ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
************************

ບົດລາຍງານສະຫລຸບປິດໂຄງການຍ່ອຍ

ກະກຽມໂດຍໂຄງການຍ່ອຍ:ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແຂວງວຽງຈັນ
ທົບທວນ-ກວດກາໂດຍວິຊາການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ: ກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ
ວັນທີສົົ່ງ: 15/06/2021 ວັນທີທົບທວນ: 25/06/2021
ວັນທີສົົ່ງບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ ສະບັບເຊັນ:30/07/2021
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I.

ຂໍ້ມນ
ູ ທົວ
ົ່ ໄປກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ
ເລກທີໂຄງການ : CBI-013-LENS2
ຊືື່ໂຄງການ: ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແຂວງວຽງຈັນ
ທີຕ
ື່ ງັັ້ ໂຄງການ:ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ
ຖະໜົນ: ໂພນໝີ-ເມືອງເກົົ່າ, ບ.ໂນນສະຫວ່າງ, ມ.ວຽງຄໍາ, ຂ.ວຽງຈັນ.
ອົງການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ : ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ
ຊືຫ
ື່ ວ
ົ ໜ້າໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ຕິດຕໍ່ ເບີໂທ ແລະ ອີເມວ: ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ແກ້ວພົມມາ ຮອງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນ ແລະປ່າ ປ້ອງກັນແຂວງວຽງຈັນ
ວັນທີເຊັນສັນຍາ:23/08/2017
ໄລຍະເວລາໂຄງການຕາມແຜນ:
ໄລຍະເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ:
ການຕໍ່ສັນຍາໂຄງການຄັັ້ງຫລັງສຸດ:

ແຕ່ວັນທີ 23/8/2017

ຮອດວັນທີ 31/12/2020

ແຕ່ວັນທີ 23/8/2017

ຮອດວັນທີ 30/04/2021

ແຕ່ວັນທີ 01/04/2021

ຮອດວັນທີື່ 30/06/2021

ຈໍານວນຄັັ້ງທີື່ຂຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຍ່ອຍ: 02 ຄັງັ້
ງົບປະມານທັງໝົດທີື່ອະນຸມັດ: 599,998 $.
ງົບປະມານຕົວຈິງທັງໝົດທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ ຄສລ2: 599,998 $
ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງທັງໝົດ:599,998 $
ຍອດຄົງເຫລືອງົບປະມານ (ເປັນເງິນໂດລາ): 0 $
ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະເຮັດຫຍັງກັບທຶນທີື່ເຫລືອ: (ໝາຍ  ເອົາ 1 ທາງເລືອກ ລຸ່ມນີ)ັ້
 ສົົ່ງທຶນທີື່ເຫລືອຄືນໃຫ້ໂຄງການແມ່ ຄສລ2
 ນໍາໃຊ້ເພືື່ອຈຸດປະສົົ່ງອືື່ນໆ, ໃຫ້
ລະບຸ_____________________________________________
II.

ຜົນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ

2.1.

ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ສະຖານະຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
ໃສ່ລາຍການ ຈຸດປະສົງ ຊຶື່ງກໍານົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ອະນຸມັດ ແລະ ສະຖານະຜົນສໍາເລັດ:
ຈຸດປະສົງຂອງ

ຄວາມຄືບໜ້າຕົວຈິງ ທີື່ບນ
ັ ລຸໄດ້

ເຫດຜົນທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າມາດ

ໂຄງການຍ່ອຍ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ບັນລຸໄດ້
ຕາມຈຸດປະສົງ

ສ້າງຄວາມອາດ

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕັັ້ງແຕ່ເລີື່ມຕົັ້ນມາຮອດໄລຍະທ້າຍຂອງ

ສາມາດຂອງຂະແໜງ

ໂຄງການ ສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງທີື່ວາງໄວ້ຄື:

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

- ພະ ນັກງານຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມ

ໃນລະດັບແຂວງ,

ໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄປທັດສະນະສືກສາຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການຄຸ້ມ
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ເມືອງ

ແລະ ເຂດໝູ່ ຄອງປ່າສະຫງວນ ຢູ່ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ເຮັດໃຫ້ພະນັກ ງານມີ

ບ້ານ

ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະສານງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນດີ

ຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດ ຂືັ້ນ. ໂດຍສະເພາະການຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ ເຂດຫວງຫ້າມ, ເຂດຄຸ້ມ
ປ່າສະ ຫງວນ ພູມືດ- ຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ປັກຫັກໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ, ການກວດກາລາດ ຕະເວນ
ພູສັນເຂືື່ອນ

ແບບມີ ໂດຍໃຊ້ໂປແກມສະມາດໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ

ຈິດສໍານືກດ້ານການອະນຸລັກ.

ຊົນໃຫ້ມີຄວາມຍືນ

- ປະຊາຊົນໃນ 4 ເມືອງ 21 ບ້ານອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນໄດ້ຮັບຮູ້ຂອບເຂດ

ຍົງ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້, ສັດນໍໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ເນືື່ອງ
ຈາກການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານຶກດ້ວຍຫາຍຮູບແບບ
ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່

ແລະ

ໄດ້

ຕິດພັນກັບຂໍ້

ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກ ຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລື, ການວາງແຜນ, ການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການລາຍງານ ເຮັດ
ໃຫ້ຫາຍຄອບຄົວໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີລາຍຮັບເພີື່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຄອບຄົວທີື່ມີລາຍຮັບໜ້ອຍທີື່ອາໃສປ່າໄມ້ ໄດ້ຫຸດຜ່ອນການໄປຊົມ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.
- ບັນຫາໄພຂົມຂູ່ຕໍ່ປ່າສະຫງວນ ເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ, ຕັດໄມ້, ລ່າສັດ
, ເກັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແມ່ນຫຸດລົງ. ພົບເຫັນ
ສັດປ່າຫາຍຂືັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເມີຍ-ກະທິງ, ເສືອໄຟ, ເຫງັນ, ລີງ...
2.2.

ວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບຫກ
ັ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ສະພາບຜົນສໍາເລັດ.

ໃສ່ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຫກ
ັ ຊຶງື່ ກໍານົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີອ
ື່ ະນຸມດ
ັ ແລະສະຖານະຜົນສໍາເລັດ:
ຜົນໄດ້ຮັບຫກ
ັ ຂອງ

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຫກ
ັ ທີບ
ື່ ັນລຸໄດ້

ເຫດຜົນທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າມາດ

ໂຄງການຍ່ອຍ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ບັນລຸໄດ້ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ
ທີກ
ື່ າໍ ນົດ

1.ຄະແນນຂອງເນືັ້ອທີື່ ຈາກຜົນກອງປະຊຸມປະເມີນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືອນ
ປ່າສະຫງວນຈາກ

ວັດດ້ວຍ ເຄືື່ອງ ມືທີື່ມີປະສິດທິພາບ(METT) ມີພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າ

ການຄຸ້ມຄອງວັດດ້ວຍ ໃນວັນທີື່ 28 ທັນວາ 2020 ໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການ ໄດ້ໃຫຄະແນນຕາມ
ເຄືື່ອງ ມືທີື່ມີປະ ສິດທິ ແບບຝອມ 30 ຂໍ້ ມີຄະ ແນນທັງໝົດໄດ້ 33 ເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ
ພາບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຫງວນດັົ່ງກ່າວມີຄະແນນເພີື່ມຂຶັ້ນ 27 ຄະແນນ ຈາກ 6 ຄະແນນໃນຂໍ້ມູນ
ປ່າສະຫງວນ ພູມືດ-ພູ

ພືັ້ນຖານ ຫົວຂໍ້ທີື່ຄະແນນເພີື່ມຂືັ້ນມີຂໍ້ 2,3,4,6,7,8,14,17,18 ແລະ

ສັນເຂືື່ອນ(ຄະແນນ)

26ເຫັນວ່າມີການຄຸ້ມຄອງໄດ້ດີຂືັ້ນສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍເນືື່ອງຈາກ

ຈະເພີັ້ມຂືັ້ນຫາຍກວ່າ

ວ່າມີລະບຽບການຄູ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການ, ການໂຄສະນາ

10%

ເຜີຍແຜ່ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງດັົ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານອຸປະ ກອນ ຮັບໃຊ້
, ງົບປະມານທີື່ບໍ່ຍືນຍົງ, ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມປະສານງານກັບພາກສ່ວນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົົ່າທີື່ຄວນ.ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນສ້າງກົນ
ໄກການເງີນແບບຍືນຍົງ,

ພັດທະນາແຫ່ງທ່ອງທຽວແບບອະນຸລັກ,

ຫາ

ແຫ່ງທືນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້.
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2.ດັດສະນີສະສົມ ▪

ໃນຄັັ້ງວັນທີື່ 16 ທັນວາ 2020 ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນດັດສະນີສະສົມ

ຄວາມສາມາດຂອງພະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ໃນ
ນັກງານຂະແໜງຄຸ້ມ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ຢູ່ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈນມີ

ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົັ້ື່າຮ່ວມ ຜ່ານການປະເມີນດັດສະນີຄວາມສາມາດ
ປ່າໄມ້ໃນການຄຸ້ມ

ຂອງພະນັກງານ ເຫັນວາມີຄະ ແນນເພີື່ມຂືັ້ນຈາກ 5% ໂດຍພືນຖານ ເປັນ

ຄອງປ່າສະຫງວນ

36%ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການ ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຄື:1) ພະ

ແລະ ສັດປ່າ(ປະຈໍາປີ) ແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ມີພະນັກງານຫ າຍກ່ວ າ 20 ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶ ກ
ເພີັ້ມຂືັ້ນຢ່າງ

ໜ້ອຍ ອົ ບ ຮົ ມ ວິ ຊ າທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ແຕ່ ຍ ັ ງ ບໍ່ ມ ີ ຜ ົ ນ ຕ ໍ່ ຜ ູ ້ ຮ ່ ວ ມງານ, 2)ມີ ຄ ະນະ

20% .

ກໍ າ ມະການປ່ າ ສະຫງວນ ແລະ ການຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ການຄຸ ້ ມ ຄອງປ່ າ ສະຫງວນ
(ສາລັບ 1 ແຫ່ງ) ທີື່ມີການດາເນີນດີພສົມຄວນ, ພົວພັນຄະນະກາມະການ
ສີື່ງແວດລ້ອມຂັັ້ນແຂວງໄດ້ເປີດກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນບາງຄັັ້ງທີື່
ກ່ຽວພັນກັບປ່າ, 3) ມີຂັັ້ນຕອນການປະສານງານສໍ າລັ ບລະດັ ບ ຂັັ້ນ ຕ່ າງໆ
ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຮ່ວມ, ກັບການສ້າງລະບຽບ,ການສ້າງແຜນ,ລາຍງານ
ໄດ້ດີສົມຄວນ, ແຕ່ຍັງບມ
ໍ່ ີຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຕານ່າງການເຮັດວຽກເທືື່ອ, 4)
ງົບປະມານພຽງພສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນຈໍານວນນ້ອຍ, ແຕ່ວ່າ
ມີ ອ ຸ ປ ະກອນ ແຫລ່ ງ ຊັ ບ ພະຍາກອນຈໍ າ ນວນຫນື ື່ ງ , ເຮັ ດ ໃຫ້ ວ ຽກງານ
PAFO ສະຫນອງຕໍ່ບັນຫາໄດ້ຢ່າງຊ້າໆມີພຽງເຂດອະນຸລັກສອງສາມບ່ ອນ
ໄດ້ ຮັ ບ ທື ນ ແຕ່ ວ ່ າປະຕິ ບ ັ ດບ ໍ່ ໄດ້ ຢ່ າງຕ ໍ່ ເ ນື ື່ ອງ. 5) ມີ ກ ອບກົ ດໝາຍ, ມີ
ລະບຽບການຕ່ າງໆເພືື່ ອປ້ ອງກັນ ປ່ າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າແລ້ວ , ແຕ່ຢ່າງໃດກ
ຕາມຍັງມີບາງປັດໃຈທີື່ຍັງກີດຂວາງຢູ່ ຊືື່ງເຮັດໃຫ້ການບັງ ຄັບ ໃຊ້ກົ ດໝາຍ
ຍັງບມ
ໍ່ ີປະສິດທິຜົນດີພ. ມີສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດທີື່ຈະແຈ້ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແຕ່ຍັງມີບັນຫາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງ. 6) ມີແຜນຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມ ແຜນວຽກປະຈໍາປີ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ
ການຈັ ດຕັ ັ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ແຕ່ ວ ່ າມັ ນ ຍັ ງ ບ ທັ ນ ປະສົ ມປະສານແຜນການຂອງ
ພາກສ່ ວ ນອື ື່ ນ .7)ມີ ກ ານຄວບຄູ ມ ດ້ າ ນວຽກງານອະນຸ ລ ັ ກ ຈາກອົ ງ
ການຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ລະດັ ບ ແຂວງ, ຄະນະຊີ ັ້ ນ ໍ າ ຂັ ັ້ ນ ແຂວງໃນການຄຸ ້ ມ ຄອງປ່ າ
ສະຫງວນ, ຫື ຄະນະກໍ າມະການສີ ື່ ງ ແວດລ້ ອມຂັ ັ້ ນ ແຂວງ ໄດ້ ພິ ຈາລະນາ
ເປັນໜ້າວຽກທີື່ສໍາຄັນ ແລະ ໂດຍສະເພາະມີການຊີັ້ນໍາຢ່ າງໃກ້ສິດຈາກ ພະ
ແນກກະສິ ກ ໍ າ ແລະ ປ່ າ ໄມ້ ຕໍ່ ວ ຽກງານປ່ າ ໄມ້ ແລະ ພຊສ ຕ ໍ່ ດ ້ າ ນ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ 8)ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການສ່ວນຫາຍໄດ້
ຖືກກໍານົດ ແລະ ເປັນບູລິມະສິດ, ຄູ່ມືໄດ້ຖືກກະກຽມໃນລະດັບຊາດ ເຊັົ່ນ:
ກົມປ່າໄມ້.

3.ຈານວນພະນັກງານ

ພະນັກງານ ກຄສປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຝືກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄປ

ຂອງ ກຄສປ ແຂວງ ທັດສະນະສືກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຄື: ຝຶກອົບຮົມ CEF 16
ວຽງຈັນ ແລະ ສະຖາ ຄົນ, ຝືກອົບຮົມລາດຕະເວນ ແລະ ການໃຊ້ສະມາດ 22 ຄົນ, ຝືກອົບຮົມ
ບັນທີື່ກ່ື່ຽວຂ້ອງໂດຍ

ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ 20 ຄົນ, ຝືກອົບຮົມວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ 19 ຄົນ,

ກົງ (ໃນນັັ້ນມີເພດຍິງ ຝືກອົບການຄຸ້ມຄອງຕິດ ຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ 31 ຄົນ, ຝືກອົບຮົມ
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20%) ຈະໄດ້ຮັບ ເຂົັ້າ ການພັດທະນາຊີ ວິດການເປັນຢູ່ 11 ແລະ ທັດສະນະສືກສາພາຍ 15 ຄົນ,
ຮຽນໃນຊຸດຝຶກ
ອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ

ທັດສະ ນະສືກສາຕ່າງ ປະເທດ 19 ຄົນ, ປູກຈິດສໍານຶກ 21 ຄົນ, METT
ຫື 2 ຄົນ ແລະ, ຝືກອົບຮົມການຕັັ້ງກ້ອງຖ່າຍສັດປ່າ 10 ຄົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

ໄປຖອດຖອນ

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກອງທືນອະນຸລັກຂັັ້ນບ້ານ 3 ຄົນ, ລວມທັງ

ບົດຮຽນຈາກການສືກ

ໝົດ 190 ຄົນ, ມີເພດຍິງ 55 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 30.22% ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມ

ສາພາກສະ

ຮູ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໄດ້ໃນ

ໜາມຕົວຈິງ

ລະດັບດີຂືັ້ນ

4.ຈານວນບ້ານທີື່ຢູ່

ໄດ້ສໍາເລັດສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານ

ໃນ ຫື ຢູ່ອ້ອມຂ້າງປ່າ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູໃຫ້ບ້ານ
ສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນ

ແລະ
21

ສະໜັບສະໜູນທືນກິດຈະກໍາ
ບ້ານ.

ມູນຄ່າທັງ

ໝົດ

1,302,133,000 ກີບ ໃນຮອບວຽນທີື່ 1 ໄດ້ສົົ່ງເສີມທະນາກິດຈະກໍາຕໍໍ່າ

ເຂືື່ອນ ທີື່ໄດ້ຮັບການ ຫູກ 246 ຄອບຄົວ, ກິດຈະກໍາແປຮູບຜະລິດຕະພັນປາ 78 ຄອບຄົວ, ກິດ
ສະໜັບສະໜູນຈາກ

ຈະກໍາປູກສາລີ 48 ຄອບຄົວ, ກິດຈະກໍາປູກມັນຕົັ້ນ 15 ຄອບຄົວ ກິດຈະ

ໂຄງການ, ໄດ້ປະຕິບັດ ກໍາປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ 155 ຄອບຄົວກິດຈະກໍາລ້ຽງໝູ 16 ຄອບຄົວ
ຕາມແຜນ ແລະ ຂໍ້ຕົກ ສ້ອມແປງນໍໍ້າລີນ 2 ແຫ່ງ, ສະຖານທີຖີັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 1 ແຫ່ງສ້າງວັງສະຫງວນ
ລົງເພືື່ອການອະນຸລັກ

4 ແຫ່ງ ເຊີື່ງສາມາດສົົົ່ງເສີມຄອບ ຄົວທຸກຍາກ, ກຸ່ມບຸກລຸກປ່າໄມ້ ໃຫ້ຊຸມ

(ປະຈາປີສຸດທ້າຍ)

ຊົນມີລາຍຮັບໃຫ້ດີຂືັ້ນ ແລະ ຫຸດຜ່ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ຕາມສັນຍາ
ອະນຸລັກ ບາດ ກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນສືບຕໍ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄຸ້ມ
ຄອງໃຫ້ດີຂືັ້ນ

ປະຊາຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຫາຍຂືັ້ນ

ໂດຍສະ ເພາະຫຸດຜ່ອນການເຂົັ້າໄປຕັດໄມ້, ການລ່າສັດ, ການເກັບກູ້ເຄືື່ອງ
ປ່າຂອງດົງ ແລະ ບັນຫາໄຟໄໝ້ປ່າຫຸດໜ້ອຍລົງ.
5. ພາຍໃນພືັ້ນທີື່ ປ່າ ການເຄືື່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ຕັັ້ງກ້ອງຖ່າຍສັດປ່າ ພາຍໃນ
ສະ ຫງວນ ພູມືດ-ພູ ພືັ້ນທີື່ປ່າສະ ຫງວນ ພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ເຊິື່ງມີການປະເມີນສະຖານະພາບ
ສັນເຂືື່ອນ ເຊິື່ງມີການ ຂອງສັດປ່າ ແລະ ໄພຄຸກຄາມ ເນືັ້ອທີື່ທັງໝົດ 24,300 ເຮັກຕາ ພົບເຫັນ
ປະເມີນສະຖານະພາບ

ຮ່ອງຮອຍສັດປ່າ 161 ຈຸດ ແລະ ຈາກການຕັັ້ງກອງຖ່າຍສັດປ່າ ສາມາດ

ຂອງສັດປ່າ ແລະ ໄພ ຖ່າຍຮູບ ສັດປ່າທີື່ສໍາຄັນຫາຍຊະ ນິດຄື: ເມີຍກະທິງ, ເສືອໄຟ,ເຫງັນ, ໝູປ່າ
ຄູກຄາມ

ຈາກການ ,ໄກ່ປ່າ, ເໝັັ້ນ,ໝີ, ຟານ, ລີງ, ໝາຈອກ, ກະຮອກ ແລະ ນົກຄໍ່. ໃນຕໍ່ໜ້າ

ກວດກາລາດຕະເວນ
ແລະ

ແມ່ນຄວນມີການສືກສາຄົັ້ນຄົັ້ວດ້ານຊະນິດພັນພືດ ແລະ ສັດປ່າທີື່ສໍາຄັນ.

ການຕັັ້ງກ້ອງ

ຖ່າຍສັດປ່າ.
6. ເຂດພືັ້ນທີື່ພາຍໃນ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ(2015-2020) ມີ 9 ປະເພດ
ປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູ
ສັນເຂືື່ອນ

ທີດ
ື່ ິນ ແລະ ປ່າໄມ້ (ໂດຍການປະເມີນຈາກກົມປ່າໄມ້).

