
 
 

1 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຫອ້ງການລດັຖະບານ 
ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ  
 

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 

 
ຂ ໍ້ແນະນ າ: 

• ຄ າຮ້ອງສາມາດຍ ິ່ນເປັນພາສາລາວ.   
• ບັນທັດຖານທີິ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນການ ຂອງ ລັດຖະບານ/ແຂວງ; (b) ຖ ກກັບໜຶິ່
ງຂອບເຂດ ຂອງ ກອງທຶນຍ່ອຍ ຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນ); (c) ບ ໍ່ມີກິດຈະກ າທີິ່ເກ ອດຫ້າມ.   

• ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດ້ຕ້ອງມີຜົນງານທີິ່ດີເພ ິ່ອຈະຕ ໍ່ໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈ າປີພົວພັນ ກັບທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັີ້ນ ຊຶິ່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

 
 
ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ກປສ: 

 

 

1. ຊ ິ່ ແລະ ທີິ່ຢູູ່ຂອງຜູ້ສະເໜີຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງການຍ່ອຍ:  

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ 
ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າແລະອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 
ບ້ານອານຸສອນໄຊ, ເມ ອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 

Website : www.BLX.monre.gov.la 

2. ຊ ິ່, ໜ້າທີິ່, ບ່ອນພົວພັນລະອຽດ ຈຸດປະ

ສານ ງານ  ຜູ້ ສ ະເໜີ ຈັ ດຕັີ້ ງປະຕິ ບັດ
ໂຄງການຍ່ອຍ:   

ທ່ານ ປາງຄ າ ວິໄລພັນ    ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງ
ຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ. 
   Mobile :  +856 20 22805333 

   E-mail : vilayphanpangkham@gmail.com  
 

 

http://www.blx.monre.gov.la/
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3. ລະດັບພ ີ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ 
(ອາດຫລາຍກ່ວາ 1 ທາງເລ ອກ) 

 ລະດັບສາກົນ 
 ລະດັບສູນກາງ/ຊາດ 
 ລະດັບແຂວງ/ເມ ອງ ກະລຸນາບອກຊ ິ່ແຂວງເປົົ້າໝາຍ: 

- ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ  
 ປູ່າສະຫງວນ:  ປູ່າສະຫງວນ ຫ້ວຍງົວ. 

4. ຊ ິ່ໂຄງການຍອ່ຍ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ. 

5. ຈ ານວນທນຶທີິ່ຂ  : 
(ງົບໂດຍງົບປະມານເປັນເງິນກີບ) 

651,200,000.00 ກບີ ຫ ຼື 80,000.00 $ (ໃນອດັຕາແລກປຽ່ນ 

8,140.00ກບີ/1$ ຂອງ ວນັທ ີ28/9/2015) 

44.4% ຂອງ ຈໍານວນເງິນ ໜຶິ່ງແສນແປດສິບພັນໂດລາສະຫະລັດ ຊຶິ່ງເປັນເງິນ
ພັນທະສັນຍາດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງບ ລິສັດໄຟຟ້ານ ໍ້າງຽບ 1ໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບານ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ກ່ອນ COD 

6. ກອງທນຶຍອ່ຍຂອງ ກປສ ທີິ່ໃຫທ້ນຶ  
(ໃຫໝ້າຍເອາົ 1 ທາງເລ ອກ) 

  ນະໂຍບາຍ 
  ຊີວະນານາພັນ 
  ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 

7. ໜາ້ວຽກການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ຫ ຼື 

ຂະແໜງການທີີ່ພວົພນັກບັໂຄງການຍອ່ຍ

, ສິິ່ງທາ້ທາຍ ແລະ ບລູມິະສດິ (ອະທິບາຍ
ກ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ໜ້າວຽກທີິ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນທີິ່
ພົວພັນກັບປູ່າສະຫງວນ, ສັດປູ່າ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 
ການປ້ອງກັນທາງສັງຄົມ, ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບູລິມະ
ສິດທີິ່ຕ້ອງການ ແລະສະເໜີແນວທາງໃນການ
ແກ້ໄຂບູລິມະສິດ ແລະຂ ໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ) 

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງກອງເລຂາຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບ
ນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ 

ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ 
ນ ໍ້າງຽບ 1 ເປັນໜ່ວຍງານໜຶິ່ງໂດຍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງຈາກທ່ານເຈົີ້າແຂວງ ຊຶິ່ງ
ແມ່ນພະນັກງານວິຊາການຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ປະກອບມີພະນັກງານ ທັງໝົດ 10 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ.  ເປັນ
ເຈົີ້າການດ້ານເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ 
ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ຂັີ້ນແຂວງ, ປະສານສົມທົບ, ປຶກສາຫາລ ກັບກອງເລຂາຂັີ້ນສູນກາງ, 
ກອງເລຂາ ຂັີ້ນແຂວງ ອ ິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ ລິສັດເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າງຽບ 1 
ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ປະທານ, ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າປະຈ າວັນໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ຕາມການຊີີ້ນ າ ຂອງຄະນະກ າມະການປົກປັກ
ຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້ າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້ າ; ມີໜ້າທີິ່ ໃນການຄ   ີ້ມຄອງແຫລ່ງນ ໍ້ າ, 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຊີວະນານາພັນ ໃນເຂດພ ີ້ນທີິ່ຂອງອ່າງຮັບນ ໍ້າ 
ຂອງ ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 
 

 
 

 

 

________________________ 

1 ໃຫປ້ະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີິ່ໄດ້ກ ານົດຢູູ່ໃນເອກະສານຂອບແຜນການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນ (CEF) ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
ທີິ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ CEF ການຫ້ງຫາຫະກຽມ, ໜ້າວຽກ, ຕົວຊີີ້ວັດ ແລະ ງົບປະມານ ໄດ້ເອົາເຂົີ້າໃນຫົວຂ ໍ້ທີິ່ພົວພັນຢູູ່ໃນບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ 
(ກອບຜົນໂຄງການ, ງົບປະມານ, ໜ້າວຽກ, ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ. 
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 ການພັດທະນາປູ່າສະຫງວນ ຂອງ ແຂວງ (ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ). 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ໄດ້ພະຍາຍາມຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານປູ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໂດຍຫາວິທີທາງ ແລະ ແຫລ່ງທຶນເຂົີ້າໃນ
ການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປູ່າສະຫງວນລະດັບແຂວງ ແລະ ປູ່າ
ສະຫງວນລະດັບເມ ອງ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ໃນເມ ິ່ອກ່ອນເປັນປູ່າ
ສະຫງວນຫ້ວຍງົວເປັນປູ່າສະຫງວນລະດັບເມ ອງ ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນໃນປີ 1998 ແລະໄດ້
ຮັບການຍົກລະດັບຂຶີ້ນເປັນປູ່າສະຫງວນລະດັບແຂວງ ໃນປີ 2010. ປູ່າສະຫງວນ
ຫ້ວຍງົວ ມີເນ ີ້ອທີິ່ທັງໝົດປະມານ 4,595 ຮຕ. ເປັນພ ີ້ນທີິ່ປູ່າໄມ້ທີິ່ມີຄວາມສ າ
ຄັນຕ ໍ່ການດ າລົງຊີວິດ ແລະ ເປັນແຫລ່ງອາຫານທ າມະຊາດ ຂອງປະຊາຊົນບ້ານ
ອ້ອມຂ້າງປູ່າສະຫງວນ ຈ ານວນ 5 ໝູ່ບ້ານ ຂອງ ເມ ອງບ ລິຄັນ ມີປະຊາກອນອາ
ໃສຢູູ່ອ້ອມຂ້າງປູ່າສະຫງວນ ຈ ານວນ 4,979 ຄົນ, ຍິງ 2,407 ຄົນ. ເປັນພ ີ້ນທີິ່
ປູ່າໄມ້ຮັກສາແຫລ່ງນ ໍ້າ ຫລ ໍ່ລ້ຽງສາຍນ ໍ້າງຽບ (ຫ້ວຍເພີນ ແລະ ຫ້ວຍງົວ) ແລະ
ເປັນເຂດໃຊ້ທ າການສຶກສາ ດ້ານລະບົບນິເວດປູ່າໄມ້ທ າມະຊາດ ຊຶິ່ງເປັນພ ີ້ນທີິ່
ປູ່າໄມ້ທີິ່ມີຈຸດພິເສດຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເຂດພ ີ້ນທີິ່ປູ່າໄມ້ແຫ່ງ ອ ິ່ນ ໆ. 

