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ຄູຸ່ມລືະບບົຄວບຄ ມການຜະລິດພາຍໃນຂອງກ ຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ 
Internal Control System (ISC) 

    
1. ຄາໍນາໍ 
1.1 ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 
 ການຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ ສປປລາວ ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ກ ຍັງເປັນການຜະລິດແບບຂະໜາດນ້ອຍ ກະແຈກກະຈາຍ
ແບບຫົວໜຸ່ວຍເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ຈໍານວນນ ີ່ງກ ມີການຜະລິດແບບກ ຸ່ມ, ແບບສະຫາກອນທີີ່ເປັນໜ ໍ່ແໜງໃຫ້ແກຸ່
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກນັບມືັ້ນັບຫລາຍຂືັ້ນ. ຍ້ອນວຸ່າຍ ກເປີດກວ້າງ ສປປລາວໄດ້ມີການ
ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ ກ ຄືການແຂຸ່ງຂັນກັບພາຍນອກ. ອິງໃສຸ່ທຸ່າແຮງພາຍໃນ 
ເພືີ່ອການແຂຸ່ງຂັນກັບອາຊຽນ ກ ຄືພາຍນອກ ພັກເຮົາໄດ້ຖືເອົາກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ກະສີກໍາອິນຊີເປັນຍ ດທະສາດ
ຫລັກໃນສົົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ.  ສະນັັ້ນ, ຜຸ່ານມາທາງກົມປູກຝັງ ກ ໄດ້ອອກແຮງພັດທະນາ ນິຕິກໍາ 
ແລະ ກໍານົດຫລັກການ ອອກມາເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານກະສິກ ທີີ່ດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ. 
ແຕຸ່ ຜຸ່ານມາເຫັນວຸ່າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງຊາວກະສິກອນລາຍບ ກຄົນເພືີ່ອຮັບການຢັັ້ງຢືນແມຸ່ນພົບຄວາມ
ຫຍ ້ງຍາກຫລາຍ ຍ້ອນຫລາຍສາຍເຫດເຊຸ່ນ: ຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນການຂ ການຢັັ້ງຢືນ, ຂະບວນການ
ປະກອບເອກກະສານ, ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການ ບວກກັບຜົນຕອບສະໜອງ ແລະ ສິີ່ງດ ງດູດກ 
ຍັງມີນ້ອຍ.  ເຮັດໃຫ້ຊາວສວນບ ໍ່ມີຄວາມດ ງດູດ ແລະ ກະຕືລືລົັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືີ່ອຫ ຼຸດຜຸ່ອນບັນຫາດັົ່ງກຸ່າວ ທາງ

ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຈິີ່ງແນຸ່ໃສຸ່ສົົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນກ ຸ່ມ ແລະ ຂ ການຢັັ້ງຢືນແບບກ ຸ່ມ. ດັົ່ງນັັ້ນ, 
ເອກກະສານສະບັບນີັ້ແມຸ່ນຈ ດປະສົງແນະນໍາກຸ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງກ ຸ່ມ, ບົດບາດໜ້າທີີ່ຂອງກ ຸ່ມ ແລະ ການສ້າງ
ລະບົບຄວບຄ ມມາດຕະຖານພາຍໃນ ເພືີ່ອຄວບຄ ມ ແລະ ເບິີ່ງແຍງ ລະບົບການຜະລິດ ແລະ ມາດຕະຖານຄ ນ
ນະພາບ ຢູ່ໃນກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພືີ່ອກ້າວໄປສູຸ່ການຜະລິດທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ, ໄດ້ຄ ນນະພາບຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ແລະ ສາມາດແຂຸ່ງຂັນໄດ້ກັບຕະຫລາດເສລີ. 
  
2. ຈ ດປະສງົ 
 - ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກຸ່ການສ້າງກ ຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດ,ີ ຊຸ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນແຕຸ່ລະ

ຕໍາແໜຸ່ງເຂົັ້າໃຈແຈ້ງກຸ່ຽວກັບບົດບາດໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ ສາມາດເຮັດໜ້າທີີ່ໄດ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງເໝາະສົມ. 
-  ຮັບປະກັນໃຫ້ກ ຸ່ມສາມາດ ຄ ້ມຄອງ ການປະຕິບັດມາດຕະຖານກະສິກໍາທີີ່ດີ ໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານຄ ນນະພາບ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດ.ີ  
3. ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້
 ຄູຸ່ມື ການສ້າງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ ມີຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ດັົ່ງນີັ້: 

- ແນະນໍາກຸ່ຽວກັບໂຄງຮຸ່າງການຈັດຕັັ້ງກ ຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງແຕຸ່ລະສະມາຊິກຂອງກ ຸ່ມ 
- ການສົົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ກຸ່ຽວກັບ ການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີໃຫ້ແກຸ່ກ ຸ່ມ ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສົນໃຈ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້

ປັນຍາຊົນ. 
- ການຈັດການລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດໃຫ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານກະສິກໍາທີີ່ດ.ີ 

4. ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງກ ຸ່ມ 
 ກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການກໍານົດທິດທາງ ແລະ ແຜນການພັດທະນາຂອງກ ຸ່ມ ໃຫ້ໄປຕາມ
ທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ - ລັດຖະບານ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຜະລິດ ແບບກ ຸ່ມຍັງສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ ຸ່ງ
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ທ ນ ແລະ ການຊຸ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກພາກສຸ່ວນຕຸ່າງໆໄດ້ງຸ່າຍຂ ັ້ນ ແລະ ພ້ອມທັງເພີັ້ມອໍານາດໃນການ
ແຂຸ່ງຂັນ ທາງດ້ານລາຄາ ແລະ ຕະຫ າດອີກດ້ວຍ. 
5. ໂຄງຮຸ່າງການຈດັຕັັ້ງກ ຸ່ມ 

ໂຄງຮຸ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງກ ຸ່ມ ຄອບຄົວຕົວແບບການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ  ປະກອບດວ້ຍຫົວໜ້າກ ຸ່ມ ແລະ 
ຄະນະກ ຸ່ມ ຈໍານວນໜ ີ່ງ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງປະກອບມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານວຽກງານຕຸ່າງໆເຊັົ່ນ: ວຽກງານຄວບຄ ມ

ລະບົບຄ ນນະພາບ, ວຽກງານວິຊາການ, ວຽກງານການຕະຫ າດ ແລະ ກອງທ ນ-ສະຫວັດດີການກ ຸ່ມເປັນ ຕົັ້ນ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ຄະນະກ ຸ່ມ 

 ຄະນະກ ຸ່ມຈະປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າກ ຸ່ມ, ຮອງຫົວໜ້າກ ຸ່ມ2ທຸ່ານຫລືຈໍານວນນ ີ່ງ, ຜູ້ຮັບຜດິຊອບ ວຽກງານ 

ແຕຸ່ລະດ້ານເຊັົ່ນ: ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາການ, ຜູ້
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຕະຫ າດ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານກອງທ ນເປັນຕົັ້ນ.  
 
5.2.  ພາລະບດົບາດ ໜາ້ທີີ່ຂອງຄະນະກ ຸ່ມ 

1) ຫົວໜ້າກ ຸ່ມ 
- ຊີັ້ນໍາລວມປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຼຸມໃຫຍຸ່ຂອງກ ຸ່ມການຜະລິດແບບກະສິກໍາທີີ່ດີ , ນໍາເອົາ 

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການຊຼຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົັ້າ, ພ ດຜັກ, ໝາກໄມ້ ພ ດກະສິກໍາ
ອືີ່ນໆ, ຮັບປະກັນຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກຸ່ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ 

ປະທານ 
ທາ່ນ ........................... 

 

ຮອງຜູທ້ ີ2 
ທຸ່ານ...................... 

 

ຮອງຜູທ້ ີ1 
ທຸ່ານ............... 

 

ທຸ່ານ ........................ 
ທາ່ນ .......................... 

ຮບັຜິດຊອບວຽກງານ ICS 

  
 

ທຸ່ານ....................... 
 

ຮບັຜດິຊອບວຽກງານວຊິາການ  
 

ທຸ່ານ .................. 
 

ຮບັຜດິຊອບວຽກງານການຕະຫ າດ  
 

ທຸ່ານ................... 
 

ຮບັຜດິຊອບວຽກງານກອງທ ນ 
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- ເປັນປະທານກອງປະຊຼຸມກ ຸ່ມການຜະລິດ, ກອງປະຊຼຸມໃຫຍຸ່ກ ຸ່ມການຜະລິດລາຍງານສະພາບການຕຸ່າງໆ
ໃຫ້ໂຄງການ ຫລື ຂັັ້ນເທິງຊາບເປັນປະຈໍາ 

- ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າກ ຸ່ມການຜະລິດພົວພັນປະສານສົມທົບກັບບັນດາບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ 

ພາຍນອກ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງຕຸ່າງໆທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

- ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສະມາຊິກກ ຸ່ມການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ 

- ມີໜ້າທີີ່ອະນ ມັດ ແລະ ຮອງຮັບຄູຸ່ມື ລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງກ ຸ່ມຜະລິດຂອງຕົນໂດຍການເຫັນດີ
ຂອງຄະນະກໍາມະການ 

- ເຮັດໜ້າທ ີ່ເປັນນັກກວດກາພາຍໃນຮຸ່ວມກັນກັບ1 ຫາ 2ຄົນທີມນັກກວດກາຂອງກ ຸ່ມ (ICS) 

- ເຮັດສັນຍາຕຸ່າງໆກັບສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມ 
- ຮັບຮອງການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະກໍາມະການກ ຸ່ມ (ຫົວໜ້າກ ມ ເປັນປະທານໃນແຕຸ່ລະຄັັ້ງ) 

2) ຮອງຫົວໜ້າກ ຸ່ມ I (ຊີັ້ນໍານັກຄວບຄ ມພາຍໃນ ແລະ ວິຊາການດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ) 

- ຊຸ່ວຍວຽກປະທານກ ຸ່ມ ການຜະລິດທັງໝົດໃນສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ແທນ ຂອງ ປະທານກ ຸ່ມ ມອບໝາຍ 
ໃຫ້ເປັນຕົວແທນໃນເວລາປະທານບ ໍ່ຢູ່ ຫ ື ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຊີັ້ນໍາລວມ ວຽກງານກວດກາພາຍໃນການ
ຜະລິດພາຍໃນ ICS, ພ້ອມທັງເຮັດໜ້າທ ີ່ເປັນນັກກວດພາຍໃນ  ແລະ ວຽກງານວິຊາການ 

- ຄົັ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາສະເໜີ ວຽກງານການກວດກາກຸ່ຽວກັບການພິຈາລະນາສະມາຊິກເພືີ່ອນໍາ
ສະເໜີຂ ອານ ມັດຈາກຫົວໜ້າກ ຸ່ມ 

- ສະໜັບສະໜູນການວາງນະໂຍບາຍລວມຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ ແລະ ລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ 
- ປະສານງານກັບໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ເພືີ່ອໃຫ້ກ ຸ່ມປະຕິບັດ ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງລະບົບຄວບຄ ມພາຍ

ໃນທີີ່ໜຸ່ວຍງານອອກໃບ ຢັັ້ງຢືນວາງອອກ 
- ປະສານງານກັບໜຸ່ວຍງານກວດກາຢັັ້ງຢືນຈາກພາຍນອກ 

3) ຮອງຫົວໜ້າກ ຸ່ມ II (ຊີັ້ນໍາວຽກງານການຕະຫ າດ ແລະ ບັນຊ)ີ 

- ຊຸ່ວຍວຽກປະທານກ ຸ່ມ ການຜະລິດທັງໝົດໃນສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ແທນ ຂອງ ປະທານກ ຸ່ມ ມອບໝາຍໃຫ້
ເປນັຕົວແທນໃນເວລາປະທານບ ໍ່ຢູ່ ຫ ື ຖືກມອບໝາຍໃຫ້. 

- ຊີັ້ນໍາລວມ ວຽກງານການຕະຫ າດ ແລະ ບັນຊີກອງທ ນພາຍໃນກ ຸ່ມ.  
- ປະສານງານກັບບັນດາຫ້າງຮ້ານ, ຊັບປະສິນຄ້າ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານຕຸ່າງ ແລະ ບັນດາຕະ ຫ າດ

ຂາຍຍົກ, ຂາຍຍຸ່ອຍ ຕຸ່າງໆ. 

- ປະສານສົມທົບກັບບັນດາທະນາຄານ, ໂຄງການຕຸ່າງໆ ແລະ ກ ຸ່ມທ້ອນເງິນເພືີ່ອຊອກຫາແຫ ຸ່ງທືນ ແລະ 
ຈັດການຄ ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການບັນຊີພາຍໃນກ ຸ່ມ 

- ຕິດຕາມກວດກາຮຸ່ວມກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຕະຫ າດ ກຸ່ຽວກັບ ວຽກງານການຮັບຊືັ້ຜົນ
ຜະລິດກະ ສິກໍາທີີ່ດີ, ການຈັດຈໍາແນກ ແລະ ການຈັດເກັບ ຜົນຜະລິດ ກະສິກໍາທີີ່ດີ 

4) ຄະນະກ ຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ (ICS) 

- ໃນນີັ້ປະກອບມີ1-2ຄົນທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ນັກກວດກາກ ຸ່ມສະເພາະ ລວມກັບຫົວໜ້າກ ຸ່ມ1ຄົນ ທີີ່ມີໜ້າທີີ່
ພັດທະນາລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດ ີແລະ ລົງກວດສອບຕົວຈິງຂອງວຽກງານ 

-  ລົງກວດກາສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມ. 
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- ອອກແບບລະບົບເອກະສານ ແລະ ແບບຟອມຕຸ່າງໆ ກຸ່ຽວກັບລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ 
- ກວດກາຟາມ ລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມ 
- ນໍາສະເໜີ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການລົງກວດກາສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມແຕຸ່ລະຄັັ້ງ ຕ ໍ່ກອງປະຊຼຸມຄະນະ

ກໍາມະການກ ຸ່ມເພືີ່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ. 
- ແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາຮັບຮອງສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມໃຫ້ຮັບຮູ້ພາຍຫ ັງສີັ້ນສ ດກອງປະຊຼຸມພິຈາລະນາ 
- ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນເອກະສານເຊັົ່ນ: ແຜນວາດ, ທີີ່ຕັັ້ງ,ປະຫວັດຟາມ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນຟາມ 

- ຈັດລະບົບເອກະສານຂ ໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກໃນກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດໃຫ້ທັນກັບເຫດການ  ແລະ ຄົບຖ້ວນ 
- ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກຸ່ກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ກຸ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ກໍານົດໃນມາດຕະຖານ ກະສິກໍາທີີ່ດີ, ກວດກາການປະຕິບັດ

ມາດຖານກະສິກໍາທີີ່ດີຂອງສະມາຊິກກ ຸ່ມ ແລະ ການປັບປ ງລະບຽບພາຍໃນກ ຸ່ມໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ມາດຕະຖານ 

5) ຄະນະກ ຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາການ 
- ຈັດກິດຈະກໍາສົົົ່ງເສີມຂະບວນການຮຽນຮູ້ເລືີ່ອງ ການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ ລວມທັງມາດຕະຖານກະສິກໍາ

ທີີ່ດໃີຫ້ກັບກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດ 
- ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ວິຊາການ ພາຍໃນກ ຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດ ີ
- ແນະນໍາເຕັກນິກດ້ານວິຊາການກຸ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ປັດໃຈຜະລິດ ເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົັ້າໃນ

ການຜະລິດ, ການບັນທ ກກິດຈະກໍາການຜະລິດ, ການເຮັດຝ ່ນບົົ່ມ, ຝ ່ນໝັກ, ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ ແລະ 
ເຕັກ ນິກອືີ່ນໆ ທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ. 

