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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
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ກະກຽມໂດຍໂຄງການຍ່ອຍ : ໂຄງການສ້າງຄວາມ ເຂັັ້ມແຂງ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວາ່ດ້ວຍສັດນ ້າ-ສັດປ່າ 

ແຂວງບລິໍຄ າໄຊ CBI LENS2 006 

 

ທົບທວນ-ກວດກາໂດຍ ວິຊາການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ:..................................................... 

 

ວັນທີສົົ່ງ:.................................................................................................................. 

ວັນທີທົບທວນ:................................................................................................................... 

ວັນທີສົົ່ງບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ ສະບັບເຊັນ:................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

  

 

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສັດນ ້າ-ສັດປ່າ 
ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ 
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I. ຂໍໍ້ມນູທົົ່ວໄປກຽ່ວກບັໂຄງການຍອ່ຍ 
ເລກທໂີຄງການ  : CBI LENS2-006. 

ຊ ື່ໂຄງການ : ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສັດນ ້າ-ສັດປ່າ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ. 
ທີື່ຕັັ້ງໂຄງການ     :  ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ປະຈ າແຂວງບໍລຄິ າ

ໄຊ, ເມ ອງປາກຊັນ,  ແຂວງບລໍິຄ າໄຊ,  ບ້ານ ອານຸສອນໄຊ, ເມ ອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິ
ຄ າໄຊ  

ອົງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ :  ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ປະຈ າແຂວງບໍລຄິ າ

ໄຊ. 
ຊ ື່ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຕິດຕໍໍ່ ເບີໂທ ແລະ ອີເມວ: ທ່ານ ບັນເທີງ ແກ້ວເກດສີ ເຈົັ້າໜາ້ທີື່ ປ່າໄມ້ປະຈ າ 

ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ, ເບີໂທ 054 212 449 ; 020 22 118235,  
ອີເມວ bantheungkeoketsy@gmail.com. 

ວັນທເີຊັນສັນຍາ:  26 ພຶດສະພາ ປີ 2015 

ໄລຍະເວລາໂຄງການຕາມແຜນ:   
 

ໄລຍະເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ: 
 
ການຕໍໍ່ສັນຍາໂຄງການຄັັ້ງຫລັງສຸດ: 

 

ຈ ານວນຄັັ້ງທີື່ຂໍຕໍໍ່ອາຍຸໂຄງການຍ່ອຍ:  ໄດ້ສະເໜີຕໍໍ່ອາຍຸ 2 ຄັັ້ງ ( ຄັັ້ງທີ 1 ເປັນເວລາ 7 ເດ ອນ ແຕ່ເດ ອນ

ມິຖຸນາ  ເຖິງ ເດ ອນທັນວາ2020 ແລະ ຄັັ້ງທີ 2 ເປັນເວລາ 3 ເດ ອນ 

ແຕ່ເດ ອນ  ມັງກອນ ເຖິງ ເດ ອນມີນາ 2021 ) 

ງົບປະມານທັງໝົດທີື່ອະນຸມັດ:          492,415 ໂດລາສະຫະລັດ (ສີື່ແສນເກົັ້າສິບສອງພັນສີື່ຮ້ອຍສິບຫ້າໂດ
ລາສະຫະລັດ). 

ງົບປະມານຕົວຈິງທັງໝົດທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ ຄສລ2:  492,415 ໂດລາສະຫະລັດ 

ລາຍຈ່າຍຕົວຈງິທັງໝົດ:     492,415 ໂດລາສະຫະລັດ 

ຍອດຄົງເຫລ ອງບົປະມານ (ເປັນເງິນໂດລາ):  ຈ ານວນ 0 ໂດລາສະຫະລັດ.   

ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະເຮັດຫຍັງກບັທຶນທີື່ເຫລ ອ: (ໝາຍ  ເອົາ 1 ທາງເລ ອກ ລຸ່ມນີັ້) 

 ສົົ່ງທຶນທີື່ເຫລ ອຄ ນໃຫ້ໂຄງການແມ່ ຄສລ2 

 ນ າໃຊ້ເພ ື່ອຈຸດປະສົົ່ງອ ື່ນໆ, ໃຫ້
ລະບຸ_____________________________________________ 

 

 

ແຕ່ 26 ພຶດສະພາ ປີ 2015 ຮອດ 26 ພຶດສະພາປີ 2020 

ແຕ່ 26 ພຶດສະພາ ປີ 2015 ຮອດ 31 ມີນາ ປີ 2021 

ແຕ່ 31 ທັນວາ 2020  ຮອດ 31 ມີນາ ປີ 2021 



3 | ໜ້ າ - ຮ່ າ ງ ແ ບ ບ ຟ ອ ມ ສ ະ ຫ ລູ ບ ປິ ດ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ  ຄ ສ ລ 2  

 

II. ຜົນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ 

2.1. ວເິຄາະຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ສະຖານະຜນົສ າເລດັຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັ. 

ໃສ່ລາຍການ ຈຸດປະສົງ ຊຶື່ງກ ານົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ອະນຸມັດ ແລະສະຖານະຜົນສ າເລັດ: 

ຈຸດປະສງົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ຄວາມຄ ບໜາ້ຕວົຈງິ ທີື່ບນັລໄຸດ ້ 
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

ເຫດຜນົທີື່ບໍໍ່ສາມາດບນັລໄຸດ ້
ຕາມຈດຸປະສງົ 

1. ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝ
າຍວ່າດ້ວຍສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າຢູ່
ແຂວງບລໍິຄ າໄຊ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານ ໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າ
ໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະນະປະສານງານ 

P-WEN ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ້າແລະສັດປ່າຊຶື່ງສະເລ່ຍ

ຄວາມອາດສາມາດໄດ້ 40%, ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີ

ທ າອິດຂອງໂຄງການທີື່ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 24% 

ຊຶື່ງເຫັນວ່າສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພີື່ມຂຶັ້ນໄດ້
ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ບັນລຸຕາມແຜນທີື່ຕັັ້ງໄວ້ໃນ
ແຕ່ລະປີ.ກິດຈະກ າຍ່ອຍພວກເຮົາມີທັງໝົດ 

86 ກິດຈະກ າ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້  99%ເຊີື່ງ

ສະແດງໃຫເ້ຫັນໂຕຊີັ້ວັດຫ ັກໆ ດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້ :  

1. ພະນັກງານໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ ແລະມີທັກ
ສະໃນການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບ ັດໂຄງການໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ການຊ່ວຍເຫ  ອສັດປ່ທີື່ຍັງມີ
ຊີວິດ, ການກວດກາພາກສະ ໜາມ, ການລາຍ

ງານພາກສະໜາມດ້ວຍລະບົບ Crime info, 

ການຂຽນລາຍງານ, ລາຍງານການເງິນ, ການ
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ອ ື່ນໆ ຊຶື່ງລວມຜູ້ເຂົັ້າ

ຮ່ວມໄດ້ທັງໝົດ 267 ຄົນ, ຍິງ 46 ຄົນ ຊຶື່ງ

ສະ ເລ ່ຍແມ ່ຍ ິງເຂ ົ ັ້ າຮ ່ວມວັດແທກໂດຍ
ຈ ານວນຜູ ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເທົ ົ່າກັບ 

17,2 % ໃນປີ 2019 ພວກເຮົາໄດ້ຈັດແບ່ງ

ງົບປະມານໃຫ້ ເມ ອງ ເມ ອງ ລະ 1,000 ໂດ

ລາ,ເພ ອ່ໃຫ້ ຄະນະປະສານງານ ຂັັ້ນເມ ອງ D-

WEN  ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 

ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນໃນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນໄດ້ເຊີື່ງສະແດງອອກດັົ່ງ

ນີັ້ : ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍແລະລະບຽບ

 



4 | ໜ້ າ - ຮ່ າ ງ ແ ບ ບ ຟ ອ ມ ສ ະ ຫ ລູ ບ ປິ ດ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ  ຄ ສ ລ 2  

 

ການຂອງແຂວງ,ຂອງເມ ອງວາງອອກໃນ 7 

ເມ ອງ ໄດ້23 ບ້ານ,ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ  

1, 839ຄົນ,ຍີງ 730 ຄົນ. 

2.ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມດ້ານງົບປະມານ 
ແລະ ອປຸະກອນຮັບໃຊ ້ທີື່ສາມາດສະໜອງເຂົັ້າ
ໃນການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະໄດ້ສ້າງ
ສະຖານບ າບັດສັດເບ ັ້ອງຕົັ້ນໄດ2ແຫ່ງຄ : ຢູ່ກອງ
ກວດກາປາ່ໄມ້ ແລະ ຢູ່ເມ ອງ ຄ າເກີດສ າເລັດ
ໃນປີ 2017. 

2. ສາມາດນ າຄະດີການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດນ ້າ
ແລະສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍເຂົັ້າສູ່ຂະບວນການ

ຍຸຕິທ າໄດ້ 2 ກໍລະນີທີື່ເປັນສັດປ່າປະເພດຫວງ

ຫ້າມຕາມບັນຊີ CITES I ສົົ່ງໃຫ້ໄອຍະການ 

ໄດ້ 02 ຄະດີ ແລະ ຄະດີທີື່ເປີດການສ ບສວນ

ສອບສວນໄດ້ 29 ກໍລະນີ. 

3. ໄດ້ສ້າງຕັ ັ້ງຄະນະປະສານງານຂຶ ັ້ນຢ່າງເປັນ

ທາງການຄ : ຄະນະປະສານງານຂັັ້ນແຂວງ (P-

WEN) 1 ຄະນະ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ D-WEN 

07 ຄະນະ,  ຕາມຂໍ ໍ້ຕ ົກລົງຂອງເຈົ ັ້າແຂວງ 

ສະບັບເລກທີ 177/ ຂບຊ, ລົງວັນທີ 11 26ເມ

ສາ 2019.   

4. ຄະນະປະສານງານ LAO-WEN ໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນກົມກວດກາປ່າໄມ້ DOFI ໄດ້ລົງ

ຊຸກຍູ ້ ແລະ ຕິດຕາມຄະນະປະສານງານ P-

WEN ໄດ້ 13 ຄ ັ ັ້ງ ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດ    

ໝາຍທີື່ວາງໄວ້ .  

 
2.2. ວເິຄາະຜນົໄດຮ້ບັຫ ກັ ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ສະພາບຜນົສ າເລດັ. 

ໃສ່ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮັບຫ ັກ ຊຶື່ງກ ານົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ອະນຸມັດ ແລະສະຖານະຜົນສ າເລັດ: 
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ຜນົໄດຮ້ບັຫ ກັຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ຕວົຊີັ້ວດັຜນົໄດຮ້ບັຫ ກັ ທີື່ບນັລໄຸດ ້ 
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

ເຫດຜນົທີື່ບໍໍ່ສາມາດບນັລໄຸດ ້
ຜນົໄດຮ້ບັ ທີື່ກ ານດົ 

1. ດ ັດສະນ ີສ ັ ງລວມຂອງຄວາມ
ສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ 

P-WEN ແຂວງບລໍິຄ າໄຊ. 

ຈາກແຜນປີ 2016 ທີື່ວາງໄວ້ພຽງ 11% ແຕ່

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຮອດປີ 2020 ແລະ ຕົັ້ນ

ປີ 2021 ຄະນະປະສານງາານ P-WEN ໄດ້ມີ
ການເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຢ່າງຕໍໍ່
ເນ ື່ອງເປັນຕົັ້ນແມ່ນການເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຸມ, ການ
ຝຶກອົບຮົມ ,ກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ດ າເນີນ

ຄະດີຕໍໍ່ຜູ້ກະທ າຜີດ ຮ່ວມກັບຄະນະທິມງານ P-

WEN ຊຶື່ງສະເລ່ຍຄວາມອາດສາມາດເພີື່ຂຶັ້ນໃນ

ປີນີັ້ ສະເລ່ຍໄດ້ 40%.ຖ ວ່າບລັຕຸາມເປ ົ້າໝາຍ

ທີື່ວາງໄວ ້ຄະນະປະສານງານP-WEN ໄດຊ້ີັ້ນ າ 

ຄະນະປະສານງານຂັັ້ນເມ ອງ D-WENສົມທົບ
ທຸກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ລົງເຄ ື່ອນໄຫວໂຄ
ສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ແຕ່ລະບາ້ນ ແລະ ກວດກາການລກັລອບ
ຊ ັ້ຂາຍສດັນ າ້-ສດັປາ່ ເປັນປະຈ າ ແລະ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. 

 

2. ຈ ານວນຄະດີການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ
ທີື່ນອນໃນບັນຊີ CITES I ທີື່ສົ ົ່ງໃຫ້
ອົງ ການໄອຍະການ 

ຈ ານວນຄະດີການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທີື່ນອນໃນ
ບັນຊີ CITES I  ທີື່ສົົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການ 

ແມ່ນເລີື່ມໃນປີ 2017 ມີ 1 ຄະດີ ແລະ ໃນປີ 

2018 ມີ 1 ຄະດີຊຶື່ງຈ ານວນສະສົມລວມຮອດ

ຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການມີພຽງ 02 ຄະດີຄ : 

1.ຄະດີ ກໍລະນີ ລັກລອບເອົາສັດປ່າໄປຂາຍຕ່າງ

ປະເທດ(ໝີ ຕາຍ) 1ໂຕ,65kg. ນາງ ວິທີຮົງ 

ແມ່ ຄ ້ າ ຊ າ ວຫວຽດນ າມ  ສ າ ນຕ ັ ດ ສີ ນ 

14/11/2017. 

2. ຄະດີ ໂຕເຍ ອງ(ຕາຍ) ຈ ານວນ 1ໂຕ,ນ ້າໜັ

ກ 30 ກິໂລ, ຖ ກກັກຍຶດ ທີື່ 9 ເມສາ 2018 

ນາງ ໄມຊອນ ບ້ານ ໂພນງາມ ມ ໄຊຈ າພອນ,

ສານຕັດສີນ 12/2018. 

