
ແຂວງ ເມືອງ ບ້ານ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ເຕັກນິກ

ອົງກອນ (ທຸກໆ
ກິດ ຈະກໍາ ທ ີ່
ເຊືີ່ອມໂຍງ ກັບ
ການ ດໍາເນ ນງານ
 ຂອງກຸຸ່ມ. 

ຕົວຢຸ່າງ: ສ້າງຕັັ້ງ
ກຸຸ່ມຊາວກະ 
ສິກອນ/ສ້າງຕັັ້ງ
ລະ ບຽບການ
ຂອງກຸຸ່ມ/ສ້າງ

ເງືີ່ອນໄຂການເຂົັ້າ
 ຫາແຫ ີ່ງທຶນສໍາ

ລັບກຸຸ່ມ)

ການສະໜັບ
ສະໜູນດ້ານ
ກົງຈັກ

ການຈັດຕັັ້ງ 
(ທຸກໆກິດຈະ
ກໍາ ທ ີ່ເຊືີ່ອມ
ໂຍງກັບ ການ
ເຮັດວຽກຂອງ
 ພາກລັດ 

ຕົວຢຸ່າງ: ການ
ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ

, ກາໝາຍ
ສິນຄ້າ)

ການໃຫ້ທຶນ/ການສະໜອງ ການຜະລິດ ການປຸງແຕຸ່ງ/ແປຮູບ ການຕະຫ າດ ລ ັ້ມຕົັ້ນ ປະຈຸບັນ ອານາຄົດ ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ຄ້າຂາຍ ພາກລັດ ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ

ພາກສ່ວນ
ອືີ່ນ 

(ກະລຸນາ
ລະບຸ)

ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ຄ້າຂາຍ ພາກລັດ ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ
ພາກສ່ວນອືີ່ນ
 (ກະລຸນາ
ລະບຸ)

ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ຄ້າຂາຍ ພາກລັດ ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ

ພາກສ່ວນ
ອືີ່ນ 

(ກະລຸນາ
ລະບຸ)

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

PAFO 2015-Now yes yes

DAFO/Village 2015-Now yes

PAFO 2015-Now yes yes

DAFO/ Village 2015-Now yes

ໝາຍເຫດ ລະຫັດ 1 - 16 ໝາຍເຖິງ ປະເພດຂອງນະວັດຕະກໍາ: ໝາຍເຫດ: ລະຫັດ 1-4 ໝາຍເຖິງ ລະດັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໝາຍເຫດ: ລະຫັດ 1-7 ໝາຍເຖິງ ການສະໜັບສະໜູນທ ີ່ໄດ້ຮັບ
1)      ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ີ່ງເງິນກູ້ 1 ຂັັ້ນບ້ານ 1) ການເຜ ຍແຜຸ່ ແລະ ແລກປຸ່ຽນຂໍັ້ມູນ - ຄວາມຮູ້ (F1)
2)      ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ 2 ຂັັ້ນເມືອງ 2) ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ (F2)
3)      ຊົນລະປະທານ 3 ຂັັ້ນແຂວງ 3) ການສະໜັບສະໜູນຕາມຄວາມຕ້ອງການ (F3)
4)      ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ 4 ຂັັ້ນປະເທດ 4) ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຕາງໜ້າ/ເປັນຕົວແທນ (F4)
5)      ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ 5) ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ (F5)
6)      ປຸ່າໄມ້ 6) ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ/ແຫ ີ່ງທຶນ (F6)
7)      ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບຟາມ 7) ການສະໜູນທາງດ້ານສະຖາບັນ/ອົງກອນ ສໍາລັບກຸຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກົນໄກການຂະຫຍາຍພືັ້ນທ ີ່ (F7)
8)      ແນວພັນສັດ 
9)      ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາ 
10)   ລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ 
11)   ການບໍລິຫານການເກັບກ່ຽວພືດ 
12)   ການປຸງແຕຸ່ງ/ແປຮູບ 
13)   ການສົີ່ງເສ ມດ້ານຄຸນນະພາບ 
14)   ຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກໍາ 
15)   ການຄຸ້ມຄອງລັດຢູຸ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ 
16)   ອືີ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ) 

yes yesyes yes JICA project 2009-Nowyes yes yes yes3 yes yes yesyes yes yes 2 2yes yes yesyes yesyes yes

2. ການບໍລິການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ປຸ່າໄມ້, 
ທ ີ່ດິນປຸ່າໄມ້ ແລະ ສັດນໍັ້າ ແລະ ສັດປຸ່າ (Forestry 
Used, forest land, Wildlifes - Water 
animals Management and Services)

2009-Now ຊຽງຂວາງ ແປກ ອໍີ່ອັັ້ນ

yes yesyes AFoCO project 2015-Nowyes yes yes yesyes yes yes yesyes yes 3 3 4yes yes yesyes yesyes

ຊືີ່ອົງການ ປ  (ເລ ັ້ມຕົັ້ນ/ສິັ້ນ
ສຸດ)

ໜ້າທ ີ່/ບົດບາດ ທ ີ່ເຮັດ

1. ການບໍລິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປຸ່າໄມ້ບ້ານ ສາມາດ
ແບຸ່ງຂອບເຂດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນປຸ່າໄມ້ບ້ານ (Village 
forestry services and management can be 
used to limit area of village forest land)

2016-Now ວຽງຈັນ ເຟືອງ ວັງ

ລະດັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພາກສ່ວນທ ີ່ເຂົັ້າຮ່ວມ ໂຄງການທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມ ບັນດາອົງການທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມ
ເລ ັ້ມຕົັ້ນ ປະຈຸບັນ ອານາຄົດ

ຊືີ່ໂຄງການ ປ  (ເລ ັ້ມ
ຕົັ້ນ/ສິັ້ນສຸດ)

ໜ້າທ ີ່/ບົດບາດ ທ ີ່ເຮັດ

ຊືີ່ນະວັດຕະກໍາ ວັນເດືອນປ 

ສະຖານທ ີ່ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາທ ີ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຮູບແບບນະວັດຕະກໍາ ຂັັ້ນຕອນຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ


