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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

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

ຫ້ອງການລດັຖະບານ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລ້ອມ  

ບດົສະເໜີໂຄງການ 

ຄ ມ້ຄອງປິ່າປອ້ງກນັ ພສູາມຍອດ 

ຂ ແ້ນະນ  າ: 

• ຄ  າຮອ້ງສາມາດຍ ິ່ ນເປັນພາສາລາວ.   

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

ແຂວງ; (ii) ຖ ກກບັໜຶິ່ ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສ້າງ ຄວາມສາມາດ, ຊວີະນາໆພນັ, 

ຄວບຄ ມມນົລະພິດ, ຄ ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້, ຄ ້ມຄອງທີິ່ ດນິ); (iii) ຖ ກກບັຕວົຊີວ້ດັຢິ່າງໜ້ອຍ 1 ຕວົຂອງ ກປສ 

(iv) ບ ິ່ ມກີດິຈະກ  າທີິ່ ເກ ອດຫ້າມ.   

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

ກບັທຶນ, ການຄ ້ມຄອງແລະຜນົໄດຮ້ບັໃນປີນ ັນ້ ຊຶິ່ ງໄດກ້  ານດົໄວ.້ 

ເລກລະຫດັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍຂອງກປສ: .................................................................... 

1. ຊ ິ່ ແລະທີິ່ ຢູິ່ຂອງອງົການ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການຍິ່ອຍ: 

ຂພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ພຊສ)ແຂວງຫຼວງນ  າ້ທາ

ຖະໜນົຫກົພ ດສະພາ, ບາ້ນນາຫອ້ມ, ເມ  ອງນ  າ້ທາ, ແຂວງຫຼວງນ  າ້ທາ. 

ໂທລະສບັ: 086 312214, ແຟັກ:. 086 312214  

2. ຊ ິ່ , ໜາ້ທີິ່ , ບິ່ອນພວົພນັ

ລະອຽດ ຈ ດປະສານ

ງານຜູສ້ະເໜີຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ອຍ 

1) ທ. ຕ ຍ້ ກິິ່ ງມາລາ, ຫວົໜາ້ຂະແໜງ ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ,້ ພຊສ 

ແຂວງຫຼວງນ  າ້ທາ 

ໂທລະສບັ:086 312214, ແຟັກ:. 086 312214.  

ມ ຖ : 020 23938883. 202 99891998 

ອເີມວ: Toui100@yahoo.com 

2) ນ. ພ ດໄທ ວໄິລສ ກ, ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງບ ລິຫານແຜນການ-ການເງນິ.  

ໂທ: 02022994252. ເມວ: phouthai2299@gmail.com 

3. ລະດບັພ ້ນທີິ່ ຂອງ

ໂຄງການ ຍິ່ອຍ (ອາດ

ຫຼາຍກວິ່າ 1 ທາງ

ເລ ອກ) 

□ລະດບັສາກນົ 

□ສນູກາງ/ລະດບັຊາດໃຫບ້ອກເຂດເປ້ົາໝາຍ:  

ລະດບັແຂວງ: ເຂດປິ່າປ້ອງກນັພສູາມຍອດ 

ລະດບັເມ  ອງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊ ິ່ ເມ  ອງ:ຫຼວງນ  າ້ທາ 

4. ຊ ິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ ລະດບັແຂວງ 
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5. ຈ  ານວນທຶນທີິ່ ຂ :(ງບົ

ປະມານ ເປັນເງນິກບີ) 

604,800,000.0 ກບີ 

( ຫກົຮອ້ຍ ສີິ່ ລາ້ນ ແປດແສນກບີ ຖວ້ນ ) 

6. ກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງກປສ

ທີິ່ ໃຫທຶ້ນ:(ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 

ທາງເລ ອກ) 

□ ນະໂຍບາຍ 

 ຊວີະນາໆພນັ 

□ ຄວບຄ ມມນົລະພິດ   

□ ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ 

□ ຄ ມ້ຄອງທີິ່ ດນິ 

7. ໜາ້ວຽກການຈດັຕ ັງ້ ຫຼ 

ຂະແໜງການທີິ່ ພວົພນັ

ກບັໂຄງການຍິ່ອຍ, ສິິ່ ງ

ທາ້ທາຍແລະບລິູມະສິດ

(ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໜ້າທີິ່ ຂອງ

ຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ

ແລະໜ້າວຽກທີິ່ ເຮັດໃນປະຈ 

ບນັທີິ່ ພວົພນັກບັປິ່າສະຫງວນ, 

ສດັປິ່າ, ສິິ່ ງແວດລ້ອມ, ການ

ປ້ອງກນັທາງສງັຄມົ, ສີິ່ ງທ້າ

ທາຍ, ບລິູມະສິດທີິ່ ຕ້ອງການ

ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນ

ການແກໄ້ຂບລິູມະສິດ ແລະ

ຂ ຄ້ງົຄ້າງດ ັິ່ງກິ່າວ) 

ສະພາບລວມຂອງແຂວງ: ແຂວງຫຼວງນ  າ້ທາ ເປັນແຂວງໜຶິ່ ງ ທີິ່ ຕ ັງ້ຢູິ່ພາກ 

ເໜ ອຂອງ ສປປລາວ, ປະກອບມ ີ 5ຕວົເມ  ອງ, ພນົລະເມ  ອງທງັໝດົ 146.583 

ຄນົຊຶິ່ ງມຊີາຍແດນຕິດກບັແຂວງບ ິ່ ແກວ້, ແຂວງອ ດມົໄຊ, ສປ ຈນີແລະ ສະຫະພນັ 

ມຽນມາ. ພາຍໃນແຂວງມປີິ່າສະຫງວນລະດບັຊາດ 2ແຫິ່ງ, ແຂວງ 1ແຫິ່ງ,ເມ  ອງ 

13ແຫິ່ງ; (ປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດ 4 ແຫິ່ງ,ແຂວງ 1 ແຫິ່ງ ແລະເມ  ອງ 8 ແຫິ່ງ) 

ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ປິ່າປ້ອງກນັທງັ 

ສາມລະດບັໃນໄລຍະຜິ່ານມາ ແມ ິ່ນໄດກ້  ານດົໝາຍຂອບເຂດໄວແ້ລວ້ໃນແຜນທີິ່  

ແຕິ່ຍງັບ ິ່ ທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃຫເ້ຂດປິ່າດ ັິ່ງກ ິ່າວເປັນທີິ່ ຢ ັງ້ຢ ນ, ພ ້ນທີິ່  ໜຶິ່ ງເຂດ

ທີິ່ ນ  າສະເໜີນີເ້ປັນເຂດພ ້ນທີິ່ ປິ່າປ້ອງກນັແຫຼິ່ງນ  າ້. ສະພາບເຂດປິ່າດ ັິ່ງກ ິ່າວມບີນັຫາ

ການຫຼ ດລງົຂອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດມາເປັນເວລາບ ິ່ ຫຼາຍປີມານີໂ້ດຍສະ

