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ຄະນະຮບັຜິດຊອບ 
ຄະນະຊີນ້າໍ: 
1. ທາ່ນ ຄາໍພອນ ຣາຊາຈກັ, ຫວົໜາ້ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ 
2. ທາ່ນ ປອ. ເພັງ ເຊັງຊື,້ ຮອງຫວົໜາ້ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ  
3. ທາ່ນ ປອ. ທດັເທວາ ສະພງັທອງ, ຮອງຫວົໜາ້ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ 
4. ທາ່ນ ປອ. ຈນັສະໝອນ ພງົອດຸມົ, ຮອງຫວົໜາ້ ສະຖາບ ັນັຄ ົນ້ຄວ້າກະສກິາໍ, ປ່າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ 
5. ທາ່ນ ອະໂນລາດ ຈນັທະວງົສາ, ຮອງຫວົໜາ້ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ 
 

ຄະນະວຊິາການ (ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ): 
1. ທາ່ນ ໄພທນູ ພິລາກອນ, ຮອງຫວົໜາ້ ສນູສํາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນ່ນํາໃຊທີ້ດນິກະສກํິາ 

2. ທາ່ນ ໄຊສງົຄາມ ໄຊຍາວງົ, ຫວົໜາ້ໜວຍ່ງານຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທາງພມູສາດ (GIS) 
3. ທາ່ນ ປນັຍາສກຸ ແກວ້ລືໄຊ, ວຊິາການ ດາ້ນຂໍມ້ນູ GIS ແລະ ແຜນທ່ີ 
4. ທາ່ນ ວຽງຊນັ ຊາວງົ ວຊິາການ ດາ້ນຂໍມ້ນູ GIS ແລະ ແຜນທ່ີ 
5. ທາ່ນ ໂອລດົ ແສງຕາເຮອືງຮຸງ່ ຫວົໜາ້ ສນູສາໍຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນ່ນາໍໃຊທີ້ດນິກະສກິາໍ 
 

ຄະນະທ່ີປຶກສາວຊິາການ: 
1. ທາ່ນ Chris Flint, ຊຽ່ວຊານ ດາ້ນການຈດັສນັ, ວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້
2. ທາ່ນ Michael Victor, ຫວົໜາ້ຊຽ່ວຊານ ຂອງໂຄງການ ຕາບີ 
3. ທາ່ນ ເພັງ ສວຸນັທອງ, ທ່ີປຶກສາດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີ ຂອງໂຄງການ ຕາບີ 
4. ທາ່ນ ປອ. ນາງ ລກັ ບນຸມໄີຊ, ຊຽ່ວຊານ ດາ້ນ ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ 

ປ່າໄມ ້ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງໂຄງການ ຕາບີ 
 

ພາກສວ່ນອື່ ນ:  
ນອກຈາກຄະນະຊີນ້າໍ, ວຊິາການ ແລະ ທ່ີປຶກສາ ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້, ຍງັມອີງົການຈດັຕ ັງ້ພາກ

ລດັຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍສະເພາະຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ວຽກ P-FALUPAM ຈາກພະແນກກະສກິາໍ ແລະ 

ປ່າໄມ ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫວົພນັ, ທີມງານ ຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM 

ຂອງໂຄງການ ຕາບີ, Center for Development and Environment, ບນັດາໂຄງການພດັທະນາ ແລະ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ພາຍໃນ ແລະ ສາກນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
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ພາກທ່ີ I. ພາກສະເໜີ 

1 ຈດຸປະສງົ 
ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງປ້ຶມຄູມ່ ື ວາງແຜນ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ (P-FALUPAM Manual) ສະບບັນີແ້ມນ່ເພ່ືອ: 
1) ຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສມີການມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການໃນການປະຕິບດັກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ

ການບໍລິຫານ, ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ໃຫເ້ກດີປະໂຫຽດສງູ
ສດຸຕ່ໍການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ ່ແລະ ການສາ້ງອາຊບີທ່ີໝ ັນ້ຄງົຂອງປະຊາຊນົຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ; 

2) ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການທກຸຂ ັນ້ ໂດຍສະເພາະຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ (ແຂວງ, ເມອືງ, 
ກຸມ່ບາ້ນ) ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ລວມທງັປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາພາຍໃນບາ້ນໃຫມ້ຄີວາມ
ຮບັຜິດຊອບ, ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ ດາ້ນວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM ທ່ີເປັນ
ທາ່ແຮງຕ່ໍການພດັທະນາອາຊບີ ສາມາດຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງຄອບຄວົ ກາ້ວໄປສູກ່ານ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄຽງຄູກ່ບັການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ຕາມລກັສະນະ
ສະເພາະດາ້ນພມູສນັຖານຂອງທອ້ງຖິ່ນ; 

3) ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູ, ແຜນທ່ີ ແລະ ແຜນຈດັສນັທ່ີດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະ 
ສອດຄອ່ງກບັຄວາມເປັນຈງິຢູຂ່ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງິໃຫແ້ກພ່າກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນ
ວຽກງານດາ້ນນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ, ແຜນງານ-ແຜນການລງົທຶນ ແລະ ການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

2 ຫຼກັການ  
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍການວາງແຜນ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ຢູກ່ ຸມ່ບາ້ນ ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນແບບມສີວ່ນຮວ່ມກບັທກຸພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ທກຸຂ ັນ້ (ຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ຂ ັນ້
ທອ້ງຖິ່ນ) ລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ບາ້ນ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູບ່າ້ນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງ ໃຫ້
ມຄີວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ  ເອົາໃຈໃສສ່ງູພິເສດບາງຫຼກັການທ່ີສາໍຄນັດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
1) ສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນໂດຍກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ

ຮບັຜິດຊອບຢາ່ງລະອຽດ. ນາໍສະເໜີຜນົໄດຮ້ບັຕ່ໍອາໍນາດການປກົຄອງເມອືງ (ເຈົາ້ເມອືງ) ເພ່ືອອອກ
ຂໍຕ້ກົລງົຮບັຮອງ.  

2) ຫລີກລຽ້ງ ຫືຼ ປ້ອງກນັບ່ໍໃຫມ້ຂໍີຂ້ດັແຍງ່ເກດີຂືນ້; 
3) ປະຕິບດັກດິຈະກາໍພາກສະໝາມຕາມບາດກາ້ວຂອງ P-FALUPAM ຢູຫຼ່າຍກວ່າໜ່ຶງບາ້ນພາຍໃນ

ກຸມ່ບາ້ນດຽວກນັໂດຍເລ່ີມເທ່ືອລະບາ້ນແຕບ່ໍ່ສາໍເລັດທກຸບາດກາ້ວຢູບ່າ້ນໃດໜ່ຶງໃນຄ ັງ້ດຽວໝາຍ
ຄວາມວາ່ ທີມງານວຊິາການລງົເຮັດວຽກ 4 ຄ ັງ້ຕ່ໍໜ່ຶງບາ້ນເປ້ົາໝາຍ (ລາຍລະອຽດມຢີູ່ບາດກາ້ວ 
ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ); 

4) ປະຕິບດັກດິຈະກາໍຂອງແຕລ່ະບາດກາ້ວ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນໃຫເ້ໝາະສມົດາ້ນເວລາ,  ຮບັປະກນັການ
ສາ້ງສາຍພວົພນັ, ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູ, ການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ ລະຫວາ່ງ ທີມງານວຊິາການ 
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ແລະ ປະຊາຊນົ ແລະ ການຮບັຟງັຂໍສ້ະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ
ວຽກ P-FALUPAM ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ; 

5) ສກຶສາຂໍມ້ນູ, ການແປພາບຖາ່ຍ ແລະ ການສາ້ງແຜນທ່ີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປດັຈບຸນັ ເປັນວຽກສາໍຄນັ
ອນັພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງແຜນທ່ີໆກຽ່ວຂອ້ງກບັ: ກ) ປະຫວັດການນາໍໃຊດ້ນິກະສິກາໍເຂດເນນີສງູ 
ຫືຼ ເຂດພດູອຍ ທ່ີປະຊາຊນົນາໍໃຊທ່ີ້ດນີແບບຮອບວຽນໃນເມື່ອກອ່ນມາຈນົຮອດປະຈບຸນັ, ແລະ ຂ) 
ເຂດດນິປ່າໄມໃ້ນຕວົຈງິ ລວມມເີຂດປ່າໄມທ່ີ້ບ່ໍເຄຍີຖກືຖາງມາກອ່ນ ເຊິ່ ງເປັນເຂດດນິປ່າໄມທ່ີ້ໄດຮ້ບັ
ການຈດັປະເພດ (ເຊ່ັນ: ປ່າຜະລິດ, ປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ປ່າສະຫງວນ), ແລະ ເຂດດນິ ທ່ີປະຊາຊນົ
ຢາກຟ້ືນຟໃູຫເ້ປັນເຂດປ່າໄມ.້ ບ່ໍຄວນແນະນາໍການຈດັປະເພດການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກອ່ນລງົເຮັດວຽກຢູ່
ບາ້ນຄ ັງ້ທ່ີ 3 ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງການສາ້ງແຜນທ່ີນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງປະຊາຊນົກ່ຽ່ວກບັປ່າໄມ ້3 ປະເພດ;  

4) ກາໍນດົເຂດ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມໃ້ຫແ້ທດເໝາະກບັ
ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ດາ້ນຊບັພະຍາກອນທ່ີເປັນທາ່ແຮງສະເພາະເຂດພມູສນັຖານ ເພ່ືອຮບັປະກນັ 
ຄວາມເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕວົຈງິຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະການຄຸມ້ຄອງການນາໍ
ໃຊທ່ີ້ດນິເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິກາໍຢູເ່ຂດເນນີສງູ ເພ່ືອໃຫເ້ຂດເນືອ້ທ່ີດນິໄຮເ່ລ່ົາໃນປດັຈບຸນັຄງົຕວົ 
(ບ່ໍຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີທາໍການຜະລິດເຂ້ົາໃນເຂດປ່າໄມ)້;  

5) ເລ່ີມທດົລອງນາໍໃຊ ້ P-FALUPAM ປີ 2011 ຢູເ່ຂດພດູອຍຂອງແຂວງພາກເໜືອເຊ່ັນ: ຫຼວງພະ
ບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວົພນັ. ມາຮອດ ປີ 2018, ວຽກດ ັງ່ກາ່ວໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູ ່ 13 
ແຂວງທົ່ວປະເທດ ກວມເອົາຈາໍນວນ 315 ບາ້ນ, ແຜນຈດັສນັເຂດຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ (FLUMZ) ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 800,000 ເຮັກຕາ. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກວຽກການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM ໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ຂ້ົາ້ໃນກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາດາ້ນຕາ່ງໆຢູ່
ເຂດໂຄງການທ່ີເຫັນຜນົສາໍເລັດຫຼາຍດາ້ນລວມທງັ:  

- ກາໍນດົຈະແຈງ້ ເຂດພ້ືນທ່ີດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ຊ່ັນ: ເຂດປ່າປ້ອງກນັ, ເຂດປ່າອະນລຸກັ 
ແລະ ເຂດດນິນາໍໃຊໂ້ດຍຜາ່ນການປຶກສາຫາລືກບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ມີ
ຄວາມເຫັນດຢີາ່ງເປັນເອກະພາບດາ້ນວທີິ, ລະບຽບການ ແລະ ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ; 

- ມຄີວາມເປັນເຈົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊຊ້ວີະນາໆພນັກະສິກາໍ ທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນ
ຄນຸຄາ່, ການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ ່ແລະ ການສາ້ງອາຊບີຄງົທ່ີຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູ່
ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ; 

- ກາໍນດົເຂດພ້ືນທ່ີຊວີະນາໆພນັກະສິກາໍທ່ີມມີນູຄາ່ສງູ ເພ່ືອການຟ້ືນຟ ູແລະ ການຄຸມ້ຄອງການນາໍ
ໃຊແ້ບບຍນືຍງົ; 

- ກາໍນດົເຂດປ່າໄມທ່ີ້ບ່ໍເຄີຍຖກືຖາງມາກອ່ນ ແລະ ເຂດປ່າໄມປ້ະເພດອື່ ນຕາມຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຢາ່ງຊດັ
ເຈນຊວ່ຍຈາໍແນກພ້ືນທ່ີສາໍຄນັຕ່ໍການ ຟ້ືນຟ ູແລະ ອະນລຸກັປ່າໄມ;້ 
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- ຂຶນ້ຖະບຽນ ແລະ ຟ້ືນຟເູຂດຊາປ່າທາໍມະຊາດ ເພ່ືອຮບັປະກນັການນາໍໃຊຜ້ະລິດຕະຜນົຂອງ
ປ່າໄມ ້ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ເອກະລກັສະເພາະຂອງທອ້ງຖິ່ນໃຫມ້ຄີວາມ
ຍນືຍງົ; 

- ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຜະລິດກະສກິາໍຢູເ່ຂດເນນີສງູແບບຍືນຍງົ ດວ້ຍການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 

ຫຼາຍຕອນຕິດຈອດກນັເປັນຕອນດຽວ ຫືຼ ຜະລິດກະສກິາໍເປັນກຸມ່ແບບໝນູວຽນແທດເໝາະກບັ
ລກັສະນະສະເພາະທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທງັເປັນການສ ົ່ງເສມີການປ້ອງກນັໄຟໃໝ້
ລາມປ່າຜາ່ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈາໍ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ ີ
ຮອບວຽນການນາໍໃຊເ້ນືອ້ທ່ີໄຮເ່ລ່ົາເປັນໄລຍະເວລາຍາວ (ຫຼາຍປີ) ເຊິ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການຟ້ືນ
ຟຄູນຸນະພາບຂອງດນິ, ຮກັສາຄນຸຄາ່ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ທງັເປັນການຍກົສະມດັຕະພາບການ
ຜະລິດຈາກການນາໍໃຊທ່ີ້ເນືອ້ດນິທ່ີມຈີາໍກດັ; 

- ຮບັຮູກ້ານນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ລວມທງັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຕາມປະເພນ ີແລະ ຄວາມຮູດ້ ັງ້ເດມີຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ 
ທ່ີມຄີນຸຄາ່ທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນການປ້ອງກນັການບກຸລກຸ, ນາໍໃຊ ້ຫືຼ ຈບັຈອງທ່ີ
ດນິຈາກບກຸຄນົພາຍນອກ ເຊ່ັນ: ໂຄງການພດັທະນາ ຫືຼ ກດິຈະກາໍການລງົທຶນດາ້ນທລຸະກດິ ທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແບບບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມນຕິິກາໍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; 

- ຫຼາຍອງົການຈດັຕ ັງ້ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົເຊ່ັນ: ບໍລິສດັໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ (THPC) ແລະ ບໍລິສດັ
ພເູບຍ້ຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່(Phu Bia Mining) ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆໄດນ້າໍໃຊ ້P-FALUPAM ຢູໃ່ນ
ເຂດພ້ືນທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ພາຍໃຕກ້ານນາໍພາໂດຍສະເພາະການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕວົຈງິດາ້ນ
ວຊິາການຂອງກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສິກາໍ ແລະ ໂຄງການ ຕາບີ.  

3 ບາດກາ້ວ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ  
ຄູມ່ ືP-FALUPAM ສະບບັນີ ້ສາ້ງຂືນ້ຈາກປະສບົການ ແລະ ບດົຮຽນຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະ

ກາໍຕວົຈງິ ຢູ ່ບາ້ນເປ້ົາໝາຍຂອງ 3 ແຂວງພາກເໜືອ: ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວົພນັ ໃນຊວ່ງ 
ປີ 2011-2018.  ຄູມ່ນືີລ້ວມມ ີ5 ບາດກາ້ວ, ແຕລ່ະບາດກາ້ວມຫຼີາຍຂ ັນ້ຕອນ ໃນນີ ້ມວີຽກພາກຫອ້ງການ 
ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ ໂດຍຈດັຕ ັງ້ ກດິຈະກາໍຢູ່ບາ້ນ ທ່ີນອນຢູກ່ ຸມ່ບາ້ນເປັນຮອບວຽນ (ລວມທງັໝດົ 4 
ຮອບ/ບາ້ນ) ແຕລ່ະຮອບວຽນແມນ່ເລ່ີມກດິຈະກາໍຢູ່ບາ້ນໜ່ຶງກອ່ນຍາ້ຍໄປຫາບາ້ນອື່ ນ ແລະ ປະຕິບດັແບບນີ້

ໄປຕາມລາໍດບັຈນົສາໍເລັດທກຸບາດກາ້ວ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ ດ ັງ່ທ່ີໄດສ້ງັລວມໄວດ້ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
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ບາດກາ້ວ 1 ການກະກຽມ 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ແຜນວຽກ, ງບົປະມານ, ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ້ແລະ ທີມງານ 
ຂ ັນ້ຕອນ 2. ແບບຟອມເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຮາ່ງເອກະສານ 
 

ບາດກາ້ວ 2 ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູລະດບັບາ້ນ ແລະ ສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານຂອງບາ້ນ  
 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ຈດັຕ ັງ້ທີມງານ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫທີ້ມງານ ວຊິາການ
ຈາກຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງຢູ ່ຂ ັນ້ເມອືງ 

ຂ ັນ້ຕອນ 2. ເປີດກອງປະຊຸມຂ ັນ້ບາ້ນ 
ຂ ັນ້ຕອນ 3. ສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ 
ຂ ັນ້ຕອນ 4. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ຊວີະນາໆພນັ

ກະສິກາໍ ແລະ ທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນຢູພ່າຍໃນບາ້ນ ແບບມີ
ສວ່ນຮວ່ມ 

ຂ ັນ້ຕອນ 5. ສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດຂອງບາ້ນ 
ຂ ັນ້ຕອນ 6. ສາ້ງແຜນທ່ີເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ 
 

ວຽກພາກສະໝາມ 
(ຮອບ 1) 

  

ບາດກາ້ວ 3 ການສາ້ງແຜນທ່ີນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໃນປດັຈບຸນັ, ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ 
ການປະເມນີຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ 
 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ສາ້ງແຜນທ່ີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມປກົຫຸມ້ 
ປ່າໄມປ້ດັຈບຸນັ 

ຂ ັນ້ຕອນ 2. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ລະດບັຄອບຄວົ 
ຂ ັນ້ຕອນ 3. ສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິໃນເຂດການຜະລິດ

ກະສິກາໍຂອງບາ້ນ 
ຂ ັນ້ຕອນ 4. ສງັລວມ ແລະ ວເິຄາະ ຂໍມ້ນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ 

ຊວີະນາໆພນັກະສກິາໍ  
ຂ ັນ້ຕອນ 5. ວໄິຈດນິ ແລະ ປະເມນີຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ 

ວຽກພາກສະໝາມ 
(ຮອບ 2) 

  

ແຜນວາດ 1. ບາດກາ້ວ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກ P-FALUPAM  
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ບາດກາ້ວ 4 ການກາໍນດົເຂດ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ເປີດກອງປະຊຸມນາໍສະເໜີແນວທາງວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງການນາໍໃຊ ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂອງບາ້ນ 
(FLUMZ) 

ຂ ັນ້ຕອນ 2. ສາ້ງແຜນຈດັສນັ FLUMZ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 
ຂ ັນ້ຕອນ 3. ທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຂອງບາ້ນ 
ຂ ັນ້ຕອນ 4. ແນະນາໍ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັ

ສນັ FLUMZ 

ວຽກພາກສະໝາມ 
(ຮອບ 3) 

 

ບາດກາ້ວ 5 ກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ 
 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ກະກຽມທີມງານ, ຂໍມ້ນູ, ແຜນທ່ີ ແລະ ອປຸະກອນ 
ຂ ັນ້ຕອນ 2. ຕິດຕາມ, ປະເມນີ ແລະ ປບັປງຸ ແຜນຈດັສນັ FLUMZ  
ຂ ັນ້ຕອນ 3. ຈດັກອງປະຊຸມຮບັຮອງແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຢູຂ່ ັນ້ເມອືງ 
ຂ ັນ້ຕອນ 4. ມອບປ້ືມແຜນຈດັສນັ FLUMZ ແລະ ຕິດປ້າຍແຜນທ່ີຂອງ

ບາ້ນ 

ວຽກພາກສະໝາມ 
(ຮອບ 4) 

 

ແຜນວາດ 2. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກ P-FALUPAM ເປັນຮອບຢູບ່າ້ນ  

ບາ້ນ  2 ບາ້ນ 1 

ບາ້ນ 6 

ບາ້ນ 3 

ບາ້ນ 4 ບາ້ນ  5 

ວຽກພາກສະໝາມ 
(ຮອບ X) 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກ P-FALUPAM (ຮອບທ່ີ X) ຢູບ່ນັດາບາ້ນເປ້ົາໝາຍຢູພ່າຍໃນໜ່ຶງກຸມ່ບາ້ນ 
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ພາກທ່ີ II. ພາກເນືອ້ໃນ 
ປ້ຶມຄູມ່ສືະບບັນາໍໃຊອ້ກັສອນຫຍໍ້ພາສາອງັກດິ “P-FALUPAM” ເພ່ືອໝາຍເຖງິ “ການວາງແຜນ, ຈດັ

ສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ”, “CLUFC” ໝາຍເຖງິ “ການ
ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ປ່າໄມປ້ດັຈບຸນັ” ແລະ “FLUMZ” ໝາຍເຖງິ “ເຂດຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ 
ແລະ ປ່າໄມ”້. ບາດກາ້ວ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM ມລີາຍລະອຽດດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

 

ບາດກາ້ວທ່ີ 1: ການກະກຽມ  
ບາດກາ້ວກະກຽມແມນ່ວຽກຫອ້ງການເຊິ່ ງລວມມ ີ2 ຂ ັນ້ຕອນຄ:ື  
1. ກຽມແຜນວຽກ, ງບົປະມານ, ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ້ແລະ ທີມງານ ແລະ  
2. ກຽມແບບຟອມເອກະສານສາໍລບັເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ສາໍຫຼວດພາກສະໜາມ, ບນັທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ 

ຂໍມ້ນູທ່ີດນິ. ລາຍລະອຽດຂອງແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນມຄີ:ື 
 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ແຜນວຽກ, ງບົປະມານ, ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ້ແລະ ທີມງານ 
ກອ່ນເລ່ີມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM ຢູບ່າ້ນເປ້ົາໝາຍ ຕອ້ງໄດກ້ຽມເຊ່ັນ: (1) ທີມງານຂ ັນ້

ສນູກາງປະກອບມຊີຽ່ວຊານສະເພາະດາ້ນ (ຖາ້ຈາໍເປັນ), ຄາດຄະເນຈາໍນວນພະນກັງານຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ (ຂ ັນ້
ແຂວງ, ເມອືງ, ກຸມ່ບາ້ນ) ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນ, ປະຊາຊນົທ່ີຈະເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ, (2) ສງັລວມບນັດາຂໍ້

ມນູຂອງບາ້ນທ່ີມຢີູແ່ລວ້, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ເມອືງເປ້ົາໝາຍ, (3) ຂືນ້ແຜນງບົປະມານ, (4) ກາໍນດົໜາ້ວຽກ ຫືຼ 
ກດິຈະກາໍປະຈາໍວນັ, ແລະ (5) ກະກຽມວດັຖ,ຸ ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ້ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ທ່ີຈາໍເປັນຄ:ື 

 
1 ແຜນວຽກ (ປະຕທິິນການເຮັດວຽກ) 
ນາໍໃຊປ້ະຕິທິນ ກາໍນດົກດິຈະກາໍ/ໜາ້ວຽກ ເພ່ືອຂືນ້ແຜນ (ກາໍນດົຈາໍນວນມື)້ ເຮັດວຽກພາກຫອ້ງການ 

ແລະ ພາກສະໜາມ ດ ັງ່ຕວົຢາ່ງລຸມ່ນີ:້  
ຕາຕະລາງ 1. ຕວົຢາ່ງ ປະຕທິິນ ກາໍນດົຈາໍນວນມື ້ແລະ ກດິຈະກາໍ/ໜາ້ວຽກ ປະຈາໍວນັ 

  
ລາຍລະອຽດໜາ້ວຽກ  

 ວນັທ່ີ 
ຈາໍນວນມື ້

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ບາດກາ້ວທ່ີ 1                 

ບາດກາ້ວທ່ີ 2                 

ບາດກາ້ວທ່ີ 3                 

ບາດກາ້ວທ່ີ 4                 

ບາດກາ້ວທ່ີ 5                 
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2 ງບົປະມານ 
ຂືນ້ແຜນງບົປະມານ ຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງການເງນິ ຫືຼ ແຜນນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນ 

ໂດຍປະກອບມ ີອດັຕາກນິ, ຄາ່ພກັເຊົາ, ຄາ່ເດນີທາງ ແລະ ຄາ່ວດັຖ,ຸ ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ້ດາ້ນວຊິາ
ການສາໍລບັທີມງານວຊິາການ ເພ່ືອ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM  .  

 
3 ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມ ື 

 ເພ່ືອຮບັປະກນັການປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ,ີ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນ
ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມ ືໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວຊິາການດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 
ຕາຕະລາງ 2. ອປຸະກອນ/ ເຄື່ ອງມ ື

ລ/ດ ລາຍການ ຈ/ນ 
ຫວົໜ
ວຍ່ 

ໝາຍເຫດ 

I ອປຸະກອນ    

 ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ໝວກ, ເກບີ ແລະ ເສືອ້ກນັຝນົ    

 ເຕ້ັນ, ຖງົນອນ ລະ ກະເປົາໃສເ່ຄື່ ອງຂອງພະນກັວຊິາການ    

 ໂຕະ-ຕ ັ່ງເຮັດວຽກຂະໜາດນອ້ຍສາໍລບັວາງຄອມພິວເຕີ 2 ຊຸດ  

 ໂຄມໄຟ ແລະ ໄຟສາຍ 2 ຊຸດ  

 ຈກັໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟ, ດອກໄຟ, ປກັສຽບ (ຄບົຊຸດ) 1 ຊຸດ ຖາ້ບາ້ນບ່ໍມໄີຟຟ້າ 

 ລາໍໂພງເຄື່ ອນທ່ີ 1 ຊຸດ  

II ເຄື່ ອງມວືຊິາການ    

 ຄອມພີວເຕີສາໍລບັສາ້ງແຜນທ່ີ ແລະ ເຄື່ ອງບນັທຶກຂໍມ້ນູ 1 ຊຸດ ມສີາຍໂຫຼດຂໍມ້ນູ 

 ຄອມພີວເຕີສາໍລບັຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ ອງບນັທຶກຂໍມ້ນູ 1 ຊຸດ  

 ເຄື່ ອງ ແລະ ຈສໍາຍ LCD  1 ຊຸດ  

 ເຄື່ ອງພິມເອກະສານ (Printer) 1 ເຄື່ ອງ  

 ເຄື່ ອງ GPS, ຖາ່ນ ແລະ ເຄື່ ອງສາກໄຟ 2 ຊຸດ  

 ກອ້ງຖາ່ຍຮບູ 2 ໜວ່ຍ  

III ອປຸະກອນສາໍລບັການສາ້ງແຜນທ່ີຂ ັນ້ບາ້ນ ພາກສະໜາມ    

 ບິກແຕມ້ແຜນທ່ີຂະໜາດນອ້ຍ (14 ສ)ີ ແລະ ກາງ (4 ສ)ີ    

 ບິກແຕມ້ແຜນ່ໄສ  ທ່ີວາງເທິງແຜນທ່ີ (ຖາ້ໃຊແ້ຜນ່ໄສ)    

 ແຜນ່ຢາງໃສ (ສາໍລບັແປພາບຖາ່ຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ)    

 ເຈຍ້ຕິດສ ີ(ຂະໜາດ 1.5 ຫາ 2.5 ຊມ)    ຂຽນຊື່ ຕິດໃສແ່ຜນທ່ີ 

 ບນັທດັຍາວ 60 ຊມ (ເຫັຼກ ຫືຼ ຢາງ)    

 ສະກອ໋ດໃສຂະໜາດກວາ້ງ 1-2 ຊມ    ຕິດເຈຍ້/ແຜນທ່ີ 
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ລ/ດ ລາຍການ ຈ/ນ 
ຫວົໜ
ວຍ່ 

ໝາຍເຫດ 

 ບ ັງ້ໃສແ່ຜນທ່ີ (ຊະນດິກນັນ ໍາ້ໄດ)້    

 ເຂັມໝດຸສ ີເພ່ືອປກັແຜນທ່ີ ແລະ ເຈຍ້    

 ເສ້ັນດາ້ຍ ຫືຼ ເສ້ັນຝາ້ຍສີ    

IV ອປຸະກອນສາໍລບັເກບັຕວົຢາ່ງດນິ    

 
ຈກົ, ຊວ້ນ, ມດີຈີມ້ດນິ, ພາ້, ເຫັຼກເຈາະດນິ, ໄມແ້ມດັ   
(2-3 ມ), ຖງົໃສຕ່ວົຢາ່ງດນິ, ກບັດນິ ແລະ ປ້ືມທຽບສ ີ

   

 ສານເຄມ ີHCl 10%    

 ເຄື່ ອງມ ືSoil Test Kit    

V ອປຸະກອນອື່ ນໆ    

 ເຈຍ້ຂາວແຜນ່ໃຫຍ່ ຂະໜາດ A0 ແລະ ເຈຍ້ A4    

 ປ້ືມບນັທຶກ, ບິກ, ສໍ, ນ ໍາ້ລຶບ,     

 
ເຄື່ ອງໜີບເຈຍ້ (ກຼາບເພີ) ແລະ ລກູກຼາບເຟີ, ເຄື່ ອງເຈາະຮູ
ເຈຍ້, ເຫັຼກໜີບເຈັຍ້, ຊອງໃສເ່ອກະສານ, ມດີຄດັເຕີ ແລະ 
ມດີຕດັ 

   

 ແບບຟອມເກບັກາໍຂໍມ້ນູ    

 
4 ທີມງານ 
ທີມງານທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM ຢູບ່າ້ນປະກອບມພີະນກັງານຈາກຂ ັນ້ສນູກາງ (2-3 

ຄນົ), ຂ ັນ້ແຂວງ (2-3 ຄນົ) ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ (4-5 ຄນົ) ລວມທງັໝດົປະມານ 7-10 ຄນົ ສວ່ນປະຊາຊນົ 
ທ່ີຈະເຂ້ົາຮວ່ມແມນ່ຂືນ້ກບັຂະໜາດ (ນອ້ຍ-ໃຫຍ)່ ຂອງບາ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຈາໍນວນພະນກັງານ ແລະ 
ປະຊາຊນົດ ັງ່ທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ແມນ່ຕວົແທນຈາກພາກສວ່ນດ ັງ່ນີ:້  

1) ຂ ັນ້ສນູກາງ: ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສິກາໍ ຂອງ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ 

2) ຂ ັນ້ແຂວງ: ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສິກາໍ ຂອງ ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ 
ຂະແໜງ ທ່ີດນິ ຂອງ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

3) ຂ ັນ້ເມອືງ: ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຫອ້ງການພາຍໃນ ແລະ ຫອ້ງການອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ,  

4) ຂ ັນ້ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ບາ້ນ: ຄະນະກຸມ່ບາ້ນ, ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ, ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-
FALUPAM, ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູ່ພາຍໃນບາ້ນ. 

ຈາໍນວນ ພະນກັງານຢູໃ່ນທີມວຊິາການ ແມນ່ສາມາດປບັປ່ຽນຕາມສະພາບ ຫືຼ ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ໜາ້ວຽກ
ຕວົຈງິຢູຂ່ ັນ້ບາ້ນໂດຍມກີານຈດັແບງ່ໜາ້ວຽກໃຫຈ້ະແຈງ້ດ ັງ່ຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງທີມງານວິຊາການ  

ລດ ໜາ້ວຽກ - ທິມງານຍອ່ຍ ຈາໍນວນຄນົ 

1 ວຊິາການດາ້ນ GIS / ແຜນທ່ີ 1 - 2 
2 ວຊິາການດາ້ນ ສາໍຫຼວດຕວົຈງິ ຢູ ່ພາກສະໜາມ 

    
2 - 3 

3 ວຊິາການດາ້ນ ການສາໍພາດ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 2 - 3 
4 ວຊິາການດາ້ນ ການສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິ 2 
 ລວມ: 7 - 10 

ໝາຍເຫດ: ທີມງານແຜນທ່ີຕອ້ງກະກຽມແຜນທ່ີ ທ່ີຕອ້ງການ ເພ່ືອນາໍໃຊຢູ້່ໃນພາກສະໝາມໃຫຄ້ບົຖວ້ນ 

ຂ ັນ້ຕອນ 2. ແບບຟອມເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຮາ່ງເອກະສານ 
ການນາໍໃຊແ້ບບຟອມເກບັກາໍຂໍມ້ນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຊວີະນາໆພນັກະສິກາໍ, ເຂດທ່ີດນິກະສິກາໍ 

ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ຂໍມ້ນູອື່ ນເພ່ືອປະກອບໃສບ່ດົບນັທຶກ ຫືຼ ຂໍຕ້ກົລງົຕາ່ງໆແມນ່ວຽກສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຕ່ໍ
ວຽກ P-FALUPAM ສະນ ັນ້ ຕອ້ງໄດກ້ຽມແບບຟອມ ແລະ ຮາ່ງເອກະສານທາງການໃຫຄ້ບົຖວ້ນດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 
ແບບຟອມເກບັກາໍຂໍມ້ນູ  (ມທີງັໝດົ 21 ແບບຟອມ) 

ແບບຟອມ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍ P-FALUPAM ຢູບ່າ້ນ 
ຮອບ 1 ມ ີ11 ແບບຟອມ (1-11), ຮອບ 2 ມ ີ5 ແບບຟອມ (12-16), ຮອບ 3 ມ ີ4 ແບບຟອມ (17-
20) ແລະ ຮອບ 4 ມ ີ1 ແບບຟອມ (21). ເນືອ້ໃນລວມຂອງແຕລ່ະແບບຟອມມຄີ:ື 
ແບບຟອມທີ 1. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂ ັນ້ຕ ົນ້ຂອງບາ້ນ: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາດາ້ນຕາ່ງໆຂອງບາ້ນໃນ

ໄລຍະຜາ່ນມາເຖງິປະຈບຸນັ ເຊ່ັນ: ການຕ ັງ້ບາ້ນ, ຈາໍນວນພນົລະເມອືງ, ອາຊບີ, ໂຄງ
ລາ່ງພ້ືນຖານ, ການລຽ້ງສດັ, ການຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມນືາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການ
ຜະລິດກະສິກາໍ, ການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊດ້ນິ (ລວມທງັວຽກມອບດນິມອບປ່າ), ບນັດາຊື່

ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍພດັທະນາຢູ່ບາ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ 
ແບບຟອມທີ 2. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຊວີະນາໆພນັກະສິກາໍຂອງບາ້ນ:  ລວມມ ີຊື່ ແນວພນັເຂ້ົາ, ຊື່ ແນວ

ພນັພືດ, ໄລຍະເຮັດໄຮເ່ຂດເນນີສງູແບບໝນູວຽນ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ສະພາບປ່າໄມ ້
ແບບຟອມທີ 3. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕທິິນການປກູພືດເສດຖະກດິຫຼກັຂອງບາ້ນ: 

ລະດກູານປກູພືດກະສກິາໍ, ຊະນດິພືດ ແລະ ສະພາບການຜະລິດຢູພ້ື່ນທ່ີສະເພາະເຊ່ັນ: 
ຕ ົນ້ທຶນ, ຊະນດິ, ຜນົຜະລິດ ແລະ ລາຍຮບັຫຼກັ (ລວມທງັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ) 

ແບບຟອມທີ 4. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູການເກບັກູ,້ ສະພາບ ແລະ ບລິູມະສດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ: 1) ການເກບັກູ ້
ແລະ ສະພາບຂອງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ: ຄວາມອດຸມົສມົບນູ ແລະ ບດົບາດອນັສາໍຄນັຂອງ
ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັເສດຖະກດິ 
(ລາຍໄດ)້, ອາຫານ, ຢາ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊພ້າຍໃນຄອບຄວົ. ຂໍມ້ນູ ການຊື-້ຂາຍເຄື່ ອງ
ປ່າຂອງດງົລະດບັບາ້ນ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ຊະນດິເຄື່ ອງປ່າ
ຂອງດງົທ່ີສາໍຄນັ 2) ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີເປັນບລິູມະສິດ: ຊະນດິທ່ີກາໍລງັຈະສນູພນັ ຫືຼ 
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ໄດສ້ນູພນັແລວ້, ຊະນດິທ່ີປະຊາຊນົມຈີດຸປະສງົ ຄຸມ້ຄອງ, ຟ້ືນຟແູບບທາໍມະຊາດ ແລະ 
ຟ້ືນຟດູວ້ຍການປກູ (ໃສດ່ນິສວນ) ເພ່ືອຮບັໃຊຄ້ອບຄວົ ຫືຼ ປກູເປັນສວນເສດຖະກດິ 

ແບບຟອມທີ 5. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູການເກບັກູ,້ ສະພາບ ແລະ ບລິູມະສດິໄມ:້ 1) ການເກບັກູ ້ແລະ ນາໍໃຊ້
ໄມ:້ ຄວາມອດຸມົສມົບນູ ແລະ ຜນົຜະລິດໄມທ່ີ້ພວົພນັກບັການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ 
ລວມທງັການຂາຍໄມ,້ ລາຍຮບັຈາກໄມ ້ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງໄມແ້ຕລ່ະຊະນດິ 
ແລະ 2) ໄມບ້ລິູມະສດິ: ຊະນດິໄມທ່ີ້ກາໍລງັຈະສນູພນັ ຫືຼ ສນູພນັແລວ້, ຊະນດິໄມທ່ີ້
ປະຊາຊນົຢາກຟ້ືນຟ ູ(ປກູໃນດນິສວນເພ່ືອຮບັໃຊຄ້ອບຄວົ ຫືຼ ປກູເປັນສວນເສດຖະກດິ) 

ແບບຟອມທີ 6. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສດັປ່າ: ຊະນດິພນັ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງສດັປ່າຕ່ໍການດາໍລງົ
ຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ, ສະຖານະພາບຂອງສດັປ່າແຕລ່ະຊະນດິ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ 
ເຫດຜນົຂອງການປ່ຽນແປງ (ຖາ້ມ)ີ 

ແບບຟອມທີ 7. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສດັນ ໍາ້: ຊະນດິພນັ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງສດັນ ໍາ້ຕ່ໍການດາໍລງົ
ຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ, ສະຖານະພາບຂອງສດັນ ໍາ້ແຕລ່ະຊະນດິ ແລະ ເຫດຜນົຂອງການ
ປ່ຽນແປງ (ຖາ້ມ)ີ 

ແບບຟອມທີ 8. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູສາໍມະໂນບນັຫາ ແລະ ວທີິການແກໄ້ຂ: ບນັຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງບນັຫາ, 
ຜນົກະທບົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີວທີິແກໄ້ຂບນັຫາ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູ່ພາຍໃນບາ້ນ  

ແບບຟອມທີ 9. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູດາ້ນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທາ່ແຮງດາ້ນການພດັທະນາຂອງບາ້ນ: ເງ ື່ອນໄຂ 
ແລະ ທາ່ແຮງດາ້ນການພດັທະນາ ລວມທງັການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ 
ສາທາລະນະສກຸຂອງບາ້ນ 

ແບບຟອມທີ 10. ບນັທຶກຜນົການສາໍຫຼວດຈດຸທ່ີຕ ັງ້ອນັສາໍຄນັທາງພມູສີາດ: ຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກການສํາຫຼວດ
ພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ ດວ້ຍການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງ GPS ບນັທຶກຈດຸສາຍນໍ້າ່, ຫວ້ຍ, ຈດຸພ ູແລະ ຈດຸ
ທ່ີຕ ັງ້ສາໍຄນັອື່ ນໆ ຂອງບາ້ນ  

ແບບຟອມທີ 11. ບນັທຶກການສາໍຫຼວດຈດຸອາ້ງອງິເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ: ຂໍມ້ນູຈາກການສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົ
ຈງິໂດຍການນາໍໃຊ ້ເຄື່ ອງ GPS ເພ່ືອບນັທຶກຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ 

ແບບຟອມທີ 12. ຄວາມຕອ້ງການເຂ້ົາກນິ ແລະ ສດັລຽ້ງຂອງຄອບຄວົ: ຈາໍນວນປະຊາຊນົ, ແຮງງານ, 
ການປະກອບອາຊບີ ແລະ ປະເພດສດັລຽ້ງລະດບັຄອບຄວົ 

ແບບຟອມທີ 13. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູລາຍຮບັຂອງຄອບຄວົ: ລາຍຮບັ ແລະ ແຫຼງ່ລາຍຮບັພ້ືນຖານຂອງ
ປະຊາຊນົແຕລ່ະຄອບຄວົພາຍໃນບາ້ນ 

ແບບຟອມທີ 14. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຂ ັນ້ຄອບຄວົ: ການຄອບຄອງ, ຈບັຈອງ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ຂອງປະຊາຊນົຂ ັນ້ຄອບຄວົພາຍໃນບາ້ນ  

ແບບຟອມທີ 15. ບນັທຶກຕວົຢາ່ງດນິ: ເກບັຕວົຢາ່ງສະພາບ ແລະ ຄນຸລກັສະນາທາງຟີຊກີຂອງດນິ ພອ້ມ 
ທງັວເິຄາະຄ:ື 1) ທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງຂມຸດນິ, 2) ລກັສະນະທົ່ວໄປ
ເຊ່ັນ: ຄວາມເລິກ, ເນືອ້ດນິ, ສດີນິ, ແລະ 3) ຮບູປະພນັຂອງແຕລ່ະຊ ັນ້ດນິ 
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ແບບຟອມທີ 16. ບນັທຶກຜນົການສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມໃ້ນປດັຈບຸນັ: ຂໍມ້ນູຈາກການສາໍ
ຫຼວດພ້ືນທ່ີດນິກະສິກາໍ, ປ່າໄມ ້ແລະ ອື່ ນໆໃນປະຈບຸນັ ໂດຍການນາໍໃຊ ້ເຄື່ ອງ GPS  

ແບບຟອມທີ 17. ບນັທຶກຂໍມ້ນູເຂດຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ: ຂໍມ້ນູເຂດຈດັສນັທ່ີດນິ
ກະສິກາໍຂອງບາ້ນ ຊຶ່ ງລວມມມີຈີດຸສາໍຄນັຄ:ື 1) ຊື່ ເຂດພ້ືນທ່ີຕາມພາສາທອ້ງຖິ່ນ, 2) ທ່ີ
ຕ ັງ້, ລກັສະນະດາ້ນພມູສີາດ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົການນາໍໃຊ,້ 3) ສະພາບການ
ຄຸມ້ຄອງ-ນາໍໃຊ ້ ເຂດພ້ືນທ່ີໃນໄລຍະຜາ່ນມາຫາປດັຈບຸນັ, 4) ລາຍຊື່ ຄອບຄວົທ່ີນາໍໃຊ້
ຕອນດນິກະສກິາໍ ເພ່ືອທາໍການຜະລິດຢູເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວ, ແລະ 5) ແຜນຄຸມ້ຄອງ/ປ້ອງກນັ
ໄຟໃໝລ້າມປ່າຂອງບາ້ນ (ພອ້ມທງັບນັດາຊື່ ຂອງຄອບຄວົທ່ີທາໍການຜະລິດຢູເ່ຂດນີ)້ 

ແບບຟອມທີ 18. ບນັທຶກຂໍມ້ນູເຂດຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມ:້ ເຂດປ່າໄມທ່ີ້ໄດຈ້ດັສນັ 
ເພ່ືືອ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ ້ (ອງີຕາມແຜນຈດັສນັ, ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂອງບາ້ນ) ເຊ່ັນ: 1) ຊື່ ເຂດພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມ ້ (ພາສາ
ທອ້ງຖິ່ນ), 2) ຂໍມ້ນູທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ລກັສະນະ ດາ້ນພມູສີາດຂອງແຕລ່ະເຂດພ້ືນທ່ີ, 3) 
ຈດຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົຂອງການນາໍໃຊ,້ 4) ສະພາບການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊພ້ື້ນທ່ີໃນ
ໄລຍະຜາ່ນມາ ແລະ ປດັຈບຸນັ, 5) ລາຍຊື່ຄອບຄວົທາໍການຜະລິດຢູເ່ຂດທ່ີດນິ, 6) ທິດ
ທາງ/ແຜນການຂອງບາ້ນໃນການຟ້ືນຟທ່ີູດນິປ່າໄມ,້ 7) ແຜນການຄຸມ້ຄອງ/ປ້ອງກນັການ
ເກດີໄຟໃໝລ້າມປ່າຂອງບາ້ນ, ແລະ 8) ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ ້ສະເພາະເຂດ
ທ່ີດນິປ່າໄມ ້

ແບບຟອມທີ 19. ບນັທຶກຈດຸພິກດັຂອງຂອບເຂດຈດັສນັຕາມແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້ ຈດຸພິ
ກດັຂອງຂອບເຂດຈດັສນັຕາມ ແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມດ້ວ້ຍການນາໍໃຊ້
ເຄື່ ອງ GPS ເຂ້ົາໃນການສํາຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ 

ແບບຟອມທີ 20. ການທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸລະບຽບຄຸມ້ຄອງ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ຂອງບາ້ນ: ມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ສາໍຄນັຢ່າງຍິ່ ງຕ່ໍຄວາມສາມາດປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັ
ສນັ FLUMZ ເປັນການຍກົລະດບັຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ທ່ີຕິດພນັ
ກບັການນາໍໃຊເ້ນືອ້ທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມທ້າໍມະຊາດ 

ແບບຟອມທີ 21. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ P-FALUPAM: 
ການສກຶສາ ແລະ ບນັທຶກ ສມົທຽບກບັຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູ ທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ກບັຂໍມ້ນູທ່ີເກບັກາໍໄດ້
ຈາກການສາໍພາດ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ/ຂໍມ້ນູຢູໃ່ນ ກອງປະຊຸມ ຮວ່ມ
ກບັປະຊາຊນົ ກຽ່ວກບັ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກວຽກ P-FALUPAM 

ຮາ່ງເອກະສານ (ລວມທງັໝດົມ ີ9 ສະບບັ) 
ຂ ັນ້ຕອນທ່ີ 3 ຂອງ ບາດກາ້ວທ່ີ 2 ແມນ່ນາໍໃຊ ້4 ຮາ່ງເອກະສານ (1- 4) ແລະ ຂ ັນ້ຕອນທ່ີ 2 

ຂອງບາດກາ້ວທ່ີ 5 ແມນ່ນາໍໃຊ ້5 ຮາ່ງເອກະສານ (5-9) ເນືອ້ໃນລວມຂອງຮາ່ງເອກະສານມຄີ:ື  
ຮາ່ງເອກະສານ 1. ຮາ່ງໃບສະເໜີຂອງບາ້ນເພ່ືອຂໍແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້

ບາ້ນ: ໃບສະເໜີທ່ີອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນຂໍສະເໜີໃຫທ້າ່ນເຈົາ້ເມອືງໂດຍຜາ່ນຫອ້ງການ
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ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອອອກຂໍຕ້ກົລງົ
ແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບທ່ີໄດຮ້ບັການຄດັເລືອກຢາ່ງເປັນເອກະພາບໂດຍ
ປະຊາຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ. ໃບສະເໜີດ ັງ່ກາ່ວໂດຍປະກອບມລີາຍຊື່  
ແລະ ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງ ຄະນະ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ. 

ຮາ່ງເອກະສານ 2. ຮາ່ງໃບສະເໜີຂອງຫອ້ງການກະສິກາໍ ເພ່ືອຂໍແຕງ່ຕ ັງ້ “ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-
FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ: ຫອ້ງການກະສກํິາ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ ສະເໜີຂໍໃຫທ້າ່ນ
ເຈົາ້ເມອືງ ຮບັຮອງເອົາຜນົການແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM 
ຂອງບາ້ນ ອງີຕາມຕາມການສະເໜີຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ. 

ຮາ່ງເອກະສານ 3. ຮາ່ງຂໍຕ້ກົລງົຂອງທາ່ນເຈົ້າເມອືງ ວາ່ດວ້ຍການແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-
FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ: ເອກະສານຢັງ້ຢືນການຮບັຮອງເອົາຂໍສ້ະເໜີຂໍແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະ
ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ ຈາກທາ່ນເຈົາ້ເມອືງ. 

ຮາ່ງເອກະສານ 4. ຮາ່ງບດົບນັທຶກຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ: ບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມ
ເປັນເອກະພາບກຽ່ວກບັເຂດຄຸມ້ຄອງລະຫວາ່ງບາ້ນຕ່ໍບາ້ນ ອງີໃສຜ່ນົການປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ເຫັນດເີປັນເອກະພາບ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ 
ພາຍໃນບາ້ນເຈົາ້ພາບ ແລະ ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງ 

ຮາ່ງເອກະສານ 5. ຮາ່ງໃບສະເໜີຂອງບາ້ນເພ່ືອຂໍຮບັຮອງເອົາແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຂ ັນ້ບາ້ນ: ໃບສະເ
ໜີຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນຫາທາ່ນເຈົາ້ເມອືງ ເພ່ືືອຂໍອະນມຸດັນາໍໃຊແ້ຜນຈດັສນັ 
FLUMZ ໂດຍຜາ່ນຫອ້ງການກະສິກํາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນກຽ່ວຂອ້ງ  

ຮາ່ງເອກະສານ 6. ຮາ່ງໃບສະເໜີຂອງຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ ເພ່ືອຂໍຮບັຮອງເອົາແຜນ
ຈດັສນັ FLUMZ ຂ ັນ້ບາ້ນ: ໃບສະເໜີຂອງຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຫາ
ທາ່ນເຈົາ້ເມອືງ ເພ່ືືອຂໍອະນມຸດັນາໍໃຊ ້ແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຂອງບາ້ນ ໂດຍຜາ່ນ 
ພາກສວ່ນອື່ ນກຽ່ວຂອ້ງ  

ຮາ່ງເອກະສານ 7. ຮາ່ງຂໍຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອົາແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຂອງທາ່ນເຈົາ້ເມອືງ: ເອກະສານ 
ຢັງ້ຢືນຮບັຮອງເອົາ ແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຂອງບາ້ນ ໂດຍທາ່ນເຈົາ້ເມອືງຕາມ
ການສະເໜີຂອງບາ້ນ. 

ຮາ່ງເອກະສານ 8. ຮາ່ງການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການປະຕບິດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຂ ັນ້
ບາ້ນ: ຕອນດນິກະສິກາໍທ່ີປະຊາຊນົນາໍໃຊຜ້ະລິດກະສກິາໍແບບຄງົທ່ີ ຫືຼ ບອ່ນຢູ/່ສະ
ນາໍລຽ້ງສດັ (ຄງົທ່ີ), ຕອນດນິທ່ີຜູນ້າໍໃຊມ້ຈີດຸປະສງົຢາກພດັທະນາແບບຄງົທ່ີ  

ຮາ່ງເອກະສານ 9. ຮາ່ງບດົລາຍງານການຕິດຕາມກວດກການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ: 
ວທີິແກໄ້ຂ, ດດັແກ ້ ຫືຼ ປບັປງຸແຜນ ແລະ ແຜນທ່ີ FLUMZ  ທ່ີບາ້ນ ໄດຕ້ກົລງົ
ເຫັນດ ີຢ່າງເປັນເອກະພາບ 

ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງບນັດາແບບຟອມ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຮາ່ງເອກະສານ ທ່ີໄດກ້າ່ວ
ມາຂາ້ງເທີງນ ັນ້ແມນ່ມຢີູ່ໃນພາກເອກະສານແນບທາ້ຍ ທ່ີ I   



13 

 

ບາດກາ້ວທ່ີ 2: ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານຂອງບາ້ນ (ວຽກ
ພາກສະໝາມ ຮອບ 1)  
 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ຈດັຕ ັງ້ທີມງານ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການ ຂ ັນ້ເມອືງ  
ກອ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍຢູ່ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ, ທີມງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂ ັນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການໃຫມ້ຄີວາມເຂ້ົາໃຈລະອຽດ ແລະ ຈະແຈງ້ ໂດຍສະເພາະ ດາ້ນໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ, 
ການນາໍໃຊແ້ບບຟອມສາໍພາດ, ການບນັທຶກຂໍມ້ນູ ແລະ ວທີິການດາໍເນນີວຽກດາ້ນອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ຂ ັນ້ຕອນ 2. ເປີດກອງປະຊຸມຂ ັນ້ບາ້ນ 
ຢູໃ່ນ ກອງປະຊຸມຂ ັນ້ບາ້ນ, ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍໃ້ຫອ້າໍນາດການປກົຄອງ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູ່

ພາຍໃນບາ້ນຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈເຖງິຈດຸປະສງົ, ບາດກາ້ວ, ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັ ວຽກ P-FALUPAM ໂດຍນາໍໃຊເ້ວລາດາໍເນນີກອງປະຊຸມປະມານ 1 ຫາ 2 ຊ ົ່ວໂມງດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
  
ຕາຕະລາງ 4. ກດິຈະກາໍ ສາໍລບັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM ຢູຂ່ ັນ້ບາ້ນ 

ບາດກາ້ວ ກດິຈະກາໍ ກາໍນດົເວລາ  

1 - ກະກຽມຢູພ່າກຫອ້ງການ (ສນູກາງ, ແຂວງ, ເມ ືອືງ)  

2 - ຄດັເລືອກ ແລະ ແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ 

- ສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດຂອງບາ້ນ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

- ປຶກສາຫາລືກບັບາ້ນເຈົາ້ພາບ ແລະ ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງທ່ີມເີຂດຄຸມ້ຄອງຕິດຈອດ, 
ກາໍນດົເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ ແລະ ສາໍຫຼວດເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

- ສາ້ງບດົບນັທຶກ ລະຫວາ່ງ ບາ້ນເຈົາ້ພາບ ແລະ ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງ ກຽ່ວກບັ ເຂດ
ຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ 

- ເກບັກາໍຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ກຽ່ວກບັສະພາບທົ່ວໄປຂອງບາ້ນ ຈາກອາໍນາດການ
ປກົຄອງບາ້ນ  

- ເກບັກາໍຂໍມ້ນູເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ປ່າໄມ,້ ສດັປ່າ, ສດັນ ໍາ້, ສາໍມະໂນບນັຫາ 
ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ/ທາ່ແຮງໃນການພດັທະນາຂອງບາ້ນ (ສາໍພາດກຸມ່ຜູຊ້ມົໃຊ)້ 

4-5ວນັ 

3 - ເກັບກາໍຂໍ້ມນູລະດບັຄອບຄວົ: ພນົລະເມອືງ, ສະພາບການລຽ້ງສດັ, ລາຍຮບັ, 
ການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊທ່ີ້ດິນ ແລະ ການປະກອບອາຊີບຫຼກັຂອງປະຊາຊນົ 

- ປະເມນີ ແລະ ສາ້ງແຜນທ່ີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມໃ້ນປະຈບຸນັ 

- ສາໍຫຼວດການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃນປະຈບຸນັຢູ່ພາກສະໜາມ  

- ສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິ 

- ສງັລວມ, ວເິຄາະຂໍມ້ນູທ່ີເກບັກາໍໄດ,້  ສາ້ງແຜນ ທ່ີ CLUFC ແລະ ຂຽນບດົ

4-5 ວນັ 
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ບາດກາ້ວ ກດິຈະກາໍ ກາໍນດົເວລາ  

ລາຍງານສະບບັຮາ່ງ (ວຽກພາກຫອ້ງການ) 

4 ເປີດກອງປະຊຸຸມຂ ັນ້ເມອືງ (ຕວົແທນຂອງບາ້ນເປ້ົາໝາຍເຂ້ົາຮວ່ມ) ເພ່ືອຮບັຟງັການ
ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກບາດກາ້ວທ່ີ 1 ແລະ 2 ທງັເປັນ
ການປຶກສາຫາລື ເພ່ືອດາໍເນນີການວາງແຜນຈດັສນັ FLUMZ 

1 ວນັ 

- ສາ້ງແຜນຈດັສນັ FLUMZ (ລວມທງັການສາ້ງກດົລະບຽບທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ) 

- ແຜນຈດັສນັ FLUMZ  

3-4 ວນັ 

- ສງັລວມ, ລາຍງານ ແລະ ສາ້ງແຜນທ່ີ ປະກອບໃສ ່“ປ້ືມແຜນຄຸມ້ຄອງການນາໍ
ໃຊ ້ເຂດທ່ີດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ” (ວຽກຫອ້ງການ) 

- ຈດັກອງປະຊຸມຂ ັນ້ເມອືງ ເພ່ືອ ຂໍຮບັຮອງເອົາແຜນຈດັສນັ FLUMZ 

 

- ເປີດກອງປະຊຸມແນະນາໍໃຫປ້ະຊາຊນົຂ ັນ້ບາ້ນນາໍໃຊແ້ຜນຈດັສນັ FLUMZ    

5 ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຕິດຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ 2-3 ວນັ 

ຂ ັນ້ຕອນ 3. ສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ 
ອະທິບາຍໃຫປ້ະຊາຊນົເຂ້ົາໃຈຢາ່ງລະອຽດ ແລະ ຈະແຈງ້ດາ້ນເງ ື່ອນໄຂ, ພາລະບດົບາດ, ສດິ 

ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ. ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫປ້ະຊາຊນົຄດັ
ເລືອກ ເອົາຄະນະດ ັງ່ກາ່ວແບບປະຊາທິປະໄຕ. ນາໍສະເໜີຜນົການຄດັເລືອກທ່ີມຄີວາມເຫັນດເີປັນເອກະພາບ
ລະຫວາ່ງປະຊາຊນົ ແລະ ທີມວຊິາການ ເຖງິ ທາ່ນເຈົາ້ເມອືງເພ່ືອອອກຂໍຕ້ກົລງົຮບັຮອງ (ລາຍລະອຽດດາ້ນ
ເນືອ້ໃນ ແລະ ວທີິການມຢີູ່ເອກະສານແນບທາ້ຍທ່ີ I). 

 

ຂ ັນ້ຕອນ 4. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ຊວີະນາໆພນັກະສກິາໍ ແລະ 
ທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນຂອງບາ້ນ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນນີແ້ມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຕ່ໍວຽກ P-FALUPAM ໂດຍ
ສະເພາະການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ, ເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄອ່ງ ກບັແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ທາ່ແຮງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົໃນ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ຕິດພນັ ກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົ ແລະ ມປີະສິດທິພາບດ.ີ 
 

ສກຶສາ ແລະ ເກບັກາໍສະຖຕິິຂໍມ້ນູ (ລວມທງັຂໍມ້ນູທ່ີມຢີູແ່ລວ້) ເຊ່ັນ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົຂອງສນູກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ໂດຍແບງ່ອອກເປັນ 2 ລະດບັຄ:ື 1) ຂໍມ້ນູສະພາບທົ່ວໄປ
ຂ ັນ້ພ້ືນຖານຂອງບາ້ນ ຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ ຫືຼ ຄະນະຮດັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ, 
ແລະ 2) ຂໍມ້ນູດາ້ນຊວີະນາໆພນັກະສິກາໍ, ສາໍມະໂນບນັຫາ/ວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ທາ່ແຮງການ
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ພດັທະນາຂອງບາ້ນຈາກການສາໍພາດປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາດວ້ຍການ: ຈດັປະຊຸມໝດົບາ້ນ, ສາໍພາດເປັນກຸມ່
ສະເພາະ (ກຸມ່ຍງິ, ກຸມ່ຊາຍ, ກຸມ່ຊນົເຜ່ົາ, ກຸມ່ຜູສ້ງູອາຍ,ຸ ກຸມ່ຜະລິດ ແລະ ອື່ ນໆ) ຕາມຄວາມຕອ້ງການ
ດາ້ນຂໍມ້ນູ, ຈດຸພິເສດ, ລກັສະນະທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ນດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 
ຕາຕະລາງ 5. ບນັດາແບບຟອມ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 

ກດິຈະກາໍ ແລະ ແບບຟອມ   ເວລາ  ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ 

ຂໍມ້ນູຊຸດທ່ີ 1: ສາໍພາດອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ  
ຄະນະຮບັຜິດຊອບ
ວຽກ P-FALUPAM 
ຂ ັນ້ບາ້ນ 

ຟອມ 1: ສະພາບທົ່ວໄປຂອງບາ້ນ 30 ນາທີ 

ຟອມ 2: ຊວີະນາໆພນັ ກະສກິາໍ 45 ນາທີ 

ຟອມ 3: ສະພາບ ແລະ ປະຕິທິນການປກູພືດເສດຖະກດິຕ ົນ້ຕໍ 45 ນາທີ 

ຂໍມ້ນູຊຸດທ່ີ 2: ສາໍພາດ ກຸມ່ຜູຊ້ມົໃຊທ່ີ້ສາມາດໃຫຂໍ້ມ້ນູ  
ປະມານ 20 ຫາ 30 
ຄນົ/ກຸມ່ (ຍງິ 50% 
ແລະ ຊາຍ 50%) 
ເປັນຜູທ່ີ້ ສາມາດ 
ປະກອບສວ່ນຂໍມ້ນູທ່ີ 
ຖກືຕອ້ງ  

ຟອມ 4: ການເກບັກູ,້ ສະພາບ ແລະ ບລິູມະສດິ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 1.5-2 ຊມ 

ຟອມ 5: ການເກບັກູ,້ ສະພາບ ແລະ ບລິູມະສດິ ໄມ ້ 1.5-2 ຊມ 

ຟອມ 6: ສດັປ່າ 1-2 ຊມ 

ຟອມ 7: ສດັນ ໍາ້ 1-2 ຊມ 

ຟອມ 8: ສາໍມະໂນບນັຫາ ແລະ ວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ 1-2 ຊມ 

ຟອມ 9: ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທາ່ແຮງ ໃນການພດັທະນາຂອງບາ້ນ  1-2 ຊມ 

ຟອມ 10: ບນັທຶກ ການສາໍຫຼວດຈດຸທ່ີຕ ັງ້ສາໍຄນັທາງພມູສີາດ  ສາໍຫຼວດຕວົຈງິ 

ຟອມ 11: ບນັທຶກ ການສາໍຫຼວດຈດຸອາ້ງອງີເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ  ສາໍຫຼວດຕວົຈງິ 

(ລາຍລະອຽດດາ້ນວທີິຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັມຢີູໃ່ນເອກະສານແນບທາ້ຍ) 

ຂ ັນ້ຕອນ 5. ສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດຂອງບາ້ນ 
ສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດຂອງບາ້ນ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການກາໍນດົເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ ແລະ

ລະຫວາ່ງ ບາ້ນຕ່ໍບາ້ນ ໂດຍສະແດງໃຫເ້ຫັນຈດຸພິເສດດາ້ນ 1) ພມູສນັຖານຂອງບາ້ນ (ຕວົຢາ່ງ: ສາຍນ ໍາ້, 
ຫວ້ຍ, ຈດຸນ ໍາ້ຕກົຕາດ, ຈດຸຖ ໍາ້, ຈດຸພ,ູ ສນັພ ູແລະ ໜາ້ຜາ); 2) ເສ້ັນທາງ; 3) ສະຖານທ່ີທາງວດັທະນະ
ທາໍ ແລະ ປະຫວດັສາດ; 4) ຫວົງານຊນົລະປະທານ, ຫວົງານນ ໍາ້ລິນ; 5) ດນິປກຸສາ້ງ ແລະ ອື່ ນໆ. ລາຍ
ລະອຽດຂອງວຽກສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດລວມມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມວືຊິາການ 
ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມວືຊິາການ ທ່ີຕອ້ງການລວມມ:ີ ແຜນທ່ີໂຕໂປ ແລະ ພາບຖາ່ຍດາວທຽມ/ທາງ

ອາກາດ, ແຜນ່ໃສ (ສາໍລບັປກົເທິງແຜນທ່ີ ແລະ ພາບຖາ່ຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ເພ່ືອບນັທຶກຂໍ້
ມນູ), ບິກ ແລະ ສໍແຕມ້ແຜນທ່ີ (ຂະໜາດ 0.5-0.7 ມມ), ເຈຍ້ຕິດນອ້ຍເພ່ືອຂຽນຈດຸທ່ີຕ ັງ້ພມູສີາດ 
ຕິດໃສແ່ຜນທ່ີ, ແລະ ເຄື່ ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ ອງສາຍແອວຊດີ ີ(LCD) ແລະ ອື່ ນໆ 
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2) ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 
ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຕອ້ງເປັນຜູມ້ຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແປພາບຖາ່ຍດາວທຽມ, ພາບ

ຖາ່ຍທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຫືຼ ຄວາມປກົຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ,້ 
ສາຍນ ໍາ້, ເສ້ັນທາງ, ສນັພ,ູ ຈອມພ ູແລະ ສນັຍາລກັອື່ ນ. ປະຊາຊນົ ຜູທ່ີ້ຈະເຂ້ົາຮວ່ມເຮັດວຽກກບັ
ທີມສາ້ງແຜນທ່ີຕອ້ງເປັນບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມຮູດ້າ້ນປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ສະພາບຈດຸພິເສດ, ພ້ືນທ່ີ, 
ທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ຊື່ ຂອງຈດຸທ່ີຕ ັງ້ສາໍຄນັອື່ ນໆຂອງບາ້ນໃນລະດບັດ.ີ 

 
3) ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ທີມງານວຊິາການ ແລະ ປະຊາຊນົຮວ່ມກນັດາໍເນນີກດິຈະກາໍສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດຂອງ
ບາ້ນໂດຍໃຊເ້ວລາຕ ໍາ່ສດຸປະມານ 2 ວນັຕ່ໍບາ້ນດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 
ຕາຕະລາງ 6. ກດິຈະກາໍສາ້ງແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດ ຂອງບາ້ນ 

ກດິຈະກາໍ ຫວົຂໍ ້ແລະ ເນືອ້ໃນກດິຈະກາໍ ເວລາ 

1.  ແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປ: ນາໍສະເໜີ ຂໍມ້ນູແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍ
ດາວທຽມ, ພາບຖາ່ຍທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປ 

30ນາທີ + 

2.  ມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງປະຊາຊນົຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

- ຫາ້ວຫນັ ແລະ ຕ ັງ້ໃຈປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປະຕິບດັວຽກລວມ  

- ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັສະພາບພ້ືນທ່ີຂອງບາ້ນໄດດ້ ີ

- ສາມາດບອກຈດຸທ່ີສາໍຄນັ ຢູໃ່ນ ແຜນທ່ີ  (ພາບຖາ່ຍດາວທຽມ, ພາບຖາ່ຍທາງ
ອາກາດ ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປ)   

30 ນາທີ + 

3.  ການກາໍນດົຈດຸອາ້ງອງິລງົໃສແ່ຜນທ່ີ 

- ຊື່ສາຍນ ໍາ້ ແລະ ສາຍນ ໍາ້ (ຫວ້ຍນ ໍາ້) 

- ເສ້ັນທາງຫຼກັ ແລະ ທາງຍາ່ງ (ທາງຮອ່ມ) 

- ຈດຸພ,ູ ສນັພ,ູ ໜາ້ຜາ 

- ຊື່  ແລະ ຈດຸທ່ີຕ ັງ້ ຫືຼ ທ່ີພກັເພ່ືອລຽ້ງສດັຫືຼ ຈດຸສວນປກູຝງັ ແລະ ລຽ້ງສດັ 

- ຊື່ ຈດຸທ່ີຕ ັງ້ສາໍຄນັອື່ ນໆ 

ເຄິ່ ງມ ື ້

4.  ສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິພາກສະໜາມ: ທີມງານ ແລະ ປະຊາຊນົລງົສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົ
ຈງິຢູພ່າກສະໜາມ ເພ່ືອກວດເບ່ີງຄວາມຖກືຕອ້ງດາ້ນຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກແຜນທ່ີ ແລະ 
ສາໍພາດປະຊາຊນົທກຸຊນົເຜ່ົາ. ໃນເວລາສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ, ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງ GPS 
ຈບັຈດຸພິກດັ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງການເພ່ີມ ເພ່ືອ ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງດາ້ນ
ຂໍມ້ນູທ່ີຍງັບ່ໍທນັຊດັເຈນ  

1 - 2 ມື ້

5.  ການປບັປງຸແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດຂອງບາ້ນ: ທີມງານວຊິາການສງັລວມ ແລະ ເຄີ່ ງມ ື ້
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ກດິຈະກາໍ ຫວົຂໍ ້ແລະ ເນືອ້ໃນກດິຈະກາໍ ເວລາ 

ນາໍໃຊ ້ ຂໍມ້ນູທງັໝດົ ທ່ີໄດຈ້າກການສາໍຫຼວດຕວົຈງິຢູພ່າກສະໜາມເພ່ືອປບັປງຸ
ແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດຂອງບາ້ນ 

6.  ເປີດກອງປະຊຸມ ເພ່ືອຮບັຮອງເອົາ ແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສິາດຂອງບາ້ນ: ນາໍສະເໜີ
ແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສິາດຂອງບາ້ນ ໃຫປ້ະຊາຊນົ ຮບັຮູ ້ແລະ ຮບັຮອງ 

1 ຊ ົ່ວໂມງ 

ລວມ: 2+ ມື ້

 
ຂ ັນ້ຕອນ 6. ສາ້ງແຜນທ່ີເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ 

ອງີໃສຂໍ່ມ້ນູທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ລວມທງັ ບດົເລ່ົາ/ບດົບນັທຶກເຂດຄຸມ້ຄອງ ລະຫວາ່ງບາ້ນຕ່ໍບາ້ນ ເພ່ືອກາໍນດົ 
ແລະ ແຕມ້ຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ (ຊາຍແດນບາ້ນ) ມລີາຍລະອຽດດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 
ຕາຕະລາງ 7. ກດິຈະກາໍ ສາ້ງແຜນທ່ີເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ 

ກດິຈະກາໍ ລາຍລະອຽດ ເວລາ 

1.  ອະທິບາຍໃຫປ້ະຊາຊນົເຂ້ົາໃຈ  
ອະທິບາຍໃຫປ້ະຊາຊນົເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ ແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສິາດຂອງບາ້ນ ແລະ 
ການກາໍນດົຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ 

20 ນາທີ 

2.  ການກາໍນດົຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນເບື້ອງຕ ົນ້ 
- ກວດຄນືຂໍມ້ນູ ຫືຼ ບດົບນັທຶກເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນທ່ີມ ີ (ອາດເປັນບດົເລ່ົາ ຫືຼ 

ບດົບນັທຶກຂໍຕ້ກົລງົດາ້ນຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ) ແລະ ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ເຮັດ
ສາໍເນົາເກບັໄວ ້(ກລໍະນທ່ີີບ່ໍມບີດົບນັທຶກ ຫືຼ ແຜນທ່ີຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ 

- ສະເໜີໃຫປ້ະຊາຊນົອະທິບາຍລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງ
ບາ້ນທ່ີຕິດຈອດກບັບາ້ນອອ້ມຂາ້ງຕາມຄວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້, 
ທີມງານວຊິາການບນັທຶກຂໍມ້ນູຈາກການເລ່ົາເປັນບດົເລ່ົາຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງ
ບາ້ນ (ຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງລະຫວາ່ງບາ້ນຕ່ໍບາ້ນ)ໃສເ່ຈຍ້, ລະບຕຸາໍແໜງ່ແຕ່
ລະຈດຸທ່ີຕ ັງ້ທາງພມູສີາດລງົໃສແ່ຜນທ່ີ ແລະ “ແຕມ້” ເສ້ັນຂອບເຂດຄຸມ້
ຄອງບາ້ນຈາກຈດຸໜ່ືງໄປຫາອກີຈດຸໜ່ືງຕາມການບອກເລ່ົາຂອງປະຊາຊນົ. 

2-3 
ຊ ົ່ວໂມງ 

3.  ປຶກສາຫາລືກບັບາ້ນອອ້ມຂາ້ງເພ່ືອຄວາມເຫັນດເີປັນເອກກະພາບ ແລະ ຮາ່ງບດົ
ບນັທຶກກຽ່ວກບັການກາໍນດົເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ 
1) ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ (ເມອືງ ຫືຼ ກຸມ່ບາ້ນ) ແຈງ້ເຊນີ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກ

ບນັດາບາ້ນອອ້ມຂາ້ງເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ,  
2) ເປີດກອງປະຊຸມ ປືກສາຫາລື ກຽ່ວກບັການກາໍນດົຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ (ຕວົ

ແທນຂອງຫອ້ງການພກັກຸມ່ ແລະ ຫອ້ງການພາຍໃນຂອງເມອືງເຂ້ົາຮວ່ມ), 

>1 
ຊ ົ່ວໂມງ 
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ກດິຈະກາໍ ລາຍລະອຽດ ເວລາ 

3) ຫວົໜາ້ຫອ້ງການພກັກຸມ່ ສະເໜີຈດຸປະສງົກອງປະຊຸມ, ບາ້ນເຈົາ້ພາບ ແລະ 
ທີມງານ P-FALUPAM ສະເໜີແຜນທ່ີ ແລະ ອາ່ນເນືອ້ໃນ (ບດົເລ່ົາ) ຂອບ
ເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ ໃຫຜູ້ເ້ຂ້ົາຮວ່ມກອງກອງປະຊຸມ ໄດຮ້ບັຮູ,້ 

4) ຕວົແທນຂອງບາ້ນອອ້ມຂາ້ງ ປະກອບຄາໍເຫັນໃສບ່ດົເລ່ົາ ຫືຼ ຮາ່ງບດົບນັທຶກ 
ກຽ່ວກບັການກາໍນດົເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ (ຖາ້ມ)ີ 

- ກລໍະນບີາ້ນເຈົາ້ພາບ ແລະ ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງບາ້ນອອ້ມຂາ້ງໄດຕ້ກົລງົ 
ເປັນເອກະພາບກຽ່ວກບັເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນທ່ີບາ້ນເຈົາ້ພາບໄດນ້າໍສະເໜີແລວ້
ໃຫສ້າ້ງຮາ່ງບດົບນັທຶກຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງລະຫວ່າງບາ້ນຕ່ໍບາ້ນ,  

- ຖາ້ມຂໍີສ້ະເໜີໃຫດ້ດັແກ ້ ຫືຼ ປບັປງຸຈດຸເຂດຄຸມ້ຄອງ, ແມນ່ໃຫປ້ບັປງຸ ຫືຼ 
ດດັແປງຈດຸດ ັງ່ກາ່ວຕາມການສະເໜີ, ຕກົລງົ ແລະ ເຫັນດຢີ່າງເປັນເອກະ
ພາບຂອງທກຸຝາ່ຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, 

- ກລໍະນບ່ໍີສາມາດຕກົລງົ ຫືຼ ເຫັນດເີປັນເອກະພາບ ກຽ່ວກບັເຂດຄຸມ້ຄອງ
ບາ້ນໃນບາງຈດຸ ຫືຼ ບາງເຂດ ຍອ້ນເຫດຜນົຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ຈດຸບ່ໍຈະແຈງ້ຢູ່
ແຜນທ່ີ ຫືຼ ຈດຸມຂໍີຂ້ດັແຍງ່, ໃຫບ້ນັທຶກ ຫືຼ ໝາຍຈດຸດ ັງ່ກາ່ວໃສເ່ທິງແຜນທ່ີ
ແລວ້ ລງົໄປສາໍຫຼວດຕວົຈງິຢູພ່າກສະໜາມຮວ່ມກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ໝາຍເຫດ:   
ຖາ້ຫາກຍງັບ່ໍສາມາດຕກົລງົ ເປັນເອກະພາບກຽ່ວກບັເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນແມນ່ໃຫ ້
ລາຍງານ/ສະເໜີຫາ ຄະນະຊີນ້າໍວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງ  
(ຖາ້ຈາໍເປັນ) ເພ່ືອຊວ່ຍພິຈາລະນາຫາທາງແກໄ້ຂ 

4.  ການລງົສາໍຫຼວດຕວົຈງິພາກສະໜາມ ກຽ່ວກບັເຂດຄຸມ້ຄອງລະຫວາ່ງ ບາ້ນ ຕ່ໍ ບາ້ນ 
- ທີມງານ, ຕວົແທນຈາກບາ້ນເຈົາ້ພາບ ແລະ ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງພອ້ມກນັສາໍ

ຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໜາມ ກຽ່ວກບັເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ ໂດຍ
ສະເພາະຈດຸທ່ີຍງັບ່ໍທນັເຫັນດເີປັນເອກະພາບ, ຈດຸທ່ີບ່ໍຊດັເຈນ ຫືຼ ບ່ໍເຫັນ
ຈະແຈງ້ຢູແ່ຜນທ່ີ.  

- ບນັທຶກຂໍມ້ນູຈາກການສາໍຫຼວດ ແລະ ຂໍມ້ນູຈາກການຈບັຈດຸ GPS.  
 
ໝາຍເຫດ:  
ກລໍະນບີາ້ນຕກົລງົເຫັນດເີປັນເອກະພາບ ກຽ່ວກບັເຂດຄຸມ້ຄອງ ລະຫວ່າງບາ້ນ ຕ່ໍ
ບາ້ນ, ເວລາສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ ໃຫຕິ້ດປ້າຍໃສຈ່ດຸທ່ີມລີກັສະນະສາໍຄນັ ຫືຼ ໂດດ
ເດ່ັນ (ຖາ້ເຫັນ) ແລະ ເສ້ັນທາງຄຸມ້ຄອງລະຫວາ່ງບາ້ນເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນເຂດຄຸມ້
ຄອງບາ້ນແບບຊ ົ່ວຄາວ. 

1 – 2 
ວນັ 
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ກດິຈະກາໍ ລາຍລະອຽດ ເວລາ 

5.  ປບັປງຸແຜນທ່ີ ແລະ ຮາ່ງບດົບນັທຶກເຂດຄຸມ້ຄອງ ລະຫວາ່ງ ບາ້ນຕ່ໍບາ້ນ 
ຫຼງັຈາກສາໍຫຼວດຕວົຈງິຢູພ່າກສະໝາມ, ປບັປງຸ ແລະ ດດັແກຂ້ອບເຂດຄຸມ້ຄອງ
ບາ້ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນຕາມຜນົການລງົສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ. ຜູ້
ຮບັຜິດຊອບວຽກ GIS (ທກຸຂ ັນ້) ຮບັຜິດຊອບ ບນັທຶກ ແລະ ເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູທງັ
ໝດົທ່ີເກບັກາໍໄດຈ້າກພາກສະໜາມໄວໃ້ນລະບບົຄອມພິວເຕີ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການ
ແຕມ້ແຜນທ່ີຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ ໂດຍການນາໍໃຊໂ້ປແກຼມທາງ GIS. 

2-3 

ຊ ົ່ວໂມງ 

6.  ຈດັກອງປະຊຸມຂ ັນ້ບາ້ນ ເພ່ືອນາໍສະເໜີ ຜນົການກາໍນດົເຂດຄຸມ້ຄອງ ລະຫວ່າງ
ບາ້ນຕ່ໍບາ້ນ 
ນາໍສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍ ຜນົການປບັປງຸການກາໍນດົເຂດຄຸມ້ຄອງລະຫວ່າງບາ້ນ 
ຕ່ໍບາ້ນໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູ່ພາຍໃນບາ້ນເຈົາ້ພາບ ແລະ 
ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງຮບັຮູ,້ ຢ ັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຮບັຮອງ 

1 ຊ ົ່ວໂມງ 

7.   ສະເໜີ ຂໍໃຫທ້າ່ນເຈົາ້ເມອືງອອກຂໍຕ້ກົລງົ ຮບັຮອງເອົາບດົບນັທຶກເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງ
ບາ້ນ 
1) ຫຼງັຈາກ ບາ້ນເປ້ົາໝາຍຮບັຮອງເອົາ ບດົບນັທຶກເຂດຄຸມ້ຄອງລະຫວ່າງບາ້ນ, 

ນາໍສະເໜີຫາທາ່ນເຈົາ້ເມອືງໂດຍຜາ່ນອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຊ່ັນ: ຫອ້ງການ
ປກົຄອງ, ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ, ກະສິກາໍ-
ປ່າໄມ,້ ແລະ ພາຍໃນ ເພ່ືອຮ ັບັຮອງເອົາບດົບນັທຶກ. 

2) ແຈກຢາຍບດົບນັທຶກ (ສະບບັຮບັຮອງ)  ໃຫຂ້ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ເມອືງ: 
- ໃຫບ້າ້ນເປ້ົາໝາຍ ຕ ົນ້ສະບບັ (1 ສະບບັ) 
- ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງ (1 ສະບບັ/ບາ້ນ) 
- ຫອ້ງການພາຍໃນ (1 ສະບບັ) 
- ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (1 ສະບ ັບັ)  
- ຮກັສາສະບບັສາໍເນົາ ໄວຢູ້່ ຫອ້ງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້(1 ສະບບັ) 
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ບາດກາ້ວທ່ີ 3: ສາ້ງແຜນທ່ີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ເກບັກາํຂໍມ້ນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ແລະ ປະເມນີຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ (ວຽກພາກສະໜາມ ຮອບ 2) 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ສາ້ງແຜນທ່ີ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມປກົຫຸມ້ຂອງປາ່ໄມ ້ ໃນ
ປະຈບຸນັ (CLUFC) 

ນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ເຊ່ັນ: ແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍ, ແຜນທ່ີອື່ ນ (ທ່ີມຢີູແ່ລວ້) ລວມທງັແຜນທ່ີຈາກການ
ແບງ່ດນິ-ແບງ່ປ່າ, ແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສິາດ, ແຜນທ່ີຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ ແລະ ຂໍມ້ນູການຄອບຄອງທ່ີດນິ
ເພ່ືອສາ້ງແຜນທ່ີ CLUFC ໃນນີຕ້ອ້ງໄດປ້ະເມນີທ່ີດນິແຕລ່ະປະເພດ, ສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິຢູພ່າກສະໜາມ
ຮວ່ມກບັທກຸພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທ່ີເກບັກາໍໄດປ້ບັປງຸແຜນທ່ີ CLUFC. ລາຍມລີະອຽດຄ:ື 

 
1. ປະເມນີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຮວ່ມກບັປະຊາຊນົ 

ເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົຮບັຮູ,້ ເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ເປັນເຈົາ້ໃນການປະເມນີທ່ີດນິແຕລ່ະປະເພດ ທີມງານ
ອະທິບາຍຈດຸປະສງົ, ເຫດຜນົ, ຄວາມສํາຄນັຂອງການສາ້ງແຜນທ່ີ, ຂໍມ້ນູການນํາໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກํາ ແລະ
ຄວາມປກົຫຸມ້ປ່າໄມໃ້ນປະຈບຸນັຂອງບາ້ນ, ໜາ້ວຽກ ຫືຼ ກດິຈະກາໍທ່ີຈະໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຮວ່ມກນັດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

  
1) ການປະເມນີປະເພດທ່ີດນິປ່າໄມ ້

ປະຊາຊນົອະທິບາຍກຽ່ວກບັພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມທ່ີ້ບ່ໍເຄຍີຖກືຖາງມາກອ່ນ (ອາດມບີາງພ້ືນທ່ີເຄຍີ
ຖກືຖາງໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີແລວ້) ແຕບ່າ້ນມຈີດຸປະສງົສືບຕ່ໍຮກັສາໃຫເ້ປັນພ້ືນທ່ີປ່າໄມໃ້ນອານາ
ຄດົ. ໃນກລໍະນີນີີ,້ ໃຫກ້າໍນດົເຂດພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວເປັນ “ເຂດພ້ືນທ່ີປ່າໄມທ່ີ້ບ່ໍເຄີຍຖກືຖາງ” ແລະ ແຕມ້
ແຕລ່ະຂອບເຂດພ້ືນທ່ີປ່າໄມດ້ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ລງົໃນແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍ. ປະຊາຊນົອະທິບາຍ ກຽ່ວກບັພ້ືນທ່ີ
ດນິປ່າໄມປ້ະເພດອື່ ນໆທ່ີມຢີູໃ່ນປະຈບຸນັ ລວມທງັພ້ືນທ່ີປ່າໄມ ້ ທ່ີສາມາດແປຈາກພາບຖາ່ຍ ແລະ 
ແຕມ້ແຕລ່ະຂອບເຂດພ້ືນທ່ີປ່າໄມດ້ ັງ່ກາ່ວລງົໃສເ່ທິງແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍ. 

 
2) ການປະເມນີພ້ືນທ່ີດນິປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ 

ປະຊາຊນົລະບເຸຂດພ້ືນທ່ີດນິປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍແຕລ່ະປະເພດຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ບໍລິສດັ 
(ສາໍປະທານ) ທ່ີນອນຢູໃ່ນເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູຈາກການສາໍພາດປະຊາຊນົ
ແຕມ້ ຫືຼ ໝາຍເຂດປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, ຊື່ ເຈົາ້ຂອງ ແລະ ຂໍມ້ນູອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຂັມມດຸ
ປກັໝາຍຈດຸໃສແ່ຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມ 

  
3) ການປະເມນີປະເພດທ່ີດນິກະສິກາໍ 

ປະຊາຊນົອະທິບາຍກຽ່ວກບັພ້ືນທ່ີດນິກະສິກາໍແຕລ່ະປະເພດຢູ່ໃນເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ: ປະ
ເມນີພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍຄງົທ່ີ (ທ ົ່ງນາ, ສວນ, ອື່ ນໆ) ທ່ີສາມາດເຫັນຈາກການແປພາບຖາ່ຍດາວ
ທຽມ, ບນັທຶກ ແລະ ຂຽນລາຍຊື່ ຂອງພ້ືນທ່ີດນິກະສິກາໍ ດ ັງ່ກາ່ວ ຕິດໃສເ່ທິງແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍ 
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ຫລງັຈາກນີ ້ປະເມນີພ້ືນທ່ີດນິກະສິກາໍເນນີສງູ (ຕວົຢ່າງ: ໄຮ,່ ສວນ ແລະ ອື່ ນໆ) ທ່ີສາມາດເຫັນ
ຈາກການແປພາບຖາ່ຍດາວທຽມ, ແຕມ້ ແລະ ຂຽນລາຍຊື່ ຂອງບນັດາພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍເນນີສງູຕິດ
ໃສເ່ທິງແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍ (ໃຊເ້ຂັມມດຸປກັໝາຍຈດຸເຮັດໄຮຂ່ອງແຕລ່ະຄອບຄວົ ພອ້ມຂຽນລາຍຊື່

ເຈົາ້ຂອງໄຮ/່ຜູເ້ຮັດໄຮ ່ ລງົໃສຈ່ດຸດນິເຮັດໄຮແ່ຕລ່ະຕອນຢ່າງໜອ້ຍ 2 ປີໃສແ່ຜນທ່ີພາບຖາ່ຍ).  
ພາຍຫລງັສາໍເລັດການປະເມນີປະເພດທ່ີດນິກະສກິາໍແລວ້, ກວດຄນືຂໍມ້ນູການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ
ຂອງຄອບຄວົ ແລະ ບນັທຶກໃສແ່ບບຟອມຂໍມ້ນູການຄອບຄອງທ່ີດນິຂອງຄອບຄວົ ໂດຍສມົທຽບ
ກບັເອກະສານຢັງ້ຢືນການນາໍໃຊ ້ຫືຼ ການພດັທະນາທ່ີດນິ ແລະ ປ້ຶມສາໍມະໂນທ່ີດນິ (ຖາ້ມ)ີ. 

 
4) ການປະເມນີພ້ືນທ່ີດນິປະເພດອື່ ນໆ 

ນອກຈາກເຂດດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໃຫປ້ະຊາຊນົລະບເຸຂດ ແລະ ທ່ີດນິນາໍໃຊປ້ະເພດອື່ ນ
ຢູພ່າຍໃນບາ້ນ, ແຕມ້ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຕລ່ະປະເພດທ່ີດນິດ ັງ່ກາ່ວໃສແ່ຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມ.  
 

2. ການລງົສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຢູພ່າກສະໜາມ 
ທີມງານສງັລວມບນັດາພ້ືນທ່ີ ການນາໍໃຊຕ້ອນດນິທ່ີຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດກາໍນດົ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ

ແຕມ້ໄດໃ້ສແ່ຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມ ແລວ້ຈິ່ງລງົສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິຮວ່ມກບັປະຊາຊນົພອ້ມທງັບນັທຶກຂໍ້
ມນູນ ັນ້ໃສເ່ທິງແຜນທ່ີ, ແບບຟອມ ແລະ ຖາ່ຍຮບູ ຫືຼ ບນັທຶກພາບໄວເ້ປັນຫຼກັຖານ. 

 
3. ການປບັປງຸແຜນທ່ີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ຄວາມປກົຫຸມ້ປ່າໄມ ້ໃນປະຈບຸນັ  

ພາຍຫຼງັສາໍເລັດການລງົສາໍຫຼວດຕວົຈງິພາກສະໜາມ, ປບັປງຸຂໍມ້ນູ ແລະ ແຜນທ່ີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ແລະ ປ່າໄມໃ້ນປດັຈບຸນັໃຫມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງ ແລວ້ ບນັທຶກໄວໃ້ນລະບບົຖານຂໍມ້ນູ GIS.  
 

ຂ ັນ້ຕອນ 2. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ລະດບັຄອບຄວົ 
ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູລະດບັຄອບຄວົ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍວຽກ P-FALUPAM ໂດຍສະເພາະ ການ

ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄອ່ງກນັລະຫວ່າງແຜນຈດັສນັ FLUMZ, ທາ່ແຮງດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ຄວາມ
ຕອ້ງການດາ້ນສະບຽງອາຫານເພ່ືອຮບັໃຊຄ້ອບຄວົ ສາມາດກາ້ວໄປສູກ່ານຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ເພ່ືອປ້ອນ
ຕະຫຼາດ. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູລະດບັຄອບຄວົປະກອບມ ີ3 ເນືອ້ໃນຫຼກັຄ:ື ພນົລະເມອືງ, ຄວາມຕອ້ງການເຂ້ົາ
ກນິ ແລະ ສດັລຽ້ງ; ລາຍຮບັ; ແລະ ການຄອບຄອງທ່ີດນິ (ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັວທີິເກບັກາໍຂໍມ້ນູລະດບັ
ຄອບຄວົແມນ່ມຢີູ່ໃນເອກະສານແນບທາ້ຍ II). 
 

ຂ ັນ້ຕອນ 3. ການສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິໃນເຂດການຜະລດິກະສກິາໍຂອງບາ້ນ 
ການສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິ ຢູ່ພາກສະໜາມ ແມນ່ວຽກໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ສາໍຄນັ ຕ່ໍ

ການປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງດນິຕ່ໍພືດປກູ ເຊິ່ ງ ເປັນຂໍມ້ນູພ້ືນຖານທາງດາ້ນວທິະຍາສາດທ່ີສາມາດນາໍ
ໃຊເ້ຂ້ົາໃນການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ກໍ່ຄື ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິ
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ກະສິກາໍ ໃຫຖ້ກືກບັທາ່ແຮງທາງດາ້ນກາຍຍະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງດນິແຕລ່ະຂງົເຂດ ແນໃສ່
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສງູສດຸແບບຍືນຍງົ. ການສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິພາກສະໜາມມ:ີ 
1) ການສํາຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງດນິແບບລະອຽດມສີອງລກັສະນະ ແລະ 2) ການສํາຫຼວດ ແລະ ວໄິຈ
ດນິໂດຍການນາໍໃຊ ້ເຄື່ ອງມ ືSoil Test Kit ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  
 
1. ການສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິແບບລະອຽດ  

ການສາໍຫຼວດ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິແບບລະອຽດມ ີ2 ລກັສະນະຄ:ື 1) ຂມຸດນິພ້ືນຖານ (Profile) ຂະ
ໜາດຂອງຂມຸກວ້າງປະມານ 80 ຊມ, ຍາວ 150 ຊມ, ເລິກ 120-150 ຊມ ແຕລ່ະຂມຸທ່ີຂດຸຕອ້ງໄດ້
ບນັທຶກຮບູປະພນັຂອງໜາ້ຕດັດນິ, ຂດີແບງ່ຊ ັນ້ດນິ, ສງັເກດ ແລະ ບນັທຶກປະກດົການຕາ່ງໆທ່ີພບົເຫັນໃນ
ດນິ ແລະ ເກບັຕວົຢາ່ງດນິ ຂອງແຕລ່ະຊ ັນ້ດນິທ່ີພບົເຫັນໃນຂມຸດນິຢູລ່ະຫວາ່ງ 2-5 ຕວົຢາ່ງຕ່ໍຂມຸ (ອງີຕາມ
ພ້ືນທ່ີ ແລະ ລກັສະນະຂອງຂມຸດນິ) ມາວໄິຈ ແລະ 2) ຂມຸດນິກວດກາ (Auger) ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມເືຈາະ
ເອົາດນິເລິກປະມານ 120-150 ຊມ ໂດຍສະເລຍ່ປະມານ 4-5 ຂມຸດນິກວດກາຕ່ໍ 1 ຂມຸດນິພ້ືນຖານ ເພ່ືອ
ຊອກຫາຂອບເຂດການກະຈາຍຂອງດນິແຕລ່ະປະເພດທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັໂດຍມກີານບນັທຶກຮບູປະພນັ
ຂອງດນິ ແລະ ປະກດົການຕາ່ງໆ ທ່ີພບົເຫັນໃນຂມຸດນິຄືກນັກບັຂມຸດນິພ້ືນຖານ ແລະ ຄວນເກບັເອົາຢ່າງໜ້
ອຍ 1-2 ດນິຕວົຢາ່ງຈາກຄວາມເລິກລະຫວ່າງ 0-50 ຊງັຕີແມດັ ເພ່ືອການວໄິຈ, ຊວ່ຍແບງ່ຂອບເຂດ 
ແລະ ຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ.  

 
2. ການສາໍຫຼວດ ແລະ ວໄິຈດນິໂດຍການນາໍໃຊ ້ເຄື່ ອງມ ືSoil Test Kit 

ການກາໍນດົ ຫືຼ ເກບັຕວົຢ່າງດນິແບບກະຈາຍທົ່ວພ້ືນທ່ີ ເຊິ່ ງການສຸມ່ເກບັຕວົຢາ່ງດນິຖີ່ ເທ່ົາໃດກໍ່ຈະ
ໄດຕ້ວົຢາ່ງດນິທ່ີເປັນຕວົແທນດຂີຶນ້ເທ່ົານ ັນ້ (ລາຍລະອຽດແມນ່ມເີອກະສານສະເພາະ) 
 
ຂ ັນ້ຕອນ 4. ການສງັລວມ, ວເິຄາະຂໍມ້ນູເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນທ່ີ 

 ຫຼງັຈາກສາໍເລັດການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ຊວີະນາໆພນັກະສິກາໍ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ທ່ີດນິ ແລະ ແຜນທ່ີ
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມປກົຫຸມ້ປ່າໄມໃ້ນປະຈບຸນັ (CLUFC) ຫືຼ ວຽກ (ຮອບ 1 ແລະ 2) ຢູ່
ຂ ັນ້ບາ້ນ, ສງັລວມ ແລະ ບນັທຶກຂໍມ້ນູໃສແ່ບບຟອມຢູໃ່ນລະບບົຖານຂໍມ້ນູ (ຄອມພິວເຕີ) ແລວ້ ວເິຄາະຂໍ້

ມນູບາງດາ້ນທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຕ່ໍການວາງແຜນຈດັສນັ FLUMZ. ຂໍມ້ນູ ທ່ີຕອ້ງໄດວ້ເິຄາະລວມມຂໍີມ້ນູ
ກຽ່ວກບັສະພາບ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ການນາໍໃຊໄ້ມ,້ ສດັປ່າ, ສດັນ ໍາ້, ພນົລະເມອືງ, 
ຄວາມຕອ້ງການເຂ້ົາກນິ, ສດັລຽ້ງລະດບັຄອບຄວົ ແລະ ການຄອບຄອງທ່ີດນິຂອງຄອບຄວົ. 
 

ຂ ັນ້ຕອນ 5. ວໄິຈດນິ ແລະ ປະເມນີຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ 
(ລາຍລະອຽດດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງຂ ັນ້ຕອນນີມ້ຢີູເ່ອກະສານຕາ່ງຫາກ) 
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ບາດກາ້ວທ່ີ 4: ການກາໍນດົເຂດ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິ
ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ວຽກພາກສະໝາມ ຮອບ 3) 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ເປີດກອງປະຊຸມ ສະເໜີແນວທາງກາໍນດົເຂດ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມຂ້ອງບາ້ນ (FLUMZ) 

ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານກາໍນດົເຂດ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
(FLUMZ) ມຄີວາມແທດເໝາະກບັທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ຂອງທອ້ງຖິ່ນ, ເປີດກອງປະຊຸມລາຍງານຜນົສາໍເລັດຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ (ຮອບ 1 ແລະ 2) ກອ່ນ
ນາໍສະເໜີແນວທາງການວາງແຜນຈດັສນັ FLUMZ ໂດຍມສີວ່ນຮວ່ມຈາກອາໍນາດການປກົຄອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ຂ ັນ້ເມອືງ, ກຸມ່ບາ້ນ, ບາ້ນໂດຍສະເພາະແມນ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູ່ພາຍໃນບາ້ນ. ຮບັປະກນັຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ດາ້ນຂໍມ້ນູ, ການສນົທະນາ, ປຶກສາຫາລື, ສະເໜີຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະບວນການຕດັສິນ
ໃຈກຽ່ວກບັບນັຫາສາໍຄນັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດປະຊຸມປະກອບມ:ີ   
 
1. ບດົສະເໜີຕ່ໍກອງປະຊຸມ  

ຂໍມ້ນູທ່ີຈະນາໍມາສະເໜີຢູໃ່ນກອງປະຊຸມ ເພ່ືອວາງແນວທາງກາໍນດົເຂດ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂອງບາ້ນ ລວມມ ີ5 ບດົຄ:ື 1) ຂະບວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ 
P-FALUPAM ໂດຍຫຍໍ,້ 2) ແຜນທ່ີພ້ືນຖານພມູສີາດ, ແຜນທ່ີຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ ແລະ ຂໍມ້ນູທ່ີ
ໄດເ້ກບັກາໍ, 3) ແຜນທ່ີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ  ປ່າໄມໃ້ນປະຈບຸນັ, 4) ສາໍມະໂນບນັຫາ ແລະ ບລິູ
ມະສິດການພດັທະນາກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມຂ້ອງບາ້ນ, 5) ແນວທາງໃນການກາໍນດົເຂດ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບມສີວ່ນຮວ່ມ.  

 
2. ວາລະກອງປະຊຸມ 

ດາໍເນນີກອງປະຊຸມພາຍໃນໄລຍະເວລາໜ່ຶງວນັ. ບນັທຶກຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ, ແຈງ້ຈດຸປະສງົ, ວທີິດາໍເນນີ
ປະຊຸມ ແລະ ນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ (ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວຢູ້ຂໍ່ ້ 1 ຂອງຂ ັນ້ຕອນນີ)້, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫບ້ນັດາຜູ້
ເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມໄດນ້າໍສະເໜີຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືບນັຫາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (ເພ່ືອຊວ່ຍເປັນແນວທາງໃຫ້
ແກກ່ານດາໍເນນີວຽກຕວົຈງິດາ້ນວຊິາການຢູ່ພາກສະໝາມ) ສະຫຼ�ບຜນົໄດຮ້ບັຈາກກອງປະຊຸມ, ກາໍນດົເວລາ 
ແລະ ສະຖານທ່ີ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກໃນຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍໄປ. 

 

ຂ ັນ້ຕອນ 2. ການສາ້ງແຜນຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ ແລະ 
ປາ່ໄມ ້(FLUMZ) 

ການສາ້ງແຜນຈດັສນັ FLUMZ ແມນ່ເພ່ືອກາໍນດົທາງເລືອກໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ແທດເໝາະກບັທາ່ແຮງທາງດາ້ນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-
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ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຕອ້ງສ ົ່ງເສມີຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ ຜາ່ນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ເຂ້ົາໃນ
ຂະບວນການ ລວມທງັ ການຕດັສນິໃຈ ໃນເວລາວາງແຜນ ສາ້ງແຜນຈດັສນັ FLUMZ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 
1.  ສະເໜີທາງເລືອກໃນການກາໍນດົ ເຂດຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ 

ກອ່ນສາ້ງແຜນຈດັສນັ FLUMZ, ຕອ້ງໄດລ້າຍງານ ຫືຼ ທບົທວນຄືນຜນົສາໍເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ີ
ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູ່ຂ ັນ້ຕອນທ່ີ 1 ຂອງບາດກາ້ວນີ)້ ໃຫອ້າໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ 
ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູພ່າຍໃນບາ້ນໄດຮ້ບັຮູ ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຢາ່ງລະອຽດ. ຫຼງັຈາກນີ,້ ນາໍສະເໜີ 
ຕວົຢາ່ງແຜນທ່ີ FLUMZ ຂອງບາ້ນອື່ ນ ເພ່ືອເປັນແນວທາງໃຫແ້ກກ່ານປຶກສາຫາລື, ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕດັສິນ
ໃຈກາໍນດົເຂດດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊຂ້ອງບາ້ນເພ່ືອເປັນການຮບັປະກນັໃຫ້
ປະຊາຊນົມທ່ີີດນິນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງບາ້ນທ່ີອາດມກີານຂະຫຍາຍຕວົ. 
ໃນນີ,້ ທີມງານຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດໃນດາ້ນຕາ່ງໆຄ:ື 1) ການພດັທະນາເນືອ້ທ່ີດນິນາ (ດນິກະສກິາໍ
ຄງົທ່ີ); 2) ການພດັທະນາ,ສວນປກູ ຫືຼ ບອ່ນປກູພືດກະສິກາໍຄງົທ່ີ; 3) ການພດັທະນາການປກູໄມ/້ພືດອດຸ
ສາຫະກາໍແບບປະສມົປະສານ; 4) ການພດັທະນາພ້ຶນທ່ີລຽ້ງສດັໃຫຍ ່ (ເຊ່ັນ: ງວົ, ຄວາຍ, ແບ ້ ແລະ 
ອື່ ນໆ); 5) ຄວາມຕອ້ງການເນືອ້ທ່ີດນິ ແລະ ພືດປກູຝງັຢູເ່ຂດເນນີສງູ; 6) ຄວາມຕອ້ງການພ້ຶນທ່ີດນິປ່າໄມ ້
ສາໍລບັການເກບັກູໄ້ມ ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ (ອາຫານ, ເຄື່ ອງຫດັຖະກາໍ, ສາ້ງລາຍຮບັ ແລະ ຢາປວົ
ພະຍາດ); 7) ການເພ່ີມຂືນ້ຂອງຈາໍນວນພນົລະເມອືງ; 8) ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງລະບບົການປກູຝງັ
ກະສິກາໍ; ແລະ 9) ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 

 
2. ການຈດັສນັເຂດການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

ຈດັສນັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ (ເຂດເນນີສງູ) ດວ້ຍການມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູ ຫືຼ ຜນົ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍຮວ່ມກບັທກຸພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊນົທກຸຊນົເຜ່ົາຂ ັນ້ບາ້ນ 
ລວມທງັ ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ເພ່ືອ ທາໍການຜະລິດກະສກິາໍຕາມປະເພນ ີ ເຊິ່ ງ
ເປັນຄວາມຮູທ້ອ້ງຖິ່ນທ່ີສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແບບຍນືຍງົ 
ສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ນຕິິກາໍລຸມ່ກດົໝາຍ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ລາຍລະອຽດຂອງວຽກຈດັສນັ
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແບບມສີວ່ນຮວ່ມມດີ ັງ່ນີ:້  

 

1)  ການກາໍນດົເຂດ ແລະ ຈດັສນັເຂດທ່ີດນິກະສິກາໍ  
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນບາ້ນໜ່ຶງອາດມຫຼີາຍປະເພດ ເຊິ່ ງຕອ້ງໄດສ້ຶກສາໃຫລ້ະອຽດ ແລະ 

ຈະແຈງ້ ເພ່ືອຈາໍແນກປະເພດທ່ີດນິດ ັງ່ກາ່ວຄ:ື 

- ເຂດຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີດນິນາ: ລະບເຸຂດເນືອ້ທ່ີດນິນາທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ແລະ ເຂດທ່ີສາມາດຂະຫຍາຍ 
ຕ່ືມແລວ້ຈິ່ງໝາຍໃສແ່ຜນທ່ີ FLUMZ (ດາໍເນນີການກວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິຢູພ່າກສະໜາມເພ່ືອຢັງ້ຢືນ
ຄວາມຖກືຕອ້ງ); 
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- ເຂດດນິກະສິກາໍຄງົທ່ີ: ລະບເຸຂດດນິກະສິກາໍຄງົທ່ີ (ສວນປກູພືດອາຍສຸ ັນ້, ພືດອາຍຍຸາວ, ສວນ
ປກູພືດກະສິກາໍ-ປ່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ແລະ ສວນປກູໄມອ້ດຸສະຫະກາໍ) ທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ແລະ 
ເຂດທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດສ້າໍລບັການຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີພດັທະນາກະສກິາໍຄງົທ່ີແລວ້ໝາຍໃສ່
ແຜນທ່ີ FLUMZ (ລງົກວດກາພາກສະໜາມເພ່ືອຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ);  

- ເຂດກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງຊນົລະປະທານ: ລະບເຸຂດກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ແລະ ບອ່ນທ່ີມ ີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ສາໍລບັ ແຜນການກໍ່ສາ້ງແຫງ່ໃໝແ່ລວ້ໝາຍໃສແ່ຜນທ່ີ FLUMZ (ລງົກວດ
ຕວົຈງິພາກສະໜາມ ເພ່ືອ ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ); 

- ເຂດທົ່ງຫຍາ້ ແລະ ເຂດປກູຫຍາ້ ລຽ້ງສດັ: ລະບ ຸ ແລະ ແຕມ້ ຂອບເຂດທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັໃສ່
ແຜນທ່ີ FLUMZ ອງີໃສປ່ະເພດສດັລຽ້ງເຊ່ັນ: ເຂດທົ່ງປກູຫຍາ້ລຽ້ງສດັລະດບັຄອບຄວົ (ຂະໜ
າດນອ້ຍ/ກາງ), ເຂດທົ່ງປກູຫຍາ້ລຽ້ງສດັຂອງບາ້ນ (ຂະໜາດໃຫຍ)່, ເຂດທົ່ງຫຍາ້ທາໍມະຊາດ
ຂະໜາດໃຫຍ,່ ເຂດລຽ້ງສດັໃນເຂດດນິປ່າໄມ,້ ເຂດປ່ອຍສດັລຽ້ງ ພາຍຫຼງັລະດທູາໍການຜະລິດ; 

- ເຂດດນິສາໍປະທານ: ລະບເຸຂດສາໍປະທານ ທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ໃສແ່ຜນທ່ີ FLUMZ ໄວຄ້ເືກົ່ າ. 
 

2) ເຂດຜະລິດກະສິກາໍຢູເ່ຂດເນນີສງູ (ໝນູວຽນ) 

- ທວນຄນືລະບບົການຜະລິດກະສິກາໍຢູເ່ຂດເນນີສງູແບບໝນູວຽນ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ຈນົເຖງິປະຈຸ
ບນັເຊ່ັນ: ເນືອ້ທ່ີ ແລະ ຈາໍນວນຄອບຄວົ, ໄລຍະຮອບວຽນ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເສຍຄາ່
ທາໍນຽມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. ຫຼງັຈາກນີ,້ ໃຫປ້ະຊາຊນົປຶກສາຫາລືກອ່ນຕດັສິນໃຈ ແລະ ເປັນເອກະ
ພາບ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂດຜະລິດກະສິກາໍເນນີສງູ ເຊ່ັນ: ວທີິ, 
ການຈດັຕ ັງ້ການຜະລິດ (ເປັນກຸມ່), ຮອບວຽນການນํາໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ພືດທ່ີຈະປກູທ່ີພວົພນັກບັ
ຄນຸນະພາບຂອງດນິ,ຄວາມຄອ້ຍຊນັ, ຫຍາ້ ຫືຼພືດປກົຫຸມ້ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການເຂ້ົາກນິ; 

- ແຕມ້/ກາໍນດົ ເວລາ (ປີ) ດາໍເນນີການນາໍໃຊເ້ຂດປກູຝງັເນນີສງູ (ລະບບົໝນູວຽນ) ເຊິ່ ງຈາໍນວນ
ປີນາໍໃຊແ້ມນ່ຂືນ້ກບັ ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈງິທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງບາ້ນ
ເຊ່ັນ: ຈາໍນວນເນືອ້ທ່ີດນິ, ຈາໍນວນປະຊາກອນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນສະບຽງອາຫານ 
(ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂ້ົາ).   

- ດາໍເນນີການຈດັສນັ ຈາກ ເຂດທ່ີຈະນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດ ປີທ່ີ 1 (ຕອ້ງເປັນເນືອ້ທ່ີດນິໄຮ່
ເລ່ົາເກົ່ າທ່ີມອີາຍຫຼຸາຍທ່ີສດຸ), ເຂດປກູຝງັປີທ່ີ 2 (ເນືອ້ທ່ີດນິໄຮເ່ລ່ົາເກົ່ າທ່ີ ມອີາຍໜຸອ້ຍກວ່າ 
ເຂດນາໍໃຊປີ້ທ່ີ 1) ແລະ ຈດັສນັເຂດ ນາໍໃຊ ້ ປີຕ່ໍໄປຕາມລາໍດບັ. ຮກັສາ ເຂດພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມ ້
ຢູອ່ອ້ມເຂດດນິກະສິກາໍເນນີສງູ ໃຫເ້ປັນເຂດດນິປ່າໄມຄ້ເືກົ່ າ ໃນນີ ້ ອາດຈດັສນັໃຫເ້ປັນເຂດປ່າ
ຂ ັນ້ບາ້ນ ເຊ່ັນັ: ປ່າຜະລິດ ຫືຼ ປ່າປ້ອງກນັແຄມນ ໍາ້, ປ່າຍອດນ ໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

3) ການກາໍນດົເຂດຈດັສນັທ່ີດນິປ່າໄມ ້

- ເຂດດນິປກູໄມ:້ ລະບເຸຂດທ່ີດນິປກູໄມທ່ີ້ມຢີູແ່ລວ້ ແລະ ເຂດ ທ່ີ ເປັນໄປໄດ ້ສາໍລບັ ຂະຫຍາຍ
ໃຫເ້ປັນເຂດເນືອ້ທ່ີປກູໄມ ້ລງົໃສແ່ຜນທ່ີ FLUMZ (ທງັສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໜາມ) 
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- ເຂດດນິປ່າໄມບ້າ້ນ: ໃຫປ້ະຊາຊນົຊີບ້ອກເຂດປ່າໄມແ້ຕລ່ະປະເພດດວ້ຍຕນົເອງ (ລວມທງັເຂດ
ດນິປ່າຊມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ) ແລວ້ໝາຍເຂດພ້ືນທ່ີປ່າໄມດ້ ັງ່ກາ່ວໃສແ່ຜນທ່ີ FLUMZ. 
 
ຫຼງັຈາກການກາໍນດົເຂດຈດັສນັແຕລ່ະພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ບນົພ້ືນຖານການຕກົລງົ

ເປັນເອກະພາບ ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ທີມງານ, ບນັທຶກລາຍລະອຽດດາ້ນຂໍມ້ນູໃສ ່“ບດົບນັທຶກຂໍມ້ນູ
ເຂດຈດັສນັທ່ີດນິກະສິກາໍຟອມ 17 ແລະ ບດົບນັທຶກຂໍມ້ນູເຂດຈດັສນັທ່ີດນິປ່າໄມ ້ ຟອມ 18 ໃນ
ເອກະສານແນບທາ້ຍ”, ສງັລວມໄວຢູ້ໃ່ນຕາຕະລາງ ‘ສງັລວມເຂດຈດັສນັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ
ຂອງບາ້ນ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສາ້ງແຜນ ແລະ ແຜນທ່ີ FLUMZ’. 

 
3. ສະເໜີຜນົການກາໍນດົsເຂດຈດັສນັ FLUMZ 

ຫຼງັຈາກ ສາໍເລັດແຜນ ແລະ ແຜນທ່ີ FLUMZ (ສະບບັຮາ່ງ), ເປີດກອງປະຊຸມ ເພ່ືອນາໍ
ສະເໜີ ແຜນ/ແຜນທ່ີ ດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫປ້ະຊາຊນົທກຸຄນົຢູໃ່ນບາ້ນ ໄດຮ້ບັຮູ,້ ເຂ້ົາໃຈ, ປຶກສາຫາລື ແລະ 
ຢັງ້ຢືນຄວາມ ຖກືຕອ້ງ ເພ່ືອ ຮບັປະກນັ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 
 

4. ການຮບັຮອງເອົາແຜນຈດັສນັ FLUMZ 
ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ສະເໜີຫາທາ່ນເຈົາ້ເມອືງ ເພ່ືອ ອອກຂໍຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອົາ ແຜນ

ຈດັສນັ FLUMZ ໂດຍຜາ່ນທກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ຫຼງັຈາກປະຊາຊນົໄດທ້ດົລອງປະຕິບດັ
ຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ ໄດ ້1 ປີ ຫືຼ 1 ລະດກູານຜະລິດຂືນ້ໄປ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະ
ເມນີຜນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ນ, ສອດຄອ່ງ
ກບັລະບຽບຫຼກັການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົສາມາດປະຕິບດັໄດ ້(ປະຊາຊນົຍອມຮບັ).  

 

ຂ ັນ້ຕອນ 3. ການທບົທວນ, ປບັປງຸລະບຽບ ແລະ ແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຂອງບາ້ນ 
ລະບຽບຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມຂ້ອງບາ້ນ ແມນ່

ສາໍຄນັແລະ ຈາໍເປັນຕ່ໍການປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ ໃຫມ້ປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົສງູ. 
ສະນ ັນ້, ຈຶ່ງໄດກ້າໍນດົວທີິການປບັປງຸ ຫືຼ ສາ້ງລະບຽບຂອງບາ້ນ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  
ໝາ້ວຽກທ່ີ 1. ເກບັກາໍ ຫືຼ ສງັລວມເອົາເອກະສານກຽ່ວຂອ້ງທ່ີມແີລວ້ຢູໃ່ນບາ້ນເຊ່ັນ: ນຕິິກາໍ, ກດົ

ລະບຽບແລະ ເອກະສານກຽ່ວຂອ້ງກບັ ທ່ີດນິ (ຕຢ. ປ້ືມສາໍມະໂນທ່ີດນິ) ແລະ ອື່ ນໆ.  
ໝາ້ວຽກທ່ີ 2. ປຶກສາຫາລື ແລະ ສຶກສາດາ້ນເນືອ້ໃນ ຂອງບນັດາເອກະສານ ທີສາມາດລວບລວມໄດ ້

ເພ່ືອລະບຄຸວາມຕອ້ງການດາ້ນຮບູແບບ ແລະ ເນືອ້ໃນເອກະສານສາໍລບັສາ້ງ (ໃໝ)່ 
ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ຂອງບາ້ນ (ຖາ້ຍງັບ່ໍທນັມ)ີ ແຕຖ່າ້ມແີລວ້, ໃຫປ້ບັປງຸດາ້ນເນືອ້ໃນ. ການສາ້ງກດົລະບຽບ
ນີ,້ ຕອ້ງນາໍໃຊຄ້ວາມຮູທ້ອ້ງຖິ່ນທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ສອດຄອ່ງ
ດາ້ນນຕິິກາໍ ແລະ ສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 
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ໝາ້ວຽກທ່ີ 3. ທບົທວນ ແລະ ນາໍສະເໜີໃຫປ້ະຊາຊນົຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ເພ່ືອຄວາມເຫັນດເີປັນ
ເອກະພາບ ດາ້ນເນືອ້ໃນລະອຽດຫຼງັຈາກປບັປງຸ ຫືຼ ສາ້ງລະບຽບລະບຽບການຄຸມ້ຄອງນາໍ
ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ທ່ີດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂອງບາ້ນສາໍເລັດ ແມນ່.  

ໝາ້ວຽກທ່ີ 4. ອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ບາ້ນນາໍສະເໜີ (ຮາ່ງ) ກດົລະບຽບທ່ີໄດສ້າ້ງຫາທາ່ນເຈົາ້ເມອືງ 
ເພ່ືອພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍຜາ່ນທກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ໝາ້ວຽກທ່ີ 5. ພາຍຫຼງັທ່ີແຜນຈດັສນັ FLUMZ (ລວມມກີດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງ) ຖກືຮບັຮອງເອົາຢາ່ງເປັນ
ທາງການ ຕອ້ງໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມບາ້ນຂຶນ້ອກີເພ່ືອເຜີຍແຜ ່ ແລະ ປະກາດນາໍໃຊແ້ຜນ
ດ ັງ່ກາ່ງຢາ່ງເປັນທາງການ. 

 
ໝາຍເຫດ:  ຄາໍຖາມສາໍລບັການປບັປງຸ ຫືຼ ສາ້ງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ທ່ີ
ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂອງບາ້ນລວມມຄີາໍຖາມ 10 ໝວດ ແຕລ່ະໝວດພວົພນັກບັດາ້ນຕາ່ງໆດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
ໝວດຄາໍຖາມ 1. ຫຼກັການ ແລະ ວທີິການສາ້ງລະບຽບຂອງບາ້ນທ່ີມຢີູ່ແລວ້: ເປັນຄາໍຖາມເປີດ ດາ້ນ

ຫຼກັການ ແລະ ວທີິການສາ້ງ ແລະ ປະຕິບດັກດົລະບຽບໃນໄລຍະຜາ່ນມາຮອດປະຈບຸນັ 
ໝວດຄາໍຖາມ 2. ທ່ີດນິກະສກິາໍເນນີສງູ ແລະ ການຫນັປ່ຽນຈາກດນິປ່າໄມ ້ໄປເປັນດນິກະສກິາໍ: ກວມເອົາ

ຂໍມ້ນູທງັໝດົທ່ີປະຕິບດັ ກບັ ເນືອ້ທ່ີດນິກະສກິາໍເນນີສງູ ລວມທງັ ເນືອ້ທ່ີເລ່ົາໄຮ ່ ແລະ 
ເນືອ້ທ່ີປ່າໄມ ້(ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກນັ, ປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າຊມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ) 

ໝວດຄາໍຖາມ 3. ທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້: ມາດຕະການການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊພ້ື້ນທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້, ເຂດປ່າ
ຍອດນ ໍາ້ ແລະ ຕາມແຄມສາຍນ ໍາ້ ລວມທງັສິ່ ງກດີຂວາງທາງໄຫຼຂອງນ ໍາ້ 

ໝວດຄາໍຖາມ 4. ດນິຄມົມະນາຄມົ: ເນັນ້ໃສກ່ານບລູະນະ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ເສ້ັນທາງຄມົມະນາຄມົທກຸ
ປະເພດ ຢູພ່າຍໃນ ເຂດການປກົຄອງຂອງບາ້ນ 

ໝວດຄາໍຖາມ 5. ທ່ີດນິວດັທະນະທາໍ: ເຂດດນິວດັທະນະທາໍ, ເຂດທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ປ່າສກັສດິຂອງບາ້ນ. 
ໝວດຄາໍຖາມ 6. ທ່ີດນິປກຸສາ້ງ: ລວມມ ີທ່ີດນິປກຸສາ້ງ ແລະ ແຜນຜງັເມອືງຂອງບາ້ນ 
ໝວດຄາໍຖາມ 7. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊໄ້ມ:້ ລວມມ ີ ເຂດຈດັສນັເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊໄ້ມ,້ 

ການຂດຸຄ ົນ້ໄມ,້ ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ແລະ ການຄວບຄມຸ-ປ້ອງກນັໄຟປ່າ 
ໝວດຄາໍຖາມ 8. ການປກົປກັຮກັສາສດັນ ໍາ້ ແລະ ສດັປ່າ: ເນັນ້ໃສ ່ ການຄຸມ້ຄອງປກົປກັຮກັສາສດັນ ໍາ້-

ສດັປ່າ, ລວມທງັວງັສະຫງວນ ແລະ ການລາ່ສດັປ່າ 
ໝວດຄາໍຖາມ 9. ການຄຸມ້ຄອງສດັລຽ້ງ: ລວມມກີານຄຸມ້ຄອງສດັລຽ້ງທງັໝດົ ເຊ່ັນ: ການພດັທະນາເຂດ

ລຽ້ງສດັ, ການລຽ້ງສດັ, ການປ້ອງກນັພະຍາດສດັ ແລະ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍສດັ 
ໝວດຄາໍຖາມ 10. ການປ້ອງກນັຢາເຄມ ີ ເພ່ືອປາບສດັຕພືູດ ແລະ ຂາ້ຫຍາ້: ເນັນ້ໜກັວທີິປ້ອງກນັ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊຢ້າເຄມ ີເພ່ືອປາບສດັຕພືູດ ແລະ ຂາ້ຫຍາ້ 
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ຂ ັນ້ຕອນ 4. ແນະນາໍ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ 
ຊຸກຍູໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ ດວ້ຍການປະສານສມົທບົດາ້ນຂໍມ້ນູ 

ຢູໃ່ນແຜນດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫພ້າກສວ່ນອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຮບັຮູ ້ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສ ົ່ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີວາມ
ສາມາດດາໍເນນີກດິຈະກາໍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ 
ທາ່ແຮງຕວົຈງິຂອງບາ້ນຕາມທິດຍນືຍງົ.    
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ບາດກາ້ວທ່ີ 5: ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ
ຈດັສນັ FLUMZ (ວຽກພາກສະໜາມ ຮອບ 4) 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ ດ ັງ່
ລຸມ່ນີ:້  
1) ຈດັກອງປະຊຸມ ຫືຼ ເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ສະເພາະ ກບັ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນ

ບດົຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຄວາມສາມາດປະຕິບດັຕາມແຜນ P-FALUPAM ຂອງອາໍນາດການປກົຄອງ
ບາ້ນ, ຄະນະຮບັຜິດຊອບ ແລະ ປະຊາຊນົ ຂ ັນ້ບາ້ນ, ແລະ  

2) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີພ້ືນທ່ີຕວົຈງິຢູພ່າກສະໜາມ. ດາໍເນນີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເທ່ືອລະ
ບາ້ນ ໃຊເ້ວລາປະມານ 2-3 ວນັ/ບາ້ນ ໂດຍມ ີ4 ຂ ັນ້ຕອນເຮັດວຽກດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້   
 

ຂ ັນ້ຕອນ 1. ກະກຽມທີມງານ, ຂໍມ້ນູ, ແຜນທ່ີ ແລະ ອປຸະກອນ 
ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕງັປະຕິບດັກດິຈະກາໍຕວົຈງິ, ຕອ້ງໄດກ້ຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນ

ທີມງານ, ແຜນທ່ີ, ຂໍມ້ນູຂ ັນ້ບາ້ນ (ຈາກການປະເມນີເບ້ືອງຕ ົນ້), ແບບຟອມເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ວດັຖ,ຸ 
ອປຸະກອນ/ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ້ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຮັດວຽກຕວົຈງິດ ັງ່ນີ:້ 

 
1. ກຽມທີມງານ 

ທີມງານວຊິາການ ທ່ີຈະດາໍເນນີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງການປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ 
FLUMZ ຮວ່ມກບັອາໍນາດການປກົຄອງ ແລະ ປະຊາຊນົຢູບ່າ້ນ ລວມມພີະນກັງານວຊິາການທ່ີເຄຍີໄດເ້ຮັດ
ວຽກ P-FALUPAM ໂດຍສະເພາະແມນ່ວຊິາການດາ້ນ GIS, ພະນກັງານສາໍຫຼວດ ແລະ ພະນກັງານ
ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  

 
2. ກຽມແຜນທ່ີ  

ທີມງານ P-FALUPAM ທ່ີຈະດາໍເນນີວຽກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງການປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັ
ສນັ FLUMZ ຢູບ່າ້ນເປ້ົາໝາຍຕອ້ງໄດກ້ະກຽມແຜນທ່ີດ ັງ່ມລີາຍລະອຽດຢູຕ່າຕະລາງລຸມ່ນີ:້  

 
ຕາຕະລາງ 8. ລາຍການແຜນທ່ີນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການປະຕບິດັຕາມແຜນຈດັ

ສນັ FLUMZ 

ລດ ແຜນທ່ີ ແລະ ຂໍມ້ນູ GIS  ຂອບເຂດນາໍໃຊ ້

1.  GeoTopoVB ພມູສນັຖານຂອງບາ້ນ 

2.  GeoSIMVB ສະພາບຄວາມປກົຫຸມ້ຂອງພືດພນັ 

3.  CLUFC  
ສະພາບການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ຄວາມປກົຫຸມ້ປ່າໄມ ້ ປະຈບຸນັ 
ສະເພາະປີໃດໜ່ຶງ,  ຫຼງັຈາກສາໍເລັດ P-FALUPAM ຮອບ2  
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4.  SimCLUFC 
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປະຈບຸນັສມົທຽບກບັພາບຖາ່ຍດາວທຽມ (ໃນເວລາ
ດາໍເນນີ P-FALUPAM ຮອບ 2) 

5.  ແຜນທ່ີ FLUMZ ຕ ົນ້ສະບບັ ແຜນ ແລະ ແຜນທ່ີ FLUMZ ຕ ົນ້ສະບບັ 

6.  ແຜນທ່ີ FLUMZ (ປບັປງຸ)  ແຜນທ່ີ FLUMZ ສະບບັປບັປງຸ (ສະບບັປະຈບຸນັ) 

7.  
ແຜນທ່ີ SIMFLUMZ_ພາບ
ຖາ່ຍ Landsat, Sentinel ຫືຼ 
Skysat 

ເຂດທາໍການຜະລິດພືດກະສກິາໍຢູເ່ຂດເນນີສງູຄ ັງ້ຫຼາ້ສດຸ  

8.  
SIMFLUMZ_SPOT ຫືຼ 
ພາບຖາ່ຍມຄີວາມຊດັເຈນສງູ 

ປະເພດທ່ີດນິຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ ດນິປ່າໄມ,້ ດນິກະສິກາໍ ລວມທງັ ດນິ
ປກູພືດອດຸສາຫະກາໍ  

 
3. ກຽມແບບຟອມ 

ແບບຟອມທ່ີຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕິບດັຕາມແຜນ
ຈດັສນັ FLUMZ ລວມມແີບບຟອມເກບັກາໍຂໍມ້ນູ (ໃໝ)່ ເພ່ືອສມົທຽບກບັຂໍມ້ນູທ່ີມແີລວ້ເຊ່ັນ: 1)ການນํາໃຊ ້
ແລະ ຄອບຄອງທ່ີດນິຂອງຄອບຄວົ; 2) ເຂດທ່ີດນິກະສກິາໍໂດຍສະເພາະກະສກິາໍເນນີສງູ; 3)ເຂດທ່ີດນິ
ປ່າໄມ;້ 4) ບນັທຶກການສາໍຫຼວດທ່ີດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ;້ ແລະ 5) ຂໍມ້ນູການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍຄງົທ່ີ 
(ຂອງບກຸຄນົ) ຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີດນິລວມໝູ ່ຫືຼ ດນິຂອງບາ້ນ.  

 
4. ກຽມອປຸະກອນ  

ອປຸະກອນທ່ີຕອ້ງການລວມມ:ີ ເຂັມໝດຸ, ຝາ້ຍສ,ີ ເຈຍ້ສະຕິກເກີ,້ ປ້ືມບນັທຶກ, ບິກ, ກະລບັເຟີ, ຊອງ
ເອກະສານ, ເຈຍ້ A0, ສະກອ໋ດ, ເຄື່ ອງພິມເອກະສານ, ເຄື່ ອງສາຍ (LCD) ແລະ ເຄື່ ອງ GPS.  

 

ຂ ັນ້ຕອນ 2. ການຕດິຕາມກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ປບັປງຸແຜນຈດັສນັ FLUMZ  
ຂ ັນ້ຕອນນີແ້ນະນາໍການເລືອກບາ້ນເປ້ົາໝາຍ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໃນເວລາ  ລວມທງັການເກບັກາໍ ແລະ ສຶກສາຂໍມ້ນູ, ການສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ, ການປຶກສາຫາລື ເພ່ືອ
ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ການຢັງ້ຢືນຂໍມ້ນູດາ້ນ ດາ້ນຕິດຕາມກວດກາ.  

 
1. ເງ ື່ອນໄຂເລືອກບາ້ນ  

ຕອ້ງເປັນບາ້ນທ່ີໄດສ້າໍເລັດວຽກ P-FALUPAM ຮອບທ່ີ 3 ແລະ ປະຊາຊນົໄດນ້າໍໃຊ ້ ຫືຼ ໄດປ້ະຕິບດັ
ຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ  ເປັນໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຂຶນ້ໄປ.  

 
2. ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກຢູບ່າ້ນ 

ເວລາທ່ີເໜາະສມົ ຕ່ໍ ການຕິດຕາມການປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຢູບ່າ້ນເປ້ົາໝາຍແມນ່ຢູ່
ລະຫວ່າງເດອືນຕລຸາ ຫາ ກາງເດອືນກມຸພາ ຫືຼ ກອ່ນລະດກູານຜະລິດພືດກະສກິາໍ (ເຂ້ົາ) ຢູເ່ຂດເນນີສງູ ຫືຼ 
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ປກູເຂ້ົາໄຮໂ່ດຍໃຊເ້ວລາ ປະມານ 2-3 ວນັຕ່ໍບາ້ນຂືນ້ກບັສະພາບ ແລະ ລກັສະນະຕວົຈງິຂອງບາ້ນເຊ່ັນ: 
ລະບບົການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ຂະໜາດຂອງເນືອ້ທີດນິເຂດເນນີສງູ, ລະດບັຄວາມສອດຄອ່ງຂອງການປະຕິບດັ
ຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ ແລະ ການຮວ່ມມ ືຫືຼ ມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ບນັດາເຜ່ົາ. 

  
3. ການສກຶສາ ແລະ ປະເມນີຂໍມ້ນູເບື້ອງຕ ົນ້   

1) ສມົທຽບຂໍມ້ນູຢູໃ່ນ ແຜນຈດັສນັ FLUMZ ກບັ ຂໍມ້ນູ ພາບຖາ່ຍດາວທຽມລາ້ສດຸ ເພ່ືອກວດເບ່ິງເຂດ 
ແລະ ຮອບວຽນ (ປີ) ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຜະລິດກະສກິາໍ; ປະເມນີເຂດເນືອ້ທ່ີດນິຜະລິດກະສິກາໍ;  
ແລະ ການຂະຫຍາຍເຂດເນືອ້ທ່ີດນິຜະລິດກະສກິາໍ ເຂ້ົາໃນເຂດດນິປະເພດອື່ ນ 

2) ໃຊພ້າບຖາ່ຍທ່ີມຄີວາມລະອຽດສງູເພ່ືອກວດເບ່ິງ ກດິຈະກາໍການຜະລິດກະສກິາໍ, ການກໍ່ສາ້ງ ຫືຼ ກດິ
ຈະກາໍອື່ ນ ທ່ີເກດີຂືນ້ ຢູນ່ອກເຂດ ຈດັສນັ ຫຼງັຈາກ ສາໍເລັດການສາ້ງແຜນຈດັສນັ FLUMZ, 

3) ລະບ ຸ ຫືຼ ບນັທຶກການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ໃສແ່ຜນທ່ີ ເພ່ືອ ເປັນບອ່ນອີງໃຫແ້ກກ່ານປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ລງົສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິຢູພ່າກສະໜາມຮວ່ມກບັປະຊາຊນົ. 
 

4. ກດິຈະກາໍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການເຮັດວຽກຢູບ່າ້ນ 
1) ປະຊຸມຮວ່ມກບັຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນເພ່ືອ: ກ) ລາຍງານຜນົການ

ປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ, ຂ) ນາໍສະເໜີໃຫຄ້ະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້
ບາ້ນຮບັຮູຜ້ນົການສຶກສາແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມລາ້ສດຸ ແລະ ຊີໃ້ຫເ້ຫັນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິເຂດເນນີ
ສງູໃນປີຜາ່ນມາ ໂດຍເນັນ້ໜກັຈດຸທ່ີບ່ໍນອນຢູໃ່ນເຂດຈດັສນັ FLUMZ, ແລະ ຄ) ລາຍງານຊື່  ຂອງ
ບນັດາຄອບຄວົທ່ີບ່ໍສາມາດປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ (ນາໍໃຊດ້ນິຢູ່ນອກເຂດຈດັສນັໃຫເ້ປັນດນິກະສິ
ກາໍ) ແລະ ລະບຂໍຸມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວໃສແ່ຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມ.   

 
2) ປະຊຸມຮວ່ມກບັກບັປະຊາຊນົພາຍໃນບາ້ນ 

- ນາໍສະເໜີຜນົຂອງກອງປະຊຸມຮວ່ມກບັຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ 
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫປ້ະຊາຊນົ ສາມາດປະກອບຄາໍເຫັນຕາມຄວາມຈງິ, 

- ຖາ້ມຄີອບຄວົຜະລິດກະສກິາໍຢູເ່ຂດເນນີສງູນອກເຂດຈດັສນັ (ຫືຼ ບ່ໍປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ 
FLUMZ) ໃນປີທ່ີຜາ່ນມາ, ໃຫຄ້ອບຄວົດ ັງ່ກາ່ວລະບພ້ືຸນທ່ີຕນົໄດນ້າໍໃຊ ້ ພອ້ມທງັອະທິບາຍ
ເຫດຜນົ, ສະເໜີແຜນນາໍໃຊຕ້ອນດນິ ແລະ ຊະນດິພືດກະສກິາໍທ່ີຈະປກູຢູເ່ຂດເນນີສງູໃນປີຕ່ໍໄປ,   

- ໝາຍລະຫດັຄອບຄວົ ຫືຼ ຂຽນຊື່ ຄອບຄວົໃສເ່ຈຍ້ ຫືຼ ສະຕິກເກີ ້ ເພ່ືອໝາຍໃສແ່ຜນທ່ີ ແລະ 
ແບບຟອມບນັທຶກຂໍມ້ນູຕາມການໃຫຂໍ້ມ້ນູຂອງປະຊາຊນົ.  

 
3) ສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ  
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ທີມງານວຊິາການສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິຮວ່ມກບັປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໃນນໍລະນທ່ີີມ ີ ປະຊາຊນົບ່ໍ
ເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ບ່ໍເຫັນດເີປັນເອກະພາບ ກບັ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີເບ້ືອງຕ ົນ້ ຫືຼ ຂໍ້

ມນູສມົທຽບລະຫວ່າງຜນົການປະເມນີ ແລະ ພາບຖາ່ຍດາວທຽມທ່ີຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້. 
 

4) ສງັລວມ ແລະ ສະຫຼ�ບຂໍມ້ນູ 
ສງັລວມ, ສະຫຼ�ບ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູຈາກການປຶກສາຫາລື ແລະ ສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິເພ່ືອ 

ປບັປງຸແຜນ/ແຜນທ່ີ FLUMZ ກອ່ນບນັທຶກຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວໄວໃ້ນລະບບົຖານຂໍມ້ນູ. 
 

5) ຢັງ້ຢືນຂໍມ້ນູ 
ຢັງ້ຢືນຂໍມ້ນູດວ້ຍການ 1) ຈດັກອງປະຊຸມບາ້ນເພ່ືອນາໍສະເໜີການປ່ຽນແປງ, ປບັປງຸ ຫືຼ 

ດດັແກຂໍ້ມ້ນູຢູ່ໃນແຜນ, ແຜນທ່ີ FLUMZ ແລະ ແນະນາໍການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິເພ່ືອທາໍການຜະລິດກະສິ
ກາໍເນນີສງູ, 2) ລະບລຸາຍຊື່ ຂອງຄອບຄວົດ ັງ່ກາ່ວໃສແ່ຜນທ່ີ FLUMZ ແລວ້ແຈງ້ໃຫຄ້ອບຄວົ
ດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ປະຊາຊນົຢູ່ພາຍໃນບາ້ນ ຮບັຮູ ້ໃນກອງປະຊຸມບາ້ນ, ກລໍະນບີາ້ນ ແລະ ພາກສວ່ນ
ຮບັຜິດຊອບອື່ ນເຫັນດເີປັນເອກະພາບ (ອະນຍຸາດ) ໃຫຄ້ອບຄວົສບືຕ່ໍຮກັສາສະນາໍ ຢູ່ພາຍໃນເຂດ
ດນິກະສິກາໍລວມໝູ ່(ຂອງບາ້ນ); 3) ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຖາມຄາໍຖາມເພ່ືອຄວາມຈະແຈງ້ດາ້ນຂໍມ້ນູ 
ຫືຼ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈ ແລະ ຮບັຟງັຂໍສ້ະເໜີ ຫືຼ ຄວາມຄດິເຫັນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; 4) ບນັທຶກ ແລະ ນາໍ
ສະເໜີຜນົໄດຮ້ບັຈາກກອງປະຊຸມ (ລວມທງັແຜນໃນຕ່ໍໜາ້) ໃຫປ້ະຊາຊນົຮບັຮູ,້ ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນ
ດເີປັນເອກະພາບ ກອ່ນອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນເຊັນຢັງ້ຢືນ; ແລະ 5) ນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທ່ີໄດຮ້ບັຄວາມ
ເຫັນດເີຫັນພອ້ມ ຢາ່ງເປັນເອະພາບຈາກປະຊາຊນົປະກອບເປັນແຜນ/ແຜນທ່ີ FLUMZ (ສະບບັສດຸ
ທາ້ຍ) ກອ່ນຈດັພິມເປັນປ້ືມ ແລະ ຜະລິດເປັນປ້າຍແຜນທ່ີ.  

 

ຂ ັນ້ຕອນ 3. ຈດັກອງປະຊຸມຮບັຮອງແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຂອງບາ້ນຢູຂ່ ັນ້ເມອືງ 
ນາໍສະເໜີແຜນ ຈດັສນັ FLUMZ ໃຫບ້າ້ນ/ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂ ັນ້ເມອືງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອ

ການຮບັຮູ,້ ຮບັຮອງ ແລະ ເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານສະໜບັສະໜນູໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາສາມາດຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັຕາມ.   
 
1. ການກະກຽມ 

1) ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ 
ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມຮບັຮອງເອົາແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຢູ່ຂ ັນ້ເມອືງລວມມ:ີ ຄະນະ

ຮບັຜິດຊອບ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ, ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ (ຄະນະບາ້ນ), ຫວົໜາ້/ຮອງຫວົ
ໜາ້ ຫອ້ງການກຸມ່ບາ້ນ, ທີມງານວຊິາການ P-FALUPAM (ສນູກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ), ຫວົໜາ້/
ຮອງຫວົໜາ້ ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ, ຫວົໜາ້/ຮອງຫວົໜາ້ ຫອ້ງການ
ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເມອືງ, ຫວົໜາ້/ຮອງຫວົໜາ້ ຫອ້ງການພາຍໃນ 
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ຂອງເມອືງ, ຫວົໜາ້/ຮອງຫວົໜາ້ ຫອ້ງການຍດຸຕິທາໍ ເມອືງ, ຫວົໜາ້/ຮອງຫວົໜາ້ ຫອ້ງວາ່ການ
ປກົຄອງເມອືງ ແລະ ເຈົາ້ເມອືງ/ຮອງເຈົາ້ເມອືງ (ອາດມຄີະນະປະທານຮວ່ມ ທ່ີເປັນ ຫວົໜາ້/ຮອງ 
ກມົ ແລະ ຫວົໜາ້/ຮອງຫວົໜາ້ ພະແນກການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ). 
 

2) ສະຖານທ່ີ  
  ຈດັກອງປະຊຸມ ຢູ່ສະຖານທ່ີເໝາະສມົ ຫືຼ ສະດວກຕ່ໍການເດນີທາງເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍຂອງ
ບນັດາຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ເຊິ່ ງ ອາດເປັນຫອ້ງປະຊຸມຂອງກຸມ່ບາ້ນ ຫືຼ ຫອ້ງປະຊຸມຂອງບາ້ນທ່ີຕ ັງ້ຢູ່ໃຈກາງ 
ຂອງແຕລ່ະບາ້ນທ່ີຈະມາຮວ່ມ. 
 

3) ວາລະກອງປະຊຸມ  
ວາລະຂອງກອງປະຊຸມຮບັຮອງແຜນຈດັສນັ FLUMZ ຢູຂ່ ັນ້ເມອືງ ໂດຍລວມ ແມນ່ຄືກນັກບັ

ວາລະຂອງກອງປະຊຸມທ ົ່ວໄປ ເຊິ່ ງ ຄະນະທີມງານ ວຊິາການ ທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM 
ຫືຼ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ ເປັນຜູກ້ະກຽມໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບວຽກ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 

 
4) ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອປຸະກອນ 

ບນັດາເຄື່ ອງມ ືແລະ ອປຸະກອນ ທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດ ້ສາໍລບັກອງປະຊຸມປະກອບມ:ີ 
1) ແຜນທ່ີ FLUMZ ແລະ ແຜນທ່ີ SIM_FLUMZ (ຂະໜາດ A0 ຫືຼ A1) ສາໍລບັບນັທຶກຂໍມ້ນູ 
ຈາກກອງປະຊຸມ ແລະ 2) ປ້ືມແຜນ FLUMZ.  

 
5) ບດົສະເໜີ 

ບດົສະເໜີ ແລະ ສາໍເນົາເອກະສານທ່ີຕອ້ງໄດກ້ະກຽມເພ່ືອນາໍສະເໜີ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫຜູ້້
ເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມປະກອບມຫີວົຂໍຄ້:ື ກ) ສະພາບລວມຂອງກຸມ່ບາ້ນ ລວມມຈີາໍນວນບາ້ນທງັໝດົ
ຢູໃ່ນກຸມ່ບາ້ນ, ສະພາບການນາໍໃຊ ້ ທ່ີດນິຂອງກຸມ່ບາ້ນ, ຈາໍນວນບາ້ນທ່ີໄດຕິ້ດຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ, ຂ) ສງັລວມແຜນທ່ີຂອງທກຸບາ້ນຢູພ່າຍໃນກຸມ່
ບາ້ນເຊ່ັນ: 1) ແຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມພມູສີາດ GeoSIM (ກອ່ນການຈດັສນັ), 2)ແຜນທ່ີ
ການນາໍໃຊດ້ນິປະຈບຸນັ CLUFC (ກອ່ນການຈດັສນັ), 3) ແຜນທ່ີຈດັສນັ FLUMZ (ສະບບັ
ປບັປງຸ), 4) ແຜນທ່ີຈດັສນັ SIM-FLUMZ (ມພີາບຖາ່ຍຫຼາ້ສດຸທ່ີສາມາດສມົທຽບກບັແຜນຈດັສນັ), 
5) ພາບຖາ່ຍລາ້ສດຸທ່ີໄດກ້ະກຽມເປັນຂໍມ້ນູພ້ືນຖານໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ຜນົ
ການສງັເກດ, ວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີເບ້ືອງຕ ົນ້ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ (ທີມງານວຊິາການຮວ່ມກບັຄະນະ
ຮບັຜິດຊອບ P-FALUPAM ຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ).  
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2. ການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 

ພາຍຫຼງັເປີດກອງປະຊຸມຢາ່ງເປັນທາງການ, ຕາງໜາ້ທີມງານວຊິາການຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກ ຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັ P-FALUPAM ສະເໜີໂດຍລວມກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກດ ັງ່ກາ່ວ, ແຜນຈດັສນັ FLUMZ 
ແລະ ການປະຕິບດັຕາມແຜນ ອງີຕາມຜນົການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແບບມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີໄດສ້ມົທຽບກບັ
ຂໍມ້ນູການແປພາບຖາ່ຍຫຼງັມແີຜນຈດັສນັ FLUMZ. ສາໍລບັພາກສນົທະນາ, ແບງ່ເປັນກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າ (2 ບາ້ນ
ຕ່ໍກຸມ່) ເພ່ືອທບົທວນຄືນແຜນທ່ີ, ຜນົຂອງການປະເມນີ, ວິເຄາະ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມກຽ່ວກບັ: 1) ເວລາ
ໄດ ້ແລະ ວທີິນາໍໃຊແ້ຜນຈດັສນັ FLUMZ 2) ບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກຕ່ໍການປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ, 
3) ຈດຸດ ີ ແລະ ຈດຸອອ່ນຕ່ໍການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກํາ ແລະ ປ່າໄມກ້ອ່ນ ແລະ ຫຼງັມແີຜນຈດັສນັ 
FLUMZ, 4) ບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍການປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ, 5) ທິດທາງແກໄ້ຂ
ບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ. 
3. ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຈາກກອງປະຊຸມ 

ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັ ຈາກກອງປະຊຸມຕາມຜນົໄດຮ້ບັ ຈາກການສນົທະນາກບັທກຸພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ, 
ທບົທວນ ແລະ ວເິຄາະ ຂໍມ້ນູຈາກແຜນຈດັສນັ FLUMZ ສມົທຽບກບັພາບຖາ່ຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ນາໍໃຊຜ້ນົໄດ້
ຮບັຈາກການປະເມນີ ເຂ້ົາ ໃນການເສມີຂະຫຍາຍຈດຸດ,ີ ແກໄ້ຂຈດຸອອ່ນ ແລະ ວາງແຜນໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ. 

 

ຂ ັນ້ຕອນ 4. ມອບແຜນຈດັສນັ FLUMZ ແລະ ຕດິປາ້ຍແຜນທ່ີຂອງບາ້ນ 
ຫຼງັຈາກສາໍເລັດການປບັປງຸແຜນຈດັສນັ ຫືຼ ແຜນທ່ີ FLUMZ ຂອງບາ້ນ ຕາມຂໍສ້ະເໜີທ່ີໄດຮ້ບັ

ຄວາມເຫັນດເີຫັນພອ້ມຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຈາກກອງປະຊຸມຂ ັນ້ເມອືງ (ຢູ່ຂ ັນ້ຕອນທ່ີ 3) ຂອງບາດກາ້ວນີ,້ 
ຈດັພິມແຜນຈດັສນັ (ປ້ືມ) ແລະ ປ້າຍແຜນທ່ີ FLUMZ ຕາມຈາໍນວນທ່ີສາມາດຮບັປະກນັ ການເຂ້ົາເຖງິ 
ແລະ ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູ ໂດຍ ທກຸພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຢູຂ່ ັນ້ບາ້ນ/ກຸມ່ບາ້ນ, ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ສນູກາງ.  

 
ອາໍນາດການປກົຄອງເມອືງ (ເຈົາ້ເມອືງ) ເປັນຜູມ້ອບປ້ືມແຜນຈດັສນັ ແລະ ປ້າຍແຜນທ່ີ FLUMZ 

ໃຫບ້າ້ນ ທ່ີສາໍເລັດການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ວຽກ P-FALUPAM ຢາ່ງເປັນທາງການ. ໃນເວລາມອບ-ຮບັ ປ້ືມ
ແຜນຈດັສນັ/ປ້າຍແຜນທ່ີ FLUMZ ໃຫບ້າ້ນເປ້ົາໝາຍ, ທີມງານວຊິາການອະທິບາຍຄນືກຽ່ວກບັວທີິນາໍໃຊປ້ື້ມ
ແຜນ/ປ້າຍແຜນທ່ີ ເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢູບ່າ້ນເຂ້ົາໃຈດາ້ນເນືອ້ໃນດຂີືນ້ຕ່ືມ ແລະ ແນະນາໍໃຫ້
ປະຊາຊນົອງີໃສປ້ື່ມແຜນຈດັສນັ/ແຜນທ່ີ FLUMZ ດ ັງ່ກາ່ວເຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍກຽ່ວຂອ້ງ
ກບັວຽກຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ຢູພ່າຍໃນບາ້ນ ແລະ ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງ 
ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກກ່ານ ພດັທະນາຊວີະນາໆພນັກະສກິາໍໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົດ.ີ  

ຖາ້ປະຊາຊນົສາມາດປະຕິບດັຕາມແຜນຈດັສນັ FLUMZ, ສບືຕ່ໍອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກອ່ງົ

ການຈດັຕ ັງ້ຮບັຜິດຊອບ ຫືຼ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດາ້ນການອອກໃບຢັງ້ຢືນການນາໍໃຊ ້ ແລະ ການ
ພດັທະນາທ່ີດນິກະສິກາໍ (ເຊ່ັນ: ດນິລວມທງັໝດົຂອງບາ້ນ, ດນິສວ່ນບກຸຄນົ ຫືຼ ຄອບຄວົ ແລະ ອື່ ນໆ) ທ່ີ
ສາມາດເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານອອກໃບຕາດນິ.  
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ມາດຖານກາໍນດົເຂດພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
  

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ P-FALUPAM ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊມ້າດຖານກາໍນດົເຂດພ້ືນທ່ີກະສິກາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ ທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ພອ້ມທງັພາບຖາ່ຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ, ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການຈດັສນັ 3 ປະເພດປ່າ 
(ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ປ່າຜະລິດ) ແລະ ຂໍມ້ນູຕວົຈງິທາງສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີໄດເ້ກບັກາໍ, 
ສກຶສາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕກົລງົເຫັນດເີປັນເອກະພາບຮວ່ມກບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ. 

I. ການກາໍນດົພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມ ້

1) ປ່າດງົດບິແຫງ້ແລງ້: ປ່າມຕີ ົນ້ໄມບ່ໍ້ຫຼ ົ່ນໃບໜອ້ຍກວ່າເຂດປ່າດງົດບິຊຸມ່ຊື່ ນປກົກະຕິປະກອບມີ

ຊະນດິໄມທ່ີ້ບ່ໍຫຼ ົ່ນໃບລະຫວາ່ງ 50%-80%. ອາດເປັນພ້ືນທ່ີມໄີມໄ້ຜ,່ ມຊີ ັນ້ດນິເລິກ ແລະ 
ປ່າໄມປ້ະກອບດວ້ຍ ໄມແ້ຄນ, ໄມຍ້າງ, ໄມບ້າກ ຫືຼ ໄມເ້ປືອຍ. ຖາ້ຕ ັງ້ຢູ່ສງູກວ່າ 200 ແມດັ
ຈາກລະດບັໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ ແມນ່ປ່າດງົດບິແຫງ້ແລງ້ເຂດສງູ, ຖາ້ຕ ັງ້ຢູຕ່ ໍາ່ກວ່າ 200 ແມດັລງົມາ 
ແລະ ຕ ົນ້ໄມແ້ມນ່ມຄີວາມສງູ ປະມານ 10-30 ແມດັ ແມນ່ປ່າດງົດບິເຂດຕ ໍາ່; 

2) ປ່າປະສມົ: ມຕີ ົນ້ໄມຊ້ະນດິຫຼ ົ່ນໃບຫຼາຍກວ່າ 50% ແລະ ປ່າຊ ັນ້ລາ່ງບ່ໍຕຶບຄປ່ືາດງົດບິ 
(ອາດລວມມໄີມໄ້ຜ)່. ຖາ້ນອນຢູ່ໃນລະດບັຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລຫຼາຍກວ່າ 200 ແມດັຂຶນ້
ໄປເອີນ້ວາ່ ປ່າປະສມົພດັໃບເຂດສງູ ແລະ ຖາ້ນອນຢູ່ໃນເຂດລະດບັຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້
ທະເລຕ ໍາ່ກວ່າ 200 ແມດັລງົມາເອີນ້ວາ່ປ່າປະສມົເຂດຕ ໍາ່; 

3) ປ່າໂຄກ ຫືຼ ປ່າໂຄກແຫງ້ແລງ້: ມຢີູຕ່າມໂຄກ ຫືຼ ບອ່ນເປີດແປນ. ສວ່ນຫຼາຍມຢີູເ່ຂດທີມຊີ ັນ້
ດນິຕ້ືນ, ດນິເທິງໜາ້ດນິແຂງ ແລະ ບ່ໍອດຸມົສມົ. ມຕີ ົນ້ໄມຈ້ກິ, ໄມຊ້າດ, ໄມເ້ຊອືກ ແລະ ໄມ ້
ຮງັ ແລະ ຕ ົນ້ໄມຄ້ດົງ ໍມຂີະໜາດໜາ້ຕາ້ງບ່ໍຂະຫຍາຍກວາ້ງ ແລະ ລວງສງູບ່ໍເກນີ 10 ແມດັ;  

4) ປ່າລຽບແຄມນ ໍາ້: ເກດິຂຶນ້ຕາມແຄມນ ໍາ້ ອາດເປັນປ່າດງົດບິ ຫືຼ ປ່າປະສມົພດັໃບ ລວງກວາ້ງ
ຂອງປ່າລຽບແຄມນ ໍາ້ຈະບ່ໍເກນີ 100 ແມດັ. ສາມາດຈາໍແນກພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມປ້ະເພດນີອ້ອກ
ຈາກການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມປ້ະເພດອື່ ນ ເຊ່ັນ: ດນິບາ້ນ ແລະ ດນິທ ົ່ງນາ; 

5) ປ່າໃບເຂັມ (ປ່າແປກ): ມແີຕໄ່ມຊ້ ັນ້ດຽວຊ ັນ້ລາ່ງບ່ໍຕຶບແຕບ່າງບອ່ນຈະມເີບ້ັຍໄມສ້ືບພນັເປັນປ່າ
ຊ ັນ້ສອງ ເກດີຢູໃ່ນເຂດສງູ ແລະ ອາກາດໜາວເຢັນ. ຄນຸລກັສະນະຂອງໄມ ້(ໄມແ້ປກ) ມສີອງ 
ຫືຼ ສາມຍອຍ ນອກຈາກນີຍ້ງັມໄີມຮ້ີງ້ຫອມ ແລະ ໄມໂ້ລງເລັງ; 

6) ປ່າໃບກວ້າງປະສມົໃບເຂັມ: ອາດມໄີມໃ້ບເຂັມ ແລະ ໃບກວາ້ງ ຖາ້ໄມໃ້ບເຂັມ ເກດີປະສມົກບັ
ໃບກວາ້ງ ແມນ່ໄມຊ້ະນດິບ່ໍຫຼ ົ່ນໃບ ຫືຼ ອາດຫຼ ົ່ນໃບ, ຖາ້ຢູໃ່ນເຂດສງູ; 

7) ປ່າປກູ: ມເີກນອາຍຄຸາ້ຍຄືກນັ, ລວງສງູ ແລະ ໄລຍະຫາ່ງລະຫວາ່ງຕ ົນ້ສະເໝີກນັ. ປ່າທ່ີມຕີ ົນ້
ຍງັນອ້ຍ ແລະ ມລີະດບັຄວາມປກົຫຸມ້ຂອງເຮອືນຍອດຕ ໍາ່ກວ່າ 20% ລງົມາ (ຕວົຢາ່ງ: 
ຢາງພາລາ ແລະ ໄມວ້ກິ) ແມນ່ຈດັເປັນປ່າປກູ. ເຂດຕ ົນ້ໄມທ່ີ້ປກູເພ່ືອຈດຸປະສງົໃຫຮ້ ົ່ມແກຕ່ ົນ້
ກາເຟ, ຕ ົນ້ຊາ ແລະ ຕ ົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ ແມນ່ບ່ໍຈດັເປັນປ່າປກູ;  

8) ປ່າໄມໄ້ຜ ່(ບ່ໍໄດຈ້ດັເຂ້ົາໃນຄວາມປກົຫຸມ້ປ່າໄມ)້: ຖາ້ເນຶອ້ທ່ີດນິປກົຄມຸດວ້ຍໄມໄ້ຜ ່ແລະ ເຮອືນ
ຍອດໄມຊ້ ັນ້ເທິງໜອ້ຍກວ່າ 5% ແມນ່ປ່າໄມໄ້ຜ ່ ແລະ ຖາ້ໄມປ່້າຊ ັນ້ລາ່ງມໄີມໄ້ຜໜ່ອ້ຍກວ່າ 
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80% ຂອງຊະນດິພນັໄມ ້ແມນ່ ບ່ໍຈດັເປັນປ່າໄມ;້ 
9) ປ່າເຊື່ ອມໂຊມ (ບ່ໍຈດັເຂ້ົາໃນຄວາມປກົຫຸມ້ປ່າໄມ)້: ເຂດພ້ືນທ່ີເຄຍີມປ່ີາໄມປ້ກົຫຸມ້ແຕວ່າ່ ຄວາມ 

ໜາແໜນ້ຂອງຊ ັນ້ເຮອືນຍອດຕ ໍາ່ກວ່າ່ 20% ຍອ້ນການລບົກວນປ່າໄມເ້ຊ່ັນ:  ຂດຸຄ ົນ້ໄມ,້ ຖາງ
ປ່າເຮັດໄຮ ່ຫືຼ ກດິຈະກາໍອື່ ນ. ອງີຕາມ ສະຖານະພາບປ່າໄມ ້ແລະ ລະດບັຂອງການລບົກວນ, 
ປ່າເຊື່ ອມໂຊມອາດສາມາດຟ້ືນຟໂູດຍທາໍມະຊາດ ແລະ ອາດກາຍເປັນປ່າໄມໃ້ນອານາຄດົ. ຖາ້
ປ່າເຊື່ ອມໂຊມໝກັ ແຕມ່ຫີຍາ້ຄາ ຫືຼ ແຂມເກດີຂຶນ້ຫຼາຍກອໍາດສາມາດ ຟ້ືນຟເູປັນປ່າໄມໄ້ດ.້ 

 

II. ການປະເມນີ ພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມ ້ແລະ ດນິປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ 
ດາໍເນນີການປະເມນີ ພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມ ້ແລະ ດນິປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍເພືອຈດັສນັ ພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມ ້ທ່ີ

ໄດລ້ະບຢຸູ ່(ຂໍ ້I) ເທິງນ ັນ້ ດ ັງ່ມລີາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້  
1) ປະເມນີພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມ:້ ປະຊາຊນົອະທິບາຍລະອຽດ 1) ພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມທ່ີ້ບ່ໍເຄຍີຖກືຖາງມາ

ກອ່ນ (ບາງພ້ືນທ່ີເຄຍີຖກືຖາງໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜາ່ນມາແລວ້), ປະຈບຸນັບາ້ນມຈີດຸປະສງົສບືຕ່ໍ
ຮກັສາໃຫເ້ປັນພ້ືນທ່ີປ່າໄມໃ້ນອານາຄດົ ແມນ່ກາໍນດົເປັນ “ພ້ືນທ່ີປ່າໄມທ່ີ້ບ່ໍເຄີຍຖກືຖາງ”, ແລະ 
2) ພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມປ້ະເພດອື່ ນທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ແລະ ສາມາດເຫັນຢູໃ່ນພາບຖາ່ຍດາວທຽມ  (ນາໍໃຊ້
ຂໍມ້ນູຈາກປະຊາຊາຊນົ ເພ່ືອ ແຕມ້ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີປ່າໄມໃ້ສແ່ຜນທ່ີພາບຖາ່ຍ); 

2) ປະເມນີພ້ືນທ່ີດນິປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ: ປະຊາຊນົລະບເຸຂດ ແລະ ປະເພດທ່ີດນິປກູໄມອ້ດຸສາຫະ
ກາໍຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ບໍລິສດັ (ສາໍປະທານ) ທ່ີມຢີູພ່າຍໃນບາ້ນຂອງຕນົ ແລະ ບນັທຶກຈດຸ
ປກູໄມ,້ ຊື່ ເຈົາ້ຂອງດນິ ແລະ ຂໍມ້ນູອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃສແ່ຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມ. 

 

III. ການຈດັສນັພ້ືນທ່ີດນິກະສິກາໍ 
1) ດນິທົ່ງນາ: ເນືອ້ທ່ີດນິປກູເຂ້ົາແບບຖາວອນ (ບ່ໍລວມເອົາດນິນາເຮືອ້ ຫືຼ ດນິທ່ີບ່ໍໄດນ້າໍໃຊເ້ປັນ

ເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ປີຂຶນ້) 
2) ສວນປກູພືດອະຍຍຸາວ: ເນືອ້ທ່ີດນິນາໍໃຊເ້ພ່ືອຜະລິດພືດກະສິກາໍຊະນດິຕາ່ງໆ (ບ່ໍແມນ່ເຂ້ົາ) 

ເຊ່ັນ: ພືດຜກັ, ໄມໃ້ຫໝ້າກ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກພາ້ວ, ຝາ້ຍ ແລະ ອື່ ນໆ; 
3) ດນິໄຮ:່ ພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມຖ້ກືຖາງ ແລະ ຈດູເພ່ືອປກູເຂ້ົາ ແລະ ພືດຊະນດິອື່ ນໃນໄລຍະເວລາໃດ

ໜ່ຶງ ເຊິ່ ງໄລຍະເວລາ 1 ປີ ເລ້ີມແຕເ່ວລາທ່ີປ່າຖກືຖາງຖາ້ພ້ືນທ່ີດນິດ ັງ່ກາ່ວຖກືປະ (ແມນ່ດນິ
ໄຮ)່, ຖາ້ບ່ໍມກີານນາໍໃຊເ້ພ່ືອປກູເຂ້ົາ ຫືຼ ພືດຊະນດິອື່ ນ ຫຼາຍກວ່າ 2 ປີຂຶນ້ໄປ (ແມນ່ໄຮເ່ຮືອ້) 
ແມນ່ເປັນດນິປ່າເລ່ົາ (ດນິໄຮໝ່ນູວຽນ); 

4) ດນິກະສກິາໍອື່ ນໆ: ພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍນາໍໃຊເ້ພ່ືອຈດຸປະສງົອື່ ນເຊັນ: ທ ົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ (ຖາ້ທ ົ່ງ
ຫຍາ້ມຕີ ົນ້ໄມ ້ຢູໃ່ນລະດບັຄວາມປກົຫຸມ້ເຮອືນຍອດ ຫຼາຍກວ່າ 20% ແມນ່ດນິປ່າໄມ)້; 

5) ດນິທົ່ງຫຍາ້: ເຂດດນິເຊື່ ອມໂຊມທ່ີບ່ໍມຕີ ົນ້ໄມ ້ ຫືຼ ໄມຟຸ້່ມ ຫືຼ ເປັນເຂດແຫງ້ແລງ້ແຕມ່ຫີຍາ້ປກົ
ຫຸມ້ ຫືຼ ເຄີຍເປັນເຂດພ້ືນທ່ີດນິມຕີ ົນ້ໄມປ້ກົຫຸມ້ແຕຖ່ກືທາໍລາຍຢາ່ງໜກັໜວ່ງ ເຊ່ັນ: ຖກືໄຟໄໝ້
ຫຼາຍຄ ັງ້. ອາດມຢີູໃ່ນເຂດເນນີສງູພາກເໜືອ, ເຂດທ່ີມຊີ ັນ້ດນິເລິກ ແລະ ມຄີວາມຊຸມ່ສງູ; 



36 
 

6) ດນິທາມ (ດນິບໍລິເວນນ ໍາ້): ພ້ືນທ່ີດນິມນີ ໍາ້ອີ່ ມຕວົ, ອາດເປັນພ້ືນທ່ີດນິອດຸມົສມົບນູ ແຕ ່ ຂາດ
ອກົຊແີຊນຈງິບ່ໍສາ ມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ ເຂດດນີທາມອາດມີ
ຄວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍດາ້ນພນັພືດ ແລະ 
ສດັ ເຊິ່ ງ ພືດທ່ີເກດີຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີດນິທາມລວມມ ີຕ ົນ້ໄຄ,້ ຜກັກດູ ແລະ ອື່ ນໆ. ສາມາດນາໍ
ໃຊກ້ານປະເມນີ ພ້ືນທ່ີດນິທາມ ເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານຄາໍນວນປະລິມານກາກບອນ ແລະ 
ກາໍນດົການປ່ອຍອອກທາດອາຍເຮອືນແກວ້ (CO2) ຈາກປ່າໄມ ້ແລະ ຈາກການນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 

 

IV. ການກາໍນດົ ແລະ ຈດັສນັເຂດທ່ີດນິຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ພ້ືນທ່ີສາໍລບັການຂະຫຍາຍ) 
ວເິຄາະສອງພ້ືນທ່ີດນິຫລກັຄ:ື 1) ເຂດພ້ືນທ່ີດນິສາໍຫລບັການຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີກະສກິາໍ ເຊ່ັານ: ດນິ

ນາ, ທ່ີດນິປກູພືດ, ພ້ືນທ່ີລຽ້ງສດັ; ແລະ 2) ເຂດພ້ືນທ່ີສາໍຫລບັດນິປ່າໄມເ້ຊ່ັນ: ດນິຟ້ຶນຟປູ່າ ແລະ ດນິ
ປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ. ຊອ້ນທບັບນັດາຂໍມ້ນູດາ້ນທາງພມູສີາດ (GIS), ແຜນທ່ີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ ທ່ີມຂໍີມ້ນູລະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັ, ຊ ັນ້ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ອື່ ນໆ. ມາດຖານ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂສາໍລບັການການວເິຄາະພ້ືນທ່ີດນິປະເພດຕາ່ງໆລວມມຄີດື ັງ່ລຸມ່ນີ:້  
1. ມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອການວເິຄາະການຈດັສນັພ້ືນທ່ີດນິກະສິກາໍຕາມມາດຖານພມູສນັຖານ 

1) ພ້ືນທ່ີດນິສາໍຫລບັການຂະຫຍາຍດນິນາ: ເຂດພ້ືນທ່ີຮາບພຽງ, ລະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັ 0-8% 
(0-5 ອງົສາ), ຊ ັນ້ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຂ ັນ້ທີ 5 (WSC5) ແລະ ຢູໃ່ນເຂດປ່າເຫ່ົຼາ, ໄຮ ່ຫືຼ ດນິເປ່ົາຫວາ່ງ 
(ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊແ້ບບຖາວອນ); 

2) ພ້ືນທ່ີດນິສາໍຫລບັການປກູພືດ: ເຂດພ້ືນທ່ີມລີະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັລະຫວາ່ງ 8-46% (ຫືຼ 5-25 
ອງົສາ), ຊ ັນ້ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຂ ັນ້ທີ 4-3 (WSC 4-3) ແລະ ທ່ີດນິຢູໃ່ນເຂດປ່າເຫ່ົຼາ, ໄຮ ່ຫືຼ ທ່ີດນິເປ່ົາ
ຫວາ່ງ (ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊແ້ບບຖາວອນ); 

3) ພ້ືນທ່ີດນິສາໍຫລບັການລຽ້ງສດັ: ເຂດພ້ືນທ່ີມລີະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັລະຫວາ່ງ 0-46% ຫືຼ 0-25 
ອງົສາ, ຊ ັນ້ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຂ ັນ້ທີ 3-5 (WSC 3-5) ແລະ ທ່ີດນິທ ົ່ງຫຍາ້ທາໍມະຊາດມເີງ ື່ອນໄຂເປັນ
ເຂດລຽ້ງສດັ ຫືຼ ເຂດລຽ້ງສດັ (ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແບບບ່ໍຖາວອນ)ອາດມຢີູພ້ື່ນທ່ີດນິປ່າໂຄກ. 

2. ມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອການວເິຄາະການຈດັສນັພ້ືນທ່ີດນິປ່າໄມຕ້າມມາດຖານພມູສນັຖານ 
1) ພ້ືນທ່ີດນິສາໍຫລບັການຟ້ືນຟປູ່າ: ກາໍນດົເອົາເຂດພ້ືນທ່ີມລີະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັ >70% (ຫືຼ 35 

ອງົສາ), ຊ ັນ້ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຂ ັນ້ທີ 1-2 (WSC 1-2) ແລະ ທ່ີດນິເຂດປ່າເລ່ົາ, ປ່າຊຸດໂຊມ, ປ່າໄຜ.່ 
ອາດສາມາດຟ້ືນຟຕູາມທາໍມະຊາດ (ຖາ້ບ່ໍມກີານສືບຕ່ໍທາໍລາຍ) ຫືຼ ສາມາດປກູເສມີໂດຍມກີານ
ຄຸມ້ຄອງ, ປ້ອງກນັ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຕິດຕາມ; 

2) ພ້ືນທ່ີດນິສາໍຫລບັການປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ: ເຂດພ້ືນທ່ີມລີະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັ>70% (>35 
ອງົສາ), ຊ ັນ້ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຂ ັນ້ທີ 2-3 (WSC 2-3) ແລະ ທ່ີດນິເຂດປ່າເລ່ົາ, ປ່າຊຸດໂຊມ, ປ່າໄມ ້
ໄຜ,່ ສາມາດຟ້ືນຟດູວ້ຍການປກູເປັນລະບບົ ຫືຼ ປກູເສມີ ແລະມກີານຄຸມ້ຄອງ, ປ້ອງກນັ, ປກົ
ປກັຮກັສາ ແລະ ຕິດຕາມ. 

 















 

 
 
 
 
 
 
 

ລາຍການເອກະສານແນບທ�າຍ 

 
ເອກະສານແນບທ�າຍ I.  ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ 

ເອກະສານແນບທ�າຍ II.  ວິທີນ�າໃຊ�ບາງແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ 

ເອກະສານແນບທ�າຍ III.  ຮ�າງເອກະສານ 

 
 



ເອກະສານແນບທ�າຍ I: ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ 

ລາຍການແບບຟອມເກັບກ�າຂ�ມູ້ນວາງແຜນ, ຈັດສນັ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນາໃຊ�ທ່ີ

ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັນ້ບ�ານຢູ�ບ�ານເປ້້ົາໝາຍ ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ຮອບ 1 - 4) 

ຟອມທີ ່ຊ່ືແບບຟອມ ລະດັບ 

I ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມນູ ຮອບ 1  

1 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງບ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນ) ບ້ານ 

2 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງບ້ານ ບ້ານ 

3 ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼັກຂອງບ້ານ ບ້ານ 
4 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການເກັບກູ,້ ສະພາບ ແລະ ບູລິມະສິດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ບ້ານ 

5 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການເກບັກູ້, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄມ້ບູລິມະສິດ  ບ້ານ 

6 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບສັດປ່າ  ບ້ານ 

7 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບສັດນ້ໍາ ບ້ານ 

8 ສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ບ້ານ 

9 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ ບ້ານ 

10 ບັນທືກການສໍາຫຼວດຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນທາງພູມສາດ  

11 ບັນທືກການສໍາຫຼວດຈຸດອ້າງອິງຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ  

II ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມນູ ຮອບ 2  

12 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ, ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງຄອບຄົວ ຄອບຄົວ 

13 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ລາຍຮບັຂອງຄອບຄົວ ຄອບຄົວ 

14 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງຄອບຄົວ ຄອບຄົວ 

15 ບັນທຶກສໍາຫຼວດຕົວຢາ່ງດິນ  

16 ບັນທຶກການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃນ ປະຈຸບັນ  

III ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມນູເຂດການນ�າໃຊ�ທີດ່ິນແຕ�ລະເຂດ ຮອບ 3  

17 ບັນທືກຂໍ້ມູນ ເຂດຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີດິນກະສິກໍາ  

18 ບັນທືກຂໍ້ມູນ ເຂດຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີດິນປ່າໄມ້  

19 ບັນທຶກການຈຸດພິກັດຂອງຂອບເຂດຈັດສັນຕາມແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  

20 
ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ. 

 

IV ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມນູເຂດການນ�າໃຊ�ທີດ່ິນແຕ�ລະເຂດ ຮອບ 4  



ຟອມທີ ່ຊ່ືແບບຟອມ ລະດັບ 

21 
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວາງແຜນ, ຈັດສັນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ບ້ານ 

ແບບຟອມ 1: ເກັບກ�າຂ�້ມນູເບ້ືອງຕ້ົນທ່ົວໄປຂອງບ�ານ  
ຂ�້ມູນທົ່ວໄປ ໂດຍຫຍ�້ ຂອງບ�ານ 
1. ຊ່ືບ�ານ  ກຸ່ມບ້ານ  ເມືອງ  
ຊື່ຜູ້ສໍາພາດ  ຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ  ວັນທ ີ  
2. ປະຫວັດຄວາມເປັນ
ມາ 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ພົນລະເມືອງ, ຄວາມຕ�ອງການເຂ້ົາກນິ, ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ອາຊີບ 

3.1 ຈ/ນ ຄ/ຄ  
ຈ/ນ ຫຼັງຄາ
ເຮືອນ 

 ຈໍານວນຄົນ  

3.2 ກຸ້ມກິນ-ຄ/ຄ  ຂາດກິນ-ຄ/ຄ  
ເດືອນທີ່ຂາດກິນສະ
ເລ່ຍ 

 

3.3 ເຜ່ົາ: ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: ເຜ່ົາ: ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: ເຜ່ົາ:  ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: 

 ເຜ່ົາ: ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: ເຜ່ົາ: ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: ເຜ່ົາ:  ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: 

       

       

3.2 ການປ�ຽນແປງພົນລະເມືອງ ໃນໄລຍະ 10-20 ປີຜ�ານມາ. 

ປີ>>        

ຈ/ນ ຄອບຄົວ        
ຈ/ນ ພົນລະເມືອງ        
        
        
        



3.3 ອາຊີບ ຈ�ານວນຄອບຄົວ)  
ເຮັດໄຮ່  ເຮັດສວນ  ຄ້າຂາຍ  ຈັກສານ  ພະນັກງານ  
ເຮັດນາ  ລ້ຽງສັດ  ຮັບຈ້າງ  ແຕັກຊີ/

ໂດຍສານ 
 ທະຫານ  

4. ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ ຈ�ານວນຄອບຄົວ) 
ໄຟຟ້າລັດ ຄ/ຄ  
ມີ/ບໍ່ມີ) 

 ນ້ໍາປະປາ ຄ/ຄ   ໂຮງຮຽນປະຖົມ  
ມີ/ບໍ່ມ)ີ 

 ວັດ ແຫ່ງ)  

ໄຟຟ້າ ຊຸມຊົນ ມີ/ບໍ່
ມີ) 

 ນ້ໍາລິນ ຄ/ຄ  ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ມີ/ບໍ່ມ)ີ 

 ສາດສະໜາອ່ືນໆ  

ໄຟຟ້ານ້ໍາລິນ:ຈ/ນ  
ນ້ໍາສ້າງ ຄ/ຄ 

 
ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ ມີ/ບໍ່
ມ)ີ 

   

  ນ້ໍາຫ້ວຍ ຄ/ຄ  ວິດຖ່າຍ ຈ/ນ ຄ/ຄ    

5. ພາຫະນະ ຈ�ານວນທງັໝົດໃນບ�ານ)  
ລົດບັນທຸກ 6 ລ້ໍ  ລົດກະບະ  ລົດຄູໂບຕາ  ເຮືອພາຍ  ເຮືອໂດຍສານ  

ລົດບັນທຸກ 4 ລ້ໍ  ລົດເກງ  ລົດໄຖນາ  ເຮືອຈັກ    

 

6. ສະພາບການລ�ຽງສັດ ແລະ ຈ�ານວນສັດລ�ຽງ: 

 
ງົວ  ສັດປີກ  ແບ ້  ໜອງປາ / ໜອງ  
ຄວາຍ  ໝູ  ມ້າ  ຈ/ນ ປາທີ່ປ່ອຍ  
        
        

7. ສະພາບການຜະລິດ 

 ນາ ໄຮ�ເຂ້ົາ ໄຮ�ພືດ 
ສວນປູກ

ພືດ 
ຄົງທີ່ 

ສວນໄມ� 
ກິນໝາກ 

ດິນປູກໄມ�
ອຸດສາຫະກ�າ 

ເນື້ອທີ່
ດິນອື່ນໆ 

ເຮັກຕາ        
ຈ/ນ ຄອບຄົວ        
ປະເພດ ປະຈ�າປີ    ສວນໄມ�   
        
        
        

 



8. ພາສີທີ່ດນິ 

 ປະເພດທີ່ດິນ ອັດຕາພາສ ີ ເຫດຜົນ 

    

    

    

    

    
9. ການວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີດ່ິນ ໃນໄລຍະຜ�ານມາ  
ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນປີໃດ?  ໂດຍພາກສ່ວນໃດ?   

ບ້ານມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ແຜນທີ່ບໍ່?  

ບ້ານໄດ້ນໍາໃຊ້ ແຜນຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນດ່ັງກ່າວບໍ່? ອະທິບາຍ  

  

  

  

  

10. ການຜະລິດກະສິກ�າແບບມີສັນຍາ, ສ�າປະທານທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆ 

1 ມີການຜະລິດແບບມີສັນຍາບໍ່?   

2 ມີສໍາປະທານທີ່ດິນບໍ?່  

3 ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ  

4 ມີການກະກຽມດ້ານຕະຫຼາດ?  

11. ບັນດາໂຄງການຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບວຽກງານກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ພາຍໃນບ�ານໃນໄລຍະຜ�ານມາ 

ລ/ດ ຊ່ືໂຄງການ ກິດຈະກ�າ 

   

   

   

   

   

   

   

   



ແບບຟອມ 2: ເກັບກ�າຂ�້ມນູຊີວະນາໆ ພນັທາງດ�ານກະສິກ�າຂອງບ�ານ 
1: ດ�ານກະສກິ�າ 

1.1: ຈ�ານວນຄອບຄົວທີເ່ຮັດນາ, ໄຮ�, ແລະ ເນືອ້ທີປູ່ກໂດຍປະມານ? 

 ສະເພາ 
ເຂົ້ານາ 

ສະເພາະໄຮ່
ເຂົ້າ 

ສະເພາະ 
ໄຮ່ພືດ 

ເຮັດທັງສອງ
ຢ່າງ 

ບໍ່ເຮັດອັນໃດ
ເລີຍ 

ຈໍານວນຄ/ຄຕໍ່ຫຼັງຄາເຮືອນ      
      
      
1.2: ຊ່ື ແລະ ປະເພດແນວພັນເຂ້ົາທີ່ປູກ  

 
ແນວພັນ 
ເຂົ້ານາ 

ພັນປັບປຸງ 
ຫຼື ພັນ

ພື້ນເມືອງ 

ເຂົ້າໜຽວ 
ຫຼື ເຂົ້າຈ້າວ 

ເຂົ້າດໍ ຫຼື 
ເຂົ້າປີ  

ແນວພັນ
ເຂົ້າໄຮ ່

ພັນປັບປຸງ ຫຼື 
ພັນພື້ນເມືອງ 

ເຂົ້າໜຽວ 
ຫຼື 

ເຂົ້າຈ້າວ 

ເຂົ້າດໍ 
ຫຼື ເຂົ້າ

ປີ 

          
          
1.3: ຊະນິດພືດອືນ່ໆ 

 ຊ່ື ພືດ ທີ່ປູກຢູ�ໃນໄຮ�ເຂ້ົາ ຂາຍ ກິນ  ຊ່ືພືດອື່ນໆທີ່ປູກຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ໄຮ�ເທົ່າ
ນັ້ນ 

ຂາຍ ກິນ 

        
        

 ຊ່ື ພືດອື່ນໆທີ່ປູກຢູ�ໃນທົ່ງນາ    ຊ່ືພືດທີ່ປູກຢູ�ໃນສວນ ຫຼື ທີ່ດິນ
ກະສິກ�າຄົງທີ ່

  

        
        
1.4 ບັນຫາທີ່ພົບ ໃນການຜະລິດກະສກິ�າ:  

1.4.1: ແນວພັນພືດ: ບັນຫາ ແລະ ທ�າແຮງ 
ແນວພັນພືດ ບັນຫາ  
   
   
1.4.2: ບັນຫາທີ່ພົບ ໃນການປູກພືດ, ການຄຸ�ມຄອງຜົນລະປູກ ແລະ ການເກບັກ�ຽວ 
ບັນຫາ ວິທີແກ�ໄຂ  
   
   
1.4.3: ປະເພດ ແລະ ຄຸນລັກສະນາຂອງດນິ ໃນບ�ານ 
ປະເພດດິນ ສະຖານທີ່ ບ�ອນໃດ ເໝາະສົມປູກພືດ

  
ບັນຫາ 

    



1.4.4: ບັນຫາສດັຕູພືດ ແລະ ໂລກລະບາດ 
ສັດຕູພືດ ຫຼື ໂລກລະບາດ ບັນຫາທີ່ພົບ ຜົນກະທົບ 
   
1.5 ການປູກຝັງເນີນສູງ 

1.5.1 ໄລຍະ   ການເຮດັໄຮ�ໝນູວຽນ  

 ຄ�າຖາມ ຄ�າຕອບ 
1   ໄລຍະ ໝນວຽນຂອງໄຮໃ່ນໄລຍະຜ່ານມາ 20-30 ປີ) ມີອາຍຈັກປີ?  
2   ໄລຍະ ໝູນວຽນຂອງໄຮໃ່ນປະຈຸບັນມີອາຍຸ ຈັກປີ?  
3   ປະຊາຊົນຄິດວ່າໄລຍະ ໝູນວຽນຂອງ ໄຮ່ໃນຕໍ່ໜ້າຄວນຈະເປັນຈັກປີ?  
1.5.2: ຄວາມເໝາະສມົຂອງປ�າເຫຼົ່າ 

 ປະເພດ ຈ�ານວນປີເໝາະສມົໃຫ� ຖາງເພ່ືອນ�າໃຊ� ເໝາະສົມສ�າລັບປູກພືດຫຍັງ  
    
    
1.5.3: ເງ່ືອນໄຂ ຫຼື ປັດໄຈໃນການເລອືກເຮັດໄຮ�ໃນແຕ�ລະປີ 

ເງື່ອນໄຂ ຫຼື ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫຄ້ອບຄົວ ຫຼື ບາ້ນ ຕັດສິນໃຈເລືອກບ່ອນເຮັດໄຮ່ໃນແຕ່ລະປີມີຫຍັງແດ່? 

 ປັດໄຈໃນການເລືອກເຮັດໄຮ� ຄ�າອະທິບາຍ ຫຼື ເຫດຜົນ 
1 ອາຍຸຂອງປ່າເຫຼົ່າ  
2 ປະເພດຂອງປ່າເຫຼົ່າ  
3 ຄຸນນະພາບຂອງດິນ ຖ້າເປັນປັດໄຈ)  
4 ສິດ ນໍາໃຊ ້  
5 ການຂໍອະນຸຍາດ ກ່ອນການຖາງ  
6 ປັດໄຈອ່ືນໆ   
1.5.4: ລະບົບການເຮັດໄຮ� ປູກເຂ້ົາ) 

 ຄວນມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການເຮັດໄຮ່ເຂົ້າແນວໃດ? ເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າເປັນຄອບຄົວໃຜລາວ

ແບບກະແຈກກະຈາຍຫຼື ເປັນກຸ່ມ ຫຼາຍຄອບຄົວ ຫຼື ໝົດບ້ານປູກເຂົ້າຢູ່ເຂດດຽວກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່?) 

 
 
 
2: ການລ�ຽງສັດ 
2.1: ສະຖານທີລ່�ຽງສັດ 

 ລະດູຝົນ ລະດູແລ້ງ 
ສະຖານທີ່  ລະບຽບການ ສະຖານທີ່  ລະບຽບການ 

ງ�ວ     
ຄວາຍ     
ແບ�     
ອື່ນໆ     
 



2.2: ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ�າລ�ຽງສັດ 

  ສວນປູກຫຍ�າ ລ�ຽງສັດ ເຂດຫຍ�າ ທ�າມະຊາດ 

  ຈ/ນ ຄ/
 

ຊະນິດພືດ ຈ/ນ ຄ/ຄ ຊະນິດພືດ 
 ຈ/ນ ຄ/ຄ ທີ່ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ     
      
      
      
2.3: ພະຍາດສັດ ແລະ ການສັກຢາວັກຊິນ 
ລ/
ດ 

ພະຍາດສັດ ລະດ ູ ເຫດຜົນ ຈ/ນ ຄ/ຄ ທີ່ໄດ�ສັກ
ວັກຊິນ 

ຈ/ນ ຄ/ຄ ທີ່ຍັງບ�່
ໄດ�ສັກ 

      
      
      
      
3. ພ້ືນທີ່ປ�າໄມ�  
3.1:ພ້ືນທີ່ປ�າໄມ� ທີ່ບ�ເ່ຄີຍໄດ�ຖືກຖາງ ຫຼື ບ�່ເຄີຍຖືກນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການ ຜະລິດກະສິກ�າມາກ�ອນ 

ຊື່ຂອງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ປະເພດຂອງພື້ນທີ່
ປ່າ 

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຮັກສາເປັນປ່າ  ສະພາບປ່າໄມ້ 
%) 

     
     
     
3.2: ປະເພດຂອງປ�າໄມ� ແລະ ຜະລດິຕະຜົນຈາກປ�າ ຢູ�ໃນເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງບ�ານ 
ປະເພດປ່າໄມ້ ຊື່ທ້ອງຖ່ີນ) ສະຖານທີ່ ທີ່ຕັ້ງ) ຜະລິດຕະຜົນທີສໍາຄັນ ແດ່ ? ໝາຍເຫດ 
    
    
    
3.3: ປ�າໄມ�ປ�ອງ 

ຊື່ /ຊະນິດໄມ້ປ່ອງ ສະຖານທີ່ ທີ່ຕັ້ງ)  ຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ ປະຫັວດຄວາມເປັນມາ  
    
    
    
    
3.4: ສວນປູກໄມ� ຫຼ ືເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 
ຊະນິດ ສະຖານທີ່ ທີ່ຕັ້ງ) ຈໍານວນຄອບຄົວ ຜູ້ປູກ) ກໍາມະສິດ ການຄອບຄອງ) 
    
    
    
    



ແບບຟອມ 3: ສະພາບ ແລະ ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼກັຂອງບ�ານ 
1. ປະຕິທນິການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼກັຂອງບ�ານ 

ຊະ
ນິດ

ພືດ
 

ກາ
ນກ

ຽມ
ດິນ

 
ເດື

ອນ
) 

ຊ່ວ
ງປູ

ກ 
ເດື

ອນ
) 

ແຫຼ່
ງນ

ໍ້າທີ່
ນໍາ

ໃຊ້
 ການປູກພືດ ການໃສ່ຝຸ່ນ 

ການກໍາຈັດວັດສະ
ພືດ 

ການກໍາຈັດພະຍາດ 
ແລະ ສັດຕູພືດ 

ການເກັບກ່ຽວ 

ວິທີ 
ຈ/ນ ມື້

ເຮັດວຽກ 
ຊະນິດ ອັດຕາ ວທີິ 

ຈ/ນມື້
ເຮັວຽກ 

ວທີິ 
ຈ/ນ ມື້

ເຮັດວຽກ 
ຊ່ວງ
ເດືອນ 

ວທີິການ 

                            

              

              

              

              

              

              

              

 
2. ຕົ້ນທນຶໃນການຜະລິດພືດເສດຖະກິດຫຼກັຂອງບ�ານ ສະເລ�ຍຕ�່ເຮກັຕາ) 

ລາຍການ ຈໍານວນ ລາຄາ ກີບ) ລວມເປັນເງິນ (ກີບ) ໝາຍເຫດ 

ຊະນີດພືດ: 
- ຄ່າແນວພັນ         

- ຄ່າກຽມດິນ         

- ຄ່າບົວລະບັດຮັກສາ         

- ຄ່າຝຸ່ນ ແລະ ປຸ໋ຍ         

- ຄ່າເກັບກ່ຽວ         

- ຄ່າປັ່່ນ/ແກະ         

- ຄ່າຂົນສ່ົງ         

- ອ່ືນໆ         

     

     

ຜົນຜະລີດສະເລ່ຍ:                ໂຕນ / ເຮັກຕາ. ລາຄາ:                  ກີບ / ກີໂລ 



ແບບຟອມ 4: ເກັບກ�າຂ�້ມນູ ການເກັບກູ�, ສະພາບ ແລະ ບູລມິະສິດ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 
ແບບຟອມ 4.1: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນການເກັບກູ� ແລະ ສະພາບເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທຸກຊະນິດ ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຍິງ-ຊາຍ  >30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ 

 ບ�ານ:     ເມືອງ:    ວັນທີ່ເກບັກ�າ:    
 ຊົນເຜ່ົາ 1:   ຄອບຄົວ 

 ກຸ�ມບ�ານ:     ແຂວງ:    ຜູ�ເກັບກ�າຂ�້ມນູ:    ຊົນເຜ່ົາ 2:   ຄອບຄົວ 

                   ຊົນເຜ່ົາ 3:   ຄອບຄົວ 

                   ລວມ  ຄອບຄົວ 

 
 ຈຸດປະສົງ/ເປົາ້ໝາຍ ປະເມີນຜົນຜະລິດຈາກປາ່ ທີ່ປະຊາຊົນເກັບກູ້ ແລະ ລາຍຮັບ    

ລ/ດ 
ຊະນິດ (ຊ່ືທ້ອງຖ່ິນ/

ຊ່ືລາວ) ຂາ
ຍ 

ຊົມ
ໃຊ້

 

ອາ
ຫາ

ນ 

ຢາ
ປົວ

ພະ
ຍາ

ດ ຈ/ນ 
ຄ/ຄ 

ເກັບກູ້ 
ຫ/ໜ  

ຈ/ນ ເກັບ
ໄດ້ ຕ່ໍ

ຄອບຄົວ 

ຈ/ນ  
ເກັບ ໝົ
ດບ້ານ  

ຈ/ນ 
ຄ/ຄ 
ຂາຍ 

ຈ/ນ 
ຂາຍໄດ້
ຕ່ໍ ຄ/ຄ 

ຈ/ນ 
ຂາຍ  ໝົ
ດບ້ານ 

ມູນຄ່າ 
(ກີບ) 

ລາຍ
ຮັບລວມ 

ບ້ານ ກີບ) 

ຊ່ື
ສະຖານທີ່/
ພ້ືນທີ່ເກັບ 

ໄລຍະຫ່າງ
ຈາກບ້ານ 
(ນາທ)ີ 

ປະເພດປ່າ 

ສະຖານະ
ພາບ 
ໜ້ອຍ, 

ກາງ, ຫຼາຍ) 

ການປຽ່ນ
ແປງໃນ5ປີ

ຜ່ານມາ %
) 

ເຫດຜົນການ
ປ່ຽນແປງ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6x8) 10 11 12(10x11) 13 14 (12x13) 15 16 17 18 19 20 

                                          

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 ໝ າຍເຫ ດ: ສໍາລັບ i) ເຫັດ ແລະ ii) ໜ່ໍໄມ້ໃຫ້ຈໍາແນກ ແຕ່ລະຊະນິດໃຫ້ລະອຽດ ບໍ່ໃຫ້ເວ້ົາແບບລວມໆແລະ ໃຫ້ຖາມຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບນ້ໍາເຜ້ີງພ້ອມ 



ແບບຟອມ 4.2: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທີ່ກ�າລັງຈະສູນພັນ ແລະຊະນດິທີ່ເປັນບູລມິະສິດຕ�ກ່ານ
ພັດທະນາ 

ບ�ານ     

ກຸ�ມບ�ານ      

ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ   

ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ   

 

1: ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທີ່ກ�າລງັຈະສູນພັນ 

ຊະນິດ (ຊ່ືທ້ອງຖ່ິນ)  ການສູນພັນ ຊ່ວງປທີີ່ບໍ່ພົບ
ເຫັນ) 

ເຫດຜົນການສູນພັນ 

      

      

   

      

   

 

2. ຊະນດິເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ເປັນບູລິມະສດິ ຕ�່ການ ຈະພັດທະນາ 
2.1 ຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ຕ�ອງການປູກເສີມ ໃນປ�າ) ແລະຄຸ�ມຄອງ  

ຊະນິດ (ຊ່ືທ້ອງຖ່ິນ)  ຈ/ນ ຄອບຄົວ ເຫດຜົນ ວິທ ີ

        

        

    

        

        

    

 
2.2 ຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ຕ�ອງການ ປູກໃນສວນ 
ຊະນິດ (ຊ່ືທ້ອງຖ່ິນ)  ຈ/ນ ຄອບຄົວ ເຫດຜົນ ວິທ ີ

        

        

        

    

    

        

    



ແບບຟອມ 5: ເກບັກ�າຂ�້ມນູກ�ຽວກັບການເກບັກູ�ໄມ�, ນ�າໃຊ�ໄມ� ແລະ ໄມ�ບູລິມະສິດ 
ແບບຟອມ 5.1: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບການເກັບກູ� ແລະ ນ�າໃຊ�ໄມ� 
ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມນູ ຍິງ-ຊາຍ >30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ 

 ບ�ານ:   ເມືອງ:   ວັນທີ່ເກບັກ�າ:     ຊົນເຜ່ົາທີ່ 1:   ຄອບຄົວ  
 ກຸ�ມບ�ານ:   ແຂວງ:   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ:    ຊົນເຜ່ົາທີ່ 2:   ຄອບຄົວ  

         ຊົນເຜ່ົາທີ່ 3:  ຄອບຄົວ 

         ລວມ  ຄອບຄົວ 

  ຈຸດປະສົງ/ 
ເປົ້າໝາຍ 

 ປະເມີນຜົນຜະລິດທີ່ເກັບກູ້ ແລະ ລາຍຮັບ       

ລ/ດ ຊະນິດ  ຂາ
ຍ 

ຊົມ
ໃຊ້

 
ອາ

ຫາ
ນ 

ຢາ
ປົວ

ພະ
ຍາ

ດ ຈ/ນ 
ຄ/ຄ 

ເກັບກູ້ 

ຫ/
ໜ  

ຈ/ນ ເກັບ
ໄດ້ຕ່ໍ

ຄອບຄົວ 

ຈ/ນ ເກັບ
ໝົດບ້ານ  

ຈ/ນ ຄ/
ຄ ຂາຍ 

ຈ/ນ 
ຂາຍໄດ້
ຕ່ໍ ຄ/ຄ 

ຈ/ນ ຂາຍ 
ໝົດບ້ານ 

ມູນຄ່າ 
ກີບ) 

ລາຍຮັບລວມ 
ບ້ານ (ກີບ) 

ຊ່ືສະຖານທີ່/ພ້ືນທີ່
ເກັບ 

ໄລຍະຫ່າງ 
ຈາກບ້ານ 
(ນາທ)ີ 

ປະເພດປ່າທີ່
ອາໄສຢູ່ 

ສະຖານະ
ພາບ 

ໜ້ອຍ, ກາງ

, ຫຼາຍ) 

ການປຽ່ນ
ແປງໃນ5
ປີຜ່ານມາ 

%) 

ເຫດຜົນການ
ປ່ຽນແປງ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6x8) 10 11 12(11x12) 13 14 (12x13) 15 16 17 18 19 20 

                                          

                     

                     

                     

                     

                     

                     

          ລວມລາຍຮັບທັງໝົດບ�ານ        



ແບບຟອມ 5.2: ເກັບກ�າຂ�ມ້ນູໄມ� ບູລມິະສິດ 
ບ�ານ     

ກຸ�ມບ�ານ      

ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ   

ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ   

1: ໄມ�ທີກ່�າລັງຈະສູນພັນ 

ຊະນິດ (ຊ່ືທ້ອງຖ່ິນ/ຊ່ືລາວ) ການສູນພັນ ຊ່ວງ
ປີທີບ່ໍ່ພົບເຫັນ) 

ເຫດຜົນການສູນພັນ 

      

   

   

   

   

   

2. ຊະນດິໄມ� ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຕ�່ການ ພັດທະນາ 
2.1 ຊະນິດໄມ� ທີ່ຕ�ອງການຢາກປູກເສີມໃນປ�າ ແລະຄຸ�ມຄອງ 
ຊະນິດ (ຊ່ືທ້ອງຖ່ິນ)  ຈ/ນ ຄອບຄົວ ເຫດຜົນ ວິທ ີ
    
        

    

    

    

    

    
2.2 ຊະນິດໄມ� ທີ່ຕ�ອງການຢາກປູກໃສ�ດິນສວນ 
ຊະນິດ (ຊ່ືທ້ອງຖ່ິນ)  ຈ/ນ ຄອບຄົວ ເຫດຜົນ ວິທ ີ

        

    

    

    

    

    

    

    

    



ແບບຟອມ 6: ເກັບກ�າຂ�້ມນູກ�ຽວກັບສດັປ�າ 
ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມນູ ຍິງ-ຊາຍ >30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ 

 ບ�ານ   ເມືອງ    ວັນທີ່ເກບັກ�າ    

 ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ   

ລ/ດ ຊ່ືສັດປ່າ 
ຊ່ືສະຖານທີ່ພົບ

ເຫັນ 
ປ່າໄມ/້ປະເພດທີ່ດິນ 

ມັກອາໄສຢູ່) 
ໄລຍະເວລາຈາກ

ບ້ານ 
ຈ/ນຄ/ຄ 
ທີ່ນໍາໃຊ້ 

ສະຖານະ
ພາບ 

ການປຽ່ນແປງ
ໃນ5ປີຜ່ານມາ 

%) 

ສາເຫດການ
ປ່ຽນແປງ 

  1 2 3  4 5 6  7 8 

                   

          

          

ຊ່ືສັດປ�າທີ່ກ�າລັງຈະສນູພັນໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ�ານມາ 

ລ/ດ ຊະນິດ ຈໍານວນປີທີ່ສູນພັນ ເຫດຜົນການສູນພັນ  ຊ່ືພາສາອງັກິດ ຊ່ືວິທະຍາສາດ 

             

       

       

 

ແບບຟອມ 7: ເກັບກ�າຂ�້ມນູກ�ຽວກັບສດັນ�າ້ 
 ບ�ານ   ເມືອງ    ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້

ມູນ 
  

 ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ   

ເຄ່ືອງໝາຍຈໍານວນທີ່ເກັບ 3(ຫຼາຍ), 2 (ປານກາງ), 1 (ໜ້ອຍ) 
   ຊ່ືແມ່ນ້ໍາ ຫືຼ ຫ້ວຍທີ່ສໍາຄັນ, ຈໍານວນທີ່ເກັບໄດ້ 3, 2, 1 ) ສະຖານະ

ພາບ 
ການປຽ່ນແປງໃນ
5ປີຜ່ານມາ %) 

ສາເຫດການ
ປ່ຽນແປງ ລ/ດ ຊ່ືສັດທີເ່ກັບ ຊ່ື: ຊ່ື: ຊ່ື: ຊ່ື: ຊ່ື: 

                   

          

          

          

ການສູນພັນຂອງສັດນ້ໍາ ໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາ     

ລ/ດ -ຊ່ື ຊະນິດ 
ຈໍານວນປ ີທີ່

ສູນພັນ 
ເຫດຜົນທີ່ສູນພັນ  ຊ່ືພາສາອງັກິດ ຊ່ືວິທະຍາສາດ 

             

             

        

        

        



ແບບຟອມ 8: ສ�າມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ�ໄຂ 
ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມນູ ຍິງ-ຊາຍ  >30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ 

ບ�ານ:    ເມືອງ: ວັນ/ເດືອນ/ປີ: ຈ�ານວນຜູ�ໃຫ�ຂ�ມູ້ນ ເພດຍິງ): 
ກຸ�ມ

ບ�ານ:    ແຂວງ: ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:  ຈ�ານວນຜູ�ໃຫ�ຂ�ມູ້ນ ເພດຊາຍ): 

ລ/ດ ຂະແໜງການ ແລະ ປະເດັນບັນຫາ ສາຍເຫດ ຜົນກະທົບ ວິທີແກ�ໄຂ (ທີເ່ປັນໄປໄດ�) 

1 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄມ ້       

    

    

2 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງປາ່ຂອງດົງ       

        

    

3 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ສັດປ່າ       

        

    

4 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ສັດນ້ໍາ       

        

    

5 

ກ່ຽວກັບການເຮັດນາ (ນາປ ີແລະ ນາແຊງ)        

        

    

6 
ກ່ຽວກັບການເຮັດໄຮ່ (ປູກ ແລະ ເກັບກ່ຽວເຂົາ້)       

        



7 
ກ່ຽວກັບການປກູພືດອື່ນໆ (ນອກຈາກເຂົ້າ)       

        

8 
ກ່ຽວກັບການເຮັດສວນ/ປູກພືດຍາວນານ       

        

9 

ກ່ຽວກັບການລຽ້ງສັດ       

        

    

10 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ້       

        

        

11 

ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ/ການຈໍາໜ່າຍຜົນຜະລິດ       

        

        

12 

ກ່ຽວກັບນ້ໍາກິນ ແລະ ນ້ໍາໃຊ້       

        

        

13 
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ       

        

        

14 
ບັນຫາອື່ນໆ       

        



ແບບຟອມ 9: ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ�າແຮງໃນການພັດທະນາບ�ານ  
ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມນູ ຍິງ-ຊາຍ  >30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ 

  ບ�ານ:  ເມືອງ: ວັນ/ເດືອນ/ປີ: 

 ກຸ�ມບ�ານ:  ແຂວງ: ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:  

ລ/ດ ຂະແໜງ/ປະເພດ ສະຖານທີ ່ ເງ່ືອນໄຂ/ທ�າແຮງພເິສດ 

1 ປ່າໄມ ້     

        

2 ປູກຝງັ     

        

3 ລ້ຽງສັດ     

        

4 ສາທາລະນະສຸກ     

       

5 ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ     

        

6 ອື່ນໆ     

        

 
ແບບຟອມ 10: ບັນທືກການສ�າຫວຼດຈຸດທ່ີຕ້ັງສ�າຄັນທາງພູມີສາດຂອງບ�ານ 

ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ:   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ:   

 

ລດ 
ຊ່ືຈຸດ/

ສະຖານທີ ່
ເສ້ັນຂະ  ໜ

ານ X) 
ເສ້ັນແວງ 

Y) ລະດັບສູງ 
ຄວາມ

ຄາດເຄ່ືອນ 
ເລກທີ່ຮູບ

ພາບ 
ອະທິບາຍສະພາບ

ຈຸດພເິສດ 
 1 2 3 4 5 6 7 
        

        

        

        

        

        

 



ແບບຟອມ 11: ບັນທືກການສ�າຫວຼດຈຸດອ�າງອິງຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ 
ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ   

 

ລດ ຊ່ືຈຸດ/ສະຖານທີ ່ ເສ້ັນຂະໜານ X) ເສ້ັນແວງ Y) ລະດັບສູງ ຄວາມຄາດເຄ່ືອນ ເລກທີ່ຮູບພາບ ຕິດກັບເຂດດິນບ�ານ (ໃກ�ຄຽງ) ອະທິບາຍສະພາບພື້ນທີ ່

 1 2 3 4 5 6 7 8 
         

ແບບຟອມ 12: ຂ�ມູ້ນພົນລະເມອືງ, ຄວາມຕ�ອງການເຂົາ້ກນິ ແລະ ສັດລ�ຽງ-ສ�າພາດລະດັບຄອບຄົວ 

ບ�ານ     
ເມືອງ      ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້

ມູນ: 
             

ກຸ�ມບ�ານ     ແຂວງ    ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ:        ຕ້ອງພິມໃສ່ເຈ້ຍ F14 
                           

 ຄວາມ
ຕ້ອງການເຂົ້າ

ກິນ/ປ ີ 

 ຜົນຜະລິດ
ເຂົ້າ/ປີ 
ນາ)  

ຜົນຜະລິດ
ເຂົ້າ/ປ ີ
(ໄຮ່)  

 ປະລມິານ
ເຂົ້າບໍ່ພໍ
ກິນ/ປ ີ 

                

ໜ່
ວຍ

 

ເຮື
ອນ

 

ລ/
ດ 

ຊ່ືຫົວໜ້າຄອບຄົວ  
(ແລະຜູ້ທີໄ່ດ້ສໍາພາດ) 

 

ເລ
ກທ

ີ່ສໍາ
ມະ

ໂນ
ຄົວ

 

ຊົນເຜ່ົາ ອາຊີບ 
ຈ/ນ ຄົນໃນ 

ຄ/ຄ 
ແຮງງານ 

ຖາ
ນະ

ຄອ
ບຄົ

ວ ຈໍານວນສັດລ້ຽງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໜອງປາ 

ຜົວ ເມຍ 
 

ຜົວ
 

ເມ
ຍ 

ຕົ້ນ
ຕໍ 

ອື່ນ
ໆ 

ລວ
ມ 

ຍິງ
 

ຕົ້ນ
ຕໍ 

ສໍາ
ຮອ

ງ 
 ກລ   ກລ  ກລ  ກລ  

ຄວ
າຍ

 

ງົວ
 

ແບ
້ 

ໝ
 ູ

ສັດ
ປີກ

 

ມ້າ
 

ຈນ ເນ້ືອທີ ່

   1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(8x350) 14 15 16=14+15-13 17 18 19 20 21 22 23 24 

                                                       

                                                       



ແບບຟອມ 13:  ຂ�້ມນູລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ກີບ) ຕ�່ປີ 
 ບ�ານ    ເມືອງ    ວັນທີເກັບກ�າ          
 ກຸ�ມບ�ານ    ແຂວງ    ຊ່ືຜູ�ເກັບຂ�້ມູນ   ຂ�້ມູນຊ�ວງ ເດືອນ ຫາ ເດືອນ 

ຕ້ອງພິມໃສ່ເຈ້ຍ F14 
   ຊ່ືຫົວໜ້າ ຄ/ຄ        

             

ລ/
ດ 

ໜ່
ວຍ

 

ຜົວ ເມຍ 
 ຂາຍເຂົາ້   ຜົນຜະລິດອື່ນໆ   

ຂາຍ
ສັດ  

 ຂາຍ
ປາ  

ເຄ່ືອງປາ່ຂອງດົງ 
ເຜົາຖ່ານ

ຂາຍ 
ເລື່ອຍ
ໄມ້ຂາຍ  

 ຫັດຖະກໍາ   
ທຸລະກີດ 

 ຮັບຈ້າງ  
ເງີນເດືອນ  

 ອື່ນໆ  
ລວມ/

ປ ີ ນາ   ໄຮ່  ຊະນິດພືດ   ລາຍຮັບ  ຊະນິດ ຄປດ   ລາຍຮັບ  ປະເພດ   ລາຍຮັບ  
ເຮັດ
ຫຍັງ  

 ລາຍ
ຮັບ  

ປະເພດ   ລາຍຮັບ  

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

   ລວມ                    

ລາຍຮັບລວມ %)                    

ຈໍານວນ ຄ/ຄ ທີມ່ີລາຍຮັບ                    

 ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕ່ໍ ຄ/ຄ                    

ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕ່ໍຄ/ຄຕ່ໍບາ້ນ                    



ແບບຟອມ 14: ເກັບກ�າຂ�້ມນູ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງຄອບຄົວ 
 ບ�ານ   ກຸ�ມບ�ານ   ເມືອງ    ແຂວງ    ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ    

             ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້
ມູນ 

   

ໜ່
ວຍ

 

ເຮື
ອນ

 

ລ/
ດ ຊ່ືຜົວ ຊ່ືເມຍ ຕອນດິນ 

ທີ່ຕ້ັງຂອງ
ຕອນດິນ 

ເນ້ືອທີ່ 
ຮຕ) 

ການນໍາໃຊ້ 
(ຊະນິດພືດປູກ) ປ ີ

ຜົນຜະລິດ 
ກລ/ປ ີ

ແຜນໃນຕ່ໍ
ໜ້າ 

ດິນຄົງທີ່ ຫືຼ ໝູນວຽນ ທີ່ມາຂອງທີ່ດິນ ປະເພດເອກະສານທີ່ດິນ ໝາຍເຫດ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



ແບບຟອມ 15: ບັນທຶກການສ�າຫວຼດຕົວຢ�າງດິນ 
I. ລກັສະນະທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສິງ່ແວດລ�ອມຂອງຂຸມດນິ 

ຂຸມດິນນ້ໍາເບີ......................; ວັນ, ເດືອນ, ປີ......................; ສະພາບອາກາດ.................................. 

ທີ່ຕັ້ງຂຸມດິນ................................................................................................................................ 

ບ້ານ........................, ກຸ່ມ.........................., ເມືອງ............................., ແຂວງ............................. 

ເສ້ັນຂະໜານເໜືອ...........................................; ເສ້ັນແວງຕາເວັນອອກ............................................ 

ສະພາບພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ:  ຮາບພຽງຫືຼຂ້ອນຂ້າງຮາບພຽງ 0-2%(a),  ຫຸຼບໂນນ 2-8%(b),  ເປັນຄື້ນ  8-16%(c),  ຄ້ອຍ

ຊັນ 16-30%(d),   ຄ້ອຍຊັນແຮງ 30-55%(e),   ພູສູງຄ້ອຍຊັນແຮງ >55% (f)   
ທິດທາງຂອງຄວາມຄ້ອຍຊັນ............................; ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບໜາ້ນ້ໍາທະເລ..................... 

ການລະບາຍນ້ໍາ:  ບໍ່ໄດ້,  ໜ້ອຍ,  ປານກາງ,  ດີ,  ດີຫຼາຍ;    ການກັດເຊາະຂອງດິນ:   ໜ້ອຍ,   ປານກາງ,  ຫຼາຍ/ແຮງ 

ສະພາບໜ້າດິນ: ຮອຍແຕກເຫບີ.........................; ຫີນ.............................; ອ່ືນໆ............................ 

.................................................................................................................................... 
               ຮູບໜ້າຕັດດິນ                    ແຕ້ມເສ້ັນລະດັບ 

                                 

                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

  

ພືດພັນທໍາມະຊາດ..............................................................ພືດປູກ.........................................; ສະພາບ

ເງື່ອນໄຂໃນການປູກ .....................  ການປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ, ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ບັນຫາຕ່າງໆຂອງດິນ 

........ລະດັບນ້ໍາໃຕ້ດິນ.................;ຖ່ິນກໍາເນີດ/ວັດຖຸຕົ້ນກໍາເນີດ ............................................  ຊື່ດິນທ້ອງຖ່ິນ

.....................................ຊື່ດິນຕາມການຈໍາແນກຢູ່ພາກສະໜາມ........... 

 

       ຜູ້ບັນທຶກ.....................................................  



II. ຮູບປະພັນຂອງແຕ�ລະຊ້ັນດິນ 
ຊ້ັນດິນ       
ຄວາມເລິກຂອງຊ້ັນດິນ       
ບ່ອນແບ່ງຊ້ັນດິນ       
ສີ ເວລາແຫ້ງ       

ເວລາຊຸ່ມ       
ເນ້ືອດິນ       
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ       
ປະລມິານອິນຊີວັດຖຸ       
 
ໂຄງສ້າງ 

ຮູບຮ່າງ       
ລະດັບຄວາມທົນທານ       
ຂະໜາດ       

 
ຄວາມໜຽວແໜ້ນ 

ເວລາແຫ້ງ       
ເວລາຊຸ່ມ       
ເວລາປຽກ       

 
ຈຸດປ່າມ 

ຈໍານວນ       
ຂະໜາດ       
ສີ       

ຫີນ Fe, Mn  ຈໍານວນ       
ຂະໜາດ       
ຮູບຮ່າງ       

ຫີນເຈືອປົນ ຈໍານວນ       
ຂະໜາດ       

ປູນ (CaCo3)       
ເກືອ       
ຮອຍແຕກເຫີບ ທາງກ້ວາງ       

ທາງເລິກ       
ຮາກໄມ/້ຫຍ້າ/ 
ພືດອື່ນໆ 

ຈໍານວນ       
ຂະໜາດ       
ລັກສະນະ       

ຊ່ອງຫ່ວາງ ຈໍານວນ       
ຂະໜາດ       
ຮູບຮ່າງ       

ຊີວະສາດ ຈໍານວນ       
ຊະນິດ       

pHH2O       



ແບບຟອມ 16: ບັນທຶກການສ�າຫວຼດພືນ້ທ່ີດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃນປະຈຸບັນ 
ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ:   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ:   

 

ລ/ດ ຊ່ືຈຸດ/ສະຖານທີ ່ ເສ້ັນຂະໜານ X) ເສ້ັນແວງ Y) ລະດັບສູງ ຄວາມຄາດເຄ່ືອນ ເລກທີ່ຮູບພາບ ປະເພດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ 
ຫຼ ືປະເພດປ�າ ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



ແບບຟອມ 17: ບັນທືກຂ�ມູ້ນ ເຂດຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນກະສິກ�າ 
ລາຍຊ່ືເຂດຈັດສັນການນ�າໃຊ�ຕອນ ດິນກະສິກ�າ ຢູ�ໃນເຂດດິນ ຈັດສັນຂອງບ�ານ 

ລະຫັດເຂດດິນ
(SubCatZ_ID) 

ຊ່ືຂອງເຂດດິນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ທໍາການຜະລິດ
ກະສິກໍາໃນແຕ່ລະປ ີ

ສະຖານທີ່ຕ້ັງ 
ເນ້ືອທີ ່

(ເຮັກຕາ) 
ການຄອບ
ຄອງນໍາໃຊ້ 

     

 
 

   

      

     

     

 
ບັນທືກຂ�້ມນູເຂດຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ຕາມເຂດຄຸ�ມຄອງ 
ລະຫັດເຂດ  ບ�ານ:  ກຸ�ມບ�ານ:  ເມືອງ:  ວັນທີ່:  

1: ຊ່ືເຂດດິນກະສິກ�າ: (ຕາມພາສາທ�ອງຖ່ີນ)  

2: ສະຖານທີ່ຕ້ັງຂອງເຂດດິນ:  
ໝາຍເຫດ: ທີມງານຕ້ອງບັນທຶກສະຖານທ່ີຕັ້ງຂອງເຂດຈັດສັນດິນກະສິກໍາຕອນດ່ັງກ່າວໃຫ້ລະອຽດເຊ່ັນ: ທ່ີຕັ້ງຢູ່ໃສ, ຢູ່ໃກ້ກັບພູໃດ, ຫ້ວຍນໍ້າ ຫືຼ 
ຈຸດທ່ີຕັ້ງທາງພູມສາດໃດ? 

3: ລັກສະນະລະອຽດ ຂອງເຂດແດນ, ເຂດຈັດສັນ ແລະ ຕອນດິນກະສິກ�າ 
ອະທິບາຍຈາກຈຸດໜື່ງໄປ ຫາ ຈຸດໜື່ງ) 

 

4: ເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຊາວບ�ານຕັດສິນໃຈກ�ານົດເປັນເຂດຜະລິດກະສິກ�າ  

5: ສະພາບການນ�າໃຊ�ເຂດທີ່ດິນກະສິກ າ ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ຈົນເຖິງ ປະຈຸບັນ) 

 ລັກສະນະສະພາບການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ (ເລືອກຕອບ 1- 2 ຂ�)້ ແມ�ນ/ບ� ່ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ 

1 ເປັນເຂດດິນປ�າເຫຼົາ່, ກ່ອນໜ້ານ້ີປະຊາຊົນໄດ້ຖາງເພ່ືອທໍາການຜະລິດກະສິ

ກໍາເນີນສູງ, ສ່ວນຫຼາຍເປັນປາ່ເຫ່ົຼາແກ່ໃນປະຈຸບັນ 

  

2 ເປັນເຂດດິນປ�າເຫຼົາ່, ກ່ອນໜ້ານ້ີປະຊາຊົນໄດ້ຖາງເພ່ືອທໍາການຜະລິດກະສິ

ກໍາເນີນສູງ, ສ່ວນຫຼາຍຍັງເປັນປາ່ເຫ່ົຼາອ່ອນ ໃນປະຈຸບັນ  

  

3 ປະຈຸບັນ ເປັນເຂດດິນປ�າເຫຼົ່າ, ແຕ່ມີການເຮັດໄຮ່ຢູ່ບາງຕອນ    

4 ເປັນພ້ືນທີປ່�າຊຸດໂຊມ   

5 ອື່ນໆ (ອະທິບາຍ)   

6: ຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ ແລະ ພູມສັນຖານ ຂອງເຂດດິນດ່ັງກ�າວ 

 ລາຍລະອຽດ ເພ່່່ີມເຕີມ 

1 ສະເລ່ຍຄວາມຄ້ອຍຊັນ  

2 ປະເພດດິນ (ຕາມພາສາ ຫືຼ ຊ່ືເອືນ້ຢູ່ທ້ອງຖ່ີນ)  

3 ປະເພດດິນ ຕາມການຕີລາຄາຂອງພະນັກງານ ຫືຼ ຜົນວິໄຈດິນ)  

4 ການຈັດປະເພດສີຂອງດິນ   

5 ມີດິນບ່ອນບໍ່ງາມບໍ່? ດິນບ່ອນທີບ່ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້   

 
 

 
 



6 ສາມາດເຂົາ້ໄປຫາເຂດດິນດ່ັງກ່າວໄດ້ບໍ່?  

7 ອື່ນໆ    
7: ຜນົການວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຄຸນນະພາບດິນ 

ຄວາມເລິກ  P  N  

ຊ້ັນດິນ  K  
ອິນຊີ 
%) 

 

8: ແຜນການຜະລິດກະສິກ�າ/ປູກພືດ ຢູ�ເຂດດິນດ່ັງທີ່ໄດ�ລະບຸຢູ�ຂ�້ເທິງ 
 ພືດທີຈ່ະປູກຢູ�ໃນຕອນດິນເຂດນີ້  ໝາຍເຫດ 

1    

2    

3    

4    

9: ລາຍຊ່ືຄອບຄົວ ທີ່ໄດ�ຈັບຈອງ, ກ�າລັງຄຸ�ມຄອງ ຫຼື ອ�າງສິດນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ 

 ຊ່ືເຕັມ ປະເພດດິນ ເນື້ອທ່ີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ   ຊ່ືເຕັມ ປະເພດ
ດິນ 

ເນື້ອທ່ີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

           

           

           

           

           

           

           

           

10:  ບ�ານ ມີທິດທາງແຜນການ ໃນການແບ�ງຕອນດິນພາຍໃນເຂດ ໃຫ�ແຕ�ລະຄອບຄົວ ແນວໃດ? 

 

 

11:  ບ�ານ ມີແຜນການຄວບຄຸມ, ປ�ອງກນັໄຟໄໝ�ລາມປ�າ ໃນແຕ�ລະເຂດ ຄືແນວໃດ? 

 

 

12: ຄວນມກີົດລະບຽບສະເພາະ ເຂດນີ້ຕ່ືມອີກບ�?່  

 

 
 

 



 
ແບບຟອມ 18: ບັນທືກຂ�ມູ້ນ ເຂດຈັດສນັນ າໃຊ�ທ່ີດິນປ�າໄມ� 
ລາຍຊ່ືເຂດຈັດສັນນ�າໃຊ�ທີດ່ິນປ�າໄມ�ແຕ�ລະຕອນ ໃນແຜນຈັດສນັຂອງບ�ານ FLUMZ) 

ລະຫັດເຂດ
(SubCatZ_ID) 

ຊ່ືຂອງເຂດດິນທີປ່ະຊາຊົນຈະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາໄວ້
ໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ ້

ສະຖານທີ່ຕ້ັງ 
ເນ້ືອທີ ່

(ເຮັກຕາ) 
ການຄອບ
ຄອງນໍາໃຊ້ 

     

     

     

     

ບັນທືກຂ�້ມນູເຂດຈັດສັນນ�າໃຊ�ທີ່ດິນປ�າໄມ� ທີ່ປະຊາຊົນກ�ານົດເປັນແຕ�ລະເຂດຄຸ�ມຄອງ 
ລະດັບພ້ືນ
ທີ ່  ບ້ານ:  ກຸ່ມ

:  ວັນເດືອນປີ  ຊ່ືຜູ້ບັນທືກ:  

1:  ຊ່ືເຂດດິນປ�າໄມ�: (ຕາມພາສາທອ້ງຖ່ີນ)  
ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ຂຽນຊ່ືຂອງເຂດທ່ີດິນປ່າໄມ້ ຕາມທ່ີປະຊາຊົນເອີ້ນ ເຊ່ີງຊ່ືເຂດທ່ີດິນປ່າໄມ ້ອາດໄດ້ມາຈາກ ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ກ) ຊ່ືທ່ີ
ຕັ້ງທາງພູມສາດຂອງເຂດດ່ັງກ່າວ ແລະ ຂ) ຈຸດປະສົງເປ້ົາໝາຍການນໍາໃຊ້ ເຂດດ່ັງກ່າວ 

2: ທີ່ຕ້ັງຂອງພ້ືນທີຂ່ອງ ເຂດດິນ /ລກັສະນະທາງດ້ານພູມສາດ:  
ໝາຍເຫດ: ທິມງານຕ້ອງບັນທຶກສະຖານທ່ີຕັ້ງຂອງເຂດຈັດສັນທ່ີດິນປ່າໄມ້ຕອນດ່ັງກ່າວ ເຖິງວ່າຊ່ືເຂດປ່າໄມ້ອາດຈະລະບຸສະຖານທ່ີຕັ້ງແລ້ວ) ວ່າ
ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ, ຢູ່ໃກ້ກັບພູຫຍັງ ຫືຼ ໜ່ວຍໃດ, ຫ້ວຍນໍ້າ ຫືຼ ຈຸດທ່ີຕັ້ງທາງພູມສາດອັນໃດ ຫືຼ ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດຕາມແຜນທ່ີພາບຖ່າຍພູມສາດ.     

3: ລັກສະນະລາຍລະອຽດ ດ�ານເຂດແດນ ຂອງ ເຂດຈັດສັນດິນປ�າໄມ�ແຕ�ລະເຂດ  

4: ເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຊາວບ�ານຕັດສິນໃຈກ�ານົດເປັນເຂດທີ່ດິນປ�າໄມ�  

5:  ສະພາບການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນແຕ�ລະເຂດ ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ຈົນ ເຖິງປະຈຸບັນ) 

5.1 ລັກສະນະການຄຸ�ມ 2, 3 ຫຼື 4 ຄອງ ຫຼ ືນ າໃຊ�ດິນປ�າໄມ�ໃນປະຈຸບັນ ແມ�ນ/ບ� ່ ລາຍລະອຽດ 
1 ປະຈຸບັນ ເປັນດິນປ�າໄມ� ທີປ່ະຊາຊົນໄດ້ຮັກສາເປັນດິນປາ່ໄມ້ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຍັງຈະສືບຕ່ໍ

ຮັກສາເປັນ“ດິນປາ່ໄມ”້  
  

2 ປະຈຸບັນເປັນດິນປ�າໄມ�, ແຕ່ມີບາງເຂດເປັນດິນເຮັດໄຮ�ເນີນສູງ ແລະ ດິນປ�າເລ່ົາ.     
3  ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂດດິນເຮັດໄຮ�ເນີນສູງ ແລະ ດິນປ�າເລ່ົາ    
4  ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂດດິນກະສິກ�າຄົງທີ່     
5  ບໍ່ແມ່ນເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາຫືຼ ປາ່ໄມ້ - ໃຫ້ອະທິບາຍ   

5.2: ໃນກ�ລະນີຕອບຂ� ້1 ແລະ 2 ຂ�າງເທິງ, ໃຫ�ຂຽນລາຍລະອຽດຂອງເຂດ ແລະປະເພດຂອງປ່າໄມ ້
ຕົວຢ່າງ: ປ່າແປກ, ປ່າໄມ້ພັດໃບ, ປ່າໄມ້ປ່ອງ, ປ່າແຄມນໍ້າ, ປ່າດົງດິບຂຽວຕະຫລອດປີ ແລະ ອື່ນໆ 

5.3: ໃນກ�ລະນີຕອບຂ� ້ຂ�າງເທິງ, ຖ້າໃນກໍລະນີທີ່ປະຊາຊົນຢາກຈະຫັນປ່ຽນດິນກະສິກໍາເປັນດິນປ່າໄມ້? ປະຊາຊົນມແີຜນ

ແນວໃດ?  
ຟ້ືນຟູພ້ືນທີ່ດິນດ່ັງກ່າວໃຫ້ ເປັນປາ່ໄມທ້າໍມະຊາດ  

ເປັນເຂດສວນປູກໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ  
ເປັນເຂດດິນອື່ນໆ   

6:  ຄຸນລັກສະນະແລະ ພມູສັນຖານ ຂອງດິນແຕ�ລະເຂດ 



 ຊ່ືຜະລິດຕະພັນໄມ�ທີ່ໄດ�ຈາກເຂດນີ້ ຫຼື ກິດຈະກ�າການນ�າໃຊ�
ທີ່ດິນ 

ແມ�ນ/ບ� ່ ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມອີກ 

1 ໄມປຸ້ກສ້າງ   

2 ໄມປ້່ອງໃຊ້ປຸກສ້າງ ຫືຼ ຫັດຖະກໍາ   

3 ຟືນດັງໄຟ   

4 ໜ່ໍໄມ ້   

5 ເຄ່ືອງປາ່ຂອງດົງ ສໍາລັບຂາຍ, ເປນັອາຫານ ຫືຼ ອື່ນໆ   

6 ສັດປ່າ   

7 ປາ ແລະ ສັດນ້ໍາ ອື່ນໆ    

8 ການລຽ້ງສັດ   

9 ຜະລິດ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ອື່ນໆ    

7.1:  ຖ�າໃນກ�ລະນທີີ່ຕອບຄ�າຖາມ (1) ເຖິງ (5) ໃນຂ�້ 5.1 ຂ�າງເທິງ (ເຂດທີ່ດິນ ທີ່ກ�ານົດ ໃຫ�ເປັນດິນປ�າໄມ� ແຕ�

ປະຈຸບັນຍັງເປັນດິນກະສິກ�າ) ໃຫ�ລະບຸລາຍຊ່ືແຕ�ລະຄອບຄົວທີນ່�າໃຊ� ເຂດດ່ັງກ�າວ ຜະລິດກະສິກ�າ ສົມທຽບ
ກັບຟອມ12 ຕ່ືມອີກ) 
 ຊ່ືເຕັມ ປະເພດດິນ ເນ້ືອທີ ່ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ   ຊ່ືເຕັມ ປະເພດດິນ ເນ້ືອທີ ່ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

           

           

           

           

7.2 ບ�ານມີແຜນແກ�ໄຂຄອບຄົວທີ່ບ�່ທ�າການຜະລິດກະສິກ�າຢູ�ໃນເຂດທີ່ດິນຕາມການຈັດສັນ ດິນປ�າໄມ�ໃນປະຈຸ

ບັນ) ແນວໃດ? 

 

8:  ບ�ານ ມີແຜນຄວບຄຸມ, ປ�ອງກັນໄຟໄໝ�ລາມປ�າ ໃນແຕ�ລະເຂດຄືແນວໃດ? 

 

9:  ຄວນມີກົດລະບຽບຄຸ�ມຄອງ ສະເພາະດ�ານອ່ືນ ຢູ�ໃນເຂດນີ້ອີກບ�?່ 
ການຄຸ�ມຄອງໄມ�:  
 

ການຄຸ�ມຄອງເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ: 
 
ການຄຸ�ມຄອງສັດປ�າ: 
 

ການຄຸ�ມຄອງການລ�ຽງສັດ: 
 
ອ່ືນໆ: 
 



ແບບຟອມ 19: ບັນທຶກ ຈຸດພກິັດ ຂອບເຂດຈັດສັນ ຕາມ ແຜນນ�າໃຊ�ທ່ີດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ:   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ:   

 

ລດ ຊ່ືຈຸດ/ສະຖານທີ ່ ເສ້ັນຂະໜານ X) ເສ້ັນແວງ Y) ລະດັບສູງ ຄວາມຄາດເຄ່ືອນ ເລກທີ່ຮູບພາບ ປະເພດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ຫຼ ືປະເພດ
ປ�າ ອະທິບາຍເພີ່ມ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

         

         



ແບບຟອມ 20: ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ�າ
ມະຊາດ, ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂອງບ�ານ 
 ຄໍາຖາມ ທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ໄດ້ຈັດໄວ້ເປັນໜວດແຕ່ລະໝວດມີຄໍາຖາມຍ່ອຍດ່ັງນ້ີ: 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່1. ຫຼັກການ ແລະ ວິທີສ�າງ/ປະຕິບັດກົດລະບຽບ ທີ່ມີຢູ�ບ�ານ 

1) ຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນບ້ານມີວິທີຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານແນວໃດ? 

2) ບ້ານມີແຜນ ຫຼື ວິທີຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນບໍ່? ຖ້າມີ, ປະຊາຊົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ ຫຼື ວິທີດ່ັງກ່າວບໍ?່  

3) ບ້ານມີກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍ່? 

ຖ້າມີ, ເອົາໃຫ້ພະນັກງານເບີ່ງ ແລະ ອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮ່ວມຟັງນໍາກັນ. 
4) ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ 
 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານບໍ່? 

 ຖ້າໄດ້ສ້າງຕັ້ງ, ມີໃຜແດ່ຢູ່ໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບດ່ັງກ່າວ? ສ້າງຕັ້ງເດືອນ ແລະ ປີໃດ? ໄດ້ຮັບການ

ຮັບຮອງຈາກພາກສ່ວນໃດ?  

 ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ່ັງກ່າວມີຄວາມຫ້າວຫັນປະຕິບັດວຽກງານບໍ່? ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ

ຜ່ານມາມີຂໍ້ຫຍຸງຫຍາກຫຍັງແດ່, ອະທິບາຍ? 

 ພາລະບົດບາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈອັນສໍາຄັນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບມີ ຫຍັງແດ່?  
5) ແຮງຈຸງໃຈ ຫຼື ສ່ິງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບ້ານ 
 ແຮງຈຸງໃຈ ຫຼື ສ່ິງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບມີຫຍັງແດ່? 

 ບ້ານມີວິທີເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແນວໃດຖ້າຂາດແຮງຈຸງໃຈ ຫຼື ສ່ິງຊຸກຍູ້? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່2. ທີ່ດິນກະສິກ�າເນີນສູງ ແລະ ການຫັນປ�ຽນດິນປ�າໄມ�ເປັນດິນກະສິກ�າ 
1) ຖ້າມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງລະເມີດຖາງພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ປ່າເລ່ົາຫຼື ຖາງອອກນອກຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໃຫ້ ເພື່ອທາໍ

ການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຈາກ ຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ ທາ່ນມີລະບຽບການ
ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດແນວໃດ? 

2) ຖ້າມີປະຊາຊົນຖາງເນ້ືອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ປ່າເລ່ົາແຕ່ບໍ່ຈູດ, ບໍ່ປູກພືດຊະນິດໃດໃສ່ພື້ນທີ່ດ່ັງກ່າວ ປະຖ້ິມ) ທ່ານ

ມີລະບຽບການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດແນວໃດ? 

3) ບ້ານຈັດແບ່ງດິນທໍາການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ ຄອບຄົວຍົກຍາ້ຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນບ້ານ ແນວໃດ, ຖ້າມີ? 



4) ຖ້າມີບຸກຄົນລົງເຮືອນໃໝ່ ສ້າງຄອບຄົວໃໝ່) ທ່ານມີການຈັດແບ່ງດິນເພື່ອທໍາການຜະລິດ ກະສິກໍາໃຫ້
ເຂົາເຈ້ົາທໍາ ແນວໃດ? 

5) ຖ້າມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຂາຍດິນຜະລິດກະສິກໍາ ດິນໄຮ່ເລ່ົາ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະຮັບຜິດ ຊອບ
ຂັ້ນບ້ານທ່ານມີມາດຕະການແນວໃດ? 

6) ບ້ານມີມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ບຸກຄົນ ຈາກບ້ານອ່ືນ) ທີ່ໄດ້ລະເມີດຖາງພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ ຫຼື ດິນປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ 
ແນວໃດ? 

7) ໃນກໍລະນີມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງມາລະເມີດ ຖາງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າ

ຜະລິດ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ) ບ້ານມີວິທີຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວແນວໃດ? 
 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່3. ລົງເລິກດ�ານ ທີ່ດິນບ�ລິເວນນ�້າ 
1) ບ�ານມີວິທີ ຄຸ�ມຄອງດນິບ�ລິເວນນ�້າ ແນວໃດ? 

 ມີການກໍານົດຂອບເຂດປ່າຍອດນ້ໍາ, ເຂດປ່າແຄມນ້ໍາທັງສອງຟາກຜ່ັງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈ່ືອນ, 

ຮັກສາ ແຫຼ່ງນ້ໍາກິນ ແລະ ນ້ໍາໃຊ້ ແນວໃດ? 

 ກໍລະນີມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສ້າງສ່ິງເປິະເປືອນ ຖ້ິມຂີ້ເຫຍື້ອ, ຊາກສັດຕາຍ ແລະ ອ່ືນໆ) ໃສ່ຍອດແຫຼ່ງນ້ໍາ ຫຼ ື

ແຄມນ້ໍາກິນນ້ໍາໃຊ້ ທ່ານມີມາດຕະການແນວໃດ? 

2) ບ�ານມີມາດຕະການ ຄຸ�ມຄອງ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິບ�ລິເວນນ�້າແນວໃດ? 

 ບຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂດດິນແຄມນ້ໍາເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ມີວິທີປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນແນວໃດ? 

 ຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສ້າງສ່ິງກີດຂວາງທາງໄຫຼຂອງນ້ໍາ ຕັນນ້ໍາເຮັດຕອ້ນ-ລ່ີ ຕ່າງໆ)ມີຫຍັງແດ່? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່4. ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ 
1) ບ້ານມີວິທີ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ-ເສ້ັນທາງລົດ ແລະ ທາງຍ່າງແນວໃດ? 

  ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນ, ໄດ້ກໍານົດເຂດການຜະລິດຫ່າງຈາກທາງຫຼວງຂອງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ 

ແຫ່ງຊາດຈັກແມັດ? 

 ມາດຕະການ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມລ້ຽງສັດ ຕາມທາງຫຼວງມຫີຍັງແດ່? 

 ມາດຕະການ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມ ຖ້ິມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍຕາມເສ້ັນທາງຕ່າງໆມີຫຍັງແດ່? 

 ມາດຕະການ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມປຸກສ້າງ, ກອງໄມ້, ຕາກຜົນຜະລິດຕາມທາງຫຼວງ ມຫີຍັງແດ່? 

 ມາດຕະການຕໍ່ ບຸກຄົນລະເມີດກົດລະບຽບ ທີ່ກ່າວມາແລ້ວນ້ັນມີຫຍັງແດ່?  

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່5. ລົງເລິກດ�ານ ທີ່ດິນວັດທະນະທ�າ 
1) ບ້ານມີລະບຽບ ແລະ ວິທີຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນວັດທະນະທໍາ ຂອງຊຸມຊົນຄືແນວໃດ? 

 ບ້ານມີວິທີຄຸ້ມຄອງ ປ່າສັກສິດຂອງບ້ານ ແລະ ປ່າຊ້າ ມີຫຍັງແດ່?  



 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ລ່ວງລ້ໍາ ແລະ ຖາງ ເຂດທີ່ດິນວັດທະນະທໍາ ມີຫຍັງແດ່ ? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່6.  ທີ່ດິນປຸກສ�າງ 
1) ລະບຽບ ແລະ ວິທີຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປຸກສ້າງຢູ່ບ້ານມີຫຍັງແດ່? 

 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່7. ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໄມ� 
1) ການຈັດສນັເຂດຄຸ�ມຄອງນ�າໃຊ�ໄມ� 
 ບ້ານບ້ານມີວິທຄີຸ້ມຄອງເຂດດິນປ່າໄມ້ທີ່ ອະນຸລັກ ແລະສະຫງວນໄວ້ເພື່ອປົກປັກຮັກສາພັນພືດຊະນິດ

ຕ່າງໆ ເຊັ່ນພືດເປັນຢາ ຫຼື ອ່ືນໆ ບໍ່? ຖ້າມີ, ກະລຸນາອະທິບາຍລະອຽດ. 
 ບ້ານບ້ານມີວິທີ ຄຸ້ມຄອງເຂດດິນປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ສະຫງວນໄວ້ເປັນເຂດຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ ຫຼື ປ່າຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ

ຫົວງານນ້ໍາລິນ, ຊົນລະປະທານບໍ? ຖ້າມີ, ກະລຸນາອະທິບາຍລະອຽດ. 

 ບ້ານບ້ານມີວິທຄີຸ້ມຄອງເຂດດິນປ່າໄມ້ ທີ່ ສະຫງວນໄວ້ເປັນເຂດປົກປັກຮັກສາສັດປ່າບໍ? ຖ້າມີ, ກະລຸນາ
ອະທິບາຍລະອຽດ.ບ້ານໄດ້ກໍານົດເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ພື້ນທີ່ທໍາມະຊາດ ທີ່ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ເພື່ອຈຸດປະສົງອ່ືນໆອີກບໍ່? ຖ້າມີ, ມີຈຸດປະສົງໃດແດ່? 

2) ການຂຸດຄ້ົນໄມ�   
 ບ້ານມີວິທີຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົນ້ໄມ້ ແລະ ເກັບກູ້ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄືແນວໃດ? 

 ຊະນິດໄມ້ທີ່ຂັ້ນບ້ານອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດ ແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດມີຫຍັງແດ່? 

 ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ປຸກສ້າງ, ລ້ອມຮົ້ວ, ເຮັດຟືນດັງໄຟ, ຖ່ານ, ຊົມໃຊ້ອ່ືນໆ ຕ້ອງໄດ້

ຮັບອະນຸຍາດຈາກປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານບໍ່? ຫຼື ປະຊາຊົນສາມາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການນໍາ

ໃຊ ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ? 

 ມາດຕະຖານ ຫຼື ເງື່ອນໄຂ ໃນການອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ມີຫຍັງແດ່? 

 ມີແຜນການປູກໄມ້ແທນຄືນ ພາຍຫຼັງ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນເຂດປ່າຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຂອງບ້ານບໍ, ? 

 ກໍລະນີມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້  ບ້ານມີວິທີປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດແນວໃດ? ມີການປັບໃໝໃນ

ແຕ່ລະກໍລະນີແນວໃດ? ກໍລະນີຕັດໄມ້ໃຫຍ່ໃນເຂດປະສະຫງວນຂອງບ້ານ,ມີມາດຕະການ ຫຼື ປະຕິບັດ

ລະບຽບວິໃນແນວໃດ?  
3) ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ   
 ມີລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຢູ່ໃນປ່າທໍາມະຊາດແນວໃດ? 

 ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກບ້ານກ່ອນ ເຂົ້າປ່ເພື່ອາເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ ບໍ່?  

 ມີຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫວງຫ້າມບໍ່ໃຫເ້ກັບກູ້ບໍ?່ ຖ້າມີ, ມີປະເພດໃດແດ່? 

 ມີວິທີເກັບກູ້ ສະເພາະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບາງຊະນິດບໍ?ຊະນິດໃດແດ່? ຍ້ອນຫຍັງ? 



 ມີການກໍານົດປະລິມານ ໂກຕ່າ) ຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບາງຊະນິດທີ່ສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ ບໍ່? 

 ມີຄອບຄົວອ້າງກາໍມະສິດຊົມໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຢູ່ເຂດປ່າໄມ້ບໍ່? ຢູ່ໃສ? ອະທິບາຍ (ຖ້າມີ) 

 ມີການຜະລິດແນວພັນພືດ, ເບ້ຍໄມ້ ຫຼື ເບຍ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການປູກເສີມ ຫຼື ຟ້ືນຟູ

ປ່າໄມ້ບໍ? ມີການຜະລິດແນວໃດ? ຊະນິດໃດແດ່? 
4) ການຄຸ�ມຄອງໄຟປ�າ 
 ບ້ານມີລະບຽບ ແລະ ວິທີ ຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄຟລາມປ່າ ຄືແນວໃດ?  

 ມີວິທີປະກາດ ແລະ ກ່າວເຕືອນປະຊາຊົນບໍ່ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກໄຟປ່າ? 

 ມີກົດລະບຽບແນວໃດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈູດໄຮ່? 

 ມີການສ້າງແລວກັນໄຟບໍ່? ຖ້າມີ ວິທີສ້າງແລວນ້ັນ ເຮັດຄືແນວໃດ? 

 ມີອາສາສະໝັກຮັບຜິດຊອບການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໄຟປ່າຂັ້ນບ້ານບໍ?່ 

 ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟໃໝ້ລາມປ່າ, ບ້ານໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບ້ານອ້ອມຂ້າງກ່ອນຈູດໄຮ່ບໍ່? 
 ກໍລະນີມີການລັກຈູດປ່າ ຫຼື ເຮັດໄຟໄໝ້ລາມປ່າໂດຍບໍ່ມີການລະມັດລະວັງ ບໍ່ສ້າງແລວກັນໄຟ) ຜູ້ລະເມີດ

ຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນຕາມກົດລະບຽບຄືແນວໃດ? 

 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່8. ການປົກປັກຮກັສາສດັນ�້າ ແລະ ສັດປ�າ 
ບ້ານມີວິທີ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ຄືແນວໃດ? 

1) ສັດນ�້າ 
 ບ້ານໄດ້ມີການສ້າງເຂດວງັສະຫງວນປາ ພາຍໃນບ້ານບໍ?່ 

 ບ້ານມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເຂດວັງສະຫງວນເຂດດ່ັງກ່າວແນວໃດ? ຖ້າມີ ກະລຸນາອະທິບາຍ  

 ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄຸ້ມຄອງເຂດວັງສະຫງວນບໍ່? ປັບໃໝຜູ້ລະເມີດແນວໃດ, ຖ້າມີ? 

 ບ້ານໄດ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ໃຊມ້າດຕະການຄວບຄຸ້ມການຫາປາຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ ແລະ ເຂດວັງສະຫງວນ? 

 ບ້ານມີມາດຕະການຄວບຄຸມ ໄລຍະເວລາຫາປາ ຫຼື ອຸປະກອນຫາປາແນວໃດແດ? 

 ບ້ານມີການປັບໃໝໃສ່ໂທດແນວໃດ ຖ້າມີການລະເມີດກົດລະບຽບ? 

 ບ້ານຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫາປາ ຫຼື ສັດນ້ໍາຊະນິດໃດບໍ່? 

 ປະຊາຊົນສາມາດຂາຍປາ ຫຼື ສັດນ້ໍາ ທີ່ຕົນຫາ ໄດ້ບໍ່? 
2) ສັດປ�າ 
 ບ້ານໄດ້ກໍານົດເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ເຂດໃດໜື່ງ ເປັນເຂດສະຫງວນສັດປ່າ, ເຂດປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ແລະ 

ເຂດຫ້າມລ່າສັດປ່າຢ່າງເດັດຂາດ ບໍ່? 

 ບ້ານມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການລ່າສັດປ່າແນວໃດ? ຖ້າມີ, ມີລະບຽບຫຍັງແດ? 



 ບ້ານມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໄລຍະເວລາ ແລະ ອາວຸດນໍາໃຊ້ ລ່າສັດປ່າບໍ່? 

 ມີບ້ານຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລ່າສັດປ່າຊະນິດໃດແດ່? 

 ປະຊາຊົນສາມາດຂາຍສັດປ່າທີຕ່ົນລ່າມາໄດ້ບໍ່? 

 ມາດຕະການລົງໂທດຜູ້ ລະເມີດລະບຽບມີຫຍັງແດ່? 
 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່9. ການຄຸ�ມຄອງສັດລ�ຽງ 
 ບ້ານມີລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງແນວໃດ? 

 ບ້ານໄດ້ຈັດແບ່ງເຂດລ້ຽງສັດແບບ “ຄົງທີ່” ຫຼື “ຖາວອນ” ບໍ່? 

 ບ້ານມີວິທີຕັກເຕືອນ/ປະຕິບັດລະບຽບຕໍ່ຜູ້ລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍຊະຊາຍ ແນວໃດ? 

 ມີການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ ສັດລ້ຽງບໍ່? 

 ບ້ານມີວິທີແກ້ໄຂກໍລະນີ ສັດລ້ຽງຂອງບຸກຄົນໜຶ່ງທໍາລາຍຜົນລະປູກຂອງບຸກຄົນອ່ືນ ແນວໃດ? 

 ບ້ານມີລະບົບ ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ກໍລະນີເກີດພະຍາດລະບາດ ແນວໃດ? 
 ກ່ອນເອົາແນວພັນສັດເຂົ້າມາລ້ຽງໃນບ້ານຕ້ອງໄດ້ຮັບອານຸຍາດບໍ່ ແລະ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ

ແນວໃດ? 

 ບ້ານມີວິທີປະຕິບັດຕໍ່ກໍລະນີສັດລ້ຽງຕາຍຍ້ອນພະຍາດແນວໃດ? ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມວິທີດັ່ງກ່າວນ້ັນບໍ່? 

 ບ້ານມີວິທີປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ທີ່ນໍາເອົາສັດລ້ຽງທີ່ຕາຍຍ້ອນພະຍາດມາ ເປັນອາຫານ), ຂາຍ) ຫຼື ບໍ່ທໍາລາຍຊາກສັດ 

ບໍ່ມ້ຽນຊາກສົບ ແລະ ປ້ອງກັນ )ການເກີດພະຍາດ  ແນວໃດ? 
 ກໍລະນີມີການປະກາດໃຫ້ສັກຢາສັດລ້ຽງ ແຕ່ເຈ້ົາຂອງສັດບໍ່ເອົາສັດລ້ຽງຂອງຕົນມາສັກຢາ ຫຼ ື ເມີນເສີຍ ແລະ 

ຖືເບົາ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື) ບາ້ນມີວິທີປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວແນວໃດ? 
 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່10. ການປ�ອງກັນຢາເຄມ ີເພ່ືອປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຂ�າຫຍ�າ  
 ບ້ານມີວິທີ ຫຼື ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ປ້ອງກັນການນໍາໃຊ ້ຫຼື ອັນຕະລາຍຈາກຢາເຄມີປາບ

ສັດຕູພືດ ແລະ ຢາເຄມີຂ້າຫຍ້າບໍ ແລະມີຫຍັງແດ່? 

 ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວບ?ໍ ໄດ້ຂຽນແລະ ອະທິບາຍຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນບໍ່? 

 ປະຊາຊົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ບໍ່? 

 ບ້ານຫ້າມບໍໃ່ຫ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊ ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາເຄມີຂາ້ຫຍາ້ ຊະນິດໃດແດ່? 

 ກໍລະນີມີຜູ້ລັກນໍາໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ຢາເຄມີຂ້າຫຍ້າ ຊະນິດຫວງຫ້າມ, ບ້ານມີມາດຕະການ ຫຼື 

ລົງໂທດຜູ່ກ່ຽວຄືແນວໃດ? 
 ມີລະບຽບການ ຫຼື ວິທີກໍາຈັດ 1)  ຖັງຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ຢາເຄມີຂາ້ຫຍາ້ ແລະ 2)  ຢາເຄມີປາບສັດຕູ

ພືດ ຫຼື ຢາເຄມີຂ້າຫຍ້າທີບ່ໍ່ໃຊແ້ລ້ວຄືແນວໃດ? 



 ບ້ານມີລະບົບກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນ ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຄືແນວໃດ? 

 
ແບບຟອມ 21: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຜນົໄດ�ຮບັຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  
ຕາມແຜນຈັດສັນ FLUMZ 
 

ປະເມີນ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ pFALUPAM ດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອການ
ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ຊີວະນານາພັນກະສິ
ກໍາ ເພື່ອ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຂອງຄອບຄວົ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມ ດ້ວຍການ ປຶກສາ
ຫາລື ກັບປະຊາຊົນຢູ່ກອງປະຊຸມບ້ານ, ສໍາພາດກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ ຫຼື ສຸ່ມຖາມບຸກຄົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ  

 

ກ່ອນ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນຈາກ ປ້ືມແຜນຈັດສັນ FLUMZ ກ່ອນ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ມີແລ້ວ

ໃສ່ຕາລະລາງ ຢູ່ລຸ່ມ) ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນ້ີໄວ້ສົມທຽບ ກັບ ຂໍ້ມູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກປະຊາຊົນ ຂໍ້ມູນໃໝ່, ຖ້າມີ) ເພື່ອ 

ຊ່ວຍໃນການສັງເກດຄາໍຕອບ/ຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຖືດ້ານຂໍມູ້ນ. 

 

ຜູ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດ່ັງທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແບບຟອມສະບັບນ້ີ ລວມມີ: ຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ 

PFALUPAM ແລະ ກຸ່ມຄົນອ່ືນ ລວມມີ ຊົນເຜ່ົາ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ຍິງ, ຊາຍ, ເຖ້ົາແກ່ແນວໂຮມ ຫຼື ຜູ້ຊົງຄຸນນະວັດທິ/
ອາວຸໂສ) ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປພາຍໃນບ້ານ.  
 

ບັນທຶກຄໍາຕອບ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ ດ້ວຍການນໍາໃຊ ້ເຄື່ອງໝາຍ √) ເປັນຄໍາຕອບ: ຈະແຈ້ງ, ມີ/ ແມ່ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ, 

ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍ ) ເປັນຄໍາຕອບ: ບໍ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ມີ/ບໍ່ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ບັນທຶກ ຄໍາຕອບ ລະອຽດ) 

ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອອະທິບາຍສາເຫດ ຫຼື ເຫດຜົນຕ່າງໆໃສ່ຫອ້ງ: ອະທິບາຍ. 

 
ໝາຍເຫດ: ຜູ້ນໍາໃຊ້ ຕາລະລາງລຸ່ມນ້ີ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງ ຂອງ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແຕ່ລະຂໍ້ ແລະ ສາມາດ ສ້າງຄໍາ
ຖາມໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ 2 ຂອງຂໍ້ I ຖາມເຖິງ ຄວາມຈະແຈ�ງດ�ານເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງບ�ານ ຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້
ມູນຄວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ລະບຸເຂດພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍສົມທຽບ ກັບແຜນທີ ການຈັດສັນ ເຊິ່ງ ຄໍາ
ຖາມລວມມີ: ທ່ານ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ເຂດໃດ ເພື່ອຜະລິດເຂົ້າ? ຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ້ອງສົມທຽບ ຄໍາຕອບ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນ
ແຜນ ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການບັນທຶກ ໃສ່ຕາຕະລາງວ່າ ປະຊາຊົນ ຮູ້ເຂດ ທີ່ຈັດສັນເປັນເຂດ ພື້ນທີ່ທໍາການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ບໍ. ໃນກໍລະນີໄດ້ສໍາພາດປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ໂດຍ ມີປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຂດທີ່ຈັດສັນເປັນເຂດພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ຄວນ ຂຽນລາຍລະອຽດ ໃສ່ຫອ້ງ ອະທິບາຍ   



ຊື່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນ:  ............................ວັນທີປ່ະເມີນ:............................................. 

ຊືີ່ ແຂວງ ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ, ບາ້ນ: ...................................................................................... 

ຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດຢູ່ໃນບ້ານ ປະຈຸບັນ): .....ຈໍານວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ:  .... ຍິງ).............. 

ຊົນເຜ່ົາ: .......................................................................................................................... 

ເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ P-FALUPAM ເດືອນ/ປີ): ຮອບ 1:  ......... ຮອບ2: ............. ຮອບ3: ........... 

I. ຄວາມຈະແຈ�ງດ�ານ ເຂດຄຸ�ມຄອງ ຂອງບ�ານ ຈະແຈ�ງ 
ບ�່
ຈະແຈ�ງ 

ອະທິບາຍ  

1. ເຂດຄຸ້ມຄອງ ຊາຍແດນ) ລະຫ່ວາງບ້ານຕໍ່ບາ້ນ    
2. ເຂດພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ    
3. ເຂດພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ ້    

II. ການຈັດຕັ້ງ, ສດິ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
ມ/ີແມ�ນ 

ບ�່ມີ/ບ�່
ແມ�ນ 

ອະທິບາຍ 

4. ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ຂອງບ້ານ    
5. ມີຕົວແທນແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາຢູ່ພາຍໃນບາ້ນບັນຈຸຢູ່ໃນຄະນະ

ຮັບຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM 
   

6. ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ບ້ານ ເຂົ້າໃຈ ພາລະບົດບາດ
ຂອງຕົນ 

   

7. ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ບ້ານໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

   

8. ຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ເພີ່ມຂື້ນ 

   

9. ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄູ້ມຄອງ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ດີ 

   

III. ການປົກປັກຮກັສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ� ປ�າໄມ� ແລະ 
ທີ່ດິນກະສິກ�າ ເນນີສູງ   

ແມ�ນ ບ�່ແມ�ນ ອະທິບາຍ 

10. ເນ້ືອທີ່ດິນກະສິກໍາ ທັງໝົດຂອງບ້ານຫຼຸດລົງ ສົມທຽບກັບຂໍມູ້ນຈາກ 
CLUFC)  

  
 

11. ເນ້ືອທີ່ດິນກະສິກໍາພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ      
12. ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ເນ້ືອທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາເນີິນສູງຢູ່ພາຍໃນເຂດ

ຈັດສັນເປັນດິນກະສິກໍາ   
   

13. ປະຊາຊົນຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ເຂດເນີນສູງຕາມຮອບວຽນຕາມແຜນ 
FLUMZ 

  
 

14. ປະຊາຊົນຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ເຂດເນີນສູງ ເປັນກຸ່ມ     
15. ປະຊາຊົນປູກພືດປະເພດອ່ືນແທນເຂົ້າໃສ່ດິນກະສິກໍາເນີນສູງ     



16. ປະຊາຊົນປູກໄມ້ເສີມ ຖ້າປູກ, ປູກໄມ້ຊະນິດໃດ ແລະ ປູກໃສ່ດິນ

ປະເພດໃດ: ດິນປ່າໄມ້, ດິນກະສິກໍາເນີນສູງ)? 
 

IV. ສະຖານະທາງດ�ານ ລະບົບນິເວດກະສິກ�າ  ແມ�ນ ບ�່ແມ�ນ ອະທິບາຍ 
17. ຈໍານວນເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂື້ນ    
18. ປະລິມານນ້ໍາຫ້ວຍເພີ່ມຂື້ນ    
19. ຈໍານວນສັດປ່າເພີ່ມຂື້ນ    
20. ຈໍານວນສັດນ້ໍາເພີ່ມຂື້ນ    
21. ຈໍານວນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຢູ່ເຂດດິນປ່າໄມ້) ເພີ່ມຂື້ນ    
22. ຈໍານວນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຢູ່ເຂດດິນປ່າເຫຼົ່າ)ເພີ່ມຂື້ນ    
23. ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດເຂົ້າເນີນສູງ (ໄຮ່ໝູນວຽນ) ຂອງ

ບ້ານເພີ່ມຂື້ນ0

1  

 
  

24. ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບເຂົ້າ (ນາ) ລວມຂອງບ້ານ ເພີ່ມຂື້ນ1

2     

25. ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ້ານເສດຖະກິດລວມຂອງບ້ານດີຂື້ນ     
V. ການມີສ�ວນຮ�ວມ   ແມ�ນ ບ�່ແມ�ນ ອະທິບາຍ 
26. ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ລວມມີແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ 

ກໍລະນີບ້ານມີຫຼາຍກ່ວາໜຶງ່ຊນົເຜ່ົາ)  
  

 

27. ປະຊາຊົນ ທຸກເພດ, ຊົນເຜ່ົາ, ເຈ້ົາກົກເຈ້ົາເຫຼົ່າ ຫຼື ເຖ້ົາແກ່ແນວ
ໂຮມ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກໍາ P-FALUPAM ຢູ່ໃນບ້ານ 

  
 

28. ປະຊາຊົນ (ຊົນເຜ່ົາ, ເພດ2

3 ແລະ ຊັ້ນຄົນ) ໄດ້ສະເໜີຄໍາຄິດເຫນັ ແລະ 
ຖາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃນລະຫວ່າງດໍາເນີນກິດຈະກໍາ P-FALUPAM  

  
 

29. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ P-FALUPAM ມີການແຍກກຸ່ມ ຕຢ. 
ຍິງ-ຊາຍ ຫຼື ຊົນເຜ່ົາ) ປຶກສາຫາລື ຫຼື ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ  

  
 

30. ບັນຫາ, ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ຄໍາຖາມ ທີ່ປະຊາຊົນ ຍົກຂື້ນ ໄດ້ຮັບການ
ເອົາໃຈໃສ່ ຫຼື ຖືກແກ້ໄຂ3

4 ຫຼື ຖືກນໍາສະເໜີຕໍ່ ພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຢູ່ຂັ້ນເທິງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ) 

  
 

VI. ບັນຫາ ແລະ ຂ�້ຂັດແຍ�ງ ຫ�ດລົງ ບ�່ຫ�ດລົງ ອະທິບາຍ  
31. ບັນຫາໄຟໃໝ້ລາມປ່າຫຼຸດລົງ    
32. ບັນຫາສັດຕູພືດ ຫຼຸດລົງ    

 
1 ສມົທຽບຜນົຜະລິດເຂ້ົາ (ເນນີສງູ) ຂອງບາ້ນກອ່ນ ແລະ ຫລງັມແີຜນຈດັສນັ FLUMZ ໂດຍຄາດຄະເນເປັນໂຕນ/ຮກ/ປີ 
2 ສມົທຽບຜນົຜະລິດເຂ້ົາ (ນາ) ຂອງບາ້ນກອ່ນ ແລະ ຫລງັມແີຜນຈດັສນັ FLUMZ ໂດຍຄາດຄະເນເປັນໂຕນ/ຮກ/ປີ 
 
3  ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ່ຶງທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ 
4 ບັນຫາທ່ີປະຊາຊົນນາມາສະເໜີໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ? 

 



33. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານຫຼຸດລົງ    
34. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽ່ວກັບການນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນຫຼຸດລົງ    
35. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກຽ່ວກັບການຈັບຈອງທີ່ດິນຫຼຸດລົງ    
36. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກຽ່ວກັບການເກັບເຄືອ່ງປ່າຂອງດົງຫຼຸດລົງ    
37. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽ່ວກັບການລຽ້ງສັດ ຫຼຸດລົງ    
38. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ອ່ືນໆ ຖ້າມີ) ຫຼຸດລົງ    

 
ລາຍເຊັນຜູ� ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ໝາຍເຫດ:  
ສາມາດນໍາໃຊ້ແບບຟອມນ້ີ ເຂົ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃນເວລາ ເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂັ້ນບ້ານ 
ແລະ ຂັ້ນຄອບຄົວ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ຂໍມູ້ນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກ ວຽກພາກສະໝາມຮອບທີ່ 1 ແລະ ຮອບທີ່ 2  ເພື່ອ ເປັນ
ບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການສົມທຽບ ຜົນກະທົບ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຈາກ ວຽກ P-FALUP 



ເອກະສານແນບທ�າຍ II: ອະທິບາຍການນ�າໃຊ�ແບບຟອມ 
ແບບຟອມທີ 1: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນເບ້ືອງຕົ້ນໂດຍທົວ່ໄປຂອງບ�ານ  

ເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານ, ພົນລະເມືອງ, ອາຊີບ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, 

ສະພາບການລ້ຽງສັດ, ສະພາບການຜະລິດ, ເຄື່ອງມື, ສະພາບການນໍາໃຊ້ດິນ ມອບດິນມອບປ່າ), ໂຄງການ, 
ກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ແລະ ອ່ືນໆພາຍໃນບ້ານໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງ ປະຈຸບັນ. ສໍາພາດເອົາຂໍ້ມູນຈາກອົງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານໂດຍກົງ ເບິ່ງເອກະສານແນບທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 1). 

ແບບຟອມທີ 2: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກ�າ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງບ້ານ ເຊັນ່: ຊື່ແນວພັນເຂົ້າ, ແນວພັນພຶດ, ໄລຍະຂອງ 

ໝູນວຽນເຮັດໄຮ່, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປ່າໄມ້ ເບິ່ງເອກະສານແນບທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 2). 

ແບບຟອມທີ 3: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນ ການປູກພືດເສດຖະກິດ ຫຼັກ
ຂອງບ�ານ 

ເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະດູ ແລະ ສະພາບການປູກພືດ ແຕ່ລະຊະນິດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສະເພາະ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນ
ການຜະລິດ, ຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຜະລິດແຕ່ລະຊະນິດພືດຫຼັກ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ສອບຖາມຂໍ້
ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ປູກພືດຊະນິດອ່ືນອີກດ້ວຍ. ວິທີການສອບຖາມ ແມ່ນໃຫ້ສໍາເລັດການສອບຖາມກ່ຽວກັບພືດ
ເສດຖະກິດຫຼັກຂອງບ້ານຊະນິດໜຶ່ງ ແລ້ວຈ່ຶງເລ່ີມຖາມພືດຊະນິດອ່ືນ ສືບຕໍ່ການຖາມດ້ວຍວິທີນ້ີຈົນສໍາເລັດ ເບິ່ງ
ເອກະສານແນບທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 3). 

ແບບຟອມທີ 4: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ ການເກັບກູ�, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເກບັກູ້, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຄວນປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວດ່ັງ
ລຸ່ມນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ່ 1 
ຖາມກ່ຽວກັບບັນດາຊື່ຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຫຼັກ ທີ່ປະຊາຊນົເກັບເພື່ອຂາຍແລ້ວຈ່ຶງຖາມກຽ່ວກັບ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດຫຼັກ ທີ່ ປະຊາຊົນ ເກັບມາ ບໍລິໂພກ ຫຼື ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງ ອ່ືນ ເອົາໃຈໃສ່
ເປັນພິເສດກ່ຽວກັບ ເຫັດ ແລະ ດອກເຜ້ີງ ໂດຍ ໃຫ້ລະບຸແຕ່ລະປະເພດ) 

ຫ້ອງທີ່ 2, 

3, 4, 5 

ຖາມເຖີງຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້, ປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ເກັບມານ້ັນ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜ

ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ ເຊັ່ນ: ຂາຍ, ຊົມໃຊ້, ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ 

ຫ້ອງທີ່ 6 
ຖາມເຖີງຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄາດຄະເນ
ຄາດຄະເນຈໍານວນຄອບຄວົທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ກໍລະນີນ້ີພະນັກງານຕ້ອງຄາດຄະເນໄດ້ຄາດຄະເນປະລິມານ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກຈໍານວນຄອບຄົວແມ່ນໃຫຄ້າດຄະເນເປັນເປີເຊນັ  

ຫ້ອງທີ່ 7 ບັນທຶກຫົວໜ່ວຍປະລິມານການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນິດ ເປັນກິໂລກຼາມ 

ຫ້ອງທີ່ 8 
ປະລິມານ ຫຼື ຈໍານວນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແຕ່ລະຄອບຄົວ ນໍາໃຊ ້ຫຼື ການເກັບມີ ທໍ່ໃດ. ບັນທຶກເປັນ 
ກິໂລກຼາມກຼາມ. ຫາກປະຊາຊນົລາຍງານເປັນຫົວໜ່ວຍອ່ືນ ໃຫ້ບັນທຶກຕາມຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ກ່ອນ 
ແລ້ວຈ່ຶງໃຫ້ພະນັກງານຄິດໄລ່ເປັນກິໂລກຼາມຕາມພາຍຫຼງັ 

ຫ້ອງທີ່ 9 ປະລິມານ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບາ້ນໄດ້ເກັບກູ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຕົວເລກຢູຫ່້ອງທີ່ 6 ຄູນກັບຕົວເລກຢູ່



ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ ່8 
ຫ້ອງທີ່ 10 ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ເກບັເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພື່ອຈໍາໜາ່ຍ 
ຫ້ອງທີ່ 11 ປະລິມານ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ຈໍາໜ່າຍ ຕໍ່ ຄອບຄົວ 

ຫ້ອງທີ່ 12 
ປະລິມານການຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທັງໝົດຂອງບ້ານ ໄດ້ມາຈາກຕົວເລກຢູ ່ຫ້ອງທີ່ 10 ຄູນ 
ກັບຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ່ 11 

ຫ້ອງທີ່ 13 
ມູນຄ່າຈໍາໜ່າຍຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຕໍ່ກິໂລກຼາມ ລາຄາຂອງ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນີດອີງ
ຕາມຄໍາຕອບຂອງປະຊາຊນົ) 

ຫ້ອງທີ່ 14 
ລາຍຮັບທັງໝົດ ຈາກການຈໍາໜ່າຍ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ມາຈາກຕົວເລກ ຢູ່ງຫ້ອງທີ່ 12 ຄນູ ກັບ
ຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ່ 13 

ຫ້ອງທີ່ 15 
ສະຖານທີ່ ເກັບກູ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນິດຕົວຢ່າງ:  ຢູ່ເຂດໃດ, ພູໜ່ວຍໃດ, ໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາ
ໃດ ແລະ ອ່ືນໆ 

ຫ້ອງທີ່ 16 ໄລຍະຫ່າງ, ໃຊ້ເວລາຈາກບ້ານໄປຫາສະຖານທີ່ ເກັບກູ້ເຄືອ່ງປ່າຂອງດົງ ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ) 

ຫ້ອງທີ່ 17 
ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍປະເພດປ່າລະອຽດເຊັ່ນ: ປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມໄມ້ປ່ອງ, ປ່າປະສົມໄມ້ໃບເຂັມ, 

ປ່າດົງດິບເຂດເນີນສູງ, ປ່າດົງດິບ ຕໍ່ເຂດປ່າໄມ້ປ່ອງ, ປ່າເລ່ົາ ແລະ ປະເພດປ່າອ່ືນໆ  

ຫ້ອງທີ່ 18 
ສະຖານະພາບຂອງຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເມື່ອທຽບໃສ່ ອາດີດ 5 ປີຜ່ານມາ) ເຊັ່ນ: ມີໜ້ອຍ, ມີ
ປານກາງ ຫຼື ມີຫຼາຍ  

ຫ້ອງທີ່ 19 
ເປີເຊັນ ການປ່ຽນແປງຂອງຊະນີດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ) ໂດຍອີງຕາມການ
ສັງເກດຂອງປະຊາຊົນ  

ຫ້ອງທີ່ 20 
ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງຂອງ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນທີ່
ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວທິີແກ້ໄຂໃນອານາຄົດ ເບິ່ງເອກສານ
ຄັດຕິດ ພາກທີ່ 3 ແບບຟອມທີ ່4) 

 

ແບບຟອມທີ 5: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບ ການເກັບກູ�, ນ�າໃຊ� ແລະ ໄມ�ບຸລິມະສດິ 

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມເພື່ອເກັບກາໍຂໍມູ້ນດ້ານການເກັບກູ້, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄມ້ບຸລິມະສິດຕາມລະບາດກ້າວດ່ັງນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ ່1 ຖາມຫາ ຊື່ຊະນິດໄມ້ຫຼັກທີ່ປະຊາຊົນຂຸດຄົ້ນເພື່ອຂາຍ ແລ້ວຈ່ຶງຖາມຫາໄມ້ຊະນິດຫຼັກທີເ່ຂົາເຈ້ົາຂຸດ
ຄົ້ນເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ຫຼ ືໃຊ້ເພື່ອຈັດປະສົງ ອ່ືນ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບໄມ້ປ່ອງ 
ໂດຍໃຫ້ລະບຸແຕ່ລະປະເພດຢ່າງລະອຽດ) 

ຫ້ອງທີ ່
2,3,4,5 

ຈຸດປະສົງຂອງການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຸດຄົ້ນເຊັ່ນ: ຂາຍ, 

ຊົມໃຊ້, ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ 
ຫ້ອງທີ ່6 ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ນໍາໃຊໄ້ມ້ອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄາດຄະເນຈໍານວນຄອບຄວົທີ່ໄດ້ນໍາ

ໃຊໄ້ມ້,   ໃນກໍລະນີນ້ີພະນັກງານຕ້ອງຄາດຄະເນຈໍານວນປະລິມານ ໄມ້ຈາກຈํານວນຄອບຄົວທີ່ນໍາ
ໃຊ້ໄມ້ ແມ່ນໃຫ້ຄາດຄະເນ ເປັນເປີເຊັນ 



ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ ່7 ບັນທຶກ ຫົວໜ່ວຍຂອງປະລິມານການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແຕ່ລະຊະນິດເປັນແມັດກ້ອນ (M3)  
ຫ້ອງທີ ່8 ຈໍານວນປະລິມານການຂຸດຄົ້ນໄມຂ້ອງແຕ່ລະຄອບຄົວທີໄ່ດ້ນໍາໃຊ້ໄມ ້ມີ ທໍ່ໃດ. ບັນທຶກເປັນແມັດ

ກ້ອນ. ຫາກປະຊາຊົນລາຍງານເປັນຫົວໜ່ວຍອ່ືນ ໃຫ້ບັນທຶກຕາມການລາຍງານ ກ່ອນ ແລ້ວ ຈ່ຶງ
ໃຫ້ພະນັກງານຄິດໄລ່ເປັນແມັດກ້ອນຕາມພາຍຫຼັງ 

ຫ້ອງທີ ່9 ປະລິມານການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທັງໝົດຂອງບ້ານໄດ້ມາຈາກຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ່ 6 ຄູນ ກັບຕົວເລກຢູຫ່້ອງ
ທີ່ 8 

ຫ້ອງທີ ່10 ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ 
ຫ້ອງທີ ່11  ປະລິມານໄມ້ທີ່ໄດ້ຈํາໜ່າຍຕໍຄ່ອບຄົວ 
ຫ້ອງທີ່ 12 ປະລິມານໄມ້ທີ່ໄດ້ ຈໍາໜ່າຍທງັໝົດຂອງບ້ານ ທີ່ໄດ້ຈາກ ຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ່ 10 ຄູນກັບຕົວເລກຢູ່

ຫ້ອງທີ່ 11 
ຫ້ອງທີ ່13 ມູນຄ່າຂອງໄມ້ ທີໄ່ດ້ຈໍາໜ່າຍ ຕໍ່ແມັດກ້ອນ ລາຄາໄມ້ແຕ່ລະຊະນີດອີງຕາມຂໍ້ໝູນຈາກປະຊາຊົນ) 
ຫ້ອງທີ ່14 ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ໄດ້ຈາກຕົວເລກຢູ ່ຫ້ອງທີ່ 12 ຄູນ ກັບຕົວເລກຢູຫ່້ອງທີ່ 13 
ຫ້ອງທີ ່15 ສະຖານທີ່ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ເຂດໃດ, ພູໜ່ວຍໃດ, ໃກ້ກບັແມ່ນ້ໍາສາຍໃດ 
ຫ້ອງທີ ່16 ໄລຍະຫ່າງ, ໃຊ້ເວລາຈາກບ້ານ ຫາສະຖານທີ່ ຂຸດຄົ້ນ ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ) 
ຫ້ອງທີ ່17 ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍປະເພດປ່າລະອຽດເຊັ່ນ: ປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມໄມ້ປ່ອງ, ປ່າປະສົມໄມ້, ປ່າດົງ

ດິບເຂດເນີນສູງ, ປ່າດົງດິບເຂດຕໍ່ປ່າໄມ້ປ່ອງ, ປ່າເລ່ົາ ແລະ ອ່ືນໆ  
ຫ້ອງທີ ່18 ສະຖານະພາບຂອງຊະນິດໄມ ້ທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນ 5 ປີຜ່ານມາ): ມີໜ້ອຍ, ປານກາງ ຫຼື ຫຼາຍ  
ຫ້ອງທີ ່19 ເປີເຊັນການປ່ຽນແປງຂອງຊະນີດໄມ ້ ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ) ຕາມການສັງເກດຂອງປະຊາຊົນ  
ຫ້ອງທີ ່20 ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງຂອງຊະນິດໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນຂອງ

ການປ່ຽນແປງ ເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃນອານາຄົດ ເບິ່ງເອກສານຄດັຕິດ 
ພາກທີ່ 3 ແບບຟອມທີ ່5) 

ແບບຟອມທີ 6: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບສັດປ�າ 
  ທີມງານຕ້ອງອະທິບາຍຈຸດປະສົງແລະເປົາ ໝາຍຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ 

ບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຢ້ານຄວາມຜິດຈາກການຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການ ລ່າສັດ ຫຼື ປັດໃຈອ່ືນສ້າງຄວາມ
ເຊື່ອໝ້ັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕອບຄໍາຖາມຕາມຄວາມຈິງ ຕາມລະບາດກ້າວ ລຸ່ມນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ່ 1 ບັນດາຊື່ຊະນິດພັນສັດປ່າທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານ ບໍເ່ວົ້າຊື່ແບບລວມ) ໃຫ້ເວົ້າຊື່ສະເພາະ ຕົວຢາ່ງ: ງູ
ມີຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ງູຂຽວ, ງູກາ່ນປ້ອງ, ງູຈົງອາງ, ງູສິງດົງ, ງູເຫົ່າປວກ, ອ່ືນໆ. ສັດປ່າປະເພດນົກ
ແມ່ນກໍລະນີຍົກເວັ້ນເພາະໃຊ້ເວລາດົນໃນການບັນທຶກ. 

ຫ້ອງທີ່ 2 ສະຖານທີ່ພົບເຫັນຊະນິດສັດປ່າໄມ້ເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງ:  ຢູ່ເຂດໃດ, ພູໜ່ວຍໃດ, ໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາສາຍໃດ 
ແລະ ອ່ືນໆ. 

ຫ້ອງທີ່ 3 ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍລະອຽດປະເພດປ່າທີ່ສັດປ່າມັກອາໄສຢູ່  ເຊັ່ນ: ປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມໄມ້ປ່ອງ, 

ປ່າປະສົມໄມ້ໃບເຂັມ, ປ່າດົງດິບເຂດເນີນສູງ, ປ່າດົງດິບເຂດຕໍ່ປ່າໄມ້ປ່ອງ, ປ່າເລ່ົາ ແລະ ປະເພດປ່າ



ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ອ່ືນໆ. 
ຫ້ອງທີ່ 4 ໄລຍະຫ່າງ ຈາກບ້ານໄປຫາສະຖານທີ່ ທີ່ພົບສັດປ່າ ຄິດໄລ່ເປັນ ນາທີ). 
ຫ້ອງທີ່ 5 ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ເປັນອາຫານ, ຂາຍ ແລະ ອ່ືນໆ) ບັນທຶກເປັນຈໍານວນ

ຄອບຄົວ. 
ຫ້ອງທີ່ 6 ສະຖານະພາບຂອງສັດປ່າທຽບໃສ່ໄລຍະ 5 ປີ) ຜ່ານມາ: ໜ້ອຍ, ປານກາງ ຫຼື ຫຼາຍ   
ຫ້ອງທີ່ 7 ການປ່ຽນແປງຂອງສັດປ່າ ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ) ຕາມການສັງເກດຂອງປະຊາຊົນ ບັນທຶກເປັນ

ເປີເຊັນ %)  
ຫ້ອງທີ່ 8 ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງຂອງສັດປ່າແຕ່ລະຊະນິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນການປ່ຽນແປງ 

ເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃນອານາຄົດ. 
ສຸດທ້າຍ,  ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສັດປ່າທີ່ສູນພັນ ບໍ່ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ, ຊາກ ແລະ ອ່ືນໆ ພາຍໃນ 20 ປີຜ່ານມາ) ມີ

ຈັກຊະນິດທີ່ສູນພັນແລ້ວ, ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສູນພັນ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນໃສ່ ແບບຟອມ ເບິ່ງເອກ
ສານຄັດຕິດ ພາກທີ່ 3 ແບບຟອມທີ ່6). 

ແບບຟອມທີ 7: ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ສັດນ�້າ-ຜະລດິຕະພັນທາງນ�້າ 
 ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ ຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ  ແລະ ດໍາ

ເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕາມ ບາດກ້າວລຸ່ມນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ່ 1 ຊະນິດສັດນ້ໍາ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ํາ, ພືດ, ໄຄ ແລະ ອ່ືນໆ ທີ່ປະຊາຊົນຫາໄດ້ຈາກແມ່ນ້ํາຫຼັກ, ແມ່ນ້ໍາ
ຍ່ອຍ ແລະ ພື້ນທີ່ບໍລິເວນນ້ໍາ. 

ຫ້ອງທີ່ 2 ຖາມເຖິງຊື່ຂອງສາຍນ້ໍາແຕ່ລະສາຍ, ສາຍຫ້ວຍຫຼັກທີ່ປະຊາຊນົໄປຊອກຫາກິນຫຼັງຈາກນ້ີ ຖາມ

ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ອີງໃສ່ຂ້ມູນຈາກຫ້ອງທີ່1) ທີ່ປະຊາຊົນພົບເຫັນ ແລະ 

ຫາໄດ້ຈາກສາຍນ້ໍາໃດ. ນອກຈາກນ້ີ, ຖາມເຖິງລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ດ້ານສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະ
ພັນທາງນ້ໍາ ໃຫ້ຄະແນນແຕ່ 1 ຫາ 3). 

ຫ້ອງທີ່ 3 ສະຖານະພາບ ຂອງສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ທຽບໃສ່ໄລຍະ5 ປີຜ່ານມາ): ມີໜ້ອຍ, ປານ
ກາງ ຫຼື ຫຼາຍ  

ຫ້ອງທີ່ 4 ການປ່ຽນແປງ ຂອງສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ)ຕາມການສັງເກດຂອງ
ປະຊາຊົນ ເປີເຊັນ %) 

ຫ້ອງທີ່ 5 ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ ຂອງສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາແຕ່ລະ
ຊະນິດເຫດຜົນດ່ັງກ່າວຈະນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນອານາຄົດ.   

ສຸດທ້າຍ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ຂໍ້ມູນສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ທີ່ສູນພັນ ທີ່ບໍ່ພົບເຫນັຮ່ອງຮອຍ, ຊາກ 

ແລະ ອ່ືນໆ ພາຍໃນ 20 ປີຜ່ານມາ) ຊະນິດສູນພັນແລ້ວ, ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສູນພັນ? ເບິ່ງ

ເອກະສານແນບທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 7). 



 
ແບບຟອມທີ 8: ສ�າມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທແີກ�ໄຂຈຸ ດປະສົງແມ່ນເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກບັບັນຫາ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ ຕ້ອງໄດ້ສໍາພາດ ກ່ຽວກັບບັນຫານ້ໍາລິນ, ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ບັນຫາ

ດ້ານການສຶກສາ. ນອກຈາກສໍາມະໂນບັນຫາ, ຕ້ອງຖາມເຖິງເຫດຜົນຂອງບັນຫາແລະ ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາຕໍ່
ປະຊາຊົນໃນບ້ານ ພ້ອມທັງ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ. ເພື່ອ ຈໍາແນກ ແລະ 
ລະບຸບັນຫາໃຫ້ເຫັນແຈ້ງ, ໃຫ້ປະຊາຊົນສະເໜີບັນຫາດ່ັງມຕີົວຢ່າງ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ ເບິ່ງເອກະສານແນບທ້າຍ III 
ແບບຟອມທີ່ 8). 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ່ 1 ປະເດັນບັນຫາ ທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນບ້ານ, ແບບຟອມນ້ີ ປະກອບມີ 13 ປະເດັນບັນຫາ ສ່ວນຂໍ້ທີ່ 14 
ແມ່ນບັນຫາອ່ືນໆທີ່ບໍ່ນອນຢູໃ່ນ 13 ຂໍ້ທໍາອິດ 

ຫ້ອງທີ່ 2 ສາເຫດຂອງ ບັນດາປະເດັນບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ພາຍໃນບ້ານເປ້ົາໝາຍ 
ຫ້ອງທີ່ 3 ຜົນກະທົບຂອງ ບັນປະເດັນບັນຫາຕໍ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ  
ຫ້ອງທີ່ 4 ວິທີແກ້ໄຂ ທາງເລືອກ) ທີ່ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສະເໜ ີ

ແບບຟອມທີ 9: ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ທ�າແຮງບ່ົມຊ�ອນ ດ�ານການພັດທະນາ 
 ແບບຟອມນ້ີ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະເປັນການລະບຸຈຸດເດ່ັນຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງບ້ານເຊັ່ນ: 

ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອ່ືນໆ ສະນ້ັນ ທີມງານຕ້ອງອະທິບາຍ ຈຸດປະສົງແລະ ເປ້ົາໝາຍໃຫ້

ປະຊາຊົນ ຫຼື ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ.ວິທີ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແມ່ນ ຄືກັນກັບວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນ

ຕາມ ແບບຟອມອ່ືນ ເບິ່ງເອກະສານແນບທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 9). 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ ່1 ປະເພດເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານການພັດທະນາທີ່ມຢີູ່ໃນບ້ານ ມີ 5 ປະເພດ ແລະ ຂໍ ້ທີ່ 6 ແມ່ນ
ດ້ານອ່ືນທີ່ບໍ່ນອນໃນ 5 ຂໍ້ທໍາອິດ 

ຫ້ອງທີ ່2 ສະຖານທີ່ ຂອງປະເພດເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານການພັດທະນາຂອງ ບ້ານ 
ຫ້ອງທີ ່3 ປະເພດ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງພິເສດ ໃນການພັດທະນາ ຂອງບ້ານ 

ແບບຟອມຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີເກັບກ�າຂ�້ມນູລະດັບຄອບຄົວ  

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະດັບຄອບຄົວ ຕາມແບບຟອມ 12, 13 ແລະ 14 ແມ່ນການສອບຖາມ ແລະ ອํານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ ແຕ່ລະຄອບຄົວຢ່າງເປີດກ້ວາງ. ພະນັກງານຂອງທີມງານວາງແຜນຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ທ່ານ ດໍາ
ເນີນການສໍາພາດໃຫກ້ົງປະເດັນຕາມຂັ້ນຕອນຄື: 1) ທີມງານເກັບກໍໍາລາຍຊື່ ສໍາມະຊິກຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວຢູ່ແຕ່ລະ
ກຸ່ມ ຫຼື ແຕ່ໜ່ວຍຂອງບ້ານຕາມລໍາດັບ; 2) ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານຊ່ວຍ ປະກາດ ຫຼື ນັດສํາພາດແຕ່ລະຄອບຄົວ; 

ແລະ 3) ແນະນໍາທີມງານ, ຈຸດປະສົງ, ເປ້ົາໝາຍ, ຂອບເຂດ ແລະ ຂະບວນການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ທີມ

ງານຈະສໍາພາດໄດ້ຮັບຮູ້ໂດຍຫຍໍ້. 
 



 
ຄໍາ ແ ນະ ນ ໍາ  
 ເປີດໃຫ້ໂອກາດປະຊາຊົນຖາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຄໍາຖາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
 ທີມງານຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ກັງວັນ ຫຼື ຢ້ານຜິດທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ 

ໂດຍ ຊີແຈງວ່າຈະບໍ່ນໍາເອົາຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວໄປນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານບ່ດີຕໍ່ເຂົາເຈ້ົາ. 

 ບໍ່ຄວນຖາມແຕ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ, ຄວນຖາມທັງຜົວ ແລະ ເມຍສັງເກດ ຫຼື ກວດຄືນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງ (ຜົວ 

ແລະ ເມຍ) ມີຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານຂໍ້ມູນ. ມີຜູ້ອໍານວນຄວາມສະດວກດ້ານພາສາ, ຖ້າຈໍາເປັນ. 

 ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນນ້ີປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຄໍາຖາມຍ່ອຍ, ທີມງານຄວນໃຊ້ພາສາ ຫຼື ຄໍາສັບທ້ອງຖ່ິນ ທີ່
ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ໃຊ້ຄາສັບທີ່ຍາກ ຫຼື ວິຊາການ ເກີນໄປ) 

 ດໍາເນີນການສໍາພາດ ເພື່ອ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕາມແບບຟອມທີ່ໄດ້ກຽມມາເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວຕາງໜ້າທີມງານ
ສະແດງຄວາມ  ຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ 

 ໃນການລົງສະໜາມ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ປະຊາຊົນທໍາການຜະລິດກະສິ
ກໍາ, ອາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຕອນຄໍ່າ ຫຼື ຂື້ນກັບຄວາມເໝາະສົມດ້ານເວລາ ແລະສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. 

ຫົວຂ�້-ຄ�າຖາມທີ່ໃຊ�ຖາມແຕ�ລະຄອບຄົວອີງຕາມແບບຟອມ 12, 13 ແລະ 14 

ລ/ດ 
ແບບຟອມ 12: ພົນລະເມອືງ, 
ຄວາມຕ�ອງການເຂ້ົາກິນ ແລະ 
ສັດລ�ຽງຂອງຄອບຄົວ 

ແບບຟອມ 13: 
ລາຍຮັບຂອງ
ຄອບຄົວ 

ແບບຟອມ 14: ການນ�າໃຊ�
ທີ່ດິນ ຂອງຄອບຄົວ 

 ໜ່ວຍ  ໜ່ວຍ 
 ບ້ານເລກທ ີ ໜ່ວຍ ບ້ານເລກທ ີ
1 ຊື່ຜົວ ຊື່ຜົວ ຊື່ຜົວ 
2  ຊື່ເມຍ ຊື່ເມຍ ຊື່ເມຍ 
3 ສໍາມະໂນຄົວເລກທີ ເຂົ້າ ຕອນ 
4 ຊົນເຜ່ົາ ຜົວ) ຜົນຜະລິດອ່ືນໆ ສະຖານທີ່ 
5 ຊົນເຜ່ົາ ເມຍ) ສັດລ້ຽງ ເນ້ືອທີ່ ຣຕ 
6 ອາຊີບຕົ້ນຕໍ ປາ ການນໍາໃຊ ້ ຊະນິດພືດ) 
7 ອາຊີບຕົ້ນສໍາຮອງ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ປີ 
8 ຈໍານວນຄົນໃນຄອບຄົວ ເຮັດຖ່ານຂາຍ ຜົນຜະລິດ 
9 ຈໍານວນເພດຍີງໃນຄອບຄວົ ເລ່ືອຍໄມ້ຂາຍ ເປ້ົາໝາຍຕໍ່ໜາ້  
10 ແຮງງານ ຕົ້ນຕໍ່ ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ຄົງທີ່ ຫຼື ໝູນວຽນ 
11 ແຮງງານ ສໍາຮອງ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ທີ່ມາຂອງດິນ 
12 ສະຖານະຄອບຄົວ ຮັບຈ້າງ ປະເພດເອກະສານທີ່ດິນ 
13 ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນຕໍ່ປີ ເງິນເດືອນ ໝາຍເຫດ:   
14 ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາຕໍ່ປີ ອ່ືນໆ  
15 ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ຕໍ່ປີ   
16 ປະລິມານເຂົ້າບໍ່ພໍກິນຕໍ່ປີ   
17 ຈໍານວນສັດລ້ຽງທີ່ມີຢູ່, ງົວ, ຄວາຍ ແລະ 

 
  



ເອກະສານແນບທ�າຍ III: ຮ�າງເອກະສານ 
ລດ ຊ່ື ຮ�າງເອກະສານ ໝາຍເຫດ 

I. ຮ�າງເອກະສານ ນ�າໃຊ�ໃນບາດກ�າວທີ່ 2 ຂ້ັນຕອນທີ ່3 
1.  ຮ່າງໃບສະເໜີຂອງບ້ານ ວ່າດ້ວຍການຂໍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, 

ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນ
ບ້ານ 

ບ້ານເປັນຜູ້ສະເໜ ີ

2.  ຮ່າງໃບສະເໜີ ຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງວ່າດ້ວຍການ ຂໍແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບາ້ນ 

ຫ້ອງການ ກປ ເປັນ
ຜູ້ສະເໜີ 

3.  ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ທ່ານເຈ້ົາເມອືງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກ, 

ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ 

ຂໍ້ຕົກລົງທ່ານ
ເຈ້ົາເມືອງ 

4.  ຮ່າງບົດບັນທຶກເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ລະຫວ່າງ ບ້ານ ຕໍ່ ບາ້ນ) ບ້ານ ຕໍ່ ບ້ານ 

II. ຮ�າງເອກະສານ ນ�າໃຊ�ໃນບາດກ�າວທີ່ 5 ຂ້ັນຕອນທີ ່2 
5.  ຮ່າງບົດລາຍງານຕິດຕາມ-ກວດກາແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດຕາມແຜນ ຈັດສັນ 

ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ 
 

6.  ຮ່າງບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ 

 

7.  ຮ່າງໃບສະເໜີຂອງບ້ານ ເຖີງ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ເພື່ອຂໍຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ  

ບ້ານເປັນຜູ້ສະເໜີ 

8.  ຮ່າງໃບສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ເພື່ອ ຂໍຮັບຮອງແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ  

ຫ້ອງການ ກປ ເປັນ
ຜູ້ ສະເໜີ 

9.  ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທາ່ນເຈ້ົາເມືອງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ 

ຂໍ້ຕົກລົງທ່ານ
ເຈ້ົາເມືອງ 

 

  



1 ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງບ�ານ ເພ່ືອຂ�ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ�ມ
ຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ຂ້ັນບ�ານ 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ເມືອງ…………….           

ບ້ານ.....................             ເລກທີ…../............ 
ລົງວັນທີ ..................... 

ໃບສະເໜ ີ
 ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ................. ທີ່ນັບຖື 

ເລື່ອງ: ຂໍອອກຂໍ້ຕົກລົງຈາກທ່ານເຈ້ົາເມືອງແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ຂອງບາ້ນ....,ເມືອງ....ແຂວງ.......... 

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດວຍການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບັບເລກທີ ......., ລົງວັນທີ ......... 
ໝວດທ ີ.....ມາດຕາ ....... ວາ່ດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈ້ົາເມືອງ. 

- ອີງຕາມການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນພາຍໃນບ້ານຄັ້ງວັນທີ.................. 
ນາຍບ້ານ ບ້ານ...........  ຂໍຖືເປັນກຽດ ຮຽນສະເໜີມາຍັງ ທ່ານຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

ເມືອງເພື່ອຂໍອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ຂອງບ້ານ.........ເມືອງ..........ແຂວງ.................. ດ່ັງມີລາຍຊື່ ລຸ່ມນ້ີ: 
 ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນບ�ານ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄະນະ 
1 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຫົວໜ້າ 
2 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
3 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
4 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 
5 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 

ຄະນະດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ,ໜ້າທີ່ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ແກ່ອໍານາດການ

ປົກຄອງບ້ານຮັບຊາບ ຕາມແຕລ່ະໄລຍະເປັນປົກກະຕິ. 

ດ່ັງນ້ັນ,ຈ່ິງຮຽນສະເໜີມາຍັງ ທ່ານເພື່ອພິຈາລະນາຕາມເຫັນຄວນດ້ວຍ. 
        ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖື 

 
ນາຍບ�ານ....................  



2 ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງຫ�ອງການກະສິກ�າເມືອງເພ່ືອຂ�ແຕ�ງຕັ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, 
ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມີສ�ວນຮ�ວມຂ້ັນບ�ານ  

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ………………           

ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ............     ເລກທີ…../ຫກປມ
          ວັນທີ................. 

ໃບສະເໜ ີ
 ຮຽນ: ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ......................... ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື. 

ເລື່ອງ: ຂໍອອກຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ບ້ານ....ເມືອງ.....ແຂວງ....... 
- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາປະຈໍາເມືອງ, ສະບັບເລກທີ 1931/ ກປ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2013. 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ....., ເມືອງ...., ແຂວງ.... ຄັ້ງວັນທີ........ 

ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ….. ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີ ມາຍັງ ທາ່ນເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອ ຂໍ
ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ;  ບ້ານ.......ເມືອງ.......ແຂວງ..................... ດ່ັງມີລາຍຊື່ ລຸ່ມນ້ີ: 

 ຊ່ື ແລະ ນາມສະກນຸ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນບ�ານ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນ
 1 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຫົວໜ້າ 

2 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
3 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
4 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 
5 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 

ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງຂໍຮຽນສະເໜີມາຍງັທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອ ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມດ້ວຍ. 

      ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ, 

ຫົວໜ�າຫ�ອງການ ກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ເມອືງ  



3 ຮ�າງຂ�້ຕົກລົງຂອງທ�ານເຈົາ້ເມືອງ ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, 
ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມີສ�ວນຮ�ວມຂ້ັນບ�ານ 

 

 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ………………               

ເຈ້ົາເມືອງ..................        ເລກທີ………../ຈມ                                      
           ລົງວັນທີ ................... 

ຂ�້ຕົກລງົ 
ວ�າດ�ວຍ ການແຕ�ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສນັ ແລະຄຸ�ມຄອງນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິ

ກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ�  ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ຂ້ັນບ�ານ ຂອງບ�ານ .............. ເມືອງ.................. ແຂວງ ....... 

- ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 03/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 

21/10/2013, ໝວດທີ III ມາດຕາ 27 ວາ່ດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈ້ົາເມືອງ. 

- ອີງຕາມການສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງສະບັບເລກທີ../ຫກປມ, ລົງວັນທີ... 
ເຈົ້າເມືອງ ອອກຂ�້ຕົກລົງ 

ມາດຕາ 1. ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ບ້ານ.....ເມືອງ....ແຂວງ......ຄື:  

 ຊ່ື ແລະ 
 

ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນບ�ານ ໜ�າທີ່ໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
1 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຫົວໜ້າ 
2 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
3 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
... ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 

ມາດຕາ 2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ລະບຸ
ໄວ້ໃນເອກະສານແນບທ້າຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້
ຄະນະຂອງຕົນ.ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງ
ບ້ານໄດ້ຮັບຊາບເປັນໄລຍະຢ່າງປົກະຕິ.  

ມາດຕາ 3. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈ່ົງຮັບຮູ ້ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຄະນະທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງນ້ີປະຕິບັດ
ວຽກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫໄ້ດ້ຮັບຜົ ດີ. 

ມາດຕາ 4. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນ້ີມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນນ້ີເປັນຕົ້ນໄປ. 
 

ເຈົ້າເມືອງ………… 



4 ຮ�າງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ ລະຫວ�າງບ�ານ ຕ�່ ບ�ານ) 
 
 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ: ........................ 
ເມືອງ: ........................ 
ກຸ່ມບ້ານ: .....................         
ບ້ານ: .........................      ເລກທີ.............../ 

         ລົງວັນທີ ....................  

ບົດບັນທຶກ 
ເຂດຄຸ�ມຄອງລະຫ�ວາງ ບ�ານ...................ແລະ ບ�ານ.......................... 

- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍກົລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫງ່ຊາດ,ສະບັບເລກທີ່ 67/ນຍ. ລົງວັນທີ່ 18/42004. 

- ອີງຕາມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການກໍານົດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ.............................ຮວ່ມກັບບ້ານອ້ອມຂ້າງ

ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ.........................ຄັງ້ວັນທີ່ .................... 

 ເພື່ອໃຫສ້ອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງແຕ່
ລະບ້ານໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ເປັນເອກະພາບໃນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ, ສະດວກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ, 

ນໍາໃຊ້ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກໍານົດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງລະ ຫ່ວາງ
ບ້ານ ດ່ັງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ: 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ ມີຄວາມຍາວ.........ແມັດ ແລະ ມີຈຸດພິກັດທາງພູູມສາດດ່ັງຕາຕະລາງ 01 ລຸ່ມນ້ີ: 



ຕາຕະລາງ 01: ຈຸດອ�າງອງິຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ ຂອງສອງບ�ານຕິດຈອດ 

ລະຫັດຈຸດ ຄວາມຊັດເຈນ m) ລະດັບສູງ ເສ້ັນຂະໜານ (X) 
ເສ້ັນແວງ (Y 

) 
ຊ່ືຈຸດ GPS 

      
      
      
      
      
      
      

      

 
ແຜນວາດເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງສອງບ�ານທີ່ຕິດຈອດກບັ 

 

 

 

 

 



ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ບ້ານທີ່ມີຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານຕິດຈອດ ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກ
ສະບັບນ້ີຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫ່ວາງສອງບ້ານ ຢ່າງເປັນທາງການ. 
ຕາຕະລາງ 02: ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກບັຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ 
ລ/ດ ບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເບີໂທ ລາຍເຊັນ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
ນາຍບ�ານ:   ນາຍບ�ານ:  
ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ:   ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ:  

ຊ່ືເຕັມ:  ວັນທີ ່ ຊ່ືເຕັມ:  ວັນທີ ່

 
ຮັບຮູ� ແລະ ຢັ້ງຢືນໂດຍ:  

ຫ�ອງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະ
ຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມເມືອງ 

ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ເມືອງ ຫ�ອງການພາຍໃນເມືອງ 

ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ:  ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ: ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ: 

ຊ່ືເຕັມ:  ຊ່ືເຕັມ: ຊ່ືເຕັມ:  
  

 

ຢັ້ງຢືນໂດຍ ທ�ານເຈົ້າເມືອງ….........….. 

 
 



5 ຮ�າງບັນທຶກຜົນການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດຕາມແຜນ ຈັດສນັເຂດ ຄຸ�ມຄອງ 
ແລະ ນ�າໃຊ� ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ) 

 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ເມືອງ .................................. 
ກຸ່ມບ້ານ................................     ເລກທີ່.............../……………. 

ບ້ານ....................................     ວັນທີ່ .............../…………….          

ບົດບັນທືກຕອນດິນກະສິກ�າຂອງບຸກຄົນທ່ີນອນຢູ�ໃນເຂດດິນ ລວມໝູ�/ຊມຸຊົນ  
- ອິງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຫັນດີຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ.....ຄັ້ງວັນທີ່.......................... 
- ອິງຕາມ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດແຜນທ່ີ .......................................ຄັ້ງວັນທີ ..../..../.... 

 ບົດບັນທຶກສະບັບນ້ີ ສ້າງຂື້ນເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນ ຕອນດິນທີ່ນາໃຊທ້ໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ສະນໍາ
ລ້ຽງສັດແບບຄງົທີ່ ເຊິ່ງເຈ້ົາຂອງຕອນດິນ ມີຈຸດປະສົງຢາກພັດທະນາຕອນດິນດ່ັງກ່າວ ແບບຖາວອນ ແລະ ເປັນ
ສ່ວນບຸກຄົນ. ດ່ັງນ້ັນ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເຫັນວາ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ/ນາງ:........................... ໄດ້ນາໃຊ້
ຕອນດິນ ຂື້ນສໍາມະໂນຄົວເລກທີ່....ໜ່ວຍທີ່...ບ້ານ....ເມືອງ.....ແຂວງ ເປັນເວລາ ຈໍານວນ) ປີ ຕອນດິນ້ີີ ມີ
ລາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ: 

ທີຕ້ັ່ງ  ນອນຢູ່ໃນເຂດດິນລວມໝູ່ຕອນໃດ 
ຈຸດພິກັດ    

ເນ້ືອທີ ່ ຄາດຄະເນ)  ເຮັດຕາ  
ຈຸດປະສົງ/ກິດຈະກ�າ   

 ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ/ນາງ...........ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ລ້ຽງສັດແບບຄົງທີ່ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂ
ດ່ັງນ້ີ: 1) ບໍ່ໃຫຂ້ະຫຍາຍເຂົາ້ເຂດດິນລວມໝູ່ຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ FLUMZ), 2) ບໍ່ໃຫຖ້າງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເຂດດິນປ່າເລ່ົາອ່ືນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ ເປັນເຂດດິນກະສິກາໝູນວຽນ

ແບບລວມໝູ່ຢູ່ເຂດເນີນສູງ ດ່ັງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ້ ແຜນຈັດສັນ FLUMZ, 3) ບໍ່ໃຫ້ຂາຍ ຫຼື ໂອນກໍາມະສິດທີ່ດິນໃຫ້
ຜູ້ອ່ືນ. 
 ສະນ້ັນ, ຈ່ືງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກສະບັບນ້ີໄວເ້ພື່ອເປັນຫລັກຖານ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕມ່ື້ລົງລາຍເຊັນ
ນ້ີເປັນຕົ້ນໄປ. 
ທ່ານ/ນາງ:  ວັນທີ ່ ທ່ານ/ນາງ:  ວັນທີ ່ 
ເຈ້ົາຂອງດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ສະ
ນໍາ) 

 ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ຂັ້ນບ້ານ 

 

ລົງລາຍເຊັນ:  ລົງລາຍເຊັນ:  

ທ່ານ/ນາງ:  ວັນທີ ່ ທ່ານ/ນາງ:  ວັນທີ ່ 
ນາຍບ້ານ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການສ່ີງແວດລ້ອມເມືອງ  



6 ຮ�າງບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມການນ�າໃຊ�ທີດ່ິນຕາມແຜນຈດັສນັ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ�າ
ໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຂ້ັນບ�ານ 

 

 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 
ບ້ານ........................ 
ເມືອງ:...................               ວັນທີ່…….......... 

ບົດລາຍງານ 
ຜົນການຕດິຕາມ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ຕາມແຜນຈັດສນັ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ-

ປ�າໄມ� ຂອງບ�ານ.......... ກຸ�ມບ�ານ.......... ເມືອງ......................ແຂວງ........... 

- ອິງຕາມ ແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ P-FALUPAM) 

ຂອງບ້ານ...................ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດໃນຄັ້ງວັນທີ່: ....../...../........  

- ອິງຕາມ ຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຕົວຈິງສົມທຽບກັບ ແຜນຈັດສັນ FLUMZ ແລະ 

ເພື່ອສ່ົງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມແຜນດ່ັງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ
ທາງດ້ານ ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ. 

- ອີງໃສ່ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງແຜນຈັດສັນ FLUMZ 

ໃຫ້ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ, ຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ .  

ຜົນການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ
ບ້ານມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ: 

1.1: ລາຍຊື່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ 

ລດ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ພາກສ�ວນ ເບີໂທ 

     
     
     
     

1.2: ລາຍຊືຜູ້່ຮັບຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM  ແລະ ປະຊາຊົນຂັ້ນບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຕິດຕາມຮ່ວມກັບທີມ
ງານວິຊາການ  
ລດ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  

    
    
    



2: ຂ�້ມູນປະຊາກອນ  ບັນທຶກຄ້ັງວັນທີ.່...../......./...........) 

ປະຊາກອນທງັໝົດ   ປູກເຂົ້າໄຮ່ ປູກເຂົ້າໄຮ່ + ສາລ ີ ປູກສາລ ີ ປູກພືດອື່ນໆ ບໍ່ປູກ
 

ລວມທັງໝົດ 
  ຈນ 

 
      

         
         

         ປະຊາກອນທງັໝົດ   ປູກເຂົ້ານາ ປູກເຂົ້ານາ+ເຂົາ້ໄຮ່ ບໍ່ໄດ້ປູກເຂົາ້    
  ຈນ 

 
      

         
      ລວມ ຄຄ ທັງໝົດ  

3: ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ການນ�າໃຊ�ເຂດປູກຝັງເນີນສູງ ແບບໝູນວຽນ 

3.1: ເຂດປູກຝັງເນີນສູງແບບໝູນວຽນ-ອິງຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ລະຫັດ ຊ່ືເຂດດິນຈັດສັນ ເຂດປູກຝງັສໍາລັບປ ີ ເນ້ືອທີ ່
    

    

    

3.1: ເຂດປູກຝັງເນີນສູງແບບໝູນວຽນ-ອິງຕາມແຜນຈັດສັນ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
1 ຢູ່ໃນເຂດດິນຈັດສັນປູກຝັງ ປະຈໍາປີ…….. ຈນ ຄຄ ເຫດຜົນ ວິທີແກ້ໄຂ 

     

     

2 ຢູ່ນອກເຂດດິນຈັດສັນ ແຕ່ຢູ່ໃນເຂດດິນກະສິກໍາ ຈນ ຄຄ ເຫດຜົນ ວິທີແກ້ໄຂ 

     

     
3 ຢູ່ນອກເຂດດິນຈັດສັນ, ນອກໃນເຂດດິນປ່າໄມ ້ ຈນ ຄຄ ເຫດຜົນ ວິທີແກ້ໄຂ 

     

     
4 ຢູ່ນອກເຂດດິນຈັດສັນ ຢູ່ໃນເຂດດິນປະເພດອືນ ຈນ ຄຄ ເຫດຜົນ ວິທີແກ້ໄຂ 
     

     

4: ຜົນການຕດິຕາມການນ�າໃຊ�ເຂດດິນຈັດສັນປະເພດອື່ນ-/ທີ່ບ�່ສອດຄ�ອງຕາມແຜນຈດັສັນ 

FLUMZ 

ລະຫັດ ຊ່ືເຂດຈັດສັນທີ່ດິນ  ບັນຫາ ຂ ຫືຼ ດັດແກ້ ສໍາລັບປີຕ່ໍໆໄປ 

     

     



5:  ສະຫ�ບຜົນການ  ດັດແກ� ແລະ ປັບປຸງແຜນຈັດສັນ FLUMZ 

 ຫຼັງຈາກ ພະນັກງານວິຊາການ, ຄະນະກໍາມະການ ຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ ນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສໍາເລັດການຕິດຕາມກວດກາ ການ
ປະຕິບັດຕາມແຜນ, ຮັບຮູ້-ເຂົາ້ໃຈຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບ ວິທແີກ້ໄຂ, 

ດັດແກ ້ ຫຼື ປັບປຸງ ບາງເນ້ືອໃນຂອງແຜນ/ ແຜນທ່ີທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງ

ບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນດ່ັງກ່າວໄດ້ແທ້, ທີມງານຕ້ອງບັນທຶກ, ດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງ ເນ້ືອໃນ

ຂອງ ແຜນ/ແຜນທີ່ຈັດສັນ FLUMZ ດ່ັງທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບ ລະບຽບ
ຫລັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບາ້ນປະກອບ ດ່ັງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ:  
 
5.1 ເຂດປກູຝງັແບບໝູນວຽນ ຢູ່ເນີນສູງ ສະບັບປັບປຸງ)-ອິງຕາມເຂດປູກຝັງແບບໝູນວຽນ ເນີນສູງ XX ປ ີ

ລະຫັດ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນຈັດສັນ ປ ີ ເນ້ືອທີ່ ຮຕ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນຈັດສັນທີ່ໄດ້ດັດແກ້ 

     
     

 5.2 ເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງ) - ສະເພາະເຂດດິນປ່າໄມທ້ີ່ໄດ້ດັດແກ້ 
ລະຫັດ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນຈັດສັນ ເນ້ືອທີ ່ຮຕ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນ ຈັດສັນ ທີໄ່ດ້ດັດແກ້ 
    
    

5.3 ເຂດທີ່ດິນປະເພດອື່ນໆ ສະບັບປັບປຸງ) 
ລະຫັດ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນຈັດສັນ ເນ້ືອທີ ່ຮຕ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນ ຈັດສັນ ທີໄ່ດ້ດັດແກ້ 
    
    

6: ຂ�້ສະເໜີອື່ນໆ  
 

 

7:  ການຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງ 
ທ�ານ/ນາງ:  ທ�ານ/ນາງ:  ທ�ານ/ນາງ:  
ຕໍາແໜ່ງ ຕໍາແໜ່ງ ຕໍາແໜ່ງ 
ລາຍເຊັນ 
ວັນທີ່.................................... 

ລາຍເຊັນ 
ວັນທີ່..................................... 

ລາຍເຊັນ 
ວັນທີ່...................................... 

ທ�ານ/ນາງ:  ທ�ານ/ນາງ:  ທ�ານ/ນາງ:  
ຕໍາແໜ່ງ ຕໍາແໜ່ງ ຕໍາແໜ່ງ 
ລາຍເຊັນ 
ວັນທີ.່................................... 

ລາຍເຊັນ 
ວັນທີ.່.................................... 

ລາຍເຊັນ 
ວັນທີ.່..................................... 



7 ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງບ�ານ ເຖີງຫ�ອງການກະສິກ�າເພ່ືອຂ�ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສນັ ແລະ ຄຸ�ມ
ຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມສີ�ວນຮ�ວມ ຂ້ັນບ�ານ  

 
 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ເມືອງ…………….           

ບ້ານ.....................            ເລກທີ…....../......... 
         ລົງວັນທີ ..................... 

ໃບສະເໜ ີ
 ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ................. ທີ່ນັບຖື 

ເລື່ອງ:   ສະເໜີຂໍໃຫ້ທ່ານເຈ້ົາເມືອງຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອ ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂອງບ້ານ..........
ເມືອງ........ ແຂວງ....... 

- ອີງຕາມກົດໜາຍທີ່ດິນ, ມາດຕາ 11 ວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດ,ຈັດສັນການແບ່ງເຂດ ແລະ ແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ. 

- ອີງຕາມນິຕິກໍາ ....ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ...) 
- ອີງຕາມຜົນສໍາເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນ ຈັດສັນ FLUMZ ຂັ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ

ລະຫວ່າງວັນທີ່...........ຫາ............ຢູ່ບ້ານ...............ເມືອງ................ແຂວງ .................. 
- ອີງຕາມຜົນການຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂັ້ນບ້ານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ

ດ່ັງກ່າວ ແລະ ປະຊາຊົນ ຄັ້ງວັນທີ..........ທີ່....... 

ນາຍບ້ານ ບາ້ນ.....ຂໍຖືເປັນກຽດ ຮຽນສະເໜີມາຍັງ ທ່ານຫວົໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ເພື່ອ 
ສະເໜີໃຫ້ຂໍໃຫ້ທາ່ນເຈ້ົາເມືອງ ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ຂອງບ້ານ..........ເມືອງ...........ແຂວງ.......ເຊິງ່ປະກອບມີລາຍ
ລະອຽດຄື: 1) ປ້ືມແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານ 
ແລະ 2) ແຜນທີ່ພູມີສາດ ຂອງບ້ານ, ແຜນທີ ່ ເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ, ແຜນທີ່ການນໍາໃຊທ້ີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 
ແຜນທີ່ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເຂດດິນ ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ິງຂໍຮຽນສະເໜີມາຍງັທ່ານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບເອົາແຜນ ແລະ ແຜນທີ່ດ່ັງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງເພື່ອ
ເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນຕໍ່ໄປ. 

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ນາຍບ�ານ...................  



8 ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງຫ�ອງການກະສິກ�າເຖີງທ�ານເຈົ້າເມືອງ ເພ່ືອຂ�ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສນັ 
ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�  ທີ່ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ຂ້ັນບ�ານ 

 
 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ…………………        

ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ          ເລກທີ……../ຫກປມ 
ວັນທີ........................ 

ໃບສະເໜ ີ
 ຮຽນ: ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ..................................... ທີ່ເຄາົລົບ ແລະ ນັບຖື 
 ເລື່ອງ: ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງບ້ານ....... ເມືອງ.......ແຂວງ..... 
- ອີງຕາມ ກົດໜາຍວາ່ດ້ວຍທີ່ດິນ, ເລກທີ່ ...., ລົງວັນທີ່, .... ມາດຕາທີ່ 11 ວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດຈັດສັນ

ການແບ່ງເຂດ ແລະ ແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ,  

- ອີງຕາມໃບສະເໜີຂອງ.... ຫາທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂັ້ນບ້ານ, 
ເລກທີ່........../ບ້ານ................ 

- ອີງຕາມຜົນສໍາເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ FLUMZ ຢູ່ບ້ານ......ເມືອງ.....ແຂວງ.... ລະຫວ່າງວັນທີ່
.......ຫາ...... ແລະ ການຕົກລົງຢ່າງເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບວຽກດ່ັງກ່າວລະຫວ່າງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ
ດ່ັງກ່າວ ແລະ ປະຊາຊົນ ການ ຄັ້ງວັນທີ......ທີ່.... 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ……… ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍງັທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອ 
ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂັ້ນບ້ານ ຂອງບາ້ນ.......ເມືອງ........ແຂວງ.... ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຄື:1) ປ້ືມແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂອງບ້ານ 

ແລະ 2) ແຜນທີ່ພູມມີສາດຂອງບ້ານ, ແຜນທີ່ຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບ້ານ, ແຜນທ່ີ CLUFC ແລະ ແຜນທີ່ 

FLUMZ. 

ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ິງໄດ້ຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານ ເພື່ອ ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນ ແລະ ແຜນທີ່ດ່ັງທີ່ໄດ້ລະບຸ
ໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງ ເພື່ອ ສ່ົງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບດີ ເປັນບ່ອນອິງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງໃຫ້ບ້ານທີ່ກຽ່ວຂ້ອງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. 

      ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ 

ຫົວໜ�າຫ�ອງການ ກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ເມອືງ  



9 ຮ�າງຂ�້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສນັ ຄຸ�ມຄອງນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມີສ�ວນ
ຮ�ວມ ຂ້ັນບ�ານ ຂອງທ�ານເຈົ້າເມືອງ 

 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ………………              

ເຈ້ົາເມືອງ..................       ເລກທີ………../ຈມ 
            ລົງວັນທີ .................... 

ຂ�້ຕົກລງົ 
ວ�າດ�ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຜນ FLUMZ ຂອງບ�ານ....ເມືອງ.......ແຂວງ.......... 

- ອີງຕາມ ກົດໜາຍວາ່ດ້ວຍທີດິ່ນ, ມາດຕາ 11 ວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດ, ຈັດສັນການແບ່ງເຂດ ແລະ ແບ່ງ
ປະເພດທີ່ດິນ ເລກທີ່ ...... 

- ອີງຕາມ ຜົນສໍາເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນ FLUMZ, ການສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂອງບ້ານ..., ກຸ່ມບ້ານ..., ເມືອງ....., ແຂວງ..., ສະບບັເລກທີ່.../

ຫກປມ, ຊສມ, ລົງວັນທີ.. 

ເຈ້ົາເມອືງ ອອກຂ�້ຕົກລົງ 
ມາດຕາ 01. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມຂອງບ້ານ............, ກຸ່ມບ້ານ............, ເມືອງ..........., ແຂວງ............ 

ມາດຕາ 02. ມອບໃຫ້ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້, ຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນດ່ັງກ່າວ 
ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນ ໂດຍ
ສະເພາະ ການຮັບປະກັນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງປະຊາຊົນ. 

ມາດຕາ 03. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານ .... ຈ່ົງຮັບຮູ ້ແລະ ພ້ອມກັນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ນໍາໃຊທ້ີ່ດິນຕາມແຜນດ່ັງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປ້ົາໜາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 04. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນ້ີ ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນນ້ີເປັນຕົ້ນໄປ. 
 

ເຈົ້າເມືອງ……………… 



ຈດັພິມເທ່ືອທ່ີ 2 ຈາໍນວນ 200 ຫວົ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ 
ບາ້ນ ໜອງວຽງຄາໍ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ໂທ/ແຟັກ: 856-21 770201 ຫືຼ ເວັບໄຊ: dalam.maf.org.la 
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