ບ່ອນທີ
1)ື່ 1) ໃນປີ 2015, ເນືັ້ອທີື່ທັງໝົດຂອງປ່າດົງດິບມີຈໍານວນ 1.969,67

ອັດຕາການສູນເສຍ

ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນ ປີ 2020 ໄດ້ຖືກຫັນປ່ຽນເປັນ ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບພຽງແຕ່

ປ່າໄມ້ແມ່ນໄດ້ຮັບ

0,01 ຮຕ. ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງຂອງ ປະເພດປ່າດັົ່ງກ່າວ ກຄື

ການວັດ ແທກ

ເນືັ້ອທີື່ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າດົງດິບ ແມ່ນສາມາດຮັກສາໄດ້ ຫລື ບໍ່ມີການ
ປ່ຽນແປງ.
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2) 2) ເນືັ້ອທີື່ທັງໝົດຂອງປ່າປະສົມປ່ຽນໃບ ມີຈໍານວນ 16.913,48 ຮຕ ໃນປີ
2015 ຊຶື່ງເຫັນວ່າມີການເພີັ້ມຂືັ້ນ ຈານວນ 578,36 ເຮັກຕາ; ໂດຍລວມ
ເນືັ້ອທີື່ປະເພດປ່າດັົ່ງກ່າວໄດ້ເພີັ້ມຂືັ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງປ່າເຫລົື່າຈໍາ
ນວນ 85,24 ຮຕ ແລະ ພືັ້ນທີື່ກະສິກາອືື່ນໆ ຈໍານວນ 5,53 ຮຕ. ຕາມການ
ຄາດຄະເນວ່າໃນມືື່ອກ່ອນ

ການປະເມີນຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້

(2015-

2020) ແມ່ນໄດ້ເພີັ້ມຂືັ້ນ ຍ້ອນການສູນເສຍຫລືການປ່ຽນແປງຂອງປະເພດ
ປ່າອືື່ນ ໂດຍສະເພາະ ປ່າເຫລົົ່າ ແລະ ເຂດກະສິກໍາເນີນສູງ.
3) 3) ເນືັ້ອທີື່ທັງໝົດຂອງ "ປ່າໄມ້ປ່ອງ" ເຫັນວ່າມີການຄົງຕົວ ບໍ່ມີການ
ປ່ຽນແປງຈາກ 1.041,57 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2015 ຮອດປີ 2020.
4) 4) ເນືັ້ອທີື່ທັງໝົດຂອງ "ປ່າເຫລົົ່າ" ຕາມລະຫັດ 22 ມີ ປະມານ 2.673,16
ເຮັກຕາ ໃນປີ 2015 ເຊິື່ງເນືັ້ອທີື່ຈໍານວນນີັ້ແມ່ນຫລຸດລົງ ຈໍານວນ 640,53
ຮຕ ໃນປີ 2020 ໂດຍການຫັນປ່ຽນເປັນ ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບ ຈໍານວນ
670,39 ຮຕ ແລະ ປ່າປູກ ຈານວນ 106,74 ຮຕ ໃນປີ 2020.
ໂດຍລວມ ການປ່ຽນແປງຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະ 2015
ຫາ 2020 ແມ່ນມີຈໍານວນ 19.952 ເຮັກຕາ ປະມານ 80,75 ເປີເຊັນ
ຂອງເນືັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ທັງໝົດ

ແລະ

ເນືັ້ອທີື່ປ່າປົກຫຸ້ມ

ເພີັ້ມຂືັ້ນເປັນ

20.660,93 ເຮັກຕາ ຊຶື່ງເພີັ້ມຂືັ້ນເປັນ 83,62 ເປີເຊັນ; ຂໍ້ມູນອັນສໍາຄັນນີັ້
ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະ
ການຈັດອັນດັບຄວາມສໍາຄັນ ເພືື່ອກະກຽມ ຫື ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ LENS2 ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ແບບຍືນຍົງ.
7. ກລະນີອາດຊະຍະ ທີມງານລາດຕະເວນ ໄດ້ເຄືື່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນພາຍໃນພືັ້ນທີື່ ປ່າ
ກໍາສັດ ປ່າທີື່ພົບເຫັນ ສະຫງວນ ພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ເຊິື່ງມີການປະເມີນສະຖານະພາບຂອງສັດປ່າ
ໂດຍທີມງານກວດ

ແລະ ໄພຄູກຄາມ ໃນ ເນືັ້ອທີື່ 24,300 ເຮັກຕາ. ພົບເຫັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່

ກາລາດຕະເວນ ຢູ່ໃນ ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ 176 ກລະນີ ຄື: ການບຸກລຸກນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ, ການຕັດໄມ້
ເຂດປ່າສະຫງວນພູ

, ເກັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ, ລ່າສັດປ່າ (ແຮ້ວດັກສັດ, ແຄ່ມລ່າສັດ) ແລະ ໄຟໄ

ມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ

ໝ້ປ່າ ຜ່ານການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສາມາດບັນລຸລືື່ນຄາດໝາຍຕາມແຜນ 6
ກລະນີ ຖ້າທຽບຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະປີ ເຫັນວ່າໄພຄຸຄາມຕໍ່ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້
ຫຸດລົງ ເນືື່ອງຈາກວ່າມີການກວດກາລາດຕະເວນເປັນປົກກະຕິ, ມີການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານຶກຢ່າງທົົ່ວເຖິງ,

ຊາວບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຫາຍຂືັ້ນ ເຮັດໃຫ້ໄພຂົມຂູ່ຕໍ່ສັດປ່າຫຸດລົງໃນແຕ່
ລະປີ.
8.

ການປັບປຸງແຜນ ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ໄດ້ມີການປືກສາຫາລືກັບທຸກ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ

ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຄື:

ຈັດກອງປະຊູມຜາື່ນແຜນໃນລະດັບເມືອງວັນທີ

ຫງວນພູມືດ-ພູສັນ

29/12/2019, ໃນຄັັ້ງວັນທີື່ 17 ກຸມພາ 2020 ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາ

ເຂືື່ອນ,ແຜນນີັ້ຈະເປັນ

ຫາລືເພືື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັບຊ່ຽວຊານກົມປ່າ

ໄມ້ກ່ຽວກັບການ

ຖືກປັບ ປຸງໂດຍໜ່ວຍ ປັບປຸງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ໃນໄລຍະ 5 ປີ
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ງານຄຸ້ມຄອງປ່າ

2021-2025 ຢູ່ທີເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ, ມີພະນັກງານເຂົັ້າຮ່ວມ

ສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນ

ທັງໝົດ 10 ຄົນແລະ ຈັດກອງປະຊູມຜາື່ນແຜນໃນລະດັບແຂວງວັນທີ

ເຂືື່ອນໂດຍອີງຕາມ

30/9/2020

ປະສົບການຈາກ

ເຂືື່ອນ ປີ 2021-2025ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກຢັງັ້ ຢືນທາງດ້ານວິຊາການຜ່ານກົມ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ປ່າໄມ້ຮັບຮອງ ສະບັບ ເລກທີ119/ກປມ,ລົງວັນທີ23/22021,ຮັບຮອງ

ພາກສະໜາມ
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2.3.

ວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ສະພາບຜົນສໍາເລັດ.

ໃສ່ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍ ຊຶື່ງກໍານົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ອະນຸມັດ ແລະ ສະຖານະຜົນສໍາເລັດ:
ຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍຂອງໂຄງການ

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຍ່ອຍ ທີື່ບນ
ັ ລຸໄດ້

ເຫດຜົນທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າ ມາດ

ຍ່ອຍ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ບັນລຸໄດ້ຕາມຜົນໄດ້
ຮັບຍ່ອຍທີກ
ື່ ໍານົດ

ອົງປະກອບທີ I. ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ກຄສປ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ
1.1.ພະນັກງານຂະແໜງ ▪

ຝືກອົບຮົມການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ, ການນໍາໃຊ້GPS ແລະ

ຄປມ ແຂວງ ແລະ ພະນັກ smart patrol.
ງານເມືອງໄດ້ຮັບການຝຶກ

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້: 1 ຄັັ້ງ (16 ຄົນ)

ອົບຮົມການກວດກາລາດ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ທັນໄດ້ຝຶກ

ຕະເວນ ແລະ ບັງ ຄັບໃຊ້ - ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 4 ຄັັ້ງ (22 ຄົນ ຄົນ)
ລະບຽບກົດໝາຍ,ການນໍາໃຊ້
▪ ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸລືື່ນເປົັ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ໄດ້
GPS ແລະ smart patrol. ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຄູຝືກ ແລະ ງົບປະມານ ຈາກກົມປ່າ
ໄມ 3 ຄັັ້ງ ( 6 ຄົນ) ຝຶກສະເພາະການໃຊ້ smart patrol ແລະ ໄດ້
ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນໍໍ້າເທີນ
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ຄົນ ໂດຍໃຊ້ ທືນຂອງໂຄງການຍ່ອຍເອງເຊີື່ງໄດ້ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ
ການສ້າງຍຸດທະສາດລາດ ຕະເວນ, ການສ້າງທີມງານເຄືອຂ່າຍ ແລະ
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາດ

ຕະເວນຫັງຈາກທີື່ໄດ້ຝຶກແລ້ວພະນັກງານ

ດັົ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການກວດກາລາດຕະເວນເຂດພືັ້ນທີື່ເປົັ້າໝ
າຍຂອງຕົນໄດ້ດີພສົມຄວນ.
1.2.ພະນັກງານ

ກຄສປ
▪ ຝຶກອົບຮົມໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່,ປູກຈິດສໍານຶກວຽກງານອະນຸລັກ

ແຂວງ (ປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.
ສັນເຂືອນ) ແລະ ພະນັກ ງານ - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້ :

1 ຄັັ້ງ ( 16 ຄົນ)

ເມືອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ :

ບໍ່ທັນໄດ້ຝຶກ.

ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່,

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

2 ຄັັ້ງ( 21ຄົນ)

ປູກຈິດສໍານຶກວຽກງານອະນຸ▪

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸລືື່ນເປົັ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ໄດ້

ລັກຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້

ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຄູຝືກຈາກກົມປ່າໄມ້ ເຊິື່ງພະ ນັກ
ງານຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນລົງໂຄສະນາ
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ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ຕະ ຫາດ ແລະ ໂຮງຮຽນເຂດອ້ອມຂ້າງປ່າ
ສະຫງວນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
1.3.ພະນັກງານ

ກຄສປ
▪ ຝຶກອົບຮົົ່ມການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ແຂວງ (ປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູ - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

1 ຄັັ້ງ ( 20 ຄົນ)

ສັນເຂືອນ) ແລະ ພະນັກ ງານ - ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ທັນໄດ້ຝຶກ

ເມືອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ(ຫ້ອງ ການ - ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 2 ຄັັ້ງ (19 ຄົນ)
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ
▪ ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວສາມາດບັບລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ໄດ້ຮັບ
ຫ້ອງການອືນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ການສະໜັບສະໜູນຄູຝຶກຈາກກົມປ່າໄມ້ໄດ້ຝືກກຽວກັບຄູ່ມືຂັັ້ນ

ໄດ້ຝຶກອົບຮົົ່ມໃນການວາງ

ຕອນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ການແຕ້ມແຜນທີື່. ເຊິງການ

ແຜນການນໍາໃຊ້ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ

ຝຶກຈໍານວນຄົນບໍ່ຄົບຕາມແຜນ 1 ຄົນ ເນືື່ອງຈາກງົບປະມານຕາມ

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ແຜນບໍ່ພຽງພ

ຍ້ອນໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຄູຝືກຈາກກົມປ່າໄມ້

ມາຝືກໃຫ້. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມພະນັກ ງານ ທິມງານໂຄງການ
ສາມາດລົງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ 21 ບ້ານເປົາໝາຍຂອງໂຄງການ
ສໍາເລັດ.
1.4.

ພະນັກງານ

ກຄສປ
▪ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບອະນຸລັກ.

ແຂວງ (ປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູ - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

1 ຄັັ້ງ ( 16 ຄົນ )

ສັນເຂືື່ອນ) ແລະ ພະນັກ ງານ - ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ທັນໄດ້ຝືກ

ເມືອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົັ້າ ຝຶກ - ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:
ອົບຮົົ່ມວຽກງານພັດທະນາ ▪

2 ຄັັ້ງ ( 27 ຄົນ )

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວສາມາດບັບລຸລືື່ນເປົັ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ໄດ້

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ. ຝືກນໍາກົມປ່າໄມ້ກ່ຽວກັບວຽກງານກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ
ຊົນ(CEF) ຈໍານວນ 16 ຄົນ ແລະ ຝືກຈາກ ມຊ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານສົົ່ງເສີມກິດຈະກໍາພັດທະນາອາຊີບໃນການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ຈໍານວນ 11 ຄົນ. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
ສາມາດນໍາເອົາບົດ ຮຽນເພືື່ອໄປວາງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນຕິດພັນ
ກັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸ ລັກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທືນໃສ່ກິດ
ຈະກໍາພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ບ້ານ ສໍາເລັດ 21 ບ້ານ.
1.5 ການລົງທັດສະນະສືກສາ
▪ ລົງທັດສະນະສືກສາຕົວຈິງພາຍໃນປະເທດເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຕົວຈິງພາຍໃນປະເທດ
ເຂດປ່າສະ

ໃນ ຊາດ ນໍໍ້າຫ້າ ແຂວງຫວງນໍໍ້າທາ.

ຫງວນແຫ່ງ - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

ຊາດນໍໍ້າຫ້າ
▪

1 ຄັງັ້ (12 ຄົນ)

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ທັນມີ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

1 ຄັັ້ງ ( 15 ຄົນ)

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວສາມາດບັບລຸລືື່ນເປົັ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ໄດ
ໄປທັດສະນະສຶກສາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍໍ້າຫ້າແຂວງຫວງນໍໍ້າ
ທາເຊິື່ງບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ກໍ່ຄື:ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ,ວຽກ ງານພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ວຽກງານກວດກາລາດຕະເວນ ເຫັນວ່າເປັນ
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ບົດຮຽນ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີື່ດີ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູ
ສັນເຂືື່ອນ ແຂວງວຽງຈັນ.
1.6 ການລົງທັດສະນະສືກສາ
▪ ການລົງທັດສະນະສືກສາຕົວຈິງເພືື່ອຊຸກຍູ້ເຂົັ້າໃນການຕັດສິນຊີັ້ຂາດ
ຕົວຈິງເພືື່ອຊຸກຍູ້ເຂົັ້າໃນການ
ຕັດສິນຊີັ້ຂາດ

ແລະ ເຂົັ້າໃຈເລິກເຊິງໃນທາງເຕັກນິກວິຊາການໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ

ແລະເຂົັ້າໃຈ ເຂົາໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄທ.

ເລິກເຊິງໃນທາງເຕັກນິກວິຊາ - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

1 ຄັັ້ງ(24 ຄົນ)

ການໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງ

ບໍ່ມີ

ຊາດເຂົາໃຫຍ່

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ຂອງປະເທດ - ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 1 ຄັັ້ງ (19 ຄົນ)

ໄທ

▪

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວສາມາດບັບລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ສໍາ
ເລັດ
ການໄປທັດສະນະສຶກສາເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດເຂົາໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄທ,
ບໍ່ໄດ້ຈາໍ ນວນຄົນເຂົັ້າຮ່ວມຕາມເປົັ້າໝາຍ 5 ຄົົນ. ເນືື່ອງຈາກວ່າການວາງ
ແຜນງົບປະມານເບືັ້ອງຕົັ້ນບໍ່ພຽງພ ໃນການໄປຕົວຈິງແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານ
ຫາຍ. ເຊິື່ງບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ
ໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ,

ການ

ກວດກາລາດຕະເວນ, ການສາຫວດ ແລະ ອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຢູ່ອ້ອມຂ້າງອຸທິຍານ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ໃນການອະນຸລັກ

ເຫັນວ່າເປັນບົດຮຽນທີື່ດີ

ສາມາດ

ນໍາມາເປັນ

ແບບຢ່າງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃນອະນາຄົດ.

1.7.

ພະນັກງານ

ກຄສປ
▪ ອົບຮົມການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍສັດປ່າ

ແລະ

ການສໍາຫວດຕິດຕາມ

ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິ ສັດປ່າ.
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອ ໄດ້ ຝືກ - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

1 ຄັັ້ງ (16ຄົນ)

ອົບຮົມການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ສັດປ່າແລະການສໍາຫວດ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 1 ຄັັ້ງ (10 ຄົນ)

ຕິດຕາມສັດປ່າ.

▪

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວສາມາດບັບລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສພໜູນທາງດ້ານຄູຝຶກຈາກກົມປ່າໄມ້.ໃນການຝຶກບໍ່
ໄດ້ຈໍານວນຄົນເຂົັ້າຮ່ວມຕາມເປົັ້າໝາຍ 6 ຄົົນ. ເນືື່ອງຈາກວ່າ
ງົບປະມານທີື່ວາງແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສ່ວນໜືື່ງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າ
ພັກເຊົາ ແລະ ອັດຕາກີນ ໃຫ້ຄູຝືກຈາກກົມປ່າໄມ້ 5 ຄົນ, ຈຶື່ງເຮັດ
ໃຫ້ງ ົບປະມານບໍ່ພຽງພ.ຫັງຈາກການ

ຝຶັ້ກໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ

ນໍາໃຊ້ GPS, ແຜນທີ, ການຕິດຕັັ້ງກ້ອງຖ່າຍສັດປ່າ, ການສໍາຫວດ
ສັດປ່າ ແລະ ການລາຍງານ. ເຊີື່ງພະນັກ ງານທີື່ໄດ້ຝຶກສາມາດໄປ
ປະຕິບັດການຕັັ້ງກ້ອງຖ່າຍສັດປ່າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ອົງປະກອບທີ 2.ສະໜັບສະໜູນການຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ ພູມດ
ື -ພູສນ
ັ ເຂືອນ.

2.1. ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມກັ▪ບ ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມກັບທຸກພາກສ່ວນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະ
ທຸກພາກສ່ວນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ

ຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ໃນທຸກ 6 ເດືອນ (2ຄັັ້ງຕໍ່ປີ) ແລະ ເຂດ
ເມືອງໃນທຸກໄຕມາດ (4 ຄັັ້ງຕໍ່ປ)ີ
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ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ພູມືດ- - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:15 ຄັັ້ງ ( 1 ຄັັ້ງ ໃນປີ 2017, 4 ຄັັ້ງໃນປີ
ພູສັນເຂືື່ອນ

2018, 5 ຄັັ້ງໃນປີ 2020 ແລະ 1 ຄັັ້ງໃນປີ 2021).

▪

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

15 ຄັັ້ງ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວສາມາດບັບລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື: ສໍາ
ເລັດຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມກັບທຸກພາກສ່ວນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າ
ສະ ຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນໃນທຸກໄຕມາດ, 6 ເດືອນ, ກອງປະ
ຊູມປະຈໍາປີ ໃນແຕ່ລະປີ ລວມທັງກອງປະຊຸມສະຫຸບປິດໂຄງການ.

2.2

ສາຫວດເກັບກາຂໍ້ມູນ
▪ ການປະເມີນຊຸມຊົນຂອງບ້ານເປົັ້າໝາຍ ແລະ ບ້ານທີື່ເປັນບູລິມະສິດ

ລວມສູນຂອງບ້ານ,ການກະ

ທີຖ
ື່ ືກກໍານົດເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມບັງຄັບໃຊ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ

ກຽມແຜນທີື່ແບບມີສ່ວນ

ມືດ - ພູສັນເຂືື່ອນ

ພູ

ຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສັງ - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້: 21 ບ້ານ(18 ບ້ານ ໃນປີ 2019 ແລະ 3 ບ້ານ
ຄົມ ຫື ການປະເມີນຊຸມຊົນ ປີ2020)
ຂອງບ້ານເປົັ້າໝາຍ

ແລະ

ບ້ານທີື່ເປັນບູລິມະສິດທີື່ຖືກ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບມີ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 21 ບ້ານ

ກໍານົດເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມ ▪

ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍໝາຍຄື: ລົງເຜີຍແຜ່

ບັງຄັບໃຊ້ໃນເຂດປ່າສະ

ໂຄງການ,

ຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ

ເສດຖະກິດສັງ ຄົມ ແລະ ຈັດລຽງຖານະຄອບຄົວ, ການປະເມີນຊຸມ

ການຢັັ້ງຢືນຮັບຮອງບ້ານເປົັ້າໝາຍ, ການເກັບກຂໍ້ມູນ

ຊົນ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນໃນ 21 ບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການສໍາ
ເລັດ ເພືື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນທືນກິດຈະກໍາພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ

ແລະ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ອະນຸລັກຮ່ວມກັບບ້ານ.
2.3. ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການ
▪ ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນແລະ

ປ່າ ແລະ ຄະນະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວ ຕາມ

ໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຄະນະປັບ ປຸງ ເຂດບ້ານເປົັ້າໝາຍ.
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງ:

21 ບ້ານ

ເຄືື່ອນໄຫວຕາມເຂດບ້ານເປົັ້າ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ໝາຍ.

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

21 ບ້ານ

▪

ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາທີື່ວາງໄວ້ຄື: ໄດ້ສໍາເລັດ
ການສ້າງຕັັ້ງງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້
ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຄະນະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກອງທືນ
ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພືື່ອການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ່
21ບ້ານ ໃນນັັ້ນໃຫ້ມີສັດສ່ວນເພດຍິງ 40% ໂດຍໄດ້ອອກຂໍ້ຕົງລົງ
ແຕ່ງຕັັ້ງຈາກເຈົັ້າເມືອງແຕ່ລະເມືອງ.

2.4.
ແລະ

ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
➢ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນບ້ານເຂດ
ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນ ປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ:
- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

21 ບ້ານ
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ຮ່ວມຂັັ້ນບ້ານເຂດປ່າສະ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

21 ບ້ານ

▪

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່ ສາມາດບັນລຸ
ຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ໄດ້ລົງທົບທວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່
ດິນໃນປີ2018 ສໍາເລັດ 10 ບ້ານ, ປີ 2019 ສໍາເລັດ 8 ບ້ານ ແລະ
ປີ 2020 ສເລັດ 3 ບ້ານ ລວມທັງໝົດ 21 ບ້ານ.

2.5

ປັກຫລັກໝາຍ ແລະ
➢ ປັກຫລັກໝາຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນບ້ານ

ຕິດຕັັ້ງປ້າຍຂອບເຂດປ່າສະ

ຕາມເຂດ ບ້ານເປົັ້າໝາຍປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ແລະ ຕິດຕັັ້ງ

ຫງວນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນ

ປ້າຍປ່າສະ ຫງວນ.

ບ້ານຕາມຂອບເຂດປ່າສະ

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

18 ບ້ານ

ຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ.

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບມ
ໍ່ ີ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

18 ບ້ານ

▪

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່
ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື: ປີ2018 ໄດ້ລົງປັກ
ຫັກໝາຍເຂດແດນປ່າສະຫງວນສໍາເລັດແລ້ວ 9 ບ້ານ ປັກຫັກໝາຍ
ໄດ້ຈໍານວນ 29 ຫັກ ແລະ ປີ 2019 ປັກຫັກໝາຍໄດ້ 9 ບ້ານ 71
ຫັກ ລວມທັງໝົດ 18 ບ້ານ 100 ຫັກ.ຕິດຕັັ້ງປ້າຍປ່າສະຫງວນ 4
ປ້າຍ.

2.6

ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມ
➢ ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສັນຍາອະນຸລັກ

ຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ຂັັ້ນບ້ານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຈໍານວນບ້ານເປົັ້າໝາຍ.

ແລະ ສັນຍາອະນຸລັກຂັັ້ນບ້ານ
➢

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

21 ບ້ານ

ໃຫ້ໄດ້ຕາມຈໍານວນບ້ານເປົັ້າ➢

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ໝາຍ.

