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I. ຈດົໝາຍຂອບ ໄຈ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ໃນນາມ, ຕາງໜາ້ຄູຝກຶ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບ ໄຈ ມາຍງັທມີງານຜູປ້ະສານງານຂັນ້ແຂວງ ແລະຂັນ້ເມອືງ 

ຕະຫຼອດຮອດກອງເລຂາຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ (ຄກມ) ເຊິ່ ງໄດເ້ອາົໃສ່ໃນການປະສານງານ ແລະສາ້ງ

ເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັຝກຶອບົຮມົ ໃຫແ້ກ່ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ (ຄກບ) ທງັຫກົ

ບາ້ນຄ:ື ບາ້ນ ໜອງປງີ, ບາ້ນ ກວນຂະໂຍມ, ບາ້ນ ຫຍາ້ຫວາຍ, ບາ້ນ ຫຍາ້ແວດ, ບາ້ນ ສະອາງ ແລະບາ້ນ ຂາ້ຫຍູ ້

ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບ ໄຈພເິສດ ມາຍງັຜູປ້ະສານງານຂັນ້ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ສອນມະນ ີ ແລະທ່ານ 

ນາງ ລນິດາ, ທີ່ ສະຫຼະເວລາອນັມຄຸີນມາຮ່ວມສງັເກດການ ພອ້ມທງັປະກອບສ່ວນໃຫຄໍ້າແນະນາໍຕ່າງໆ ທີ່ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍ

ທມີງານຄູຝກຶ ແລະນກັສໍາມະນາກອນ ເຊິ່ ງຊຸດຝກຶອບົຮມົການນາໍໃຊປ້ືມ້ຄູ່ມ ືສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ພາວະຄວາມເປນັ

ຜູນ້າໍ ແລະວທິຈີດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອນາໍສະເໜຜີນົໄດຮ້ບັຈາກການລາດຕະເວນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ

ໜາມໜ່ໍໃນຄັງ້ນີ.້  ບນັຝກຶອບົຮມົດັ່ ງກ່າວນີ ້ ມນີກັສໍາມະຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົາ້ຮ່ວມເປນັຕົນ້ ແມ່ນຄະນະກາໍມະການ

ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ (ຄກບ), ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ເມອືງ ທີ່ ໄດຖ້ກຶເຊນີກມໍີ

ໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົຢ່າງພອ້ມພຽງ ແລະບນັດານກັສໍາມະນາກອນກໄໍດປ້ະກອບສ່ວນໃນການຄົນ້ຄວາ້ຮ່ໍາຮຽນຢ່າງ

ຫາ້ວຫນັ ເຊິ່ ງມນັໄດສ້ະແດງອອກໃນເວລາທີ່ ມກີານແບ່ງກຸ່ມຄົນ້ຄວາ້ນກັສໍາມະນາກອນທຸກໆຄນົກ ໍ ມຄີວາມເອາົ ໄຈ ໃສ່ໃນ

ການຄົນ້ຄວາ້ຮ່ໍາຮຽນ, ມຄີວາມເບກີບານມ່ວນຊື່ ນ ແລະມບີນັຍາກາດພດົຟືນ້ຕະຫຼອດບັນ້ຝກຶອບົຮມົ. 

ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ, ໃນນາມຕາງໜາ້ໃຫແ້ກ່ທມີງານສະແດງຄວາມຂໍຂອບ ໄຈມາຍງັທ່ານ ນາງ. ຈນັທະລ ີ ຈນັທະວສຸີກ, 

ທ່ານ ລໍາຟງົ, ທ່ານ ຄໍາພູ ແລະທ່ານ ສປີະນມົ ທີ່ ສະລະເວລາອນັມຄຸີນຄ່າເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ ພອ້ມທງັລງົຕດິຕາມທມີ

ງານລງົເຮດັວຽກພາກສະໜາມຕະຫຼອດບັນ້ຝກຶອບົຮມົ 

ສຸດທາ້ຍ, ສິ່ ງທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ ້ ຂໍຂອບ ໄຈມາຍງັທ່ານ ຄນັທະລງັສ ີ ໄຊຍະລາດ ທີ່ ໃຫກ້ຽດເປນັຢ່າງສູງມາເປນັປະທານ

ກ່າວເປດີ ແລະປດິບັນ້ຝກຶອບົຮມົຢ່າງເປນັທາງການ ແລະໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມເືປນັຢ່າງດຈີນົເຮດັໃຫບ້ັນ້ຝກຶອບົຮມົດັ່ ງກ່າວນີ ້

ສໍາເລດັຜນົລຸລ່ວງຕາມລະດບັຄາດໝາຍ. 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ກບ່ໍໍມຫີຍງັຕອບບຸນແທນຄຸນບນັດາທ່ານ, ເນື່ ອງໃນໂອກາດປໃີໝ່ລາວໃກຈ້ະເຖງິນີ ້ມແີຕ່ຂໍອວຍໄຊ

ໃຫພ້ອນແດ່ພວກທ່ານ ພອ້ມທງັທຸກໆພາກສ່ວນຈົ່ ງມແີຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍ ໄຈມພີາລະນາ ໄມສມົບູນ ແລະປະສບົ

ຜນົສໍາເລດັໃນໜາ້ທີ່ ການງານທຸກໆທ່ານ. 

ຕາງໜາ້ທມີງານຄູຝກຶ,  

ວຽງຈນັ, ວນັທ ີ31 ມນີາ 2019 
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II. ບດົຂດັຫຍໍ:້ 
ການຝກຶອບົຮມົແນະນາໍການນາໍໃຊປ້ືມ້ຄູ່ມສືົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ແລະວທິກີານຈດັກອງ

ປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນພາຍ ຫຼງັທີ່ ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕາເວນສໍາເລດັການລາດຕະເວນ ໃຫແ້ກ່ ຄກບ, ໜ່ວຍງານກວດກາ

ລາດຕະເວນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ເມອືງໃນຄັງ້ນີ ້ ແມ່ນ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ຕາມແຜນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ ຄກບ 

ແລະພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂັນ້ເມອືງ ແລະຂັນ້ແຂວງ ຂອງໂຄງການທີ່ ໄດວ້າງເອາົໃວ.້  ເຊິ່ ງບັນ້ຝກຶອບົຮມົດັ່ ງກ່າວນີ ້ໄດຈ້ດັຂຶນ້

ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ25-30 ມນີາ 2019. 

ສ່ວນເນືອ້ໃນຂອງການການຝກຶອບົຮມົ ໄດແ້ບ່ງອອກເປນັສາມກດິຈະກາໍໃຫຍ່ໆຄ ື(ກ) ກດິຈະກາໍການຝກຶອບົຮມົໃນ

ຫອ້ງຮຽນນັນ້ລວມທງັໝດົມ ີ03 ວນັເຕມັ, (ຂ) ຫຼງັຈາກຝກຶໃນຫອ້ງຮຽນແລວ້ ກໄໍດລ້ງົທດົລອງຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ 

(ຕດິຕາມກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ) ລວມທງັໝດົມ ີ 03 ວນັ ແລະ(ຄ) ຈດັປະຊຸມທມີງານ ເພື່ ອສະຫູຼບສງັລວມຜນົໄດຮ້ບັ 

ແລະກາໍນດົວຽກງານໃນບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ ເຊິ່ ງກດິຈະກາໍນີໄ້ດຈ້ດັຂຶນ້ ໃນມືສຸ້ດທາ້ຍ (30/03/2019). ໝາຍເຫດ: ລາຍ

ລະອຽດກ່ຽວກດິຈະກໍາໍໃຫເ້ບິ່ ງຕາຕະລາງທ ີ1 

ສະຖານທີ່ ຝກຶອບົຮມົ ແມ່ນຈດັຂຶນ້ທີ່ ສະໂມສອນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກເມອືງ ບວົລະພາ, ແລະ ໃນນັນ້ ກອງ

ເລຂາ ຄກມ ເພິ່ ນ ໄດເ້ຊນີເອາົ ຄກບ ຈາກ 06 ບາ້ນເປົາ້ໝາຍເຂົາ້ຮ່ວມ.  ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກຍໍງັມຕີວົແທນຈາກ 07 

ຫອ້ງການອອ້ມຂາ້ງເມອືງເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ ແລະນກັສໍາມະນາກອນເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 41 ຄນົ, ຍງິ 14 ຄນົ (ຄກບ 

ທີ່ ເປນັຕວົແທນຈາກ 06 ບາ້ນມ ີ24 ຄນົ, ຍງິ 06 ຄນົ, ພະນກັງານເມອືງ 09 ຄນົ, ຍງິ 04 ຄນົ, ພະນກັງານແຂວງ 

02 ຄນົ, ຍງິ 02 ຄນົ, ໂຄງການ ຈໄີອແຊດັ 03 ຄນົ, ຍງິ 01 ຄນົ. 

ຕາຕະລາງທ ີ1: ສງັລວມກດິຈະກາໍທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ດລ ກດິຈະກາໍ ວນັທເີລີ່ ມ ວນັສໍາເລດັ ເຊົາ້ ແລງ 

1 ຝກຶອບົຮມົແນະນາໍວທິນີາໍໃຊປ້ຶມ້ຄູ່ມບືດົບາດຍງິ-ຊາຍ (Gender 
Learning set) 

25/3/2019  26/03/2019  ເຊົາ້  ແລງ 

2 

ຝກຶອບົພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ຕດິພນັກບັການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະເຕກັຂັນ້ພືນ້ຖານໃນການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້
ບາ້ນ 

27/3/2019  27/3/2019  ເຊົາ້  ແລງ 

3 
ລງົຕດິຕາມ ຄກບ ຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ 

ຊື່ ບາ້ນ   ເຊົາ້ ແລງ

ກ ບາ້ນ ໜອງປງີ 28/3/2019  28/3/2019  ເຊົາ້   

ຂ ບາ້ນ ກວມຂະໂຍມ 28/3/2019  28/3/2019    ແລງ 

ຄ ບາ້ນ ຫຍາ້ແວດ 29/3/2019  29/3/2019  ເຊົາ້   

ງ ບາ້ນ ຫຍາ້ຫວາຍ 29/3/2019  29/3/2019    ແລງ 

ຈ ບາ້ນ ສະອາງ 30/3/2019  30/3/2019  ເຊົາ້   

ສ ບາ້ນ ຂະຫຍູ ້ 30/3/2019  30/3/2019    ແລງ 

4 ຈດັປະຊຸມສະຫູຼບສງັລວມທນິງານພາກສະໜາມ ແລະກາໍນດົແຜນຕ່ໍໄປ   30/3/2019    ແລງ

2.1 ຜນົໄດຮ້ບັຈາກກດິຈະກາໍຝກຶອບົຮມົແນະນາໍການນາໍໃຊປ້ຶມ້ຄູ່ມ ືບຍຊ (Gender	Learning	Set) (25-

26/03/2019)	
ການຝກຶອບົຮມົແນະນາໍວທິນີາໍໃຊຄູ່້ມບືດົບາດຍງິ-ຊາຍ (Gender	Learning	Set) ໄດຈ້ດັຂຶນ້ທີ່ ຫອ້ງປະຊຸມຂະແ

ໜງ ສາທາລະນະສຸກເມອືງ ບວົລະພາ ແລະປະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມແຜນການ ທີ່ ທາງໂຄງການ GIZ ຮ່ວມມກືບັກອງ

ເລຂາ ຄກມ ໄດກ້າໍນດົໃວ.້  ເຖງິແມວ່້າ ການຝກຶອບົຮມົໃນຄັງ້ນີຈ້ະມເີວລາຈາໍກດັກໍ່ ຕາມ ແຕ່ກໄໍດຮ້ບັໝາກຜນົຕາມເປົາ້ 

ໝາຍທີ່ ໂຄງການວາງໃວ ້ ເຊິ່ ງທມີງານສາມາດສງັເກດຕລີາຄາໄດວ່້າປະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມແຜນການທີ່ ທາງໂຄງການໄດວ້າງ

ເອາົໃວ ້ກຍໍອ້ນວ່ານກັສໍາມະນາກອນທຸກຄນົໆມຄີວາມຫາ້ວຫນັ ເອ ົໄຈ ໃສ່ປະຕບິດັໂມງເວລາ ມຄີວາມຕັງ້ໜາ້ໃນການແລກ 

ປ່ຽນບດົຮຽນ ເຊິ່ ງກນັ ແລະກນັດວ້ຍບນັຍາກາດພດົຟືນ້ ແລະເບກີບານມ່ວນຊື່ ນ.  ເຊິ່ ງມນັສາມາດສະແດງອອກໃນເວລາ
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ຝກຶຊອ້ມສອນສາທດິພາຍໃນຫອ້ງຮຽນທຸກໆກຸ່ມ ແມ່ນກະກຽມບດົສອນດ ີ ແລະການອະທບິາຍແມ່ນໄດຕ້າມເປົ ້າ້ໝາຍຄູ

ຝກຶ ໄດກ້າໍນດົເອາົໃວ.້ 

ແຕ່ຄຽງຄູ່ກບັຈດຸດກ່ີາວມານີ ້ ຍງັບ່ໍປດັສະຈາກໄດບ້ນັດາຈດຸອ່ອນຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້ແມ່ນນກັສໍາມະນາກອນເກອືບເຄິ່ ງ

ໜຶ່ ງ ທີ່ ມາເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົຊຸດນີ ້ແມ່ນເປນັຄນົໄໝ່ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍທນັຊນິເຄຍີກບັການນາໍໃຊຄູ່້ມດືັ່ ງກ່າວນີ ້ແລະ

ອກີປະການນຶ່ ງ ການກະກຽມອຸບປະກອນສານສອນຂອງຄູຝກຶ ແມ່ນໄດເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ ການສະເໜໂີຄງປະກອບຂອງປຶມ້ຄູ່ມື

ຫຼາຍກວ່າການສອນລງົລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຫວົຂໍ.້  ຈຶ່ ງເຮດັໃຫນ້ກັສໍາມະນອກກອນຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຍງັບ່ໍທນັເຂົາ້ ໄຈເນືອ້

ໃນຂອງບດົສອນປານໃດ.  ສະນັນ້, ຈຶ່ ງສງັເກດຕລີາຄາໄດວ່້ານກັສໍາມະນາກອນປະມານ 30% ແມ່ນບ່ໍສາມາດນໍາເອາົຫຼກັ 

ສູດດັ່ ງນີລ້ງົໄປຖ່າຍທອດໃຫຊ້າວບາ້ນໃນຕ່ໍໜາ້ໄດຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ ໃນອະນາຄດົ ຖາ້ໂຄງການຫາກບ່ໍໍຂດັຈອ້ນເອາົຄູຝກຶຂັນ້

ບາ້ນ ໂດຍອງີໃສ່ 06 ມາດຖານການຂດັເລອືກຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

ສະນັນ້, ຈຶ່ ງສະເໜໃີຫໂ້ຄງການຄດັເລອືກ ເອາົຄູຝກຶຂັນ້ບາ້ນ ທີ່ ຈະນາໍເອາົບດົຮຽນ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ລງົ ໄປຖ່າຍທອດໃຫ ້
ຊາວບາ້ນນັນ້ຕອ້ງໄດຂ້ດັເລອືກເອາົຕາມ 06 ມາດຖານທີ່ ກາໍນດົໃວມ້ດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີຄ້:ື 

1. ຜູທ້ີ່ ສາມາດເດນີທາງໄປມາສະດວກ 

2. ຜູທ້ີ່ ມວີາດທະສນິໃນການເວົາ້ການວ່າ ແລະສາມາດສື່ ສານກບັຊຸມຊນົໄດດ້ ີ
3. ຜູທ້ີ່ ສາມາດນອນຄາ້ງຄນືບ່ອນອື່ ນໆ ໄດ ້
4. ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສນົ ໄຈຢາກເປນັຄູຝກຶບດົບາດຍງິ-ຊາຍຂັນ້ບາ້ນ 
5. ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູກ່້ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍໄດດ້ ີ
6. ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມເຂົາ້ ໄຈວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັທີ່ ດພໍີສມົຄວນ 

2.2 ຜນົໄດຮ້ບັຈາກກດິຈະກາໍຝກຶອບົຮມົພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ແລະເຕກັຂັນ້ພືນ້ຖານໃນການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້

ບາ້ນ (27/03/2019) 
ການຝກຶອບົຮມົຫວົຂໍ ້ ພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ທີ່ ຕດິພນັກບັການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ

ເຕກັຂັນ້ພືນ້ຖານ ໃນການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ແມ່ນເປນັຫວົຂໍຝ້ກຶອບົຮມົທສີອງ ທີ່ ສບືຕ່ໍຈາກການຝກຶອມົຮມົບດົບາດ

ຍງິ-ຊາຍ (Gender	Learning	Set) ເຊິ່ ງກດິຈະກາໍນີໄ້ດຈ້ດັຂຶນ້ໃນມືວ້ນັທ ີ27/03/201.  ເຊິ່ ງການຝກຶອບົຮມົຫວົຂໍນ້ີ ້

ກມໍຄີວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຕ່ໍຜູນ້າໍຂັນ້ບາ້ນ ເວົາ້ສະເພາະແມ່ນ ຄກບ ແລະມນັເປນັຫຼກັສູດສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ 

ຄກບ ແລະພາກສ່ວນວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ເມອືງ ທີ່ ທາງໂຄງການ GIZ ໂດຍຮ່ວມມກືບັອງົການ AFC	ໄດພ້ດັທະນາ

ຂຶນ້ມາໄໝ່ ຊຶ່ ງຫຼກັສູດໄດເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜ່ໍ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ເປນັຕົນ້ຕໍ.	

