
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

********************* 

ແຂວງຫວຼງພະບາງ 
ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ກອງຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 
ໂຄງການ CBI-LENS2-018 

 

ບດົລາຍງານສ ີ້ນສ ດໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດາ້ນການຮວ່ມມຄື ມ້ຄອງປາ່ປອ້ງກນັ ພພູງຶ 
ພຜູາທນູ ແລະ ຕາດກວາງຊ , ແຂວງຫວຼງພະບາງ  

 
❖ ກະກຽມໂດຍໂຄງການຍ່ອຍ: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ ພູຜາ

ທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ , ແຂວງຫຼວງພະບາງ. 
❖ ທົບທວນ-ກວດກາໂດຍ ວິຊາການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ:............................................... 
❖ ວັນທ ສົົ່ງ:................................................ 
❖ ວັນທ ທົບທວນ:........................................ 
❖ ວັນທ ສົົ່ງບົດລາຍງານສ ດທ້າຍ ສະບັບເຊັນ:...................................................... 

 



I. ຂໍ້ໍ ໍ້ໍມນູທົົ່ວໄປກຽ່ວກບັໂຄງການຍອ່ຍ 

❖ ຊືື່ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ , 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ລະຫັດໂຄງການ: CBI 018 

❖ ທ ື່ຕັີ້ງໂຄງການ: ປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ , ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ເມືອງຊຽງເງິນ 
ແລະ ເມືອງນານ,ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
• ອົງການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ: ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ( ກອງຄ ້ມຄອງປ່າ

ສະຫງວນ  ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ) 
• ຊືື່ຫວົໜາ້ໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ໍ ມູນຕິດຕໍ້ໍໍ່ ເບ ໂທ ແລະ ອ ເມວ:  ທ່ານ ດວງຄ າ ດວງດາລາ 

     ໂທລະສັບ:  020  5575 4410 , Email: dduang kham@yahoo.com 
• ວນັທ ເຊັນສັນຍາ:  ວັນທ  23  ກ ມພາ 2018 

ໄລຍະເວລາໂຄງການຕາມແຜນ:  3 ປ ີ9 
ເດອືນ  

 

ໄລຍະເວລາຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ: 3 ປີ 9 
ເດອືນ        

ການຕໍ້ໍໍ່ສນັຍາໂຄງການຄັີ້ງສ ດທາ້ຍ: 

 

ຈ ານວນຄັີ້ງທ ື່ຂໍ້ໍຕໍ້ໍໍ່ອາຍ ໂຄງການຍອ່ຍ: 3 ຄັີ້ງ ( ເນືື່ອງຈາກມ ຜນົກະທົບຕໍ້ໍໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ). 

ງບົປະມານທງັໝົດທ ື່ອະນ ມດັ:  599,999 USD ( ຫ້າແສນເກົີ້າສິບເກົີ້າພັນເກົີ້າຮ້ອຍເກົີ້າສິບເກົີ້າ ໂດລາ
ສະຫະລັດ  ລວມທັງເງິນແຮ 10 %) 

ງບົປະມານຕວົຈງິທງັໝດົທ ື່ໄດຮ້ບັຈາກ ຄສລ2: 545,453.64  USD ( ຫ້າແສນສ ື່ສິບຫ້າພັນສ ື່ຮ້ອຍຫ້າ
ສິບສາມໂດລາສະຫະລັດ ) 

ລາຍຈ່າຍຕົວຈງິທັງໝົດ: 545,453.64 USD ( ໂດລາສະຫະລັດ )ຫ້າແສນສ ື່ສິບຫ້າພັນສ ື່ຮ້ອຍຫ້າສິບ
ສາມ 

ຍອດຄົງເຫລືອງົບປະມານ ( ເປັນເງິນໂດລາ ): 0,0 USD ( ສູນ ໂດລາສະຫະລັດ ) 

ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະເຮັດຫຍັງກບັທຶນທ ື່ເຫລືອ: (ໝາຍ  ເອົາ 1 ທາງເລືອກ ລ ່ມນ ີ້) 

 ສົົ່ງທຶນທ ື່ເຫລືອຄືນໃຫ້ໂຄງການແມ່ ຄສລ2 

 ນ າໃຊ້ເພືື່ອຈ ດປະສົົ່ງອືື່ນໆ, ໃຫ້ລະບ  

________________________________________ 

ແຕ່ 1 ມິນາ 2018  ຮອດ 31 ທັນວາ 2020 

ແຕ່ 1 ມິນາ 2018  ຮອດ 31 ທັນວາ 2021 

ແຕ່ 1 ກໍ້ໍລະກົດ 2021  ຮອດ 31 ທັນວາ  2021 

mailto:dduang%20kham@yahoo.com


II. ຜົນການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ 

2.1. ວເິຄາະຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ສະຖານະຜນົສ າເລດັຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕບິດັ. 

ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການ
ຍອ່ຍ 

ຄວາມຄບືໜາ້ຕວົຈງິ ທ ື່ບນັລ ໄດ້  
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

ເຫດຜນົທ ື່ບໍ້ໍໍ່ສາມາດ 
ບນັລ ໄດຕ້າມຈ ດປະສງົ 

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ດ້ານການຄ ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງ
ກັນແຂວງ ພູພືງ-ພູຜາທູນ 
ແລະ ຕາດກວງຊ  ແລະ 
ປັບປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ 
ຂອງຊຸມຊົນ ທ ື່ຕັີ້ງຢູ່ໃນ 
ແລະ ຕິດກັບ ປ່າປ້ອງກັນ 

- ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕັີ້ງແຕເ່ລ ື່ມຕົີ້ີ້ນມາຮອດ
ໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການ ສາມາດບັນລ ຈ ດປະສົງທ ື່ວາງໄວ້ຄື: 
ພະນັກງານຂັີ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຮັບການຝືກ
ອົບຮົມໄລຍະສັີ້ນ ແລະ ໄປທັດສະນະສືກສາຖອດຖອນບົດຮຽນ
ດ້ານວິຊາການຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ຢູ່ທາງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ຈ ານວນທັງໝົດ 2 ຄັີ້ງ 37 ຄົນ. ເຮດັໃຫ້
ພະນັກ ງານມ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະສານງານ ແລະ ການ
ຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແລະ ປ່າປ້ອງກັນດ ຂືີ້ນ. ໂດຍສະເພາະການ
ຈັດສນັເຂດປ່າປ້ອງກັນ  ເຂດຫວງຫ້າມ, ເຂດຄ ້ມຄອງນ າໃຊ້ 
ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ, ການກວດກາລາດຕະເວນໂດຍ
ໃຊ້ໂປແກມສະມາດໃນການເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນ ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່
ປູກຈິດສ ານືກດ້ານການອະນ ລັກ. ນອກຈາກພະນັກງານແລ້ວ 
ຊາວບາ້ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ 
ການຮັກສາສ ຂະພາບສັດເວລາເກ ດພະຍາດຮູ້ວິທ ການປ້ອງກັນ 
ແລະ ການປ ິ່ນປົວພະຍາດ ຄະນະຄ ້ມຄອງກອງທຶນຂັີ້ນບ້ານແມ່ນມ 
ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃນການຄ ້ມຄອງກອງທຶນທ ື່ທາງໂຄງການມອບ
ໃຫ້ເຊິື່ງມັນສະແດງອອກໃນການເກັບກູ້ດອກເບ້ຍ ແລະ ການໝູ
ນວຽນທຶນໄປໃຫ້ກ ່ມໃໝ່ ແລະ  ການຮ່ວມື-ປະສານງານກັບທາງ
ເມືອງ, ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນເມືອງກໍ້ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຮ່ວມກັບ
ໂຄງການ ພ້ອມກັບເຕັກນິກອືື່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງຂອງເມືອງເປັົີ້າໝາຍແມນ່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກອງທຶນຂອງ
ບ້ານ ແລະ ການລົງໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເຂົີ້າ
ໃນວຽກງານຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກນັ) 
1. - ປະຊາຊົນໃນ 2 ເມືອງ ,1 ນະຄອນ 25 ບ້ານ ທ ື່ຢູ່ໃນ ແລະ  
ບ້ານອ້ອມຂ້າງປ່າປ້ອງກັນໄດ້ຮັບຮູ້ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນ
ຂອງປ່າໄມ້, ສັດນ ໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກການໂຄສະນາ
ເຜ ຍແຜ່ປູກຈິດສ ານຶກດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ໄດ້ຮັບທືນສະໜັ
ບສະໜູນກິດຈະກ າພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢູ່ ຕິດພັນກັບຂໍ້ໍ 
ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນ ລັກ ແລະ ເຂົາເຈົີ້າໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ວາງແຜນ, ການກວດກາລາດຕະເວນ 

 



ແລະ ການລາຍງານ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ມ ວຽກເຮັດງານທ າ, 
ມ ລາຍຮັບເພ ື່ມຂຶີ້ີ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວທ ື່ມ ລາຍຮັບໜ້
ອຍທ ື່ອາໃສປ່າໄມ້ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການໄປຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນ
ປ່າໄມ້ ບັນຫາໄພຂົມຂູ່ຕໍ້ໍໍ່ການຄ້າຂາຍສັດປ່າແລະ ປ່າໄມ້ໃນເຂດ
ປ່າປ້ອງກັນແມ່ນຫຼຸດລົງ. ປະຊາຊົນທ ື່ໄດ້ຮັບທຶນ ເຂົາເຈົີ້າມ 
ຄວາມເພິື່ງພໍ້ໍໃຈຕໍ້ໍໍ່ກັບການສະໜອງທຶນ ແລະ ກິດຈະກ າ ພ້ອມທັງ
ລາຍຮັບ-ຜົນຕອບແທນ ໂດຍບໍ້ໍໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າເຂົີ້າໄປຫາກິນໃນປ່າ 
ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ດັົ່ງກ່າວ
ເພາະວ່າບັນດາທ ກກິດຈະກ າແມ່ນຊາວບ້ານເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ ແລະ
ສ້າງກົດລະບຽບກ ານົດເອງ 

 

 
2.2. ວເິຄາະຜນົໄດຮ້ບັຫຼກັ ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ສະພາບຜນົສ າເລດັ. 
 

ຜນົໄດຮ້ບັຫຼກັຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ຕວົຊ ີ້ວດັຜນົໄດຮ້ບັຫຼກັ ທ ື່ບນັລ ໄດ ້ 
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

ເຫດຜນົທ ື່ບໍ້ໍໍ່ສາມາດບນັລ 
ໄດຜ້ນົໄດຮ້ບັທ ື່ກ ານດົ 

ຜົນໄດຮ້ບັ ຕວົຊ ີ້ວດັ 1:  ຄະແນ
ການ ຕິດຕາມການຄ ້ມຄອງແບບ
ມ ປະສິດທຜົິນ 
( Manage ment Effec 

tiveness Tracking Tool )

(METT) ໃນພືີ້ນທ ື່ ເຂດພືີ້ນທ ື່ປ່າ
ປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  ເພ ື່ມຂືີ້ນ. 
(ຈ ານວນ); ຕົວຊ ີ້ວັດຜົນໄດ້ 
(PDOຕົວຊ ີ້ວດັ1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ຄະແນນຕິດຕາມ ເຄືື່ອງມືການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນທ ື່ມ 
ປະສິດທິພາບເພ ີ້ມຂືີ້ນໄດ້ມ ການເພ ີ້ມຂືີ້ນປະຈ າປີເພືື່ອ. 
ຕອບສະ ໜອງຕົວຊ ີ້ວັດຈ ດປະສົງທ ື່ 1 ຂອງ ຄສລ2  ] 

ເປົົ້າໝາຍທ ື່ຕັີ້ງໄວ້ປະຈ າປີ:          39% 

ຂໍ້ໍ ມູນພືີ້ນຖານ:   9% 

ຜົນທ ື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:  43% 

( ແຜນປີ 2018 ມ  25, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງໃນປີ 2021 
ໄດ້ 43) ຕົວຊ ີ້ວັດນ ີ້ ສາມາດບັນລ ຕາມຄາດໝາຍທ ື່ໄດ້
ວາງໄວ້ເປັນຢ່າງດ  ແລະ ລືື່ນຄາດໝາຍໃນການປະເມ ນ 
ໄດ້ປະສານງານກັບກົມປ່າໄມ້,ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິື່ງແວດລ້ອມ,  ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ຫອ້ງການກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ 
ເມືອງຊຽງເງິນ ເມືອງນານ, ບັນດາໂຄງການF-REED,

ໂຄງການແຈັດ(CHESH – LAO) ຂະແໜງປ່າໄມ້
ແຂວງ, ທ ມງານໂຄງການ ແລະ ວິຊາການເຂົີ້າຮ່ວມ, ຜົນ
ການປະເມ ນເຫັນວ່າບັນລ ໄດ້43ຄະແນນໃນປີ 2020 
ແລະ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ພາໃຫ້ຄະແນນເພ ື່ມຂືີ້ນແມ່ນມາຈາກຂໍ້ໍ ທ 
1 ເຂົີ້າຮວ່ມການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນ

 



ໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາດັົ່ງນ ີ້:  ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ

ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ   ການນ າໃຊ້ຄູ່ມືການຄ ້ມຄອງ

ໂຄງການ  ການນ າໃຊ້ໂປຼແກມSmartເຂົາໃນວຽກງານ

ກວດກາລາດຕະເວນ   ປະເມ ນເຄືື່ອງມືຕິດຕາມ-ປະເມ ນ

ປະສິດທິພາບ METT   ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ 

ແລະ ປະເມ ນ  ການໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກ  ວາງແຜນນ າ

ໃຊ້ທ ື່ດ ນ  ປັບປ ງຊິວິດການເປັນຢູ່  Promis2 ທັດສະນະ
ສຶກສາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ
ຊ ວິດການເປັນຂອງຊຸມຊົນ  ສັນຍາວ່າດ້ວຍການອະນ ລັກ
ທັດສະນະສຶກສາ ແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄັີ້ງທ ື່1 ຢູ່ອ ດທິ
ຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ - ນ ໍ້າເທ ນ,ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄ າ
ມ່ວນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫ ຜ ແຂວງອ ດົມໄຊ 
2 ຄັີ້ງ        ( ແຂວງລະຄັີ້ງ ) ການປັກຫຼັກໝາຍ,ຫັລກ

ໃຫ່ຍ150 ຫລັກ ,ຫັລກນ້ອຍ 200 ແລະ ປ້າຍ    ໃຫ່ຍ 

6 ປ້າຍ ປ້າຍນ້ອຍ 200 ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ແລະ 

ເຂດຄ ້ມຄອງນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ໃນຈ ານວນ 12 ບ້ານ ທ ື່ມ ປະ
ສິດທິຜົນໃນການຄ ້ມຄອງເທົົ່າທ ື່ຄວນ. ບາດກ້າວຕໍ້ໍໍ່ໄປ
ແມ່ນຈະໄດ້ມ ການຮ່ວມມືໃຫ້ຫຼາຍຂືີ້ນໂດຍສະເພາະຜູ້
ປະກອບການ ,ແຫຼ່ງທ່ອງທຽວທ າມະຊາດ ແລະ ອືື່ນໆ 
ເພືື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ. 

ຕວົຊ ີ້ວດັຜນົໄດຮ້ບັ 2:  ຄະແນນດັດ
ສະນ ຄວາມສາມາດຂອງ 
ພະນັກງານພະແນກ ກປມ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມງານຕໍ້ໍໍ່ກັບການຄ ້ມຄອງປາ່
ປ້ອງກັນພູພຶງພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  ( ກອງຄ ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ  
ປ່າປ້ອງກັນໃນການຄ ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ)  ປະຈ າປ 
ເພ ີ້ມຂືີ້ນ25 %  
 

ດັດສະນ ສະສົມຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ
ຮັບຜິດຊອບ ປປກ ພພຕ (ລວມທັງກ ່ມບ້ານ) ເພ ີ້ມຂືີ້ນ. 
ຕົວຊ ີ້ວັດ ຜົນຮັບ 3. ຂອງໂຄງການ ຂອງ ຄສລ2.  

ເປົົ້າໝາຍທ ື່ຕັີ້ງໄວ້ປະຈ າປີ:  20% 

ຂໍ້ໍ ມູນພືີ້ນຖານ:   15% 

ຜົນທ ື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:  25% 

( ແຜນປີ 2018 ມ  8%, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງໃນປີ 2021 
ໄດ້ 25% ) ຄະແນນຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ
ທ ື່ຮັບຜິດ ຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງ ພະແນກ
ກະສິກ າ ແລະປ່າ ໄມ້,ກອງຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າ
ປ້ອງກັນ ລວມທັງພະນັກງານ ທ ື່ປະຈ າ ແລະ ເຮັດວຽກ 
ການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  
ເຊິື່ງມ ພະນັກງານຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນບັນລ ໄດ້

 



ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທ ື່ວາງໄວ້ສະແດງອອກຈາກຜົນຂອງ
ການ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຂອງໂຄງການສາຍເຫດ
ຍ້ອນພະນັກງານໄດ້ເຂົີ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຄງການ 
ຄສລ2,ຈາກກົມປ່າໄມ້,ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ,
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດ ລ້ອມແລະຄູ່ຮວມ
ງານອືື່ນໆ. ຄະແແນນຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ
ທ ື່ຮັບຜິດ ຊອບໃນການ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ ແມ່ນສາມາດບັນລ ໄດ້ 25% ດັົ່ງທ ື່ໄດຄ້າດໝາຍ
ໄວ້ຈາກຜົນສ າເລັດຂອງການເຄືື່ອນໄຫວກິດຈະກ າ 
ພະນັກງານທ ື່ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ້ອນມ 
ການຊ ີ້ນ າຢ່າງໃກ້ສິດຂອງການນ າພະແນກກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ,້ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກອງທ ນປົກປັກຮັກສາ
ສິື່ງແວດລ້ອມໄດ້ສະນັບສະໜູນງົບປະມານ ອ ປະກອນແລະ 
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ພຽງພໍ້ໍໃຫແ້ກທ່ ມງານມ ພະນັກງານວິຊາ
ການ ທ ື່ສາມາດໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກໃນວຽກການ
ອະນ ລັກໄດ້ດ  ໂດຍການຊ ີ້ນ າຢ່າງໃກ້ ສິດ ແລະ ເປັນ
ປົກກະຕິ ຈາກຄະນະຊ ີ້ນ າຂັີ້ນແຂວງ. 

ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ3: ຈ າ
ນວນພະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍ 
ແລະຄູ່ຮ່ວມງານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົບຫລັກ ສູດ
ສາມັນທົົ່ວໄປ ໄລຍະສັີ້ນ ຫຼື ເຂົີ້າ
ຮ່ວມໃນການທັດສະນະສຶກສາ.
(ສະສົມ) 
 ຜູໄ້ດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ໂຄງການໂດຍ ກົງ ( ໃນນັີ້ນມ ເພດ
ຍິງຢ່າງໜ້ອຍ 20% )ໂດຍ
ວັດແທກຈ ານວນພະນັກງານທ ື່ສ າ
ເລັດ ການເຂົີ້າຮວ່ມຝຶກອົບຮົມຂັີ້ນ
ຕົີ້ນ ( ຝຶກອົບ ຮົມຫຼັກສູດໄລຍະ
ສັີ້ນ) ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງທ ື່ເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ
ຕ່າງໆ  

ເປົົ້າໝາຍທ ື່ຕັີ້ງໄວ້ປະຈ າປີ:  60 ຄົນ( 20% ຂອງ ເພດ

ຍ ງທ ື່ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ) 

ຂໍ້ໍ ມູນພືີ້ນຖານ:  0 

ຜົນທ ື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 115 ຄົນ ( 24ຄົນ ) 

( ແຜນປີ 2018 ມ  154, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງໃນປີ 2021 
ໄດ້ 115ຄົນ) ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດໄລຍະສັີ້ນ 
ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການທັດສະນະສຶກສາ ໃນຫົວຂໍ້ໍ :  
1.ການຄ ້ມຄອງບໍ້ໍລຫິານໂຄງການ,ບັນຊ ີ້-ການເງ ນ,ການ
ຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ(ການາໃຊ້ປືົ້ມຄູ່ມືໂຄງການ)   
- ການກວດກາ ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ ແລະ ການສະຫຼຸບ
ລາຍງານປະຈ າ 6ເດືອນ ແລະ ປະຈ າປີ  
- ການສະຫຼຼູບປ ດໂຄງການ 1ຄັີ້ງ.  
- ຝຶກອົບຮົມການປະເມ ນMETT ປ່າສະຫງວນທ ື່ກົມ
ປ່າໄມ້ຈັດຂືີ້ນ  
-ຝຶກອົບຮົມການນ າໃຊ້SMARTເຂົີ້າໃນການກວດກາ
ລາດ ຕະເວນ   

 



ຝຶກອົບຮົມການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ຊຸມຊົນ
2ຄັີ້ງ  
- ຝຶກອົມຮົມການວາງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ (CEF) 
- ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນວຽກງານພັດທະນາ ຊ ວິດ
ການເປັນຢູ່ເພືື່ອການອະນ ລັກ ຈັດໂດຍກົມປ່າໄມ້ 
-ຝຶກອົບຮົມການນ າໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມ ແລະປະເມ ນຜົນ
ບັນດາໂຄງ ການຍ່ອຍ(ProMis2)ກົມແຜນການ ແລະ
ການເງ ນ ກປ ຈັດຂືີ້ນ 
2. ການທດັສະນະສກຶສາແລກປຽ່ນບດົຮຽນຫວົຂໍ້ໍ :  
- ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ເຕັກນິກການ
ກວດກາລາດຕະເວນ,ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ລວມທງັ 
ການພັດທະນາຊຸມຊົນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງ
ກັນ  
- ຮູບແບບການພັດທະນາຊຸມຊນົ ທ ື່ຢູ່ໃນ ປ່າສະຫງວນ 
ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນ ລັກທ າມະຢູ່ອ ທິຍານແຫ່ງຊາດ 
ນາກາຍ-ນ ໍ້າເທ ນ, ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ປ່າສະ ຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ ພູຫ ຜ  (ນ ໍ້າກັດຢໍ້ໍລະປາ) ແຂວງອ ດົມໄຊ. ເຊ ື່ງມ 
ພະນັກງານເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮມົ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນພາຍໃນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍ
ກົງຈາກການເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັີ້ນຂັີ້ນຕ່າງ ທັງ
ໝົດ 115 ຄົນ, ຍິງ24ຄົນ  ແມ່ຍ ງເຂົີ້າຮ່ວມເຖ ງ 
20,86%, ຈາກຄາດໝາຍທ ື່ວາງໄວ້ບໍ້ໍໍ່ໃຫ້ຕ ໍ່າກວາ່ 20% 
ເຫັນວ່າການມ ສ່ວນຮວ່ມໃນບດົບາດຍ ງ-ຊາຍຢູ່ໃນ
ໂຄງການແມ່ນໄດ້ບັນລ ຕາມຄາດໝາຍ 

ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ 4: 
  ຈ ານວນບາ້ນທ ື່ຢູ່ໃນ ແລະ 
ຢູ່ອອ້ມຂ້າງ ປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ 
ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ ,ທ ື່ມ 
ເງືື່ອນໄຂ ແລະ ໄດ້ເຮັດສັນຍາການ
ອະນ ລັກຕາມຜົນໄດ້ຮັບ,ຊຶື່ງໄດ້ຮັບ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສະໜັບສະ
ໜູນປັບປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ . 
 

