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ຕົວຊີັ້ວັດ

ຫົວໜ່ີ່ວຍ

ແຜນ

ປີ

ຂໍ້ມູນ
ທຽບຖານ

2018

2019

2020

2021

ຄວາມຖີີ່

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເກັບກໍາ

ການລາຍງານ

ວິທີການ

ຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ບັນລະຍາຍ

ການວິໄຈແລະ

(ນິຍາມຕົວຊີັ້ວັດ)

ລາຍງານ

ໂຄງການຍ່ອຍທີີ່ພົວພັນກັບຕົວຊີັ້ວັດ ຜົນຮັບຂອງຈຸດປະສົງ ການພັດທະນາໂຄງການ

ໃນການປະເມີນ ເຄືອ
ີ່ ງມືການຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນທີີ່ມີປະສິດທິພາບເພີັ້ມຂືນ
ັ້ ນີັ້
ແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ,
ແຂວງ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ຊ່ວຍໃນການປະເມີນ METT ໂດຍການອີງໃສ່ຂໍ້
ມູນຕົວຈີງໃນແຕ່ລະປີ, ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້

ແຜນ

21

29

35

35

ແລກປ່ຽນກັບໂຄງການອືນ
ີ່ ໆ ໄດ້ຈດ
ັ ການປະເມີນໃນວັນທີີ່ 3/3/2021ໄດ້ສາໍ
ເລັດຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້ຄື: 38ຄະແນນ ເຫັນວ່າມີການເພີີ່ມຂືນ
ັ້ ຈາກຂມ
ໍ້ ູ
ພືັ້ນຖານທີີ່ວາງໄວ້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າການຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນມີຫາຼ ຍດ້ານທີີ່ພົັ້ນ
ເດັນ
ັ່ ຄື: ພະນັກງານລົງກວດກາລາດຕະເວນ, ມີຄຮ
ຸ່ ວ
່ ມງານ ປກສ, ປກສ ໄດ້
ກວດກາລາດຕະເວນແລະປະຕິບັດຕໍ່ຜລ
ູ້ ະເມິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາໄດ້ກວດກາພົບເຫັນຜູລ
້ ະເມິດໃນຖານຄວາມຜິດທີີ່ບໍ່ຮາ້ ຍແຮງ ສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ຢູໃ່ ນຂັນ
ັ້ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຢດ
ຸ ເຊົາ ເຊັນ
ັ່ : ການ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ 1.
ຄະແນນຕິດຕາມ ເຄືອ
ີ່ ງມືການຄຸມ
້ ຄອງ
ປ່າສະຫງວນທີີ່ມີປະສິດທິພາບເພີັ້ມຂືນ
ັ້
(ຢ່າງນ້ອຍ 10% ສະສົມແຕ່ລະປີ).
ຕອບສະໜອງຕົວຊີວ
ັ້ ັດຈຸດປະສົງທີີ່ 1
ຂອງ ຄສລ2

ຖາງປ່າເຮັດສວນ(9 ຄອບຄົວ) ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ລ່າສັດປ່າລຸດລົງ ,
ປັບປູງ

21
#REF!

29

35

ດັດສະນີຂອງຕະລາງ

35

ຄະແນນທີີ່ໄດ້ໝາຍໃສ່
ປະຈໍາປີ

ແບບຟອມ ໂດຍແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນ,ຄະແນນເຕັມ
100

ການເຮັດວຽກງານແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນປະຈໍາປີ ຕາມແຜນໂຄງການ ໃນ

ກົມແຜນການ ແລະ
ການເງີນ ເຮັດປະຊຸມ

ກົມແຜນການ

ຮ່ວມກັບພວກກ່ຽວ

ແລະ ການເງີນ

ເພືີ່ອຢັງັ້ ຢຶນ

ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮາ່ ງແຜນຍຸດທະສາດ ຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດພູສະ
ບົດ-ປຸງຈອງ ຮ່ວມກັບທີີ່ປກ
ຶ ສາຈາກກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ສາ້ ງແຜນຄຸມ
້ ຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 5ປີ (2021-2025) ສໍາເລັດ ກົມປ່າໄມ້ ຮັບຮອງແລ້ວ,
ການຈັດ ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການປູກຈິດສໍານຶກ
ດ້ານການອະນຸລັກໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນ ລວມທັງບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນ, ຈໍານວນ 64 ບ້ານ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງ່
ຈອງສໍາເລັດໄປ 64ບ້ານ, 6ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 2ໂຮງຮຽນມຕົັ້ນ, ມປາຍ,
ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ່ຊມ
ຸ ຊົນທ້ອງຖິີ່ນເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນການເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງ ຕາມລະດູການ (ເຫັດກໍ່ແດງ, ໝາກແໜ່ງ,
ໝາກຂ່າ, ໜໍ່ໄມ້, ຜັກປ່າ, ຫວາຍບຸ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄມ້ເຮັດຮົວ
ັ້ , ເຮືອນ
ຊານ, ເຮັດຟືນ ແມ່ນຢູໃ່ ນຂອບເຂດການອະນຸຍາດ) ແລະ ໄດ້ມີແຜນກິດຈະກໍາ
ຮ່ວມ: ສົງັ່ ເສີມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍງິ , ທຶນລ້ຽງງົວ, ລ້ຽງແບ້, ອຸປະກອນການ
ສຶກສາ, ການປູກພືດ ພ້ອມທັງໄດ້ຝກ
ຶ ອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ (ກິດຈະກໍາສະໜັບ
ສະໜູນຊຸມຊົນມູນຄ່າທັງໝົດ 1.026.806.000ກີບ) ຈາກການສະໜັບສະໜ
ນໂຄງການ LENS2

(ຢ່າງນ້ອຍ 10% ສະສົມແຕ່ລະປີ).
ຕອບສະໜອງຕົວຊີວ
ັ້ ັດຈຸດປະສົງທີີ່ 1
ຂອງ ຄສລ2

ພາກສ່ວນ,ຄະແນນເຕັມ
100

ຮ່ວມກັບພວກກ່ຽວ

ແລະ ການເງີນ

ເພືີ່ອຢັງັ້ ຢຶນ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 5ປີ (2021-2025) ສໍາເລັດ ກົມປ່າໄມ້ ຮັບຮອງແລ້ວ,
ການຈັດ ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການປູກຈິດສໍານຶກ
ດ້ານການອະນຸລັກໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນ ລວມທັງບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນ, ຈໍານວນ 64 ບ້ານ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງ່
ຈອງສໍາເລັດໄປ 64ບ້ານ, 6ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 2ໂຮງຮຽນມຕົັ້ນ, ມປາຍ,
ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ່ຊມ
ຸ ຊົນທ້ອງຖິີ່ນເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນການເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງ ຕາມລະດູການ (ເຫັດກໍ່ແດງ, ໝາກແໜ່ງ,
ໝາກຂ່າ, ໜໍ່ໄມ້, ຜັກປ່າ, ຫວາຍບຸ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄມ້ເຮັດຮົວ
ັ້ , ເຮືອນ

ໄດ້ຕົວຈິງ

25

33

38

ຊານ, ເຮັດຟືນ ແມ່ນຢູໃ່ ນຂອບເຂດການອະນຸຍາດ) ແລະ ໄດ້ມີແຜນກິດຈະກໍາ

38

ຮ່ວມ: ສົງັ່ ເສີມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍງິ , ທຶນລ້ຽງງົວ, ລ້ຽງແບ້, ອຸປະກອນການ
ສຶກສາ, ການປູກພືດ ພ້ອມທັງໄດ້ຝກ
ຶ ອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ (ກິດຈະກໍາສະໜັບ
ສະໜູນຊຸມຊົນມູນຄ່າທັງໝົດ 1.026.806.000ກີບ) ຈາກການສະໜັບສະໜ
ນໂຄງການ LENS2
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ ປີ 2021, ຄະແນນຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ແຜນ

8%

15%

21%

ພະນັກງານປະຈໍາປີໄດ້ 29% ໃນການໃຫ້ຄະແນນດັງັ່ ກ່າວແມ່ນໄດ້ຜາ່ ນການ

21%

ຈັດກອງປະຊຸມເປັນເອກະພາບກັນຂອງທີມງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ
ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາໂຄງການ ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ການຊີນ
ັ້ ໍາຈາກການນໍາພະແນກກະສິກໍາ ແລະ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ2.
ດັດສະນີສະສົມຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ປສງ ພສບ-ປຈ
(ລວມທັງກຸ່ມບ້ານ). ຕົວຊີວ
ັ້ ັດ ຜົນຮັບ 3.
ຂອງໂຄງການ ຂອງ ຄສລ.

ດັດສະນີຂອງຕະລາງ
%

ປັບປູງ

#REF!

11%

15%

23%

23%

ຄະແນນທີີ່ໄດ້ໝາຍໃສ່
ປະຈໍາປີ

ແບບຟອມ ໂດຍແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນ,ຄະແນນເຕັມ
100

ປ່າໄມ້ ໃນດ້ານວຽກງານຕ່າງໆເປັນປະຈໍາ ເຊັນ
ັ່ ວ່າ: ພະນັກງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າ
ກົມແຜນການ ແລະ

ສະຫງວນ ແລະ ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ ຝຶກອົບຮົມ 45 ຄົນ, ໄດ້ມີຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາການຄຸມ
້

ການເງີນ ເຮັດປະຊຸມ

ກົມແຜນການ

ຄອງປ່າສະຫງວນ, ມີການປະຊຸມ ວາງແຜນປີໜືີ່ງ 2ຄັງັ້ (ກອງປະຊຸມປະຈໍາ 6

ຮ່ວມກັບພວກກ່ຽວ

ແລະ ການເງີນ

ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ2020), ເພືີ່ອຮັບຮູເ້ ຂົາັ້ ໃຈຕໍ່ກັບລະບົບການປະສານງານ

ເພືີ່ອຢັງັ້ ຢຶນ

ຂັນ
ັ້ ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ, ການສ້າງແຜນການຕ່າງໆ ລວມທັງການ
ສະຫຼບລາຍງານ, ການສືສ
ີ່ ານທາງອີເລັກໂທນິກ (ວອດແອບ, ອີເມວ) ໃນວຽກ
ງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການຊີນ
ັ້ ໍາຈາກ

ໄດ້ຕົວຈິງ

11%

19%

29%

ຂັນ
ັ້ ເທິີ່ງເປັນປົກກະຕິ. ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ ສໍາເລັດການຮ່າງແຜນຄຸມ
້

29%

ຄອງ 5ປີ ແລະ ໄດ້ຜາ່ ນການຮັບຮອງຈາກກົມປ່າໄມ້, ຂັນ
ັ້ ຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນຈະ
ໄດ້ຈດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ 5ປີທີີ່ວາງໄວ້.
ແຜນ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ 3:
ຈໍານວນພະນັກງານ ຂອງ ກປຂ ແຂວງ
ແລະ ສະຖານບັນທີີ່ກ່ີ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ
(ໃນນັັ້ນມີເພດຍິງ 20%) ຈະໄດ້ຮບ
ັ ເຂົາັ້
ຮຽນໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນ
ັ້ ຫຼືໄປ
ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການສຶກສາພາກ
ສະໜາມຕົວຈິງ(ສະສົມ). ຕົວຊີວ
ັ້ ັດຜົນ
ຮັບໄລຍະກາງ 1.1 ຂອງໂຄງການ.(ຜູເ້ ຂົາັ້
ຝຶກ=ຫຼືຫາຼ ຍກ່ວາ16ຊົວ
ັ່ ໂມງ/1ຄົນ ແລະ
ບໍ່ກາຍ80ຊົວ
ັ່ ໂມງ)

#

ປັບປູງ

146

236

236
ໃນ6ເດືອນຕົັ້ນປີ 2021ການເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມ

0

108

114

114

136

ປະຈໍາປີ

ບົດລາຍງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຂອງແມ່ຍງີ ດັງັ່ ນີັ້:

ຫ້ອງການ ປສງ

1. ການເຂົາັ້ ຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບລາຍງານປິດໂຄງການ.

ພສບ-ປຈ

2 ໄດ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມກວດກາ(Promis)ກົມ
ແຜນການແລະການເງີນຈັດຂືນ
ັ້ .

ຕົວຈິງ

67

94

131/28

3. ຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມແລະ ປະເມີນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນທີີ່ກົມ

139/30

ປ່າໄມ້ຈດ
ັ ຂືນ
ັ້ ເຊືງີ່ ມີຜເູ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມທັງໝົດ 139 ຄົນ ມີແມ່ຍງີ ທີີ່ເຂົາັ້ ຮ່ວມ 30
ຄົນ ເທົັ່າກັບ 22%

ແຜນ
%

ປັບປູງ

0

ຕົວຈິງ

ແຜນ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ 4. ຈໍານວນ
ບ້ານທີີ່ຢໃູ່ ນ ແລະ ຫລື ຢູຕ
່ ິດແປະ ປສງ
ພສບ-ປຈ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມສັນຍາອະນຸລັກ
ແລະ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ດໍາເນີນງານ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
(ຕອບສະໜອງຕົວຊີວ
ັ້ ັດໄລຍະກາງ 2.1
ຂອງ ຄສລ).

230

#

ປັບປູງ

0

20

20

20

20

20

20

20

20

25%

22%

22%

22%

5

10

0

0

0

10

0

0

ເນືັ້ອງຈາກວ່າການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃນການຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ ແມ່ນໄດ້
ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ບົດລາຍງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຍົກສູງບົດບາດຂອງແມ່ຍງີ ໃຫ້ມາມີສວ
່ ນຮ່ວມຫຼາຍຂືນ
ັ້ ໃນການປຶກສາຫາລື

ພສບ-ປຈ

ວາງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນການຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ,

ບົດລາຍງານການປະຕິບັດ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ໂຄງການ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ສໍາເລັດປີ 2019(ປະຈຸບັນແມ່ນຊາວບ້ານກໍາລັງດໍາເນີນແຜນພັດທະນາ)

ບ້ານທີີ່ຢໃູ່ ນ ແລະ ຫລື ຢູຕ
່ ິດແປະ ປສງ
ພສບ-ປຈ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມສັນຍາອະນຸລັກ
ແລະ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ດໍາເນີນງານ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
(ຕອບສະໜອງຕົວຊີວ
ັ້ ັດໄລຍະກາງ 2.1
ຂອງ ຄສລ).

#

0

ຕົວຈິງ

ປະຈໍາປີ

0

ແຜນ

10

0

0

10

10

10

ບົດລາຍງານການປະຕິບັດ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ໂຄງການ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ສໍາເລັດປີ 2019(ປະຈຸບັນແມ່ນຊາວບ້ານກໍາລັງດໍາເນີນແຜນພັດທະນາ)

ໃນ6ເດືອນຕົັ້ນປີ2021 ແມ່ນສໍາເລັດການການຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ 4. a
ຈໍານວນບ້ານທີີ່ ຄະນະກໍາມະການຂັນ
ັ້ ບ້ານ
ມີແມ່ຍງິ ເຂົາັ້ ຮ່ວມບໍ່ຫຼຸດ 40%

ຄັດເລຶອກຄະນະກໍາມະການຂັນ
ັ້ ບ້ານ. ມີຂຕ
ໍ້ ົກລົງຮັບຮອງຄະນະບລິຫານງານ
ປັບປູງ

#

0

0

ປະຈໍາປີ

0

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ແລະ ຄະນະກວດກາກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງ

ໂຄງການ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ຊາວບ້ານ ຢັງັ້ ຢຶນຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງໜ
ອງແຮດ ຈໍານວນ 10 ບ້ານ ແລະແມ່ຍງິ ມີສວ
່ ນຮວມ 40%

10

ຕົວຈິງ

ແຜນ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ 5. ພາຍໃນພືັ້ນທີີ່ ປ່າ
ສະຫງວນ ພສບ-ປຈ ທີີ່ສະຖານະພາບ
ຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ ມີໄພຂົມ
ັ່ ຂູ່ ໄດ້
ຮັບການສໍາຫຼວດກວດກາ(ປີ). (ຕົວຊີັ້
ວັດຜົນຮັບໄລຍະກາງ 2.2 ຂອງໂຄງການ)

0

ບົດລາຍງານການປະຕິບັດ

18,000

20,000

10

22,000

10

ໃນ 6ເດືອນ ຕົັ້ນປີ 2021 ພືັ້ນທີີ່ປາ່ ສະຫງວນພູສະບົດ-ປຸງ່ ຈອງ ທີີ່ສະຖາ
ນະພາບຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ ມີໄພຂົມ
ັ່ ຂູ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການສໍາຫຼວດກວດກາ

ຮຕ

ສັດປ່າ

ປັບປຸງ

0

18,000

20,000

22,000

-

ປະຈໍາປີ

ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຂຄຊປ, ຫ້ອງການ
ປສງ ພສບ-ປຈ

ຂຄຊປ

ລາດຕະເວນສົມທົບກັບ ປກສ ກຸ່ມ ແລະ ກປສ ບ້ານ ລົງກວດກາໄດ້ 5ຄັງັ້
ໂດຍອີງໃສບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດຮຽນຈາກການທັດສະນະ
ສຶກສາ ມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງໃນແຕ່ລະພືັ້ນທີີ່ ແລະ ສາມາດສໍາຫຼວດ
ກວດກາໄດ້ເນືັ້ອທີີ່ 3,402ຮຕ

ຕົວຈິງ

11,000

ແຜນ

149,030

30,626

31,837

3,402

149,030

149,030

ທີມງານໄດ້ຮວ
່ ມກັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຄ້ອງ ເມືອງ, ແຂວງ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງ
ປະຊຸມຄົນ
ັ້ ຄ້ວາ ແລະ ໄດ້ປະສານກັບສູນກາງໃນການປະເມີນພືັ້ນທີີ່ປາ່ ໄມ້ທີີ່ຖືກ
ສູນເສຍ ປະຈໍາແຕ່ລະປີ ໃນນີັ້ ແມ່ນກົມປ່າໄມ້ (ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ 6. ພືັ້ນທີີ່ປາ່ ສະຫງວນ
ພສບ-ປຈ ທີີ່ ສະຖານະພາບຂອງເນືັ້ອທີີ່
ປ່າໄມ້ຖືກສູນເສຍ ໄດ້ຮບ
ັ ການສໍາຫຼວດ
ກວດກາ (ປີ)

ດັດສະນີ

ປ່າໄມ້) ໄດ້ເປັນໃຈກາງໃນການປະເມີນຊ່ວຍ ແລະ ໃນປີ 2020 ສະພາບຂອງ

ອັດຕາ
ຮຕ

ການ

ປັບປຸງ

0

149,030

149,030

149,030

ສູນຫາຍ
ຂອງປ່າໄມ້

ປະຈໍາປີ

ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ກປມ, ຂຄຊປ,
ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ

ປ່າໄມ້ແມ່ນເນືັ້ອທີີ່ປກ
ົ ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ເພີີ່ມຂືນ
ັ້ ຕາມຂມ
ໍ້ ູນຈາກກົມປ່າໄມ້ມີຄື:
ຂຄຊປ

- ເນືັ້ອທີີ່ປາ່
ປົກຫຸ້ມ ປີ2015 = 77.305,68ຮຕ
(51,62%)
- ເນືັ້ອທີີ່ປາ່ ປົກຫຸ້ມ ປີ2020 = 85.098,48ຮຕ

ຕົວຈິງ

TBD

149,030

149,030

149,030

(56,82%)

(ຂມ
ໍ້ ູນຈາກກົມປ່າໄມ້)

ແຜນ

56

112

170

ພືັ້ນທີີ່ໄດ້ຜາ່ ນການກວດກາ ລາດຕາເວນ (ໂດຍການຍ່າງ, ການໃຊ້ເຄືອ
ີ່ ງມື

170

GPS ເດີນສໍາຫຼວດ) ຂອງທີມງານປ່າສະຫງວນ ພສບ-ປຈ, ປກສ ກຸ່ມ, ປກສ
ບ້ານ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີີ່ກວດກາປ່າໄມ້ລົງກວດກາລາດຕະເວນ ໄດ້ພົບເຫັນ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ7. ກລະນີສງີີ່ ທີີ່ເປັນໄພ
ຄຸກຄາມຕໍ່ສດ
ັ ປ່າ ໄດ້ກວດເຫັນໂດຍທີມ
ງານລາດຕະເວນ,ໜ່ວຍງານປ່າສະຫງວນ
ພສບ-ປຈ(ສະສົມ)

ບັນດາຮ່ອງຮອຍທີີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ປາ່ ໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ພົບເຫັນດັງັ່ ນີັ້ : ພົບ
#

ປັບປຸງ

0

64

175

170

170

ປະຈໍາປີ

ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຂຄຊປ, ຫ້ອງການ
ປສງ ພສບ-ປຈ

ຂຄຊປ

ເຫັນກລະນີ ຮ່ອງຮອຍລ່າສັດ, ຮອຍບາກຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ຖາງສວນປູກຜັກ, ກອງ
ໄຟ, ເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງ, ບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຜູລ
້ ະເມິດ ນອກນັັ້ນຍັງໄດ້ຫ
ຍີນສຽງຮ້ອງຂອງສັດ, ເຫັນຮອຍຕີນຂອງສັດປ່າີ່ ແລະ ການກວດກາ
ລາດຕະເວນບາງພືັ້ນທີີ່ແມ່ນເປັນຈຸດຫຼໍ່ແຫຼມ ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ(ຜ່າສູງ),

ຕົວຈິງ

64

ແຜນ

175

draft

221

ສະບັບສົມບູນ

ເສັນ
ັ້ ທາງເປເພ,ຫ້ວຍນໍໍ້າໄຫຼ່ແຮງຂ້າມໄປບໍ່ໄດ້ ຈືງີ່ ເຮັດໃຫ້ເຂົາັ້ ໄປບໍ່ໄດ້ບາງເຂດ

237

ປ່າ ເຊີງີ່ ໃນ ປີ 2021ມີ 16 ກລະນີ ລວມ 237 ກລະນີ(ສະສົມ).
ໄດ້ສະບັບສົມບູນ (ກົມປ່າໄມ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາ)

0

ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ 2ຄັງັ້ ຮ່ວມກັບທີມງານຊ່ຽວຊານຈາກກົມປ່າໄມ້, ກປສ,
ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຂະແໜງການຂອງ
ພະແນກ, ປກສ, ປກຊ, ສະຫະພັນແມ່ຍງິ ຫ້ອງການ ປມ ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜ

ທົບທວນ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄັ້ຮັບ 8,ແຜນຈັດສັນຄຸມ
້
ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງ່
ຈອງ 2021-2025 ຈະໄດ້ຖຶກຮັບຮອງ

draft

0

ອງແຮດ ກ່ຽວກັບການ ຜ່ານຮ່າງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ແຜນຈັດສັນຄຸມ
້ ຄອງປ່າ

0

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງ່ ຈອງ 2021-2025, ຄັງັ້ ວັນທີີ່25/02/2020
ປະຈໍາປີ

ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຂຄຊປ, ຫ້ອງການ
ປສງ ພສບ-ປຈ

ຂຄຊປ

ໂດຍການສັງລວມເອົາບັນຫາ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆຈາກການປຶສາຫາລື
ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນນັັ້ນເພືີ່ອມາປັບປຸງທາງດ້ານເນືັ້ອໃນ ເຂົາັ້ ໃສ່ແຜນຄຸມ
້ ຄອງ
ແລະ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ 5ປີ (2021-2025)
ແລະ ຮັບຮອງເອົາຈາກຂັນ
ັ້ ທ້ອງຖີີ່ນ (ແຂວງ ແລະ ເມືອງ) ວັນທີ2
ີ່ 3/09/2020

ຕົວຈິງ

draft

ສໍາເລັດ

ເຊີງີ່ ກອງປະຊຸມ 2ຄັງັ້ ນັັ້ນ ມີຜເູ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມທັງໝົດ 79ຄົນ, ຍີງ 16ຄົນ. ປະຈຸ

ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມັດ

ບັນແມ່ນ ກົມປ່າໄມ້ ຮັບຮອງເອົາແຜນຄຸມ
້ ຄອງດັງັ່ ກ່າວ ຕາມຂຕ
ໍ້ ົກລົງ ສະບັບ
ເລກທີ 1318/ກປມ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021.

ອົງປະກອບ 1: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ທິມງານປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ແຜນ

2

2

2

0

ພະນັກງານໄດ້ເຂົາັ້ ຝຶກອົມຮົມທີີ່ ກປສຈັດຂືນ
ັ້ 1ຄັງັ້ ໃນຫົວຂໍ້: ການຮ່າງບົດ
ລາຍງານສະຫຼຸບປິດໂຄງການ ຢູທ
່ ີີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີີ່

1.1 ພະນັກງານ 18 ຄົນ ແຂວງເຂົາັ້
ຮ່ວມຝຶກນໍາ ກປສ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດການດໍາເນີນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

#

ປັບປຸງ

0

4

2

4

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ, ຫ້ອງການ ປສງ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ

8-9/2/2021 ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົາັ້ ຮ່ວມ 4ຄົນ, ແມ່ຍງີ 2ຄົນ
ເຊີງີ່ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການຝຶກອົມຮົມຄັງັ້ ນີັ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ທມ
ີ ງານໄດ້ຮບ
ັ ຮູ້
ການສັງລວມຂມ
ໍ້ ູນຕົວຊີວ
ັ້ ັດຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ການຂຽນບົດລາຍງານ
ສະຫຼຸບປິດໂຄງການ ແລະ ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມປິດໂຄງການໃນວັນທີ2
ີ່ 4

1.2 ພະນັກງານ ປສງ10 ຄົນ ແລະ
ພະນັກງານ ເມືອງ 6 ຄົນ. ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າະຫງວນ
ເປັນຕົັ້ນ ການລາດຕາເວັນ, ການກໍານົດ
ເຂດແດນ, ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ,ການ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ປ່າໄມ້, ການນໍາໃຊ້
GPS ແລະ ການແຕ້ມແຜນທີີ່ (ຈັດໂດຍ
ກປມ ຫຼື ມຊ)

ຕົວຈິງ

4

6

4

3

ແຜນ

1

1

0

0

ມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ສາໍ ເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ທມ
ີ ງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ
ວຽກງານກວດກາລາດຕາເວັນ, ຫ້ອງການປ່າສະຫງວນ ໄດ້ຈດ
ັ ສົງັ່ ພະນັກງານ
ໄປຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຣມ SMART ເຂົາັ້ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງປ່າ

#

ປັບປຸງ

0

0

1

1

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ, ຫ້ອງການ ປສງ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ

ສະຫງວນ, ການກວດກາລາດຕະເວນ ທີີ່ກົມປ່າໄມ້ຈດ
ັ ຢູຫ
່ ວ
້ ຍປາມ້ອມ, ເມືອງ
ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 3ຄົນ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນຜົນໄດ້ຮບ
ັ
ຈາກການຝຶກອົບຮົມດັງັ່ ກ່າວນັັ້ນ ມາໝູນໃຊ້ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນວຽກ
ງານການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການຄັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູເ່ ຂດປ່າ
ສະຫງວນໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນດີ. (ສໍາເລັດໃນປີ 2020)

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າະຫງວນ
ເປັນຕົັ້ນ ການລາດຕາເວັນ, ການກໍານົດ
ເຂດແດນ, ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ,ການ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ປ່າໄມ້, ການນໍາໃຊ້
GPS ແລະ ການແຕ້ມແຜນທີີ່ (ຈັດໂດຍ
ກປມ ຫຼື ມຊ)

ໄປຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຣມ SMART ເຂົາັ້ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງປ່າ

#

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ, ຫ້ອງການ ປສງ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ

ສະຫງວນ, ການກວດກາລາດຕະເວນ ທີີ່ກົມປ່າໄມ້ຈດ
ັ ຢູຫ
່ ວ
້ ຍປາມ້ອມ, ເມືອງ
ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 3ຄົນ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນຜົນໄດ້ຮບ
ັ
ຈາກການຝຶກອົບຮົມດັງັ່ ກ່າວນັັ້ນ ມາໝູນໃຊ້ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນວຽກ
ງານການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການຄັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູເ່ ຂດປ່າ

ຕົວຈິງ

0

2

2

0

ແຜນ

1

1

0

0

ສະຫງວນໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນດີ. (ສໍາເລັດໃນປີ 2020)

ໄດ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມການຝຶກເອົາຮົມ ດ້ານເຜີຍແຜ່ ປູກຈິດສໍານຶກ ດ້ານການອານຸລັກທີີ່
ຊ່ຽວຊານຈາກກົມປ່າໄມ້ ຈັດຂືນ
ັ້ ໄດ້ 2 ຄັງັ້ ຢູທ
່ ີີ່ອທ
ຸ ຍ
ິ ານແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍໍ້າ
ເທີນ ມີຜເູ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມຈາກ 5ຄົນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຢູຫ
່ ອ
້ ງການກະສິກໍາ , ປ່າໄມ້
ເມືອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ລົງເຮັດຕົວຈີງຢູບ
່ ້ານ ມີຜູ້ ເຂົາັ້ ຮ່ວມ 19 ຄົນ,

1.3. ພະນັກງານ ແຂວງ, ເມືອງ
ຈໍານວນ ຄົນ 16 ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກດ້ານ
ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການໂຄສະນາ

#

ປັບປຸງ

0

0

1

1

ຍິງ 6 ຄົນ. ລວມມີຜເູ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ 24 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ ກວມເອົາ 25%. ຜ່ານ

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ, ຫ້ອງການ ປສງ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ

ການຝຶກອົມຮົມເຮັດໃຫ້ທມ
ີ ງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນໄດ້ຮບ
ັ ຮູ້ ແລະ ຖອດ
ຖອນໄດ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກເອົາຮົມມາໝູນໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈີງຢູພ
່ າກສະໜາມເຊັນ
ັ່ : ການກໍານົດກຸ່ມເປົາັ້ ໝາຍ, ການວາງແຜນ, ຂັນ
ັ້
ຕອນ ແລະ ຮູບແບບວິທກ
ີ ານໂຄສະນາ (ສືສ
ີ່ ງີີ່ ພີມ, ໂປຣສເຕີ,ີ່ ການຫຼີັ້ນເກມ,

ຕົວຈິງ

0

0

2

0

ການສະແດງລະຄອນສັນ
ັ້ ແລະ ອືນ
ີ່ ໆ.)
(ສໍາເລັດໃນປີ 2020).

1

ແຜນ

1.4. ພະນັກງານ ແຂວງ, ເມືອງ
ຈໍານວນ ຄົນ 16 ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກ ວິທີ
ວາງແຜນຈັດສັນທີີ່ດນ
ິ ແລະ ເຮັດວຍກ
ກັບຊຸມຊົນ (PLUP & CEF)

#

ປັບປຸງ

1

0

0

0

0

ຕົວຈິງ

2

0

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ, ຫ້ອງການ ປສງ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ

ພະນັກງານ ແຂວງ, ເມືອງ,ຫ້ອງການພາກສະໜາມ ຈໍານວນ 32ຄົນ, ແມ່ຍງີ
10ຄົນໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກ ວິທວ
ີ າງແຜນຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີີ່ດນ
ີ ແລະ ປ່າໄມ້ທີີ່ດນ
ິ
(PLUP) (ສໍາເລັດແລ້ວຢູໃ່ ນປີ 2018)

0
1.ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ດ້ານວິຊາຊິບໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນໃນ 10 ບ້ານເປົາັ້ ໝາຍຂອງ
ໂຄງການໄດ້ 1ຄັງັ້
ນໍາໃຊ້ຄຝ
ູ ກ
ຶ ພະນັກງານຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແຂວງ, ເມືອງ ຝຶກອົບຮົມດ້ານ

1

ແຜນ

1

0

ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດການລ້ຽງສັດ (ລ້ຽງ

0

ແບບທອມ), ການຮັກສາສຸກຂະພາບສັດ, ການເຮັດອາຫານເສີມໃຫ້
ສັດລ້ຽງ, ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ
ມີຜເູ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມທັງໝົດ 41, ແມ່ຍງິ 9 ຄົນ. ເຊີງີ່ ບົດຮຽນຈາກການຝຶກ

1.5 ປະຊາຊົນບ້ານຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກ
ອົບຮົມ ວິຊາຊິບ ດ້ານການລ້ຽງສັດ, 1
ປູກພຶດຫັດຖະກໍາຕໍໍ່າຫຸກທ ໄໝ ແລະ
ປຸງແຕ່ງອືນ
ີ່ ໆ ເພືີ່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນ.

ອົບຮົມດັງັ່ ກ່າວນີັ້ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດ
ຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢບ
ູ່ ້ານເຊັນ
ັ່ : ການຂັດເລືອກສັດມາ

#

ປັບປຸງ

0

0

2

2

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ ຫ້ອງການ ປສງ
ແລະ ກປສສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ລ້ຽງ, ການເຮັດອາຫານເສີມໃຫ້ສດ
ັ , ການ
ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ (ມີໜ່ວຍງານສັດຕະວະແພດບ້ານ) 2. ນອກ
ນັັ້ນ ຍັງໄດ້ນໍາທີມງານຊາວບ້ານ ມາທັດສະ
ນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຕັກນິກການລ້ຽງງົວທອມ ແລະ ການຕໍໍ່າ
ຫຸກຊາວໄໝຂອງແມ່ຍງີ , ເຂົາັ້ ຮ່ວມ 52
ຄົນ, ຍີງ 12ຄົນ. ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຂອງຊາວບ້ານແມ່ນ ການຄຸມ
້ ຄອງ
ບລິຫານກອງທືນຂອງບ້ານໃຫ້ຍນ
ື ຍົງ, ເຕັກນິກ

ຕົວຈິງ

0

2

1

0

ການທອມງົວ, ຊ່ວງໄລຍະເວລາການລ້ຽງ, ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ,
ການເກັບເຄືອຫຸກ ແລະ ຊາວໄໝ
(ສໍາເລັດໃນປີ 2020)

ແຜນ

1.6. ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ປສງ,
ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ຮບ
ັ ການທັດສະນະ
ສຶກສາ, ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນ ພາຍໃນ
ຢ່າງໜ້ອຍ 32 ຄົນ

#

ປັບປຸງ

0

ຕົວຈິງ

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ, ຫ້ອງການ ປສງ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ

(ສໍາເລັດໃນປີ2019)

ພສບ-ປຈ

ອົງປະກອບທີີ່ 2 ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປັບປຸງຊີິດການເປັນຢູ່ຂອງ ຊຸມຊົນ
2.1 ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ແຜນ

2.1.1 ປະຊຸມຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາ ປສງ ພູສະບົດ
ປຸງຈອງ ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ເຄືອ
ີ່ ນ
ໄຫວຈັດ ໃນການປັບປຸງການຮວ່ມມືຄມ
ຸ້

#

ຄອງ ປສງ

ປັບປຸງ

2

0

0

2

1

2

ຕົວຈິງ

2

1

0

ແຜນ

2

2

2

1

ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມປະຊຸມຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາ ຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ
ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ປຸງຈອງປະຈໍາປີ 2020. (ເນືີ່ອງຈາກມີການຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານເວລາຂອງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ຄະນະຊີນໍາປ່າສະຫງວນຈີງີ່ ໄດ້ເຊີນເຂົາັ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນຂອງ
ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ ຢູກ
່ ອງປະຊຸມສະຫຼບ6ເດືອນ ແລະ 1ປີ)
1. ຈັດ2ຄັງັ້ ການປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ປະຊຸມສະຫຼຸບປີ 2020 ໃນການລາຍ
ງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາປີ ແລະ ວາງແຜນທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ 6

2

ເດືອນຕົັ້ນປີ 2021 ແລະ ປຶກສາຫາລື ບັຫາທີີ່ຍງັ ຄົງຄ້າງສືບແກ້ໄຂໃຫ້ທນ
ັ
ເວລາໃຫ້ສາໍ ເລັດຕາມແຜນການທີີ່ວາງໄວ້ .

2.

ນອກນີັ້ຍງັ ໄດ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມປະຊຸມປະຈໍາງວດຂອງໂຄງການຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ,
2.1.2. ປະຊຸມ ປະຈໍາໄຕມາດ ຂອງຜູມ
້ ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸມ
້ ຄອງປ່າະສຫງວນ

#

ແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ປັບປຸງ

0

2

2

2

2

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ອຸທຍ
ິ ານແຫ່ງຊາດທີີ່ໄດ້ຮບ
ັ ທືນຈາກ ຄສລ2 ຈໍານວນ 2ຄັງັ້
ຈັດຂືນ
ັ້ ຢູແ
່ ຂວງບລິຄາໍ ໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ກອງປະຊຸມລາຍງານວຽ
ງານຕ່າງໆທີີ່ ກປສຈັດຂືນ
ັ້ ຢູວ
່ ຽງຈັນ.
3. ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານປິດໂຄງການ ໃນການການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄມ
ຸ້ ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ພູສະບົດ-ປຸງ່ ຈອງ ໃນວັນທີີ່ 24/6/2021 ເຊີາງມີຜເູ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມທັງໝົດ 42ຄົນ,

ຕົວຈິງ

1

2

1

2

ແຜນ

1

1

1

0

1

1

1

0

ຍີງ 9ຄົນ.

ກິດຈະກໍາດັງັ່ ກ່າວນີັ້ແມ່ນໄດ້ຍກ
ົ ເລີກເອົາງົບປະມານໄປເຮັດກິດຈະກໍາອືນ
ີ່ ໂດຍ
2.1.3 ປະຊຸມປະຈໍາປີກັບແຂວງ ເຫງະ
ອານ ສສ ຫວຽດນາມ

ບ້ານ

ປັບປຸງ

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ການໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມັດ ແລະ ເຫັນດີຈາກ ກປສ ທະນາຄານໂລກ ເນືັ້ອງຈາກຊວ່ງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂກວິດ 19. ຄໍາສັງ ເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29
ມີນາ ປີ2020 ແລະ ບໍ່ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມນີັ້ຮວ
່ ມກັນໄດ້.

ຕົວຈິງ

1

0

0

0

ແຜນ

1:/1

0

0

0

ສໍາເລັດການກໍ່ສາ້ ງ ຫ້ອງການພາກສະໜາມເຂດປ່າສະຫງວນ 1ຫຼັງ ຢູເ່ ຂດ

2.1.4. ຫ້ອງການພາກສະໜາມ 1 ຫຼັງ
ແລະ ປ່ອມກວດກາ 1ຈຸດ.

#

ປັບປຸງ

ເມືອງຄໍາ ແລະ ປ່ອມກວດກາ 1ຈຸດ ຢູເ່ ຂດເມືອງໜອງແຮດ.ໃນປີ2019 ແລະ
ປີ2020

0

1:/1

1:/1/1

1:/1/1

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ສໍາເລັດການຊຸດເຄືອງແບບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກອງຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ,
ຫ້ອງການພາກສະໜາມຈໍານວນ 32 ຊຸດ.
ສໍາເລັດການຊ້ອມແປງເຮືອນຄົວ, ເຮັດຮົວ
ັ້ ອ້ອມຫ້ອງການປະຈໍາພາກສະໜ
າມປ່າສະຫງວນ (ສໍາເລັດ ປີ2020).

ປີ2020
2.1.4. ຫ້ອງການພາກສະໜາມ 1 ຫຼັງ
ແລະ ປ່ອມກວດກາ 1ຈຸດ.

#

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ສໍາເລັດການຊ້ອມແປງເຮືອນຄົວ, ເຮັດຮົວ
ັ້ ອ້ອມຫ້ອງການປະຈໍາພາກສະໜ

ຕົວຈິງ

1:/1

1:/1

1:/1

ແຜນ

8/500/200

0

0

າມປ່າສະຫງວນ (ສໍາເລັດ ປີ2020).

2.1.5. ຕິດປ້າຍໄດ້ 8 ປ້າຍໃຫຍ່ ແລະ
500 ປາັ້ຍນ້ອຍ ແລະ ປັກຫລັກໝາຍ
ເຂດ ແດນ ປ່າສະຫງວນ 200 ຫຼັກພ້ອມ

#

ປັບປຸງ

ສໍາເລັດການຊຸດເຄືອງແບບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກອງຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ,
ຫ້ອງການພາກສະໜາມຈໍານວນ 32 ຊຸດ.

0

8/500/200

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ທັງຕິດຕັັ້ງປ້າຍຢູຕ
່ າມຈຸດຫຼໍ່ແຫຼມຕ່າງໆ.
ຕົວຈິງ

8/500/200

ແຜນ

8/500/200

8/500/200

8/500/201

draft

approval plan

0

ສໍາເລັດການຕິດຕັັ້ງປ້າຍໃຫຍ່ປາ້ ຍແຜນທີີ່ປາ່ ສະຫງວນໄດ້ 8 ແລະ ປາັ້ຍນ້ອຍ
ບອກຂອບເຂດປ່າສະຫງວນໄດ້ 500 ແລະ ປັກຫລັກໝາຍເຂດ ແດນ ປ່າ
ສະຫງວນ 200 ຫຼັກ ຢູຕ
່ າມຈຸດຫຼໍ່ແຫຼມຕ່າງໆ (ສໍາເລັດໃນປີ 2018)

ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ສງົັ່ ຊ່ຽວຊານມາຮ່ວມຮັບຮອງຮ່າງແຜນຈັດສັນຄຸມ
້ ຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງ່ ຈອງ 2021-2025, ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວ: ຊ່ຽວຊານຈາກກົມປ່າໄມ້, ກປສ,ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາພະແນກກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຂະແໜງການຂອງ ກປຂ, ປກສ, ປກຊ,

2.1.6.ແຜນຄຸມ
້ ຄອງ ປ່າສະຫງວນ ທີີ່ເປັນ
ເຄືອ
ີ່ ງມື ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

#

ປັບປຸງ

0

draft

0

ສະສົມ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ກປມ, ສະຫະພັນແມ່ຍງິ ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ( ຈັດກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ໋ຽວຂ້ອງ, ປັບປຸງເນືັ້ອໃນແຜນຈັດສັນຄຸມ
້ ຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງ່ ຈອງ 2021-2025 ຮັບຮອງເອົາແຜນຄຸມ
້
ຄອງດັງັ່ ກ່າວ ຕາມຂຕ
ໍ້ ົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1318/ກປມ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງ

ຕົວຈິງ

draft

ສໍາເລັດ

ຈັນ ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021.

approval plan

ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັນ
ັ້ ເມືອງ ແລະ ຊາວບ້ານ ໃນການລົງສໍາຫຼວດ
ສຶກສາສະຖານທີີ່ທີີ່ຈະກໍານົດເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຈໍານວນ 2ຄັງັ້ ເຊີງີ່ ມີຜເູ້ ຂົາັ້

ແຜນ

draft

approval plan

ຮ່ວມມີ 56 ຄົນ, ແມ່ຍງີ 5ຄົນ, ກວ່ມເອົາ15%ຂອງແມ່ຍງີ ເຂົາັ້ ຮ່ວມ ເພືີ່ອ

0

ສ້າງແຜນ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກໍານົດເຂດສະຖານທີີ່ໆ ຈະສາມາດ
ສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ້ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດໃນອານາຄົດພ້ອມທັງໄດ້ກໍານົດຈຸດພິກັດ,
ແຕ້ມແຜນທີີ່ກໍານົດຂອບເຂດໄວ້ ຢູເ່ ຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດ້ສະບັບຮ່າງ
ມີຢູ່ 2 ແຫ່ງຄື:
2.1.7. ແຜນສົງັ່ ເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

#

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

0
ປັບປຸງ

draft

0

ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

1.ສໍາຫຼວດຖໍໍ້າ(ຖໍໍ້າປ່ອງ, ແລະ ອີກ3ຖໍໍ້າຢູໃ່ ກ້ຄຽງກັນ) ຫ່າງຈາກ ບ້ານນາໄຊ
ເມືອງຄໍາ 5Km ເປັນເຂດທີີ່ມິຄວາມອຸດມ
ົ ສົມບູນດ້ານຊີວະນາໆພັນ , ມີ
ສາຍນໍໍ້າຄາວໄຫຼຜາ່ ນ ມີຖໍໍ້າຫີນທໍາມະຊາດທີີ່ສວຍງາມມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະ
ສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນຕໍ່ໜ້າ
2.ນໍໍ້າຕົກຕາດ ຫວ້ຍລຸຍ ຫ່າງຈາກ ບ້ານ ນາໄຊ 14Km ເປັນເຂດທີີ່ມິຄວາມ
ອຸດມ
ົ ສົມບູນດ້ານຊີວະນາໆ ມີຕົັ້ນໄມ້ໄຫຍ່ຫາຼ ຍຊະນິດ ມີສາຍນໍໍ້າລຸຍໄຫຼ ຕໍ່ໃສ່
ສາຍນໍໍ້າຄາວ ເປັນຕາດທີີ່ສງູ 35ແມັດ, ມີ 6ຊັນ
ັ້ ເໝາະສົມໃນການພັດທະນາ
ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ (ຖ້າມີງ ົບປະມານ) ແຕ່ຍງູ້ ຍາກດ້ານເສັນ
ັ້ ທາງເຂົາັ້ ອອກ

ຕົວຈິງ

2.2 ວຽກບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

draft

draft

draft

(ສໍາເລັດປີ 2020)

ໃນ 6ເດືອນ ຕົັ້ນປີ 2021 ພືັ້ນທີີ່ປາ່ ສະຫງວນພູສະບົດ-ປຸງ່ ຈອງ ທີີ່ສະຖາ
ນະພາບຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ ມີໄພຂົມ
ັ່ ຂູ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການສໍາຫຼວດກວດກາ
ລາດຕະເວນສົມທົບກັບ ປກສ ກຸ່ມ ແລະ ກປສ ບ້ານ ລົງກວດກາໄດ້ 5ຄັງັ້
ແຜນ

24

24

24

ໂດຍອີງໃສບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດຮຽນຈາກການທັດສະນະ

4

ສຶກສາ ມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງໃນແຕ່ລະພືັ້ນທີີ່ ແລະ ສາມາດສໍາຫຼວດ
ກວດກາໄດ້ເນືັ້ອທີີ່ 3,402ຮຕ ພືັ້ນທີີ່ໄດ້ຜາ່ ນການກວດກາ ລາດຕາເວນ
(ໂດຍການຍ່າງ, ການໃຊ້ເຄືອ
ີ່ ງມືGPS ເດີນສໍາຫຼວດ) ຂອງທີມງານປ່າ

2.2.1 ເຄືອ
ີ່ ນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນ
ແລະ ສະກັດກັັ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແບບມີ

#

ສ່ວນຮ່ວມເດືອນລະ2ຄັງັ້ .

0
ປັບປຸງ

ປະຈໍາປີ
11

24

24

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ສະຫງວນ ພສບ-ປຈ, ປກສ ກຸ່ມ, ປກສ ບ້ານ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີີ່ກວດກາປ່າໄມ້

ຫ້ອງການ ປສງ

ລົງກວດກາລາດຕະເວນ ໄດ້ພົບເຫັນບັນດາຮ່ອງຮອຍທີີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ປາ່ ໄມ້

ພສບ-ປຈ

ແລະ ສັດປ່າ ພົບເຫັນດັງັ່ ນີັ້: ພົບເຫັນກລະນີ ຮ່ອງຮອຍລ່າສັດ, ຮອຍບາກ

4

ຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ຖາງສວນປູກຜັກ, ກອງໄຟ, ເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງ, ບໍ່ສາມາດ
ພົບເຫັນຜູລ
້ ະເມິດ ນອກນັັ້ນຍັງໄດ້ຫຍີນສຽງຮ້ອງຂອງສັດ , ເຫັນຮອຍຕີນຂອງ
ສັດປ່າີ່ ແລະ ການກວດກາລາດຕະເວນບາງພືັ້ນທີີ່ແມ່ນເປັນຈຸດຫຼໍ່ແຫຼມ ມີ
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ(ຜ່າສູງ), ເສັນ
ັ້ ທາງເປເພ,ຫ້ວຍນໍໍ້າໄຫຼ່ແຮງຂ້າມໄປບໍ່ໄດ້ ຈືງີ່ ເຮັດ

ຕົວຈິງ

11

24

21

ໃຫ້ເຂົາັ້ ໄປບໍ່ໄດ້ບາງເຂດປ່າ ເຊີງີ່ ໃນ ປີ 2021ມີ 16 ກລະນີ ລວມ 237

5

ກລະນີ(ສະສົມ).

ແຜນ

5

8

5

0

ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ2ຄັງັ້ ,
ໄດ້1ບ້ານ, 1ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 1ໂຮງຮຽນມຕົັ້ນ, ມີຜເູ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມທັງໝົດ ມີ
ຜູເ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມທັງໝົດ 352ຄົນ, ແມ່ຍງີ 197 ຄົນ ໂດຍໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນທີີ່ໄດ້
ຈາກການຝຶກອົບຮົມມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມີບັນດາເອກະສານທີີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ມີ:

2.2.2 ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ລະບຽບການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 64 ບ້ານ ຢູໃ່ ນ, ຕິດແປະກັບ

#

ປັບປຸງ

0

7

8

5

2

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ປສງ

ບາງມາດຕາຂອງກົດວ່າດ້ວຍໝາຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າ,
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ, ຂກ
ໍ້ ໍານົດວ່າດ້ວຍການປັບໄໝຂອງຜູກ
້ ະທໍາຜິດໃນ
ປ່າສະຫງວນ, ດໍາລັດເລກທີ15/ນຍ ແລະ ການໂຄສະນາທາງຮູບພາບ ແບບນໍາ
ໃຊ້ໂປຣດສເຕີເປັນເຄືອ
ີ່ ງມືໃນການໂຄສະນາ ອະທິບາຍຕາມຮູບພາບ, ການຫິຼນ
ລະຄອນສັນ
ັ້ ແລະ ຫຼິັ້ນເກມສ້າງກິດຈະກໍາກັບຜູເ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມໂດຍການສ້າງຄໍາຖາມ
ໃນເອກະສານທີີ່ໄດ້ຜາ່ ນ ແລະ ຮູບພາບ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຕອບ ເພືີ່ອໃຫ້ຮຈ
ູ້ ກ
ັ

ຕົວຈິງ

7

10

7

2

ແຜນ

2

2

2

0

ການອະນຸລັກຊັຍພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າ.(ບັນລຸຄາດໝາຍ)

1ສ້າງຂະບວນການປູກໄມ້ວັນທີີ່ 1ມິຖຸນາ 2020ຢູເ່ ມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ
ຮ່ວມທັງໝົດ 260 ຄົນ, ແມ່ຍງີ 82 ຄົນ ກວມເອົາ 32%, ເນືັ້ອທີ: 9,3
ເຮັກຕາ.
2. ສ້າງຂະບວນການວັນອະນຸລັກສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າ ວັນທີີ່ 13 ກລະກົດ 2020 ຢູ່
ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ ຮ່ວມທັງໝົດ 441ຄົນ,

2.2.3. ສ້າງຂະບວນການໃນວັນປູກ
ຕົັ້ນໄມ້ 3ຄັງັ້ ແລະ ວັນອະນຸລັກສັດນໍໍ້າສັດປ່າ 3 ຄັງັ້

#

ປັບປຸງ

0

2

2

2

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ແມ່ຍງີ 208ຄົນ ກວມເອົາ 47%, ປ່ອຍປາໄດ້ 16.000 ໂຕ.
ວິທກ
ີ ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ: ໂຄສະນາຕິດປ້າຍຄໍາຂັວນຕາມສາຍທາງຕ່າງໆ,
ປ້າຍປົດສະເຕີ ແລະ ສ້າງຂະບວນການປູກຕົັ້ນໄມ້ຮວ
່ ມກັບພາກສ່ວນ
ພະນັກງານຂອງເມືອງ ແລະ ຊາວບ້ານ ເຂົາັ້ ມາມີສວ
່ ນຮ່ວມເພືີ່ອສ້າງຈິດສໍາ
ນຶກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຮຸນ
່ ຫຼັງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖີງ ຄຸນຄ່າຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນໍໍ້າ ສັດປ່າ ຕໍ່ກັນການດໍາລົງຊີວິດ.
2021ແມ່ນບໍ່ມີແຜນ)

(ສໍາລັບປີ

2.2.3. ສ້າງຂະບວນການໃນວັນປູກ
ຕົັ້ນໄມ້ 3ຄັງັ້ ແລະ ວັນອະນຸລັກສັດນໍໍ້າ-

#

0

ປະຈໍາປີ

ສັດປ່າ 3 ຄັງັ້

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ແມ່ຍງີ 208ຄົນ ກວມເອົາ 47%, ປ່ອຍປາໄດ້ 16.000 ໂຕ.
ວິທກ
ີ ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ: ໂຄສະນາຕິດປ້າຍຄໍາຂັວນຕາມສາຍທາງຕ່າງໆ,
ປ້າຍປົດສະເຕີ ແລະ ສ້າງຂະບວນການປູກຕົັ້ນໄມ້ຮວ
່ ມກັບພາກສ່ວນ
ພະນັກງານຂອງເມືອງ ແລະ ຊາວບ້ານ ເຂົາັ້ ມາມີສວ
່ ນຮ່ວມເພືີ່ອສ້າງຈິດສໍາ
ນຶກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຮຸນ
່ ຫຼັງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖີງ ຄຸນຄ່າຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນໍໍ້າ -

ຕົວຈິງ

2

2

2

0

ສັດປ່າ ຕໍ່ກັນການດໍາລົງຊີວິດ.