ເພາະແມ ິ່ນປິ່າໄມແ້ລະຊວີະນາໆພນັ.ປະຈ ບນັຍງັບ ິ່ ທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາເທົິ່ າທີິ່

ຄວນ.ໃນປິ່າປ້ອງກນັທີິ່ ສ  າຄນັແຫິ່ງນີ ້ຊຶິ່ ງມເີນ ອ້ທີິ່ ລວມປະມານ 39,341ຮຕ. ໃນປິ່າ

ເຂດດ ັິ່ງກ ິ່າວນີຍ້ງັມສີດັປິ່າຈ  ານວນໜຶິ່ ງ ໂດຍສະເພາະ:ເໝີຍ, ໝີ, ເຕົິ່ າປລູ,ູ ງວົກະ

ທີງ, ລີງ, ກວາງ, ຟານ, ນກົ 288 ຊະນດິ ແລະ ສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົ 37 

ຊະນດິດ ັິ່ງນ ັນ້, ຈຶິ່ງເຫັນວິ່າມຄີວາມຈ  າເປັນຄວນໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຟ ້ນຟູ

ຄ ນໃໝິ່ໃຫກ້ບັສູິ່ສະພາບເດ ມ. 

ຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈ ບນັ: ຂະແໜງຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ(້ຂ

ຄຊປ)ເປັນຂະແໜງໜຶິ່ ງທີິ່ ມພີາລະບດົບາດເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກິ່ ພຊສ ໃນການ

ຄ ມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ, ຟ ້ນຟປູິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັພາຍໃນແຂວງ. 

ພະນກັງານຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມທ້ງັໝດົ10ຄນົ, ຍງິ2ຄນົ. ທີິ່ ບນັຈ ເຂ້ົາໃນ 

3 ໜິ່ວຍງານຄ : ໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນ,  ໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ 

ແລະໜິ່ວຍງານສ  າຫຼວດກວດກາປິ່າໄມ.້ 

ສິິ່ ງທີິ່ ທ້າທາຍແລະບລິູມະສິດ:ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງພາກສິ່ວນຕິ່າງໆ ລວມ

ທງັຊາວບາ້ນກ ິ່ຄ ຂະແໜງການຕິ່າງໆໃນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ ແມ ິ່ນ

ຍງັໜອ້ຍ, ການໃຫຄ້ວາມສ  າຄນັໃນການຄ ມ້ຄອງ ຍງັບ ິ່ ທນັໄດດ້ເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນ, ຍງັມ ີ

ການບ ກລ ກ, ເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍ, ຊ -້ຂາຍຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມຢ້ິ່າງຊະຊາຍໂດຍສະເພາະ

ແມ ິ່ນເຂດປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງນີ.້ 
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ພອ້ມນີ,້ ຂຄຊປ ແຂວງ ມກີອ້ງຖິ່າຍຮບູທ  າມະດາ 1 ໜິ່ວຍ ແລະ ຄອມພີ

ວເຕ ີ2 ໜິ່ວຍ, ລດົຈກັ 4 ຄນັ, ລດົໃຫຍິ່ 2 ຄນັ, GPS 2 ໜິ່ວຍ. ອ ປະກອນ

ເຫົຼິ່ ານີ ້ ຖ ວິ່າບ ິ່ ພຽງພ . ອນັທີິ່ ຈ  າກດັທີິ່ ສ ດ ແມ ິ່ນງບົປະມານສ  າລບັການເຄ ິ່ ອນໄຫວ

ປະຈ  າປີ ດ ັິ່ງນ ັນ້ຕອ້ງໄດອ້າໃສທຶນຊິ່ວຍເຫຼ ິ່ ອເປັນສິ່ວນໃຫຍິ່. 

ສະນ ັນ້, ບລິູມະສິດຄວາມຕອ້ງການ ແມ ິ່ນການປບັປ ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້

ພະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ, ເມ  ອງ ແລະ ບາ້ນ ໃນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້

ກ ິ່ຄ ຊວີະນາໆພນັ ໂດຍສະເພາະ ການກວດກາຕດິຕາມ, ການປກູຈດິສ  ານກຶ, ການ

ກ  ານດົເຂດຄ ມ້ຄອງແລະເຂດຫວງຫາ້ມ, ການສາ້ງລະບຽບການແລະການບງັຄບັໃຊ້

ມາດຕະການ ລວມທງັການຈດັຕ ັງ້ຕວົຈງິຢູິ່ພາກສະໜາມ. ພອ້ມນ ັນ້, ຍງັຕອ້ງການ

ໃຫມ້ກີານສາ້ງ ບນັດາຄູິ່ມ  ແນະນ  າຕິ່າງໆ, ລະບບົການເຮັດວຽກ, ການຮຽນຮູກ້ານ

ຂຽນແຜນຈດັສນັ, ຂ ນ້ແຜນ ແລະ ລາຍງານ. 
 

ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ:ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຍິ່ອຍຄ ມ້

ຄອງປິ່າປ້ອງກນັດ ັິ່ງກ ິ່າວ ແມ ິ່ນຜິ່ານການປຶກສາຫາລ  ກບັບນັດາຂະແໜງການທີິ່

ກ ິ່ຽວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງແລະເມ  ອງ ໃຫເ້ປັນລະບບົ. ສິ່ວນກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ

, ຂະແໜງເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບວາງແຜນ ແລະ ເມ  ອງຫຼ ໜິ່ວຍງານຂອງ ພຊສ 

ແຂວງ ຫຼ  ພາກສິ່ວນອ ິ່ ນໆ ຈະໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ພຊສ 

ແຂວງທີິ່ ຈະໄດຕ້ດິຕາມເປັນແຕິ່ລະໄລຍະ. 

8. ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການ

ຍິ່ອຍ(ໃຫ້ຂຽນປະໂຫຍ

ກດຽວ) 

ເພ ິ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນການຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ ພສູາມຍອດ 

9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ 

ແລະຍ ດທະສາດຂອງ

ລດັຖະບານ ທີິ່ ສະໜບັ

ສະໜນູໂດຍໂຄງການ

ຍິ່ອຍ(ລວມທງັແຜນຍ ດທະ

ສາດຂອງແຂວງຖາ້ເປັນໄປ

ໄດ)້. 

ໂຄງການຍິ່ອຍນີໄ້ດສ້ະໜບັສະໜນູ ບນັດາຍ ດທະສາດແຫິ່ງຊາດ ທີິ່ ສ  າຄນັ 

ຕິ່າງໆ ດ ັິ່ງລ ິ່ມນີ:້ 

• ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນ້ີ ເຖິງ ປີ 2020 ເພ ່ອເພ້ີມການປົກຫຸ້ມຂອງ

ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70%. 

• ຍຸດທະສາດສ່ິງແວດລ້ອມແຕ່ນ້ີເຖິງ ປີ 2020 ເພ ່ອໃຫ້ມີສ່ິງແວດລ້ອມທີ່ດີ. 

