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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

 

 

ບົດສະຫ ຼຸບ 1 ປີ 

 

ໂຄງການປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດພູສາມຍອດ 
 

ສົກປີ 2018 
 
 

 

 
ໂດຍ:  ພະແນກກະສກໍິາ ແລະ ປາ່ໄມ ້

ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ 
 

 
I. ພາກສະເໜ ີ

 

ໂຄງການຊ ື່: ຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດພູສາມຍອດ 
ອງົການຈດັຕັັ້ງ: ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ງບົປະມານໂຄງການ: 604,800,000 ກີບ 
ໄລຍະປະຕບິດັໂຄງການຕາມສນັຍາ: ເລີື່ມວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2016 ມ ັ້ສໍາເລັດໂຄງການ ວັນທີ 11  

   ກໍລະກົດ  2020 
ໄລຍະປະຕບິດັໂຄງການຕວົຈງິ: ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2016   

 
ຈ ດປະສງົໂຄງການ 
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ຕວົຊີັ້ວັດໂຄງການ 
ຕົວຊີັ້ວັດ 1: ລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

2: ລາຍງານດ້ານວຽກງານ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ. 
3: ລາຍງານການຈັດຊ ັ້ - ຈັດຈ້າງ. 
 

II. ກິດຈະກໍາໂຄງການ ( ໃນບດົສະເໜີໂຄງການທາໍອດິ ) 

ອົງປະກອບ 1: ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ 

ກິດຈະກໍາ  C1.03 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ພະນັກງານເມ ອງແລະບ້ານ 

  ກິດຈະກໍາ  C1.06 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງທີື່ມີໂຄງການປະເພດ 

  ດຽວກັນນີັ້ຢູພາກໃຕ້ 

ກິດຈະກໍາ C1.07  ຈັດກອງປະຊຼຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນແຂວງປະຈໍາ 6 ເດ ອນ-ປີ. 

ກິດຈະກໍາ C1.09 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານໃຫ້ທີມງານບໍລິຫານ 

 ກອງທຶນ ແຕ່ລະບ້ານເປ ົ້າໝາຍໂຄງການ 

ກິດຈະກໍາ C1.10 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະຈໍາປີຂອງ ກປສ 

ອົງປະກອບ2: ສະໜັບສະໜ ນແຜນຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ພູສາມຍອດ. 

ກິດຈະກໍາ C2.03 ພາຫະນະ (ລົດຈັກ) 

ກິດຈະກໍາ C2.09  ເຄ ື່ອງພາກສະໜາມ 

ກິດຈະກໍາ C2.10 ແຜນວາດການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງບ້ານ 

ກິດຈະກໍາ C2.11 ຈັດສັນທີື່ດິນ (ມອບດິນ-ມອບປ່າ) 

ກິດຈະກໍາ C2.12 ປັກຫ ັກໝາຍເຂດແດນຫ ັກໃຫຍ່ 

ກິດຈະກໍາ C2.13 ປັກຫ ັກໝາຍເຂດແດນຫ ັກນ້ອຍ 

ກິດຈະກໍາ C2.16 ກວດກາລາດຕະເວນ 

ກິດຈະກໍາ C2.17 ສ້າງຕັັ້ງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ໃຫ້ 19 ບ້ານເປ ົ້າໝາຍ 

ອົງປະກອບ 3:  ການບໍລິຫານ ແລະ ຄ ້ມຄອງໂຄງການ. 

ກິດຈະກໍາ C3.01 ນໍໍ້າມັນບໍລິຫານ 

ກິດຈະກໍາ C3.02 ຈັດພີມ ແລະ ສໍາເນົາຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຼຸມ 

ກິດຈະກໍາ C3.03 ບໍາລ ງຮັກສາພາຫະນະ ແລະ ອ ປະກອນ 

ກິດຈະກໍາ C3.04 ການນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ(ນໍໍ້າປະປາ,ໄຟຟ້າ,ໂທລະສັບ) 
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ກິດຈະກໍາ C3.05 ເຄ ື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ 

