
 

 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງນິ 

ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປນັສິນຄາ້   
Lao Agriculture Competitiveness Project (LACP) 

ບດົແນະນາໍ 
ຂະບວນການຂໃໍບຢັັ້ງຢນືການຜະລິດເມດັພັນຂອງກ ຸ່ມ ແລະ ຊາວກະສິກອນ 

 

   
 

  
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 7 ທັນວາ 2020 



ບດົແນະນາໍ 
ຂະບວນການຂໃໍບຢັັ້ງຢນືການຜະລດິເມດັພນັຂອງກ ຸ່ມ ແລະ ຊາວກະສກິອນ 

 

- ອິງຕາມດໍາລັດວຸ່າດ້ວຍແນວພັນພຶດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 238/ລບ ລົງວັນທີ18 ພຶດສະພາ 2020 
- ອິງຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 3919/ກປ ລັງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012 ວຸ່າ

ດ້ວຍການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແນວພັນພຶດ 
- ອິງຕາມບົດແນະນໍາການອອກໃບຢັັ້ງຢືນຄ ນະພາບເມັດພັນເຂົົ້າ ພະແນກຄ ້ມຄອງການປ ກຝັງ ຂອງກົມປ ກຝັງ 

ສະບັບລົງວັນທ ີ30 ເມສາ 2013 
- ອິງຕາມຄ ຸ່ມື ການກວດກາຄ ນນະພາບເມັດພັນເຂົົ້າ ພະແນກຄ ້ມຄອງການປ ກຝັງ ຂອງກົມປ ກຝັງສະບັບລົງວັນທີ 26 ຕ ລາ 

2016  
 

I. ບດົນາໍ 
ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢ ່ ສປປ ລາວເປັນໜືື່ງໃນບັນດາໂຄງການບ ລິມະສິດ ທີື່ນອນຢ ່ໃນແຜນການຮຸ່ວມມື 

ລະຫວຸ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນການສະໜັບສະໜ ນແຜນງານການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າລະດັບຊາດ.ໄລຍະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 5 ປີ ເລີື່ມແຕຸ່ 2018 ຫາ 2023, ຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການດັັ່ງກຸ່າວແມຸ່ນ
ເພືື່ອ ການຍົກລະບົບຕຸ່ອງໂສ້ມ ນຄຸ່າການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນເຂດເປ ັ້າໝາຍໂຄງການ. ໂຄງການດັັ່ງກຸ່າວແມຸ່ນ ກວມເອົາ 05 ແຂວງ ຄື: 
(1) ຄໍາມຸ່ວນ, (2) ບໍລິຄໍາໄຊ, (3) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, (4) ວຽງຈັນ ແລະ (5) ໄຊຍະບ ລ,ີ ຊຶື່ງມີພືົ້ນທີື່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ປະມານ 30,000 ຮຕ. ໃນການສົັ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້ານີົ້ ພຶດຫ ັກໆປະກອບມີ ເຂົົ້າ, ພືດຜັກ ແລະ ສາລີ. ແຂວງ ບໍລິຄໍາ
ໄຊ ແລະ ຄໍາມຸ່ວນ ແມຸ່ນ ເຂົົ້າ; ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ແມຸ່ນ ເຂົົ້າ ແລະ ພືດຜັກ;ແຂວງ ໄຊຍະບ ລີ ແມຸ່ນ ເຂົົ້າ, ພຶດຜັກ 
ແລະ ສາລີ.ເປ ັ້າໝາຍຂອງ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມຸ່ນເພືື່ອບັນລ  3 ໂຕຊີົ້ວັດຫ ັກ ຊືື່ງປະກອບມີຄືດັັ່ງລ ຸ່ມນີົ້: 1. ການຍົກລະດັບ

ການຜະລິດໃນພືົ້ນທີື່ ທີື່ມີທຸ່າແຮງຂອງຊາວກະສິກອນທີື່ຖືກຄັດເລືອກ,  2. ການເພີື່ມຍອດຂາຍຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນກ ຸ່ມເປ ັ້າ

ໝາຍ, 3. ເພີື່ມປະສິດທິພາບໂຮງສີເຂົົ້າຂອງຜ ້ປະກອບການທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢ ່ 
ສປປ ລາວ.  

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການມີ 4 ອົງປະກອບຄື:1).A: ປັບປ ງປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມຍືນຍົງໃນການຜະລິດກະສິກໍາ, ອົງ

ປະກອບ 2). B: ການເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງການຄ້າຂາຍສິນຄ້າກະສິກໍາ, ອົງປະກອບ 3). C: ຄ ້ມຄອງໂຄງການ 4). D: ກຸ່ຽວ

ກັບ ການຮັບມືກັບເຫດສ ກເສີນຂອງໄພພິບັດ.  