ຈ ານວນ12 ບ້ານທ ື່ຢູ່ໃນ ແລະ ຫລື ຢູ່ຕິດແປະ ປປກ 
ພພຕ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມ 
ລະບຽບອະນ ລັກແລະພ້ອມທັງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນ ນ
ງານປັບປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ (ຕອບສະໜອງຕົວຊ ີ້ວັດໄລຍະ
ກາງ 2.1 ຂອງ ຄສລ2) 
ເປົົ້າໝາຍທ ື່ຕັີ້ງໄວ້ປະຈ າປີ: 12 ບ້ານ 
ຂໍ້ໍ ມູນພືີ້ນຖານ:  0 ບ້ານ 
ຜົນທ ື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:        12 ບ້ານ 
( ແຜນປີ 2018 ມ  0, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງໃນປີ 2021 
ໄດ້ 12) ບ້ານທ ື່ຢູ່ໃນແລະອ້ອມຂ້າງ ປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ 
ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ ,ນະຄອນຫລວງພະບາງ 4 
ບ້ານ ເມືຶອງຊຽງເງິນ4  ບ້ານ ແລະ ເມືອງນານ 4 ບ້ານ, 
ໄດ້ຮັບທຶນໃນການປັບປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ໂດຍຜ່ານ

  



ຂະບວນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ(PRA), ການ

ເກັບກ າແລະວິເຄາະຂໍ້ໍ ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ(CEF),ວຽກ

ຈັດສັນວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນຂອງບ້ານ(PLUP)ການ
ຂຽນແຜນກິດຈະກ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຊຸມຊົນຂອງ
ບ້ານ(CAP)ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ
ຕ່າງໆທາງໂຄງການໄດ້ສ າເລັດການເຊັນສັນຍາອະນ ລັກ
(CCA) ແລະ ສະໜອງທືນໃຫ້ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ
ເປັນຈ ານວນເງ ນລວມທັງໝົດ 1,232,493,000 ກ ບມ  
37ກິດຈະກ າເຊ ື່ງໃນນັີ້ນມ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດໂດຍ
ກົງຈ ານວນ 605 ຄອບຄົວ,ເທົົ່າກັບ 51% ມ ຈ ານວນ
ພົນລະເມືອງ 2.024 ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 32% ຈ ານວນແມ່
ຍ ງ  1.038  ຄົນ ເທົົ່າກັບ51%  ແລະ ຄອບຄົວທ ກ
ຍາກ 65 ຄອບຄວົເທົົ່າກບັ51%ຂອງຈ ານວນທັງໝົດໃນ 
12 ບ້ານ. 
    ສ າເລັດການສ້າງຕັີ້ງລະບບົກອງທຶນພັດທະນາເພືື່ອການ
ອະນ ລັກໃຫ້ບ້ານ 12 ບ້ານເປີດບັນຊ ກອງທຶນໃຫ້ບ້ານຢູ່
ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວມະຫາຊົນສາຂາແຂວງ
ຫລວງພະບາງ,ໂອນເງິນກອງທນຶເຂົີ້າບັນຊ ໃຫບ້້ານ.ພ້ອມ
ທັງຝຶກອົບຮົມການຄ ້ມຄອງແລະບໍ້ໍລິຫານກອງທຶນໃຫ້
ຄະນະກ າມະການບໍ້ໍລິຫານກອງທຶນພັດທະນາເພືື່ອການ
ອະນ ລັກໃຫ້ບ້ານ. 

ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ 5.      
ອົງການຈັດຕັີ້ງຄະນະບໍ້ໍລິຫານກອງ
ທຶນບ້ານຕ້ອງມ ເພດຍິງເຂົີ້າຮ່ວມ
ຢ່າງຫນ້ອຍ 40%ໃນ ແຕ່ລະ 
ບ້ານຂອງ 12ບ້ານ  
 
 

ໄດ້ລົງໄດ້ລົງປັບປ ງອົງການທ ື່ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນຂັີ້ນ
ບ້ານໃຫ້ມ ຜູ້ຍິງເຂົີ້າຮວ່ມໄດ້ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍທ ື່ຍັງບໍ້ໍໍ່ມ 
ເພດຍິງເຂົີ້າຮ່ວມເຖິງ 40% 
( ແຜນປີ 2018 ມ  0%, ຜນົໄດ້ຮັບຕົວຈິງໃນປີ 2021 
ໄດ້ 20%) ໄດ້ລົງປັບປ ງອົງການທ ື່ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນ
ຂັີ້ນບ້ານໃຫ້ມ ຜູ້ຍິງເຂົີ້າຮວ່ມຢ່າງນ້ອຍ 40%ໄດ້ 12 
ບ້ານເປົົ້າໝາຍທ ື່ຍັງບໍ້ໍໍ່ມ ເພດຍິງເຂົີ້າຮ່ວມເຖິງ 40% ຄ:ື 
ບ້ານຢ່າງ 10 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທາ່ນ 40%,ບ້ານໜອງບົວຄ າ 

10 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທ່ານ ,ບ້ານຫ້ວຍທອງ 10 ທ່ານ,ຍງິ 4 

ທ່ານ 40%, ບ້ານລ້ອງເລົາເກົົ່າ 10 ທ່ານ,ຍິງ 2 ທ່ານ ,

ບ້ານຫ້ວຍເທົາ 10 ທ່ານ,ຍິງ 2 ທ່ານ ,ບ້ານລ້ອງສ້ານ 10 

ທ່ານ,ຍິງ 2 ທ່ານ  ບ້ານຫ້ວຍແພງ 10 ທ່ານ,ຍິງ 2 ທ່ານ 

,ບ້ານໜອງຄວາຍ 10 ທ່ານ,ຍງິ 2 ທ່ານ  ບ້ານຫ້ວຍແມະ 

10 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ ,ບ້ານຫ້ວຍອ ່ນ 10 ທ່ານ,ຍິງ 2 

 



ທ່ານ, ບ້ານ ຕຫູໍ້ໍ  10 ທ່ານ,ຍິງ 2 ທາ່ນ ແລະ ບ້ານນາ

ນວນ 10 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທ່ານ  ໂດຍອິງໃສ່ເງືື່ອນໄຂຂອງ
ບ້ານທ ື່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍສະເພາະບ້ານທ ື່ຢູ່ໃກ້ກັບ
ຕົວເມືອງໃຫ່ຍ ແລະ ບ້ານ.ທ ື່ຢູ່ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນບ້ານຊົນເຜົົ່າຂະມ  ແລະ ຊົນເຜົາມົີ້ງເຊິງມັນ
ສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າໄດ້ຮັບການສຶກສາບໍ້ໍເທົົ່າກັນສ່ວນ
ຜູ້ຍິງຊົນເຜົົ່າລາວລ ່ມສ່ວນຫລາຍຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ
ແມ່ນຫລາຍກວ່າຂະມ  ແລະ ມົີ້ງ. 

ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ 6.      
ເຂດພືີ້ນທ ື່ພາຍໃນປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ 
ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  ບ່ອນ
ທ ື່ອັດຕາ ການສູນເສຍປ່າ ໄມ້ໃນ
ປະຈ ບັນຖືກປະເມ ນ 
 

 
 

 
( ແຜນປີ 2018 ມ  34,934, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງໃນປ ີ
2021 ໄດ້ 34,934) ສະພາບພືີ້ນທ ື່ປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ 
ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ ໃນເນືີ້ອທ ື່ 34,934 ຮຕ ໃນ
ອັດຕາການສູນເສຍຂອງປ່າໄມ້ຈາກການປະເມ ນຂອງທ ມ
ງານກອງສ າຫຼວດຈາກກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 
ສະພາບການສູນເສຍຂອງປ່າໄມ້ມ ຈ ານວນໜ້ອຍໃນບາງ
ເຂດພືີ້ນທ ື່ໃນການຂະຫຍາຍທ ື່ຢູ່ອາໃສ 
ແລະ ຂະຫຍາຍພືີ້ນທ ື່ກະສິກ າເນ ນສູງແຕ່ອັດຕາການປົກ
ຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້ຢູ່ຫຼາຍເຂດໃນພືີ້ນທ ື່ກໍ້ໍໍ່ໄດ້ມ  
ການເພ ື່ມຂືີ້ນເຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄື: 
ເນືີ້ອທ ື່ປ່າປົກຫ ້ມປີ 2010 - 2015 = 20.192,24 
ຮຕ      ( 80,75% )    
ເນືີ້ອທ ື່ປ່າປົກຫ ້ມປີ 2016 - 2020 = 21.529,92 
ຮຕ ( 83,62% ) 
ຕົວຊ ີ້ວັດດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລ ເປົົ້າໝາຍໃນອັດຕາການ
ປົກຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້ເພ ື່ມຂືີ້ນນັີ້ນກໍ້ໍໍ່ຍ້ອນວ່າທ ມງານຄ ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກ
ງານ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ສິດໜ້າທ ື່ ທ ື່ຂັີ້ນເທ ງໄດ້
ມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ
ແຫຼ່ງທືນຈາກໂຄງການ LENS2. 
 

  

ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ7.  
  ກໍ້ໍລະນ ອາຊະຍາກ າສັດປ່າປ້ອງ
ກັນພູພືງພູຜາທູນ ຕາດກວງຊ  
ແລະ ການທ າລາຍປ່າໄມ້ທ ື່ພົບ
ເຫັນໂດຍທ ມງານລາດຕະເວນ ໃນ
ປ່າ(ປະຈ າປ)ີ 

ກໍ້ໍລະນ ອາຊະຍາກ າສັດປ່າປ້ອງກັນພູພືງພູຜາທູນຕາດກວງ
ຊ ແລະ ການທ າລາຍປ່າໄມ້ທ ື່ພົບເຫັນໂດຍທ ມງານ
ລາດຕະເວນ ໃນປ່າ(ປະຈ າປີ). 
- ເປົົ້າໝາຍທ ື່ຕັີ້ງໄວ້ປະຈ າປີ:           56   ກໍ້ໍລະນ  
- ຂໍ້ໍ ມູນພືີ້ນຖານ:                        0     ກໍ້ໍລະນ  
- ຜົນທ ື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:                  215   ກໍ້ໍລະນ  
( ແຜນປີ 2018 ມ  56, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງໃນປີ 2021 
ໄດ້ 215) ສະພາບພືີ້ນທ ື່ປ່າປອ້ງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ 

 



ຕາດກວາງຊ ໃນເນືີ້ອທ ື່ 34,934 ຮຕໄດດ້ າເນ ນວຽກ
ກວດກາລາດຕະເວນທັງໝົດ 78 ຄັີ້ງໃນຈາກການ
ກວດກາລາດຕະເວນພົບເຫັນບນັຫາໄພຂົມຂູ່ຕໍ້ໍໍ່ປ່າປ້ອງ
ກັນບັນລ ເປົົ້າໝາຍບັນຫາຕາ່ງໆທ ື່ເກ ດຂືີ້ນໄດ້ໃນນປີ
2020ໄດ້ລ ດລົງເນືື່ອງຈາກວ່າມ ການລົງກວດກາລາດຕະ
ເວັນຂອງທ ມງານຢ່າງປົກກະຕິແລະ ພົບເຫັນກໍ້ໍລະນ ຕ່າງໆ
ທ ື່ສະສົມ153 ກໍ້ໍລະນ  ແລະ ໃນປີແລະ ປີ 2020-2021
ມ :62 ລວມ 215 ກໍ້ໍລະນ ຍ້ອນວ່າທ ມງານກວດກາ
ລາດຕະເວນ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ
ຮ່ວມກັບກອງບັນຊາການປກສ,ປກຊ ຫ້ອງການປກຊກ ່ມ
ບໍ້ໍລິການປະຊາຊົນ ແລະອ ານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້
ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເອົາໃຈໃສະກັດກັີ້ນການ ເຂົີ້າອອກ

ປ່າຂອງກ ່ມຄົນບໍ້ໍດ ຈ ານວນນຶື່ງຢ່າງເຂັີ້ມງວດ, ອ ກດ້ານນຶື່ງ
ທາງທ ມງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່
ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກ   ໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້
ຢ່າງທົົ່ວເຖ ງ ແລະຊາວບ້ານຈ ານວນນຶງກໍ້ໍໍ່ໄດ້ຮັບ
ງົບປະມານໃນການປັບປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ຈາກໂຄງການ  
ສ າຫຼັບຂັີ້ນຕອນການດ າເນ ນຄະດ ແມ່ນມອບໃຫ້ກອງ
ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມືອງ   

ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ 8  
ກໍ້ໍລະນ ສ ື່ງທ ື່ເປັນໄພຂົມຂູ່ຕໍ້ໍໍ່ສັດປ່າ 
ໄດ້ກວດ 
ເຫັນໂດຍທ ມງານລາດຕະເວນຂອງ
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ນເແຂງດ້ານ
ການຮ່ວມມືຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກນັ 
ພູພຶງ,ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  
(ສະສົມ) 

- ເປົົ້າໝາຍທ ື່ຕັີ້ງໄວ້ປະຈ າປີ:           56   ກໍ້ໍລະນ  
- ຂໍ້ໍ ມູນພືີ້ນຖານ:                        0     ກໍ້ໍລະນ  
- ຜົນທ ື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:                  215   ກໍ້ໍລະນ     
( ແຜນປີ 2018 ມ  56, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງໃນປີ 2021 
ໄດ້ 215) ດ າເນ ນວຽກກວດກາລາດຕະເວນທັງໝົດ 78 
ຄັີ້ງໃນໄລຍະ 3 ປີ 9 ເດືອນ, ສາມາດພົບເຫັນໄຟຂົົ່ມຂູ່ທງັ
ໝົດ 215, ລາຍງານ ໃຫ້ ພກປ ກປສ  ແລະ ເມືອງ, 
ບ້ານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງປີທ ື່1 ມ ເນືີ້ອທ ື່10,000 ຮ/ຕ, ມ  72 
ກໍ້ໍລະນ ,ປີທ ື່ 2ມ ເນືີ້ອທ ື່18,720ຮ/ຕ ມ  118 ກໍ້ໍລະນ ແລະ 
ປີທ ື່ 3 ມ ເນືີ້ອທ ື່ 17,700 ຮ/ຕ ມ  150 ກໍ້ໍລະນ ( ສະສົມ 
)ແລະ ປີ 2021 ມ ເນ ືີ້ອທ ື່ 2560 ຮ/ຕ ມ  65 ກໍ້ໍລະນ , 

ຕັີ້ງສະນ າຜິດກົດໝາຍ 16 ກໍ້ໍລະນ , ການລັກລອບຕັດໄມ້ 

50 ກໍ້ໍລະນ  (ເລືອຍຂາຍ, ຕັດເອົາຟືນມາຂາຍ), ການຖ່າງ
ປ່າຜິດກົດໝາຍ 24 ກໍ້ໍລະນ  ແລະ ການຖາງປ່າ ປູກຫ້ຍາ
ລ້ຽງສັດ 17 ສ າຫຼບັຂັີ້ນຕອນການດ າເນ ນຄະດ ແມ່ນມອບ
ໃຫ້ກອງກວດກາປ່າໄມ້(ສ່ວນການດ າເນ ນຄະດ ແມ່ນໄດ້
ມອບໃຫ້ເມືອງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັບກອງກວດກາ

 



ປ່າໄມ້ເປັນຜູ້ດ າເນ ນຄະດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ) 
 

ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ 9:  
 ແຜນຈັດສັນຄ ້ມຄອງປ່າປ່າປ້ອງ
ກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  5 ປີ 2021-2025 ໄດ້
ຖືກຮັບຮອງ 

ແຜນຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  5 ປີ 2021-2025 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂືີ້ນ
ໂດຍ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້,ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ
ຂອງກົມປ່າໄມ້, ບັນດາໂຄງການພັດ ທະນາຜູ້ມ ສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນ
ການແບບມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບການຮ່າງແຜນ
ຄ ້ມຄອງ,ປະຊຸມປຶກສາຫາລື,ເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນ, ຈັດສັນຄ ້ມ
ຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  ແລະ 
ປຶກສາຫາລືການ ຮ່າງແຜນຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາ
ທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງ
ຈາກກັບຊ່ຽວຊານ ກົມປ່າໄມ,້ ທ ມງານຂັີ້ນແຂວງ ແລະ
ເມືອງເຂົີ້າຮວ່ມສ າເລັດແລະໄດ້ຮັບຮອງຈາກທ່ານ
ເຈົີ້າແຂວງແຂວງຫຼວງພະບາງສະບັບເລກທ ື່337/ຈຂ.ຫບຼ 
ລົງວັນທ ື່ 28 ກໍ້ໍລະກົດ(7)ປີ2021 ແລະ ຈາກກົມປ່າໄມ້
ສະບັບເລກທ :3065/ກປມ,ລງົວັນທ  07 ມິຖຸນາ 2021  

    

 

ຜົນໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ10: 
ປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ 
ຕາດກວາງຊ ໄດ້ຮັບການກວດກາ
ລາດຕະເວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ໝາຍເປັນປົກກະຕິ ຈາກທ ມງານ. 
 

-    ເປົົ້າໝາຍທ ື່ຕັີ້ງໄວ້ປະຈ າປີ:           56   ກໍ້ໍລະນ  
- ຂໍ້ໍ ມູນພືີ້ນຖານ:                        0     ກໍ້ໍລະນ  
- ຜົນທ ື່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ:                  215   ກໍ້ໍລະນ  
 ດ າເນ ນວຽກກວດກາລາດຕະເວນທັງໝົດ 78 ຄັີ້ງໃນ
ການກວດກາລາດຕະເວນພົບເຫັນບັນຫາໄພຂົມຂູ່ຕໍ້ໍໍ່ປາ່
ປ້ອງກັນບັນລ ເປົົ້າໝາຍບັນ ຫາຕ່າງໆທ ື່ເກ ດຂືີ້ນໄດ້ 65(
ສະສົມ153) ກໍ້ໍລະນ ລວມ 215 ກໍ້ໍລະນ  ແລະ ປີ 2020-
2021ມ  65 ກໍ້ໍລະນ  ຕັີ້ງສະນ າຜິດກົດໝາຍ 16 ກໍ້ໍລະນ , 

ການລັກລອບຕັດໄມ້ 50 ກໍ້ໍລະນ  (ເລືອຍຂາຍ, ຕັດເອົາ

ຟືນມາຂາຍ), ການຖ່າງປ່າຜິດກົດໝາຍ 24 ກໍ້ໍລະນ  ແລະ 
ການຖາງປ່າ ປູກຫ້ຍາລ້ຽງສັດ 17 ກໍ້ໍລະນ .ສຽງນົກ ແລະ 
ກະຮອກ 43 ຈ ດ ຍ້ອນວ່າທ ມງານກວດກາລາດຕະເວນ

ໄດ້ເອົາໃຈໃສະກັດກັີ້ນການ ເຂົີ້າອອກປ່າຢ່າງເຂັີ້ມງວດ, 
ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ລະ ບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປູກຈິດສ າ
ນຶກ  ໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຢ່າງທົົ່ວເຖ ງ   ສ າຫຼັບຂັີ້ນຕອນການດ າ
ເນ ນຄະດ ແມ່ນມອບໃຫ້ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ     

 



 
2.3. ວເິຄາະຜນົໄດຮ້ບັຍອ່ຍ ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ສະພາບຜນົສ າເລດັ. 

ໃສ່ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮັບຍອ່ຍ ຊຶື່ງກ ານົດໃນບົດສະເໜ ໂຄງການທ ື່ອະນ ມັດ ແລະສະຖານະຜົນສ າເລັດ: 

ຜນົໄດຮ້ບັຍອ່ຍຂອງ
ໂຄງການຍອ່ຍ 

ຕວົຊ ີ້ວດັຜນົໄດຮ້ບັຍອ່ຍ ທ ື່ບນັລ ໄດ ້ 
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

ເຫດຜນົທ ື່ບໍ້ໍໍ່ສາມາດບນັລ 
ໄດ ້ຕາມຜນົໄດຮ້ບັຍອ່ຍ ທ ື່

ກ ານດົ 
ອງົປະກອບທ  1: ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານປາ່ໄມແ້ລະບນັດາຄູຮ່່ວມງານທ ື່ກຽ່ວຂອ້ງໃນການຄ ມ້ຄອງ     
                    ປ່າປ້ອງກັນພພູຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ   

1.1 ພະນັກງານ (18) 
ຫ້ອງການຄ ້ມຄອງ 
ປປກ ພພຕ ຈະໄດ້ຮັບ
ການຝຶກດ້ານການ
ບໍ້ໍລິຫານ ແລະ 
ຈັດການໂຄງການທ ື່ ຈັດ
ໂດຍ ກປສ 
 

ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມ ທ ື່ກອງທືນປົກປັກຮັກສາສ ື່ງແວດລ້ອມຈັດຂືີ້ນ
ໃນຫົວຂໍ້ໍ :  
1. ການຄ ້ມຄອງບໍ້ໍລິຫານໂຄງການ, ດ້ານບັນຊ -ການເງ ນ, ການຈັດ  
ຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ເຂົີ້າຮ່ວມ 2ຄັີ້ງ.  
2. ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນໂຄງການເຂົີ້າຮ່ວມ 2ຄັີ້ງ.     
3. ການຂຽນບົດສະຫຼຼູບປ ດໂຄງການ  
-ການຝຶກອົບຮົມຄູ່ມືການປົກປ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
(ESMP).ພະນັກງານທ ມງານບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ຈາກຫ້ອງການ
ຄ ້ມຄອງປ່າປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  , ກອງຄ ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ, ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ແຂວງຫລວງພະບາງ ລວມທັງ ຄູ່ຮ່ວມງານກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ, 
ເຈົີ້າໜ້າທ ື່ກວດກາປ່າໄມ້ ຂັີ້ນນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ  
- ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນ າໃຊ້ແຜນທ ື່,GPS, ເຕັກນິກການ
ລາດຕະເວນ, ການນ າໃຊ້ແຜນທ ື່,  ການ ບັນທຶກຂໍ້ໍ ມູນເຂົີ້າແບບຟອມ
ສະມາດ ແລະ ການລາຍງານ ໄດຈ້ ານວນ 5 ຄັີ້ງ ເຊ ື່ງມ ນັກສ າມະນາ
ກອນເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ຄົນ ການນ າໃຊ້ກ້ອງກັບດັກສັດຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ການເອົາຂໍ້ໍ ມູນເຂົີ້າຄອມການນ າໃຊ້ກ້ອງຢູ່ໂຄງການ
ອະນ ລັກໝ ລາວ 4 ທ່ານ  
-  ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນ າໃຊ້ແຜນທ ື່,GPS ຢູ່ເມືຶອງຄ າ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ 4  ຄົນ, 

   ຝືກອົບຮົມວຽກງານປະຕິບດັລະບຽບການ ແລະ ການກວດກາ
ລາດຕະເວນໂດຍນ າໃຊ້ໂປຮແກມ(Smart) ຢູ່ທ ື່ສູນຝືກອົບຮົມປ່າໄມ້
ຫ້ວຍປາມ້ອມ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ  ແລະຢູ່ອ ດທິຍານແຫ່ງ
ຊາດນ ໍ້າແອດ - ພູເລ ຍ ໂດຍສະໜັບສະໜູນຈາກກົມປ່າໄມ້ ມ ຜູ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມ 4 ຄົນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກບັການສ້າງທ ມງານກວດກາ
ລາດຕະເວນ, ການກ ານົດຍ ດທະສາດລາດຕະເວນ, ການນ າໃຊ້

ແບບຟອມລາດຕະເວນແລະການໃຊ້ໂປຣແກມ Smart.  