ຫຼກັສູດການຝກຶອບົຮມົພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ຕດິພນັກບັວຽກງານອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຫນິໜາມໜ່ໍ ໄດອ້ອກ

ແບບມາໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ, ຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ, 

ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນຂັນ້ບາ້ນ ແລະພາກສ່ວນວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ເມອືງ ໃຫເ້ຂົາ້ ໄຈແຈງ້ກ່ຽວກ່ຽວກບັ

ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານໃນການເປນັຜູນ້າໍທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັຕ່າງໆ ໃນຂງົເຂດວຽກງານ ທີ່ ຕນົເອງຮບັ 

ຜດິຊອບ. 	

ການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອລາຍງານຜນົການກວດກາລາດຕະເວນ ກແໍມ່ນວຽກງານທີ່ ເປນັຈດຸ ໄຈກາງຂອງການ

ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ.  ສະນັນ້, ທຸກໆຄັງ້ທີ່ ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນໄດສໍ້າເລດັພາລະກດິຈາກການກວດກາລາດຕະເວນ

ພືນ້ທີ່  ຕອ້ງໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ພບົເຫນັຕະຫຼອດຮອດໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ່າງໆ 

ແລະວທິກີານແກໄ້ຂໃນໄລຍະສັນ້ ແລະຍາວເປນັຕົນ້.	

ຈດຸດໃີນການຝກຶອບົຮບົຄັງ້ນີ ້ແມ່ນທາງໂຄງການ ໄດເ້ຊນີ ຄກບ ແຕ່ລະບາ້ນມາໝດົຄນົທຸກຄນົ ເພື່ ອພອ້ມກນັຮຽນຮູ ້

ເຕກັນກິວຊິາການໄໝ່ໆ ກ່ຽວກບັພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍທີ່ ຕດິພນັກບັການອະນຸລກັ ແລະການຈດັປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອ

ເຜຍີແຜ່ຜນົການກວດກາລາດຕະເວນ ເຊິ່ ງພວກເຮາົສາມາດສງັເກດຕລີາຄາໄດວ່້າທຸກຄນົໆເຂົາ້ ໄຈເຕກັນກິການຈດັປະຊຸມ
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ຂັນ້ບາ້ນ ແລະການແລກປ່ຽນບດົຮຽນວທິບໍີລຫິານຄຸມ້ຄອງກບັບາ້ນອື່ ນໆ ພອ້ມໆກນັ ແລະເຂົາ້ ໄຈນະໂຍບາຍໂຄງການ 

ພອ້ມທງັທດິຊືນ້ໍາຂອງ ຄກມ ໄປໃນທດິທາງດຽວ ໂດຍປດັສະຈາກຂໍຂ້ດັແຍງ້ໃນເວລາກບັໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ບາ້ນ	

2.3 ຜນົສໍາເລດັຈາກການລງົຕດິຕາມ ຄກບ ຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ (28-30/03/2019) 
ກດິຈະກາໍການລງົຕດິຕາມການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນຂອງທມີງານ ໃນຄັງ້ນີ ້ ກໄໍດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັຕາມແຜນການ 

ແລະວນັເວລາໂຄງການໄດກ້າໍນດົເອາົ ໃວ.້  ເຊິ່ ງທມີງານຄູຝກຶສາມາດສງັເກດຕລີາຄາກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວນີ ້ ໂດຍລວມແລວ້ 

ແມ່ນນກັສໍາມະນາກອນແຕ່ລະບາ້ນ ແມ່ນເຮດັໜາ້ທີ່ ໄດດ້ຕີາມລະດບັຄາດໝາຍທີ່ ໄດວ້າງເອາົໃວ ້ ເນື່ ອງຈາກວ່ານກັສໍາມະ

ນາກອນ ແຕ່ທ່ານມຄີວາມຕັງ້ ໄຈສູງ, ເອາົ ໄຈ ໃສ່ໃນການນດັໝາຍພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົມາເຕົາ້ໂຮມ ແລະຕະຫຼອດຮອດການກະ 

ກຽມສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ແມ່ນມຄີວາມພອ້ມຕາມແຜນການທີ່ ໄດວ້າງເອາົ.  ນອກຈາກນັນ້ ຍງັສງັເກດເຫນັວ່າມບີາງບາ້ນ 

ແມ່ນເຮດັໄດດ້ກີວ່າການຝກຶຊອ້ມຢູ່ໃນຫອ້ງຮຽນ ຜນົການລາຍງານແຕ່ລະບາ້ນນັນ້ ກເໍຮດັໄດດ້ເີຊັ່ ນກນັ.	

ອງີໃສ່ຜນົຂອງການປະຕບິດັງານຕວົຈງີຂັນ້ບາ້ນ ສາມາດສງັເກດຕລີາຄາຜນົຂອງການລາຍງານ ພບົວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ 

ແມ່ນຈະເນັນ້ໃສ່ລາຍງານ ຕາມກອບທີ່ ທມິງານໄດກ້າໍນດົຂອບຕາຍຕວົໃວຄ້:ື (ກ) ຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍມາລາຍງານ ໂດຍລວມເປນັ 

ຂໍາ້ມູນທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັເກອືທງັໝດົທຸກໆບາ້ນຈະລາຍງານວ່າ: ເຫນັສດັປ່າຊະນດິຕ່າງໆ, ເຫນັຮອຍຕນີສດັ, ເຫນັແຮວ້, ເຫນັ

ຕູບ ແລະເຫນັຮ່ອງຮອຍການຕດັໄມ,້ (ຂ) ມກີານເກບັຂໍມູ້ນໃວເ້ປນັຫຼກັຖານ ແລະ (ຄ) ການບນັທກຶລງົໃສ່ແບບຝອມ

ຕາມເຕກັນກິພືນ້ຖານທີ່ ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນັໄດຮ້ຽນມາ	

ຄຽງຄູ່ກບັຈດຸດນີັນ້ ກຍໍງັສງັເກດຕລີາຄາໄດວ່້າຍງັມຢູ່ີສາມຈດຸອ່ອນໃຫຍ່ໆ ທີ່ ໂຄງການຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍນາໍໄປປບັປຸງເຊັ່ ນ: 

(1) ຜນົການລາຍງານຍງັມລີກັຊະນະລວມໆ, (2) ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນ ຍງັບ່ໍສາມາດກາໍໜດົບຸກຄນົເປົາ້ໝາຍ

ທີ່ ເປນັຜູບຸ້ກລຸກ ແລະຝ່າຝນືກດົໝາຍປ່າສະຫງວນໄດ,້ ແລະ(3) ການກວດກາລາດຕາເວນ ຍງັຂາດເຕກັນກິໃນການປອ້ງ

ກນັ, ການປາບປາມ ແລະການຈບັກຸມຜູກ້ະທໍາຜດິກດົໝາຍ ເຊິ່ ງບນັດາຈດຸອ່ອນດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢ່າງ

ໄວວາ ເພາະມນັເປນັບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດຕ່ໍກບັວຽກງານການອະນຸລກັ	

2.4 ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະຊຸມຮ່ວມກບັທມິງານ ຫຼງັຈາກເປດີກອງປະຊຸມຢູ່ຂັນ້ບາ້ນທງັ 06 ບາ້ນໄດຕ້ກົລງົ

ກບັທມິງານ: 
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວນັທ ີ30/03/2019 ພາຍຫຼງັທີ່ ສໍາເລດັວຽກຕດິຕາມ ຄກບ ຈດັປະຊຸມແຕ່ລະບາ້ນສໍາເລດັເປນັທີ່ ຮຽບ

ຮອ້ຍແລວ້ທມີງານ ກໄໍດໃ້ຊເ້ວລາປະມານຊົ່ ວໂມງໜຶ່ ງ ເພື່ ອປະຊຸມທມີງານ.  ເຊິ່ ງຈດຸປະສງົຂອງການປະຊຸມທມີງານ 

ແມ່ນແນໃສ່ກວດກາຕລີາຄາໝາກຜນົຂອງການປະຕບິດັງານພາກສະໜາມ ແລະສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ ເຊິ່ ງຜນົໄດຮ້ບັຈາກ

ການປະຊຸມທມີງານໄດຕ້ກົລງົເປນັເອກະພາບ 07 ຫວົຂໍໃ້ຫຍ່ ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ ງຕ່ໍລງົໄປລຸ່ມນີຄ້:ື 

1. ເຫນັດເີປນັເອກະພາບ ແບບຟອມເກບັກາໍຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການກວດກາລາດຕະເວນ ໃຫນ້າໍໃຊແ້ບບຟອມເກົ່ າ 

2. ເຫນັດເີປນັເອກະພາບສໍາລບັບດົກ່າວເປດີ-ກ່າວປດິຂອງແຕ່ລະບາ້ນ ແມ່ນອງີໃສ່ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງແຕ່

ບາ້ນ ແລະຈະບ່ໍໄດກ້າໍນດົຕາຍໂຕ 

3. ເຫນັດເີປນັເອກະພາບກ່ຽວກບັຜນົການນກວດກາລາດຕະເວນ ແລະແຜນການກວດກາລາດຕະເວນຕອ້ງ ໄດບ້ນັ 

ທກຶລງົໃສ່ໃນບດົລາຍງານການກວດກາລາດຕະເວນໃນແຕ່ລະຄັງ້ ໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະລະອຽດຄບົຖວ້ນ 

4. ເຫນັດໃີຫທ້າ້ວ ຄໍາຫຼາ້ ເຂົາ້ຮ່ວມນາໍແຕ່ລະບາ້ນ ຫຼ ືຖາ້ເປນັໄປໄດ ້ກໃໍຫເ້ລີ່ ມເຂົາ້ຮ່ວມນາໍ ນບັຕັງ້ແຕ່ຝກຶອບົຮມົ
ຢູ່ຂັນ້ເມອືງ 

5. ເຫນັດເີປນັເອກະພາບກນັ ໃຫປ້ະຕບິດັຄເືກົ່ າາກ່ຽວກບັແຈງ້ການກ່ອນເຂົາ້ກວດກາລາດຕະເວນ ບ່ໍມກີານປ່ຽນ 

ແປງ. ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການກວດກາລາດຕະເວນແລວ້ກໃໍຫຈ້ດັກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັປະຊາຊນົພາຍໃນບາ້ນ ເພື່ ອ

ແຈງ້ຜນົການກວດກາລາດຕະເວນ 

6. ເຫນັດເີປນັເອກະພາບແຜນຝກຶອບົຮມົຄັງ້ຕ່ໍໄປ ໂຄງການຈະແຈງ້ໃຫທ້ມີງານ AFC ພາຍຫຼງັ 10/04 /2019  
7. ເຫນັດເີອກະພາບກາໍນດົບາ້ນທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົຄັງ້ຕ່ໍໄປແມ່ນຈະເຮດັເປນັສອງຊຸດ, ຊຸດທີ

ໜຶ່ ງກາໍນດົເອາົ 6 ບາ້ນ ແລະຊຸດທສີອງແມ່ນກໍານດົ 7 ບາ້ນ  
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III. ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ: 
ໂຄງການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ຕາມເປົາ້ໝາຍລວມຂອງ

ໂຄງການໄດວ້າງອອກຄ:ື ການສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ‘ການຄຸມ້ຄອງແບບມສ່ີວນຮ່ວມກບັບາ້ນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງຕ່າງໆ ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍວທິກີານປກົປກັຮກັສາ ແລະຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແນໃສ່ການນາໍໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ’. ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ໄດຮ້ບັຜນົດໄີປໃນທດິທາງບວກ ແລະ

ເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກບັການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະມກີານພດັທະນາ ໄປຄວບຄູ່ກນັກບັການມສ່ີວນຮ່ວມກບັຊຸມຊນົ ນບັ

ຕັງ້ແຕ່ການບໍລຫິານຈດັການຂັນ້ຕົນ້ ລະຫວ່າງອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຊຸມຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການກາໍນດົສດິ, 

ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາ 

ມະຊາດ ເພື່ ອນໍາມາໝນູໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃນຊນົນະບດົ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. 

ສະນັນ້, ເພື່ ອຢາກໃຫພ່ໍ້ແມ່ປະຊາຊນົ ແລະອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການປກົປກັຮກັສາ

ຊວີະນາໆພນັ, ລະບບົນເິວດວທິະຍາ ແລະການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ ແລະວດັທະນາທໍາທີ່ ມຄ່ີາ

ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໃຫກ່້າວໜາ້ໄປເລື່ ອຍໆ ເຊິ່ ງໃນປະຈບຸນັນີໄ້ດເ້ລີ່ ມມໜ່ໍີແໜງທາງດາ້ນລາຍຮບັ

ຈາກການເກບັຄ່າບໍລກິານ ເຂົາ້ທ່ຽມຊມົຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟ ໂດຍເນັນ້ໜກັໃສ່ການນາໍໃຊພູ້ມປນັຍາຂອງຊາວບາ້ນເຂົາ້ໃນ

ຂະບວນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມທີ່ ມປີະສດິທພິາບ (ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ, ການກວດກາຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ/ການສາ້ງຖານ

ຂໍມູ້ນ, ການກວດກາລາດຕາເວນ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ການປູກຈດິສໍານກຶ, ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 

ແລະການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົ) ເປນັຕົນ້. 