ໄລຍະຜ່ານມາ ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ເປັນພ ີ້ນທີິ່ປູ່າໄມ້ທີິ່ ມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນານາພັນພ ສົມຄວນ ເນ ິ່ອງຈາກພ ີ້ນທີິ່ດັັ່ງກ່າວ ມີປົົ່ງ
ແຮ່ທາດອາຫານສ າຄັນສ າລັບສັດປູ່າ ໂດຍສະເພາະພ ີ້ນທີິ່ດັັ່ງກ່າວໄລຍະຜ່ານມາຍັງ
ມີ ສັດປູ່າ ເຊັັ່ນ: ໝູປູ່າ, ເສ ອລາຍເມກ, ຟານ, ບ່າງ... ປະເພດນົກ: ນົກຍູງ, ນົກ
ເປົົ້າ, ນົກສາລິກາ, ໄກ່ຂວານິນ, ໄກ່ປູ່າ... (ຈາກຂ ໍ້ມູນການສ າຫລວດສັດປູ່າ ຂອງ 
WCS ປີ 2009-2010). 

ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການກ ໍ່ຕັີ້ງໃຫ້ເປັນປູ່າສະຫງວນ ຂອງ ແຂວງ ໃນໄລຍະ
ຊ ມປີຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບທຶນເພ ິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ
ຫ້ວຍງົວ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ທຶນການປະກອບສ່ວນຈາກອົງກອນພາຍໃນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ຕ່າງ ໆ ຄ : 

1. ປີ 2012 – 2014 ທະນາຄານໂລກ (WB) ໂດຍຜ່ານກອງທຶນປົກປັກ

ຮັກສາສິິ່ ງແວດລ້ອມ (EPF) ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນທຶນ ປະມານ 
100,000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

2. ປີ 2015 ບ ລິສັດໄຟຟ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 (NNP1) ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນ
ທຶນ ປະມານ 45,000 ໂດລາສະຫະລັດ. 
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           ທຶນທັງໝົດທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າ
ສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນ າ ຂອງ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຮ່ວມກັບອ ານາດການປົກຄອງເມ ອງບ ລິຄັນ ແລະ ບ້ານອ້ອມ
ຂ້າງປູ່າສະຫງວນ. ການເຄ ິ່ອນໄຫວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ
ດັັ່ງກ່າວໄດ້ສຸມໃສ່ກິດຈະກ າຕ່າງ ໆ ດັັ່ງນີີ້: 

1. ໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກດ້ ານຄວາມຮູ້ກ່ ຽວກັບການອະນຸລັກ
ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ ແລະ ສັດປູ່າ, ດ້ານລະບຽບ ກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນ; 

2. ຈັດຕັີ້ງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຂັີ້ນເມ ອງ ແລະບ້ານ; 

3. ປັກຫລັກໝາຍເຂດແດນ ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ; 

4. ສ້າງຈຸດກວດກາ; ແລະ 

5. ວຽກງານກວດກາລາດຕະເວນ. 
 

ບັນດາກິດຈະກ າທັງໝົດທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ ເພ ິ່ອແນໃສ່ສະກັດກັີ້ນ  
ການລັກລອບຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ, ການບຸກລຸກຈັບ 

ຈອງ ທີິ່ດິນໃນພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນ, ການຈູດປູ່າຊະຊາຍ, ການລ່າສັດປູ່າດ້ວຍວິທີ  

ຮຸນແຮງ ແລະ ແບບດັບສູນ, ການສະກັດກັີ້ນໄຟໄໝ້ລາມປູ່າ ເປັນຕົີ້ນ. 
        ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ໃນເບ ີ້ອງຕົີ້ນສາມາດຢັົ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ເປັນຜົນງານສ່ວນໜຶິ່ງທີິ່ສາມາດສະກັດກັີ້ນ 
ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ ໄດ້ຫລາຍເຫດການທີິ່ເກີດຂຶີ້ນກັບປູ່າສະຫງວນ
ຫ້ວຍງົວ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ການສະກັດກັີ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ, 
ການສະກັດກັີ້ນການບຸກລຸກຈັບຈອງທີິ່ດິນໃນພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນ, ການສະກັດກັີ້ນ
ການລ່າສັດປູ່າແບບຮຸນແຮງ ໄດ້ດີໃນລະດັບໜຶິ່ງ.  ການປັບປຸງເສັີ້ນທາງເຂົີ້າໄປຫາ 
ສະຖານທີິ່ກ ໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ຜ່ານກາງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ເປັນ
ເງ ິ່ອນໄຂໜຶິ່ງ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ, ແຕ່ກ ໍ່ບ ໍ່ 
ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ ປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄປແລ້ວນັີ້ນ ຈະບ ໍ່ກັບ
ຄ ນມາເປັນບັນຫາໃຫ້ພວກເຮົາທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂອີກ.  

ເຫດຜົນອີກດ້ານໜຶິ່ງ ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ໃນປະຈຸບັນໄດ້ນອນຢູູ່ໃນ
ເຂດພ ີ້ນທີິ່ອ່າງຮັບນ ໍ້າ ຂອງໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ແລະ ເປັນພ ີ້ນ
ທີິ່ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະໄດ້ຮັບການຟືົ້ນຟູ ເພ ິ່ອ
ຮັກສາແຫລ່ງນ ໍ້າທາງຕອນລຸ່ມຂອງເຂ ິ່ອນ ແລະ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ິ່ອນຂອງ
ດິນລົງສູ່ສາຍນ ໍ້າງຽບ. 
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 ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີ
ຂຶີ້ນກ່ວາເກົັ່ານັີ້ນ ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຮ່ວມມ ກັບຫລາຍພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ເນັີ້ນໃສ່ບາງດ້ານ ຄ ດັັ່ງນີີ້: 

1. ສ ບຕ ໍ່ສ້າງຈິດສ ານຶກໃນການອະນຸລັກປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ແລະສ້າງ
ຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 5 ບ້ານເປົົ້າໝາຍອ້ອມຂ້າງປູ່າສະຫງວນ ເຂົີ້າ
ຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ, ລວມທັງການປັບປຸງໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັີ້ງກຸ່ມອະນຸລັກຂອງບ້ານ (ປູ່າໄມ້ບ້ານ), ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ 
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຂັີ້ນບ້ານ, ສ້າງກິດຈະກ າຟືົ້ນຟູປູ່າ, ສ້າງກິດຈະ
ກ າການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ເຄ ິ່ອງປູ່າຂອງດົງແບບຍ ນຍົງ ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາຄະນະກ າ
ມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ທີິ່ມີພາລະບົດບາດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ໍ້າທີິ່ມີ
ຄວາມເໝາະສົມ. 

