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຊີ ັ້ນ າ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການ
ລງົທນຶປະຕູດຽວ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ປະຕເິສດ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ13 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້.  

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີກໍ່ ຽວກບັ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາ
ສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 9: ການພຈິາລະນາຂອງຫ ັ້ອງກວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັເຊນັ
ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຈີາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ບດົບນັທກຶກອງ
ປະຊຸມທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ພຈິາລະນາ ດ ັ້ານຕວົເລກຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ໃນການ
ຕດັສນິວໍ່ າ ຈະອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ; 
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- ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຈະສົໍ່ ງສນັຍາສ າປະທານ ໃຫ ັ້ຄະນະ
ປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ເພ ໍ່ ອຂ ອະນຸມດັ ຖັ້າມໂີຄງການຕກົໃນກ ລະນດີໃດໜຶໍ່ ງ 
ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
o ໂຄງການທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ ຫຼາຍກວໍ່ າ 100 ເມກາວດັ, 
o ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມອີໍ່ າງເກບັນ ັ້າທີໍ່ ມເີນ ັ້ອທີໍ່  ຫຼາຍກວໍ່ າ 10.000 ເຮກັຕາ, 
o ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ມກີານຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົ ຫຼາຍກວໍ່ າ 500 ຄອບຄວົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອາດມຜີນົເປັນໄປ
ໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ 

ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກແຈ ັ້ງການຊີ ັ້ນ າກໍ່ ຽວກບັວຽກທີໍ່
ຕ ັ້ອງເຮດັ ຫຼ  ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ 11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ າ
ນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ12 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ແຕໍ່ ຖ ັ້າເປັນໂຄງການທີໍ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງສູງກວໍ່ າ 100 ເມກາວດັ, 
ອໍ່ າງເກບັນ ັ້າມເີນ ັ້ອທີໍ່ ຫຼາຍກວໍ່ າ 10.000 ເຮກັຕາ ຫຼ  ຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົຫຼາຍກວໍ່ າ 
500 ຄອບຄວົ ແມໍ່ ນ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ຖ ກສົໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປ ຄະນະປະຈ າສະພາ
ແຫໍ່ ງຊາດ ເພ ໍ່ ອອະນຸມດັເປັນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 10 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຈະໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງ
ກໍ່ ຽວກບັການປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຫດຜນົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ກໍ່ ຽວກບັ ການປະຕເິສດ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 13 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ກໍ່ ຽວກບັການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານ
ສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
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ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ 10: ການພຈິາລະນາຂອງຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ກໍ່ ຽວກບັ ການອະນຸມດັສນັຍາສ າປະທານ
ສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຈີາກຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຮໍ່ າງສນັຍາ
ສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພາຍຫຼງັ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ໄດ ັ້ຮບັການສະເໜຈີາກ ລດັຖະບານ ກ ຈະ
ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ຄ ນດ ັ້ານຫຼກັການ ແລະ ຮບັຮູ ັ້ໃນສິໍ່ ງທີໍ່ ປໍ່ ຽນແປງທີໍ່  ຄະນະປະຈ າ
ສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ເຄຍີໄດ ັ້ຮບັຮອງຜໍ່ ານມາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ອາດມຜີນົເປັນໄປໄດ ັ້ ດັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ການຂ ຂ ັ້ມນູເພີໍ່ມກຽວກບັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ 

ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ອອກແຈ ັ້ງການເຖງິລດັຖະບານກໍ່ ຽວກບັວຽກທີໍ່
ຕ ັ້ອງເຮດັ ຫຼ  ຂ ັ້ມູນທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຈະດ າເນນີຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ
11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການອະນຸມດັຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການ
ສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ລດັຖະບານ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຈະດ າເນນີ
ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ12 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 

- ການປະຕເິສດຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້: ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຫ ັ້ອງການ
ວໍ່ າການສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖງິ ລດັຖະບານ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ປະຕເິສດ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຈະດ າເນນີຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ 13 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ 11: ການປັບປຸງ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຄ ນໃໝໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການປັບປຸງຮໍ່ າງ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ຄ ນໃໝໍ່  
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການຂອງຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຫຼ  ການຊີ ັ້ນ າຂອງ ຄະນະ
ກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ວຽກ ຫຼ  ຂ ັ້ມູນ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ ມ ກໍ່ ຽວກບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຄະນະກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຮດັວຽກເພີໍ່ ມຕ ໍ່ ມ ກບັ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ໃນລາຍ
ລະອຽດ; 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊີ ັ້ນ າກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມ
ມ  ເພ ໍ່ ອດ າເນນີການປັບປຸງຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ຮໍ່ ວມກບັ ກມົວຊິາການ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ຊຶໍ່ ງຂັ ັ້ນຕອນຈະເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຄ ນໃໝໍ່ ນບັແຕໍ່ ໜ ັ້າວຽກທ ີ
5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ໍ່ ອສະເໜລີດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາສະເໜຕີ ໍ່  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ການອະນຸມດັ ຂອງ ລດັຖະບານ ແລະ/ຫຼ  ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຫຼ  ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັ ຈາກ ລດັຖະບານ ແລະ/ຫຼ  ການອະນຸມດັ ຈາກ
ຄະນະປະຈ າສະພາແຫໍ່ ງຊາດ, ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຈະອອກ
ແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສດິ ຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ 
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ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ດ າເນນີເຊນັ ຕາມໜັ້າວຽກທ ີ13 ແລະ 14 
ຂອງ ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ແລະ ໃບມອບສດິ ໃຫ ັ້ເຊນັ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ13 ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ13: ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ.  
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ກໍ່ ຽວກບັ ການ
ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້; ຫຼ  

- ການປະຕເິສດຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶ
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ  ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຮໍ່ າງໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ 
ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ພຈິາລະນາ
ເຊນັອອກເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ລດັຖະມນົຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເຊນັໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  
ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານ
ການລງົທນຶປະຕູດຽວ; 

- ຫັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ສົໍ່ ງໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ 
ເຖງິ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລ ັ້ວແຈ ັ້ງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອຊາບນ າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ອະນຸມດັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫກົ (6) ວນັລດັຖະການ ນບັແຕໍ່ ວນັທ ີ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ປະຕເິສດ ສນັຍາສ າ
ປະທານສະບບັດດັແກ ັ້; ຫຼ  ການປະຕເິສດຂອງ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ ງເສມີ ແລະ 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທນຶຂັ ັ້ນສູນກາງ ກໍ່ ຽວກບັ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ອອກເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ 

ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງ ການອະນຸມດັເຊນັ ຫຼ  ການປະຕເິສດ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັ
ດດັແກ ັ້. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ14: ການເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 
ຂ ັ້ກ ານດົໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມການແນະນ າ, ນຕິກິ າຂອງ
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 
ໜັ້າວຽກທ ີ14: ການເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຊນັກບັ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສດິ ອະນຸມດັເຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ຈາກ 
ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຫັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການແຈ ັ້ງເຫນັດ ີແລະ ໃບມອບສດິ ຈາກ ຫ ັ້ອງວໍ່ າການສ ານກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຫ ັ້ອງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ຈະດ າເນນີ
ການແຈ ັ້ງເຊນີ ຫາ ພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຜູ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຈດັວາລະເຊນັ
ສນັຍາສ າປະທານ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຈດັພທິເີຊນັສນັຍາສ າປະທານສະບບັ
ດດັແກ ັ້; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຮໍ່ ວມກບັ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຕາງໜ ັ້າໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ເພ ໍ່ ອເຊນັ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ກບັ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ສນັຍາສ າປະທານສະບບັດດັແກ ັ້ ລງົນາມໂດຍ ລດັຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກບັ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ບ ໍ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
26. ຂັ ັ້ນຕອນການໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ 
26.1. ພາກສະເໜ ີ
ຄວາມໝາຍຂອງຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ກ ານດົກໍ່ ຽວບນັດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ ພວົພນັກບັການມອບໂອນຊບັ
ສນິ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າທີໍ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງເປັນຜູ ັ້ອະນຸຍາດ ໃຫ ັ້ ລດັຖະບານ. ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ 
ກ ານດົໃຫ ັ້ມກີານມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການໄຟຟັ້າຮູບແບບບໂີອທ ີ ຄ ນໃຫ ັ້ລດັຖະບານ. ອງີຕາມກດົໝາຍ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ, ພາຍຫຼງັສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ບນັດາຊບັສນິ ແລະ ສດິກໍ່ ຽວກບັສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າ 
ແລະ ເອກະສານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ເປັນຕົ ັ້ນ ຄູໍ່ ມ  , ຂ ັ້ມູນ, ເອກະສານກໍ່ ຽວກບັການອອກແບບ, ການກ ໍ່ ສ ັ້າງ, 
ການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ຕ ັ້ອງໂອນໃຫ ັ້ລດັ ໂດຍບ ໍ່ ມກີານຊດົເຊຍີ. ຂະແໜງການ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເປັນເຈົ ັ້າການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຮບັໂອນຊບັສນິ ແລະ 
ເອກະສານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າ. ຊບັສນິ ແລະ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ ຈະມອບໂອນ
ໃຫ ັ້ລດັ ຕ ັ້ອງຢູໍ່ ໃນສະພາບການດ າເນນີງານທີໍ່ ດ ີ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢ ນຈາກ ວສິະວະກອນ
ເອກະລາດ ແລະ/ຫຼ  ອງົການທີໍ່ ລດັເຫນັດ.ີ  

ນອກນັ ັ້ນ, ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ ກ ານດົໃຫ ັ້ ອາຍຸສ າປະທານ ສາມາດຕ ໍ່ ໄດ ັ້ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງ
ລດັຖະບານ ຊຶໍ່ ງບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສະເໜຂີ ຕ ໍ່ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຫ ັ້າ (5) ປີ. ສະນັ ັ້ນ, ຂະບວນການ
ມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການ ເມ ໍ່ ອສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຕ ັ້ອງຄ ານງຶເຖງິການສະເໜຕີ ໍ່ ອາຍຸສນັຍາໄປນ າ. ກມົຄຸ ັ້ມ
ຄອງພະລງັງານ ເປັນຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບຕົ ັ້ນຕ ຂອງຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້.  
ການເລີໍ່ມຕົ ັ້ນຂັ ັ້ນຕອນ  