ປີ 2019 ແລະ 2020 ແມ່ນບໍໍ່ມີຄະດີການຄ້າ-

ຂາຍສັດປ່າທີື່ນອນໃນບັນຊີ CITES I ເພີື່ມ

ຂຶັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ສາເຫດທີື່ພວກເຮົາບໍໍ່ສາມາດ
ບັນລຸແຜນທີື່ວາງໄວ້ ກໍລະນີ
ນ  າສ ົ ົ່ ງຄະດ ີການຄ ້ າ -ຂາຍ
ສ ັ ດປ ່ າທ ີ ື່ ນອນໃນບ ັນຊີ  

CITES I ຕາມແຜນ ທີື່ວາງ

ໄວ້ ເປັນຈ ານວນ ສະສົມ 21 

ກໍລະນີ ສົົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະ
ການແຕ່ພວກເຮົາ ປະຕບິດັໄດ້ 

ແຕ່ 2ກລໍະນີເນ ື່ອງຈາກວ່າ :  

- ພວກເຮົາໄດ້ເລັງໃສ່ການໂຄ
ສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງ
ກວ້າງຂ່ວາງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃນ ແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນຮັບຮູ້  
ແລະ ເຊ ື່ອມຊຶມລະບຽບກົດໝ
າຍໄດ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

- ຍ້ອນພວກເຮົາມີການວາງ
ແຜນເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ດີໂດຍການ
ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ລົງ
ກວດກາລາດຕະເວນ ຕາມຈຸດ
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ຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຕະຫ າດ,

ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງແຄມທາງ ແລະ 

ຕະຫ າດນັດຊຸມຊົນຕ່າງໆ. 

- ສ່ວນໜຶື່ງ ຄະດີກໍໍ່ມີມູນຄ່າ

ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່າກວ ່າ 5 

ແສນ ກີບຕາມທີື່ກົດໝາຍວ່າ
ດ ້ວຍອາຍາກ  ານ ົດໄວ ້ ໃນ
ມາດຕາ 39, ສະບັບເລກທີ 

12/ສພຊ,  ລ ົ ງວ ັ ນທ ີ  09 

ພະຈ ິກ 2005 ເຮ ັ ດໃຫ ້ບໍໍ່

ສາມາດນ າສົ ົ່ງຄະດີໃຫ້ໄອຍະ
ການດ າເນີນຄະດີໄດ້ ມີແຕ່ໄດ້
ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຮັດບົດ

ບັນທຶກໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ . 

-    ຄະດີສ່ວນໃຫຍ່ບໍໍ່ຄົບອົງ
ປະກອບຂອງການກະທ າຜິດ
ຕາມມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍອາຍາ, ເປັນສາເຫດ
ໃຫ້ຄະດີມັກຈະສິ ັ້ນສຸດຢູ ່ຂັັ້ນ
ສຶກສາອົບຮົມ. 

3. ຈ ານວນຄະດີສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າທີື່
ໄດ້ເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ 

ຈ ານວນຄະດີສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າທີື່ໄດ້ເປີດການ

ສ ບສວນ-ສອບສວນ ໃນປີ 2017 ສາມາດຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້  4 ກໍລະນີ ແລະ ໃນປີ 2018 

ວາງໄວ້ 10 ກລໍະນີ  ຊຶື່ງສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ໄດ້ເພີື່ມ 15 ກລໍະນ,ີ ລວມເປັນ 19 ກລໍະນີ, ປີ 

2019 ວາງໄວ້ 21 ກໍລະນີ ແຕ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໄດ້ພຽງເພີ ື່ມພຽງ 5 ກໍລະນີ ແລະ ປີ 

2020 ວາງໄວ້ 33 ກໍລະນີ ແຕ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໄດ້ພຽງເພີື່ມ ພຽງ 5 ຄະດີ ລວມເປັນ

ຕົວເລກສະສົມທັງໝົດໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການ ມີ 29 ກໍລະນີ.ໃນຈ ານວນ 29 ກໍລະ

ນີ ພວກເຮົາໄດ້ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ເຮັດ

ການຄ ້າຂາຍປະຈຸບ ັນມີທ່າ
ອ່ຽງຫ ຸດລົງຫລາຍຖ້າທຽບໃສ່
ປີ ຜ ່ າ ນ ມ າ ເ ນ  ື່ ອ ງ ຈ າ ກ , 
ປະຊາຊົນຮັບຮູ ້ຂ ໍ ໍ້ກ ົດໝາຍ 
ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຫ າຍ
ຂຶ ັ້ນໃນການອະນຸລັກສັດປ່າ 
ຈາກການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 
ແ ລ ະ  ກ າ ນ ກ ວ ດ ກ າ
ລາດຕະເວນຫ າຍຂຶັ້ນ.  
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ບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນໄວ້ ເພ ື່ອບໍໍ່ໃຫ້ມີການ ລັກ

ລອບຊ ັ້ຂາຍໃນເທ ື່ອໜ້າຕ ື່ມອີກ. 

4. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກ
ໂຄງການ(ໃນນັັ້ນມີແມ່ຍິງເທົົ່າໃດ) ຊຶື່ງ
ວັດແທກໂດຍຈ ານວນຜູ້ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ. 

ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້
ພວກເຮົາທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍໍ້

ຕ່າງໆເຊັົ່ນ : ການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກັບກົດໝາຍ

, ການສ້າງແຜນ, ວາງແຜນ,ການລາຍງານ ແລະ 

ການປະຕິບັດກົດໝາຍການສ ບສວນ-ສອບ

ສວນເປັນ ຈ ານວນສະສົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ພວກເຮົາ ສາມາດສົົ່ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ເຂົ ັ້າຮ່ວມຝຶກ

ອົບຮົມທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ ື່ນ ໄດ້ 13 

ຄັັ້ງ,ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 267 ເທ ື່ອຄົນ, ຍິງ 

46 ເທ ື່ອຄົນ ເທົົ່າກັບ 17,2%. 

 

5. ການບ ັນທ ຶກກ ໍລະນ ີລ ັກລອບ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າເຂົັ້າໃນລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນ 

IMS ຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງບໍ

ລິຄ າໄຊ.(ກໍລະນີ). 

ການບັນທຶກກໍລະນີລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຂ້າມຊາດ ເຂົັ້າໃນລະບົບຖານຂໍໍ້

ມູນ IMS ໂດຍກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິ

ຄ າໄຊໄດ້ລາຍ ງານລວມ 5 ປີທີື່ຜ່ານມາແມ່ນ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 17 ກໍລະນີ ໃນນັັ້ນຄ້າຂາຍ

ຂ້າມຊາຍແດນພົບ 1 ກໍລະນີ ຊຶື່ງໄດ້ລາຍງານ

ເຂົ ັ້າໃນລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນ IMS ສົ ົ່ງໃຫ້ ກົມ

ກວດກາປ່າໄມ້ສ າເລັດລະອຽດດັົ່ງນີັ້ :  

1. ນາງວິທຮີົງ ຊາວຫວຽດນາມ ກລໍະນີລັກລອບ

ຊ ັ້ໂຕໝີຕາຍ 1ໂຕ,65ກິໂລ ໄປຫວຽດນາມ 

ສານຕັດສີນ 14/11/2027. 

2. ນາງ ໄມຊອນ ບ້ານໂພນງາມ ເມ ອງໄຊຈ າ

ພອນ ກໍລະນີລັກລອບຂາຍໂຕເຍ ອງຕາຍ1ໂຕ

,30ກໂິລສານຕັດສີນ 12/2018. 

3. ນາງ ໄມດີ ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ ຢູ່ຕະຫ າດ 

ນ ້າຢ້າງເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາອົບຮົມ ເດ ອນ 

8/2016. 

4. ນາງ ຈູມວາລ ີອີນທະນງົ ກລໍະນຊີ ັ້-ຂາຍສດັປາ່ 

ຢູ່ຕະຫ າດ ນ ້າຢ້າງເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາອົບ

ຮົມ ເດ ອນ 8/2016. 

ມີພຽງປ ີ 2020 ທີ ື່ບ ໍ ໍ່ບ ັນລຸ

ຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້ຍ້ອນວ່າ 
ຄະດີການຄ້າຂາຍສັດນ ້າແລະ
ສັດປ່າມີທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງ ເນ ື່ອງ
ຈາກການເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ກວດກາລາດຕະ ເວນອີກທັັ້ງ
ບັນດາກຸ ່ມພໍ ໍ່ຄ້າແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຄະດີ
ທີື່ກວດພົບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີ
ມ ູນຄ ່າຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ າ
ກວ່າທີື່ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້. 
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5. ນາງ ແມ່ສາຍທອງ ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ ຢູ່

ຕະຫ າດ ນ ້າຢ້າງເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາອບົຮມົ 

ເດ ອນ 8/2016. 

6. ນາງ ເຄນ(ແມ່ລີື່) ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ ຢູ່

ຕະຫ າດ ນ ້າຢ້າງເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາອບົຮມົ 

ເດ ອນ 8/2016. 

7. ນາງ ບຸນມີ ໄຊຍະວົງ ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ ຢູ່

ຕະຫ າດ ນ ້າຢ້າງເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາອບົຮມົ 

ເດ ອນ 8/2016. 

8. ນາງ ເຮ ອງ ໄຊຍະສີນ ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ ຢູ່

ຕະຫ າດ ນ ້າຢ້າງເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາອບົຮມົ 

ເດ ອນ 10/2016. 

9. ນາງ ຕ້ອຍ  (ແມ່ດ່ອງ) ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ 

ຢູ່ຕະຫ າດ ຈອມທອງ ເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາ

ອົບຮົມ ເດ ອນ 10/2016. 

10. ນາງ ໄມຊົງ ເຊຍໄໝ ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍ

ສັດປ່າ ຢູ່ຕະຫ າດ ທອງມໄີຊ ເມ ອງວຽງທອງ 

ສຶກສາອົບຮົມ ເດ ອນ 11/2016. 

11. ທ້າວ ປອນ(ພໍໍ່ລ ີນທອງ) ກໍລະນີຊ ັ້-

ຂາຍສັດປ່າ ຢູ່ຕະຫ າດ ທອງມີໄຊ ເມ ອງວຽງ

ທອງ ສຶກສາອົບຮົມ ເດ ອນ 11/2016. 

12. ທ້າວ ໄມ່ຈັນ ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ ຢູ່

ຕະຫ າດ ທອງມໄີຊ ເມ ອງວຽງທອງ ສກຶສາອບົ

ຮົມ ເດ ອນ 11/2016. 

13. ທ້າວ ໄມ່ຄູນວ ື່ ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ 

ຢູ່ຕະຫ າດ ທອງມີໄຊ ເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາ

ອົບຮົມ ເດ ອນ 11/2016. 

14. ທ້າວ ມັງ ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ ່າ ຢູ່

ຕະຫ າດ ນາເພີນ ເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາອົບ

ຮົມ ເດ ອນ 3/2017. 
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15. ທ້າວ ພໍໍ່ບົວແກວ້ ກລໍະນຊີ ັ້-ຂາຍສດັປາ່ 

ຢູ່ຕະຫ າດ ນາເພີນ ເມ ອງວຽງທອງ ສຶກສາອບົ

ຮົມ ເດ ອນ 3/2017. 

16. ນາງ ຮັງ ເທວາ  ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ 

ຢູ່ຕະຫ າດ ຫ ັກ7 ເມ ອງຄ າເກີດ ສຶກສາອົບຮມົ 

ເດ ອນ 3/2017. 

17. ນາງ ພຸດສະດີ  ກໍລະນີຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ 

ຢູ່ຕະຫ າດ ຫ ັກ7 ເມ ອງຄ າເກີດ ສຶກສາອົບຮມົ 

ເດ ອນ 3/2017. 

6. ການລາດຕະເວນ ແລະ ການກວດ 
ກາຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ້, ເຊິ ື່ງໃນ
ນັັ້ນລວມທັງອາດຊະຍາກ າສັດປ່າ (ໃນ
ພ ັ້ນທີື່ເຂດຊາຍແດນ ຫລ  ການຄວບຄຸມ
ການຄ້າຂາຍຂ້າມຊາດ). 

 ສ າລັບການກວດກາລາດຕະເວນພາກສະໜາມ
ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາແມ່ນສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດລ ື່ນຄາດໝາຍແຜນທີື່ວາງໄວ້ໃນແຕ່ລະ
ປີເນ ື່ອງຈາກເປັນກິດຈະກ າຫ ັກຂອງໂຄງການກໍ
ຄ ວຽກຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ້ໃນກວດກາ
ລາດ ຕະເວນຢ່າງເປ ັນປ ກກະຕິຕາມແຜນ, 
ກວດກາຕາມແຫ ່ງຂ່າວ ແລະ ຕາມຊາຍແດນ 
ຊ ຶ ື່ ງ ໃ ນ ໄ ລ ຍ ະຜ ່ າ ນມ າ ສ າມ າ ດຈ ັ ດ ຕັັ້ ງ

ປະຕິບັດລວມໄດ້ 140 ຄັ ັ້ງ ແລະ ເຂດຊາຍ

ແດນ ໄດ້ 2 ຄັັ້ງ,ສາມາດກວດຍ ດຂອງກາງສີັ້ນ

ສ່ວນສັດປ່າທັງໝົດໄດດັ້ົ່ງນີັ້ :   

ປີ2016: 361,2 ກິໂລ. 

ປີ2017: 1042,6 ກິໂລ. 

ປີ2018: 374,7 ກິໂລ. 

ປີ2019: 287 ກິໂລ. 

ປີ2020: 60,6 ກິໂລ. 

ລວມ : 2126,1 ກໂິລ. 

