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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

-----===000===----- 

ຫ້ອງການລດັຖະບານ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລ້ອມ  

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 

 

ຂ ແ້ນະນ  າ: 

• ຄ  າຮອ້ງສາມາດຍ ິ່ ນເປັນພາສາລາວ.   

• ບນັທດັຖານທີິ່ ຈະໄດທຶ້ນມດີ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ (i) ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດແລະແຜນການຂອງ ລດັຖະບານ /

ແຂວງ; (ii) ຖ ກກບັໜຶິ່ ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊວີະນາໆ

ພນັ, ຄວບຄມຸມນົລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ ດນິ); (iii) ຖ ກກບັຕວົຊີວ້ດັຢິ່າງໜ້ອຍ 1 ຕວົ

ຂອງ ກປສ (iv) ບ ິ່ ມກີດິຈະກ  າທີິ່ ເກ ອດຫ້າມ.   

• ໂຄງການຍິ່ອຍ, ຖາ້ແມິ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດຕ້້ອງມຜີນົງານທີິ່ ດເີພ ິ່ ອຈະຕ ິ່ ໃນປີຕ ິ່ ໄປ. ການປະເມນີຜນົງານປະຈ  າປີ ພວົພນັ 

ກບັທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະຜນົໄດຮ້ບັໃນປີນ ັນ້ ຊຶິ່ ງໄດກ້  ານດົໄວ.້ 

 

ເລກລະຫດັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍຂອງ ກປສ: 

1. ຊ ິ່ ແລະທີິ່ ຢູິ່ຂອງອງົການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຍິ່ອຍ: 

ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ພຊສ)  

ແຂວງບ ິ່ ແກວ້. 

ຖະໜນົ, ບາ້ນຫວ້ຍຊາຍໃຕ,້ ເມ  ອງຫວ້ຍຊາຍ, ແຂວງບ ິ່ ແກວ້. 

ໂທລະສບັ: 084 212136, ແຟັກ: 084 212136.   

2. ຊ ິ່ , ໜາ້ທີິ່ , ບິ່ອນພວົພນັ 

ລະອຽດ ຈດຸປະສານງານຜູ້

ສະເໜີຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ໂຄງການຍິ່ອຍ 

1) ທິ່ານ ວລິະສອນ  ທອງສະຫວດັ, ຮອງຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ 

ນ  າ້, (ພຊສ) ແຂວງ ບ ິ່ ແກວ້ 

ມ ຖ : 020 55783009;  ອເີມວ: Vilasone.tv@hotmail.com 

2) ທິ່ານ ສມົຈດິ ແກວ້ໄມພິດ, ພະນກັງານ ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ 

ນ  າ້ 

ມ ຖ : 020 23926699. 

ອເີມວ: somchith.kmp@hotmail.com 

3. ລະດບັພ ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ (ອາດຫຼາຍກວິ່າ 1 

ທາງເລ ອກ) 

□ລະດບັສາກນົ 

□ສນູກາງ/ລະດບັຊາດໃຫບ້ອກເຂດເປ້ົາໝາຍ:  

 ລະດບັແຂວງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊ ິ່ ແຂວງ:  ບ ິ່ ແກວ້ 
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 ລະດບັເມ  ອງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊ ິ່ ເມ  ອງ: ເມ  ອງ ຕ ົນ້ເຜ້ິງ, ເມ  ອງ

ຫວ້ຍຊາຍ. 

4. ຊ ິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍ ຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນນ  າ້ຍາວ-ນ  າ້ຍອງ ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັຫວ້ຍຕາບ. 

5. ຈ  ານວນທຶນທີິ່ ຂ :  

(ງບົໂດຍປະມານ ເປັນເງນິ

ກບີ) 

   600 ລາ້ນກບີ 

6. ກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງ ກປສ ທີິ່  

ໃຫທຶ້ນ: (ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງ

ເລ ອກ) 

□ ນະໂຍບາຍ 

 ຊວີະນາໆພນັ 

□ ຄວບຄມຸມນົລະພິດ   

□ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ 

□ ຄຸມ້ຄອງທີິ່ ດນິ 

7. ໜາ້ວຽກການຈດັຕ ັງ້ ຫຼ  ຂະແ

ໜງການທີິ່ ພວົພນັກບັ ໂຄງ

ການຍິ່ອຍ, ສິິ່ ງທາ້ທາຍແລະ

ບລິູມະສິດ (ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໜ້

າທີິ່ ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດ

ສາມາດແລະໜ້າວຽກທີິ່ ເຮັດ ໃນ

ປະຈບຸນັທີິ່ ພວົພນັກບັປິ່າສະຫງວນ, 

ສດັປິ່າ, ສິິ່ ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງ

ກນັທາງສງັຄມົ, ສີິ່ ງທ້າທາຍ, ບລິູ

ມະສິດທີິ່ ຕ້ອງການແລະ ສະເໜີ

ແນວທາງໃນການແກໄ້ຂ ບລິູມະສິດ 

ແລະ ຂ ຄ້ງົຄ້າງດ ັິ່ງກິ່າວ) 

ສະພາບລວມຂອງແຂວງ: ແຂວງບ ິ່ ແກວ້ ຕ ັງ້ຢູິ່ທິດຕາເວັນຕກົ

ສິ່ຽງເໜ ອຂອງປະເທດລາວ,ທິດຕາເວັນຕກົມຊີາຍແດນຕດິກບັຣາຊະອະ

ນາຈກັໄທ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມາ,ທິດຕາເວັນອອກຕິດກບັ ແຂວງ

ຫຼວງນ  າ້ທາ ແລະ ແຂວງອດຸມົໄຊ,ທິດໃຕຕ້ດິກບັ ແຂວງໄຊຍະບລີູ 

ແລະທິດເໜ ອຕດິກບັຫຼວງນ  າ້ທາ  ແຂວງບ ິ່ ແກວ້ເປັນແຂວງພດູອຍມີ

ເນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົ 6,196 ກໂິລຕາແມດັ,ປະກອບມ ີ 5 ເມ  ອງຄ : ເມ  ອງ 

ຫວ້ຍຊາຍ,ເມ  ອງ ຕ ົນ້ເຜ້ິງ,ເມ  ອງ ເມງິ,ເມ  ອງ ປາກທາ ແລະ ເມ  ອງ 

ຜາອດຸມົ,ມຈີ  ານວນ 292 ບາ້ນ,ແບິ່ງອອກເປັນ 65 ກຸິ່ມບາ້ນ.ມພີນົລະ

ເມ  ອງທງັໝດົ 156,173 ຄນົ ຄວາມໜາແໜນ້ສະເລິ່ຍ25 ຄນົ / 1 ກິ

ໂລຕາແມດັ,ອດັຕາຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ 7.5 % / ປີລວມ

ຍອດຜະລິດຕະພນັສະເລິ່ຍໃສິ່ຫວົຄນົໃນແຕິ່ລະປີບນັລ ຸ 621.3 ໂດລາ/

ຄນົ; ແຂວງບ ິ່ ແກວ້ ຍງັມທີ  າມະຊາດສວຍສດົງດົງາມທາງດາ້ນ ປິ່າໄມ,້ 

ຜ ນແຜິ່ນດນິ, ແຫຼິ່ງນ  າ້, ແຮິ່ທາດ, ອາກາດ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ອຶິ່ ນໆ 

ອນັອດຸມົສມົບນູສາມາດເປັນທິ່າແຮງສ  າຄນັໃນການສາ້ງສາພດັທະນາ. 

ແຂວງ ບ ິ່ ແກວ້ ມປີິ່າສະຫງວນແຫິ່ງຊາດ 1 ແຫິ່ງ (ປິ່າສະຫງວນນ  າ້

ກ ິ່ານ) ມເີໜ ້ອທີິ່ ທງັໝດົ 136,000 ເຮັກຕາ, ປິ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 

ແລະ ຂອງເມ  ອງມຈີ  ານວນ 5 ແຫິ່ງ ລວມເນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົ  19,972 

ເຮັກຕາ ແລະປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດມ ີ 4 ແຫິ່ງລວມເນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົ 

175,514 ເຮັກຕາ,ປິ່າປ້ອງກນັລະດບັເມ  ອງມ ີ2 ແຫິ່ງລວມເນ ອ້ທີິ່ ທງັໝ ົ

ດ 12,483 ເຮັກຕາ, ປິ່າປ້ອງຮກັສາແຫຼິ່ງແກິ່ນພນັມ ີ 3 ແຫິ່ງ ລວມ

ເນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົ 150,809 ເຮັກຕາ ແລະ ລວມເນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົຂອງປິ່າ

ປ້ອງກນັ 338,806  ເຮັກຕາ. 