ສໍາລັັບອົງປະກອບ A: ປັບປ ງປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມຍືນຍົງໃນການເຮັດກະສິກໍາແມຸ່ນປະກອບມີອົງປະກອບຍຸ່ອຍຄື:A1. ສົັ່ງເສີມ

ການນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້າທີື່ດີ ແລະ ມີຄ ນນະພາບ: ສະໜັບສະໜ ນສ້າງກ ຸ່ມແນວພັນ 68ກ ຸ່ມເພືື່ອຜະລິດແນວພັນທີື່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ 

(ໃນເນືົ້ອທີື່ 964 ເຮັກຕາ) ເພືື່ອສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ຊາວກະສິກອນ 340 ກ ຸ່ມທີື່ຈະຮັບຮອງເອົາການເຮັດກະສິກໍາທີື່ດີ (GAP) ໃນເນືົ້ອທີື່ 
30,000 ເຮັກຕາພາຍໃຕ້ໂຄງການ.  

ຜຸ່ານມາທາງກົມປ ກຝັງ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ສ້າງຄ ຸ່ມືການກວດກາຄ ນນະພາບເມັດພັນເຂົົ້າ ແລະ ບົດແນະ
ນໍາການອອກໃບຢັັ້ງຢືນຄ ນນະພາບເມັດພັນເຂົົ້າ. ແຕຸ່ວຸ່າ ເອກກະສານດັັ່ງກຸ່າວ ຈະສະເພາະແນະນໍາວິຊາການ ຂັົ້ນພະແນກ ຂະແໜງປ ກຝັງ 



ຂອງແຂວງ, ຂັົ້ນຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນລວມໃນສະບັບດຽວ ບໍໍ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນບົດແນະນໍາຂອງກ ຸ່ມຫລື
ຊາວກະສິກອນ ຍັງມີຄໍາສັບວິຊາການເລິກ ຍາວເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຍັງສັບສົນໃນການນໍາໃຊ້. ນອກນັົ້ນແບບຟອມທີື່ອອກມາຍັງບໍໍ່
ທັນມີສະເພາະກ ຸ່ມຜະລິດ. ສະນັົ້ນ, ທາງໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າແມຸ່ນເນັົ້ນໃສຸ່ຮ ບແບບການຜະລິດເປັນກ ຸ່ມ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້
ສະເພາະເຈາະຈົງແຕຸ່ເຂົົ້າຈະຮັບໃຊ້ພຶດອຶື່ນເຊັັ່ນ: ພຶດຜັກ,ສາລ.ີ ໂຄງການຈິື່ງມີຈ ດປະສົັ່ງເພືື່ອຊຸ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈໄດ້
ງຸ່າຍຂືົ້ນ ແລະ ສະດວກ ຈິື່ງໄດ້ນໍາມາດັດແປງບາງສວຸ່ນເພືື່ອໃຫ້ແທດເໝາະແກຸ່ຜ ້ນໍາໃຊ້. 

II. ຈ ດປະສງົ 
- ເພືື່ອເປັນເຄືື່ອງມືອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກຸ່ກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນ ແລະ ຊາວກະສິກອນໃນການຂືົ້ນທະບຽນການຜະລິດເມັດ

ພັນພຶດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, 
- ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການຜະລິດເມັດພັນພຶດໃຫ້ມີທັງປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບອອກຮັບໃຊ້ການຜະລິດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂືົ້ນກຸ່ອນ

ເກົັ່າ 
- ເພືື່ອແຍກໜ້າວຽກອອກເປັນພ ດສໍາລັບໜ້າວຽກຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ສໍາລັບພະນັກງານ 
III. ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການຂຂໍືົ້ນທະບຽນແນວພນັພດຶຂອງ ບ ກຄນົ ແລະ ກ ຸ່ມຜະລດິເມດັພັນັ 

ການເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ ບັນຫາຕັດສິນຜົນຜະລິດສ ງ ແລະ ມີຄ ນນະພາບ ເມັດພັນກໍແມຸ່ນນຶື່ງໃນປັດໃຈຕົົ້ນຕໍ.  ຍ້ອນ
ວຸ່າການຜະລິດເມັດພັນ ມັນເປັນເລືົ້ອງທີື່ລະອຽດອຸ່ອນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ດ້ານເຕັກນິກ. ຊາວນາ ຫລືຜ ້ຜະລິດຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮ ້ 
ຄວາມເຂົົ້າໃຈກຸ່ຽວກັບເຕັກນິກວິຊາການດັັ່ງກຸ່າວດີພໍສົມຄວນນັບຕັົ້ງແຕຸ່ການກໍານົດແນວພັນທີື່ຈະມາຜະລິດ, ການກຽມພືົ້ນທີື່
ຜະລິດ, ການດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ, ຮອດການເກັບກຸ່ຽວ ແລະ ຫລັງການເກັບກຸ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ຢ່າງ
ແທ້ຈິງ. ສະນັົ້ນ ຄວາມພ້ອມຂອງຜ ້ຜະລິດ, ເຄືື່ອງມືຮັບໃຊ້ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງຖືເປັນປດໃຈສໍາຄັນ.ຈິື່ງສາມາດ
ຮັບປະກັນການຜະລິດເມັດພັນທີື່ມີຄ ນນະພາບອອກຮັບໃຊ້ການຜະລິດ. ດັັ່ງນັົ້ນ, ເພືື່ອປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂທີື່ກຸ່າວມາ ຈິື່ງຕ້ອງມີ
ໜຸ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ. ຜ ຜ້ະລິດເມັດພັນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດປ້ະຕິບັດຕາມ ລະບົບການຢັັ້ງຢືນຄ ນນະພາບທາງວິຊາການ
ກຸ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະກົມປ ກຝັງ ແລະ ຂະແໜງປ ກຝັງຂອງແຂວງທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ດັັ່ງກຸ່າວ. ຈິື່ງແນະນໍາໃຫ້ກ ຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຊາວ
ກະສິກອນໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນດັັ່ງນີົ້: 