ໂຄງການ GIZ ໄດພ້ດັທະນາລະບບົຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂຶນ້ມາ ເພື່ ອແນໃສ່ແກໄ້ຂໃນກລໍະນ ີ ທີ່ ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ມຈີາໍກດັ ແລະງບົປະມານຈາໍກດັ.  ດັ່ ງນັນ້, ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ

ຂັນ້ບາ້ນ ແລະຂັນ້ເມອືງ ແມ່ນມຜີນົປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເພາະວ່າປະຊາຊນົຈະເປນັເຈ ົາ້ການໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະປກົ

ປກັຮກັສາປ່າສະຫງວນ ໂດຍມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ. ເພື່ ອເຮດັໃຫຂ້ະບວນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມດັ່ ງກ່າວດໍາເນນີໄປໄດດ້ນີ ັນ້

ສິ່ ງສໍາຄນັ ແມ່ນຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງທີ່ ດຄີ:ື ເຄາົລບົສດິ ແລະເຄາົລບົລະບຽບກດົໝາຍ (ລະບຽບ

ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະຂໍຕ້ກົລງົເຂດອະນຸລກັ), ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ເີວທໃີນການປກຶສາຫາລສືນົທະນາກນັ (ແບບມສ່ີວນ

ຮ່ວມ) ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເປນັເອກະພາບໃຫກ້ບັທຸກໆພາກສ່ວນ, ມຄີວາມຍຸດຕທໍິາ ແລະເທົ່ າທຽມກນັໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, 

ຮ່ວມກນັກາໍນດົວໃິສທດັ ແລະຍຸດທະສາດ, ມກີານແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຈາກ (ການທ່ອງທ່ຽວ, ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າ

ຂອງດງົ, ການກວດກາລາດຕາເວນ, ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ), ມຄີວາມເຊື່ ອຖໄືດໃ້ນການຕດັສນິໃຈ, 

ມຄີະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ (ຂັນ້ບາ້ນ ແລະຂັນ້ເມອືງ) ເພື່ ອເປນັສະຖາບນັຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຊ່ວຍເຫຼອືໃນການແກໄ້ຂ

ບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້, ປດັໄຈຕົນ້ຕໍນາໍໄປສູ່ຜນົສໍາເລດັ ແມ່ນການກາໍນດົເອາົພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງເຂົາ້ມາມສ່ີວນໃນ

ການກາໍນດົນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ການກາໍນດົນະໂຍບາຍທີ່ ແຈ່ມແຈງ້, ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ການກາໍນດົສດິ 

ແລະໜາ້ທີ່ ຕ່າງໆ ພອ້ມທງັການກາໍນດົກອບໃນການຮ່ວມມ,ື ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ ແລະການກາໍນດົກນົໄກໃນການຊີ ້

ນາໍ-ນາໍພາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆ.  ສະນັນ້ ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ ກແໍມ່ນເປນັຂະບວນການທີ່ ສໍາ 

ຄນັທີ່ ສຸດ ທີ່ ເພິ່ ນໄດກ້າໍນດົໃວໃ້ນຮູບແບບການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 

ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານເຢຍລະມນັ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍໂຄງການຮ່ວມມື

ລາວ-ເຢຍລະມນັ (GIZ) ຈຶ່ ງໄດຈ້ດັໃຫມ້ກີານຝກຶອບົຮມົໃນຫວົຂໍ:້ ສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ແລະ
ວທິກີານຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ພາຍຫຼງັທີ່ ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕາເວນ ສໍາເລດັການລາດຕະເວນ ໃຫແ້ກ່ຄູຝກຶຂັນ້ເມອືງ  
ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວບຄູ່ກນັໄປກບັການຈດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ

ໃນແຕ່ລະຂັນ້, ຄະນະກາໍມະການຊີນ້າໍໂຄງການແຂວງ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ເພື່ ອໃຫເ້ປນັໄປຕາມແນວທາງນະ 

ໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານລາວຄ:ື ການສາ້ງແຂວງໃຫເ້ປນັຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສາ້ງເມອືງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ແລະ

ສາ້ງບາ້ນໃຫເ້ປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ.  ການເປນັຜູນ້າໍທີ່ ດທີີ່ ຕດິພນັກບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈຶ່ ງມຄີວາມ

ຈາໍເປນັ ແລະແທດເໝາະກບັສະພາບການພດັທະນາຄນົ ແລະເສດຖະກດິສງັຄມົໃນປະຈບຸນັ. 
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IV. ຈດຸປະສງົຂອງການຝກຶອບົຮມົ 
ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍຂອງການຝກຶອບົຮມົໃນຄັງ້ນີ ້ແມ່ນຢາກເຕົາ້ໂຮມເອາົຄູຝກຶຂັນ້ເມອືງ ທີ່ ເຄຍີຜ່ານການຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶ

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (GTOT) ທງັສອງຄັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ ເພື່ ອມາປກຶສາຫາລກືນັ ພອ້ມທງັແນະນາໍການນາໍໃຊປ້ຶມ້ຄູ່ມໃືໝ່ທີ່ ທາງ

ໂຄງການ GIZ‐AFC ໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ມາໃໝ່ ແລະຈດຸປະສງົສະເພາະແມ່ນ: 

1. ເພື່ ອແນະນາໍຊຸດຄູ່ມ ືແລະວທິກີານນາໍໃຊຄູ່້ມບືດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທີ່ ຕດິພນັກບັການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜ່ໍ ໃຫແ້ກ່ທມິງານວຊິາການຄູຝກຶຂັນ້ບາ້ນທີ່ ຄດັເລອືກໄດ ້

2. ປະເມນີ ແລະຄດັເລອືກເອາົນກັສໍາມະນາກອນ ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມພອ້ມໃນການນາໍເອາົວຽກງານການສົ່ ງເສມີບດົບາດ

ຍງິ-ຊາຍທີ່ ຕດິພນັກບັການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍລງົໄປເຜຍີແຜ່ 

3. ຊ່ວຍທມີງານທີ່ ຄດັເລອືກເປນັຄູຝກຶຂັນ້ເມອືງໃນການວາງແຜນເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍ ແລະກະກຽມຄວາມພອ້ມ

ໃຫແ້ກ່ເຂາົເຈ ົາ້ ໃນການລງົໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ ໃນບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ 

4. ຝກຶແອບ ແລະຕດິຕາມ ຄກບ ຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອລາຍງານການກວດກາລາດຕະເວນ 

V. ຂະບວນການຝກຶອບົຮມົ 
ການຝກຶອບົຮມົການນາໍໃຊປ້ືມ້ຄູ່ມສືົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ແລະວທິກີານຈດັກອງປະຊຸມ

ຂັນ້ບາ້ນ ພາຍຫຼງັທີ່ ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕາເວນພາຍຫຼງັສໍາເລດັການລາດຕະເວນ ໃຫແ້ກ່ຄູຝກຶຂັນ້ເມອືງ ແມ່ນໄດຈ້ດັ

ຂຶນ້ທີ່ ຫອ້ງປະຊຸມຂອງຂະແໜງສທາລະນະສຸກເມອືງບວົລະພາ. ໃນນັນ້, ການຝກຶອບົຮມົໃນຫອ້ງຮຽນ ແມ່ນມທີງັໝດົ 

03 ວນັ ເຊິ່ ງຈດັຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ25-27 ມນີາ 2019.  ນອກຈາກນັນ້ແລວ້ ຍງັໄດລ້ງົຝກຶຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໜາມ

ອກີເປນັເວລາ 03 ວນັ (28-30/03/2019) ລວມທງັໝດົມຫີກົບາ້ນເປົາ້ໝາຍທດົລອງໃນຊຸດທໜີຶ່ ງ ເຊິ່ ງແຕ່ລະວນັ 

ແມ່ນສາມາດຈດັກອງປະຊຸມ ໄດສ້ອງບາ້ນ. 

ຂະບວນການຝກຶອບົຮມົໃນແຕ່ລະວນັ ໄດຈ້ດັໃຫມ້ໜີຶ່ ງກຸ່ມຮບັຜດິເປນັສດິເວນປະຈາໍຫອ້ງ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບສງັລວມ

ບດົຮຽນທີ່ ໄດຮ້ຽນຮູແ້ຕ່ລະມືກ່້ອນຈະເຂົາ້ບດົຮຽນໄໝ່.  ນອກຈາກນັນ້ ຍງັໄດແ້ບ່ງກຸ່ມຍ່ອຍສນົທະນາ ແລະຫຼິນ້ເກມ 

(ແຕ່ລະກຸ່ມກ ໍໄດຄ້ດິຄົນ້ເກມມາຫຼ ິນ້ໃນຫອ້ງປະຈາໍວນັຢ່າງໜອ້ຍກຸ່ມລະ 1 ເກມຕ່ໍວນັ) ເຊິ່ ງມກີານສະລບັສບັປ່ຽນກນັໄປ

ຢ່າງມບີນັຍາກາດໃນການຮຽນ, ມຄີວາມຟດົຟືນ້ເບກີບານມ່ວນຊື່ ນໃນເວລາຝກຶອບົຮມົ. 

ເຊິ່ ງພາຍຫຼງັທີ່ ຝກຶສໍາເລດັແຕ່ລະຫວົຂໍ ້ ຄູຝກຶກໄໍດນ້າໍພານກັສໍາມະນາກອນຝກຶຊອ້ມຕວົຈງີຢູ່ພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ ທດັຕ່ໍ

ຈາກນັນ້ຄູຝກຶ ກໄໍດສ້ງັລວມ ແລະຕອບຄໍາຖາມ ເພື່ ອແກຂໍ້ຂ້ອ້ງ ໄຈຂອງນກັສໍາມະນາກອນກ່ອນອະນຸຍາດໄປພກັຜ່ອນແຕ່

ວນັ. ມືທ້ດັໄປກ່ອນຈະເຂົາ້ບດົຮຽນໃໝ່ ກສໍະເໜໃີຫສ້ບີເວນຂຶນ້ທບົທວນບດົຮຽນເກົ່ າທີ່ ໄດຮ້ຽນໃນມືຜ່້ານມາ.  ກດິຈະ 

ກາໍການທບົທວນບດົຮຽນເກົ່ າ ແມ່ນສະເໜໃີຫນ້ກັສໍາມະນາກອນຢນືເປນັວງົມນົ ແລວ້ເອາົໝາກບານໂຍນໃຫຖ້າ້ໃຜຮບັໄດ ້

ກຈໍະໄດຕ້ອບບດົຮຽນທີ່ ໄດຮ້ຽນຮູໃ້ນມືທ້ີ່ ຜ່ານມາ.  ຫຼງັຈາກນັນ້ ຄູຝກຶກ ໍໄດສ້ະຫຸຼບບດົຮຽນຄນືອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ ເພື່ ອສາ້ງ

ຄວາມຊງົຈາໍທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ນກັສໍາມະນາກອນ. 

ການປະເມນີຜນົຝກຶອບົຮມົ ແມ່ນໄດເ້ຮດັສອງຄັງ້ຄ:ື ກ່ອນ ແລະພາຍຫລງັການຝກຶອບົຮມົ ເຊິ່ ງຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍຂອງ

ການປະເມນີຜນົ ແມ່ນແນ່ໃສ່ວດັແທກຄວາມເຂົາ້ ໄຈ ແລະຄວາມຮບັຮູຂ້ອງນກັສໍາມະນາກອນຕ່ໍບດົຮຽນທີ່ ໄດຮ້ຽນມາ 

ແລະຜນົຂອງການປະເມນີທງັສອງຄັງ້ສາມາດສງັລວມໄດໂ້ດຍຫຍໍມ້ດີັ່ ງນີຄ້:ື 

1. ມນີກັສໍາມະນາກອນເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົທງັໝດົ 33 ຄນົ (100%) ແລະໃນນັນ້ມ ີ16 ຄນົ (48%) ຕອບວ່າ

ບ່ໍເຄຍີຜ່ານການຝກຶອບົຮມົໃນຫວົຂໍດ້ັ່ ງກ່າວນີມ້າກ່ອນ  

2. ສະພາບລວມຂອງການຝກຶອບົຮມົ ໂດຍຕລີາຄາລວມປະມານ 95% ແມ່ນຕອບວ່າຈດັໄດດ້,ີ 5% ຕອບວ່າ

ປານກາງ 

ອງີໃສ່ຜນົຂອງການປະເມນີຫລງັການຝກຶອບົຮມົ ຈຶ່ ງສາມາດສະຫູຼບສງັລວມ ເອາົບນັດາຂໍສ້ະເໜ ີ ຂອງນກັສໍາມະນາ

ກອນ ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ ງຕ່ໍລງົໄປລຸ່ມນີຄ້:ື  

1. ຢາກໃຫຄູ້ຝກຶຈດັຝກຶອບົຮມົຕື່ ມອກີ ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມກາ້ຫານໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ 
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2. ຢາກຝກຶອບົຮມົການເຮດັບດົບນັທກຶ, ການຂຽນບດົລາຍງານ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 
3. ຢາກໃຫເ້ພີ່ ມມືໃ້ນການຝກຶອບົຮມົຕື່ ມອກີ ເພາະວ່າເວລາຂອງການຝກຶອບົຮມົສັນ້ໂພດ 
4. ຢາກຝກຶອບົຮມົການເປນັພທິກີອນ ແລະການເປນັຜູນ້າໍທີ່ ດຕີື່ ມອກີ 
5. ຢາກຝກຶອບົຮມົການການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງທີ່ ດໃີນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

6. ຢາກໃຫອ້າຈານຝກຶລງົເລກິແຕ່ລະຫວົຂໍກ້ວ່າເກົ່ າ 

ກ. ສະພາບລວມຂະບວນການຝກຶອບົຮມົຂອງວນັທ ີ25-26/03/2019. 
ໃນມືເ້ປດີພທິ ີໃຫກ້ຽດເຂົາ້ຮ່ວມ ເພື່ ອເປນັປະທານກ່າວເປດີພທິ ີໂດຍ ທ່ານ ຄນັທະລງັສ ີໄຊຍະລາດ, ຮອງເຈົາ້ 

ເມອືງ ບວົລະພາ ທດັຕ່ໍຈາກນັນ້ ເພິ່ ນກໄໍດມ້ອບເວທຝີກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຄູຝກຶ ເພື່ ອນາໍພານກັສໍາມະນາກອນແນະນໍາຕວົເອງ 

ພອ້ມທງັນາໍສະເໜຈີດຸປະສງົຂອງການຝກຶອບົຮມົ ຕ່ໍຈາກນັນ້ກ ໍໄດຈ້ດັເແບ່ງກຸ່ມຍ່ອຍ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ສນົທະນາ ແລະສາ້ງ

ລະບຽບການຝກຶອບົຮມົແບບມສ່ີວນຮ່ວມເຊັ່ ນ: ກາໍນດົເວລາ, ແຕ່ງຕັງ້ສດິເວນຮບັຜດິຊອບປະຈາໍວນັ ແລະນາໍພານກັສໍາ

ມະນາກອນສາ້ງບນັຍາກາດໃນແຕ່ລະວນັ.  

ບດົຮຽນທີ່ ໄດນ້າໍມາຖ່າຍທອດໃນຄັງ້ນີທ້ງັໝດົລວມມ ີ04 ພາກໃຫຍ່ເຊັ່ ນ: ພາກທ ີI: ແນະນາໍຕນົເອງ ແລະສະເໜີ

ຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັສໍາມະນາກອນຕ່ໍກອງປະຊຸມ, ພາກທ ີ II ສະເໜພີາບລວມຂອງປືຶມ້ຄູ່ມສືົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ເຫຼັມ້ ໃໝ່ (Gender	 Learning	 Set),	ພາກທ ີ III: ທບົທວນຄນືບດົຮຽນການເຮດັວຽກເປນັທມີງານ ແລະກດົໝາຍ

ການກ່ຽວກບັຫຸຼດຜ່ອນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ ແລະພາກທ ີIV: ຝກຶຊອ້ນສາທດິການສອນໃນຫອ້ງຮຽນ 

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນໄດມ້ໂີອກາດແລກປ່ຽນບດົຮຽນນາໍກນັ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງການສນົທະນາຄົນ້ຄວາ້ ກໍ ໄດ ້

ສະເໜໃີຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ນາໍສະເໜຜີນົໄດຮ້ບັຈາກການຄົນ້ຄວາ້ ພອ້ມທງັເປດີໂອກາດໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນຖາມ-ຕອບບດົ 

ຮຽນ ແລະ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງການສອນແຕ່ລະບດົນັນ້ຄູຝກຶ ກໍມກີານສະຫຸຼບສງັລວມຄນືອກີຄັງ້ໜຶ່ ງກ່ອນຈະອະນຸຍາດໃຫ ້

ນກັສໍາມານກອນພກັຜ່ອນໃນແຕ່ລະວນັ. 

 ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຝກຶອບົຮມົແນະນາໍການນາໍໃຊຄູ່້ມບືດົບາດຍງິ-ຊາຍ (Gender	Learning	Set)	
ສະຫຼຸບລວມໂດຍຫຍໍທ້ງັ 8 ກຸ່ມ: 

ດາ້ນດ:ີ 
- ເບິ່ ງໂດຍລວມແລວ້ ທຸກໆກຸ່ມມກີານກະກຽມບດົສອນໄດດ້ ີກ່ອນຂຶນ້ສອນສາທດິ ພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ 

- ພະນກັງານຂັນ້ເມອືງ ແມ່ນມປີະສບົການມາແລວ້ ສາມາດເຮດັເປນັແບບຢ່າງໃຫກ້ບັກຸ່ມບາ້ນ ໄດດ້ ີ

- ນກັສໍາມະນາກອນບາງຄນົມຄີວາມຄຸນ້ເຄຍີກບັເຄື່ ອງມສືດິສອນດັ່ ງກ່າວນີແ້ລວ້ 

- ທຸກຄນົມຄີວາມຕັງ້ ໄຈ, ເອາົ ໄຈ ໃສ່ໃນການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະຮຽນຮູນ້າໍກນັເປນັຢ່າງດ ີ

ດາ້ນອ່ອນ: 
- ມນີກັສໍາມະນາກອນຈາໍນວນນຶ່ ງມາເຂົາ້ຮ່ວມຄັງ້ທໍາອດິ ແລະຍງັຂາດປະສບົການໃນການສົ່ ງຄວາມຮູ ້ແລະຍງັມຂໍີ ້

ຈາໍກດັທາງດາ້ນທດິສະດ ີເພາະວ່າເວລາໃນການຝກຶຊອ້ມບ່ໍມຫຼີາຍ 

- ຄູຝກຶບ່ໍໄດຝ້ກຶລງົລາຍລະອຽດທາງດາ້ນທດິສະດ ີໃນແຕ່ລະຫວົຂໍ ້ເພາະເວລາມຈີາໍກດັ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນ

ຜູທ້ີ່ ມາໃໝ່ບ່ໍເຂົາ້ ໃຈເນືອ້ໃນດປີານໃດ 

- ຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມຈາໍນວນໜຶ່ ງ ແມ່ນເປນັຄນົໃໝ່ ຈຶ່ ງສງັເກດເຫນັວ່າການນາໍໃຊຄູ່້ມຍືງັບ່ໍທນັຄ່ອງແຄວ້ 

ຂ. ສະພາບລວມຂະບວນການຝກຶອບົຮມົຂອງວນັທ ີ27/03/2019 
ການຝກຶອບົຮມົ ພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍທີ່ ຕດິພນັກບັການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະວທິກີານ

ຈດັວາງແຜນຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ແມ່ນຈດັສບືຕ່ໍຈາກກອງປະຊຸມແນະນາໍການນາໍໃຊຄູ່້ມບືດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະຈດັຂຶນ້

ພຽງແຕ່ນຶ່ ງວນັເທົ່ ານັນ້.  ໃນນັນ້, ພາກເຊົາ້ໄດຝ້ກຶອບົຮມົຫວົຂໍກ້ານເຮດັວຽກເປນັທມີງານທີ່ ດ ີ ແລະພາວະຄວາມເປນັຜູ ້

ນາໍ.  ສ່ວນພາກບ່າຍ ໄດນ້າໍສະເໜທີດິສະດກ່ີຽວກບັເຕກັນກິຂັນ້ພືນ້ຖານໃນການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ແລະການຝກຶ

ຊອ້ນສາທດິການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ໂດຍໄດເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ວທິກີານກະກຽມດໍາເນນີກອງປະຊຸມເຊັ່ ນ: 
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 ເຕກັນກິໃນການເປນັພທິກີອນທີ່ ດ ີແລະໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງການເປນັພທິກີອນເຊັ່ ນ: 

o ການເຊນີປະທານກອງປະຊຸມຂຶນ້ເປນັປະທານ 

o ການກ່າວຕອ້ນຮບັແຂກທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

o ການກ່າວຈດຸປະສງົ ແລະແນະນໍາວາລະກອງປະຊຸມ 

o ການເຊນີປະທານກ່າວເປດີກອງປະຊຸມ 

o ການກ່າວຂອບໃຈປະທານ 

o ການເຊນີໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນຂຶນ້ຜ່ານບດົລາຍງານ 

o ການກ່າວຂອບ ໃຈຜູຂ້ຶນ້ຜ່ານບດົລາຍງານ 

o ກ່າວຂອບໃຈແກ່ຜູປ້ະກອບຄໍາເຫນັໃສ່ບດົລາຍງານການກວດກາລາດຕະເວນ 

o ໃນຕອນທາ້ຍກເໍຊນີໃຫຈ້ດັຕັງ້ພທິກີານກອງປະຊຸມຂຶນ້ຜ່ານບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ 

o ເຊນີປະທານຂຶນ້ກ່າວປດິກອງປະຊຸມ 

o ຫຼງັຈາກປະທານກ່າວປດິກອງປະຊຸມຢ່າງເປນັທາງການ ໂຄສກົກຕໍອ້ງໄດກ່້າວຄໍາ

ຂອບ ໃຈ ພອ້ມທງັກ່າວອວຍໄຊໃຫພ້ອນແກ່ປະທ່ານ ແລະແຂກທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມເປນັຕົນ້ 

ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍ ຂອງການຝກຶອບົຮມົເຕກັນກິຂັນ້ພືນ້ຖານ ໃນການຈດັປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ເສມີສາ້ງຄວາມ

ສາມາດໃຫແ້ກ່ ຄກບ, ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນຂັນ້ບາ້ນ ໃຫເ້ຂົາ້ ໄຈວທິກີານຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອລາຍງານ

ສະພາບການບຸກລຸກເຂົາ້ທໍາລາຍຊບັພະຍາກອນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ທີ່ ເກດີຂືນ້ໃນແຕ່ລະບາ້ນ ເພື່ ອລາຍງານໃຫພ່ໍ້ແມ່ປະ 

ຊາຊນົໄດຮ້ບັຊາບຕ່ໍສະພາບການບຸກລຸກປ່າສະຫງວນເຊັ່ ນ ບນັຫາການລກັລອບຕດັໄມ,້ ການລກັລອບລ່າສດັປ່າ ແລະເກບັ

ກູ ້ຄປດ ແບບຜດິກດົໝາຍ ໃນແຕ່ລະເຂດ. ພອ້ມທງັຮູຈ້ກັເຕກັນກິ ໃນການສງັລວມຂໍມູ້ນຂຽນບດົລາຍງານ ເພື່ ອນາໍສະເໜີ

ຫາຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງໄດຮ້ບັຊາບໂດຍຜ່ານກອງເລຂາ. 

ຜ່ານການລງົສງັເກດຕລີາຄາ 06 ບາ້ນ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົເຕກັນກິພືນ້ຖານໃນການຈດັປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນພບົວ່າບດົ 

ຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດໃ້ນຄັງ້ນີ ້ ສາມາດສະຫູຼບໄດວ່້າ ກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນຈະດໍາເນນີໄປໄດດ້ ີ ນັນ້ແມ່ນຂຶນ້ກບັຄວາມສາ 

ມາດ ແລະພອນສະຫວນັຂອງພທິກີອນ (ໂຄສກົ) ຖາ້ຫາກພທິກີອນບ່ໍໍເຂົາ້ໃຈພາລະບດົບາດຂອງຕນົເອງ, ບ່ໍມກີານກະ 

ກຽມທີ່ ດ ີແລະບ່ໍມພີອນສະຫວນັ ແມ່ນຈະບ່ໍສາມາດດໍາເນນີກອງປະຊຸມໄປໄດດ້ເີດດັຂາດ. 

ຄ. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຝກຶອບົຮມົ ພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ແລະເຕກັນກິການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ 

ດາ້ນດ:ີ 
- ນກັສໍາມະນາກອນເຂົາ້ ໄຈວທິກີານເຮດັວຽກເປນັທມີງານທີ່ ຕດິພນັກບັທດິສະດກີານເປນັຜູນ້າໍພາທມີງານຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

- ຄກບ ແຕ່ລະບາ້ນມຄີວາມເອກະພາບ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັ 

- ນກັສໍາມະນາກອນໄດມ້ໂີອກາດແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນການເປນັຜູນ້າໍທີ່ ດທີີ່ ຕດິພນັກບັການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນ 

- ຄກບ ແຕ່ລະບາ້ນ ແມ່ນມຄີວາມຕື່ ນຕວົສູງ ທາງດາ້ນພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ໂດຍສງັເກດໄດຈ້າກຄວາມຕື່ ນຕວົ

ໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະພາກສະໜາມ ແມ່ນເຮດັໄດດ້ຕີາມແຜນການທີ່ ຄູຝກຶໄດວ້າງ

ເອາົໃວ ້

ດາ້ນອ່ອນ: 
- ຈາໍນວນເກອືບເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ຍງັບ່ໍທນັເຄຍີເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົຫວົຂໍພ້າວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍທີ່ ດ ີ

- ເວລາມຈີາໍກດັ ຈຶ່ ງບ່ໍໄດລ້ງົທາງດາ້ນທດິສະດພີາວະຄວາມເປນັຜູນ້ໍາ 

- ພທິກີອນ ຫຼ ື ວ່າໂຄສກົ ແຕ່ລະບາ້ນມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະມພີອນສະຫວັນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ຈຶ່ ງມບີາງ

ບາ້ນເຮດັໄດດ້ ີແລະມບີາງບາ້ນເຮດັບ່ໍໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ໃນການຈດັປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ 
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VI. ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຝກຶອບົຮມົ 
 ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຂົາ້ ໃຈ, ສາມາດນາໍໃຊຄູ່້ມກ່ືຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທີ່ ໂຄງການ GIZ‐AFC ໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ມາ  

ໃໝ່ 

 ຕກົລງົເປນັເອກະພາບຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈະນາໍໃຊຄູ່້ມດືັ່ ງກ່າວນີລ້ງົເຄື່ ອນ ໄຫວໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຢູ່ຂັນ້

ບາ້ນໃນບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ ໂດຍນາໍໃຊຄູ້ທີ່ ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົມາແລວ້ຂັນ້ເມອືງ 

 ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົທຸກທ່ານ ໄດມ້ໂີອກາດທດົສອບການນາໍໃຊຄູ່້ມໃືໝ່ຢ່າງທົ່ ວເຖງີ 

 ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມສາມາດນາໍເອາົບດົຮຽນດັ່ ງກ່າວໄປຝກຶຕ່ໍຂັນ້ບາ້ນ ແລະຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ 

 ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ ໄດຮ້ຽນຮູວ້ທິກີານກະກຽມວາງແຜນລງົສະໜາມ ແລະເຕກັນກິຂັນ້ພືນ້ຖານໃນການຈດັປະຊຸມ

ຂັນ້ບາ້ນເປນັຢ່າງດ ີ

 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ຄກບ ທງັຊຸດເກົ່ າ ແລະໄໝ່ 

 ໄດທ້ດົລອງນາໍໃຊປ້ຶມ້ຄູ່ມ ືກ່ຽວກບັບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ທີ່ ໂຄງການ GIZ‐AFC ສາ້ງຂຶນ້ມາໃໝ່ກ່ຽວກບັບດົບາດ

ຍງິ-ຊາຍ ທີ່ ໂຄງການ GIZ ສາ້ງຂຶນ້ມາໃໝ່ ເພື່ ອສອນສາທດິພາຍໃນຫອ້ງຮຽນເປນັຄັງ້ທໍາອດິ 

V. ພາກສະຫູຼບ 
ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົມາເປນັເວລາ 3 ວນັເຕມັ, ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ25-27 ມນີາ 2019 ສະພາບລວມ ແມ່ນສໍາເລດັ

ຜນົຕາມທີ່ ໄດຕ້ັງ້ເປົາ້ໝາຍ.  ນກັສໍາມະນາກອນແຕ່ລະທ່ານ ແມ່ນມຄີວາມຫາ້ວຫນັມາຄົນ້ຄວາ້ຮ່ໍາຮຽນ, ມຄີວາມຕັງ້ ໄຈ

ຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນບ່ໍໄດຂ້າດ ແລະການປະກອບສ່ວນໃນການແກວ້ຽກບາ້ນຂອງນກັສໍາມະນາກອນ ແມ່ນເອາົ ໄຈ ໃສ່ ແລະມີ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບສູງຕ່ໍໜາ້ທີ່ ທີ່ ຄູຝກຶໄດມ້ອບໝາຍໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ. 

ການປະສານງານຂອງໂຄງການ ແລະກອງເລຂາ ຄກມ ແມ່ນເຮດັໄດດ້ນີບັຕັງ້ແຕ່ຂັນ້ເມອືງລງົຮອດຂັນ້ບາ້ນ ຍິ່ ງໄປ

ກວ່ານັນ້, ກອງເລຂາ ຄກມ ຍງັ ໄດສ້າ້ງເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກ່ການເດມີທາງໄປມາຂອງຄູຝກຶຕະຫຼອດ

ຮອດການສດິສອນ ເພື່ ອຖ່າຍທອດບດົຮຽນ ໃຫແ້ກ່ນກັສໍາມະນາກອນ ໄປຕາມວາລະຝກຶອບົຮມົທີ່ ໄດວ້າງໃວ.້ 

ການລງົຕດິຕາມການຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ໂດຍລວມແລວ້ສາມາດຕລີາຄາຊັ່ ງຊາ ແຕ່ລະບາ້ນເຮດັໄດດ້ພ່ໍີແມ່ປະ 

ຊາຊນົມຄີວາມເອາົ ໄຈ ໃສ່ເປນັຢ່າງສູງ, ອໍານາດການປກົຄອງທຸກໆບາ້ນໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມເືປນັຢ່າງດໃີນການນດັໝາຍ ພ່ໍແມ່

ປະຊາຊນົມາເຕົາ້ລວມຈດັປະຊຸມ.  ແຕ່ຄຽງຄູ່ກບັຈດຸດທີີ່ ກ່າວມານັນ້ ກຍໍງັບ່ໍປດັສະຈາກບນັດາຈດຸອ່ອນ ແລະຂໍຄ້ງົຄາ້ງ

ຕ່າງໆນັນ້ໄດ ້ເຊິ່ ງທມີງານຄູຝກຶສາມາດສງັເກດຕລີາຄາໄດດ້ັ່ ງນີຄ້:ື 

1. ບາ້ນທີ່ ດໍາເນນີກອງປະຊຸມໄປບ່ໍໄດດ້ ີແມ່ນພທິກີອນ ຫຼ ືວ່າໂຄສກົ ຍງັຂາດຄວາມສາມາດ ແລະ 

2. ໂຄສກົບ່ໍມພີອນສະຫວນັທາງດາ້ນການປາກເວົາ້ ຫຼ ືໂຄສກົຂາດວາທະສນິໃນການປາກເວົາ້ 
3. ໂຄສກົ ແລະປະທານກອງປະຊຸມຕັງ້ ໄຈເກນີໄປຈນົເຮດັຜນົຂອງການຈດັປະຊຸມມຫຼີກັສະນະກດົດນັ ແລະບ່ໍເປນັ

ໄປແບບທໍາມະຊາດ 

4. ການລາຍງານສ່ວນໃຫຍ່ ຍງັຂາດເນືອ້ໃນຂອງບນັຫາ, ສາຍເຫດ, ວທິແີກໄ້ຂ, ວທິປີອ້ງກນັ ແລະຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ນາໍຫາຂັນ້ເທງີ ເພື່ ອລງົມາຊ່ວຍໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ 

5. ການລາຍງານແຕ່ລະບາ້ນ ຍງັບ່ໍທນັໄດບ້ອກແຈງ້ກ່ຽວກບັວທິກີານຈດັການແກໄ້ຂບນັຫາໄພຂົ່ ມຂູ່ໄລຍະສັນ້, ໄລ 

ຍະກາງ ແລະໄລຍະຍາວ 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງ ໄດເ້ອາົ ໄຈ ໃສ່ໃນຕ່ໍໜາ້ມຄີ:ື 

- ເຕກັໃນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ, ການວໄິຈຂໍມູ້ນ ແລະການຂຽນບດົລາຍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ໃຫລ້ະອຽດ 

ແລະມເີນືອ້ໃນສມົບູນບ່ໍລາຍງານແບບດອກໄມ ້

- ປບັປຸງເນືອ້ໃນຂອງການຂຽນບດົລາຍງານແຕ່ລະບາ້ນ ຂຽນໃຫເ້ຫນັຈະກ່ຽວກບັແຈງ້ບນັຫາ, ສາຍເຫດຕ່າງໆ 

ທີ່ ຈະນາໍໄປສູ່ການແກໄ້ຂບນັຫາໃນຕ່ໍໜາ້ໄດ ້

- ປບັປຸງວທິກີານລາຍງານຂອງໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນບ່ໍໃຫລ້າຍງານແບບກວມລວມ ເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດ

ນາໍເອາົຜນົການລາຍງານມາວາງແຜນແກໄ້ຂບນັຫາໃນຕ່ໍໜາ້ໄດ ້
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ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົມາເປນັເວລາ 3 ວນັ ແລະລງົຕດິຕາມພາກສະໜາມ ສາມາດສະຫຼຸບໄດຄ້:ື 

ດາ້ນດ:ີ  
- ສໍາມະນາກອນມຄີວາມເອາົໃສ່ສູງ ເຫນັໄດຢູ່້ບ່ອນວ່າການອອກຄໍາຄດິ-ຄໍາເຫນັ, ການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ, 

ການປະຕບິດັໂມງເວລາ ແລະມຄີວາມສາມກັຄກີນັດ ີ

- ການຝກຶອບົຮມົສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍທີ່ ໄດວ້າງເອາົ ໄວ ້ ແລະການນາໍໃຊອຸ້ບປະກອນໃນການທດົລອງ ແມ່ນເຮດັ

ໄດດ້ ີ

- ສໍາມະນາກອນທງັໝດົມກີານປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະມກີານປກຶສາຫາລກືນັຢ່າງຟດົຟືນ້ 

- ສາ້ງຄວາມແຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ຄກບ ແລະວຊິາການຂັນ້ເມອືງ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ໃຫເ້ຂົາ້ ໄຈແຈງ້ເຖງິການນາໍໃຊປ້ືມ້ຄູ່ມື