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສງິແວດລອ້ມແຂວງບ ິ່
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ແກວ້ຂຽນຫຍ ວ້ ິ່າ: (ພຊສ) ສງັກດັຢູິ່ໂຄງປະກອບການຈດັຕ ັງ້ຂອງແຂວງ 

ມພີາລະບດົບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນ ທ  າມະ

ຊາດ ແລະ ສງິແວດລອ້ມ,(ກຊສ); ອງົການປກົຄອງແຂວງໃນການຄຸມ້

ຄອງບ ລິຫານປກົປກັຮກັສາຄຸມ້ຄອງຟ ້ ້ນຟບູລູະນະກິ່ຽວກບັສິິ່ ງແວດລອ້ມ,

ຊບັພະຍາກອນນ  າ້, ດນິ, ປິ່າໄມ,້ ອາກາດ, ຊວີະນາໆພນັ, ແຮິ່ທາດ 

ພອ້ມທງັຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັທ  າມະຊາດກິ່ຽວກບັການປິ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າ

ອາກາດ, ອຕຸນຸຍິມົແລະອທຸກົກະສາດ ໃນຂອບເຂດທອ້ງຖິິ່ນຂອງຕນົ. 

     ຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ:  ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ 

ຂຽນຫຍ ວ້ ິ່າ (ຂຊນ) ສງັກດັໃນໂຄງປະກອບກງົຈກັ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້  າ-

ນ  າພາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂອງ ພຊສ ແຂວງ ມພີາລະບດົບາດເປັນ ເສນາ

ທິການໃຫແ້ກິ່ການນ  າ ຂອງ ພຊສ ໃນການຄຸມ້ຄອງ, ອະນລຸກັ, ຟ ້ນຟ,ູ 

ນ  າໃຊແ້ລະພດັທະນາ ນ  າ້ໜາ້ດນິ, ນ  າ້ໃຕດ້ນິ, ນ  າ້ອອກບ ິ່ , ປະລິມານ, 

ຄນຸນະພາບໃນແມ ິ່ນ  າ້ລ  າເຊ, ຫວ້ຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບງຶ, ດນິບ ລິເວນນ  າ້

, ພ ດ, ສດັນ  າ້, ຫີນ, ຫີນແຮິ່, ຊາຍ, ແຮິ່ທາດແລະອ ິ່ ນໆ ທີິ່ ຢູິ່ໃນນ  າ້. 

ຂຊນ ມພີະນກັງານທງັໝດົມພີະນກັງານ 4 ຄນົ, ຍງິ 0 ຄນົ ແລະ ຢູິ່ 

ຫຊສ ເມ  ອງ 2 ຄນົ. ໃນນ ັນ້ແບິ່ງອອກເປັນ 2 ໜິ່ວຍງານຄ : ໜິ່ວຍ

ງານຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ແລະໜິ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງຄນຸນະພາບນ  າ້

ແລະສາ້ງຈດິສ  ານກຶ. 

ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ (ຂຄຊປ) ເປັນຂະແໜງ 

ການທີິ່ ສາ້ງຕ ັງ້ຂ ນ້ໃໝິ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້  າ-ນ  າພາຂອງ ພຊສ ແຂວງ 

ແລະ ກຊສ ມພີາລະບດົບາດເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກິ່ການນ  າຂອງ 

ພຊສ ແຂວງ ໃນການຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ, ຟ ້ນຟປູິ່າສະຫງວນ 

ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັພາຍໃນແຂວງ. ຂະແໜງຄຸມ້ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມມ້ ີ

ພະນກັງານທງັໝດົ 8 ຄນົ, ຍງິ 1 ຄນົ, ມອີາສາສະໝກັ 7 ຄນົ ແລະ 

ຢູິ່ ຫຊສ ເມ  ອງ 6 ຄນົ, ທີິ່ ບນັຈເຸຂ້ົາໃນ 3 ໜິ່ວຍງານຄ : ໜິ່ວຍງານ

ຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນ, ໜິ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ ແລະ ໜິ່ວຍ

ງານສ  າຫຼວດກວດກາປິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັ. ພະນກັງານ ຈ  າ

ນວນໜຶິ່ ງ ຂອງຂະແໜງ ແມ ິ່ນລງົປະຈ  າຢູິ່ຫອ້ງການພາກສະໜາມ 

ຂອງປິ່າສະຫງວນ ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດ. ປິ່າສະຫງວນແລະ ປິ່າ

ປ້ອງກນັດ ັິ່ງກ ິ່າວ ຍງັບ ິ່ ທນັມແີຜນຄຸມ້ຄອງເທ ິ່ ອ. 

 

ສິິ່ ງທີິ່ ທ້າທາຍແລະບລິູມະສິດ:  ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງພາກສິ່ວນ 

ຕິ່າງໆ ລວມທງັຊາວບາ້ນກ ິ່ຄ ຂະແໜງການຕິ່າງໆໃນການຄຸມ້ຄອງ
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ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ແມ ິ່ນຍງັໜອ້ຍ, ການໃຫຄ້ວາມສ  າຄນັໃນການຄຸມ້

ຄອງ ຍງັບ ິ່ ທນັໄດດ້ເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນ, ຍງັມກີານບກຸລກຸ, ເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍ, ຊ -້

ຂາຍ ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມຢ້ິ່າງຊະຊາຍໂດຍສະເພາະແມ ິ່ນຈາກປິ່າ

ສະຫງວນ ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງນີ.້ 

ພອ້ມນີ,້ ຂຄຊປ ແຂວງ ມກີອ້ງຖິ່າຍຮບູທ  າມະດາ 1 ໜິ່ວຍ 

ແລະ ຄອມພີວເຕ ີ2 ໜິ່ວຍ, ລດົຈກັ 4 ຄນັ, ລດົໃຫຍິ່ 2 ຄນັ, GPS 

2 ໜິ່ວຍ. ອປຸະກອນເຫົຼິ່ ານີ ້ ຖ ວິ່າບ ິ່ ພຽງພ . ອນັທີິ່ ຈ  າກດັທີິ່ ສດຸ ແມ ິ່ນ

ງບົປະມານສ  າລບັການເຄ ິ່ ອນໄຫວປະຈ  າປີ ດ ັິ່ງນ ັນ້ຕອ້ງໄດອ້າໃສທຶນ

ຊິ່ວຍເຫຼ ິ່ ອເປັນສິ່ວນໃຫຍິ່. 

ສະນ ັນ້, ບລິູມະສິດຄວາມຕອ້ງການ ແມ ິ່ນການປບັປງຸຄວາມອາດ

ສາມາດໃຫພ້ະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ, ເມ  ອງ ແລະ ບາ້ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ ກ ິ່ຄ ຊວີະນາໆພນັ ໂດຍສະເພາະ ການກວດກາ

ຕດິຕາມ, ການປກູຈດິສ  ານກຶ, ການກ  ານດົເຂດຄຸມ້ຄອງແລະເຂດຫວງ

ຫາ້ມ, ການສາ້ງລະບຽບການແລະການບງັຄບັໃຊມ້າດຕະການ ລວມທງັ

ການຈດັຕ ັງ້ຕວົຈງິຢູິ່ພາກສະໜາມ. ພອ້ມນ ັນ້, ຍງັຕອ້ງການໃຫມ້ກີານ

ສາ້ງ ບນັດາຄູິ່ມ  ແນະນ  າຕິ່າງໆ, ລະບບົການເຮັດວຽກ, ການຮຽນຮູກ້ານ

ຂຽນແຜນຈດັສນັ, ຂ ນ້ແຜນ ແລະ ລາຍງານ. 

 

ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ:  ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໂຄງການຍິ່ອຍຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັດ ັິ່ງກ ິ່າວ ແມ ິ່ນຜິ່ານການປຶກສາຫາລ  

ກບັບນັດາຂະແໜງການທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງແລະເມ  ອງ ໃຫເ້ປັນ

ລະບບົ. ສິ່ວນກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ, ຂະແໜງເປັນຜູຮ້ບັຜິດ 

ຊອບວາງແຜນ ແລະ ເມ  ອງຫຼ ໜິ່ວຍງານຂອງ ພຊສ ແຂວງ ຫຼ  

ພາກສິ່ວນອ ິ່ ນໆ ຈະໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ພຊສ 

ແຂວງທີິ່ ຈະໄດຕ້ດິຕາມເປັນແຕິ່ລະໄລຍະ. 

8.  ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ  

(ໃຫ້ຂຽນປະໂຫຍກດຽວ) 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນນ  າ້ຍາວ-ນ  າ້ຍອງ 

ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັຫວ້ຍຕາບ. 