(ສໍາລັບປີ

10

0

0

0

ສໍາເລັດຈັດຝຶກກັບທີີ່ ໃຫ້ທມ
ິ ງານໃນການ ກະກຽມແຜນການດໍາເນີນການ

2021ແມ່ນບໍ່ມີແຜນ)

2.3ສະໜັບສະໜູນແຜນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານເປົາັ້ ໝາຍ
ແຜນ

ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີີ່ດນ
ີ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ , ຂັນ
ັ້ ຕອນ
ປະຕິບັດ ປະຊຸມຮ່ວມກັບບ້ານທີີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ, ກໍານົດຂອບເຂດບ້ານ,

2.3.1 ແຜນທີີ່ຈດ
ັ ສັນທີີ່ດນ
ິ ແລະ ຄູມ
່ ືນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແລະ ສໍາຫຼວດ,

ບ້ານ

ປັບປຸງ

0

5

5

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ສັງລວມຂມູ
ໍ້ ນ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ກໍານົດທີີ່ດນ
ີ -ປ່າໄມ້ແຕ່ລະປະເພດຂອງບ້ານ (ເຂດປ່າຫງວນຂອງບ້ານ, ເຂດປ່າ
ປ້ອງກັນ ແລະ ເຂດຄຸມ
້ ຄອງນໍາໃຊ້), ແຕ້ມແຜນທີີ່ມາດຕາສ່ວນທີີ່
ເໝາະສົມ , ສ້າງລະບຽບຄຸມ
້ ຄອງທີີ່ດນ
ີ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ, ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະ
ກໍາມະການຄຸມ
້ ຄອງທີີ່ດນ
ີ ແລະ ປ່າໄມ້ຂນ
ັັ້ ບ້ານ ພ້ອມທັງຕິດຕັັ້ງປ້າຍແຜນທີີ່

ຕົວຈິງ

0

10

10

10

ແຜນ

10

0

0

0

ຂອງບ້ານ ສໍາເລັດ 10 ບ້ານ, ກຸ່ມໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດມີ 933ຄອບຄົວ, ຈໍາ
ນວນຄົນມີ 6.047ຄົນ, ແມ່ຍງີ 2.956ຄົນ (ສໍາເລັດໃນປີ 2019)

ສໍາເລັດການຂຽນແຜນດໍາເນີນງານ ກິດຈະກໍາ ພັດທະນາບ້ານ10ບ້ານ
ແລະ ພ້ອມທັງ ຮັບຮອງເອົາແຜນຂອງແຕ່ລະບ້ານ ເຊັນ
ັ່ ວ່າ ແຜນການລ້ຽງງົວ
ທອມ, ລ້ຽງແບ້, ລ້ຽງປາ, ປູກໝາກຂ່າ,ໝາກແໜ່ງ, ສ້ອມແປງນໍໍ້າລີນ,

2.3.2. ແຜນດໍາເນີນງານພັດທະນາບ້ານ
(ດໍາເນີນການປູກເສີມ, ການນໍາໃຊ້ດນ
ິ ໃຫ້
ມີປະສິເທິຜນ
ົ (ການປູກ, ການລ້ຽງ, ແລະ

#

ອາຊີບແມ່ຍງິ , ອືນ
ີ່ ໆ) ທີີ່ຄດ
ັ ເລືອກໄດ້)

ປັບປຸງ

0

10

10

0

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ທີມການເງີນ ສັງລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ອາຊີບສ້າງລາຍຮັບເສີມຂອງແມ່ຍງີ .(ກອງທືນ
ອະນຸລັກຊີວະນາໆ
ພັນ 10 ບ້ານເປົາັ້ ໝາຍຂອງໂຄງການ ໃນຈໍານວນງົບປະມານທັງໝ
ົດ 1.026.806.000ກີບ).
ປະຈຸບັນຊາວບ້ານກໍາລັງດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້

ຕົວຈິງ

0

10

10

10

ແຜນ

5

5

0

0

ສ້າງແຜນດໍາເນີນວຽກງານພັດທະນາບ້ານ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ສໍາເລັດ10 ບ້ານເປົາັ້ ໝາຍໂຄງການ ໃນນັັ້ນມີ ການລ້ຽງງົວທອມ10ບ້ານ ມີ
(627.471.000ກີບ), ການລ້ຽງແບ້2ບ້ານ ມີ(42.693.000ກີບ), ການສົງ
ເສີມລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍງີ ການຕໍໍ່າຫຸກ , ຕັດຫຍິບ (170.580.000ກີບ), ການ
ປູກໝາກແໜ່ງ-ໜາກຂ່າ 3ບ້ານ (39.270.000ກີບ), ອຸປະກອນການສຶກສາ
2ບ້ານ(10.000.000ກີບ), ການສ້ອມແປງນໍໍ້າລີນ 4ບ້ານ
2.3.3. ແຜນດໍາເນີນງານພັດທະນາບ້ານ
ໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ

ບ້ານ

ປັບປຸງ

0

0

10

0

0

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ທີມການເງີນ ສັງລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ພສບ-ປຈ

ພສບ-ປຈ

(107.975.000ກີບ), ເອົາໄຟຟ້າເຂົາັ້ ຄົວເຮືອນ1ບ້ານມີ 14ຄອບຄົວ
(15.000.000ກີບ) ແລະ ວັງສະຫງວນມີ 1ບ້ານ (13.817.000.ກີບ)
ແລະ ສໍາເລັດການມອບເງີນ ກອງທືນອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ 10 ບ້ານເປົາັ້ ໝ
າຍຂອງໂຄງການ ໃນຈໍານວນງົບປະມານທັງໝົດ1.026.806.000ກີບ ຕາມ
ແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະບ້ານ
ຂັນ
ັ້ ຕອນການມອບ-ຮັບເງີນແມ່ນຮູບແບບການມອບເງີນສົດໃຫ້ບ້ານ, ເຂົາັ້

ຕົວຈິງ

ຮ່ວມໃນການມອບມີຄະນຊີນ
ັ້ ໍາໂຄງການ, ທ່ານຮອງເຈົາັ້ ເມືອງ ແລະ ຂະແໜ
0

10

10

10

ງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງເຂົາັ້ ຮ່ວມ, (ສໍາເລັດກິດຈະກໍາປີ 2019).

ແຜນ

0

2

2

ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ກວດກາຕິດຕາມ ແຜນພັດທະນາບ້ານ ໄດ້ຈາໍ ນວນ 3 ຄັງັ້

2

ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາລົງກວດກາຕິດຕາມ ຊຸກຍູກ
້ ານ ຈັດຕັັ້ງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນໄດ້
ລົງຢ້ຽມຢາມ ບ້ານເປົາັ້ ໝາຍ, ເມືອງຄໍາ ແລະໜອງແຮດ ໃນການປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ ງົບປະມານກຸ່ມຊາວກະສິກອນເຫັນວ່າ ບັນດາແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
ແມ່ນໄດ້ຈດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິປະບັດໄດ້ຮບ
ັ ຜົນດີ ຕາມແຕ່ລະກິດຈະກໍາທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

2.3.4 ໃຫ້ການຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ
ກອງທືນບ້ານ(ປີທີີ່ສອງ3 ຄັງັ້ , ໃນປີທີ

ຕາມແຜນຂອງແຕ່ລະບ້ານ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຊີງີ່ ມີພາກສ່ວນເຂົາັ້ ຮ່ວມ:
#

ປັບປຸງ

0

3

4

3

ປະຈໍາປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
ທີມການເງີນ ສັງລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຫ້ອງການ ປສງ

ຄະນະຊີນ
ັ້ ໍາຂັນ
ັ້ ແຂວງ, ທິມງານ ໂຄງການປ່າສະຫງວນພູສະບົດ-ປູງ່ ຈອງ,

ພສບ-ປຈ ແລະ ກປສ

ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງ ການສະຫະພັນແມ່ຍງິ ເມືອງ,

ສາມ4)

ພະນັກງານຫ້ອງການປ່າສະຫງວນປະຈໍາພາກສະໜາມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ
ຂັນ
ັ້ ບ້ານ ແລະ ໄດ້ທບ
ົ ທວນຄະນະກໍາມະການກອງທຶນຂັນ
ັ້ ບ້ານໄດ້10ບ້ານ ໃນ
ນັັ້ນແມ່ຍງິ ຮ່ວມ40% ຂອງແຕ່ລະບ້ານສໍາເລັດ.ໄດ້ກວດກາເບີີ່ງກິດຈະກໍາ
ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມເປົາັ້ ໝາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ.
ຕົວຈິງ

5

4

7

3

ແຜນ

2-/2

2-/2

2-/2

1

ປັບປຸງ

2-/2

2-/2

2-/2

1

ອົງປະກອບ 3 ການບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

3.1. ບົດລາຍງານການກວດກາຕິດຕາມ
ແລະ ບລິຫານໂຄງການຍ່ອຍ (ປະຈໍາປີ)

#

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
0

ປະຈໍາປີ

ສົງັ່ ທັນເວລາ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ.
ຕົວຈິງ

2-/2

2-/2

2-/2

1-/1

ແຜນ

50%

75%

85%

85%
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

%

ແລະ 85% ປີສດ
ຸ ທ້າຍ)

ປັບປຸງ

ຕົວຈິງ

ຢັັ້ງຢືນຈາກ
ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

0%

50%

69%

75%

87%

90%

96%

96%

ພສບ-ປຈ ແລະ ກປສ

ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ ແລະ
ກປສ

ສໍາເລັດການເຮັດບົດລາຍງານທີີ່ມີຄນ
ຸ ນະພາບ ວຽກງານໂຄງການປະຈໍາ 6
ເດືອນ ຕົັ້ນ ປີ 2021 ແລະ ບົດລາຍງານປິດໂຄງການ ສົງັ່ ໃຫ້ ກປສ , ຄະນະ
ຊີນ
ັ້ ໍາໂຄງການ, ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ ໄດ້ຕາມກໍານົດ
ເວລາ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາໂຄງການໄລຍະ ຕົັ້ນປີ 2021 ຜ່ານມານີັ້

3.2. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນປີ
(ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ປີທີີ່1, 75% ປີທີີ່ 2

ແລະ ກປສ, ທີມ
ຕິດຕາມກວດກາ ສັງລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ

ປະຈໍາປີ

ແລະ ກປສ, ທີມ
ຕິດຕາມກວດກາ ສັງລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ ແລະ ກປສ

ຫ້ອງການ ປສງ
ພສບ-ປຈ ແລະ
ກປສ

100%

ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ)

ຜູ້ສັງລວມ

ຜົນສໍາເລັດຂອງກິດຈະກໍາທັງໝົດແມ່ນບັນລຸໄດ້ 100 ຂອງບັນບັນກິດຈະກໍາ
ຖືວ່າຜົນສໍາເລັດເປີເຊັນຂອງໜ້າວຽກ ແມ່ນໄດ້ດີ ຍ້ອນວ່າທີມງານໂຄງການ
ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ຕາມການຊີນ
ັ້ ໍາຂອງຂັນ
ັ້ ເທີງ ແລະຕາມຄູມ
່ ື
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຕາມລະບຽບການຂອງພັກ-ລັດທີວາງໄວ້ .

Nam
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: METT (ເຄືີ່ອງມືການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມປະສິດທິຜົນ )
ເບງີ່ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຕົວຊື້ວັດສໍາລັບ PDO- ລະດັບຕົວຊື້ວັດ 1 ໜ້າທ.ີ່ 16 ff. ສໍາລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕມ.
METT ປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງູ່ ຈອງ ຂ.ຊຽງຂວາງ CBI-LENS2-019 (PAFO-XKG)
ຈຸດປະສົງ 1: ສ້າງລະບົບການຄຸມ
້ ຄອງ ປູ່າສະຫງວນ ໃຫ້ມຄວາມຍືນຍົງ
ສິງີ່ ສໍາຄັນ: ກະລຸນາອ່ານຄໍາແນາະນໍາກ່ຽວກັບ GEF ຢູູ່ເວບໄຊ ກ່ອນການຕືີ່ມຂໍ້ມນ
ູ ຂອງທ່ານ
ກະລຸນາຕືີ່ມຄໍາຕອບຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນື້

ຟອມຂໍ້ມູນ 1: ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຢູູ່ເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
XKG

2017

2018

2019

ໝາຍເຫດ

ຕົວຈງ2019

ຕົວຈງ2020

2020

ທ່ານ. ແສງວົງ

ການປະເມນແມ່ນອິງໃສ່ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໂດຍຊ່ຽວຊານ

ຍອຍສາຍຄໍາ,

ທ່ານ. ແສງວົງ ຍອຍ

ຊືີ່, ການເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ຢູູ່ພົວພັນສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ

ສາຍຄໍາ, ຮອງຫົວໜ້າ

ຮອງຫົວໜ້າກອງ

ຕືີ່ມຂໍ້ມູນ METT (ອເມວ ແລະ ອີ່ນໆ.)

ກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ

ຄຸ້ມຄອງປູ່າ

ເບື້ໂທ02022342099

ສະຫງວນ ເບື້ໂທ
02022342099

ວັນທີ່ດໍາເນນການປະເມນ

ຈາກກົມປູ່າໄມ້ໃນຜ່ານມາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ ວັນທີ່ 3/3/2020
ມພາກສ່ວນເຂົື້າຮ່ວມປະເມນຄື: ທມງານກົມປູ່າໄມ້, ຄະນະຊື້ນໍາ
ໂຄງການ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ທິມງານປູ່າສະຫງວນ,
ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປູ່າໄມ້ 2 ເມືອງ (ເມືອງຄໍາ,ໜອງແຮດ)
ເດືອນ 3. ວັນທ 3. ປີ 2021.

ປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸູ່ງຈອງ

ຊືີ່ຂອງພືື້ນທີ່ປກ
ົ ປັກຮັກສາ
WDPA site code (these codes can be found on www.unepwcmc.org/wdpa/)

1: ລະດັບຊາດ
ລະຫັດພາກສະໜາມ WDPA ( ລະຫັດເຫລົົ່ານສ
ື້ າມາດຫາໄດ້ຢູູ່ໃນເວບໄຊ

1

www.unep-wcmc.org/wdpa/) 1

2: ອົງການ IUCN

1

3: ສາກົນ (ກະລຸນາຕືີ່ມແຖວ 35-69 ແມ່ນເປັນສິີ່ງທີ່ຈໍາເປັນ )
4: ລະດັບແຂວງ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ປະເທດ

ທີ່ຕັື້ງຂອງເຂດປົກປັກຮັກສາ (ແຂວງ ແລະ ແຜນທີ່ອ້າງອິງຖ້າເປັນໄປ
ໄດ້)

ສ້າງຕັື້ງວັນທີ່ 11 ມັງກອນ 2011 (149.030ຮຕ)

ວັນທີ່ສ້າງຕັື້ງ

1

ລາຍລະອຽດເຈົື້າຂອງກໍາມະສິດ (ກະລຸນາເລືອກ 1-4)
ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ຂະໜາດຂອງພືື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ(ເຮັກຕາ)

ກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ
149,030

ຈໍານວນພະນັກງານຖາວອນ
ຈໍານວນພະນັກງານຊົົ່ວຄາວ
ງົບປະມານປະຈໍາປີ (US$) ສໍາລັບທນໜູນວຽນ (ການດໍາເນນງານ) –
ບໍ່ລວມລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ
ງົບປະມານປະຈໍາປີ (US$)ສໍາລັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ຫື ທນເພີ່ມເຕມ –
ບໍ່ລວມລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ

ຕາມດໍາລັດເລກທ 17/ນຍ, ວັນທີ່11 ມັງກອນ 2011

1

149.030ຮຕ

10

10

5

5

539,660
-

149.030ຮຕ

ຈໍານວນພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທັງໝົດ

10 15 ຄົນ, ພະນັກງານລັດ 10 ຄົນ, ຍງ 2 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານ
5
112,020

-

ອາສາສະໝັກໂຄງການ 5 ຄົນ
ງົບປະຈໍາປີ 2020 (ງົບປະມານໂຄງການ)

ຊະນິດພັນສັດປູ່າ:
ກະທິງ,ກວາງ,ປາຜ່າ

ຄຸນຄ່າທີ່ສໍາຄັນມຫຍັງແດ່ສໍາລັບພືື້ນທີ່ທີ່ກໍານົດເປັນເຂດປົກປັກຮັກສາ

ອານຸລັກ

ອອງ,ເສືອດາວ,ທະນ
,ເໝຍ,ລິງລົມ ແລະ
ແຫ່ງນໍາໍ້

ລາຍການສອງເປົົ້າໝາຍຕົື້ນຕຂອງການຄຸ້ມຄອງເຂດປົກປັກຮັກສາມດັົ່ງລຸ່ມນ:ື້
ເປົົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງ 1
ເປົົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງ 2
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ!ື້ ຮ່ວມການປະເມນ

ຊະນິດພັນສັດປູ່າ
ແລະ ພັນພດ:
(ກະທິງ,ກວາງ,
ເສືອດາວ,ທະນ
ແລະ ໄມ້ໂລງເີ່ລງ,
ໄມ້ດ.ູ່ ..)

ການອານຸລັກ ຊວະນານາພັນ ອະນຸລັກລະບົບນິເວດ
ຮັກສາແຫ່ງນໍ້ໍ້າ
15

15

15

1: ຜູ້ຈັດການ ປູ່າສະຫງວນ PA
2: ພະນັກງານ PA
3: ພະນັກງານຕົວແທນ PA ອີ່ນໆ

1,2,3 ແລະ 8:

4: ຜູ້ໃຫ້ທນ

ຄະນະ
ຊື້ນໍາ, ທມງານຄຸ້ມຄອງ

ລວມທັງ: (ກະລຸນາເລືອກ 1-8)

ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖິນ
ີ່ ປົກປັກ
ຮັກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍານົດທີ່ຕັື້ງຂອງສາກົນ

UNESCO ສະຖານທີ່ມລະດົກໂລກ (ເບີ່ງ: http://whc.unesco.org/en/list)
ວັນທ
ສະຖານທ
ພືື້ນທ
ແຜນທອ້າງອງ
ເງືີ່ອນໄຂການກໍານົດທີ່ຕັື້ງ
ການຊື້ແຈງກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທີ່ອດ
ຸ ົມສົມບຸນ
ສະຖາທີ່ Ramsar (ເບີ່ງ: http://ramsar.wetlands.org)
ວັນທ
ສະຖານທ
ພືື້ນທ
ຕົວເລກອ້າງອງ
ເຫດຜົນການກໍານົດທີ່ຕັື້ງ (ເບີ່ງ Ramsar ເອກະສານຂໍ້ມູນ)

http://www.unesco.org/new/en/naturalprogramme/

ວັນທ

1,2,3 ແລະ 8

6: ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກ
7: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
ີ່
8: ອີ່ນໆ

ກະລຸນາຕືີ່ມຄໍ າຕອບຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນື້

ບໍ່ມ

(ຕົວຢູ່າງ: ເງືີ່ອນໄຂ i ຫາ x)

ບໍ່ມ

UNESCO Man and Biosphere Reserves (see:
sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-

5: ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

ບໍ່ມ

ສະຖານທ
ແຜນທອ້າງອງ
ເງືີ່ອນໄຂການກໍານົດທີ່ຕັື້ງ

ພືື້ນທີ່ທັງໝົດ, ແກນກາງ, ຮອບນອກ, ແລະ ການຫັນປູ່ຽນ
ການອະນຸລັກ,ການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ

ການບັນລຸຕາມສາມໜ້າທີ່ການຂອງ MAB

ການຂົນສົົ່ງ

ກະລຸນາລະບຸປະເພດທີ່ຕັື້ງອີ່ນໆ (ເຊັົ່ນ. ມລະດົກຂອງ ASEAN , Natura 2000)

ບໍ່ມ

ແລະ ຂໍ້ອ້າງອິງຕ່າງໆລຸ່ມນື້

ຊືີ່
ລາຍລະອຽດ
ຊືີ່
ລາຍລະອຽດ
ຊືີ່
ລາຍລະອຽດ

ຟອມຂໍ້ມນ
ູ 2: ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ກັບ ປູ່າສະຫງວນ (ກະລຸນາຕືີ່ມຂໍ້ມນ
ູ ໃສ່ແບບຟອມຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບໄພຄຸກຄາມ ແລະ ການປະເມນສໍາລັບແຕ່ລະ ປູ່າສະຫງວນ ຂອງໂຄງການ).
ກະລຸນາເລືອກໄພຄຸກຄາມທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມຢູູ່ໃນປະຈຸບັນວ່າຢູູ່ໃນລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ຫື ລະດັບຕໍໍ່າ. ຈັດລຽງອັນດັບໄພຄຸກຄາມຢູູ່ໃນລະດັບສູງກລະນມການເຊືີ່ອມຄຸນຄ່າທີ່ຮ້າຍແຮງ; ອັນດັບກາງກລະນມບາງຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຈັດຢູູ່ໃນອັນດັບຕໍໍ່າກລະນ

1. ການພັດທະນາເພືີ່ອການຄ້າ ແລະ ທີ່ຢູູ່ອາໃສ ໃນ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການຕັື້ງຖິີ່ນຖານຂອງມະນຸດ ຫື ການນໍາໃຊ້ດິນກະສິກໍາໂດຍການກໍານົດມາດຖານການວັດແທກທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ
2013

2017 2018

2019

2019 ຕົວຈງ

2020

2020 ຕົວຈງ
0: ບໍ່ມ

1.1 ເຮືອນຊານ ແລະ ການຕັື້ງຖິີ່ນຖານ

-

-

2

-

1: ຕໍໍ່າ

2 2: ປານກາງ

-

3: ສູງ

ມເຮືອນຊານ ແລະ ການຕັງື້ ຖິີ່ນຖານປານກາງ (2) ກ່ອນປະກາດສ້າງຕັງື້ ເປັນປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມຊຸມຊົນຕັງື້ ຖີ່ນຖານຢູກ
ູ່ ່ອນແລ້ວ, ມຈໍານວນບ້ານ 64 ບ້ານ.
0: ບໍ່ມ
1.2 ເຂດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

-

-

-

0

-

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບໍ່ມ

1.3 ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສ້າງທີ່ຜັກຜ່ອນ

-

-

-

0

-

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຢູໃູ່ ນຂັນ
ື້ ຕອນການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
2. ກະສິກໍາ ແລະ ການເພາະລ້ຽງ ໃນ ເຂດປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການກະສິກໍາ ແລະ ການປູກຫຍ້າ ເພືີ່ອການຂະຫຍາຍການກະສິກໍາ ແລະ ໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປ, ລວມທັງ ການຮັກສາໄມ້ປູ່າ, ການປະມົງຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ການລ້ຽງສັດນໍໍ້າ

0: ບໍ່ມ
2.1 ການປູກພືດຕາມລະດູ ແລະ ຕົື້ນໄມ້ໃຫໝາກ

1

1

1

1

1

1

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ຊຸມຊົນທີ່ຢໃູູ່ ນປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຍັງອາໄສການຜະລິດກະສິກໍາເປັນພືນ
ື້ ຖານ ເຊັນ
ົ່ : ປູກເຂົາື້ , ສາລ, ຖົົ່ວຕ່າງໆ (ໃນເຂດຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ) ແຕ່ສໍາລັບ
ັ ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝ
0: ບໍ່ມ

2.1a ການປູກພືດປະເພດເປັນຢາເສບຕິດ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ

0: ບໍ່ມ
2.2 ການປູກໄມ້ ອຸດສາຫະກໍາ

1

1

1

0

1

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

2.3 ການປູກພືດ ແລະ ການລ້ຽງສັດ

1

1

1

1

1

1

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ຊຸມຊົນຢູໃູ່ ນປູ່າສະຫງວນແມ່ນຍັງອາໄສການຜະລິດກະສິກໍາເປັນພືນ
ື້ ຖານເຊັນ
ົ່ :ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດແລະລ້ຽງງົວ,ຄວາຍ,ແບ້ແລະການລ້ຽງສັດແມ່ນໄດ້ເຮັດຢູໃູ່ ນເຂດທີ່ໄດ້
0: ບໍ່ມ

2.4 ການເພາະລ້ຽງສັດນໍໍ້າ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ

3. ການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການຜະລິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທາງຊວະນາໆພັນ
3.1 ການຂຸດເຈາະນໍໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກ໊ດ

0: ບໍ່ມ
-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

3.2 ບໍ່ແຮ່ ແລະ ເໝືອງແຮ່

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

3.3 ການຜະລິດພະລັງງານ, ລວມທັງເຂືີ່ອນໄພຟ້ານໍໍ້າຕົກ

-

-

-

0

-

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

4. ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເສັື້ນທາງໃນເຂດພືື້ນ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການຜະລິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທາງຊວະນາໆພັນ
4.1 ເສັື້ນທາງ ແລະ ລາງລົດໄຟ (ລວມທັງເສັື້ນທາງມີ່ມັກມສັດຕາຍ)

0: ບໍ່ມ
-

-

-

0

-

-

(ເສັື້ນທາງບ້ານຕໍ່ບ້ານ ແລະ ແຂວງຕໍ່ແຂວງ)

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ມເສັນ
ື້ ທາງເລກທ 1C ຜ່ານປູ່າສະຫງວນ ຈາກຈຸດບ້ານໜອງໂອນ ຫາ ບ້ານກາງຄໍາ ເປັນເສັນ
ື້ ທາງຫວງແຫ່ງຊາດປະມານ 42 ກມ ແຕ່ໄດ້ມກ່ອນການສ້າງຕັງື້ ປູ່າ

0: ບໍ່ມ

1

4.2 ສາຍສົົ່ງ ແລະ ສາຍເຄືີ່ອງສືີ່ສານຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ: ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍໂທລະຊັບ)

1

1

1

1

1

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ມສາຍສົງົ່ ໄຟຟ້າແຮງສູງູູ ຜ່ານບາງຈຸດ ຂອງປູ່າສະຫງວນ (ຈຸດບ້ານນໍາໍ້ ຈາກ ຫາ ພຽງໂຄ້ງ, ເມືອງຄໍາ) ປະມານ 40 ກມ)
0: ບໍ່ມ

4.3 ເສັື້ນທາງການເດນເຮືອ ແລະ ຄອງຕ່າງໆ

-

-

0

-

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

4.4 ເສັື້ນທາງການບິນ

-

-

0

-

-

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

5. ການນໍາໃຊ້ຊວະນາໆພັນ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍໃນພືື້ນທີ່ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການຊົມໃຊ້ "ສັດປູ່າ"ແຫ່ງຊວະນາໆພັນໂດຍ ຕັື້ງໃຈ ແລະ ບໍ່ຕັື້ງໃຈ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົື້ນ; ລວມທັງການທໍາລາຍ ຫື ຄອບຄຸມສະນິດພັນພືດໃດໜງີ່ (ສິີ່ງນື້ລວມທັງການລ່າ ແລະ ຂ້າສັດ)
0: ບໍ່ມ
5.1 ການລ່າສັດ,ການຂ້າ ແລະ ການສະສົມສັດທີ່ຢູູ່ເທງບົກ(ລວມທັງການຂ້າ

2

ສັດທີ່ເກດຈາກຄວາມເຂົື້າໃຈຜິດລະຫວ່າງຄົນ/ສັດ)

2

1

1

-

1: ຕໍໍ່າ

0.5 2: ປານກາງ
3: ສູງ

ຍັງພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍການລ່າສັດປູ່າ, ໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ ປະເພດເຄືອ
ີ່ ງມືການລ່າ ແຮ້ວສາຍເຫັກລວດ, ສຽງປືນ, ການລ່າສ່ວນຫາຍແມ່ນເພືອ
ີ່ ມາບລິໂພກໃນ
0: ບໍ່ມ

5.2 ການເກັບກູ້ພັນພດພືື້ນເມືອງຂອງພດທີ່ຢູູ່ເທີ່ງບົກ ຫື ພືດພັນສໍາລັບການ

1

ຜະລິດ( ເຄືີ່ອງປູ່າຂອງດົງ)

1

1

1

-

1: ຕໍໍ່າ

0.5 2: ປານກາງ
3: ສູງ

ຊຸມຊົນໃນປູ່າສະຫງວນ ຍັງມເກັບກູ້ເຄືອ
ີ່ ງປູ່າຂອງດົງ ຕາມລະດູການ ເພືອ
ີ່ ມາບລິໂພກ ແລະ ຂາຍເປັນສນ
ີ່ ຄ້າສ້າງລາຍຮັບເພມ
ີ່ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເຊັນ
ົ່ ວ່າ: ດອກແຂມ,
0: ບໍ່ມ

1

5.3 ການຕັດໄມ້ ແລະ ຂຸດຄົື້ນໄມ້

1

1

1

-

1: ຕໍໍ່າ

0.5 2: ປານກາງ
3: ສູງ

ຍັງພົບເຫັນການຕັດໄມ້ຢໃູູ່ ນເຂດປູ່າສະຫງວນ ສ່ວນຫາຍແມ່ນການຕັດເພືອ
ີ່ ການຊົມໃຊ້ ຸປຸກສ້າງທຢູອ
ູ່ າໃສ, ໃຊ້ເປັນເຊືອ
ື້ ເພງ, ຕັດຖາງເພືອ
ີ່ ການກະສິກໍາ, ແຕ່ບມ
ໍ່
0: ບໍ່ມ

5.4 ການປະມົງ, ການຂ້າ ແລະ ການຫາສັດນໍໍ້າ

-

-

-

0

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

6. ການບຸກລຸກ ແລະ ການລົບກວນ ຂອງມະນຸດ ໃນເຂດ ປູ່າສະຫງວນ

ໄພຄຸກຄາມຈາກການດໍາເນນກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດທີ່ສງົົ່ ຜົນຕໍ່ການປູ່ຽນແປງ, ທໍາລາຍ ຫື ລົບກວນຕໍ່ທີ່ຢູູ່ອາໃສ ແລະ ພດພັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໄໍ່ ດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຊວະນາໆພັນ
0: ບໍ່ມ

6.1 ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາການຜັກຜ່ອນ

-

-

-

0

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

0: ບໍ່ມ
6.2 ສົງຄາມ, ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ ແລະ ກິດຈະກໍາທາງທະຫານ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

6.3 ການຄົື້ນຄ້ວາ, ການສກສາ ແລະ ກິດຈະກໍາອີ່ນໆ ຢູູ່ໃນພືື້ນທີ່ປູ່າສະຫງວນ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

6.4 ຜູ້ຈັດການດ້ານກິດຈະກໍາໃນເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສຫງວນ (ເຊັົ່ນ. ການກໍ່ສ້າງ ຫື
ການໃຊ້ພາຫານະ, ຝາຍປ້ານນໍໍ້າຊົົ່ວຄາວ ແລະ ເຂືີ່ອນ)

6.5 ການສ້າງຄວາມຮຸນແຮງໂດຍເຈຕະນາ, ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫື ໄພ
ຄຸກຄາມຕໍ່ພະນັກງານແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ

7. ການດັດປັບລະບົບທໍາມະຊາດ
ບັນດາໄພຄຸກຄາມຈາກການດໍາເນນການທີ່ສ້າງການປູ່ຽນແປງ ຫື ສ້າງການເຊືີ່ອມໂຊນຕໍ່ທີ່ຢູູ່ອາໃສ ຫື ເປັນການປູ່ຽນແປງວິທການທາງທໍາມະຊາດຂອງຊວະນາໆພັນ
1

7.1 ໄຟໄໝ້ ແລະ ການມອດໄຟ (ລວມທັງການລອບວາງເພງ)

1

1

1

0: ບໍ່ມ
1: ຕໍໍ່າ

-

0.5 2: ປານກາງ
3: ສູງ

ຍັງມປະກົດການໄຟໄໝ້ລາມປູ່າຢູໃູ່ ນບາງເຂດຂອງປູ່າສະຫງວນ ເນືອ
ີ່ ງຈາກການຈູດສວນບໄໍ່ ດ້ສ້າງແລວກັນໄຟ ຢູເູ່ ຂດເມືອງຄໍາປະມານ 200 ຮຕ ແລະ ເມືອງໜອງ
0: ບໍ່ມ

7.2 ເຂືີ່ອນ, ການດັດແປງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້/ການຄຸ້ມ
ຄອງນໍໍ້າ

7.3a ການເພີ່ມການຕັດແຍກພືື້ນທີ່ ໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

7.3b ການຕັດແຍກອອກຈາກທີ່ຢູູ່ອາໃສຂອງທໍາມະຊາດອືີ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: ການ
ເຊືີ່ອມໂຊມຂອງປູ່າ, ເຂືີ່ອນ ໂດຍປະສະຈາກທາງຜ່ານຂອງສັດນໍໍ້າ-ສັດປູ່າ)

7.3c ຜົນກະທົບການປູ່ຽນແປງໃນຈຸດເຊືີ່ອມຕໍ່ຂອງທີ່ຢູູ່ອາໃສ’ ດ້ານຄຸນຄ່າ
ຂອງປູ່າສະຫງວນ.

7.3d ການສູນເສຍຊະນິດພັນທີ່ສໍາຄັນ (ເຊັົ່ນ. ສັດທີ່ກິນສັດອີ່ນເປັນອາຫານ,
ພດປະສົມເກສອນ ແລະ ອີ່ນໆ)

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

2

1

1

1

1

1: ຕໍໍ່າ

1.0 2: ປານກາງ
3: ສູງ

ການຫຸດລົງຂອງຊະນິດພັນສັດເຫັນໄດ້ວ່າມບາງຊະນິດພັນທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຫຸດລົງຖ້າທຽບໃສ່ເມືີ່ອກ່ອນ ເຊັນ
ົ່ : ກວາງ, ນົກຂວາ, ເສືອໄຟ. ເຫັນວ່າມການຫຸດລົງ ຖ້າ
8. ການຮຸກຮານ ແລະ ບັນຫາເລືອ
ີ່ ງພັນພືດ ແລະ ການສບພັນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກທາງນໍໍ້າ ແລະ ທາງບົກຂອງພັນພດພືື້ນເມືອງ ແລະ ພັນພດທີ່ບໍ່ແມ່ນພັນພືື້ນເມືອງ, ສັດ, ເຊືື້ອໂລກ/ຈຸລິນຊ ຫື ພັນທຸກໍາທີ່ອາດຈະມ ຫື ຄາດວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ມຜົນກະທົບຕໍ່ຊວະນາໆພັນຕາມດັົ່ງຕໍ່ໄປນ,ື້ ການແຜ່ລະບາດ ແລະ/ຫື ການເພີ່ມຂື້ນ
0: ບໍ່ມ

-

8.1 ການບຸກລຸກຂອງພັນພດທີ່ບໍ່ແມ່ນພັນພືື້ນເມືອງ (ເມັດພືດ)

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

-

8.1a ການຄຸກຄາມຂອງພັນສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນພັນພືື້ນເມືອງ

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

8.1b ເຊືື້ອໂລກ (ພັນພືື້ນເມືອງ ຫື ບໍ່ແມ່ນພັນພືື້ນເມືອງ ແຕ່ມການເພີ່ມ/ສ້າງ

-

ບັນຫາໃໝ່)

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

-

8.2 ການນໍາເອົາຊະນິດພັນມາພັນທຸກໍາ (ເຊັົ່ນ: ເພືີ່ອການດັດແປງພັນທຸກໍາ)

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ

9. ມົນລະຜິດທີ່ເກດມາຈາກບ່ອນອີ່ນ ຫື ການເກດມົນລະຜິດໃນເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃໝ່ ແລະ /ຫື ນໍາໃຊ້ວັດຖຸຫລາຍເກນໄປ ຫື ພະລັງງານຈາກແຫ່ງພະລັງງານຕ່າງໆ
9.1 ເສດຂື້ເຫຍືື້ອຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ ນໍໍ້າເສຍຈາກຕົວເມືອງ

-

-

0: ບໍ່ມ

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

9.1a ການບໍາບັດ ແລະ ນໍໍ້າເສຍ ຈາກສິີ່ງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ຈາກເຂດພືື້ນທີ່ປົກປັກ
ຮັກສາ (ເຊັົ່ນ. ຫ້ອງນໍໍ້າ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອີ່ນໆ.)

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

9.2 ອຸດສະຫະກໍາ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການທະຫານ ທີ່ປູ່ອຍນໍໍ້າ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫືອ
ຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ. ຄຸນນະພາບນໍໍ້າທີ່ບໍ່ດປູ່ອຍອອກຈາກເຂືີ່ອນ, ເຊັົ່ນ ອຸນຫະພູມທໍາ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ

ມະຊາດປູ່ຽນແປງ, ການເຊືີ່ອມຂອງອົກຊແຊນ, ແລະ ມົນລະຜິດອີ່ນໆ)

3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

9.3 ຜົນກະທົບຈາກການກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ (ເຊັົ່ນ. ການນໍາໃຊ້ສານຂ້າຫຍ້າ

1

ຫື ແມງໄມ້ຫລາຍເກນໄປ)

1

1

1

-

1.0

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ຍັງມປະກົດການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ແຕ່ໄດ້ມການໂຄສະນາເຜຍແຜ່ທາງດ້ານຜົນກະທົບຂອງສານເຄມ ແລະ ມບາງຊະນິດສານເຄມຢູູ່ ສປປລາວ ຫ້າມນໍາເຂົາື້
0: ບມ
ໍ່
9.4 ຂື້ເຫຍືື້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫືອ

-

-

-

0

-

-

1: ຕໍາໍ່
2: ປານກາງ
3: ສູງ

(ຂໍ້

0: ບໍ່ມ
9.5 ອາກາດເປັນຜິດ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

9.6 ພະລັງງານເກນ (ເຊັົ່ນ. ອາກາດຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອີ່ນໆ.)

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ

10. ເຫດການທາງທລະນສາດ
ເຫດການທາງທລະນສາດ ອາດເປັນສິງີ່ ລົບກວນຕໍ່ທໍາມະຊາດໃນລະບົບນິເວດ. ແຕ່ອາດສາມາດກາຍເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ພດພັນພດຊະນິດຕ່າງໆ ຫື ທີ່ຢູູ່ອາໄສອາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍການປັບໂຕ ແລະ ຖກທໍາລາຍໄດ້ .
0: ບໍ່ມ

10.1 ພູເຂົາໄຟ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

10.2 ແຜ່ນດິນໄຫວ/ສຸນາມິ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

10.3 ຫິມະເປືື່ອຍ/ດິນເຈືີ່ອນ

-

-

-

0

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

10.4 ການເຊາະ ແລະ ເຈືີ່ອນຂອງດິນ (ເຊັົ່ນ. ດິນແຄມທະເລ ຫື ແຄມນໍໍ້າ)

-

-

-

0

-

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

11. ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອາກາດປູ່ຽນແປງຮ້າຍແຮງ
ໄພຄຸກຄາມ ຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ເຫດການອືີ່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບການຜັນແປຂອງດິນຟ້າອາກາດ
0: ບໍ່ມ

11.1 ການປູ່ຽນແປງດ້ານທີ່ຢູູ່ອາໃສ ແລະ ການປູ່ຽນແປງອີ່ນໆ

1

-

1

0

1

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບໍ່ມ

11.2 ໄພແຫ້ງແລ້ງ

1

1

1

0

1

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

11.3 ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂື້ນສູງ

-

-

0

-

1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

0: ບໍ່ມ

1

11.4 ພະຍຸ ແລະ ນໍໍ້າຖ້ວມ

0

1

1: ຕໍໍ່າ

-

2: ປານກາງ
3: ສູງ

12. ໄພຄຸກຄາມດ້ານວັດທະນາທໍາສັງຄົມ

0: ບໍ່ມ

12.1 ການສູນເສຍການເຊືີ່ອມໂຍງວັດທະນາທໍາ, ຄວາມຮູ້ພືື້ນເມືອງ ແລະ / ຫື

1

ການຄຸ້ມຄອງ

1

1: ຕໍໍ່າ

0

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

12.2 ການເຊືີ່ອມໂຊມລົງທາງທໍາມະຊາດຂອງສະຖານທີ່ທາງວັດທະນາທໍາທມ

-

ຄຸນຄ່າ

1: ຕໍໍ່າ

0

2: ປານກາງ
3: ສູງ
0: ບມ
ໍ່

12.3 ການທໍາລາຍຂອງອາຄານມລະດົກໂລກ, ສວນ, ພືື້ນທີ່ພາກສະໜາມ ແລະ

-

ອີ່ນໆ.

1: ຕໍໍ່າ

0

2: ປານກາງ
3: ສູງ

-

14

14

13

11

8

9

ສັງລວມໄພຄຸ ກຄາມ
ເລີ່ມຕົື້ນປີ2017

9
ເຫັນໄດ້ວ່າບັນຫາໄພຄຸກຄາມໄດ້ມການລຸດລົງ ແຕ່ຍັງຫຸດ
ຄາດໝາຍ

14
2013

2017

2018

2019

2020

ແບບຟອມປະເມນການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ
0: ປູ່າສະຫງວນ ບໄໍ່ ດ້ມການປະກາດແຈ້ງການ/ມການ
ຕົກລົງເປັນສັນຍາ

1: ມການຕົກລົງວ່າ ປູ່າ

ສະຫງວນ ຄວນຕ້ອງໄດ້ມການປະກາດແຈ້ງການ/ມການ
ຕົກລົງເປັນສັນຍາ ແຕ່ຂະບວນການດັງົ່ ກ່າວຍັງບທ
ໍ່ ັນໄດ້ມ
ການເລມ
ີ່ ຕົນ
ື້
2: ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຢູໃູ່ ນຂະບວນການປະກາດແຈ້ງ

1\ຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ: ປູ່າສະຫງວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທາງ
ດ້ານກົດໝາຍບ ( ຫື ໃນກລະນການຄອບຄອງຂອງເອກະຊົນ ແມ່ນ
ນອນຢູູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຫື ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນບ )?

1

1

2

2.5

2

ການ/ມການຕົກລົງເປັນສັນຍາ ແຕ່ຂະບວນການດັງົ່ ກ່າວ
3 ຍັງບທ
ໍ່ ັນສໍາເລັດ(ລວມທັງການກໍານົດເຂດຢູພ
ູ່ າຍໃຕ້
ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ເຊັນ
ົ່ Ramsar, ຫື ກົດໝາຍ
ພືນ
ື້ ເມືອງ/ທ້ອງຖິີ່ນ ເຊັນ
ົ່ ລະບຽບການຄຸມ
້ ການປົກປັກ
ຮັກສາຂອງຊຸມຊົນ ເຊງີ່ ບທ
ໍ່ ັນກາຍເປັນກົດໝາຍທາງການ
ຫື ເປັນຂຕ
ໍ້ ົກລົງ)
3: ປູ່າສະຫງວນໄດ້ມການປະກາດແຈ້ງການເປັນທາງ
ການ/ມການຕົກລົງສັນຍາ.

ຄະແນນ 3: ປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸງູ່ ຈອງ ສ້າງຕັງື້ ຕາມດໍາລັດ17/ນຍ, ໃນວັນທີ່ 11/01/2011 ມບົດບັນທກຂອບເຂດຊາຍແດນ ໄດ້ເຜຍແຜ່ໃຫ້

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ບມ
ໍ່ ລະບຽບການຄອບຄຸມການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການດໍາ
ເນນກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
1: ປະຈຸບັນມບາງລະບຽບການສໍາລັບການຄຸມ
້ ຄອງ
ການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການ ດໍາເນນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແຕ່
ການປະຕິບັດບມ
ໍ່ ຄວາມເຂັມ
ື້ ແຂງ

2. ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ: ມລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
1

ຄອບຄຸມການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ດໍາເນນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ. ການລ່າ

2

2

ສັດ)?

2: ມລະບຽບການຄຸມ
້ ຄອງການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການດໍາ
2.0 ເນນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢູເູ່ ຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ແຕ່ຍັງມ
ບາງຈຸດອ່ອນ ຫື ບາງຊ່ອງຫວ່າງ
3: ມລະບຽບການຄຸມ
້ ຄອງຕກ
ໍ່ ານນໍາໃຊ້ທດນທີ່ບເໍ່ ໝາະ
ສົມໃນການຄຸມ
້ ຄອງການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການດໍາເນນກິດ
ຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູໃູ່ ນເຂດພືນ
ື້ ທີ່ປູ່ສະຫງວນ ແລະ ເປັນການ
ສະໜອງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ທີ່ດໃຫ້ແກ່ການຄຸມ
້ ຄອງ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 2: ການຄຸມ
້ ຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸມ
້ ຄອງນໍາໃຊ້ທດິນຂອງບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮວ່ມກັນກໍານົດ ສະບັບເລກທ 35/ນບ, ລົງວັນທ
0: ພະນັກງານບມ
ໍ່ ຄວາມສາມາດ/ຊັບພະຍາກອນເພືອ
ີ່
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆ ຢູໃູ່ ນ
ເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
1: ມຄວາມຂາດແຄນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄວາມ
ອາດສາມາດເພືອ
ີ່ ບັງຄັບການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ
ແລະ ກົດໝາຍ ຢູໃູ່ ນພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ(ເຊັນ
ົ່ . ຂາດ

3. ການປະຕິບັດກົດໝາຍ: ພະນັກງານສາມາດ (ເຊັົ່ນ ພະນັກງານທີ່
ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່) ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢູູ່
ເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ດບ?

-

-

-

1

1

ຄວາມຮູປ
້ ະສົບການ, ບມ
ໍ່ ງົບໃນການລາດຕະເວນ, ຂາດ
2 ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນ)
2: ພະນັກງານເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ດ້ານຄວາມສາມາດ/
ຊັບພະຍາກອນເພືອ
ີ່ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຄຸມ
້ ຄອງ ແຕ່ຍັງມຄວາມຂາດແຄນບາງສ່ວນ
3: ພະນັກງານມຊັບ ພະຍາກອນພຽງພ ແລະ ມຄວາມ
ອາດສາມາດ ເພືອ
ີ່ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຄຸມ
້ ຄອງໃນເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 2: ມພະນັກງານລົງກວດກາລາດຕະເວນ, ມຄຸຮ
່ ່ວມງານ ປກຊ, ປກສ ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທມງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້

0: ບມ
ໍ່ ການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບເປົາົ້ ໝາຍທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບ
ເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
1: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ມການຕົກລົງຈຸດປະສົງ,ເປົາົ້ ໝາຍທີ່
4. ເປົາົ້ ໝາຍຂອງເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ: ການຄຸ້ມຄອງເປັນໄປຕາມ
ເປົາົ້ ໝາຍທີ່ຕົກລົງກັນຫືບ?

ຊັດເຈນ ແຕ່ບໄໍ່ ດ້ມການຄຸມ
້ ຄອງໄປຕາມເປົາົ້ ໝາຍເຫລົາົ່ ນັນ
ື້
-

-

1

2

2

2 2: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ມການຕົກລົງເປົາົ້ ໝາຍທີ່ຊັດເຈນ
ແຕ່ມການຄຸມ
້ ຄອງໄປຕາມເປົາົ້ ໝາຍເຫລົາົ່ ນັນ
ື້ ພຽງບາງສ່ວນ
3: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ມການຕົກລົງເປົາົ້ ໝາຍທີ່ຊັດເຈນ
ແລະ ມການຄຸມ
້ ຄອງໄປຕາມເປົາົ້ ໝາຍເຫລົາົ່ ນັນ
ື້

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 2: ການຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນມຄວາມເໝາະສົມ ເປັນໄປຕາມເປົາົ້ ໝາຍທີ່ຕົກລົງຮ່ວມກັບກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານໂດຍ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ
0: ການອອກແບບເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບທ
ໍ່ ັນເຮັດໄດ້
ດພ

ໝາຍຄວາມວ່າ ການທີ່ຈະບັນລຸຕາມເປົາົ້ ໝ

າຍໃຫຍ່ໆນັນ
ື້ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ
1: ການອອກແບບເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບທ
ໍ່ ັນເຮັດໄດ້
ດພ ໝາຍຄວາມວ່າຍັງມຄວາມຫູ້ຍງຍາກ ການທີ່ຈະບັນລຸ
ຕາມເປົາົ້ ໝາຍ ໃຫຍ່ໆນັນ
ື້ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແຕ່ໄດ້ມ
ການດໍາເນນການບາງຢູ່າງ (ເຊັນ
ົ່ : ໄດ້ມການຕົກລົງກັບເຈົື້າ
ຂອງດິນທີ່ຢໄູູ່ ກ້ຄຽງເພືອ
ີ່ ກໍານົດເສັນ
ື້ ທາງເດນຂອງສັດປູ່າ ຫື
ມການນໍາສະເໜເຂດການຄຸມ
້ ຄອງທີ່ເໝາະສົມ)

5. ການອອກແບບເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ: ປູ່າສະຫງວນ ມຂະໜາດ
ແລະ ຂອບເຂດເໝາະສົມສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຊະນິດພັນພດ, ທີ່ຢູູ່
ອາໃສ, ຂະບວນການທາງນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງຂອງພືື້ນທີ່
ອະນຸລັກທີ່ສໍາຄັນບ?

-

1

1

1

1

2: ການອອກແບບພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບແ
ໍ່ ມ່ນບັນ ຫາສໍາ
1 ຄັນ ທີ່ຂັດຂວາງການບັນລຸຜົນຕາມເປົາົ້ ໝາຍ ແຕ່ສາມາດ
ປັບປຸງໄດ້ (ເຊັນ
ົ່ : ໂດຍການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຂະບວນ
ການດ້ານນິ ເວດວິທະຍາທີ່ກ້ວາງຂວາງ)
3: ການອອກແບບພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມ
ການບັນລຸຕາມເປົາົ້ ໝາຍ; ມັນແທດເໝາະກັບຊະນິດພັນ
ພດ,ສັດຕ່າງໆ, ການປົກປັກຮັກສາທີ່ຢອ
ູູ່ າໃສ ແລະ ຮັກສາ
ຂະບວນການດ້ານນິເວດວິທະຍາທີ່ດເຊັນ
ົ່ :ຊັນ
ື້ ໜ້າ ແລະ
ຊັນ
ື້ ໄຕ້ນາໍໍ້ ໄຫລໄປຕາມຈັງຫວະ,ຕົວແບບການລົບກວນ
ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ອນ
ີ່ ໆ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ເປັນພືນ
ື້ ທີ່ເໝາະສົມແກ່ການອະນຸລັກຊວະນາໆພັນ ໂດຍສະເພາະການອະນຸລັກພັນໄມ້ ເຊັນ
ົ່ :ໄມ້ດູ່, ໄມ້ຮໍາຊາຍ, ເກັດລິນ
ີ່ , ໄມ້ໝີ່, ໄມ້ກໍ່ ແລະ ເປັນແຫ່ງ

0: ຊາຍແດນຂອງເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບໍ່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກອໍາ
ນາດການປົກຄອງ ຫື ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິນ
ີ່ /ເພືີ່ອນບ້ານທີ່ນໍາໃຊ້
ດິນ
1: ຊາຍແດນຂອງເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກອໍາ

6. ການກໍານົດເສັື້ນເຂດຊາຍແດນຂອງພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ:

ນາດການປົກຄອງ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິນ
ີ່ /ເພືີ່ອນບ້ານທີ່ນໍາໃຊ້

ການກໍານົດເສັື້ນ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ບ?

1

1

2

1

2

ດິນບໍ່ຮັບຮູ້
2: ຊາຍແດນຂອງເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຮັບຮູ້ຈາກອໍາ
ນາດການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິນ
ີ່ /ເພືີ່ອນບ້ານທີ່ນໍາ
ໃຊ້ດິນ ແຕ່ການກໍານົດເສັື້ນແມ່ນບໍ່ ເໝາະສົມ
3: ຊາຍແດນຂອງເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຮັບຮູ້ຈາກອໍາ
ນາດການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິນ
ີ່ /ເພືີ່ອນບ້ານທີ່ນໍາ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ໃຊ້ດິນ ແລະ ການກໍານົດເສັື້ນແມ່ນເໝາະສົມ

ຄະແນນ 2: ມການກໍານົດເສັນ
ື້ ເຂດແດນປູ່າສະຫງວນຕາມແຜນທີ່, ໄດ້ຕິດຕັງື້ ປ້າຍ ປ້າຍໃຫຍ່ 8 ປ້າຍ, ປ້າຍນ້ອຍ 500 ປ້າຍ ແລະ ຫັກໝາຍ 200 ຫັກ ແຕ່ຍັງບທ
ໍ່ ັນ
0: ບມ
ໍ່ ແຜນການຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະ ຫງວນ
1: ແຜນການຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
ແມ່ນກໍາລັງມການກະກຽມ ຫື ໄດ້ກະກຽມແລ້ວ ແຕ່ບໄໍ່ ດ້
ມການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ

7. ແຜນການຄຸ້ມຄອງ: ມແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໄດ້ຖກຈັດຕັື້ງ

1

ປະຕິບັດບ?

2: ມແຜນການຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
2 ແຕ່ມການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດພຽງບາງສ່ວນ ເນືອ
ີ່ ງຈາກບັນຫາ

1

ຂຈ
ໍ້ ໍາກັດທາງດ້ານທນ ຫື ຍ້ອນບັນຫາອນ
ີ່ ໆ
3: ມແຜນການຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
ແລະ ຖກຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ

ຄະແນນ 2: ໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮ່າງແຜນຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງຈອງ 5 ປີ (2021-2025) ສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ພວມລຖ້າການຮັບຮອງຂອງ
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ
7.a ຂະບວນການວາງແຜນ: ຂະບວນການວາງແຜນໄດ້ເປີດໂອກາດອັນດໃຫ້
0: ບໍ່ແມ່ນ
1

1

1

1

1: ແມ່ນ

ກັບຄູ່ງານຫັກໃນການມສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ
7.b ຂະບວນການວາງແຜນ: ມການສ້າງຕາຕະລາງ ແລະ ຂະບວນການທົບ

ຄະແນນ1: ຂະບວນການວາງແຜນໄດ້ມການກະກຽມ ແລະ ເອກະພາບກັບຫາຍພາກສ່ວນເຂົາື້ ຮ່ວມ ຂັນ
ື້ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ແມ່ຍິງ,

ທວນຄືນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ
7.c ຂະບວນການວາງແຜນ: ຜົົນຂອງການຕິດຕາມ, ການຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ການ

ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມການຈັດຕັື້ງເທືີ່ອ

0
1

ປະເມນ ແມ່ນໄດ້ນໍາມາໃຊ້ໃນການວາງແຜນ
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ບໍ່ແມ່ນ

1

-

1: ແມ່ນ
0: ບໍ່ແມ່ນ

ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມການຈັດຕັື້ງ ແລະ ເຮັດການປະເມນເທືີ່ອ

1: ແມ່ນ

0: ບໍ່ມແຜນວຽກປະຈໍາ

8. ແຜນວຽກປະຈໍາ: ມແຜນວຽກປະຈໍາ ແລະ ໄດ້ມການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດຕາມແຜນບ?
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

-

-

1

1

2

1: ມແຜນວຽກປະຈໍາ ແຕ່ມການປະຕິບັດພຽງບາງກິດຈະກໍາ

2 2: ມແຜນວຽກປະຈໍາ ແລະ ມການປະຕິບັດຫລາຍກິດຈະກໍາ
3: ມແຜນວຽກປະຈໍາ ແລະ ປະຕິບັດທຸກກິດຈະກໍາ

ຄະແນນ 2: ມຂະບວນການວາງແຜນ ວຽກປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາງວດ ແລະ ປະຈໍາປີຂອງກອງຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກຄືແຜນວຽກຂອງ

0: ມຂມ
ໍ້ ນ
ູ ບາງສ່ວນ ຫື ບມ
ໍ່ ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບທີ່ຢອ
ູູ່ າໃສ,
ຊະນິດພັນພດ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນາທໍາຂອງ
ເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ
1: ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບທີ່ຢອ
ູູ່ າໃສ, ຊະນິດພັນພດ, ຂະບວນ
ການດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນາທໍາຂອງເຂດພືນ
ື້ ທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນບພ
ໍ່ ຽງພ
ໃນການສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
2: ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບທີ່ຢອ
ູູ່ າໃສ,ຊະນິດພັນພດ, ຂະບວນການ
9. ການຮັກສາແຫ່ງຂໍ້ມນ
ູ ຊວະນາໆພັນ: ທ່ານມຂໍ້ມນ
ູ ພຽງພສໍາລັບຄຸ້ມ

1

ຄອງເຂດພືື້ນທີ່ດັົ່ງກ່າວ?

1

1

2

ດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນາ
2 ທໍາຂອງ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນພຽງພສໍາລັບບາງເຂດພືນ
ື້ ທີ່ທີ່
ມຄວາມສໍາຄັນໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
3: ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບທີ່ຢອ
ູູ່ າໃສ, ຊະນິດພັນພດ, ຂະບວນ
ການດ້ານລະບົບນິເວດວິ ທະ ຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນາທໍາຂອງ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນພຽງພສໍາລັບທຸກປູ່າ
ສະຫງວນໃນການສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ ແລະ
ການຕັດສິນໃຈ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 2: ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຍັງບມ
ໍ່ ຄວາມພຽງພເທົົ່າທີ່ຄວນ, ຂໃໍ້ ນການວາງແຜນຄຸມ
້ ຄອງແມ່ນໄດ້ຈາກການສໍາພາດ ຊາວບ້ານ, ໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງບ້ານ

0: ລະບົບປົກປັກຮັກສາ (ການເລາະລາດຕະເວນ, ການອະນຸຍາດ
ແລະ ອີ່ນໆ) ແມ່ນບໍ່ມ ຫື ບໍ່ມປະສິດທິຜົນໃນການຄອບຄຸມການ
ເຂົື້າອອກ/ການຊົມໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ
1: ລະບົບການປົກປັກຮັກ ສາແມ່ນມບາງປະສິດທິຜົນໃນການ

10. ລະບົບປົກປັກຮັກສາ: ມລະບົບປົກປັກຮັກສາເພືີ່ອຄອບຄຸມການ
ເຂົື້າ-ອອກ/ການຊົມໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດພືື້ນທີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບ?

ຄຸ້ມຄອງການເຂົື້າອອກ /ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ

-

-

-

1

1

1 2: ລະບົບປົກປັກຮັກສາແມ່ນມປະສິດທິຜົນຫລາຍພສົມຄວນ
ໃນການຄອບຄຸມການເຂົື້າ-ອອກ/ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ

3: ລະບົບການປ້ອງກັບຫລາຍຢູ່າງ ຫື ທັງໝົດແມ່ນມປະສິດທິ
ຜົນໃນການຄອບຄຸມການເຂົື້າອອກ/ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ລະບົບປົກປັກຮັກສາຄຸມ
້ ຄອງການເຂົາື້ -ອອກ ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ສ້າງຈຸດກວດກາປະຈໍາເສັນ
ື້ ທາງເຂົາື້ -ອອກ 2 ຈຸດ ແລະ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້

0: ບໍ່ມການສໍາຫລວດ ຫື ດໍາເນນວຽກການຄົື້ນຄ້ວາໃດໆໃນເຂດ
ປູ່າສະຫງວນ
1: ມການດໍາເນນການຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ສໍາຫລວດບາງຢູ່າງ ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ

11. ການຄົື້ນຄ້ວາ: ມແຜນການອົບຮົມການສໍາຫລວດການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ວຽກງານຄົື້ນຄ້ວາອັນໃດບ?

ສະຫງວນ

-

-

-

2: ມການພິຈາລະນາການສໍາຫລວດ ແລະ ວຽກງານຄົື້ນຄ້ວາ

-

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ
ປູ່າສະຫງວນ
3: ມຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນສົມບຸນແບບ, ປະສົມປະສານການສໍາຫລວດ
ແລະ ການຄົື້ນຄ້ວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈ າເປັນດ້ານການຄຸ້ມ
ຄອງ

ມການສໍາຫວດນົກຂອງນັກສກສາ ປທ ຄະນະປູ່າໄມ້ ແຕ່ຍັງບມ
ໍ່ ບົດລາຍງານໃຫ້ກອງຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ບໍ່ມການດໍາເນນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃດໆ
1: ມການດໍາເນນການຄຸ້ມຄອງແຕ່ຍັງມໜ້ອຍ, ສໍາລັບການຄຸ້ມ
ຄອງທີ່ຢູູ່ອາໃສ, ຊະນິດພັນພດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ
ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາທໍາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

12. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ: ໄດ້ມການດໍາເນນການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນຄືແນວໃດ?

2: ມຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢູ່າງສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢູູ່ອາໃສ,

-

-

-

1

1

1.0

ຊະນິດພັນພດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາ
ທໍາ ໄດ້ຮັບ(ລະດັບປານກາງ)ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຕ່ບາງບັນຫາ
ທີ່ສໍາຄັນບໍ່ໄດ້ມການແກ້ໄຂ
3: ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢູູ່ອາໃສ,
ຊະນິດພັນພດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາ
ທໍາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແບບຕໍ່ເນືີ່ອງ ຫື ເຕັມຮູບແບບ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນເຫັນໄດ້ວ່າຫາຍພາກສ່ວນໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ນອກຈາກການຄຸມ
້ ຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ດໍາລັດ ແລ້ວ ຂັນ
ື້
0: ບໍ່ມພະນັກງານ
1: ຈໍານວນພະນັກງານບໍ່ພຽງພເພືີ່ອປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຄຸ້ມ

13. ຈໍານວນພະນັກງານ: ມພະນັກງານພຽງພສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ
ສະຫງວນບ?

ຄອງ

-

1

1

1

1

1 2: ຈໍານວນພະນັກງານມໜ້ອຍກວ່າຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການເພືີ່ອດໍາ
ເນນກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງ

3: ຈໍານວນພະນັກງານແມ່ນພຽງພສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຄຸ້ມຄອງເຂດພືື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ມຈໍານວນພະນັກງານລັດ 10 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ແລະ ມພະນັກງານອາສາສະໝັກ 5 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກກັບປູ່າສະຫງວນ (9 ຄົນ ປະຈໍາຢູຫ
ູ່ ້ອງການພາກສະໜ

0: ພະນັກງານຂາດທັກສະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ
ສະຫງວນ
1: ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ທັດສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

14. ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ: ໄດ້ມການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມໃຫ້
ກັບພະນັກງານເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມເປົາົ້ ໝາຍການຄຸ້ມຄອງ?

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຍັງມໜ້ອຍ

-

1

1

1

1

1 2: ການຝຶກອົບຮົມພະ ນັກງານ ແລະ ທັກສະແມ່ນມພຽງພ ແຕ່
ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕືີ່ມເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມເປົົ້າໝາຍ
ການ ຄຸ້ມຄອງ
3: ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານແລະ ທັກສະແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມງານ ເຊັນ
ົ່ ວ່າ: ດ້ານການໂຄສະນາເຜຍແຜ່ວຽກງານອະນຸລັກ, ການນໍາໃຊ້ສະມາດ, ການ
0: ບໍ່ມງົບປະມານສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ
1: ການສະໜອງທນຍັງບໍ່ທັນພຽງພສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການ
ຄຸ້ມຄອງຂັື້ນພືື້ນຖານແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ກັບ

15. ງົບປະມານທີ່ມໜູນວຽນ: ມງົບປະມານໜູນວຽກພຽງພບ?

-

2

2

-

1

0.5

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
2: ງົບປະມານທີ່ມຢູູ່ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຕືີ່ມເພືີ່ອບັນລຸຜົນຕາມເປົົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງ
3: ງົບປະມານທີ່ມຢູູ່ແມ່ນພຽງພ ແລະ ສະໜອງໄດ້ຕາມເປົົ້າ
ໝາຍການຄຸ້ມຄອງຂອງ ປູ່າສະຫງວນ

ຄະແນນ 0.5: ປູ່າສະຫງວນມງົບຈໍາກັດ ຊງີ່ ບພ
ໍ່ ຽງພໃນການໝູນວຽນງົບ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກ ກິດຈະກໍາ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ບໍ່ມຄວາມໝັນ
ື້ ຄົງດ້ານງົບປະມານສໍາລັບ ປູ່າສະ ຫງວນ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຂື້ນຢູູ່ກັບພາຍນອກທັງໝົດ ຫື ຂື້ນຢູູ່ກັບ
ການສະໜອງທນ
1: ການຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານແມ່ນມໜ້ອຍ ແລະປູ່າ
ສະຫງວນ ຈະບໍ່ມຄວາມຂ່ອງໂຕຖ້າປະສະຈາກແຫ່ງທນພາຍນອກ

16. ການຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານ: ງົບປະມານມຄວາມ ໝັື້ນຄົງບ?

-

1

1

-

0.5

2: ມຄວາມຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານສໍາລັບການດໍາເນນງານປະ
ຈໍາວັນຂອງ ປູ່າສະຫງວນ ແຕ່ມຫລາຍການແປູ່ງແປງ ແລະ ການ
ລິເລີ່ມໃໝ່ ແມ່ນຍັງຂື້ນກັບແຫ່ງທນພາຍນອກ
3: ມຄວາມຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານສໍາລັບ ປູ່າສະ ຫງວນ ແລະ
ຈໍາເປັນຕ້ອງມການການຄຸ້ມຄອງ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 0.5: ມງົບພຽງເລັກນ້ອຍສໍາລັບພະນັກງານ ແຕ່ບມ
ໍ່ ຄວາມໝັື້ນຄົງປານໃດທາງດ້ານງົບປະມານຫລັງສນ
ື້ ສຸດໂຄງການຍ່ອຍ

0: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນຍັງອ່ອນແອຫລາຍ ແລະ ມ
ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບການກໍ່ໃຫ້ເກດຜົນກະທົບໃນທາງລົບ(ເຊັົ່ນ.
ການອະນຸມັດງົບປະມານຊັກຊ້າໃນສົກງົບປະມານ)

17. ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານເພືີ່ອຕອບສະ
ໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ?

1: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດບໍ່ໄດ້ດ ແລະ ຂັດຂວາງ

-

1

1

1

1

1.5 ກັບການສ້າງຜົນສໍາເລັດ
2: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດໄດ້ດສົມຄວນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ
3: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດໄດ້ດ ແລະ ເປັນໄປຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1.5: ການນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານລວມທັງການສະຫູູບແມ່ນໄດ້ດສົມຄວນແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄືນ ໃນດ້ານການສະຫູູບໃຫ້ທັນກັບເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ປະຈຸບັນ
0: ມອຸປະກອນບາງຈໍານວນ ຫື ບໍ່ມອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກສໍາລັບຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
1: ມອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບາງຈໍານວນ

18. ອຸປະກອນ: ມອຸປະກອນພຽງພສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ
ຄຸ້ມຄອງ?

1

2

2

1

2

1

ແຕ່ບໍ່

ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງເກືອບ

ທັງໝົດ
2: ມອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແຕ່ຍັງມບາງ
ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງ
3: ມອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກພຽງພ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ປະຈຸບັນອຸປະກອນເຄືອ
ີ່ ງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ແມ່ນມແລ້ວຈໍານວນໜືີ່ງ ໂດຍຈັດຊືພ
ື້ າຍໃຕ້ໂຄງການ LENS2 ແຕ່ຍັງບພ
ໍ່ ຽງພກັບໜ້າ
0: ມການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍ ຄວາມ
ສະດວກບາງຄັື້ງຄາວ ຫື ບໍ່ມເລຍ
1: ມການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ

19. ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ: ໄດ້ມການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
ເປັນປະຈໍາບ?

1

1

1

1

1

1.0

ສະດວກບາງຄັື້ງຄາວ
2: ມການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກເປັນພືື້ນຖານ
3: ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນ ຖກບໍາລຸງ
ຮັກສາເປັນຢູ່າງດ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ໄດ້ມການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ທໍາຄວາມສະອາດຕາມຫັກການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕາມລະບຽບການຂອງລັດວາງອອກ ແລະ ຕາມຄູ່
0: ບໍ່ມການສກສາ ແລະ ແຜນງານປູກຈິດສໍານກ
1: ມຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ມການສກສາແລະແຜນງານປູກຈດສໍານກ
ພຽງບາງຄັື້ງຄາວ

20. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການປູກຈິດສໍານກ: ໄດ້ມແຜນການດ້ານ
ແຜນງານການສກສາເຊືີ່ອມໂຍງກັບເປົາົ້ ໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການບ ?

2: ມການສກສາ ແລະ ແຜນງານປູກຈິດສໍານກ ແຕ່ສາມາດ

1

1

1

1

1

1.5 ປະຕິບັດໄດ້ພຽງບາງສ່ວນແລະສາມາດປັບປຸງໄດ້
3: ແຜນງານການປູກຈິດສໍານກ ແລະ ການສກສາແມ່ນມຄວາມ
ເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງຄົບຖ້ວນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1.5: ກົມປູ່າໄມ້ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທມງານປູກຈິດສໍານືກແຂວງ ເຮັດໃຫ້ມຄວາມສາມາດພສົມຄວນ. ໄດ້ມການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດແຜນວຽກໃນການ ໂຄສະນາ

0: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນາໍໍ້ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ
ແມ່ນບໄໍ່ ດ້ຮັບການ ຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ກິດຈະກໍາ/ບັນດານະໂຍບາຍແມ່ນເປັນ
ສິງີ່ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກດຄວາມເສຍຫາຍຕກ
ໍ່ ານຢູລ
ູ່ ອດຂອງພືນ
ື້ ທີ່
1: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນາໍໍ້ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ
ແມ່ນບໄໍ່ ດ້ຄໍາໜງເຖງຄວາມຕ້ອງການຂອງປູ່າສະຫງວນ
ໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ບໄດ້ສ້າງຄວາມ

21. ການວາງແຜນທີ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ: ການວາງແຜນທີ່ດິນ
-

ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າແມ່ນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຢູູ່ໃນ ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ສະໜ

-

1

1

ອງທນເພືີ່ອສ້າງຜົນສໍາເລັດຕາມເປົາົ້ ໝາຍ?

ເສຍຫາຍໃຫ້ກັບພືນ
ື້ ທີ່
2: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນາໍໍ້ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ
ແມ່ນໄດ້ຄໍາໜງເຖງຄວາມຕ້ອງການຂອງ ປູ່າສະຫງວນ
ໃນໄລຍະຍາວໄດ້ບາງສ່ວນ
3: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນາໍໍ້ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ
ແມ່ນໄດ້ບັນຈຸເຂົາື້ ໃນແຜນການທັງໝົດຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງ ປູ່າສະຫງວນ ໃນໄລຍະຍາວ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

21a. ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ນໍໍ້າສໍາລັບການອະນຸລັກດ້ານທີ່ຢູູ່ອາ

ເປົາົ້ ໝາຍໃນການຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີ່ດນ ແລະ ປູ່າໄມ້ແມ່ນໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງການປົກປັກຮັກສາຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸງູ່ ຈອງ,ຍ້ອນວ່າການວາງ

ໃສ: ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນເຂດຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພູມສັນຖານ
ທີ່ນອນຢູູ່ໃນ ປູ່າສະຫງວນ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ

-

ສິີ່ງແວດລ້ອມ(ເຊັົ່ນ: ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາຂອງການໄຫລຂອງນໍໍ້າ,

-

-

0

-

-

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ

ລະດັບມົນລະຜິດໃນອາກາດ ແລະ ອີ່ນໆ.) ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ກັບສິີ່ງທີ່ຢູູ່
ອາໃສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

21b. ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ນໍໍ້າສໍາລັບການອະນຸລັກດ້ານທີ່ຢູູ່ອາ
ໃສ: ການຄຸ້ມຄອງເສັື້ນທາງເດນເຊືີ່ອມໂຍງກັບ ປູ່າສະຫງວນ ເພືີ່ອສ້າງເສັື້ນທາງ
ຜ່ານໃຫ້ກັບສັດປູ່າໄປຫາທີ່ຢູູ່ອາໃສທີ່ສໍາຄັນຢູູ່ນອກເຂດພືື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ

-

0

-

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ

(ເຊັົ່ນ. ເພືີ່ອສ້າງເສັື້ນທາງໃຫ້ປາທີ່ມັກເຄືອນຫຍ້າຍປາຈາກເຂດນໍໍ້າຈດໄວວາງໄຂ່
ຢູູ່ຈຸດຕ່າງໆ ແລະ ທະເລ, ຫື ສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ປາໄດ້ເຄືີ່ອນຫຍ້າຍ).

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

21c. ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ນໍໍ້າສໍາລັບການອະນຸລັກດ້ານທີ່ຢູູ່ອາ
ໃສ: " ການວາງແຜນເປັນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດ້ານລະບົບ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ / ຫື ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຊະນິດພັນພດໃດໜງີ່ ໂດຍ

ຂື້ນກັບຂະໜາດຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ(ເຊັື້ນ: ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ
ເວລາຂອງນໍໍ້າທີ່ໄຫລໄປລໍ່ລ້ຽງພັນພດສະເພາະໃດໜງີ່ , ການຄຸ້ມຄອງໄຟ ເພືີ່ອ
ຮັກສາສິີ່ງທີ່ມຊວິດອາໃສຢູູ່ທົົ່ງພຽງຊາວານາ ແລະ ອີ່ນໆ)"

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

-

-

-

0

-

-

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ

0: ບໍ່ມການພົວພັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ດິນ
1: ມພົວພັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານໄກ້
ຄຽງ ຫື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ດິນ ແຕ່ມການຮ່ວມ
ມືໜ້ອຍ ຫື ບໍ່ມການຮ່ວມມື

22. ພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນຖຸລະກິດໄດ້ມການຮ່ວມມື:
ໄດ້ມການຮ່ວມມືດ້ານການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ດິນຮ່ວມກັນບ?

-

0

-

-

2: ມການພົວພັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ
ພາກສ່ວນ ພະນັກງານໄກ້ຄຽງ ຫື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນໍໍ້າ
ແລະ ດິນ ແຕ່ມການຮ່ວມມືບາງສ່ວນ
3: ມການພົວພັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານ
ໄກ້ຄຽງເປັນປົກກະຕິ ຫື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ດິນ
ແລະ ມການຮ່ວມມືທີ່ຍືນຍົງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດມບໍ່ໄດ້ມການ
ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ
ສະຫງວນ
1: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດມໄດ້ປະສ່ວນບາງ
ຢູ່າງໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ບໍ່ມບົດບາດ

23. ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດມ

ໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ

ອາໃສຢູູ່ ຫື ນໍາໃຊ້ ປູ່າສະຫງວນ ເປັນປະຈໍາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການ

1

1

1

-

2: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດມປະກອບສ່ວນ
ໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈບາງຢູ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມ

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບ ?

ຄອງ ແຕ່ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
3: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດມປະກອບສ່ວນ
ໂດຍກົງໃນທຸກໆການຕັດສິນໃຈກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ
ເຊັົ່ນ. ການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ

ບມ
ໍ່ ຊົນເຜົົ່າພືນ
ື້ ເມືອງເດມໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ (ບປ
ໍ່ ະເມນບມ
ໍ່ ຄົນພືນ
ື້ ເມືອງອາໃສ)

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ຊຸມຊົນທ້ອງຖນ
ີ່ ບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນໃນການຕັດສິນໃຈ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ.
1: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
ີ່ ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນໃນການປຶກສາຫາລືຈໍາ
ນວນໜງີ່ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ບໍ່ມບົດບາດໂດຍກົງໃນການ

24. ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ: ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນທີ່ຕັື້ງຖິີ່ນຖານຢູູ່ ຫື ໄກ້ຄຽງ ປູ່າ
ສະຫງວນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນການຄຸ້ມຄອງບ?

-

1

1

2

1

ຄຸ້ມຄອງ.

2 2: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
ີ່ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜງີ່ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ການ
ປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົື້າສາມາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
3: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
ີ່ ມສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕົວຢູ່າງ: ການຄຸ້ມ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄອງຮ່ວມ.

ຄະແນນ 2: ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນທີ່ຕງັື້ ຖິີ່ນຖານຢູູ່ ໄກ້ຄຽງ ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸມ
້ ຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ ໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ

24 a. ຜົນກະທົບຕຊ
ໍ່ ຸມຊົນ: ມການສືສ
ີ່ ານກັນຢູ່າງເປີດເຜຍ ແລະ
ໄວ້ໃຈກັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ / ຫື ປະຊາຊົນພືນ
ື້ ເມືອງ, ບັນດາຄູ່

-

-

-

1

-

1

-

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ

ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການພືນ
ື້ ທີ່ປົກປັກຮັກສາ.
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ
24 b. ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ: ໂຄງການໄດ້ສງົົ່ ເສມສະຫວັດດການຂອງ
ຊຸມຊົນ. ໃນຂະນະທີ່ການອານຸລັກແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງ ປູ່າສະຫງວນ

-

1

1

1

1

-

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ

ກໍ່ກໍາລັງຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ.
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ
24 c. ຜົນກະທົບຕຊ
ໍ່ ຸມຊົນ: ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ / ຫື ປະຊາຊົນພືນ
ື້ ເມືອງໄດ້
ສະໜັບສະໜູນ ປູ່າສະຫງວນ ຢູ່າງຫ້າວຫັນ.

-

1

1

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

1

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ
0: ປູ່າສະຫງວນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດເລຍຕໍ່
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
ີ່ .
1: ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ອາດເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ

25. ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້
ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ຕົວຢູ່າງ: ລາຍຮັບ,

ໄດ້ວາງແຜນເພືີ່ອພິຈາລະນາເຖິງການພັດທະນາສິີ່ງເຫົົ່ານ.ື້

-

2

3

2

2

2 2: ມຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈໍານວນໜືງີ່ ໃຫ້ແກ່ຊຸມ
ຊົນ.

ການຈ້າງງານ, ຈ່າຍຄ່າບລິການດ້ານສິງີ່ ແວດລ້ອມບ?
ໍ່

3: ມຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ່ຍຫວງຕໍ່ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິນ
ີ່ ຈາກກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປູ່າສະຫງວນ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 2: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນຕົນ
ື້ ແມ່ນການ ເກັບກູ້ເຄືອງປູ່າຂອງດົງ ຕາມລະດູການ (ເຫັດກໍ່ແດງ, ໝ
0: ບໍ່ມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນຢູູ່ໃນ ປູ່າສະຫງວນ.
1: ມການຕິດຕາມປະເມນຜົນບາງຄັື້ງຄາວ, ແຕ່ບໍ່ມຍຸດທະ
ສາດລວມ ແລະ/ ຫື ການເກັບກໍາຜົນໄດ້ຮັບຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ.

26. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ: ກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບ
ການຕິດຕາມຕໍ່ການປະຕະບັດ ໜ້າທີ່ບ?
ໍ່

2: ມການຕົກລົງເຫັນດ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ

1

1

2

2

2

1 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ໄດ້ສົົ່ງຜົນຕໍ່ການຄຸ້ມ
ຄອງ.
3: ມລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນເປັນຢູ່າງດ, ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢູູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ຄະນະຊນ
ື້ ໍາໂຄງການຍ່ອຍ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັນ
ື້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ມການຊຸຍູ້ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນຜົນໄດ້ຮັບ ຕກ
ໍ່ ັບ

0: ບມ
ໍ່ ສງີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການໄດ້ລະບຸໄວ້.
1: ສງີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການບລິການບທ
ໍ່ ັນ ເໝາະສົມສໍາລັບການມາທ່ອງທ່ຽວ
ໃນປະຈຸບັນ.
27. ສິງີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ:ສິງີ່ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວພຽງພບ?

-

-

-

0

-

2: ສງີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການບລິການແມ່ນພຽງພສໍາລັບການມາທ່ອງທ່ຽວໃນ
ປະຈຸບັນແຕ່ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
3: ສິງີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການບລິການແມ່ນດເລດສໍາລັບການມາທ່ອງທ່ຽວປະຈຸ
ບັນ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ມການຕິດຕພ
ໍ່ ຽງເລັກນ້ອຍ ຫື ບມ
ໍ່ ເລຍລະຫວ່າງຜູ້
ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດໍາເນນການດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ນໍາໃຊ້
ປູ່າສະ ຫງວນ.
1: ມການຕິດຕລ
ໍ່ ະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດໍາເນນການ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເກັບໄວ້ໃຫ້ແກ່
ບັນຫາການບລິຫານ ແລະ ກົດລະບຽບ.

28. ຜູ້ດໍາເນນການການທ່ອງທ່ຽວດ້ານການຄ້າ: ຜູ້ດໍາເນນການ
ການທ່ອງທ່ຽວດ້ານການຄ້າປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ
ສະຫງວນ ບ?

2: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດໍາເນນການ
-

-

-

0

ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຈໍາກັດໃນການສະໜັບສະໜູນ
ປະສົບການຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງ
ປູ່າສະຫງວນ.
3: ມການຮ່ວມມືເປັນຢູ່າງດລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ
ຜູ້ດໍາເນນການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນການສະນັບສະໜູນ
ປະສົບການຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງ
ປູ່າສະຫງວນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າທໍານຽມທີ່ໃຊ້ມເຫດຜົນ, ແຕ່ກໍ່ບມ
ໍ່ ການ
ເກັບ.
1: ມການເກັບຄ່າທໍານຽມ, ແຕ່ບໄໍ່ ດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່
ປູ່າສະຫງວນ ຫື ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນ.
29. ຄ່າທໍານຽມ:(ຕົວຢູ່າງ: ຄ່າບລິການ ຫື ຄ່າປັບໃໝ) ທີ່ໄດ້ສະເໜ,
ມັນຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນບ ?

-

-

-

0

2: ມການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່

-

ພືນ
ື້ ທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະ ພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນ.
3: ມການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢູ່າງ
ຫວງ ຫາຍຕພ
ໍ່ ນ
ືື້ ທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງຕົນ.

ບໄໍ່ ດ້ມການເກັບຄ່າທໍານຽມໃດໆ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

0: ຊວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນາທໍາທີ່ສໍາຄັນຫາຍອັນແມ່ນຫຸດລົງຢູ່າງຮ້າຍແຮງ.
1: ຊວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ
ທະນາທໍາຈໍານວນໜີ່ງແມ່ນຫຸດລົງຢູ່າງຮ້າຍແຮງ.

30. ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າທີ່ສໍາຄັນຂອງ ປູ່າສະຫງວນ

1

ເມືີ່ອທຽບກັບເວລາທີ່ຄັດເລືອກທໍາອິດມຫຍັງແດ່?

1

1

1

1

1

2: ຊວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ
ທະນາທໍາຈໍານວນໜີ່ງແມ່ນຫຸດລົງ ແຕ່ຄຸນຄ່າທີ່ສໍາຄັນທີ່
ສຸດບໄໍ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍ.
3: ຊວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນາທໍາແມ່ນຍັງຢູຄ
ູ່ ົບຖ້ວນ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ລະບົບນິເວດໄດ້ມການປູ່ຽນແປງ ຫື ປະຊາກອນຂອງສັດບາງຊະນິດທີ່ສໍາຄັນ ໄດ້ຫຸດລົງ ເຊັນ
ົ່ : ກະທິງ, ເສືອດາວ, ເສືອໂຄ່ງ, ກວາງ...

30a: ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ການປະເມນຜົນເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າ ແມ່ນອງຕາມ

0

ການຄົນ
ື້ ຄວ້າ ແລະ/ຫື ການຕິດຕາມ.

-

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ
30b: ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າການຄຸມ
້ ຄອງສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັງື້
ປະຕິບັດ ເພືອ
ີ່ ແກ້ໄຂໄພຄຸກຄາມຕຊ
ໍ່ ວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ
ຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນາທໍາ.
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

-

-

-

0

-

-

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ

30c: ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ກິດຈະກໍາທີ່ຮັກສາຊວະນາໆພັນທີ່ສໍາຄັນ,
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນາທໍາ ແມ່ນເປັນກິດຈະກໍາ ໜີ່ງ

-

-

-

1

-

1

0: ບໍ່ແມ່ນ
1: ແມ່ນ

ຂອງການຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນ.
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ນເື້ ປັນໜ້າວຽກສໍາຄັນ ຂອງການຄຸມ
້ ຄອງປູ່າສະຫງວນ.
6

21

29

35

36

38

ສັງລວມປີ 2020
ລວມສະເລຍ 5ປີ

ການສັງລວມຕົວເລກຈາກແບບຟອມການປະເມນ(ຄໍາຖາມ

5.88

21

28.43

33.82

35.29
35.29

ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ທຽບຖານ
ຢັົ້ງຢືນຈາກ
ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້

38

37.25

1 ຫາ 30)

ເປົາົ້ ໝາຍ
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ກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ)

ຜູ້ສັງລວມ