1. ປັກຫລັກໝາຍ ແລະ ຕິດປ້າຍ ຂອບເຂດປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວໃຫ້ມີ
ຄວາມຊັດເຈນ, ກ ານົດເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ ແລະ
ເຂດກັນຊົນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຂອງພ ີ້ນທີິ່. 

2. ກວດກາລາດຕະເວນ, ສະກັດກັີ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດ 
ໝາຍ, ການຖາງປູ່າຢູ່າງຊະຊາຍ, ການລ່າສັດປູ່າຢູ່າງຊະຊາຍ, ສະກັດກັີ້ນການເກີດ
ໄຟໄໝ້ລາມປູ່າ ໃນເຂດພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 

 
ບັນຫາທີິ່ເກີດຜົນກະທົບກັບປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 
          ສະພາບການດ າລົງຊີວິດ ແລະ ການທ າມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດ
ດັັ່ງກ່າວນີີ້ຍັງເປັນລັກຊະນະຄອງເດີມ ອາໃສທ າມະຊາດເປັນຕົີ້ນຕ , ການຈັບຈອງທີິ່

ດິນໃນພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນ, ການຖາງປູ່າເຮັດໄຮ່, ການລັກລອບຕັດໄມ້, ການລ່າ
ສັດປູ່າ ແລະ ການປັບປຸງເສັີ້ນທາງຜ່ານພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ເຂົີ້າສູ່ເຂດ
ກ ໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1. 
          ການບຸກລຸກທ າລາຍປູ່າໄມ້ໃນເຂດພ ີ້ນທີິ່ແຫ່ງນີີ້ ເປັນປັດໃຈໜຶິ່ງທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້  
ເກີດຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຊີວະນານາພັນ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ
ໃນດ້ານຜົນກະທົບທາງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງຊ ມຊົນ ແລະ 
ສັງຄົມ ທີິ່ຕິດພັນກັບພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ແລະ ຊ ມຊົນທີິ່ຢູູ່ລຽບຕາມ
ສາຍນ ໍ້າງຽບ ທາງຕອນລຸ່ມຂອງເຂ ິ່ອນ. 
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 ສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຂະແໜງການ 
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປູ່າສະຫວນ 

ຫ້ວຍງົວ ແຫ່ງນີີ້ ມັນຍັງຂາດປັດໃຈຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນງົບປະມານ ສ າລັບ
ການເຄ ິ່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສ ານຶກດ້ານລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນ ບ ໍ່ຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ, ຍົກລະດັບຄວາມເຂັີ້ມແຂງການຮ່ວມມ ໃນລະບົບການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ ແລະ ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ານປູ່າໄມ້ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ເຄ ອຂ່າຍຊ ມຊົນໃນການອະນຸລັກ ຂອງຂັີ້ນບ້ານໃຫ້ດີຂຶີ້ນ ມັນມີ
ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງການທຶນສະນັບສະໜູນສ າລັບການເຄ ິ່ອນໄຫວ, ພາຫະນະ 

(ລົດຈັກ) 2 ຄັນ ແລະ ອຸບປະກອນ ເຊັັ່ນ: ຄອມພີວເຕີ (Laptop) 2 ໜ່ວຍ,

ຄອມພິວເຕີຕັີ້ງໂຕະ (Desktop) 1 ໜ່ວຍ, ເຄ ິ່ອງພີມເອກະສານ (printer) 

2 ໜ່ວຍ, External hardisk driver 1000 MB 3 ອັນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 

1 ໜ່ວຍ, LCD (EPSON) 1 ໜ່ວຍ, ຕູ້ລ າໂພງ 1 ໜ່ວຍ, ໂປສເຕີ ສ າລັບ
ວຽກງານໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກ, ປ້າຍ ແລະ ຫລັກໝາຍເຂດປູ່າສະຫງວນ. 

 
ຮູບແບບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການແກ້ໄຂ: 

ໂຄງການຈະໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົີ້າການຂອງຊ ມຊົນເຂົີ້າຮ່ວມ

ໃນການເຄຼືີ່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວເປັນຕົັ້ນຕໍ ຮ່ວມກັບ
ຫ້ອງການ ຊສ ເມ ອງ, ສ່ວນກອງເລຂາຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ 
ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ຈະເປັນຜູ້ຊີີ້ນ າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຢູູ່
ພາກສະໜາມ ຮູບແບບສາມສ້າງ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາ
ການຂອງເມ ອງ ແລະຊ ມຊົນ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປູ່າສະຫງວນໃຫ້
ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍ ນຍົງ ຊຶິ່ງການຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດ 

ປະກອບມີກິດຈະກ າ ດັັ່ງນີີ້: 
 

1) ວຽກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ 
ສ້າງຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາ

ມະຊາດທີີ່ມີຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ທີິ່ນອນຢູູ່ໃນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ 

ເຂົາເຈົັ້າ, ບ້ານມີຄວາມສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ເກີດຂຶີ້ນຕໍໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ, ລວມທັງຊີວະນານາພັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ລະດົມການເຂົັ້າຮ່ວມ 

ຂອງ ຊຸມຊົນໃຫ້ຫ າຍທີີ່ສ ດໃນການຄ ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ກິດຈະກໍາມີ

ດັັ່ງນີັ້:  
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- ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃນລະດັບພຼືັ້ນຖານ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງ ໆ ນໍາໃຊ້

ເຄຼືີ່ອງມຼືປະຈັກຕາເຊັັ່ນ ປົດສະເຕີ, ລາຍການໂຄສະນາທາງວິທະຍ  ກ່ຽວກັບກິດຈະ

ກໍາອະນ ລັກ; ແລະ  

- ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການທີີ່ ດີ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງປ່າ

ສະຫງວນໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ກ່ອນ ແລະຫລັງ ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດ

ສ ານຶກ ຕ້ອງໄດດ້ໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະຄວາມເຂົີ້າໃຈຂອງຊ ມຊົນ. 

 

2) ວຽກປັກຫລັກໝາຍ ແລະ ຕິດປ້າຍຂອບເຂດປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 
ເພຼືີ່ອເປັນພຼືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ແລະ ການສ້າງລະບຽບ

ຂອງບ້ານການໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ທີິ່ມີຄວາມຊັດເຈນດ້ານ
ຂອບເຂດພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 

- ມີການປັບປຸງ ຫລ  ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວ

ຫ້ວຍງົວ ຂັັ້ນບ້ານ. 

- ມີການປັກຫລັກໝາຍ ແລະ ປັກປ້າຍ ຊີັ້ບອກຂອບເຂດພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນ, 
ປ້າຍເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, ປ້າຍເຂດຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ ແລະ ປ້າຍເຂດກັນ
ຊົນ ໃນຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມຊິດເຈນ. 

- ສ້າງສັນຍາຮ່ວມມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຮ່ວມກັບຊ ມຊົນ. 
- ຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ເຄ ິ່ອງປູ່າຂອງດົງແບບຍ ນຍົງໃຫ້ແກ່ບ້ານ. 

 
3) ວຽກກວດກາລາດຕະເວນ. 

ຈັດຕັີ້ງພະນັກງານຫ້ອງການ ຊສ ເມ ອງ ຮ່ວມກັບກຸ່ມອະນຸລັກ ຂອງ ບ້ານ ປະຈ າ
ຈ ດກວດກາ 2 ຈຸດ, ເພ ິ່ອສະກັດກັີ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້, ສະກັດກັັ້ນການຖາງປ່າຊະ 

ຊາຍ, ສະກັດກັີ້ນໄຟໄໝລ້າມປ່າ. 

- ປະກອບພາຫະນະ, ອ ປະກອນ ຮັບໃຊ້ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວກວດກາ
ລາດຕະເວນ, 

- ກໍານົດແຜນເຄຼືີ່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນແຕ່ລະເດ ອນ, 

     - ກວດກາລາດຕະເວນທົັ່ວພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 
- ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດ. 
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4) ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ 
- ການບ ລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມ ການ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊ ີ້-ຈັດ
ຈ້າງ, ການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ໂດຍພາຍໃຕ້ການການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈາກ ກປສ. 

8. ຈດຸປະສງົການຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 
     (ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

     ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເປັນເຈົີ້າການຂອງຊ ມຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງປູ່າສະຫງວນ 
ຫ້ວຍງົວ ໃນການສະກັດກັີ້ນການທ າລາຍປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ລວມທັງການ ຟືົ້ນ
ຟູປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ໃຫ້ດີຂຶີ້ນ. 

9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ ແລະຍດຸທະສາດ

ຂອງ ລດັຖະບານ ທີີ່ສະໜບັສະໜນູ 

ໂດຍ ໂຄງການຍອ່ຍ (ລວມທັງແຜນຍຸດທະ
ສາດຂອງແຂວງ ຖ້າເປັນໄປໄດ້) 

        ໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງ
ຊາດ ແລະການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງປະເທດ ທີິ່ສ າຄັນໄດ້ແກ່ : 

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປູ່າໄມ້; 

2. ດ າລັດວ່າດ້ວຍປູ່າສະຫງວນ; 

3. ຍຸດທະສາດດ້ານປູ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020; 
4. ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວ ຂອງ ພະແນກ

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ; 

5. ນະໂຍບາຍຊົນເຜົັ່າ; ແລະ 
6. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພຼືັ້ນ ແລະລະດບັໂລກ  
ທີິ່ໂຄງການຍອ່ຍສະນບັສະໜນູ ຫລ 
ປະກອບສວ່ນ 
(ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຊາດ, ການ
ແລກປູ່ຽນຄວາມຮູ້, ປ້ອງກັນການຄ້າ-ຂາຍ
ສັດປູ່າ ທີິ່ຜິດກົດໝາຍໃນຂອບເຂດພາກພ ີ້ນ) 

        ໂຄງການຍ່ອຍນີີ້ຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ມີ ລະບົບກົນໄກການປະສານງານ ຂອງ
ພະນັກງານລັດ ກັບ ປະຊາຊົນ, ການພົບປະແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ, ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້
ມູນຂ່າວສານ, ການສ້າງສາຍພົວພັນຄວາມຮ່ວມມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ, 
ຄຸ້ມຄອງການລ່າສັດປູ່າ, ຄຸ້ມຄອງການລັກລອບຕັດໄມ້, ປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ປູ່າ ແລະ 
ການນ າໃຊ້ເຄ ິ່ອງປູ່າຂອງດົງໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ ລະຫວ່າງ ຄະນະກ າມະການປົກ
ປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 (ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າ ນ ໍ້າ
ງຽບ 1), ຫ້ອງການ ຊສ ເມ ອງບ ລິຄັນ, ບ້ານ ແລະ ລະຫວ່າງ ບ້ານ ກັບ ບ້ານ. 

11. ຕວົຊີັ້ວດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 
(ຂຽນລາຍການຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ ແລະ ຕົວຊີັ້
ວັດຜົນຮັບໄລຍະກາງ ທີິ່ພົວພັນຈາກກອບຜົນ
ຮັບຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີີ້ວັດ
ຜົນຮັບສະເພາະຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ຜົນຮັບ
ແລະຜົນກະທົບ ເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ
ໃດໜຶິ່ງສະເພາະກ່ຽວກັບສິິ່ງຂອງ ຫລ ການ
ບ ລິການຕ ໍ່ກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ) 

ຕວົຊີີ້ວດັຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ມີດັັ່ງນີີ້: 
    

• ຊີວະນານາພັນໃນພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກວັດແທກໂດຍ
ຄະແນນປະສິດທິຜົນ ຂອງ ການຄຸ້ມຄອງ (ປະຈ າປີ). 

• ການຈັດຕັີ້ງບ້ານ 5 ບ້ານ ອ້ອມຂ້າງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ປະຕິບັດຕາມ
ເງ ິ່ອນໄຂ ຂອງ ສັນຍາໃນການອະນຸລັກປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 

• ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ (ໃນນີີ້ມີຜູ້ຍິງເທົັ່ າໃດ) ໂດຍວັດແທກ
ຈ ານວນຜູ້ຍິງພະນັກງານຫ້ອງການ ຊສ ເມ ອງ ລວມທັງປະຊາຊົນແລະ
ພະນັກງານ ຂອງ ລັດອ ິ່ນ ໆ ທີິ່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປູ່າ
ສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 
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12. ຜນົໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ  ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 
(ສິິ່ງຂອງ ຫລ ການບ ລິການທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກການ
ກະທົບໃສ່ຂອງໂຄງການ (ໂຕຂັບເຄ ິ່ອນການສະ
ໜອງ) ເຊັັ່ນ: ຈ ານວນພະນັກງານທີິ່ໄດ້ຝຶກ, 
ເອກະສານຄູ່ມ ເປັນຈ ານວນໜຶິ່ງທີິ່ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນ) 
 

1. ສ າເລັດຂະບວນການປັກຫລັກໝາຍ ແລະປ້າຍເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, ເຂດ
ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ ແລະ ເຂດກັນຊົນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂອບເຂດ 5 ບ້ານ. 

2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວລະດັບບ້ານ ມີກົນໄກປະສານ
ງານ, ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງປູ່າ
ສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ບ້ານລະ 2 ຊ ດ. 

3. ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕ າຫລວດ ແລະມວນຊົນ ບ້ານເປົົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການເຂດອ້ອມຂ້າງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ 
ລະບຽບ ກົດໝາຍ ໃນດ້ານການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້  ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ບ້ານລະ 4 ຄັີ້ງ / 4 ປີ)  

4. ປະຊາຊົນແຕ່ລະບ້ານໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າ
ສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ຫລາຍກ່ວາ 3,500 ຄົນ ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ 
5 ໝູ່ບ້ານ ໃນນັີ້ນ ມີຜູ້ຍິງເຂົີ້າຮ່ວມຢູ່າງໜ້ອຍ 1,000 ຄົນ. 