9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ ແລະ 

ຍດຸທະສາດຂອງລດັຖະບານ 

ທີິ່ ສະໜບັສະໜນູໂດຍໂຄງ 

ການຍິ່ອຍ (ລວມທງັແຜນຍດຸ

ທະສາດຂອງແຂວງຖາ້ເປັນໄປ

ໄດ)້. 

ໂຄງການຍິ່ອຍນີໄ້ດສ້ະໜບັສະໜນູ ບນັດາຍດຸທະສາດແຫິ່ງຊາດ

ທີິ່ ສ  າຄນັຕິ່າງໆ ດ ັິ່ງລຸິ່ມນີ:້ 

▪ ຍດຸທະສາດປິ່າໄມແ້ຫິ່ງຊາດ ແຕິ່ນີ ້ ເຖງິ ປີ 2020 ເພ ິ່ ອເພ້ີມການ

ປກົຫຸມ້ຂອງປິ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້70%. 

▪ ຍດຸທະສາດສິິ່ ງແວດລອ້ມແຕິ່ນີເ້ຖງິ ປີ 2020 ເພ ິ່ ອໃຫມ້ສີິິ່ ງແວດ
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ລອ້ມທີິ່ ດ.ີ 

▪ ແຜນການຂອງ ພຊສ ແຂວງ ສ  າລບັ 2016-2020. 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພ້ຶນ ແລະ 

ລະດບັໂລກ ທີິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍ 

ສະໜບັສະໜນູຫຼ ປະກອບ 

ສິ່ວນ (ເຊັິ່ ນ: ການຮິ່ວມມ  

ລະຫວິ່າງຊາດ, ການແລກປິ່ຽນ 

ຄວາມຮູ,້ ປ້ອງກນັການຄ້າ-ຂາຍ 

ສດັປິ່າທີິ່ ຜິດກດົໝາຍ ໃນພາກພ ້ນ) 

  

 

11. ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ (ຂຽນລາຍການຕວົຊີວ້ດັຜນົ 

ໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ພ້ອມ

ທງັອະທິບາຍຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັສະ

ເພາະ ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ຜນົຮບັ

ແລະ ຜນົກະທບົ ເປັນຜນົປະໂຫຍດ

ໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ ງສະເພາະກິ່ຽວ

ກບັສິິ່ ງຂອງ ຫຼ  ການບ ລິການກຸິ່ມຜູ້

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ເປົາ້ໝາຍ).   

ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍມດີ ັິ່ງນີ:້ 

1. ຈ  ານວນຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ (ຄນົ ແລະ ແຍກເພດ). 

2. ຄວາມສາມາດຂອງການເຄ ິ່ ອນໄຫວ ຂອງຂະແໜງ ຄຊປ. 

3. ຈ  ານວນບາ້ນທີິ່ ເຂ້ົາຮິ່ວມ (ບາ້ນ). 

12. ຜນົໄດຮ້ບັຕ ົນ້ຕ ຂອງໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ (ສິິ່ ງຂອງຫຼ ການບ ລິການທີິ່

ໄດຮ້ບັຈາກການກະທບົໃສິ່ ຂອງ

ໂຄງການ ເຊັິ່ ນ: ຈ  ານວນ

ພະນກັງານທີິ່ ໄດຝ້ ກ, ເອກະສານຄູິ່

ມ   ເປັນຈ  ານວນໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ໄດສ້້າງ

ຂຶນ້) 

1. ຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ຈ  ານວນ 20 ຄນົ; ຍງິ 4 ຄນົ.   

2. ຂຄຊປ ມຄີວາມສາມາດເຄ ິ່ ອນໄຫວດຂີ ນ້. 

3. ບາ້ນທີິ່ ເຂ້ົາຮິ່ວມ ຈ  ານວນ 11 ບາ້ນ. 

- ບາ້ນນ  າ້ເກິິ່ ງໄໝິ່, ບາ້ນນ  າ້ເກິິ່ ງເກົິ່ າ, ບາ້ນນ  າ້ຍອນເກົິ່ າ, 

ບາ້ນນ  າ້ຍອນໄໝິ່, ບາ້ນລາວຫຼວງ, ບາ້ນປະນະ, ບາ້ນຫວ້ຍ

ສາລາ, ບາ້ນດອນຄນູ, ບາ້ນຫວ້ຍຕາບ, ບາ້ນຫວ້ຍມ ິ່ອນ ແລະ 

ບາ້ນໜອງຊາຍ. 

4. ແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ; ພອ້ມບດົສະຫຸຼບການ ເຄ ິ່ ອນໄຫວຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນດ ັິ່ງກ ິ່າວ. 

13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ  າ (ຂຽນລາຍການອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ  າທີິ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກດີຜນົໄດຮ້ບັຂາ້ງເທີງ. ບ ິ່

ຄວນໃຫ້ຫຼາຍຫວິ່າ 5 ອງົປະກອບ  (ເບີິ່ ງລາຍລະອຽດຢູິ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ  າປີຄດັຕິດ). 

ອງົປະກອບ ກດິຈະກ  າຕ ົນ້ຕ  

ອງົປະກອບ 1. ສາ້ງຄວາມ 

ອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ປິ່າປ້ອງກນັ. 

ກດິຈະກ  າ 1.1   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ວາງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ໂຄງການຍິ່ອຍ. 

ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫວ້ຽກງານໂຄງການໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສ  າເລັດ

ຜນົເປັນຢິ່າງດ ີ ທກຸໆພາກສິ່ວນທີິ່ ມສີິ່ວນຮິ່ວມຂ ັນ້ແຂວງ, ຂ ັນ້ເມ  ອງ 
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ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນ ຕອ້ງໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລ ກນັ ແລະ ໄດກ້  ານດົພາລະ

ບດົບາດ ໂດຍມກີານແບິ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວິ່າງແຂວງ, ເມ  ອງ 

ແລະ ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ ກ ິ່ຄ  ພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງ, ຂ ັນ້ເມ  ອງ 

ປະມານ 25 ຄນົ 1ວນັ ໄດມ້ກີານຮບັຮູແ້ລະເຂ້ົາໃຈເປັນອນັໜຶິ່ ງອນັ

ດຽວກນັ. ສະນ ັນ້, ກດິຈະກ  ານີ ້ກ ເປັນກດິຈະກ  າທີິ່ ສ  າຄນັ ໃນຂ ັນ້ຕອນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.2. ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນ ແລະ 

ປິ່າປ້ອງກນັ ໃຫ້ພະນກັງານເມ ອງ ແລະ ບ້ານ. 

ນອກຈາກຝຶກອບົຮມົໂດຍສນູກາງໃຫແ້ຂວງແລວ້ (ຈາກ

ໂຄງການຍິ່ອຍຂອງ ມຊ ແລະ ກຄຊປ), ພຊສ ແຂວງ ຈະຈດັຝຶກ

ອບົຮມົໃຫເ້ມ  ອງແລະບາ້ນກິ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າຄຸມ້ຄອງປິ່າ

ສະຫງວນ (ລວມທງັຂອງໂຄງການ) ໃຫໄ້ດຢ້ິ່າງໜອ້ຍ 15 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.3 ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງທີິ່ ມ ີ

ໂຄງການ ປະແພດດຽວກນັ.    

ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ: 

• ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງທີິ່ ມໂີຄງການ

ປະເພດດຽວກນັນີຢູ້ິ່ພາກເໜ ອ ຢິ່າງໜອ້ຍ 2 ເທ ິ່ ອ ແລະເປັນ

ເຈົາ້ພາບເອງເທ ິ່ ອ 1.  

• ຈະໄດໄ້ປແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງພາກໃຕ ້ 1 ຄ ັງ້ (ປະມານ

ເດ ອນ 9 ຂອງປີ 2016 ຢູິ່ ສາລະວນັ, 2017 ຢູິ່ ອດັຕະປ  

ແລະ 2018 ຢູິ່ ຈ  າປາສກັ) ໃນການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການປິ່າ

ສະຫງວນ ແລະປິ່າປ້ອງກນັ 3-4 ຄນົ, ໃນນີອ້າດມາແລກປິ່ຽນ

ບດົຮຽນກບັແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ (ໂຄງການປິ່າປ້ອງກນັ ນ  າ້ມ ິ່ວນ-

ນ  າ້ຍວງ). 

ກດິຈະກ  າ 1.4  ຈດັກອງປະຊຸມຜູ້ມສີິ່ວນຮິ່ວມຂ ັນ້ແຂວງປະຈ  າປີ. 