6) ຄະນະກ ຸ່ມຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານການຕະຫ າດກ ຸ່ມ 
- ຊອກຫາຕະຫ າດເພືີ່ອຈໍາໜຸ່າຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີໃຫ້ແກຸ່ກ ຸ່ມ 
- ຕິດຕາມແຜນການຜະລິດຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມເພືີ່ອກະກຽມໃຫ້ທວງທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ

ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ 
- ແຈ້ງຂ ໍ້ມູນລາຄາການຊືັ້ຂາຍຜົນຜະລິດຕາມທ້ອງຕະຫ າດ, ພ້ອມທັງແຈ້ງຂ ໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕຸ່

ພືດທີີ່ຕະຫ າດຕ້ອງການໃຫ້ສະມາຊິກຊາບຢ່າງເປັນປະຈໍາ 
- ວາງແຜນການຈັດການການຂົນສົົ່ງ, ການຄັດຂະໜາດຂອງຜົນຜະລິດ, ການຄັດແຍກ, ການຫ ້ມຫ ໍ່, 

ເພືີ່ອສົົ່ງຜົນຜະລິດສູຸ່ທ້ອງຕະຫ າດໃຫ້ທຸ່ວງທັນກັບເວລາ 
- ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຜົນຜະລິດ, ການຊືັ້ຂາຍຜົນຜະລິດຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມຕາມແຕຸ່ລະພືດຂອງລະດູ

ການຜະລິດ 
7) ຄະນະກ ຸ່ມຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກອງທ ນກ ຸ່ມ  

- ສ້າງລະບຽບການຄ ້ມຄອງ ການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ ກອງທ ນຂອງກ ຸ່ມ 
- ຕິດຕາມລາຍຮັບລາຍຈຸ່າຍຂອງກ ຸ່ມພ້ອມທັງສະຫ ຼຸບລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະ

ຈໍາປ ີ
- ຊອກແຫ ຸ່ງລາຍຮັບຈາກສະມາຊິກເຂົັ້າກ ຸ່ມ ໂດຍເກັບຄຸ່າທໍານຽມຕຸ່າງໆ 

 ໝາຍເຫດ: ຄະນະກໍາມະການກ ຸ່ມເປັນຜູ້ຕັດສິນບັນຫາແທນຫົວໜ້າກ ຸ່ມ ແລະ ຮອງກ ຸ່ມ ແຕຸ່ຕ້ອງ
ພາຍໃຕ້ການເຫັນດີຈາກຄະນະກໍາມະການຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນຂ ັ້ນໃປ. 
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ໂຄງຮຸ່າງຄະນະກໍາມະການຮບັຮອງສະມາຊກິ ເພືີ່ອຂ ການຢັັ້ງຢືນກະສກໍິາທີີ່ດ ີ

 

 
 

ໝາຍເຫດ: ໃນການພິຈາລະນາແລະຕັດສິນການຮັບຮອງGAPຂອງສະມາຊິກທ ກຄັັ້ງຕ້ອງມີອົງການຈັດຕັັ້ງດັົ່ງຂ້າງ
ເທີງນີັ້ 
5.3. ໜາ້ທີີ່ຂອງຄະນະກາໍມະການກ ຸ່ມ 

5.3.1 ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຜະລິດໃຫ້ສະມາຊິກ 
ກ ຸ່ມຈະເຮັດໜ້າທີີ່ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ກຸ່ຽວຂ້ອງ ກຸ່ຽວກັບ ເຕັກນິກການ

ຜະລິດ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ ເພືີ່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮູ້ 
ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດ ຂອງໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້
ສະມາຊິກປະກອບດ້ວຍຫົວຂ ໍ້ສໍາຄັນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
- ການຜະລິດພ ດກະສິກໍາຕາມ ແບບລະບົບກະສິກໍາທີີ່ດີ 
- ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ 
- ການເຮັດຝ ່ນບົົ່ມ, ນໍ້າສະກັດ 

- ການວາງແຜນການໃຊ້ຝ ່ນ ແລະ ຢາເຄມີເຂົັ້າໃນການຜະລິດ 
- ການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) 

- ການປະຕິບັດການເກັບກຸ່ຽວ 
- ການຈັດການຫ ັງການເກັບກຸ່ຽວ 
- ການຈັດການຟາມຂອງສະມາຊິກໃນກ ຸ່ມຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 1 ເທືີ່ອ ຫ ື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ການຝຶກອົບຮົມຈະ

ຕ້ອງກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາຢັັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານກະສິກໍາທີີ່ດີ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດ ຫ ື ລະບຽບບັງຄັບສໍາ
ລັບສະມາຊິກ. 

 

 

ປະທານກ ຸ່ມ 

ຮອງຫວົໜາ້ກ ຸ່ມ  
 

ຄະນະກ ຸ່ມ 
 

ຜູກ້ວດກາວຽກງານ ICS 
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5.3.2  ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂຸ່າວສານດ້ານປັດໃຈການຜະລິດ 
  ກ ຸ່ມມີໜ້າທີີ່ປະສານງານ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແຫ ຸ່ງຂ ໍ້ມູນໃນການຈັດຫາປັດໃຈການຜະລິດ ໃຫ້ສະມາຊິກ 

ແລະ ເຮັດລາຍຊືີ່ປັດໃຈການຜະລິດທີີ່ສະມາຊິກສາມາດໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດກະສິ ກໍາທີີ່ດໄີດ້ເຊັົ່ນ:  ແນວພັນ, ຝ ່ນ, 
ຢາເຄມີ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 6. ຂອບເຂດຂອງລະບບົຄວບຄ ມພາຍໃນ 
6.1  ການສາ້ງ ແລະ ປັບປ ງຂ ໍ້ກ ານດົ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງກ ຸ່ມ 
ກ ຸ່ມຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບຽບພາຍໃນ ຂອງກ ຸ່ມຂ ັ້ນມາ ໂດຍຈະອີງໃສຸ່ມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມຕຸ່າງໆ ຂອງກະສິກໍາ

ທີີ່ດທີັງພາຍໃນ ແລະ ຕຸ່າງປະເທດ. ກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດ ີຕ້ອງປັບປ ງລະບຽບພາຍໃນຂອງກ ຸ່ມ ໃນເມືີ່ອ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມຕຸ່າງໆ ມີການປັບປ ງ ແລະ ປ່ຽນແປງ ເພືີ່ອໃຫ້ລະບຽບຂອງກ ຸ່ມ ສອດຄຸ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານກະສິກໍາທີີ່ດ.ີ 

 
6.2 ການຮບັສະໝກັສະມາຊກິ ແລະ ກວດກາຟາມ 
ກ ຸ່ມຕ້ອງສ້າງແບບຟອມໃບສະໝັກສໍາລັບຜູ້ຜະລິດທີີ່ສົນໃຈທີີ່ຈະເຂົັ້າຮຸ່ວມກ ຸ່ມເພືີ່ອສ້າງຂ ໍ້ມູນພືັ້ນຖານຂອງຟາມ 

ຊ ີ່ງປະກອບດ້ວຍ: ໃບສະໝັກຂ ເຂົັ້າຮຸ່ວມກ ຸ່ມ, ປະຫວັດຟາມ, ແຜນທີີ່ຟາມ ແລະ ແຜນການຜະລິດປະຈໍາປີ. 
ກ ຸ່ມຈະກໍານົດເວລາໃນການກວດກາຟາມໃຫ້ແກຸ່ ສະມາຊິກໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມສຸ່ຽງຂອງການຜະລິດ ແລະ 
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານກະສິກໍາທີີ່ດີ ພ້ອມທັງກໍານົດໄລຍະເວລາທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ກວດກາ
ຂອງກ ຸ່ມໄປກວດກາຟາມ, ແຕຸ່ຜູ້ກວດກາຂອງກ ຸ່ມບ ໍ່ສາມາດກວດກາຟາມຂອງຕົນເອງ ຫ ື ຍາດພີີ່ນ້ອງໄດ.້ ການ
ກວດກາຟາມຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 2 ຄັັ້ງ. 

 

6.3 ການຂ ັ້ນທະບຽນຮບັຮອງສະມາຊກິພາຍໃນກ ຸ່ມ 
 ຄະນະກໍາມະການກ ຸ່ມ ຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງການຂ ັ້ນທະບຽນສະມາຊິກ ແລະ ແຈ້ງຜົນການຮັບຮອງໃຫ້

ສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມຮັບຊາບ ພ້ອມທັງບັນທ ກລາຍຊືີ່ສະມາຊິກທີີ່ໄດ້ຮັບການຂ ັ້ນທະບຽນຮັບ ຮອງ ຕາມລະບຽບ
ຂອງກ ຸ່ມ ແລະ ສົົ່ງສໍາເນົາໃຫ້ ໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນ. 

 

6.4 ການພວົພນັກບັໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢນື 
 ຄະນະກ ຸ່ມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານກັບໜຸ່ວຍ

ງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ຕັັ້ງແຕຸ່ການສະໝັກຂ ການຢັັ້ງຢືນ, ການຕ ໍ່ອາຍ ການຢັັ້ງຢືນ (ລວມທັງສ້າງ ເອກະສານທີີ່
ກຸ່ຽວຂ້ອງປະກອບການສະໝັກຂ ການຢັັ້ງຢືນ ແລະ ການຕ ໍ່ອາຍ ) ຕະຫ ອດຮອດ ການພົວພັນການກວດກາກ ຸ່ມ ແລະ 
ການຢັັ້ງຢືນຂອງ ໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນ. 

ແຕຸ່ລະປີກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດ ີຕ້ອງເຮັດລາຍງານ ປະຈໍາປີ ຂອງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ ໃຫ້ກັບໜຸ່ວຍ
ງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນ. 
 
7. ລາຍລະອຽດຂັັ້ນຕອນການປະຕບິດັ 
7.1 ການຮບັສະໝກັສະມາຊກິໃໝຸ່ຂອງກ ຸ່ມ 
ຜູຜ້ະລິດທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກເຂົັ້າຮຸ່ວມກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດ ີທ ກຄົນຕ້ອງ ຂ ັ້ນທະບຽນເປັນ    
ສະມາຊິກກ ຸ່ມ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ ຂອງກ ຸ່ມຮັບຮູ້ ແລະ ປະກອບເອກະສານດັົ່ງລ ຸ່ມນີັ້: 
- ໃບສະໝັກ 
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- ປະຫວັດຟາມ 
- ແຜນການຜະລິດ 

- ແຜນທີີ່ຟາມທັງໝົດ ແລະ ແຜນທີີ່ຟາມກະສິກໍາທີີ່ດີ 
1) ຫ ັງຈາກສະໝັກ ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງເລີັ້ມປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດ ຂອງກ ຸ່ມ ແລະ ວັນທີຜູຜ້ະລິດ

ສະໝັກເຂົັ້າຮຸ່ວມກ ຸ່ມຈະເປັນ ມືັ້ເລີັ້ມຕົັ້ນການເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ.  
2) ໃນກ ລະນີທີີ່ເອກະສານສະໝັກບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດຈະສົົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ ຫ ື ມອບໝາຍໃຫ້ວິຊາ

ການທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍອເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ: 
- ການລົງລາຍເຊັນໃສຸ່ໃບສະໝັກ, ປະຫວັດຟາມ ແລະ ແຜນການຜະລິດ 

- ແຜນທີີ່ຟາມກະສິກໍາທີີ່ດີ 
- ແຜນການຜະລິດປະຈໍາປີ 
- ລາຍລະອຽດພືັ້ນທີີ່ການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ 

3) ຖ້າໃບສະໝັກຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ 
- ກ ຸ່ມຈະກໍານົດເລກລະຫັດສະມາຊິກໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ເລກລະຫັດນີັ້ຈະໃຊ້ກັບ ເອກະສານ

ບັນທ ກຂ ໍ້ມູນຕຸ່າງໆຂອງຜູ້ຜະລິດຄົນນັັ້ນ. 
- ບັນທ ກຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດ ໃສຸ່ເອກະສານໃບສະໝັກ ລົງໃນຖານຂ ໍ້ມູນທະບຽນສະມາຊິກຂອງ

ກ ຸ່ມ. 
- ຜູຜ້ະລິດທີີ່ສະໝັກເຂົັ້າຮຸ່ວມກ ຸ່ມຈະໄດ້ຮັບເອກະສານຂອງກ ຸ່ມຄື: 

• ຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີຂອງກ ຸ່ມ 
• ແບບຟອມບັນທ ກປັດໃຈການຜະລິດ 

4) ໃນການຕ ໍ່ອາຍ ປະຈໍາປີ ກ ຸ່ມຕ້ອງກະກຽມ ແຜນການຜະລິດປະຈໍາປີ ຈະຖືເປັນເອກະສານການຕ ໍ່ອາຍ 
ປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິິກແຕຸ່ລະຄົນ  ຍົກເວັັ້ນໃນກ ລະນີທີີ່ມີການປ່ຽນແປງສິດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກໍາ ຫ ື 
ຂ ໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບສະມາຊິກຕ້ອງປັບປ ງຂ ໍ້ມູນໃນເອກະສານປະຫວັດຟາມ ແລະ ແຜນທີີ່ຟາມໃຫ້ທຸ່ວງທັນ
ກັບເຫດການ. 