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

- ເປດີໂອກາດໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນໄດແ້ລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນການເປນັຜູນ້າໍ, ເວົາ້ລວມເວົາ້ສະເພາະ ແມ່ນເປນັຜູນ້າໍ

ຢູ່ຂັນ້ບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

- ນກັສໍາມະນາກອນແຕ່ລະທ່ານມຄີວາມກະຕລືລືົນ້, ເອາົ ໄຈ ໃສ່ໃນການແລກປ່ຽນບດົຮຽນນກັນາໍວທິະຍາກອນ 

- ນກັສໍາມະນາກອນມໂີອກາດ ໄດຝ້ກຶຊອ້ມ ເຕກັນກິໃນການສດິສອນຕວົຈງິພາຍໃນຫອ້ງຮຽນຂັນ້ພືນ້ຖານ 

- ມສ່ີວນຮ່ວມມປີະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ, ສາ້ງບນັຍາກາດ, ເຫຼ ົ່ ານທິານ ແລະປະຕບິດັໂມງເວລາໄດດ້ ີ

ດາ້ນອ່ອນ: 
- ເປນັບດົຮຽນ ໃໝ່ສໍາລບັບາງຄນົ (ຄນົໃໝ່) ແລະ ລະດບັຄວາມຮູກ້ແໍຕກຕ່າງກນັ 

- ການທດົລອງໃຫແ້ຕ່ລະບາ້ນເປດີກອງປະຊຸມນັນ້ ແມ່ນວຽກໃໝ່ສໍາລບັຫຼາຍຄນົ, ກວມເອາົ 46,87% ຕັງ້ໄຈ

ເກນີໄປ 

- ບາງກຸ່ມກະກຽມການທດົລອງເປດີກອງປະຊຸມຍງັບ່ໍຄບົຖວ້ນ, ການແບ່ງໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຍງັບ່ໍລະອຽດ, ການ

ແບ່ງວຽກຍງັບ່ໍແທດເໝາະກບັຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄນົ 

- ບ່ໍຮູສ້ງັລວມວຽກງານ ຫຼ ືກດິຈະກາໍທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງບນັທກຶໃນກະດານໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດຮ້ບັຊາບ 

- ທ່າທຂີອງຜູລ້າຍງານ ຫຼ ືຜູູອ່້ານບດົລາຍງານຍງັບ່ໍສອດຄ່ອງເທົ່ າທີ່ ຄວນ 

- ຂາດວທິແີກໄ້ຂ ໃນກລໍະນຕີັງ້ຄໍາຖາມຕ່ໍຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແຕ່ບ່ໍມຜູີຕ້ອບ ເພາະຍງັບ່ໍໄດຜ່້ານການຝກຶ ເພື່ ອເປນັຄູຝກຶ 

ແລະ ບ່ໍຮູຈ້ະອະທບິາຍຄໍາຖາມ ຫຼ ືປ່ຽນຄໍາຖາມໃໝ່ ໃນກລໍະນທີີ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບ່ໍຕອບຄໍາຖາມ ເພື່ ອໃຫຜູ້ທ້ີ່ ຖກື

ຖາມຕອບຕງົປະເດນັ 

- ຍງັມນີກັສໍາມະນາກອນບາງທ່ານຍງັບ່ໍກາ້ປະກອບຄໍາເຫນັ, ການສາທດິຈດັກອງປະຊຸມຍງັຂາດຄວາມກາ້ຫານ 

ແລະ ເຮດັບ່ໍໄດດ້ປີານໃດຍອ້ນວ່າບາງຄນົເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົເປນັເທື່ ອທໍາອດິ. 

- ການຝກຶອບົຮມົບ່ໍຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາໍນວນເກອືບເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ແມ່ນຄນົໃໝ່ເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຮູ-້ຄວາມ

ເຂົາ້ ໄຈວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍທີ່ ຕ່າງກນັ 

ດາ້ນຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 
- ທາງໂຄງການມງີບົປະມານທີ່ ຈາໍກດັ ເຊິ່ ງຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ ແຕ່ບ່ໍມໂີອກາດໄດລ້ງົທດົລອງປະຕບິດັຕວົຈງິ

ໃນພາກສະໜາມ 

- ການຝກຶອບົຮມົບ່ໍຕ່ໍເນື່ ອງ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານຖ່າຍທອດຄວາມຮູບ່ໍ້ຕ່ໍເນື່ ອງເຊັ່ ນກນັ 

- ການຂດັເລອືກພະນກັງານເມອືງເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະການາໍໃຊຄູ່້ມ ື ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັມີ

ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຊດັເຈນ ຍງັມລີກັສະນະຈດັສນັ ໂກຕາ້ໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການມໂີອກາດໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົແບບ

ບ່ໍມເີປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະແຈງ້ຫຼງັຈາກຝກຶອມົຮມົແລວ້ 

ຂໍສ້ະເໜຈີາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ: 
1. ຢາກໃຫ ້ໂຄງການຈດັຝກຶອບົຮມົຕື່ ມອກີ ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມຮູ ້ແລະຄວາມສາມາດ ກ່ອນຈະນາໍເອາົຮຽນດັ່ ງກ່າວລງົ

ໄປຖ່າຍທອດຕ່ໍກບັຊຸມຊນົ 
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2. ການຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶ ວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຢາກໃຫມ້ເີວລາພໍຮຽນລງົເລກີແຕ່ລະຫວົຂໍໃ້ຫລ້ະອຽດ 
3. ຍງັຂາດຄູ່ມ ືເພື່ ອເປນັທດິນາໍໃນການເຜຍີແຜ່ວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍຕດິພນັກບັການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນຫນີ

ໜາມໜ່ໍ 

4. ຢາກຝກຶອບົຮມົການເຮດັບດົບນັທກຶ, ການຂຽນບດົລາຍງານ 
5. ຢາກໃຫເ້ພີ່ ມມືໃ້ນການຝກຶອບົຮມົຕື່ ມອກີ ເພາະວ່າເວລາການຝກຶອບົຮມົສັນ້ໂພດ 
6. ຢາກຝກຶອບົຮມົການເປນັພທິກີອນ ແລະ ການເປນັຜູນ້າໍເພີ່ ມຕື່ ມອກີ  
7. ຢາກຝກຶອບົຮມົການການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

8. ຢາກໃຫອ້າຈານຝກຶອບົຮມົລງົເລກິແຕ່ລະຫວົຂໍ.້ 

 

  



15 
 

VI. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
ຕາຕະລາງທ ີ2: ວາລະຝກຶອບົຮມົແນະນາໍການນາໍໃຊປ້ຶມ້ຄູ່ມບືດົບາດຍງິ-ຊາຍ 25-26/03/2019 

ເວລາ ກດິຈະກາໍ ວທິກີານ/ອຸປະກອນ ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ

ວນັທ ີ24/03/2019: ທມີງານຄູຝກຶເດນີທາງແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຫາ ທ່າແຂກ ໂດຍລດົ ເອເອບຊ ີແລະເດນີທາງໄປເມອືງບວົລະພາ
ວນັທ ີ25/03/2019ຈດັຝກຶອບົຮມົທີ່ ເມອືງບວົລະພາ 
8:00-8:30  ລງົທະບຽນ - ແບບຟອມ ຜູປ້ະສານງານໂຄງການ

8:30‐8:45  ເປດີພທິຢ່ີາງເປນັທາງການ - ບດົກ່າວເປດີ 
ທ່ານ ຄນັທະລງັສ,ີ ຮອງ

ເຈົາ້ເມອືງ 

8:45‐9:00 
ແນະນໍາຈດຸປະສງົ, ວທິກີານ ແລະຂະບວນ
ການຝກຶອບົຮມົ 

- ສງັລວມໂດຍຫຍໍ ້
ທ່ານ ສຸວນັເພງັ ພມົມະ
ສານ 

9:00‐9:30 

ພາກທ ີI: ແນະນາໍຕນົເອງ ແລະສະເໜຄີວາມ
ຄາດຫວງັຂອງນກັສໍາມະນາກອນຕ່ໍກອງປະຊຸມ 

ວາລະທ ີ1: ແນະນາໍຕນົເອງ ແລະສະເໜີ

ຄວາມຄາດຫວງັ: 

- ນກັສໍາມະນາກອນແຕ່ລະທ່ານແນະນາໍຕນົ
ເອງ 

- ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຂອງນກັສໍາມະ

ນາກອນແຕ່ລະທ່ານຕ່ໍບັນ້ຝກຶອບົຮມົ 

- ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ, ອງົກອນ 

- ໃຫແ້ຕ່ລະທ່ານຂຽນຄວາມ
ຄາດຫວງັ 

- ລງົໃສ່ເຈັຍ້ບດັຄໍາ 
- ອຸບປະກອນ: ເຈ ັຍ້, ບກິເຝດິ

ແລະສະກອດຕດິເຈັຍ້ 

ນາງ ສມົປອງ ສອນໃບຄໍາ 

9:30‐9:45  - ແບ່ງກຸ່ມ ແລະສາ້ງລະບຽບຝກຶອບົຮມົ 

- ສາ້ງລະບຽບຝກຶອບົຮມົຮ່ວມ
ກນັ 

- ກາໍນດົກຸ່ມສບິເວນ 

- ອຸປະກອນ: ເຈ ັຍ້, ບກິເຝດິ
ແລະສະກອດຕດິເຈັຍ້ 

ນາງ ສມົປອງ ສອນໃບຄໍາ 

9:45‐10:00  ພກັຜ່ອນດື່ ມກາເຟ (ອາຫານວ່າງ)

10:00‐10:30 

ພາກທ ີII ສະເໜພີາບລວມຂອງຄູ່ມໃືໝ່
ວາລະທ ີ2: 

- ນໍາສະເໜໂີຄງປະກອບຂອງປຶມ້ຄູ່ມ ື
- ແນະນໍາເຕກັນກິ ແລະຂັນ້ຕອນໃນການ

ນໍາໃຊ ້

- ອະທບິາຍເນືອ້ໃນ ແລະຄວາມໝາຍ
ຄວາມສໍາຄນັຕ່າງໆ 

- ບດົສະເໜ ີ
- ຄູຝກຶອະທບິາຍ 

ອາຈານ ສມົປອງ 

10:30‐11:00  - ປະກອບຄໍາເຫນັ ແລະຖາມຕອບຕ່າງໆ 

- ເປດີໂອກາດໃຫບ້ນັດານກັສໍາ
ມະນາກອນປະກອບຄໍາເຫນັ

ໃສ່ປຶມ້ຄູ່ມ ື
- ຄູຝກຶສະຫຸຼບສງັລວມ 

ອາຈານ ສຸວນັເພງັ,  

ອາຈານ ສມົປອງ 

11:30‐11:45 
- ຫຼລິນ້ເກມສາ້ງຄວາມເຂັມ້ ແລະການເຮດັ

ວຽກເປນັທມີງານ 
- ນກັສໍາມະນາກອນ ອາຈານ ສມົປອງ 

12:00‐13:30  ຜກັຜ່ອນຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ

13:30‐13:40  - ສາ້ງບນັຍາກາດລວມ - ຮອ້ງເພງັ ຫຼ ືຫຼນິເກມ 
ນກັສໍາມະນາກອນທງັໝດົ
ທຸກຄນົຕອ້ງປະກອບສ່ວນ

ໃນການສາ້ງບນັຍາກາດ 

13:40‐14:30 

ວາລະທ ີ3: 
- ຮ່ວມກນັກາໍໜດົມາດຖານ ແລະເງ ື່ອນໄຂ

ຜູທ້ີ່ ຈະທດົລອງນາໍເອາົບດົຮຽນລງົໄປ

- ອະທບິາຍຈດຸປະສງົ ແລະວທິີ

ການ 
- ກາໍນດົມາດຖານ ແລະ

ອຈ ສຸວນັເພງັ ແລະ 
 ສມົປອງ 
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ເຜຍີແຜ່ຕ່ໍຂັນ້ບາ້ນ ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູ ້ທີ່ ຈະທດົ

ລອງນໍາໃຊຄູ່້ມໃືນເບືອ້ງຕົນ້ 
- ກາໍນດົເອາົຜູທ້ີ່ ເງ ື່ອນໄຂປະມານ

ສາມ ຫຼ ືສີ່ ຄນົ ໄປທດົລອງນໍາ
ໃຊຄູ່້ມ ື

14:30‐14:45  ຜກັຜ່ອນດື່ ມກາເຟ (ອາຫານວ່າງ)

14:45‐15:30 

- ກາໍນດົເອາົທມີງານຄູຝກຶຢ່າງໜອ້ຍສາມ 

ຫຼ ືສີ່ ຄນົ 
- ສາທດິ ແລະທດົລອງການນໍາໃຊຄູ່້ມ ືຢູ່

ນອກຫອ້ງຮຽນ 

- ຄດັເລອືກສະຖານທີ່ ກອ້ງ
ຕົນ້ໄມ ້

- ໃຫຄູ້ຝກຶເປນັຜູສ້າທດິ ແລະ 

ອະທບິາຍບດົຮຽນຕວົຈງີ 
- ນກັສໍາມະນາກອນທງັໝດົທດົ

ລອງເປນັຊາວບາ້ນທີ່ ມາເຂົາ້
ຮ່ວມຮບັຟງັການເຜຍີແຜ່
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ອຈ ສມົປອງ, ສຸວນັເພງັ 

15:30‐16:00 

- ກບັເຂົາ້ມາຫອ້ງ ແລະເປດີໂອກາດໃຫມ້ີ

ການປະກອບຄໍາໃສ່ຂະບວນການທດົລອງ
ນໍາໃຊຄູ່້ມ ື

- ປະກອບຄໍາເຫນັ

- ບນັທກຶຈດົກ່າຍຂໍສ້ະເໜແີນະ 
ນໍາຕ່າງໆ ຈາກບນັດານກັສໍາ
ມະນາກອນ 

- ສະຫູຼບສງັລວມບນັດາຄໍາເຫນັ 

ອຈ ສມົປອງ ແລະສຸວນັ
ເພງັ 

16:00‐16:30  - ສະຫູຼບສງັລວມ ແລະກ່າວປດິປະຈາໍວນັ  
ອຈ ສຸວນັເພງັ ພມົມະ
ສານ 

ວນັທ ີ26/03/2019 

8:00‐8:30 
- ທບົຄວນຄນືບດົຮຽນທີ່ ຮຽນໃນມືທ້ີ່ ຜ່ານ

ມາ 
- ກຸ່ມວຽກງານປະຈາໍວນັ
- ຄູຝກືສະຫລຸບລວມ 

ອາຈານ ສຸວນັເພງັ, ສມົ
ປອງ 

8:30‐9:00 

ພາກທີ III:ທບົທວນຄນືບດົຮຽນການເຮດັວຽກ
ເປນັທມີງານ ແລະ ກດົໝາຍການຫຸຼດຜ່ອນ

ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ 
ວາລະທ ີ4:  
- ບດົຮຽນການເຮດັວຽກເປນັທມີງານ ຫຼ ື

ເປນັກຸ່ມ 

- ບດົສະເໜ ີ

- ອະທບິາຍ 
- ປະກອບຄໍາເຫນັ ແລະ ຖາມ

ຕອບ 

ອຈ ສຸວນັເພງັ ພມົມະ
ສານ 

9:00‐9:30 

ພາກທີ IV: ຝກຶຊອ້ນສາທດິການສອນໃນຫອ້ງ
ຮຽນ 
ວາລະທ ີ5: 
- ການວາງແຜນກດິຈະກາໍເຜຍີແຜ່ບດົບາດ

ຍງິ-ຊາຍຂັນ້ບາ້ນຮ່ວມກບັທມີງານຄູຝກຶ

ຂັນ້ບັາ້ນ 

- ລະດມົສະໝອງ 
- ຄູຝກຶອະທບິາຍ 
- ວາງແຜນປະຕບິດັກດິຈະກາໍ

ໃນບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ 
- ແບ່ງກຸ່ມໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມເລອືກ

ຫວົຂໍທ້ີ່ ຈະຂືນ້ທດົລອງ  

ອຈ ສມົປອງ, ສຸວນັເພງັ 

9:30‐10:00  - ແຕ່ລະກຸ່ມຂືນ້ທດົລອງສອນຕວົຈງິ - ແຕ່ລະກຸ່ມ ອຈ ສມົປອງ, ສຸວນັເພງັ

10:00‐10:15  ຜກັຜ່ອນດື່ ມກາເຟ (ອາຫານວ່າງ)