ຂັົ້ນຕອນທ1ີ. ສາໍລບັຊາວກະສກິອນ 
1. ຊາວກະສິກອນ/ຜ ້ຈະຜະລິດເມັດພັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກຸ່ຽວກັບເຕັກນິກການຜະລິດເມັດພັນພຶດຈາກ ວິຊາການຂັົ້ນສ ນ

ກາງກໍຄື: ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ວິຊາການຈາກກົມປ ກຝັງ, ກົມສົັ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ 
ປ ງແຕຸ່ງກະສິກໍາ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫລື ຂະ ແໜງປ ກຝັງຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ແລະ 
ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງກຸ່ອນ.  

2. ຕ້ອງໄດ້ມີການວາງແຜນການຜະລິດແນວພັນພຶດ ເພືື່ອກໍານົດໄດ້ວຸ່າ ແນວພັນຫຍັງທີື່ຈະຜະລິດ, ຈໍານວນຄວາມຕ້ອງການ, ແຫລຸ່ງ
ທີື່ມາຂອງແນວພັນ, ລະດ ການຜະລິດ, ເນືົ້ອທີື່ຈະຜະລິດ, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານປັດໃຈການຜະລິດ, ກະກຽມເງືື່ອນໄຂ ສິື່ງອໍາ
ນວນຄວາມສະດວກອືື່ນໆ ແລະ ຕະຫລາດຈໍາໜຸ່າຍ ເຫລົັ່ານີົ້ເປັນຕົົ້ນ. 

3. ການສະເໜີຂໍຈົດທະບຽນການຜະລິດເມັດພັນພຶດຂອງກ ຸ່ມຜະລິດ 
ເພືື່ອເປັນບຸ່ອນອິງໃຫ້ແກຸ່ການກວດກາການຜະລິດ ແລະ ການຂືົ້ນທະບຽນແນວພັນພຶດໃຫ້ແກຸ່ກ ຸ່ມ. ຊາວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດ ກໍຄື
ສະມາຊິກຂອງກ ຸ່ມຕ້ອງໄດ້ສະເໜີ ຂໍຈົດທະບຽນການຜະລິດເມັດພັນເຖິງຫົວໜ້າກ ຸ່ມເສັຍກຸ່ອນ ແຕຸ່ຕົົ້ນລະດ ການຜະລິດ(ຕາມແບບຟອມ
1) ເພືື່ອໃຫ້ກ ຸ່ມສາມາດຮັບຮ ້ ແລະ ກໍາໄດ້ເຖິງ ຈໍານວນຄອບຄົວ, ເນືົ້ອທີື່, ຊະນິດແນວພັນທີື່ຈະຜະລິດ ທັງເພືື່ອວາງແຜນຄວາມ
ຕ້ອງການທາງປັດໃຈການຜະລິດ, ງົບທີື່ຕ້ອງການລົງທຶນ ແລະ ຕະຫລາດຮອງຮັບ. ຈາກນັົ້ນຫົວໜ້າກ ຸ່ມຈິື່ງລວບລວມແລ້ວນໍາສະເໜີໄປ
ຂໍຈົດທະບຽນເມັດພັນນໍາຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເປັນກ ຸ່ມເທືື່ອດຽວເພືື່ອບໍໍ່ໃຫ້ຫຍ ້ງຍາກສັບສົນໃຫ້ແກຸ່ຫ້ອງການກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ເພືື່ອລົງມາກວດກາໂຕຈິງ(ແບບຟອມ2) 