• ແຜນການຂອງ ກຊສ ແລະ ພຊສ ແຂວງ ສໍາລັບ 2016-2020. 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພ້ຶນ 

ແລະ ລະດບັໂລກທີິ່

ໂຄງການຍິ່ອຍສະໜບັ

ສະໜນູຫຼ ປະກອບສິ່ວນ

(ເຊັິ່ ນ: ການຮິ່ວມມ ລະຫວິ່າງ

ຊາດ, ການແລກປິ່ຽນຄວາມຮູ້

, ປ້ອງກນັການຄ້າ-ຂາຍ
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ສດັປິ່າທີິ່ ຜິດກດົໝາຍໃນພາກ

ພ ້ນ) 

11. ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງ

ໂຄງການຍິ່ອຍ(ຂຽນ

ລາຍການຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັ

ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ພ້ອມ

ທງັອະທິບາຍຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັ

ສະເພາະຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. 

ຜນົຮບັແລະຜນົກະທບົ ເປັນ

ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດ

ໜຶິ່ ງສະເພາະກິ່ຽວກບັສິິ່ ງຂອງ

ຫຼ ການບ ລິການກ ິ່ມຜູ້ໄດຮ້ບັ

ຜນົປະໂຫຍດເປົາ້ໝາຍ). 

ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍມດີ ັິ່ງນີ:້ 

1. ຈໍານວນຜ ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ (ຄົນ ແລະ ແຍກເພດ). 

2. ຄວາມສາມາດຂອງການເຄ ່ອນໄຫວ ຂອງຂະແໜງ ຄຊປ. 

3. ຈໍານວນບ້ານທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມ (ບ້ານ). 

12. ຜນົໄດຮ້ບັຕ ົນ້ຕ ຂອງ

ໂຄງການຍິ່ອຍ(ສິິ່ ງຂອງຫຼ 

ການບ ລິການທີິ່ ໄດຮ້ບັຈາກ

ການກະທບົໃສິ່ຂອງໂຄງການ

ເຊັິ່ ນ: ຈ  ານວນພະນກັງານທີິ່

ໄດຝ້ ກ, ເອກະສານຄູິ່ມ   ເປັນ

ຈ  ານວນໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ໄດສ້້າງຂຶນ້) 

1. ຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ຈ  ານວນ 20 ຄນົ; ຍງິ 8 ຄນົ.  

2. ບາ້ນທີິ່ ເຂ້ົາຮິ່ວມ ຈ  ານວນ19 ບາ້ນ. 

- ບາ້ນບ ິ່ ເຕິ່ນ, ບາ້ນຕນີຕກົ, ບາ້ນຕນີສານ, ບາ້ນບ ິ່ ປຽດ, ບາ້ນນາເຕຍີ, 

ບາ້ນຫວ້ຍຫອ້ມ, ບາ້ນຫວ້ຍດ  າ, ບາ້ນນ  າ້ແກນອ້ຍ, ບາ້ນນ  າ້ແກໃຫຍິ່, 

ບາ້ນນ  າ້ແດງເໜ ິ່ ອ, ບາ້ນນ  າ້ແດງກາງ, ບາ້ນນ  າ້ໃຕ,້ ບາ້ນຕາຫວິ່ານ, ບາ້ນ

ຫວ້ຍຫກົ, ບາ້ນນ  າ້ຂອນ, ບາ້ນຕະລານ, ບາ້ນນ  າ້ປິກ, ບາ້ນສບົສິມ, ບາ້ນ

ສບົຕ ດ. 

3. ແຜນຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ; ພອ້ມບດົສະຫຼ ບການ ເຄ ິ່ ອນໄຫວຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນດ ັິ່ງກ ິ່າວ. 

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

ກວິ່າ 5 ອງົປະກອບ (ເບີິ່ ງລາຍລະອຽດຢູິ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ  າປີຄດັຕິດ). 

ອງົປະກອບ ກດິຈະກ  າຕ ົນ້ຕ  

ອງົປະກອບ 1. 

ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການ

ຄ ມ້ຄອງ ປິ່າປ້ອງກນັ. 

ກດິຈະກ  າ 1.1 ຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ ວາງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໂຄງການ 

ຈດັກອງປະຊ ມ ຢູິ່ຂ ັນ້ແຂວງມທີ ກໆພາກສິ່ວນທີິ່ ມສີິ່ວນຮິ່ວມຂ ັນ້ແຂວງ, ຂ ັນ້

ເມ  ອງ ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນເຂ້ົາຮິ່ວມເພ ິ່ ອເຮັດໃຫວ້ຽກງານໂຄງການໄດມ້ກີານຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັສ  າເລັດຜນົເປັນຢິ່າງດຕີອ້ງໄດປຶ້ກສາຫາລ ໃນການກ  ານດົພາລະ

ບດົບາດ ໂດຍມກີານແບິ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວິ່າງແຂວງ, ເມ  ອງ, ບາ້ນ 

ແລະ ພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈເປັນລວງດຽວກນັຊຶິ່ ງກດິຈະກ  າ

ນີກ້ ເປັນກດິຈະກ  າທີິ່ ສ  າຄນັ ໃນຂ ັນ້ຕອນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 1 ຄ ັງ້, 

ຄາດວິ່າຈະມຜີູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມ 40-60 ຄນົ, 1 ວນັ 
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ກດິຈະກ  າ 1.2. ສ້າງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ. 

ຈດັກອງປະຊ ມຂ ັນ້ບາ້ນ ຄດັເລ ອກຕວົແທນຂ ັນ້ບາ້ນ ໃຫໄ້ດບ້າ້ນລະ 3 ຄນົ 

ເປັນ ຄະນະກ  າມະການ ໃນການຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ, ເປັນຜູປ້ະສານງານ 

ແລະ ເປັນສາຍກວດກາລາຍງານສະພາບການ ໃນເຂດຄ ມ້ຄອງ ໃຫທ້ນັເວລາ 

 

ກດິຈະກ  າ1.3. ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັໃຫ້ພະນກັງານ  

ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ. 

ນອກຈາກຝຶກອບົຮມົໂດຍສນູກາງໃຫແ້ຂວງແລວ້ (ຈາກໂຄງການຍິ່ອຍ

ຂອງ ມຊ ແລະ ກຄຊປ), ພຊສ ແຂວງ ຈະຈດັການຝຶກອບົຮມົໃຫເ້ມ  ອງແລະ

ບາ້ນຈ  ານວນ 1 ຄ ັງ້ກ ິ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ (ລວມ

ທງັຂອງໂຄງການ) ໃຫໄ້ດ ້25 ຄນົ, 2 ວນັ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.4. ປກູຈດິສ  ານກຶແລະເຜີຍແຜິ່ລະບຽບກດົໝາຍທີິ່ ກິ່ຽວຂອ້ງແລະ

ແຜນຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ ແລະ ກະກຽມການເຂ້ົາຮິ່ວມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນ

ດ ັິ່ງກິ່າວຂອງຊ ມຊນົ 

ທີມງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ໂດຍມກີານເປັນເຈົ້າການຂອງເມ  ອງ ຈະໄດ້

ເຜີຍແຜິ່ແຜນຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັພສູາມຍອດ ແລະ ກ  ານດົກດິຈະກ  າຂອງ

ບາ້ນທີິ່ ກ  ານດົໃນແຜນ ລວມເອົາການອະນ ລກັປິ່າປ້ອງກນັ (ການລາດຕະເວນ, 

ປກັຫຼກັໝາຍອ ິ່ ນໆ..), ການປກົປກັຮກັສາແຫຼິ່ງນ  າ້, ການວາງແຜນນ  າໃຊທີ້ິ່ ດນິ 

ແລະ ການທ  າມາຫາກນິໃນຈ  ານວນ 19 ບາ້ນປະມານ 950 ຄນົ.  