10:15‐11:30  - ແຕ່ລະກຸ່ສບືຕ່ໍຂືນ້ທດົລອງສອນຕວົຈງິ - ແຕ່ລະກຸ່ມ ອຈ ສມົປອງ, ສຸວນັເພງັ

11:30‐13:30  - ພກັຜ່ອນຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ

13:30‐14:45  - ແຕ່ລະກຸ່ສບືຕ່ໍຂືນ້ທດົລອງສອນຕວົຈງິ - ແຕ່ລະກຸ່ມ ອຈ ສມົປອງ, ສຸວນັເພງັ

14:45‐15:00  ພກັຜ່ອນດື່ ມກາເຟ (ອາຫານວ່າງ) 

15:00‐16:00  - ແຕ່ລະກຸ່ສບືຕ່ໍຂືນ້ທດົລອງສອນຕວົຈງິ - ແຕ່ລະກຸ່ມ ອຈ ສມົປອງ, ສຸວນັເພງັ
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ຕາຕະລາງທ ີ3: ວາລະຝກຶອບົຮມົ ພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ແລະເຕກັນກິພືນ້ຖານການຈດັປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ  
ເວລາ ກດິຈະກາໍ ວທິກີານ/ອຸປະກອນ ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ 

8:00-8:30 ລງົທະບຽນ ແບບຟອມ ຜູປ້ະສານງານໂຄງການ

8:30-8:45 ເປດີພທິຢ່ີາງເປນັທາງການ ບດົກ່າວເປດີ ຄກມ 

8:45-9:15 
ແນະນໍາຈດຸປະສງົ, ວທິກີານ ແລະຂະບວນ

ການຝກຶອບົຮມົ 
ສງັລວມໂດຍຫຍໍ ້

ທ່ານ ສຸວນັເພງັ ພມົມະ

ສານ 

9:15-9:30 ພກັຜ່ອນດື່ ມກາເຟ (ອາຫານວ່າງ) ຜູເ້ຂຮ່ົວມ 

10:00-10:30 

ພາກທ ີII ທບົທວນຄນືບດົຮຽນສະພາວະ

ຄວາມເປນັຜູນ້າໍ 
- ບດົຮຽນຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານກ່ຽວກບັຄວາມ

ເປນັຜູນ້ໍາ ທີ່ ຕດິພນັກບັການອະນຸລກັ 

 ບດົສະເໜ ີ
 ຄູຝກຶອະທບິາຍ 

ທ່ານ ສຸວນັເພງັ ພມົມະ
ສານ 

10:30-11:00 - ບດົຮຽນການພດັທະນາຄວາມເປນັຜູນ້ໍາ 

 ບດົສະເໜີ

 ຄູຝກຶອະທບິາຍເປດີໂອກາດໃຫ ້

ບນັດານກັສໍາມະນາກອນ

ປະກອບຄໍາເຫນັ 
 ຖາມ ແລະຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ 

 ຄູຝກຶສະຫູຼບສງັລວມ 

ສຸວນັເພງັ  

11:00-11:30 
- ບດົຮຽນການເຮດັວຽກເປນັທມີງານທີ່ ດ ີ
- ບດົຮຽນຄວາມສໍາຄນັໃນການເຮດັວຽກ

ເປນັທມີງານ 

 ບດົສະເໜີ

 ຄູຝກຶອະທບິາຍເປດີໂອກາດໃຫ ້

ບນັດານກັສໍາມະນາກອນ

ປະກອບຄໍາເຫນັ 
 ຖາມ ແລະຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ 
 ຄູຝກຶສະຫູຼບສງັລວມ 

ສຸວນັເພງັ  

11:30-12:00  ຖາມ ແລະຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ 

 ເປດີໂອກາດໃຫນ້ກັສໍາມະນາ

ກອນໄດສ້ກັຖາມ ແລະຕອບ
ຄໍາຖາມ 

ສຸວນັເພງັ 

12:00-13:30 ພກັຜ່ອນຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ

13:30-13:45 o ສາ້ງບນັຍາກາດລວມ  ຮອ້ງເພງັ ຫຼ ືຫຼນິເກມ ນກັສໍາມະນາກອນທງັໝດົ

13:45-15:00 

- ທບົຄນື ແລະປກຶສາຫາລກືນັກ່ຽວກບັ

ແບບຟອມໃນການຂຽນບດົລາຍງານຂັນ້
ບາ້ນ 

- ພອ້ມທງັວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ່າງໆ  

- ວາງແຜນບາດກາ້ວຕ່ໍໄປໃນການລງົເຮດັ
ວຽກຂັນ້ບາ້ນ 

 ຄູຝກຶອະທບິາຍເປດີໂອກາດໃຫ ້

ບນັດານກັສໍາມະນາກອນ
ປະກອບຄໍາເຫນັ 

 ຖາມ ແລະຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ 
 ຄູຝກຶສະຫູຼບສງັລວມ 

ສຸວນັເພງັ 

15:00-15:15 ພກັຜ່ອນດື່ ມກາເຟ (ອາຫານວ່າງ)

15:15-16:00 
ຄະນະຈດັຕັງ້ຝກຶອບົຮມົສະຫູຼສງັລວມ ແລະ
ຂຶນ້ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຈາກາກນຝກຶອບົຮມົ 

 
ທ່ານ. ຄໍາພູ, ກອງເລຂາ 
ຄກມ 

16:30-16:50 ປະທານກ່າວປດິພທິຢ່ີາງເປນັທາງການ ບດົກ່າວປດິ 
ກ່າວປດິພທິ ີໂດຍທ່ານ
ຄນັທະລງັສ,ີ ຮອງ

ເຈົາ້ເມອືງ 

16:50-17:00 ຄະນະຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມກ່າວຂອບໄຈ ຄະນະຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມ
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ຕາຕະລາງທ ີ4: ລາຍຊື່ ຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົ 
ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍາແໜ່ງ ພາກສ່ວນ ເບໂີທ 

1 ທ່ານ ຄູນໄຕ ແກວ້ດວງດ ີ ນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ຫຍາ້ແວດ 030	9604194	

2 ທ່ານ ວຽງຈ ິຈນັທອງ ຮອງ ນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ຫຍາ້ແວດ 020	97325949	

3 ທ່ານ ທອງດໍາ ກ ດ ບ ບາ້ນ ຫຍາ້ແວດ 	

4 ທ່ານ ນາງ ເສງ ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ບາ້ນ ຫຍາ້ແວດ 	

5 ທ່ານ ທນູ ນຍິມົຈນັ ນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ຂະຍູ ້ 030	9261073	

6 ທ່ານ ຂຽວ ພນັທະກຸນ  ຫວົໜາ້ຊາວໜຸ່ມ ບາ້ນ ຂະຍູ ້ 	

7 ທ່ານ ຄໍາໃສ ສສຸີພນັ  ຂ ກ ບ ບາ້ນ ຂະຍູ ້ 	

8 ທ່ານ ນາງ ເສດີ ຄ ກ ບ ບາ້ນ ຂະຍູ ້ 	

9 ທ່ານ ກ ີບຸນວໄິລ ຮອງນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ຫຍາ້ຫວາຍ 030	9460952	

10 ທ່ານ ເກັ່ ງ ທະວໄີຊ ຮອງນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ຫຍາ້ຫວາຍ 	

11 ທ່ານ ຄໍາຜອງ ກອງມະລ ີ ປ ກ ສ ບາ້ນ ຫຍາ້ຫວາຍ 	

12 ທ່ານ ນາງ ສມົມາ ລສືງັທອງ ຊາວໜຸ່ມບາ້ນ ບາ້ນ ຫຍາ້ຫວາຍ 	

13 ທ່ານ ບຸນມາ  ຮອງນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ສະອາງ 030	4911237	

14 ທ່ານ ສມົບູນ ຄ ກ ບ ບາ້ນ ສະອາງ 	

15 ທ່ານ ສູນ ຄ ກ ບ ບາ້ນ ສະອາງ 	

16 ທ່ານ ນາງ ແກວ້ຕາ ຄ ກ ບ ບາ້ນ ສະອາງ 030	4583123	

17 ທ່ານ ນາງ ບຸນສວນ ນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ໜອງປງີ 030 4798456 

18 ທ່ານ  ບຸນລອ້ມ ແກວ້ສຸມນົທາ ຮອງນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ໜອງປງີ 	

19 ທ່ານ ແກວ້ຕາ ຮອງນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ໜອງປງີ 020	92938358

20 ທ່ານ ນາງ ຊອນ ແກວ້ສຸມນົທາ ຫວົໜາ້ສະຫະພນັ
ແມ່ຍງິ 

ບາ້ນ ໜອງປງີ 020	97640936

21 ທ່ານ ວນັສ ີຍງັປນັຍາ ນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ຂະໂຍມ 030	9285510	

22 ທ່ານ ແພງຫາລະມະນ ີ ປກສ ບາ້ນ ບາ້ນ ຂະໂຍມ 030	9441216	

23 ທ່ານ ລໍາຍອງ ເຍາົບງັລມົ ປກຊ ບາ້ນ ບາ້ນ ຂະໂຍມ 020	99102755

24 ທ່ານ ນາງ ຂາມ ໄຊຍະລາດ ສະຫະພນັແມ່ຍງິບາ້ນ ບາ້ນ ຂະໂຍມ 030	4956211	

25 ທ່ານ ນາງ ໄລວນັ ປທ ສະຫະພນັແມ່ຍງິ
ເມອືງ 

ເມອືງບວົລະພາ 030	5262845	

26 ທ່ານ ລໍາພງົ  ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ກອງເລຂາ 020	55446622

27 ທ່ານ ຊາຍສະໝອນ ວຊິາການ ຖວທ ເມອືງ 020	99255244

28 ທ່ານ ນາງ ນດິຕະຍາ ວງົຈດິ staff Dafo 020	97381764

29 Miss phoud thasons ວຊິາການ ແນວລາວ 030	9441168	

30 Kham phou DAFO ວຊິາການ 020	55369979

31 ທ່ານ ນາງ ໂດລາ ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ ສຫ/ພນັແມ່ຍງິເມອືງ 020 55193709 	

32 ທ່ານ ວນັທາ ແສງພກັດ ີ ວຊິາການ ໂຄສະນາອບົຮມົເມອືງ 020 55427755	

33 Siphanom staff DAFO 030 9633702	

34 Miss Linda Pafo PMU 020	54444398

35 Vanh  Pafo driver 020	22177988

36 Sonemany Senmany Pafo PMU 020	22199990

37 Khithanou sone ຫ ຊ ສ ວຊິາການ 020	55544919	

38 Chanthaly Chanthavisovk GIZ-HNN Advisor 020	56969977

39 ທ່ານ ອູລາທອງ ວໍວຽງຄໍາ  AFC 020	55676207

40 ທ່ານ ສຸວນັເພງັ ພມົມະສານ  ຫວົໜາ້ບໍລສິດັທີ່ AFC 020 55682886	
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ປກຶສາບໍລສິດັ 

41 ທ່ານ ນາງ ສມົປອງ ສອນໃບຄໍາ ຄູຝກຶ AFC 020 98760744	

ລວມ 41 ຄນົ, ຍງິ 14 ຄນົ  
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VII. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ລາຍລະອຽດຂອງກດິຈະກາໍຝກຶອບົຮມົທງັໝດົ 

ພາກທ ີI: ພາກແນະນາໍຕນົເອງ ແລະສະເໜຄີວາມຄາດຫວງັຂອງນກັສໍາມະນາກອນ 
ກ ແນະນາໍຕນົເອງ 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ການແນະນາໍຕນົເອງ ແມ່ນມຫຼີາກຫຼາຍວທິດີວ້ຍກນັໃນການແນະນາໍຕນົເອງເປນັຕນົແມ່ນການຫຼິນ້

ເກມ ຫຼ ືອື່ ນໆ ສຸດແລວ້ແຕ່ຄວາມເໝາະສມົ.  ແຕ່ວ່າການແນະນາໍຕນົເອງກໍ່ ແມ່ນບດົຮຽນໜຶ່ ງທີ່ ໄດນ້າໍມາສອນໃຫນ້ກັສໍາ

ມະນາກອນເຂົາ້ ໄຈເລກິເຊິ່ ງໃນການແນະນາໍຕນົເອງ. ພອ້ມທງັສະເໜວ່ີາຜ່ານມາເຄຍີໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົຫຼບ່ໍືຫຼງັ. 

ຂ. ຄວາມຄາດຫວັງ 
ບດົດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນເໜັນ້ໜກັໃສ່ສາ້ງໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນເຂົາ້ ໄຈຄວາມຄາດຫວງັຂອງຕນົເອງຕ່ໍບັນ້ຝກຶອບົຮມົ ແລະ 

ອກີປະການໜຶ່ ງນັນ້ຄູຝກຶ ຕອ້ງການປະເມນີເບິ່ ງຄວາມຕອ້ງການຝກຶອບົຮມົຂອງນກັສໍາມະນາກອນວ່າເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມສນົ

ໄຈຫວົຂໍໃ້ດຫຼາຍກວ່າໝູ່  ເຊິ່ ງໃນມືຕ່ໍ້ໆອາດຈະໄດປ້ບັຫຼກັສູດ ຫຼ ື ອຸປະກອນການສອນໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງນກັສໍາມະນາກອນເປນັຕົນ້.  ເຊິ່ ງການຝກຶອບົຮມົໃນຄັງ້ນີ ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນຜູທ້ີ່ ເຄຍີເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົມາແລວ້ 

ສະນັນ້ເຮາົຈະບ່ໍໄດລ້ງົເລກິໃນການສາ້ງຄວາມຄາດຫວງັ. 

ຫຼງັຈາກນັນ້ທາງທມີງານຄູຝກຶ ແລະ ນກັສໍາມະນາກອນຈຶ່ ງໄດຈ້ດັຕັງ້ກຸ່ມສນົທະນາ ແລະສາ້ງກດົລະບຽບ, ແບ່ງກຸ່ມ

ກດິຈະກໍາໍພອ້ມທງັກຸ່ມສດິເວນ ເພື່ ອຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງບັນ້ຝກຶອບົຮມົດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ຄ. ການແບ່ງສດິເວນປະຈາໍວນັ  
 ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ 

o ຕອນເຊົາ້ ເລີ່ ມ  8:00-10:00  

o ພກັຜ່ອນກນິອາຫານວ່າງ  9:45-10:00 

o ເລກີຕອນບ່າຍ (ກນິເຂົາ້ທ່ຽງ ) 12:00 

o ເຂົາ້ຕອນບ່າຍ   13:30-14:45 

o ພກັຜ່ອນ ກນິອາຫານວ່າງ 14:45-15:00 

o ເລກີຕອນແລງ   16:00 

 ໝາຍເຫດ: 

o ມາຊາ້ກາຍ 10 ນາທ ີສາ້ງບນັຍາກາດ, ເລົ່ ານທິານ 

o ຖາ້ສຽງໂທລະສບັດງັ ແມ່ນໃຫ ້ສາ້ງບນັຍາກາດ(ໃຫໃ້ຊສ້ຽງສັ່ ນ ເວລາຈະລມົແມ່ນໃຫອ້ອກໄປລມົຢູ່ນອກຫອ້ງ

ປະຊຸມ) 

o ທຸກໆຄນົຢູ່ໃນຫອ້ງປະຊຸມນີແ້ມ່ນໃຫອ້ອກຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຮ່ວມກນັ. 

o ນໍາ້ດື່ ມແມ່ນໃຫດ້ື່ ມໃຫໝ້ດົໃນຕຸກຂອງຕນົເອງດື່ ມ 

ຕາຕະລາງທ ີ5: ການແບ່ງກຸ່ມສດິເວນປະຈາໍວນັ (ການຄວບຄຸມເວລາ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບປະຈາໍວນັ) 
ລ /ດ  ໜາ້ວຽກ ມື ້ 1 ມື ້ 2 ມື ້3  ມື ້

1 ສະຫຸຼບບດົຮຽນ 1 2 3  ກຸ່

ມ 2 ສາ້ງບນັຍາກາດ  2 3 1  

3 ຕດິຕາມເວລາ  3 1 2  
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ຕາຕະລາງທ ີ6: ແບ່ງກຸ່ມສດິເວນ ປະຈາໍວນັ: 
ລ/ດ ກຸ່ມ 1 ກຸ່ມ 2 ກຸ່ມ 3 