ກິດຈະກໍາ C3.06 ບໍາລ ງຮັກສາຫ້ອງການ 

III. ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການທີື່ວາງໄວ້ໃນປີ 2018 ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ  

 

 

ລະຫດັ 
ກດິຈະກາໍ 

ລາຍການ ຜນົໄດຮ້ບັທວີາງໄວ(້ ໃຫ້
ອະທບິາຍລະອຽດ ) 

ບໍໍ່ສາໍເລດັຜນົ ໜາຍເຫດ 

C1. ອົງປະກອບທີ 1    

C1.06 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ກັບແຂວງທີື່ມີໂຄງການປະເພດດຽວກັນ
ນີັ້ຢູພາກໃຕ ້

   

C1.07   ຈັດກອງປະຊຼຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນແຂວງ
ປະຈໍາ 6 ເດ ອນ-ປີ. 

   

C1.09 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ
ພັດທະນາບ້ານໃຫ້ທີມງານບໍລິຫານກອງ
ທຶນ ແຕ່ລະບ້ານເປ ົ້າໝາຍໂຄງການ 

   

C1.10 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະ
ຈໍາປີຂອງ ກປສ 

   

C2 ອົງປະກອບທີ 2    

C2.03 ພາຫະນະ  ລົດຈັກ ເວບ100 1 ຄັນ  ສໍາເລັດ 

C2.07 ກອງປະຊຼຸມສ້າງແຜນຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງ
ກັນພູສາມຍອດ 

  ໄດ້ເງີນປີ 2017 ມາ
ຈັ ດ ຢູ່ ປີ  2 0 1 8 ,
ສໍາເລັດ 

C2.09 ເຄ ື່ອງພາກສະໝາມ    

C2.10 ເກັບຂໍໍ້ມູນພ ັ້ນຖານແຜນວາດການນໍາໃຊ້
ທີື່ດິນຂອງ 19 ບ້ານ 

-ເພ ື່ອໃຫ້ຮູ້ ຂອບເຂດຕາມແລວ
ຊາຍແດນ ແລະ ສະດວກໃນ
ການຄ ້ມຄອງຂອງປ່າປ້ອງກັນ
ແຫ່ງຊາດພູສາມຍອດ 19 ບ້ານ
ສໍາເລັດ,ມີຈໍານວນຄົນເຂົັ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 42 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ 

 ສໍາເລັດ 

C2.11 ຈັດສັນທີື່ດິນ(ມອບດິນ-ມອບປ່າ)    

C2.12 ປັກຫ ັກໝາຍເຂດແດນຫ ັກໃຫຍ່    

C2.13 ປັກຫ ັກໝາຍເຂດແດນຫ ັກນ້ອຍ    
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C2.16 ກວດກາລາດຕະເວນ -ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນການລັກລອບ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່,ການລັກຕັດໄມ້,
ການລ່າສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າຊີວະນາໆ
ພັນໃນຂອບເຂດປ່າປ້ອງກັນ 
ພູສາມຍອດ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 43 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ 

 ສໍາເລັດ 

C2.17 ສ້າງຕັັ້ງກອງທ ນພັດທະນາບ້ານໃຫ້ 19 
ບ້ານເປ ົ້າໝາຍ 

   

C3 ອົງປະກອບທີ 3    

C3.01 ນໍໍ້າມັນບໍລິຫານ    

C3.02 ຈັດພີມ ແລະ ສໍາເນົາຕ່າງໆຂອງກອງປະ
ຊຼຸມ 

   

C3.03 ບໍາລ ງຮັກສາພາຫະນະ ແລະ ອ ປະກອນ    

C3.04 ການນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
(ນໍໍ້າປະປາ,ໄຟຟ້າ,ໂທລະສັບ) 

   

C3.05 ເຄ ື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ    

C3.06 ບໍາລ ງຮັກສາຫ້ອງການ    

 

IV. ຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວໄລຍະ 1 ປີຂອງໂຄງການທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຕົວຈິງ (ໃນປີ 

2018 ) 

ລະຫັດ 
ກິດຈະກໍາ 

ລາຍການ C2.17 ຜົນສໍາເລັດຕົວຈິງ (ຄິດໄລ່ເປັນ
ເປີເຊັນ) 