 

1.2ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ພະນັກງານທ ມງານຈາກຫ້ອງການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ 
ແລະ ຕາດກວາງຊ , ກອງຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແລະ ປ່າປ້ອງກັນ,ພະແນກ

 



ໄລຍະກາງພະນັກງານ 
(64) ຫ້ອງການຄ ້ມ
ຄອງປປກ ພພຕຈະໄດ້
ຮັບການຝຶກດ້ານການ
ເຮັດປະສານງານຄ ້ມ
ຄອງ ປສງ ແລະ ປປກ  

ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫລວງພະບາງ ລວມທັງ ຄູ່ຮ່ວມງານກອງ
ກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ, ເຈົີ້າໜ້າທ ື່ ໝ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ ຂັີ້ນນະຄອນ
, ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນ, ເມືອງ, 
ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ແຂວງ, ເມືອງ, ປກສ ປກຊ, ຫ້ອງການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກ  ແລະການລົງໂຄສະນາ ຈ າ
ນວນ 3 ຄັີ້ງ ເຊ ື່ງມ ນັກສ າມະນາກອນເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ 32 ຄົນ,ຍ ງ 12 
ຄົນ.  
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກບັການສ້າງແຜນກິດຈະກ າໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່, ການກ ານົດ

ກ ່ມເປົົ້າໝາຍ, ເຕັກນິກການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ການກວດກາ

ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ. ເພືື່ອນ າມາໂຄສະ ນາເຜ  ຍແຜ່ຢູ່ບ້ານທັງໃນ ແລະ 
ອ້ອມຂ້າງ ປ່າປ້ອງກັນ 

1.3ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ໄລຍະກາງ ພະນັກງານ 
(48) ຫ້ອງການຄ ້ມ
ຄອງ ປປກ ພພຕ ຈະ
ໄດ້ຮັບການຝຶກດ້ານ 
ໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດ
ສ ານຶກ  
 

ມ ນັກສ າມະນາກອນເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ 32 ຄົນ,ຍ ງ 12 ຄົນ.  
ຄັີ້ງທ ື່1 ແມ່ນໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ອ ທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ - ນ ໍ້າເທ ນ
ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ 5 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ ກົມປ່າໄມ້ເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້ ແລະ 
ຄັີ້ງທ ື່2 ຝຶກຢູ່ວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ຊັີ້ນສູງ ເມືອງຊຽງເງິນມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ 27
ຄົນ ຍິງ7ຄົນກົມປ່າໄມ້ເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້,ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ
ກິດຈະກ າໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່, ການກ ານົດກ ່ມເປົົ້າໝາຍ, ເຕັກນິກການ

ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ການກວດກາຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ. ເພືື່ອນ າມາ
ໂຄສະ ນາເຜ  ຍແຜ່ຢູ່ບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການສຶກສາທັງໃນ 
ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ   
ກິດຈະກ າການລົງໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ກັບ
ປະຊາຊົນທ ື່ຢູ່ ອ້ອມຂ້າງປ່າປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  ວຽກດັົ່ງກ່າວນ ີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 25 ບ້ານເປົົ້າໝ
າຍຂອງໂຄງ ການຈ ານວນ 16 ຄັີ້ງ,ແຜນການປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ 

ເຜ ຍແຜ່ກົດໝາຍ ລະບຽບການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ 25 ບ້ານ,2ໂຮງຮຽນ

ປະຖົມ ແລະ 4ໂຮງຮຽນມໍ້ໍ ຕົີ້ນ, ມໍ້ໍປາຍ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ 972 

ຄົນ, ແມ່ຍ ງ 340ຄົນ. ວິທ ການ ອະທິບາຍໂປຣດສເຕ , ການຫຼ ີ້ນເກມ, 

ການສະແດງ ລະຄອນສັີ້ນ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ,  

ເອກະສານ ນ າລົງເຜ ຍແຜ່ມ  ເອກະສານທ ື່ກ່ຽວພັນກັບການ ຄ ້ມຄອງ
ປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ,ດ າລັດວ່າດ້ວຍປ່າ

ສະຫງວນ ແລະ ຄ າສັງຕ່າງໆ.  

 



1.4ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ໄລຍະກາງ ພະນັກງານ 
(32) ຫ້ອງການຄ ້ມ
ຄອງ ປປກ ພພຕ ຈະ
ໄດ້ຮັບການຝຶກດ້ານ
ການວາງແຜນນ າໃຊ້
ດິນ (PLUP) ແລະ 
ເຮັດວຽກັບຊຸມຊົນ  
CEF  
 

    ພະນັກງານທ ມງານຈາກຫ້ອງການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ 
ແລະ ຕາດກວາງຊ  , ກອງຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແລະ ປ່າປ້ອງກັນ, ພະ
ແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ລວມທັງ ຄູ່ຮ່ວມງານ ກອງກວດກາ
ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະນັກງານຂະແໜງ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ເຈົີ້າໜ້າທ ື່ໝ່ວຍງານ 
ກວດກາປ່າໄມ້ຂັີ້ນນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງວ່າການ
ປົກຄອງນະຄອນ,ເມືອງ,ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ,  ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກການວາງ
ແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນ ຈ ານວນ 1 ຄັີ້ງ ເຊ ື່ງມ ນັກສ າມະນາກອນເຂົີ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 12 ຄົນ,ຍ ງ 2 ຄົນ. ເປົົ້າໝາຍແມ່ນເພືື່ອຄວາມເຂົີ້າໃຈໃນການນ າ
ໃຊ້ທ ື່ດ ນ ໂດຍການມ ສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ອ ານາດການປົກຄອງບ້ານ 
ໃນການຈັດສັນແບ່ງດ ນແບ່ງປ່າ. ແລ້ວນ າມາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນ 12 
ບ້ານ ອ້ອມຂ້າງ ປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  . 

 

1.5 ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້
ວັດໄລຍະກາງ 
ປະຊາຊົນບ້ານຈະໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ວິຊາຊິບ ດາ້ນການ
ລ້ຽງສັດ, ປູກພຶດ
ຫັດຖະກ າຕ ໍ່າຫ ກທໍ້ໍໄ
ໝ, ບໍ້ໍລິການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ປ ງແຕ່ງອືື່ນໆ 
ເພືື່ອປັບປ ງຊ ວິດການ
ເປັນຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍ 108 
ຄົນ  
 

ພະນັກງານ ແຂວງ, ເມືອງ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ2ຄັີ້ງ :  

1. ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ດ້ານວິຊາຊິບໃຫ້ຊຸມຊົນໃນ 12 ບາ້ນເປົົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການໄດ້ 2ຄັີ້ງໂດຍທ ື່ນ າໃຊ້ຄູຝຶກພະນັກງານຈາກຂະແໜ
ງລ້ຽງສັດ,ຂະແໜງປູກຝັງຂະແໜງສົົ່ງເສ ມ. 
2.ຫົວຂໍ້ໍ ຝຶກອົບຮົມ:ເຕັກນິກການ ຄັດເລ ອກແນວພັນ ແລະ ປູກໄມ້ໃຫ້
ໝາກ,ເຕັກນິກການຄັດເລ ືອກພໍ້ໍໍ່-ແມ່ພັນການລ້ຽງສັດ ການດູແລ
ຮັກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນສັດເວລາເກ ດພະຍາດ , ເຕັກນິກການປູກ
ໝາກແໜ່ງ ແລະ ການສົງເສ ມສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍ ງ(ຫັດຖະກ າ
ຕ ໍ່າຫ ກ, ທໍ້ໍໄໝ, ຕັດຍິບ)  ແລະ ດ້ານການບໍ້ໍລິຫານຄ ້ມຄອງກອງທືນ
ບ້ານຄູຝຶກຈາກແມ່ຍ ງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຮ່ວມກັບທ ມງານເປັນຄູຝຶກ
ໄດ້ 1ຄັີ້ງ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ 528 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 152 ຄົນ                        
 - ນອກຈາກຮຽນທິດສະດ ແລ້ວ ທ ມງານຍັງໄດ້ນ າພາຊາວບ້ານລົງເຮັດ
ຕົວຈິງໃນການສັກຢາ ແລະ ວິທ ການຂ ດຂ ມປູກໄມ້ໃຫ້ກັບຊາວບາ້ນ 
12 ບ້ານພ້ອມທັງມອບອ ປະກອນສັດຕະວະແພດ ແລະຢາຈ ານວນນຶື່ງ
ໃຫ້ ແລະ ຊາວບ້ານສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ນ າໄປຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ບ້ານ
ເຊັົ່ນ: ການຂັດເລືອກສັດມາລ້ຽງ, ການເຮັດອາຫານເສ ມໃຫສ້ັດ, ການ
ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ(ໄດ້ສ້າງໜ່ວຍງານສັດຕະວະແພດປະຈ າ
ບ້ານ).    

 

1.6 ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້
ວັດໄລຍະກາງ 
ພະນັກງານ ແຂວງ, 
ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້
ຮັບການທັດສະນະສຶກ
ສາ, ແລກ  ປ່ຽນ
ບົດຮຽນ ພາຍໃນ ປສງ 

ການທັດສະນະສຶກສາພາຍໃນປະເທດ ກິດຈະກ າການທັດສະນະສຶກສາ 
ຢູ່ອ ດທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ- ນ ໍ້າເທືນເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄ າມ່ວນ 
1 ຄັີ້ງ, ຈ ານວນຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາທັງໝົດ 12 ຄົນ, 
ພະນັກງານຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການ ທັງພາກສ່ວນ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກ າປ່າໄມ້ ນະຄອນ,2ເມືອງ ,ມ ເພດ ຍິງ 
3 ຄົນ . ແລະ ທັດສະນະຢູ່ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດພູຫ ຜ , ເມືອງໄຊ, 
ແຂວງອ ດົມໄຊ ຈ ານວນ 1 ຄັີ້ງ, ຈ ານວນຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາ

 



ພູຫ ຜ  ຢ່າງໜ້ອຍ 32 
ຄົນ: 

ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນຈ ານວນ 22 ຄົນ, ຍິງ 7ຄົນ,ໃນການໄປທັດສະນະ
ສຶກສາແມ່ນເພືື່ອການແລກປ່ຽນເອົາບົດຮຽນທ ື່ດ ມາປັບໃຊ້ກບັພືີ້ນທ ື່
ປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  

ອງົປະກອບ II. ສະໜບັສະໜນູການຄ ມ້ຄອງປາ່ປອ້ງກນັພພູງຶ ພຜູາທນູ ແລະ ຕາດກວາງຊ  

2.1ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ໄລຍະກາງ  ປະຊຸມ ປະ
ຈ າປີຂອງຄະນະຊ ີ້ນ າ
ໂຄງການ ທ ື່ F-

REDD ສ້າງຂືີ້ນ: 
ຫລັງຈາກທ ື່ ໄດ້ ສ້າງ
ຂືີ້ນ ແລ້ວ ໂຄງການນ ີ້
ຈະໄດ້ສືບຕໍ້ໍໍ່ ຈັດປະຊຸມ
ຄົບຄະນະຂືີ້ນປະຈ າ
ງວດ ເພືື່ອຂໍ້ໍທິດຊ ີ້ນ າ 
ວຽກງານ ຄ ້ມຄອງ ປ່າ
ປ້ອງກັນ 

ຈັດປະຊຸມຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການ (ຄະນະຊ ີ້ນ າ ປປກ ພພຕ). ເພືື່ອຕໍ້ໍໍ່ຍອດ
ເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄະນະຊ ີ້ນ າ ປປກ ທ ື່ ໂຄງການ F-REDD 
ໄດ້ຈັດຕັີ້ງຂືີ້ນນັີ້ນໄດ້ຮ່ວມຈັດປະຊຸມ ສາມັນປະຈ າປີລະຄັີ້ງ ເພືື່ອທົບ
ທວນທ ກການເຄືື່ອນໄຫວ ແລະ ຊ ີ້ນ າທ ກຂັີ້ນຕອນການວາງແຜນໃຫ ້
ໄປຕາມທິດ ຄ ້ມຄອງ ປປກ ທ ື່ໄດ້ວາງອອກ. ໂຄງການ F-REDD  
ໄດ້ຮ່ວມເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນຈາກຜູ້ທ ື່ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດປາ່ປ້ອງ
ກັນພູພຶງພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ ໃນເດືອນ 7 /2018 ແລະໃນວັນ
ທ ື່17 / 9 /2021 ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນໃສ ່
ກອງປະຊຸມແຜນງານປະກອບສ່ວນພັນທະປົກປັກຮັກສາ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຜູ້ປະກອບການ) ຄື:ລັດວິສະຫະ
ກິດນ ໍ້າປະປາ, ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າ 

 

2.2ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ໄລຍະກາງໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັີ້ງສ າເລັດມ 
ຫ້ອງການແລະ ໜ່ວຍ
ງານ ພ້ອມ ດ້ວຍບ ກ
ຄະລະກອນຄົບຊຸດ 
 

ຫ້ອງການ ຄ ້ມຄອງ ປປກ ພພຕ ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຂອງໂຄງການດ າເນ ນຕາມຈ ດປະ
ສົງ ແລະ ໄດຮ້ັບຜົນຕາມທ ື່ກ ານົດໄວ້ ໂດຍການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການປະຈ າວັນ.ໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນຫ້ອງການນ ີ້ ໄດ້ ສ້າງຂືີ້ນ ເພືື່ອ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຫລັງຈາກນັີ້ນ ກໍ້ໍໍ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ້ໍໍ່ ບໍ້ໍລິຫານ 
ຄ ້ມຄອງ ປປກ ພພຕ ໃນໄລຍະຕໍ້ໍໍ່ໆໄປ. ຫ້ອງການນ ີ້ປະກອບມ  
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ( 1 ຄົນ), 4 ໜ່ວຍງານຫລັກ ແລະ ສອງຈ ດ
ກວດກາດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ມນ ີ້: 

1. ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ: ຈະເປັນຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຫລື ເອ ີ້ນວ່າຜູ້
ຈັດການໂຄງການ. ມ ໜ້າທ ື່ນ າພາໜ່ວຍງານຕ່າງໆຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຕາມແຜນວຽກປະຈ າປີ ບົນພືີ້ນຖານການແນະນ າຂອງ 
ຊ່ຽວຊານປະຈ າໂຄງການ ແລະ ຄ າຊ ີ້ນ າຂອງຄະນະຊ ີ້ນ າ ກໍ້ໍໍ່ຄື ຫົວ
ໜ້າ ພປກ ໂດຍກົງ. ປະສານງານກັບທ ກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂອ້ງ 
ເພືື່ອເຮັດວຽກ ຄ ້ມຄອງ ປສງໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນສູງ. ຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການນ ີ້ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍກົງ ຈາກ ຫົວຫນ້າ ພກປ 
ແລະ ມ ອາຍ ການ 4 ປີຄືກັນກັບຕ າແໜ່ງ ອືື່ນໆຂອງລັດ ຈຶື່ງ
ແຕ່ງຕັີ້ງໃໝ່.   

2. ໜວ່ຍງານສ າຫລວດ ແລະ ວາງແຜນນ າໃຊທ້ ື່ດນິ :ໜ່ວຍງານນ ີ້ 
ປະກອບມ ຫົວໜ້າ ໜວ່ຍງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຫລກັ ໜຶື່
ງຄົນ ເຮັດໜ້າທ ື່ສ າຫລວດ ວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ

 



ກັບຊຸມຊົນ, ສ າຫລວດ ຈັດສັນເຂດຕ່າງໆຂອງ ປສງ. ຜູ້ຮ່ວມງານ
ຫລັກແມ່ນ ຫກປ ເມືອງ, ພະນັກງານ ປ່າໄມ້ກ ມ່ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ບ້ານ.  

3. ໜວ່ຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ກວດກາລາດຕາເວນັ: ໜ່ວຍ
ງານນ ີ້ ປະກວດມ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ 1 ຄົນ. ວິຊາການຫລກັ ເປົນ

ຫົວໜ້າຈ ດກວດກາ ອ ກ 2 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ 
ປະມານ 9 ຄົນ. ໃນນ ີ້ ຈະມ  ພະນັກງານບໍ້ໍໍ່ປະຈ າ ທ ື່ເປັນຕົວແທນ
ຈາກ ກປສ, ກປຊ ເມືອງ ອ ກ ເມືອງລະ 2 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານ 

ປ່າໄມ້ບ້ານ ອ ກ ບ້ານລະ 2 ຄົນ ເຂົີ້າຮ່ວມເປັນທິມ ງານກວດກາ
ລາດຕາເວັນ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທ ື່ເກ ດຂືີ້ນ.  

4. ໜວ່ຍງານອະນ ລກັຊ ວະນາໆພນັ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ :ໜວ່ຍງານ
ນ ີ້ ປະກອບມ ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ, ຊຶື່ງປະຈ ບັນຈະໄດ້ເຮັດວຽກ
ໂຄສະນາ ປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ກົດໝາຍເປັນ ວຽກບລູິມະ
ສິດ. ຕໍ້ໍໍ່ຈາກນັີ້ນກໍ້ໍໍ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ລະດົມທຶນຈ່າຍຄ່າສິື່ງແວດລ້ອມ 
ຮ່ວມກັບ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະແນກວັດທະນາທ າແຂວງ.  

5. ໜວ່ຍງານບໍ້ໍລຫິານ ແລະ ການເງນິ: ໜ່ວຍງານນ ີ້ ຈະໄດ້ເຮັດໜ້າ
ທ ື່ ບໍ້ໍລິຫານໂຄງການ ໂດຍກົງ ແລະ ຊ່ວຍຫົວໜາ້ຫ້ອງການ ຊຶື່ງ 
ລວມມ  ວຽກຈັດຊືີ້ ຈັດຈ້າງ, ວຽກບັນຊ  ການເງິນ ແລະ ເຮດັໜ້າ
ທ ື່ບໍ້ໍລິຫານຫ້ອງການ.  

ນອກຈາກທ ື່ເວົີ້າມາຂາ້ງເທງິ ແລ້ວ ຍັງ ມ  ຜູ້ຮວ່ມງານຫລັກທ ື່ບໍ້ໍເປັນ
ປະຈ າຄື:  
ຕົວແທນຈາກ ກປຊ  ແລະ ປກສ ເມືອງ: ທ ື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງເປັນ
ທາງການມາຮວ່ມ ທິມງານກວດກາລາດຕາເວັນ. ໜາ້ທ ື່ຫລັກກໍ້ໍໍ່ຄື ຝຶກ
ວິຊາ ປ້ອງກັນຕົວ, ເຂົີ້າປາ່ ແລະ ຊ່ວຍດ າເນ ນຄະດ  ຫລື ຮັບມື ກັບຜູ້
ກະທ າຜິດທ ື່ໃຊ້ຄວາມຮ ນແຮງ.ຕົວແທນຈາກ ບ້ານ ທ ື່ເຮັດໜາ້ທ ື່
ປະສານງານລາຍງານຂໍ້ໍ ມູນ  ແລະ  ຮ່ວມນ າທາງ ທິມງານກວດກາລາດ
ຕາເວັນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ.  

2.3 ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້
ວັດໄລຍະກາງປັກຫລັກ
ໝາຍເຂດແດນ ຢ່າງໜ້
ອຍ ໃຫ້ ໄດ້ 20 Km  
 

 ສ າເລັດການລົງປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນປ່າປ້ອງກັນ ຕາມແຜນແລ້ວ
ແມ່ນ 7 ບ້ານແຕ່ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ບັນລ ຕາມເປົົ້າໝາຍ 25 ບ້ານ ຈ າ
ນວນ 150 ຫຼັກໃຫຍ່ ແລະ 200 ຫັລກນ້ອຍ   ແລະ ຕິດຕັີ້ງປ້າຍປ່າ
ປ້ອງກັນ ປ້າຍໃຫຍ່ 6 ປ້າຍ.ແລະ ປ້າຍນ້ອຍ 200 ປ້າຍໂດຍມອບໃຫ້
ບໍ້ໍລິສັດທ ື່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກການປະມູນລົງປັກຫຼັກໝາຍ.ຕິດຕັີ້ງ
ປ້າຍໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍ ປປກ ຢູ່ຕາມຈ ດຫຼໍ້ໍໍ່ແຫຼມໂດຍມ ພະນັກງານວິຊາ
ການຈາກກອງຕ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະປ່າປ້ອງກັນ ຮ່ວມກັບ
ພະນັກງານຈາກປ່າໄມ້ແຂວງລງົຕິດຕາມ.  