1 ທ່ານ ແກວ້ຕາ ທ່ານ ນາງ ຂາມ ໄຊຍະລາດ ທ່ານ ນາງ ຊອ້ນ ແກວ້ສຸວນັທາ 

2 ທ່ານ ນາງ ບຸນສວນ ສອນມະນ ີ ທ່ານ ຄູນ ໄຕ ແກວ້ງດວງດີ ທ່ານ ນາງ ພຸດທະສອນ ອຸດທດັສ ີ

3 ທ່ານ ແພງ ຫາລະມະນ ີ ທ່ານ ນາງ ນດິຕະຍາ ທ່ານ ຊາຍສະໝອນ 

4 ທ່ານ ກ ີ ທ່ານ ບຸນລອ້ມ ທ່ານ ລໍາຍອງ

5 ທ່ານ ບຸນມາ ທ່ານ ວນັສີ ທ່ານ ນາງ ເສດີ

6 ທ່ານ ນາງ ໄລວນັ ທ່ານ ຂຽວ ທ່ານ ຄໍາໃສ

7 ທ່ານ ທນູ ທ່ານ ວນັທາ ທ່ານ ເກັ່ ງ

8 ທ່ານ ສມົມາ ທ່ານ ສມົບູນ ທ່ານ ສູນ

9 ທ່ານ ນາງ ແກວ້ ທ່ານ ຄໍາພູ ທ່ານ ລໍາພງົ

10 ທ່ານ ຄໍາຜອງ ກອງມະນ ີ ນາງ ເສງັ ທ່ານ ສພີະນມົ

11 ທ່ານ ນາງ ໂດລາ ທ່ານ ທອງດໍາ ທ່ານ ວຽງຈິ

3. ໂຄງປະກອບຂອງປືມ້ຄູ່ມບືດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເຊິ່ ງປຶມ້ຫວົດັ່ ງກ່າວປະກອບມ ີ2 ພາກໃຫຍ່ ແລະມ ີ10 
ບດົຮຽນ 

ພາກທ ີ1: ເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

1. ເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະສ່ວນປະກອບຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ  
2. ການແບ່ງງານ  
3. ລະດບັຈດິສໍານກຶ  
4. ການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ  
5. ເນືອ້ແທຂ້ອງຄວາມສະເໝພືາບຍງິ-ຊາຍ  

ພາກທ ີ2.ເຕກັນກິພືນ້ຖານໃນການພດັທະນາເປນັຄູຝກຶ  

1. ວງົຈອນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການວາງແຜນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ  
2. ຄຸນລກັສະນະ ແລະ ຄຸນສມົບດັຂອງຄູຝກຶ  

3. ຂັນ້ຕອນການສາ້ງຄູຝກຶ  

4. ຂະບວນການຮຽນຮູຂ້ອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ  
5. ຮູບແບບ ແລະ ເຕກັນກິທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການຝກຶ  

5. ແບ່ງອອກ 8 ກຸ່ມຍ່ອຍຝກຶຊອ້ມຕວົຈງິ 

1). ກຸ່ມພະນກັງານລດັ ກ: 
ກ. ຫວົຂໍທ້ີ່ ສອນ 3 ຫວົຂໍ:້ 

o ເພດ ແລະບດົບາດ 

o ການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ 

o ເນືອ້ແທຄ້ວາມສະເໝພີາບຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ຂ. ວທິກີານສດິສອນ: 

o ການນາໍສະເໜ,ີ ກລິຍິາທ່າທາງແມ່ນເຮດັໄດດ້ ີ

o ນໍາ້ສຽງແຈ່ມແຈງ້ 

o ການກະກຽມບດົສອນເຮດັໄດດ້ ີ

o ການສະຫຸຼບກໍ່ ແມ່ນເຮດັໄດດ້ພໍີສມົບູນ 

ຄ. ຈດຸດ:ີ 

o ມກີານແບ່ງໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບກນັຢ່າງລະອຽດການເວົາ້ຈະແຈງ້ດ ີ
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o ມກີານສະຫຸຼບຄນືຫຼງັຈາກນາໍສະເໜແີລວ້ 

o ມເີຕກັນກິໃນການສົ່ ງຄວາມຮູ ້

ງ. ຈດຸອ່ອນ: 

- ຜູທ້ີ່ ຖາມແມ່ນຍງັ ຈອ້ງເບິ່ ງກະດານ 

- ການອະທບິາຍບາງຫວົຂໍຍ້ງັກໍາບດົຮຽນບ່ໍໄດດ້ ີ

- ການນາໍໃຊອຸ້ປະກອນຍງັບ່ໍຄ່ອງແຄວ້ 

ຈ. ຈດຸຄວນປບັປຸງ:  

- ຜູທ້ີ່ ຖາມ, ຜູລ້ະດມົສະໝອງແມ່ນບ່ໍຄວນຈອ້ງເບິ່ ງແຕ່ກະດານແມ່ນໃຫຖ້າມຢ່າງດຽວ 

- ກ່ອນເວລາທີ່ ຈະລງົຫຼງັຈາກນາໍສະເໜສໍີາເລດັແລວ້ໃຫມ້ອບເວທ,ີ ມອບຫວົຂໍໃ້ຫກ້ບັທມິງານ 

- ທມິງານຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດຂ້ຽນ, ບ່ໍໄດເ້ວົາ້ ແມ່ນໃຫນ້ັ່ ງຢູ່ໄກກໍ່ ໄດ ້

2). ກຸ່ມພະນກັງານລດັ 2: 
ກ. ຫວົຂໍທ້ີ່ ສອນມ ີ2 ຫວົຂໍ:້ 

o ການແບ່ງງານ  

o ລະດບັຈດິສໍານກຶ 

ຂ. ວທິກີານສດິສອນ: 

o ການນາໍສະເໜ,ີ ກລິຍິາທ່າທາງ ແມ່ນເຮດັໄດດ້ ີ

o ການສື່ ສານ, ການສົ່ ງຄວາມຮູ ້ກະເຮດັໄດດ້ພໍີສມົຄວນ 

ຄ. ຈດຸດ:ີ 

o ມກີານແບ່ງໜາ້ທີ່ ກນັ 

o ມກີານສະເໜຫີວົຂໍທ້ີ່ ຈະນາໍສະເໜ ີ

o ການນາໍໃຊອຸ້ປະກອນປະກອບຄ່ອງແຄວ້ດ ີ

ງ. ຈດຸອ່ອນ: 

o ການສະຫຸຼບແມ່ນຍງັບ່ໍທນັສະຫຸຼບເອາົຫວົຂໍທ້ີ່ ຕນົເອງສອນມາ 

o ຍງັຈື່ ບດົຮຽນບ່ໍທນັໄດດ້,ີ ບາງຄນົໃນທມິງານຍງັອະທບິາຍບ່ໍຈະແຈງ້ 

ຈ. ຈດຸຄວນປບັປຸງ:  

o ບ່ໍຄວນຈບັເອກະສານຫຼາຍໆອນັພອ້ມກນັເວລາຂຶນ້ນາໍສະເໜ ີ 

o ເພາະມນັຈະເຮດັໃຫເ້ອກະສານຫຼຸດມ,ືຄວນຈບັເທື່ ອລະໃບ 

o ຜູບ້ນັທກຶໃສ່ກະດານ ຫຼ ືເຈຍ້ ກບັຜູລ້ະດມົສະໝອງ ບ່ໍຄວນຢູ່ໄກກນັເກນີໄປ. 

  



23 
 

3). ບາ້ນ ຫຍາ້ແວດ 
ກ. ຫວົຂໍທ້ີ່ ສອນ:  

o ລະດບັຈດິສໍານກຶ 

ຂ. ວທິກີານສດິສອນ: 

o ການນາໍສະເໜກີໍ່ ຖວ່ືາເຮດັໄດດ້ພີສມົຄວນ, ການຍກົຕວົຢ່າງ 

o ການກະກຽມບດົຮຽນຍງັບ່ໍທນັເຮດັໄດດ້ ີ 

ຄ. ຈດຸດ:ີ  

o ມກີານບກົຕວົຢ່າງສມົທຽບກບັຕວົຈງິ 

o ອະທບິາຍແຈງ້ 

ງ. ຈດຸອ່ອນ: 

o ການແບ່ງໜາ້ທີ່ ກນັບ່ໍລະອຽດ 

o ຍງັມບີາງຄນົພາຍໃນກຸ່ມເຂນີອາຍ, ບ່ໍກາ້ສະແດງອອກ. 

ຈ. ຈດຸຄວນປບັປຸງ:  

o ເວລາຕັງ້ຄໍາຖາມລະດມົສະໝອງ ແມ່ນໃຫຫຼ້ຽວເບິ່ ງ 

o ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ບ່ໍຄວນຈອ້ງຕາເບິ່ ງແຕ່ກະດານດນົເກນີໄປ. 

4). ບາ້ນ ຂະຍູ ້

ກ. ຫວົຂໍທ້ີ່ ສອນ: ການແບ່ງງານ  

ຂ. ວທິກີານສດິສອນ: 

o ກລິຍິາທ່າທກີໍ່ ເຮດັໄດດ້ ີ

o ຮູຈ້ກັກະຕຸກຊຸກຍູ,້ ຮູວ້ທິເີອີນ້ເອາົຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຕອບບດົຮຽນ 

ຄ. ຈດຸດ:ີ 

o ມກີານຕັງ້ຄໍາຖາມໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຕອບ 

ງ.ຈດຸອ່ອນ: 

o ຍງັບ່ໍທນັຊີແ້ຈງຄໍາຖາມ, ຄໍາຖາມບ່ໍທນັຈະແຈງ້ 

ຈ. ຈດຸຄວນປບັປຸງ:  

o ທມິງານພາຍໃນກຸ່ມຄວນແບ່ງໜາ້ທີ່ ກນັລະອຽດ  

o ເວລານາໍສະເໜ ີຫຼ ືຕອບຄໍາຖາມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແມ່ນໃຫຕ້ອບເທື່ ອລະຄນົ 
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5). ບາ້ນ ຫຍາ້ຫວາຍ 

ກ. ຫວົຂໍທ້ີ່ ສອນ: ເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ  

ຂ. ວທິກີານສດິສອນ:  

o  ການແບ່ງໜາ້ທີ່ ກນັຍງັບ່ໍທນັລະອຽດ 

o ການວາງໂຕກລິຍິາທ່າທາງຍງັເຂນີອາຍ 

ຄ. ຈດຸດ:ີ 

o ການນາໍສະເໜຈີະແຈງ້ດ ີ 

ງ. ຈດຸອ່ອນ: 

o ບ່ໍແນະນາໍທມິງານ 

o ຍງັສັ່ ນໆເຊນັໆ, ຍງັບ່ໍມຄີວາມຊນີເຄຍີ 

o ຂາດຄວາມໝັນ້ ໄຈ 

ຈ. ຈດຸຄວນປບັປຸງ: 

o ເວລາຂືນ້ໄປເທງິເວທ ີບ່ໍຄວນກົມ້ເບິ່ ງແຕ່ກະດານດນົເກນີໄປ 

6). ບາ້ນ ສະອາງ 

ກ. ຫວົຂໍທ້ີ່ ສອນ: ເນືອ້ແທຄ້ວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ  

ຂ. ວທິກີານ:  

o ຂັໜ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານແມ່ນເຮດັໄດດ້ ີ

o ການແບ່ງງານກນັໃນທມິງານ 

ຄ. ຈດຸດ:ີ  

o ການນາໍສະເໜຈີະແຈງ້ດ ີ 

ຈ. ຈດຸອ່ອນ: 

o ຍງັກາໍເນືອ້ໃນບດົຮຽນບ່ໍທນັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

ງ. ຈດຸຄວນປບັປຸງ:  

o ເວລາລງົບາ້ນ ຖາ້ຫາກເຮາົຈ ື່ ບດົຮຽນບ່ໍໄດ ້

o ແມ່ນໃຫເ້ຮາົຂຽນໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ 

o ກະໄດ ້ເພື່ ອອ່ານບດົຮຽນໃຫຈ້ະເຈົາ້ຟງັ 

 

7). ບາ້ນ ໜອງປງີ 

ກ. ຫວົຂໍທ້ີ່ ສອນ: ການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ-ເດກັນອ້ຍ 

ຂ. ວທິກີານສດິສອນ: 

o ການນາໍສະເໜກີໍ່ ຖວ່ືາໄດ,້ ອະທບິາຍຈະແຈງ້ 

o ການຍນືກລິຍິາທ່າທາງແມ່ນຍງັມກີານເຂນີອາຍ 

ຄ. ຈດຸດ:ີ 

o ການສະຫູຼບກໍ່ ຖວ່ືາເຮດັໄດດ້ ີ

ງ. ຈດຸອ່ອນ: 

o ການແບ່ງໜາ້ທີ່ ກນັຍງັບ່ໍລະອຽດ 

ຈ. ຈດຸຄວນປບັປຸງ:  

o ການມອບໝາຍໜາ້ທີ່ ກນັຄວນເບິ່ ງວ່າໃຜອ່ານໄດຂ້ຽນເປນັ  

o ເວລອ່ານໜງັສແືມ່ນບ່ໍຄວນກົມ້ອ່ານຫຼາຍເກນີໄປ. 

o ຂຽນຕວົໜງັສແືລວ້ເອາົຕດິໃສ່ກະດານ ຫຼ ືຝາກໍ່ ໄດ.້ 



25 
 

8). ບາ້ນ ກວນຂະໂຍມ 
ກ. ຫວົຂໍທ້ີ່ ສອນ: ເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ  

ຂ. ວທິກີານ: 

o ກລິຍິາທ່າທາງຍງັມກີານເຂນີອາຍ 

ຄ. ຈດຸດ:ີ 

o ເນືອ້ໃນການອະທບິາຍໄດດ້ພໍີສມົຄວນ  

ງ. ຈດຸອ່ອນ: 

o ບ່ໍກ່າວຈດຸປະສງົ, ບ່ໍຈ ື່ ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

o ຍງັຂາດປະສບົການ 

o ບ່ໍແບ່ງໜາ້ທີ່ ກນັລະອຽດ 

ຈ. ຈດຸຄວນປບັປຸງ:  

o ຄວນແບ່ງໜາ້ທີ່ ກນັໃຫອ້ຽດ 
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ຕາຕະລາງທ ີ7: ຜນົການກວດກາລາດຕະເວນພາກສະໜາມ: 
ຊື່ ບາ້ນ ເນືອ້ໃນ ພາບປະກອບ 

ບາ້
ນໜ

ອງ
ປງີ

 
ກ. ບາ້ນ ໜອງປງີ: ມປີະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມທງັໝດົ ປະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມ
ປະຊຸມທງັໝດົ 56 ຄນົ, ຍງິ 18 ຄນົ 

ຂ. ສິ່ ງພບົເຫນັ: 

- ໂຄ່ງ 5 ໂຕ 
- ຂາແດງ 2 ໂຕ 

- ນກົແກງ 4 ໂຕ 
- ຟານ 1 ໂຕ 

- ທະນ ີ5 ໂຕ 
- ແຮວ້ 5 ດາງ 
- ແຄມັ 4 ຫຼງັ  

ຄ. ໄພຂົ່ ມຂູ່/ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ: 
- ຕົນ້ໄມຫ້ກັທບັທາງ 

- ບ່ໍມແີຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມ 
- ທມີລາດຕະເວນບໍ່ໍສາມາດສມົທຽບສິ່ ງທີ່ ພບົເຫນັວ່າໜອ້ຍ 
- ຫຼາຍເທົ່ າໃດກບັຄັງ້ຜ່ານມາ 

- ບ່ໍມແີຫ່ຼງນໍາ້ສໍາລບັດື່ ມໃນຍາມແລງ້ 
- ການໄປກວດກາລາດຕະເວນບ່ໍຕ່ໍເນື່ ອງຫ່າງກນັ 2 -3ເດອືນ/ຄັງ້ 

- ຕລີາຄາລວມຜູທ້ີ່ ເປນັເຈົາ້ການໃນການຄຸມ້ຄອງອາດມແີຕ່ 

ຄ. ຂໍສ້ະເໜທີມີງານ/ຂໍສ້ະເໜແີນະຄະນະ: 

- ສະເໜພີາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງສາ້ງອ່າງເກບັນໍາ້ໃນລະດູຝນົ 
- ສະເໜໃີຫທຸ້ກຄນົຕອ້ງເປນັຫູເປນັຕາຊ່ວຍກນັ 
- ສະເໜໃີຫເ້ປດີກອງປະຊຸມທຸກໆຄັງ້ພາຍຫຼງັກບັຈາກາກນກວດກາ

ລາດຕະເວນ 

 
ບາ້
ນ 
ກ
ວນ

ຂະ
ໂຍ
ມ
 

ກ. ບາ້ນກວນຂະໂຍມ: ມປີະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ 56 ຄນົ, ຍງິ 14 ຄນົ/ 

