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ໂດຍ:  ພະແນກະສກໍິາ ແລະ ປາ່ໄມ ້ແຂວງອດຸມົໄຊ 

 

I. ພາກສະເໜີ 
 

 ແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ພະຍາຍາມຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດດ້ານປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໂດຍຫາວິທີທາງ
ແລະແຫລ່ງທຶນເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າສະຫງວນລະດັບເມືອງເປັນຕົັ້ນແມ່ນປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດພູຫີຜີຊຶຶ່ງໃນປີ 1979 – 2011 ໄດ້ຮັບການກ ໍ່ຕັັ້ງເປັນປ່າສະຫງວນລະດັບແຂວງໄລຍະຕ ໍ່ມາໃນປີ2012ໄດ້
ຮັບການຍົກລະດັບຂຶັ້ນເປັນປ່າສະຫງວນລະດັບແຫ່ງຊາດ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີຜີມີເນືັ້ອທີຶ່ທັງໝົດປະມານ
87.350ຮຕ.ເປັນພືັ້ນທີຶ່ປ່າໄມ້ທີຶ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ການ ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເປັນແຫລ່ງອາຫານທໍາມະຊາດ ຂອງ
ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ຈໍານວນ 39 ໝູ່ບ້ານ ກວມເອົາສອງເມືອງຄື:ເມືອງ ໄຊ ແລະ ເມືອງຫຼາ 
ປະຊາກອນອາໃສຢູ່ອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ຈໍານວນ 15,000 ຄົນ,ຍິງ 7,300 ຄົນ.(ຂ ໍ້ມຸນຈາກການສໍາຫລວດ
ພົນລະເມືອງ ປີ 2016), ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫູຫຜີີເປັນພືັ້ນທີຶ່ປ່າໄມ້ຮັກສາແຫລ່ງນໍໍ້າ (ນໍໍ້າກັດ, ນໍໍ້ານວນ,ນໍໍ້າງາ 
ແລະ ນໍໍ້າບາກ) ຫລ ໍ່ລ້ຽງສາຍນໍໍ້າອູ ແລະເປັນເຂດແຫຼ່ງທ່ອງນໍໍ້າກັດໂຢະລະປ່າ , ຊຶຶ່ງເປັນພືັ້ນທີຶ່ປ່າໄມ້ ດົງດີບຊ ່ມຊືຶ່ນ. 

 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີຜີເປນັພືັ້ນທີຶ່ປ່າໄມ້ທີຶ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນພ ສົມຄວນ
ເນືຶ່ອງຈາກພືັ້ນທີຶ່ດັັ່ງກ່າວເປັນເຂດມີພູທີຶ່ສູງຊັນ ສໍາລັບສັດປ່າໂດຍສະເພາະພືັ້ນທີຶ່ດັັ່ງກ່າວໄລຍະຜ່ານມາຍັງມີສັດປ່າ
ເຊັັ່ນ: ກວາງ, ໝູປ່າ,  ຟານ, ບ່າງ... ປະເພດນົກ: ນົກຍູງ, ນົກເປ ົ້າ, ນົກສາລິກາ, ໄກ່ຂວານິນ, ໄກ່ປ່າ... (ຈາກຂ ໍ້ມູນ
ການບອກເລົັ່າຂອງຊາວບ້ານ). 

ໃນການເລີຶ່ມຕົັ້ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເປັນໄລຍະທີຶ່ມີການ ມອບ-ໂອນ ວຽກງານປ່າໄມ້ ຈາກພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ໄປຂຶັ້ນກັບ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 57/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ກ ລະກົດ 2016, ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການແກ່ຍາວມາເຖິງ ເດືອນເມສາ 2017 ຈຶຶ່ງໄດ້ເລີຶ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

 

ສະນັັ້ນ, ບັນດາກິດຈະກໍາທັງໝົດ ຂອງ ປີ 2016 ຈຶຶ່ງໄດ້ນໍາມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017ແລະ ຮອດທ້າຍ
ປີ 2017 ກ ໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດຕາມແຜນການ ຂອງໂຄງການ. 

