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ວຽກງານ ໃນຕ ໍ່ ໜາ້ ສ າລບັຕໍ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ແລະ ການ
ກວດກາຢັງ້ຢືນ ປໍ່ າຜະລດິ ແລະ ແຫ ໍ່ ງທ ໍ່ ມາຂອງປໍ່ າໄມອ້ືໍ່ ນໆ 
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ເນືອ້ໃນບດົສະເໜ 

1. ວຽກງານ ໃນຕ ໍ່ ໜາ້ ຂອງຕໍ່ ອງໂສກ້ານສໜອງໄມ ້ແລະ ການກວດກາຢັງ້ຢືນ ໃນປໍ່ າຜະລດິ

2. ການນ າໃຊຜ້ນົໄດຮ້ບັ ຂອງການສກຶສາ ເພືໍ່ ອສກຶສາ ຕໍ່ ອງໂສກ້ານສໜອງໄມ ້ແລະ ການກວດກາ
ຢັງ້ຢືນ ໃນປໍ່ າພືນ້ທ ໍ່ ສ າປະທານ 

3. ສກຶສາ ແລະ ປັບປຸງ ການປະມນູຂາຍໄມ ້ໃນ ໃນປໍ່ າພືນ້ທ ໍ່ ສ າປະທານ 
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1. ວຽກງານ ໃນຕ ໍ່ ໜາ້ ຂອງຕໍ່ ອງໂສກ້ານສໜອງໄມ ້ແລະ ການກວດກາຢັງ້ຢືນ ໃນ
ປໍ່ າຜະລດິ

1. ປັບປຸງລະບບົ CoC ຕາມ 0962/DOF 2010 (ຊ ແ້ຈງ ພາລະບດົບາດ ຂອງບນັຜູມ້  ສໍ່ ວນ
ຮໍ່ ວມ ແລະ ການ ປັບປຸງຕວົຢໍ່ າງສນັຍາ ຂຸດຄົນ້ໄມ)້

2. ປັບປຸງການຕດິຕາມແຫ ໍ່ ງທ ໍ່ ມາຂອງໄມ ້(ໃບອະນຸຍາດການຂຸດຄົນ້, ແຜນທ ໍ່ ການສ າຫ ວດ ກໍ່ ອນ
ການຂຸດຄົນ້ ແລະ ແຜນທ ໍ່  ທ ໍ່ ຕັງ້ກກົໄມ,້ ກ ານດົງວດໄມໃ້ນສະໜາມໄມ ້2 ແລະ ການ ເຊືໍ່ ອມໂຍງ 
ກບັການຂືນ້ທະບຽນໄມທ້ໍ່ ອນ (ຟອມ 3) ແລະ ບນັຊ  ໄມ ້(ຟອມ 4)

3. ປັບປຸງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການດ າເນ ນຫ ງັການຂຸດຄົນ້. 
4. ສບືຕ ໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລະບບົການກວດກາພາຍໃນ (DOF) ແລະ ລະບບົການ

ກວດກາ ການປະຕບິດັ ລະ ບຍບການ (DOFI) ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ STEPP 
(DOFI). 

5. ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ກອບວຽກງານດານລະບຽບການ (PSFM ຂັນ້ຕອນ /ບດົແນະນ າ/ນຕິິ
ກ າ)

6. ເລ ໍ່ ມຕົນ້ຮໍ່ າງ ວທິ ການຢັງ້ຢືນ ເຊິໍ່ ງກໍ່ ອນອືໍ່ ນໝດົ ແມໍ່ ນສູມໃສໍ່  ການສາ້ງຕັງ້ອງົການຈດັຕັງ້ (ເຈົາ້ໜ
້້າທ ໍ່ ລດັ ພາກເອກະຊນົ ແລະ CSOs)
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2. ການນ າໃຊຜ້ນົໄດຮ້ບັ ຂອງການສກຶສາ ເພືໍ່ ອສກຶສາ ຕໍ່ ອງໂສກ້ານສໜອງໄມ ້
ແລະ ການກວດກາຢັງ້ຢືນ ໃນປໍ່ າໃນພືນ້ທ ໍ່ ສ າປະທານ 

• ສກຶສາ COC ຂອງປໍ່ າ ໃນພືນ້ທ ໍ່ ສ າປະທານ 
• ທບົທວນ ແລະ ກ ານດົ ຊໍ່ ອງຫໍ່ ວາງ ຂອງນຕິກິ າ ແລະ ລະບຽບການ ໃນຕໍ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້
• ສະເໜ  ໃນການຮໍ່ າງ ຕໍ່ ອງໂສກ້ານສໜອງໄມ ້ແລະ ການກວດກາຢັງ້ຢືນ ໃນປໍ່ າພືນ້ທ ໍ່ ສ າປະທານ 



3

Page 5

3. ສກຶສາ ແລະ ປັບປຸງ ການປະມູນຂາຍໄມ ້ໃນ ໃນປໍ່ າພືນ້ທ ໍ່ ສ າປະທານ

• ສກຶສາ ນຕິກິ າ ທ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ກບັການປະມູນຂາຍໄມ ້
• ສກຶສາ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ບນັຫາ ໃນການປະມູນຂາຍໄມ ້
• ສະເໜ  ໃນການປັບປຸງ ບນັດາຂັນ້ຕອນ ແລະ ພາກ ປະຕບິດັຕວົຈງິໃນ

ການປະມູນ ຂາຍໄມ ້
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