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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

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

ຫອ້ງການລດັຖະບານ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ  

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 

ຂ ແ້ນະນ  າ: 

• ຄ  າຮອ້ງສາມາດຍ ິ່ ນເປັນພາສາລາວ.   

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

ລດັຖະບານ/ແຂວງ; (ii) ຖ ກກບັໜຶິ່ ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສ້າງ ຄວາມ

ສາມາດ, ຊວີະນາໆພນັ, ຄວບຄມຸມນົລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ ດນິ); (iii) ຖ ກກບັຕວົຊີວ້ດັ

ຢິ່າງໜ້ອຍ 1 ຕວົຂອງ ກປສ (iv) ບ ິ່ ມກີດິຈະກ  າທີິ່ ເກ ອດຫ້າມ.   

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

ພວົພນັ ກບັທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະຜນົໄດຮ້ບັໃນປີນ ັນ້ ຊຶິ່ ງໄດກ້  ານດົໄວ.້ 

 

ເລກລະຫດັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍຂອງກປສ: 

1. ຊ ິ່ ແລະທີິ່ ຢູິ່ຂອງອງົການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຍິ່ອຍ: 

ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ພຊສ) ແຂວງໄຊ

ຍະບລີູ. 

ຖະໜນົ 13B, ບາ້ນທິ່ານາ, ເມ  ອງໄຊຍະບລີູ, ແຂວງໄຊຍະບລີູ. 

ໂທລະສບັ: 074 211636, ແຟັກ: 074 211636.  

2. ຊ ິ່ , ໜາ້ທີິ່ , ບິ່ອນພວົພນັລະ 

ອຽດຈດຸປະສານງານຜູສ້ະເໜີ 

ຈດັຕ ັປ້ະຕບິດັໂຄງການຍິ່ອຍ 

1) ທິ່ານນາງ ມະນລີດັຕະນາ ທອນຄ  າທາ, 

ອເີມວ: vitana80@gmail.com 

ໂທລະສບັ: 074 211032, ແຟັກ: 074 211032.  

ມ ຖ : 020 29083400, 030 5258737. 

2) ທາ້ວ ຊມົເຊຍີ ສແີສງອາລນຸ, ພະນກັງານຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊບັພະ ຍາ

ກອນປິ່າໄມ,້ ພຊສ ແຂວງໄຊຍະບລີູ 

ໂທລະສບັ: 074 212116, ແຟັກ: 074 212116.  

ມ ຖ : 020 28683313, 020 58593030 

ອເີມວ: ssomesery@gmail.com 

3. ລະດບັພ ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ(ອາດຫຼາຍກວິ່າ1ທາງ 

□ລະດບັສາກນົ 

□ສນູກາງ/ລະດບັຊາດໃຫບ້ອກເຂດເປ້ົາໝາຍ: ປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດ 

mailto:vitana80@gmail.com
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ເລ ອກ) ນ  າ້ຮຸິ່ງ- ນ  າ້ແມດ  

ລະດບັແຂວງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊ ິ່ ແຂວງ ແລະ ເມ  ອງໄຊຍະບລີູ 

ລະດບັເມ  ອງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊ ິ່ ເມ  ອງ:ເມ  ອງໄຊຍະບລີູ, ເມ  ອງໄຊສະຖານ, 

ເມ  ອງຫງົສາແລະເມ  ອງພຽງ 

4. ຊ ິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍ ສາ້ງຄວາມສາມາດແລະຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດນ  າ້ຮຸິ່ງ-ນ  າ້ແມດ  

5. ຈ ຳນວນທຶ ນທ ີ່ ຂ :(ງົບໂດຍ
ປະມຳນ ເປັນເງິ ນກ ບ) 

650,1 ລ້ຳນກ ບ 

6. ກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງກປສທີິ່ ໃຫ້

ທຶນ:(ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງ

ເລ ອກ) 

□ ນະໂຍບາຍ 

 ຊວິະນາໆພນັ 

□ ຄວບຄມຸມນົລະພິດ   

□ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ 

□ ຄຸມ້ຄອງທີິ່ ດນິ 

7. ໜາ້ວຽກການຈດັຕ ັງ້ ຫຼ ຂະແ

ໜງການທີິ່ ພວົພນັກບັໂຄງກາ

ນຍິ່ອຍ, ສິິ່ ງທາ້ທາຍແລະບລິູ

ມະສິດ(ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໜ້າທີິ່

ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ

ແລະໜ້າວຽກທີິ່ ເຮັດໃນປະຈບຸນັທີິ່

ພວົພນັກບັປິ່າສະຫງວນ, ສດັປິ່າ, 

ສິິ່ ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກນັທາງ

ສງັຄມົ, ສີິ່ ງທ້າທາຍ, ບລິູມະສິດທີິ່

ຕ້ອງການແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນ

ການແກໄ້ຂບລິູມະສິດ ແລະ

ຂ ຄ້ງົຄ້າງດ ັິ່ງກິ່າວ) 

ສະພາບລວມຂອງແຂວງ: ແຂວງໄຊຍະບລີູ ເປັນແຂວງໜຶິ່ ງ ທີິ່ ຕ ັງ້ຢູິ່

ພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ, ປະກອບມ ີ11 ຕວົເມ  ອງ ແລະ ມຊີາຍແດນຕດິ

ກບັ 4 ແຂວງຄ : ບ ິ່ ແກວ້, ອດຸມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈນັແລະມ ີຊາຍແດນ

ຕດິກບັ 1 ປະເທດຄ : ເທດໄທ. ແຂວງໄຊຍະບລີູ ມເີນ ອ້ງທີິ່ ປິ່າໄມກ້ວມເອົາ 

70% ຂອງເນ ອ້ທີິ່ ທ ົິ່ວແຂວງໃນນ ັນ້: ເນ ອ້ທີິ່ ປິ່າໃນ 2 ປະເພດ ປິ່າກວມເອົາ 

62 % ປິ່າສະຫງວນລະດບັຊາດ 1 ແຫິ່ງ, ແຂວງ 4 ແຫິ່ງ, ເມ  ອງ 3 ແຫິ່ງ; 

ປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດ 6 ແຫິ່ງ, ແຂວງ 9 ແຫິ່ງ ແລະ ເມ  ອງ 5 ແຫິ່ງ. 

ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມເຂດຍອດ

ນ  າ້ຂອງແຂວງທີິ່ ຜິ່ານມາ ໄດເ້ລ້ີມຮິ່ວມມ  ກບັ ກປສ ຢູິ່ຍອດນ  າ້ຕຽນ (ພກປ) 

ແລະ ອິ່າງນ  າ້ພາວ (ພຊສ, 2012-2014). ສ  າລບັນ  າ້ຮຸິ່ງ ທີິ່ ເປັນສາຍນ  າ້ ຫຼກັ

ຂອງແຂວງ ແລະ ເປັນບິ່ອນທີິ່ ສ  ານກັງານແຂວງຕ ັງ້ຢູິ່, ເຄຍີສງັເກດເຫັນບນັ

ຫາການຫຸຼດລງົຂອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ໂດຍສະເພາະປິ່າໄມແ້ລະນ  າ້ 

ລວມທງັຊວີະນາໆພນັມາ 10 ກວິ່າປີແລວ້, ແຕິ່ຍງັບ ິ່ ທນັໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ

ເທົິ່ າທີິ່ ຄວນເທ ິ່ ອ. ໃນອິ່າງນ  າ້ດ ັິ່ງກ ິ່າວ, ມປີິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດທີິ່ ສ  າຄນັຄ  ປິ່າ

ປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດນ  າ້ຮຸິ່ງ-ນ  າ້ແມດ ເຊິິ່ ງມເີນ ອ້ທີິ່ ລວມ ປະມານ 157,895ຮຕ. 

ນອກນີ ້ ໃນປິ່າດ ັິ່ງກ ິ່າວ ຍງັມສີດັທີິ່ ມຄີິ່າທາງດາ້ນອະນລຸກັຈ  ານວນໜຶິ່ ງ ໂດຍ

ສະເພາະ:ຊາ້ງປິ່າ, ເໝີຍ, ໝີ, ເຕົິ່ າ, ປລູ,ູ ເສ ອໂຄິ່ງ, ທະນມີ  ຂາວ ດ ັິ່ງນ ັນ້, 

ຈຶິ່ງເຫັນວິ່າຄວນຄຸມ້ຄອງປິ່າດ ັິ່ງກ ິ່າວໃນເວລາອນັຄວນ. 

ຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ: ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ 

ປິ່າໄມ ້(ຂຄຊປ) ເປັນຂະແໜງທີິ່ ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃໝິ່ໃນ ພຊສ ແຂວງ, ມ ີພາລະ

ບດົບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກິ່ການນ  າຂອງ ພຊສ ໃນການຄຸມ້ ຄອງ,ປກົ

ປກັຮກັສາ, ຟ ້ນຟປູິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັພາຍໃນແຂວງ. ພະນກັງານ
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ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ທ້ ົິ່ວແຂວງມທີງັໝດົທງັໝດົ 63 ຄນົ, ຍງິ 17

ຄນົ ລວມທງັອາສາສະໝກັແລະໄດບ້ນັຈເຸຂ້ົາໃນ 3 ໜິ່ວຍງານຄ : ໜິ່ວຍງານ

ຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນ, ໜິ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ, ໜິ່ວຍງານສ  າຫຼວດ, 

ກວດກາປິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັ ແລະ ຂ ັນ້ເມ  ອງບນັໜິ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນປິ່າແລະນ  າ້. ພະນກັງານ ສິ່ວນ ໜຶິ່ ງຂອງພະນກັງານ ຂຄຊປ 

ແມ ິ່ນລງົປະຈ  າຢູິ່ຫອ້ງການພາກສະໜາມ ຂອງປິ່າສະຫງວນແຫິ່ງຊາດນ  າ້ປູິ່ຍ, 

ສິ່ວນປິ່າປ້ອງກນັນ  າ້ຮຸິ່ງ-ນ  າ້ແມດຍງັບ ິ່ ທນັໄດຈ້ດັຕ ັງ້ເທ ິ່ ອ. 

ສິິ່ ງທ້າທາຍແລະບລິູມະສິດຄວາມຕ້ອງການ: ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ມກີອ້ງຖິ່າຍຮບູທ  າມະດາ 2 ໜິ່ິ່ວຍ, ເຄ ິ່ ອງ GPS 2 

ແລະຄອມພີວເຕ ີ 2 ໜິ່ວຍ ເຊິິ່ ງຖ ວິ່າບ ິ່ ພຽງພ . ລດົກະບະມ ີ  1 ຄນັ ແລະ 

ລດົຈກັ 2 ຄນັ.ພອ້ມນ ັນ້, ງບົປະມານປະຈ  າປີ ແມ ິ່ນມຈີ  າກດັເຊິິ່ ງ ສິ່ວນຫຼາຍ

ອາໄສງບົປະມານໂຄງການຊິ່ວຍເຫຼ ອຂອງຕິ່າງປະເທດ.   

ຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ, ເມ  ອງແລະບາ້ນ ຍງັຂາດ

ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດພ ້ນຖານໃນການຄຸມ້ຄອງປິ່າໄມ,້ ແຫຼິ່ງນ  າ້ ລວມມກີານ

ວາງແຜນ, ການກວດກາຕິດຕາມ, ການປກູຈດິສ  ານກຶ, ການກ  ານດົເຂດຄຸມ້

ຄອງແລະເຂດຫວງຫາ້ມ, ການສາ້ງລະບຽບການແລະ ການບງັຄບັໃຊມ້າດ

ຕະການ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ການສ ົິ່ງເສມີການທ  າມາຫາກນິແບບຍ ນ

ຍງົ. ບນັດາຄູິ່ມ  ແນະນ  າຕິ່າງໆ, ລະບບົການເຮັດວຽກ, ການຂຽນແຜນຈດັສນັ, 

ຂຶນ້ແຜນແລະລາຍງານແມ ິ່ນຖ ວິ່າຍງັຈ  າກດັຢູິ່. ນອກນ ັນ້, ບນັຫານ  າ້ໃນສາຍນ  າ້

ຮຸິ່ງນບັມ  ຮ້ນຸແຮງຂຶນ້ ສະນ ັນ້, ບລິູມະສິດຄວາມຕອ້ງການ ແມ ິ່ນຈ  າເປັນຕອ້ງ

ໄດມ້ກີານປບັປງຸຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປິ່າໄມທີ້ິ່ ຢູິ່ຕອນ

ເໜ ອ ຊຶິ່ ງເປັນປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດນ  າ້ຮຸິ່ງ- ນ  າ້ແມດ. 

ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ: ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແມ ິ່ນມ ີ

ການເຂ້ົາຮິ່ວມຂອງເມ  ອງແລະບາ້ນ ໂດຍມກີານປຶກສາຫາລ ກນັກບັບນັດາ 

ຂະແໜງການອ ິ່ ນໆທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງແລະເມ  ອງ ໃຫເ້ປັນລະບບົ. ສິ່ວນ

ວຽກງານປະຊຸມແລະຝຶກອບົຮມົ  ແມ ິ່ນທາງແຂວງເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ໃນການ

ວາງແຜນ ແລະ ແນະນ  າໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຍິ່ອຍ ໂດຍ 

ປະຕິບດັຕາມທິດຊີນ້  າຂອງ ກປສ ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການລວມທງັການ

ຕດິຕາມເປັນແຕິ່ລະໄລຍະ. 

8. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

(ໃຫ້ຂຽນປະໂຫຍກດຽວ) 

ສາ້ງຄວາມສາມາດແລະຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດນ  າ້ຮຸິ່ງ- ນ  າ້ແມດ 

9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ ແລະ

ຍດຸທະສາດຂອງລດັຖະບານ 

ໂຄງການຍິ່ອຍນີໄ້ດສ້ະໜບັສະໜນູບນັດາຍດຸທະສາດແຫິ່ງຊາດທີິ່ ສ  າຄນັ

ຕິ່າງໆດ ັິ່ງລຸິ່ມນີ:້ 
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ທີິ່ ສະໜບັສະໜນູ ໂດຍ

ໂຄງການຍິ່ອຍ(ລວມທງັແຜນ

ຍດຸທະສາດຂອງແຂວງຖາ້ເປັນໄປ

ໄດ)້. 

▪ ຍດຸທະສາດປິ່າໄມແ້ຫິ່ງຊາດ ແຕິ່ນີ ້ເຖງິ ປີ 2020 ເພ ິ່ ອເພ້ີມການປກົ

ຫຸມ້ຂອງປິ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້70%. 

▪ ຍດຸທະສາດສິິ່ ງແວດລອ້ມແຕິ່ນີເ້ຖງິ ປີ 2020 ເພ ິ່ ອໃຫມ້ສີິິ່ ງແວດລອ້ມ

ທີິ່ ດ.ີ 

▪ ຍດຸທະສາດແຫິ່ງຊາດກິ່ຽວກບັທະນ ີ

▪ ຍດຸທະສາດແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກແຕິ່ນີເ້ຖງີ ປີ 2020 ໂດຍຈດັສນັອາ

ຊບີຄງົທີິ່ ແລະສາ້ງລາຍໄດແ້ບບຍ ນຍງົ. 

▪ ແຜນ 5 ປີຂອງພຊສແຂວງໄຊຍະບລີູ 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພ້ຶນ ແລະ 

ລະດບັໂລກທີິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍ

ສະໜບັສະໜນູຫຼ 

ປະກອບສິ່ວນ(ເຊັິ່ ນ: ການຮິ່ວມມ 

ລະຫວິ່າງຊາດ, ການແລກປິ່ຽນ

ຄວາມຮູ,້ ປ້ອງກນັການຄ້າ-ຂາຍ

ສດັປິ່າທີິ່ ຜິດກດົໝາຍໃນພາກພ ້ນ) 

 

11. ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການ

ຍິ່ອຍ(ຂຽນລາຍການຕວົຊີວ້ດັ ຜນົ

ໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ພ້ອມ

ທງັອະທິບາຍຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັສະ

ເພາະຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ຜນົຮບັ

ແລະຜນົກະທບົ ເປັນຜນົປະໂຫຍດ

ໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ ງສະເພາະກິ່ຽວ

ກບັສິິ່ ງຂອງຫຼ ການບ ລິການກຸິ່ມຜູ້ໄດ້

ຮບັຜນົປະໂຫຍດເປົາ້ໝາຍ). 

ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍມດີ ັິ່ງນີ:້ 

1: ເຂດທີິ່ ຢູິ່ໃນການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ທີິ່ ຖ ກວດັແທກໂດຍຄະ

ແນນປະສດິທິຜນົຂອງການຄຸມ້ຄອງ (ປະຈ  າປີ) 

2: ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຫຼ ການປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູິ່ ຫຼ  ທຶນຊິ່ວຍ

ເຫຼ ອລາ້ເພ ິ່ ອການອະນລຸກັໂດຍກງົ (ໃນນີມ້ຍີງິ ຫຼ ການຈດັຕ ັງ້ແມ ິ່ຍງິເທົິ່ າໃດ)  

(ສະສມົ 

3: ເນ ອ້ທີິ່ ໃນປິ່າສະຫງວນທີິ່  (i) ສະພາບຂອງປະຊາກອນສດັລຽ້ງ ລກູ

ດວ້ຍນ  າ້ນມົແລະອ ິ່ ນໆ ທີິ່ ຖ ກຄດັເລ ອກມາ ແລະ ໄພຂ ົິ່ມຂູິ່ (ii)  ອດັຕາ ການ

ສນູເສຍເນ ອ້ທີິ່ ປິ່າໄມໄ້ດຖ້ ກວດັແທກ (ປະຈ  າປີ) 

4:ການລາດຕະເວນ ແລະກວດກາຂອງຂະແໜງກວດກາປິ່າໄມ ້ ຢູິ່

ແຂວງ ຊຶິ່ ງລວມທງັອາດຊະຍະກ  າຕ ິ່ ສດັປິ່າ (ຢູິ່ເຂດຊາຍແດນ ຫຼ  ເພ ິ່ ອຄວບ

ຄມຸການຄາ້ສາກນົ) (ປະຈ  າປີ) 

12. ຜນົໄດຮ້ບັຕ ົນ້ຕ ຂອງໂຄງການ

ຍິ່ອຍ(ສິິ່ ງຂອງຫຼ ການບ ລິການທີິ່ ໄດ້

ຮບັຈາກການກະທບົໃສິ່ຂອງ

ໂຄງການເຊັິ່ ນ: ຈ  ານວນພະນກັງານ

ທີິ່ ໄດຝ້ ກ, ເອກະສານຄູິ່ມ   ເປັນ

ຈ  ານວນໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ໄດສ້້າງຂຶນ້) 

1. ຜູ້ທີິ່ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ຢິ່າງໜ້ອຍ 500 ຄນົ  

2. ປິ່າປ້ອງກນັ ທີິ່ ໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ 157,895 ຮຕ. 

3. ບ້ານທີິ່ ເຂົາ້ຮິ່ວມຢິ່າງໜ້ອຍ 15 ບາ້ນ. 

4. ແຜນຄຸ້ມຄອງປິ່າປ້ອງກນັ ແລະ ບດົສະຫຸຼບການຈດັຕ ັງ້ແຜນດ ັິ່ງກິ່າວ 

13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ  າ(ຂຽນລາຍການອງົປະກອບ ແລະກດິຈະກ  າທີິ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກດີຜນົໄດຮ້ບັຂາ້ງເທີງ. ບ ິ່ ຄວນໃຫ້ຫຼາຍ
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ຫວິ່າ 5 ອງົປະກອບ (ເບີິ່ ງລາຍລະອຽດຢູິ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ  າປີຄດັຕິດ). 