 

2.4ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ບົດລາຍງານການລົງລາດຕາເວນເພືື່ອປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍທ ື່ສາມາດ ລາຍງານ ໃຫ້ ພກປ ກປສ  ແລະ ເມືອງ, 

 



ໄລຍະກາງບົດລາຍງານ
ການລົງລາດຕາເວນ
ເພືື່ອປະຕິບັດການ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ທ ື່
ສາມາດ ລາຍງານ ໃຫ ້
ພກປ ກປສ  ແລະ 
ເມືອງ, ບ້ານທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

ບ້ານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງປີທ ື່1 ມ ເນືີ້ອທ ື່10,000 ຮ/ຕ, ມ  72 ກໍ້ໍລະນ 
,ປີທ ື່ 2ມ ເນືີ້ອທ ື່18,720ຮ/ຕ ມ  118 ກໍ້ໍລະນ ແລະ ປີທ ື່ 3 ມ 
ເນືີ້ອທ ື່ 17,700 ຮ/ຕ ມ  150 ກໍ້ໍລະນ ( ສະສົມ )ແລະ ປີ 
2021 ມ ເນ ືີ້ອທ ື່ 2560 ຮ/ຕ ມ  65 ກໍ້ໍລະນ , ຕັີ້ງສະນ າຜິດກົດ

ໝາຍ 16 ກໍ້ໍລະນ , ການລັກລອບຕັດໄມ້ 50 ກໍ້ໍລະນ  (ເລືອຍ

ຂາຍ, ຕັດເອົາຟືນມາຂາຍ), ການຖ່າງປ່າຜິດກົດໝາຍ 24 
ກໍ້ໍລະນ  ແລະ ການຖາງປ່າ ປູກຫ້ຍາລ້ຽງສັດ 17 ກໍ້ໍລະນ .ສຽງ
ນົກ ແລະ ກະຮອກ 43 ຈ ດ ສ າຫຼັບຂັີ້ນຕອນການດ າເນ ນຄະດ 
ແມ່ນມອບໃຫ້ກອງກວດກາປ່າໄມ້      

2.5ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ໄລຍະກາງບດົລາຍງານ
ການເຄືື່ອນໄຫວປູກ
ຈິດສ ານຶກແລະເຜ ຍແຜ່
ກົດໝາຍລະບຽບການ
ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 25 ບ້ານ  

 
 

ການກ ານົດກ ່ມເປົົ້າໝາຍ, ເຕັກນິກການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ການ

ກວດກາຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ. ເພືື່ອນ າມາໂຄສະ ນາເຜ  ຍແຜ່ຢູ່ບ້ານ, 
ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການສຶກສາທັງໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ປ່າປ້ອງກັນພູ
ພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ   ກິດຈະກ າການລົງໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ 
ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທ ື່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງປ່າປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ 
ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  ວຽກດັົ່ງກ່າວນ ີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່
ໃນ 25 ບ້ານເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງ ການຈ ານວນ 16 ຄັີ້ງ,ແຜນການປູກ

ຈິດສ ານຶກ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ກົດໝາຍ ລະບຽບການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ 25 

ບ້ານ,2ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 4ໂຮງຮຽນມໍ້ໍ ຕົີ້ນ, ມໍ້ໍປາຍ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ

ທັງໝົດ 972 ຄົນ, ແມ່ຍ ງ 340ຄົນ. ວິທ ການ ອະທິບາຍໂປຣດສເຕ , 

ການຫຼ ີ້ນເກມ, ການສະແດງ ລະຄອນສັີ້ນ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ລະບຽບກົດໝ

າຍຕ່າງໆ,  ເອກະສານ ນ າລົງເຜ ຍແຜ່ມ  ເອກະສານທ ື່ກ່ຽວພັນກັບການ 

ຄ ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ,ດ າລັດວ່າ

ດ້ວຍປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄ າສັງຕ່າງໆ.  
ກິດຈະກ າການລົງໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ກັບ
ປະຊາຊົນທ ື່ຢູ່ ອ້ອມຂ້າງປ່າປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  ວຽກດັົ່ງກ່າວນ ີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 25 ບ້ານເປົົ້າໝ
າຍຂອງໂຄງ ການຈ ານວນ 16 ຄັີ້ງ,ແຜນການປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ 

ເຜ ຍແຜ່ກົດໝາຍ ລະບຽບການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ 25 ບ້ານ,2ໂຮງຮຽນ

ປະຖົມ ແລະ 4ໂຮງຮຽນມໍ້ໍ ຕົີ້ນ, ມໍ້ໍປາຍ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ 972 

ຄົນ, ແມ່ຍ ງ 340ຄົນ. ວິທ ການ ອະທິບາຍໂປຣດສເຕ , ການຫຼ ີ້ນເກມ, 

ການສະແດງ ລະຄອນສັີ້ນ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ,  

 



ເອກະສານ ນ າລົງເຜ ຍແຜ່ມ  ເອກະສານທ ື່ກ່ຽວພັນກັບການ ຄ ້ມຄອງ
ປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ,ດ າລັດວ່າດ້ວຍປ່າ

ສະຫງວນ ແລະ ຄ າສັງຕ່າງໆ.  
 

2.6ແຜນງານ
ປະກອບສ່ວນພັນທະ
ປົກປັກຮັກສາ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
(ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຜູ້
ປະກອບການ) 

ໂຄງການ F-REDD  ໄດ້ຮ່ວມເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນຈາກຜູ້ທ ື່ນ າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນພູພຶງພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ ໃນ
ເດືອນ 7 /2018 ແລະໃນວັນທ ື່17 / 9 /2021 ຜ່ານການປຶກສາຫາ
ລື ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນໃສ່ ກອງປະຊຸມ  ໄດ້ຕົກລົງກັນ ເປັນເອກະ
ພາບ ດັົ່ງນ ີ້: 

1. ປ່າປ້ອງກັນພູພືງ-ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ
ເປັນປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ ໃນປ ີ 2014 ຕາມ
ເອກະສານ ສະບັບເລກທ  1171/ ພຊສ, ຄັີ້ງວັນທ  18 

ມ ນາ 2014, ມ ເນືີ້ອທ ື່ທັງໝົດ 34.934 ເຮັກຕາ  ກວມ
ເອົາ 2 ຍອດພູສູງ ຄື ພູພືງ ແລະ ພູຜາທູນ ແລະ ສ່ວນລ ່ມ
ແມ່ນກ ່ມພູຂອງຕາດກວາງຊ , ຊຶື່ງເປັນເຂດທ ື່ມ ຄວາມ
ສ າຄັນຕໍ້ໍໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ເປັນເຂດແຫຼງ່
ນ ໍ້າສ າຄັນຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຕັີ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ
ກາງຂອງ 2 ຕວົເມືອງ ແລະ 1ນະຄອນຄື ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ, ເມືອງຊຽງເງ ນ ແລະ ເມືອງນານ; 

2. ໂດຍລວມແລ້ວ, ກອງປະຊຸມ ແມ່ນເຫັນດ  ໃຫ້ບັນດາ
ບໍ້ໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ທ ື່ນ າໃຊ້ຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ຢູ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ພູພຶງ-ພູຜາ
ທູນ-ຕາດກວາງຊ  ປະຕິບັດການປະກອບສ່ວນພັນທະ 
ເຂົີ້າໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍ
ອ ງໃສ່ບັນດານິຕິກ າ ຮອງຮັບແລ້ວ ເຊັົ່ນ: ກົດໝາຍວາ່
ດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທ  64/ສພຊ,ວັນທ  13ມິຖຸນາ 
2019, ລັດຖະບັນຍັດ 002/ປທທ ສະບັບເລກທ  , ລົງ
ວັນທ 17 ມິຖຸນາ 2021 ດ າລດັວ່າດ້ວຍການປະເມ ນຜົນ
ກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທ  112/ນຍ, ລົງ
ວັນທ  16 ກ ມພາ 2010 ແລະ ດ າລັດວ່າດ້ວຍປ່າປ້ອງ
ກັນ ສະບັບເລກທ ື່ 333/ນຍ,  ລົງວັນທ  19 ກໍ້ໍລະກົດ 

2010; 

3. ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ນ າສະເໜ  ເຈົີ້າແຂວງ 
ອອກຂໍ້ໍ ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະກອບສ່ວນພັນທະ ການ
ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຢູ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນ

 



ແຂວງ ພູພຶງ-ພູຜາທູນ-ຕາດກວາງຊ  ຂອງເຈົີ້າແຂວງ 
ເພືື່ອເປັນບ່ອນອ ງ ໃນການຈ່າຍຄ່າປະກອບສ່ວນພັນທະ 
ຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບການ; 

4. ໃນໄລຍະຊ່ວງເວລາ ທ ື່ກ າລັງຄົີ້ນຄ້ວາ ນ າສະເໜ  ທ່ານ
ເຈົີ້າແຂວງ ພິຈາລະນາ ອອກຂໍ້ໍ ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການ
ປະກອບສ່ວນພັນທະ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ສ້າງແຜນ
ລະອຽດ ໃນການຄ ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາ ການກວດກາ
ລາດຕະເວນ ປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ພູພຶງ-ພູຜາທູນ-ຕາດ
ກວາງຊ  ແລ້ວສົມທົບກັບ ລັດວິສະຫະກິດນ ໍ້າປະປາ, ລັດ
ວິສະຫະກິດໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ້ໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ 
ຕາດກວາງຊ  ສະໜັບສະໜູນງບົປະມານ ໃນການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ເຄືື່ອນໄຫວ ວຽກງານຄ ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຢູ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ພູພຶງ-
ພູຜາທູນ-ຕາດກວາງຊ ; 

5. ສະເໜ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ສຶກສາ ຄົີ້ນຄ້ວາ 
ສັງລວມ ບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆ ເພືື່ອຮ່າງເປັນເອກະສານ 
ລ ່ມກົດໝາຍ ການປະຕິບັດພັນທະ ວຽກງານຄ ້ມຄອງ
ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຢູ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນ
ແຂວງ ພູພຶງ-ພູຜາທູນ-ຕາດກວາງຊ . 

2.7ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ໄລຍະກາງມ ຄະນະ
ກ າມະການພັດທະນາ
ຊ ວິດການເປັນຢູ່ທ ື່ຕິດ
ພັນກັບການອະນ ລັກ 
ປປກ ຂັີ້ນບາ້ນ ໃນ 12 
ບ້ານແລະ ໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບໂຮມປັບປ ງຊ ວິດ
ການເປັນຢູ່ 
 

ໄດ້ລົງປັບປ ງອົງການທ ື່ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນຂັີ້ນບ້ານໃຫ້ມ ຜູຍ້ິງເຂົີ້າ
ຮ່ວມຢ່າງນ້ອຍ 40%ໄດ້ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍທ ື່ຍັງບໍ້ໍໍ່ມ ເພດຍິງເຂົີ້າ
ຮ່ວມເຖິງ 40% ຄື: ບ້ານຢ່າງ 10 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທ່ານ 40%,ບ້ານໜ

ອງບົວຄ າ 10 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທ່ານ ,ບ້ານຫ້ວຍທອງ 10 ທ່ານ,ຍິງ 4 

ທ່ານ 40%, ບ້ານລ້ອງເລົາເກົົ່າ 10 ທ່ານ,ຍງິ 2 ທາ່ນ ,ບາ້ນຫ້ວຍເທາົ 

10 ທ່ານ,ຍງິ 2 ທ່ານ ,ບ້ານລ້ອງສ້ານ 10 ທ່ານ,ຍິງ 2 ທາ່ນ  ບ້ານ

ຫ້ວຍແພງ 10 ທ່ານ,ຍິງ 2 ທາ່ນ ,ບ້ານໜອງຄວາຍ 10 ທ່ານ,ຍິງ 2 

ທ່ານ  ບ້ານຫ້ວຍແມະ 10 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ ,ບາ້ນຫ້ວຍອ ່ນ 10 

ທ່ານ,ຍິງ 2 ທ່ານ, ບ້ານ ຕູຫໍ້ໍ  10 ທ່ານ,ຍິງ 2 ທ່ານ ແລະ ບ້ານນາ

ນວນ 10 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທ່ານ  ໂດຍອິງໃສ່ເງືື່ອນໄຂຂອງບ້ານທ ື່ມ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງກັນໂດຍສະເພາະບ້ານທ ື່ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ 
ບ້ານ.ທ ື່ຢູ່ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານຊົນເຜົົ່າຂະມ  ແລະ 
ຊົນເຜົາມົີ້ງເຊິງມັນສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າໄດ້ຮັບການສຶກສາບໍ້ໍເທົົ່າກັນ
ສ່ວນຜູ້ຍິງຊົນເຜົົ່າລາວລ ່ມສ່ວນຫລາຍຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາແມ່ນ
ຫລາຍກວາ່ຂະມ  ແລະ ມົີ້ງ. 

 

2.8ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
▪   ສ າເລັດການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ 12 ບ້ານ 

ທາງໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ສົມທົບກັບກົມປ່າໄມ້ ,ໂຄງການແຈັດ
 



ໄລຍະກາງແຜນຈັດສັນ
ທ ື່ດິນລວມທັງລະບຽບ
ການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງ
ກັນຢູ່ຂັີ້ນບ້ານແບບມ 
ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ 12 ບ້ານ 
ເປົົ້າໝາຍ 
 

(CHESH – LAO) ແລະ ໂຄງການ F-REDD ລົງຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ື່ດິນຢູ່ໃນ 3 ເມືອງຄື: 
ເມືອງນານ 2 ບ້ານຄື:ບ້ານນານວນ  ແລະ ບ້ານຫ້ວຍແມະ  ເມືອງ
ຊຽງເງິນ 3 ບ້ານຄື:ບ້ານຫ້ວຍເທົາ  ບ້ານ ຫ້ວຍແພງ ແລະ ບ້ານ
ລ້ອງສ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 1 ບ້ານ ຄື:ບ້ານ ຫ້ວຍທອງ ສ່ວນ
ໂຄງການແຈັດ(CHESH – LAO) ໄດ້ລົງວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນ 
5 ບ້ານຄື: ບ້ານ ໜອງຄວາຍ ເມືອງຊຽງເງິນ , ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 
3ບ້ານຄື:ບ້ານໜອງບົວຄ າ ,ບ້ານຢ່າງ ແລະ ບ້ານລ້ອງເລົາ ແລະ 
ເມືອງນານ 1 ບ້ານ ບ້ານຕູຫໍ້ໍ  ໂຄງ  ແລະ ໂຄງການ F-REDD 2 
ບ້ານຄື:ບ້ານຕູຫໍ້ໍ  ແລະ ບ້ານຫ້ວຍອ ່ນເມືອງນານ ແຕ່ລະບ້ານໄດ້ກ າ
ນົດຂອບເຂດການ ນ າໃຊ້ທ ື່ດິນແຕ່ລະປະເພດເຊັນ: ເຂດຫວງຫ້າມ
ເດັດຂາດໃນປ່າສະຫງວນ, ເຂດຄ ້ມຄອງນ າໃຊ້ໃນປ່າສະຫງວນ, ປ່າ
ປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ ໍ້າ, ເຂດຟືົ້ນຟູປ່າ, ທ ື່ດ ນກະສິກ າ ແລະ ອືື່ນໆ ຕາມ
ເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນ, ປືກສາຫາລື ແລະ ລົງສ າຫຼວດສະພາບຄວມເປັນຈິງ 
ແລະສ້າງແຜນວາດ, ແຜນທ ື່, ຖານຂໍ້ໍ ມູນທາງ GIS ຂອງແຕ່ລະ
ບ້ານ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ໍ ມູນເປັນແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນ 

2.9ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້ວັດ
ໄລຍະກາງລະບຽບການ
ປົກປັກຮັກສາປປກຂັີ້ນ
ບ້ານ ຜ່ານການເຫັນດ 
ເຫັນພ້ອມຢູ້ຂັີ້ນບ້ານ
ເພືື່ອການຄ ້ມຄອງ 
ຢູ່12ບາ້ນເປົົ້າໝາຍ 
 

 ຈ ານວນ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໄດ້ມ ລະບຽບກດົລະບຽບ
ຂອງບ້ານສ້າງຂືີ້ນເພືື່ອຈ ດປະສົງ ຄ ້ມຄອງຜູນ້ າໃຊ້ທ ື່ດນິປະເພດຕ່າງໆ 
ໃນຂອບເຂດຄ ້ມຄອງຂອງບ້ານ ໃຫ້ມ ການນ າໃຊ້ຖືກຕາມຈ ດປະສົງ 
ແລະ ເປົົ້າໝາຍ, ເຄາົລົບນັບຖຮື ດຄອງປະເພນ  ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ

, ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ທ ກຄົນໄດເ້ຂົີ້າຮ່ວມໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຢ່າງຍືນຍົງ . 
ເຊິງໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາການຕົກລົງຕ່າງໆຂອງບາ້ນລວມເຖິງ ບັນດາ
ຮ ດຄອງປະເພນ , ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນສ າຄັນໃນ
ການສ້າງລະບຽບ ພ້ອມທງັໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ 
ແລະ ຂອບເຂດຄ ້ມຄອງຂອງບ້ານກ່ຽວກບັການຄ ້ມຄອງ, ກວດກາ, 
ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ,ນ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, 
ສົົ່ງເສ ມການຟືົ້ນຟູປ່າ, ການປູກປ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທ າມະຊາດມ ຄວາມສົມດ ນ, ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ ້
ແລະ ທ ື່ດິນປ່າໄມ້ເປັນແຫຼ່ງທ າມາຫາກິນ ແລະ ນ າໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ
ໂດຍບໍ້ໍໍ່ບົກແຫ້ງ ,ຮັບປະກັນ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ, ຮັກສາ
ແຫຼ່ງນ ໍ້າ, ປ້ອງກັນ ການເຊາະເຈືື່ອນ, ຮັກສາຄ ນນະພາບຂອງດິນ, ປົກ
ປັກຮັກສາແນວພັນພຶດ ແລະ ແນວພັນສັດ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ຂະ ຫຍາຍຕວົຂືີ້ີ້ນໄປເລືີ້ອຍໆ. 
 
 

 

2.10ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້
ຈ ານວນ 12 ບ້ານທ ື່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກ າ  



ວັດໄລຍະກາງແຜນດ າ
ເນ ນງານພັດທະນາບ້ານ
(ດ າເນ ນການປູກເສ ມ, 
ການນ າໃຊ້ດິນໃຫ້ມ 
ປະສິເທິຜົນ(ການປູກ, 
ການລ້ຽງ,ບໍ້ໍລິການ
ທ່ອງທ່ຽວແລະ ອາຊ ບ
ແມ່ຍິງ,ອືື່ນໆ ທ ື່ຄັດ
ເລືອກໄດ້) ຈະໄດ້ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ ສ າເລັດ 
 

ປັບ ປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດອ້ອມຮອບ ປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ 
ແລະ ຕາດກວາງຊ .ໄດດ້ າເນ ນໂດຍຂະບວນການວາງແຜນແບບມ ສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ (PRA) ,ການເກັບກ າແລະວິເຄາະ ຂໍ້ໍ ມູນ

ເສດຖະກິດສັງຄົມ(CEF), ວຽກຈັດສັນວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດນິຂອງ

ບ້ານ(PLUP)ການຂຽນແຜນກິດຈະກ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຊຸມ

ຊົນຂອງບ້ານ(CAP) ຜ່ານການ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ

ຕ່າງໆທາງໂຄງການໄດ້ສ າເລັດການເຊັນສັນຍາອະນ ລັກ(CCA) ແລະ 
ໄດ້ສະໜອງ ທືນໃຫ້ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ ເປັນຈ ານວນທຶນລວມທັງໝົ
ດ ທ ື່ໄດສ້ະໜອງໃຫ້ແກ່ບ້ານເປົົ້າໝາຍໃນເຂດ ອອ້ມຮອບປ່າປ້ອງກັນ
ພູພືງ,ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  ໂອນເງິນເຂົີ້າບັນຊ ຂອງບາ້ນຈ ານວນ 
12 ບ້ານໃນມູນຄ່າທງັໝົດ: 1,232,493,000  ກ ບ) ກ ່ມໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດມ  605ຄອບຄົວ,ຈ ານວນຄົນມ 2.024  ຄົນ, ແມ່ຍ ງ 

1.038 ຄົນ. ແລະ ຄອບຄົວທ ກຍາກມ  65 ຄອບຄົວທຶນທ ື່ສະໜັບສະ
ໜູນແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ ວຽກກິດຈະກ າ ການລ້ຽງສັດ( ແບ້ ໝູ ແລະ ສັດປີກ 
) ກິດຈະກ າການໄມ້ໃຫ້ໝາກ; ນອກຈາກນັີ້ນ ກໍ້ໍໍ່ຍັງມ ກິດຈະກ າ ສະໜ
ອງທຶນ  ປັບປ ງລະບົບນ ໍ້າກິນນ ໍ້າໃຊ້, ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກ ່ມແມຍິງ, 
ລວມທັງໝົດ 37 ກິດຈະກ າ ໃນ 12 ບ້ານ. 

2.11 ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊ ີ້
ວັດໄລຍະກາງຢ່າງນ້ອຍ 
ປະມານ 6 ປະຊຸມ ວາງ
ແຜນ ແລະ ດ າເນ ນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການລະດັບວິຊາການ
ຈະຕ້ອງ ໄດ້ຈັດຂືີ້ນ (6 
ຄັີ້ງຢູ່ຂັີ້ນເມືອງ)  
 

ຈ ານວນ12ບາ້ນທ ື່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກ າປັບ 
ປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດອ້ອມຮອບປ່າປ້ອງກັນພູພືງ,ພູຜາທນູ ແລະ 
ຕາດກວາງຊ  .ການຄັດເລືອກຈະດ າເນ ນໂດຍຂະບວນການວາງແຜນ
ແບບມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ (PRA) ,ການເກັບກ າແລະວິເຄາະ ຂໍ້ໍ 

ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ(CEF), ວຽກຈັດສັນວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນຂອງ

ບ້ານ(PLUP)ການຂຽນແຜນກິດຈະກ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຊຸມ

ຊົນຂອງບ້ານ(CAP) ຜ່ານການ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ

ຕ່າງໆທາງໂຄງການໄດ້ສ າເລັດການເຊັນສັນຍາອະນ ລັກ(CCA) ແລະ 
ໄດ້ສະໜອງ ທືນໃຫ້ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍເປັນຈ ານວນທຶນລວມທັງໝົດ
1.232.900,000ກ ບ. 