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

21 ບ້ານ

➢
▪

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່ ສາມາດບັນລຸຕາມ
ຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ໃນປີ

2018

ປະຕິບັດໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງ

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສັນຍາອະນຸລັກຂັັ້ນ
ບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການໄດ້ 10 ບ້ານ, ປີ 2019 ໄດ້ 8 ບ້ານ
ແລະ 2020 ໄດ້ 3 ບ້ານ. ລວມທັງໝົດ 21 ບ້ານ.
2.7

ສ້າງແຜນພັດທະນາ
➢ ສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທືນປັບປຸງຊີວິ ດການເປັ ນຢູ່

(ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ຂອງຊຸມຊົນ ຕາມບົດແນະນໍ າຂອງກອບການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸ ມ

ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ທືນ) ຊົນໃນເຂດບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.
ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດຕາມບົດ➢

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້ປະຈາປີ:

21 ບ້ານ

ແນະ ນໍາຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດ

- ຂໍ້ມນ
ູ ພືັ້ນຖານ:

0 ບ້ານ

ບ້ານເປົັ້າໝາຍ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:
▪

21 ບ້ານ

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່ ສາມາດບັນລຸຕາມ
ຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້: ປະຈຸບັນສໍາເລັດການສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານ
ແລະ ໄດ້ສະ
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ໜັບສະໜູນທືນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ຊຸມຊົນ 21 ບ້ານ

2.8.ຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ▪
ປ່າສະຫງວນໃຫ້ຂັັ້ນເມືອງ
ໂດຍສະເພາະໃຫ້ຫ້ອງ

ຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃຫ້ຂັັ້ນເມືອງໂດຍສະເພາະໃຫ້
ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງ ຢູ່ໃນເຂດປາສະຫງວນພູ

ການ ມືດ-ພູສັນເຂືັ້ື່ອນ.

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

ເມືອງຢູ່ໃນເຂດປາສະຫງວນ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ພູມືດ-ພູສັນ ເຂືື່ອນໄດ້ 12

- ຜົນທີື່ໄດ້ຕົວຈິງ:

7 ຄັັ້ງ

ຄັັ້ງ (4 ຄັັ້ງຕໍ່ປີ)

▪

12 ຄັັ້ງ(ປີລະ 4 ຄັັ້ງ

ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸ
ຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື: ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ກິດຈະກໍາວຽກ
ງານອະນຸລັກປູກຈິດສໍານຶກວຽກງານອະນຸລັກໃນວັນປູກຕົັ້ນໄມ້ແຫ່ງ

ຊາດວັນທີ1ມິຖ ຸນ າ 2020 ໃຫ້ເມືອງແກ້ ວອຸ ດົ ມ ແລະ ຈະສືບ ຕໍ່
ຊຸກຍູ້ໃນວັນ ອະນຸລ ັກ ສັ ດນໍໍ້ າ -ສັ ດປ່ າ 13 ກ ລະກົດ ປີ 2020 ໃຫ້
ເມືອງຫີນເຫີບ.ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນເມືອງ 2 ຄັັ້ງຕໍ່ປີ
2.9.ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມຢ່າງ ▪

ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມ ໃນການວາງແຜນແລະ ທົບທວນ ຫື ຖອດຖອນ

ນ້ອຍ 15 ຄັັ້ງ ໃນການວາງ ເຕັກນິກວິຊາການສະເພາະກັບບັນດາຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນ.
ແຜນແລະ

ທົບທວນ

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

15 ຄັັ້ງ

ຖອດຖອນເຕັກນິກວິຊາການ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ສະເພາະ ກັບບັນດາຜູ່ມີສ່ວນ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

15 ຄັັ້ງ

ຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນ

ຫື

▪

ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່?
ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້:

ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຕ່າງໆ 4 ຄັັ້ງຄື: ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນນໍາໂຄງ
ຍ່ອຍຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ 8 ຄັັ້ງ, ກອງປະຊຸມປະເມີນ( METT
ແລະ FCI) 3 ຄັັ້ງ
2.10. ປູກຈິດສານືກໃຫ້ກຸ່ມ
➢ ການປູກຈິດສໍານືກໃນຫມູ່ບ້ານເປົັ້າຫມາຍກ່ຽວກັບການແບ່ ງເຂດນໍ າ
ບ້ານເປົັ້າໝາຍໃນການຈັດ

ໃຊ້ທີື່ດິນ, ກົດລະບຽບບ້ານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ.

ສັນພືັ້ນທີ,ື່ ກໍານົດກົດລະ ບຽບ

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ການດໍາລົງ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ຊີວິດແບບຍືນຍົງ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

23 ຄັັ້ງ

▪

20 ຄັັ້ງ

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່
ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື: ປະຕິບັດປູກຈິດສໍານືກໃນ
ຫມູ່ບ້ານເປົັ້າຫມາຍໄດ້ 18 ບ້ານ ປູກຈິດສໍານືກໃຫ້ນັກຮຽນພ້ 5 ຄັັ້ງ
ຄື: ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານທາດ, ໂຮງຮຽນປະຖົມຫາດທາ, ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມສີວິໄລ,ໂຮງຮຽນປະຖົມນາແຊະ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ຕົັ້ນປ່ອງຊອງ

2.11

ເຄືື່ອນໄຫວກວດກາ
▪ ເຄືອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນເຂດປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ

ລາດຕະເວນເຂດປ່າສະ
ຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.
- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

72 ຄັັ້ງ
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ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ຊົນ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

ບໍ່ມີ
69 ຄັັ້ງ

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່ ບສ
ໍ່ າມາດບັນລຸຄາ
ໝາຍທີວ
ື່ າງໄວ້ຄື: ການລາດຕະເວນກວດພົບໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍ່ປ່າໄມ້ 176
ກລະນີ: ຄະດີການ ນໍາ ໃຊ້ທີື່ດິນກະສິ ກໍາ 24 ກລະນີ (ພາຍໃນເຂດ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້), ການຕັດໄມ້ 52 ກລະນີ, ການເກັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງ
ດົງ 9 ກລະນີ, ການລ່າສັດປ່າ 88 ກລະນີ (ການລ່າສັດ, ການຕັັ້ງ
ຄ້າຍແຄມປ່າ), ແລະ ໄຟ ໄໝ້ ປ່າ 3 ກລະນີ
2.12.ຕິດຕາມ,ຊຸຸກຍູ

ການ ຕິດຕາມ, ຊຸຸກຍູ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ກອງທືນພັດທະນາຊີວ ິດ ການ

ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ກອງທືນ ເປັນ ຢູ່ ບ້ານເປົັ້າໝາຍ
ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້ປະຈາປີ:

ບ້ານເປົັ້າໝາຍ.
▪

4 ຄັັ້ງ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

4 ຄັັ້ງ

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່ ຕົວຊີັ້ວັດ
ດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ ຄື:ຕິດຕາມ ຊຸຸກຍູ ການ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ກອງທືນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ປັບປຸງ
ຄະນະກໍາມະການກອງທຶນບ້ານ ໃຫ້ໄດ້ 40% ສາເລັດ 18 ບ້ານ.
ບ້ານເປົັ້າໝາຍເມືອງຫີນເຫີບ 7 ບ້ານ 2 ຄັັ້ງ, ເມືອງວັງວຽງ 4 ບ້ານ
1 ຄັັ້ງ, ເມືອງໂພນໂຮງ 2 ບ້ານ 1 ຄັັ້ງ ແລະ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ 5 ບ້ານ
1 ຄັັ້ງມູນຄ່າທັງໝົດ1,302,133,000 ກີບ ກີບໂດຍສະໜັບສະໜູ
ນ 2 ວຽກຫັກຄື: 1). ຮອບວຽນທີື່ 1 ສົົ່ງເສີມກິດຈະກໍາພັດທະນາ
ລວມບ້ານຄື: ສ້າງວັງສະຫງວນ 4 ແຫ່ງ, ສ້ອມແປງ ນໍໍ້າລີນ 2 ແຫ່ງ
ແລະ ສ້າງສະຖານທີຖີັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 1 ແຫ່ງ. 2). ກິດຈະກໍາພັດທະນາ
ຄອບຄົວຄື: ຕໍໍ່າຫູກ 246 ຄ/ຄ, ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ 155 ຄ/ຄ, ປູກ
ສາລີ 48 ຄ/ຄ, ປູກມັນຕົັ້ນ 15ຄ/ຄ, ລ້ຽງໝູ 16 ຄ/ຄ ແລະ ແປ
ຮູບຜະລິດຕະພັນປາ 13 ຄ/ຄ.

2.13.ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ 2.14 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສໍານືກໃນວັນປູກຕົັ້ນໄມ້ແຫ່ງ
ປູກຈິດສໍານືກໃນວັນປູກ
ຕົັ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ,

ຊາດ, ວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າແຫ່ງຊາດ
ວັນ - ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້ປະຈາປີ:

3 ຄັັ້ງ

ອະນຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າແຫ່ງ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ຊາດ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

3 ຄັັ້ງ

▪

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່
ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື: ປະຕິບັດປູກຈິດສໍານືກໃນ
ຫມູ່ບ້ານເປົັ້າຫມາຍໄດ້ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານຫາດທາ ແລະ ສົມສະນຸກ;
ປູກຈິດສໍານືກໃຫ້ນັກຮຽນ 3 ຄັັ້ງຄື: ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານທາດ ແລະ
ໂຮງຮຽນປະຖົມຫາດທາ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສີວິໄລ.
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2.14

ຕິດຕັັ້ງກ້ອງສໍາຫວດ ຕິດຕັັ້ງກ້ອງສໍາຫວດ ແລະ ຕິດຕາມປະຊາກອນສັດປ່າ

ແລະ ຕິດຕາມສັດປ່າ

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້ປະຈາປີ:

▪

12

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

12

ຄັັ້ງ
ຄັັ້ງ

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່ ບສ
ໍ່ າມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ຄື:ລົງຕິດຕັັ້ງກ້ອງສໍາຫວດ ແລະ ຕິດຕາມສັດປ່າ
12 ຄັັ້ງ 3 ເຂດ 20 ໜ່ວຍ ພົບເຫັນສັດປ່າຄື: ເຂດປຸງກວັກ:ຖ່າຍ
ຮູບ ສັດປ່າ ຊະນິດ ເມີຍ-ກະທິງ 3 ໂຕ, ເຂດດານອາລີກົບ:ຖ່າຍຮູບ
ສັດປ່າ ຊະນິດ ເມີຍກະທິງ 1 ໂຕ, ເສືອໄຟ 3 ໂຕ, ໝູປ່າ 2 ໂຕ,ໄກ່
ປ່າ 1 ໂຕ ແລະ ເໝັັ້ນ 2 ໂຕ, ເຂດດານຫີນຕິດ:ຖ່າຍຮູບສັດປ່າ
ຊະນິດໝູປ່າ 4 ໂຕ, ໝາຈອກ 1 ໂຕ ໝີ 1 ໂຕ, ຟານ 1 ໂຕນົກຄໍ່
1 ໂຕ.

ອົງປະກອບ 3: ການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ບລິຫານໂຄງການຍ່ອຍ:
3.1. ບົດລາຍງານຄວາມຄື➢
ບ ບົດລາຍງານການບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
ໜ້າ (ປະຈໍາ 6 ເດືອນ), 2 ຄັັ້ງ

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

8 ບົດ

ຕໍ່ປີ ລວມມີ ການກວດກາ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ຕິດຕາມ, ການຈັດຊືັ້ ຈັດຈ້າງ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

8 ບົດ.

ແລະ ການຮັບຮອງທາງດ້ານ
▪ ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່ ສາມາດບັນລຸຕາມ
ການເງີນ ຫືຫາຍໄປກວ່ານັັ້ນ ຄາດໝາຍຕົວຊີັ້ວັດທີື່ວາງໄວ້ຄື: ໄດ້ສໍາເລັດການສົົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາ
(ປະຈາປີ).
3.2.

6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈາປີ

ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
▪ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຕາມ

ບັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະ

ແຜນການປີທີໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້.

ຕ້ອງບັນລຸຕາມແຜນວຽກ

- ເປົັ້າໝາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້:

90%

ແລະແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ

- ຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ:

ບໍ່ມີ

ໄດ້ 50%, ແລະ 75% ໃນປີ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:

100%

ທີ 2 ແລະ 90% ໃນປີສ▪ຸດ ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ດັງົ່ ກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບ?
ໍ່ ສາມາດບັນລຸຕາມ
ທ້າຍ.
2.4

ຄາດໝາຍຕົວຊີັ້ວັດທີື່ວາງໄວ້.
ສະຖານະ ກົນໄກຂອງການຈັດຕັງັ້

ຂໃຫ້ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ສະພາບກົນໄກດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ ສ້າງຂືັ້ນມາເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍການສົມທົບ
ແລະ ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.ໃນນີັ້ອາດລວມມີການປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ ຫລືສິື່ງທ້າ
ທາຍພາຍໃນ ອົງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ.
ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີັ້ໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງ 3 ຄະນະຄື: (1). ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາ, (2). ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ແລະ (3) ຄະນະຈັດຕັັ້ງກິດຈະກໍາ ຄືດັົ່ງໃນຮູບລຸ່ມນີັ້. ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີ:ັ້

1. ຄະນະຊີນ
ັ້ າໍ
ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ

ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ການ

ເປັນປະທານຂອງຮອງເຈົັ້າແຂວງວຽງຈັນ. ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ (PAFO) ຈະເປັນເລຂາທິການ.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການຈະປະກອບມີ: ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ຮອງຫົວ
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ໜ້າພະແນກການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ,
ທ່ານ ຮອງເຈົັ້າເມືອງ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ໂພນໂຮງ, ຫີນເຫີບ ແລະ ວັງວຽງ,
ຄະນະກໍາມະການດັົ່ງກ່າວກ່າວແມ່ນເພືື່ອໃຫ້ທິດຊີນ
ັ້ ໍາໃນການເຄືື່ອນໄຫວຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,

ເຂົັ້າຮ່ວມປະ

ຊູູມປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຄະນະຈະມີການປະຊຸມປະຈໍາງວດ (2 ຄັັ້ງ ຕໍ່ປີ) ເພືື່ອຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ແລະ
ແຜນການເຄືື່ອນໄຫວຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆຕາມການແຈ້ງເຊີນຈາກ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຕົກລົງການດັດແກ້ກິດຈະກໍາ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ແລະ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີື່ສໍາຄັນ.

2. ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການດໍາເນີນຕາມຈຸດ
ປະສົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຕາມທີກ
ື່ ໍານົດໄວ້. ຄະນະດັົ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຜູ້ຊີັ້ນໍາໂຄງການ ທ່ານ ສົມອົກ ໜໍ່ຈະເລີນ ຫົວໜ້າແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ
2. ຫົວໜ້າໂຄງການ: ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ແກ້ວພົມມາ ຮອງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
3. ຜູ້ປະສານໂຄງການ: ທ່ານ ບຸນເພັດ ດວງໂດດ ວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
4. ພະນັກງານບັນຊີໂຄງການ: ທ່ານ ສຸກສະໄຫວ ພູນທອງສີ (ໄດ້ຈັດຈ້າງ ຈາກຂ້າງນອກ)
5. ການເງີນໂຄງການ: ນາງ ກຸຫາບ ແກ້ວມັງ ວິຊາການ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
6. ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງໂຄງການ: ທ້າວ ວິລະນັດ ກຸມພົນ ວິຊາການ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
ຄະນະດັົ່ງກ່າວມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບລິຫານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີກ
ື່ ໍານົດໃນແຜນຂອງ
ໂຄງການ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ (ໂອນເອົາເງິນ, ເບີກຈ່າຍ), ຈັດຊືອ
ັ້ ຸປະກອນແລະຫາທີປ
ື່ ຶກສາ (ຄູຝຶກ), ກະກຽມແຜນ ແລະ
ບົດສະຫຸບທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ປະຈໍາງວດ, ປະຈໍາປີ ແລະ ທ້າຍໂຄງການໃຫ້ທັນເວລາ ເພືື່ອລາຍງານຄະນະ
ຊີນ
ັ້ ໍາໂຄງການ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ ກປສ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ປະສານງານກັບ ກປສ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ລວມທັງ ການກວດສອບ, ການຕິດຕາມກວດກາ
, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ການສຶກສາອືື່ນໆ ທີື່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ແລະ ປະຕິບັດທຸກໜ້າວຽກອືື່ນໆທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງທີື່ຄະ
ນະຊີນ
ັ້ ໍາມອບໝາຍໃຫ້.

3. ຄະນະວິຊາການ
ຄະນະວິຊາການ ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນປະສານສົມທົບ
ກັບຫັ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງວັງວຽງ, ຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແລະ
ແກ້ວອຸດົມ ຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມກັນການຈັດຕັັ້ງບ້ານທຸກພາກສ່ວນ.ກອງ
ຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຈະເປັນຜູ້ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ອານຸລັກຊີວະນາໆພັນໃນ
ປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ໂດຍມີໜ່ວຍງານປະສານງານຂອງແຕລະເມືອງຄື:ໜ່ວຍງານລາດຕະເວນ ແລະ ບັງຄັບ
ໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ, ໜ່ວຍງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເ ຂົັ້າເຖິງຊຸມຊົນ ແລະ ໜ່ວຍງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ລາຍລະອຽດສະ
ແດງໃນຮູບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ຄືດັົ່ງລຸ່ມນີ:ັ້

ໜ້າ 14 | ບົດລາຍງານປິດໂຄງການ CBI-013-LENS2

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ ໂຄງການ
ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາ:
-

ທ່ານ
ທ່ານ
ທ່ານ
ທ່ານ
ທ່ານ
ທ່ານ

ຮອງເຈົັ້າແຂວງໆວຽງຈັນ.
ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ຮອງເຈົັ້າເມືອງ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ໂພນໂຮງ, ຫີນເຫີບ ແລະ ວັງວຽງ

ຄະນະຄມ
ຸ້ ຄອງໂຄງການ:
1. ຜູ້ຊີັ້ນໍາໂຄງການ ທ່ານ ສົມອົກ ໜໍ່ຈະເລີນ ຫົວໜ້າແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ
2. ຫົວໜ້າໂຄງການ: ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ແກ້ວພົມມາ ຮອງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
3. ຜູ້ປະສານໂຄງການ: ທ່ານ ບຸນເພັດ ດວງໂດດ ວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
4. ພະນັກງານບັນຊີໂຄງການ: ທ່ານ ສຸກສະໄຫວ ພູນທອງສີ (ໄດ້ຈດ
ັ ຈ້າງ ຈາກຂ້າງນອກ)
5. ການເງີນໂຄງການ: ນາງ ກຸຫາບ ແກ້ວມັງ ວິຊາການ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
6. ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງໂຄງການ: ທ້າວ ວິລະນັດ ກຸມພົນ ວິຊາການ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
7. ພະນັກງານວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຈໍານວນໜືື່ງ

ຫ້ອງການກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແກ້ວ
ອຸດມ
ົ :
- ໜຄປ ປ່າສະຫງວນ ບັງ
ຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດ
ໝາຍ (2 ທ່ານ)
- ໜ່ວຍງານເຂົັ້າເຖິງຊຸມຊົນ
( 2 ທ່ານ) ແລະ ໜ່ວຍ
ງານພັດທະນາຊຸມຊົນ (2
ທ່ານ)

2.5

ຫ້ອງການກະສິກາໍ ປ່າໄມ້
ໂພນໂຮງ:
-

ໜຄປ ປ່າສະຫງວນ
ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດ
ໝາຍ (2 ທ່າານ)

-

ໜ່ວຍງານເຂົັ້າເຖິງຊຸມ
ຊົນ ( 2 ທ່ານ) ແລະ
ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ (2 ທ່ານ)

ຫ້ອງການກະສິກໍາປ່າໄມ້
ຫີນເຫີບ:
- ໜຄປ ປ່າສະຫງວນ
ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດ
ໝາຍ(2 ທ່າານ)
- ໜ່ວຍງານເຂົັ້າເຖິງຊຸມ
ຊົນ ( 2ທ່ານ) ແລະ
ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ(2 ທ່ານ)

ຫ້ອງການກະສິກາໍ ປ່າໄມ້ ວັງ
ວຽງ:
-

ໜຄປ
ປ່າສະຫງວນ
ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝ
າຍ(2 ທ່າານ)

-

ໜ່ວຍງານເຂົັ້າເຖິງຊຸມ
ຊົນ (2 ທ່ານ) ແລະ ໜ່
ວຍງານພັດທະນາຊຸມ
ຊົນ (2 ທ່ານ)

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາ ຕາມອົງປະກອບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮບ
ັ .

ໃນຂໍ້ນີັ້ ຂໃຫ້ອະທິບາຍ ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສະໜອງລາຍລະອຽດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ
ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.
I. ອົງປະກອບ 1: ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ກຄສ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ ພູ
ມືດ-ພູສນ
ັ ເຂືອນ.
- ຈຸດປະສົງ: ເພືື່ອເພີື່ມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄະນະຊີັ້ນໍາ, ພະນັກງານໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພະນັກ ງານວິຊາ
ການຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃນການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ.
ໜ້າ 15 | ບົດລາຍງານປິດໂຄງການ CBI-013-LENS2

1.1. ປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ:
•

ໃນປີ 2017 ໄດ້ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວໄລຍະ2 ຈໍ າ
ນວນ 1ຄັັ້ງ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 05 ທ່ານ ,ຍິງ 02 ທ່ານ. ການຝຶກອົບໃນຄັັ້ງນີັ້ ໄດ້ຮໍໍ່າຮຽນບັນດາເອກະສານຄູ່ມືການຈັດ ຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຈາກວິທະຍາກອນຄູຝືກກອງທຶນປົກປັກຮັກ ສາສິື່ງແວດ ລ້ອມ ລວມມີ 7 ເອກະສານວຽກງານຄື: ຄູ່
ມື ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວໄລຍະ2, ຄູ່ມື ດໍາເນີນງານໂຄງ ການຍ່ອຍ
ໂຄງການສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ2, ຄູ່ມື ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ ຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ, ຄູ່
ມື ການຄຸ້ມຄອງການເງີນໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າຄູ່ມື ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງໂຄງການສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ
2, ຄູ່ມືກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ(CEF) ແລະ ຄູ່ມືການປົກປ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ(ESMP).

•

ໃນລະຫວ່າງຄັັ້ງວັນທີ 20-22 ມິຖຸນາ 2018 ຢູ່ທີື່ຫ້ອງປະຊູມ ຫປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນາງ
ບຸນພາມາ ໂພທິສານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນໂຄງການ
ຍ່ອຍ ລວມທັງໝົດ 117 ທ່ານ, ຍິງ 58 ທ່ານ. ໃນນັັ້ນ, ພະນັກງານມາຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ
(ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ) 06 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ. ເທົ່ົາກັບ 50%ໄດ້ຮຽນຮູ້ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ, ວຽກງານການເງີນ ແລະ ວຽກງານການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄູ່ມືການປົກປ້ອງສິື່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
(ESMP).