7.2 ການມອບໝາຍການກວດກາ 
1) ຄະນະກ ຸ່ມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານລະບົບ ຄວບຄ ມພາຍໃນຈະເປັນຜູ້ຄັດເລືອກນັກກວດກາລະບົບ

ຄວບຄ ມພາຍໃນຟາມ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຫ ັກການດັົ່ງນີັ້: 
- ນັກກວດກາຈະຕ້ອງຜຸ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກ ໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນຂອງກົມປູກຝັງ ຫ ື 

ໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນອືີ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນນັກກວດກາລະບົບຄວບຄ ມ
ພາຍໃນ ແລະ ກ ຸ່ມຕ້ອງສ້າງຂ ໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບນັກກວດກາລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ. 

- ນັກກວດກາ ທີີ່ໄດ້ມອບໝາຍວຽກງານ ໃຫ້ໄປກວດກາຟາມ ບ ໍ່ສາມາດ (ກວດກາຟາມຂອງຕົນ
ເອງ ແລະ ຍາດພີີ່ນ້ອງ) ກັບຜູ້ຜະລິດທີີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກກວດກາບ ໍ່ໂປ່ງໃສ. 

2) ໃນການກວດກາຟາມ ຄະນະກ ຸ່ມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຈະມອບໝາຍ 
ວຽກງານກວດກາໃຫ້ນັກກວດກາ ໄປກວດກາໃນໄລຍະເວລາ ຂອງການຜະລິດ ເຊັົ່ນ: ໄລຍະ
ເວລາປູກ, ໄລຍະທີີ່ມີຄວາມສຸ່ຽງສູງຕ ໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ໄລຍະການເກັບກຸ່ຽວ. 

3) ຄະນະກ ຸ່ມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ ຈະມອບໝາຍວຽກງານກວດກາ
ຟາມທີີ່ມີຄວາມສຸ່ຽງສູງ ໃຫ້ກັບນັກກວດກາທີີ່ມີປະສົບການຫ າຍ ແລະ ກ ຸ່ມທີີ່ມີຄວາມສຸ່ຽງຕໍ່າ 
ໃຫ້ກັບນັກກວດກາທີີ່ມີປະສົບການໜ້ອຍກວຸ່າ. 
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4) ເອກະສານຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໝັກ ລວມເຖິງລາຍງານການກວດກາໃນຄັັ້ງທີີ່ຜຸ່ານມາ ໃຫ້ເກັບໄວ້ກັບ
ກ ຸ່ມ 

5) ນັກກວດກາຈະລົງໄປກວດກາຟາມພາຍໃນ 15 ວັນ ຫ ັງຈາກທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກງານ
ກວດກາ ໂດຍຜູ້ກວດກາຈະແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກຮັບຮູ້ລຸ່ວງໜ້າ ຫ ື ບ ໍ່ແຈ້ງກ ໍ່ໄດ້. 

6) ການກວດກາຟາມ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 2 ຄັັ້ງ ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການປູກພືດທີີ່ຂ ການ
ຢັັ້ງຢືນຫ າຍກວຸ່າ 1 ລ ້ນ/ປີ ທາງກ ຸ່ມອາດຈະກໍານົດໃຫ້ມີການ ກວດກາພິເສດເພີັ້ມເຕີມ. 

7.3 ການກວດກາຟາມ  
1) ກ ຸ່ມຕ້ອງເຮັດການກວດກາຟາມພາຍໃນຂອງສະມາຊິກ ເພືີ່ອປະເມີນວຸ່າສະມາຊິກໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້

ກໍານົດຂອງມາດຕະຖານກະສິກໍາທີີ່ດ ີຫ ື ບ ໍ່. 
2) ສະມາຊິກທ ກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາພືັ້ນທີີ່ຜະລິດທັງໃນ ຟາມທີີ່ເຮັດລະບົບກະສິກໍາທີີ່ດີ ແລະ 

ລະບົບກະສິກໍາທົົ່ວໄປ. 
3) ໃນການກວດກາຄັັ້ງທໍາອິດປະຈໍາປີ ນັກກວດກາຕ້ອງກວດກາຟາມກະສິກໍາທີີ່ດີ ແລະ ຟາມກະສິກໍາທົົ່ວ

ໄປ ທ ກຟາມຂອງສະມາຊິກ ສໍາລັບການກວດກາປະຈໍາປີຄັັ້ງທີ 2 ຈະກວດກາສະເພາະຟາມກະສິກໍາທີີ່ດີ 
(ແຕຸ່ອາດມີການກວດກາຟາມກະສິກໍາທົົ່ວໄປເພີັ້ມເຕີມ ໃນກ ລະນີທີີ່ເຫັນວຸ່າມີຄວາມ ຈໍາເປັນ). 

4) ໃນແຕຸ່ລະຄັັ້ງຂອງການກວດກາ ນັກກວດກາຟາມອາດຈະສ ຸ່ມກວດກາສະຖານທີີ່ເກັບມ້ຽນເຄືີ່ອງມື, 
ເກັບສານເຄມີ ແລະ ສະຖານທີີ່ເກັບຜົນຜະລິດ ຕະຫ ອດຮອດເອກະສານການຜະລິດອືີ່ນໆ. 

5) ນັກກວດກາຟາມຈະກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີຂອງຜູ້ສະໝັກ ປະ
ເມີນຄວາມສຸ່ຽງຂອງການຜະລິດ ປະເມີນຜົນຜະລິດສໍາລັບພືດຂອງສະມາຊິກແຕຸ່ລະຄົນ ຕາມທີີ່ລະບ ໄວ້
ໃນແບບຟອມລາຍງານການກວດກາຟາມ ໃນກ ລະນີມີຄວາມສຸ່ຽງ ນັກກວດກາຟາມຕ້ອງເຮັດການ
ກວດການອກເໜືອຈາກຂ ໍ້ມູນທີີ່ລະບ ໃນແບບຟອມການກວດກາ ແລະ ຂ ເອກະສານເພີັ້ມເຕີມຈາກ
ສະມາຊິກ. 

6) ນັກກວດກາຟາມຈະດໍາເນີນການກວດກາດ້ວຍການສໍາພາດສະມາຊິກ ສັງເກດຟາມທີີ່ທໍາການຜະລິດ 
ແລະ ກວດສອບເອກະສານການຜະລິດທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ. 

7) ຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກການກວດກາຟາມ ນັກກວດກາຟາມ ຕ້ອງບັນທ ກໄວ້ໃນແບບຟອມບົດລາຍງານການ
ກວດກາຟາມ ທັນທີ ແລະ ໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ອຸ່ານບົດລາຍງານການກວດກາ ກຸ່ອນທີີ່ໃຫ້ສະມາຊິກລົງ
ລາຍເຊັນໃສຸ່ ບົດລາຍງານການກວດກາຟາມຂອງຕົນເອງ. 

7.4 ການຂ ັ້ນທະບຽນຮບັຮອງ ສະມາຊກິພາຍໃນກ ຸ່ມ 
1) ເມືີ່ອການກວດກາຟາມຂອງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນສໍາເລັດແລ້ວບົດລາຍງານ ການກວດກາຟາມຕ້ອງ

ຖືກສົົ່ງໃຫ້ກັບຄະນະກໍາມະການຂອງກ ຸ່ມ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມ. 
2) ໃນການພິຈາລະນາ ຄະນະກໍາມະການຂອງກ ຸ່ມ ຕ້ອງຈໍາແນກເອກະສານຂອງສະມາຊິກ ອອກຕາມ

ຄວາມສຸ່ຽງ (ຄວາມສຸ່ຽງສູງ, ຄວາມສຸ່ຽງຕໍ່າ, ບ ໍ່ມີຄວາມສຸ່ຽງ) ທົບທວນບົດລາຍງານການກວດກາຟາມ 
ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂການຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງໃນຄັັ້ງທີີ່ຜຸ່ານມາຂອງສະມາຊິກແຕຸ່ ລະຄົນ 
ຕະຫ ອດຮອດເງືີ່ອນໄຂໃໝຸ່ທີີ່ຜູ້ກວດກາຟາມອາດຈະນໍາສະເໜີ ເພືີ່ອໃຫ້ຄະນະກໍາມະ ການຂອງກ ຸ່ມ 
ພິຈາລະນາຕັດສິນການຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງສະມາຊິກແຕຸ່ລະຄົນ. 

3) ຜົນການພິຈາລະນາຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງອາດຈະມີຂ ໍ້ສະຫ ຼຸບໄດ້ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
- ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ ໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ມີການກວດກາຟາມບາງສຸ່ວນໃໝຸ່ ຫ ື ທັງໝົດ. 

- ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ  ແຕຸ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເນືີ່ອງຈາກວຸ່າສະມາຊິກບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂ ຫ ື ກົດ 
  ລະບຽບຂອງກ ຸ່ມ. 
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- ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ  ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງ ສະມາຊິກ ໂດຍມີເງືີ່ອນໄຂ. 
- ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ  ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງ ສະມາຊິກ ໂດຍບ ໍ່ມີເງືີ່ອນໄຂ.    

4) ການພິຈາລະນາຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງສະມາຊິກ ຂອງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຕ້ອງມີການບັນທ ກຜົນ
ການຮັບຮອງ ແລະ ບົດລາຍງານກອງປະຊຼຸມທ ກຄັັ້ງ. 

5) ກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ຕ້ອງແຈ້ງຜົນການຮັບຮອງ ແຕຸ່ລະຄັັ້ງໃຫ້ກັບສະມາຊິກຮັບຮູ້. 
 

        7.5 ການລະເມດີຂ ໍ້ກາໍນດົ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງກ ຸ່ມ 
1) ໃນກ ລະນີທີີ່ນັກກວດກາຟາມ ກວດພົບມີການລະເມີດຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງກ ຸ່ມ, ກ ຸ່ມຈະ

ກໍານົດການລົງໂທດ ແລະ ແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາລົງໂທດ ໃຫ້ກັບສະມາຊິກຮູ້. 
2) ການລົງໂທດສະມາຊິກ ທີີ່ລະເມີດຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງກ ຸ່ມ ປະກອບດ້ວຍ: 
- ປັບໃໝຸ່ເປັນເງິນ  
- ລະງັບການຮັບຊືັ້ຜົນຜະລິດ 
- ຂະຫຍາຍເວລາປັບປ່ຽນ 
- ໃຫ້ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງກ ຸ່ມ 
- ມາດຕະການອືີ່ນໆ 

7.6 ການສະເໜໃີຫມ້ກີານພຈິາລະນາຄນືໃໝຸ່ 
1) ສະມາຊິກທີີ່ຖືກພິຈາລະນາລົງໂທດ ຫ ື ບ ໍ່ເຫັນດີກັບຜົນການຮັບຮອງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ ສາມາດ

ຍືີ່ນເອກະສານສະເໜີ ໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄືນໃໝຸ່ໄດ້. 
2) ການຍືີ່ນເອກະສານ ສະເໜີໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄືນໃໝຸ່ ຕ້ອງມີການບັນທ ກເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງຜຸ່ານຮອງຫົວໜ້າກ ຸ່ມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ ເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້
ຄະນະກໍາມະການຂອງກ ຸ່ມ ປະຊຼຸມພິຈາລະນາ ພາຍໃນ 30 ວັນ. ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບເອກະສານ. 

3) ໃນລະຫວຸ່າງການສະເໜີໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄືນໃໝຸ່ ໃຫ້ຖືວຸ່າ ຜົນການຮັບຮອງ ຄັັ້ງສ ດທ້າຍຍັງມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ຢູ່. 

4) ການພິຈາລະນາການສະເໜີໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄືນໃໝຸ່ ຄະນະກໍາມະການ ຂອງກ ຸ່ມອາດຈະຢືນຢັນ
ການຮັບຮອງເດີມ ຫ ື ປ່ຽນແປງແກ້ໄຂການພິຈາລະນາຮັບຮອງໃໝຸ່ ແລະ ແຈ້ງຜົນການຕັດສິນໃຫ້ຜູ້ສະ 
ເໜີຮັບຮູ້ທັນທີ. 

 
8. ການບນັທ ກຂ ໍ້ມນູຂອງລະບບົຄວບຄ ມພາຍໃນ 

8.1  ຂ ໍ້ມູນການດໍາເນີນງານລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ ຂອງສະມາຊິກແຕຸ່ລະຄົນ 
 ເອກະສານຂອງສະມາຊິກແຕຸ່ລະຄົນພາຍໃນກ ຸ່ມ ຈະເກັບໄວ້ນໍາຮອງຫົວໜ້າກ ຸ່ມ 1 ສະບັບ ແລະ ເກັບໄວ້
 ກັບສະມາຊິກ 1 ສະບັບ ດັົ່ງນີັ້: 
 
ເອກະສານ ຫ້ອງການກ ຸ່ມ ສະມາຊິກ 
1) ໃບສະໝັກຂ ເຂົັ້າຮຸ່ວມກ ຸ່ມ ຕົັ້ນສະບັບ ສໍາເນາົ 
2)ຂ ໍ້ມູນພືັ້ນຖານຂອງສະມາຊິກ 
 ປະຫວັດຟາມ 
 ແຜນທີີ່ຟາມ 
 ແຜນການຜະລິດ 

ຕົັ້ນສະບັບ ສໍາເນົາ 



11 
 

3) ລາຍງານກວດກາຟາມປະຈໍາປີ ຕົັ້ນສະບັບ ສໍາເນົາ 
4)ບົດສະຫ ຼຸບແຈ້ງຜົນພິຈາລະນາການ
ຮັບຮອງຂອງກ ຸ່ມ 

ຕົັ້ນສະບັບ ສໍາເນົາ 

 
ສະມາຊກິຕອ້ງເກບັເອກະສານອືີ່ນໆ ດັົ່ງນີັ້: 
 ຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງກ ຸ່ມ 
 ບັນທ ກການໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດພາຍໃນຟາມ 
 ບັນທ ກລາຍຮັບ-ຈຸ່າຍ ຫ ື ເອກະສານໃນການຊືັ້ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ 

 
8.2 ບົດສະຫ ຼຸບຂອງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ 
 ການສະຫ ຼຸບຂ ໍ້ມູນຂອງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ ຈະຈັດເກັບໄວ້ທີີ່ກ ຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເພືີ່ອເປັນຫ ັກຖານການດໍາ 
ເນີນງານ ແລະ ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະໃຫ້ດໍາເນີນງານຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍມີການເຮັດບົດລາຍງານສະຫ ຼຸບຂອງ
ລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນດັົ່ງນີັ້: 

1) ຂ ໍ້ມູນພືັ້ນຖານລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງກ ຸ່ມ 
2) ຕ້ອງສົົ່ງລາຍຊືີ່ສະມາຊິກທີີ່ໄດ້ຮັບການຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງໃຫ້ທາງໜຸ່ວຍງານ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ດັົ່ງນີັ້: 

- ລາຍຊືີ່ສະມາຊິກ 
- ລະຫັດສະມາຊິກ 
- ພືັ້ນທີີ່ທງັໝົດ ແລະ ພືັ້ນທີີ່ເຮັດກະສິກໍາທີີ່ດີ 
- ມືັ້ທີສະໝັກເຂົັ້າຮຸ່ວມກ ຸ່ມ 
- ມືັ້ທີກວດກາລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຄັັ້ງສ ດທ້າຍ 
- ຜົນການຮັບຮອງຂອງກ ຸ່ມ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອືີ່ນໆທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

3) ລາຍຊືີ່ຂອງສະມາຊິກທີີ່ຖືກລົງໂທດພ້ອມເຫດຜົນ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການລົງໂທດ (ຖ້າມີ) 
4) ລາຍຊືີ່ສະມາຊິກທີີ່ໄດ້ຮັບການຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງ ແລະ ຂ ໍ້ມູນປະເມີນຜົນຜະລິດ ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ທີີ່ຮັບຊືັ້ຜົນ

ຜະລິດ 
5) ບົດລາຍງານຜົນການພິຈາລະນາຂ ັ້ນທະບຽນຮັບຮອງສະມາຊິກ 
6) ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງກ ຸ່ມ 
7) ບົດລາຍງານການຝຶກອົບຮົມສະມາຊິກ 
8) ບົດລາຍງານການຝຶກອົບຮົມວິຊາການຂອງກ ຸ່ມ 
9) ໃບສະໝັກຂ ການຢັັ້ງຢືນກັບໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນ: 

- ຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງກ ຸ່ມ 
- ໃບສະໝັກຂ ການຢັັ້ງຢືນ, ໃບຂ ຕ ໍ່ອາຍ ກ ຸ່ມຜະລິດ 

- ເອກະສານສັນຍາຂ ໍ້ຕົກລົງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຕຸ່າງໆ 
- ລາຍງານສະຫ ຼຸບປະຈໍາປີຂອງລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນ 
- ລາຍງານການກວດກາລະບົບຄວບຄ ມພາຍໃນຈາກໜຸ່ວຍງານ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ 
- ໃບແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາຢັັ້ງຢືນຂອງ ໜຸ່ວຍງານອອກໃບຢັັ້ງຢືນ 
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9. ການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນ  
 ວິຊາການໃນກ ຸ່ມ ທັງໝົດ ບ ໍ່ວຸ່າຈະເປັນວິຊາການສົົ່ງເສີມກະສິກໍາທີີ່ດີ,  ວິຊາການກວດກາ, ຄະນະ
ກໍາມະການພຈິາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ວິຊາການທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເບືັ້ອງຕົັ້ນຈາກກ ຸ່ມ.
ນອກຈາກນີັ້, ທາງກ ຸ່ມຈະມີການຝຶກອົບຮົມເພີັ້ມເຕີມຄວາມຮູ້ຢ່າງໜ້ອຍ ປີລະ 1 ຄັັ້ງ ໂດຍໃນການຝຶກອົບຮົມທ ກ
ຄັັ້ງ ຈະມີການຈັດເຮັດບົດບັນທ ກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລາຍຊືີ່ຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມຝຶກອົບຮົມ.      
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ: ຟອມການຕດິຕາມກວດກາ ປະເມນີຜົນຂອງຄະນະກວດກາ(ISC) 
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ຂ ໍ້ກາໍນດົທີີ່ 1:  ພືັ້ນທີີ່ປກູ 
ສະພາບພືັ້ນທີີ່:  1 ພືັ້ນທີີ່ຮາບພຽງ  2  ທີີ່ດອນ        3 ຍົກຮຸ່ອງ    4 ອືີ່ນໆ ລະບ ...................... 

 

ລາຍການກວດປະເມນີ 
ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມີນ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມຸ່ນ ບ ໍ່ແມຸ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1 ພືືັ້ນທີີ່ປູກບ ໍ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປົນເປືັ້ອນວັດຖຼຸຫລື 
ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຜົນຜະລິດ ຫາກມີຄວາມສຸ່ຽງໃຫ້ວິເຄາະດິນ ແລະ 
ເກັບຜົນວິເຄາະດິນໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

2 ກ ລະນີຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພືັ້ນທີີ່ປູກທີີ່ມີຄວາມສຸ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປືັ້ອນຕ້ອງມີຂ ໍ້ພິ 
ສູດທີີ່ຊັດເຈນວຸ່າມີວິທີການບໍາບັດເພືີ່ອລ ດຜຜຸ່ອນການປົນເປືັ້ອນສູຸ່ລະດັບທີີ່ 
ປອດໄພໄດ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

3 ຫາກໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດທີີ່ໃຊ້ຮົມ ຫລື ຫົດເພືີ່ອຂ້າເຊືັ້ອ
ໃນດິນແລະວັດສະດ ຼຸປູກ ໃຫ້ບັນທ ກຂ ໍ້ມູນຊະນິດວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການ
ກະເສດ ວັນທີີ່ໃຊ້ ອັດຕາການໃຊ້ ວິທີໃຊ້ ແລະ ຊືີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ ພ້ອມທັງ
ເກັບບັນທ ກໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

4. ພືັ້ນທີີ່ທໍາການຜະລີດຈ້ອງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກົດໝາຍທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

5. ເກັບຕົວຢ່າງດິນຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ໃນໄລຍະເລີີ່ມຈັດລະບົບການຜະລິດ 
ແລະ ໃນຊຸ່ວງທີີ່ມີສະພາວະແວດລ້ອມສຸ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປືັ້ອນເພືີ່ອວິເຄາະແລະ
ເກັບໄວ້ເພືີ່ອເປັນຫລັກຖານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

6.  ພືັ້ນທີີ່ທໍາການຜະລິດໃຫມຸ່ ຄວນເປັນພືັ້ນທີີ່ທີີ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຫາກມີຜົນກະທົບຄວນມີມາດຕະການໃນການລ ດຜຸ່ອນ ຫລື 
ປ້ອງກັນຜົນເສຍຫາຍທີີ່ຈະເກີດຂ ັ້ນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

7. ມີການອອກແບບວາງຜັງແປງ ຫລື ປັບປູງແປງປູກໂດຍຄໍານືງເຖິງຜົນ
ກະທົບ ຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພອາຫານ ສິີ່ງງແວດລ້ອມ ຄ ນນະພາບຂອງຜົນຜະລີດ
ສູຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ແລະສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

8. ການເຮັດລະຫັດໃສຸ່ແປງປູກແລະຂ ໍ້ມູນປະຈໍາແປງ ໂດຍລະບ ຊືີ່ເຈົັ້າຂອງ
ພືັ້ນທີີ່ ສະຖານທີີ່ຕິດຕ ໍ່ ຊືີ່ຜູ້ດູແລ (ຖ້າມີ) ແຜນທີີ່ແລະທີີ່ຕັັ້ງຂອງແປງ ຊະນິດ
ພືດ ແລະ ພັນພືດທີີ່ປູກ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

9. ມີການດູແລຮັກສາພືັ້ນທີີ່ປູກພືດເພືີ່ອປ້ອງກັນການເຊືີ່ອມໂຊມຂອງດິນ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

10. ປູກພືດໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະນິດຂອງດິນ ແລະບ ໍ່ມີຄວາມສຸ່ຽງທີີ່ເຮັດໃຫ້
ເກີດ ສີີ່ງແວດລ້ອມເຊືີ່ອມໂຊມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

11.ຈັດທໍາປະຫວັດການໃຊ້ທີີ່ີ່ດິນຢ້ອນຫລັງຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ໝາຍເຫດ: N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນນີງານ/ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

2 ຜົນການກວດປະເມນີ:  
3 ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ  4 ຂ ໍ້:    ແມຸ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,          ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

4 ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ    4 ຂ ໍ້:    ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

ຈໍານວນ..............ຂ ໍ້ 

5 ຂ ໍ້ແນະນໍາ      3 ຂ ໍ້:     ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມຸ່ນ   ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

ຈໍານວນ..............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກາໍນດົທີີ່ 2:  ນໍາ້ 
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ແຫລຸ່ງນໍ້າທີີ່ໃຊ້ໃນການຜະລດິ: 1. ນໍ້າໜອງ      2. ນໍ້າຫ້ວຍ.  3. ນໍ້າສ້າງ 4. ນໍ້າປະປາ  5. ອືີ່ນໆ 
ນໍ້າທີີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການຫລັງການເກັບກຸ່ຽວ:  1. ນໍ້າໜອງ    2. ນໍ້າຫ້ວຍ.   3. ນໍ້າສ້າງ 4. ນໍ້າປະປາ  5. ອືີ່ນໆ 
 

 
ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັ 
ຂ ໍ້ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມີນ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມຸ່ນ ບ ໍ່ແມຸ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1. ນໍ້າທີີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງມາຈາກແຫລຸ່ງທີີ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການປົນເປືັ້ອນວັດຖຼຸຫລືສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ ກ ລະນີສຸ່ຽງຕ ໍ່
ການປົນເປືັ້ອນ ແມຸ່ນໃຫ້ວິເຄາະນໍ້າ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

2. ກ ລະນີໃຊ້ນໍ້າເສຍຈາກໂຮງງານ ຫລື ກິດຈະກໍາອືີ່ນໆທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ປົນເປືັ້ອນ ແມຸ່ນໄດ້ຜຸ່ານການບໍາບັດນໍ້າເສຍແລະນໍາມາໃຊ້ໃນຂະ ບວນ
ການຜະລິດໄດ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

3. ນໍ້າທີີ່ໃຊ້ຫລັງການເກັບກຸ່ຽວຕ້ອງມີຄ ນນະພາບຕາມມາດຕະຖານນໍ້າ
ດືີ່ມ ຫລື ທຽບເທົົ່າ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບນໍ້າທີີ່ສໍາພັດຜົນຜະລິດທີີ່
ບ ລິໂພກໄດ້ ຫລື ນໍ້າທີີ່ຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດທີີ່ມີຜີວບ ໍ່ກ້ຽງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

4. ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ໃນໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນກາານຜະລິດ ແລະ
ໃນ ຊຸ່ວງເວລາທີີ່ມີສະພາວະແວດລ້ອມສຸ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປືັ້ອນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

5. ມີກາານຈັດການນໍ້າເສຍທີີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ງານເຊັົ່ນ: ນໍ້າຈາກຫ້ອງ 
ນໍ້າ ນໍ້າເສຍອືືີ່ນໆ ເພືີ່ອລ ດຜຸ່ອນຄວາມສຸ່ຽງຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງພືັ້ນທີີ່ປູກ
ແລະພືັ້ນ ທີີ່ອ້ອມຮອບ 

ຂ ໍ້ກໍານດົຮອງ      

6. ນໍ້າທີີ່ໃຊ້ລະລາຍປ ຍແລະວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຄວນມີຄ ນ
ນະ ພາບດີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

7. ມີວິທີການໃຫ້ນໍ້າທີີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພືດ ແລະ 
ຄວາມ ຊຼຸຸ່ມຂອງດິນ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

8. ວິທີການໃຫ້ນໍ້າທີີ່ເໝາະສົມເພືີ່ອລ ດຜຸ່ອນການສູນເສຍນໍ້າແລະຄວາມ
ສຸ່ຽງ ທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງພືັ້ນທີີ່ປູກ ແລະ ພືັ້ນທີີ່ໂດຍຮອບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

9. ມີການບໍາລ ງຮັກສາລະບົບນໍ້າ ແລະດູແລໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຢ ່ສະເໝີ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

10. ແຫລຸ່ງນໍ້າສໍາລັບການຜະລິດບ ໍ່ຄວນເປັນແຫລຸ່ງນໍ້າທີີ່ເກີດຈາກການ
ທໍາລາຍສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

11. ມີການອານ ລັກແຫລຸ່ງນໍ້າແລະສະພາບແວດລ້ອມ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

12.  ເລືອກແຫລຸ່ງປູກທີີ່ມີນໍ້າພຽງພ ໃນການຜະລິດພືດໃຫ້ມີຄ ນນະພາບ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ໝາຍເຫດ: N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

ຜົນການກວດປະເມນີ:  
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ  3 ຂ ໍ້:    ຕອບແມຸ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,     ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,     N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
.............ຂ ໍ້ 
ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ    2 ຂ ໍ້:    ຕອບແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,     N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
.............ຂ ໍ້ 
ຂ ໍ້ແນະນໍາ     7 ຂ ໍ້:     ຕອບແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,    N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
.............ຂ ໍ້ 
 

ຂ ໍ້ກາໍນດົທີີ່ 3:  ວດັຖຼຸອນັຕະລາຍທາງກະສກິາໍ 
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 1 ໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍເຂົັ້າໃນການຜະລິດ   2  ບ ໍ່ໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍເຂົັ້າໃນການຜະລິດ   

 
 

ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມີນ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມຸ່ນ ບ ໍ່ແມຸ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1. ໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຕາມຄໍາແນະນໍາຫລືອ້າງອີງຄໍາແນະ ນ າ
ຂອງກົມປູກຝັງ ຫລືຕາມສະຫລາກທີີ່ຂ ັ້ນທະບຽນ ຢ ດໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະ ລາຍທາງ
ການກະເສດກຸ່ອນເກັບກຸ່ຽວຕາມຄໍາແນະນໍາໃນ ສະຫລາກ ຫລືຄໍາແນະນໍາຈາກ
ພາກສຸ່ວນທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ກ ລະນີສົງໄສໃຫ້ສູຸ່ມກວດຜົນຜະລິດວິ ເຄາະສານພິດຕົກ
ຄາ້ງໃນຜົນຜະລີດ ຖ້າຜົນວິເຄາະເກີນຄຸ່າມາດຕະຖານໃຫ້ກວດຫາສາເຫດແລະ
ແກ້ໄຂ ລວມທັງບັນທ ກຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກຸ່າວໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

2. ຫ້າມໃຊ້ ຫລື ມີໄວ້ຄອບຄອງວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດທີີ່ຫ້າມ
ຜະລິດ ນໍາເຂົັ້າ ສົົ່ງອອກ ຫລື ມີໄວ້ຄອບຄອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

3. ກ ລະນີຜະລິດເພືີ່ອສົົ່ງອອກໃຫ້ໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຕາມທີີ່
ປະເທດຄູຸ່ຄ້າກໍານົດ ແລະ ອານ ຍາດໃຫ້ໃຊ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

4. ທໍາຄວາມສະອາດເຄືີ່ອງພົົ່ນສານເຄມີແລະອ ປະກອນຫລັງການໃຊ້ທ ກຄັັ້ງ 
ແລະກໍາຈັດນໍ້າທີີ່ໃຊ້ລ້າງອ ປະກອນດ້ວຍວີທີທີີ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນ ຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

5. ຜູ້ປະຕິບັດງານຫລືຜູ ັ້ຄວບຄູມຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນການນໍາໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຮູ້ຈັກສັດຕູພືດ ຊະນິດແລະອັດຕາການໃຊ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

6. ເລືອກໃຊ້ເຄືີ່ອງພົົ່ນສານເຄມີທີີ່ມີຄ ນນະພາບ, ມີວິທີການພົົ່ນຖືກຕ້ອງ ມີ
ການກວດສອບຄ ນນະພາບຂອງອ ປະກອນພົົ່ນ ແລະ ພ້ອມທີີ່ຈະໃຊ້ງານໄດ້ຈະ
ຫລອດເວລາ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ລອງ 

     

7. ສານເຄມີທີີ່ໃຊ້ພົົ່ນບ ໍ່ຫມົດໃນຄັັ້ງດຽວຕ້ອງປິດຝາໃຫ້ສະນິດແລະເກັບໄວ້ໃນ
ສະຖານທີີ່ທີີ່ປອດໄພ  ຖ້າມີການປ່ຽນພາຊະນະບັນຈ ຕ້ອງລະບ ຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

8. ຈັດເກັບສານເຄມີຊະນີດຕຸ່າງໆໄວ້ໃນສະຖານທີີ່ສະເພາະ ຈັດລຽງແຕຸ່ລະ 
ຊະນິດ ເພືີ່ອສະດວກໃນການຈັບໄປໃຊ້ ແລະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນຕ ໍ່ຜົນ
ຜະລິດແລະບ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ບູກຄົນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

9. ພາຊະນະບັນຈ ສານເຄມີທີີ່ໃຊ້ໝົດແລ້ວຕ້ອງທໍາລາຍຫລືກໍາຈັດດ້ວຍວິທີ ທີີ່
ຖືກຕ້ອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

10. ພາຊະນະບັນຈ ສານເຄມີທີີ່ເສືີ່ອມສະພາບແລະໝົດອາຍ ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນ
ສະຖານທີີ່ສະເພາະແລະທໍາລາຍຫລືກໍາຈັດດ້ວຍວິທີທີີ່ຖືກຕ້ອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

11. ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວນມີຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການໃຊ້ສານ
ເຄມີ ແລະການປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

12. ຜູ້ໃຊ້ສານເຄມີຕ້ອງໃສຸ່ເສືັ້ອຜ້າປົກປິດ ມີອ ປະກອນປ້ອງການສານພິດ
ໄດ້ແກຸ່ ໜ້າກາກ, ຜ້າອັດດັງ, ຖົງມື, ໝວກ ແລະເກີບໂບກ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

13. ຕ້ອງອາບນໍ້າ ສະຜົມແລະປ່ຽນເສືັ້ອຜ້າທັນທີຫລັງຈາກສີດພົົ່ນສານເຄມີ 
ແລະ ນໍາເສືັ້ອຜ້າໄປຊັກໃຫ້ສະອາດທ ກຄັັ້ງ ໂດຍແຍກຊັກຈາກເສືັ້ອຜ້າທີີ່ໃຊ້     
ປົກະຕິ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

14. ມີເອກະສານຂ ໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບສານເຄມີທີີ່ໃຊ້ໄດ້ ຫລື ຫ້າມໃຊ້ໃນປະເທດ 
ແລະ ປະເທດຄູຸ່ຄ້າ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

15. ບ ໍ່ໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍເກີນກວຸ່າ 2 ຊະນິດ ຍົກເວັັ້ນຫາກເປັນຄໍາ
ແນະນໍາຂອງພາກສຸ່ວນທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຫລືມີຂ ໍ້ມູນທາງວິຊາການຮັບຮອງ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

16. ມີການໃຊ້ລະບົບການຈັດການສັດຕູພືດແບບຜະສົມຜະສານທີີ່ເໝາະສົມ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      
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17. ການຈັດເກັບສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຊະນິດອືີ່ນໆເຊັົ່ນ: ນໍາ  ມັນເຊືັ້ອ 
ເພີງ, ສານທໍາຄວາມສະອາດ, ສານອືີ່ນໆ ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃຫ້ຈັດເກັບເປັນສັດ 
ສຸ່ວນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການປົນເປືື໊ອນສູຸ່ຜົນຜະລິດແລະສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

18. ມີກາານບັນທ ກລາຍການຫລືຈັດທໍາບັນຊີລາຍຊືີ່ຂອງສານເຄມີທີີ່ເກັບໄວ້ 
ໃນສະຖານທີີ່ເກັບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

19. ຜູ້ສີດພົົ່ນສານເຄມີຕ້ອງຢູ່ທິດເໜືອຂອງລົມຕະຫລອດເວລາ ຕ້ອງລະວັງ 
ລະອອງຂອງສານເຄມີກະຈາຍໄປປົນເປືັ້ອນແປງໃກ້ຄຽງ ແລະສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

20. ມີອ ປະກອນປະຖົມພະຍາບານແລະອ ປະກອນປ້ອງກັນອ ບັດຕິເເຫດຢ່າງຄົບ 
ຖ້ວນເຊັົ່ນ: ນໍ້າຢາລ້າງຕາ, ນໍ້າສະອາດ, ຂີັ້ຊາຍ ແລະ ອືີ່ນໆ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

21. ມີເອກະສານຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດກ ລະນີທີີ່ມີອ ບັດຕິເຫດ ຫລືເຫດສ ກ 
ເສີນສະແດງໄວ້ໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ ໃນບ ລິເວນທີີ່ຈັດເກັບສານເຄມີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

 

ໝາຍເຫດ: N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

ຜົນການກວດປະເມນີ:   
 
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 5  ຂ ໍ້:   ແມຸ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,        ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,       N/A  ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
............ຂ ໍ້ 
ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ    8  ຂ ໍ້:   ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,  ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
.............ຂ ໍ້ 
ຂ ໍ້ແນະນໍາ      8  ຂ ໍ້:  ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,  ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
.............ຂ ໍ້ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຂ ໍ້ກາໍນດົທີີ່ 4:  ການຈດັການຄ ນນະພາບໃນຂະບວນການຜະລດິກຸ່ອນການເກບັກຸ່ຽວ 

 
 ລະດບັຂ ໍ້

ກາໍນດົ 
ຜນົການກວດປະເມີນ ວທິກີານກວດປະ

ເມນີ 
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ລາຍການກວດປະເມນີ ແມຸ່ນ ບ ໍ່ແມຸ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.  ບ ໍ່ໃຊ້ສິີ່ງຂັບຖຸ່າຍຂອງຄົນມາເປັນຝ ່ນ 
 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ      

2.  ຫາກມີການເຄືອບເມັດພັນດ້ວຍສານເຄມີໃຫ້ໃຊ້ຕາມວິທິການແລະອັດ ຕາ
ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫລາກທີີ່ຂ ັ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະບັນທ ກຂ ໍ້ມູນໄວ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

3. ມີການໃຊ້ປ ຍແລະສານບໍາລ ງດິນທີີ່ປອດໄພຕ ໍ່ຜົນຜະລິດແລະການບ ລິ ໂພກ 
ໂດຍມີການຂ ັ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

4. ຫາກມີການຜະລິດປ ຍຊີວະພາບໃຊ້ເອງຕ້ອງຜຸ່ານຂະບວນການມັກ ຫລື 
ຍຸ່ອຍສະລາຍໂດຍສົມບູນ ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດສູຸ່ຄົນ ໃຫ້ບັນທ ກຂ ໍ້ມູນວິທີ 
ການ ວັນທີ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຜະລິດປ ຍຊີວະພາບ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

5. ພືັ້ນທີີ່ເກັບຮັກສາ, ຜະສົມ ແລະ ຂົນຍ້າຍປ ຍ ແລະສານປັບປ ງດິນ ຫລື ພືັ້ນ
ທີີ່ສໍາລັບມັກປູຍຊີວະພາບຕ້ອງແຍກເປັນສັດສຸ່ວນ ບ ໍ່ປົນເປືັ້ອນສູຸ່ພືັ້ນທີີ່ປູກ ແລະ 
ແຫລຸ່ງນໍ້າ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

6. ມີແຜນຄວບຄ ມການຜະລິດເພືີ່ອກໍານົດມາດຕະການຄວບຄ ມໃນແຕຸ່ລະ 
ຂັັ້ນຕອນອາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພ ຄ ນນະພາບ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສ ຂະ 
ພາບ ຄວາມປອດໄພ ແລະສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

7. ຈັດທໍາລາຍການປັດໃຈການຜະລິດ ແຫລຸ່ງທີີ່ມາຂອງປັດໃຈທີີ່ໃຊ້ໃນການ
ຜະລິດ ພ້ອມທັງລະບ ປະລິມານ ວັນເດືອນປີ ທີຈັດຊືັ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

8. ເມັດພນັຫລືຕົັ້ນພັນ ຫລືສຸ່ວນທີີ່ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນ ຕ້ອງມາຈາກ
ແຫລຸ່ງທີີ່ເຊືີ່ອຖືໄດ້ ຕົງຕາມພັນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ສາມາດກວດ
ສອບແຫລຸ່ງທີີ່ມາໄດ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

9. ບ ໍ່ປູກພືດຊະນິດທີີ່ມາຈາກພັນຫລືຕົັ້ນພັນ ຫລືສຸ່ວນທີີ່ໃຊ້ໃນການຂະ ຫຍາຍ
ພັນທີີ່ເປັນພິດຕ ໍ່ການບ ລິໂພກ ຍົກເວັັ້ນມີຂ ໍ້ແນະນໍາໃນການບ ລິໂພກທີີ່ ຖືກຕ້ອງ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

10.ໃຊ້ປ ຍທີີ່ເໝາະສົມກັບພືດທີີ່ປູກໃນອັດຕາ ຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫລາກ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

11. ມີອ ປະກອນແລະເຄືີ່ອງມືທີີ່ເໝາະສົມແລະພຽງພ ສໍາລັບການຜະລິດ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

12. ມີສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາເຄືີ່ອງມືແລະອ ປະກອນຢ່າງເປັນລະບຽບ ປອດໄພ 
ແລະ ງຸ່າຍຕ ໍ່ການນໍາໄປໃຊ້ງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

13. ມີການກວດສອບອ ປະກອນ ເຄືີ່ອງມື ລວມເຖິງເຄືີ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢ່າງສະ
ໝໍ່າ ສະເໝີ ເພືີ່ອປ້ອງກັນອ ບັດຕິເຫດແລະປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

14. ທໍາຄວາມສະອາດເຄືີ່ອງມືແລະອ ປະກອນການຜະລິດ ພາຊະນະທີີ່ໃຊ້ໃນ
ການບັນຈ  ແລະຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດທູກຄັັ້ງທັງກຸ່ອນແລະຫລັງການໃຊ້ງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

15. ສຸ່ວນຂອງພືດທີີ່ມີພະຍາດເຂົັ້າທໍາລາຍຕ້ອງເຜົາທໍາລາຍນອກແປງປູກ ໂດຍ
ບ ໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

16. ແຍກປະເພດຂອງເສຍແລະສິີ່ງຂອງທີີ່ບ ໍ່ໃຊ້ ຫລືບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະ 
ລິດ ໃຫ້ຊັດເຈນ ມີພືັ້ນທີີ່ສໍາລັບຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ລວມເຖິງມີການລ ດຜຸ່ອນຂອງ
ເສຍ ທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນຂະບວນການຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ໝາຍເຫດ: N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 

 

 

 
ຜົນການກວດປະເມີນ:    
 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 1 ຂ ໍ້:      ແມຸ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,         ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,         N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ  4 ຂ ໍ້:   ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 
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ຂ ໍ້ແນະນໍາ    11 ຂ ໍ້:    ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,   ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,        N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ກາໍນດົທີີ່ 5:  ການເກບັກຸ່ຽວ ແລະ ການປະຕບິດັຫລງັການເກບັກຸ່ຽວ  

 
ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມີນ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມຸ່ນ ບ ໍ່ແມຸ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.  ເກັບກຸ່ຽວຜົນຜະລິດທີີ່ມີອາຍ ເກັບກຸ່ຽວເໝາະສົມ ມີຄ ນນະພາບຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຫລືຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງຄູຸ່ຄ້າ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 
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2.  ການເກັບກຸ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກສ ຂະອານາໄມ ເພືີ່ອ
ປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການບ ລິໂພກ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

3.  ອ ປະກອນ, ພາຊະນະບັນຈ  ແລະ ວັດສະດ ທີີ່ສໍາພັດກັບຜົນຜະລິດໂດຍ 
ກົງຕ້ອງເຮັດຈາກວັດສະດ ທີີ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

4. ຄັດແຍກຜົນຜະລິດທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄ ນນະພາບອອກ ຫລື ຄັດແຍກຄ ນນະພາບ 
ແລະຂະໜາດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດໃນມາດຕະຖານສິນຄ້າກະສິກໍາແຕຸ່ລະຊະນິດ ຫລື 
ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງຄູຸ່ຄ້າ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

5. ມີການປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກວັດຖຼຸ ຫລື ສີີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜົນ
ຜະລິດທີີ່ມີການຄັດເລືອກ ຫລື ບັນຈ ໃນແປງແລ້ວ ແລະບ ໍ່ວາງຜົນຜະລີດສໍາ 
ພັດກັບພືັ້ນດິນໂດຍກົງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

6. ແຍກພາຊະນະໃນການບັນຈ ຂອງເສຍ ແລະ ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍຢ່າງຊັດເຈນ
ຈາກພາຊະນະບັນຈ ໃນການເກັບກຸ່ຽວແລະຂົນຍ້າຍ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການປົນ
ເປືັ້ອນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

7. ຈັດສັນໃຫ້ມີສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາອ ປະກອນ, ພາຊະນະບັນຈ  ແລະ ວັດ 
ສະດ ໃຫ້ເປັນສັດສຸ່ວນ ໂດຍແຍກອອກຈາກວັດຖຼຸອັນຕະລາຍເຊັົ່ນ: ປູຍ, ສານ
ປັບປ ງດິນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ໃຫ້ມີການປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນ ຈາກ
ສັດທີີ່ເປັນພາຫະນໍາເຊືັ້ອພະຍາດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

8. ມີການປ້ອງກັນສັດລ້ຽງບ ໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນບ ລິເວນປະຕິບັດງານ ໂດຍສະເພາະສະ 
ຖານທີີ່ເກັບກຸ່ຽວ, ສະຖານທີີ່ຄັດບັນຈ  ແລະ ເກັບຮັກສາ ຫາກມີຄວາມສຸ່ຽງ 
ໃນການເປັນພາຫະນໍາໂລກໃຫ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

9. ຫາກມີການໃຊ້ເຫຍືີ່ອ ຫລື ກັບດັກເພືີ່ອກໍາຈັດສັດພາຫະນໍາເຊືັ້ອຕ້ອງຈັດ 
ວາງໃນລ ລິເວນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມສຸ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປືັ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ, ພາຊະນະບັນ 
ຈ  ແລະ ວັດຊະດ  ລວມເຖິງໃຫ້ມີການບັນທ ກຂ ໍ້ມູນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

10. ໃຊ້ເຄືີ່ອງມື ຫລື ວີທີການສະເພາະ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການຊໍ້າ ຫລື ເປັນ
ຮອຍຕໍານິຂອງຜົນຜະລິດເນືີ່ອງຈາກການເກັບກຸ່ຽວ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

11. ດູແລຮັກສາອ ປະກອນ ແລະ ພາຊະນະບັນຈ ໃຫ້ສະອາດ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ
ການປົນເປືັ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ ແລະກວດສອບໃຫ້ມີສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

12. ມີກາຍແຍກຜົນຜະລິດທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄູນນະພາບ ກັບຜົນຜະລິດທີີ່ມີຄ ນນະພາບ
ດີ ລວມເຖິງມີແຜນການໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ກວດສອບການປະປົນຂອງຜົນ
ຜະລິດທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄ ນນະພາບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

13. ສະຖານທີີ່ ທີີ່ໃຊ້ໃນການຈັດການຫລັງການເກັບກຸ່ຽວຕ້ອງມີໂຄງສ້າງທີີ່ 
ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມສຸ່ຽງຈາກການປົນເປືັ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

14. ຫາກພົບຄວາມສຸ່ຽງໃນການປົນເປືັ້ອນອັນຕະລາຍທາງກາຍຍະພາບຈາກ
ອ ປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງມື ໃຫ້ມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ຜນົການກວດປະເມີນ:          N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນ
ງານ/ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 3 ຂ ໍ້:       ແມຸ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,       ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,       N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ  6 ຂ ໍ້:   ແມຸ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ     5 ຂ ໍ້:    ແມຸ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກາໍນດົທີີ່ 6:  ການພກັຜນົຜະລດິ, ການຂນົຍາ້ຍໃນແປງປກູ ແລະ ການເກບັຮກັສາ 
   

 
ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມີນ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມຸ່ນ ບ ໍ່ແມຸ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 



20 
 

1.  ມີການຈັດການດ້ານສ ຼຸຂະອານາໄມຂອງສະຖານທີີ່ແລະການຂົນຍ້າຍ, 
ພັກຜົນຜະລິດ ຫລື ເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກ
ອັນຕະລາຍແລະສິີ່ງແປກປອມທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການບ ລິໂພກ 
ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

2.  ໃຊ້ວັດສະດ ຮອງພືັ້ນໃນບ ລິເວນທີີ່ພັກຜົນຜະລິດທີີ່ເກັບກຸ່ຽວແລ້ວ ເພືີ່ອ 
ປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກສ ີ່ງເສດເຫລືອ, ຂີັ້ຝ ່ນ ຫລືສິີ່ງເປິະເປືັ້ອນຈາກພືັ້ນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

3. ບ ໍ່ໃຊ້ພາຫະນະທີີ່ໃຊ້ຂົນສົົ່ງວັດຖຼຸອັນຕະລາຍມາຂົນຍ້າຍ ຫລືຂົນສົົ່ງຜົນ
ຜະລິດ ໃນກ ລະນີທີີ່ບ ໍ່ສາມາດແຍກພາຫະນະໄດ້ຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ລວມ
ເຖິງມີການບັນທ ກການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

4. ການຈັດວາງຜົນຜະລິດໃນບ ລິເວນພັກຜົນຜະລິດທີີ່ເກັບກຸ່ຽວໃນແປງປູກ 
ຕ້ອງເໝາະສົມ ສາມາດປ້ອງກັນການເກີດຮອຍແຜທີີ່ເກີດຈາກການຂູດຂີດ 
ຫລືກະທົບກະເທືອນ ລວມທັງບັນຫາການເສືີ່ອມສະພາບຂອງຜົນຜະລິດ
ເນືີ່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນແລະແສງແດດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

5. ກ ລະນີຜົນຜະລີດມີການເສືີ່ອມສະພາບງຸ່າຍຕ້ອງມີການດູແລະທີີ່ເໝາະສົມ
ກຸ່ອນການຂົນສົົ່ງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

6. ເລືອກໃຊ້ພາຊະນະທີີ່ໃຊ້ໃນການບັນຈ ຂັັ້ນຕົັ້ນເພືີ່ອການຂົນຖຸ່າຍຜົນຜະລິດ
ໃນແປງປູກໄປຫາສະຖານທີີ່ຄັດແຍກບັນຈ ທີີ່ເໝາະສົມ ມີວັດສະດ ຮອງພາຍ
ໃນພາຊະນະບັນຈ ເພືີ່ອປ້ອງການການກະທົບແລະສຽດສີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

7. ການຂົນຍ້ານຜົນຜະລິດໃນແປງປູກໃຫ້ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ 
ແລະ ປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ການບ ລິໂພກ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

8. ພາຊະນະທີີ່ໃຊ້ໃນການຂົນຍ້າຍຕ້ອງສາມາດຮັກສາຄ ນນະພາບຂອງຜົນ
ຜະລິດໄວ້ໄດ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

9. ໃຫ້ຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດທີີ່ໄດ້ມີການບັນຈ ໃສຸ່ພາຊະນະແລ້ວດ້ວຍຄວາມ
ລະມັດລະວັງ ແລະຂົນສົົ່ງໄປຍັງຈ ດລວບລວມສິນຄ້າທັນທີທີີ່ເກັບກຸ່ຽວ ຫລື 
ຫລັງການຕັດແຕຸ່ງຄັດຄ ນນະພາບ ແລະ ຂະໜາດແລ້ວ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

ໝາຍເຫດ: N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 
ຜນົການກວດປະເມີນ:   
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ  0 ຂ ໍ້:      ແມຸ່ນ ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,       N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ   5 ຂ ໍ້:   ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      4 ຂ ໍ້:    ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້, ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 
 

 

 

 
ຂ ໍ້ກາໍນດົທີີ່ 7:  ສ ຂະອານາໄມສຸ່ວນບ ກຄນົ 
   

ລາຍການກວດປະເມນີ ລະດບັຂ ໍ້
ກາໍນດົ 

ຜນົການກວດປະເມີນ ວທິກີານກວດປະເມນີ 
ແມຸ່ນ ບ ໍ່ແມຸ່ນ N/A ສັງເກດ ສໍາພາດ 

1.  ຜູ້ທີີ່ສ າພັດກັບຜົນຜະລິດໂດຍກົງໂດຍສະເພາະຫລັງການເກັບກຸ່ຽວຜົນ
ຜະລິດທທີີ່ມີຄວາມສຸ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປືັ້ອນຕ້ອງມີການດູແລສ ຂະອານາໄມສຸ່ວນ
ບ ກຄົນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນທທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນສູຸ່ຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຫລັກ 

     

2.  ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫລືໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຂ ໍ້ກໍານົດ      
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ກຸ່ຽວກັບສ ຂະອານາໄມສຸ່ວນບ ກຄົນ ລອງ 
3. ມີສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສ ຂະອານາໄມສຸ່ວນບ ກຄົນທີີ່ພຽງພ  ແລະ 
ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ສາມາດປ້ອງກັນຂອງ ເສຍ
ຕຸ່າງໆບ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນສູຸ່ແປງປູກ ແລະ ຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

4. ຜູ້ປະຕິບັດງານກຸ່ຽວກັບວັດຖຼຸອັນຕະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສ ຂະພາບ 
ຢ່າງນ້ອຍປີລະຄັັ້ງ 

ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຮອງ 

     

5.  ກ ລະນີຜູ້ປະຕິບັດງານເຈັບປ່ວຍຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຜູ້ດູແລການຜະລິດຮັບ 
ຊາບ ເພືີ່ອຕັດສິນໃຈໃນການປະຕິບັດງານທີີ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນສູຸ່ຜົນ
ຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

6.  ຈັດໃຫ້ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວມສະດວກພືັ້ນຖານທີີ່ເໝາະສົມແກຸ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      
7.  ຈັດການຝືກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າທີີ່ທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້
ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

8.  ເຈົັ້າຂອງຟາມ ຫລື ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ຫລື ໄດ້ຮັບການຝືກ
ອົບຮົມທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານທາງການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

 

ໝາຍເຫດ: N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 
ຜນົການກວດປະເມີນ:   
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ  1 ຂ ໍ້:     ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,          ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ   3 ຂ ໍ້:   ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,    ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      4 ຂ ໍ້:    ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,    ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ກາໍນດົທີີ່ 8:  ການບນັທ ກຂ ໍ້ມນູ (ຫລກັຖານ) ແລະ ການຮຽກຄນື 

 
ລາຍການກວດປະເມນີ 

ລະດັບຂ ໍ້ກາໍນົດ ຜົນການກວດປະເມນີ ວທີິການກວດປະ
ເມນີ 

ແມຸ່ນ ບ ໍ່
ແມຸ່ນ 

N/A ສັງເກ
ດ 

ສໍາພາດ 

1.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການໃຊ້ວດັຖຼຸອັນຕະລາຍໃນການຜະລດິ ທີໃຊ້
ໃນການຂ້າເຊືັ້ອໃນດິນ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລກັ      

2.  ບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍໃນການຜະລິດ ທ ກຄັັ້ງທີ ຂ ໍ້ກໍານົດຫລກັ      
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ໃຊ້ ແລະ ຊືີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ 
3.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນໃນການປະຕິບັດກຸ່ອນແລະຫລງັການເກັບກຸ່ຽວ 
ຂັັ້ນຕອນ ປະຕິບັດທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຫລກັ      

4. ມີບັນທ ກຂ ໍ້ມູນລະຫັດແປງປູກ ແລະ ຂ ໍ້ມູນປະຈໍາແປງປູກ ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      
5.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການກໍາຈັດວດັສັດພາຫະນໍາເຊືັ້ອ ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      
6.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      
7.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບປະຫວັດການຝຶກອົບຮົມ ຫລື ຫລັກ
ຖານການກວດສ ຂະພາບ ຫລື ການຈັດການດ້ານສ ຂະອານາໄມ
ສຸ່ວນບ ກຄນົ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

8.  ຜນົຜະລດິທີີ່ຢູ່ລະຫວຸ່າງການເກັບຮັກສາ ແລະ ຂົນຍ້າຍ ຫລື 
ບັນຈ ເພືີ່ອ ຈໍາໜຸ່າຍຕ້ອງລະບ ລ ນ້ຜະລິດ ຫລື ລະຫັດ ຫລ ືເຄືືີ່ອງໝ
າຍສະແດງແຫລຸ່ງຜະລດິ ຫລື ວັນທີີ່ເກັບກຸ່ຽວ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

9.  ໃນການຈໍາໜຸ່າຍຜົນຜະລິດຕ້ອງບັນທ ກຂ ໍ້ມູນຜູ້ຮັບຊືັ້ ຫລື 
ແຫລຸ່ງທີຜົນຜະລດິໄປຈໍາໜຸ່າຍ ລວມເຖິງປະລິມານທີີ່ຈໍາໜຸ່າຍ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

10.  ເກັບບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການປະຕິບັດງານແລະເອກະສານສໍາຄັນທີີ່
ກຸ່ຽວ ຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານໄວ້ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ຂອງການ
ຜະລິດຕິດຕ ໍ່ກນັ ຫລືຕາມຜູ້ປະກອບການ ຫລື ປະເທດຄູຸ່ຄ້າ
ຕ້ອງການ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ      

11.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການໃຊນ້ໍ້າເຊັົ່ນ: ຊະນດິພືດ ວນັທີີ່ ສະຖານທີີ່ 
ແລະປະລິມານນໍ້າທີີ່ໃຊ້ ຫລ ືໄລຍະເວລາທີີ່ໃຫ້ນໍ້າ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

12.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນ/ຫລກັຖານການໄດ້ມາແລະລາຍຊືີ່ວັດຖຼຸ
ອັນຕະລາຍທາງການກະເສດ ແລະ ທີີ່ຈດັເກັບ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

13.  ມີບນັທ ກລາຍລະອຽດກຸ່ຽວກັບການໄດ້ມາ ການໃຊ້ປູຍ ສານ
ປັບປ ງດິນ ແລະ ຊືີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

14.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການປະຕິບດັກຸ່ອນແລະຫລງັການເກບັກຸ່ຽວ
ໃນຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄ ນນະພາບຂອງຜົນ
ຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

15.  ຈດັທໍາເອກະສານຫລືແບບບັນທ ກໃຫ້ຄົບຖ້ວນສໍາລບັການ
ຜະລິດໃນລະດູການ ແລະ ລງົຊືີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານທ ກຄັັ້ງທີີ່ມີການ
ບັນທ ກຂ ໍ້ມູນ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

16. ມີການຈດັເກັບເກະສານ ແລະ ບັນທ ກຂ ໍ້ມ ນໃນໝວດໝູຸ່ແຍກ
ເປັນລະດ ູການຜະລິດ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

17.  ກ ລະນີພົບບນັຫາການປະຕິບັດງານໃນແປງປູກທີີ່ອາດທີຜົນຕ ໍ່
ຄວາມປອດໄພຕ້ອງແຍກຜົນຜະລິດແລະປ້ອງກນັບ ໍ່ໃຫ້ມີການນໍາ
ໄປຈໍາໜຸ່າຍ ຫາກ ພົບຫລັງຈາກຈໍາໜຸ່າຍແລ້ວ ໃຫ້ຮີບແຈ້ງຜູ້ຊືັ້ຜົນ
ຜະລິດທັນທີ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

18.  ກ ລະນີພົບບນັຫາການປະຕິບັດງານໃນແປງປູກທີີ່ອາດທີຜົນຕ ໍ່
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ສືບຫາສາເຫດແລະຫາແນວທາງແກ້ໄຂ ເພືີ່ອປ້ອງ
ກັນບ ໍ່ໃຫ້ເກີດ ຂ ັ້ນອີກ ແລະໃຫ້ມີການບນັທ ກຂ ໍ້ມູນ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      

19.  ມີການທົບທວນການປະຕິບດັງານ ຫລ ືບນັທ ກຂ ໍ້ມູນຢ່າງ
ນ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ແລະ ເກັບຂ ໍ້ມູນຜົນການທົບທວນ ແລະແກ້ໄຂໄວ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ      
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20. ມີການແກ້ໄຂບັນຫາຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເກັບບນັທ ກຂ ໍ້ມູນໄວ້ ຂ ໍ້ແນະນໍາ      
 

ໝາຍເຫດ: N/A (Non Applicable) ບ ໍ່ມີການດໍາເນີນງານ/ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ 
ຜນົການກວດປະເມີນ:   
ຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ 3 ຂ ໍ້:       ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,         ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ  7 ຂ ໍ້:   ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,    ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້ 

ຂ ໍ້ແນະນໍາ    10 ຂ ໍ້:    ແມຸ່ນ ຈໍານວນ.............ຂ ໍ້,    ບ ໍ່ແແມຸ່ນ  ຈໍານວນ............ຂ ໍ້,      N/A ບ ໍ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ...........ຂ ໍ້ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ແບບຟອມ9. ແບບຟອມບນັທ ກ/ປະເມນີຂ ໍ້ບກົຜຸ່ອງ ຂອງສວນ/ຟາມ 

ຄັັ້ງທີີ່............... 
 