 

• ຊືຶ່ໂຄງການ: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີຜີ ແຂວງອຸດົມໄຊ  
• ອົງການຈັດຕັັ້ງ: ພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງອຸດົມໄຊ  
• ງົບປະມານໂຄງການ: 700.000.000 ກີບ, 

• ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ: ໂຄງການ 5 ປີ  
• ໄລະຍະປະຕິບັດໂຄງການ: ເລີຶ່ມແຕ່ ວັນທີ 11 ກ ລະກົດ 2016 ແລະ ສິັ້ນສຸດວັນທີ 11 ກ ລະກົດ 2020. 

ຊຶຶ່ງແມ່ນ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ພາຍໃຕ້ການ
ຊີັ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ. 

 
 

 



 
 

 



 

1.1. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ 
 

ເພືຶ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂວງໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ບ້ານປັນເຈົັ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ
ແຫ່ງຊາດພູຫີຜີ  ໃນການສະກັດກັັ້ນ ການທໍາລາຍປ່າສະຫງວນພູຫີຜີລວມທັງການ ຟ ົ້ນຟູປ່າສະຫງວນ
ພູຫີຜີ ໃຫ້ດີຂຶັ້ນ. 

1.2  ຕົວຊີັ້ວັດໂຄງການ 
 

1. ຊີວະນາໆພັນໃນພືັ້ນທີຶ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີຜີຕ້ອງໄດ້ຖືກວັດແທກໂດຍຄະແນນປະສິດທິຜົນຂອງ
ການຄຸ້ມຄອງ (ປະຈໍາປ)ີ. 

2. ຈໍານວນການຈັດຕັັ້ງບ້ານເປ ົ້າໝາຍໂຄງການປ່າສະຫງວນພູຫີຜີທີຶ່ປະຕິບັດຕາມເງືຶ່ອນໄຂຂອງສັນຍາໃນ
ການອະນຸລັກປ່າສະຫງວນພູຫີຜ.ີ 

3. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ (ໃນນີັ້ມີຜູ້ຍິງເທົັ່າໃດ) ໂດຍວັດແທກຈໍານວນພະນັກງານຂອງລັດອືຶ່ນໆ
ແລະປະຊາຊົນທີຶ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູຫີຜີ. 
 

II. ກດິຈະກາໍໂຄງການ  

ອົງປະກອບ 1: ການບ ລິຫານແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. 
ກິດຈະກໍາ 1.1. ຈັດຈືັ້ລົດຈັກ 3 ຄັນ 

ກິດຈະກໍາ 1.2 . ຈັດຊືັ້ຄອມພີວເຕີັ້ 2 ໜ່ວຍ 

ກິດຈະກໍາ 1.3. ຈັດຊືັ້ເຄືຶ່ອງພມີເອກະສານ 2 ເຄືຶ່ອງ 
ກິດຈະກໍາ 1.4. ຈັດຊືັ້ຈີພີເອັດ 1 ໜ່ວຍ 

ກິດຈະກໍາ 1.5. ຈັດຊືັ້ກອງຖ່າຍຮູບ 1 ໜ່ວຍ 

ກິດຈະກໍາ 1.6. ຈັດຊືັ້ເຄືຶ່ອງຮບັໃຊ້ຫ້ອງການ 4 ງວດ 

ກິດຈະກໍາ 1.7 ຈັດຊືັ້ເຄືຶ່ອງບໍາລຸງຮັກສາລົດຈັກ 

ກິດຈະກໍາ 1.8 ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນໍໍ້າປະປາ 4 ງວດ 

ອົງປະກອບ 2: ປະຊ ມ, ສາໍມະນາ ແລະ ຝກຶອບົຮບົ 
 

ກິດຈະກໍາ 2.1 ຈັດກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລືວາງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ກິດຈະກໍາ 2.2 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ,ບ້ານ 

ກິດຈະກໍາ 2.3 ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ 

ກິດຈະກໍາ 2.4 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມສະຫຼ ບປະຈໍາປີ ນໍາ ກປສ 

ກິດຈະກໍາ 2.5 ຈັດກອງປະຊ ມຜູ້ມີສ່ວຍຮ່ວມຂັນແຂວງ ປະຈໍາປີ 
ກິດຈະກໍາ 2.6 ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍນໍາ ກປສ 

ກິດຈະກໍາ 2.7 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະຈໍາປີ 
ກິດຈະກໍາ 2.8 ປູກກິດສໍານຶກແລະເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ 