5. ຈ ດກວດກາ 2 ຈ ດ ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ມີການເຄ ິ່ອນໄຫວກວດກາ

ລາດຕະເວນເປັນປົກກະຕິ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຄະນະກ າມະການອະນຸລັກ
ຂອງບ້ານອ້ອມຂ້າງພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນ ແລະມີບົດລາຍງານປະຈ າ ທູກໆ  
3 ເດ ອນ. 

6. ສ້າງຂ ໍ້ແຂ່ງຂັນເພ ິ່ອສ້າງບ້ານໃຫ້ກາຍເປັນບ້ານອະນຸລັກດີເດັັ່ນ. 
13. ອງົປະກອບແລະກດິຈະກ າ 
(ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກ າທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທິງ ບ ໍ່ຄວນໃຫ້ຫລາຍກ່ວາ 5 ອົງປະກອບ (ເບິິ່ງລາຍລະອຽດຢູູ່ໃນແຜນວຽກແລະ 
ງົບປະມານປະຈ າປີຄັດຕິດ). 
 
ອງົປະກອບ ກດິຈະກ າຕົົີ້ນຕ  
ອົງປະກອບ 1:  ສ້າງຄວາມສາມາດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ  
 

ກິດຈະກ າ 1.1: ໄປປະຊ ມນ າ ກປສ 

                    ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊູມຕ່າງໆ , ເຂົັ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລຼື ວຽກງານ 

ທີີ່ຈໍາເປັນ, ການຂຶັ້ນໄປປຶກສາຫາລຼືບາງວຽກງານ ແລະ ອຼືີ່ນໆ 

ຢູ່ທີີ່ຫ້ອງການ ກປສ ທີີ່ວຽງຈັນ ແລະ ບ່ອນອຼືີ່ນໆ. 

ກິດຈະກ າ 1.2: ກອງປະຊູມສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຂັັ້ນບ້ານ 

         ກ່ອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດໂຄງການມີຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງ 

ໄດ້ລົງໄປແຕ່ລະບ້ານເປົົ້າໝາຍ ເພຼືີ່ອຮ່ວມປຶກສາຫາລຼື ໃນການ 

ກະກຽມການດໍາເນີນງານ ຂອງ ໂຄງການ ພ້ອມນີັ້ກໍສ້າງ ໃຫ້ບ້ານ 

ຕ້ອງມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍໍ່ທິດທາງແຜນການ ຈ ດປະສົງເປົົ້າໝາຍ 

ຂອງ ໂຄງການ ທັງນີັ້ ກໍເພຼືີ່ອຄວາມສະດວກໃນການ ປະສານງານ 
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ແລະ ການດໍາເນີນໂຄງການ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ເຊິີ່ງການລົງໄປຫາບ້ານ   

ຈະປະກອບມີ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງ
ຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1ຈ ານວນ 1 ທ່ານ, ກອງເລຂາ 
3 ທ່ານ, ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາໂຄງການຂັັ້ນເມ ອງ 2 ທ່ານ, ຜູ້ 

ປະສານງານ ຂັັ້ນເມຼືອງ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ອໍານາດການ ປົກ 

ຄອງບ້ານ ໆ ລະ 12 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ. 

ກິດຈະກ າ 1.3: ກອງປະຊ ມສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 
ກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ 

ຮ່ວມປຶກ ສາຫາລຼືກັບບັນດາຫ້ອງການ, ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຂັັ້ນເມຼືອງໃນການກະກຽມການດໍາເນີນງານ  ຂອງ ໂຄງການ 

ເພຼືີ່ອຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ   ິ່ ທິດທາງແຜນການ ຈ ດປະສົງເປົົ້າໝາຍ ຂອງ 

ໂຄງການ ທັງນີັ້ກໍເພຼືີ່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການປະສານງານ 

ແລະ ການດໍາເນີນໂຄງການກອງປະຊູມຈະປະກອບມີຮອງເຈົັ້າ 

ເມຼື ອງ  (ຜູ້ ທີີ່ ເປັນຄະນະກໍ າມະກ ານ ຂັັ້ນແຂວງ ), ຄະນະກໍ າ 

ມະການຊີັ້ນໍາຂັັ້ນເມຼືອງ 4 ທ່ານ, ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການ 

ຕ່າງໆຂັັ້ນແຂວງ 10 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ ຈາກແຂວງ 

3 ທ່ານ, ຍິງ 3 ຄົນ. ຈັດກອງປະຊູມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ 

ປະຈ າທຸກ ໆ 3 ເດ ອນ. 
ອົງປະກອບ  2:  ສະນັບສະໜູນການ
ຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 

ກິດຈະກ າ 2.1 ວຽກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ. 

- ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃນລະດັບພຼືັ້ນຖານ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ

ຕ່າງໆ, ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການທີີ່ດີກ່ຽວກັບການ

ຄ ້ມຄອງຊັບ ພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດໃນເຂດພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນ

ຫ້ ວຍ ງົວ  ໂດຍຊຸມຊົ ນ . ກ ານຈັ ດຕັັ້ ງປ ະຕິ ບັ ດຕ້ ອ ງໄດ້ ດໍ າ

ເນີນການປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານ
ອະນຸລັກ ແລະການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງ 
ການດ າເນີນກິດຈະກ າ. 

- ນໍາໃຊ້ເຄຼືີ່ອງມຼືປະຈັກຕາເຊັັ່ນ ປົດສະເຕີ, ລາຍການໂຄສະນາທາງ 

ວິທະຍ  ກ່ຽວກັບວຽກງານການອະນ ລັກປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 
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ກິດຈະກ າ 2.2: ວຽກປັກຫລັກໝາຍ ແລະຕິດປ້າຍຂອບເຂດປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ. 
- ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບເມ ອງ, ບ້ານອ້ອມຂ້າງປູ່າສະຫງວນ 
ແລະ ສ້າງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການຂັີ້ນບ້ານ. 

- ກໍານົດເຂດຄ   ີ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ (ເຂດ

ຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, ເຂດຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ ແລະເຂດກັນຊົນ). 

-  ປັກຫລັກໝາຍ ແລະ ປ້າຍຊີັ້ບອກເຂດປູ່າສະຫງວນຂອງແຕ່ລະບ້ານ. 

- ສ້າງສັນຍາການຮ່ວມມ ກັບຊ ມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ
ຫ້ວຍງົວ. 

- ສ້າງແຜນການເຄ ິ່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ
ຂອງຄະນະກ າມະການຂັີ້ນບ້ານ. 

- ສ້າງພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ, ການ
ສະກັດກັີ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້, ການລ່າສັດປູ່າ, ສະກັດກັີ້ນໄຟໄໝ້
ລາມປູ່າ ຮ່ວມກັບບ້ານ. 

ກດິຈະກ າ 2.3: ການກວດກາລາດຕະເວນ 

- ປັບປຸງລະບົບໄຟສ່ອງສະຫວ່າງໃນຈຸດກວດກາ ແລະໜ່ວຍເຄ ິ່ອນ
ໄຫວກວດກາໃນຕອນກາງຄ ນ. 