•

ໃນປີ 2019 ໄດ້ສໍາເລັດສົົ່ງພະນັກງານເຂົັ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 2 ຄັັ້ງ ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ມີຜເຂົັ້າ
ຮ່ວມ 6 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ. ໄດ້ຮຽນຮູ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ວຽກງານການເງີນ ແລະ ວຽກງານການຈັດຊືັ້ຈັດຈ້າງ

•

ໃນຄັັ້ງວັນທີື່ 14 ມັງກອນ 2020 ເຂົັ້າຮວມກອງປະຊຸມຮັບຟັງຜົນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ການ
ເຊັນສັນຍາທືນເພີື່ມ ຢູ່ທີື່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 3 ທ່ານ.

•

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ກຸມພາ 2020 ເຂົັ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມວຽກງານການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການ ແລະ ການ
ຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນຢູ່ທີື່ເມືອງທ່າແຂກແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 4
ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ

•

ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈັດຊືັ້ອຸປະກອນໄອທີ ຈັດໂດຍ ກປສ ຈໍານວນ 02 ຄັັ້ງ, ຄັັ້ງທີື່ 1 ວັນທີ 14/2/2020ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 1
ທ່ານ, ວັນທີື່ 12/3/2020 ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 1 ທ່ານ ເພືື່ອຈັດຊືັ້ເຄືື່ອງໄອທີ ແລະ ອຸປະກອນພາກສະໜາມ

•

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16/7/2020ເຂົັ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການຈັດໂດຍ ກປສ
ທີື່ໂຮງແຮມໂຊກພັນຄໍາ ແຂວງຫວງພະບາງມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 3 ຄົນ,ຍິງ 1 ຄົນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຕົວຊີັ້ວັດ ແລະ
ການຂຽນບົດລາຍງານ

•

ໃນລະຫວ່າງວັນທີື່ 4-5 ພະຈິກ 2020 ທີື່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ການລົງ
ມາຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກພະ ນັກງານ ຫ້ອງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານບັນຊີ-ການ ເງີນ ມີຜູ້
ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ10 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ ເຊິື່ງໄດ້ນໍາພາແກ້ໄຂເອກະສານລາຍຈ່າຍເລີື່ມແຕ່ເດືອນ 11/2019 ຈົນຮອດປະຈຸ
ບັນ ຕາມຄໍາເຫັນຂອງວິຊາການໃນການກວດກາເອກະສານຫັງການຈ່າຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງ
ຫ້ອງການ ກປສ ທີວາງໄວ້.ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ນໍາພາການປັບປຸງການສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານການເງີນ ແຕ່ເດືອນ 5/2020
ຈົນຮອດປະຈຸບັນ, ຕາມຄໍາເຫັນຂອງວິຊາການ ໂດຍສະເພາະ ການດັດແກ້ ການຄິດໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍເຂົັ້າໃນລາຍ
ຈ່າຍກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເພືື່ອໃຫ້ສະ ກຸນເງີນກີບ ແລະ ເງີນໂດລາດຸນດ່ຽງກັນ.ໄດ້ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຄໍາ
ເຫັນຂອງຜູ້ກວດສອບ ໃນບົດລາຍງານ ການກວດສອບ ຄສລ2 ປີ 2019.ໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍປັບປຸງເອກະສານຂຄ່ຽນເງີນ
ງວດ 4/2020 ໂດຍຢືດຖືສະກຸນເງີນໂດລາ ຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງ ການ ກປສ ໃນເດືອນ11/2020.
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•

ໃນວັນທີ 8-9/22021 ທີື່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດບັນທຶກ
ຊ່ວຍຈໍາຂອງຜົນການລົງຕິດຕາມຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຮ່າງບົດລາຍງານ ສະຫຸບປິດໂຄງການ ມີຜູເຂົັ້າ
ຮ່ວມ 4 ທ່ານ.

1.2. ຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກດົ ໝາຍ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນ
•

ໃນຄັັ້ງວັນທີື່ 24-28 ມິນາ 2018 ຢູທີື່ອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງນໍໍ້າເທີນ2 ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 7 ທ່ານ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງຄື:
ເມືອງວັງວຽງ, ຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແລະ ແກ້ວອຸດົມ 8 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ 16 ທ່ານເຂົັ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນນໍາທີມ
ງານບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງນໍໍ້າເທີນ2 ຄື:ວຽກງານຄຸ້ມຄອງແຫ່ງນໍໍ້າເທີນ
2 ໂດຍລວມ, ຍຸດທະສາດການລາດຕະເວນ, ຂະບວນການລາດຕະເວນ, ການນໍາໃຊ້ແບບຝອມລາດຕະເວນ, ການນໍາໃຊ້
ອຸປະກອນ GPS ແລະ ແຜນທີ,ື່ ການນໍາເຂົັ້າຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ ໂປຮແກມ smart ແລະ ການລາຍງານ
ນອນນັັ້ນ, ທາງທີມງານໄດ້ລົງສະໜາມເບີື່ງຈຸດກວດກາ ແລະ ຮ່ວມລາດຕະເວນກັບທີມງານລາດຕະເວນ ອົງການອ່າງ
ໂຕ່ງນໍໍ້າເທີນ2.

•

ໃນປີ 2019-2021 ສໍາເລັດເຂົັ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມວຽກງານປະຕິບັດລະບຽບການ ແລະ ການລາດຕະເວນພາກສະໜາມ 3
ຄັັ້ງ ມີຜູເຂົັ້າຮ່ວມ 6 ຄົນ ຢູ່ທີື່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນໍໍ້າເທີນ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຫ້ວຍປາມ້ອມ ເມືອງວັງວຽງ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງທີມງານລາດຕະເວນ, ການກໍານົດຍຸດທະສາດລາດຕະເວນ, ການນາໃຊ້ແບບຟອມລາດຕະເວນ
ແລະ ການໃຊ້ໂປຣແກມ Smart patrol.
1.3.ຝືກອົບຮົມນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ແວດລ້ອມ (CEF)ໃນຄັັ້ງວັນທີື່ 15-13 ກຸມພາ

201 ຢູ່ທີື່

ໂຮງແຮມຄໍາປະເສີດ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.ທີມງານຄູຝືກຈາກກົມ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຝືກອົບຮົມວຽກງານພັດທະນາຊຸມ
ຊົນ ແລະ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ ພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງ
ກັນ 8 ຄົນ ແລະ ຫ້ອງ ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງວັງວຽງ, ຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແລະ ແກ້ວ
ອຸດົມ 8 ຄົນ ລວມທັງໝົດ 16 ຄົນ, ຍິງ 07ຄົນ. ເທົົ່າກັບ 43 %ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຕາມແຜນຝືກອົບຮົມ ແລະ
ຕົວຊີັ້ວັດຂອງໂຄງ ການທີື່ວາງໄວ້.
1.4.ການຝືກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ/ປ່າປ້ອງກັນ ໃນຄັັ້ງວັນທີື່ 2-15 ມິນາ 2018 ຢູ່ທີື່ສະໂມສອນ ເມືອງ
ຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ທີມງານຄູຝືກຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໄດ້ຝືກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ
ສັດປ່າ ໃນ 12 ຫົວບົດຂອງຄູ່ມືຝືກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ, ຫ້ອງການກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເມືອງຄື:ເມືອງວັງວຽງ, ຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແລະ ແກ້ວອຸດົມ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ, ຍິງ
10ທ່ານ. ເທົົ່າກັບ 50%.
1.5.ຝືກອົບຮົມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປກ
ູ ຈິດສໍານືກວຽກງານອະນຸລກ
ັ ໃນປີ

2020ເຂົັ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມວຽກໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ່ ແລະປູກຈິດສໍານືກວຽກງານອະນຸ ລັກ 2 ຄັັ້ງ.ຄັັ້ງທີ1: ຈັດໂດຍ ກົມປ່າໄມ ຈັດຂືັ້ນ ຢູ່ທີື່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາ
ກາຍ-ນໍໍ້າເທີນ, ມີຜູ້ ເຂົັ້າຮ່ວມ 6 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ຮຽນຮູ້ພືັ້ນຖານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການກໍານົດກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ,
ເຕັກນິກການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການກະກຽມແຜນກິດ ຈະກໍາ.ຄັັ້ງທີ2:ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-20 ມິຖຸນາ 2020 ໄດ້
ຈັດຝືກອົບ ຮົມວຽກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະປູກຈິດສໍານືກກວຽກງານອະນຸລັກ ໃນລະດັບ 2 ໄດ້ຈັດຂືັ້ນໂດຍຄູຝືກຈາກ
ກົມປ່າໄມ ຢູ່ທີື່ເມືອງຫີນເຫີບ, ມີນັກສໍາມະນາກອນ ຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງເຂົັ້າຮ່ວມ 15 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ. ຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ ກິດຈະກໍາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄື: ເກມ, ໂພດສະເຕີ, ການແຂງຂັນແຕ້ມຮູບ, ລະຄອນ ແລະ ສ້າງ
ແຜນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານືກ 2021-2025.
1.6. ຝືກອົບຮົມການວາງແຜນ ນໍາໃຊ້ທດ
ີື່ ນ
ິ ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີື່ 15-19 ມິຖູນາ 2018 ຢູ່ທີື່ສູນຝືກ
ອົບຮົມຫ້ວຍປາມ້ອມ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານພູວົງ ບຸນຊູ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິ
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ກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ ມີນັກສໍາມະນາກອນມາຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້(ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງວັງວຽງ, ຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແລະ ແກ້ວ
ອຸດົມ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ. ພະນັກງານທິມງານຄູຝຶກມາຈາກກົມປ່າໄມ້ ພະແນກປ່າສະຫງວນ
ແລະ ພະແນກປ່າໄມ້ບ້ານ 7 ທ່ານ. ບົດຮຽນທີື່ໄດຄືຂະ ບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຂອງການວ່າງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການນາໃຊ້ເຄືື່ອງມື GPS, ArcGIS ແລະ ແຜນທີື່ ແລະ ໃນປີ 2019 ລະຫວ່າງ
ວັນທີື່ 20-24 ພືດສະພາ 2019 ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ, ໂປໂລແກມ Arc Map ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ເຄືື່ອງ ມື GPS ລົງສະໜາມ ຢູ່ທີື່ເມືອງຫີນເຫີບ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 7 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ.
1.7.ຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາຊີວດ
ິ ການເປັນຢູແ
່ ບບອະນຸລກ
ັ ໃນຄັັ້ງວັນທີ 03-13 ຕຸລາ 2018 ຢູ່ທີື່ສະໂມສອນ ເມືອງ
ທ່າພະບາດ ແຂວງບລິຄໍາໄຊ ທີມງານຄູຝືກຈາກຄະນະວິທະຍາສາດໄດ້ ຝືກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນການປັບປຸງຊີວິດ ການເປັນຢູ່
ຂອງ ຊາວບ້ານແບບຍືນຍົງໃນ 13 ຫົວບົດຂອງຫັັ້ກສູດຄູ່ມືຝືກອົບຮົມຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໃຫ້ພະນັກງານ
ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງວັງວຽງ, ຫີນ
ເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແລະ ແກ້ວອຸດົມ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ11 ທ່ານ, ຍິງ 05 ທ່ານ ເທົົ່າກັບ 45.45%.
1.8.ທັດສະນະສືກສາຖອດຖອນບົດຮຽນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາໍ້ ຫ້າ ແຂວງຫວງນໍາໍ້ ທາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-18
/5/2018 ໄດ້ໄປທັດສະນະສືກສາຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ຢູ່ທີື່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍໍ້າ
ຫ້າ ແຂວງຫວງນໍໍ້າທາ ມີພະນັກງານເຂົັ້າຮ່ວມທັດສະນະສືກສາເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ, ໃນນັັ້ນມາຈາກພະແນກ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ 7 ທ່ານ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 4 ເມືອງຄື:

ແກ້ວອຸດົມ, ໂພນໂຮງ, ຫີນ

ເຫີບ ແລະ ວັງວຽງ 8 ທ່ານ ແລະ ທີມງານກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປາປ້ອງກັນແຂວງຫວງນໍໍ້າທາ 10 ທ່ານ.
ຖອນບົດຮຽນວຽກງານວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ວຽກງານການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃນການ
ອະນຸຮັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ວຽກງານກວດກາລາດຕະ ເວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານສົົ່ງເສີມການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກ.
1.9. ທັດສະນະສືກສາອຸທຍ
ິ ານແຫ່ງຊາດເຂົາໃຫຍ່ປະເທດໄທ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-8/04/2019. ຄະນະຊີັ້ນໍາຂັັ້ນແຂວງ,
ຂັັ້ນເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການໂຄງການ ໄດ້ໄທັດສະນະຖອດຖອນບົດຮຽນວຽດງານຄຸມຄອງປ່າສະຫງວນ ທີື່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ
ເຂົາໃຫຍ່ ປະເທດໄທ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 19 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ. ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ
ໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ການກວດກາລາດຕະເວນ, ການສາຫວດ ແລະ ອະນຸລັກສັດປ່າ

ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.
1.10. ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍສັດປ່າ ແລະ ການສໍາຫວດຕິດຕາມສັດປ່າ.ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-8 ສິງຫາ 2020
ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍສັດປ່າ ແລະ ການສໍາຫວດຕິດຕາມສັດປ່າ ໄດ້ຈັດຂືັ້ນໂດຍຄູຝືກຈາກກົມປ່າໄມ
(ພະແນກສັດນໍໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ) ຢູ່ທີື່ເມືອງຫີນເຫີບ, ມີນັກສໍາມະນາກອນຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງເຂົັ້າຮ່ວມ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
10 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ,ຈາກ ກຄສປ 6 ຄົນ ແລະ 4 ເມືອງກ່ຽວຂ້ອງ 4 ຄົນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ GPS, ແຜນ
ທີ, ການຕິດຕັັ້ງກ້ກງດັກຖ່າຍສັດປ່າ, ການສໍາຫວດສັດປ່າ ແລະ ການລາຍງານ.
II. ອົງປະກອບ 2: ສະໜູນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ພູມດ
ື -ພູສນ
ັ ເຂືອນ.
- ຈຸດປະສົງ: ເພືື່ອປະຊຸມລາຍງານ, ເຜີຍແຜ່, ປຶກສາຫາລື ປັບປຸງຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດສັນພືັ້ນທີື່, ສ້າງລະບຽບຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນທີື່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ
ເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍການຄຸ້ ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າ.
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2.1. ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນກິດຈະກໍາ, ແຜນປີ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານໂດຍຄະນະກໍາມະການປ່າສະຫງວນພູມດ
ື - ພູ
ສັນເຂືອ
ື່ ນ.
•

ວັນທີ 25 ທັນວາ 2017 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແນະນໍາໂຄງການ, ກິດຈະກໍາ, ແຜນປີ ແລະ ບົດລາຍງານ ໂດຍຄະນະກໍາ
ມະການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ມີພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມເຂົັ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 42 ສະຫາຍ, ຍິງ
04 ສະຫາຍ, ຜູ້ເຂົັ້າກອງປະຊຸຸມຮັບຮູ້ສະພາບລວມຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ ຫງວນ ພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປີ2018,ເຜີ ຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົັ້າແຂວງໆ
ວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສັນຍາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ລະຫ່ວາງຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກ ສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນ
ຈາກຜູ້ເຂົາຮ່ວມກອງປະ ຊຸມມີພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ທ່ານ ຮອງເຈົັ້າເມືອງຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ
4 ເມືອງເປົັ້າໝາຍ (ວັງວຽງ, ຫີນເຫີນ, ໂພນໂຮງ ແລະ ແກ້ວອຸດົມ) ຜູ້ເຂົາຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ວນຫາຍແມ່ນເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບກັບເນືັ້ອໃນໂຄງການ ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018.

•

ໃນຄັັ້ງວັນທີື່ 30/3/2018 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຸບລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ເດືອນ1,2,3) ຢູທີື່ເມືອງວຽງຄໍາ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມອົກ ໜໍ່ຈະເລີນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ ) ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ມາຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງບ້ານເປົັ້າ
ໝາຍຂອງໂຄງການ 9 ບ້ານ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງ ໝົດ 23 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ.

•

ໃນວັນທີື່ 29 ມິຖຸນາ 2018 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຸບຜົນການປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ຢູທີື່ເມືອງຫີນ
ເຫີບ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມອົກ ໜໍ່ຈະເລີນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ ມີ
ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມຄຶ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ, ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງພະແນກກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຮອງເຈົັ້າເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງຄື: ວັງວຽງ, ຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ
ແລະ ແກ້ວອຸດົມ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

•

ໃນຄັັ້ງວັນທີື່ 28/9/2018 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຸບລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ເດືອນ7,8,9) ຢູ່ທີື່ເມືອງຫີນເຫີບໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມມາຈາກຄະນະ
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ, ທ່ານ ຮອງເຈົັ້າເມືອງ, ຫອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ ໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 5 ບ້ານ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ.

•

ໃນວັນທີື່ 28 ທັນວາ 2018 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຸບຜົນການປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ວາງທິດທາງ
ແຜນການປີ 2019 ຢູ່ທີື່ເມືອງວັງວຽງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ ມີພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມຄື:ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ, ຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຮອງເຈົັ້າ ເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງຄື: ວັງ
ວຽງ, ຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແລະ ແກ້ວອຸດົມ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 61 ທ່ານ, 07 ທ່ານ.

•

ໃນວັນທີື່ 28 ມິນາ 2019 ຢູ່ທີື່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນຝືກອົບຮົມປ່າໄມ້ ຫ້ວຍປາມ້ອມ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍ
ການເປັນປະທ່ານຂອງ ທ່ານ ສົມອົກໜໍ່ຈະເລີນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ມີບັນດາພາກສ່ວນທີ
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມຄຶ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທ່ານ ຮອງເຈົັ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອງຄື 4 ເມືອງຄື: ເມືອງໂພນໂຮງ, ແກ້ວອຸດົມ, ຫີນເຫີບ, ວັງວຽງ ພ້ອມດ້ວຍນາຍບ້ານເປົັ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ 5 ບ້ານຄື:ບ້ານ ນາແຊະ, ນາໂພພະລາດ, ປ່ອງຊອງ, ວັນຄີ ແລະ ຫ້ວຍປາມ້ອມ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22
ທ່ານ, ຍິງ 02 ສະຫາຍໃນວັນທີື່ 29 ມິຖຸນາ 2018 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຸບຜົນການປະຕິບັດ

•

ວັນທີື່ 28 ມິຖຸນາ 2019 ຢູ່ທີື່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທ່ານ
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ຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີບັນດາພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມຄື: ທ່ານ ຮອງ
ເຈົັ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອงຄື: ເມືອງໂພນໂຮງ, ແກ້ວອຸດົມ, ຫີນເຫີບ ແລະ ວັງວຽງ
, ມີຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານ, ນາຍບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 6 ບ້ານຄື: ບ້ານ ນາແຊະ, ນາໂພພະລາດ, ປ່ອງຊອງ, ວັນຄີ,
ຫ້ວຍປາມ້ອມ ແລະ ບ້ານທ່າເຮືອໄຕ້ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 36 ທ່ານ, ຍິງ
08 ທ່ານ.
•

ວັນທີື່ 20 ກັນຍາ 2019 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດ 3, ທິດທາງແຜນການໄຕມາດ 4 ປີ 2019 ແລະ ຈັດພີທີ
ມອບຮັບເງີນກອງທືນພັດທະນາຊີວິດການເປັນ ຢູ່ໃຫ້ບ້ານ ເພືື່ອການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຈໍານວນ 12 ບ້ານຄື:
ບ້ານ ພູເຂົາຄໍາ, ຂ້າມຊ້າງ, ສາມັກຄີໄຊ, ຫາດເດືື່ອ, ບ້ານທາດ, ຫີນເຫີບເໜືອ, ຫີນຕິດ, ຫ້ວຍດອກໄມ້, ໂພນທອງເໜື
ອ, ນໍໍ້າປັດ, ທ່າເຮືອເໜືອ ແລະ ຫ້ວຍໝໍ້ ຢູ່ທີື່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຫີນເຫີບ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
45 ຄົນ, ຍິງ 07 ຄົນ.

•

ວັນທີື່ 20 ທັນວາາ 2019 ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຸບວຽກງານປະຈໍາປີ2019 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2020 ຂອງ
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນຂືັ້ນ ຢູທ
່ ີື່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງຫີນເຫີບ ມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມຈາກ ກົມປ່າໄມ້,ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຮອງເຈົັ້າເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
4 ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍນາຍບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 21 ບ້ານ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 75 ຄົນ ຍິງ 9 ຄົນ.ຜົນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສາມາດບັນລຸເປົັ້າໝາຍປະຕິບັດກິດຈະກໍາ

93.27%

ແລະ

ການໃຊ້ຈ່າງົບປະມານ

99.07% ຂອງແຜນການປະຈໍາປີ.
•

ໃນວັນທີື່ 30/9/2020 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືຜ່ານແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ໄລຍະ 5 ປີ
( 2021-2025 ແລະ ພິທີ ມອບເງີນກອງທືນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພືື່ອການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້
ບ້ານ ສົມສະນຸກ, ສີວິໄລ ແລະ ບ້ານຫາດທາ ຢູ່ທີື່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ມີຂະແໜງ ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງແຂວງເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ຄົນ, 05 ຄົນ.

•

ວັນທີື່ 8 ມິຖຸນາ 2021 ຈັດກອງປະຊຸມກວດນັບຊັບສີນຂອງໂຄງການ ຢູ່ທີື່ຫ້ອງການພາກສະໜາມ ເມືອງຫີນເຫີບ ມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມຈາກ ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກການເງີນ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກອງ
ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ພ້ອມດ້ວນພະນັກງານໂຄງການ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ.