-  ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 605 ຄອບຄົວ  

-  ພົນລະເມືອງ 2.024   ຄົນ, ຍິງ1.038   ຄົນ 

-  ຄອບຄົວທ ກຍາກ 65ຄອບຄົວ 
-  ຄອບຄົວ ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເບືີ້ອງຕົີ້ນຈາກໂຄງການ 
   605 ຄອບຄົວ ເທົົ່າກັບ 51  % 

-  ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ 2.024    ຄົນ      
   ເທົົ່າກັບ 51 % 

 



-  ຈ ານວນແມ່ຍິງ ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 1.038   ຄົນ, ເທົົ່າ  ກັບ 
51% 
-   ຈ ານວນຄົວເຮືອນທ ື່ທ ກຍາກທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  
ຈາກໂຄງການເບືີ້ອງຕົີ້ນ 65 ຄອບຄົວເທົົ່າກັບ 64%  

2.12 ຜົນໄດ້ຮັບຕົວ
ຊ ີ້ວັດໄລຍະກາງ
ລົງເຄືື່ອນໄຫວ
ຊຸກຍູ້ ແລະ 
ຕິດຕາມການ
ປະຕິບັດໂຄງການ
ຢູ່ ຫກປ ຂັີ້ນ
ເມືອງ ຢ່າງນ້ອຍ 
4 ຄັີ້ງ ຕໍ້ໍໍ່ ປີ  

 

ລົງຊຸກຍູ້ ກວດກາຕິດຕາມການປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາບ້ານໄດ້12ຄັີ້ງ
ຄື:   
1.ຮ່ວມກັບທ ມງານທ ື່ປຶກສາຈາກກົມປ່າໄມ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງກອງທືນບ້ານໄດ້ 
6 ຄັີ້ງ  
2. ຄະນະຊ ີ້ນ າ ແລະ ທ ມງານທ ື່ກ່ຽວຂອ້ງ ລົງກວດກາຕິດຕາມຊຸກຍູ້
ການຈັດຕັີ້ງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນໄດ1້2ບ້ານ 
 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ ບາ້ນຢ່າງ ,ບ້ານລ້ອງເລົາ,ບ້ານຫ້ວຍທອງ ແລະ ບ້ານ
ໜອງບົວຄ າ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ,ບ້ານຫ້ວຍເທົາ ບ້ານລ້ອງສ້ານ ບ້ານ
ຫ້ວຍແພງ ແລະ ບ້ານໜອງຄວາບ ເມືອງຊຽງເງິນ ແລະ ບ້ານ ຫ້ວຍ
ແມະ ບ້ານຫ້ວຍອ ່ນ ບ້ານຕຫູໍ້ໍ  ແລະ ບ້ານນານວນ ເມືອງນານ ໃນການ
ປັບປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່  
3 ຮ່ວມກັບການນ າທ ມງານກົມປ່າໄມ້,ຫ້ອງການກປສ ແລະ 
ທະນາຄານໂລກ ລົງກວດກາຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັີ້ງແຜນພັດທະນາຊຸມ
ຊົນ2 ຄັີ້ງ. ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການລົງຊຸກຍູ້ກວດກາຕິດຕາມ ກິດຈະກ າ
ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ໃນແຕ່ລະກ ່ມການຜະລິດຂອງ ຊາວກະສິກອນ 
ເຫັນວ່າ ບັນດາແຕ່ລະກິດຈະກ າແມ່ນໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິປະບັດໄດ້ຮັບຜົນດ  
ຕາມແຕ່ລະກິດຈະກ າທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຕາມແຜນຂອງແຕ່ລະບ້ານໃນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເຂົີ້າຮ່ວມມ : ຄະນະຊ ີ້ນ າຂັີ້ນແຂວງ,  ທິມງານກອງ

ຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງ 
ການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ຄະນະກ າມະການຂັີ້ນບ້ານ ແລະ 
ພ້ອມກັນນັີ້ນກໍ້ໍໍ່ ໄດ້ທົບທວນຄະນະກ າມະການກອງທຶນຂັີ້ນບ້ານໄດ້ 
12ບາ້ນ ທ ື່ມ ແມ່ຍິງມ ສ່ວນຮວ່ມ 40%ໂດຍອິງໃສ່ເງືື່ອນໄຂຂອງແຕ່
ລະບ້ານທ ື່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງກນັ,ໄດ້ກວດກາເບ ື່ງ ກິດຈະກ າໃຫ້ຖຶກ
ຕ້ອງ ຕາມເປົົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ.  
 

 

2.13 ແຜນ
ການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກ າ
ປັບປ ງຊ ວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງ
ຊາວບ້ານ 

ຕາມແຜນປີ 2018 ແມ່ນຢູ່ໃນຊວງເກັບຂໍ້ໍ ມູນ (PRA, Eco, CAP)

ແມ່ນໄດ້ສ າເລັດຂຽນແຜນຈ ານວນ 12 ບ້ານແຕ່ ບໍ້ໍໍ່ໄດ້ຕັີ້ງປະຕິບັດ, 

ເຊິື່ງຈະເລ ື່ມຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດ I ແລະ II ປີ 2019.ຈ ານວນ 
12 ບ້ານທ ື່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກ າປັບ ປ ງ
ຊ ວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດອ້ອມຮອບ ປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ 
ຕາດກວາງຊ .ໄດດ້ າເນ ນໂດຍຂະບວນການວາງແຜນແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ

 



ຂອງຊຸມຊົນ (PRA) ,ການເກັບກ າແລະວິເຄາະ ຂໍ້ໍ ມູນເສດຖະກິດ

ສັງຄົມ(CEF), ວຽກຈັດສັນວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນຂອງບ້ານ

(PLUP)ການຂຽນແຜນກິດຈະກ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຊຸມຊົນ

ຂອງບ້ານ(CAP) ຜ່ານການ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຕ່າງໆ

ທາງໂຄງການໄດສ້ າເລັດການເຊັນສັນຍາອະນ ລັກ(CCA) ແລະ ໄດສ້ະ
ໜອງ ທືນໃຫ້ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ ເປັນຈ ານວນທຶນລວມທັງໝົດ ທ ື່
ໄດສ້ະໜອງໃຫ້ແກ່ບ້ານເປົົ້າໝາຍໃນເຂດ ອອ້ມຮອບປ່າປ້ອງກັນພູພືງ,
ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  ໂອນເງິນເຂົີ້າບັນຊ ຂອງບ້ານຈ ານວນ 12 
ບ້ານໃນມູນຄ່າທັງໝົດ: 1,232,493,000  ກ ບ) ກ ່ມໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດມ  605ຄອບຄົວ,ຈ ານວນຄົນມ 2.024  ຄົນ, ແມ່ຍ ງ 

1.038 ຄົນ. ແລະ ຄອບຄົວທ ກຍາກມ  65 ຄອບຄົວທຶນທ ື່ສະໜັບສະ
ໜູນແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ ວຽກກິດຈະກ າ ການລ້ຽງສັດ( ແບ້ ໝູ ແລະ ສັດປີກ 
) ກິດຈະກ າການໄມ້ໃຫ້ໝາກ; ນອກຈາກນັີ້ນ ກໍ້ໍໍ່ຍັງມ ກິດຈະກ າ ສະໜ
ອງທຶນ  ປັບປ ງລະບົບນ ໍ້າກິນນ ໍ້າໃຊ້, ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກ ່ມແມຍິງ, 
ລວມທັງໝົດ 37 ກິດຈະກ າ ໃນ 12 ບ້ານ. 

ອງົປະກອບທ  3:  ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ບໍ້ໍລຫິານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຍອ່ຍ 

3.1.ສົົ່ງແຜນປີທ ກ
ທ້າຍປີໃຫ້ ກປສ 
ອະນ ມັດ 
 

ທ ກໆແຜນການ-ງົບປະມານ ແລະບົດລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການສ້າງຄວມເຂັີ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ 
ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ , ແຂວງຫລວງພະບາງ,ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ດ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ (3, 6 ເດືອນ ແລະ ປີ) ຢ່າງຕໍ້ໍໍ່ເນືື່ອງ ຕະຫຼອດມາ. 
  ບົດລາຍງານງວດ ແລະ ປີ ແມ່ນສາມາດສົົ່ງໄດ້ຕາມແຜນ ການ ແລະ 
ເວລາທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້.   
1 ສ້າງຕັີ້ງທ ມງານໂຄງການ,ເປດີບັນຊ ,ຈັດຫາຫ້ອງການ,ອ ປະກອນຮັບ

ໃຊ້ ແລະ ສ້າງລະບົບການຄ ້ມຄອງໂຄງການ(ສ າເລັດ)  

2. ຮ່າງເງືື່ອນໄຂໜ້າວຽກຂອງຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການ,ທ ມງານໂຄງການ 
ແລະ ບັນຊ ໂຄງການຫຍ່ອຍ  
3.ຈັດປະຊຸມໃຫ້ແກ່ທ ມງານໂຄງການເພືື່ອທ າຄວາມເຂົີ້າໃຈໜຶື່ງດຽວ
ກ່ຽວກັບໂຄງການ,ຫຼັກການ,ໜ້າທ ື່ແລະຄວາມຮບັ ຜິດຊອບ  

4.ການກະກຽມບົດລາຍງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ(ສ າເລັດບົດລາຍ

ງາຍຄວາມຄບືໜ້າໄຕມາດ ແລະ ປີຂອງແຕ່ລະປີ 2018, 

2019,2020,2021) 

5 .ກອງປະຊຸມທ ມງານວາງແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈ າປີ (ສ າ

ເລັດແຜນປີ,ແຜນງົບປະມານປີ ຂອງແຕ່ລະປ ີ 2018, 

 



2019,2020,2021) 

3.2.  ບົດລາຍງານ
ການກວດກາຕິດຕາມ 
ແລະ ບໍ້ໍລິຫານໂຄງການ
ຍ່ອຍ (ປະຈ າປ)ີ ສົົ່ງ
ທັນເວລາ ແລະ ມ ຄ ນ
ນະພາບ. 
 

▪ ຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍປະຈ າປີ2018 ບັນລ 
ຕາມແຜນວຽກທ ວາງໄວ້ 52.8% ແລະ ແຜນງົບປະມານ 
45.84% ປີ 2019 ແຜນວາງໄວ້ 75 %ບັນລ ຕາມ 86.7%ແຜນ
ວຽກທ ວາງໄວ້ ຖ້າທຽບ ປີ 2020 ແຜນວຽກທ ວາງໄວ້ 85 %
ບັນລ ຕາມແຜນ 90 % ທຽບ ໃສ່ກອບຜົນໄດ້ຮັບທ ື່ຕັີ້ງໄວ້ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ລ ດຄາດໝາຍໝາຍທ ື່ວາງໄວ້. ເຊິື່ງວ່ຂັີ້ນຕອນຂອງາ
ການວາງແຜນກິດຈະກ າCEFແມ່ນມ ການປັບປ ງແລະປ່ຽນຫຼາຍ
ຂັີ້ນເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າໃນການຂໍ້ໍອະນ ມັດງົບປະມານ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມເຊັົ່ນ:ການໂຄສະນາປ ກຈິດສ ານບຶໍ້ໍໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ເນືອງຈາກວ່າ ການປະສານງານຄູຝຶກຈາກ ມຊ ຫຼື ກົມປ່າໄມ້ ຍັງບໍ້ໍໍ່
ທັນມ ຄວມພ້ອມ. ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດ 3 ປີ 
2019. 

ການກະກຽມບົດລາຍງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ສ າເລັດບົດລາຍ
ງາຍຄວາມຄບືໜ້າໄຕມາດ ແລະ 6 ເດືອນ ແລະ ປີ  ຂອງແຕ່ລະປີ 
2018, 2019,2020,2021 ) 
 

 

3.3ສົົ່ງແຜນ ຈັດຊືີ້ ຈັດ
ຈ້າງ ໃຫ້ ກປສ 
ອະນ ມັດ ໃຫ້ທັນ ກັບ 
ເວລາ  

 

ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລວມທັງການຄ ້ມ
ຄອງການເງິນ,ການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກວດກາຕິດຕາມ.ກ່ອນ
ອືື່ນໝົດຕ້ອງໄດແ້ຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊ ີ້ນ າ ແລະ ຄະນະທ ມ ງານ
ປະຕິບັດໂຄງການ, ໄດສ້້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບຮ່ວມ
ກັນກັບ 
ທ ມ ງານ ແລະ ຜູ້ຊ ີ້ນ າໂຄງການ ເປັນອັນໜຶື່ງດຽວກັນ ກ່ຽວກັບຮູບ
ແບບ ແລະ ວິທ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
 

 

3.4 ສົົ່ງບົດລາຍງານສ ີ້ນ
ສ ດໂຄງການໄດ້ຕາມ
ເວລາ ທ ື່ລະບ ໄວ້ ໃນ
ແຜນ 

ການຝືກອົບຮົມກັບທ ື່ ແລະ ສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການ
ຍ່ອຍລວມທັງບັນຊ  ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມ ຄວາມຈ າ
ເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄຶບໜ້າປະຈ າໄຕມາດ 6 ເດືອນ, ການ
ຕິດຕາມຕົວຊ ີ້ວັດໂຄງກາຍ່ອຍ ແລະ ການເງ ນ ລວມທັງການຈັດຊືີ້-ຈັດ
ຈ້າງ ຕ້ອງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ປະຈ າທ ກໆ 6 
ເດືອນ ໂດຍຮັບປະກັນດ້ານຄ ນນະພາບ. 
 

 

 

 

 



2.4   ສະຖານະ ກນົໄກຂອງການຈດັຕັີ້ງຂໍ້ໍໃຫ້ນ າສະເໜ ຂໍ້ໍ ມູນ ສະພາບກົນໄກດ້ານການຈັດຕັີ້ງ ທ ື່ສ້າງຂືີ້ນມາ
ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍການສົມທົບ ແລະປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນນ ີ້ອາດລວມ ມ ການປັບປ ງຂ ດຄວາມສາມາດ ຫລືສິື່ງທ້າທາຍພາຍໃນ ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຍ່ອຍ.  
❖ ສ າລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນໄດ້ມ  3 ຄະນະຄື: (1). ຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການຂັີ້ນແຂວງ, (2). 

ຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການພາກສະໜາມ ແລະ (3) ຄະນະຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ  ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  ແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງ ການຂັີ້ນແຂວງ ໄດ້ແຕ່ງຕັີ້ງຂຶີ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຂອງ ທ່ານຮອງເຈົີ້າແຂວງ, ມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ແຂວງເປັນຮອງ, ບັນດາທ່ານ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງອອ້ມຂ້າງແຂວງ, ຮອງເຈົີ້ານະຄອນຫລວງພະບາງ, ຮອງເຈົີ້າເມືອງ
ຊຽງເງິນ ແລະ ຮອງເຈົີ້າເມືອງນານ, ເປັນຄະນະຊ ີ້ນ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການພາກສະໜາມ ເຊິື່ງແມ່ນ
ທ່ານຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຫົວໜ້າ ມ ຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງອອ້ມຂ້າງພະ
ແນກເປັນຄະນະ, ຄະນະຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  ແລະທ ມງານຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນພະນັກງານວິຊາການທ ື່ປະຈ າຢູພາກສະໜາມ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນເປັນ
ຜູຈ້ັດຕັີ້ງວຽກໂຄງການໂດຍກົງ ຕາມຂໍ້ໍ ຕົກລົງແຕ່ງຕັີ້ງຂອງ ທ່ານເຈົີ້າແຂວງ ສະບັບເລກທ  261/ຈຂ,
ຫຼບ. ລົງວັນທ  19 ເມສາ 2018 ; 
  ຄະນະດັົ່ງກ່າວ ມ ສິດ-ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ ື່ ຄືດັົ່ງນ ີ້: 

• ໃຫ້ທິດຊ ີ້ນ າໃນການເຄືື່ອນໄຫວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; 

• ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການເຄືື່ອນໄຫວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; 

• ຕົກລົງການດັດແກ້ກິດຈະກ າ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ;  
• ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ. 
ດາ້ນການປະຕບິດັບດັວຽກຂອງຜູຈ້ັດຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການ 

❖ ທ ມງານໄດ້ມ ຄວາມເຂົີ້າໃຈ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມ ຄວາມເອກະພາບສູງ ຕໍ້ໍໍ່ກອງປະ
ຊຼູມປຶກສາຫາລື, ຫຼັກການເຮັດວຽກແບບລວມສູນ ໃນການດ າເນ ນກິດຈະກ າ, ການປະສານງານ 
ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ້ໍໍ່ເນືື່ອງ. 

❖ ຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຕຈິງ ແມ່ນພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກອງຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ແລະປ່າປ້ອງກັນ (ທ ມງານໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກ, ທ ມງານພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢູ່, ທ ມງານ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຫຼື ກວດກາລາດຕະເວນ)ໂດຍການຮ່ວມມືທ ື່ດ ກັບກົມປ່າໄມ້, ຫ້ອງການ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ຫ້ອງການກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ເມືອງນານ ແລະ 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຊຽງເງິນ ພ້ອມດ້ວຍອ ານາດການປົກຄອງບ້ານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຢ່າງເປັນລະ ບົບ ເຊັົ່ນ: ໄດ້ມ ການປະສານງານ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ກະກຽມໜ້າວຽກທ ື່ຈະຕ້ອງ
ປະຕິບັດກ່ອນລົງສະໜາມ, ໄດ້ປະສານງານ ກັບອ ານາດການປົກຄອງຂັີ້ນບ້ານ ໃນການລົງເຮັດ
ວຽກແຕ່ລະຄັີ້ງ. 

❖ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມເຂົີ້າໃຈທ ື່ດ  ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄູ່ຮ່ວມງານທັງໝົດດັົ່ງກ່າວ
ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ທ ກກິດຈະກ າ ຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມ
ທັງຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຂອງໜ້າວຽກທ ື່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ເປັນຢ່າງດ 
ຕະຫຼອດມາ.  



❖ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈຢ່າງເລ ກເຊ ື່ງຮູບແບບ  ແລະ ວິທ ການເຮັດວຽກຂອງອົງການສະໜອງທືນ 
(ຕາມກອບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ ື່ງແວດລ້ອມ:  ESMP). 

❖ ເຂັີ້ມງວດໃນການປະຕິບັດ ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນວຽກງານໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ, ປະ ສານງານ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຕໍ້ໍໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ ແລະ ທົົ່ວໄປຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ້ໍໍ່ເນືື່ອງ. 

❖ ຂໍ້ໍທິດຊ ີ້ນ າຈາກຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບສູງກັບທ ມງານ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງພືີ້ນຖານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ. 

❖ ສືບຕໍ້ໍໍ່ປະຕິບັດຫຼັກການເຮັດວຽກທ ື່ດ  ແລະ ມ ຜົນງານຜ່ານມາຂອງທ ມງານໂຄງການ ໄລຍະໜືື່ງ. 