ອງົປະກອບ 3 ສ້າງແຜນດ າເນີນງານ ຊສ ແຂວງ 
 

ກິດຈະກໍາ 3.1 ເກັບກໍາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ໃນປ່າສະຫງວນພູຫີຜີ 
ກິດຈະກໍາ 3.2 ປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ພູຫີຜີ 
ກິດຈະກໍາ 3.3 ຈັດສັນທີຶ່ດິນ, ໝາຍເຂດແດນ,ຕິດຕັັ້ງປ້າຍ,ໃສ່ເຂດຈັດສັນທີຶ່ດິນ. 
ກິດຈະກໍາ 3.4 ສ້າງປ້າຍ 

ກິດຈະກໍາ 3.5 ສ້າງຫຼັກໝາຍ 

ກິດຈະກໍາ 3.6 ສ້າງ ຫ້ອງການພາກສະໝາມ 2 ຫຼັງ 
ກິດຈະກໍາ 3.7 ຈັດຕັັ້ງແຜນອານຸລັກຂອງບ້ານ  
ກິດຈະກໍາ 3.8 ສົັ່ງເສີມການຜະລິດເພືຶ່ອປັບປຸງຊີວິການເປັນຢູ່ 
ກິດຈະກໍາ 3.9 ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ 

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການທີຶ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2018 ໃນບົດສະເໜີໂຄງກາ 
ລ ະ ຫັ ດ
ກິດຈະກໍາ 

ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮັບທີຶ່ວາງໄວ້ ບ ໍ່ສໍາເລັດຜົນ ໝາຍເຫດ 

C1 ອງົປະກອບ1 : ວຽກການບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

C1.01 ລົດຈັກ 3 ຄັນ ກອບປີໂຄງການມາໃສ່   

C1.02 ຄອມພີວເຕີ 2 ໜ່ວຍ   

C1.03 ເຄືຶ່ອງພີມເອກະສານ 2 
ເຄືຶ່ອງ 

  

C1.04 ຈີພີເອັດ 1 ໜ່ວຍ   

C1.05 ກ້ອງຖ່າຍຮູ້ 1 ໜ່ວຍ   

C1.06 ບໍາລຸງລົດຈັກ   

C1.07 ໄຟຟ້າ ແລະ ນໍໍ້າປະປາ    

C1.08 ເຄືຶ່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ    

C2. ອງົປະກອບ 2: ປະຊ ມ,ສາໍມະນາ,ຝກຶອບົຮມົ 

C2.01 ກິດຈະກໍາ 1.1. ກອງ
ປະຊ ມປຶກສາຫາລືວາງ
ແຜນ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ເພ ື່ ອເຮັດໃຫວ້ຽກງານ

ໂຄງການໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະ

ຕບິດັສ  າເລັດຜນົເປັນຢື່າງດ ີ

ທກຸໆພາກສື່ວນທີື່ ມສີື່ວນຮື່ວມ

ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມ  ອງ 

ຕອ້ງໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລ ກນັ

ແລະໄດກ້  ານດົພາລະບດົບາດ 

ໂດຍມກີານແບື່ງຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບລະຫວື່າງແຂວງ 

  



ແລະ ເມ  ອງກ ື່ຄ ພາກສື່ວນທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ 

ຂ ັນ້ເມ  ອງ ໄດມ້ກີານຮບັຮ  ້

ແລະ ເຂົາ້ໃຈເປັນອນັໜຶື່ ງອນັ

ດຽວກນັ .ສະນ ັນ້ ,ກດິຈະກ  າ

ນີກ້ ື່ ເປັນກດິຈະກ  າທີື່ ສ  າຄນັ 

ໃນຂ ັນ້ຕອນການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັໂຄງການ. 

 

C2.02 ກິດຈະກໍາ 2.2 ຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນໃຫ້ພະນັກງານ
ເມືອງ,ບ້ານ 
 

ນອກຈາກຝຶກອົບຮົມໂດຍສູນ
ກາງໃຫແ້ຂວງແລ້ວ )ຈາກໂຄງ
ການຍ່ອຍຂອງ ມຊ ແລະ ກຄ
ຊປ ,ພຊສ ແຂວງ ຈະຈດັການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເມືອງແລະບ້ານ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງກດິຈະກໍາ
ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ )ລວມ
ທັງຂອງໂຄງການ (ໃຫໄ້ດ້ 
20 ຄົນ. 