ອງົປະກອບ ກດິຈະກ  າຕ ົນ້ຕ  

ອງົປະກອບ 1. ສາ້ງຄວາມ 

ອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານ 

ກດິຈະກ  າ1.1. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ວາງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງ ການ

ຍິ່ອຍ 

ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫວ້ຽກງານໂຄງການໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສ  າເລັດຜນົເປັນ

ຢິ່າງດ,ີ ຈະຈດັ ກອງປະຊຸມ 1 ວນັເພ ິ່ ອໃຫທ້ກຸໆພາກສິ່ວນທີິ່ ມສີິ່ວນຮິ່ວມ

ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະຂ ັນ້ເມ  ອງປະມານ 25 ຄນົໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລ ກນັແລະ

ໄດກ້  ານດົພາລະບດົບາດ ໂດຍມກີານແບິ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວິ່າງ

ແຂວງ ແລະ ເມ  ອງກ ິ່ຄ ພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມ  ອງ 

ໄດມ້ກີານຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈເປັນອນັໜຶິ່ ງອນັດຽວກນັ. ສະນ ັນ້, ກດິຈະກ  າ

ນີກ້ ເປັນກດິຈະກ  າທີິ່ ສ  າຄນັ ໃນຂ ັນ້ຕອນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

 

ກດິຈະກ  າ1.2. ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄຸ້ມຄອງປິ່າປ້ອງກນັ ໃຫ້ພະນກັງານ

ເມ ອງແລະບ້ານ 

ນອກຈາກຝຶກອບົຮມົໂດຍສນູກາງໃຫແ້ຂວງແລວ້ຈາກໂຄງການ

ຍິ່ອຂອງ ມຊ ແລະ ກຄຊປ, ພຊສ ແຂວງ ຈະຈດັການຝຶກອບົຮມົໃຫ້

ເມ  ອງແລະບາ້ນກິ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າຄຸມ້ຄອງປິ່າແລະ 

ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້(ລວມທງັຂອໂຄງການ) ໃຫໄ້ດ ້20 ຄນົ, ໃນໄລ

ຍະ 2-3 ວນັ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.3.ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຸຼບປີ ຂອງໂຄງການແບບດຽວກນັ 

   

ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມ

ແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັແຂວງທີິ່ ມໂີຄງການປະເພດດຽວກນັນີ ້ (ປະມານ

ເດ ອນ 9 ຂອງປີ; ແຂວງໄຊຍະບລີູ 2016, ແຂວງບ ິ່ ແກວ້ 2017,ແຂວງ

ຜ ົງ້ສາລີ 2018, ແຂວງຫຼວງນ ້າທາ 2019 ແລະ ແຂວງອດຸມົໄຊ 

2020 ໃນການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັແຫິ່ງຊາດແຫິ່ງຊາດ ປີ

ລະ 3-4 ຄນົ (ຢິ່າງໜອ້ຍ 16 ຄນົ ນອກນີ ້ອາດມາແລກປິ່ຽນບດົຮຽນກບັ

ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ (ໂຄງການນ  າ້ຍວງ) (4 ຄນົ). 

 

ກດິຈະກ  າ 1.4.ຈດັກອງປະຊຸມຜູິ່ມສີິ່ວນຮິ່ວມຂ ັນ້ແຂວງປະຈ  າປີ  

ນອກຈາກຈະຈດັກອງປະຊຸມຄະນະຊີນ້  າໂຄງການທກຸໆ 6 ເດ ອນ

ແລວ້, ໃນແຕິ່ລະທາ້ຍປີ ຈະມກີານຈດັກອງປະຊຸມກບັຜູມ້ສີິ່ວນຮິ່ວມໃນ

ແຂວງທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ (ເມ  ອງ, ພະແນກການກິ່ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ, ຄະນະກ  າ
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ມະການສິິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ, ແຜນການ, ກກປ, ອງົການພດັທະນາຊນົນະ

ບດົ ...) ແນໃສິ່ແລກປິ່ຽນຂິ່າວສານແລະບດົຮຽນນ  າກນັ ໃຫໄ້ດປີ້ລະຄ ັງ້30 

ຄນົ; ລວມ 150 ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.5. ຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

ພະນກັງານໂຄງການ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຝຶກອບົຮມົກິ່ຽວກບັການ

ຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ 3 ຄນົ (ວຊິາການ, ການເງນິແລະບນັຊ)ີ ຈດັໂດຍ 

ກປສ, 5 ວນັ 

 

ກດິຈະກ  າ 1.6. ເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມຜູິ່ມສີິ່ວນຮິ່ວມປະຈ  າປີຂອງ ກປສ 

 ຄະນະໂຄງການ ນ  າໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມ 

ຜູິ່ມສີິ່ວນຮິ່ວມປະຈ  າປີຂອງ ກປສ ໃນແຕິ່ລະປີຈດັໂດຍ ກປສເທ ິ່ ອລະ 4 

ຄນົ. 

 

ກດິຈະກ  າ 1.7. ສ້າງຈດິສ  ານຶກົແລະເຜີຍແຜິ່ລະບຽບກດົໝາຍທີິ່ ກິ່ຽວຂອ້ງ

ແລະແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັນ  າ້ຮຸິ່ງ ແລະ ກະກຽມການເຂ້ົາຮິ່ວມ ຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນດ ັິ່ງກິ່າວຂອງຊຸມຊນົ 

ທີມງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ໂດຍມກີານເປັນເຈົາ້ການຂອງ

ເມ  ອງ ຈະໄດເ້ຜີຍແຜິ່ແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັນ  າ້ຮຸິ່ງ - ນ  າ້ແມດັ ແລະ 

ກ  ານດົກດິຈະກ  າຂອງບາ້ນທີິ່ ກ  ານດົໃນແຜນ ລວມເອົາ ການອະນລຸກັປິ່າ

ປ້ອງກນັ, ການລາດຕະເວນ, ປກັຫຼກັໝາຍອ ິ່ ນໆ.., ການປກົປກັຮກັສາ

ແຫຼິ່ງນ  າ້, ການວາງແຜນນ  າໃຊທີ້ິ່ ດນິ ແລະ ການທ  າມາຫາກນິ; ນອກນ ັນ້ 

ຍງັຈະໄດກ້ະກຽມສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການອະນລຸກັ ແລະ ແຜນອະນລຸກັ

ໃນລະດບັບາ້ນໂດຍສະເພາະແມ ິ່ນທີມງານໄດຮ້ິ່າງຊິ່ວຍໄປຜິ່ານຂ ັນ້ບາ້ນ 

ເພ ິ່ ອມຄີ  າເຫັນ ແລະ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຈຶິ່ງໄດໄ້ປຜິ່ານພາກສິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງຂອງ

ເມ  ອງ ເພ ິ່ ອມຄີ  າເຫັນ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງແລວ້ເຊັນຮບັຮອງ; 

ປະມານ 400 ຄນົ 

 

ອງົປະກອບທີ 2. ສະໜບັ ສະ

ໜນູການຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັນ  າ້

ຮຸິ່ງ-ສະແມດ 

 

 

ກດິຈະກ  າ 2.1. ເກບັກ  າຂ ມ້ນູເສດຖະກດິ, ສງັຄມົແລະສິິ່ ງແວດລ້ອມ ໃນ

ເຂດປິ່າປ້ອງກນັ 

ປະຈບຸນັຂ ມ້ນູຕິ່າງໆໃນປິ່າປ້ອງກນັຍງັບ ິ່ ທນັໄດເ້ກບັກ  າມາຄບົຖວ້ນ

ເທ ິ່ ອ ເພ ິ່ ອປະເມນີສະພາບຂອງປິ່າດ ັິ່ງກ ິ່າວ, ຕາມແຜນຈດັສນັປິ່າປ້ອງກນັ

ແຫິ່ງຊາດດນ  າ້ຮຸິ່ງ-ນ  າ້ແມດ ທີິ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອົາໃນວນັທີ 12/9/2012, ໂຄງ