ຂະບວນການນີ ັ້ປະຕບິດັຫຼງັຈາກ ວສິະວະກອນເອກະລາດ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າ
ປະທານ ໄດ ັ້ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນດ າເນນີການກວດກາໂຄງການກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຕາມການແຈ ັ້ງຈາກບ ລສິດັ
ໂຄງການ. ການກວດກາຄັ ັ້ງທ າອດິກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຕ ັ້ອງເກດີຂຶ ັ້ນ ເຈດັສບິສອງ (72) ເດ ອນ ກໍ່ ອນ
ສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 
ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ 

ນຕິກິ າສ າຄນັທີໍ່ ກ ານດົກໍ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ ມດີັໍ່ ງນີ ັ້: 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າ; 
- ກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສົໍ່ ງເສມີການລງົທນຶ; 
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກບັການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການຄ ນໃຫ ັ້ລດັຖະບານ; 
- ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟັ້າຂອງລາວ; 
- ຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພສ າລບັການດ າເນນີງານ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງດ ັ້ານໄຟຟັ້າ. 
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26.2. ຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ 
ໄລຍະທ ີ1: ໄລຍະກະກຽມກໍ່ ອນການມອບໂອນ 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການກວດກາຄັ ັ້ງທ າອດິ - ເຈດັສບິສອງ (72) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ  
ໜັ້າວຽກທ ີ1: ການກວດກາຄັ ັ້ງທ າອດິ - ເຈດັສບິສອງ (72) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ

ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ); 
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ).  

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ດ າເນນີການກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸ
ສ າປະທານ - ແຈ ັ້ງເຊນີດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ເຈດັສບິສາມ (73) ເດ ອນ 
ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຊນີ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ, ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນພະລງັງານ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  ແລະ ກມົນຕິກິ າ ປຶກສາ
ຫາລ  ແລະ ຕກົລງົເປັນເອກະພາບກໍ່ ຽວກບັການສະເໜລີດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າ
ປະທານ ຊຶໍ່ ງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເປັນຜູ ັ້ສະເໜ.ີ ຖັ້າມຄີວາມຈ າເປັນ, 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອາດວໍ່ າຈ ັ້າງ ບ ລສິດັທີໍ່ ປຶກສາວສິະວະກ າ ເຂົ ັ້າ
ເປັນສະມາຊກິໃນໜໍ່ ວຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ; 

- ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ອອກໜງັສ ແຈ ັ້ງ ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າ
ປະທານ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຖ ກແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງແລ ັ້ວ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຂະບວນການກວດກາກໍ່ ອນ
ມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການ; 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຈະດ າເນນີ
ການກວດກາສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າ
ປະທານ; 

- ການກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອປະເມນີໃຫ ັ້ເຫນັດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປ
ນີ ັ້:  
o ວຽກທີໍ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັກໍ່ ອນການມອບໂອນ, 
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o ໄລຍະເວລາທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພ ໍ່ ອປະຕບິດັວຽກດໍ່ ງັກໍ່ າວໃຫ ັ້ສ າເລດັ, 
o ງບົປະມານທີໍ່ ຕ ັ້ອງການເພ ໍ່ ອປະຕບິດັວຽກດັໍ່ ງກໍ່ າວຕາມສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກຂ ັ້ຕກົລງົແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາ
ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ເພ ໍ່ ອຮບັຊາບ; 

- ສ າເລດັການກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ໄດ ັ້ຂ ັ້ມູນໃນການເຮດັ
ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມ
ຄອງພະລງັງານ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ - ນອກຈາກ ກດົໝາຍ ແລະ ຄ າແນະນ າທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງແລ ັ້ວ, ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  
ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງ
ກບັຂ ັ້ກ ານດົຂອງສນັຍາສ າປະທານ ອກີດ ັ້ວຍ; 

- ຫັ້າ (5) ປີ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງວາງເງນິ ຊາວ
ຫ ັ້າສໍ່ ວນຮ ັ້ອຍ (25%) ຂອງ ງບົປະມານໃນການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ໄວ ັ້ໃນບນັຊີ
ສະເພາະທີໍ່ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນ ຢູໍ່  ທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ ທີໍ່ ລດັຖະບານຕກົລງົເຫນັ
ດ ີແລະ ອອກຊ ໍ່ ບນັຊແີມໍ່ ນໃນນາມ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ກມົ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານ
ກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍຈາກ ລດັຖະບານໃນ
ເວລານັ ັ້ນ, ແຕໍ່ ຂະບວນການຖອນເງນິ ແລະ ວທິກີານນ າໃຊ ັ້ເງນິ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ
ຕາມຂ ັ້ກ ານດົຂອງສນັຍາສ າປະທານ ແລ ັ້ວສ ບຕ ໍ່ ຝາກເງນິເຂົ ັ້າແຕໍ່ ລະປີໃຫ ັ້
ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມສນັຍາ ຈບົຄບົຈ ານວນງບົປະມານທງັໝດົ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການກວດກາ - ສາມສບິຫກົ (36) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ  
ໜັ້າວຽກທ ີ2: ການກວດກາ - ສາມສບິຫກົ (36) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ

ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ);  
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ດ າເນນີການກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸ
ສ າປະທານ - ແຈ ັ້ງເຊນີດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ສາມສບິເຈດັ (37) ເດ ອນ 
ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ຮບັ ແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ອອກໜງັສ ແຈ ັ້ງ ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າ
ປະທານ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຂະບວນການກວດກາກໍ່ ອນມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການ; 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຈະດ າເນນີ
ການກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຕາມຂ ັ້ກ ານດົຂອງສນັຍາສ າ
ປະທານ, ລະບຽບກດົໝາຍກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົກໍ່ ຽວກບັ
ການປະເມນີສະພາບໂຄງການ ເຊັໍ່ໍ່ ນ ISO 55000 (PAS 55); 

- ການກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັ:  
o ສະພາບຂອງໂຮງໄຟຟັ້າມເີງ  ໍ່ອນໄຂຄບົຖັ້ວນດ ັ້ານກາຍະພາບ, ດ ັ້ານການດ າ

ເນນີງານ, ດ ັ້ານສຸຂະພາບ, ດ ັ້ານຄວາມປອດໄພ, ດ ັ້ານສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ດ ັ້ານ
ສງັຄມົ ແລະ ວຽກງານປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ,  

o ມກີານກ ານດົຄວາມສໍ່ ຽງຕົ ັ້ນຕ  ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ,  
o ມກີານກ ານດົເງ  ໍ່ອນໄຂວຽກການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ແລະ ການປໍ່ ຽນຖໍ່ າຍ, 

ການສ ັ້າງໃໝໍ່ , ການປັບປຸງໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ສ າເລດັການກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ໄດ ັ້ຂ ັ້ມູນໃນການເຮດັບດົ

ລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ພະລງັງານ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງເຊນີຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ 3: ການສົໍ່ ງບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ
ຜນົການປະເມນີ 
ໜັ້າວຽກທ ີ3: ການສົໍ່ ງບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັ
ຜນົການປະເມນີ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ). 
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ທີໍ່ ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກບັ
ສະພາບຂອງສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການ, ຂ ັ້ສງັເກດ, ເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງຜູ ັ້ທີໍ່ ຈະເຂົ ັ້າ
ໃນທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ , ຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່
ໄດ ັ້ຈາກ ໜັ້າວຽກທ ີ2 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ) ສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານການປະ
ເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜໃີນບດົລາຍງານການປະ
ເມນີໂຄງການກໍ່ ອນມອບໂອນ ແລະ ອອກແຈ ັ້ງເຊນີປຶກສາຫາລ  ເພ ໍ່ ອກ ານດົ
ແຜນວຽກໄລຍະຕ ໍ່ ໄປ; 

- ໃນກ ລະນທີີໍ່ ບ ໍ່ ສາມາດເຫນັດເີປັນເອກະພາບກໍ່ ຽວກບັບນັຫາໃດໜຶໍ່ ງ ແມໍ່ ນ
ໃຫ ັ້ນ າໃຊ ັ້ກນົໄກແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂດັແຍໍ່ ງທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ສນັຍາສ າປະທານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການເຫນັດເີປັນເອກະພາບກໍ່ ຽວກບັແຜນວຽກໄລຍະຕ ໍ່ ໄປ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີການມອບ
ໂອນໂຄງການໃຫ ັ້ປະສບົຜນົສ າເລດັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງເຊນີ ຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ2 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ໝາຍເຫດ ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ຈະ: 
- ກ ານດົຈ ານວນງບົປະມານສ າລບັການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ທີໍ່ ບ ລສິດັໂຄງການ 

ຕ ັ້ອງວາງເຂົ ັ້າບນັຊສີະເພາະ ຕາມຂ ັ້ກ ານດົຂອງສນັຍາສ າປະທານ;  
- ກ ານດົຂັ ັ້ນຕອນລະອຽດສ າລບັການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການ ໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງ

ກບັກດົໝາຍ, ສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງລດັຖະບານ;  
- ກ ານດົບນັຊຊີບັສນິທີໍ່ ຈະຖ ກມອບໂອນ ທີໍ່ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດດ າເນນີງານຊບັ

ສິນໂຄງການຫຼັງຈາກວັນມອບໂອນນັ ັ້ນປະສົບຜົນສ າເລັດ. ບັນຊີຊັບສິນ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ປະກອບດ ັ້ວຍລາຍການເອກະສານ, ອາໄຫຼໍ່ , ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ວທິກີານ
ໃຊ ັ້, ກນົຈກັ ແລະ ຂ ັ້ມູນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຈ າເປັນ ຫຼ  ຕາມທີໍ່ ລດັຖະບານສະເໜຂີ  ເພ ໍ່ ອ
ໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ສາມາດສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານ
ໂຄງການ; 

- ການປະເມນີມາດຕະຖານການດ າເນນີງານຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອມາເປັນ
ພ ັ້ນຖານໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່  ມາໃຊ ັ້ໃນການສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານໂຄງການ. 
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ໃນກ ລະນທີີໍ່  ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ 
ບ ໍ່ ສາມາດກວດເຫນັຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ຫຼ  ເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ມບີນັໃດກ ຕາມ ແມໍ່ ນບ ໍ່ ໝາຍຄວາມ
ວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະໝດົຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ໍ່ ການແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ຫຼ  
ເຄ ໍ່ ອງທີໍ່ ມບີນັຫາດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານ

ການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ເລີໍ່ ມຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລ . 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ແລະ ການຮບັຮອງ ແຜນການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ  
ໜັ້າວຽກທ ີ4: ການທບົທວນ ແລະ ການຮບັຮອງ ແຜນການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ

ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຮໍ່ າງແຜນການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ - ອງີໃສໍ່ ຜນົການປະ
ເມນີ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜໃີນ ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ 
ແລະ ຜົນການປຶກສາຫາລ ກັບລັດຖະບານ, ບ ລິສັດໂຄງການ ຈະສ ັ້າງ ຮໍ່ າງ
ແຜນການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຊຶໍ່ ງກ ານດົຕາຕະລາງເວລາ
ລະອຽດສ າລບັການເຮດັວຽກສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ໂດຍຄ ານງຶເຖງິໄລຍະເວລາໃນການ
ສັໍ່ ງຊ ັ້, ການນ າສົໍ່ ງ ແລະ ການຕດິຕັ ັ້ງ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ວຽກການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່
ສ າເລດັຕາມກ ານດົເວລາ ຄ : 
- ອຸປະກອນຂອງວຽກການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ແລະ ການສ ັ້ອມແປງສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງ ຕ ັ້ອງ

ສ າເລດັຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ຊາວສີໍ່  (24) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍະສ າປະທານ; ແລະ  
- ວຽກປັບປຸງ ແລະ ສ ັ້ອມແປງຈດຸບກົຜໍ່ ອງອ ໍ່ ນໆ ຕ ັ້ອງສ າເລດັຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ສບິ

ສອງ (12) ເດ ອນ ກໍ່ ອນເຖງິກ ານດົການສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງແຜນການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ 
ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອອກໜງັນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນ
ຂະບວນການກວດກາ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ; 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ທບົທວນ 
ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນການມອບໂອນດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຂອງກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເພ ໍ່ ອ
ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້
ລດັຖະບານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັ ຮໍ່ າງແຜນການມອບໂອນຊບັ
ສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ.  

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ 

ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ແຜນການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການ
ໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົສົໍ່ ງ ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນຈ ານວນ ແລະ ການວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັການມອບໂອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ5: ການທບົທວນຈ ານວນ ແລະ ການວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັການມອບໂອນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ແລະ ການກວດກາປະ
ຈ າປີ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ງບົປະມານທີໍ່ ພຽງພ ສ າລບັການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ກວດກາໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ວາງເງນິງບົປະມານການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ຄບົຖັ້ວນ ຕາມຂ ັ້ກ ານດົ
ຂອງສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການ
ມອບໂອນ ແລ ັ້ວບ ໍ່ ; 

- ອງີໃສໍ່ ຜນົການກວດກາໃນຂ ັ້າງເທງິ, ອາດມກີານກ ານດົເງນິຄ ັ້າປະກນັສ າລບັ
ກ ລະນງີບົປະມານການສ ັ້ອງໃຫຍໍ່ ບ ໍ່ ພຽງພ  ຊຶໍ່ ງບ ລສິດັໂຄງການຕ ັ້ອງວາງເງນິຄ ັ້າ
ປະກນັດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົສ າເລດັ. 
ເງນິຄ ັ້າປະກນັ ຈະຖ ກວາງເຂົ ັ້າບນັຊ ີແບໍ່ ງອອກເປັນ 3 ຄັ ັ້ງ: 
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o ຄັ ັ້ງທ າອດິ: ພາຍໃນ ໜຶໍ່ ງ (1) ເດ ອນ ນບັແຕໍ່ ວນັທຮີບັຮອງແຜນການມອບ
ໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານ;  

o ຄັ ັ້ງທສີອງ: ພາຍໃນ ຊາວສີໍ່  (24) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ;  
o ຄັ ັ້ງທສີາມ: ພາຍໃນ ສບິສອງ (12) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 

- ຖັ້າຫາກການກວດກາປະຈ າປີພບົເຫນັວໍ່ າ ເງນິຄ ັ້າປະກນັ ມເີກນີຄວາມ
ຕ ັ້ອງການ, ຂຶ ັ້ນກບັຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງການສ ັ້ອມແປງ, ການວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັ
ຄັ ັ້ງຕ ໍ່ ໄປຈະຖ ກຫຸຼດລງົ.   

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການປັບປຸງຈ ານວນງບົປະມານການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ໃຫ ັ້ສອດຄໍ່ ອງກບັຈ ານວນ
ເງນິຄ ັ້າປະກນັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ໜັ້າວຽກນີ ັ້ເປັນຂະບວນການຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ໂດຍມກີານທບົທວນທນັທຫຼີງັການ
ວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັ ຫຼ  ການກວດກາປະຈ າປີ ແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງ ເພ ໍ່ ອເພີໍ່ ມ ຫຼ  ຫຸຼດ ການ
ວາງເງນິຄ ັ້າປະກນັ ຄັ ັ້ງຕ ໍ່ ໄປ. 

ໝາຍເຫດ ບ ໍ່ ມ.ີ 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການຮບັຮອງກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ການຄດັເລ ອກຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຊໍ່ ວງຕ ໍ່  ສ າລບັການ
ສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ6: ການຮບັຮອງກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ການຄດັເລ ອກຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຊໍ່ ວງຕ ໍ່  ສ າລບັການ
ສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່   
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ແລະ 
ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຊໍ່ ວງຕ ໍ່  ສ າລບັການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ . 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ ສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການ ທງັໝດົ ຢູໍ່ ໃນ ສະພາບ
ການດ າເນນີງານທີໍ່ ດ ີ ແລະ ສາມາດຜະລດິໄຟຟັ້າ ຢໍ່ າງມປີະສດິຕພິາບ ຕາມ
ການອອກແບບ ແລະ ຄຸນລກັສະນະ, ສະນັ ັ້ນ ຫຼງັຈາກໄດ ັ້ຮບັ ບດົລາຍງານ
ກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກບັຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຊໍ່ ວງຕ ໍ່  
ສ າລບັການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ໂຄງການ (ລວມທງັ ການກ າຈດັຕະກອນ ຖັ້າເປັນ
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ໂຄງການໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ) ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ຊາວສີໍ່  (24) ເດ ອນ 
ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ອອກໜງັສ ນ າສົໍ່ ງ
ເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸ
ສ າປະທານ; 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ທບົທວນ
ບດົລາຍງານກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ໃນກ ລະນມີຄີ າເຫນັ, 
ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຈະແຈ ັ້ງຄ າ
ເຫນັ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ອາດເຊນີ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າ
ປະທານ ເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມເຮດັວຽກນ າ ຈນົກວໍ່ າຈະປັບປຸງບດົລາຍງານຖ ກຕ ັ້ອງ; 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ອອກໜງັສ 
ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະກອບຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານກອບໜັ້າ
ວຽກ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ໃຫ ັ້ຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ຂອງ ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານ
ກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານກອບໜັ້າວຽກ ແລະ 
ການຄດັເລ ອກຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົຊໍ່ ວງຕ ໍ່  ສ າລບັການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ . 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານກອບໜັ້າວຽກສ າລບັ
ການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ແລະ ເອກະສານປະກອບ. 

ໝາຍເຫດ ໃນກ ລະນ ີ ໃນເວລາໃດໜຶໍ່ ງກໍ່ ອນການມອບໂອນ ປາກດົວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ບ ໍ່
ສາມາດສ າເລດັການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ , ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນ
ສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ສາມາດດ າເນນີມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ຕາມທີໍ່ ເຫນັວໍ່ າເໝາະ
ສມົ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ໂຄງການສາມາດດ າເນນີງານໄດ ັ້ຫຼງັວນັທກີານມອບໂອນ.  
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະກອບຄ າເຫນັດ ັ້ານວຊິາການ ຂອງ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ 

ສົໍ່ ງເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ກໍ່ ຽວກບັ ບດົລາຍງານກອບໜັ້າວຽກສ າລບັການ
ສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ .  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການວໍ່ າຈ ັ້າງທາງນອກ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດ 
ໃໝໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ7: ການວໍ່ າຈ ັ້າງທາງນອກ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່   
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
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- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຄ າແນະນ າຂອງ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ກໍ່ ຽວກບັ 
ເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ທີໍ່ ລະບຸໃນ 
ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ຂອງ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາ
ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຈະວາງແຜນການຂນົຂວາຍ
ພະນກັງານ ອງີຕາມຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກບັເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບ
ການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ທີໍ່ ຈະສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານຂອງໂຄງການ; 

- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ກ ານົດພະນັກງານທີໍ່ ມ ີ
ເງ  ໍ່ ອນໄຂເໝາະສມົ ແລະ ດ ັ້ວຍຈ ານວນຄນົທີໍ່ ເໝາະສມົກບັບ ລມິາດວຽກ 
ແລະ ຈດຸພເິສດຂອງແຕໍ່ ລະໂຄງການ ເພ ໍ່ ອສງັລວມ ແລ ັ້ວສະເໜ ີລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກຂ ັ້ຕກົລງົຮບັຮອງ. ທມີງານຮບັຜດິຊອບ
ການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ຈະໄດ ັ້ຮບັການເຝິກອບົຮມົການດ າເນນີງານ 
ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນການເຝິກອບົຮມົໃຫ ັ້ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າ
ເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ກໍ່ ຽວກບັ ການດ າເນນີງານ, ການບ າລຸງຮກັສາ ແລະ 
ຄວາມຮູ ັ້ ຫຼ   ທກັສະອ ໍ່ ນໆກໍ່ ຽວກບັໂຄງການ ຕາມການສະເໜຂີອງ ໜໍ່ ວຍງານ
ກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ສາມສບິຫກົ (36) ເດ ອນ ກໍ່ ອນການ
ມອບໂອນ ຫຼ  ຕາມການສະເໜຂີອງລດັຖະບານ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັການສົໍ່ ງຕ ໍ່
ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີໍ່ ຕ ໍ່ ເນ  ໍ່ ອງ ເມ ໍ່ ອຊບັສນິໂຄງການຖ ກໂອນໃຫ ັ້ລດັຖະບານ;  

- ຖັ້າ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຕ ັ້ອງການພະນກັງານ
ການດ າເນນີງານເພີໍ່ ມ ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ເປັນຜູ ັ້ສະ     
ເໜີ, ຫຼັງຈາກນັ ັ້ນ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ 
ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກບັບນັຊຜູີ ັ້ທີໍ່ ຖ ກສະເໜ ີແລະ ຕກົລງົ
ກນັໃຫ ັ້ສ າເລດັ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ສບິສອງ (12) ເດ ອນກໍ່ ອນວນັທມີອບໂອນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກຂ ັ້ຕກົລງົແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບ
ການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ເພ ໍ່ ອຮບັການເຝິກອບົຮມົການດ າເນນີງານ 
ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ນ າສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອຮບັຊາບ;  
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- ບ ລສິດັໂຄງການຈດັເຝິກອບົຮມົການດ າເນນີງານ ໃຫ ັ້ກບັ ທມີງານ
ຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ກໍ່ ຽວກບັວຽກການດ າເນນີງານ
ຂອງບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ການກ ານດົພະນກັງານທີໍ່ ຈະຮບັການເຝິກອບົຮມົ ຕ ັ້ອງສ າເລດັ ສາມສບິຫກົ (36) 
ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. ການເຝິກອບົຮມົຈະເກດີຂຶ ັ້ນຫຼງັຈາກນັ ັ້ນ 
ຕາມການສະເໜຈີາກລດັຖະບານ.  

ໝາຍເຫດ ລດັຖະບານບ ໍ່ ມພີນັທະຕ ັ້ອງຮບັເອາົພະນກັງານດ າເນນີງານ ຂອງ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ. ມູນຄໍ່ າຂອງການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ຄໍ່ າໃຊ ັ້ຈໍ່ າຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແມໍ່ ນ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ຂ ັ້ຕກົລງົແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ເພ ໍ່ ອ

ຮບັການເຝິກອບົຮມົການດ າເນນີງານ; 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອສະເໜຈີດັ

ເຝິກອບົຮມົການດ າເນນີງານ ແລະ ແຈ ັ້ງລາຍຊ ໍ່ ພະນກັງານລດັທີໍ່ ຈະຮບັການ
ເຝິກອບົຮມົ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການກວດກາປະຈ າປີໃນໄລຍະການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ8: ການກວດກາປະຈ າປີໃນໄລຍະການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ;  
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ເຊນີຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີການກວດກາປະຈ າປີ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະ
ແນກຕດິຕາມໂຄງການ) ຈະອອກໜງັສ ແຈ ັ້ງ ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາ
ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ຕາງໜັ້າຂອງບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອດ າເນນີ
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ການກວດກາປະຈ າປີ ສອງ (2) ຄັ ັ້ງ ຄ  ຄັ ັ້ງທ ີ1 ແມໍ່ ນ ຊາວສີໍ່  (24) ເດ ອນ ແລະ 
ຄັ ັ້ງທ ີ2 ແມໍ່ ນ ສບິສອງ (12) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເພ ໍ່ ອ: 
- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າຕວົຈງິຕາມທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັລາຍງານຈາກບ ລສິດັໂຄງການ; 
- ກ ານດົ ແລະ ຕກົລງົເຫນັດ ີ ຖ ັ້າຫາກພບົເຫນັຈດຸບກົຜໍ່ ອງໃນການດ າເນນີງານ 

ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ອນັໃໝໍ່  ຫຼ  ອນັທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັໄດ ັ້ສ ັ້ອມແປງ ຫຼ   ແກ ັ້ໄຂ ໃນ
ໂຮງໄຟຟັ້າ; 

- ປະເມນີມູນຄໍ່ າທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການສ ັ້ອມແປງ ຫຼ  ແກ ັ້ໄຂດັໍ່ ງກໍ່ າວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການປະ
ເມນີເວລາທີໍ່ ຈະສ າເລດັວຽກການສ ັ້ອມແປງ ຫຼ  ແກ ັ້ໄຂດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶຜນົການກວດກາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຂ ັ້ສະເໜຕີ ໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອເຮດັ
ໃຫ ັ້ການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ການກວດກາປະຈ າປີ ສອງ (2) ຄັ ັ້ງ ຄ  ຄັ ັ້ງທ ີ1 ແມໍ່ ນ ຊາວສີໍ່  (24) ເດ ອນ ແລະ 
ຄັ ັ້ງທ ີ2 ແມໍ່ ນ ສບິສອງ (12) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ; ແຕໍ່ ລະຄັ ັ້ງຕ ັ້ອງ
ສ າເລດັພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ.  

ໝາຍເຫດ ນອກຈາກການກວດກາປະຈ າປີແລ ັ້ວ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະລາຍງານຄວາມຄ ບ
ໜັ້າຂອງການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່  ຕາມແຜນການມອບໂອນສະບບັຮບັຮອງນັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ 
ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຮບັຊາບ ປະຈ າ
ແຕໍ່ ລະໄຕມາດ ຫຼ  ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຜນການມອບໂອນສະບບັຮບັຮອງ ໃນ
ໄລຍະ ສາມສບິຫກົ (36) ເດ ອນສຸດທ ັ້າຍ ຂອງ ອາຍຸສ າປະທານ. ຖັ້າເກດີຄວາມ
ຫຼ ັ້າຊ ັ້າ ຫຼ  ບນັຫາໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການມອບໂອນ, ບ ລສິດັໂຄງການ
ຕ ັ້ອງລາຍງານ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ພະລງັງານ ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ທນັທ.ີ 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົບນັທກຶຜນົການກວດກາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຂ ັ້ສະເໜຕີ ໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອ

ເຮດັໃຫ ັ້ການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັ.  
 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການທບົທວນເອກະສານທີໍ່ຈະຖ ກມອບໂອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ9: ການທບົທວນເອກະສານທີໍ່ຈະຖ ກມອບໂອນ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ);  
ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ຂ ັ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທງັໝດົທີໍ່ ຈ າເປັນສ າລບັການມອບໂອນ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້
ໃນແຜນການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານສະບບັຮບັຮອງ.  
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ນ າໃຊ ັ້ງບົປະມານຂອງຕນົ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີ
ງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ສບິສອງ (12) ເດ ອນກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດໄລຍະສ າ
ປະທານ; 

- ໃນວນັທີໍ່ ລດັຖະບານ ແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່ , ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສະໜອງຂ ັ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທງັໝດົທີໍ່ ຈ າ
ເປັນສ າລບັການມອບໂອນ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ແຜນການມອບໂອນຊບັສນິ
ໂຄງການໃຫ ັ້ລດັຖະບານສະບບັຮບັຮອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງ ແລະ 
ງບົປະມານທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນການສ ັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ; 

- ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັເອກະສານຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະ
ແນກສນັຍາ) ນ າສົໍ່ ງເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີ
ງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ; 

- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ຕ ັ້ອງທບົທວນ
ເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເພ ໍ່ ອຊອກຫາຊໍ່ ອງຫວໍ່ າງ ແລະ ບນັຫາ ແລ ັ້ວເຮດັບດົລາຍ
ງານຜນົການທບົທວນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ຫກົ (6) ເດ ອນ
ກໍ່ ອນວນັມອບໂອນ; 

- ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ ຈະປັບປຸງບນັຊຊີບັສນິທີໍ່ ຈະຖ ກມອບໂອນ. 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຜນົການ

ທບົທວນກໍ່ ຽວກບັເອກະສານທີໍ່ ຈະຖ ກມອບໂອນ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ຫກົ (6) ເດ ອນ ນບັແຕໍ່ ວນັທແີຕໍ່ ງຕັ ັ້ງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີ
ງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ . 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ອອກ ບດົລາຍງານຜນົ

ການທບົທວນກໍ່ ຽວກບັເອກະສານທີໍ່ ຈະຖ ກມອບໂອນ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ 
 
ໄລຍະທ ີ2: ໄລຍະການມອບໂອນຕວົຈງິ 
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການກວດກາຮໍ່ ວມກນັ - ສາມ (3) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ ປະທານ  
ໜັ້າວຽກທ ີ10: ການກວດກາຮໍ່ ວມກນັ - ສາມ (3) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ

ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
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- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ; 
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ເຖງິ ຜູ ັ້ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ສີໍ່  (4) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນ
ສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມຕົ ັ້ນຂະບວນການກວດກາຮໍ່ ວມກນັ.   