•

ໃນວັນທີື່ 25 ມິຖຸນາ 2021 ຢູ່ທີື່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທ່ານ
ຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຮອງເຈົັ້າແຂວງວຽງຈັນ ມີບນ
ັ ດາພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມຄື: ທ່ານ ເຈົັ້າເມືອງ, ຮອງເຈົັ້າເມືອງ
ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 4 ເມືອงຄື: ເມືອງໂພນໂຮງ, ແກ້ວອຸດົມ, ຫີນເຫີບ ແລະ ວັງວຽງ, ມີ
ພະແນກການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງຄື: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ພະແນກ, ພະແນກຖະແຫງຂ່າວ ວັດທະນະ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກົມປ່າໄມ້, ກົມປຜນການ ແລະ ການເງີນ ຂະແໜງການ, ກອງ ພາຍໃນພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 33 ທ່ານ, ຍິງ 04 ທ່ານ
2.2 ສາຫວດເກັບກາຂໍ້ມນ
ູ ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນບ້ານເປົາັ້ ໝາຍຂອງໂຄງການ
ໃນປີ 2018 ສໍາເລັດການສໍາຫວດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ PRA ຂອງບ້ານ, ການກະກຽແຜນທີື່ແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ຫືການປະເມີນຊຸມຊົນ18 ບ້ານ ຄື: ເມືອງແກ້ວອຸດົມ 5 ບ້ານ( ພູເຂົາຄໍາ, ຂ້າມຊ້າງ
, ສາມັກຄີໄຊ, ຫາດເດືື່ອ, ນາແຊະ), ເມືອງໂພນໂຮງ 2 ບ້ານ( ບ້ານທາດ ແລະ ນາໂພພະລາດ) ເມືອງຫີນເຫີບ 7 ບ້ານ(
ຫີນເຫີບເໜືອ,ປ່ອງຊອງ, ຫີນຕິດ, ຫ້ວຍດອກໄມ້, ໂພນທອງເໜືອ, ວັງຄີ ແລະ ນໍໍ້າປັດ) ແລະ ເມືອງວັງວຽງ 4 ບ້ານ
(ຫ້ວຍປາມ້ອມ, ທ່າເຮືອເໜືອ, ທ່າເຮືອໄຕ້ ແລະ ຫ້ວຍໝໍ້).ໃນປີ 2020 ໄດ້ສໍາເລັດໄດ້ລົງສໍາຫວດເພີື່ມ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານ
ສົມສະໜຸກ, ບ້ານສີວິໄລ ເມືອງຫີນເຫີບແລະ ບ້ານ ຫາດທາເມືອງແກ້ວອຸດົມ ເຊີງໄດ້ລົງເຜີຍແຜື່ໂຄງການ, ຮັບຮອງເອົາ
ໜ້າ 20 | ບົດລາຍງານປິດໂຄງການ CBI-013-LENS2

ບ້ານເປົັ້າໝາຍ, ເກັບກຂມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຈັດລຽງຖານະຄົວເຮືອນບ້ານເປົັ້າໝາຍເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນ
, ບັນຫາໄພຄຸກຄາມຕໍ່ປ່າສະ ຫງວນ, ໂອກາດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມກຸ່ມຍິງ, ກູ່ມຊາຍ
ແລະ ຊົນເຜົົ່າ ເພືື່ອວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ.
2.3. ສ້າງຕັງັ້ ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທດ
ີື່ ນ
ິ ແລະ ປ່າໄມ້ຂນ
ັັ້ ບ້ານ ແລະ ຄະນະປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູຂ
່ ນ
ັັ້ ບ້ານ ແລະ
ເຄືອ
ື່ ນໄຫວ ຕາມເຂດບ້ານເປົາັ້ ໝາຍ.ໃນປີ 2018-2019 ສໍາເລັດສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ
ປ່າໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຄະນະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ 18 ບ້ານຄື: ເມືອງ
ແກ້ວອຸດົມ 5 ບ້ານ, ເມືອງໂພນໂຮງ 2 ບ້ານ, ເມືອງຫີນເຫີບ 7 ບ້ານ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ 4 ບ້ານ. ເຊີື່ງແຕ່ລະບ້ານໄດ້
ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ເຫັນດີໃນກອງປະຊຸມບ້ານ ຈືື່ງໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງ ພ້ອມດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີື່ ຢັງັ້ ຢືນໂດຍທ່ານເຈົັ້າເມືອງ.ໃນປີ 2020 ສໍາເລັດສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າ ໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ
ແລະ ຄະນະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ 3 ບ້ານຄື:ບ້ານສົມສະໜຸກ, ບ້ານ
ສີວິໄລ ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ ບ້ານ ຫາດທາ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ. ເຊິື່ງແຕ່ລະບ້ານໄດ້ມີການຄັດເລືອກຈາກຊາວບ້ານ ສໍາລັບ
ຄະນະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັັ້ນບ້ານແມ່ນໃຫ້ ມີຜູ້ຍິງ 40%
2.4. ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທດ
ີື່ ນ
ິ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມຂັັ້ນບ້ານ ໃນປີ 2018 ສໍາເລັດການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ 10 ບ້ານ ໃນ 4 ເມືອງຄື: ບ້ານນາແຊະ, ຫາດເດືື່ອ, ສາມັກຄີໄຊ, ຂ້າມຊ້ າງ, ນາໂພພະລາດ, ປ່ອງຊອງ,
ຫີນຕິດ, ບ້ານວັງຄີ, ບ້ານຫ້ວຍປາມ້ອມ ແລະ ທ່າເຮືອໄຕ້. ປີ 2019 ສໍາເລັດ 8 ບ້ານຄື: ພູເຂົາຄໍາ, ຫ້ວຍດອກໄມ້, ໂພນ
ທອງເໜືອ, ຫີນຕິດ, ນໍໍ້າປັດ, ທ່າເຮືອເໜືອ, ຫ້ວຍໝໍ້ ແລະ ບ້ານທາດ. ປີ 2020 ສໍາເລັດ 3 ບ້ານຄື: ສີວິໄລ, ສົມສະນຸກ
ແລະ ຫາດທາ ລວມທັງໝົດ 21 ບ້ານ ແຕ່ລະບ້ານໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດການ ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນແຕ່ລະປະເພດເຊັນ: ເຂດຫວງ
ຫ້າມເດັດຂາດໃນປ່າສະຫງວນ, ເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໃນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງນໍໍ້າ, ເຂດຟືັ້ນຟູປ່າ, ທີື່ດີນກະສິກໍາ
ແລະ ອືື່0ນໆ ຕາມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ປືກສາຫາລື ແລະ ລົງສໍາຫວດສະພາບຄວມເປັນຈິງ ແລະ ສ້າງແຜນວາດ, ແຜນທີື່
, ຖານຂໍ້ມູນທາງ GIS ຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນເປັນແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມ
ຄອງທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິື່ງຢັັ້ງຢືນຈາກ ທ່ານ ເຈົັ້າເມືອງ.
2.5. ປັກຫລັກໝາຍ ແລະ ຕິດຕັງັ້ ປ້າຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມຂັນ
ັ້ ບ້ານ ຕາມເຂດບ້ານເປົາັ້ ໝາຍປ່າ
ສະຫງວນພູມດ
ື -ພູສນ
ັ ເຂືອ
ື່ ນ ສໍາເລັດການລົງປັກຫັກໝາຍເຂດແດນປ່າສະຫງວນຕາມຈຸດຫແຫມທີື່ສໍາຄັນໃນ 18 ບ້ານ
ຈໍານວນ 100 ຫັກຄື:ເມືອງແກ້ວອຸດົມ 5 ບ້ານ 38 ຫັກ, ເມືອງໂພນໂຮງ 2 ບ້ານ 12 ຫັກ, ເມືອງຫີນເຫີບ 30 ຫັກ
ແລະ ເມືອງວັງວຽງ 2 ບ້ານ 20 ຫັກ ແລະ ຕິດຕັັ້ງປ້າຍປ່າສະຫງວນ ປ້າຍໃຫຍ່ 4 ປ້ າຍຄື: ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ຕັັ້ງຢູ່ບ້ານ
ຫາດເດືື່ອ, ເມືອງຫີນເຫີບ ຕັັ້ງຢູ່ບ້ານ ປ່ອງຊອງ ແລະ ເມືອງວັງວຽງຕັັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍປາມ້ອມ.
2.6. ສ້າງລະບຽບການຄຸມ
້ ຄອງຊັບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສັນຍາອະ ນຸລກ
ັ ຂັນ
ັ້ ບ້ານໃຫ້ໄດ້ຕາມຈານວນບ້ານເປົາັ້ ໝາຍ.
ໃນປີ 2018-2019 ສໍາເລັດສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະ ຍາ ກອນປ່າໄມ້ 18 ບ້ານ ຄື: ເມືອງແກ້ວອຸດົມ 5 ບ້ານ,
ເມືອງໂພນໂຮງ 2 ບ້ານ, ເມືອງຫີນເຫີບ 7 ບ້ານ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ 4 ບ້ານ ແລະ ໃນປີ 2020 ສໍາເລັດການສ້າງ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານສົມສະໜຸກ, ບ້ານສີວິໄລ ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ ບ້ານ ຫາດ
ທາ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ

ແລະ ສ້າງສັນຍາອະນຸລັກຂັັ້ນບ້ານແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນງານໄປພ້ອມກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາ

ບ້ານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທືປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່.
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2.7.ສ້າງແຜນພັດທະນາປັບປຸງຊີ ວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທືນ ໃຫ້ບາ້ ນເປົາັ້ ໝາຍ.
ສໍາເລັດການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ກອງທືນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ເພືື່ອການອະນຸລັກຊັບ
ພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນ 21 ບ້ານເປົັ້າໝາຍທີື່ໄດ້ປ່ອຍທືນໄປແລ້ວ, ໃນນັນມີກິດຈະກໍາຕໍໍ່າຫູກ 246 ຄອບຄົວ, ແປຮູບ
ຜະລິດຕະພັນປາ 78 ຄອບຄົວ, ປູກສາລີ 48 ຄອບຄົວ, ປູກມັນຕົັ້ນ 15 ຄອບຄົວ, ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ 15 ຄອບ ຄົວ,
ລຽງໝູ 16 ຄອບຄົວ, ລຽງສັດນ້ອຍ, ສ້ອມແປງນໍໍ້າລີນ 1 ແຫ່ງ, ສະຖານທີື່ຖີັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 1 ແຫ່ງ ແລະ ກໍານົດເຂດວັງ
ສະຫງວນ 4.ແຫ່ງ ທັງໝົດ 1,302,133,000 ກີບ ກີບ
2.8. ຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃຫ້ຂັັ້ນເມືອງ.
•

ວັນທີ 29 ທັນວາ 2017 ໄດ້ຈັດກອງກອງປະຊຸມປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຜູ້ປະສານງານຂັັ້ນເມືອງຂອງໂຄງການຄຸ້ ມຄອງ
ປ່ າສະຫງວນພູ ມື ດພູ ສັ ນເຂື ອນ.ມີ ຜູ ້ເຂົັ້ າຮ່ ວມທັ ງໝົ ດ 16 ສະຫາຍ, ຍິ ງ 01 ສະຫາຍ. ໄດ້ ມີ ການຕົ ກລົ ງຄົ ັ້ນຄ້ ວາເອົາ
ພະນັກງານ ຄະນະປະສານງານຂັັ້ນເມືອງໂດຍເອກະພາບເອົາເມືອງ ລະ 10 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະວຽກງນຂອງໂຄງ ການ
ຄື:ສະເໜີເອົາຫົວໜ້າ ຫື ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເປັນຫົວໜ້າ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ ເປັນ
ຮອງ ແລະ ເລືອກເອົາພະນັກງານວິຊາການ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ລະເມືອງ ບັນຈຸເຂົັ້າຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະວຽກ
ງານ ເຊັົ່ນ: ວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນ 2 ທ່ານ, ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານຶກ 3
ທ່ານ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ 3 ທ່ານ ໂດຍມີຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົັ້າເມືອງແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະປະສານງານຂັັ້ນເມືອງໃນ
4 ເມືອງຄື: ເມືອງວັງວຽງ, ຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແລະ ແກ້ວອຸດົມ.

•

ໃນປີ 2018 ໄດ້ລົງສະໜັບສະໜູ ນຫ້ ອງການກະສິກ ໍ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມື ອງ ເພືື່ອຄົັ້ນຄ້ວາສະຖານທີ ື່ ຕັັ້ ງຈຸ ດກວດກາລາດ
ຕະເວນ, ການເຂົັ້າ-ອອກປ່າສະຫງວນໄດ້ 2 ຈຸດຄື: ຢູ່ບ້ານນາແຊະ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແລະ ຢູ່ບ້ານປ່ອງຊອງ ເມືອງຫີນເຫີບ.
ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຮັດໃບຢັັ້ງຢືນມອບໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ສ້າງຈຸດກວດກາລາດຕະເວນເຂົັ້ າ-ອອກປ່ າສະຫງວນ
ຕາມລະບຽບການ.

▪

ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືວາງແຜນລົງສໍາຫວດກໍານົດຈຸດປັກຫັກໝາຍ ແລະ ຕິດປ້າຍປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນໃນ
5 ໝູ່ບ້ານເຂດເມືອງແກ້ວອຸດົມ ໄດ້ຈັດຂືັ້ນໃນ ວັນທີື່ 8 ມິຖຸນາ 2018 ຢູ່ທີື່ຫ້ອງປະຊຸມ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ໂດຍການເປັນ
ປະທ່ານຂອງ ທ່ານ ວິລະວຸດ ປະກິດ ຮອງເຈົັ້າເມືອງໆແກ້ວອຸດົມ ມີບັນດາ ພາກສ່ວນທີກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມຄື: ພະແນກ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ພະນັກງານ
ກຸ່ມບ້ານແລະ ການຈັດຕັັ້ງບ້ານ ໃນ 5 ບ້ານເປົັ້າໝາຍ (ບ້ານ ນາແຊະ, ຫາດເດືື່ອ, ສາມັກ ຄີໄຊ, ຂ້າມຊ້າງ ແລະ ພູເຂົາຄໍາ)
ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ, ເພືື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາເຂດແດນປ່າສະຫງວນ ແລະ ວາງແຜນລົງສໍາ
ຫວດຈຸດປັກຫັກໝາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ.

▪

ວັນທີື່ 16 ທັນວາ 2020 ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ ຢູ່ສູນຝືກອົບຮົມປ່າໄມ້
ຫ້ວຍປາມ້ອມ ມີຫ້ອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງບ້ານເປົັ້ໝາຍ ເຂົັ້ື່າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ, ຍິງ
5 ທ່ານ ເພືື່ອປືກສາຫາລືແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ວັນທີື່ 18 ທັນວາ 2020 ຈັດກອງປະຊຸມ
ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເມືອງໂພນໂຮງ ແລະ ເມືອງແກ້ວອຸດົມມີ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການເມືອງໂພນໂຮງ ມີຫ້ອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ,
ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງບ້ານເປົັ້ໝາຍ ເຂົັ້ື່າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ ເພືື່ອປືກສາຫາລືແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸງຍາກໃນ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
2.9. ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ທົບທວນ ຫ ື ຖອດ ຖອນເຕັກນິກວິຊາການ ກັບບັນດາຜູ່ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ
ທຸກພາກສ່ວນ.

▪

ໃນປີ 2018 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືໂຄງການຍ່ອຍ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 1 ຄັັ້ງ, ໄດ້
ຈັດຂຶັ້ນທີື່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວ
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ໜ້າກົມປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານນາງບຸນພາມາໂພທິສານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງ ແວດລ້ອມ ມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມມາຈາກພາກສ່ວນ 4 ພະແນກອ້ອມຂ້າງກົມປ່າໄມ້, ຕາງໜ້າຈາກ ກປສ, ທະນາຄານໂລກ, ຕາງໜ້າຈາກ
ໂຄງການຍ່ອຍແຂວງຕ່າງໆ ລວມທັງໝົດ 40 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ,ແຂວງວຽງຈັນເຂົັ້າຮ່ວມ 2 ທ່ານ.ເພືື່ອຮັບຟັງການລາຍ
ງານສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆທີື່ພວມປະເຊີນຢູ່ ແລະ ວາງທິດທາງ
ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນໍາ ຫ້ອງການ ກປສ ເພືື່ອສະຫຸບການລົງມາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ
ຈາກທະນາຄານໂລກ,ຫ້ອງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ຈໍານວນ 2 ຄັັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກ
ແຂວງວຽງຈັນ 6 ທ່ານ. ເພືື່ອຮັບຟັງຜົນການປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້
ໄຂ.
▪

ໃນປີ 2019 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືໂຄງການຍ່ອຍ ເພືື່ອແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ
ປ່າປ້ອງກັນ 3 ຄັັ້ງ ຢູ່ອົງການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າເທີນ 2 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຢູ່ເມືອງວັງວຽງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ເພືື່ອຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ, ຂໍ້ຄົງ ຄ້າງຕ່າງໆ
ທີື່ພວມປະເຊີນຢູ່ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 16 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ. ແລະ ເຂົັ້ື່າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຮັບຟັນຜົນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຫ້ອງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ຈໍາ
ນວນ 2 ຄັັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກແຂວງວຽງຈັນ 6 ທ່ານ. ເພືື່ອຮັບຟັງຜົນການປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ
ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ.

▪

ໃນປີ 2020 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືໂຄງການຍ່ອຍ ເພືື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ
ປ່າປ້ອງກັນ ກັບໂຄງການຍ່ອຍ 4 ຄັັ້ງ ຄື: ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ
ຫວງພະບາງ ແລະ

ເພືື່ອຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ, ບັນຫາ

ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ, ຍິງ 9 ຄົນ. ແລະ ເຂົັ້ື່າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຮັບຟັນຜົນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຫ້ອງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ຈໍາ
ນວນ 2 ຄັັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກແຂວງວຽງຈັນ 6 ທ່ານ. ເພືື່ອຮັບຟັງຜົນການປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ
ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ.
▪

ໃນປີ 2021 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືໂຄງການຍ່ອຍ ເພືື່ອແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ
ປ່າປ້ອງກັນ 1 ຄັັ້ງ ຢູ່ອົງການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າເທີນ 2 ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ເພືື່ອຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ, ຂໍ້ຄົງ ຄ້າງຕ່າງໆທີື່ພວມປະເຊີນຢູ່ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 5 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ. ແລະ ເຂົັ້ື່າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮັບຟັນຜົນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ
ຫ້ອງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ຈໍານວນ 1 ຄັັ້ງ, ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກແຂວງວຽງຈັນ 5 ທ່ານ.
ເພືື່ອຮັບຟັງຜົນການປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ.
2.10. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປກ
ູ ຈິດສໍານືກວຽກງານອະນຸລກ
ັ ຊັບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນບ້ານເປົາັ້ ໝາຍ

▪

ໃນປີ 2018 ສໍາເລັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານືກວຽກງານອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າ ໄມ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ 10 ບ້ານ
ເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃນ 4 ເມືອງ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 782 ຄົນ, ຍິງ 373 ຄົນ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານນາ
ແຊະ, ຫາດເດືື່ອ, ສາມັກຄີໄຊ ແລະ ບ້ານຂ້າມຊ້າງ; ເມືອງໂພນໂຮງ 1 ບ້ານຄື: ບ້ານ ນາໂພພະລາດ; ເມືອງຫີນເຫີບ 3 ບ້ານ
ຄື: ບ້ານປ່ອງຊອງ, ຫີນຕິດ ແລະ ບ້ານວັງຄີ; ເມືອງວັງວຽງ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານຫ້ວຍປາມ້ອມ ແລະ ທ່າເຮືອໃຕ້.ເຊີື່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007, ຄໍາສັົ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພືດ
ສະພາ 2016,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າສະບັບເລກທີ07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007 ແລະ ຄາສັົ່ງເລກທີ 05/
ນຍ, ລົງວັນທີ 8 ພືດສະພາ 2018, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີື່ດິນ ສະບັບ ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003, ດາລັດ
ວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ ສະບັບເລກທີ 134/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພືດສະພາ 2015. ຮັບຟັງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບກັບ
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ພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດປ່າມາສູ່ຄົນ ໄດ້ຊົມການສາຍວີດີໂອພະຍາດສັດປ່າ ການຕິດເຊືັ້ອຈາກສັດປ່າ ແລະ ຜົນຮ້າຍໃນການ
ບລິໂພກສັດປ່າ, ພ້ອມນັັ້ນກໍ່ໄດ້ຊົມພາບໂພດສະເຕີ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້,ໂພດສະເຕີ ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບປະຊາຊົນ,ໂພດສະເຕີ ສິດ
ຂອງບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້,ໂພດສະເຕີ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້
ຫຍັງແນ່?
▪

ໃນປີ 2019 ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານືກວຽກງານອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າ ໄມ້ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ 18 ບ້ານ ໃນ 4
ເມືອງ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1,225 ຄົນ, ຍິງ 680 ຄົນ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານນາແຊະ, ຫາດເດືື່ອ, ສາມັກຄີ
ໄຊ, ບ້ານຂ້າມຊ້າງ ແລະ ພູເຂົາຄໍາ; ເມືອງໂພນໂຮງ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານ ນາໂພພະລາດ ແລະ ບ້ານທາດ; ເມືອງຫີນເຫີບ 7 ບ້ານ
ຄື: ບ້ານຫີນເຫີບເໜືອ, ປ່ອງຊອງ, ຫີນຕິດ, ຫ້ວຍດອກໄມ້, ໂພນທອງເໜືອ, ວັງຄີ ແລະ ນໍໍ້າປັດ; ເມືອງວັງວຽງ 4 ບ້ານຄື:
ບ້ານຫ້ວຍປາມ້ອມ, ທ່າເຮືອໃຕ້, ທ່າເຮືອເໜືອ ແລະ ຫ້ວຍໝໍ້, ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປູກຈິດສໍາ
ນືກວຽກງານອະນຸລັກໃຫ້ນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ 2 ຄັັ້ງຄື: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫີນເຫີບ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທ່າເຮືອ
ເມືອງວັງວຽງ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 560 ຄົນ, ຍິງ 210 ຄົນ ແລະ ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປູກຈິດສໍານືກວຽກ
ງານອະນຸລັກໃຫ້ຊາວຄ້າຂາຍ ໃນຕະຫາດຊຸມຊົນ 2 ຄັັ້ງຄື: ຕະຫາດຫີນເຫີບເໜືອ ແລະ ຕະຫາດບ້ານວັງຄີ ເມືອງຫີນເຫີບ
ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 96 ຄົນ, ຍິງ 64 ຄົນ.