• ຈດັກອງປະຊຸມຄະນະຊີນ້  າໂຄງການປະຈ  າ 6 ເດ ອນແລວ້, ໃນ

ແຕິ່ລະກາງປີ 

• ຈດັກອງປະຊຸມຜູມ້ສີິ່ວນຮິ່ວມທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ (ເມ  ອງ, ພະແນກການ

ທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ, ຄະນະກ  າມະກ  າການສິິ່ ງແວດລອ້ມ
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ແຂວງ, ແຜນການ, ກກປ, ຫອ້ງການພດັທະນາຊນົນະບດົ...) 

ແນໃສິ່ແລກປິ່ຽນຂິ່າວສານແລະບດົຮຽນນ  າກນັ ໃຫໄ້ດປີ້ລະຄ ັງ້ 

25 ຄນົ. 

ກດິຈະກ  າ 1.5. ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ. 

ພະນກັງານໂຄງການ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັ

ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ 3 ຄນົ (ວຊິາການ, ການເງນິແລະບນັຊ)ີ 

ຈດັໂດຍ ກປສ. 

ກດິຈະກ  າ 1.6. ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການນ  າໃຊກ້ອງທຶນພດັທະນາບ້ານ 

ໃຫ້ທີມງານບ ລິຫານກອງທຶນ ແຕິ່ລະບ້ານເປ້ົາໝາຍໂຄງການ. 

ຄະນະທີມງານບ ລິຫານກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນເປ້ົາໝາຍ

ໂຄງການຈະໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມຝຶກອບົຮມົຮຽນຮູວ້ທີິການນ  າໃຊເ້ງນິທຶນໝູ

ນວຽນຂອງກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ 

ສອດຄິ່ອງກບັລະບຽບການຄຸມ້ຄອງກອງທຶນທີິ່ ໄດກ້  ານດົໃວ.້ 

 

ກດິຈະກ  າ 1.7.ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ມສີິ່ວນຮິ່ວມປະຈ  າປີຂອງ ກປສ. 

 ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມ 

ຜູມ້ສີິ່ວນຮິ່ວມປະຈ  າປີຂອງ ກປສ ໃນແຕິ່ລະປີຈດັໂດຍ ກປສ ເທ ິ່ ອ

ລະ 4 ຄນົ, ລວມ 12 ເທ ິ່ ອຄນົໃນໄລຍະຈດັຕ ັງ້ໂຄງການ 3 ປີ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.8. ເຜີຍແຜິ່ລະບຽບກດົໝາຍທີິ່ ກິ່ຽວຂອ້ງແລະແຜນຄຸມ້

ຄອງປິ່າສະຫງວນນ  າ້ຍອງ-ນ  າ້ຍາວ ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັຫ້ວຍຕາບ. 

ທີມງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ໂດຍມກີານເປັນເຈົາ້ການ

ຂອງເມ  ອງ ຈະໄດເ້ຜີຍແຜິ່ແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນນ  າ້ຍອງ-ຍາວ 

ແລະປິ່າປ້ອງກນັຫວ້ຍຕາບ, ເພ ິ່ ອກ  ານດົກດິຈະກ  າຂອງບາ້ນທີິ່ ກ  ານດົ

ໃນແຜນລວມເອົາການອະນລຸກັປິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັຍອດນ  າ້

(ການລາດຕະເວນ, ປກັຫຼກັໝາຍ),  ການປກົປກັຮກັສາແຫຼິ່ງນ  າ້, 

ການວາງແຜນນ  າໃຊທີ້ິ່ ດນິ ແລະ ການທ  າມາຫາກນິ; ນອກນ ັນ້ ຍງັຈະ

ໄດກ້ະກຽມສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການອະນລຸກັແລະແຜນອະນລຸກັໃນລະ

ດບັບາ້ນໂດຍ  ແມ ິ່ນທີມງານໄດຮ້ິ່າງຊິ່ວຍໄປຜິ່ານຂ ັນ້ບາ້ນ ເພ ິ່ ອມຄີ  າ

ເຫັນ ແລະ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຈຶິ່ງໄດໄ້ປຜິ່ານພາກສິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງເມ  ອງມຄີ  າ

ເຫັນ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງແລວ້ເຊັນຮບັຮອງ; ປະມານ 
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100 ຄນົ.  

ອງົປະກອບທີ 2. ສະໜບັ ສະ

ໜນູແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າ

ສະຫງວນນ  າ້ຍາວ-ນ  າ້ຍອງ 

ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັຫວ້ຍຕາບ ພູ

ຈອມແກວ້. 

 

 

ກດິຈະກ  າ 2.1. ສ  າຫຼວດພ ້ນທີິ່  ແລະ ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ.້ 

       ທີມງານວຊິາການໂຄງການລງົສ  າຫຼວດພ ້ນທີິ່ ປິ່າສະຫງວນນ  າ້

ຍາວ-ນ  າ້ຍອງ ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັຫວ້ຍຕາບ ພຈູອມແກວ້ ຢິ່າງລະອຽດ 

ເພ ິ່ ອສາ້ງແຜນທີິ່  ແລະ ວາງແຜນຄຸມ້ຄອງໃນຕ ິ່ໜາ້. 

 

ກດິຈະກ  າ: 2.2  ເກບັກ າຂ ມ້ນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິິ່ ງແວດ

ລ້ອມ ໃນເຂດບ້ານເປ້ົາໝາຍໂຄງການ. 

 ປະຈບຸນັຂ ມ້ນູຕິ່າງໆໃນປິ່າສະຫງວນຍງັບ ິ່ ທນັໄດເ້ກບັກ  າມາຄບົ

ຖວ້ນເທ ິ່ ອ ເພ ິ່ ອປະເມນີສະພາບຂອງປິ່າດ ັິ່ງກ ິ່າວ, ຕາມແຜນຈດັສນັປິ່າ

ສະຫງວນນ  າ້ຍາວ-ນ  າ້ຍອງ ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັຫວ້ຍຕາບ ພຈູອມແກວ້, 

ທາງໂຄງການຈະໄດເ້ກບັກ  າຂ ມ້ນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຊບັພະຍາ

ກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນເຂດປິ່າສະຫງວນ ແລະ 

ປິ່າປ້ອງກນັ ເພ ິ່ ອປບັປງຸແຜນຄຸມ້ຄອງດ ັິ່ງກ ິ່າວ. 

ກດິຈະກ  າ: 2.3  ສ້າງແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນນ  າ້ຍາວ-ນ  າ້ຍອງ 

ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັຫ້ວຍຕາບ ພຈູອມແກວ້. 

       ຫຼງັຈາກທີມງານໂຄງການໄດຂ້ ມ້ນູຈາກການລງົສ  າຫຼວດພ ້ນທີິ່

ຢິ່າງລະອຽດແລວ້ມາສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນຄຸມ້ຄອງນ  າໃຊ້

ຮິ່ວມກບັຊາວບາ້ນວິ່າເຂດໃດເປັນເຂດຫິ່ວງຫາ້ມເດັດຂາດ, ເຂດໃດ

ເປັນເຂດໃຫປ້ະຊາຊນົທ  າການຜະລິດ, ເຂດໃດເປັນເຂດຟ ້ນຟປູິ່າໄມ,້ 

ເຂດໃດເປັນເຂດອານລຸກັຂະຫຍາຍພນັສດັນ  າ້-ສດັປິ່າ. 

 

ກດິຈະກ  າ: 2.4 ຈດັສນັທີິ່ ດນິ. 

       ທີມງານໂຄງການລງົຈດັສນັທີິ່ ດນິໃຫ ້ 8 ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ

ໂຄງການ, ເພ ິ່ ອແບິ່ງເຂດແດນການຄຸມ້ຄອງນ  າໃຊໃ້ຫເ້ປັນລະບບົ, 

ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ ນ  າໃຊທີ້ິ່ ດນິໄດຫ້ນັເຂ້ົາສູິ່ລະບຽບການຕິ່າງໆ 

ຢິ່າງຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍທີິ່ ດນິ ແລະ ກດົໝາຍປິ່າໄມ.້ 

 

ກດິຈະກ  າ: 2.5  ສ  າຫຼວດກ  ານດົຈດຸປກັຫຼກັໝາຍ;  ສ້າງ ແລະ ຕິດ

ຕ ັງ້ຫຼກັໝາຍເຂດແດນ. 

ທີມງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ຈະໄດລ້ງົສມົທບົກບັເມ  ອງ 

ແລະ ບາ້ນເປ້ົາໝາຍໂຄງການ ສ  າຫຼວດຈດຸ ແລະ ເພ ິ່ ອວາງແຜນການ
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ຕດິຕ ັງ້ຫຼກັໝາຍເຂດແດນ ປິ່າສະຫງວນນ  າ້ຍາວ-ນ  າ້ຍອງ ລວມທງັໝດົ 

100 ຫຼກັ; ຫຼກັນອ້ຍ 70 ຫຼກັ; ຫຼກັໃຫຍິ່ 30 ຫຼກັ ແລະ ຫຼກັໝາຍເຂດ

ແດນປິ່າປ້ອງກນັຫວ້ຍຕາບ ພຈູອມແກວ້ ລວມທງັໝດົ 60 ຫຼກັ; ຫຼກັ

ນອ້ຍ 40 ຫຼກັ; ຫຼກັໃຫຍິ່ 20 ຫຼກັ; ປກັເຊ ິ່ ອມໃສິ່ເຂດໝາຍເກົິ່ າ ຮິ່ວມ

ກບັຊາວບາ້ນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນທີິ່ ,ທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົ

ເຫັນດເີປັນເອກກະພາບນ  າກນັ. 

 

ກດິຈະກ  າ: 2.6 ສ  າຫຼວດກ  ານດົຈດຸຕິດຕ ັງ້ປ້າຍ;  ສ້າງ ແລະ ຕິດຕ ັງ້

ປ້າຍແຜນທີິ່ , ປ້າຍປິ່າສະຫງວນ, ປ້າຍປິ່າປ້ອງກນັ.  

ທີມງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ຈະໄດລ້ງົສມົທບົກບັເມ  ອງ, 

ບາ້ນເພ ິ່ ອວາງແຜນນ  າໃຊທີ້ິ່ ດນິບາ້ນ, ກ  ານດົເຂດແດນ ຈ  ານວນ 6 

ບາ້ນ, ຕດິຕ ັງ້ປ້າຍແຜນທີິ່  11 ປ້າຍ; ຕດິຕ ັງ້ປ້າຍປິ່າສະຫງວນ 25 

ປ້າຍ ແລະ ປ້າຍປິ່າປ້ອງກນັ 25 ປ້າຍ, ຮິ່ວມກບັຊາວບາ້ນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ

ຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນທີິ່ -ທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົເຫັນດເີປັນເອກກະພາບນ  າ

ກນັ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.7. ຈດັຕ ັງ້ແຜນອະນລຸກັຂອງບ້ານ ແລະ ກວດກາ 

ລາດຕະເວນ. 

ສາ້ງແຜນອະນລຸກັຂອງບາ້ນໂດຍສອດຄິ່ອງກບັລະບຽບການຄຸມ້

ຄອງປິ່າໄມ ້ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າໃນແຜນດ ັິ່ງກ ິ່າວ ໂດຍສະ

ເພາະດ  າເນນີການກວດກາລາດຕະເວນ 2-3 ຄ ັງ້/ເດ ອນ; ເພ ິ່ ອສະກດັ

ກ ັນ້ການລກັລອບຕດັໄມ,້ ເລ ິ່ ອຍໄມ,້ ຖາງປິ່າເຮັດໄຮິ່, ຕາ້ນໄຟໄໝ້

ລາມປິ່າ ແລະ ບນັຫາອ ິ່ ນໆ ທີິ່ ເກດີຂ ນ້ຢູິ່ໃນຂອບເຂດໂຄງການ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.8.  ສ້າງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງປິ່າໄມ ້ ຂ ັນ້ເມ  ອງ ແລະ 

ບ້ານເປ້ົາໝາຍໂຄງການ. 

       

ທາງບາ້ນເປ້ົາໝາຍໂຄງການ ມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງປິ່າໄມ ້

ສະເພາະແຕິ່ລະບາ້ນ, ມທີີມງານກວດກາລາດຕະເວນ ລງົເຄ ິ່ ອນໄຫວ 

ປະຈ  າ 2-3 ຄ ັງ້/ເດ ອນ ຫຼ  ຫຼາຍກວິ່ານ ັນ້ໃນກ ລະນມີເີຫດການຜິດ 

ປກົກະຕເິກດີຂ ນ້. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.9. ສ້າງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງກອງທຶນບ້ານໃຫ້ 6 ບ້ານ

ເປ້ົາໝາຍໂຄງການ. 
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ແຕິ່ລະບາ້ນເປ້ົາໝາຍໂຄງການ ມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ກອງ

ທຶນພດັທະນາບາ້ນ, ມລີະບບົກນົໄກໃນການຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານ ກອງທຶນ

ຢິ່າງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ເພ ິ່ ອບິ່ອນອງີໃຫແ້ກິ່ ຄະນະກ  າມະການກອງ

ທຶນ ແລະ ມກີານສ  າຫຼວດກວດກາເປັນປະຈ  າ 3 ເດ ອນ, 6 ເດ ອນ 

ແລະ 1 ປີ.  ນອກຈາກນີຍ້ງັໄດເ້ລ ອກຕ ັງ້ ຄະນະກ າມະການ ກອງ

ທຶນຊຸດໃໝິ່ທກຸໆ 2 ປີ ຄດັເລ ອກຕ ັງ້ເທ ິ່ ອໜຶິ່ ງ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.10. ສ້າງຕ ັງ້ກອງທຶນພດັທະນາບ້ານ ໃຫ້ 6 ບ້ານ ເປ້ົາ

ໝາຍໂຄງການ  

    ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງກອງທຶນແມ ິ່ນເພ ິ່ ອເປັນແຫຼິ່ງທຶນໝນູວຽນພາຍ

ໃນບາ້ນ ເພ ິ່ ອສ ົິ່ງເສມີການຜະລິດກະສິກ  າຕິດພນັກບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມທີ້ິ່ ຍ ນຍງົໂດຍໃຫປ້ະຊາຊນົພາຍໃນບາ້ນໄດໝ້ນູ

ໃຊທຶ້ນດ ັິ່ງກ ິ່າວເຂ້ົາໃນວຽກງານປກູຟງັ-ລຽ້ງສດັ, ຄາ້ຂາຍ ແລະ 

ປິິ່ ນປວົສຂຸະພາບ ໃນກ ລະນຈີ  າເປັນ ແລະ ສາ້ງໂອກາດໃຫຄ້ອບຄວົ

ທກຸຍາກສາມາດນ  າໃຊທຶ້ນດ ັິ່ງກ ິ່າວ, ເພ ິ່ ອສູຊ້ນົເຮັດໃຫຄ້ອບຄວົຕນົເອງ

ຫຼດູພ ົນ້ອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກ. 

ອງົປະກອບທີ 3: ການບ ລິຫານ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ.  

ກດິຈະກ  າ 3.1 ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. 

ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະໄດປ້ະຕິບດັຕາມຄູິ່ມ  

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ລວມທງັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການ

ຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ,ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ໂດຍໂດຍ

ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົຈາກ ກປສ ແລະ ຮບັປະກນັກດິຈະກ  າດ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປ

ນີ:້ 

- ສາ້ງທີມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການແລະສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຮິ່ວມກນັໃນ

ທີມງານ 

- ຈດັຊ ອ້ປຸະກອນໂຄງການ. 

- ສາ້ງບດົລາຍງານປະຈ  າ 6 ເດ ອນ ແລະ ປີ, ກິ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້

ຂອງກດິຈະກ  າທີິ່ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ລວມທງັຕວົຊີວ້ດັ, ຜນົທີິ່ ໄດຮ້ບັ 

ແລະ ການເງນິ (ລວມທງັການຈດັຊ )້ ຊ ິ່ ງຈະໄດສ້ ົິ່ງໃຫຫ້ອ້ງການ 

ກປສ ແລະ ຂ ນ້ແຜນການ 6 ເດ ອນ ແລະ ປີຕ ິ່ ໄປ ໂດຍອງີໃສິ່

ແຜນລວມ. 

- ປະສານກບັອງົການທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງອ ິ່ ນໆກິ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

ໂດຍສະເພາະ ກບັ ກປສ. 
 

14. ຜູເ້ປ້ົາໝາຍທີິ່ ໄດຮ້ບັ ຜນົ ພະນກັງານລດັ 
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ປະໂຫຍດ ຈ  ານວນທງັໝດົ (___30___) ແມ ິ່ຍງິ (__6__) 

ລະດບັສນູກາງ (________) ແມ ິ່ຍງິ (_____) 

ລະດບັແຂວງ (____20____) ແມ ິ່ຍງິ (__4__) 

ລະດບັເມ ອງ (___10_____) ແມ ິ່ຍງິ (___2___)  

 ຊຸມຊນົທອ້ງຖິິ່ນ (11), ຈ  ານວນຄນົ (10,171) ແມ ິ່ຍງິ (4,872) 

□ ນກັສກຶສາ (_______) ແມ ິ່ຍງິ (______) 

□ ມວນຊນົທົິ່ວໄປ 

□ ພາກສິ່ວນເອກຊນົ 

15. ມ ເ້ລີິ່ ມໂຄງການ  01 ມງັກອນ 2016. 