 

7. ບົດລາຍງານການຄ້າຂາຍສັດປ່າ
ຂ້າມຊາດ ທີື່ຜ ິດກົດໝາຍຂອງກອງ
ກວດກາປາໄມ້ທີື່ໄດ້ສົົ່ງໃຫ້ກົມກວດກາ
ຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້. 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ທີື່
ໄດ້ສົົ່ງບົດລາຍງານການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດ
ແລະພາຍໃນທີື່ຜິດກົດ  ໝາຍໃຫ້ກົມກວດກາ

ໄດ້ 1 ບົດລາຍງານ ໃນປີ 2017 ແລະ ກໍບໍ ໍ່ມີ

ຄະດີຂ້າມຊາດເພີື່ມຂຶັ້ນອີກ.(ຄະດີໂຕໝີ ດ່ານ

505)ແລະ ບົດລາຍງານ ການຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ

ສາບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງ

ໄວ້ ການຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າຂ້າມ

ຊາດ ກໍໍ່ບໍໍ່ໄດເ້ປັນຂະບວນການ

ໃຫຍ່ຄ ຜ ່ ານມາ ,ພວກເຮົາ

ອາດຈະພົບເຫັນກໍລະນີ ຊ ັ້-

ຂາຍພາຍໃນ ກໍລະນີເລັກນ້ອຍ
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ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນ 7 ບົດລາຍງານ ລວມທັງ

ໝົດ 8ບົດລາຍງານ ທີື່ສົົ່ງໃຫ້ກົວກວດກາປ່າໄມ້ 

ສາມາດ ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້.  

 

ເທ ົ່ານັ ັ້ນ,ພວກເຮົາກໍໍ່ໄດ້ກວດ

ກາ ເປັນປະຈ າ, ໄດ້ຮັບການ

ຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີກັບຄະນະ
ປະສານງານຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ 
ຂັັ້ນເມ ອງອັນເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ດ  າ ເ ນ ີ ນ ກ ິ ດ ຈ ະກ  າ ຂອ ງ
ໂຄງການໄດ້ກວ້າງອອກໄປ
ອັນເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ມີຄະດີຂ້າມຊາດ
ເພີື່ມອີກ.  

 
2.3. ວເິຄາະຜນົໄດຮ້ບັຍອ່ຍ ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ສະພາບຜນົສ າເລດັ. 

ໃສ່ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍ ຊຶື່ງກ ານົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ອະນຸມັດ ແລະສະຖານະຜົນສ າເລັດ: 

ຜນົໄດຮ້ບັຍອ່ຍຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ຕວົຊີັ້ວດັຜນົໄດຮ້ບັຍອ່ຍ ທີື່ບນັລໄຸດ ້ 
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

ເຫດຜນົທີື່ບໍໍ່ສາມາດບນັລໄຸດ ້
ຕາມຜນົໄດຮ້ບັຍອ່ຍ ທີື່ກ ານດົ 

ອງົປະກອບທ1ີ: ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ການລາດຕະເວນ 

1. ພະນັກງານວິຊາການ ທີື່ໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ 

ໃນຫົວຂໍໍ້ ຕ່າງໆ :  

-ການຂ ັ້ນແຜນ ,ວາງແຜນ ແລະ ສະລູບ

ລາຍງານ. 

-ການສ ບສວນ-ສອບສວນ. 

-ທັກຊະໃນການຊ່ວຍເຫ  ອສັດປ່າຂັັ້ນ

ຕົັ້ນ. 

-ການກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ບັນ

ທຶກຂໍໍ້ມູນເຂົັ້າໃນ IMS ແລະ ODK. 

-ການປ ້ອນຂໍໍ້ມ ູນເຂ ົ ັ້ າ ໃນໂປ ແກມ 

ProMis ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການ

ເງີນ.  

ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າ
ໄມ້ພວກເຮົາທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ

ໃນຫົວຂໍໍ້ຕ່າງໆເຊັົ່ນ : ການຝຶກອົບຮົມ

ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ການສ້າງແຜນ, ວາງ

ແຜນ,ການລາຍງານ ແລະ ການປະຕິບັດ

ກົດໝາຍການສ ບສວນ-ສອບສວນເປັນ 

ຈ ານວນສະສົມໃນໄລຍະຜ່ານມາພວກ
ເຮົາ ສາມາດສົົ່ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກ
ອົບຮົມທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີື່ນ ໄດ້ 

13 ຄັ ັ້ງ,ມີຜູ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 267 

ເທ ື່ອຄົນ, ຍິງ 46 ເທ ື່ອຄົນ ເທົ ົ່າກັບ 

17,2%. 

  

2. ບັນຊີຂໍ ໍ້ມູນເບາະແສບຸກຄົນ, ເຄ ອ

ຂ່າຍການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຜູ ້ຄ້າ-ຂາຍ

ສັດປ່າທີ ື່ສ າຄັນໃນນັ ັ້ນການຄ້າ ຂາຍ
ສັດປ່າຂ້າມຊາດ. 

ໃນໄລຍະ 5 ຜ່ານມາສາມາດສ້າງບັນຊີຂໍໍ້

ມ ູນເບາະແສບຸກຄົນ, ເຄ  ອຂ ່າຍການ 

ເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ລວມ

ໄດ້ທ ັງໝົດ 83 ຄົນ ໃນນັ ັ້ນມີການ

ຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດ  01  ຄົນຊຶື່ງບໍໍ່

ສາເຫດທີື່ບໍ ໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້

ໃນການເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ ຜູ້ຄ້າຂາຍສັດປ່າ

ຂ້າມຊາດຍ້ອນວ່າ: ເຈົັ້າ ໜ້າທີື່ປ່າໄມ້

ສາມາດເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໄດ້ໃນວົງ
ກວ້າງອອກໄປໃນແຕ່ລະເມ ອງເຮັດໃຫ້
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ບັນລຸຕາມບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ຕັ ັ້ງໄວ້ 

120/27 ຄົນ.  

ປະຊາຊົນສາມາດເຊ ື່ອມຊຶມແລະໃຫ້
ຄວາມສ າຄັນຫ າຍຂຶັ້ນໃນການອະນຸລັກ

ສັດປ່າ,ອີກດ້ານໜຶື່ງ ເຈົ ັ້າໜ້າທີື່ພວກ

ເຮົາ ກໍໍ່ໄດ້ກວດກາພາກສະໜາມຢ່າງຕໍໍ່

ເນ ື່ອງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີື່ຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າ 

ຫັນປ່ຽນໄປຂາຍສີນຄ້າຢ່າງອ ື່ນທີື່ຖ ກ

ກົດໝາຍ.  

3. ການສະກັດກັ ັ້ນ ແລະ ລາດຕະເວນ 
ຕາມຈຸດຕ່າງໆທີື່ຫ ໍໍ່ແຫ ມ ພາຍໃນແຂວງ
ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມ
ຊາດ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາສາມາດຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໄດ້ 140 ຄັ ັ້ງ ແລະເຂດຊາຍ

ແດນລຽບສາຍພູຫຼວງເຂດເມືອງ ຄ າ

ເກີດ ແລະ ເມືອງໄຊຈ າພອນ ຕິດກັບ

ແຂວງເຫງອານ ແລະ ແຂວງຮ່າຕີີ່ງ ສສ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ 02 ຄັ ັ້ງຊຶ ື່ງເຫັນວ່າບໍໍ່

ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນທີ ື່ວາງໄວ້ໃນ
ເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ວາງ

ໄວ້ ກວດກາຕາມແນວຊາຍແດນ 4/ປີ 

ຄັັ້ງ. 

ການກວດກາລາດຕະເວນແມ່ນບັນລຸ

ຜ ນແຕ່ກວດກາພາຍໃນ ,ສ່ວນ

ການກວດກາພາຍນອກ ລຽບເຂດຊາຍ

ແດນ ບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນໃນບົດ

ສະເໜີໂຄງການທີື່ວາງໄວ້ຍອ້ນ: 

- ສະພາບບັນຫາການລະບາດພະຍາດ

ໂຄວິດ19 ບໍໍ່ສາມາດພ ວພັນ ກັບເຈ ັ້າ

ໜ້າທີີ່ ສສຫວຽດນາມໄດ້. 

 

4. ຈ ານວນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າທີື່ກອງກວດປ່າໄມ້ແຂວງ
ທີື່ໄດ້ສົົ່ງໃຫ້ກັບທາງກົມກວດກາປ່າໄມ້ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາກອງກວດກາປ່າ
ໄມ້ໄດ້ສົ ົ່ງບົດລາຍງານການຄ້າ ຂາຍ

ສັດປ່າທີີ່ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ກົມກວດກາ

ໄດ້ 8 ບົດ,ໃນນັັ້ນບ ດລາຍງານການລັກ

ລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າພາຍໃນປະເທດ 

7ບ ດ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມ

ຊາດ 1 ບ ດລາຍງານ.  

ສ່ວນບ ດລາຍງານ ການຊືັ້ຂາຍສັດປ່າ 

ຂ້າມຊາດທີີ່ໄດ້ສ ົ່ງໃຫ້ກ ມກວດກາປ່າ

ໄມ້ນັັ້ນ  ພວກເຮ າມີແຕ່ກໍລະນີດຽວຄື

ບ ດລາຍງານ ການກວດກາກັກຍຶດ ໂຕ

ໝີຕາຍ 1ໂຕ,65ກິໂລ ທີີ່ພວກເຮ າສ ມ

ທ ບກັບເຈ ັ້າໜ້າທີີ່ພາສີ,ຕ າຫຼວດ ຍຶດໄດ້

ຢູ່ ດ່ານສາກ ນນ ້າພາວ(505)ເມືອງຄ າ

ເກີດ.  

5. ການລາດຕະເວນ ແລະ ການກວດກາ 
ຟາມລ້ຽງສັດປ່າທີ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດ 

ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜ ່ ານມາສາມາດລົງ
ກວດກາ ຟາມລ້ຽງສັດປ່າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດ 12 

ຄັັ້ງຊຶື່ງບໍໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້ບົດສະເ

ໜີໂຄງການໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ 20 ຄັັ້ງ 

ສາເຫດທີື່ຍັງບໍໍ່ສ າເລັດຕາມແຜນທີື່ວາງ

ໄວ້ແມ່ນຍ້ອນ :  

1. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປະກອບ

ການ ກໍໍ່ຄືເຈ ັ້າຂອງກິດຈະກ າບໍໍ່ໄດ້ດີ. 

2. ການປະສານສ ມທ ບ ຂອງພະນັກ

ງານເຈ ັ້າໜ້າທີີ່ພວກເຮ າ ຍັງບໍໍ່ທັນເອ
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ກະພາບກັນ ເພາະວຽກດັງກ່າວມັນ

ພ ວພັນເຖີງຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ ົ່ນ: 

ການຄ້າ,ກ ມປ່າໄມ້,ພະແນກຊັບແລະ 

ກ ມກວດກາປ່າໄມ້ . 

6. ການລົງຊີ ັ້ນ າການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມ

ແຂງ ໃຫ້ແກ່ເຈ ັ້າໜ້າທີີ່ ປ່າໄມ້ເມືອງ . 

 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາເຈ ັ້າໜ້າທີີ່ ກອງ

ກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍລິຄ າໄຊໄດ້ລົງ
ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫກ້ັບ 

ເຈົ ັ້າໜ້າທີື່ຫ້ອງການກະສິກ າ-ປ່າໄມ້

ເມ  ອງ  ກ ່ຽວກ ັບການເຄ  ື່ ອນໄຫວ
ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ ຊຶື່ງລວມທັງໝົ

ດໄດ້ 27 ຄັັ້ງ ຊຶື່ງບໍ ໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມ

ແຜນທີື່ວາງໄວ້ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ

ເບ ັ້ອງຕົັ້ນທີື່ຕັັ້ງໄວ້ 30 ຄັັ້ງ. 

ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ເຈ ັ້າ

ໜ້າທີີ່ປ່າໄມ້ເມືອງ ບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມ

ແຜນກໍໍ່ຍ້ອນສາເຫດ ການແຜ່ລະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວ ິດ 19 ເຮ ັດໃຫ້
ກິດຈະກ າຫ າຍໆຢ່າງຖ ກໂຈະແລະເລ ື່ອນ

ຕາມຄ າສັົ່ງຂອງລດັຖະບານ ເລກທີ 06/

ນຍ ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ຈຶື່ງເຮັດ

ໃຫຫ້ າຍໆກິດຈະກ າໄດ້ຖ ກໂຈະໃນຊ່ວງ
ໄລຍະໜຶື່ງອັນເປັນສາເຫດບໍໍ່ສາມາດລົງ
ຈັດກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ໄດ້ໃນຊ່ວງນັັ້ນ. 

7. ການສົົ່ງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການ

ຄ້າຂາຍສັດປ່າ ໃນບັນດາເມ ອງຕ່າງໆ ທີື່

ສົົ່ງໃຫ້ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ. 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາສາມາດສົ ົ່ງບົດ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍສັດຂອງ

ເມ ອງໃຫ້ແຂວງ ແມ່ນບໍໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ

ພວກເຮ າວາງໄວ້ໃນເບືັ້ອງຕ ັ້ນ 14ບ ດ

ລາຍງານ,ປະຕິບັດໄດ້ 9 ບົດລາຍງານ 

ເຊ ັ ົ່ນ : ຈາກເມ ືອງຄ  າ ເກ ີດ ,ປາກກະ

ດີງ,ວຽງທອງ,ບລໍິຄັນ ແລະ ທ່າພະບາດ. 

- ສາເຫດບໍໍ່ບັນລຸ ຕາມແຜນທີີ່ວາງ

ໄວ້ນັັ້ນ ເຈ ັ້າໜ້າທີີ່ປ່າໄມ້ເມືອງ ພວກ

ເຮ າແມ່ນໄດ້ເຄືີ່ອນໄຫວ ທັງໝ ດ ບໍໍ່ສະ

ເພາະແຕ່ວຽກ ສັດນ ້າ-ສັດປ່າ ສະນັັ້ນ 

ການລາຍງານອາດຈະກວມລວມ

ເອ າວຽກທັງໝ ດ ເຊັົ່ນ: ການກວດກາ

ປ່າໄມ່ ທີີ່ດີນປ່າໄມ້,ການບຸກລຸກຕັດ

ໄມ້ ແລະ ທ າລາຍສັດນ ້າ-ສັດປ່າ . 