ການ ຈະໄດເ້ກບັກ  າຂ ມ້ນູເສດຖະກດິ, ສງັຄມົແລະຊບັພະຍາກອນທ  າມະ
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ຊາດແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນເຂດປິ່າປ້ອງກນັເພ ິ່ ອປບັປງຸແຜນການຄຸມ້ຄອງ

ດ ັິ່ງກ ິ່າວ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.2. ການປບັປງຸແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ 

ການປບັປງຸແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັສະບບັທີິ່ ມຢີູິ່ ຈະສະເໜີກມົຄຸມ້

ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ ເປັນຜູໃ້ຫທິ້ດຊີນ້  າ ແລະ ເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການປຶກ

ສາປະກອບຄ  າເຫັນໃສິ່ຮິ່າງດ ັິ່ງກ ິ່າວໃນທາ້ຍປີ 1, 1ວນັ 25 ຄນົ. ຈາກນ ັນ້ 

ຈະໄດປ້ບັປງຸ. ຫຼງັຈາກແຜນດ ັິ່ງກ ິ່າວ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງແລວ້ ຈະໄດດ້  າເນນີ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າທີິ່ ກ  ານດົໃນແຜນນ ັນ້.  

 

ກດິຈະກ  າ 2.3. ຈດັສນັທີິ່ ດນິ, ໝາຍເຂດແດນ, ຕິດຕ ັງ້ປ້າຍແລະປກັຫຼກັໝ

າຍ  

ທີມງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ຈະໄດລ້ງົສມົທບົກບັເມ  ອງ, ບາ້ນ 

ເພ ິ່ ອວາງແຜນນ  າໃຊທີ້ິ່ ດນິບາ້ນ, ກ  ານດົເຂດແດນ, ຈດຸຕ ັງ້ປ້າຍແລະປກັຫຼກັ

ໝາຍ ແລະ ຮິ່ວມກບັບາ້ນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົເຫັນ

ດເີປັນເອກກະພາບ.  

 

ກດິຈະກ  າ 2.4. ແຜນອະນລຸກັຂອງບ້ານ 

ສາ້ງແຜນອະນລຸກັຂອງບາ້ນໂດຍສອດຄິ່ອງກບັລະບຽບຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າໃນແຜນດ ັິ່ງກ ິ່າວ ໂດຍສະເພາະ ດ  າເນນີ

ການກວດກາລາດຕະເວນ, ສະກດັກ ັນ້ໄຟໄໝລ້າມປິ່າ,ແລະ ຂະບວນການ

ແຂິ່ງຂນັບາ້ນອະນລຸກັ ປີລະເທ ິ່ ອ.ແຜນດ ັິ່ງກິ່າວ ຈະໄດສ້ະເໜີເຈົາ້ເມ  ອງຮບັ

ຮອງເອົາ. 

 

ກດິຈະກ  າ 2.5.ສ ົິ່ງເສີມການຜະລິດເພ ິ່ ອປບັປງຸຊວີິດການເປັນຢູິ່ 

ທິມງານໂຄງການ ຈະສມົທບົກບັເມ  ອງເພ ິ່ ອຄດັເລ ອກບາ້ນເປ້ົາໝາຍ

ປະມານ 5-8 ບາ້ນ ໂດຍມກີານວາງມາດຕະຖານຄດັເລ ອກຄກັແນິ່ ແລະ 

ຈາກນ ັນ້ ຈະສ ົິ່ງເສມີທາງດາ້ນວຊິາການແລະແນວພນັ ແລວ້ຈຶິ່ງໃຫດ້  າເນນີ

ການຜະລິດ ແລະຖອດຖອນບດົຮຽນ.  

 

ກດິຈະກ  າ 2.6ຕິດຕາມ ແລະປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ 
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ດ  າເນນີການປະເມນີຜນົສ  າເລັດຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ: ກຄ

ຊປ, ພະແນກແຜນການ-ການລງົທຶນແຂວງ ແລະ ກປສ ລວມທງັຖອດດ

ຖອນບດົຮຽນ  ເພ ິ່ ອຜນັຂະຫຍາຍໃນຕ ິ່ໜາ້. 

ອງົປະກອບທີ3: ການບ ລິຫານ 

ແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

ການບ ລິຫານ ແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການຈະໄດປ້ະຕິບດັຕາມຄູິ່ມ  ການ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການລວມທງັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການຈດັຊ -້ຈດັ

ຈາ້ງ ແລະການກວດກາຕດິຕາມ. ກິ່ອນອ ິ່ ນໝດົຕອ້ງໄດກ້  ານດົທີມງານ

ປະຕິບດັໂຄງການ, ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຮິ່ວມກນັກບັທີມງານ ແລະຜູຊ້ີນ້  າ

ໂຄງການ ເປັນອນັໜຶິ່ ງດຽວກນັ ກິ່ຽວກບັຮບູແບບ ແລະວທີິການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັໂຄງການຫຼ  ໂຄງການຍິ່ອຍ, ໝາກຜນົ ແລະຜນົໄດຮ້ບັທີິ່ ຕອ້ງສ  າ

ເລັດ. ການຝ ກອບົຮມົ ແລະສາ້ງລະບບົການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

ລວມທງັບນັຊ ີແລະການຕິດຕາມກວດກາ ແມ ິ່ນມຄີວາມຈ  າເປັນ. ບດົລາຍ

ງານຄວາມຄ ບໜາ້ປະຈ  າ6 ເດ ອນ, ການຕດິຕາມຕວົຊີວ້ດັໂຄງກາຍິ່ອຍ

ແລະການເງນິ ລວມທງັການຈດັຊ ຕ້ອ້ງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ສ ົິ່ງໃຫຫ້ອ້ງການ 

ກປສປະຈ  າທກຸໆ 6 ເດ ອນ ໂດຍຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ. 
 