▪

ໃນປີ 2020 ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປູກຈິດສໍາ ນືກວຽກງານອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານ ສົມສະນຸກ
ເມືອງຫີນເຫີບ ໂດຍການອະທິບາຍໂພດສະເຕີ, ຫີັ້ນເກມ ແລະ ສະແດງລະຄອນ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 60 ຄົນ, ຍິງ 38 ຄົນ ແລະ
ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປູກຈິດສໍານືກ ວຽກງານ ອະນຸລັກຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຢູ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ ບ້ານວັງຄີ ເມືອງຫີນເຫີບ ການອະທິບາຍໂພດສະເຕີ, ຫີັ້ນເກມ, ສະແດງລະ ຄອນ ແລະ ແຂງຂັນແຕ້ມຮູບ ມີ
ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 130 ຄົນ, ຍິງ 64 ຄົນ. ແລະ

▪

ໃນປີ 2021 ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ປູກຈິດສໍານືກຊຸມຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ 5 ຄັັ້ງຄື: ໂຮງຮຽນປະຖົມສີວິໄລ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ບ້ານທາດ, ໂຮງຮຽນປະຖົມຫ້ວຍປາມ້ອມ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມປ່ອງຊອງ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນາແຊະ
. ດ້ວຍວິທີການອະທິບາຍໂພດສະເຕີ, ຫີັ້ນເກມ, ສະແດງລະ ຄອນ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 680 ຄົນ, ຍິງ 330 ຄົນ.
2.11.ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ປູກຈິດສໍານືກວຽກງານອະນຸລກ
ັ ໃຫ້ມວນຊົນໃນວັນປູກຕົນ
ັ້ ໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ1/6 ແລະ ວັນ
ອະນຸລກ
ັ ສັດນໍາໍ້ -ສັດປ່າແຫ່ງຊາດວັນທີ 13 ກລະກົດ

▪

ວັນທີື່ 3 ມີນາ 2020 ຢູ່ທີື່ບ້ານຫາດທາ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສົມທົບກັບ
ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ປະຊາຊົນບ້ານຫາດທາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບຸນບ້ານຫາດທາ ໄດ້ຈັດພິທີປູກໄມ້ ແລະ ການ
ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 154 ຄົນ, ປູກຕົັ້ນໄມ້ ຊະນິດຕ່າງໆ 500 ເບັັ້ຍ ໃສອ້ອມຫ້ອງການບ້ານ ແລະ
ໂຮງຮຽນປະຖົມຫາດທາ.

▪

ໄດ້ປະກອບສ່ວ
ື່ ນນໍາຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫີນເຫີບ ລົງປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປຸກຈິດສໍານືກວຽກ
ງານອະນຸລັກ ແລະ ພິທີສະເຫີມສະຫອງສ້າງຂະບວນການປ່ອຍປາ ເນືື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ວັນທີື່ 13

ກລະກົດ 2020 ໄດ້ຈັດຂືັ້ນໃນ ໃນວັນທີ 16/7/2020 ຢູ່ທີື່ ບ້ານ ຫີນເຫີບເໜືອ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍ
ການເປັນຄະນະປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາຫັ້າ ນລະສິງ ຮອງເຈົັ້າເມືອງໆຫີນເຫີບ ແລະ ທ່ານ ຄໍາສາຍ ສຸມຸນທອງ ຮອງຫົວໜ້າ
ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ , ມີຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງເມືອງ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ ມສ ຫີນເຫີບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງບ້ານ ພ້ອມດວ້ຍປະຊາຊົນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 110 ຄົນ, ຍິງ 63
ຄົນ, ໄດ້ປ່ອຍປາລົງສູ່ວັງສະຫງວນບ້ານຫີນເຫີບ 20,000 ໂຕ.

2.12.ກວດກາລາດຕະເວນເຂດປ່າສະຫງວນພູມດ
ື -ພູສນ
ັ ເຂືື່ອນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.

ໜ້າ 24 | ບົດລາຍງານປິດໂຄງການ CBI-013-LENS2

▪

ໃນປີ 2018 ລົງກວດກາລາດຕະເວນເຂດປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນຈໍານວນ 16 ຄັັ້ງຄື:ເມືອງຫີບ ເຫີບ 5 ຄັັ້ງ 3,300
ຮຕ; ໂພນໂຮງ 4 ຄັັ້ງ 2,800 ຮຕ. ເມືອງແກ້ວອຸດົມ 3 ຄັັ້ງ, 5,800 ຮຕ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ 2 ຄັັ້ງ 1,200 ຮຕ ພົບຮອຍ
ສັດປ່າ 39 ຈຸດ ( ເມີຍ-ກະທິງ, ເຍືອງ, ໝູປ່າ, ຟານ, ເຫງັນ, ແລນ, ໄກ່ປ່າ...)ພົບເຫັນ ກລະນີການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ລ່າ
ສັດນໍໍ້າສັດປ່າ 60 ກລະນີ ຄື: ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ 4 ກລະນີ , ລ່າສັດປ່າ 27 ກລະນີ, ຫາປາ 7 ກລະນີ, ຕັດໄມ້ 18 ກລະນີ,
ເກັບກູ້ເຄືອ
ື່ ງປ່າຂອງດົງ(ເຄືອແຫມ) 2 ກລະນີ 300 ກິໂລ ຊິງຊັົ່ງ 1 ໜ່ວຍ, ໄຟລາມປ່າ 2 ກລະນີ ປະມານ 120 ຮຕ.

▪

ໃນປີ 2019 ເຄືື່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນເຂດປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນຈໍານວນ 26

ຄັັ້ງ ພົບເຫັນໄພຂົມ

ຂູ່ຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າທັງມົດສະສົມ 106 ກລະນີດັົ່ງນີັ້:ກລະນີຕັດໄມ້ 48 ກລະນີ ພົບຮ່ອງຮອຍຕັດ 11 ກລະນີ, ພົບ
ຫັກຖານ ແລະ ອາຍັດໄມ້ແປຮູບ 36 ໂຕ,ໄມ້ຟືນ 48 ຫາ ແລະ ລົດສະແລວ 4 ຄັນ, ກລະນີນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ
24 ກລະນີແຮ້ວ ແລະ ແຄ່ມພັກເຊົາເພືື່ອລ່າສັດ 30 ກລະນີໄຟໄໝ້ລາມປ່າ 2 ກລະນີ ເນືັ້ອທີື່ ປະມານ 600 ເຮັກຕາ
ແລະ ພົບຮອຍສັດປ່າ 21 ກລະນີ ໃນນັັ້ນເຫັນໂຕ 2 ກລະນີ
▪

ໃນປີ 2020 ແລະ 2021ໄດ້ເຄືື່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນພາຍໃນພືັ້ນທີື່ ປ່າສະຫງວນ ພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ເຊິື່ງມີການ
ປະເມີນສະຖານະພາບຂອງສັດປ່າ ແລະ ໄພຄູກຄາມ ໃນເຂດເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ 8 ຄັັ້ງ, ໂພນໂຮງ 6 ຄັັ້ງ ຫີນເຫີບ 8 ຄັັ້ງ
ແລະ ວັງວຽງ 5 ຄັັ້ງ. ປະຕິບັດໄດ້ ທັງໝົດ 27 ຄັັ້ງ ເນືັ້ອທີື່ 21,000 ເຮັກຕາ. ຈາກຜົນການລາດຕະເວນໃນແຕ່ລະເດືອນ
ເຊິງສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນພົບເຫັນໄພຂົມຂູ່ຕໍ່ປ່າໄມ້ຄື: ຕັດໄມ້ 52 ກລະນີ, ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ 28 ກລະນີ ເກັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ 12 ກລະນີ, ລ່າສັດປ່າ(ແຮ້ວດັກສັດ, ແຄ່ມ) 83 ກລະນີ, ໄຟໄໝ້ປ່າ 1 ກລະນີ.ລວມທັງໝົດສະສົມ 176
ກລະນີ ເຫັນວ່າເຮັດໃຫ້ກລະນີໄພຄຸຄາມຕໍ່ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ຫຸດລົງ ເນືື່ອງຈາກວ່າການລາດຕະເວນເປັນປົກກະຕິ,ມີ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານຶກຢ່າງທົົ່ວເຖິງ,ຊາວບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້,ເຮັດໃຫ້ກລະນີ
ອາດຊະຍະກໍາສັດປ່າຫຸດລົງ.

2.12 ການປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນພູມດ
ື -ພູສນ
ັ ເຂືອ
ື່ ນ ໂດຍອີງຕາມປະສົບການຈາກການ ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ພາກສະໜ
າມ.

▪

ໃນປີ 2019 ໄດ້ສົມທົບກັບກົມປ່າໄມ້ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນໄລຍະ
2021-2025 ຫັງຈາກນັັ້ນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ເພືື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບຂັັ້ນເມືອງ
ກ່ຽວກັບແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2021-2025 ມີພະນັກງານພະແນກກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການທີື່ກ່ຽວ ຂ້ອງຂັັ້ນເມືອງ 11 ເມືອງ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ຄົນ, ຍິງ
5 ຄົນ.

▪

ຄັັ້ງວັນທີື່ 17 ກຸມພາ 2020 ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືເພືື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັບຊ່ຽວຊານກົມປ່າໄມ້ກ່ຽວກັບການ
ປັບ ປຸງ ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2021-2025 ຢູ່ທີເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງ
ຈັນ, ມີພະນັກງານເຂົັ້າຮ່ວມທັງ ໝົດ 10 ຄົນ.

▪

ໃນວັນທີື່ 30/9/2020 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂັັ້ນແຂວງ ເພືື່ອປືກສາຫາລືຜ່ານແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ
ໄລຍະ 5 ປີ ( 2021-2025 ) ຢູ່ທີື່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ມີຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງເຂົັ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 35 ຄົນ, 05 ຄົນ ແລະ ຜ່ານກົມປ່າໄມ້ຮັບຮອງ ( ສະບັບເລກທີ 119/ກປມ, ລົງວັນທີ 23/22021, ໄດ້
ສະເໜີການນໍາແຂງຕົກລົງຮັບຮອງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີື່ 532/ຈຂ.ວຈ, ລົງວັນທີື່ 22/3/202

2.13 ຕິດຕາມ, ຊຸກ
ຸ ຍູ ການປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາ ກອງທືນພັດທະນາຊີ ວິດການເປັນຢູ່ ເພືອ
ື່ ການອະນຸລກ
ັ ຂັນ
ັ້ ບ້ານ

ສໍາເລັດຕິດຕາມ, ຊຸຸກຍູການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ກອງ ທືນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ບ້ານເປົັ້າໝາຍ 3 ຄັັ້ງ ຈານວນ
21 ບ້ານຄື: ເມຶອງວັງວຽງ 4 ບ້ານ, ເມືອງຫີນເຫີບ 9 ບ້ານ, ເມືອງໂພນໂຮງ 2 ບ້ານ ແລະ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ 6 ບ້ານ
ເຊີື່ງແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນມີຫາຍກີດຈະກໍາໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມແຜນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ເຊັົ່ນ: ການສ້ອມແປງນໍໍ້າລີນ, ,
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ສ້າງຂຸມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ,ການສ້າງວັງສະຫງວນ, ການຕໍໍ່າຫູກ, ການປູກສາລີ, ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ແປຮູບຜະລິດຕະພັນ
ປາ ແມ່ນເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີອາຊີບ ແລະ ມີລາຍຮັບເພີື່ມຂືັ້ນ ແລະ ຫຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້
ພ້ອມກັນນັັ້ນ ແຕ່ລະບ້ານຍັງເປັນເຈົັ້າການໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກ ສ່ວນບັນຫາ
ທີື່ຄ້າງຄາຄື: ການນໍາໃຊ້ເງີນບລິຫານບໍ່ຖືກລະບຽບ ໂດຍເອົາໄປປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ກິດຈະກໍາສ້າງຕະຫາດບໍ່ທັນສໍາ
ເລັດ.
2.14 ຕິດຕັງັ້ ກ້ອງສໍາຫວດ ແລະ ຕິດຕາມສັດປ່າ
ສໍາເລັດລົງຕິດຕັັ້ງກ້ອງສໍາຫວດ ແລະ ຕິດຕາມສັດປ່າ 12 ຄັັ້ງ. ຢູ່ໃນ 4 ເຂດທີື່ສໍາຄັນ ກ້ອງຖ່າຍຈໍານວນ 20 ໜ່ວຍ
ຈຸດລະ 5 ໜ່ວຍ ຜົນການຕັັ້ງກອງ ພົບເຫັນສັດປ່າຄື: ເຂດປຸງກວັກ:ຖ່າຍຮູບ ສັດປ່າ ຊະນິດ ເມີຍ-ກະທິງ 3 ໂຕ, ເຂດ
ດານອາລີກົບ:ຖ່າຍຮູບ ສັດປ່າ ຊະນິດ ເມີຍກະທິງ 1 ໂຕ, ເສືອໄຟ 3 ໂຕ, ໝູປ່າ 6 ໂຕ, ໄກ່ປ່າ 1 ໂຕ ແລະ ເໝັັ້ນ 2 ໂຕ
, ເຂດດານຫີນຕິດ:ຖ່າຍຮູບສັດປ່າ ຊະນິດໝູປ່າ 4 ໂຕ. ໝີ 1 ໂຕ, ໝາຈອກ 2 ໂຕ, ລີງ 8 ໂຕ ຟານ 1 ໂຕນົກຄໍ່ 1
ໂຕ. ແລະ ເຂດດານໄກສອນ ພົບເຫັນລີງ 6 ໂຕ.
ອົງປະກອບ 3: ການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ບລິຫານໂຄງການຍ່ອຍ:
➢ ຈຸດປະສົງ :ເພືື່ອຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຕາມຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ແຜນການທີື່ວາງໄວ້ ລວມທັງ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ,
,ອຸປະກອນພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຕໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາແລ້ວລາຍງານຄວາມຄືບ ໜ້
າຂອງໂຄງການ.
3.1 ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະຕ້ອງບັນລຸ
ຕາມແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
▪

ຈັດຊືັ້ພາຫານະລົດກະບະ 1 ຄັນ, ລົດຈັກ 4 ຄັນ, ອຸປະກອນIT, ອຸປະກອນພາກສະໜາມ, ເຄືື່ອງເຟີນິເຈີື່ ໂດຍທາງຫ້ອງການ
ກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມເປັນຜູ້ຈັດຊືັ້ ສໍາເລັດຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້.

▪

ການສ້ອມແປງຫ້ອງການພາກສະໜາມ ແລະ ກໍ່ສາງຈຸດກວດກາລາດຕະເວນ 2 ຈຸດ ຢູ່ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ
, ຜະລິດປ້າຍປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ 4 ປ້າຍ, ຫັກໝາຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ100 ຫັກ ໂຄງການຍ່ອຍແຂວງວຽງ
ຈັນເປັນຜູ້ຈັດຊືັ້ ສໍາເລັດຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້.

▪

ຈັດຈ້າງພະນັກງານບັບຊີ 1 ຄົນ ຄື: ທ້າວ ສຸກສະໄຫວ ພູນທອງສີ ເຊິື່ງໄດ້ ເຊັນ ສັນຍາ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເລີື່ມແຕ່ ເດືອນ ພືດ
ສະພາ 2018 ເປັນຕົັ້ນມາ ໃນແຕ່ລະປີ ຮອດ 2021.

▪

ຮັບພະນັກງານອາສາສະໝັກ 3 ຄົນຄື: ນາງ ຕຸຫີ ກົມປະດິດ ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ນາງ ເພັດດາ
ວັນ ວິໄລຫານ ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກບລິຫານ ແລະ ທ້າວ ໄພວັນ ເຫືອລໍໍ້າ ຊ່ວຍວຽກກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝານ ເຊິື່ງໄດ້ເລີື່ມປະຕິບັດວຽກງານມາແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ 2018 ເປັນ ຕົັ້ນມາແຕ່ລະປີ ແລະ ໃນປີ 2020 ຮັບ
ພະນັກງານອາສາສະໝັກເພີື່ມ 2 ທ່ານຄື: ທ້າວ ວົງນະກອນ ແກ້ວຊົມພູ ແລະ ທ້າວ ເສກສັນ ຄໍາວົງສາ ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ
ທີມງານກວດກາລາດຕະເວນ.

▪

ໄດ້ກະກຽມແຜນກິດຈະກໍາ, ແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ.

▪

ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ຝືກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນຕາມການແຈ້ງເຊີນຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແລະ
ທະນາຄານໂລກເປັນປົກກະຕິ.

▪

ສໍາເລັດການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໄລຍະ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ

ແລະ ບົດ

ສະຫຸບປະຈໍາປີ ສົົ່ງບົດລາຍ ໃຫ້ ກປສ, ຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັນກັບເວລາ.
3.2.ຜົນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະຕ້ອງບັນລຸຕາມແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈາປີໄດ້ 50%
ແລະ 75% ໃນປີທີ 2 ແລະ 90% ໃນປີສດ
ຸ ທ້າຍ.
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•

ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍປະຈໍາປີບັນລຸຕາມແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານທີື່ວາງໄວ້ໄດ້ປະເມີນໃນແຕ່
ລະປີຄື:ປີ 2018 ແຜນວຽກບັນລຸໄດ້ 85,42%, ແຜນງົບປະມານບັນລຸໄດ້ 84,28%; ປີ 2019 ແຜນວຽກບັນລຸໄດ້
93.27% ແຜນງົບປະມານບັນລຸໄດ້ 99.07%; ປີ 2020 ແຜນວຽກບັນລຸໄດ້ 87.68% ແຜນງົບປະມານບັນລຸໄດ້
78.69% ແລະ ປີ 2021 ປະຕິບັດໄດ້ 100% ຖ້າທຽບໃສ່ກອບຜົນໄດ້ຮັບທີື່ຕັັ້ງໄວ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີື່
ວາງໄວ້.
2.6

ຂຫ
ໍ້ ຍຸງ້ ຍາກ ແລະບັນຫາສໍາຄັນ ທີພ
ື່ ບ
ົ ພໍ້ ໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ.

ໃສ່ລາຍການ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ພົບພໍ້ ແລະວິທີການ/ມາດຕະການແກ້ໄຂ ບັນຫາເຫລົົ່ານັັ້ນ.

ບັນຫາທີພ
ື່ ບ
ົ ພໍ້
1. 1. ການຝືກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍສະເພາະ

ວິທກ
ີ ານ/ມາດຕະການທີໄື່ ດ້ນາໍ ໃຊ້ ໃນການແກ້ໄຂ
ໄດ້ນໍາສະເໜີກົມປ່າໄມ້ໃນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ

ແມ່ນວຽກງານກວດກາລາດຕະເວນ, ການວາງແຜນນໍາ ທາງດ້ານຄູຝຶກ, ເຊິື່ງກົມປ່າໄມ້ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງແຜນ ໃນການ
ໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານຶກລ້າ ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານຄູຝຶກ ເພືື່ອສະໜອງໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍ
ຊ້າ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໃນປີທີ 1 ເນືື່ອງຈາກຂາດດ້ານຄູ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມໄດ້ ໃນປີທີ 2
ຝືກຈາກກົມປ່າໄມ້ ເຊິື່ງບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຮ່ວມກັນໃນເບືັ້ອງ ແລະ ທີື່ 3 ເຊິື່ງເປັນໄລຍະຊ່ວງທ້າຍຂອງໂຄງການ.
ຕົັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.
2. 2. ການນໍາໃຊ້ ໂປຮແກມ smart patrol ເຂົັ້າໃນການ

ໄດ້ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາ

ກວດກາລາດຕະເວນຍັງ ເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົົ່າທີື່ຄວນ

ກາຍ-ນໍໍ້າເທີນ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຈາກກົມປ່າໄມ້ຫາຍ
ຄັັ້ງ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານ ແລະ ສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນລະດັບໜືື່ງ ແລະ ຖ້າຢາກໃຫ້ໄດ້ດີ
ແມ່ນສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຮັດຕົວຈິງໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ.

3. 3. ກິດຈະກໍາການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ

ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການເກັບກູ້ລະເບີດ ພະແນກ

ຊົນ ໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ທີື່ໄດ້ມີການບຸກເບີກພືັ້ນທີື່ ແຮງງານ ແລະ

ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ເພືື່ອລົງ

ດິນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ອາດ ກວດກາເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ຈະມີຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ

ພືັ້ນທີື່ຈະມີການບຸກເບີກ

ເພືື່ອ

ອອກໃບຢັັ້ງຢືນເຂດດັົ່ງກ່າວບໍ່ມີຄວມສ່ຽງລະເບີດບໍ່ທັນ
ແຕກ

4. 4. ລະບົບການປະສານງານຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການຍ່ອຍ,

ໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ຜັດ

ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຂອງ ກປສ ເພືື່ອສະຫຸບ ປ່ຽນກັນຈັດກອງປະຊຸມເພືື່ອລາຍງານ,

ແລກປ່ຽນບົດ

ລາຍງານດ້ານວິຊາການ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ການແກ້ ຮຽນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຮ່ວມກັນ ໂດຍມີ
ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມ

ຄະນະຊີັ້ນໍາ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ວິຊາການເຂົັ້າຮ່ວມ.

ກັນ.
III.

ແຜນການ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜາ້

ຂໍ້ນີັ້ຂໃຫ້ອະທິບາຍ ແຜນການລວມທັງ ແຜນການຕິດຕາມ-ສືບຕໍ່ ຫລື ບົດສະເໜີ, ການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຕໍ່ໜ້າ,
ການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບໄປບ່ອນອືື່ນ, ເພືື່ອຮັກສາໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໃນຕໍ່ໜ້າ. ຈະເຮັດແນວໃດເພືື່ອໃຫ້ບັນ
ລຸ ແລະ ໃຜຈະເປັນຄົນເຮັດ.

ໜ້າ 27 | ບົດລາຍງານປິດໂຄງການ CBI-013-LENS2

1. ໃຫ້ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ພະນັກງານພະນັກງານຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາ
ການຕ່າງໆມາແລ້ວ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພືື່ອໝູນໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີຂືັ້ນ.
2. ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກນົດເຂດຫ້ວງຫ້າມ ແລະ ເຂດ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເປັນບົດຮຽນທີື່ດີ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດການຢ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ.ໂດຍຫ້ອງການ
ກະສິກໍາ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ.
3. ການສະໜັບສະໜູນກອງທືນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ເພືື່ອການອະນຸລັກໃຫ້ຊາວບ້ານ

ເປັນວຽກງານໜືື່ງທີື່ສ້າງແຮງຈູງ

ໃຈໃຫ້ຊາວບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງລາຍໄດ້ ເພືື່ອແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນບ້ານ ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນເມືອງ.
4. ພາຍຫັງໂຄງການໄດ້ສໍາເລັດແມ່ນໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ລະເມືອງປະສານກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງ
ຕິດຕາມຊຸກຍຸ້ກອງທືນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ເພືື່ອການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແຕ່ລະບ້ານ ຕາມພະລະບົດບາດ
ໜ້າທີື່ ຂອງຫ້ອງການກະສິກກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ.
5. ຊອກຫາແຫ່ງທືນມາຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາປ່າສະຫງວນພູມືດພູສັນເຂືື່ອນຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ 2021-2025 ເພືື່ອໃຫ້ເຮັດ
ໃຫ້ມີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕໍ່ເນືື່ອງ,ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບປ່າສະຫງວນໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ.
IV.

ສະຫຸບສັງລວມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໄປຕາມທີື່ແຜນທີື່ວາງໄວ້

ຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະຊີັ້ນໍາ ຢ່າງໃຫ້ກິດຕິດແທດ ແລະ ເປັນປະຈໍາ ໃນການຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ຄວາມຫ້າວຫັນ
ໃນການການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທີມງານວິຊາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຍ້ອນການສະໜັບສະໜູນ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກ
ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັົ່ງກ່າວປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ ແລະ ບັນລຸຕາມຕົວຊີັ້ວັດທີື່ວາງໄວ້. ຊຶື່ງເຫັນໄດ້ຜົນງານຈາກການຕີລາຄາຂອງຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກປສ
ໂດຍຕີລາຄາໃນລະດັບ ເພິື່ງພໃຈ (S ຫາ HS) ຊຶື່ງມີຜົນສໍາເລັດດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:
1. ພະນັກງານຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການຕ່າງໆເພີື່ມ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄະນະຊີັ້ນໍາ, ພະນັກງານໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພະນັກ ງານວິຊາການຂອງກອງຄຸ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃນການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ
ໄດ້ດີຂືັ້ນ.
2.ປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນແຂວງວຽງຈັນໄດ້ຮັບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການກນົດເຂດຫ້ວງຫ້າມ ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ພ້ອມທັງປັກຫັກໝາຍຂອບເຂດ ແລະ ຕິດປ້າຍແຜນທີື່, ແຕ່ລະບ້ານ
ໄດ້ຮັບການຈັດສັນ ຂອບເຂດທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຂອບເຂດປ່າໄມ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
3. ໄດ້ມີທີມງານກວດກາລາດຕະເວນເພືື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າເປັນປົກກະ
ຕິ ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂປຣແກມສະມາດໃນການບັນທຶກ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
4. ບັນຫາໄພຂົມຂູ່ຕໍ່ປ່າສະຫງວນ ເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ, ຕັດໄມ້, ລ່າສັດ, ເກັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ບັນຫາການ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແມ່ນຫຸດລົງ ເມືື່ອທຽບກັບໄລຍະກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
5. ປະຊາຊົນ 21 ບ້ານເປົັ້າໝາຍໂຄງການໄດ້ຮັບເງີນກອງທືນໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ວຍການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນເຂດພູມືດ-ພູສັນເຂືື່ອນ.
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Project Development Objective
Subproject objectives

Strengthening Capacity for Conservation Forest Management and Wildlife Law enforcement.
Strengthening system and coordination in Conservation Management of Vientiane Province

Indicators

Unit

Annual target Value
Plan

baseline

Year 1
2017

Year 2
2018

Year 3
2019

Year 4
2020

2021

Report
frequency

Source and method

Explanation
(indicator definition)

responsibility

Project Outcome indicator - PDO Level: To help strengthen selected environmental protection management system, specifically for protected areas conservation, enforcement of wildlife laws and environmental assessment management

Plan
Indicator 1:. Increased score on
PNPSK Protected Area Management
Effectiveness Tracking Tool (METT)
(annual)

#

Revised

6

Actual

Plan
Indicator 2: Score of functional
capacity of PAFO (annual)

%

#

#

%

#
Indicator 4: Villages that meet the
terms of Community Conservation
Agreements, and as a result, receive
grants for implementing their action
plans (cumulative).
%

women

6

22

31

33

33

6

20

20

33

33

36%

5%

16%

25%

36%

36%

5%

16%

25%

36%

36%

6

136

142

148

182

5

101

142

154

190

Actual

5

101

135

182

190

Plan

6

136

118

148

154

5

101

116

154

166

Actual

5

101

116

158

166

Plan

0

0

24

0

0

0

24

0

Revised

Regional Revised

Village

33

36%

Domestic Revised

Women

33

25%

5%

Plan

Indicator 3: Staff of SDA and SDA
partner institutions that received
formal short courses or participate
in study tours(cumulative).

31

14%

Revised

Total

22

5%

Actual

#

6

0

0

0

0

Actual

0

0

19

0

0

Plan

20

20

20

20

20

0

28

48

29

29

Actual

0

28

36

29

29

Plan

0

7

14

18

21

0

0

18

21

21

Actual

0

0

18

21

21

Plan

0

40

40

40

21

0

0

40

16

21

0

0

40

16

21

Revised

Revised

Revised
Actual

0

0

0

Annual

Planning and
Cooperation
Index of scores table
Department to
maked in the format by
organize workshop
each party full score is 100
with concerned
parties to certify

Meeting on December 28, 2020 end of the scoring
models fom 30 scored all 33 that management
protected the scores increased 27 points from 6
points in the baseline subjects scores more have
2,3,4,6,7,8,14,17,18 and 26 that manage the
response and can reach targets because rules
management and operating procedures, advertising
missions, but management said they have limited
equipment, the budget..

Annual

Project Implementation
Report

On 16 December 2020, a meeting was held to
evaluate the cumulative index
The capacity of the Forest Resource
Management Officer in the management of the
PMPSK PPA Unit,
protected forest at the Vientiane Provincial
Forest Resources
Department of Agriculture and Forestry
Management Section involved stakeholders through the assessment
of the staff capacity index, which increased
from 5% to 36% by the end of the project as
expected

Annual

Project Implementation
Report

Forest Resources
Management Section
Completed patrol and maneuvering
training, Training of 20 people in protected
Forest Resources areas, Training of land use planning people
Management Section in 19 people, Training of people in project
management and evaluation, Training of
31 people in animal husbandry and
training, 11 people training in forestry and
Forest Resources 21 people And training for monitoring and
Management Section evaluation of 3 village conservation funds,
including 190 people, 55 women, equal to
30.22%

Annual

Project Implementation
Report

Annual

Project Implementation
Report

Annual

Project Implementation
Report

Forest Resources
Management Section

Annual

Project Implementation
Report

Annual

Project Implementation
Report

Forest Resources Completed Provide funding for livelihood
Management Section development activities for 21 villages. The
total value of 1,302,133,000 kip in the first
cycle was supported by weaving activities
for 246 families, processing activities for
78 families, 48 families planting maize, 15
families planting cassava, 155 families
Forest Resources planting trees, raising 16 families, building
Management Section 4 ditches, repairing 2 dams

Indicator 5: Area within PNPSKPPA where the status of selected
wildlife populations and threats are
measured (annual) .

Indicator 6: Area within PNPSKPPA where the gross forest loss rate
is measured (annual).

Plan
ha

ha

Wildlife

Revised

0
0

#

16,000

20,000

5,000

0

13,100

16,000

20,000

4,500

Actual

0

13,100

16,200

16,500

4,500

Plan

0

24,300

24,300

24,300

0

24,300

Gross
Revised
forest loss
rate
Actual

Gross
forest loss Revised
rate

During the patrol, 81 wildlife traces were

Annual

Minute of Regular
Implementation
Monitoring

PMPSK PPA Unit,
found and 9 wildlife traps were installed
and surveyed 9 times in 3 areas. , Rocky
Forest Resources
Management Section area: wildlife photography, 8 monkeys, 4
wild herds. 1 abscess, 1 fan, 1 peacock.

24,300

24,300

0

0

0
0

Actual

19,964.56

56

19,964.56

112

Annual

Minute of Regular
Implementation
Monitoring

According to the assessment of the
Department of Forestry, the change in
PMPSK PPA Unit,
forest cover from 2015 to 2020 was
19,952 hectares, about 80.75 percent of
Forest Resources
Management Section the total forest area and forest area
increased to 20,660.93 hectares, an
increase of 83.62 percent..

Annual

Minute of Regular
Implementation
Monitoring

PMPSK PPA Unit,
(within the management area), 52 cases of
logging, 9 cases of non-timber forest
Forest Resources
Management Section product clearance, 88 cases of wildlife

20,660.92

0

Plan
Indicator 7: Wildlife crime cases
detected by patrol teams of PNPSKPPA (cumulative).

12,000

20,660.93

170

The patrols found 176 cases of forest
threats: 24 cases of agricultural land use

170

0

60

106

159

176

0

60

106

159

176

hunting (hunting traps, camping), and 3
cases of forest fires.

Component 1. Capacity building on management of provincial protected area staff : To improve the capacity and collaboration of national and provincial public institutions to design and monitor national and regional natural resources.

1.1 Eight PAFO staff (PMPSK-PPA),
eight District DAFO staff and four
District Police (Hin Heup and Keo
Udom) trained in law enforcement
and GPS use (16 staff trained).
1.2 Eight PAFO Staff (PMPSKPPA), eight DAFO staff trained in
nature education and community
outreach techniques (16 staff
trained).
1.3 Four PAFO staff (PNPSK-PPA),
eight PFRM staff from other PAs
and eight concerned district
partners trained in land use
planning (20 staff trained)

1.4 Eight PAFO staff (PMPSK-PPA),
and eight concerned district
partners training in livelihood
development for conservation (16
staff trained)

1.5 Study tour undertaken incountry to Nam ha NPA (12 staff
trained)

Plan
#

#

#

#

Revised

0
0

0

0

1

0

0

1

Actual

0

1

0

2

1

Plan

0

1

0

0

0

Revised

0

0

0

0

1

0

Actual

0

0

0

2

0

Plan

0

1

0

0

0

Revised

0

0

1

0

0

0

Actual

0

1

0

0

0

Plan

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Actual

0

1

0

0

0

Plan

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Revised

0

0

PM-PSK PPA Unit and
PAFO-VTE report

DOF, PAFO-VTE
and partner
organizations

Completed 4 training patrols and
procedures: at Nakai-Nam Theun National
Park, 18 participants in 2018 and 2
training at Huay Pa Morm Center with 4
participants on SMART PATROL by the
Department of Forestry in 2020 and 2021.y

Annually

PM-PSK PPA Unit and
PAFO-VTE report

DOF, PAFO-VTE
and partner
organizations

Completed the first level training at NakaiNam Theun National Park with 6
participants and the second level training
in Hinheap district with 15 participants, 11
females, including 21 males, 12 females.
By the Department of Forestry in 2020

Annually

PM-PSK PPA Unit and
PAFO-VTE report

DOF, PAFO-VTE
and partner
organizations

Completed the Training on Land Use
Planning in 2018 with 12 participants and
2019 with a total of 19 participants with
the support of trainers from the
Department of Forestry.

Annually

PM-PSK PPA Unit and
PAFO-VTE report

DOF, PAFO-VTE
and partner
organizations

Successfully completed the Livelihood
Development Training Program in 2018
with 11 participants supported by National
University of Forestry Faculty

DOF, PAFO-VTE
and partner
organizations

During the 12th to 18th May 2018, 7
district and district agriculture and forestry
officers and 4 districts of Agriculture and
Forestry were: Khao Oudom, Phoncham,
Hainan and Vangvieng districts, 8
participants participated in a total of 15
visitors and 4 women. The lessons learned
are: Protected forest management,
livelihood development, and conservation
conservation.

0

0

Revised
#

2

Annually

Annually

PM-PSK PPA Unit and
PAFO-VTE report

1.5 Study tour undertaken incountry to Nam ha NPA (12 staff
trained)

1.6 Study tour for decision-makers
and technical staff undertaken to
protected areas in northeast
Thailand (24 staff trained)
1.7. Eight PAFO staff (PNPSKPPA), eight District DAFO staff and
four District Police (Hin Heup and
Keo Udom) Training on the use of
camera traps and survey of
biodiversity monitoring (16 staff
trained)

#

#

#

0

Actual

0

1

0

0

0

Plan

0

1

0

0

0

Revised

0

0

0

1

0

0

Actual

0

0

1

0

0

Plan

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Revised

0

Actual

officers and 4 districts of Agriculture and
Forestry were: Khao Oudom, Phoncham,
Hainan and Vangvieng districts, 8
participants participated in a total of 15
visitors and 4 women. The lessons learned
are: Protected forest management,
livelihood development, and conservation
conservation.

Annually

PM-PSK PPA Unit and
PAFO-VTE report

DOF, PAFO-VTE
and partner
organizations

Annually

PM-PSK PPA Unit and
PAFO-VTE report

DOF, PAFO-VTE
and partner
organizations

Completed a study tour from Kaoyai,
Thailand with 19 participants. Lessons
learned from eco-tourism, regulatory
implementation, and community
involvemen

DOF, PAFO-VTE
and partner
organizations

From 3 to 8 August 2020, training on the
use of wildlife cameras and wildlife
surveys was conducted by trainers from
the Department of Forestry (Department of
Aquatic and Wildlife) in Hinheap district,
with participants from 10 provinces and
districts.

Annually

PM-PSK PPA Unit and
PAFO-VTE report

Component 2. Management of wildlife and protected areas: To improve the capacity and collaboration of public institutions, civil society, and communities to management protected areas and enforcewildlife laws.

2.1 Phou Meud-Phou San Kheun
PPA Stakeholder meetings convened
every six months (two meetings/year)
and district meetings convened
quarterly (four meetings/year)

2.2 Baseline data, village profile,
resources mapping prepared through
participatory social or community
assessment of the selected target
villages and priority villages and
target groups identified for
strengthening enforcement in
PMPSK-PPA.

2.3 Village Forest and Land Use
Planning Committees and Village
Development Committees established
and mobilized in the selected villages.

2.4 Participatory forest and land use
plans with accompanying village
maps completed for the 21 priority
vilages located in the buffer zone of
the PMPSK-PPA
2.5 Participatory demarcation of the
PPA boundary undertaken at the
village level in the selected villages
along the southern boundary of
PMPSK PPA involving the
installation of demarcation posts and
signs

Plan
Times

Villages

Villages

Villages

Villages

1

4

4

4

2

1

4

6

6

2

Actual

1

4

6

3

2

Plan

0

7

7

4

0

0

18

0

3

0

Actual

0

18

0

3

0

Plan

0

9

9

0

0

0

10

8

3

0

Actual

0

10

8

3

0

Plan

0

9

9

0

0

Revised

Revised

Revised

Revised

0

0

0

0

0

10

8

3

0

Actual

0

10

8

3

0

Plan

0

9

9

0

0

0

9

9

0

0

Revised

0

Annual

Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Forest Resources
Management Section
consolidates data

Participated in a meeting to report on the
progress of project implementation and
consultations to resolve outstanding issues
Forest Resources with sub-projects of 7 provinces and the
Management Section center at Nakai-Nam Theun National Park

Complete socio-economic data collection,
PRA in accordance with 18 village
participation frameworks in 2018 and 2020
for 3 villages totaling 21 villages
Forest Resources
Management Section

Completed the appointment of 18 village
land and forest management boards and
continued to implement 3 villages with a
total of 21 villages

Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Forest Resources
Management Section

Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Completed land use planning for 18
Forest Resources
villages in 2018-2019 and 2020 for 3
Management Section
villages with a total of 21 villages

Completed 100 demarcation of 18 villages
around NPA
Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Forest Resources
Management Section

village level in the selected villages
along the southern boundary of
PMPSK PPA involving the
installation of demarcation posts and
signs

2.6 Village Regulations and Village
Conservation Agreements (CAs)
prepared in the selected villages.

2.7 Village Development Plans (for
Livelihood Improvement and
Livelihood Improvement Fund
Implementation Guideline of
Community in the selected villages.

2.8 PMPSK management activities at
the district level supported
particularly to District DFO offices in
four districts within the PMPSK-PPA
12 times (4 times a year).

2.9 At least 15 (planning and
review) or specific technical meetings
organized with various stakeholders
(at provincial level: three annual
meetings and workshops and 12
meetings at district level)

2.10 Awareness raising conducted in
the target villages on village zoning,
village rules and sustainable
livelihoods.

2.11 Inter-agency patrolling involving
villagers in the PMPSK-PPA . The
activities will be planned and
implemented in close consultantion
with NUOL-FEB and DFRM.
(Annual)

2.12 Development of the PMPSKPPA management plan. This will be
developed by the PMPSK-PPA
Management Unit based on the
experience from the implementation
of the field activities.

Villages

Villages

Times

Times

Times

Times

Villages

manuscript

0

Annual

Actual

0

9

9

0

0

Plan

0

9

9

0

0

0

0

18

3

3

Actual

0

0

18

3

3

Plan

0

9

9

0

3

0

0

21

3

3

Actual

0

0

18

3

3

Plan

0

4

4

4

0

1

2

2

2

0

Actual

1

2

2

2

0

Plan

0

5

5

5

0

0

1

2

2

0

Actual

0

1

1

4

0

Plan

0

7

7

4

2

0

10

8

5

2

Actual

0

10

8

3

2

Plan

0

24

48

72

6

0

16

26

26

6

Actual

0

16

26

21

6

Plan

0

Draft
plan

improve

final draft
and Approval

Approval

Revised

Revised

Revised

Revised

Revised

Revised

Revised

Actual

0

0

0

0

0

0

0

Complete
plan approval

0

0

Draft plan
improved

Final draft
and Approval

0

0

Draft plan
improved

Complete
final draft
plan approval
and Approval

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Annual

Forest Resources
Management Section
consiolidates data

Annual

PMPSK PPA Unit, PAFO

Annual

Annual

Forest Resources
Management Section

Completed the Regulation of Forest
Resources Management and 18 Villages
Conservation Agreement and by 2020
Forest Resources
continued to implement 3 villages with a
ManagementDepartm
total of 21 villages. 2021 Improve the
ent
village development model to provide
additional capital to 3 villages: Bangsivilai,
Somsanouk and Hattha villages
Completed Village Development Plan and
Supported Livelihoods Fund for 18
villages and by 2020, continues to
Forest Resources implement 3 villages with a total of 21
Management Section villages.
2021 To support
the Village Development Fund, add 3 more
villages: Bang Sivilai, Somsanouk and
Hattha
Complete two protected forest
management consulting and planning
Forest Resources meetings in 2019
ManagementDepartm
ent

Once completed, one session at the district
Forest Resources level management plan and 2020 will be
Management Section held at the district and provincial level
twice.

PMPSK PPA Unit,
PFRM

Forest Resources
Management Section
consiolidates data

Forest Resources
Management Section

PMPSK PPA Unit, PFRM

PMPSK PPA Unit,
PFRM

Completed 2 community and student
awareness campaigns with 380
participants, 105 females

Twenty-six patrol inspections were
conducted in the District of Hin Huep, 5
times Vangvieng, 7 Phonhong, 8Keo
Oudom

Approved by the Department of Forestry
(No. 119 / KMP), dated 23/22021, now
the provincial leadership is approved for
approval in accordance with Decision No.
532 /ຈຂ.ວຈ, dated 22/3/2021

Plan
Follow up and Monitoring Livelihood
Activities at Village Level.

Outreach and organise events for
planting and rehabilitation forest in
project target areas

Setting up camera traps, conduct
surveys and wildlife resources
monitoring

Times

0

0

0

2

0

0

2

4

2

Actual

0

0

0

4

2

Plan

0

9

9

0

0

0

0

0

3

0

Actual

0

0

0

3

0

Plan

0

0

0

0

3

Revised

Times

Times

0

Revised

0

Revised

0

0

0

Actual

0

0

0

12

3

0

0

0

9

3

Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Annual

Forest Resources
Management Section,
consolidates data

Annual

Forest Resources
Management Section
consiolidates data

Once the PM-PSK has finished all the
livelihood support through the proper
procedure, including the 3 additional
Forest Resources villages. The PM-PSK project team has
Management Section allocated the budget for following up and
monitoring the livelihood support activities
already carried out.
Outreach activities will be implemented in
2019, including the tree plantation and
forest rehabilitation in the target villages
and special events. Purchasing a camera
with a special lems will be used for taking
Forest Resources
landscape and wildlife species to prepare
Management Section
outreach materials/publication and a short
documentary. These activities will be
used the additional budget.

Installed 3 wildlife traps in 2 areas. 20
wild animals were found:: Alipkan area:
Forest Resources
photographed 4 monkeys, 2 tigers, 2 wild
Management Section
tigers, 1 jungle and 2 lizards. 1 abscess, 1
fan, 1 peacock.

Component 3. Project administration and management: To deliver the project's outputs within the allocated time frame and with satisfactory planning, financial management, monitoring, and communication.

3.1. Biannual progress report (six
months), two times/year including:
monitoring, purchasing-employing
and finance being acceptable or
higher (annually).
3.2. Implementation of the project
can success in accordance with the
Annual Work Plan and Budget: 50%
in the first year, 70% in the second
year, 85% in the last year.

Plan
Reports/
Quality

Revised

0

Actual
Plan
%

Revised
Actual

0

1-/1

2-/2

2-/2

2-/2

1

1-/1

2-/2

2-/2

2-/2

1

1-/1

2-/2

2-/2

2-/2

2

50

50

70

85

95

17.71

85.42

93.27

90

95

17.71

85.42

93.27

87.68

100

Annual

Forest Resources
Management Section
Monitoring Team
consolidates data

Forest Resources
Management Section
and EPF

Annual

Forest Resources
Management Section
Financial Team
consolidates data

Forest Resources
Management Section
and EPF

Send a 2-Step Progress Report to the 6month progress report and the annual
progress report on quality..

Exceeded the expected target

Nam
Objective 1: Catalyzing Sustainability of Protected Area Systems
SECTION II: Management Effectiveness Tracking Tool for Protected Areas
Note: Please complete the management effectiveness tracking tool for EACH protected area that is the target of the GEF intervention and create a new worksheet for each.

Important: Please read the Guidelines posted on the GEF website before entering your data
Data Sheet 1: Reporting Progress at Protected Area Sites

Please indicate your answer here

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Actual

2019

Actual
2019

2020
and 2021

Mr. Ounheune
KEOPHOMMA
Head of PFRM,
VTE province,

Name, affiliation and contact details for person responsible for completing the METT (email
etc.)