  

C2.03 ກິດຈະກໍາ 2.3 ຝຶກອົບຮົມ
ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ 
 

 ຈັດການຝກຶອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍໃຫ ້
ກຊສ ເປັນຜູ້ສອນ ເພືຶ່ອໃຫພ້ະ
ນັກງານແຂວງສາມາດເກັບກໍາ
ແລະປະເມີນຄວາມໜ້າແໜນ້
ຂອງປ່າ. 
 

  

C2.04 ກິດຈະກໍາ 2.4 ເຂົັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊ ມສະຫຼ ບປະຈໍາປີ 
ນໍາ ກປສ 
 

ຄະນະພະແນກ ຈະເຂົັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊ ມແລກປ່ຽນບດົຮຽນ
ກັບແຂວງທີຶ່ມີໂຄງການປະເພດ
ດຽວກັນນີັ້ )ປະມານເດືອນ 9 
ຂອງປີ 2015 ຢູ່ໄຊຍະບູລີ ,
2016 ນໍໍ້າທາ ແລະ 2017 ຢູ່
ບ ໍ່ແກ້ວ (ສໍາລັບ 4 ແຂວງພາກ
ເໜືອ ໃນການຈດັຕັັ້ງໂຄງການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ປີລະ 3-4 ຄນົ )ຢ່າງໜ້ອຍ 
10 ຄົນ ,(ໃນນີັ້ ອາດມາແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງວຽງ
ຈນັ)ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າ

  



ສະຫງວນພູເຂົັ້າຄວາຍ ) (4 
ຄົນ.( 
 

C2.05 ກິດຈະກໍາ 2.5 ຈັດກອງ
ປະຊ ມຜູ້ມີສ່ວຍຮ່ວມຂັນ
ແຂວງ ປະຈໍາປີ 
 

ນອກຈາກຈະຈັດກອງປະຊ ມ
ຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການປະຈໍາງວດ
ແລ້ວ ,ໃນແຕ່ລະທ້າຍປີ ຈະມີ
ການຈດັກອງປະຊ ມກັບຜູ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນແຂວງທີຶ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ )ເມືອງ ,ພະແນກການ
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ,ຄະນະ
ກໍາມະການສິຶ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ,ແຜນການ ,ກກປ ,ອົງ
ການພັດທະນາຊົນນະບດົ  (...
ແນໃສ່ແລກປ່ຽນຂ່າວສານ
ແລະບດົຮຽນນໍາກນັ ໃຫໄ້ດ້ປີ
ລະຄັັ້ງ 30 ຄົນ ;ລວມ 90 
ເທືຶ່ອຄົນ. 
 

  

C2.06 ກິດຈະກໍາ 2.6ຝຶກອົບຮົມ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຍ່ອຍນໍາ ກປສ 

ພະນັກງານໂຄງການ ຈະເຂົັ້າ
ຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຍ່ອຍ3 ຄົນ)ວິຊາການ ,ການ
ເງິນແລະບັນຊີ (ຈດັໂດຍ ກປ
ສ. 

  

C2.07 ກິດຈະກໍາ 2.7 ເຂົັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊ ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ປະຈໍາປ ີ
 

ຄະນະໂຄງການ ນໍາໂດຍຄະນະ
ພະແນກ ຈະເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊ ມ ຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມປະຈໍາປີ
ຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະປີຈດັ
ໂດຍ ກປສເທືຶ່ອລະ 3 ຄນົ ,
ລວມ 12 ເທືຶ່ອຄົນ. 

  

C2.08 ກິດຈະກໍາ 2.8 ປູກຈິດ
ສໍານຶກແລະເຜີຍແຜ່ລະບຽບ
ກົດໝາຍ 

ທີມງານຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ໂດຍມີການເປັນເຈົັ້າ
ການຂອງເມືອງ ຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່
ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດພູຫີຜີ ແລະ ກ ານດົ
ກິດຈະກໍາຂອງບ້ານທີຶ່ກໍານົດ
ໃນແຜນ ລວມເອົາ ການອະນຸ
ລັກປ່າສະຫງວນ  ) ການກວດ

  



ກາລາດຕະເວນ ,ປັກຫັຼກໝາຍ 
  ,(..ການປ ກປັກຮັກສາແຫ່ຼງ
ນໍໍ້າ ,ການວາງແຜນນໍາໃຊທີ້ຶ່
ດນິ ແລະ ການທໍາມາຫາກິນ ;
ນອກນັັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ກະກຽມ
ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການອະນຸ
ລັກແລະແຜນອະນຸລັກໃນລະ
ດັບບ້ານໂດຍ  ແມ່ນທີມງານ
ໄດ້ຮ່າງຊ່ວຍໄປຜ່ານຂັັ້ນບ້ານ 
ເພືຶ່ອມີຄໍາເຫັນ ແລະ ຫັຼງຈາກ
ນັັ້ນຈຶຶ່ງໄດ້ໄປຜ່ານພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງມີຄໍາເຫັນ 
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວເຊັນຮັບຮອງ ;
ປະມານ 400 ຄົນ 