 ( ສໍາລັບກິດຈະກ າທີ
ຍັງບໍໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໃ ນ ປີ  2018  ແ ລ ະ 
ສ ະເໜີ ຍ້ າຍມ າໃ ສ່
ແຜນປີ 2019 ) 

ໜາຍເຫດ 

A ອົ ງປະກອບທີ  1  ສ້ າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ 

   

C2.07 ກອງປະຊຼຸມສ້າງແຜນຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງ
ກັນພູສາມຍອດ 

ປະຊາຊົນພາຍໃນ 19 ບ້ານເປ ົ້າ
ໝ າຍ ຂ ອ ງໂຄ ງກ ານ  ແ ລ ະ 
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງເຂົັ້າໃຈໃນການ
ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ປ່າໄມ້ໃຫ້ ມີຄວາມຍ ນຍົງ, ມີ
ຈໍານວນຄົນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ36          
ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ 

 ໄດ້ ເງີນປີ  2017 
ມາຈັດຢູ່ປີ 2018, 
ສໍາເລັດ 
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B ອົງປະກອບທີ 2    

C2.03 ພາຫະນະ ລົດຈັກ ເວບ100 1 ຄັນ  ສໍາເລັດ 

     

C2.10 ເກັບຂໍໍ້ມູນພ ັ້ນຖານແຜນວາດການນໍາ
ໃຊ້ທີື່ດິນຂອງ 19 ບ້ານ 

-ເພ ື່ອໃຫ້ຮູ້ ຂອບເຂດຕາມແລວ
ຊາຍແດນ ແລະ ສະດວກໃນການ
ຄ ້ມຄອງຂອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງ
ຊາດພູສາມຍອດ 19 ບ້ານສໍາ
ເລັດ,ມີຈໍານວນຄົນເຂົັ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 42ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ 

 ສໍາເລັດ 

C2.16 ກວດກາລາດຕະເວນ -ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນການລັກລອບ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່,ການລັກຕັດໄມ້,
ການລ່າສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າຊີວະນາໆ
ພັນໃນຂອບເຂດປ່ າປ້ອງກັ ນ 
ພູສາມຍອດ 19 ບ້ານ, ມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 43 ຄົນ, ຍິງ 2 
ຄົນ 

 ສໍາເລັດ 

C ອົງປະກອບທີ 3    

C3.01 ນໍໍ້າມັນບໍລິຫານ ໄດ້ ຮັ ບ ກ ະປ ກ ຕິ ໄ ດ້ ນໍ າ ໃ ຊ້
ບໍລິຫານຂອງໂຄງການ 

  

C C3.02 ຈັດພີມ ແລະ ສໍາເນົາຕ່າງໆຂອງກອງ
ປະຊຼຸມ 

   ກັອບປີົ້ ເອກະສານຕ່ າງໆທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຍ່ອຍ 

 ສໍາເລັດ 

C3.03 ບໍາລ ງຮັກສາພາຫະນະ ແລະ ອ ປະກອນ ໄດ້ຮບັກະປ ກຕິ   
C3.04 ການນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

(ນໍໍ້າປະປາ,ໄຟຟ້າ,ໂທລະສັບ) 
ໄດ້ຮັບກະປ ກກະຕິ ແລະ ໄດ້ນໍາ
ໃຊ້ຈ່າຍຄ່ານໍໍ້າຄ່າໄຟຟ້າໂທລະຊັບ 

  

C3.05 ເຄ ື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ ຊ ັ້ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ 

 ສໍາເລັດ 

C3.06 ບໍາລ ງຮັກສາຫ້ອງການ ໄດ້ ນໍ າໃ ຊ້ ເ ງີ ນ ເ ຂົັ້ າ ໃ ນ ກ ານ
ສ້ອມແປງ,ທາສີຫ້ອງການ 

  

V. ຕວົຊີັ້ວັດ ທີື່ກໍານດົໄວ້ໃນກອບຜົນໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 
ຕວົຊີັ້ວັດ ແຜນການ ສາໍເລດັ ໜາຍເຫດ 