- ອອກເຄ ິ່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນປົກກະຕິ. 
ກິດຈະກ າ 2.4: ການກວດກາປະເມີນຜົນ 

- ລົງກວດກາປະເມີນຜົນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງປູ່າ

ສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ. 

ອງົປະກອບ 3: ການຄຸມ້ຄອງ 

ບ ລຫິານໂຄງການ 

ກດິຈະກ າ 3.1: ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 
    ການບ ລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມ 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ, ການຈັດຊ ີ້ - ຈັດ
ຈ້າງ, ການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ໂດຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກ 
ກປສ 

1). ສ້າງທີມຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈຮ່ວມກັນໃນທີມ
ງານ 

2). ຈັດຊ ີ້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ  
3). ສ້າງບົດລາຍງານປະຈ າ 6 ເດ ອນ ແລະ ປີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າກິດຈະກ າ

ທີິ່ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງຕົວຊີີ້ວັດ ແລະ ຜົນທີິ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ການເງິນ 
(ລວມທັງການຈັດຊ ີ້) ຊຶິ່ງຈະໄດ້ສົັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຂຶີ້ນແຜນການ 
6 ເດ ອນ ແລະ ປີ ຕ ໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນລວມ. 
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4). ປະສານກັບອົງການກ່ຽວຂ້ອງອຼືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງໂຄງການ ໂດຍສະ

ເພາະ ກັບ ກປສ 

5). ປະເມີນຜົນ (ອາດໃຊ້ຊ່ຽວຊານໃນການປະເມີນຜົນ) ດ າເນີນການປະເມີນຜົນ
ສ າເລັດຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ ກຄຊປ, ພະແນກແຜນການ-ການ
ລົງທຶນແຂວງ ແລະ ກປສ ໂດຍອີງໃສ່ບົດສະຫຼ ບໂຄງການ ລວມທັງຖອດ
ຖອນບົດຮຽນເພ ິ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ໃນນີີ້ ກປສ ຈະເຮັດບົດປິດໂຄງ
ການ, ຊຶິ່ງໃນນັີ້ນ ຈະປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງຈັດ

ລະອຽດກວ່າເກົັ່າ, ແບບຟອມຈະດ້ສ້າງຂຶີ້ນ. 
 

 

14. ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີິ່ເປນັເປົົ້າໝາຍ 
 

 ພະນັກງານລັດ  
     ຈ ານວນທັງໝົດ (     264     )  ແມ່ຍິງ (      52     ) 

     ລະດັບສູນກາງ   (       -       )  ແມ່ຍິງ (        -      ) 
     ລະດັບແຂວງ    (       59     )  ແມ່ຍິງ (     12      ) 
     ລະດັບເມ ອງ     (     205     )  ແມ່ຍິງ (     40      ) 
 ບ້ານ             (       5       )  
     ຈ ານວນຄົນ      (    4,979   )  ແມ່ຍິງ (     2,407   ) 

 ອ ິ່ນໆ.ບອກຕ ິ່ມ:  (               ) 

 

15. ມ ີ້ເລີີ້ມທີິ່ສະເໜມີາ 01 / 11/ 2015  

 

16. ມ ີ້ປດິທີິ່ສະເໜມີາ 01 / 01 / 2019  (ໄລຍະ 4 ປ)ີ ໄລຍະກອ່ນ COD 

 

17. ຜູຮ້ວ່ມທນຶ (ແຫຼ່ງແລະຈ ານວນ ເປັນໂດລາ)           

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສມີສ ິ ິ່ງທີິ່ໄດລ້ເິລີິ່ມ 

ຫ ຼືກາໍລງັດ າເນນີ (ຊ ິ່, ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ)  

          ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ໃນປີ 2014 ໄດ້ຮັບການທຶນສະນັບສະໜູນເພ ິ່ອ
ຊົດເຊີຍຊີວະນານາພັນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບປຸງເສັີ້ນທາງເຂົີ້າໄປຫາ
ເຂດກ ໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າງຽບ 1 ຈ ານວນທັງໝົດ 386,680,000 ກີບຫລ  
ປະມານ 45,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 3 ເດ ອນ (ເດ ອນມີນາ - ເດ ອນ
ພຶດສະພາ ປີ 2014) ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ກິດຈະກ າ ດັັ່ງນີີ້:  

1. ວຽກກວດກາລາດຕະເວນ. 
2. ກ ໍ່ສ້າງປ້ອມກວດກາ 2 ຈຸດ. 
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3. ຈິດຊ ີ້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາລາດຕະເວນ. 
4. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກ. 

 

         ແລະມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ສິີ້ນສຸດໄລຍະການເຄ ິ່ອນໄຫວ. 
19. ກນົໄກການຈດັຕັີ້ງໂຄງການຍອ່ຍ  

a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.  
b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງວິຊາການທີິ່ຕ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ    

(ເປັນຕົີ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງີນ…).  

 

a) ອະທບິາຍໂຄງຮາ່ງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍອ່ຍ.  
           ໂຄງການນີີ້ຈະຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີີ້ນ າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງ
ຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນໍ້ າງຽບ 1 ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ແລະ ທ່ານເຈົີ້າເມ ອງບ ລິຄັນ ໂດຍແມ່ນ ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການ
ປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ຊຶິ່ງເປັນໜ່ວຍງານໜຶິ່ງທີິ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງຈາກທ່ານເຈົີ້າແຂວງ 
ໂດຍແມ່ນພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມ ອງບ ລິຄັນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າ ໂດຍແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍຂຶີ້ນ (ພາລະບົດບາດແລະຕ າແໜ່ງສ າຄັນມີໃນເອກະສານຂັດຕິດ) ເພ ິ່ອຕິດຕາມກິດຈະກ າ ຂອງ
ໂຄງການ. ສ່ວນຜູ້ປະສານງານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັີ້ງ ຈາກ ທ່ານເຈົີ້າເມ ອງ ເພ ິ່ອຊີີ້ນ າ ແລະ ປະສານ
ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນພາກສະໜາມ, ຄະນະກ າການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ຂັີ້ນບ້ານ ຈະໄດ້ຖ ກສ້າງ
ຂຶີ້ນ ແລະ ມີລະບົບກົນໄກການປະສານງານໃນການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ຢູູ່ໃນເຂດບ້ານຂອງ
ເຂົາເຈົີ້າ, ກອງທຶນປົກປັກຮັາສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະປະສານ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດ ຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນລະດັບແຂວງ, 
ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການໄດ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ. 

 
1). ໜາ້ທີິ່ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສວ່ນທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ: 

- ຄະນະກ າມະການປກົປກັຮກັສາອາ່ງຮບັນ ໍ້າ ແລະ ອາ່ງເກບັນ ໍ້າ-ນ ໍ້າງຽບ 1ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ:  ມີໜ້າທີິ່ພິຈາລະນາ
ແຜນການລວມ ແລະ ໃຫ້ທິດທາງແກ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການ. 

- ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມແຂວງ:  ຊີີ້ນ າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ, ຮັບຜິດຊອບ

ໃນການຈັດຊ ີ້, ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງວຽກນີີ້, ເຮັດບົດລາຍງານການການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານໂຄງການເປັນ
ປະຈ າລາຍງານໃຫ້ແຂວງ (ຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ-ນ ໍ້າງຽບ 1ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ແລະ 
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ). 

- ກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ:  ອະນຸມັດບົດສະເໜີໂຄງການ, ສະໜອງຄູ່ມ ແນະນ າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງດ້ານເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ. 

- ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະການປກົປກັຮກັສາອາ່ງຮບັນ ໍ້າ ແລະ ອາ່ງເກບັນ ໍ້າ-ນ ໍ້າງຽບ 1ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ:  ຕາມພາລະ
ບົດບາດຈະເປັນເຈົີ້າການຄຸ້ມຄອງ, ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກ າບູລິມະສິດທັງຢູູ່ໃນລະດັບແຂວງ ຮ່ວມກັບ 
ເມ ອງ ແລະບ້ານ. 
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- ຫອ້ງການ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລອ້ມເມ ອງ: ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຫລັກ ໃນ
ລະດັບເມ ອງ ແລະ ຊີີ້ນ າໃນລະດັບບ້ານ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການປະສານງານ ແລະ ປະສານງານກັບທຸກ ໆ ຫ້ອງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂັີ້ນເມ ອງໂດຍສະເພາະ ຫ້ອງການກະສິກ າແລະປູ່າໄໄມ້ເມ ອງ, ກ າລັງ ປກຊ ເມ ອງ, ປກສ ເມ ອງ ແລະກຸ່ມບ້ານ ໃນການຈັດ 
ຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງ ໆ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶີ້ນຕ ໍ່ກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ແລະ 
ເປັນເສນາທິການລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າໃຫ້ແກ່ອ ານາດການປົກຄອງເມ ອງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ. 

- ຫອ້ງການ ກະສກິ າແລະປູ່າໄມເ້ມ ອງ:  ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປູ່າ

ສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການ  
ໃນລະດັບເມ ອງ ແລະ ບ້ານ. 

- ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງປູ່າສະຫງວນຫວ້ຍງວົ ຂັີ້ນບາ້ນ:  ປະກອບສ່ວນຢູ່າງຕັີ້ງໜ້າເຂົີ້ານວຽກງານໂຄງການ 
ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມຫລາຍທີິ່ສຸດ. ນ າພາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດປະຈ າວັນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ກິດຈະກ າ
ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ ແລະ ລາຍງານບັນຫາໃຫ້ແກ່ອ ານາດການປົກຄອງບ້ານ, ຜູ້ຊີີ້ນ າຂັີ້ນເມ ອງ ແລະ ພະນັກງານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນການ (ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງມີເອກະສານຂັດຕິດ). 

 

b) ພະນກັງານ ແລະ ການຊວ່ຍເຫລ ອທາງວຊິາການ.  
           ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ທີິ່ໃຊ້ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນເອົາພະນັກງານ ຂອງ ແຂວງທີິ່ມີປະສົບການຈາກ
ໂຄງການເຄ ອຂ່າຍອະນຸລັກຂອງຊ ມຊົນ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດແຜນຂອງໂຄງການ ໂດຍຝຶກອົບຮົມແລະສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງເມ ອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນເມ ອງ ທີິ່ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການພາກສະໜາມແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມກັບຊ ມຊົນ ໂດຍສົມທົບກັບອ ານາດການປົກຄອງຂັີ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ. 

 

20.  ງບົປະມານສງັລວມ 
 

 ສະເໜີແຜນງົບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບິິ່ງຮ່າງທີິ່ໄດຂັ້ດຕິດມາພ້ອມນີີ້). ໃນບົດສະເໜີນີີ້ ຈະສະແດງໃຫເ້ຫັນພຽງ
ແຕ່ ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າເມ ິ່ອໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖ ກຮັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຕ່ຫລັງຈາກປີທີ 1, 
ທຶນຮອນຈະປູ່ອຍໃຫນ້ັີ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ ອີງໃສຄ່າດໝາຍທີິ່ກ ານົດໃນແຜນປີທີິ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເອົາ (ເບີິ່ງຂ ໍ້ 24). ສ າລັບໂຄງການ
ຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ຫ້ອງການ ກປສ ຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນ ຈັດຊ ີ້-ຈັດຈ້າງ ຕ່າງໆ 

 

ອງົປະກອບ (ບ ໍ່ເກນີ 5 ອງົປະກອບລວມທງັການຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການ) 

ງບົປະມານ 

(ກບີ) 

ງບົປະມານ 

(US$) 

ທນຶປະກອບສວ່ນທາງ
ກງົ ຫລ ຄູຂ່ະໜານຖາ້

ເປນັໄປໄດ*້ 
ອງົປະກອບ 1:  ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງປູ່າສະຫງວນ

ຫ້ວຍງວົ 
 16,550  

ອງົປະກອບ  2:  ສະນບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງປູ່າສະຫງວນ  
ຫວ້ຍງວົ.  50,800  
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ອງົປະກອບ 3: ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານໂຄງການ  5,370  

ຄາ່ແຮສຸກເສີນ (5%)  3,636  

ຄາ່ອດັຕາເງນິເຟີົ້ (5%)  3,636  

ລວມຍອດ :  79,992  

 

21. ຄວາມຍ ນຍງົ 
ອະທິບາຍວ່າຜົນໄດຂ້ອງໂຄງການຍ່ອຍຈະສ ບຕ ໍ່ ຫຼ  ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສິີ້ນສຸດ.  
 

           ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟືົ້ນຟູຕະຫລອດໄປ ພາຍຫລັງສິີ້ນສຸດ
ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາລາດຕະເວນ ຂອງ ຈ ກວດກາແຕ ິ່ລະຈ  ຂອງ ຫ້ອງການ ຊສ 

ເມ ອງບ ລິຄັນ ສົມທົບກັບ ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາ ອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 ແລະ ຄະນະ

ກ າມະການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວຂັີ້ນບ້ານ 5 ບ້ານ, ເພີິ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ, 

ການອະນຸລັກ ສັດນໍ້າ - ສັດປ່າ, ການຫລ ດຜ່ອນ ຫລຼື ການນໍາ ໃຊ້ເຄຼືີ່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍຼືນຍົງ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນສິີ່ງຢັົ້ງຢືນ 

ຕໍໍ່ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຊຶິ່ງແມ່ນຄະນະກ າມະການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ນ ໍ້າງຽບ 1 (ກອງເລຂາ) ຈະເປັນ

ຜູ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊດິ. 

      

22. ແຜນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ກວດກາເບິີ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ຫ ຼື ບ ໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມສາມາດ

ຄົັ້ນຫາໄດ້ ທີີ່ເວບໄຊ ກປສ). 
 

      ໂຄງການນີີ້ແນໃສ່ເພ ິ່ອສ້າງເອົາຊູມຊົນທີິ່ຢູູ່ອ້ອມຂ້າງ ພ ີ້ນທີິ່ປູ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ເຂົີ້າມາມີບົດບາດໃນການຄຸ້ມ
ຄອງປູ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປູ່າ ບົນພ ີ້ນຖານຄວາມສະມັກໃຈ ຂອງ ຊ ມຊົນ ເພ ິ່ອລຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງເຂດທ າ
ມາຫາກິນ ຂອງ ຊ ມຊົນ ກັບ ເຂດປູ່າສະຫງວນ, ບ ໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ການຊົດເຊີຍຊັບສິນ, ຮັບຮູ້ສິດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນຕາມຮີດຄອງປະເພນີ. 