C3 ອງົປະກອບ 3 ສາ້ງແຜນດ າເນນີງານ ກປ ແຂວງ   

C3.01 ກິດຈະກໍາ 3.1 ເກັບກໍາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ 
ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ໃນປ່າ
ສະຫງວນພູຫີຜ ີ
 

ປະຈບຸັນຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆໃນປ່າຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້
ເກັບກໍາມາຄົບຖ້ວນເທືຶ່ອ ເພືຶ່ອປະເມີນ
ສະພາບຂອງປ່າດັັ່ງກ່າວ ,ຕາມແຜນຈັດ
ສັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີຜີທີຶ່ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 11 /9/2012 , 
ໂຄງການຈະໄດ້ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນເສດຖະກິດ
,ສັງຄົມແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະສິຶ່ງແວດລ້ອມ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ເພືຶ່ອປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງດັັ່ງກ່າວ. 

 

 

 

C3.02 ກິດຈະກໍາ 3.2 ປັບປຸງ
ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ 
ພູຫີຜ ີ
 

ການປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ສະບັບ ຈະສະເໜກີົມຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ໃຫທິ້ດຊີັ້
ນໍາ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາປະ
ກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງດັັ່ງກ່າວໃນທ້າຍປີ 
1 ຈາກນັັ້ນ ຈະໄດ້ປັບປຸງ .ຫັຼງຈາກແຜນ
ດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ຈະໄດ້ດໍາ
ເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໍທີຶ່ກໍາ
ນດົໃນແຜນນັັ້ນ . 

  

C3.03 ກິດຈະກໍາ 3.3 ຈັດສັນທີຶ່
ດິນ, ໝາຍເຂດແດນ,ຕິດ
ຕັັ້ງປ້າຍ,ໃສ່ເຂດຈັດສັນທີຶ່
ດິນ. 
 

ທີມງານຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈະໄດ້
ລົງສົມທົບກັບເມືອງ ,ບ້ານ ເພືຶ່ອວາງ
ແຜນນໍາໃຊທີ້ຶ່ດນິບ້ານ ,ກໍານດົເຂດ
ແດນ ,ຈດຸຕັັ້ງປ້າຍ,ປັກຫັຼກໝາຍ,ຈດຸ
ສ້າງປ້ອມກວດກາ ແລະ ຮ່ວມກັບບ້ານ

 

 

 

C3.04 ກິດຈະກໍາ 3.4 ສ້າງປ້າຍ   



 ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນທີຶ່ໄດ້
ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກກະພາບ . C3.05 ກິດຈະກໍາ 3.5 ສ້າງຫຼັກໝ

າຍ 
 

  

C3.06 ກິດຈະກໍາ 3.6 ສ້າງ 
ຫ້ອງການພາກສະໝາມ 2 
ຫຼັງ 
 

  

C3.07 ກິດຈະກໍາ 3.7 ຈັດຕັັ້ງ
ແຜນອານຸລັກຂອງບ້ານ  
 

ສ້າງແຜນອະນລຸັກຂອງບ້ານໂດຍສອດ
ຄ່ອງກັບລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນແຜນດັັ່ງກ່າວ 
ໂດຍສະເພາະ ດໍາເນນີການສ້າງຈດຸກວດ
ກາ,ກວດກາລາດຕະເວນ ,ສະກດັກັັ້ນ
ໄຟໄໝລ້າມປ່າ ... ,ແລະ ຂະບວນການ
ແຂ່ງຂັນບ້ານອະນລຸັກ ປີລະເທືຶ່ອ. 