- ອີກບັນຫາໜຶີ່ງ ການປັບປຸງການ

ສ້າງຕັັ້ງຄະນະປະສານງານ D-WEN 

ບາງເມ ອງຫາກໍສ າເລັດປີ2020 ເຊັົ່ນ: 

ເມ ອງໄຊຈ າພອນ. 

ອງົປະກອບ2: ຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ P-WEN 

8. ຈັດຕັັ້ງຄະນະປະສານງານເຄ ື່ອຂ່າຍ

ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ້າ ແລະ 

ສັດປ່າຂັັ້ນແຂວງ(P-WEN) ແລະ ຂັັ້ນ

ເມືອງ (D-WEN). 

ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງເຄ ື່ອຄ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າຂັັ້ນແຂວງ 

(P-WEN) ໄດ ້  1 ຄະນະ ແລະ D-

WEN ຂັັ້ນເມ ອງ 07  ຄະນະ ຂຶັ້ນຢ່າງ
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 ເປັນທາງການໃນ 07 ເມ ອງ ຊ ື່ງບັນລຸ

ຕາມແຜນ ທີີ່ໂຄງການ ວາງໄວ້. ທັັ້ງນີັ້ກໍ

ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ໄດ້ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ,ພວກເຮົາຍັງກະກຽມ 

ສ້າງຄູ່ມ ການດ າເນີນງານຂອງຄະນະP-

WEN ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ຕົກລົງ 

LAO-WEN ສະບັບເລກທີື່ 2239/ກ

ປ, ລົງວັນທີື່ 30 ພະຈິກ 2020. 

9. ປັບປຸງສະຖານທີື່ບ າບັດສັດ ຂັັ້ນຕ ັ້ນ. 

 

ສ້າງສູນບ າບັດສັດໄດ້ 2ແຫ່ງ ທີື່ກອງ

ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ເມ ອງຄ າເກີດ ສ າ

ເລັດແຕ່ ປີ 2016  ແລະໄດ້ນ າໃຊ້ເປັນ

ສະຖານທີື່ຟ ົ້ນຟູສັດປ່າທີື່ຍັງມີຊີວິດໃນ
ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລ້ວມອບຕໍໍ່ໃຫ້ແກ່ສູນຟ ົ້ນຟູ
ສັດປ່າແລະປ່ອຍສັດປ່າຄ ນສູ່ທ າມະຊາດ
ພາຍຫ ັງສັດແຂງແຮງດີ. 

 

10. ຈັດກອງປະຊຸມກອງກວດກາປ່າ ໄມ້
ແຂວງ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລ ຮ່ວມກັນກັບຄະນະປະ ສານງານ 

P-WEN ແມ ່ນໄດ ້ຈ ັດກອງປະຊຸມ

ຮ່ວມກັນເປັນໄລຍະຕາມແຜນໃນແຕ່ລະ
ປີ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ , ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ 
ວາງທິດທາງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຮ່ວມກັນ. 

 

11. ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ພາຍໃນແຂວງ , ແຂວງອ້ອມຂ້າງ 

ແລະ ປະເທດເພ ື່ອນເພ ື່ອສ້າງການ
ຮ່ວມມ ໃຫ້ດີ.  

ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດ
ຮຽນກັບແຂວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ປະ ເທດ

ອ້ອມຂ້າງ ລວມຈ ານວນທັງໝົດໄດ້ 05 

ຄັັ້ງ ຊຶື່ງບໍ ໍ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນລຸ
ແຜນການທ ີ ື່ຕ ັ ັ້ ງ ໄວ ້ ໃນບ ົດສະເໜີ

ໂຄງການທີື່ຕັັ້ງໄວ້ສະສົມ 12 ຄັັ້ງ. 

ສາເຫດບໍໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້

ຍ້ອນວາ່ :  

1. ການຈັດວາງງ ບປະມານແຕ່ເບືັ້ອງຕ ັ້ນ 

ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ວາງໄວ້ຫຼາຍຄັັ້ງແຕ່ງ ບ

ປະມານບໍໍ່ຕອບສະໜອງ. 

2. ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 
19 ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກ າຫ າຍໆຢ່າງຖ ກ
ໂຈະແລະເລ ື່ອນຕາມຄ າສັົ່ງຂອງ

ລັດຖະບານ ເລກທີ 06/ນຍ ລົງວັນທີ 

29 ມີນາ 2020 ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດ
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ຈັດກອງປະ ຊຸມທາງການຮ່ວມກັນໄດ້
ໃນຊ່ວງໄລຍະໜຶື່ງ. 

12. ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກອງກວດກາ
ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ ຂອງກົມ
ກວດກາປ່າໄມ້  

ກົມກວດກາປ່າໄມ້ໄດ້ລົງມາຊຸກຍູ້ກອງ
ກວດກາປ່າໄມ້ ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮມົ 
ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ ັ້ງປະຕ ິບັດ
ໂຄງການ ເພ  ື່ ອຄວາມສ ້ າ ງ ຄວ າມ
ເຂ ັ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນ 5 

ປ ີຜ ່ານມາໄດ ້ 13 ຄັ ັ້ ງ .ແຜນຕັ ັ້ ງໄວ້ 

20ຄັັ້ງ ສະແດງວ່າບໍໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີີ່

ວາງໄວ້ . 

ສາເຫດຍ້ອນ :  

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 
ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກ າຫ າຍໆຢ່າງຖ ກໂຈະ
ແລະເລ ື່ອນຕາມຄ າສັົ່ງຂອງລັດຖະບານ 

ເລກທີ 06/ນຍ ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 

2020 ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດຈັດກອງປະ 

ຊຸມທາງການຮ່ວມກັນໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ໜຶື່ງ. 

13. ບົດລາຍງານການບໍລ ິຫານ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ (ປະຈ າງວດ 
6 ເດ ອນ 

ສ າເລັດຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້ເນ ື່ອງຈາກ
ວ່າໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກ 6 ເດ ອນ 
ຕົ ັ້ນປີ ແລະ ປະຈ າປ ີຊ ຶ ື່ງທຸກໆຄັ ັ້ງຈະ
ປະກອບດ້ວຍ:  ບົດລາຍງານໂຄງການ, 
ບົດລາຍງານການເງິນ ແລະ ບົດລາຍງານ
ຈັດຊ ັ້ຈັດຈ້າງ. 

 

14. ຄວາມສາມາດ ໃນການປະຕິບັດໃຫ້
ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
ຕາມແຜນການປີ. 

ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທັງໝົ

ດຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 86 ກິດ

ຈະກ າ ,ສ າ ເລັດ 84 ກິດຈະກ າໃນ5 ປີ 

ເທົົ່າກັບ 99%. 

 

 
2.4 ສະຖານະ ກນົໄກຂອງການຈດັຕັັ້ງ 

ຂໍໍ້ໃຫ້ນ າສະເໜີ ຂໍໍ້ມູນສະພາບກົນໄກດ້ານການຈັດຕັັ້ງທີື່ສ້າງຂ ັ້ນມາເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໂດຍ
ການສົມ ທົບ ແລະ ປະສານງານກບັຄູຮ່ວ່ມງານ ແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ. ໃນນີັ້ອາດລວມມີການປບັປງຸຂດີຄວາມ
ສາມາດ ຫລ  ສິື່ງທ້າທາຍພາຍໃນ ອົງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໂດຍມີລາຍລະອຽດດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

ສ າລັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍແຂວງບໍລິຄ າໄຊ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ຜູຊ້ີັ້ນ າໂຄງການ, ຫົວ

ໜ້າໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ. ຊຶື່ງຜູຊ້ີັ້ນ າໂຄງການ ແມ່ນ ຕ າແໜ່ງ ຫົວໜ້າ/ຄະນະພະແນກ ແລະ ຄະນະກອງ

ກວດກາປ່າໄມ້  ເປັນຜູຊ້ີັ້ນ າໂຄງ ການຍ່ອຍໂດຍລວມ ແຕບ່ໍໍ່ໄດປ້ະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ. ສ່ວນຫົວໜາ້ໂຄງການ

ຍ່ອຍແມ່ນໄດຖ້ ກແຕ່ງຕັັ້ງໃຫ້ມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ໂດຍຈະເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບທີມງານວຊິາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ່ວນວຽກງານການເງິນແມ່ນໄດຈ້້າງພະນັກງານບັນຊີຜູທ້ີື່ມີ
ຄຸນນະວຸດທິເໝາະສົມ ມາຊ່ວຍ ແລະ ມີຊ່ຽວຊານໂຄງການທີື່ຊ່ວຍແນະນ າໃນການເຮັດບດົສະເໜີໂຄງການໃນຕອນ
ຕົັ້ນ. ຊຶື່ງກົນໄກການເຄ ື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຜ່ານມາມີລາຍລະອຽດດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້:  

1) ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ຄະນະປະສານງານຂັັ້ນແຂວງ (P-WEN) 1 ຄະນະ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ D-WEN 7 ຄະນະຂຶັ້ນຢ່າງ

ເປັນທາງການຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົັ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ. 177/ຂບຊ, ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ຊຶື່ງຄະນະທີມງານ
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ດັົ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ: ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ອົງການໄອຍະການ, ປກສ ແຂວງ, ປກຊ ແຂວງ, ກອງ

ກວດກາພາສີ  ແລະ   ຂະແໜງການອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງເປັນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດ 

ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງ LAO-WEN ສະບັບເລກທີື່ 2239/ກປ, ລົງວັນທີື່ 30 ພະຈິກ 2020.  

2) ປັບປຸງ ຄູ ່ມ ດ າເນີນງານຂອງຄະນະປະສານງານ P-WEN (ຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງ) ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ

ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະທີມງານດັົ່ງກ່າວໂດຍຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົນພ ັ້ນຖານສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນເປັນຫ ັກ. 

3) ເພີື່ມທະວີ ການລົງກວດກາລາດຕະເວນ ໂດຍທີມຂັັ້ນແຂວງແມ່ນໄດ້ ສົມທົບກັບທີມງານຂັັ້ນເມ ອງ ເພ ື່ອ
ຊ່ວຍກັນສະກັດກັັ້ນການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າໃນເຂດສຸ່ມຊ່ຽງ, ຕະຫ າດ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ. 

4) ຊອກຫາຂໍໍ້ມູນເບາະແສຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລັກລອບຊ ັ້-ຂາຍສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍ 

ທັງລາຍໃຫ່ຍ ແລະ ລາຍຍ່ອຍ ໂດຍໄດມ້ີການເກັບກ າບັນຊີ ແລະ ປະຫວັດ ເພ ື່ອການຕິດຕາມ ພ້ອມທັງໄດ້ນ າຕົວພວກ
ກ່ຽວມາສຶກສາອົບຮົມ. 

5) ສ້າງສູນບ າບັດສັດໄດ້ 2  ແຫ່ງທີື່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຄ າເກີດ ສ າເລັດໃນ ປີ 2016 ເພ ື່ອເປັນສະຖານທີື່

ໄວ້ຮັບຮອງສັດທີື່ຍັງມີຊີວິດ ມາບ າບັດເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ອນທີື່ຈະສົົ່ງມອບໃຫ້ແກ່ສູນຟ ົ້ນຟູສັດປ່າ ຫ   ປ່ອຍຄ ນສູ່ທ າມະຊາດ.  

6) ລົງກວດກາຟາມສັດປ່າ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ຂັັ້ນແຂວງແມ່ນຈະໄດ້ ປະສານສົມທົບກັບເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ຂັັ້ນເມ ອງ  ໂດຍ

ຂໍຄວາມຮ່ວມມ ຈາກເຈົັ້າຂອງຟາມລ້ຽງສັດປ່າແຕ່ລະແຫ່ງ. 

7) ທີມງານຂັັ້ນແຂວງໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ບັນດາ ຕົວເມ ອງ ເປັນໄລຍະ, ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້

ກັບເມ ອງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນບັນຫາອາດຊະຍາກ າສັດປ່າໃນເມ ອງ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາໄດ້ ທັງໝົດ 27 

ຄັັ້ງ. 

8) ເຂົ ັ້າຮ່ວມທຸກການຝຶກອົບຮົມທີ ື່ທາງກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກົມແຜນການ ແລະ ກອງທຶນຈັດຂຶ ັ້ນ ແລະ 
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂ້າງແຂວງ ໂດຍຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົັ້າພາບເພ ື່ອພົບປະແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນວິຊາການ, ຂໍໍ້ມູນຂາວສານ, ການຮ່ວມມ ລາດຕະເວນຕາມເຂດຊາຍແດນທີື່ຫ ໍໍ່ແຫ ມ, ການສຶບສວນສອບ
ສວນ, ການດ າເນີນຄະດີ ລວມທັງການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນລັບ ແລະ ອ ື່ນໆ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈທີື່ໄດລ້ົງນາມແລ້ວໃນແຕ່ລັະຄັັ້ງເພ ື່ອຮ່ວມມ ກັນ. 