16. ມ ປິ້ດໂຄງການ (ໄລຍະ

ໂຄງການເປັນປີ) 

31 ທນັວາ 2018. (ໄລຍະແຜນ 5 ປີ) 

17. ຜູຮ້ ິ່ວມທຶນ (ແຫຼິ່ງແລະຈ  ານວນ 

ເປັນກບີ ລວມທງັທຶນປະກອບສິ່ວນ

ເປັນວດັຖແຸລະແຮງງານ ເຊິິ່ ງອາດ

ແຍກສະເພາະຕ ິ່ ແຕິ່ລະອງົປະກອບ

ຖາ້ເປັນໄປໄດ)້ 

ທຶນປະກອບສິ່ວນຂອງລດັຖະບານໄລິ່ຈາກຄິ່າປະກອບສິ່ວນຂອງ

ພະນກັງານ ແລະ ສະຖານທີິ່ ເຮັດວຽກໂດຍທີິ່ ບ ິ່ ເປັນເງນິສດົ 200 ລາ້ນ

ກບີ 

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສມີໃສິ່ 

ສິິ່ ງໄດລິ້ເລີິ່ ມ ຫຼ  ກ  າລງັ 

ດ  າເນນີຢູິ່ 

 (ຊ ິ່ , ແຫຼິ່ງທຶນ, ສາຍພວົພນັ) 

- ໂຄງການຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັຂອງ ກຄຊປ ເລ ້ອງ

ຕດິຕາມແລະປະເມນີຄວາມຄ ບໜາ້ ໃນການປກົປກັຮກັສາປິ່າປ້ອງ

ກນັ (2.5 ລາ້ນໂດລາ, ກປສ/ທະນາຄານໂລກ); 

- ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຝຶກອບົຮມົຂອງ ຄະນະປິ່າໄມ,້ 

ມຊ, ເລຶ ້ອງສາ້ງພະນກັງານປິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັ (2.5 

ລາ້ນໂດລາ, ກປສ/ທະນາຄານໂລກ). 

- ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງ 3 ແຂວງອ ິ່ ນ, ທີິ່ ຄາ້ຍຄ ກນັ 

(ກປສ, ແຕິ່ 500-800 ລາ້ນກບີ). 

 

19. ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການຍິ່ອຍ 

• ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ.  

• ພະນກັງານ ແລະ ການຊິ່ວຍເຫຼ ອທາງວຊິາການ ທີິ່ ຕ້ອງການເພີິ່ ມເຕີມ ໃນດາ້ນໃດ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ສະເ

ໜີມາ ໄດຮ້ບັຜນົສ  າເລັດ (ເປັນຕ ົນ້ ພະນກັງານກວດກາຕິດຕາມ, ບນັຊີການເງນີ….).  

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ. 

     ອງີຕາມທິດທາງຂອງ ກປສ ທີິ່ ໃຫທຶ້ນແກິ່ໂຄງການໜຶິ່ ງ ສ  າລບັພະແນກ ຫຼ  ກມົ 1 ຂອງ 

ກປສ. ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ ຈະປະກອບມຄີະນະຊນີ  າໂຄງການ ແລະ ຄະນະ

ໂຄງການ. ຄະນະຊີນ້ າໂຄງການ ປະກອບຄະນະນ  າຂອງພະແນກແລະເມ  ອງທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ຊຶິ່ ງລາຍ

ງານໂຄຍກງົໃຫຄ້ະນະກ  າມະການສິິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ/ຫວົໜາ້ ພຊສ ແລະ ມຮີອງຫວົໜາ້ ພຊສ 
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ແຂວງ 1 ຄນົ ເປັນຜູປ້ະຈ  າການ. ຄະນະພະແນກຮບັຜິດຊອບຂະແໜງການກິ່ຽວຂອ້ງ ຊີນ້  າ ຂະແ

ໜງການໃຜມນັ. ຄະນະໂຄງການ ປະກອບດວ້ຍຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ອຍ ທີິ່ ຖ ກແຕິ່ງຕ ັງ້ມາ ເພ ິ່ ອ

ຮບັຜິດຊອບເຮັດໃຫໂ້ຄງການໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ຕາມແຜນທີິ່ ວາງໃວ ້ແລະ ຕາມກ  ານດົເວລາ. ຫວົ

ໜາ້ໂຄງການ ຈະມທີີມຄຸມ້ຄອງໂຄງການແລະທີມງານວຊິາການມາຊິ່ວຍ. ທີມຄຸມ້ຄອງຈະຊິ່ວຍ ຫວົ

ໜາ້ ໂຄງການຍິ່ອຍໃນການຄຸມ້ຄອງການຈດັຕ ັງ້ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມຄູິ່ມ  ຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍຂອງ 

ກປສ ໂດຍສະເພາະການເງນິ, ການຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ການລາຍງານດາ້ນການເງນິ (ມາຈາກ 

ຂະແໜງແຜນການແລະການເງນິ). ທີມວຊິາການ ຈະປະກອບດວ້ຍຄະນະຂະແໜງການທີິ່

ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ເພ ິ່ ອຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າທີິ່ ຂ ນ້ກບັຂະແໜງການຂອງຕນົ, ຕດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຊິາ

ການ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ ໃຫຄ້ະນະຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ໃນການປະສານງານກບັ

ເມ  ອງ, ຈະໄດມ້ກີານແຕິ່ງຕ ັງ້ຜູປ້ະສານງານ ຈາກທິ່ານເຈົາ້ເມ  ອງ ເພ ິ່ ອຊີນ້  າ ແລະ ປະສານໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ ປະຕບິດັກດິຈະກ  າໃນພາກສະໜາມ.  

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ ງ ມີ ລ ່ ມນີ ັ້ .  

          ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນກັງານທີິ່ ຖ ກມອບໝາຍໃຫເ້ຮັດວຽກໂຄງການຍິ່ອຍນີ ້ ມີ
ລ ່ ມນີ ັ້ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້. 

 

 

 

 

 

 

 

      ຄະນະຊ ີ້ນາໍໂຄງການ 
- ຄະນະພະແນກ ຊສ ແຂວງ 
- ຮອງເຈ ີ້າເມືອງ  

ຄະນະບລໍຫິານງານໂຄງການ 
- ຫ ວໜ້າໂຄງການ 
- ຮອງຫ ວໜ້າໂຄງການ 
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❖ ໜາ້ວຽກ/ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

1. ຄະນະຊີນ້  າໂຄງການ 

• ຊີນ້  າການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຍິ່ອຍ ແຕິ່ກະກຽມຈນົສ  າເລັດໂຄງການຍິ່ອຍ ແລະ ເຂ້ົາ

ຮິ່ວມໃນກດິຈະກ  າສ  າຄນັຕິ່າງໆ. ອນັສ  າຄນັມ:ີ   

• ຊີນ້  າທີມງານວຊິາການ, ແລະ ບນັດາບາ້ນ ດ  າເນນີການເຮັດວຽກພາກສະໜາມແລະວຽກຮິ່ວມ

ມ   ປະສານສມົທບົຂອງປະຊາຊນົ, ອ  ານາດການປກົຄອງບາ້ນ, ແຕິ່ລະບາ້ນໃຫດ້ແີລະເຮັດໃຫ ້

ວຽກງານສ  າເລັດຜນົຕາມລະດບັຄາດໝາຍ. 

• ຊີນ້  າການຂຶນ້ແຜນວຽກ, ແຜນງບົປະມານແລະອະນມຸດັງບົປະມານ ເຂ້ົາໃນແຕິ່ລະກດິຈະກ  າ 

ຢິ່າງເໝາະສມົແລະທນັການ. 

• ຊີນ້  າກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃຫກ້ານນ  າເມ  ອງ, 

ແຂວງ ແລະ ຜູໃ້ຫທຶ້ນ ເປັນແຕິ່ລະໄລຍະ. 

 

2. ຫວົໜາ້ໂຄງການ 

• ຮບັຜິດຊອບການຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານໂຄງການ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແລະຜນົໄດຮ້ບັຂອງ

ໂຄງການ. 

• ເຊັນບນັຊເີບີກຈ ິ່າຍເງນິຂອງໂຄງການ. 

• ປະສານງານກບັພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ເພ ິ່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ວຽກງານ. 

• ສາ້ງບດົລາຍການຄວາມຄ ບໜາ້ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ແລະ ການໃຊຈ້ ິ່າຍງບົປະມານ

ແລະ ສ ົິ່ງໃຫ ້ກປສ,  ເມ  ອງ ແລະ ຫຊນສ ແຂວງ ປະຈ າເດ ອນ, ປະຈ  າໄຕມາດ ແລະ 

ບດົສະຫລບຸສດຸທາ້ຍໂຄງການ. 

    ທ ມງານວຊິາການ 
- ພະແນກ ຊສ ແຂວງ 
- ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ 
- ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ ເມືອງ. 

ຄະນະປະສານງານຂ ີ້ນບາ້ນ 
- ຄະນະພ ກກ ຸ່ມບ້ານ 
- ບ ນດາ ນາຍບ້ານ 

ທ ມງານການເງນິ 
- ບ ນຊ  
- ການເງິນ 
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• ສ ົິ່ງແຜນການໃຊຈ້ ິ່າຍງບົປະມານໃຫ ້ກປສ ທກຸໆ 3 ເດ ອນ. 

3. ຮອງຫວົໜາ້ໂຄງການ 

- ຊິ່ວຍຮບັຜິດຊອບຕ ິ່ ການຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານໂຄງການ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງ 

ໂຄງການ. 

- ຮິ່ວມເຊັນບນັຊເີບີກຈ ິ່າຍເງນິຂອງໂຄງການ. 

- ຊິ່ວຍປະສານງານກບັພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງເພ ິ່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ວຽກງານ.  

- ຊິ່ວຍຕດິຕາມກວດກາການໃຊຈ້ ິ່າຍແລະລາຍງານການເຄ ິ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຄງການ ໃຫ້

ຄະນະຊີນ້  າ.  

- ຊິ່ວຍວຽກອ ິ່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຫວົໜາ້ໂຄງການ. 

4. ໜິ່ວຍງານວິຊາການ 

- ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການທາງດາ້ນເຕັກນກິ. 

- ສາ້ງແຜນການລະອຽດໃນການຈດັຕງັປະຕບິດັແຕິ່ລະກດິຈະກ  າປະຈ  າເດ ອນ,ປະຈ  າງວດ 

ແລະ ປະຈ  າປີ. 

- ສະຫຸຼບກດິຈະກ  າປະຈ  າວນັ, ປະຈ  າອາທິດ ,ປະຈ  າເດ ອນ ແລະ ປະຈ  າປີ ໃຫແ້ກິ່ຫວົໜາ້

ໂຄງການ 

5. ໜິ່ວຍງານບນັຊ-ີການເງນິ.  

- ເຮັດແຜນ ແລະ ບດົສະຫຼູບດາ້ນການເງນິ ທີິ່ ຕດິພນັກບັຄວາມຄ ບໜາ້ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ກດິຈະກ  າທີິ່ ກ  ານດົມາ ເພ ິ່ ອສ ົິ່ງໃຫ ້ກປສ ປະຈ  າເດ ອນ, 6 ເດ ອນ ແລະ ປີ. 

- ຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ອປຸະກອນຮບັໃຊໂ້ຄງການ. 

- ຮບັຜິດຊອບຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ສະຫຸຼບວຽກງານການເງນິ, ການຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງ ປະຈ  າອາທິດ,

ປະຈ  າເດ ອນ ແລະ ປະຈ  າປີ ໃຫຫ້ວົໜາ້ ໂຄງການ. 

6. ພະນກັງານ ແລະ ການຊິ່ວຍເຫລ ິ່ ອທາງວຊິາການ 

- ບ ິ່ ມພີະນກັງານຊິ່ຽວຊານ, ຄຝຶູກບາງໜາ້ວຽກ ຈະແມ ິ່ນພະນກັງານຈາກ ກຊສ ຫຼ  ກປສ, ສະ

ຖາບນັການສຶກສາ ແບບເສີມໃສິ່ ເພ ິ່ ອກ ິ່ສາ້ງພະນກັງານ ຈະເປັນອນັດຕີ ິ່ ມ. 

ພະນກັງານຈດັຈາ້ງຈດັຊ  ້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການຈດັຕ ັງ້ການຈດັຊ ້

ຈດັຈາ້ງ.   

ກປສ ຈະໄດຕ້ດິຕາມແລະປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວ ຕາມລະບບົ 

ເພ ິ່ ອເອົາເຂ້ົາໃນບດົສະຫຸຼບຂອງ ກປສ (ເບິິ່ ງຂ  ້25). 

ພະນກັງານອ ິ່ ນໆຂອງແຂວງແລະເມ  ອງ ຍງັຈະໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າຂອງໂຄງ

ການດ ັິ່ງກ ິ່າວ, ເມ  ິ່ອກິ່ຽວຂອ້ງ. 

ພະແນກແຜນການແຂວງແລະກມົທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ຈະໄດປ້ະເມນີຜນົງານຂອງໂຄງການ ໂດຍສະ

ເພາະພະນກັງານທີມງານໂຄງການ. 



 

15 

 

  

20. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງບົປະມານ ແລະ ຂດັຕິດກບັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍ (ເບີິ່ ງຮິ່າງທີິ່ ໄດຂ້ດັຕິດມາພ້ອມນີ)້. ໃນສະເໜີນີ ້ ຈະ

ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນພຽງແຕິ່ງບົປະມານສງັລວມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ສງັເກດວິ່າເມ  ິ່ອໂຄງການຍິ່ອຍໄດ ້ ຖ ກຮບັຮອງ ໝດົໄລຍະ

ໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຕິ່ຫຼງັຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປິ່ອຍໃຫ້ນ ັນ້ ແມິ່ນອີງໃສິ່ຜນົງານໃນປີຜິ່ານມາ, ອີງໃສິ່ ຄາດໝາຍທີິ່

ກ  ານດົໃນແຜນປີທີິ່ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອົາ (ເບີິ່ ງຂ  ້ 24). ສ  າລບັໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ໄດຮ້ບັຮອງແລ້ວຫ້ອງການ ກປສ ຈະປບັແຜນຈດັ

ຊ -້ຈດັຈາ້ງຕິ່າງໆ.  

ອງົປະກອບ 

(ບ ິ່ ເກນີ 5 ອງົປະກອບລວມທງັການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ) 

ງບົປະມານ 

(ລາ້ນກບີ) 

ທຶນປະກອບສິ່ວນທາງກງົ ຫຼ  

ຄູິ່ຂະໜານຖາ້ເປັນໄປໄດ ້

ອງົປະກອບ 1: ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນ

ການຄຸຄ້ອງປິ່າສະຫງວນ ແລະ ປິ່າປ້ອງກນັ. 
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ອງົປະກອບທີ 2. ສະໜບັສະໜນູແຜນຄຸມ້

ຄອງປິ່າສະຫງວນນ  າ້ຍາວ-ນ  າ້ຍອງ ແລະ ປິ່າ

ປ້ອງກນັຫວ້ຍຕາບ. 

       406.0  

 

ອງົປະກອບທີ 3: ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງໂຄງການ. 

       

  27.0  

 

   200.0  

 

ລວມຍອດ        571.4    200.0 

ຄິ່າແຮສກຸເສນີ (5%) 28.6  

ລວມຍອດ        600.0     200.0  

 

21. ຄວາມຍ ນຍງົ 

ອະທິບາຍຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການຍິ່ອຍຈະມສຶີບຕ ິ່  ຫຼ  ຮກັສາໄວ ້ຫຼງັໂຄງການສິນ້ສດຸ. 

ຄວາມຍ ນຍງົຂອງກດິຈະກ  າໂຄງການຍິ່ອຍ ແມ ິ່ນການມບີກຸຄະລະກອນ, ກນົໄກ, ລະບບົການເຮັດ

ວຽກ ແລະ ເຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່ ສາມາດນ  າໃຊຕ້ ິ່ ໄປ ໂດຍສະເພາະແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ. ດ ັິ່ງນ ັນ້, ພະນກັງານຜູ້

ປະຕິບດັໂຄງການຕອ້ງ ແມ ິ່ນພະນກັງານລດັ. ໃນນີ,້ ຈະໄດກ້  ານດົເອົາຜູທີ້ິ່ ສາມາດສອນຜູອ້ ິ່ ນ, ມຄີວາມຮູ້

ແລະປະສບົການເຂ້ົາຮິ່ວມ ແລະ ພະນກັງານໜຸິ່ມນອ້ຍກ ິ່ຕອ້ງໄດຈ້ດັໃຫມ້າເຮັດວຽກໃນທີມ ເພ ິ່ ອໃຫ້

ເຂົາເຈົາ້ໄດມ້ໂີອກາດໃນການຮຽນຮູ ້ ແລະ ຮບັການຝຶກອບົຮມົເພ້ີມຕ ິ່ ມ. ແນິ່ນອນ, ກນົໄກ, ລະບບົແລະ

ເຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ຈະຖ ກນ  າໃຊແ້ລະປບັປງຸ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫກ້ານປະສານງານ ແລະ ຮິ່ວມມ  ໃນການຄຸມ້

ຄອງປິ່າປ້ອງກນັຍອດນ  າ້ຍອງ-ນ  າ້ຍາວ ແລະ ຫວ້ຍຕາບ ໃຫມ້ປີະສດິທິພາບດຂີຶນ້.  