 

23. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊມຸຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 
ເບິີ່ງຕາມເອກະສານແນະນໍາ ກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນປະຕບັິດ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຊິີ່ງສາມາດຄົັ້ນຫາໄດ້ ທີີ່ເວບໄຊ ກປສ. 
 

ຊ ມຊົນ ມີບົດບາດຫລັກໃນການກ ານົດປະເດັນ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບັນເທົາ ເຊັັ່ນ: 
ການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ສູນເສຍລາຍຮັບທີິ່ເກີດຈາກການກ ານົດພ ີ້ນທີິ່ທັບຊ້ອນເນ ີ້ອທີິ່ທ າການຜະລິດ, ກອບ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນ ຈະຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງບັນດາໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ 
ໃນຫລັກການພ ີ້ນຖານ ດັັ່ງນີີ້: 
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1) ທຸກໆ ຊ ມຊົນ ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຈິງໃຈ ແລະ ສ້າງສັນ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ,  

ວັດຖ ປະສົງກິດຈະກ າ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສູນເສຍຈາກໂຄງການຍ່ອຍ. 

2) ຖ້າການສະນັບສະໜູນຊ ມຊົນ ຖ ກສ້າງຂຶັ້ນໂດຍທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລ  ຊ ມຊົນດັັ່ງກ່າວຂະບ ໍ່ມີສິດເຂົີ້າຮ່ວມ
ກິດຈະກ າໂຄງການ ເພ ິ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແມ່ນຈະໄດ້ໃຊ້ຮູບແບບການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີິ່ດິນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ, ການດ າເນີນງານຂອງຊ ມຊົນ ແລະ ການສັນຍາການປົກປັກຮັກສາທີິ່ຖ ກສ້າງຂຶີ້ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊ ມ
ຊົນ ແລະ ຊ ມຊົນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະມີລາຍຮັບທີິ່ຍ ນຍົງ. 

3) ທຸກໆຊ ມຊົນ ຈະໄດ້ມີການປຶກສາຫາລ ຢູ່າງຈະແຈ້ງເພ ິ່ອສ້າງການສະນັບສະໜູນແບບຍ ນຍົງ. 
4) ທຸກໆຊ ມຊົນ ຈະຕ້ອງຖ ກແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍຜ່ານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສ ິ່ສານ, ການສຶກສາ ໃນຊ່ວງຮອບວຽນ

ຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບປະເດັນພາສາ, ຊົນເຜົັ່າ, ການອ່ານອອກ, ເພດ ແລະ ລັກສະນະສັງຄມົ. 

5) ທຸກໆຊ ມຊົນ ຈະມີໂອກາດໃນການເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການ
ຄຸ້ມຄອງປູ່າປ້ອງກັນແຫລ່ງນ ໍ້າແບບຍ ນຍົງ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນຈະມີໃນຮູບແບບການວາງແຜນນ າໃຊ້
ທີິ່ດິນ, ການດ າເນີນງານຊ ມຊົນ ແລະ ສັນຍາການອະນຸລັກ. 
 

25. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (ການເຊຼືີ່ອມສານ) 
    ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ຍິນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ ໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ.  

ໂຄງການຍ່ອຍຈະໃຫ້ຄວາມສ າຄັນແກ່ແມ່ຍິງ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕິ ບັດ
ໂຄງການ ແມ່ຍິງຈະໄດ້ເຂົີ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ກ ານົດປະເດັນ, ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າກອງ
ປະຊ ມການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ຢູ່າງໜ້ອຍ 20%. 

 

26. ເງຼືີ່ອນໄຂການປະຕບິດັຜນົງານປະຈາໍປີທີີ່ໄດຕ້ກົລງົກນັ  
ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີີ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສໍາເລັດ ເພຼືີ່ອເປັນເງຼືີ່ອນໄຂ ການອະນ ມັດງົບປະມານໃນປີຕໍໍ່ໄປ  

        ໄດຕ້ົກລົງໃນເງຼືີ່ອນໄຂທີີ່ວ່າ: 

• ປະຕບັິດຖ  ກຕ້ອງ ດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບ

ປານກາງ ໃນປີທ ີ1 ແລະ ພໍໃຊ້ໃນປີຕໍໍ່ມາ). 

• ປະຕບັິດຖ  ກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈໍານວນ, ຄ ນນະພາບ ແລະ ເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບ

ປານກາງ ໃນປີທ ີ1 ແລະ ພໍໃຊ້ໃນປີຕໍໍ່ມາ). 

• ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50 % ຂອງກິດຈະກໍາແຜນປີ ໄດສ້ໍາເລັດ. ໃນປີທ ີ2 ແລະ ຕໍໍ່ໄປ ຢ່າງໜ້ອຍ 70 % ຂອງແຕ່

ລະກິດຈະກໍາແຜນປີ ໄດ້ສໍາເລັດ. 

• ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທພີວມປະຕິບັດຢູ່ນັັ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປິເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄຶບໜ້າ

ທີີ່ຈະສໍາເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ. 

• ແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານ ໃນປີໃໝ່ ໄດກ້ະກຽມ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຫັນດີຮັບ

ຮອງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 
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27. ບນັຊກີວດເອກກະສານຂດັຕດິ 
ຈົັ່ງຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ຂັດຕິດເອກກະສານດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້ ໂດຍອີງໃສຮ່່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ:້  

 ກອບຜົນຮັບໂຄງການຍ່ອຍ (ທັງໝົດໄລຍະໂຄງການ) 

 ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ( a). ແຍກຕາມອົງປະກອບ ແລະ b). ແຍກປະເພດ ) 

 ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 (ແຍກຕາມອົງປະກອບ) 

☐ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າຫາກເຮັດໄດ.້ 
 

         ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫນັດ ີໂດຍ:                                                 ສະເໜໂີດຍ: 
 ຮອງ ປະທານຄະນະກ າມະການການປົກປກັຮກັສາ                                                 ກອງເລຂາ ຄປນງ 1 
       ອາ່ງຮບັນ ີ້າແລະອາ່ງເກບັນ ີ້າ ນ ີ້າງຽບ 1 
                 ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ການກວດກາແກ້ບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ສົັ່ງໄປກ່ອນການຮັບຮອງນັີ້ນ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງສົັ່ງອີກຕ ິ່ມ. ການຮັບຮອງໂດຍຜູ້ສະເໜີ (SDA) 
ແລະ ກປສ (EPF) ໄດ້ມີການສັງລວມຂ ໍ້ມູນໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ. ໃຫ້ມີການບັນທຶກເລກທີເອກະສານ ຕົວຢູ່າງ #20 ແລະ ເອກະສານຂັດຕິດ ແລະວັນທີ
ໃນການສ ິ່ສານຂອງຫ້ອງການ ກປສ ຕ ໍ່ການປັບປຸງສົັ່ງໃຫ້ຜູ້ສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (SDA) 