14. ຜູເ້ປ້ົາໝາຍທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ 

ພະນກັງານລດັ 

ຈ  ານວນທງັໝດົ (___627___) ແມ ິ່ຍງິ (__129__) 

ລະດບັສນູກາງ (________) ແມ ິ່ຍງິ (_____) 

ລະດບັແຂວງ (____159____) ແມ ິ່ຍງິ (__21__) 

ລະດບັເມ ອງ (___72_____) ແມ ິ່ຍງິ (___8___)  

ຊຸມຊນົທອ້ງຖິິ່ນ (15), ຈ  ານວນຄນົ (400) ແມ ິ່ຍງິ (100) 

□ນກັສກຶສາ (_______) ແມ ິ່ຍງິ (______) 

□ມວນຊນົທົິ່ວໄປ 

□ພາກສິ່ວນເອກຊນົ 

15. ມ ເ້ລີິ່ ມໂຄງການ  1 ມງັກອນ 2016 

16. ມ ປິ້ດໂຄງການ (ໄລຍະ

ໂຄງການເປັນປີ) 

30 ທນັວາ 2020 (ໄລຍະ 5ປີ) 

17. ຜູຮ້ ິ່ວມທຶນ (ແຫຼິ່ງແລະຈ  ານວນ

ເປັນກບີ ລວມທງັທຶນປະກອບສິ່ວນ

ເປັນວດັຖແຸລະແຮງງານ ເຊິິ່ ງອາດ

ແຍກສະເພາະຕ ິ່ ແຕິ່ລະອງົປະກອບ

ຖາ້ເປັນໄປໄດ)້ 

ທຶນປະກອບສິ່ວນຂອງລດັຖະບານໄລິ່ຈາກຄິ່າປະກອບສິ່ວນຂອງ

ພະນກັງານແລະສະຖານທີິ່ ເຮັດວຽກໂດຍທີິ່ ບ ິ່ ເປັນເງນິສດົ 207 ລາ້ນກບີ 

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສມີໃສິ່

ສິິ່ ງໄດລິ້ເລີິ່ ມຫຼ ກ  າລງັດ  າເນນີ

ຢູິ່(ຊ ິ່ , ແຫຼິ່ງທຶນ, ສາຍພວົພນັ) 

ໂຄງການຄຸມ້ຄອງປິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັຂອງ ກຄຊປ ເລ ິ່ ອງ

ຕດິຕາມແລະປະເມນີຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການປກົປກັຮກັສາປິ່າປ້ອງກນັ (2.5 

ລາ້ນໂດລາ, ກປສ/ທະນາຄານໂລກ); 



9 

 

ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຝຶກອບົຮມົຂອງຄະນະປິ່າໄມ,້ ມຊ, 

ເລຶ ິ່ ອງສາ້ງພະນກັງານປິ່າສະຫງວນແລະປິ່າປ້ອງກນັ (2.5 ລາ້ນໂດລາ, ກປສ/

ທະນາຄານໂລກ). 

 

19. ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການຍິ່ອຍ 

• ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ.  

• ພະນກັງານແລະການຊິ່ວຍເຫຼ ອທາງວຊິາການທີິ່ ຕ້ອງການເພີິ່ ມເຕີມ ໃນດາ້ນໃດ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ສະເໜີ

ມາ ໄດຮ້ບັຜນົສ  າເລັດ (ເປັນຕ ົນ້ພະນກັງານກວດກາຕິດຕາມ, ບນັຊກີານເງນິ….).  

 

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ ຈະປະກອບມ ີ ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການ, ຫວົໜາ້ໂຄງການ 

ແລະ ທີມງານວຊິາການ.ຜູຊ້ີນ້  າໂຄງການ ແມ ິ່ນການນ  າລະດບັຫວົໜາ້/ຄະນະພະແນກ ເປັນຜູຊ້ີນ້  າ

ໂຄງການຍິ່ອຍໂດຍລວມ ແຕິ່ບ ິ່ ໄດປ້ະຕິບດັໂຄງການຕວົຈງິ. ສິ່ວນຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ອຍ ຈະໄດມ້ ີ

ການແຕິ່ງຕ ັງ້ມາຮບັຜິດຊອບວຽກງານນີເ້ປັນສິ່ວນໃຫິ່ຍ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກບັທີມງານວຊິາການ. ພະ

ນກັງານໃນທີມງານວຊິາການຈະເປັນພະນກັງານລດັ ເຊິິ່ ງຕອ້ງມຜີູຮ້ບັຜິດຊອບດາ້ນການຕິດຕາມ ແລະ  

ປະເມນີຜນົ, ແຜນການແລະບນັຊ.ີ ບນັດາພະນກັງານທີິ່ ຖ ກມອບໝາຍ ໃຫເ້ຮັດວຽກໂຄງການຍິ່ອຍນີ ້

ຈະໄດກ້  ານດົເງ  ິ່ອນໄຂແລະໜາ້ເຮັດວຽກຢິ່າງຄກັແນິ່ ໂດຍສະເພາະຫວົໜາ້ໂຄງການ, ພະນກັງານ

ກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ບນັຊ.ີ  

b) ພະນກັງານແລະຊິ່ຽວຊານ 

ບ ິ່ ມພີະນກັງານຊິ່ຽວຊານ. ຄຝຶູກບາງໜາ້ວຽກ ຈະແມ ິ່ນພະນກັງານຈາກ ກຊສ ຫຼ  ກປສ.ພະນກັ 

ງານຈດັຈາ້ງຈດັຊ  ້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການຈດັຕ ັງ້ການຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງ. ກປສ 

ຈະໄດຕ້ດິຕາມແລະປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວ ຕາມລະບບົ ເພ ິ່ ອເອົາເຂ້ົາ

ໃນບດົສະຫຸຼບຂອງ ກປສ (ເບິິ່ ງຂ  ້25). 

ພະນກັງານອ ິ່ ນໆຂອງແຂວງແລະເມ  ອງຍງັຈະໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການດ ັິ່ງ 

ກິ່າວ, ເມ  ິ່ອກິ່ຽວຂອ້ງ. 

ພະແນກແຜນການແຂວງແລະກມົທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຈະໄດປ້ະເມນີຜນົງານຂອງໂຄງການ ໂດຍສະ

ເພາະພະນກັງານທີມງານໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດ ແລະ ໜາ້ວຽກຂອງຄະນະໂຄງການ. 

o  ຫວົໜາ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ ເປັນຜູຊ້ີນ້  າ

ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ, ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ ແລະ ຂະ

ແໜງຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ ເປັນໜິ່ວຍງານການດ  າເນນີງານ 

o ຜູຮ້ບັຜິດຊອບການຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານໂດຍລວມເອີນ້ວິ່າ: ຄະນະບ ລິຫານ (ຫວົໜາ້
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ແຜນການ, ຜູບ້ ລິຫານ, ບນັຊ ິ- ການເງນີ ແລະ ວຊິາການຜູຊ້ ິ່ວຍວຽກ). 

o ພະນກັງານວຊິາການຈາກຂະແໜງການ ແລະ ຫອ້ງການອ ິ່ ນຢູິ່ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ 

ຫອ້ງການ ຫຊສ ເມ  ອງ ໄຊຍະບລີູ, ເມ  ອງໄຊສະຖານ ແລະ ເມ  ອງພຽງ ເປັນຜູເ້ຂ້ົາ

ຮິ່ວມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວ ເຊິິ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັິ່ງນີ:້ 

 

ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ໜາ້ທີິ່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕິ່ລະໜິ່ວຍງານ. 