 
                             ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັີ້ງ ຫອ້ງການ ຄ ມ້ຄອງ ປາ່ປ້ອງກນັ ພພຕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫອ້ງການ ຄ ມ້ຄອງ ປປກ ພພຕ 
ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ 

                           ພະແນກ ກປຂ (ຄະນະຊ ີ້ນ າຂັີ້ນແຂວງ) 
 

ເຈົີ້າເມືອງ:ຊງ ນານ ຫຼບ ສາຍ
ຂວາງ



 

 
2.5    ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າຕາມອງົປະກອບຂອງໂຄງການຍອ່ຍແລະຜົນສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ບັ. 
ອງົປະກອບທ  1: 
 ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານປາ່ໄມແ້ລະບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານທ ື່ກຽ່ວຂອ້ງໃນການຄ ມ້ ຄອງປາ່ປອ້ງກນັພພູງຶ 
ພຜູາທນູ ແລະ ຕາດກວາງຊ  
ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ື່ວາງໄວ ້1.1:  ຝກຶອບົຮມົການບໍ້ໍລຫິານ ແລະການຄ ມ້ຄອງໂຄງການຍອ່ຍ  
ຈ ານວນພະນັກງານທ ື່ໄດ້ເຂົີ້າຮວ່ມຝືກອົບຮົມ ທ ື່ກອງທືນປົກປັກຮັກສາສ ື່ງແວດລ້ອມຈັດຂືີ້ນລວມຜູ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມທັງ  ໝົດມ  17ຄົນ, ຍ ງ 6ຄົນ, ໃນຈ ານວນ 5ຄັີ້ງ ຫົວຂໍ້ໍ ຝຶກອົບຮົມ: ການຄ ້ມຄອງບໍ້ໍລິຫານໂຄງການ, 
ດ້ານບັນຊ -ການເງ ນ, ການຈັດ ຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ເຂົີ້າຮ່ວມ 2ຄັີ້ງ, ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ປະເມ ນຜົນ 
ໂຄງການທ ື່ໄດ້ທືນຈາກ ຄສລ2 ເຂົີ້າຮວ່ມ 2ຄັີ້ງ, ການຂຽນບົດສະຫຼຼູບປ ດໂຄງການ ເຂົີ້າຮວ່ມ 1ຄັີ້ງ.ໃນການ
ຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໍ ນັີ້ນ ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຫາຼຍ ເຊ ື່ງເປັນການເພ ື່ມຂ ດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ທ ມ
ງານວິຊາການ ຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ  ໃນການຄ ້ມຄອງບໍ້ໍລຫິານໂຄງການ, ການຄ ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, 
ການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ ລວມທັງການສ້າງແຜນກິດຈະກ າ, 
ການສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງລັດ ແລະ ຄູ່ມືຂອງ
ໂຄງການທ ື່ວາງອອກເຮັດໃຫ້ວຽກງານຫາຼຍດ້ານໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ ຕາມກ ານົດເວລາທ ື່ວາງໄວ້.    
ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ື່ວາງໄວ ້1.2:  ຝກຶອບົຮມົການການຄ ມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນແລະປາ່ປອ້ງກັນ. 
ພະນັກງານ 29 ຄົນລວມທັງພະນັກງານເມືອງ 6ຄົນ.ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ
ເປັນຕົີ້ນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນປ່າໄມ້ ການລາດຕາເວັນ, ການກ ານົດເຂດແດນ, ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, ການວາງ

ແຜນ, ການນ າໃຊ້ GPS ແລະ ການ ແຕ້ມແຜນທ ື່ຈາກຊຽ່ວຊານໂຄງການ F-REDD ກົມປ່າໄມ ້  ແລະ  
ໂຄງການອະນ ລັກໝ ລາວ ເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ ມງານຄ ້ມຄອງປາ່ປ້ອງກັນໃນວຽກງານ 
ກວດກາລາດຕາເວນ ແລະ ການບັງ ຂັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໄດ້ແຕງ່ຕັີ້ງພະນັກງານ ເຂົີ້າຮວ່ມການຝຶກອົບຮົມວຽກ
ງານກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການນ າໃຊ້   GPS, GISໄດ້ 5 ຄັີ້ງຄື:ຝຶກອົບຮົມການຄ ້ມຄອງປ່າ

ສະຫງວນ ແລະ ການນ າໃຊ້ໂປຼແກຣມSMARTເຂົີ້າໃນການ  ຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ,ການກວດກາ

ລາດຕະເວນທ ື່ກົມປ່າໄມ້ຈັດຢູ່ຫ້ວຍປາມ້ອມ,ເມືອງວັງວຽງ 1 ຄັີ້ງ, 2ຄົນ ຝຶກນ າອ ທິຍານແຫ່ງຊາດນ ໍ້າແອດ 
- ພູເລ ຍ 1ຄັີ້ງເຂົີ້າຮ່ວມ 2ຄນົ,ໄດ້ນ າເອົາບົດຮຽນດັົ່ງກ່າວນັີ້ນມາຈັດຝຶກ ແລະ ເຮັດຕົວຈ ງ ການນ າໃຊ ້
SMART  ຢູ່ເມືອງຄ າ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 1ຄັີ້ງ ເຊ ື່ງມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ 4ຄົນ, ແລະ ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກການ

ກວດກາລາດຕະເວນທ ື່ ການນ າໃຊ້GPS, GIS    ຈັດຝຶກໃຫ້1ຄັີ້ງ ເຂົີ້າຮ່ວມ4 ຄົນ, ຢູ່ອ ດທິຍານແຫ່ງ
ຊາດ ນາກາຍ - ນ ໍ້າເທືນ  ແຂວງຄ າມວ່ນ ການນ າໃຊ້ກ້ອງກັບດັກສັດທ ື່ໂຄງການອະນ ລັກໝ ລາວ ຝຶກໃຫ້ ມ 
ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ 4 ຄົນຢູ່ແຂວງຫວຼງພະບາງ ແລະ ໄດ້ນ າເອົາບົດຮຽນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ  ຝຶກອົບຮົມດັົ່ງກ່າວ
ນັີ້ນມາໝູນໃຊ້ ແລະ ວາງແຜນຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານການກວດກາ ລາດຕະເວນ 
ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການຄິດໄລ່ເນືີ້ອທ ື່, ການເກັບກ າບັນທຶກຂໍ້ໍ ມູນ ລວມທັງການສະຫຼຸບລາຍ 
ງານເຂົີ້າຕາມແບບຟອມທ ື່ໄດ້ຝຶກມາເຮັດໃຫ້ໄດວ້ຽກງານດັົ່ງກາ່ວໄດ້ຮັບຜົນດ . 
 
1.3. ກດິຈະກ າ ສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັ 3ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ : ພະນກັງານແຂວງ, ເມອືງ ໄດຮ້ບັການຝກຶ   

      ດາ້ນການປກູຈດິສ ານກຶ,ການໂຄສະນາ.   



             ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມການຝຶກເອົາຮົມ ດ້ານເຜ ຍແຜ່ ປູກຈິດສ ານຶກ ດ້ານການອານ ລັກທ ື່ຊ່ຽວຊານ
ຈາກກົມປ່າໄມ້ຈັດຂືີ້ນໄດ້ 2ຄັີ້ງ ຢູ່ທ ື່ອ ທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ - ນ ໍ້າເທ ນ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ 5 ຄົນ ແລະ 
ຈັດຝຶກອົບຮົມຢູ່ຄະນະປ່າໄມ້ຊັີ້ນສູງເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ພ້ອມລົງເຮັດຕົວຈ ງຢູ່ບ້ານ 
ແລະໂຮງຮຽນມ ຜູ ້ ເຂົີ້າຮ່ວມ 32 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ.ກວມເອົາ 25%.  ຜ່ານການຝຶກອົມຮົມເຮັດໃຫ້
ທ ມງານຄ ້ມຄອງປ່າປ່າປ້ອງກັນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກເອົາຮົມມາໝູນໃຊ້
ເຂົີ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຈ ງຢູ່ພາກສະໜາມເຊັົ່ນ: ການກ ານົດກ ່ມເປົົ້າໝາຍ, ການວາງແຜນ, 

ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ຮູບແບບວິທ ການໂຄສະນາ (ສືື່ສ ື່ງພ ມ, ໂປຣສເຕ ື່, ການຫຼ ີ້ນເກມ, ການສະແດງ
ລະຄອນສັີ້ນ ແລະ ອືື່ນໆ.) 

  1.4. ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ: ພະນກັງານ ແຂວງ, ເມອືງຈ ານວນ 32 ຄນົ ໄດຮ້ບັການຝກຶ ວທິ ວາງແຜນຈດັ   

      ສນັທ ື່ດນິ ແລະ ເຮດັວຽກ ກບັຊມຸຊນົ (PLUP & CEF)   
         ການວາງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນທ ື່ຢູ່ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນເປັນວຽກງານໜືື່ງທ ື່ຕິດພັນກັບການ

ອະນ ລັກຮັກສາ ຊ ີ້ວະນາໆພັນ ເຊ ື່ງຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກ າຄວບຄູ່ກັນໄປ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຊຸຸມຊົນ ໄດ້ມ 
ວຽກເຮັດງານທ າເພືື່ອປັບປ ງຊ ວ ດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃຫດ້ ຂືີ້ີ້ນເທືື່ລະກ້າວ.ສະນັີ້ນການຝຶກອົບຮົມ
ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນໃຫແ້ກ່ພະນັກງານຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກສ່ວນທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ ມ ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ, ມ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ານວຽກງານ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ທາງກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກໃຫ້ 3ຄັີ້ງໃນຫົວຂໍ້ໍ : ການວາງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ

(CEF)  1ຄັີ້ງ ເຂົີ້າຮ່ວມ 10 ຄົນ, ຍ ງ4ຄົນ,  ການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະມ ນຜົນວຽກງານ
ພັດທະນາຊຸມຊົນເພືື່ອການອະນ ລັກ 1ຄັີ້ງ ເຂົີ້າຮ່ວມ 4 ຄນົ, ທ ື່ປຶກສາຈາກກົມປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງລົງ
ເຮັດຕົວຈ ງ ດ້ານການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດ ນປ່າໄມ້ ທ ື່ປຶກສາຈາກກົມປ່າໄມ້ ແລະ ຈາກຊ່ຽວຊານ
ໂຄງການ F-REDD ແລະໂຄງການແຈັດ(CHESH – LAO ຝຶກອົບຮົມ  ຢູ່ນະຄອນຫລວງພະ
ບາງ ແລະ ເມືອງນານ ແຂວງຫລວງພະບາງ 2ຄັີ້ງ  ເຂົີ້າຮ່ວມ 24 ຄົນ, ຍ ງ 4 ຄົນ  ເຮັດໃຫ້ ທ ມງານ
ຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ນ າເອົາ ບົດຮຽນຈາກການການຝຶກອົບຮົມນັີ້ນ ມານ າໃຊ້
ເຂົີ້າວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ເຊ ື່ງເລ ື່ມຈາກການ ຂັດເລືອກບ້ານເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ເກັບກ າຂໍ້ໍ 

ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເກັບກ າຂໍ້ໍໍ່ີ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບາ້ນ ຂັດເລືອກວຽກບ ລມິະສິດຂອງ

ບ້ານ, ການສ້າງແຜນກິດຈະກ າພັດທະນາບ້ານ, ການເຮັດສັນຍາອະນ ລັກຊ ວະນາໆພັນ, ການມອບ
ເງ ນກອງທືນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນສ າ
ເລັດ. 

1.5. ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຊ ີ້ວດັໄລຍະກາງ: ປະຊາຊນົບາ້ນຈະໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ວຊິາຊບິດາ້ນການລຽ້ງສດັ,   

      ປກູພດຶຫດັຖະກ າຕ ໍ່າຫ ກທໍ້ໍໄໝ ແລະ ປ ງແຕງ່ ອືື່ນໆ ເພືື່ອປບັປ ງ ຊ ວດິການເປນັຢູຢ່າ່ງໜອ້ຍ 90   
      ຄນົ ວຽກງານທດັສະນະສກຶສາແລກປຽ່ນບດົຮຽນຂອງຊມຸຊນົເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນ
ພັດທະນາບ້ານ, ການຄ ້ມຄອງ ກອງທືນຂອງຊາວບາ້ນໃຫ້ມ ຄວາມ 
      ເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງນັີ້ນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊຸມຊົນໂດຍທ ື່ນ າໃຊ້ຄູຝຶກພະນັກງານຈາກຂະແໜ
ງລ້ຽງສັດ   ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ ເມືອງເປັນຄູຝຶກໃຫ້ໃນຫົວຂໍ້ໍ :ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ການ

ລ້ຽງສັດ (ລ້ຽງແບບທອມ), ການຮັກສາສ ກຂະພາບສັດ, ການເຮັດອາຫານເສ ມໃຫ້ ສັດລ້ຽງ,  ການສັກຢາ

ປ້ອງກັນພະຍາດສັດ 2ຄັີ້ງ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ 81ຄົນ, ແມ່ຍິງ 23ຄນົ ແລະ ໃນຫົວຂໍ້ໍ : ການສົງເສ ມສ້າງລາຍຮັບ



ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍ ງ (ຫັດຖະກ າຕ ໍ່າຫ ກ, ທໍ້ໍໄໝ,  )   ແລະ ດ້ານການບໍ້ໍລິຫານຄ ້ມຄອງກອງທືນບ້ານ ຄູຝຶກຈາກ

ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຮ່ວມກັບທ ມງານຈາກກົມປ່າ ໄມ້ ເປັນຄູຝຶກໄດ້ 1ຄັີ້ງ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ 43ຄົນ, ແມ່ຍ ງ

18ຄົນ (ລວມທັງໝົດຜູ້ທ ື່ເຂົີ້າຮ່ວມ 124ຄົນ, ແມ່ຍ ງ 41ຄນົ) 
ກິດຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ື່ວາງໄວ ້1.6: ຝກຶອບົຮົມການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ື່ດິນ 
       ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທ ມງານຈາກຫ້ອງການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ 
ແລະ ຕາດກວາງຊ , ກອງຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແລະ ປ່າປ້ອງກັນ,ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫລວງພະ
ບາງ ລວມທັງ ຄູ່ຮ່ວມງານກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ,ພະນັກງານຂະແໜງປ່າໄມ້ແຂວງ, ເຈົີ້າໜ້າທ ື່ໝ່ວຍງານ
ກວດກາປ່າໄມ້ຂັີ້ນນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນ,ເມືອງ,ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ,ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ,ເມືອງ,ແນວລາວສ້າງຊາດ,ໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນ ຈ ານວນ 2 ຄັີ້ງ, ເຊ ື່ງມ ນັກສ າມະນາກອນເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົ
ດ 18 ຄົນ,ຍ ງ 4 ຄົນ. ເປົົ້າໝາຍແມ່ນເພືື່ອຄວາມເຂົີ້າໃຈໃນການທວນການນ າໃຊ້ທ ື່ດ ນ ໂດຍການມ ສ່ວນ
ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ອ ານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຈາກເຈົີ້າເມືອງ ໃນການຈັດສັນວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່
ດິນ.ແລ້ວນ າມາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນ 12 ບ້ານ ອ້ອມຂ້າງ ປ່າປ້ອງກັນ 
ກິດຈະກ າສ າລັບຜົນໄດ້ຮັບທ ື່ວາງໄວ້ 1.7: ຝຶກອົບຮົມວຽກງານອະນ ລັກເພືື່ອ ພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນ 
ພະນັກງານທ ມງານຈາກຫ້ອງການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ , ກອງຄ ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນແລະ ປ່າປ້ອງກັນ,ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຸມຝຶກ
ອົບຮົມ ວຽກງານພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢູ່ເພືື່ອການອະນ ລັກຈ ານວນ 2 ຄັີ້ງ,ເຊ ື່ງມ ນັກສ າມະນາກອນເຂົີ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 16 ຄົນ,ຍ ງ 7 ຄົນ.ເພືື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກຊຸກຍູ້ແລະປະເມ ນຜົນຂອງວຽກພັດທະນາຊ ວິດ
ການເປັນຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການສ າເລັດກິດຈະກ າການເປີດຊຸດອົບຮົມວຽກລ້ຽງສັດ ( ເຕັກນິກ
ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ສັດປີກ, ການສັກຢາປ້ອງກັນ, ການປ ິ່ນປົວສັດ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆ )ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຈ ານວນ 

12 ບ້ານ ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ 528 ທ່ານ ຍິງ 152 ທ່ານ ,ລົງໄປຈັດຢູ່ກັບຊາວບ້ານໃນ12ບ້ານ 

ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ື່ວາງໄວ ້1.8:  
- ສ າເລັດການທັດສະນະສຶກສາພາຍໃນປະເທດຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫ ຜ , ເມືອງໄຊ,ແຂວງອ ດົມໄຊ
, ຈ າ ນວນ1ຄັີ້ງ , ຈ ານວນຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາ ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນຈ ານວນ 22 ຄົນ,ຍິງ 5 ຄົນ, 

- ສ າເລັດກິດຈະກ າທັດສະນະສຶກສາຢູ່ອ ທະຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍນ ໍ້າເທ ນ 1 ຄັີ້ງ, ຈ ານວນຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ
ທັດສະນະສຶກສາ 12 ຄົນ, ຍງິ 4 ຄົນພະນັກງານຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການທັງພາກສ່ວນພະແນກກະສິກ າ ແລະ 

ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງ ການກະສິກ າປ່າໄມ້ນະຄອນ,ເມືອງນານ ແລະ ເມືອງຊຽງເງິນ,ໃນການໄປທັດສະນະ
ສຶກສາແມ່ນເພືື່ອການແລກປ່ຽນເອົາບົດຮຽນທ ື່ດ ມາປັບໃຊ້ກບັພືີ້ນທ ື່ປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ ພຜູາທູນ ແລະ 
ຕາດກວາງຊ  

 

 

 



ອງົປະກອບທ  2: ສະໜບັສະໜນູການຄ ມ້ຄອງປາ່ປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  
ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ື່ວາງໄວ ້2.1: ສະໜບັສະໜນູການຄ ມ້ຄອງປາ່ປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ 
ຕາດກວາງຊ  
2.1.1 ຈດັກອງປະຊມຸກບັຜູມ້ ສວ່ນຮວ່ມໂຄງການຍອ່ຍຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 2 ຄັີ້ງ/ປ.ີ 

-   ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນທ ື່ໄດ້ຈັດຂືີ້ນຕາມການແຈ້ງເຊ ນ ຈາກກົມປ່າໄມ້, ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການເງ ນ, ກອງທືນປົກປັກຮັກສາສ ື່ງແວດລ້ອມ,  ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ, ບັນດາ
ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ, ກອງປະຊຸມປະຈ າ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈ າປີ. 

2.1.2  ປບັປ ງກງົຈກັການຈດັຕັີ້ງຂອງໜວ່ຍງານປາ່ປອ້ງກນັພພູງຶ ພູຜາທນູ ແລະ ຕາດກວາງຊ  
- ສ າລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນປະກອບມ  3 ຄະນະຄື: (1). ຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການຂັີ້ນແຂວງ, 

(2). ຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການພາກສະໜາມ ແລະ (3) ຄະນະຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ 
ຕາດກວາງຊ  ແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການຂັີ້ນແຂວງ ໄດ້ແຕ່ງຕັີ້ງຂຶີ້ນພາຍໃຕ້
ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານຮອງເຈົີ້າແຂວງ, ມ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ແຂວງ ເປັນ
ຮອງ, ບັນດາທ່ານຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງອອ້ມຂ້າງແຂວງ,ຮອງເຈົີ້ານະຄອນຫລວງພະ
ບາງ,ຮອງເຈົີ້າເມືອງຊຽງເງິນ ແລະ ຮອງເຈົີ້າເມືອງນານ ຄະນະຊ ີ້ນ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການພາກສະໜ
າມ ເຊິື່ງແມ່ນທ່ານຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຫົວໜ້າ ມ ຂະແໜງການທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງອອ້ມຂ້າງພະແນກເປັນຄະນະ,ຄະນະຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  
ແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນພະນັກງານວິຊາການທ ື່ປະຈ າຢູພາກສະໜາມ ແລະ ຈັດຕັີ້ງວຽກ
ໂຄງການໂດຍກົງ ຕາມຂໍ້ໍ ຕົກລົງແຕ່ງຕັີ້ງຂອງທ່ານເຈົີ້າແຂວງ ສະບັບເລກທ  216/ຈຂຫຼບ, ລົງວັນທ :
19 ເມສາ 2018 , ເພືື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດກອງປະຊຸມຄ ້ມຄອງບໍ້ໍລິຫານ ແລະວາງແຜນປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ 
ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ . 

- 2.1.3  ຊກຸຍູກ້ານຈັດກອງປະຊມຸຄ ້ມຄອງບໍ້ໍລຫິານ ແລະ ວາງແຜນປາ່ປ້ອງກັນ ພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ 
ຕາດກວາງຊ .ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນທ ື່ໄດ້ຈັດຂືີ້ນຕາມການແຈ້ງເຊ ນ ຈາກກົມ
ປ່າໄມ້, ກົມແຜນການ  ແລະ ການເງ ນ, ກອງທືນປົກປັກຮັກສາສ ື່ງແວດລ້ອມ,  ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ
,ປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 10 ຄັີ້ງ, ປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 14 ຄັີ້ງ, ປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 11 ຄັີ້ງ,ປີ 
2021 ປະຕິບັດໄດ້ 4 ຄັີ້ງ . 

 2.1.4  ການປກັຫລກັໝາຍເຂດແດນປາ່ປ້ອງກັນ ພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ . 
-  ກິດຈະກ າການລົງສ າຫຼວດປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ປູກໄມ້ເປັນຮົີ້ວສ ຂຽວໃນຂອບເຂດ ປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ 

ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ  ການປັກຫຼັກໝາຍ ສ າເລັດການປັກຫັຼກໝາຍປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ ພູຜາທູນ 

ແລະ ຕາດກວາງຊ .ຫັຼກໃຫຍ່ 150ຫັຼກ, ຫັຼກນ້ອຍ 200 ຫຼກັ ແລະ ຕິດປ້າຍຫ້າມຕາມເສັີ້ນທາງ, ສະຖານທ ື່

ຊຸມຊົນ ປາ້ຍໃຫຍ່ 6 ປາ້ຍ, ປ້າຍນ້ອຍ 200 ປ້າຍ ເພືື່ອບອກເຂດແດນປ່າປອ້ງກັນ ພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ 
ຕາດກວາງຊ .ພ້ອມກັບເນືີ້ອທ ື່ ແລະ ຂໍ້ໍ ຫ້າມຕ່າງໆ ໃນປາ່ປ້ອງກັນ ພພຶູງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊ . 

2.1.5   ການບງັຄບັໃຊກ້ົດໝາຍຂອງຂະແໜງການພາຍໃນແຂວງ (ການກວດກາລາດຕະເວນ ) 
-   ໄດ້ຈັດຕັີ້ງທິມກວດກາລາດຕະເວນ 1 ທິມ ປະກອບມ  ພະນັກງານປ່າປ້ອງກັນ ພູພຶງ ພູຜາທູນ 
ແລະ ຕາດກວາງຊ ., ເຈົີ້າໜ້າທ ື່ ໜວ່ຍ ງານກວດກາປ່າ ໄມ້ນະຄອນ,ເມືອງ ແລະ ໜ່ວຍງານ ປກສ, 
ປກຊ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ ທ າການກວດກາລາດຕະເວນ  ສະເລຍປະມານ 2 ຄັີ້ງ ຕໍ້ໍໍ່ເດືອນ, ໄດ້ທັງໝົດ 
78 ຄັີ້ງ, ໃນເນືີ້ອທ ື່  ເຮັກຕາ,ພົບ 60 ກໍ້ໍລະນ ຂອງໄຟຂົົ່ມຂູ່ ຕັີ້ງສະນ າຜິດກົດໝາຍ 16 ກໍ້ໍລະນ , ການ



ລັກລອບຕັດໄມ້ 50 ກໍ້ໍລະນ  (ເລືອຍຂາຍ, ຕັດເອົາຟືນມາຂາຍ), ການຖ່າງປ່າຜິດກົດໝາຍ 24 
ກໍ້ໍລະນ  ແລະ ການຖາງປ່າ ປູກຫ້ຍາລ້ຽງສັດ 17 ກໍ້ໍລະນ . ສ າຫຼັບຂັີ້ນຕອນການດ າເນ ນຄະດ ແມ່ນ
ມອບໃຫ້ກອງກວດກາປ່າໄມ້      

  ຂ້າງເພືື່ອມ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນມ ການກ່າວເຕືອນບໍ້ໍໍ່ໃຫ້ເຂົີ້າມາກະທ າອ ກ (ສ່ວນກໍ້ໍລະນ ການຕັດໄມ້ແມ່ນໄດ້
ສົມ  ທົບກັບກອງກວດກາປ່າໄມ້ເປັນຜູ້ດ າເນ ນຄະດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ) 
2.1.8 ກິດຈະກ າການໂຄສະນາແລະ ປູກຈິດສ ານຶກກ່ຽວການອານ ຮັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ກົດ
ລະບຽບ 

- ກິດຈະກ າລົງໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນ 12 ບ້ານ ,ຈ ານວນ 26 ຄັີ້ງ, ມ ຜູ້ເຂົີ້າຮັບຟັງ

ທັງໝົດ 1001 ທ່ານ , ຍິງ.   457 ທ່ານ, ເອກະສານ ນ າລົງເຜ ຍແຜ່ມ  ເອກະສານທ ື່ກ່ຽວພັນກັບ

ການ ຄ ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ,ດ າລັດວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄ າສັງຕ່າງໆ. 