ຂ. ສິ່ ງພບົເຫນັ: 
- ກງັ 5 ໂຕ 

- ໂຄ່ງ 10 ໂຕ 
- ທະນຈີາໍນວນໜຶ່ ງ 
- ແຄມັ 1 ຫຼງັ 

- ຮ່ອງຮອຍການຕດັໄມໝ້ນູ 

ຂ. ໄພຂົ່ ມຂູ່/ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ: 

- ຜ່ານມາທມີງານບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂຈບັກຸມຜູກ້ະທໍາຜດິໄດ ້
- ໜ່ວຍກວດກາລາດຕະເວນບ່ໍເກ່ງທ່ໍຄນົຂີ່ ລກັ 

- ການໄປລາດຕະເວນບາງຄັງ້ບ່ໍຮອດຈດຸໝາຍ 

ຄ. ຂໍສ້ະເໜທີມີງານ/ຂໍສ້ະເໜແີນະຄະນະ: 

- ປະຊາຊນົສະເໜຜີນົຜະລດິບ່ໍມຕີະຫຼາດຈາໍໜ່າຍ,  
- ເສັນ້ທາງໄປຫາເມອືງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເປນັຕົນ້ລະດູຝນົ 
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ບາ້
ນ 
ຫ
ຍາ້
ແວ
ດ 

ສິ່ ງພບົເຫນັ:  

- ຂາແດງ 15 ໂຕ, ນກົແກງ 5 ໂຕ, ຂາດ່າງ....ໂຕ, ພບົຮອຍຟານ, ຮອບ
ກວາງ; 

ໄພຂົ່ ມຂູ່/ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ: 
ຂໍສ້ະເໜທີມີງານ/ຂໍສ້ະເໜແີນະຄະນະ: 
- ຫຼງັສໍາເລດັວຽກງານພາກສະໜາມໃຫເ້ປດີກອງປະຊຸມກບັຊາວບາ້ນເພື່ ອລາຍ

ງານຜນົ, ຖາ້ພະນກັງານພາກສະໜາມບ່ໍເປດີກອງປະຊຸມກບັຊາວບາ້ນ ໃຫ ້

ໜ່ວຍລາດຕະ ເວນປະຈາໍຍບາ້ນລາຍງານໄປຍງັກອງເລຂາສະເໜໃີຫ ້GIZ 

ຊອກຊ່ຽວຊານມາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັຊວີະນາໆພນັ. ການປະຕບິດັ ວຽກງານ
ພາກສະໜາມຜ່ານມາແມ່ນດແີຕ່ຍງັບ່ໍຄບົຖວ້ນ, ໜາ້ທີ່ ນາຍບາ້ນໃນຕ່ໍໜາ້ໃຫ ້

ລາຍງານໃຫຄ້ະນະໄດຮ້ບັຊາບດວ້ຍ ກ່ຽວກບັການໜ່ວຍງານລາດຕະເວນລງົ
ກວດກາ 

ປ/ຊ ຕັງ້ຄໍາຖາມ:  

- ການລາຍງານສດັທີ່ ທມີງານກວດກາໄດພ້ບົເຫນັອາດບ່ໍຄບົຖວ້ນ, ໄປບ່ໍຮອດຈດຸ

 

ບາ້
ນ 
ຫ
ຍາ້
ຫ
ວາ
ຍ 

ສິ່ ງພບົເຫນັ: 

- ຄຸງ້ 62 ໂຕ, ຮ່ອງຮອບລກັລອບຕດັໄມ ້
ໄພຂົ່ ມຂູ່/ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ:  
- ການລງົກວດກາຫ່າງກນັໂພດ 2ເດອືນ/ຄັງ້ 

ຂໍສ້ະເໜທີມີງານ/ຂໍສ້ະເໜແີນະຄະນະ: 
- ຖ່ານກອ້ງຖ່າຍຮູບບ່ໍເກບັໄຟ, ຟອມບນັພາກສະໜາມບ່ໍພຽງພໍຈະແຈກຢາຍ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ອາດເຮດັໃຫຂໍ້ມູ້ນທີ່ ລາຍງານບ່ໍຕງົກນັ ຂໍຕື່ ມ  5 ໃບ 
ເພື່ ອສົ່ ງໄປຍງັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັຊາບຕງົກນັ, ຂໍກາໍລງັເພີ່ ມເຕມີຈາກ
ບາ້ນ ເພື່ ອປວົແປງເສັນ້ທາງທີ່ ກນັດານ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງອນັຕະລາຍແກ່ທມີງານ, 

ສະຫະພນັແມ່ຍງິເອາົໃຈໃສ່ໃນບດົບາດຍງິ-ຊາຍອະນາໄມສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ 
ແລະ ສາທາລະນະໃຫສ້ະອາດຕື່ ມ 

- ປ/ຊ ຕັງ້ຄໍາຖາມ 

- ໝາຍເຫດ 
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ບາ້
ນ 
ຂະ
ຍູ ້

ກ. ບາ້ນຂະຍູ:້ ມປີະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມທງັໝດົ: 68 ຄນົ, ຍງິ: 32 ຄນົ 

ຂ. ສິ່ ງພບົເຫນັ: 
- ພບົເຫນັແລນ 1 ໂຕ 

- ພບົເຫນັກງັ 18 ໂຕ 
- ພບົເຫນັຂາແດງ 3 ໂຕ 
- ບ່າງລວ້າ 1 ໂຕ 

ຄ. ໄພຂົ່ ມຂູ່/ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ: 
- ຮ່ອງຮອຍລ່າສດັຢູ່ກກົໄຮ 

- ແຮວ້ 1 ດາງ 
- ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກບ່ໍມນີໍາ້ກນິໃນຍາມແລງ້ 

- ໄມລ້ົມ້ທບັທາງ 

ງ. ຂໍສ້ະເໜທີມີງານ/ຂໍສ້ະເໜແີນະຄະນະ: 
- ສະເໜໃີຫເ້ກບັກາໍຂໍມູ້ນລະອຍດກວ່າເກົ່ າ 

- ສະເໜໃີຫທ້ມີງານກວດກາລາດຕະເວນັມສິະຕລິະວງັຕວົກ່ວາເກົ່ າ 
- ສະເໜໃີຫແ້ນະນໍາວທິແີກໄ້ຂໃສ່ໃນບດົລາຍງານ 

- ສະເໜໃີຫກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍຜູກ້ະທໍາຜດິເພື່ ອຕກັເຕອືນ, ແກໄ້ຂ ຫຼ ືຈບັກຸມ.  

- ສະເໜຫີາ GIZ ສາ້ງບ່ອນເກບັນໍາ້ຕາມເສັນ້ທາງໄປກວດກາລາດຕະເວນ.

 

ບາ້
ນ 
ສະ
ອາ
ງ 

ກ. ບາ້ນ ສະອາງ: ມປີະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມທງັໝດົ 82 ຄນົ, ຍງິ 54 
ຄນົ 

ຂ. ສິ່ ງພບົເຫນັ: 

- ພບົເຫນັກອງໄຟເກົ່ າໜຶ່ ງກອງ 
- ພບົເຫນັ ໄຟໃໝປ່້າປະມານໜຶ່ ງເຮກັຕາ 

- ໄດຍ້ນິສຽງໂຄ່ງສອງສຽງ 
- ພບົເຫນັກງັ 8 ໂຕ 

- ໂຄງ້ 1 ໂຕ 
- ເຫງນັຖກືແຮວ້ຕາຍ 1 ໂຕ 
- ພບົຮ່ອງຮອຍນກົກະຈບິຜາລງົກນິນໍາ້ 

ຄ. ໄພຂົ່ ມຂູ່/ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ: 
- ບ່ໍປະກດົເຫຫນັວ່າມຫີຍງັແຕກຕ່າງ 

ງ. ຂໍສ້ະເໜທີມີງານ/ຂໍສ້ະເໜແີນະຄະນະ: 

- ສະເໜຕີອ້ງການສາຍຕ່ໍນໍາ້ (ໂຕໂຢ) ຍາວປະມານ 150 ແມ໊ດ ເພື່ ອທມີງານ
ລາດຕະເວນໄດດ້ື່ ມ ແລະມນີໍາ້ໃຊໃ້ນເວລາປະຕບິດັວຽກງານພກາສະໜາມ,  

- ສະເໜກ່ີອນລງົກວດກາໃຫປ້ະຊຸມທມີງານແບບປດິລບັ 
- ສະເໜໃີຫເ້ພີ່ ມມືກ້ວດກາລາດຕາເວນັຂຶນ້ຕື່ ມ  
- ສະເໜໃີຫຈ້ດັປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນໃຫຈ້ດັຍາມກາງຄນືກໄໍດ ້ຫຼ ືຕາມຄວາມເໝາະ

ສມົ 
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ສງັລວມສະພາບການຝກຶອບົຮມົຄັງ້ນີລ້ວມທງັໝດົ 03 ວນັ, ໃນນັນ້ມຄີນົເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ ໂດຍມລີາຍລະອຽດດັ່ ງຕ່ໍລງົ

ໄປນີຄ້:ື 

ພາກສ່ວນທມີາຈາກບາ້ນ (ຄກບ) 
1. ບາ້ນ ໜອງປງີ 

2. ບາ້ນ ໂກນຂະໂຍມ 
3. ບາ້ນ ຫຍາ້ຫວາຍ 
4. ບາ້ນ ຫຍາ້ແວດ 
5. ບາ້ນ ຂະຍູ ້
6. ບາ້ນ ສະອາງ  

ພະນກັງານແຂວງ, ເມອືງ 
1) ຕາງໜາ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

2) ພະນກັງານຫອ້ງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມເ້ມອືງ 
3) ພະນກັງານຫອ້ງການສະຫະພນັແມ່ຍງິເມອືງ 
4) ພະນກັງານຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ 
5) ພະນກັງານຫອ້ງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາແລະທ່ອງທ່ຽວເມອືງ 
6) ພະນກັງານຫອ້ງການໂຄສະນາອບົຮມົເມອືງ 
7) ຫອ້ງການແນວລາວສາ້ງຊາດເມອືງ 
8) ພະນກັງານປ່າສະຫງວນ 

 ທມິງານຄູຝກຶ: 
1) ທ່ານ ອາຈານ ສຸວນັເພງັ ພມົມະສານ, ໂທລະສບັ: 020 55682886 

2) ທ່ານ ອາຈານ ອູລາທອງ ວໍວຽງຄໍາ, ໂທລະສບັ:  020 55676207 

3) ທ່ານ ນາງ ສມົປອງ ສອນໃບຄໍາ, ໂທລະສບັ:  020 98560744 

ເນືອ້ໃນບດົຮຽນໄດແ້ບ່ງອອກເປນັ 3 ພາກໃຫຍ່ 
ພາກທ ີ1: ລວມມ ີ3 ບດົຮຽນທີ່ ນາໍມາສດິສອນ 

ວາລະທ ີ1 ແນະນາໍຕນົເອງແລະສະເໜຄີວາມຄາດຫວງັຕ່າງໆ 

 ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຂອງນກັສໍາມະນາກອນແຕ່ລະທ່ານຕ່ໍບັນ້ຝກຶອບົຮມົ 

 ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ, ແບ່ງກຸ່ມສດິເວນປະຈາໍວນັ 

ພາກທ ີ2: ລວມມ ີ5 ບດົຮຽນ 

ວາລະທ ີ2 : ພາບລວມຂອງຄູ່ມກືານເຜຍີແຜ່ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ  

 ເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

 ການແບ່ງງານ 

 ລະດບັຈດິສໍານກຶ 

 ການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ ແລະເດກັນອ້ຍ 

 ເນືອ້ແທຄ້ວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ 

ວາລະທ ີ3: ກາໍນດົມາດຖານແລະເງ ື່ອນໄຂຜູທ້ີ່ ຈະທດົລອງນາໍເອາົບດົຮຽນລງົໄປເຜຍີແຜ່ຕ່ໍຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ 

 ສາທດິແລະທດົລອງການນາໍໃຊຄູ່້ມເືຮດັທດົລອງຕວົຈງິ 

ວາລະທ ີ4: ບດົຮຽນການເຮດັວຽກເປນັທມິງານ 

 ຄວາມເປນັຜູນ້າໍ, ພາວະຄວາມເປນັຜູນ້າໍ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມເປນັ 
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 ຜູນ້າໍ ແມ່ນໃຜ? 

 ຜູນ້າໍມຄີວາມຄວາມສໍາຄນັຄແືນວໃດ? 

 ຜູນ້າໍທີ່ ດຂີອງກຸ່ມຫຼຜູືນ້າໍທີ່ ດຂີອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 

ວາລະທ ີ5: ການວາງແຜນກດິຈະກາໍ 

 ລງົເປດີກອງປະຊຸມລາຍງານຜນົການກວດກາລາດຕະເວນຂັນ້ບາ້ນຈາໍນວນ 6 ບາ້ນ 
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VIII. ລາຍງານຜນົການປະເມນີກອງປະຊຸມຝກຶອບົຮມົທີ່ ເມອືງບວົລະພາ: 
- ຕອ້ງການເຝກິຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍງິ (ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ) 

- ຕອ້ງການເຝກິກ່ຽວກບັການບນັທກຶກອງປະຊຸມ 

- ເວລາເຝກິອບົຮມົສັນ້ໂພດ 

- ຕອ້ງການເຝກິອບົຮມົການບໍລຫິານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິປ່າສະຫງວນ 

- ຕອ້ງການລງົເລກິແຕ່ລະຫວົຂໍທ້ີ່ ມໃີນປຶມ້ຄູ່ມ ື

IX. ຕລີາຄາລວມຜນົການເຝກິອບົຮມົ: 
ຈດຸດລີວມ:  

- ສໍາມະນາກອນມຄີວາມເອາົໃສ່ສູງ ເຫນັໄດຢູ່້ບ່ອນວ່າການອອກຄໍາຄດິ-ຄໍາເຫນັ, ການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ

, ການປະຕບິດັໂມງເວລາ ແລະ ຄວາມສາມກັຄ ີ

- ການນາໍໃຊອຸ້ປະກອນໃນການທດົລອງແມ່ນໄດດ້ ີ

- ແຕ່ລະກຸ່ມມກີານປກຶສາຫາລກືນັ 

- ສໍາມະນາກອນທງັໝດົມກີານປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຢ່າງຟດົຟືນ້ 

ຈດຸອ່ອນລວມ:  

o ເປນັວຽກໃໝ່ສໍາລບັບາງຄນົ (ຄນົໃໝ່) ແລະ ລະດບັຄວາມຮູກ້ໍແຕກຕ່າງກນັ 

o ການທດົລອງໃຫແ້ຕ່ລະບາ້ນເປດີກອງປະຊຸມນັນ້ແມ່ນວຽກໃໝ່ສໍາລບັຫຼາຍຄນົ, ກວມເອາົ 46,87 % 

ທີ່ ບ່ໍເຄຍີ ອກີອນັໜຶ່ ງຫາກໍ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ໃໝ່ຈາກປກົຄອງເມອືງ ຫຼາຍຄນົຍງັມຄີວາມອ່ຽງອາຍ 

o ບາງກຸ່ມກະກຽມການທດົລອງເປດີກອງປະຊຸມຍງັບ່ໍຄບົຖວ້ນ, ການແບ່ງໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຍງັບ່ໍ

ລະອຽດ, ຍງັບ່ໍແທດເໝາະກບັຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄນົ   

o ບ່ໍຮູສ້ງັລວມວຽກງານ ຫຼ ືກດິຈະກາໍທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງບນັທກຶໃນກະດານໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດຮ້ບັຊາບ 

o ທ່າທຂີອງຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼ ືຜູສ້ະເໜບີດົຍງັບ່ໍສອດຄ່ອງເທົ່ າທີ່ ຄວນ 

o ຂາດວທິແີກໄ້ຂ ໃນກລໍະນຕີັງ້ຄໍາຖາມຕ່ໍຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແຕ່ບ່ໍມຜູີຕ້ອບ ເພາະຍງັບ່ໍໄດຜ່້ານການເຝກິເພື່ ອ

ເປນັຄູເຝກິ ແລະ ບ່ໍຮູຈ້ະອະທບິາຍຄໍາຖາມ ຫຼ ືປ່ຽນຄໍາຖາມໃໝ່ ໃນກລໍະນທີີ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບ່ໍຕອບຄໍາ

ຖາມ ເພື່ ອໃຫຜູ້ທ້ີ່ ຖກືຖາມຕອບຕງົປະເດນັ 