 

ກດິຈະກ  າ 1.5. ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊ ມແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງທີິ່ ມໂີຄງ

ການປະເພດດຽວກນັ.    

ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ: 

• ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊ ມແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງທີິ່ ມໂີຄງການປະເພດ

ດຽວກນັນີຢູ້ິ່ພາກເໜ ອ 5 ຄ ັງ້. ຮບັຜິດຊອບງບົປະມານເອງ 1 ຄ ັງ້. 

ສິ່ວນ4 ຄ ັງ້ ແມ ິ່ນ ໄປຕາມແຜນ ຂອງໂຄງການທີິ່ ພວົພນັກນັ.  

• ຈະໄດໄ້ປແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງພາກໃຕ ້ 1 ຄ ັງ້(ປະມານເດ ອນ 9 

ຂອງປີ2017ຢູິ່ ສາລະວນັ,ອດັຕະປ  ແລະຈ  າປາສກັ)ໃນການຈດັຕ ັງ້ໂຄງ 

ການຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັພສູາມຍອດ 15 ຄນົ, ໃນນີອ້າດມາແລກປິ່ຽນ

ບດົຮຽນກບັແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ (ໂຄງການປິ່າປ້ອງກນັ ນ  າ້ມ ິ່ວນ-ນ  າ້ຍວງ). 
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ກດິຈະກ  າ 1.6  ຈດັກອງປະຊ ມ ຜູ້ມສີິ່ວນຮິ່ວມຂ ັນ້ແຂວງປະຈ  າ 6 ເດ ອນ 

ແລະ ປະຈ  າປີ. 

• ຈດັກອງປະຊ ມຄະນະຊີນ້  າໂຄງການຂ ັນ້ແຂວງ 2 ຄ ັງ້/ປີ. 

• ຈດັກອງປະຊ ມ ຜູມ້ສີິ່ວນຮິ່ວມທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ (ເມ  ອງ,ພະແນກການທີິ່ ກ ິ່ຽວ 

ຂອ້ງ ຂອງແຂວງ) ແນໃສິ່ແລກປິ່ຽນຂິ່າວສານ ແລະບດົຮຽນນ  າກນັໃຫ້

ໄດປີ້ລະຄ ັງ້ ຈ  ານວນ 30 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.7. ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ. 

ພະນກັງານໂຄງການ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄ ມ້

ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ 5 ຄນົ(ວຊິາການ, ການເງນິແລະບນັຊ)ີ ຈດັໂດຍ ກປສ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.8. ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການນ  າໃຊກ້ອງທຶນພດັທະນາບ້ານ ໃຫ້

ທີມງານບ ລິຫານກອງທຶນ ແຕິ່ລະບ້ານເປ້ົາໝາຍໂຄງການ. 

ແຕິ່ງຕ ັງ້ຄະນະທີມງານ ບ ລິຫານກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນເປ້ົາໝາຍໂຄງ 

ການ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົ ວທີິການນ  າໃຊເ້ງນິທຶນໝນູວຽນ ຂອງກອງທຶນ

ພດັທະນາບາ້ນໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ສອດຄິ່ອງກບັລະບຽບການ

ຄ ມ້ຄອງກອງທຶນທີິ່ ໄດກ້  ານດົໄວຈ້  ານວນ 19 ບາ້ນ, ບາ້ນລະ 3 ຄນົລວມທງັ

ໝດົ 57 ຄນົ ໃຊເ້ວລາ 3 ວນັ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.9.ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊ ມ ຜູິ່ມສີິ່ວນຮິ່ວມປະຈ  າປີ ຂອງ ກປສ 

 ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊ ມ ຜູິ່

ມສີິ່ວນຮິ່ວມປະຈ  າປີຂອງ ກປສ ໃນແຕິ່ລະປີຈດັໂດຍ ກປສເທ ິ່ ອລະ 4 ຄນົ, 

ລວມ 20 ເທ ິ່ ອຄນົ ໄລຍະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ 5 ປີ. 
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ອງົປະກອບທີ 2.  

ສະໜບັ ສະໜນູແຜນຄ ມ້ຄອງ

ປິ່າປ້ອງກນັ ພສູາມຍອດ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກດິຈະກ  າ: 2.1 ເກບັກ  າຂ ມ້ນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ໃນ

ເຂດບ້ານເປ້ົາໝາຍ ໂຄງການ. 

ສາ້ງແຜນອະນ ລກັຂອງບາ້ນໂດຍສອດຄິ່ອງກບັລະບຽບຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັກດິຈະກ  າໃນແຜນດ ັິ່ງກ ິ່າວ ໂດຍສະເພາະ ດ  າເນນີການກວດກາ

ລາດຕະເວນ, ສະກດັກ ັນ້ໄຟໄໝລ້າມປິ່າ, ແລະ ສາ້ງຂະບວນການແຂິ່ງຂນັ

ອະນ ລກັຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ປີລະເທ ິ່ ອ.  

 

ກດິຈະກ  າ: 2.2  ສ້າງແຜນຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ ພສູາມຍອດ. 

       ຫຼງັຈາກທີມງານໂຄງການ ໄດຂ້ ມ້ນູຈາກການລງົສ  າຫຼວດພ ້ນທີິ່  ຢິ່າງ

ລະອຽດແລວ້ ມາສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າແລະ ວາງແຜນຄ ມ້ຄອງນ  າໃຊ ້ ຮິ່ວມກບັ

ຊາວບາ້ນ ໃນການແບິ່ງເຂດຄ : ເຂດຫິ່ວງຫາ້ມເດັດຂາດ, ເຂດທ  າການຜະລິດ

ເຂດຟ ້ນຟປູິ່າໄມ,້ ເຂດອານ ລກັຂະຫຍາຍພນັສດັນ  າ້-ສດັປິ່າ ແລະ ພນັພ ດ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.3 ຈດັສນັທີິ່ ດນິ, ສ້າງແຜນວາດ  ການນ  າໃຊທີ້ິ່ ດນິຂອງບ້ານ, 

ໝາຍເຂດແດນ, ປກັຫຼກັໝາຍ ແລະ ຕິດຕ ັງ້ປ້າຍ.  

ທີມງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ຈະໄດລ້ງົສມົທບົກບັເມ  ອງ, ບາ້ນ ເພ ິ່ ອວາງ

ແຜນນ  າໃຊທີ້ິ່ ດນິບາ້ນ, ກ  ານດົເຂດແດນ, ຕິດຕ ັງ້ປ້າຍແຜນວາດການນ  າໃຊທີ້ິ່

ດນິ19 ປ້າຍ, ປ້າຍປິ່າປ້ອງກນັ 57 ປ້າຍ (ປ້າຍໃຫຍິ່ 19 ປ້າຍ, ປ້າຍນອ້ຍ 

38 ປ້າຍ) ແລະປກັຫຼກັໝາຍເຂດແດນ 95 ຫຼກັ (ຫຼກັໃຫຍິ່ 38 ຫຼກັ, ຫຼກັ

ນອ້ຍ 57 ຫຼກັ) ແລະຮິ່ວມກບັບາ້ນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນທີິ່ ໄດ້

ຕກົລງົເຫັນດເີປັນເອກະພາບ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.4 ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນອະນ ລກັຂອງບ້ານ 

- ສາ້ງແຜນອະນ ລກັສະເພາະຂອງແຕິ່ລະບາ້ນ. 

- ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າ ກວດກາລາດຕະເວນ 6 ຄ ັງ້/ປີ. ເຊັິ່ ນ: 

ເພ ິ່ ອຕາ້ນ ການລກັລອບຕດັໄມເ້ລ ິ່ ອຍໄມ,້ ຖາງປິ່າເຮັດໄຮິ່, ຕາ້ນໄຟ 

ໄໝລ້າມປິ່າ ແລະ ການລິ່າສດັນ  າ້ - ສດັປິ່າ. 
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ກດິຈະກ  າ 2.5 ສ້າງຕ ັງ້ກອງທຶນພດັທະນາບ້ານ ໃຫ້ 19 ບ້ານເປ້ົາໝາຍ

ໂຄງການ  

ການສາ້ງກອງທຶນແມ ິ່ນເພ ິ່ ອເປັນແຫຼິ່ງທຶນໝນູວຽນພາຍໃນບາ້ນ ເພ ິ່ ອສ ົິ່ງເສມີ

ການຜະລິດກະສິກ  າ ຕິດພນັກບັ ວຽກງານຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ ທີິ່

ຍ ນຍງົ. ໂດຍໃຫປ້ະຊາຊນົພາຍໃນບາ້ນໄດໝ້ນູໃຊທຶ້ນດ ັິ່ງກ ິ່າວ ເຂ້ົາໃນວຽກ

ງານປກູຝງັ-ລຽ້ງສດັ, ຄາ້ຂາຍແລະປິິ່ ນປວົສ ຂະພາບ ໃນກ ລະນຈີ  າເປັນ ແລະ 

ສາ້ງໂອກາດໃຫຄ້ອບຄວົທ ກຍາກ ສາມາດນ  າໃຊທຶ້ນດ ັິ່ງກ ິ່າວ. 

- ສາ້ງກນົໄກ ແລະລະບຽບການຄ ມ້ຄອງ ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ, ເພ ິ່ ອເປັນ

ບິ່ອນອງີໃຫແ້ກິ່ ຄະນະກ  າມະການກອງທຶນ ກວດກາຕດິຕາມເປັນປະຈ  າ 3 

ເດ ອນ, 6 ເດ ອນ ແລະ 1 ປີ.   

ອງົປະກອບທີ3:  

ການບ ລິຫານ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ

ໂຄງການ 

ກດິຈະກ  າ 3.1 ການບ ລິຫານ ແລະ ຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 

ການບ ລິຫານ ແລະ ຄ ມ້ຄອງໂຄງການ ຈະໄດປ້ະຕບິດັຕາມຄູິ່ມ  ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັໂຄງການ ລວມທງັການຄ ມ້ຄອງການເງນິ, ການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ,ການ

ກວດກາຕດິຕາມ ແລະການລາຍງານ ໂດຍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົຈາກ ກປສ 

ແລະ ຮບັປະກນັກດິຈະກ  າດ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ 

-ສາ້ງທີມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການແລະສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຮິ່ວມກນັໃນທີມງານ 

- ຈດັຊ ອ້  ປະກອນໂຄງການ. 

- ສາ້ງບດົລາຍງານປະຈ  າ 6 ເດ ອນ ແລະ 1 ປີ, ກິ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ

ກດິຈະກ  າທີິ່ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ລວມທງັຕວົຊີວ້ດັ, ຜນົທີິ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ການ

ເງນິ (ລວມທງັການຈດັຊ )້ ຊ ິ່ ງຈະໄດສ້ ົິ່ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ ແລະ ຂ ນ້

ແຜນການ 6 ເດ ອນ ແລະ ປີຕ ິ່ ໄປ ໂດຍອງີໃສິ່ແຜນລວມ. 

- ປະສານກບັອງົການທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງອ ິ່ ນໆກິ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ ໂດຍ

ສະເພາະ ກບັ ກປສ. 
 

14. ຜູເ້ປ້ົາໝາຍ ທີິ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົປະໂຫຍດ 

ພະນກັງານລດັ 

ຈ  ານວນທງັໝດົ(____35____) ແມ ິ່ຍງິ (__19__) 

ລະດບັແຂວງ (____15____) ແມ ິ່ຍງິ (__8__) 

ລະດບັເມ ອງ(___20_____) ແມ ິ່ຍງິ (___11___)  

ຊ ມຊນົທອ້ງຖິິ່ນຈ  ານວນ (19 ), ປະມານ 5,700ຄນົ ແມ ິ່ຍງິ (2,400) 

□ນກັສກຶສາ(______) ແມ ິ່ຍງິ (______) 

□ມວນຊນົທົິ່ວໄປ 

□ພາກສິ່ວນເອກຊນົ ສາມາດຈດັເປັນແຫຼິ່ງທິ່ອງທິ່ຽວປິ່າທ  າມະຊາດ, ຊນົເຜົິ່ າ. 
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15. ມ ເ້ລີິ່ ມໂຄງການ  01 ມງັກອນ 2016 

16. ມ ປິ້ດໂຄງການ (ໄລຍະ

ໂຄງການເປັນປີ ) 
01 ມງັກອນ 2020 (ໄລຍະ5ປີ) 

17. ຜູຮ້ ິ່ວມທຶນ(ແຫຼິ່ງແລະຈ  ານວນ

ເປັນກບີ ລວມທງັທຶນ

ປະກອບສິ່ວນເປັນວດັຖ ແລະແຮງ

ງານ ເຊິິ່ ງອາດແຍກສະເພາະຕ ິ່

ແຕິ່ລະອງົປະກອບຖາ້ເປັນໄປໄດ)້ 

ທຶນປະກອບສິ່ວນຂອງລດັຖະບານໄລິ່ຈາກຄິ່າປະກອບສິ່ວນຂອງພະນກັງານ 

ແລະ ສະຖານທີິ່ ເຮັດວຽກໂດຍທີິ່ ບ ິ່ ເປັນເງນິສດົ 200 ລາ້ນກບີ. 