- ກິດຈະກ າ ການລົງໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ກັບນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຕາມສະຖາບັນ
ການສຶກສາ ຈ ານວນ 5 ຄັີ້ງ ມ ຜູເ້ຂົີ້າຮັບຟັງທັງໝົດ 1001 ທ່ານ , ຍິງ  457 ທ່ານ. 

2.2.1:  ການລງົເກບັກ າຂໍ້ໍ ມນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົບາ້ນ (CEF) 

- ໄລຍະຜ່ານມາທາງໂຄງການໄດ້ລົງເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃນ 12 ບ້ານຂອງໂຄງການ ແບບ
ມ ສວ່ນຮ່ວມຕັດສິນໃຈຂອງຊາວບ້ານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆຄື: 

- ສ າເລັດໃນການເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນແລະຂຽນບົດລາຍງານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ( CEF ) 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ

ຂອງໂຄງການ. 
- ສ າເລັດໃນການເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນແລະຂຽນບົດລາຍງານຂະບວນການວາງແຜນແບບມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ

ຊົນ (PRA) 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. 

- ສ າເລັດການເຊັນສັນຍາອະນ ລັກ(CCA) 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. 

2.2.2:  ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ື່ດິນແບບມ ສວ່ນຮວ່ມ (PLUP) 
- ສ າເລັດການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນ ແລະປ່າໄມ້ ແບບມ ສວນຮ່ວມໃນ 12 ບ້ານ, ໂດຍການທົບ

ທວນຄືນ ການຈັດສັນທ ື່ດິນໃນໄລຍະທ ື່ຜ່ານມາ ແລະ ແຕ້ມແຜນທ ື່ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ດິນ. 
2.2.3:  ສະໜອງທນຶສ າລບັພດັທະນາຊ ວດິການເປນັຢູ່. 
ສ າເລັດ ກິດຈະກ າການລງົເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ ( CEF ) ໃນ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເພືື່ອເປັນຂໍ້ໍ 

ມູນໃນເຮັດ  PRA ແລະ ເຮັດສັນຍາອະນ ລກັ (CCA) ໃນແຕ່ລະບ້ານ ໄດ້ 12 ບ້ານ. ບາ້ນທ ື່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ເພືື່ອ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກ າປບັ ປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ສ າເລັດໃນການຂຽນແຜນກິດຈະກ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຊຸມ
ຊົນຂອງບາ້ນ(CAP) ແລະ ໂຄງການໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ບາ້ນເປົົ້າໝາຍໃນເຂດ ອອ້ມຮອບປ່າສະຫງວນ ເອົາເງິນ
ເຂົີ້າບັນຊ ຂອງບາ້ນຈ ານວນ 12 ບ້ານໃນມູນຄ່າທງັໝົດ 1,232,493,000  ກ ບ. 
-  ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 605 ຄອບຄົວ  

-  ພົນລະເມືອງ 2.024   ຄົນ, ຍິງ1.038   ຄົນ 

-  ຄອບຄົວທ ກຍາກ 65ຄອບຄົວ 



-  ຄອບຄົວ ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເບືີ້ອງຕົີ້ນຈາກໂຄງການ 
   605 ຄອບຄົວ ເທົົ່າກັບ 51  % 

-  ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ 2.024    ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 51 % 

-  ຈ ານວນແມ່ຍິງ ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 1.038   ຄົນ, ເທົົ່າ  ກັບ 51% 
-   ຈ ານວນຄົວເຮືອນທ ື່ທ ກຍາກ ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການເບືີ້ອງຕົີ້ນ 65 ຄອບຄົວເທົົ່າກັບ 
64%  ສະໜັບສະໜູນແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ ວຽກກິດຈະກ າ ການລ້ຽງສັດ(ໝູ,ແບ້,ສັດປີກ ) ກິດຈະກ າການປູກໄມ້

ໃຫ້ໝາກ, ປັບປ ງລະບົບນ ໍ້າກິນ ນ ໍ້າໃຊ້, ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກ ່ມແມຍິງ, ລວມທັງໝົດ 37 ກິດຈະກ າ ໃນ 
12ບ້ານ. 
-  ການລົງຕິດຕາມແລະຊຸກຍູ້ເງິນກອງທຶນພັດທະນາຊ ວິການເປັນຢູ່ຢ່າງເປັນປະຈ າ 3 ຄັີ້ງ ຕໍ້ໍໍ່ບ້ານ ໃນ 12 
ບ້ານ ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 
ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ື່ວາງໄວ ້2.3:  ຈດັຊືີ້ີ້ພະຫານະ ແລະ ອ ປະກອນຮບັໃຊ.້ 
-    ສ າເລັດການຈັດຊືີ້ພາຫະນະ  ແລະ ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ. 

1.  ສ າເລັດການຈັດຊືີ້ ພາຫະນະ (ລົດກະບະ 4 ປະຕູ ຂັບເຄືື່ອນ 4 ລໍ້ໍ ) ຄັີ້ງວັນທ  15 ພຶດສະພາ 2018. 
2. ສ າເລັດການຈັດຊືີ້ ພາຫະນະ ລົດຈັກ ຄັີ້ງວັນທ  11 ເມສາ 2018. 
3. ສ າເລັດການຈັດຊືີ້ເຄືື່ອງ IT (ຄອມພິວເຕ ື່) ແລະ ກ້ອງທ່າຍຮູບ, GPS ເຄືື່ອງໃຊ້ພາກສະໜາມ ຄັີ້ງ

ວັນທ  30    ມ ນາ 2018. 
     4. ສ າເລັດການຈັດຊືີ້ອ ປະກອນເຟີນ ເຈ ື່ຫ້ອງການ ຄັີ້ງວັນທ  05 ກໍ້ໍລະກົດ (7) 2018. 
     5. ສ າເລັດການກໍ້ໍໍ່ສ້າງຫ້ອງການພາກສະໜາມຄັີ້ງວັນທ  03 ມ ນາ (3 ) 2019. 
     6. ສ າເລັດການກໍ້ໍໍ່ສ້າງປ້າຍໃຫຍ່ ຈ ານວນ 6 ປ້າຍ ຄັີ້ງວນັທ  01 ຕ ລາ (10) 2018. 
     7. ສ າເລັດການຈັດຈ້າງຫຼັກເຂດແດນ ແລະ ປ້າຍ (ປ້າຍເຂດຄ ້ມຄອງນ າໃຊ້ ແລະ ປ້າຍເຂດຫວງຫາ້ມ
ເດັດຂາດ)ຄັີ້ງວັນທ  01  ຕ ລາ (10) 2018. 
ອງົປະກອບທ  3:  ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ບໍ້ໍລຫິານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຍອ່ຍ 
ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ື່ວາງໄວ ້3.1: 

- ສ າເລັດໃນການເຮັດສັນຍາໃນການຈັດຈ້າງພະນັກງານບັນຊ  
- ແຜນການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຈັດຊືີ້ເຄືື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສ າເລັດດ້ວຍດ ໃນແຕ່

ລະປີທ ື່ຜ່ານມາ ພ້ອມໄດ້ມ ການປັບປ ງເອກະສານຊັບສ ນທ ກໆ 6 ເດືອນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຢັົ້ງຢືນ
ຈາກຫົວໜ້າພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ້ໍໍ່ເນືື່ອງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ 
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດນັບຊັບສ ນຄັີ້ງສ ດທ້າຍ ໃນວັນທ  11 ສິງຫາ 2021 ໂດຍມ ຄະນະກວດນັບ
ຊັບສ ນ, ແຂວງ, ຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ ມງານໂຄງການ ພ້ອມນັີ້ນຍັງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກ
ກວດນັບຊັບສ ນ ຂືີ້ນບັນຊ ຊັບສ ນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຮ່ວມກັນ. 
 

ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ື່ວາງໄວ ້3.2:   ການປະເມ ນຄວາມສ າເລດັຂອງກດິຈະກ າໂຄງການ 

- ມ ແຜນການ, ມ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບົດການກວດກາ-ຕິດຕາມ ແລະ ບໍ້ໍລິຫານໂຄງການ
ຍ່ອຍ (ປະຈ າເດືອນ, ງວດ ແລະ ປ)ີ. 

- ໄດ້ກະກຽມແຜນການ-ງົບປະມານ ແລະ ສົົ່ງບົດສະຫຼຼູບ-ລາຍງານຄວາມຄຶບໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ
ການຈັດຕັີ້ີ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການຂັີ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນ



ປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ, ບົດລາຍງານປ ດໂຄງການ ຈະໄດ້ສົົ່ງໃຫ້ ກປສ ຫລັງຈາກປ ດໂຄງການ 1 
ເດືອນ. 

2.6 ຂໍ້ໍ ຫຍ ງ້ຍາກ ແລະບນັຫາສ າຄນັ ທ ື່ພບົພໍ້ໍ  ໃນການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ. 
 

ບນັຫາທ ື່ພບົພໍ້ໍ  ວທິ ການ/ມາດຕະການທ ື່ໄດນ້ າໃຊ ້ໃນການແກໄ້ຂ 

1. ລະບົບການປະສານງານລະຫວ່າງໂຄງການຍ່ອຍ 
ກັບຜູ້ປະສານງານ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະໜ້າ
ວຽກ ຂອງ ກປສ. 

ແຈ້ງໂຄງຮ່າງ ແລະ ພາລະບົດບາດ-ສິດ ຂອງ 2 
ຝ່າຍ ໃຫ້ຊືື່ງກັນແລະກັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ. 
ສ້າງ ແລະ ປັບປູງໃຫ້ມ ລະບົບການສືື່ສານເປັນກູ່ມ
ໃຫ້ວ່ອງ ໄວ, ຫາຼຍທາງເລືອກ ແລະ ໃຫ້ມ ຄວາມ
ສະດວກຫຼາຍຂືີ້ນ.   

2. ມ ບາງໜ້າວຽກທ ື່ເກ ດຂຶີ້ນໃໝ່ສ າລັບທ ມງານ
ໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຊັກຊ້າ ເຊັີ້ນ: 
ການຮ່າງແຜນຄ ້ມຄອງ, ການນ າໃຊ້ Smart 
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ທ ມງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ປັບປ ງ 
ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ທັນກັບ
ສະພາບການທ ື່ເກ ດຂຶີ້ນ, ລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ໍທິດຊ ີ້ນ າ 
ຈາກຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການ ແລະ ກປສ ຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ເພືື່ອປັບປ ງຮູບແບບ ແລະ ແບບແຜນວິທ 
ການເຮັດວຽກ ຂອງທ ມງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບສູງ. 

3. ດ້ານການເງ ນ (ອັດຕາແລກປ່ຽນໂດລາ/ກ ບ) 
ດ້ານແຜນງົບປະມານແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາໂດລາ ແຕ່
ການໂອນໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນເປັນເງ ນກ ບ 
ແລະ ໃຫ້ກ ານົດ 

      ເອົາສະກ ນເງ ນກ ບ ຕອນເຊັນສັນຍາ ສະນັີ້ນຈືື່ງ
ເຮັດ ໃຫ້ເງ ນກິບໝົດ ແຕ່ ເປັນໂດລ່າແມ່ນຍັງ. 

ໄດ້ປະສານງານກັບການເງ ນ ກປສ ໂດຍສະເພາະ
ກ່ຽວອັດຕາແລກປ່ຽນ ໂດຍການສະເໜ ແຈ້ງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນທ ກໆເດືອນ  ແລະ ໃຫ້ທ ມງານການເງ ນ 
ກປສ ລົງຊຸກຍູ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນກັບສະພາບ
ການ. 

4. ກົນໄກດ້ານການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ຍັງໄຊ້ເວລາ 
ແລະ ຊັບສົນ ເຊ ື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍມ 
ບັນຫາ 

ໄດ້ປະສານງານຫາທ ມງານຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ກປສ ລົງ
ຊຸກຍູ້ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຈ ງຂອງແຕ່ລະ
ໂຄງການຍ່ອຍ 

5. ບໍ້ໍໍ່ເຂົີ້າໃຈໃນການສະຫຼຸບດ້ານບັນຊ  ເຮັດໃຫ້
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊັກຊ້າໃນເວລາ
ເລ ື່ມຕົີ້ນ 

ໄດ້ປະສານງານກັບການເງ ນ ກປສ ໂດຍສະເພາະ
ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບບັນຊ  ໂດຍການສະເໜ ຈັດຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ທ ມງານການເງ ນ ກປສ ແລະກົມ
ປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນກັບສະພາບ
ການ. 

 

III. ແຜນການ ແລະ ທິດທາງຕໍ້ໍໍ່ໜາ້ 

   1  ກອງຄ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ, ຫ້ອງການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  ໂດຍການປະສານງານຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫລວງພະບາງ,ຫ້ອງການ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຊຽງເງິນ,ເມືອງນານ  ຂະແໜງ ປ່າໄມ້, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ໂດຍການປະສານ



ງານຮ່ວມກັບຫ້ອງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນເມືອງ ລວມທັງຊາວບ້ານ ເພືື່ອຫາແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
ຮ່ວມກັນ. ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກປົກປັກຮັກສາປ່າດັົ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ ແລະ 
ອາດຈັດໃຫ້ມ ຈ ດກວດກາ ເຜືີ້ມຕືື່ມ ເພືື່ອຄ ້ມຄອງການເຂົີ້າເຂດປ່າປ້ອງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດ
ກວາງຊ  ແລະ ແຕ່ງຕັີ້ງໃຫ້ຊາວບ້ານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍຄ ້ມຄອງ ໂດຍມ ພະນັກງານຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທາງ
ວິຊາການບາງຄັີ້ງຄາວ. 

  2  ສືບຕໍ້ໍໍ່ລົງກວດກາຕິດຕາມກອງທືນພັດທະນາບ້ານເພືື່ອການອະນ ລັກ ໃນຈ ານວນ 12 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ, ສ້າງກ ່ມພັດທະນາໃນແຕ່ລະດ້ານຂອງແຕ່ລະບ້ານເປົົ້າໝາຍເຊັົ່ນ: ກ ່ມລ້ຽງສັດ ໂດຍໃຫ້ມ 
ຄອບຄົວຖານະປານກາງ ແລະ ທ ກຍາກເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ພ້ອມມ ການສະໜັບສະໜູນຈາກວິຊາການຈາກ
ເມືອງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢູ່ ມັນເປັນໜ້າທ ື່ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະ
ເມືອງ ໂດຍສະເພາະຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ,ນະຄອນ ລວມທັງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈະເປັນ
ພາກສ່ວນສ າຄັນ ທ ື່ຕ້ອງເປັນເຈົີ້າການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນ ີ້. 

   3 ສືບຕໍ້ໍໍ່ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ມ ການເກັບກ າຂໍ້ໍ ມູນ, ເກັບອາວ ດລ່າສັດ ແລະ ເຄືື່ອງມືທ ື່ໃຊ້
ລັກລອບຕັດໄມ້ (ຈັກສະຕ ນ),ແລະ ອ ປະກອນລ່າ ຕັດໄມ້ທ ື່ມ ການຈ າໜ່າຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໂດຍທິມງານ
ສະເພາະກິດແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ສ້າງໃຫ້ບ້ານ ແລະ ກ ່ມບ້ານ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແມ່ນ
ມ ຄວາມຈ າເປັນ ເພາະບາງກໍ້ໍລະນ ມ ມູນຄ່າບໍ້ໍໍ່ສູງ ແລະ ບໍ້ໍໍ່ຈ າເປັນສົົ່ງໄປແກ້ໄຂຢູ່ຂັີ້ນເມືອງ ຫຼື ແຂວງໄດ້, 
ສະນັີ້ນການຈັດຕັີ້ງວຽກງານລາດຕະເວນ ເພືື່ອຄ ້ມຄອງໃນເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ 
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດຝຶ້ກ ແລະ ສ້າງໃຫ້ທ ມງານຂອງບ້ານເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັີ້ງເອງໃນອະນາຄົດ. 

  4  ສືບຕໍ້ໍໍ່ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກດ້ານການອະນ ລັກ ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນທ ື່ສ ດ ຕໍ້ໍໍ່ການຄ ້ມ
ຄອງຮ່ວມກັນ ວຽກງານນ ີ້ ຕ້ອງໄດ້ມ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄປກ່ອນວຽກງານອືື່ນໆ ສິື່ງສ າຄັນ ແມ່ນການອອກ
ແບບ ແລະ ວິທ ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ໃຫ້ຖືກກັບແຕ່ລະກ ່ມເປົົ້າໝາຍ ເພືື່ອການປ່ຽນແປງພືດຕິກ າທ ື່ດ ຕໍ້ໍໍ່
ການອະນ ລັກ. ສະນັີ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ເຂົີ້າໃຈບັນຫາຂອງແຕ່ລະກ ່ມຄົນ ເພືື່ອການອອກແບບ ແລະ ສ້າງການ
ໂຄສະນາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ການປູກຈິດສ ານຶກ ບໍ້ໍໍ່ແມ່ນພຽງການໃຫ້ຂໍ້ໍ ມູນດ້ານລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ ແຕ່
ເປັນການກະຕ ້ນດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນຂອງວຽກງານອະນ ລັກ ທ ື່ມ ຜົນດ ຕໍ້ໍໍ່ການດ າລົງຊ ວິດຂອງເຂົາເຈົີ້າໃນ
ໄລຍະຍາວ. ພະນັກງານຜູ້ທ ື່ຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເປັນຢ່າງດ  ນັບແຕ່ການວິເຄາະບັນຫາ, 
ການອອກແບບ ແລະ ກະກຽມເພືື່ອສ້າງເຄືື່ອງມື ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກດ້ານການ
ອະນ ລັກໃຫ້ເໝາະສົມ. 

  5  ສືບຕໍ້ໍໍ່ສະກັດກັີ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້,ການເກັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງແບບບໍ້ໍໍ່ຖຶກຕ້ອງ, ການເກັບກູ້ເຄືື່ອງ
ປ່າຂອງດົງ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ທ ື່ບໍ້ໍໍ່ໃຫ້ມ ການເກັບກູ້ແບບດັບ
ສູນ. ສ າລັບຊະນິດເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ ທ ື່ຫາຍາກ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການຫ້າມເກັບກູ້ ຢ່າງເດັດຂາດ. ການການ
ເກັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນອະນ ຍາດໃຫ້ເກັບໃນເຂດຄ ້ມຄອງນ າໃຊ້ ຊຶື່ງບໍ້ໍໍ່ອະນ ຍາດໃຫ້ເກັບໃນເຂດທ ື່
ຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ເພືື່ອເກັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດໃດໜຶື່ງທ ື່ມ ຄ ນຄ່າ ແລະ ມ ການເກັບກູ້ຕາມລະດູການ 
ແລະ ລາດຕະເວນ ໃນໄລຍະການເກັບກູ້. 



IV. ສະຫຼບຸສງັລວມ 
_____________________________________________________________________

_ 
- ໂດຍລວມແລວ້ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ ເປັນທ ື່ໜ້າເພ ື່ງພໍ້ໍໃຈ. ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ກອງຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າ
ປ້ອງກັນ (ທ ມງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ) ແມ່ນໄດ້ສຶກສາ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນອັນໃໝ່ໆ
ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ຈາກ ກົມປ່າໄມ້, ກອງທືນປົກປັກຮັກສາສ ື່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ອ 
ທະຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍນ ໍ້າເທ ນ,ອ ດທິບານແຫ່ງຊາດ ນ ໍ້າແອດ - ພູເລ ຍ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຈາກແຂວງ, 
ບັນດາທ່ານຊຽວຊານ, ຜູ້ຊ ານານງານ, ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ, ຄູຮ່ວ່ມງານທົົ່ວໄປ ແລະ ທ ື່ສ າຄັນແມ່ນຄວາມບ ກ
ບືນ, ສາມະຄ ຮັກແພງ, ຄວາມຈ ງໃຈ ແລະ ມ ລະບົບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທ ື່ດ  ນັບທັງການໃຫ້ທິດຊ ີ້ນ າ
ຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ ຕໍ້ໍໍ່ເນືື່ອງ ຂອງ ຄະນະຊ ີ້ນ າໂຄງການຂັີ້ນແຂວງ, ຈືື່ງເປັນແຮງພັກດັນ ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໜ້າທ ື່ອັນສ າຄັນ ແລະ ມ ກຽດນ ີ້ ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ ຢ່າງຕໍ້ໍໍ່ເນືື່ອງຕະຫຼອດມາ. 
_______________________________________________________________ 

V.   ຂໍ້ໍ ສະເໜ ແນະອ ງໃສບ່ດົຮຽນທ ື່ຖອດຖອນໄດ້ 

      ກ. ຄວນຈະເຮດັຫຍງັໃນຕໍ້ໍໍ່ໜາ້?  

1. ຜັນຂະຫຍາຍວາງແຜນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຄ ້ມຄອງປ່າປອ້ງກັນພູພຶງ ພູຜາທູນ ແລະຕາດ
ກວາງຊ  ໄປຕາມແຜນ 5ປີ ຂອງການຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ 

2. ວຽກງານກວດກາລາດຕາເວນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ ໂດຍໃຊ້ກ້ອງບັນທຶກ ເພືື່ອໃຫ້
ການເຄືື່ອນໄຫວມ ປະ ສິດທິພາບ(ນ າໃຊ້ໂປຣແກຣມSMART). ພ້ອມດຽວກັນນ ີ້ ກໍ້ໍໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ຝຶກກັບທ ື່ ເພືື່ອໃຫ້ທິມງານມ ຄວາມກຽມພ້ອມ.  

3. ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການສະໜັບສະໜູນ, ວຽກງານອະນ ລັກຊ ວະນາໆພັນຕິດພັນກັບການສ້າງຕັີ້ງ
ກອງທືນພັດທະນາບ້ານສ້າງອາຊ ບຄົງທ ື່ໃຫ້ຊາວບ້ານໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນຈາກ12ບາ້ນອິກຕໍ້ໍໍ່ໄປຫຼາຍໆ
ບ້ານ.   

4. ວຽກງານການຄ ້ມຄອງ ກອງທືນພັດທະນາ 12ບ້ານ (ປະຈ ບັນນ ີ້ກ າລັງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່) ແມ່ນ
ມອບໃຫ້ອ ານາດການປົກຄອງເມືອງ ສືບຕໍ້ໍໍ່ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມໃຫ້ມ ຄວາມຍືນຍງົ. 