4. ການບັນທຶກຂໍໍ້ມ ນການຜະລິດ 
ໃນເມືື່ອກ ຸ່ມຫາກໄດ້ຮັບຈົດທະບຽນເປັນກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນແລ້ວເພືື່ອເປັນບຸ່ອນອິງໃຫ້ແກຸ່ຄະນະກວດກາ ຂອງວິຊາການກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ເມືອງກຸ່ຽວກັບ ການອອກໃບຢັັ້ງຢືນເມັດພັນ ແລະ ການກວດກາຄ ນນະພາບເມັດພັນ ການກວດກາເອກກະສານແມຸ່ນ ໜ້າວຽກ
ທີື່ຈໍາເປັນຂອງພະນັກງານເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ສະນັົ້ນ, ກ ຸ່ມຜະລິດຕ້ອງໄດ້ມີການບັນທຶກລະອຽດຂໍໍ້ມ ນກຸ່ຽວກັບການຜະລິດແຕຸ່ຕົົ້ນລະດ 
ຈົນຮອດຫລັງເກັບກຸ່ຽຸ່ວ ແລະ ເກັບກໍາຮັກສາເອກກະສານຕຸ່າງໆກຸ່ຽວຂອງກັບການຜະລິດເມັດພັນໃນແປງຂອງຕົນເອງ ກຸ່ຽວກັັບສະພາບ
ກຸ່ອນການຜະລິດເປັນຕົົ້ນຂໍໍ້ມ ນ ກຸ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຈະຜະລິດເມັດພັນເພືື່ອໃຫ້ຮ ້ໄດ້ວຸ່າໄປຕາມມາດຕະຖານເງືື່ອນໄຂຂອງກົມປ ກຝັງກໍາ
ນົດໄວ້ບໍ, ຂໍໍ້ມ ນແຕຸ່ການກຽມດິນ, ຂໍໍ້ມ ນແນວພັນ, ການປ ກ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ຈົນເຖິງຫລັງເກັບກຸ່ຽວ ຫລື ຫ ້ມຫໍໍ່ ແລະ ເກັບມ້ຽນ 
ເພືື່ອຂໍຂືົ້ນທະບຽນຕໍໍ່ໄປ 

5. ເງືື່ອນໄຂ ແລະມາດຕາຖານຂອງການຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າ 
- ແນວພັນເຂົົ້າທີື່ນໍາມາປ ກຕ້ອງແມຸ່ນລ ້ນ 2 (R2)ທີື່ຊືົ້ົ້ມາຈາກແຫລຸ່ງຜະລິດແນວພັນສະເພາະຄືຈາກສ ນຜະລິດເມັດພັນ 
ຂອງສ ນກາງ ຫລື ຈາກສ ນປະຈໍາພາກທີື່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຖືກຕ້ອງ 
- ແປງຜະລິດແນວພັນຕ້ອງມີເນືົ້ອທີື່ກວ້າງ ຮາບພຽງ ສະໝໍໍ່າສະເໝີ, 
- ດິນອ ດົມສົມບ ນດີ, ໄກ້ແຫລຸ່ງນໍໍ້າ, ມີແຫລຸ່ງນໍໍ້າພຽງພໍຮັບໃຊ້ຕະຫລອດລະດ ການຜະລິດ 
- ບໍໍ່ຢ ໃນບໍລິເວນຟາມລ້ຽງສັດແລະ ໄກ້ກັບຕົົ້ນໄມ້ໃຫຍຸ່ເກີນໄປ 
- ມີເສັົ້ນທາງເຂົົ້າໄປເຖິງສະດວກສະບາຍ 
- ບໍໍ່ໃຫ້ມີຫລາຍແນວພັນຢ ່ໃນພືົ້ນທີື່ດຽວ ໂດຍສະເພາະແນວພັນເຂົົ້າ ທັງບໍໍ່ເຄີຍປ ກແນວພັນເຂົົ້າອືື່ນໃນລະດ ຜຸ່ານມາ, ຖ້າ 
ເຄີຍປ ກກໍຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການກຽມດິນທີື່ກໍາຈັດຮັບປະກັບບໍໍ່ໃຫ້ເຂົົ້າປ ນ ແລະ ວັດຊະພຶດເກີດຂືົ້ນ 
- ມີສິື່ງອໍາອວຍຄວາມສະດວກເຊຸ່ນ: ລານຕາກ ຫລື ຜ້າຢາງ, ເຄືື່ອງອົບຂອງຕົນເອງຫລືເຊົັ່າ, ເຄືື່ອງຄັດເມັດຂອງຕົນເອງຫລືເຊົັ່າ, ເລົົ້າ 
ຫລື ສາງເກັບມ້ຽນ, ມີຕະຫລາດຮອງຮັບ, 

 
ຂັົ້ນຕອນທ2ີ. ການກວດກາພືົ້ນທີື່ຜະລດິເມດັພນັຂອງຊາວກະສກິອນ ແລະ ກ ຸ່ມສາໍລບັຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ  
                ປາ່ໄມເ້ມອືງ 