 

22. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
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ກວດກາເບີິ່ ງວິ່າມຄີວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມແລະສງັຄມົ ຫຼ  ບ ິ່  (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດ 

ລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ສາມາດຄ ົນ້ຫາໄດ ້ທີິ່ ເວັບໄຊ ກປສ. 

ກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການ ແມ ິ່ນພວົພນັກບັການກ ິ່ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ, ການປກົປກັຮກັສາ 

ແຫຼິ່ງນ  າ້, ປິ່າປ້ອງກນັ ໂດຍມກີານເຂ້ົາຮິ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ຈະໄດຮ້ບັການເຫັນດຈີາກປະຊາຊນົທີິ່ ກ ິ່ຽວ

ຂອ້ງ ລິ່ວງໜາ້ ຜິ່ານການປຶກສາຫາລ ນ  າກນັກິ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າທີິ່ ຈະໄດເ້ຮັດ. ໃນການກວດ

ສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີິ່ ບ ິ່ ສະໜບັສະໜນູນ ັນ້ ເຫັນວິ່າບ ິ່ ໄດມ້ກີດິຈະກ  າໃດທີິ່ ເຫັນວິ່າມຜີນົກະທບົ

ທາງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ  ສງັຄມົ. ສະນ ັນ້, ໂຄງການຍິ່ອຍນີ ້ບ ິ່ ໄດມ້ກີດິຈະກ  າອນັໃດ ທີິ່ ອາດສາ້ງ ຫຼ  ສ ົິ່ງ

ຜນົກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ແຕິ່ຢິ່າງໃດ. ສະນ ັນ້,ໂຄງການຍິ່ອຍນີ ້ບ ິ່ ເຫັນວິ່າຈ  າເປັນຕອ້ງໄດ້

ເຮັດແຜນປ້ອງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ.  

 

23. ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 

ເບີິ່ ງຕາມເອກະສານແນະນ  າ ກິ່ຽວກບັຂ ັນ້ຕອນປະຕິບດັໃນແຜນການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຊຶິ່ ງສາມາດຄ ົນ້ຫາ ໄດທີ້ິ່  

ເວັບໄຊ ກປສ. 

ຊຸມຊນົ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການວາງແຜນແລະຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັເຂດອິ່າງຮບັນ  າ້ຍອງ-ນ  າ້ຍາວ ແລະ 

ຫວ້ຍຕາບ ຊຶິ່ ງເຂົາເຈົ້າ ຈະເຂ້ົາໃຈ, ເຫັນດນີ  າ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຄຸມ້ຄອງ, ນ  າໃຊ ້ແລະ ປກົ

ປ້ອງສດິແລະໜາ້ທີິ່ ຂອງເຂົາເຈົາ້ຫຼາຍກວິ່າເກົິ່ າ; ຊຶິ່ ງຈະເຮັດໃຫຊຸ້ມຊນົໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ

ໃນການອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນຂອງບາ້ນແລະປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູິ່ຂອງຕນົ. ໃນການເຂ້ົາຮິ່ວມ

ໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວ ແມ ິ່ຍງິ ຫຼ  ອງົການແມ ິ່ຍງິໃນທອ້ງຖິິ່ນ ຈະໄດຈ້ດັໃຫເ້ຂ້ົາຮິ່ວມ. ແຕິ່ໃນນີ,້ ຈະໄດເ້ຮັດ

ການປຶກສາຫາລ ລະອຽດຕ ິ່ ມໃນເວລາຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ເມ  ິ່ອປຶກສາຫາລ ແຜນຄຸມ້

ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ ເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ເຫັນດນີ  າ.  

24. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ   

ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໂຄງການຍິ່ອຍ ໄດຍີ້ນຍອມກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັໃນການເອົາໃຈໃສິ່ຕ ິ່ ບນັຫາບດົບາດຍິງ-ຊາຍ 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 

ການວາງແຜນຄນົໃສິ່ກດິຈະກ  າຕິ່າງໆຂອງໂຄງການ ຈະໄດຄ້  ານງຶກິ່ຽວກບັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ເຊິິ່ ງຢິ່າງໜອ້ຍ 20% ຂອງຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມຕອ້ງເປັນເພດຍງິ. ໜາ້ວຽກກິ່ຽວກບັໂຄງການຍິ່ອຍນີ ້ຈະແມ ິ່ນການ

ກ  ານດົຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມການຝຶກອບົຮມົ, ການເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດກ້ວດເບິິ່ ງສດັສິ່ວນການເຂ້ົາຮິ່ວມຂອງ

ເພດຍງິ. ນອກນ ັນ້ໃນລະດບັຊຸມຊນົ ຈະໄດໃ້ຫແ້ມ ິ່ຍງິເຂ້ົາຮິ່ວມໃນຂະບວນການສາ້ງຈດິສ  ານກຶເວລາເຜີຍ

ແຜິ່ແຜນການ, ການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູິ່ຂອງແຕິ່ລະຄອບຄວົ ແລະ ການອະນລຸກັທ  າມະຊາດ. 

 

25. ເງ  ິ່ອນໄຂ ການປະຕິບດັແຜນງານປະຈ  າປີທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ 

ລາຍການເປົາ້ໝາຍທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົວິ່າຈະໄດສ້  າເລັດ ເພ ິ່ ອເປັນເງ ິ່ອນໄຂການອະນມຸດັງບົປະມານໃນປີຕ ິ່ ໄປ. 

ໄດຕ້ກົລງົໃນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ ວິ່າ: 
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• ປະຕບິດັຖ ກຕອ້ງດາ້ນຄວາມໂປິ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດໃ້ນ 

ລະດບັປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປີຕ ິ່ ໄປ). 

• ປະຕບິດັຖ ກຕອ້ງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດາ້ນຈ  ານວນ, ຄນຸນະພາບແລະເວລາ) (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດໃ້ນ 

ລະດບັປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປີຕ ິ່ ໄປ). 

• ໃນປີທີ 1 ຢິ່າງໜອ້ຍ 50% ຂອງກດິຈະກ  າແຜນປີໄດສ້  າເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະ ຕ ິ່ ໄປຢິ່າງໜອ້ຍ 70% 

ຂອງແຕິ່ລະກດິຈະກ  າແຜນປີໄດສ້  າເລັດ. 

• ເປ້ົາໝາຍຂອງຜນົຮບັໃນປີທີິ່ ພວມປະຕບິດັນ ັນ້ ໄດມ້ກີານວດັແທກ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ທີິ່ ຈະສ  າເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍ. 

• ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປີໃໝິ່ ຈະໄດສ້າ້ງຂຶນ້ແລະຮບັຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕິ່ລະປີ. 

 

26. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 

ຈ ົິ່ງຂດັຕິດເອກະສານດ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີໂ້ດຍອງີໃສິ່ຮິ່າງທີິ່ ສະໜອງໃຫໃ້ນ EXCEL: 

 ລະດບັຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ (ເອກະສານຂດັຕດິ 1). 

 ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ (a) ແຍກຕາມອງົປະກອບ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 

2.1) ແລະ (b) ແຍກປະເພດ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 2.2). 

 ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1  (ເອກະສານຂດັຕດິ 3). 

 ແຜນຈດັຊ  ້ແລະ ຈດັຈາ້ງ (ເອກະສານຂດັຕດິ 4). 

 ແຜນຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ, ຖາ້ຫາກຕອ້ງເຮັດ (ເອກະສານຂດັຕດິ 5). 

                                                                    

                                             ບ ິ່ ແກວ້, ວນັທີ:………………….. 

 

    ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫັນດ ີໂດຍ:                    ສະເໜີໂດຍ: 

       ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ            ຂະແໜງ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້

        ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງບ ິ່ ແກວ້                                   

     