5. ຄວາມຍືນຍງົຂອງກິດຈະກ າໂຄງການ ຕ້ອງແມ່ນການມ ບ ກຄະລະກອນ ທ ື່ມ ຄວາມອາດສາມາດ 
ລວມທັງພະນັກ ງານໜ ່ມນ້ອຍກໍ້ໍໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດໃຫ້ມາເຮັດວຽກເປັນທ ມເພືື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າໄດ້ມ ໂອກາດ
ໃນການຮຽນຮູ້ ກົນໄກ, ລະບົບ ແລະ ເຄືື່ອງມືທ ື່ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນຈະຖືກນ າໃຊ້ ແລະ ປັບປ ງ ເພືື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືຄ ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ 

6. ສ້າງລະບົບການປະສານງານລະຫວ່າງກອງທືນປົກປັກຮັກສາສ ື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ
ເພືື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກໃຫ້ມ ຜົນສ າເລັດທ ື່ດ  ແລະ ຖືກຕ້ອງ. 

 

 

 

 





Project Development Objective
Subproject  objectives

2018 2019 2020 2021

plan 25 33 39          43 

Revised plan

         43 

plan 8% 13% 20% 25%

Revised plan

Actual TBD 15% 25% 25%

Plan 154 296 302 97

Revised plan 29 112 194

Actual 29 118 97 115

Plan 20 20 20 20

Revised plan

Actual 21 21 27 27

Plan 0 7 12 12

Revised plan 0 12 0

Actual 0 12 12 12

Plan        14,000      18,000    20,000      2,300 

Improved Plan

Actual          9,000      18,720   17,700      2,560 

Plan        34,934      34,934   34,934    34,934 

Improved Plan

This indicator measures the effectiveness of Protected Area 
conservation at village/ community level in and surrounding PPT 
PPF Protected Area conservation is carried out through the 
development and implementation of village/community Conservation 
Agreements (CAs). CA is a process that includes at least (1) action 
plans, (2) grant management, and (3) participatory land use plans 
(PLUP).

Minute of Regular 
Implementation 
Monitoring

PPT PPF MO, PFRM

The measurement of the status of the selected wildlife population 
and threats is carried out on the basis of patrolling activities. 
Patrolling activities are conducted by patrol teams (foot patrols and 
mobile patrols) which involve protected area staff and law 
enforcement staff (army, police, DOFI). It includes data collection 
(measurement of the status of selected wildlife species), monitoring 
and reporting, wildlife crime prevention and detection).

annual 

annual 
Minute of Regular 
Implementation 
Monitoring

PPT PPF MO, PFRM
According to JICA and DOF survey during July, 2018/ Measurement 
of gross forest loss rate is carried out at beginning and the end of 
the sub-project implementation lifetime

39

annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO

It is measured using the FCI matrix self-developped.When PAFO 
participate in any event, it must report and suggest lesson learned 
from event. PAFO management and partners must decide which is 
useful and to be applied in the province .

Index of scores 
table maked in the 
format by each 
party full score is 
100

Planning and 
Cooperation 
Department to organize 
workshop with PPT MO 
and  concerned parties 
to certify

This indicator measures the effectiveness of PPT Management Unit 
in managing the protected areas. This is measured using the 
standardized METT tool. The METT will be applied to Phoupheung-
Phouphathoun-Tad Kuang Se PPF annually (34,934 ha).

This indicator measures the number of individual staff of PAFO and 
partners and partner institutions that receive eligible training (and 
so, indirectly the strengthening of SDA and partners institutions 
capacities).“Formal short courses” refers to training with longer than 
16 hours and less than 80 hours qualify. A person receiving several 
courses can be counted more than once.annual 

Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

Gross 
forest 

loss rate
0

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

(cumulative)
% Women 0

Village 0

Indicator 4: Villages that meet the terms of 
Community Conservation Agreements, and 
as a result, receive grants for implementing 

their action plans (cumulative)

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

ha Wildlife

Indicator 6: Area within PPT PPF where 
the gross forest loss rate is measured 

(annual)
ha

PFRM & PPT MO, 
DAFO

Actual TBD

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

% 3%

0

0

cumulative
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

Indicator 1: Increased score on PPT 
Protected Area Management Effectiveness 

Tracking Tool (METT) (annual)
# #REF! annual 

# Total cumulative
Project 
Implementation 
Report

Sources and 
Method

Responsible persons

Strengthening Capacity for  Conservation Forest  Management  and  Wildlife  Law enforcement.
Strengthening capacity of PPT PPF Management Office and improving well-being of local communities living inside and adjacent to the PPT PPF

Indicators Unit plan baseline
Explanation 

(indicator definition)
Annual Target Report 

frequency



Actual  TBD      36,565 34,934 34,934

Plan              56          112        170        170 

Improved Plan

Actual 72 118 153 215

Plan 2 2 2 0

Revised plan

Actual 2 2 0

Plan 2 2 0 0

Revised plan

Actual 0 3 2 0

Plan 2 1 2 0

Revised plan - 2

Actual 0 0 1 0

Plan 2 0 0 0

Revised plan

Actual 2 0 0 0

Plan 1 2 0 0

Revised plan

Actual 0 1 0 0

Plan 1 1 0 0

Revised plan

Actual 1 1 0 0

plan 2 2 2 2

Revised plan

Actual 1 2 1 2

plan 2 2 2 1

Revised plan 2 PFRM & PPT MO, 
DAFO

minute/ report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

annual 

annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

ເລ ື່ອນມາໃສ່ຕ ົ້ນປີ2020

annual 
Project 
Implementation 
Report

annual 
Minute of Regular 
Implementation 
Monitoring

annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

number of participants attended the training course 

Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

annual 
Minute of Regular 
Implementation 
Monitoring

PPT PPF MO, PFRM
According to JICA and DOF survey during July, 2018/ Measurement 
of gross forest loss rate is carried out at beginning and the end of 
the sub-project implementation lifetime

cumulativeActual 
Project 
Implementation 
Report

 2.1.2. Technical workshops for planning 
and implementing project with key 
stakeholders

Time

annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

ບັນດາບ້ານທ ື່ຢ ູ່ອ້ອມຂ້າງ 25 ບ້ານເປ ົ້າໝາຍ

Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

annual 

annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

minute/ report

report

1.5. Local villagers were trained on better 
alternative livelihood improvement (live 
stock raising, cultivations, ecotourism 

services and other vocational trainings). 
Totally 108 people

1.3:  Totally, 48 Provincial/District FRM staff 
received at least three trainings on nature 
education and outreach training

Time

1.4:  Totally, 32 Provincial/District FRM staff 
received at least three trainings on Land 
use planning and CEF

Time

0

0

0

0

0

0

Time

1.6.   Study tour undertaken in-country to 
Nam Kan NPA (32 staff participated) 

Time

2.1.1. Semi-annual and Annual PPT PPF 
Steering Committee Metting was conducted 
regularly

Gross 
forest 

loss rate

1.1 Staff of PPT Management Office (PPT 
MO) were trained on Project Management 
with EPF EO (18 staff in total)

Time 0

Time 0
1.2:  Totally 64 satff of PFTM, PPT PPF 
MO, DAFOs were trained on General 
(collaborative) management 

0

PPT PPF MO, PFRM

Wildlife crime cases detected refers to domestic and/or international 
evidence of a potential crime detected, inspected, found and/or 
confiscated within the protected area. Includes snares, illegal 
camps, illegal timber cutting, and poaching

Indicators of each compornent 
Component 1. Strengthen the capacity of PPT Management Office

Component 2: Support PPT PPF Management and Community Livelihood intevention

2.1: Support PPT PPF Management 

Indicator 7: Wildlife crime cases detected 
by patrol teams of PPT PPF (cumulative)

number 0

Indicator 6: Area within PPT PPF where 
the gross forest loss rate is measured 

(annual)
ha



Actual 1 1 1 1

plan 7 12 0 0

Revised plan - 5 0

Actual 7 1 0 0

plan
6/200/150/2

00
0 0 0

Revised plan

Actual 
6/200/150/2

00
0 0 0

plan 0 2 0 2

Revised plan 2

Actual 0 0 0 2

plan 0 0 2 2

Revised plan 0

Actual 0 0 2

plan 3 0 0 0

Revised plan

Actual 3 0 0 0

plan 24 24 24 6
Revised plan - 24
Actual 8 23 24
plan 4 4 4 2
Revised plan - 4

Actual 2 4 2 2

plan 2 2 2 0

Revised plan 2

Actual 2 2 2 0

plan 12 0 0 0

Revised plan - 9 0

Actual 3 9 0 0

plan 12 0 0 0

Revised plan - 12 0

Actual 0 12 0 0

plan 0 12 0 12

Revised plan

Actual 0 12 0 12

plan 2-/2 2-/2 2-/2 1

P+I82:J84roject 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

The action plan (CAP) is resulted by conducting CEF

PFRM & PPT MO, 
DAFO

minute/ report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

Report

annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

Site Office and substation (small shelter)

annual 

PFRM & PPT MO, 
DAFO

Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

annual 

annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

report

cumulativeActual 
Project 
Implementation 
Report

unit

 2.1.2. Technical workshops for planning 
and implementing project with key 
stakeholders

Time

 2.1.3.About 20 km of the PPF boundary 
demarcated with concrete posts and signs 
to strengthen recognition of the integrity of 
the protected area 

Village

2.1.4. installed PPT  PPF Sight board (6 
large) and 200 small board,  demarcating 
by concrete posts (150 big and 200 small)  
in threaten location  

cumulative
Project 
Implementation 
Report

annual 
Project 
Implementation 
Report

annual 

annual 
Map pasted to the board at village with mannual on how to use the 

map (resulting from PLUP activity)

Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

Component 3. Subproject Monitoring and Management. 

Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

report/quality

2.2.3. Special campaign events (Plantation 
Days and Biodiversity Conservation Days)

Time 0 annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

Plantation Day and Biodiversity Day

2.3: Support implementation of community action plan (CAP)

2.2.2.community outreach were conducted 
in 25 villages 

Time 0 annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

This activity will be implemented in whole targeted villages each year

2.1.5. Action plan to implement PES of two 
resources users 

Plan

2.1.6. Two action plans  were discussed 
with entrepreneurs to initiate the alternative 
payment 

Plan

2.1.7. One Site Office and two sub stations house 0

2.2: Law Enforcement 
2.2.1.Interagency law enforcement  
(conduct regular patrolling with GPS 
recording) 

Time 0 annual 
Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

0

0

0

3.1. Biannual progress report (six months), 
two times/year including: monitoring, 
purchasing-employing and finance being 
acceptable or higher (annually).

Reports/
Quality

2.3.1: Village land use map/plan with 
manual 

2.3.2. action plan of each selected village 
were prepared

Village

2.3.3. # of action plan is implemented 
(monitoring CAP and CCA)

Village

Village 0

0

0

0

0

0



Revised plan

Actual 2 2-/1 1

plan 50 75 85 95

Revised plan - - 90

Actual 52.80% 78% 75:% 94%

ຢ ົ້ງຢືນໂດຍ: ກະກຽມໂດຍ:

ລາຍເຊັນ: ລາຍເຊັນ:

 ຊ ື່: ຊ ື່:

 ຕໍາແໜ່ງ: ຕໍາແໜ່ງ:

 ວັນທ :  ວັນທ :

PFRM & PPT MO, 
DAFO

% of completion base on the workplan 3.2. Implementation of the project can 
success in accordance with the Annual 
Work Plan and Budget: 50% in the first 
year, 75% in the second year, 85% in the 
last year.

% 0

annual 

annual 
Project 
Implementation 
Report

Project 
Implementation 
Report

PFRM & PPT MO, 
DAFO

report/quality0

3.1. Biannual progress report (six months), 
two times/year including: monitoring, 
purchasing-employing and finance being 
acceptable or higher (annually).

Reports/
Quality



Nam

Objective 1: Catalyzing Sustainability of Protected Area Systems

SECTION II: Management Effectiveness Tracking Tool for Protected Areas 

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 Notes

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 

and 

2021

Name, affiliation and contact details for person responsible for 

completing the METT (email etc.)

 Mr. 

Douangk

ham 

Douangd

Date assessment carried out 4-Jan-17 Month DD, YYYY (e.g., May 12, 2010)

Name of protected area Phoupheung-Phouphathoun-Tadkuang Se Provincial Proteted Forest

WDPA site code (these codes can be found on www.unep-

wcmc.org/wdpa/)

Designations(please choose 1-4)  

1:  National

2:  IUCN Category

3:  International (please  complete 

lines 35-69 as necessary )

Country Lao PDR
Location of protected area (province and if possible map 

reference)
Luang Prabang 

Date of establishment 2014

Ownership details (please choose 1-4) 1      
1:  State

Management Authority The management of PFRM/PAFO

Size of protected area (ha) 34,938             

Number of Permanent staff -                   This figure is the total staff number of PFRM

Number of Temporary staff -                   

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.

Structure and content of the Tracking Tool - Objective 1. Section II:

The Tracking Tool has two main sections: datasheets and assessment form. Both sections should be completed.

1. Datasheets: the data sheet comprises of two separate sections:

2. Assessment Form: the assessment is structured around 30 questions presented in table format which includes three columns for recording details of the assessment, all of which should be completed. 



Annual budget (US$)  for recurrent (operational) funds – 

excluding staff salary costs
-                   

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
8                      

Including: (please choose 1-8) 2                      

1:  PA manager 

2:  PA staff

3:  Other PA agency staff   

4:  Donors                                                                                                                         

                                                                          

           5:  NGOs                                                                                                                           
 

Information on International Designations

 Please 

indicate your 

answer here 

UNESCO World Heritage site (see: 

http://whc.unesco.org/en/list) No

Date Listed

Site name

Site area

Geographical co-ordinates

Criteria for designation (i.e. criteria i to x)

Statement of Outstanding Universal Value

Ramsar site (see: http://ramsar.wetlands.org) No

Date Listed

Site name

Site area



Geographical number

Reason for Designation (see Ramsar Information Sheet)

UNESCO Man and Biosphere Reserves  (see: 

http://www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/environment/ecological-sciences/man-and-

biosphere-programme/

No

Date Listed

Site name

Site area

Geographical co-ordinates

Criteria for designation 

Fulfilment of three functions of MAB 

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 present but 

not seriously impacting values or N/A where the threat is not 

present or not applicable in the protected area. 

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 2019

2020 

and 

2021

1.1 Housing and settlement 1            1      1      1      

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

1.2 Commercial and industrial areas -         -   -   -   

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

1.3 Tourism and recreation infrastructure 1            1      1      1      

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

2.1 Annual and perennial non-timber crop cultivation 1            1      1      1      

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

2.1a Drug cultivation -         -   -   -   

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

2.2 Wood and pulp plantations 1            1      1      1      

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

2.3 Livestock farming and grazing 1            1      1      1      

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

2.4 Marine and freshwater aquaculture -         -   -   -   

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High



Threats from production of non-biological resources

3.1 Oil and gas drilling -         -   -   -   

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

3.2 Mining and quarrying -         -   -   -   

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

3.3 Energy generation, including from hydropower dams 1            1      1      1      

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

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) -        -  -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

4.2 Utility and service lines (e.g. electricity cables, telephone lines,) 1          1     1     1     
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

4.3 Shipping lanes and canals -        -  -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

4.4 Flight paths 1          1     1     1     
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

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)
2          2     1     1     

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

5.2 Gathering terrestrial plants or plant products (non-timber) -        -  -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

5.3 Logging and wood harvesting 1          1     1     1     
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

5.4 Fishing, killing  and harvesting aquatic resources 1          1     1     1     
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

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

6.1 Recreational activities and tourism 1          1     1     1     
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

6.2 War, civil unrest and military exercises -        -  -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

6.3 Research, education and other work-related activities in 

protected areas
-        -  -  -  

0: N/A

1: Low

2: Medium

6.4 Activities of protected area managers (e.g. construction or 

vehicle use, artificial watering points and dams)
1          1     1     1     

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

6.5 Deliberate vandalism, destructive activities or threats to 

protected area staff and visitors
-        -  -  -  

0: N/A

1: Low

2: Medium

7. Natural system modifications 



Threats from other actions that convert or degrade habitat or 

change the way the ecosystem functions

7.1 Fire and fire suppression (including arson) 1          1     -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

7.2 Dams, hydrological modification and water management/use -        -  -  1     

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

7.3a Increased fragmentation within protected area -        -  -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

7.3b Isolation from other natural habitat (e.g. deforestation, 

dams without effective aquatic wildlife passages)
-        -  -  -  

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

7.3c Other ‘edge effects’ on park values -        -  -  -  

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

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

etc)
1          1     1     1     

0: N/A

1: Low

2: Medium

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 

8.1 Invasive non-native/alien plants (weeds) 1          1     1     1     
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

8.1a Invasive non-native/alien animals -        -  -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High



8.1b Pathogens (non-native or native but creating 

new/increased problems)
-        -  -  -  

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

8.2 Introduced genetic material (e.g. genetically modified 

organisms)
-        -  -  -  

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

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

9.1 Household sewage and urban waste water -        -  -  -  
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: 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: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

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

pesticides)
1          1     -  1     

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

9.4 Garbage and solid waste 1          1     -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

9.5 Air-borne pollutants -        -  -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

9.6 Excess energy (e.g. heat pollution, lights etc) -        -  -  -  
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: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

10.2 Earthquakes/Tsunamis -        -  -  -  

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

10.3 Avalanches/ Landslides -        -  -  -  

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

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

changes) 
1          1     1     1     

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

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: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

11.2 Droughts 1          1     -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High



11.3 Temperature extremes -        -  -  -  
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

11.4 Storms and flooding 1          1     1     1     
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

12. Specific cultural and social threats

12.1 Loss of cultural links, traditional knowledge and/or 

management practices
2          

0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

12.2 Natural deterioration of important cultural site values -        
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

12.3 Destruction of cultural heritage buildings, gardens, sites etc -        
0: N/A

1: Low

2: Medium

3: High

-                 24         22   17   19   
Evolution of the threat                  16 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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      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 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

Comments and Next Steps

2. Protected area regulations: Are appropriate regulations in 

place to control land use and activities (e.g. hunting)? -        -  1     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: 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
 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?
-        -  1     1     

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 

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?
-        -  1     2     

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: 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

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     

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)

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 
Comments and Next Steps

6. Protected area boundary demarcation: 

Is the boundary known and demarcated? -        1     1     1     

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 

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

Comments and Next Steps
 Staff feel it is 

1.5  



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

being implemented?
-        -  -  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

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

Comments and Next Steps

7.a Planning process: The planning process allows adequate 

opportunity for key stakeholders to influence the management 

plan 

-         -   -   1      

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes

Comments and Next Steps

7.b Planning process: There is an established schedule and 

process for periodic review and updating of the management 

plan 

-         -   -   -   

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes

Comments and Next Steps

 Staff feel it is 

0.5 as it is 

planned 

7.c Planning process: The results of monitoring, research and 

evaluation are routinely incorporated into planning 
-         -   -   1      

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes
Comments and Next Steps

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

being implemented
-         1      2      2      

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

Comments and Next Steps



9. Resource inventory: Do you have enough information to 

manage the area?
1          1     1     3     

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: 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 

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?
-        -  -  -  

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

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



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

Comments and Next Steps

12. Resource management: Is active resource management 

being undertaken?
-        -  -  1     

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



13. Staff numbers: Are there enough people employed to 

manage the protected area?
-        1     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 activities

3: Staff numbers are adequate for the 

management needs of the protected 

area

Comments and Next Steps

14. Staff training: Are staff adequately trained to fulfill 

management objectives?
1            1      1      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

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

Comments and Next Steps

15. Current budget: Is the current budget sufficient? -         2      2      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

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



16. Security of budget: Is the budget secure? -        -  1     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

17. Management of budget: Is the budget managed to meet 

critical management needs?
1          1     1     1     

0: Budget management is very poor 

and significantly undermines 

effectiveness (e.g. late release of 

budget in financial year)

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     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: There are equipment and facilities, 

but still some gaps that constrain 

management

3: There are adequate equipment and 

facilities 



Comments and Next Steps
 Staff feel it is 

1.5 

19. Maintenance of equipment: Is equipment adequately 

maintained?
-        1     1     1     

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     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 meets needs and could be 

improved

3: There is an appropriate and fully 

implemented education and 

awareness programme 

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?

-         -   -   1      

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



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.

-         -   1      1      

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes

Comments and Next Steps

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).

-         -   -   1      

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes

Comments and Next Steps

21c. Land and water planning for habitat conservation:  

"Planning adresses ecosystem-specific 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: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes

Comments and Next Steps

22. State and commercial neighbours:Is there co-operation with 

adjacent land and water users? 
-         -   -   -   

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     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

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?
-        1     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

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

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

-         -   -   1      

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes

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 

-         1      1      1      

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes



Comments and Next Steps

24 c. Impact on communities: Local and/or indigenous people 

actively support the protected area
-         1      1      1      

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes
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          2     2     1     

0: The protected area does not deliver 

any economic benefits to local 

communities

1: Potential economic  benefits are 

recognised and plans to realise these 

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

Comments and Next Steps

26. Monitoring and evaluation: Are management activities 

monitored against performance?
1          2     2     2     

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: 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

27. Visitor facilities: Are visitor facilities adequate? -        1     1     1     

0: There are no visitor facilities and 

services despite an identified need

1: Visitor facilities and services are 

inappropriate for current levels of 

visitation 

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?
-        -  1     -  

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

Comments and Next Steps

29. Fees: If fees (i.e. entry fees or fines) are applied, do they 

help protected area management?
-        -  1     -  

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



30. Condition of values: What is the condition of the important 

values of the protected area as compared to when it was first 

designated?

1          1     1     2     

0: Many important biodiversity, 

ecological or cultural values are being 

severely degraded 

1: Some biodiversity, ecological or 

cultural values are being severely 

degraded 

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

Comments and Next Steps

30a: Condition of values: The assessment of the condition of 

values is based on research and/or monitoring
-         -   -   -   

0: No                                                                                                                                 

                                                                          

           1: Yes
Comments and Next Steps

30b: Condition of values Specific management programmes 

are being implemented to address threats to biodiversity, 

ecological and cultural values

-         -   -   -   

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

9            25    33    43    

TOTAL SCORE #REF! Pls add up numbers from assessment form (questions 1 to 30)
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