1. ການກວດກາພືົ້ນທີື່ຈະຜະລິດເມັດພັນພຶດ ຫລືໄຮຸ່ນາເມືື່ອກ ຸ່ມໄດ້ຮັບໃບສະເໜີ ແລະ ເອກກະສານຂໍຈົດທະບຽນການຜະລິດ
ເມັດພັນຂອງສະມາຊິກໃນກ ຸ່ມແລ້ວ ຫົວໜ້າກວດກາ ແລະ ຄະນະກວດກາຂອງກ ຸ່ມ ກ ຸ່ມຕ້ອງກວດກາເອກກະສານ ຫລືໃບສະເ
ໜີ ເມືື່ອກວດກາເອກກະສານຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມີການລົງກວດນາພືົ້ນທີື່ການຜະລິດໂຕຈິງຂອງຊາວກະສິກອນ 
ໃນຕົົ້ນລະດ ການຜະລິດວຸ່າພືົ້ນທີື່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ເງືື່ອນໄຂການຜະລິດເມັດພັນບໍ(ແບບຟອມ3).ຫລັງຈາກນັົ້ນ ລາຍງາຍ
ຫົວຫນ້າກ ຸ່ມຊາບ ແລະ ແລ້ວຈິື່ງ ສັງລວມຂໍໍ້ມ ນ ແຕຸ່ລະຄອບຄົວ. ລວມຈໍານວນ, ລາຍຊືື່ຜ ້ຜະລິດ, ຊືື່ແນວພັນ, ຊະນິດ, ເນືົ້ົ້ອທີື່
ຜະລິດແນວພັນທັງໝົດ ແລ້ວສັງລວມ ພ້ອມລວບລວມໃບສະເໜີຂອງສະມາຊິກໄປພ້ອມ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງກ ຸ່ມ
ເປັນທາງການຄັກແນຸ່ໃຫ້ແກຸ່ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ. ເມືອງຈິື່ງ ກວດກາເອກກະສານຂໍໍ້ມ ນຂອງກ ຸ່ມ ຖ້າຖືກຕ້ອງ 
ກໍເຫັນດີ ແລ້ວຈິື່ງຈົດທະບຽນໃຫ້ແກຸ່ຄອບຄົວ ຫລືຜ ້ຜະລິດແນວພັນຕາມ(ແບບຟອມ4). 
 

2. ການກວດກາຄ ນະພາບເມັດພັນພຶດໃນສວນ ແລະ ໄຮຸ່ນາ 
ຂັົ້ນຕອນດັັ່ງກຸ່າວກໍຖືວຸ່າເປັນໜ້າທີື່ຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໂດຍປະຕິບັດ ຮຸ່ວມກັນກັບຄະນະກວດກາຂອງ
ກ ຸ່ມ ເປັນ2 ໜ້າວຽກຄື:1. ວຽກກວດກາເອກກະສານ ກໍຄືຂໍໍ້ມ ນກຸ່ຽວກັບການຜະລິດເມັດພັນຂອງຊາວກະສິກອນເອງແຕຸ່ປ ກ 
ຈົນເຖິງຫລັງ ເກັບກຸ່ຽວ. 2. ລົງກວດກາແປງປ ກພຶດເປັນ3ໄລຍະ: ສໍາລັບເຂົົ້າມີ ໄລຍະແຕກກໍ, ໄລຍະອອກຮວງ, ໄລຍະສ ກ
ແກຸ່ ຫລື ໄກ້ເກັບກຸ່ຽວ, ແຕຸ່ສໍາລັບພຶດຜັກ ແລະ ພຶດອຶື່ນໆກໍຄ້າຍຄືກັນເປັນ3ໄລຍະຄື: ໄລຍະເຕີບໂຕ, ອອກດອກ80% ແລະ 



ໄລຍະໄກ້ເກັບຜົນຜະລິດ(ແບບຟອມ5).ຈາກນັົ້ນກ ຸ່ມກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດສະເໜີຫາຂະແໜງປ ກຝັງເພືື່ອລົງມາເກັບຕົວຢ່າງ ເມັດພັນ
ໄປວິໃຈຄ ນນະພາບໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອອກການຢັັ້ງຢືນຕໍໍ່ໄປ. 
 
ຂັົ້ນຕອນທ3ີ. ການກວດກາຄ ນນະພາບເມດັພນັໃນຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ການອອກໃບຢັັ້ງຢນື 
ໜ້າວຽກດັັ່ງກຸ່າວ ແມຸ່ນປະຕິບັດຫລັງຈາກເກັບກຸ່ຽວ ເປັນສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຂະແໜງປ ກຝັງ ແຂວງ ຫລື ນະຄອນຫລວງ ທີື່
ສັງກັດພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຮັດໜ້າທີື່ປະຕິບັດຕາມຄ ຸ່ມືການກວດກາຄ ນນະພາບເມັດ
ເຂົົ້າຂອງກົມປ ກຝັງສະບັບລົງວັນທີ 26 ຕ ລາ 2016 ຕໍໍ່ໄປ. ແຕຸ່ກ ຸ່ມ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການນໍາສະເໜີຫາຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
ເມືອງເພືື່ອຊຸ່ວຍໃນການຊ ຸ່ມເກັບຕົວຢ່າງເມັດພັນ ຫລັງເກັບກຸ່ຽວເພືື່ອຢັັ້ງຢືນຄ ນນະພາບຕາມຂັົ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປ. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

ແຂວງ............................. 
ເມືອງ.............................. 
ບ້ານ.................................    