 ກວດແປງ/ສວນ/ຟາມໃໝຸ່  ກວດກາຕ ໍ່ອາຍ    ກວດຕິດຕາມ 

ຄັັ້ງວນັທີ ..................ເດືອນ................ປີ............... 

ຊືີ່ຊາວກະສິກອນ/ກ ຸ່ມຜະລິດ ຫລ ືສະຫະກອນ......................................................................................... 
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ເລກບດັປະຈໍາຕົວ ຫລ ືສໍາມະໂນຄົວ.........................................ລງົວນັທີ......................ບາ້ນຢູ່ປະຈ ບນັ
.................... 
ໜຸ່ວຍ.................. ເມືອງ..............................................ແຂວງ.......................................................... 
ເບີໂທລະສັບ...........................................................ອີເມວ............................................................... 

ໝາຍເລກລະຫັດປະຈໍາແປງ/ສວນ/ຟາມ..................................ເນືັ້ອທີີ່ທໍາການຜະລິດ...............................ເຮັກຕາ 

ລາຍການກວດກາປະເມນີ/ຂ ໍ້ກໍານົດຫລກັ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ 
(ຕົວໜັງສືເນີັ້ງແມຸ່ນຂ ໍ້ກໍານດົຮອງ) 

ຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງ 
ພົບ ບ ໍ່ພົບ 

ນ້ໍາ 
1. ນໍ້າທີີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ຕອ້ງມາຈາກແຫລຸ່ງທີີ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນວັດຖຼຸຫລືສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່
ຜົນຜະລດິ ກ ລະນີສຸ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປືັ້ອນ ແມຸ່ນໃຫ້ວິເຄາະນໍ້າ 

  

2. ກ ລະນໃີຊ້ນໍ້າເສຍຈາກໂຮງງານ ຫລື ກດິຈະກໍາອືີ່ນໆທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກດີການປົນເປືັ້ອນ ແມຸ່ນໄດ້ຜຸ່ານການບບໍາບດັນໍ້າ
ເສຍແລະນໍາມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລດິໄດ ້

  

3. ນໍ້າທີີ່ໃຊ້ຫລັງການເກັບກຸ່ຽວຕອ້ງມີຄ ນນະພາບຕາມມາດຕະຖານນໍ້າດືີ່ມ ຫລ ືທຽບເທົົ່າ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
ກັບນໍ້າທີີ່ສໍາພັດຜົນຜະລດິທີີ່ບ ລິໂພກໄດ້ ຫລື ນໍ້າທີີ່ຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດທີີ່ມີຜີວບ ໍ່ກ້ຽງ 

  

4. ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ໃນໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນກາານຜະລດິ ແລະໃນ ຊຸ່ວງເວລາທີີ່ມີສະພາວະແວດລ້ອມສຸ່ຽງຕ ໍ່
ການປົນເປືັ້ອນ 

  

5. ມີກາານຈັດການນໍ້າເສຍທີີ່ເກີດຈາກການໃຊງ້ານເຊັົ່ນ: ນໍ້າຈາກຫ້ອງນໍ້າ ນໍ້າເສຍອືືີ່ນໆ ເພືີ່ອລ ດຜຸ່ອນຄວາມສຸ່ຽງຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງພືັ້ນທີີ່ປູກແລະພືັ້ນທີີ່ອ້ອມຮອບ 

  

ພືັ້ນທີີ່ປກູ 
1 ພືືັ້ນທີີ່ປູກບ ໍ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປົນເປືັ້ອນວັດຖຼຸ ຫລື ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຜົນຜະລິດ 
ຫາກມີຄວາມສຸ່ຽງໃຫ້ວິເຄາະດິນ ແລະ ເກັບຜົນວິເຄາະດິນໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 

  

2 ກ ລະນຈີໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພືັ້ນທີີ່ປູກທີີ່ມີຄວາມສຸ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປືັ້ອນຕ້ອງມີຂ ໍ້ພິ ສູດທີີ່ຊັດເຈນວຸ່າມີວິທີການບໍາບັດເພືີ່ອ
ລ ດຜຜຸ່ອນການປົນເປືັ້ອນສູຸ່ລະດັບທີີ່ປອດໄພໄດ້ 

  

3 ຫາກໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດທີີ່ໃຊ້ຮົມ ຫລື ຫົດເພືີ່ອຂ້າເຊືັ້ອໃນດິນ ແລະ ວດັສະດ ຼຸປູກ ໃຫ້ບນັທ ກຂ ໍ້
ມູນຊະນດິວດັຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດ ວນັທີີ່ໃຊ້, ອັດຕາການໃຊ້, ວິທີໃຊ້ ແລະ ຊືີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ ພ້ອມທັງເກັບ
ບັນທ ກໄວ້ເປັນຫລກັຖານ 

  

4. ພືັ້ນທີີ່ທໍາການຜະລີດຈ້ອງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກົດໝາຍທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ   
5. ເກັບຕົວຢ່າງດນິຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ໃນໄລຍະເລີີ່ມຈັດລະບົບການຜະລິດ ແລະ ໃນຊຸ່ວງທີີ່ມີສະພາວະແວດລ້ອມສຸ່ຽງຕ ໍ່
ການປົນເປືັ້ອນເພືີ່ອວິເຄາະ ແລະ ເກັບໄວ້ເພືີ່ອເປັນຫລັກຖານ 

  

6.  ພືັ້ນທີີ່ທໍາການຜະລິດໃຫມຸ່ ຄວນເປັນພືັ້ນທີີ່ທີີ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກດີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຫາກມີຜົນກະທົບຄວນມີ
ມາດຕະການໃນການລ ດຜຸ່ອນ ຫລື ປ້ອງກນັຜົນເສຍຫາຍທີີ່ຈະເກີດຂ ັ້ນ 

  

7. ມີການອອກແບບວາງຜັງແປງ ຫລື ປັບປູງແປງປູກໂດຍຄໍານືງເຖິງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພອາຫານ ສິີ່ງງແວດ
ລ້ອມ ຄ ນນະພາບຂອງຜົນຜະລີດສູຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດກີານຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ 

  

8. ການເຮັດລະຫັດໃສຸ່ແປງປູກແລະຂ ໍ້ມູນປະຈໍາແປງ ໂດຍລະບ ຊືີ່ເຈົັ້າຂອງພືັ້ນທີີ່ ສະຖານທີີ່ຕິດຕ ໍ່ ຊືີ່ຜູ້ດູແລ (ຖ້າມີ) 
ແຜນທີີ່ແລະທີີ່ຕັັ້ງຂອງແປງ ຊະນິດພືດ ແລະ ພັນພືດທີີ່ປູກ 

  

ວດັຖຼຸອນັຕະລາຍທາງກະສິກາໍ 
1. ໃຊ້ວດັຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຕາມຄ າແນະນ າຫລືອ້າງອີງຄ າແນະນ າຂອງກົມປູກຝັງ ຫລື ຕາມສະຫລາກທີີ່
ຂ ັ້ນທະບຽນ ຢ ດໃຊ້ວດັຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດກຸ່ອນເກັບກຸ່ຽວຕາມຄໍາແນະນໍາໃນ ສະຫລາກ ຫລືຄໍາແນະນໍາ
ຈາກພາກສຸ່ວນທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ກ ລະນີສົງໄສໃຫ້ສູຸ່ມກວດຜົນຜະລດິວິເຄາະສານພິດຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລດີ ຖ້າຜົນວິເຄາະ
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ເກີນຄຸ່າມາດຕະຖານໃຫ້ກວດຫາສາເຫດແລະແກ້ໄຂ ລວມທັງບັນທ ກຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກຸ່າວໄວ້ເປັນຫລັກຖານ 
2. ຫ້າມໃຊ້ ຫລື ມີໄວ້ຄອບຄອງວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດທີີ່ຫ້າມຜະ ລິດ ນ າເຂົັ້າ ສົົ່ງອອກ ຫລື ມີໄວ້ຄອບ
ຄອງ 

  

3. ກ ລະນີຜະລດິເພືີ່ອສົົ່ງອອກໃຫ້ໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍທາງການກະເສດຕາມທີີ່ປະເທດຄູຸ່ຄ້າກ ານົດ ແລະ ອານ ຍາດໃຫ້
ໃຊ ້

  

4. ທ າຄວາມສະອາດເຄືີ່ອງພົົ່ນສານເຄມີແລະອ ປະກອນຫລັງການໃຊ້ທ ກຄັັ້ງ ແລະກ າຈັດນໍ້າທີີ່ໃຊ້ລ້າງອ ປະກອນດ້ວຍວີ
ທີທີີ່ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

  

5. ຜູ້ປະຕິບັດງານຫລືຜູ ັ້ຄວບຄູມຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນການນ າໃຊ້ວດັຖຼຸອັນຕະລາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຮູ້ຈັກສັດຕູພືດ ຊະນດິ
ແລະອັດຕາການໃຊ ້

  

6. ເລືອກໃຊ້ເຄືີ່ອງພົົ່ນສານເຄມີທີີ່ມີຄ ນນະພາບ, ມີວິທີການພົົ່ນຖືກຕ້ອງ ມີການກວດສອບຄ ນນະພາບຂອງ
ອ ປະກອນພົົ່ນ ແລະ ພ້ອມທີີ່ຈະໃຊ້ງານໄດຈ້ະຫລອດເວລາ 

  

7. ສານເຄມີທີີ່ໃຊ້ພົົ່ນບ ໍ່ຫມົດໃນຄັັ້ງດຽວຕ້ອງປິດຝາໃຫ້ສະນດິແລະເກັບໄວ້ໃນ ສະຖານທີີ່ທີີ່ປອດໄພ  ຖ້າມີການປ່ຽນ
ພາຊະນະບັນຈ ຕ້ອງລະບ ຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ 

  

8. ຈັດເກບັສານເຄມີຊະນດີຕຸ່າງໆໄວ້ໃນສະຖານທີີ່ສະເພາະ ຈັດລຽງແຕຸ່ລະ ຊະນດິ ເພືີ່ອສະດວກໃນການຈັບໄປໃຊ້ 
ແລະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກດີການປົນເປືັ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລດິແລະບ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ບູກຄົນ 

  

9. ພາຊະນະບັນຈ ສານເຄມີທີີ່ໃຊ້ໝົດແລວ້ຕ້ອງທໍາລາຍຫລືກໍາຈັດດ້ວຍວິທີ ທີີ່ຖືກຕ້ອງ   
10. ພາຊະນະບັນຈ ສານເຄມີທີີ່ເສືີ່ອມສະພາບແລະໝົດອາຍ ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີີ່ສະເພາະແລະທ າລາຍຫລືກ າຈັດ
ດ້ວຍວິທີທີີ່ຖືກຕ້ອງ 

  

11. ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວນມີຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການໃຊ້ສານເຄມີ ແລະການປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງ
ຕົັ້ນ 

  

12. ຜູ້ໃຊ້ສານເຄມີຕ້ອງໃສຸ່ເສືັ້ອຜ້າປົກປິດ ມີອ ປະກອນປ້ອງການສານພິດໄດ້ແກຸ່ ໜ້າກາກ, ຜ້າອັດດງັ, ຖົງມື, ໝວກ 
ແລະເກີບໂບກ 

  

13. ຕ້ອງອາບນໍ້າ ສະຜົມແລະປ່ຽນເສືັ້ອຜ້າທັນທີຫລັງຈາກສີດພົົ່ນສານເຄມີ ແລະ ນ າເສືັ້ອຜ້າໄປຊັກໃຫ້ສະອາດທ ກຄັັ້ງ 
ໂດຍແຍກຊັກຈາກເສືັ້ອຜ້າທີີ່ໃຊ້ປົກະຕິ 

  

ການຈັດການຄ ນນະພາບໃນຂະບວນການຜະລດິກຸ່ອນການເກບັກຸ່ຽວ 
1.  ບ ໍ່ໃຊ້ສິີ່ງຂັບຖຸ່າຍຂອງຄົນມາເປັນຝ ນ່ 

  

2.  ຫາກມີການເຄືອບເມັດພັນດວ້ຍສານເຄມີໃຫ້ໃຊ້ຕາມວິທິການແລະອັດ ຕາຕາມຄໍາແນະນໍາໃນສະຫລາກທີີ່ຂ ັ້ນ
ທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະບັນທ ກຂ ໍ້ມູນໄວ້ 

  

3. ມີການໃຊ້ປ ຍແລະສານບໍາລ ງດນິທີີ່ປອດໄພຕ ໍ່ຜົນຜະລິດແລະການບ ລິ ໂພກ ໂດຍມີການຂ ັ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ   
4. ຫາກມີການຜະລດິປ ຍຊີວະພາບໃຊ້ເອງຕ້ອງຜຸ່ານຂະບວນການມັກຫລື ຍຸ່ອຍສະລາຍໂດຍສົມບູນ ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ພະຍາດສູຸ່ຄົນ ໃຫບ້ັນທ ກຂ ໍ້ມູນວທີິ ການ ວນັທີ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຜະລດິປ ຍຊີວະພາບ 

  

5. ພືັ້ນທີີ່ເກັບຮັກສາ, ຜະສົມ ແລະຂົນຍ້າຍປ ຍ ແລະສານປັບປ ງດນິ ຫລື ພືັ້ນທີີ່ສໍາລັບມັກປູຍຊີວະພາບຕ້ອງແຍກເປັນ
ສັດສຸ່ວນ ບ ໍ່ປົນເປືັ້ອນສູຸ່ພືັ້ນທີີ່ປູກ ແລະ ແຫລຸ່ງນໍ້າ 