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ການກວດກາຮໍ່ ວມ ຈະມ ີຕາງໜັ້າບ ລສິດັໂຄງການ, ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍ
ງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າ
ເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ເລີໍ່ ມຂຶ ັ້ນ ສາມ (3) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າ
ປະທານ ຫຼ  ຕາມການສະເໜຂີອງລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານທີໍ່ ຈະຮບັການມອບ
ໂອນ; 

- ໃນການກວດກາດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້, ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ຖ ກມອບໝາຍ ຈະ
ກ ານດົ ຈດຸບກົຜໍ່ ອງໃນການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ອນັໃໝໍ່  ຫຼ  
ອນັທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັໄດ ັ້ສ ັ້ອມແປງ ຫຼ   ແກ ັ້ໄຂ ໃນໂຮງໄຟຟັ້າ ແລະ ປະເມນີມູນຄໍ່ າທີໍ່ ໃຊ ັ້
ໃນການສ ັ້ອມແປງ ຫຼ  ແກ ັ້ໄຂດັໍ່ ງກໍ່ າວ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການປະເມນີເວລາທີໍ່ ຈະສ າ
ເລດັວຽກການສ ັ້ອມແປງ ຫຼ  ແກ ັ້ໄຂດັໍ່ ງກໍ່ າວ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງຮບັຜດິຊອບແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດ
ອາຍຸສ າປະທານ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນການກວດກາຄັ ັ້ງນີ ັ້; 

- ຄວາມຈ າເປັນໃນການກວດກາຕ ໍ່ ມນັ ັ້ນ ຈະຂຶ ັ້ນກບັສະພາບຂອງຊບັສນິ ແລະ 
ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງການວຽກສ ັ້ອມແປງ. ໃນກ ລະນພີບົເຫນັການປໍ່ ຽນແປງ
ສະພາບຂອງຊບັສນິ, ບດົລາຍງານການກວດກາ ຈະກ ານດົໃຫ ັ້ມກີານປັບປຸງ
ເອກະສານໂຄງການ ແລະ ບນັຊຊີບັສນິ ແລະ ໂດຍສະເພາະແຜນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງຊບັສນິ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ຂອງໂຄງການ ລວມທງັອາໄຫຼໍ່ ຕໍ່ າງໆ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶຜນົການກວດກາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຄ າແນະນ າໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແກ ັ້ໄຂ 
ຈດຸບກົຜໍ່ ອງໃນການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ອນັໃໝໍ່  ຫຼ  ອນັທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັ
ໄດ ັ້ສ ັ້ອມແປງ ຫຼ   ແກ ັ້ໄຂ ໃນໂຮງໄຟຟັ້າ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 
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ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົບນັທກຶຜນົການກວດກາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ຄ າແນະນ າ ຈດຸບກົຜໍ່ ອງໃນການດ າ

ເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ອນັໃໝໍ່  ຫຼ  ອນັທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັໄດ ັ້ສ ັ້ອມແປງ ຫຼ   ແກ ັ້
ໄຂ ໃນໂຮງໄຟຟັ້າ.  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມທດົສອບ ການເຮດັວຽກຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃ
ໝໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ11: ການເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມທດົສອບ ການເຮດັວຽກຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່   
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ; 
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ; 
- ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ເຖງິ ຜູ ັ້ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງທງັໝດົ ສີໍ່  (4) ເດ ອນ ກໍ່ ອນສິ ັ້ນ
ສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເພ ໍ່ ອເລີໍ່ ມຂະບວນການທດົສອບ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ 
ບ ລສິດັໂຄງການ ດ າເນນີການທດົສອບຮໍ່ ວມກນັ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ສາມ (3) ເດ ອນ 
ກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເພ ໍ່ ອຢັັ້ງຢ ນວໍ່ າ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີ
ງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ໄດ ັ້ຮບັການເຝິກອບົຮມົເປັນຢໍ່ າງດແີລ ັ້ວ; 

- ໃນກ ລະນທີີໍ່ ເຫນັວໍ່ າ ທມີງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຂາດທກັສະໃດໜຶໍ່ ງ ໃນຊໍ່ ວງດ າເນນີ
ການທດົສອບ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງຮບັຜດິຊອບໃຫ ັ້ການເຝິກອບົຮມົຕ ໍ່ ມ
ອກີ ຕາມຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ອາດຈ າເປັນຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ການເຝິກອບົຮມົຕ ໍ່ ມອກີ
ຫຼງັການມອບໂອນສ າເລດັ ດ ັ້ວຍງບົປະມານຂອງບ ລສິດັໂຄງການເອງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບດົບນັທກຶຜນົການທດົສອບ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ແນະນ າ ຫຼ  ຂ ັ້ສະເໜ ີ ເຖງິ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ການເຝິກອບົຮມົ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານ
ໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ປະສບົຜນົສ າເລດັ ອງີຕາມທກັສະທີໍ່ ຍງັຂາດທີໍ່ ພບົເຫນັໃນ
ໄລຍະການທດົສອບ ຫຼ  ໜງັສ ຢັັ້ງຢ ນການເຝິກອບົຮມົສ າເລດັຜນົແລ ັ້ວ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັແຈ ັ້ງເຊນີ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ບນັຫາກໍ່ ຽວກບັການດ າເນນີງານທີໍ່ ເກດີຈາກການເຝິກອບົຮມົບ ໍ່ ພຽງພ  ຈະເປັນ 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບແກ ັ້ໄຂຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ. ແຕໍ່ ວໍ່ າ ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະບ ໍ່
ຮບັຜດິຊອບໃນກ ລະນ ີ ການຂາດທກັສະທີໍ່ ເກດີຈາກການແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງທມີງານຊກັຊ ັ້າ 
ຫຼ  ມກີານປໍ່ ຽນແປງໃນທມີງານ ໂດຍລດັຖະບານເອງ ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ແຕໍ່ ງຕັ ັ້ງແລ ັ້ວ ຫຼ  
ບນັຫາອ ໍ່ ນໆທີໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ ໄດ ັ້ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຊາບ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ຫກົ (6) ເດ ອນ 
ກໍ່ ອນ ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະຖອນຕວົຈາກການດ າເນນີງານ. 
 
ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ບດົບນັທກຶຜນົການທດົສອບ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ແນະນ າ ຫຼ  ຂ ັ້ສະເໜ ີເຖງິ ບ ລສິດັ

ໂຄງການ ເພ ໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອງີໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາການຂາດທກັສະ ທີໍ່ ພບົເຫນັ
ໃນໄລຍະການທດົສອບ ຫຼ  ໜງັສ ຢັັ້ງຢ ນການເຝິກອບົຮມົສ າເລດັຜນົ.  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການຢັ ັ້ງຢ ນສະພາບຂອງໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ12: ການຢັ ັ້ງຢ ນສະພາບຂອງໂຄງການ 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ

ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການ ທີໍ່ ຢັັ້ງຢ ນວໍ່ າ ຊບັ
ສນິຂອງໂຄງການ ແມໍ່ ນຢູໍ່ ໃນສະພາບການດ າເນນີງານທີໍ່ ດ ີກໍ່ ອນວນັມອບໂອນ
ຊບັສນິ ພ ັ້ອມທງັສ າເນາົສົໍ່ ງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ) ຮບັ
ຊາບ. ບດົລາຍງານນີ ັ້ຕ ັ້ອງລະບຸກໍ່ ຽວກບັການແກ ັ້ໄຂຄ າແນະນ າ ຫຼ  ຂ ັ້ສະເໜທີີໍ່
ເກດີຂຶ ັ້ນຕາມ ບດົບນັທກຶຜນົການກວດກາ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 10 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້; 
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- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ , ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  
ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຈະທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ການ
ຢັັ້ງຢ ນ ຊຶໍ່ ງຈະລະບຸຢໍ່ າງຈະແຈ ັ້ງວໍ່ າ ໂຄງການຢູໍ່ ໃນສະພາບຄບົເງ  ໍ່ອນໄຂການ
ມອບໂອນ (ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ຄ າແນະນ າທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ) ແລະ ຢູໍ່ ໃນສະພາບການດ າເນນີງານໄດ ັ້ ແລະ ບ ໍ່ ມຈີດຸບກົຜໍ່ ອງໃດ; 

- ໃນກ ລະນຍີງັມບີນັຫາກໍ່ ຽວກບັການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ໃນ
ເວລາການມອບໂອນ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງ ບດົລາຍງານການປະເມນີ
ໂຄງການ ໃຫ ັ້ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ແລະ 
ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຕ ໍ່ ມອກີ 
ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ ມາດຕະການ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ການຍອມຮບັເນ ັ້ອໃນບດົລາຍງານການປະເມນີໂຄງການ ຈາກ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ແລະ ການຢັັ້ງຢ ນສະພາບໂຄງການ ຫຼ  ການສະເໜຂີ ບດົລາຍງານ
ການປະເມນີລະອຽດຕ ໍ່ ມ; 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເຮດັບດົ
ລາຍງານສງັລວມຜນົການປະເມນີສະພາບໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເຖງິ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັອອກ
ໃບຢັັ້ງຢ ນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອຢັັ້ງຢ ນວໍ່ າສະພາບຂອງໂຄງການ

ແມໍ່ ນຄບົເງ  ໍ່ອນໄຂການມອບໂອນ ຫຼ  ການສະເໜຂີ ບດົລາຍງານການປະເມນີ
ລະອຽດຕ ໍ່ ມ.  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ13: ການຢັ ັ້ງຢ ນຄວາມສາມາດຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  
ໜັ້າວຽກທ ີ13: ການຢັ ັ້ງຢ ນຄວາມສາມາດຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ

ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ. 
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຂອງບ ລສິດັໂຄງການ ກໍ່ ຽວກບັ ການແກ ັ້ໄຂ ຂ ັ້ສະເໜ ີຫຼ  ຄ າແນະນ າ 
ທີໍ່ ເກດີຂຶ ັ້ນຕາມ ບດົບນັທກຶຜນົການທດົສອບ ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງພຈິາລະນາຂ ັ້ສະເໜ ີຫຼ  ຄ າແນະນ າ ທີໍ່ ເກດີຂຶ ັ້ນຕາມ ບດົ
ບນັທກຶຜນົການທດົສອບ ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ 11 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ 
ແລະ ດ າເນນີການທດົສອບຜນົການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານໃຫ ັ້ 
ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ພະລງັງານ; 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ຈະທບົ
ທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ການຢັັ້ງຢ ນກໍ່ ຽວກບັຄວາມສາມາດຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບ
ການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ໃນການສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານຂອງ
ໂຄງການ; 

- ຖັ້າຈ າເປັນ, ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ 
ສາມາດສະເໜໃີຫ ັ້ດ າເນນີການທດົສອບຄວາມສາມາດຄ ນໃໝໍ່ . 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ - ການຢັັ້ງຢ ນຄວາມສາມາດຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່  ໃນການສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານໂຄງການ ຫຼ  ການສະເໜໃີຫ ັ້ດ າເນນີ
ການທດົສອບຄວາມສາມາດຄ ນໃໝໍ່ ;  

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ເຮດັບດົ
ລາຍງານສງັລວມຜນົການປະເມນີສະພາບໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເຖງິ 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາອະນຸມດັອອກ
ໃບຢັັ້ງຢ ນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອຢັັ້ງຢ ນກໍ່ ຽວກບັຄວາມສາມາດ

ຂອງທມີງານດ າເນນີງານຊຸດໃໝໍ່  ຫຼ  ການສະເໜໃີຫ ັ້ດ າເນນີການທບົສອບ
ຄວາມສາມາດຄ ນໃໝໍ່ .  