  

C3.08 ກິດຈະກໍາ 3.8 ສົັ່ງເສີມ
ການຜະລິດເພືຶ່ອປັບປຸງຊີ
ວິການເປັນຢູ່ 
 

ທິມງານໂຄງການຈະສົມທົບກັບເມືອງ
ເພືຶ່ອຄັດເລືອກບ້ານເປ ົ້າໝາຍປະມານ 5-
10ບ້ານ ໂດຍມີການວາງມາດຕະຖານ
ຄັດເລືອກຄັກແນ່ ແລະ ຈາກນັັ້ນ ຈະສົັ່ງ
ເສີມທາງດ້ານວິຊາການແລະແນວພັນ 
ແລ້ວຈຶຶ່ງໃຫດ້ໍາເນນີການຜະລດິ ແລະ
ຖອດຖອນບົດຮຽນ .  

  

C3.09 ກິດຈະກໍາ 3.9 ຕິດຕາມ
ແລະປະເມີນຜົນ 
 

ດໍາເນນີການການປະເມີນຜົນສໍາເລັດ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ ກຄຊ
ປ ,ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ
ແຂວງ ແລະ ກປສ ລວມທັງຖອດຖອນ
ບົດຮຽນ  ເພືຶ່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 

  

 
III. ຜນົການເຄືຶ່ອນໄຫວໄລຍະ 1 ປີໂຄງການທີຶ່ໄດຈ້ດັຕັັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ ( ໃນປີ 2018 ) 

 

ລ ະ ຫັ ດ
ກິດຈະກາໍ 

ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮັບທີຶ່ວາງໄວ້ ບ ໍ່ສໍາເລັດຍົກມາປີ 
2019 

ໝາຍເຫດ 

C1 ອົງປະກອບ1 : ວຽກການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 

C1.01 ລົດຈັກ 3 ຄັນ ສໍາເລັດຈັດຊືັ້ລົດຈັກ 3 
ຄັນ( ເອົາໄວ້ໃສໃ) 

 
 
 

 

C1.02 ຄອມພີວເຕີ 2 ໜ່ວຍ ສໍາເລັດຈັດຊືັ້ຄອມ 2 ຄັນ  



C1.03 ເຄືຶ່ອງພີມເອກະສານ 1 ເຄືຶ່ອງ ສໍາເລັດຈັດຊືັ້ປິນເຕີ 2 
ເຄືອງ 

 

C1.04 ຈີພີເອັດ 1 ໜ່ວຍ ສໍາເລັດຈັດຊືັ້ ຈີພີເອັດ 1 
ໝ່ວຍ 

 

C1.05 ກ້ອງຖ່າຍຮູ້ 1 ໜ່ວຍ ສໍາເລັດຈັດຊືັ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 
1 ໜ່ວຍ 

 

C1.06 ບໍາລຸງລົດຈັກ ອະທິບາຍ  

C1.07 ໄຟຟ້າ ແລະ ນໍໍ້າປະປາ    

C1.08 ເຄືຶ່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ    

C2. ອງົປະກອບ 2: ປະຊ ມ,ສາໍມະນາ,ຝກຶອບົຮມົ 

C2.01 ກິດຈະກໍາ 1.1. ກອງປະຊ ມ
ປຶກສາຫາລືວາງແຜນ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

 ຍົກໄປປີ 2019  

C2.02 ກິດຈະກໍາ 2.2 ຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນໃຫ້ພະນັກງານ
ເມືອງ,ບ້ານ 
 

ກະກຽມເອກະສານ   

C2.03 ກິດຈະກໍາ 2.3 ຝຶກອົບຮົມ
ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ 
 

ກະກຽມເອກະສານ   

C2.04 ກິດຈະກໍາ 2.4 ເຂົັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊ ມສະຫຼ ບປະຈໍາປີ 
ນໍາ ກປສ 
 

 ຍົກໄປປີ 2019  

C2.05 ກິດຈະກໍາ 2.5 ຈັດກອງ
ປະຊ ມຜູ້ມີສ່ວຍຮ່ວມຂັນ
ແຂວງ ປະຈໍາປີ 
 

 ຍົກໄປປີ 2019  

C2.06 ກິດຈະກໍາ 2.6 ຝຶກອົບຮົມ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ
ນໍາ ກປສ 

 ຍົກໄປປີ 2019  

C2.07 ກິດຈະກໍາ 2.7 ເຂົັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊ ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ປະຈໍາປ ີ
 

ກະກຽມເອກະສານ   



C2.08 ກິດຈະກໍາ 2.8 ປູກຈິດ
ສໍານຶກແລະເຜີຍແຜ່ລະບຽບ
ກົດໝາຍ 

ກະກຽມເອກະສານ   

C3 ອງົປະກອບ 3 ສາ້ງແຜນດ າເນນີງານ ຊສ ແຂວງ  

C3.01 ກິດຈະກໍາ 3.1 ເກັບກໍາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ 
ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ໃນປ່າ
ສະຫງວນພູຫີຜ ີ
 