ກ). ຄະນະຊີນ້  າການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ: 

- ໃຫທິ້ດຊີນ້  າການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການເຄ ິ່ ອນໄຫວໂຄງການ. 

- ຮບັການລາຍງານ ແລະ ໃຫຕ້ ິ່ ການເຄ ິ່ ອນໄຫວຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ. 

ຂ). ຜູບ້ ລິຫານໂຄງການ. 

- ຮບັຜິດຊອບຕ ິ່ ການຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ. 

ຊີນ້  າ້ໂຄງການ: ຫວົໜາ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ

ແຂວງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບ ລິຫານໂຄງການ 

ຫວົໜາ້ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້

 

 

-      ທິ່ານ ຊມົເຊຍີ ສແີສງອາລນຸ ວຊີາ

ການຂະໜງປິ່າໄມ.້ ທີມງານວຊິາການ 

1. ຂະແໜງຄູມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້

2. ຂະແໜງຄູມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ 

3. ຂະແໜງສິິ່ ງແວດລອ້ມ. 

4. ຫຊສ ເມ  ອງ ໄຊຍະບລີູ 

5. ຫຊສ ເມ  ອງ ໄຊສະຖານ. 

6. ຫຊສ ເມ  ອງ ພຽງ. 

7. ຫຊສ ເມ  ອງຫງົສາ. 

 

ໜິ່ວຍງານການເງນິ 

1. ພະນກັງານບນັຊ.ີ 

2. ພະນກັງານການເງນິ. 
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- ລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນຊິ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ 

ການນ  າຂອງຫອ້ງການ ຊບັພະຍາກອນນ  າ້ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ. 

- ເຊັນບນັຊເີບີກ - ຈ ິ່າຍເງນິ ຕາມກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການ. 

- ປະສານງານກບັພາກສິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ ເພ ິ່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ວຽກ

ງານຂອງໂຄງການ. 

- ຕດິຕາມ - ກວດກາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການໃຊຈ້ ິ່າຍ ແລະ ເຮັດບດົລາຍງານການເຄ ິ່ ອນໄຫວໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ (ເດ ອນ, ງວດ, ປະຈ  າປີ) ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນຊິ່ວຍເຫຼ ອ. 

ຄ). ໜິ່ວຍງານວຊິາການ. 

- ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການດາ້ນເຕັກນກິ. 

- ສາ້ງແຜນການລະອຽດ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຕິ່ລະກດິຈະກ  າລະອຽດ. 

- ສະຫຸຼບລາຍງານປະຈ  າວນັ, ອາທິດ, ເດ ອນ ແລະ ປີ ໃຫຫ້ວົໜາ້ຮບັຜິດຊອບໂຄງການ. 

ງ). ໜິ່ວຍງານແຜນການ - ການເງນີ. 

- ຄຸມ້ຄອງການເງນີ ແລະ ອປຸະກອນຮບັໃຊ.້ 

- ຮບັຜິດຊອບໃນການຈດັຊ  ້- ຈດັຈາ້ງ. 

- ສະຫຸຼບວຽກງານດາ້ນການເງນີ ແລະ ການຈດັຊ  ້ - ຈດັຈາ້ງ ປະຈ  າອາທິດ, ເດ ອນ, ງວດ 

ແລະ ປະຈ  າປີໃຫຫ້ວົໜາ້ໂຄງການ. 

 

 

20. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜີງບົປະມານແລະ/ຂດັຕິດກບັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍ (ເບີິ່ ງຮິ່າງທີິ່ ໄດຂ້ດັຕິດມາພ້ອມນີ)້. ໃນບດົສະເໜີນີ ້ ຈະ 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕິ່ງບົປະມານສງັລວມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ສງັເກດວິ່າເມ  ິ່ອໂຄງການຍິ່ອຍໄດຖ້ ກຮບັຮອງໝດົໄລຍະໂຄງ 

ການຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຕິ່ຫຼງັຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປິ່ອຍໃຫ້ນ ັນ້ ແມິ່ນອີງໃສິ່ຜນົງານໃນປີຜິ່ານມາ, ອີງໃສິ່ຄາດໝາຍທີິ່ ກ  ານດົ 

ໃນແຜນປີທີິ່ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອົາ (ເບີິ່ ງຂ  ້ 24).ສ  າລບັໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ໄດຮ້ບັຮອງແລ້ວຫ້ອງການກປສຈະປບັແຜນຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ

ຕິ່າງໆ. 

 

ອງົປະກອບ (ບ ໍ່ ເກນີ 5 ອງົ

ປະກອບລວມທງັການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ) 
ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ປີທີ 5 ລວມ 

ທຶນປະ

ກອບສໍ່ວນ 

ອງົປະກອບ 1. ສຸ້າງຄວາມ 

ອາດສາມາດໃຫຸ້ພະນກັງານ   
40.5  40.0  18.5  34.0  17.5  150.5       -    

ອງົປະກອບທີ 2. ສະໜບັສະໜນູ 

ການຄ ຸ້ມຄອງປໍ່າປຸ້ອງກນັນ  ຸ້າຮ ໍ່ງ-

ສະແມດ 

223.0  157.2  38.0  8.0  8.0  434.2  32.0  
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ອງົປະກອບທີ 3: ການບ ລິຫານ ແລະ 

ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 
8.5  10.0  10.0  4.0  4.0  36.5  175.0  

ມມນູຄໍ່າພ ຸ້ນຖານ 272.0  207.2  66.5  46.0  29.5  621.2  207.0  

ຄໍ່າແຮສ ກເສນີ (5%) 13.6  10.4  3.3  2.3  1.5  31.1        -    

ລວມຍອດ 285.6  217.6  69.8  48.3  31.0  652.3  207.0  

 

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

ປະຕິບດັໂຄງການຕອ້ງແມ ິ່ນພະນກັງານລດັ.ໃນນີ,້ຈະໄດກ້  ານດົເອົາຜູທີ້ິ່ ສາມາດສອນຜູອ້ ິ່ ນ, ມຄີວາມຮູແ້ລະ

ປະສບົການເຂ້ົາຮິ່ວມ ແລະ ພະນກັງານໜຸິ່ມນອ້ຍກ ິ່ຕອ້ງໄດຈ້ດັໃຫມ້າເຮັດວຽກໃນທີມ ເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດ້

ມໂີອກາດໃນການຮຽນຮູ ້ ແລະ ຮບັການຝຶກອບົຮມົເພ້ີມຕ ິ່ ມ. ແນິ່ນອນ, ກນົໄກ, ລະບບົແລະເຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່ ໄດ້

ສາ້ງຂຶນ້ ຈະຖ ກນ  າໃຊແ້ລະປບັປງຸ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫກ້ານປະສານງານແລະຮິ່ວມມ  ໃນການຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັ

ນ  າ້ຮຸິ່ງໃຫມ້ປີະສິດທິພາບດຂີຶນ້.  

 

 

22. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ກວດກາເບີິ່ ງວິ່າມຄີວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມແລະສງັຄມົ ຫຼ  ບ ິ່  (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດ 

ລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ສາມາດຄ ົນ້ຫາໄດ ້ທີິ່ ເວັບໄຊ ກປສ. 

ກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການແມ ິ່ນພວົພນັກບັການກ ິ່ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ, ການປກົປກັຮກັສາ 

ແຫຼິ່ງນ  າ້, ປິ່າປ້ອງກນັ ໂດຍມກີານເຂ້ົາຮິ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ຈະໄດຮ້ບັການເຫັນດຈີາກປະຊາຊນົທີິ່ ກ ິ່ຽວ

ຂອ້ງ ລິ່ວງໜາ້ ຜິ່ານການປຶກສາຫາລ ນ  າກນັກິ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າທີິ່ ຈະໄດເ້ຮັດ. ໃນການກວດ

ສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີິ່ ບ ິ່ ສະໜບັສະໜນູນ ັນ້ເຫັນວິ່າບ ິ່ ໄດມ້ກີດິຈະກ  າໃດທີິ່ ເຫັນວິ່າມຜີນົກະທບົ

ທາງສິິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ 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  າກິ່ຽວກບັຂ ັນ້ຕອນປະຕິບດັໃນແຜນການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຊຶິ່ ງສາມາດຄ ົນ້ຫາໄດ ້ ທີິ່

ເວັບໄຊ ກປສ. 
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ຊຸມຊນົຈະເຂ້ົາຮິ່ວມໃນການວາງແຜນແລະຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັເຂດອິ່າງຮບັນ  າ້ຮຸິ່ງຕອນເໜ ອຊຶິ່ ງເຂົາ

ເຈົາ້ ຈະເຂ້ົາໃຈ, ເຫັນດນີ  າ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຄຸມ້ຄອງ, ນ  າໃຊ ້ ແລະ ປກົປ້ອງສດິແລະໜາ້ທີິ່

ຂອງເຂົາເຈົາ້ຫຼາຍກວິ່າເກົິ່ າ;ອນັຈະເຮັດໃຫຊຸ້ມຊນົໄດເ້ຂ້ົາຮິ່ວມດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈໃນການອະນລຸກັຊບັ

ພະຍາກອນຂອງບາ້ນແລະປບັປງຸຊວີິດການເປັນຢູິ່ຂອງຕນົ. ໃນການເຂ້ົາຮິ່ວມດ ັິ່ງກ ິ່າວແມ ິ່ຍງິຫຼ ອງົການແມ ິ່

ຍງິໃນທອ້ງຖິິ່ນຈະໄດຈ້ດັໃຫເ້ຂ້ົາຮິ່ວມ. ແຕິ່ໃນນີ,້ ຈະໄດເ້ຮັດການປຶກສາຫາລ ລະອຽດຕ ິ່ ມໃນເວລາຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັໂຄງການໂດຍສະເພາະເມ  ິ່ອປຶກສາຫາລ ແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່າປ້ອງກນັເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ເຫັນດນີ  າ.  

 

24. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ອະທິບາຍກິ່ຽວກບັໂຄງການຍິ່ອຍໄດຍີ້ນຍອມກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັໃນການເອົາໃຈໃສິ່ຕ ິ່ ບນັຫາບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍ

ໃຕ້ໂຄງການ. 

ການວາງແຜນຄນົໃສິ່ກດິຈະກ  າຕິ່າງໆຂອງໂຄງການຈະໄດຄ້  ານງຶກິ່ຽວກບັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ເຊິິ່ ງຢິ່າງໜອ້ຍ 20% ຂອງຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມຕອ້ງເປັນເພດຍງິ. ໜາ້ວຽກກິ່ຽວກບັໂຄງການຍິ່ອຍນີຈ້ະແມ ິ່ນການ

ກ  ານດົຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມການຝຶກອບົຮມົ, ການເຂ້ົາຮິ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດກ້ວດເບິິ່ ງສດັສິ່ວນການເຂ້ົາຮິ່ວມຂອງ

ເພດຍງິ.ນອກນ ັນ້ໃນລະດບັຊຸມຊນົຈະໄດໃ້ຫແ້ມ ິ່ຍງິເຂ້ົາຮິ່ວມໃນຂະບວນການສາ້ງຈດິສ  ານກຶເວລາເຜີຍແຜິ່

ແຜນການ, ການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູິ່ຂອງແຕິ່ລະຄອບຄວົແລະການອະນລຸກັທ  າມະຊາດ. 

 

 

25. ເງ  ິ່ອນໄຂ ການປະຕິບດັແຜນງານປະຈ  າປີທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ 

ລາຍການເປົາ້ໝາຍທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົວິ່າຈະໄດສ້  າເລັດ ເພ ິ່ ອເປັນເງ ິ່ອນໄຂການອະນມຸດັງບົປະມານໃນປີຕ ິ່ ໄປ. 

ໄດຕ້ກົລງົໃນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ ວິ່າ: 

• ປະຕບິດັຖ ກຕອ້ງດາ້ນຄວາມໂປິ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ (ຢິ່າງໜອ້ຍໄດ ້ໃນ

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 ແລະຕ ິ່ ໄປຢິ່າງໜອ້ຍ 70% 

ຂອງແຕິ່ລະກດິຈະກ  າແຜນປີໄດສ້  າເລັດ. 

• ເປ້ົາໝາຍຂອງຜນົຮບັໃນປີທີິ່ ພວມປະຕບິດັນ ັນ້ໄດມ້ກີານວດັແທກ, ປະເມນີຜນົແລະສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມ 

ຄ ບໜາ້ ທີິ່ ຈະສ  າເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍ. 

• ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປີໃໝິ່ ຈະໄດສ້າ້ງຂຶນ້ແລະຮບັຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕິ່ລະປີ. 

 

26. ບນັຊເີອກະສານຂດັຕດິ 

ຈ ົິ່ງຂດັຕິດເອກະສານດ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີໂ້ດຍອງີໃສິ່ຮິ່າງທີິ່ ສະໜອງໃຫໃ້ນ EXCEL: 

 ກອບຜນົໄດຮ້ບັ. 
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ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ອຍທງັໝດົ (a) ແຍກຕາມອງົປະກອບ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 

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

ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອງົປະກອບ(ເອກກະສານຂດັຕິດ 3). 

 ແຜນຈດັຊ ແ້ລະຈດັຈາ້ງ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 4) 

□ ແຜນຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ, ຖາ້ຫາກຕອ້ງເຮັດ (ເອກກະສານຂດັຕິດ 5) 

 

                                                ວນັທີ:………………….. 

 

ຮບັຮູ ້ແລະເຫັນດໂີດຍ:                 ສະເໜີໂດຍ:  

ພຊສ ແຂວງໄຊຍະບລີູ              ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້

 

 

 

 

 

 

 

    