 
ໜັ້າວຽກທ ີ14: ການຍກົເລກີສນັຍາຮບັເໝາົ ແລະ ການມອບໝາຍຕໍ່ າງໆ 
ໜັ້າວຽກທ ີ14: ການຍກົເລກີສນັຍາຮບັເໝາົ ແລະ ການມອບໝາຍຕໍ່ າງໆ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ);  



366 

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ; 
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບນັຊສີນັຍາຮບັເໝາົຕໍ່ າງໆທີໍ່ ຍງັມຜີນົນ າໃຊ ັ້ໃນເວລາມອບໂອນ.  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ ງບນັດາສນັຍາຮບັເໝາົການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າ
ລຸງຮກັສາ, ສນັຍາສະໜອງອຸປະກອນກນົຈກັ, ສນັຍາສະໜອງວດັສະດຸ ແລະ 
ສນັຍາຮບັເໝາົອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ບ ລສິດັໂຄງການໄດ ັ້ເຊນັໃນໄລຍະການມອບໂອນ 
ແລະ ຕາມການສະເໜຂີອງ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ); 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ທມີ
ງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ຈະທບົທວນ ແລະ 
ສງັລວມເປັນບນັຊ ີ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສະເໜໃີຫ ັ້ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ຍກົເລກີສນັຍາທີໍ່ ເຫນັວໍ່ າບ ໍ່ ຈ າເປັນສ ບຕ ໍ່ ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງຍກົເລກີສນັຍາຮບັເໝາົທີໍ່  ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ສະ   
ເໜໃີຫ ັ້ຍກົເລກີ ແລະ ລດັຖະບານ ຈະບ ໍ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ໍ່ ມູນຄໍ່ າໃນ
ການຍກົເລກີດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປົກປັ້ອງຈາກບ ລສິດັໂຄງການໃນ
ກ ລະນ;ີ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ເຮດັເອກະສານມອບໝາຍສດິໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານ
ຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ເພ ໍ່ ອສ ບຕ ໍ່ ປະຕບິດັສນັຍາຮບັ  
ເໝາົທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບ ລສິດັດ າເນນີການຍກົເລກີສນັຍາຮບັເໝາົຕໍ່ າງໆ ຕາມການສະເໜຂີອງ ກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ທມີ
ງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ຈະສ າເລດັການທບົທວນ
ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັບນັດາສນັຍາຮບັເໝາົ ຈາກ 
ບ ລສິດັໂຄງການ;  
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- ພາຍຫຼງັບ ລສິດັໂຄງການສ າເລດັການຍກົເລກີສນັຍາຮບັເໝາົ ຕາມການສະເໜ,ີ 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຈະອອກໜງັສ ຢັັ້ງຢ ນພາຍໃນ ສາມ (3) ວນັ ນບັແຕໍ່
ວນັທໄີດ ັ້ຮບັສນັຍາຮບັເໝາົທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອສະເໜຍີກົເລກີ

ສນັຍາຮບັເໝາົທີໍ່ ເຫນັວໍ່ າບ ໍ່ ຈ າເປັນ; 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອຢັັ້ງຢ ນໄດ ັ້ຮບັ

ສນັຍາຮບັເໝາົທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອ.  
 
ໜັ້າວຽກທ ີ15: ການໂອນສດິນ າໃຊ ັ້ການປະກນັໄພ, ການຮບັປະກນັຂອງຜູ ັ້ຮບັເໝາົ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຊບັສນິທາງ
ປັນຍາ, ເອກະສານ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ຂ ັ້ມນູໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ15: ການໂອນສດິນ າໃຊ ັ້ການປະກນັໄພ, ການຮບັປະກນັຂອງຜູ ັ້ຮບັເໝາົ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຊບັສນິທາງ
ປັນຍາ, ເອກະສານ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ຂ ັ້ມນູໂຄງການ  
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ);  

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 

- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ; 
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ເອກະສານ ແລະ ສນັຍາກໍ່ ຽວກບັການປະກນັໄພ, ການຮບັປະກນັຂອງຜູ ັ້ຮບັເໝາົ, 
ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຊບັສນິທາງປັນຍາ, ເອກະສານຄູໍ່ ມ  , ຄ າແນະນ າ ແລະ ຂ ັ້ມູນ
ໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຈະທບົທວນຂະບວນການມອບໂອນສດິດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ 
ໃຫ ັ້ການຮບັຮອງ ຫຼ  ຄ າເຫນັ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ15.1: ການມອບໂອນສດິນ າໃຊ ັ້ປະກນັໄພ, ການຄ ັ້າປະກນັ ແລະ 
ການຮບັປະກນັ 
- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງມອບສດິນ າໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບ

ການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ໃນວນັມອບໂອນ ເພ ໍ່ ອສ ບຕ ໍ່ ນ າໃຊ ັ້ການຄ ັ້າ
ປະກນັ ແລະ ການຮບັປະກນັທງັໝດົ ຈາກ ຜູ ັ້ຮບັເໝາົ ແລະ ຜູ ັ້ສະໜອງ ແລະ 
ການປະກນັໄພທງັໝດົ. 

- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
(ພະແນກສນັຍາ) ແລະ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດ    
ໃໝໍ່  ຈະທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ການຮບັຮອງ ຫຼ  ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຂະບວນການທີໍ່
ຈະເຮດັໃຫ ັ້ການມອບໂອນດັໍ່ ງກໍ່ າວປະສບົຜນົສ າເລດັ. 
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- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ການຊໍ່ ວຍເຫຼ ອລດັຖະບານ ໃນການຕ ໍ່ ອາຍຸການ
ປະກນັໄພທີໍ່ ຈະໝດົກ ານດົໃນເວລາການມອບໂອນ ຕາມການສະເໜຂີອງ
ລດັຖະບານ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ15.2: ການມອບໂອນສດິນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ
- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງມອບໂອນ ແລະ ມອບສດິນ າໃຊ ັ້ ຫຼ   ເຮດັໃຫ ັ້ມກີານ

ມອບໂອນ ຫຼ  ມອບສດິນ າໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າ
ເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ໃນການນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ວທິກີານນ າໃຊ ັ້ທີໍ່
ພວົພນັກບັການດ າເນນີງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໂຮງໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ຈ າເປັນໃນ
ການເຮດັໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່  ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານໂຮງໄຟຟັ້າ ໃນວນັມອບໂອນ. 

- ຂະບວນການນີ ັ້ລວມໄປເຖງິ ການມອບໂອນໂປຼກາຼມໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິ, 
ໂປຼກາຼມໃນການດ າເນນີງານ ແລະ ລະບບົ SCADA ທີໍ່  ບ ລສິດັໂຄງການ 
ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ໃນການດ າເນນີງານໂຄງການ.  

- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ 
ລະບຽບການ) ແລະ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  
ຈະທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ການຮບັຮອງ ຫຼ  ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຂະບວນການທີໍ່ ຈະ
ເຮດັໃຫ ັ້ການມອບໂອນດັໍ່ ງກໍ່ າວປະສບົຜນົສ າເລດັ. 

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ15.3: ການມອບໂອນສດິນ າໃຊ ັ້ຊບັສນິທາງປັນຍາ  
- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງມອບໂອນ ແລະ ມອບສດິນ າໃຊ ັ້ ຫຼ   ເຮດັໃຫ ັ້ມກີານ

ມອບໂອນ ຫຼ  ມອບສດິນ າໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າ
ເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ໃນການນ າໃຊ ັ້ສດິກໍ່ ຽວກບັຂ ັ້ມນູລບັ ແລະ 
ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີໍ່ ເປັນຊບັສນິຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ ຈນົເຖງິວນັມອບ
ໂອນ ຕາມຄວາມຈ າເປັນ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າ
ເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ສາມາດສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານໂຮງໄຟຟັ້າ ໃນວນັ
ມອບໂອນ. 

- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
(ພະແນກສນັຍາ) ແລະ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດ    
ໃໝໍ່  ຈະທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ການຮບັຮອງ ຫຼ  ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຂະບວນການທີໍ່
ຈະເຮດັໃຫ ັ້ການມອບໂອນດັໍ່ ງກໍ່ າວປະສບົຜນົສ າເລດັ.   

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ15.4: ການມອບໂອນສດິນ າໃຊ ັ້ ເອກະສານຄູໍ່ ມ  , ຄ າແນະນ າ ແລະ 
ຂ ັ້ມນູໂຄງການ  
- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງສ າເລດັການມອບໂອນເອກະສານຄູໍ່ ມ  , ຄ າແນະນ າ ແລະ 

ຂ ັ້ມູນໂຄງການ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນຂອງທມີງານ
ຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ຫຼ  ຕາມບດົບນັທກຶຜນົການ
ກວດກາ, ການກວດສອບຕໍ່ າງໆ ກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເພ ໍ່ ອເຮດັໃຫ ັ້
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ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  
ສາມາດສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານໂຄງການ.  

- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
(ພະແນກສນັຍາ) ແລະ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດ    
ໃໝໍ່  ຈະທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ການຮບັຮອງ ຫຼ  ຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັຂະບວນການທີໍ່
ຈະເຮດັໃຫ ັ້ການມອບໂອນດັໍ່ ງກໍ່ າວປະສບົຜນົສ າເລດັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການໂອນ ສດິນ າໃຊ ັ້ການປະກນັໄພ, ການຮບັປະກນັ ແລະ ການຄ ັ້າປະກນັຂອງຜູ ັ້
ຮບັເໝາົ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຊບັສນິທາງປັນຍາ, ເອກະສານຄູໍ່ ມ  , ຄ າແນະນ າ ແລະ ຂ ັ້
ມູນໂຄງການ ສ າເລດັສມົບູນ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການມອບໂອນຊບັສນິໂຄງການ
ທງັໝດົສ າເລດັຜນົດ ັ້ວຍດ ີແລະ ສາມາດກ ານດົບນັຫາ ຫຼ  ຄວາມຂາດຕກົບກົຜໍ່ ອງ
ໃນການມອບໂອນດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຖັ້າມ.ີ 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຈະທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ 
ນບັແຕໍ່ ວນັທີໍ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 15.1: ໜງັສ ຮບັຮອງຜນົສ າເລດັຂອງການມອບໂອນສດິນ າ

ໃຊ ັ້ການປະພນັໄພ ແລະ ການຮບັປະກນັຂອງຜູ ັ້ຮບັເໝາົ; 
- ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 15.2: ໜງັສ ຮບັຮອງຜນົສ າເລດັຂອງການມອບໂອນສດິນ າ

ໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 
- ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 15.3: ໜງັສ ຮບັຮອງຜນົສ າເລດັຂອງການມອບໂອນສດິນ າ

ໃຊ ັ້ຊບັສນິທາງປັນຍາ; 
- ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ 15.4: ໜງັສ ຮບັຮອງຜນົສ າເລດັຂອງການມອບໂອນສດິນ າ

ໃຊ ັ້ ເອກະສານ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ຂ ັ້ມູນໂຄງການ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ16: ການເພີໍ່ມອາໄຫຼໍ່  ແລະ ເຄ ໍ່ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ນຂອງໂຄງການເຂົ ັ້າໃນສາງໃຫ ັ້ຄບົຖ ັ້ວນຄ ນໃໝໍ່   
ໜັ້າວຽກທ ີ16: ການເພີໍ່ມອາໄຫຼໍ່  ແລະ ເຄ ໍ່ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ນຂອງໂຄງການເຂົ ັ້າໃນສາງໃຫ ັ້ຄບົຖ ັ້ວນຄ ນໃໝໍ່   

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ, ພະແນກຕດິຕາມ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກສນັຍາ);  

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ); 
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານກໍ່ ຽວກບັສະຖານະຂອງອາໄຫຼໍ່  ແລະ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ ນຂອງ
ໂຄງການ.  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ໃນວນັມອບໂອນ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຢູໍ່ ສະໜາມ
ໂຄງການ ມ ີ ປະເພດອາໄຫຼໍ່  ດ ັ້ວຍຈ ານວນພຽງພ  ອງີຕາມປະສບົການໃນ
ການດ າເນນີງານຂອງຕນົ ແລະ ຕາມການແນະນ າຂອງລດັຖະບານ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້
ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  
ສາມາດສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານສິໍ່ ງປະກອບສ ັ້າງຂອງໂຄງການ ຫຼງັການມອບ
ໂອນ ໄດ ັ້ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍ ໜຶໍ່ ງ (1) ປີ. ຫຼງັຈາກນັ ັ້ນ ສະຫຸຼບເປັນ ບດົລາຍງານ
ສະຖານະ ຫຼ  ຈ ານວນຂອງອາໄຫຼໍ່ ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ແລະ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ; 

- ໃນວນັມອບໂອນ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງເຮດັໃຫ ັ້ຮບັປະກນັວໍ່ າ ຢູໍ່ ສະໜາມ
ໂຄງການ ມ ີເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ ນຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ ນ ເຄ ໍ່ ອງມ , ອຸປະກອນເຮດັ
ວຽກ ແລະ ກນົຈກັ ຫຼ  ເຄ ໍ່ ອງອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ ບດົລາຍງານຜນົການທບົ
ທວນຂອງ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ຫຼ  ຜນົການ
ກວດກາ ແລະ ການກວດສອບຕໍ່ າງໆ ກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້
ລດັຖະບານ ຫຼ  ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  
ສາມາດສ ບຕ ໍ່ ການດ າເນນີງານໂຄງການ. ຫຼງັຈາກນັ ັ້ນ ສະຫຸຼບເປັນ ບດົລາຍງານ
ສະຖານະ ຫຼ  ຈ ານວນຂອງເຄ ໍ່ ອງດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລ ັ້ວສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ແລະ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສງັລວມຂ ັ້ມູນຂໍ່ າວສານ, ພະແນກຕດິຕາມ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກສນັຍາ), ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການດ າເນນີງານ) ແລະ ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່  ຈະທບົທວນ ແລະ ສງັລວມສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອ
ອອກໜງັສ ຮບັຮອງ ຫຼ  ປະກອບຄ າເຫນັ ກໍ່ ຽວກບັສະຖານະ ແລະ ຈ ານວນ
ຂອງອາໄຫຼໍ່  ແລະ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ ນຂອງໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ການຮບັຮອງຂອງ ກໍ່ ຽວກບັສະຖານະຂອງອາໄຫຼໍ່  ແລະ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ ນຂອງ
ໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສາມສບິ (30) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັບດົລາຍງານສະຖານະ ແລະ ຈ າ
ນວນອາໄຫຼໍ່  ແລະ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ ນ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ຂອງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອຮບັຮອງ ຫຼ  ປະກອບຄ າເຫນັກໍ່ ຽວກບັ 

ການປະກອບອາໄຫຼໍ່  ແລະ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ັ້ປະເພດອ ໍ່ ນຂອງໂຄງການ ເຂົ ັ້າສາງຄບົ
ຖັ້ວນ. 

 
ໜັ້າວຽກທ ີ17: ການຮບັເອາົໃບຢັ ັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນ ຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ 
ໜັ້າວຽກທ ີ17: ການຮບັເອາົໃບຢັ ັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນ ຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ 
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ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ

ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ; 
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນ ຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ໃນວນັມອບໂອນ, ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງອອກໃບຢັັ້ງຢ ນທີໍ່ ລະບຸວໍ່ າ ໂຄງການ
ແມໍ່ ນຢູໍ່ ໃນສະພາບດ າເນນີດ,ີ ບ ໍ່ ມ ີ ຫຼ  ຄ ັ້າງໜີ ັ້ສນິປະເພດໃດ, ບ ໍ່ ມບີນັຫາການ
ປົນເປ ັ້ອນໃນສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ບ ໍ່ ມກີານຮ ັ້ອງຮຽນ ຫຼ  ການຮ ັ້ອງຟັ້ອງໃດ ທີໍ່
ເປັນຜນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງຕ ໍ່ ຄຸນຄໍ່ າຂອງໂຄງການ ຫຼ  ຈະແຊກແຊງການດ າເນນີ
ງານ, ສດິ, ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າຂອງ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງບ ລສິດັກໍ່ ຽວກບັ
ໂຄງການ ລວມໄປເຖງິ ສິໍ່ ງກ ໍ່ ສ ັ້າງໃໝໍ່  ຫຼ  ສິໍ່ ງທີໍ່ ຖ ກສ ັ້ອມແປງ ແລະ ສດິນ າ
ໃຊ ັ້ອ ໍ່ ນໆ. ບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງໃບຢັັ້ງຢ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ; 

- ພາຍຫຼງັໄດ ັ້ຮບັໃບຢັັ້ງຢ ນ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ຈະແຈ ັ້ງ ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, 
ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ແລະ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງອ ໍ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນ ຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໃບຢັັ້ງຢ ນ ຈາກ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ ແຈ ັ້ງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນ 

ຂອງ ບ ລສິດັໂຄງການ. 
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ໄລຍະທ ີ3: ໄລຍະຫຼງັການມອບໂອນສ າເລດັ 
ໜັ້າວຽກທ ີ18: ການແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ແລະ ບນັຫາຄງົຄ ັ້າງ ຫຼງັວນັມອບໂອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ18: ການແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ແລະ ບນັຫາຄງົຄ ັ້າງ ຫຼງັວນັມອບໂອນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ);  

- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ); 

- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ;  
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າໃນການແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງທີໍ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໃນໄລຍະກໍ່ ອນ
ການມອບໂອນສ າເລດັ ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ10 ເຖງິ 16 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານ
ນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ກມົກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ, ທມີງານ
ຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ແລະ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ 
ສງັລວມຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ແລະ ບນັຫາຄງົຄ ັ້າງ ທີໍ່ ກ ານດົໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ10 ເຖງິ 16 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ແລະ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອອອກ
ໜງັສ  ໃນນາມໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ; 

- ໃນວນັມອບໂອນ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຈະອອກໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກບັ ຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ຫຼ  ບນັຫາ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂ ຫຼ  ບ ໍ່ ສ າ
ເລດັຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງການມອບໂອນ ເພ ໍ່ ອໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ສ ບຕ ໍ່ ແກ ັ້ໄຂ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີໍ່ ເໝາະສມົ ຫຼງັຈາກວນັມອບໂອນ; 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ຫຼ  ບນັຫາດັໍ່ ງກໍ່ າວ ດ ັ້ວຍງບົຂອງຕນົ
ເອງ; 