ແບບຟອມ1 
ສະເໜີຂໍຈົດທະບຽນຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າລ ້ນ3 

ສໍາຫລັບຊາວກະສິກອນ 
1. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກ ນ(ທ້າວ/ນາງ)......................................................ເລກບັດປະຈໍາຕົວ....................... 
2. ສໍາມະໂນຄົວເລກທີ............................................ລົງວັນທີ,ເດືອນ,ປີ............................................... 
3. ບ້ານຢ ່ປະຈ ບັນ...................................ໜຸ່ວຍ......... ເມືອງ........................ແຂວງ........................... 
4.ເບີໂທລະສັບ......................ອີເມວ.................................ສັງກັດກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນ........................... 
ລະຫັດສະມາຊິກ....................................................................................................................... 
5. ຂໍໍ້ມ ນການຜະລິດພັນເຂົົ້າຂໍຈົດທະບຽນທັງໝົດ 
5.1. ລະດ ການຜະລິດນາປີ ປີໃດ...........................................ນາແຊງປີໃດ.......................................... 
5.2 ເນືົ້ອທີື່ນາທັງໝົດ........................ເຮັດຕາ; ເນືົ້ອທີື່ຂໍຢັັ້ງຢືນຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າ.............................ເຮັກຕາ 
5.3.ຊືົ້ື່ແນວພັນທີ1...................ຈໍານວນ............ກໂິລ, ແຫລຸ່ງຊືົ້ົ້ມາ.......................ວັນເດືອນປີ ຊືົ້............... 
5.4.ຊືົ້ື່ແນວພັນທີ2.....................ຈໍານວນ............ກໂິລ, ແຫລຸ່ງຊືົ້ົ້ມາ..................ວັນເດືອນປີ ຊືົ້................. 
5.5.ຊືົ້ື່ແນວພັນທີ3.....................ຈໍານວນ............ກໂິລ, ແຫລຸ່ງຊືົ້ົ້ມາ..................ວັນເດືອນປີ ຊືົ້................. 
5.6. ວັນ,ເດືອນ,ປີ,ຕົກກ້າ/ປ ກ...................................................................................................... 
5.7. ວັນ,ເດືອນ,ປີເກັບກຸ່ຽວ.................................., ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ...............................ໂຕນ/ກໂິລ 

4 ຂາ້ພະເຈົົ້າຂຢໍັັ້ງຢນືວຸ່າ 
- ພືົ້ນທີື່ການຜະລິດຢ ່ໃນສິດຄອບຄອງຂອງຂ້າພະເຈົົ້າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທ ກປະການ ຫລື ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ຈາກເຈົົ້າຂອງ

ພືົ້ນທ ີ

- ຈະປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຕຸ່າງໆຂອງການຜະລິເມັດພັນເຂົົ້າທີື່ທາງໜຸ່ວຍງານທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກໍານົດໄວ້ 

- ຍິນຍອມໃຫ້ໜຸ່ວຍງານທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຫລື ຄະນະຜ ້ກວດກາປະເມີນເຂົົ້າມາກວດກາທົັ່ງນາ ເພືື່ອອອກໃບຢັັ້ງຢືນ 

- ຍິນຍອມໃຫ້ເປີດເຜີຍຊືື່ ທີື່ຢ ່ ແລະ ແຫລຸ່ງຜະລິດທີື່ສາມາດຕິດຕໍໍ່ໄດ້ 
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຮັບຮອງວຸ່າ ຂໍໍ້ມ ນຕຸ່າງໆທີື່ກຸ່າວມານັົ້ນແມຸ່ນເປັນຄວາມຈິງທ ກປະການ 

ລາຍເຊັນຜ ້ຮ້ອງຂໍ.................................ຊືື່ແຈ້ງ................................... 
ວັນທີື່,ເດືອນ,ປີ................................... 
 



 

 

 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 
ແຂວງ............................. 
ເມືອງ.............................. 
ບ້ານ.................................       

ແບບຟອມ2 
ສະເໜີຂໍຈົດທະບຽນຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າລ ້ນ3 

ສໍາຫລັບກ ຸ່ມ 
1. ຂໍໍ້ມ ນພືົ້ນຖານຂອງກ ຸ່ມ 
ຊືື່ກ ຸ່ມຜະລິດ ............................................................................................................................... 

ບ້ານ:..........................................ເມືອງ:.................................ແຂວງ: ............................................ 

ໂທລະສັບ.......................................ແຟກ............................ອີເມວ................................................... 

 

ຊືື່ຜ ້ຕິດຕໍໍ່: ................................................................................................... 

ເບີໂທ: ........................................................................................................ 

 
2. ຂໍໍ້ມ ນການຜະລິດພັນເຂົົ້າຂໍຈົດທະບຽນທັງໝົດຂອງກ ຸ່ມ 
2.1. ລະດ ການຜະລິດນາປີ,ປີໃດ..............................................ນາແຊງປີໃດ........................................ 
2.2 ຈໍານວນສະມາຊິກຂອງກ ຸ່ມທັງໝົດ...............ຄອບຄົວ (ລາຍລະອຽດລາຍຊືື່ສະມາຊິກໃນເອກກະສານຄັດຕິດ1) 
2.2 ເນືົ້ອທີື່ນາທັງໝົດຂອງກ ຸ່ມ........................ເຮັດຕາ; ເນືົ້ອທີື່ຂໍຢັັ້ງຢືນຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າ...................ເຮັກຕາ 
2.3.ຊືົ້ື່ແນວພັນທີ1......................ຈໍານວນ............ກິໂລ, ແຫລຸ່ງຊືົ້ົ້ມາ.......................ວັນເດືອນປີ ຊືົ້............ 
2.4.ຊືົ້ື່ແນວພັນທີ2.....................ຈໍານວນ............ກໂິລ, ແຫລຸ່ງຊືົ້ົ້ມາ....................ວັນເດືອນປີ ຊືົ້............... 
2.5.ຊືົ້ື່ແນວພັນທີ3.....................ຈໍານວນ............ກໂິລ, ແຫລຸ່ງຊືົ້ົ້ມາ.....................ວັນເດືອນປີ ຊືົ້.............. 
2.6. ຄາດໝາຍໄລຍະເວລາຕົກກ້າ/ປ ກ ແຕຸ່ວັນທີ...............................ຫາວັນທີ........................................ 
2.7. ຄາດໝາຍໄລຍະເວລາເກັບກຸ່ຽວ ແຕຸ່ວັນທີ........................................ຫາວັນທີ................................. 
2.8. ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແນວພັນທັງໝົດ................................ກໂິລ/ໂຕນ. 
 