4-Jan-17

Date assessment carried out
Name of protected area
WDPA site code (these codes can be found on www.unep-wcmc.org/wdpa/)

Month DD, YYYY (e.g., May 12, 2010)

Phou Mied Phou Sankheuan
1: National
2: IUCN Category
3: International (please complete lines 35-69 as necessary )
4. Province

Designations(please choose 1-4)
Lao PDR
Vientiane Province
1996

Country
Location of protected area (province and if possible map reference)
Date of establishment

1:
2:
3:
4:

1

Ownership details (please choose 1-4)

Management Authority
Size of protected area (ha)
Number of Permanent staff
Number of Temporary staff
Annual budget (US$) for recurrent (operational) funds – excluding staff salary costs

Notes

State
Private
Community
Other

The management of PFRM/PAFO
24,307
16
2
1,000

This figure is the total staff number of PFRM

Annual budget (US$) for project or other supplementary funds – excluding staff salary costs
What are the main values for which the area is designated Conservation
List the two primary protected area management objectives in below:
Management objective 1 Biodiversity Conservation
Management objective 2 Ecosystem services
No. of people involved in completing assessment
15

Including: (please choose 1-8)

Information on International Designations
UNESCO World Heritage site (see: http://whc.unesco.org/en/list)
Date Listed
Site name
Site area
Geographical co-ordinates

1:
2:
3:
4:

2

Please indicate your answer here
No

PA manager
PA staff
Other PA agency staff
Donors
5: NGOs
6: External experts
7: Local community
8: Other

Criteria for designation
Statement of Outstanding Universal Value

(i.e. criteria i to x)

Ramsar site (see: http://ramsar.wetlands.org)
Date Listed
Site name
Site area
Geographical number
Reason for Designation (see Ramsar Information Sheet)

No

UNESCO Man and Biosphere Reserves (see: http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
Date Listed
Site name
Site area
Geographical co-ordinates
Criteria for designation
Fulfilment of three functions of MAB

No

Please list other designations (i.e. ASEAN Heritage, Natura 2000) and any supporting
information below

No
Name
Detail
Name
Detail
Name
Detail

Data Sheet 2: Protected Areas Threats (please complete a Data Sheet of threats and assessment for each protected area of the project).
Please choose all relevant existing threats as either of high, medium or low significance. Threats ranked as of high significance are those which are seriously degrading values; medium are those threats having some negative impact and those characterised as low are threats which are
1. Residential and commercial development within a protected area
Threats from human settlements or other non-agricultural land uses with a substantial footprint
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Actual

Actual
2019

2019

2020
and 2021

1.1 Housing and settlement

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

1.2 Commercial and industrial areas

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

1.3 Tourism and recreation infrastructure

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

2. Agriculture and aquaculture within a protected area
Threats from farming and grazing as a result of agricultural expansion and intensification, including silviculture, mariculture and aquaculture

1

2.1 Annual and perennial non-timber crop cultivation

2.1a Drug cultivation

-

1

-

0.5

-

1

-

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

1

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

2.2 Wood and pulp plantations

1

1

1.0

1

1

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

2.3 Livestock farming and grazing

1

1

0.5

1

0.5

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

2.4 Marine and freshwater aquaculture

-

-

-

-

3.1 Oil and gas drilling

-

-

-

-

3.2 Mining and quarrying

-

-

-

-

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

-

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

-

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

0

Threats from production of non-biological resources

1

3.3 Energy generation, including from hydropower dams

1

1.0

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

1

1

4. Transportation and service corridors within a protected area
Threats from long narrow transport corridors and the vehicles that use them including associated wildlife mortality

4.1 Roads and railroads (include road-killed animals)

-

1

4.2 Utility and service lines (e.g. electricity cables, telephone lines,)

4.3 Shipping lanes and canals

-

1

1

-

1.0

-

-

1

4.4 Flight paths

-

-

1

-

1.0

-

0

1

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

1

-

0

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High
0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

0

5. Biological resource use and harm within a protected area
Threats from consumptive use of "wild" biological resources including both deliberate and unintentional harvesting effects; also persecution or control of specific species (note this includes hunting and killing of animals)

5.1 Hunting, killing and collecting terrestrial animals (including killing of animals as a result of
human/wildlife conflict)

5.2 Gathering terrestrial plants or plant products (non-timber)

2

-

2

1.5

-

-

1

-

1

1

5.3 Logging and wood harvesting

1

1

0.5

1

1.0

5.4 Fishing, killing and harvesting aquatic resources

1

1

1.0

1

1.0

6. Human intrusions and disturbance within a protected area
Threats from human activities that alter, destroy or disturb habitats and species associated with non-consumptive uses of biological resources

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High
0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

1

6.1 Recreational activities and tourism

1

1.0

1

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

1

6.2 War, civil unrest and military exercises

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

6.3 Research, education and other work-related activities in protected areas

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

6.4 Activities of protected area managers (e.g. construction or vehicle use, artificial watering
points and dams)

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

6.5 Deliberate vandalism, destructive activities or threats to protected area staff and visitors

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

1.0

-

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

7. Natural system modifications
Threats from other actions that convert or degrade habitat or change the way the ecosystem functions

1

7.1 Fire and fire suppression (including arson)

1

1

7.2 Dams, hydrological modification and water management/use

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

7.3a Increased fragmentation within protected area

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

7.3b Isolation from other natural habitat (e.g. deforestation, dams without effective aquatic
wildlife passages)

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

7.3c Other ‘edge effects’ on park values

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

1

7.3d Loss of keystone species (e.g. top predators, pollinators etc)

-

1

1.0

1

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

1

8. Invasive and other problematic species and genes
Threats from terrestrial and aquatic non-native and native plants, animals, pathogens/microbes or genetic materials that have or are predicted to have harmful effects on biodiversity following introduction, spread and/or increase

1

8.1 Invasive non-native/alien plants (weeds)

1

1.0

1

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

0

8.1a Invasive non-native/alien animals

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

8.1b Pathogens (non-native or native but creating new/increased problems)

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

9.1 Household sewage and urban waste water

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

9.1a Sewage and waste water from protected area facilities (e.g. toilets, hotels etc)

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

9.2 Industrial, mining and military effluents and discharges (e.g. poor water quality discharge
from dams, e.g. unnatural temperatures, de-oxygenated, other pollution)

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

8.2 Introduced genetic material (e.g. genetically modified organisms)
9. Pollution entering or generated within protected area
Threats from introduction of exotic and/or excess materials or energy from point and non-point sources

9.3 Agricultural and forestry effluents (e.g. excess fertilizers or pesticides)

1

1

1.0

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

9.4 Garbage and solid waste

1

1

1.0

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

9.5 Air-borne pollutants

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

9.6 Excess energy (e.g. heat pollution, lights etc)

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

10. Geological events
Geological events may be part of natural disturbance regimes in many ecosystems. But they can be a threat if a species or habitat is damaged and has lost its resilience and is vulnerable to disturbance. Management capacity to respond to some of these changes may be limited.

10.1 Volcanoes

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

10.2 Earthquakes/Tsunamis

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

10.3 Avalanches/ Landslides

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

1

10.4 Erosion and siltation/ deposition (e.g. shoreline or riverbed changes)

1

1.0

1

0: N/A
1: Low
1 2: Medium
3: High

0

11. Climate change and severe weather
Threats from long-term climatic changes which may be linked to global warming and other severe climatic/weather events outside of the natural range of variation

11.1 Habitat shifting and alteration

-

-

-

-

0

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

1

11.2 Droughts

-

11.3 Temperature extremes

1

-

11.4 Storms and flooding

1

12.1 Loss of cultural links, traditional knowledge and/or management practices

2

1

1.0

-

-

-

1.0

1

0

1

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

-

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

0

0: N/A
1 1: Low
2: Medium
3: High

0

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High

12. Specific cultural and social threats

12.2 Natural deterioration of important cultural site values

-

0

12.3 Destruction of cultural heritage buildings, gardens, sites etc

-

0

-

21

19

17

14

0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High
0: N/A
1: Low
2: Medium
3: High
13

Evolution of the threat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Actual
2019

2019

12
16

2020
and 2021

Assessment Form

1. Legal status: Does the protected area have legal status (or in the case of private reserves
is covered by a covenant or similar)?

1

2

3.0

2

3

0: The protected area is not gazetted/covenanted
1: There is agreement that the protected area should be
gazetted/covenanted but the process has not yet begun
2: The protected area is in the process of being gazetted/covenanted but
3 the process is still incomplete (includes sites designated under
international conventions, such as Ramsar, or local/traditional law such
as community conserved areas, which do not yet have national legal
status or covenant)
3: The protected area
has been formally gazetted/covenanted

2

0: There are no regulations for controlling land use and activities in the
protected area
1: Some regulations for controlling land use and activities in the protected
area exist but these are major weaknesses
2
2: Regulations for controlling land use and activities in the protected area
exist but there are some weaknesses or gaps
3: Regulations for controlling inappropriate land use and activities in the
protected area exist and provide an excellent basis for management

Comments and Next Steps

2. Protected area regulations: Are appropriate regulations in place to control land use and
activities (e.g. hunting)?

-

-

0.5

1

Comments and Next Steps Staff feel it is 1.5

3. Law
Enforcement: Can staff (i.e. those with responsibility for managing the site) enforce protected
area rules well enough?

-

-

0.5

1

1.5

0: The staff have no effective capacity/resources to enforce protected
area legislation and regulations
1: There are major deficiencies in staff capacity/resources to enforce
protected area legislation and regulations (e.g. lack of skills, no patrol
2 budget, lack of institutional support)
2: The staff have acceptable capacity/resources to enforce protected
area legislation and regulations but some deficiencies remain
3: The staff have excellent capacity/resources to enforce protected area
legislation and regulations

Comments and Next Steps

-

4. Protected area objectives: Is management undertaken according to agreed objectives?

0.5

-

1

1

0: No firm objectives have been agreed for the protected area
1: The protected area has agreed objectives, but is not managed
according to these objectives
2 2: The protected area has agreed objectives, but is only partially
managed according to these objectives
3: The protected area has agreed objectives and is managed to meet
these objectives

1

0: Inadequacies in protected area design mean achieving the major
objectives of the protected area is very difficult
1: Inadequacies in protected area design mean that achievement of
major objectives is difficult but some mitigating actions are being taken
(e.g. agreements with adjacent land owners for wildlife corridors or
introduction of appropriate catchment management)
1 2: Protected area design is not significantly constraining achievement of
objectives, but could be improved (e.g. with respect to larger scale
ecological processes)
3: Protected area design helps achievement of objectives; it is
appropriate for species and habitat conservation; and maintains
ecological processes such as surface and groundwater flows at a
catchment scale, natural disturbance patterns etc

Comments and Next Steps Staff feel it is 1.5

5. Protected area design: Is the protected area the right size and shape to protect species,
habitats, ecological processes and water catchments of key conservation concern?

1

1

1

1

Comments and Next Steps

6. Protected area boundary demarcation:
Is the boundary known and demarcated?

-

1

1.00

1

1.5

0: The boundary of the protected area is not known by the management
authority or local residents/neighbouring land users
1: The boundary of the protected area is known by the management
authority but is not known by local residents/neighbouring land users
2: The boundary of the protected area is known by both the management
2
authority and local residents/neighbouring land users but is not
appropriately demarcated
3: The boundary of the protected area is known by the management
authority and local residents/neighbouring land users and is appropriately
demarcated

1

0: There is no management plan for the protected area
1: A management plan is being prepared or has been prepared but is not
being implemented
1
2: A management plan exists but it is only being partially implemented
because of funding constraints or other problems
3: A management plan exists and is being implemented

1

1

Comments and Next Steps Staff feel it is 1.5

7. Management plan: Is there a management plan and is it being implemented?

-

-

-

Comments and Next Steps
7.a Planning process: The planning process allows adequate opportunity for key
stakeholders to influence the management plan
Comments and Next Steps

-

-

-

7.b Planning process: There is an established schedule and process for periodic review and
updating of the management plan

-

-

-

-

Comments and Next Steps
7.c Planning process: The results of monitoring, research and evaluation are routinely
incorporated into planning
Comments and Next Steps

-

-

-

-

8. Regular work plan: Is there a regular work plan and is it being implemented

Comments and Next Steps

-

-

-

1

1

1.0

-

2

0: No
1: Yes
0: No

-

1: Yes

1

1

2

2

0: No
1: Yes
0: No regular work plan exists
1: A regular work plan exists but few of the activities are implemented
2: A regular work plan exists and many activities are implemented
3: A regular work plan exists and all activities are implemented

-

9. Resource inventory: Do you have enough information to manage the area?

1

0.5

1

2

0: There is little or no information available on the critical habitats, species
and cultural values of the protected area
1: Information on the critical habitats, species, ecological processes and
cultural values of the protected area is not sufficient to support planning
and decision making
2 2: Information on the critical habitats, species, ecological processes and
cultural values of the protected area is sufficient for most key areas of
planning and decision making
3: Information on the critical habitats, species, ecological processes and
cultural values of the protected area is sufficient to support all areas of
planning and decision making

1

0: Protection systems (patrols, permits etc) do not exist or are not
effective in controlling access/resource use
1: Protection systems are only partially effective in controlling
access/resource use
1
2: Protection systems are moderately effective in controlling
access/resource use
3: Protection systems are largely or wholly effective in controlling access/
resource use

Comments and Next Steps Staff feel it is 1.5

10. Protection systems:
Are systems in place to control access/resource use in the protected area?

-

1

0.5

1

Comments and Next Steps CEF- CCA

11. Research: Is there a programme of management-orientated survey and research work?

-

-

-

-

-

-

0: There is no survey or research work taking place in the protected area
1: There is a small amount of survey and research work but it is not
directed towards the needs of protected area management
2: There is considerable survey and research work but it is not directed
towards the needs of protected area management
3:There is a comprehensive, integrated programme of survey and
research work, which is relevant to management needs

-

0: Active resource management is not being undertaken
1: Very few of the requirements for active management of critical habitats,
species, ecological processes and cultural values are being implemented
2: Many of the requirements for active management of critical habitats,
species, ecological processes and, cultural values are being implemented
but some key issues are not being addressed
3: Requirements for active management of critical habitats, species,
ecological processes and, cultural values are being substantially or fully
implemented

Comments and Next Steps

12. Resource management: Is active resource management being undertaken?

-

0.5

-

-

-

Comments and Next Steps

13. Staff numbers: Are there enough people employed to manage the protected area?

-

1

1.0

1

1

0: There are no staff
1: Staff numbers are inadequate for critical management activities
2: Staff numbers are below optimum level for critical management
1
activities
3: Staff numbers are adequate for the management needs of the
protected area

1

0: Staff lack the skills needed for protected area management
1: Staff training and skills are low relative to the needs of the protected
area
1 2: Staff training and skills are adequate, but could be further improved to
fully achieve the objectives of management
3: Staff training and skills are aligned with the management needs of the
protected area

1

0: There is no budget for management of the protected area
1: The available budget is inadequate for basic management needs and
presents a serious constraint to the capacity to manage
1 2: The available budget is acceptable but could be further improved to
fully achieve effective management
3: The available budget is sufficient and meets the full management
needs of the protected area

Comments and Next Steps

1

14. Staff training: Are staff adequately trained to fulfill management objectives?

1

1.0

1

Comments and Next Steps

15. Current budget: Is the current budget sufficient?

-

2

1.0

2

Comments and Next Steps

16. Security of budget: Is the budget secure?

-

-

-

0.5

1

0.5

1

-

0: There is no secure budget for the protected area and management is
wholly reliant on outside or highly variable funding
1: There is very little secure budget and the protected area could not
function adequately without outside funding
2: There is a reasonably secure core budget for regular operation of the
protected area but many innovations and initiatives are reliant on outside
funding
3: There is a secure budget for the protected area and its management
needs

-

Comments and Next Steps

1

17. Management of budget: Is the budget managed to meet critical management needs?

1

1

0: Budget management is very poor and significantly undermines
effectiveness (e.g. late release of budget in financial year)
1 1: Budget management is poor and constrains effectiveness
2: Budget management is adequate but could be improved
3: Budget management is excellent and meets management needs

Comments and Next Steps

18. Equipment: Is equipment sufficient for management needs?

-

2

0.5

2

2

0: There are little or no equipment and facilities for management needs
1: There are some equipment and facilities but these are inadequate for
most management needs
2
2: There are equipment and facilities, but still some gaps that constrain
management
3: There are adequate equipment and facilities

1

0.5

1

1

1

1

0: There is no education and awareness programme
1: There is a limited and ad hoc education and awareness programme
2: There is an education and awareness programme but it only partly
1
meets needs and could be improved
3: There is an appropriate and fully implemented education and
awareness programme

Comments and Next Steps Staff feel it is 1.5
1

19. Maintenance of equipment: Is equipment adequately maintained?

0: There is little or no maintenance of equipment and facilities
1: There is some ad hoc maintenance of equipment and facilities
2: There is basic maintenance of equipment and facilities
3: Equipment and facilities are well maintained

Comments and Next Steps

20. Education and awareness: Is there a planned education programme linked to the
objectives and needs?

-

1

1

1

Comments and Next Steps

21. Planning for land and water use: Does land and water use planning recognise the
protected area and aid the achievement of objectives?

Comments and Next Steps
21a. Land and water planning for habitat conservation: Planning and management in the
catchment or landscape containing the protected area incorporates provision for adequate
environmental conditions (e.g. volume, quality and timing of water flow, air pollution levels etc)
to sustain relevant habitats.
Comments and Next Steps staff feel it is 0.5
21b. Land and water planning for habitat conservation: Management of corridors linking the
protected area provides for wildlife passage to key habitats outside the protected area (e.g. to
allow migratory fish to travel between freshwater spawning sites and the sea, or to allow
animal migration).
Comments and Next Steps
21c. Land and water planning for habitat conservation: "Planning adresses ecosystemspecific needs and/or the needs of particular species of concern at an ecosystem scale (e.g.
volume, quality and timing of freshwater flow to sustain particular species, fire management to
maintain savannah habitats etc.)"

-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0: Adjacent land and water use planning does not take into account the
needs of the protected area and activities/policies are detrimental to the
survival of the area
1: Adjacent land and water use planning does not takes into account the
long term needs of the protected area, but activities are not detrimental
the area
2: Adjacent land and water use planning partially takes into account the
long term needs of the protected area
3: Adjacent land and water use planning fully takes into account the long
term needs of the protected area

0: No
1: Yes

0: No
1: Yes

0: No
1: Yes

Comments and Next Steps

22. State and commercial neighbours:Is there co-operation with adjacent land and water
users?

-

0.5

-

-

1

0: There is no contact between managers and neighbouring official or
corporate land and water users
1: There is contact between managers and neighbouring official or
corporate land and water users but little or no cooperation
2: There is contact between managers and neighbouring official or
corporate land and water users, but only some co-operation
3: There is regular contact between managers and neighbouring official
or corporate land and water users, and substantial co-operation on
management

-

Comments and Next Steps

23. Indigenous people: Do indigenous and traditional peoples resident or regularly using the
protected area have input to management decisions?

-

1

1

0: Indigenous and traditional peoples have no input into decisions relating
to the management of the protected area
1: Indigenous and traditional peoples have some input into discussions
relating to management but no direct role in management
1
2: Indigenous and traditional peoples directly contribute to some relevant
decisions relating to management but their involvement could be improved
3: Indigenous and traditional peoples directly participate in all relevant
decisions relating to management, e.g. co-management

-

Comments and Next Steps

24. Local communities: Do local communities resident or near the protected area have input
to management decisions?

Comments and Next Steps
24 a. Impact on communities: There is open communication and trust between local and/or
indigenous people, stakeholders and protected area managers
Comments and Next Steps Staff feel it is 0.5
24 b. Impact on communities: Programmes to enhance community welfare, while conserving
protected area resources, are being implemented
Comments and Next Steps
24 c. Impact on communities: Local and/or indigenous people actively support the protected
area
Comments and Next Steps

25. Economic benefit: Is the protected area providing economic benefits to local communities,
e.g. income, employment, payment for environmental services?

-

-

-

-

1

1

-

0: Local communities have no input into decisions relating to the
management of the protected area
1: Local communities have some input into discussions relating to
management but no direct role in management
1
2: Local communities directly contribute to some relevant decisions
relating to management but their involvement could be improved
3: Local communities directly participate in all relevant decisions relating
to management, e.g. co-management

1

-

0: No

-

1: Yes

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

2

1

3

0: No
1: Yes
0: No
1: Yes

2

0: The protected area does not deliver any economic benefits to local
communities
1: Potential economic benefits are recognised and plans to realise these
1 are being developed
2: There is some flow of economic benefits to local communities
3: There is a major flow of economic benefits to local communities from
activities associated with the protected area

1

0: There is no monitoring and evaluation in the protected area
1: There is some ad hoc monitoring and evaluation, but no overall
strategy and/or no regular collection of results
2 2: There is an agreed and implemented monitoring and evaluation
system but results do not feed back into management
3: A good monitoring and evaluation system exists, is well implemented
and used in adaptive management

Comments and Next Steps

26. Monitoring and evaluation: Are management activities monitored against performance?

-

1

1

2

Comments and Next Steps

27. Visitor facilities: Are visitor facilities adequate?

-

-

-

-

0: There are no visitor facilities and services despite an identified need
1: Visitor facilities and services are inappropriate for current levels of
visitation
1
2: Visitor facilities and services are adequate for current levels of visitation
but could be improved
3: Visitor facilities and services are excellent for current levels of visitation

Comments and Next Steps

28. Commercial tourism operators: Do commercial tour operators contribute to protected area
management?

-

-

-

-

-

0: There is little or no contact between managers and tourism operators
using the protected area
1: There is contact between managers and tourism operators but this is
largely confined to administrative or regulatory matters
2: There is limited co-operation between managers and tourism operators
to enhance visitor experiences and maintain protected area values
3: There is good co-operation between managers and tourism operators
to enhance visitor experiences, and maintain protected area values

-

0: Although fees are theoretically applied, they are not collected
1: Fees are collected, but make no contribution to the protected area or
its environs
2: Fees are collected, and make some contribution to the protected area
and its environs
3: Fees are collected and make a substantial contribution to the protected
area and its environs

Comments and Next Steps

29. Fees: If fees (i.e. entry fees or fines) are applied, do they help protected area
management?

-

-

-

-

Comments and Next Steps

30. Condition of values: What is the condition of the important values of the protected area as
compared to when it was first designated?

Comments and Next Steps
30a: Condition of values: The assessment of the condition of values is based on research
and/or monitoring
Comments and Next Steps
30b: Condition of values Specific management programmes are being implemented to
address threats to biodiversity, ecological and cultural values

1

1

1

1

0: Many important biodiversity, ecological or cultural values are being
severely degraded
1: Some biodiversity, ecological or cultural values are being severely
degraded
1
2: Some biodiversity, ecological and cultural values are being partially
degraded but the most important values have not been significantly
impacted
3: Biodiversity, ecological and cultural values are predominantly intact

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0: No
1: Yes
0: No
1: Yes

Comments and Next Steps
30c: Condition of values: Activities to maintain key biodiversity, ecological and cultural values
are a routine part of park management

0: No
1: Yes

Comments and Next Steps
6
TOTAL SCORE

22

20

31

32

33
Pls add up numbers from assessment form (questions 1 to 30)