- ຖັ້າຫາກ ບ ລສິດັໂຄງການ ບ ໍ່ ສ າເລດັ ຫຼ  ປະຕເິສດທີໍ່ ຈະແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ຫຼ  
ໜ ັ້າວຽກດັໍ່ ງກໍ່ າວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີໍ່ ເໝາະສມົ, ລດັຖະບານ ມສີດິທີໍ່ ຈະ
ດ າເນີນການແກ ັ້ໄຂເອງ ຫຼ  ວໍ່ າຈ ັ້າງຝໍ່ າຍທີໍ່ ສາມດ າເນີນການ.  ໃນກ ລະນີ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ, ລດັຖະບານມສີດິຖອນເອາົເງນິທດົແທນ ຈາກ ເງນິຄ ັ້າປະກນັຂອງ 
ບ ລສິດັໂຄງການ ທີໍ່ ກ ານດົຕາມໜັ້າວຽກທ ີ5 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ບ ລສິດັໂຄງການ ສ ບຕ ໍ່ ແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ຫຼ  ໜ ັ້າວຽກທີໍ່ ຍງັບ ໍ່ ສ າເລດັ ຫຼງັວນັ
ມອບໂອນ. 
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອອອກໜງັສ  ໃນນາມໜໍ່ ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ສນັຍາ ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ໃນວນັມອບໂອນ  ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງກ ານດົເວລາໃນ
ການດ າເນນີການແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ແລະ ບນັຫາດັໍ່ ງກໍ່ າວ; 

- ຖັ້າ ບ ລສິດັໂຄງການ ບ ໍ່ ດ າເນນີການແກ ັ້ໄຂຕາມກ ານດົເວລາ, ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ ຈະຫກັເອາົເງນິທດົແທນ ຈາກ ເງນິຄ ັ້າປະກນັ ຕາມໜັ້າວຽກທ ີ5 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້  ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ເພ ໍ່ ອແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ຫຼ  ບນັຫາທີໍ່ ຕ ັ້ອງ

ແກ ັ້ໄຂຫຼງັວນັມອບໂອນ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ19: ໃບຢັ ັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນ ຂອງ ລດັຖະບານ 
ໜັ້າວຽກທ ີ19: ໃບຢັ ັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນ ຂອງ ລດັຖະບານ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ - ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເປັນຜູ ັ້ເຊນັໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການ

ມອບໂອນ; 
- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ ແລະ ພະແນກຕດິຕາມໂຄງການ); 
- ກມົຄຸ ັ້ມຄອງພະລງັງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດ າເນນີງານ ແລະ ພະ

ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);  
- ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລດິໄຟຟັ້າ);  
- ກມົແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ  (ພະແນກລງົທນຶ);  
- ກມົນຕິກິ າ (ພະແນກນຕິກິ າພະລງັງານ); 
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ; 
- ທມີງານຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ . 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງການແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງ ທີໍ່ ກ ານດົຕາມ ໜັ້າວຽກ
ທ ີ18 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂຈດຸບກົຜໍ່ ອງທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ຕາມ ໜັ້າວຽກທ ີ 18 
ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ ແລ ັ້ວລາຍງານຜນົຕ ໍ່  ກມົທຸລະກດິ
ພະລງັງານ.  

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ ກມົ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ  ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິ ັ້ນສຸດອາຍຸສ າປະທານ ແລະ ທມີງານ
ຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່  ເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ມຄີ າເຫນັ 
ສົໍ່ ງກມົທຸລະກດິພະລງັງານ. 
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ໜັ້ວຍວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ19.1 
ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຈະທບົທວນຄວາມຄ ບໜັ້າຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ພ ັ້ອມ
ທງັສງັລວມຄ າເຫນັຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຮໍ່ າງໃບຢັັ້ງຢ ນ ເພ ໍ່ ອລາຍ
ງານ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ19.2 
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາ ເຊນັໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັ
ການມອບໂອນຊບັສນິທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທ ີ19.3 
ພາຍຫຼງັ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເຊນັໃບຢັັ້ງຢ ນ, ກມົທຸລະ
ກດິພະລງັງານ ສົໍ່ ງໃບຢັັ້ງຢ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ແຈ ັ້ງໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຮບັຊາບ. ໃບຢັັ້ງຢ ນ ຈະລະບຸກໍ່ ຽວກບັ ພນັທະທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອຂອງ
ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນ ສົໍ່ ງໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍພນັທະທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອຂອງບ ລສິດັໂຄງການ, ຖັ້າມ.ີ 

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສອງ (12) ເດ ອນ ຫຼງັຈາກ ວນັມອບໂອນຊບັສນິ ຫຼ  ສາມ (3) ເດ ອນ 
ພາຍຫຼງັສ າເລດັການແກ ັ້ໄຂຈດຸບຸກຜໍ່ ອງ ໂດຍເລ ອກໜຶໍ່ ງໃນສອງວນັດັໍ່ ງກໍ່ າວ ທີໍ່
ເກດີຂຶ ັ້ນຕາມຫຼງັ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜັ້າວຽກທ ີ 19.1: ໜງັສ ສະເໜ ີລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  

ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ເຊນັໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນຊບັສນິ;  
- ໜັ້າວຽກທ ີ19.2: ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຮບັຮອງ ແລະ 

ເຊນັ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນຊບັສນິ; 
- ໜັ້າວຽກທ ີ19.3: ໜງັສ ນ າສົໍ່ ງ ໃບຢັັ້ງຢ ນສ າເລດັການມອບໂອນຊບັສນິ ເຖງິ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 
 
ໜັ້າວຽກທ ີ20: ການສົໍ່ ງເງນິຄ ັ້າປະກນັການມອບໂອນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ20: ການສົໍ່ ງເງນິຄ ັ້າປະກນັການມອບໂອນ 
ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ (ພະແນກສນັຍາ). 

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມນູທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ໜງັສ ສະເໜຂີອງ ບ ລສິດັໂຄງການ ຫຼງັສ າເລດັປະຕບິດັພນັທະທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອ ຕາມກ າ
ນດົໄວ ັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທ ີ19 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້. 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບສະໜອງ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ
ທີໍ່ ຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ 

ບ ລສິດັໂຄງການ. 
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ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໜ ັ້າວຽກ 

- ບ ລສິດັໂຄງການ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັພນັທະທີໍ່ ຍງັເຫຼ ອຂອງຕນົ ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນ 
ໜັ້າວຽກທ ີ19 ຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານນີ ັ້ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ ແລ ັ້ວອອກໜງັສ ສະ 
ເໜ ີເຖງິ ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງ ເງນິຄ ັ້າປະກນັ ຄ ນໃຫ ັ້ບ ລສິດັ; 

- ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ຈະທບົທວນ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ. 
ຖັ້າເຫນັວໍ່ າ ສ າເລດັຕາມ, ກມົທຸລະກດິພະລງັງານ ແລະ ບ ລສິດັໂຄງການ ຈະ
ດ າເນນີຂັ ັ້ນຕອນຖອນເງນິຄ ັ້າປະກນັ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງຄ ນ ບ ລສິດັໂຄງການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ເງນິຄ ັ້າປະກນັການມອບໂອນຊບັສນິ ສົໍ່ ງຄ ນໃຫ ັ້ ບ ລສິດັໂຄງການ. 
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ 

ພາຍໃນ ສບິສີໍ່  (14) ວນັ ນບັແຕໍ່ ວນັທໄີດ ັ້ຮບັໜງັສ ສະເໜ ີຈາກ ບ ລສິດັ
ໂຄງການ. 

ໝາຍເຫດ ເອກະສານທີໍ່ ກ ານດົໃຊ ັ້ໃນການສ ໍ່ ສານສ າລບັໜ ັ້າວຽກນີ ັ້ ມຄີ : 
- ໜງັສ  ເຖງິ ບ ລສິດັໂຄງການ ແຈ ັ້ງການຮບັຮອງການສົໍ່ ງ ເງນິຄ ັ້າປະກນັການ

ມອບໂອນ ຄ ນໃຫ ັ້ບ ລສິດັ. 
 
 

ພາກທ ີIII  
ບດົບນັຍດັສຸດທ ັ້າຍ 

 
 

V. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
1. ວທິກີານປັບປຸງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານໃນກ ລະນມີກີານປໍ່ ຽນແປງຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ຫຼ  ໜ ັ້າວຽກ 

ໃນກ ລະນມີກີານປໍ່ ຽນແປງກໍ່ ຽວກບັຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບໃນໜັ້າວຽກ ຫຼ  ມກີານປໍ່ ຽນແປງເນ ັ້ອໃນຂອງບນັດາ
ໜັ້າວຽກໃນຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານຂອງຄ າແນະນ າສະບບັນີ ັ້, ມອບໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບເດມີ ແຈ ັ້ງເປັນລາຍລກັ
ອກັສອນ ພ ັ້ອມທງັສົໍ່ ງ ຮໍ່ າງໜ ັ້າວຽກສະບບັປັບປຸງ ແລະ ເອກະສານອ ັ້າງອງີ ໃຫ ັ້ ກມົນຕິກິ າ, ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ອອກການຮບັຮອງ.  

 
2. ວທິກີານແກ ັ້ໄຂກ ລະນນີຕິກິ າສ າຄນັຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານມຂີ ັ້ກ ານດົຂດັກນັ 

ຂ ັ້ກ ານດົຂອງຂັ ັ້ນຕອນມາດຕະຖານໃນຄ າແນະນ າສະບບັນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  
ຊຶໍ່ ງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າອງີໃສໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ໍ່ ອສງັລວມເປັນ
ໜັ້າວຽກສ າຄນັເຂົ ັ້າໃນແຕໍ່ ລະຂັ ັ້ນຕອນດັໍ່ ງກໍ່ າວ. ຖ ັ້າການປະຕບິດັຕວົຈງິຫາກມອີນັແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັ
ຕາມການແນະນ າ ແລະ ນຕິກິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ໃນກ ລະນ ີນຕິກິ າສ າຄນັຂອງຂັ ັ້ນຕອນ ຫາກມຂີ ັ້
ກ ານດົຂດັກນັ ແມໍ່ ນໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມຂ ັ້ກ ານດົ ຂອງກດົໝາຍວໍ່ າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງນຕິກິ າ. 

 
 
 