4 ຂາ້ພະເຈົົ້າຂຢໍັັ້ງຢນືວຸ່າ 

- ພືົ້ນທີື່ການຜະລິດຢ ່ໃນສິດຄອບຄອງຂອງກ ຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈົົ້າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທ ກປະການ ຫລື ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ຈາກ
ເຈົົ້າຂອງພືົ້ນທີ 



- ຈະປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຕຸ່າງໆຂອງການຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າທີື່ທາງໜຸ່ວຍງານທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ 

- ຍິນຍອມໃຫ້ໜຸ່ວຍງານທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງ ຫລື ຄະນະຜ ້ກວດກາປະເມີນເຂົົ້າມາກວດກາທົັ່ງນາ ເພືື່ອອອກໃບຢັັ້ງຢືນ 

- ຍິນຍອມໃຫ້ເປີດເຜີຍຊືື່ ທີື່ຢ ່ ແລະ ແຫລຸ່ງຜະລິດທີື່ສາມາດຕິດຕໍໍ່ໄດ້ 
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຮັບຮອງວຸ່າ ຂໍໍ້ມ ນຕຸ່າງໆທີື່ກຸ່າວມານັົ້ນແມຸ່ນເປັນຄວາມຈິງທ ກປະການ 
 

ລາຍເຊັນຫົວໜ້າກ ຸ່ມ..................................ຊືື່ແຈ້ງ............................. 
 

ວັນທີື່,ເດືອນ,ປີ................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 
ແຂວງ............................. 
ເມືອງ.............................. 
ບ້ານ.................................     

ແບບຟອມ3 
ການກວດກາປະເມີນເອກກະສານ ແລະ ສະພາບແປງຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າລ ້ນ3 

1. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກ ນ ຜ ້ກວດກາ ທ້າວ/ນາງ...................................ມາຈາກພາກສຸ່ວນ....................... 
ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ................................., ວນັ/ເດືອນ/ປີ ກວດກາ........................................... 

2. ລະດ ການຜະລດິ          ນາປີ            ນາແຊງ,  

3. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກ ນຜ ້ຜະລິດ............................................................................... 

4. ຊືື່ແນວພັນ1.......................ຈາໍນວນ.................ກິໂລ.ເນືົ້ອທີື່ຜະລິດ......................ເຮັກຕາ 
ຊືື່ແນວພັນ2.......................ຈາໍນວນ.................ກິໂລ.ເນືົ້ອທີື່ຜະລິດ......................ເຮັກຕາ 
ຊືື່ແນວພັນ3.......................ຈາໍນວນ.................ກິໂລ. ເນືົ້ອທີື່ຜະລິດ......................ເຮັກຕາ 

5. ສະພາບໄຮຸ່ນາເຂົົ້າ:           

-      ດິນດີ        ດິນປານກາງ       ດນິບໍໍ່ງາມ,  

-      ນໍໍ້າສະດວກ         ບໍໍ່ສະດວກ   

-     ມີຕົົ້ນໄມ້ໃຫຍຸ່         ບໍໍ່ມີຕົົ້ນໄມ້        ທົັ່ງນາສະອາດດີ           ພໍໃຊ້ໄດ ້         ຮົກເຮືົ້ອ  

-      ໄກ້ຟາມສັດລ້ຽງ        ໄກຟາມສັດລ້ຽງ ຫລືບໍໍ່ມີ  

-     ຫຍ້າໜ້ອຍ         ຫຍ້າປານກາງ         ຫຍ້າຫລາຍ             ບັນຫາອືື່ນໆ 

6. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງກໍາມະການ 
-ໄດ້ມາດຕະຖານການຜະລິດແນວພັນ            ຜຸ່ານ 
- ບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານການຜະລດິແນວພນັ        ບໍໍ່ຜຸ່ານ          ຜຸ່ານ ແຕຸ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດດັັ່ງລ ຸ່ມນີົ້: 
1................................................................................................................................................. 
2................................................................................................................................................ 
3. .............................................................................................................................................. 