 ຍົກໄປປີ 2019  

C3.02 ກິດຈະກໍາ 3.2 ປັບປຸງແຜນ
ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ພູຫີຜີ 
 

 ຍົກໄປປີ 2019  

C3.03 ກິດຈະກໍາ 3.3 ຈັດສັນທີຶ່ດິນ, 
ໝາຍເຂດແດນ,ຕິດຕັັ້ງປ້າຍ,
ໃສ່ເຂດຈັດສັນທີຶ່ດິນ. 
 

ສໍາເລັດຕາມແຜນ 100% 

8 ບ້ານ ........ 

 

 

 

C3.04 ກິດຈະກໍາ 3.4 ສ້າງປ້າຍ 
 

ສໍາເລັດຕາມແຜນ 100% 

ມີຈໍານວນ 8 ປ້າຍ ຕັັ້ງຢູ່ 

  

C3.05 ກິດຈະກໍາ 3.5 ສ້າງຫຼັກໝາຍ 
 

ສໍາເລັດຕາມແຜນ 100% 

ມີຈໍານວນ 50 ຫຼັກ 

  

C3.06 ກິດຈະກໍາ 3.6 ສ້າງ 
ຫ້ອງການພາກສະໝາມ 2 
ຫຼັງ 
 

 ຍົກໄປປີ 2019  

C3.07 ກິດຈະກໍາ 3.7 ຈັດຕັັ້ງແຜນ
ອານຸລັກຂອງບ້ານ  
 

ກະກຽມເອກະສານ   

C3.08 ກິດຈະກໍາ 3.8 ສົັ່ງເສີມການ
ຜະລິດເພືຶ່ອປັບປຸງຊີວິການ
ເປັນຢູ່ 
 

ກະກຽມເອກະສານ   

C3.09 ກິດຈະກໍາ 3.9 ຕິດຕາມແລະ
ປະເມີນຜົນ 
 

 ຍົກໄປປີ 2019  

     



 

IV. ຕົວຊີັ້ວັດ ທີຶ່ກໍານົດໄວໃນກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ 

 

ຕົວຊີັ້ວັດ ແຜນການ ສໍາເລັດ ໝາຍເຫດ 
1. ພະນັກງານແລະປະຊາຊົນຈໍານວນ 199 

ສະຫາຍຍິງ113 ຄົນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ  

 

2 ຄັັ້ງ ສໍາເລັດ1ຄັັ້ງ ມີຄົນ 
ເຂົັ້າຮວ່ມ 69 ຄົນຍິງ    
9 ຄົນ 

 

2. ມີຂອບເຂດ,ຫັຼກໝາຍຈໍານວນ 80 ຫັຼກ,

ປ້າຍຈໍາວນ 8 ປ້າຍມີແຜນຄຸ້ມຄອງໄລຍະ

ຍາວເນືັ້ອທີປ່າສະຫງວນ 87.350 ເຮັກຕາ
ໄດ້ຮັບການປ ກປັກຮັກສາ 

 

ຫຼັກ 80 
ປ້າຍ 8 

-ຫຼັກໝາຍສໍາເລັດ 
50 ຫຼັກ  
-ປ້າຍສ າເລັດ 5 ປ້າຍ 
 

 
 

3. ເນືອທີຶ່ປ່າພາຍໃນ 100 ເຮັກຕາໄດ້ຮັບ

ການຟ ົ້ນຟູໃຫ້ເປັນປ່າ 

100 ເຮັກຕາ 0 ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ 

 
 

V. ສະຫຼ ບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງໂຄງການພາຍໃນປີ 2018 
 

• ງົບປະມານທັງໝົດ (ທີເຊັນສັນຍາ):           700,000,000 ກີບ. 

• ເງິນທີຶ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດພາຍໃນ 1 ປີ    228,031,000 ກີບ. 
• ກປສ ຈ່າຍໂດຍກົງ                      68,967,000 ກີບ 

• ເງິນທີຶ່ໄດ້ສະຫຼຼູບສົັ່ງ ກປສ :     2,350,000 ກີບ. 

• ເງິນທີຶ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສະຫຼຼູບ:      159,064,000 ກີບ. 