ຈາກການເຄ ື່ອນໄຫວຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີື່ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈພໍ

ສົມຄວນ ອັນເຫັນໄດ້ໃນຄວາມອາດສາມາດທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງພະນັກງານ/ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນເຖິງ 40% ແລະ ທຸກ

ກິດຈະກ າແມ່ນໄດ້ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສ າເລັດ 84 ກິດຈະກ າ ຊຶື່ງສະເລ່ຍໄດ້  99%. ຢ່າງໃດກໍດີ, ຈາກການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງເຫັນວ່າມີ ສິື່ງທ້າທາຍຫ າຍອັນທີື່ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍກັນສ ບຕໍໍ່ແກ້ໄຂ ບໍໍ່ໃຫ້ກຸ່ມຄົນໃດ

ໜຶື່ງ ໂສຍໂອກາດ ໃນການລັກລອບຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ຫວງຫ້າມ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ.  
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2.5 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າ ຕາມອງົປະກອບຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ແລະຜນົສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ບັ. 
ໃນຂໍໍ້ນີັ້ຂໃໍຫອ້ະທບິາຍຜນົໄດຮ້ບັຕວົຈິງຂອງແຕລ່ະກດິຈະກ າ, ຜົນສ າເລດັ ແລະ ສະໜອງລາຍລະອຽດຂອງ

ຜົນໄດ້ຮັບໃນເອ ກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 
 

ກິດຈະກ າ ສ າລັບ ຜົນໄດ້ຮັບ ອົງປະກອບ 1 :  ກໍໍ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ກວດກາ
ລາດຕະເວນຊຶື່ງປະກອບມີ:  
ກດິຈະກ າ 1.1 ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງພະນັກງານແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ 

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນສາມາດຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິໄດ້ເຖິງ 40% ໂດຍວັດແທກຂີດຄວາມສາມາດຈາກທີມງານ P-WEN ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມ

ແຂງໃນດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການຂຽນລາຍງານ ແລະ ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການໃນຕໍໍ່ໜ້າ
, ທັກສະການຊ່ວຍເຫ  ອຂັັ້ນພ ັ້ນຖານແກ່ສັດປ່າທີື່ຍັງມີຊີວິດ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການເງິນໂຄງການ, 

ການລາຍງານຖານຂໍໍ້ມູນດ້ວຍ IMS , ການລາຍງານຂໍໍ້ມູນດ້ວຍລະບົບ ProMIS2 ແລະ ການກະກຽມຂຽນລາຍງານ

ປິດໂຄງການ ແລະ ສະຫ ຸບບັນຊີ ຊຶື່ງລວມຈ ານວນຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 267 ຄົນ, ຍິງ 46 ຄົນ. 

ກດິຈະກ າ 1.2 ສະກດັກັັ້ນການຄາ້ຂາຍ-ສດັປາ່ທີື່ຜດິກດົໝາຍ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາການສະກັດກັັ້ນການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າ, ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກອງກວດກາ
ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄ າໄຊແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມປະສານສົມທົບ ກັບໂຄງການທີື່ ເຄ ື່ອນໄຫວຢູ່ແຕ່ລະເມ ອງ ແລະ ສົມທົບ

ກັບອ ານາດການປ ກຄອງ ບ້ານ ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ ເບາະແສຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລັກລອບຊ ັ້-ຂາຍສັດນ ້າ 

ແລະ ສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍ ທັງລາຍໃຫ່ຍ ແລະ ລາຍຍ່ອຍ ໂດຍໄດມ້ກີານເກັບກ າຂໍໍ້ມູນລາຍຊ ື່ ແຕ່ລະເມ ອງ   ເພ ື່ອ
ການຕິດຕາມ ພ້ອມທັງໄດ້ນ າຕົວພວກກ່ຽວມາສຶກສາອົບຮົມເພ ື່ອສ ບຫາ ຈາກຜູ້ຂາຍຍ່ອຍຫາຜູ້ລ່າ ເພ ື່ອຫາຜູ້ຕິດຕໍໍ່

ສັົ່ງຊ ັ້, ຜູ້ນ າສົົ່ງອອກ ແລະ ເຂົັ້າຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ, ສົົ່ງໄປຕະຫ າດໃນເມ ອງ ອີກທັັ້ງໄດ້ມີການເຕ ອນ 

ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ກຸ່ມເປ ົ້າ ໝາຍໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງລະບຽບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງລວມຂໍໍ້ມູນເບາະແສຂອງຜູ້ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລັກລອບຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍ ທັງໝົດມີ 83 ກໍລະນ ີໃນນັັ້ນມີການຄ້າຂາຍສດັປ່າຂ້າມ

ຊາດ  01 ກໍລະນ.ີ 
 

ກດິຈະກ າ 1.3 ການກວດກາ ລາດຕະເວນ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັນ າ້ - ສດັປາ່. 

ສ າລັບການກວດກາລາດຕະເວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ເຂດຫ ໍໍ່ແຫ ມ, ຕະຫ າດຊຸມຊົນ, ເຂດຊາຍ

ແດນລະຫວ່າງຊາດ, ການຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າທີື່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ ຫ   ຫ້າມການຊ ັ້-ຂາຍຕາມສົນທິສັນຍາ

CITES ຊຶື່ງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເລັົ່ງໃສ່ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທີື່ສ າຄັນ ໂດຍສະເພາະພໍໍ່ຄ້າໃຫ່ຍ ເຊິື່ງມັກຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ

ຂ້າມຊາດ. ການກວດກາລາດຕະເວນ ແມ່ນໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະເຄ ອຂ່າຍ P-

WEN ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ເມ ອງ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ D-WEN ໃນພ ັ້ນທີື່ພາກສະໜາມ. ໃນກໍລະນີທີື່ມີຂໍໍ້ມູນ ຫັດກຸມສັດ
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ເຈນ ພວກເຮົາຕ້ອງມີການກວດຄົັ້ນ ເຄຫະສະຖານ ຕາມຈຸດຕ່າງໆແຕ່ລະພ ັ້ນທີື່.  ໃນນັັ້ນ ການກວດກາ ຕາມ

ຕະຫ າດ,ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ທີື່ຈ າໜ່າຍສັດປ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຄ ື່ອນໄຫວ ຮ່ວມກັບ ເຄ ອຂ່າຍ D-

WEN ພວກເຮົາ ໄດ້ກະກຽມທີມງານ, ເອກະສານ ບົດບັນທຶກພາກສະໜາມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆຢ່າງຄົບ

ຖ້ວນ ກ່ອນລົງສະໜາມ , ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ທຸກໆຄັັ້ງທີື່ໄດ້ລົງກວດກາ ລາດຕະເວນ ແລະ ຈັບຍ ດຂອງກາງ ສີັ້ນສ່ວນ

ສັດປ່າຕ່າງໆ ພວກເຮົາໄດມ້ີບົດບັນທຶກ ແລະ ບົດລາຍງານວິຊາການ ລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າ

ໄມ້ໄດ້ຮັບຊາບທຸກໆຄັັ້ງ, ຊຶື່ງໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາແມ່ນສາມາດກວດກາລາດຕະເວນໄດ້ 140 ຄັັ້ງ ແລະ ເຂດຊາຍ

ແດນ 02 ຄັັ້ງ ຊຶື່ງເຫັນວ່າການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດນ ້າແລະສັດປ່າຫ ຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ. 
 

ກດິຈະກ າ 1.4 ການກວດກາ ລາດຕະເວນ ແລະ ກວດກາໃນຟາມລຽ້ງສດັປ່ື່າ. 

ທີມງານກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງໄດ້ສົມທົບກັບເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ຂັັ້ນເມ ອງເພ ື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນ
ການລົງກວດການຟາມສັດປ່າທີື່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໂດຍປະສານຂໍຄວາມຮ່ວມມ ກັບເຈົັ້າຂອງຟາມໃນການລົງກວດກາ. 
ຊຶື່ງໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ການກວດເບິື່ງກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງຟາມ, ສະຖານະພາບຂອງຟາມ, ຈ ານວນ
ສັດ ແລະ ການບໍລິຫານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວພັນກັບການຄ້າຂາຍສັດ, ການນ າເອົາສັດປ່າເຂົັ້າມາລ້ຽງ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນ

ການຂົນສົົ່ງສັດປ່າທີື່ລ້ຽງໃນຟາມໄປຂາຍເຂົັ້າສູ່ຕະຫລາດສາກົນ ຊຶື່ງສາມາດກວດກາໄດ້ທັງໝົດ 12 ຄັັ້ງ. 

 

ກດິຈະກ າ 1.5. ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກຽ່ວກບັການປະຕບິດັໃຊກ້ດົໝາຍໃຫແ້ກ່ເຈົັ້າໜາ້ທີື່ ປາ່ໄມເ້ມ ອງ. 

ທີມງານກອງກວດກາປ່າໄມ້ຂອງແຂວງແມ່ນໄດລ້ົງເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບເມ ອງ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍຊີັ້ນ າ

ໃຫ້ຫ້ອງ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມທຸກດ້ານ ,ໃຫ້ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວ ຕາມສິດໜ້າທີື່ພາລະບົດບາດ

ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ເມ ອງ ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງກຸ່ມ
ຄົນຈ ານວນໜຶື່ງ ທີື່ຍັງຕິດພັນກັບ ການລ່າ ແລະ ຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ແລະໃກ້ຈະສູນພັນ ໃນຂອບເຂດ

ເມ ອງຂອງຕົນຮັບຜິດ ຊອບ ໃນ 7 ເມ ອງທົົ່ວແຂວງ, ຊຶື່ງໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາສາມາດລົງຊຸກຍູ້ ເມ ອງ ລວມທັງໝົດ

ໄດ້ 27 ຄັັ້ງ. 
 

ກດິຈະກ າ ສ າລບັ ຜົນໄດຮ້ບັ ອງົປະກອບທ ີ2 ທີື່ວາງໄວ ້: ການປະຕບິດັ(P-WEN) 

ກດິຈະກ າ 2.1 ສາ້ງເຄ ອຂາ່ຍບງັຄບັໃຊ ້ກດົໝາຍສດັປາ່ຂັັ້ນແຂວງ (P-WEN)  

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ແນະນ າຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ 

ຄະນະປະສານງານຂັັ້ນແຂວງ (P-WEN) ຂຶັ້ນ 1 ຄະນະ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ D-WEN 07 ຄະນະ ,ໃນ 07  ເມ ອງທົົ່ວ

ແຂວງ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງ LAO-WEN ສະບັບເລກທີື່ 2239/ກປ, ລົງວັນທີື່ 

30 ພະຈິກ 2020. ຊຶື່ງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະການກວດກາລາດຕະເວນພາກສະ

ໜາມ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມ ປະຈ າງວດຮ່ວມກັນເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມ



18 | ໜ້ າ - ຮ່ າ ງ ແ ບ ບ ຟ ອ ມ ສ ະ ຫ ລູ ບ ປິ ດ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ  ຄ ສ ລ 2  

 

ມ ຂອງເຄ ອຂ່າຍ ລວມທັງການວາງແຜນໃນຕໍໍ່ໜ້າຮ່ວມກັນ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆອາດເກີດຂ ັ້ນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວ

ລາ.  
 

ກດິຈະກ າ 2.2 ການປບັປງຸສະຖານທີື່ຮກັສາບ າບດັສດັປາ່.  

ສ າລັບສະຖານທີື່ຮັກສາບ າບັດສັດປ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ສ້າງສູນບ າບັດສັດໄດ້ 2 ແຫ່ງຄ  : ຢູ່ກອງ

ກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຢູ່ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມ ອງ ຄ າເກີດ ສ າເລັດແຕ່ ປີ 2016 ແລະ ໄດ້ນ າໃຊ້

ເປັນສະຖານທີື່ບ າບັດສັດປ່າ ທີື່ກັກຍຶດຈາກການວາງຂາຍສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍເຂົັ້າມາໄວ້ທີື່ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ 
ແລະ ຖ້າຫາກສັດໄດ້ຮັບບາດເຈັບກໍຈະໃຫ້ສະຕະວັດແພດມາໃຫ້ການບ າບັດເບ ັ້ອງຕົັ້ນແລ້ວມອບຕໍໍ່ໃຫ້ແກ່ສູນຟ ົ້ນຟູ
ສັດປ່າແລະປ່ອຍສັດປ່າຄ ນສູ່ທ າມະຊາດພາຍຫ ັງສັດແຂງແຮງດີ. 
 

ກດິຈະກ າ 2.3. ປບັປງຸການປະສານງານ ແລະ ການຮວ່ມມ . 

ກອງປະຊຸມຜູມ້ີສ່ວນຮ່ວມ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈເຊີື່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນ
ແຂວງ ໃຫ້ເປັນອັນໜຶື່ງດຽວກັນ ແລະ ຊອກຫາວິທີການຮ່ວມມ ກັນ ເພ ື່ອວາງແຜນສະກັດກັັ້ນ ແລະ ປາບປາມການ

ລັກລອບຊ ັ້-ຂາຍສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຂ້າມຊາດ. ຊຶື່ງການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມ ກັນ

ແມ່ນຈະໄດ້ຮ່ວມມ ກັນກັບທມີງານຂອງເຄ ອຂ່າຍ D-WEN, P-WEN, LAO-WEN ແລະ ປະເທດເພ ື່ອນບ້ານ.  

ກອງປະຊຸມກັບຜູມ້ີສ່ວນຮ່ວມ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີບັນຫາການລັກລອບດັົ່ງກ່າວ ແບບພົັ້ນ 

ເດັົ່ນ ຈະໄດຈ້ັດຂຶັ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 2 ຄັັ້ງຕໍໍ່ເມ ອງຕໍໍ່ປ.ີ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມ  ກັບແຂວງອ້ອມຂ້າງ ເພ ື່ອປ້ອງກັນ

ການລັກລອບ ຈາກແຂວງໜຶື່ງໄປ ອີກແຂວງໜ ື່ງ ອັນໄດ້ແກ່: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ,ແຂວງຄ າມ່ວນ,ໄຊສ ມບູນ 

ແລະ  ແຂວງຊຽງຂວາງ  ແລະ ປະເທດເພ ື່ອນບ້ານລຽບຕາມ ເຂດຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຣາຊອານາຈັກ
ໄທ ຊຶື່ງກອງປະຊຸມສ າມະນາ ຈະໄດ້ມີການຈັດຂຶັ້ນ ເພ ື່ອການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນວິຊາການ, ຂໍໍ້ມູນຂາວສານ, 
ການຮ່ວມມ ລາດຕະເວນຕາມເຂດຊາຍແດນທີື່ຫ ໍໍ່ແຫ ມ, ການສຶບສວນສອບສວນ, ການດ າເນີນຄະດີ ລວມທັງການ
ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນລັບ ແລະ ອ ື່ນໆ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈທີື່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວໃນແຕ່ລະ

ຄັັ້ງເພ ື່ອຮ່ວມມ ກັນ ຊຶື່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດ ເຂົັ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນໄດ້ຈ ານວນທັງໝົດ 05 ຄັັ້ງ. 