  

ການເກບັກຸ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບັດຫລງັການເກບັກຸ່ຽວ 
1.  ເກັບກຸ່ຽວຜົນຜະລດິທີີ່ມີອາຍ ເກັບກຸ່ຽວເໝາະສົມ ມີຄ ນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຫລືຕາມຂ ໍ້
ກໍານົດຂອງຄູຸ່ຄ້າ 

  

2.  ການເກັບກຸ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກສ ຂະອານາໄມ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມ
ປອດໄພໃນການບ ລິໂພກ 

  

3.  ອ ປະກອນ, ພາຊະນະບນັຈ  ແລະ ວດັສະດ ທີີ່ສໍາພັດກັບຜົນຜະລດິໂດຍ ກົງຕ້ອງເຮັດຈາກວດັສະດ ທີີ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດ
ການປົນເປືັ້ອນ 

  

4. ຄດັແຍກຜົນຜະລິດທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄ ນນະພາບອອກ ຫລື ຄດັແຍກຄ ນນະພາບ ແລະຂະໜາດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດໃນມາດຕະຖານ
ສິນຄ້າກະສິກໍາແຕຸ່ລະຊະນດິ ຫລ ືຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງຄູຸ່ຄ້າ 
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5. ມີການປ້ອງກນັການປົນເປືັ້ອນຈາກວດັຖຼຸ ຫລື ສີີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜົນຜະລິດທີີ່ມີການຄດັເລືອກ ຫລື ບນັຈ ໃນ
ແປງແລ້ວ ແລະບ ໍ່ວາງຜົນຜະລດີສໍາ ພັດກັບພືັ້ນດນິໂດຍກົງ 

  

6. ແຍກພາຊະນະໃນການບນັຈ ຂອງເສຍ ແລະ ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍຢ່າງຊັດເຈນຈາກພາຊະນະບນັຈ ໃນການເກັບກຸ່ຽວ
ແລະຂົນຍ້າຍ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນ 

  

7. ຈັດສັນໃຫ້ມີສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາອ ປະກອນ, ພາຊະນະບນັຈ  ແລະ ວດັ ສະດ ໃຫ້ເປັນສັດສຸ່ວນ ໂດຍແຍກອອກ
ຈາກວດັຖຼຸອັນຕະລາຍເຊັົ່ນ: ປູຍ, ສານປັບປ ງດນິ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ໃຫ້ມີການປ້ອງກນັການປົນເປືັ້ອນຈາກສັດ
ທີີ່ເປັນພາຫະນໍາເຊືັ້ອພະຍາດ 

  

8. ມີການປ້ອງກັນສັດລ້ຽງບ ໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນບ ລິເວນປະຕິບັດງານ ໂດຍສະເພາະສະ ຖານທີີ່ເກັບກຸ່ຽວ, ສະຖານທີີ່ຄັດບັນຈ  
ແລະ ເກັບຮັກສາ ຫາກມີຄວາມສຸ່ຽງ ໃນການເປັນພາຫະນໍາໂລກໃຫ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນ 

  

9. ຫາກມີການໃຊ້ເຫຍືີ່ອ ຫລື ກັບດັກເພືີ່ອກໍາຈດັສັດພາຫະນໍາເຊືັ້ອຕ້ອງຈັດ ວາງໃນລ ລິເວນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມສຸ່ຽງຕ ໍ່ການ
ປົນເປືັ້ອນຕ ໍ່ຜົນຜະລິດ, ພາຊະນະບັນ ຈ  ແລະ ວດັຊະດ  ລວມເຖິງໃຫ້ມີການບັນທ ກຂ ໍ້ມູນ 

  

ການພັກຜົນຜະລດິ, ການຂົນຍ້າຍໃນແປງປກູ ແລະ ການເກບັຮກັສາ 
1.  ມີການຈດັການດ້ານສ ຼຸຂະອານາໄມຂອງສະຖານທີີ່ແລະການຂົນຍ້າຍ, ພັກຜົນຜະລິດ ຫລື ເກບັຮັກສາຜົນຜະລິດ 
ເພືີ່ອປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກອັນຕະລາຍແລະສິີ່ງແປກປອມທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການບ ລໂິພກ ແລະ ຄ ນ
ນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ 

  

2.  ໃຊ້ວດັສະດ ຮອງພືັ້ນໃນບ ລິເວນທີີ່ພັກຜົນຜະລດິທີີ່ເກັບກຸ່ຽວແລວ້ ເພືີ່ອ ປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກສ ີ່ງເສດ
ເຫລືອ, ຂີັ້ຝ ່ນ ຫລືສິີ່ງເປິະເປືັ້ອນຈາກພືັ້ນ 

  

3. ບ ໍ່ໃຊ້ພາຫະນະທີີ່ໃຊ້ຂົນສົົ່ງວັດຖຼຸອັນຕະລາຍມາຂົນຍ້າຍ ຫລືຂົນສົົ່ງຜົນຜະລດິ ໃນກ ລະນີທີີ່ບ ໍ່ສາມາດແຍກ
ພາຫະນະໄດ້ຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ລວມເຖິງມີການບັນທ ກການນາໍໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ 

  

4. ການຈດັວາງຜົນຜະລດິໃນບ ລເິວນພັກຜົນຜະລິດທີີ່ເກັບກຸ່ຽວໃນແປງປູກ ຕ້ອງເໝາະສົມ ສາມາດປ້ອງກັນການ
ເກີດຮອຍແຜທີີ່ເກີດຈາກການຂູດຂີດ ຫລືກະທົບກະເທືອນ ລວມທັງບນັຫາການເສືີ່ອມສະພາບຂອງຜົນຜະລດິເນືີ່ອງ
ຈາກຄວາມຮ້ອນແລະແສງແດດ 

  

5. ກ ລະນີຜົນຜະລດີມີການເສືີ່ອມສະພາບງຸ່າຍຕ້ອງມີການດູແລະທີີ່ເໝາະສົມກຸ່ອນການຂົນສົົ່ງ   
ສ ຂະອານາໄມສຸ່ວນບ ກຄນົ 
1.  ຜູທີ້ີ່ສໍາພັດກັບຜົນຜະລດິໂດຍກົງໂດຍສະເພາະຫລັງການເກັບກຸ່ຽວຜົນຜະລດິທທີີ່ມີຄວາມສຸ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປືັ້ອນ
ຕ້ອງມີການດູແລສ ຂະອານາໄມສຸ່ວນບ ກຄົນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກນັທທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນສູຸ່ຜົນຜະລດິ 

  

2.  ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫລືໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ຽວກັບສ ຂະອານາໄມສຸ່ວນບ ກຄົນ   
3. ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສ ຂະອານາໄມສຸ່ວນບ ກຄນົທີີ່ພຽງພ  ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້
ຕະຫລອດເວລາ ສາມາດປ້ອງກັນຂອງ ເສຍຕຸ່າງໆບ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປືັ້ອນສູຸ່ແປງປູກ ແລະ ຜົນຜະລດິ 

  

4. ຜູ້ປະຕິບັດງານກຸ່ຽວກັບວດັຖຼຸອັນຕະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສ ຂະພາບ ຢ່າງນ້ອຍປີລະຄັັ້ງ   
ການບັນທ ກຂ ໍ້ມນູ (ຫລກັຖານ) ແລະ ການຮຽກຄນື 
1.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການໃຊ້ວດັຖຼຸອັນຕະລາຍໃນການຜະລດິ ທີໃຊ້ໃນການຂ້າເຊືັ້ອໃນດນິ 

  

2.  ບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການໃຊ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍໃນການຜະລິດ ທ ກຄັັ້ງທີໃຊ້ ແລະ ຊືີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ   
3.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນໃນການປະຕິບັດກຸ່ອນແລະຫລງັການເກັບກຸ່ຽວ ຂັັ້ນຕອນ ປະຕິບັດທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມປອດ
ໄພຂອງຜົນຜະລິດ 

  

4. ມີບັນທ ກຂ ໍ້ມູນລະຫັດແປງປູກ ແລະ ຂ ໍ້ມູນປະຈໍາແປງປູກ   
5.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການກ າຈັດວດັສັດພາຫະນ າເຊືັ້ອ   
6.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ   
7.  ມີບນັທ ກຂ ໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບປະຫວັດການຝຶກອົບຮົມ ຫລື ຫລັກຖານການກວດສ ຂະພາບ ຫລື ການຈດັການດ້ານສ 
ຂະອານາໄມສຸ່ວນບ ກຄນົ 

  

8.  ຜນົຜະລດິທີີ່ຢູ່ລະຫວຸ່າງການເກັບຮັກສາ ແລະ ຂົນຍ້າຍ ຫລື ບັນຈ ເພືີ່ອ ຈໍາໜຸ່າຍຕ້ອງລະບ ລ ນ້ຜະລິດ ຫລ ືລະຫັດ 
ຫລື ເຄືືີ່ອງໝາຍສະແດງແຫລຸ່ງຜະລິດ ຫລ ືວນັທີີ່ເກັບກຸ່ຽວ 

  

9.  ໃນການຈໍາໜຸ່າຍຜົນຜະລິດຕ້ອງບັນທ ກຂ ໍ້ມູນຜູ້ຮັບຊືັ້ ຫລື ແຫລຸ່ງທີຜົນຜະລິດໄປຈໍາໜຸ່າຍ ລວມເຖິງປະລິມານ   
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ທີີ່ຈໍາໜຸ່າຍ 
10.  ເກັບບນັທ ກຂ ໍ້ມູນການປະຕິບັດງານແລະເອກະສານສໍາຄັນທີີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານໄວ້ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ 
ຂອງການຜະລິດຕິດຕ ໍ່ກນັ ຫລ ືຕາມຜູ້ປະກອບການ ຫລື ປະເທດຄູຸ່ຄ້າຕ້ອງການ 

  

 
ບົດບັນທ ກເພີີ່ມເຕີມ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.. 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
ສະຫລ ບການກວດກາປະເມນີຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງ 
 

  ພົບ ຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງ  ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຫລກັ    ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ ຕ້ອງມີການປັບປ ງແກ້ໄຂ 
  ບ ໍ່ພົບຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງ ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ ຊືີ່ງສອດຄຸ່ອງຕາມມາດຕະຖານທີີ່ກໍານດົ 
  ບ ໍ່ພົບຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງ ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ ແຕຸ່ເປັນເປັນໄປຕາມເກນທີີ່ກໍານົດ 

 
ເຊນັຜູ້ກວດກາປະເມນີ 
 1.......................................................ຊືີ່ແຈງ້................................................. 

 2.......................................................ຊືີ່ແຈງ້................................................. 

 3.....................................................ຊືີ່ແຈງ້................................................. 

ຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້ຮັບຊາບຜົນຂອງການກວດກາປະເມີນສວນ/ຟາມໃນຄັັ້ງນີັ້ ຖ້າພົບຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງຈະດໍາເນີນການແກ້ໄຂດັົ່ງນີັ້: 
  ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຫລັກ   ຈະດໍາເນນີແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງ ໃຫ້ສອດຄຸ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເກນທີີ່ກໍານດົ 
  ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຮອງ     ຈະດໍາເນນີແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງ ໃຫ້ສອດຄຸ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເກນທີີ່ກໍານດົ 
 
ກໍານົດເວລາໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜຸ່ອງໃຫ້ສໍາເລັດ (ວນັທີ/ເດືອນ/ປີ..............................) ຫລ ື  ໃນການກວດກາຄັັ້ງຕ ໍ່

ໄປ      
 
  ເຊັນເຈົັ້າຂອງສວນ/ຟາມ................................................... 

  ຊືີ່ແຈ້ງ....................................................................... 

ແບບຟອມ10. ແບບຟອມບນັທ ກການເກບັຕວົຢາ່ງ ດນິ, ນໍາ້ ແລະ ພດື ສົົ່ງວເິຄາະ 
 

ລ/
ດ 

ລາຍລະອຽດ
ແລະຄວາມ
ສຸ່ຽງຂອງ

ຕົວຢ່າງທີີ່ສົົ່ງ

ຊືີ່ຜູ້ເກັບຕົວຢ່າງ ວັນ/ເດືອນ/ປີ ຜົນການກວດວິເຄາະ 
ສົົ່ງ

ຕົວຢ່າງ 
ຮັບຜົນ
ວິເຄາະ 

ບ ໍ່
ພົບ 

ສານເຄມີ/ຈ 
ລິນຊ ີແລະ
ປະລິມານທີີ່

ຄຸ່າ
ມາດຕະຖານ
ທີີ່ຍອມຮັບ

ຜຸ່ານ ບ ໍ່
ຜຸ່ານ 
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ວິເຄາະ ພົບ ໄດ້ 
          

          

          

          

          

          

          

ໝາຍເຫດ:   ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃບແຈ້ງຜົນການວິເຄາະຕົວຢ່າງ  ດນິ, ນໍ້າ ແລະ ພດື ໄວ້ເປັນຫລກັຖານທ ກຄັັ້ງ 
ວັນທີີ່.................................. 

  
 ເຊັນເຈົັ້າຂອງສວນ/ຟາມ......................................................  ຊືີ່ແຈ້ງ     
 

 
 ເຊັນຜູ້ກວດກາປະເມີນ........................................................... ຊືີ່ແຈ້ງ    

 

 

 

 

 

 

 

 
ແບບຟອມ11. ລາຍຊືີ່ຄະນະຜູກ້ວດກາປະເມນີ 
 

 ຜູ້ກວດກາປະເມີນ   ຜູ້ກວດກາປະເມີນພາຍນອກ    ກວດກາປະເມີນ GAP   

 ກວດກາປະເມີນອິນຊ ີ
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ວັນທີີ່....................ເດືອນ...................ປີ.............................. 
ລ/ດ ຊືີ່ແລະນາມສະກ ນ ຕໍາແໜຸ່ງ ພາກສຸ່ວນ ຊະນິດພືດທີີ່ຢັັ້ງຢືນ ເບີໂທຕິດຕ ໍ່ 
      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
ຢັັ້ງຢືນໂດຍ............................................................ຫົວໜ້າຄະນະກວດກາປະເມີນ...................................... 
ຊືີ່ແຈ້ງ................................................................... ຊືີ່ແຈ້ງ................................................................ 
ວັນທີີ່.....................................................................ວນັທີີ່................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ບດົລາຍງານການດາໍເນນີການແກໄ້ຂ 
  ຊືີ່ ຜູ້ຜະລດິ/ຜູ້ປະກອບການ:          

ວນັທີ, ເດືອນ, ປ ີ ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ ການດໍາເນີນການແກໄ້ຂ ລງົລາຍເຊນັ 
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