• ເງິນທີຶ່ຂ ຄ່ຽນໃນງວດ 1 ປີ 2019:    71,868,350 ກີບ. 

• ມືັ້ສົັ່ງບົດລາຍງານການເງິນສຸດທ້າຍ:                    15   ມິຖ ນາ 2018 

• ທຽບໃສ່ງົບປະມານຕາມແຜນໂຄງການ   ສໍາເລັດ     % 
• ທຽບໃສ່ໜ້າວຽກກິດຈະກໍາ    ສໍາເລັດ     % 

VI. ບົດຮຽນທີຶ່ຖອດຖອນໄດ້. 
6.1 ດ້ານດີ 
 

  1) ລັດຖະບານ ກ ໍ່ຄືແຂວງ ໄດ້ວາງແນວທາງ ທີຶ່ສອດຄ່ອງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ, ຄໍາສັັ່ງແນະນໍາ  

  ຕ່າງໆ ທີຶ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເປັນລວງດຽວ.  

2) ການນໍາຂັັ້ນແຂວງ,ຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ ຊີັ້ນໍາຢ່າງໃກ້ສິດ. 



3) ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ  

ປ່າສະຫງວນພູຫີຜີ ຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 
4) ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະຈິງໃຈຕ ໍ່ວຽກງານ ຂອງໂຄງການ 

 

 

6.2 ດ້ານອ່ອນ 
 

  1) ຍ້ອນມີການບັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ໂດຍສະເພາະວຽກງານປ່າສະຫງວນ ມີການໂອນໄປ - ໂອນມາ. 

  2) ຍ້ອນໄພທໍາມະຊາດ, ພະນັກງານບ ໍ່ພຽງພ ກັບໜ້າວຽກ,ການຈັດຕັັ້ງກິດຈະກໍາບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ແຜນປີທີຶ່ກໍານົດໄວ້.   

ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ 
ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ 

  - ຂາດພະນັກງານສະເພາະດ້ານ ເຊັັ່ນ: ພະນັກງານການເງິນ - ການບັນຊີ,ເຊິຶ່ງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ການສະຫຼ ບ
ວຽກງານການເງິນຊັກຊ້າ; 

  - ພະນັກງານປະສານງານຂັັ້ນເມືອງຍັງຖືເບົາຕ ໍ່ວຽກງານໂຄງການ; 

  - ລະບົບການຂ່ຽນເງິນຍັງຊັກຊ້າບ ໍ່ໄປຕາມເວລາ, ລະບົບເອກະສານມີການປ່ຽນແບບຟອມ; 
  ວິທີການແກ້ໄຂ 

  - ຄວນຈັດຝຶກອົບຮົບວຽກງານການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ,ດ້ານການເງິນນໍາກອງທຶນສິຶ່ງ
ແວດລ້ອມ,  

  - ທີມງານໂຄງການຈະໄດຝຶ້ກອົບຮົມການຂຽນບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງ, ບ້ານ; 

  VII ຂ ໍ້ສະເໜີ; 
 

1. ສະເໜີໃຫ້ກອງທຶນມາຕິດຕາມຊີັ້ນໍາການສະຫຼ ບລາຍຈ່າຍໃຫ້ວິຊາການການເງິນຂອງໂຄງການ CBI 003 

ດ້ານການເງິນຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ; 
2. ສະເໜີຂ ພະນັກງານວິຊາສະເພາະດ້ານການເງິນ ມາເຮັດວຽກບັນຊ-ີການເງິນ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ເພດຍິງ; 
3. ສະເໜີໃຫ້ທາງຄະພັກຄະນະພະແນກຊ່ວຍຊ ກຍູ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ກິດຈະກໍາໃຫ້ໄປຕາມແຜນງວດ, ແຜນປີ; 

   VIII. ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປີ 2019 ( ເອກະສານຂັດຕິດ ) 
 
                   ອດຸມົໄຊ, ວນັທ ີ:________________                    

ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອດົຸມໄຊ                  ຫົວໜ້າໂຄງການ 
 



ແບ ຶ່ງດິນແບງ່ປາ່ບ້ານເປ ົ້າໝາຍໂຄງການ. 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ກິດຈະກໍາສ້າງປ້າຍ ແລະ ຕິດຕັັ້ງ 

 
 

 

 

 

 
 
 

ກິດຈະກໍາສ້າງຫຼັກ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີຜີ 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 