 

❖ ກິດຈະກ າ ສ າລບັ ຜົນໄດຮ້ບັ ຕາມອງົປະກອບ 3 ທີື່ວາງໄວ ້:  ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນໂຄງການ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການ ,ພວກເຮົາໄດ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ລະຫົວຂໍໍ້ເຊັົ່ນ : ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ວຽກງານການເງິນ ແລະ 

ວຽກງານຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ , ໂດຍໄດ້ຈັດຕັັ້ງທີມງານປະຕິບັດໂຄງການ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກັບທີມງານ ແລະ 

ຜູຊ້ີັ້ນ າໂຄງການ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໄປລວງດຽວກັນ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ,ຜູ້

ປະສານງານໂຄງການ ຕ້ອງເປັນຫ ັກໃນການຕັດສີນໃຈ ເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກ າຕ່າງໆ  ແລະ ສ້າງບັດລາຍງານ  ຄວາມ

ຄຶບໜ້າໂຄງການ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມຕົວຊີັ້ວັດ, ການນ າໃຊ້ເງີນ ແລະ ການຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ສົົ່ງ



19 | ໜ້ າ - ຮ່ າ ງ ແ ບ ບ ຟ ອ ມ ສ ະ ຫ ລູ ບ ປິ ດ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ  ຄ ສ ລ 2  

 

ໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ປະຈ າໄຕມາດ 3ເດ ອນ,6 ເດ ອນ ແລະ ບົດລາຍງານ ປີ ສົົ່ງໃຫ້ ກປສ ໂດຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມກ າ

ນົດເວລາ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.   
 

2.6 ຂໍໍ້ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະບນັຫາສ າຄນັ ທີື່ພບົພໍໍ້ ໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ. 
ໃສ່ລາຍການ ບັນຫາຕາ່ງໆ ທີື່ພົບພໍໍ້ ແລະວິທີການ/ມາດຕະການແກ້ໄຂ ບັນຫາເຫລົົ່ານັັ້ນ. 
 

ບນັຫາທີື່ພບົພໍໍ້ ວທິກີານ/ມາດຕະການທີື່ໄດນ້ າໃຊ ້ໃນການແກໄ້ຂ 

1. ຄະນະປະສານງານP-WEN ແລະ D-WEN ຍັງຂາດ

ຄູ່ມ  ດ າເນີນງານ ແລະ ຂາດງົບປະມານ . 

ຕ້ອງມ ີງບົປະມານສະເພາະ ແລະ  ຄູ່ມ ດ າເນີນງານ ໃຫຄ້ະ

ນະ P-WEN ແລະ D-WEN .ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັຂໍໍ້ຕົກລົງ 

Lao-WEN. 

2. ການກວດກາລາດຕະເວນແລະການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຍັງບໍໍ່

ທົົ່ວເຖິງເຂດຫ່າງໄກ ຊອກຫ ີກ. 

ຕ້ອງໄດສ້້າງຕັັ້ງທີມງານໂຄສະນາຂັັ້ນແຂວງເພ ື່ອປະສານກັບ

ແຕ່ລະເມ ອງລ ງໂຄສະນາ ແລະ ກວດກາ ແຕ່ລະເມອືງ . 

ຕ້ອງເພີັ້ມງົບປະມານ ເຂົັ້າໃສ່ຕ ື່ມໃຫ້ພຽງພໍ ເພ ື່ອຈະໄດ້

ເຄ ື່ອນໄຫວເຂດຫ່າງໄກໃຫທ້ົົ່ວເຖງີ. 

3.  ຂາດຊ່ຽວຊານການຊີັ້ນ າ ແລະ ການຂຽນລາຍງານດ້ານ
ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ 

ຕ້ອງໄດ ້ຈັດສັນ ຊ່ຽວຊານ ປະຈ າແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ 

ເພ ື່ອຮັບປະກັນ : ເນ ັ້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ ທງັພາສາລາວ 

ແລະ ອງັກິດ ແລະ ໃຫທ້່ວງທັນກບັເວລາ.  

4.  ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໂດຍ
ສະເພາະເຈົັ້າໜ້າປ່າໄມ້ທີື່ເມ ອງ 

ເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ ້ເມ ອງ ຕ້ອງໄດເ້ພີັ້ມທະວີ ໃນການຮຽນຮູ້
ດ້ານຕ່າງໆ ເພ ື່ອມາຮັບໃຊໜ້້າທີື່ວຊິາສະເພາະຂອງຕົນເອງ

ເປັນຕົັ້ນ: ຄວາມຮູກ້ານນ າໃຊຄ້ອມພີວເຕີ,ດ້ານກົດໝາຍ 

ແລະ ດ້ານອ ື່ນໆ. 

 

III. ແຜນການ ແລະ ທດິທາງຕໍໍ່ໜາ້ 
ຂໍໍ້ນີ ັ້ຂໍໃຫ້ອະທິບາຍແຜນການລວມທັງແຜນການຕິດຕາມ-ສ ບຕໍໍ່ ຫລ  ບົດສະເໜີ, ການຜັນຂະຫຍາຍ

ໂຄງການຕໍໍ່ໜາ້, ການຜນັຂະຫຍາຍຮບູແບບໄປບອ່ນອ ື່ນ, ເພ ື່ອຮກັສາໂຄງການໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົໃນຕໍໍ່ໜາ້. ຈະເຮດັ
ແນວໃດເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸ ແລະໃຜຈະເປັນຄົນເຮັດ. 

ຈາກບົດຮຽນການເຄ ື່ອນໄຫວ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ້າ-

ສັດປ່າ ເຮັດໃຫ້ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ເຄ ື່ອນໄຫວຫ າຍໆດ້ານໄປພ້ອມກັນ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີື່ສ າຄັນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ,ປ ກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ,ສັດ

ນ ້າສັດປ່າ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໄປພ້ອມໆກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດເປັນທີື່ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈ, 

ເຊີື່ງສາມາດນ າໄປເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕໍໍ່ໆໄປໄດ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດ

ນ ້າແລະສັດປ່າ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2008,  ແຜນງານການຮ່ວມມ ຂອງອາຊຽນ ໂດຍສະ
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ເພາະ ເຄ ອຂ່າຍນ າໃຊ້ມາດຕະການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂອງອາຊຽນ (ASEAN-WEN),ແຜນດ າເນີນງານ ເພ ື່ອສະກັດ

ກັັ້ນ ແລະ ຕ້ານອາຊະຍາກ າສັດນ ້າ-ສັດປ່າ ຂອງຄະນະ LAO-WEN ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2025 .ດັົ່ງນັັ້ນ, ການສ້າງຄວາມ

ອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຈຶື່ງສ າຄັນເພາະນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້
ຫ າຍໆກິດຈະກ າສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສ າເລັດແລ້ວ ຍັງສາມາດນ າໄປຜັນຂະຫຍາຍ ສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້

ພາຍຫ ັງສິັ້ນສຸດໂຄງການ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ : ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ດ້ານ ການຂຽນລາຍງານ, ການວາງແຜນ , 

ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານຖານຂໍໍ້ມູນດ້ວຍ IMS , ປ້ອນຂໍໍ້ມູນ ODK ,ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າທາງ

ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຄງການ  ແລະ ອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງສາມາດສ ບຕໍໍ່ຮ່ວມງານກັນກັບ

ຄະນະປະສານງານຂັັ້ນແຂວງ P-WEN  ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ  D-WEN ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ 

ສິດໜ້າທີື່ພາລະບົດບາດ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.  

ດ້ວຍເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວຂ້າງເທີງນັັ້ນ; ຈຶື່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນຕໍໍ່ໜ້າພາຍຫ ັງໂຄງການໄດ້ສິັ້ນສຸດ ທາງເຈົັ້າໜ້າທີື່

ປ່າໄມ້ຍັງສາມາດສຶບຕໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດນ າເອົາບົດຮຽນ ແລະ 

ປະສົບການ ທີື່ໄດ້ເຄ ື່ອນໄຫວຕົວຈີງໃນ5ປີຜ່ານມາ ສ ບຕໍໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ສູ່ພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍ ໃຫ້ສາມາດເຄ ື່ອນ

ໄຫວໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຍ ນຍົງສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວໄດ້ ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. 

IV. ສະຫ ຸບສັງລວມ  

ຈາກຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຜົນສ າເລັດຂ້າງຕົັ້ນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ຫ າຍໆກິດຈະກ າແມ່ນໄດ້ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດອັນເຫັນໄດ້ໃນບັນດາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດຂອງໂຄງການທີື່ມີການປັບປຸງ ແລະ ເພີື່ມ
ຂຶັ້ນເທ ື່ອລະກ້າວອັນໄດ້ແດ່ : 

ຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີື່ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນຂໍໍ້ມູນເບ ັ້ອງຕົັ້ນເຮັດໃຫ້ສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ວ່າ ໂຄງການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ້າ-ສັດປ່າ ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ ແມ່ນຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຮັບຜົນ
ເປັນທີື່ເພີື່ງພໍໃຈ ຍ້ອນໄດຮ້ັບ ການຊຸກຍູ້ເອົາໃຈໃສ່ ຈາກຜູໃ້ຫ້ທ ນ ກໍໍ່ຄ  ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທ ນ ປ ກປັກຮັກ

ສາສີື່ງແວດລ້ອມ ,ນອກນັັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ ຮັບການຊີັ້ນ າ-ນ າພາເປັນຢ່າງດີຈາກ ການນ າຂັັ້ນແຂວງ ໂດຍສະເພາະ 

ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງເປັນ ຜູ້ຊີັ້ນ າຄະນະປະສານງານ P-WEN ເຮັດໃຫ້ການເຄ ື່ອນໄຫວຕາມ

ສິດພາລະບົດບາດ ແລະ ຕາມກອບກິດຈະກ າທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນແມ່ບົດຂອງໂຄງການ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ຫ າຍໆກິດຈະກ າ
ຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດອັນເຫັນໄດ້ໃນຂີດຄວາມສາມາດທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານຕົວຊີັ້ວັດຂອງ
ໂຄງການ ຊຶື່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນດ້ານຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕາມຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງຕໍໍ່ນີັ້:  

• ຜົນໄດ້ຮັບຕວົຊີັ້ວດັ 1:  ດັດສະນີສັງລວມຂອງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ P-WEN ແຂວງບໍ

ລຄິ າໄຊ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດອັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທາງດ້ານຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະປະສານງານ P-WEN ທີື່

ໄດ້ປັບປຸງສູງຂຶັ້ນໃນທຸກປີເຊັົ່ນ: ໃນປີ 2016 ສາມາດປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານໄດພ້ຽງ  24%,   ປີ 

2017 ສາມາດປະຕິບັດເພີື່ມຂຶັ້ນເປັນ  27,50%,  ປີ 2018 ເພີື່ມຂຶັ້ນເປັນ 32,50%,  ປີ 2019 ເພີື່ມຂຶັ້ນເປັນ  

36,25% ແລະ ປີ  2020 ຫາ ຕົັ້ນປີ 2021 ແມ່ນມີຄວາມອາດສາມາດເພີື່ມຂຶັ້ນເຖິງ  40% 
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• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດ 2: ຈ ານວນຄະດີການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທີື່ນອນໃນບັນຊີ I (CITES) ທີື່ສົົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະ

ການລວມທັງໝົດ 2 ຄະດີ ຊຶື່ງບໍໍ່ບັນລຸຕາມຕົວຊີັ້ວັດໃນບາງປີກໍຕາມແຕ່ຄະດີທີື່ສາມາດສົົ່ງໃຫ້ໄອຍະການແມ່ນໄດ້

ຖ ກເຂົັ້າສູ່ຂະບວນຍຸຕິທ າຕາມທີື່ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້(ລາຍລະອຽດຂອງຄະດີແມ່ນຈະຕິດຄັດທ້າຍເອກະສານ) 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕວົຊີັ້ວດັ 2a: ຈ ານວນຄະດີສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າທີື່ໄດ້ເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນລວມສະສົມໃນ 5 

ປີມີທັງໝົດ 29 ກໍລະນີ (ລາຍລະອຽດຂອງຄະດີແມ່ນຈະຕິດຄັດທ້າຍເອກະສານ) 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດ 3: ການບັນທຶກກໍລະນີລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ (ໃນນັັ້ນມີກໍລະນີຂ້າມຊາດ) ເຂົັ້າໃນລະບົບ

ຖານຂໍໍ້ມູນ IMS ໂດຍກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍລິຄ າໄຊ ແມ່ນສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 17 ກໍລະນີ. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວດັ 4: ການກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນ ຂອງກອງກວດປ່າໄມ້, ເຊິື່ງໃນນັັ້ນລວມທັງອາຊະຍາກ າ

ສັດປ່າ (ໃນພ ັ້ນທີື່ເຂດຊາຍແດນ ຫ   ການຄວບຄຸມການຄ້າ-ຂາຍຂ້າມຊາດ) ລວມທັງໝົດ 140 ຄັັ້ງ ແລະ ເຂດຊາຍ