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສມີໃສິ່

ສິິ່ ງໄດລິ້ເລີິ່ ມ ຫຼ  ກ  າລງັ

ດ  າເນນີຢູິ່(ຊ ິ່ , ແຫຼິ່ງທຶນ, ສາຍ

ພວົພນັ) 

• ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັຂອງ ກຄຊປ ເລ ິ່ ອງຕດິຕາມແລະປະເມນີ

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການປກົປກັຮກັສາປິ່າປ້ອງກນັ (2.5ລາ້ນໂດລາ, ກປສ/

ທະນາຄານໂລກ); 

• ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຝຶກອບົຮມົຂອງຄະນະປິ່າໄມ,້ ມຊ, 

ເລຶ ິ່ ອງສາ້ງພະນກັງານປິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັ (2.5 ລາ້ນໂດລາ, ກ

ປສ/ທະນາຄານໂລກ); 

• ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງ 3 ແຂວງອ ິ່ ນ, ທີິ່ ຄາ້ຍຄ ກນັ (ກປສ, ແຕິ່ 

500-800 ລາ້ນກບີ). 

19. ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການຍິ່ອຍ 

• ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄ ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ.  

• ພະນກັງານແລະການຊິ່ວຍເຫຼ ອທາງວຊິາການທີິ່ ຕ້ອງການເພີິ່ ມເຕີມ ໃນດາ້ນໃດ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ສະເໜີມາ ໄດຮ້ບັ

ຜນົສ  າເລັດ (ເປັນຕ ົນ້ພະນກັງານກວດກາຕິດຕາມ, ບນັຊກີານເງນີ….).  

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄ ມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ. 

     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

ງານໂດຍກງົໃຫຄ້ະນະກ  າມະການສິິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ/ຫວົໜາ້ ພຊສ ແລະ ມຮີອງຫວົໜາ້ ພຊສ 

ແຂວງ 1 ຄນົ ເປັນຜູປ້ະຈ  າການ. ຄະນະພະແນກຮບັຜິດຊອບຂະແໜງການກິ່ຽວຂອ້ງຊີນ້  າຂະ   

ແໜງການໃຜມນັ. ຄະນະໂຄງການ ປະກອບດວ້ຍຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ອຍ ທີິ່ ຖ ກແຕິ່ງຕ ັງ້ມາ ເພ ິ່ ອ

ຮບັຜິດຊອບເຮັດໃຫໂ້ຄງການໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ຕາມແຜນທີິ່ ວາງໄວ ້ແລະ ຕາມກ  ານດົເວລາ. ຫວົ

ໜາ້ໂຄງການ ຈະມທີີມຄ ມ້ຄອງໂຄງການແລະທີມງານວຊິາການມາຊິ່ວຍ. ທີມຄ ມ້ຄອງຈະຊິ່ວຍຫວົ

ໜາ້ ໂຄງການຍິ່ອຍໃນການຄ ມ້ຄອງການຈດັຕ ັງ້ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມຄູິ່ມ  ຄ ມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍຂອງ 

ກປສ ໂດຍສະເພາະການເງນິ, ການຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ການລາຍງານດາ້ນການເງນິ (ມາຈາກ

ຂະແໜງແຜນການແລະການເງນິ). ທີມວຊິາການ ຈະປະກອບດວ້ຍ ຄະນະຂະແໜງການ ທີິ່

ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ເພ ິ່ ອຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າທີິ່ ຂ ນ້ກບັຂະແໜງການຂອງຕນົ, ຕດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຊິາ

ການ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ ໃຫຄ້ະນະຄ ມ້ຄອງໂຄງການ. ໃນການປະສານງານກບັ

ເມ  ອງ, ຈະໄດມ້ກີານແຕິ່ງຕ ັງ້ຜູປ້ະສານງານ ຈາກທິ່ານເຈົາ້ເມ  ອງ ເພ ິ່ ອຊີນ້  າ ແລະ ປະສານໃນ
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ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າໃນພາກສະໜາມ; ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ ມລີ ິ່ມນີ.້  

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພະນກັງານທີິ່ ຖ ກມອບໝາຍໃຫເ້ຮັດວຽກໂຄງການຍິ່ອຍນີ ້ມລີ ິ່ມນີ.້  

ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ໜາ້ວຽກ/ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

1. ຄະນະຊີນ້  າໂຄງການ 

• ຊີນ້  າການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຍິ່ອຍ ແຕິ່ກະກຽມຈນົສ  າເລັດໂຄງການຍິ່ອຍ ແລະ ເຂ້ົາ

ຮິ່ວມໃນກດິຈະກ  າສ  າຄນັຕິ່າງໆ. ອນັສ  າຄນັມ:ີ  

• ຊີນ້  າທີມງານວຊິາການ, ແລະບນັດາບາ້ນ ດ  າເນນີການເຮັດວຽກພາກສະໜາມແລະວຽກຮິ່ວມມ  

ປະສານສມົທບົຂອງປະຊາຊນົ, ອ  ານາດການປກົຄອງບາ້ນ,ແຕິ່ລະບາ້ນໃຫດ້ແີລະເຮັດໃຫວ້ຽກ

ງານສ  າເລັດຜນົຕາມລະດບັຄາດໝາຍ. 

ຄະນະຊ ີ້ນໍາໂຄງການ 

- ຄະນະພະແນກ ຊສ ແຂວງ 

- ຮອງເຈົ້າເມ ອງ  

ຄະນະບລໍິຫານງານໂຄງການ 

- ຫົວໜ້າໂຄງການ 

- ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ 

 

 

    ທ ມງານວິຊາການ 

- ພະແນກ ຊສ ແຂວງ 

- ຫ້ອງການ ຊສ ເມ ອງ 

- ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ 

ເມ ອງ. 

ທ ມງານການເງນິ 

- ບັນຊີ 

- ການເງິນ 

ຄະນະປະສານງານຂ ີ້ນບີ້ານ 

- ຄະນະພັກກຸ່ມບ້ານ 

- ບັນດາ ນາຍບ້ານ 
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• ຊີນ້  າການຂຶນ້ແຜນວຽກ, ແຜນງບົປະມານແລະອະນ ມດັງບົປະມານ ເຂ້ົາໃນແຕິ່ລະກດິຈະກ  າ

ຢິ່າງເໝາະສມົແລະທນັການ. 

• ຊີນ້  າກວດກາຕດິຕາມ ແລະສະຫຼ ບລາຍງານຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃຫກ້ານນ  າເມ  ອງ, ແຂວງ 

ແລະ ຜູໃ້ຫທຶ້ນ ເປັນແຕິ່ລະໄລຍະ. 

 

2. ຫວົໜາ້ໂຄງການ 

• ຮບັຜິດຊອບການຄ ມ້ຄອງບ ລິຫານໂຄງການ,ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແລະຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

• ເຊັນບນັຊເີບີກຈ ິ່າຍເງນິຂອງໂຄງການ. 

• ປະສານງານກບັພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງເພ ິ່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ

ງານ 

• ສາ້ງບດົລາຍການຄວາມຄ ບໜາ້ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ແລະ ການໃຊຈ້ ິ່າຍງບົປະມານ

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

ສະຫລ ບສ ດທາ້ຍໂຄງການ. 

• ສ ົິ່ງແຜນການໃຊຈ້ ິ່າຍງບົປະມານໃຫ ້ກປສ ທ ກໆ 3ເດ ອນ. 

3. ຮອງຫວົໜາ້ໂຄງການ 

- ຊິ່ວຍຮບັຜິດຊອບຕ ິ່ ການຄ ມ້ຄອງບ 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  າ ປະຈ  າເດ ອນ, ປະຈ າງວດແລ

ະ 

ປະຈ  າປີ. 

- ສະຫຼ ບກດິຈະກ  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 1 ປີ. 

- ຄ ມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ອ ປະກອນຮບັໃຊໂ້ຄງການ. 

- ຮບັຜິດຊອບຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ສະຫຼ ບວຽກງານການເງນິ, ການຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງ ປະຈ  າອາທິດ,
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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 ັງ້ແລະຄ ມ້ຄອງໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວ ຕາມລະບບົ 

ເພ ິ່ ອເອົາເຂ້ົາໃນບດົສະຫຼ ບຂອງ ກປສ (ເບິິ່ ງຂ  ້25). 

ພະນກັງານອ ິ່ ນໆຂອງແຂວງແລະເມ  ອງ ຍງັຈະໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າຂອງໂຄງ

ການດ ັິ່ງກ ິ່າວ, ເມ  ິ່ອກິ່ຽວຂອ້ງ. 

ພະແນກແຜນການແຂວງແລະກມົທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ຈະໄດປ້ະເມນີຜນົງານຂອງໂຄງການ ໂດຍສະ

ເພາະພະນກັງານທີມງານໂຄງການ. 
 

 

 

20. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງບົປະມານ ແລະ ຂດັຕິດກບັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍ (ເບີິ່ ງຮິ່າງທີິ່ ໄດຂ້ດັຕິດມາພ້ອມນີ)້. ໃນສະເໜີນີຈ້ະສະແດງໃຫ້

ເຫັນພຽງແຕິ່ງບົປະມານສງັລວມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ສງັເກດວິ່າເມ  ິ່ອໂຄງການຍິ່ອຍໄດຖ້ ກຮບັຮອງໝດົໄລຍະໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຕິ່

ຫຼງັຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປິ່ອຍໃຫ້ນ ັນ້ ແມິ່ນອີງໃສິ່ຜນົງານໃນປີຜິ່ານມາ, ອີງໃສິ່ຄາດໝາຍທີິ່ ກ  ານດົໃນແຜນປີທີິ່ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອົາ 

(ເບີິ່ ງຂ  ້24).ສ າລບັໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ໄດຮ້ບັຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະປບັແຜນຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງຕິ່າງໆ. 

 

ອງົປະກອບ (ບ ິ່ ເກນີ 5 ອງົ

ປະກອບລວມທງັການຄ ມ້ຄອງ

ໂຄງການ) 

ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ປີທີ 5 
ລວມ 

(ລາ້ນກບີ) 

ອງົປະກອບ 1. ປບັປ ງຄວາມ

ອາດສາມາດ 
38.0 46.5 38.0 18.00 46.5 187.0 

ອງົປະກອບທີ 2. ສະໜບັສະໜນູ

ການຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັພສູາ

ມຍອດ 

52.1 58.0 154.0 69.0 12.0 345.0 

ອງົປະກອບ 3. ການບ ລິຫານ 

ແລະ ຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 
8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 44.0 

ມນູຄິ່າພ ້ນຖານ 98.9 113.3 200.0 95.8 67.3 576.0 

ຄິ່າແຮສ ກເສນີ (5%) 4.9 5.7 10.0 4.8 3.4 28.8 

ລວມຍອດ 103.8 119.0 210.8 100.5 70.7 604.8 
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21. ຄວາມຍ ນຍງົ 

ອະທິບາຍຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການຍິ່ອຍຈະມສຶີບຕ ິ່  ຫຼ  ຮກັສາໄວ ້ຫຼງັໂຄງການສິນ້ສ ດ. 

ຄວາມຍ ນຍງົຂອງກດິຈະກ  າໂຄງການຍິ່ອຍ ແມ ິ່ນການມບີ ກຄະລະກອນ, ກນົໄກ, ລະບບົການເຮັດ

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

ປະຕິບດັໂຄງການຕອ້ງແມ ິ່ນພະນກັງານລດັໃນນີ,້ຈະໄດກ້  ານດົເອົາຜູທີ້ິ່ ສາມາດຖິ່າຍທອດຄວາມຮູໄ້ປຍງັຜູ້

ອ ິ່ ນ ມປີະສບົການເຂ້ົາຮິ່ວມການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າ ແລະ ພະນກັງານໜ ິ່ມນອ້ຍກ ິ່ຕອ້ງໄດຈ້ດັໃຫມ້າ

ເຮັດວຽກໃນທີມ ເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດມ້ໂີອກາດໃນການຮຽນຮູ ້ແລະ ຮບັການຝຶກອບົຮມົເພີິ່ ມຕ ິ່ ມ. ແນິ່ນອນ, 

ກນົໄກ, ລະບບົແລະເຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ຈະຖ ກນ  າໃຊແ້ລະປບັປ ງ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫກ້ານປະສານງານແລະ

ຮິ່ວມມ  ໃນການຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັພສູາມຍອດໃຫມ້ປີະສດິທິພາບດຂີຶນ້. 

22. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ກວດກາເບີິ່ ງວິ່າມຄີວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມແລະສງັຄມົຫຼ ບ ິ່ (ກອບແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສງັຄມົ ສາມາດຄ ົນ້ຫາໄດ ້ທີິ່ ເວັບໄຊ ກປສ. 

ກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການແມ ິ່ນພວົພນັກບັການກ ິ່ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ, ການປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງ

ແວດລອ້ມ, ປິ່າປ້ອງກນັ ໂດຍມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ຊຶິ່ ງນ  າໃຊຍ້ ດທະສາດ ແລະ ເຫັນດຈີາກປະ

ຊາຊນົທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍຜິ່ານການປຶກສາຫາລ ນ  າກນັກິ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າທີິ່ ຈະໄດເ້ຮັດລວງໜ້

າ. ໃນການກວດສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີິ່ ບ ິ່ ສະໜບັສະໜນູນ ັນ້ເຫັນວິ່າບ ິ່ ໄດມ້ກີດິຈະກ  າໃດທີິ່ ເຫັນ

ວິ່າມຜີນົກະທບົທາງສິິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ ສງັຄມົ. ສະນ ັນ້, ໂຄງການຍິ່ອຍນີ ້ບ ິ່ ໄດມ້ກີດິຈະກ  າອນັໃດ ທີິ່ ອາດ

ສາ້ງ ຫຼ  ສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ແຕິ່ຢິ່າງໃດ.ສະນ ັນ້, ໂຄງການຍິ່ອຍນີ ້ ບ ິ່ ມຄີວາມ

ຈ  າເປັນຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນປ້ອງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. 

23. ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊ ມຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 

ເບີິ່ ງຕາມເອກະສານແນະນ  າ ກິ່ຽວກບັຂ ັນ້ຕອນປະຕິບດັໃນແຜນການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊ ມຊນົ ຊຶິ່ ງສາມາດຄ ົນ້ຫາໄດທີ້ິ່ ເວັບໄຊ 

ກປສ. 

ຊ ມຊນົ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການວາງແຜນແລະຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັເຂດອິ່າງຮບັນ  າ້ຍອງ-ນ  າ້ຍາວ ແລະ ຫວ້ຍ

ຕາບ ຊຶິ່ ງເຂົາເຈົາ້ ຈະເຂ້ົາໃຈ, ເຫັນດນີ  າ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຄ ມ້ຄອງ, ນ  າໃຊ ້ແລະ ປກົປ້ອງສດິແລະໜ້

າທີິ່ ຂອງເຂົາເຈົາ້ຫຼາຍກວິ່າເກົິ່ າ;ຊຶິ່ ງຈະເຮັດໃຫຊ້ ມຊນົໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈໃນການອະນ ລກັຊບັພະຍາ

ກອນຂອງບາ້ນແລະປບັປ ງຊວີດິການເປັນຢູິ່ຂອງຕນົ. ໃນການເຂ້ົາຮິ່ວມໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວແມ ິ່ຍງິຫຼ  ອງົການແມ ິ່ຍງິ

ໃນທອ້ງຖິິ່ນຈະໄດຈ້ດັໃຫເ້ຂ້ົາຮິ່ວມ. ແຕິ່ໃນນີ,້ ຈະໄດເ້ຮັດການປຶກສາຫາລ ລະອຽດຕ ິ່ ມໃນເວລາຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງ

ການໂດຍສະເພາະເມ  ິ່ອປຶກສາຫາລ ແຜນຄ ມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົ້າເຫັນດນີ  າ.  

24. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໂຄງການຍິ່ອຍໄດຍີ້ນຍອມກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັ ໃນການເອົາໃຈໃສິ່ຕ ິ່ ບນັຫາ ບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້

ໂຄງການ. 
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ເປັນການຍອມຮບັກນັແລວ້ທົິ່ວໄປ ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ມຄີວາມກິ່ຽວພນັໃນການຕດັສິນບນັຫາຕ ິ່

ຜນົສ  າເລັດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ. ດ ັິ່ງນ ັນ້, ການວາງແຜນຄນົໃສິ່ກດິຈະກ  າຕິ່າງໆຂອງໂຄງການຈະໄດ້

ຄ  ານງຶກິ່ຽວກບັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍເຊິິ່ ງຢິ່າງໜອ້ຍ25% ຂອງຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມຕອ້ງເປັນເພດຍງິ. ນບັແຕິ່ການເກບັຂ ້

ມນູເບ ອ້ງຕ ົນ້, ການເຂ້ົາຮິ່ວມຝຶກອບົຮມົ, ການເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊ ມ ຈະໄດກ້ວດເບິິ່ ງສດັສິ່ວນການເຂ້ົາຮິ່ວມຂອງ

ເພດຍງິ.ນອກນ ັນ້ໃນລະດບັຊ ມຊນົຈະໄດໃ້ຫແ້ມ ິ່ຍງິເຂ້ົາຮິ່ວມໃນຂະບວນການສາ້ງຈດິສ  ານກຶເວລາເຜີຍແຜິ່ແຜນ

ການ, ລະບຽບການຄ ມ້ຄອງນ  າໃຊປ້ິ່າປ້ອງກນັ,ການອະນ ລກັຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊີ

ວດິການເປັນຂອງແຕິ່ລະຄອບຄອບຄວົ. 

25. ເງ  ິ່ອນໄຂ ການປະຕິບດັແຜນງານປະຈ  າປີທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ 

ລາຍການເປົາ້ໝາຍທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົວິ່າຈະໄດສ້  າເລັດ ເພ ິ່ ອເປັນເງ ິ່ອນໄຂການອະນ ມດັງບົປະມານໃນປີຕ ິ່ ໄປ. 

ໃນບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍນີໄ້ດເ້ຫັນຕກົລງົຮບັມ  ວິ່າໃນເງ  ິ່ອນໄຂທີິ່ ຈະຕອ້ງປະຕິບດັເພ ິ່ ອໃຫສ້  າເລັດຕາມ

ຈ ດປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ: 

• ປະຕບິດັຖ ກຕອ້ງດາ້ນຄວາມໂປິ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດໃ້ນລະດບັ

ປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປີຕ ິ່ ໄປ). 

• ປະຕບິດັຖ ກຕອ້ງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດາ້ນຈ  ານວນ, ຄ ນນະພາບແລະເວລາ) (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດໃ້ນລະດບັ

ປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປີຕ ິ່ ໄປ). 

• ໃນປີທີ 1 ຢິ່າງໜອ້ຍ 50% ຂອງກດິຈະກ  າແຜນປີໄດສ້  າເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕ ິ່ ໄປຢິ່າງໜອ້ຍ 80% ຂອງແຕິ່ລະ

ກດິຈະກ  າແຜນປີໄດສ້  າເລັດ. 

• ເປ້ົາໝາຍຂອງຜນົຮບັໃນປີທີິ່ ພວມປະຕບິດັນ ັນ້ ໄດມ້ກີານວດັແທກ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຄ ບໜ້

າທີິ່ ຈະສ  າເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍ. 

• ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປີໃໝິ່ ຈະໄດສ້າ້ງຂຶນ້ແລະຮບັຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕິ່ລະປີ. 

26. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 

ຈົ່ງຂັດຕິດເອກະສານດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL: 

▪ ລະດັບຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ (ເອກະສານຂັດຕິດ 1). 

▪ ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ (a) ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.1) ແລະ 

(b) ແຍກປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.2). 

▪ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1  (ເອກະສານຂັດຕິດ 3). 

▪ ແຜນຈັດຊ ້ ແລະ ຈັດຈ້າງ (ເອກະສານຂັດຕິດ 4). 

☐ ແຜນຄ ມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ, ຖາ້ຫາກເຮັດໄດ ້

ວນັທີ:………………….. 

   ຮບັຮູ ້ແລະເຫັນດ ີໂດຍ:       ສະເໜີໂດຍ:  

ຫວົໜາ້ ພຊສ ແຂວງຫຼວງນ  າ້ທາ   ຂະແໜງຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້

    