ຕົວຊີັ້ວັດທີ 1 C2.03 ພະຫະນະ ຈັດຊ ັ້ຕາມຂັັ້ນຕອນ
ຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ 

ໄດ້ຮັບລົດຈກັເວບ1
ຄັນ, ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ
ຂະແໜງ 
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ຕົວຊີັ້ວັດທີ 2 C2.10 ເກັບຂໍໍ້ມູນ

ພ ັ້ນຖານແຜນວາດການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງ 
19 ບ້ານ 

-ເພ ື່ອໃຫ້ຮູ້ ຂອບເຂດ
ຕາມແລວຊາຍແດນ 
ແລະ ສະດວກໃນການ
ຄ ້ມຄອງຂອງປ່າປ້ອງກັນ
ແຫ່ງຊາດພູສາມຍອດ  

19 ບ້ານເປ ົ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ,ມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 42 ຄົນ, 
ຍິງ 2 ຄົນ 

 

ຕົວຊີັ້ວັດທີ 3 C2.16 ກວດກາ

ລາດຕະເວນ 
ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນການ
ລັກລອບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່,
ການລັກຕັດໄມ້,ການລ່າ
ສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າຊີວະນາໆ
ພັນໃນຂອບເຂດປ່າປ້ອງ
ກັນ ພູສາມຍອດ,  

19 ບ້ານເປ ົ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ,ມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມໃນການກວດກາ
ລັດຕະເວນທັງໝົດ 43 
ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ 

 

ຕົວຊີັ້ວັດທີ 4 C3.02 ຈັດພີມ ແລະ ສໍາ

ເນົາຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຼຸມ 
   ກັອບປີົ້ເອກະສານ
ຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການຍ່ອຍ 

ສໍາເນາົເອກະສານ
ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ 

 

ຕົວຊີັ້ວັດທີ 5 C3.05 ເຄ ື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງ

ການຕ່າງໆ 
ຊ ັ້ອ ປະກອນຮັບໃຊ້
ຫ້ອງການ 

ໄດ້ມີອ ປະກອບຮບັ
ໃຊ້ສະດວກຢູ່ໃນ
ຂະແໜງ 

 

 

VI. ສະຫ ບການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງໂຄງການພາຍໃນປ ີ2018 

• ງົບປະມານທັງໝົດ (ທີເຊັນສັນຍາ): 604,800,000 ກີບ. 

• ເງິນທີື່ໄດ້ຮັບທັງໝົດພາຍໃນ 1 ປີ: 50,800,000 ກີບ. 

• ກປສ ຈ່າຍໂດຍກົງ  12,000,000 ກີບ. 

• ເງິນທີື່ໄດ້ສະຫ ຼູບ:   21,970,000 ກີບ. 

• ເງິນທີື່ຍັງບໍໍ່ໄດ້ສະຫ ຼູບ:  16,609,500 ກີບ. 

• ເງິນທີື່ຂໍຄ່ຽນໃນງວດຕໍໍ່ໄປ( ງວດທີ 1, 2019 ) 164,800,000 ກີບ. 

• ມ ັ້ສົົ່ງບົດລາຍງານການເງິນສ ດທ້າຍ:  ວັນ 17 ກໍລະກົດ ປີ 2018  

VII. ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນພາຍໃນປີ 2018 

ດ້ານດີ 



7 

 

1. ໂຄງການມີງບົປະມານ, ອ ປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ 
2. ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີ. 
3. ໄດ້ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂອງ ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບວິທີການປ ກຈດຶສໍານຶກໃຫ້

ບັນດາບ້ານເປ ົ້າໝາຍ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍ ນ. 
 
ດ້ານອ່ອນ 

1. ໂຄງການສົົ່ງເສີມໃນລັກສະນະດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງບໍໍ່ທັນມີບດົຮຽນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັມາກ່ອນ. 
2. ກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັຊັກຊ້າຍ້ອນ: ແຕ່ລະກດິຈະກໍາມີບັນຫາຫຍ ້ງຍາກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ (ຖ ກຊ່ວງ

ລະດຝູ ນ...). 
3. ໂຄງການມີງບົປະມານ ແລະ ເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັກດິກໍາ ຈໍາກັດ. 

 
ຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ 

1. ຈາກການປັບປ ງແກ້ໄຂໃໝ່ແບບຟອມຂອງເອກະສານຕ່າງໆ ການປ້ອນຂໍໍ້ມູນຂອງວິຊາການຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ
ຍັງມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ (ບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈ, ບໍໍ່ມີປະສົບການມາກ່ອນ) ຈະພະຍາຍາມປັບປ ງໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ. 

2. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາງກິດຈະກໍາຍັງຊັກຊ້າຍ້ອນການເຂົັ້າເຖິງບ້ານເປ ົ້າໝາຍພົບຄວາມຫຍ ້ງຍາກ, ປີຕໍໍ່ໄປ
ຈະພະຍາຍາມຂໍຄ່ຽນເງີນໃຫ້ທ່ວງທັນຕາມລະດູການ (ກ່ອນລະດູຝ ນ). 

 

 

VIII. ຂໍໍ້ສະເໜີ ຕໍໍ່ຫ້ອງການກອງທຶນປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ 
1. ຢາກໃຫ້ ກປສ ລົງມາໃກ້ສິດຕິດແທດຕິດແທດ ກັບໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນເພ ື່ອແນະນໍາໃຫ້
ເຂົັ້າໃຈໃນການສະຫ ຼຸບລາຍງານ ເພ ື່ອສະດວກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາຕໍໍ່ໄປ. 
2. ຢາກໃຫ້ ກປສ ເປີດກອງປະຊຼຸມ ປຶກສາຫາລ ເອກະພາບເລ ື່ອງການປ່ຽນຮ່າງແບບຟອມຂອງເອກະສານ
ຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫ້ທວງທັນເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເດີນໄປດ້ວຍດີ. 

IX. ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປີ 2018 ( ເອກະສານຄັດຕິດ ) 

 

 

 
                  ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ ,ວນັທ.ີ......................... 
 
          ຫວົໜາ້ພະແນກ ( ຄະນະຊີັ້ນາໍໂຄງການ )                   ຫວົໜາ້ໂຄງການຍອ່ຍ 
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ຮບູພາບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການ ໃນໄລຍະ 1 ປີ 2018 ( ຄດັເລ ອກເອາົເປນັແຕລ່ະກດິຈະກາໍຕາມອງົປະກອບ 
ແລະ ອະທບິາຍວາ່ແມນ່ຮບູກດິຈະກາໍຫຍງັໃສແ່ຕລ່ະຫວົຂໍໍ້ຂອງຮບູພາບ. 

 

 
 

1. ຮບູພາບ: ເສັັ້ນທາງທີື່ພະນກັງານວຊິາການລງົໄປເຮດັວຽກນາໍ ບາ້ນເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຖກຶຊວ່ງລະດຝູ ນ 
ບາ້ນ ສາມຍອດ. 

 
 

2. ຮບູພາບ: ການລງົເຄ ື່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນ ຕາມຂອບເຂດປ່າປອ້ງກນັແຫງ່ຊາດພສູາມຍອດ. 
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3. ຮູບພາບ: ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດພູສາມຍອດ ບາງຈ ດ. 
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4. ຮບູພາບ: ລງົເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູພ ັ້ນຖານ ແຜນວາດການນາໍໃຊທ້ີື່ດນິຂອງບາ້ນເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການປ່າປອ້ງກນັ
ພສູາມຍອດ 
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5. ຮູບພາບ: ລົງປ ກຈດິສາໍນກຶ, ເຜຍີແຜລ່ະບຽບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ດັົ່ງກ່າວຂອງຊຼຸມຊົນ. 
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6. ຮູບພາບ: ກອງປະຊຼຸມສ້າງແຜນຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູສາມຍອດ. 
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I. ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົກປີ 2019 
 
  ຄັດຕິດແຜນມາພ້ອມໂດຍນໍາໃຊ້ແບບຟອມ ກປສ ສົົ່ງໃຫ້ 
 