ແດນ 02 ຄັັ້ງ.(140/02). 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 5 :   ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄະດີການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດທີື່ຜິດກົດໝາຍທີື່

ກອງກວດປ່າໄມ້ແຂວງທີື່ໄດ້ສົົ່ງໃຫ້ກັບທາງກົມກວດກາປ່າໄມ້ມີທັງໝົດ 08 ໃນນັັ້ນ ບ ດລາຍງານກໍລະນີ ລັກລອບ

ຊືັ້-ຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດ ມີ1 ບ ດລາຍງານ(7/01). 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 1.1:   ພະນັກງານວິຊາການ ທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ການ

ສ້າງແຜນ, ການລາຍງານ ແລະ ການປະຕິບັດໃຊ້ກົດໝາຍ ມີທັງໝົດ 267 ຄົນ, ຍິງ 46 ຄົນ, ສະເລ່ຍມມີແມ່ຍິງ

ເຂົັ້າຮ່ວມ 17,2%   

• ຜົນໄດ້ຮັບຕວົຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 1.2:   ສ້າງບັນຊີຂໍໍ້ມູນເບາະແສບຸກຄົນ, ເຄ ອຂ່າຍການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຄ້າ-ຂາຍ

ສັດປ່າທີື່ສ າຄັນ ໃນນັັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດ ລວມທັງໝົດມີ 83 ຄົນ, ກໍລະນີ ຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດມີ 

01 ກໍລະນ.ີ 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວດັໄລຍະກາງ 1.3: ການສະກັດກັັ້ນ ແລະ ລາດຕະເວນ ຕາມຈຸດຕ່າງໆທີື່ຫ ໍໍ່ແຫ ມ ພາຍໃນແຂວງ 

ໃນນັັ້ນຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດ ໄດ້ປະຕິບັດລວມທັງໝົດ 140 ຄັັ້ງ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ 02 ຄັັ້ງ. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 1.4: ບົດລາຍງານການຄ້າຂາຍສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າທີື່ທາງກອງກວດກາປ່າໄມ້

ແຂວງສົົ່ງໃຫ້ກົມກວດກາປ່າໄມ້ມີທັງໝົດ 08 ບົດລາຍງານ. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 1.5:   ການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການກວດກາ ຟາມລ້ຽງສັດປ່າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາດລວມທັງໝົດ 12 ຄັັ້ງ 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 1.6:    ລົງຊີັ້ນ າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍ

ຂອງຫ້ອງການກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ເມ ອງ (ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ເມ ອງ)ລວມທັງໝົດ 27 ຄັັ້ງ. 
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• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວດັໄລຍະກາງ 1.7:   ການລົງກວດກາສັດປ່າ ແລະ ສົົ່ງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າ

ໃນບັນດາເມ ອງເປ ົ້າໝາຍທີື່ສົົ່ງໃຫ້ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງລວມທັງໝົດ 09 ບົດລາຍງານ. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 2.1:   ສ້າງເຄ ອຂ່າຍ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ  (P-WEN) ໄດ້ 1 ຄະນະ 

ແລະ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ (D-WEN) ໄດ້ 07 ຄະນະ. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 2.2:  ສ້າງສະຖານທີື່ບ າບັດສັດ ສ າເລັດ 2 ແຫ່ງຢູ່ຫ້ອງການກອງກວດກາປ່າໄມ້

ແຂວງ ແລະ ຢູ່ເມືອງຄ າເກີດ ສ າເລັດໃນປີ 2016. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 2.3: ເຈົັ້າໜ້າທີື່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໄດ້ກວດພົບກໍລະນີຂອງຄະດີອາຊະຍາກ າ

ກ່ຽວກັບສັດປ່າ ຈ ານວນສະສົມລວມລວມທັງໝົດ 215 ກໍລະນີ. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 2.4:   ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນພາຍໃນແຂວງ, ແຂວງອ້ອມຂ້າງ  ແລະ 

ປະເທດເພ ື່ອນບ້ານ (ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເພ ື່ອສ້າງການຮ່ວມມ ໃຫ້ດີຂຶັ້ນຈ ານວນສະສົມລວມລວມທັງໝົດ 05 

ຄັັ້ງ. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 3.1:   ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ ຂອງກົມ

ກວດກາປ່າໄມຈ້ ານວນສະສົມລວມລວມທັງໝົດ 13 ຄັັ້ງ. 

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 3.2:   ບົດລາຍງານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນໄດ້ສົົ່ງ
ສ າເລັດແລ້ວ  ຊຶື່ງຈະປະກອບກ້ວຍບົດລາຍງານຄວາມຄຶບໜ້າໂຄງການ, ການຕິດຕາມຕົວຊີັ້ວັດໂຄງກາຍ່ອຍ ແລະ 

ການເງີນ ລວມທັງການຈັດຊ ັ້ ຕ້ອງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ປະຈ າໄຕມາດ 6 ເດ ອນ ໂດຍຮັບປະກັນ

ດ້ານຄຸນນະພາບ.   

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 3.3:   ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງ

ໝົດມີ 86 ກິດຈະກ າ, ປະຕິບັດສ າເລັດແລ້ວ 84 , ກ າລັງດ າເນີນຢູ່ 02 ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນເລີື່ມຕົັ້ນ 0 ກິດຈະກ າ. ຕາມ

ແຜນການປໃີນຕອນທ້າຍໄດ້ 99% 

ຈາກຄວາມສ າເລັດຂ້າງຕົັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫ າຍໆກິດຈະກ າ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສ າເລັດ ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈໃນ
ລະດັບໜຶື່ງໂດຍສະເພາະໃນການສະກັດກັັ້ນການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດນ ້າແລະສັດປ່າທີື່ຜິດກົດໝາຍໃນແຂວງບໍລິຄ າໄຊ 
ຍັງເປັນການຮັບປະກັນເຖິງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນໃນທຸກໆປີພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບ ທຶນສະໜັບສະ
ໜູນຈາກທະນາໂລກ ເຖິງຈະບໍໍ່ສ າເລັດທັງໝົດ 70 ກິດຈະກ າ ແຕ່ກໍສາມາດ ປະຕິບັດສ າເລັດແລ້ວ 58 ຊຶື່ງສະເລ່ຍ 

91% ແລະ ເຫດຜົນທີື່ 11 ກິດຈະກ າທີື່ກ າລັງດ າເນີນແລະຍັງບໍໍ່ທັນເລີັ້ມຕົັ້ນ 01 ກິດຈະກ າຍ້ອນວ່າການແຜ່ລະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກ າຫ າຍໆຢ່າງຖ ກໂຈະແລະເລ ື່ອນຕາມຄ າສັົ່ງຂອງລັດຖະບານ ເລກທີ 06/ນຍ 

ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດດ າເນີນກິດຈະກ າເຫ ົົ່ານັັ້ນໃຫ້ສ າເລັດໄດ້. 
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V. ຂໍໍ້ສະເໜແີນະ ອງີໃສບ່ດົຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ . 

ກ. ຄວນຈະເຮດັຫຍງັໃນຕໍໍ່ໜາ້? 

1. ອົງປະກອບໜຶື່ງ: ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກພ່ະນັກງານໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການກວດກາລາດຕາ
ເວນ: 

- ສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພະນັກງານກ່ຽວກັບ ການຂຽນແຜນ , ການຂຽນລາຍງານ, ທັກ

ສະການຊ່ວຍເຫ  ອສັດເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ວິທີການກວດກາລາດຕະເວນ, ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ການສ ບສວນ-ສອບສວນ 

ແລະ ການເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ ເປັນຕົັ້ນ. 
- ເພີື່ມທະວີການປູກຈິດສ ານຶກທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍສ້າງທີມງານເຜີຍແຜ່ສະເພາະໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ ຊຸມ

ຊົນ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເປັນຕົັ້ນ. 

- ເພີື່ມທະວີໃນການສ້າງເຄ ອຂ່າຍໃນການໂຄສະນາໂດຍຜ່ານ: ຂ່າວທາງສ ື່ອອນລາຍ, ວິທະຍຸ, ໂທພາບ, ສາລະ

ຄະດີ, ແຜ່ນພັບ, ໂພດເຕີັ້ ແລະ ສ້າງແຫ ່ງຂ່າວໂດຍມີງົບປະມານສະໜັບສະໜູນ. 

- ເພີື່ມທະວີການລົງກວດກາລາດຕະເວນ: ຕາມແຫ ່ງຂ່າວ, ຕະຫ າດຊຸມຊົນ, ຮ້ານອາຫານ, ເຂດທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ, 

ຕາມລຽບຊາຍແດນ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມກວດກາລາດຕະເວນກັບກອງອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງຄຸ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນແລະປ່າປ້ອງກັນ ເປັນຕົັ້ນ.  

- ສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍສັງຄົມ ໃນວັນສ າຄັນຕ່າງໆເຊັົ່ນ : ວັນປູກຕົັ້ນໄມ້ ທີ 1 ມິຖຸນາ ແລະ ວັນປ່ອຍປາແຫ່ງຊາດ 

ທີ 13 ກໍລະກົດ ໃນທຸກໆປີ ແລະ ວັນສ າຄັນອີື່ນໆຂອງຊາດ. 

- ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ໃນການປ ກປັກຮັກສາສັດປ່າ ເຊັົ່ນ: ຄອກຂັງສັດປ່າ,ເຄ ື່ອງຈັບ

ສັດປ່າ,ເຄ ື່ອງມ ການແພດປະຖົມພະຍາບານຂັັ້ນຕົັ້ນ, ອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ອ ື່ນໆ. 

- ສ ບຕໍໍ່ໃນການລົງຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ ້ທັງ 7 ຕົວເມ ອງພາຍໃນແຂວງ. 

- ສົມທົບ ກັບກົມປ່າໄມ້ ລົງກວດກາຟາມລ້ຽງສັດປ່າ ຂ ັ້ນທະບຽນສັດປ່າ ໃຫ້ມີຂໍໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ. 

2. ອົງປະກອບສອງ: ການປະຕິບັດງານຂອງເຄ ອຄ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າ, ຂັັ້ນແຂວງ (P-

WEN), ຂັັ້ນເມ ອງ (D-WEN): 

- ປັບປຸງຄະນະປະສານງານ ຂັັ້ນແຂວງ (P-WEN) ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ (D-WEN) ໃຫ້ສາມາດດ າເນີນງານໄດ້ຢ່າງຕໍໍ່

ເນ ື່ອງ ໂດຍອີງໃສ່ ຄູ່ມ ການດ າເນີນງານ ຂອງLAO-WEN. 

- ເພີື່ມທະວີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈ າງວດ ແລະ ປະຈ າປີ ລະຫວ່າງຄະນະປະສານງານ ຂັັ້ນແຂວງ (P-WEN) ແລະ 

ຂັັ້ນເມ ອງ (D-WEN). 

- ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານໃຫ້ຄະນະປະສານງານ ຂັັ້ນແຂວງ (P-WEN) ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ (D-

WEN) ໃຫ້ ທົົ່ວເຖິງແລະເປັນປ ກກະຕິ. 

- ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ປະເທດເພືີ່ອນບ້ານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
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- ທັດສະນາສຶກສາ  ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງ, ປະເທດເພ ື່ອນບ້ານ ຫ   ປະເທດທີື່ຈະເລີນ 

ກ່ວາ ທີື່ມີ ລະບົບການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັດປ່າ ທີື່ໄດຮ້ັບຜົນດີ. 

- ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕາມການເຊີນຂອງກອງທຶນປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ 
 

3. ອົງປະກອບສາມ: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການຍ່ອຍ: 

- ມີຊ່ຽວຊານໂຄງການທີື່ສາມາດໃຫ້ຄ າແນະນ າທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລາຍງານ. 

- ມງີົບປະມານສະໜັບສະໜູນ,ມີອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້. 

- ມງີົບປະມານ ສ າລັບສະຕະວະແພດ ເພ ື່ອສາມາດຊ່ວຍ ແລະ ປະຖົມພະຍາບານສັດປ່າ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ. 

- ມີງົບປະມານ ຮັບໃຊ້ຫ້ອງການເຊັົ່ນ : ຄ່ານ ້າ, ຄ່າໄຟ, ຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ຄ່າສ້ອມແປງລົດເພ ື່ອກວດເຊັກຢ່າງເປັນ

ປ ກກະຕ.ິ 

- ເຄ ື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ: ໂນ໊ດບຸກ, ເຄ ື່ອງປິົ້ນ, ຈັກກັອບປີົ້ ແລະ ອຸປະກອນອ ື່ນໆທີື່ຈ າເປັນ. 
 

ຂ. ຄວນຈະຫລກີເວັັ້ນຫຍງັໃນຕໍໍ່ໜາ້ ?. 
 ພວກເຮົາ ຄວນຫ ີກເວັັ້ນບັນຫາ ການກ ານົດກິດຈະກ າ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດຕ່າງໆ ບໍໍ່ໃຫ້ມີລັກສະນະ ຊ ້າຊ້ອນກັນ 

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົເຂົັ້າໃຈຍາກ. 

 ພວກເຮົາ ຄວນຫ ີກເວັັ້ນ ການເກັບລາຍລະອຽດໃບບີນ ຕ່າງໆເຊັົ່ນ : ໃບບີນນ ້າມັນ ຫ   ອ ື່ນໆ ເພາະວ່າພວກ

ເຮົາໄດ້ ຂ ັ້ນແຜນເຄ ື່ອນໄຫວ ຕາມທີື່ ເລກທີື່ 4000/ກງ ກ ານດົໄວ້ແລ້ວ. 

 ຫ ີກລ້ຽງການສັບປຽ່ນ ຊັບຊອບ ພະນັກງານ ໃນໂຄງການ ທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນ ເຊັົ່ນ:ຜູຮ້ັບຜິດຊອບໂຄງ

ການ, ພະນັກງານການເງິນ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ຂອງລັດຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະວຽກງານ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຄ ື່ອນ

ໄຫວ ວຽກງານບໍໍ່ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ມີຂໍໍ້ບົກຜ່ອງໃນການສະຫ ຼູບລາຍງານ. 

ຄ. ຂໍໍ້ແນະນ າລວມອ ື່ນໆ 
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BKX-POFI Subproject Results Framework
Updated version Dec. 20, 2018

Subproject objective:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plan 11 18 25 30 36 40

Revised Plan        28 33              10        40 

Actual 24 27.5 32.5 36,25 40 40

Plan 3 6 9 3

Revised Plan 3 0 0 0

Actual 1 1 0 0 2

Plan 10 21 33 33

Revised Plan 10 0 0 0

Actual 4 15 5 5 29

Plan 14-/5 15-/5 17-/6 18-/6 20-/7 20-/7

Revised Plan 15-/2 17-/3 18-/5 20-/7 20-/7

Actual 10/0 15/1 15/0 24/0 15 -/0 15 -/0

Plan 24/0 36/1 36/2 40/4 20/4 20/4

Revised Plan 36/1 36/2 40/3 20/4 20/4

Actual 24/0 36/1 36/0 31 /0 13/0 13/1

Plan 0 1 1 2 2 2

Revised Plan 1 1 2 2 2

Actual 1 0 0 0 1

Plan 25 40 40 40 40? 40

Revised Plan 40 184
0

184 40

Actual 144 68 10 45 267

Plan 20 20 20 20 20 20

Revised Plan 37 37 37 20

0

0

0

0

POFI DOFI and POFI In 40  patrols and 4 inspection with Vietnamese officials.

Reported to the DOFI once, there is no national migration case.

7

SP Result indicator 1.1 Staff of SDA and SDA 

partner institutions that received formal short 

training course or participate in study tours  

(number) (cumulative)  

Annual 
POFI training plan 

and past record

POFI Coordinator 

in collaboration 

with DOFI M&E 

and EPF M&E

POFI Coordinator in 

collaboration with 

DOFI M&E and EPF 

M&E

SP Outcome indicator 5: International wildlife 

trade report submitted by POFI to DOFI 

(annual). 

# reports Annual DOFI IMS DOFI and POFI DOFI 

Female 

beneficiary

The indicator measures the number of individual staff of Subproject Delivery 

Agencies (SDA) and SDA partner institutions that receive eligible training and so, 

indirectly the strengthening of SDA and partners institutions capacities. “Formal 

short courses” refers to training with longer than 16 hours and less than 80 hours 

qualify. A person receiving several courses can be counted more than once.

The sub-indicator measures the level of female participation in training and track 

potential gender issues. The female beneficiary refers to the number of female 

participants in the total number of staff of SDA and SDA partner’s institutions that 

receive formal short courses or participate in study tours.

Indicators

Sub-project Outcome Indicators

SP Outcome indicator 1: Aggregate index of  

Bolikhamxay P-WEN capacity (annual) 
% Annual 

Index score

sheet filled out by 

BKX POFI

DPC organize the 

workshop to verify 
DPC 

C
o

re Unit of 

Measure
Baseline

10

To improve provincial capacity to combat illegal wildlife trafficking in Bolikhamxay province.

Target Values (Annual or Cumulative) Reporting

Frequency

Data Source/ 

Methodology

Resp. for 

Data Collection

Resp. for Data 

Analysis
Description (indicator definition etc.)

The indicator supports the PDO dimension “enforcement of wildlife laws.” This indicator measures the 

relative strength of the Lao Wildlife Enforcement Network (Lao-WEN) agencies (DOFI and POFI, E-Police, 

Customs) to enforce wildlife trafficking laws involving CITES 1 listed species, including capacity to detect, 

investigate and ultimately prosecute wildlife trafficking cases. Any Lao-WEN agency can open an 

investigation but only the public prosecutor’s office can prosecute; when a case is referred to the public 

prosecutor’s office for prosecution, the case is counted as ’1’ and reported in this matrix.  

Annual 

POFI IMS, 

verified by DOFI 

IMS and cases 

report

POFI Coordinator 

in collaboration 

with DOFI 

Investgation and 

EPF M&E

POFI Coordinator in 

collaboration with 

DOFI M&E and EPF 

M&E

0

Of the 15 domestic litigation cases and 1 case, cross-border trafficking of wildlife has been submitted to the 

prosecution prosecutor.

This indicator counts the number of wildlife trafficking cases opened for investigation by any of the Lao-WEN 

agencies. Opening a case for investigation is the intermediary step within the law enforcement process 

(detection, investigation, prosecution). This step allows law enforcement agencies to investigate, search and 

gather evidence necessary for prosecution. A case is considered open for investigation when a search 

warrant is issued. Any Lao-WEN agency can open an investigation; when this happens, and the agency is 

involved in the LENS2 project, a case is counted as ’1’ and reported in this matrix.

POFI Coordinator in 

collaboration with 

DOFI M&E and EPF 

M&E

0

0 DOFI 

POFI Coordinator 

in collaboration 

with DOFI 

Investgation and 

EPF M&E

DOFI 

Annual 

POFI IMS, 

verified by DOFI 

IMS and cases 

report

SP Outcome indicator 2: Wildlife trafficking 

cases involving CITES 1 listed species that are 

referred to the national and/or provincial public 

prosecutor office (among the number of cases 

opened for investigation) (number) (cumulative)

# case

SP Outcome indicator 2a: Number of wildlife 

trafficking cases opened for investigation 

(number) (cumulative)  

# case

SP Outcome indicator 3: Wildlife trafficking 

cases recorded in the IMS by POFI in 

Bolikhamxay (of which are international 

cases)(annual). 

# case Annual DOFI IMS

# staff

SP Outcome indicator 4: Patrolling that focus 

on wildlife crimes in border areas (annual)
# times Annual 

POFI, monitoring 

team  



BKX-POFI Subproject Results Framework
Updated version Dec. 20, 2018

Subproject objective:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indicators

Sub-project Outcome Indicators

C
o

re Unit of 

Measure
Baseline

To improve provincial capacity to combat illegal wildlife trafficking in Bolikhamxay province.

Target Values (Annual or Cumulative) Reporting

Frequency

Data Source/ 

Methodology

Resp. for 

Data Collection

Resp. for Data 

Analysis
Description (indicator definition etc.)

Actual 29 14 0 3 0 46

Plan 15-/3 20-/5 25-/5 30-/7 30-/7 30/7

Revised Plan 20-/5 25-/3 30-/5 30-/7 30/8

Actual 41/0 18/1 0 24 0 83/1

Plan 24/0 36/1 36/2 40/4 20/4 20/4

Revised Plan 36/1 36/2 40/3 20/4 20/5

Actual 24-/1 36/1 36/0 31/0 13/0 127/2

Plan 2 4 6 8 8 8

Revised Plan 4 6 8 8 8

Actual 1 1 0 4 2 8

Plan 2 4 4 4 3 3

Revised Plan 4 4 4 3 3

Actual 2 4 2 2 2 12

Plan 6 6 6 6 3 3

Revised Plan 6 6 6 3 3

Actual 6 6 4 5 6 27

Plan 0 2 4 4 4 4

Revised Plan 4 8 8 8 4

Actual 2 3 1 3 9

Plan 1-/0 1-/2 1-/4 1-/6 1-/7 1-/7

Revised Plan 1-/2 1-/4 1-/6 1-/7 1-/7

Actual 1-/0 1-/5 1-/6 1-/6 1-/7

Plan 1 0

Revised Plan 0

Actual 1 0 2

0

0

0

0

0

0

0

SP Result indicator 1.2 List of traders of 

wildlife, of wich is cross border trader) (annual)
# people

SP Result indicator 1.1 Staff of SDA and SDA 

partner institutions that received formal short 

training course or participate in study tours  

(number) (cumulative)  

Annual 
POFI training plan 

and past record

POFI Coordinator 

in collaboration 

with DOFI M&E 

and EPF M&E

POFI Coordinator in 

collaboration with 

DOFI M&E and EPF 

M&E

Female 

beneficiary

The sub-indicator measures the level of female participation in training and track 

potential gender issues. The female beneficiary refers to the number of female 

participants in the total number of staff of SDA and SDA partner’s institutions that 

receive formal short courses or participate in study tours.

POFI DOFI and POFI

SP Result indicator 1.3 Prevention and 

patrolling that focus on wildlife crime in risk 

border areas (annual)

# times Annual 
POFI, monitoring 

team  
POFI DOFI and POFI

In  28/0 , found in the middle: leopard, pork, squirrel, lizard, penguins, nipples, and poultry (weighing 739 kg). 

In the past, there has been no sign of a joint inspection with Vietnam

Annual 

POFI, see doc 

(accounting, 

background)

POFI DOFI and POFI The list of 2017 wildlife dealers will be 18, 2016, with 45 people considered to have dropped out. 2019 24 .

Inspection of 4 wild animal farms per year.

SP Result indicator 1.6 Strengthening the staff 

capacity in law enforcement capacity for District 

Forest Inspection Offices (key district with high 

wildlife crime) (annual)

# times Annual 
POFI, monitoring 

team  
POFI DOFI and POFI

The Steering Committee and the Forestry Supervisory Board are headquartered in Viengthong 1 

times,Thaphabad 2 times, Borikarn 1 time and Pakxan 1 time.

SP Result indicator 1.5 Patrol and Inspection 

in wildlife farms involved in international wildlife 

trade  (annual)

# times Annual 
POFI, monitoring 

team  
POFI DOFI and POFI

Sent a copy and summarize the case to the DOFI in which there is a case on the case of a case.

SP Result indicator 1.4 POFI reports on 

wildlife trade activities submitted to DOFI 

(annual)

# report Annual 
POFI, monitoring 

team  

There are reports of the D-WEN Faculty of khamkead . Pakakding and Viengthong District

SP Result indicator 2.1 P-WEN operated, and  

D-WEN established
set Annual POFI, see doc DOFI and POFI DOFI and POFI

Has upgraded the P-WEN and established D-WEN  Thaphabad, Khamkead, Viengthong, Pakking and 

Paksan.

SP Result indicator 1.7 Wildlife  Inspection 

and report by key District submitted to POFI 

(annual)

# Report/

D-WEN
Annual 

POFI, monitoring 

team  
POFI DOFI and POFI

Component 2: P-WEN operations 

0

Completion of renovation and renovation of provincial forest inspection and animal treatment centers from 

early 2017

SP Result indicator 2.2 Renovation of POFI 

Office and Animal health care facility in 

Khamkeuth District

# Annual DOFI to inspect POFI 0



BKX-POFI Subproject Results Framework
Updated version Dec. 20, 2018

Subproject objective:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indicators

Sub-project Outcome Indicators

C
o

re Unit of 

Measure
Baseline

To improve provincial capacity to combat illegal wildlife trafficking in Bolikhamxay province.

Target Values (Annual or Cumulative) Reporting

Frequency

Data Source/ 

Methodology

Resp. for 

Data Collection

Resp. for Data 

Analysis
Description (indicator definition etc.)

Plan 100 200 300 300

Revised Plan 0 300

Actual 93 85 202 215 215

Plan 2 6 9 12
12

12

Revised Plan 2 9 12 15 ? 12

Actual 1 1 1 1 4 5

Plan 4 4 4 4 4 4

Revised Plan 4 4 4 4 4

Actual 2 2 3 4 2 13

Plan 2-/1 2-/2 2-/3 2-/3 2-/3 2-/3

Revised Plan 2-/2 2-/3 2-/3 2-/3 2-/3

Actual 2-/1 ? 0 0 0

Plan 50 70 90 100 100 100

Revised Plan 70 90 100 100 100

Actual 83 79 91 91 91 99

  ຫົວ ໜ້າ ໂຄງ ການ ຍ່ອຍ.

 

50

0

Component 3. Subproject administration and monitoring

SP Result indicator 3.1 Numbers of DOFI 

mission to support and supervise POFI (annual)
# mission

SP Result indicator 2.3 Wildlife crime cases 

detected by law enforcement officers of SDAs 

supported by the project (number) (cumulative)

# case Annual 

POFI IMS, 

verified by DOFI 

IMS and cases 

report

POFI Coordinator 

in collaboration 

with DOFI M&E 

and EPF M&E

POFI Coordinator in 

collaboration with 

DOFI M&E and EPF 

M&E

This indicator supports the PDO dimension: “wildlife law enforcement.” It aims at measuring the strength and 

effectiveness of SDAs to prevent and detect wildlife crimes through the implementation of their core activities 

such as patrolling, check point control, etc. Wildlife crime cases detected refers to domestic and/or 

international evidence of a potential crime detected, inspected, found and/or confiscated. 

0

POFI, monitoring 

team
 POFI and  EPF EPF

The Inspectorate has coordinated the inspection of wildlife and has recommended the two inspection work in 

Viengthong and Khemkead.

SP Result indicator  2.4 Workshop on 

coordination and cooperation in planning, 

information exchange as (5 within province, 5 

with neigboring provinces and 5 with countries) 

(cumulative)  

# times Annual 

POFI, see doc 

(records, reports 

and agreement)

POFI POFI0

0

ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ    ຫົວ ໜ້າ ກອງກວດ ກາ ປ່າ ໄມ້ ແຂວງ            

The report will be sent to the 1st Ward, following the recommendations of the EPF and will be delivered by 

January 20, 2018.

SP Result indicator 3.3 Capacity to deliver 

output as defined in the AWPB (annual)
% Annual 

POFI, monitoring 

team ນສ EPF All 70 activities, completed successfully 58, are running at 11 and have not started 01 activities.

SP Result indicator 3.2 Progress reports 

prepared of which quality in all aspect 

(Monitoring, procurement and fiancial 

management) rated satisfactory or higher 

(annual)

# report/

quality
Annual 

POFI, monitoring 

team
 POFI and  EPF EPF

Participate in a one-off workshop in Hating province (Vietnam)

Annual 
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