ທີື່......................ວນັ/ເດືອນ/ປີ..............    
 ເຊັນແລະຊືື່ຜ ້ກວດກາການຜະລດິແນວພັນເຂົົ້າ 

 

 

 



 

 

 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 
=====000===== 

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ...... 
ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ........                                          ເລກທີ................../................ 
ວັນທີ.ເດືອນ.ປີ...........................     

ແບບຟອມ4 
ໃບຈດົທະບຽນ 

ຜ ຜ້ະລດິແນວພນັເຂົົ້າແນວພນັລ ນ້3 (ສໍາລບັກ ຸ່ມ) 
 

- ອິງຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແນວພັນພຶດ ສະບັບ
ເລກທ3ີ919/ກປ,ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012 

- ອິງຕາມຄ ຸ່ມືການກວດສອບຄ ນນະພາບເມັດພັນເຂົົ້າຂອງກົມປ ກຝັງ ສະບັບລົງວັນທີ 26 ຕ ລາ 2016 

- ອິງຕາມບົດແນະນໍາກຸ່ຽວກັບການອອກໃບຢັັ້ງຢືນຄ ນນະພາບເມັດພັນເຂົົ້າຂອງກົມປ ກຝັງສະບັບລົງວັນທີ 30 ເມສາ 
2013 

- ອິງຕາມການລາຍງານຜົນການຕິດຕາມຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາການຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າຄັົ້ງວັນທີ, ເດືອນ, ປີ
............................................................................................................................. 

 
      ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ............................. ແຂວງ........................ໄດ້ຈົດທະບຽນການຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າ
ໃຫ້ແກຸ່ກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນ..................................ບ້ານ.....................................ເມືອງ.......................................
ແຂວງ.................................,ຊືື່ ຫົວໜ້າກ ຸ່ມ.......................................ເບີໂທລະສັບ.....................................

ທະບຽນເລກທີ......................................ຊືື່ແນວພັນ1...................................... 2.........................................          
3.......................................ທີື່ມາຂອງແແນວພັນ....................................ເນືົ້ອທີື່ການຜະລິດທັງໝົດ................ເຮັກຕາ,
ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ..........................................ໂຕນ; ລະດ ການຜະລິດ................................................................  

ສະຖານທີື່ທໍາການຜະລິດ................................................................................................................................ 

 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
 

 



 

 

 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 
ແຂວງ............................. 
ເມືອງ.............................. 
ບ້ານ.................................     

ແບບຟອມ5 
ການກວດກາປະເມີນແປງຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າລ ້ນ3 

 

1. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກ ນ ຜ ້ກວດກາ ທ້າວ/ນາງ...................................ມາຈາກພາກສຸ່ວນ....................... 
ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ................................., ວັນ/ເດືອນ/ປີ ກວດກາ..........................ຄັົ້ງທີ................. 

2. ລະດ ການຜະລິດ          ນາປີ            ນາແຊງ,  

3. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກ ນຜ ້ຜະລິດ............................................................................... 

4. ຊືື່ແນວພັນ1..................................ເນືົ້ອທີື່ຜະລິດ.........................ເຮັກຕາ, ຊືື່ແນວພັນ2..........................

ເນືົ້ອທີື່ຜະລິດ......................ເຮັກຕາ, ຊືື່ແນວພັນ3..................... ເນືົ້ອທີື່ຜະລິດ......................ເຮັກຕາ 

5. ສະພາບໄຮຸ່ນາເຂົົ້າ:           

-      ດິນດີ        ດິນປານກາງ       ດິນບໍໍ່ງາມ,      ນໍໍ້າສະດວກ          ບໍໍ່ສະດວກ   

-     ມີຕົົ້ນໄມ້ໃຫຍຸ່         ບໍໍ່ມີຕົົ້ນໄມ້        ທົັ່ງນາສະອາດດີ           ຮົກເຮືົ້ອ  

-      ໄກ້ຟາມສັດລ້ຽງ        ໄກຟາມສັດລ້ຽງ ຫລືບໍໍ່ມີ  

 

6. ສະພາບຂອງເຂົົ້າ 

- ເຂົົ້າ:         ງາມດີ         ປານກາງ            ບໍໍ່ງາມ 

- ເຂົົ້າປ ນ:      ມີຫລາຍ     ປານກາງ         ມີໜ້ອຍ         ບໍໍ່ມີ 

- ຫຍ້າ:         ມີຫລາຍ     ປານກາງ         ມີໜ້ອຍ           ບໍໍ່ມີ 

- ສັດຕ ພຶດ:    
         -ແມງໄມ້: .......................      ມີ  ການທໍາລາຍ..........           ບໍໍ່ມີ 
         - ພະຍາດ:.........................     ມີ ການທໍາລາຍ..........%         ບໍໍ່ມີ 
         - ໜ :     ..........................     ມີ ການທໍາລາຍ..........%        ບໍໍ່ມີ 

 

 

 



7. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງກໍາມະການ 
-ໄດ້ມາດຕະຖານການຜະລິດແນວພັນ            ຜຸ່ານ 
- ບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານການຜະລິດແນວພັນ         ບໍໍ່ຜຸ່ານ   
-        ຜຸ່ານ ແຕຸ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດດັັ່ງລ ຸ່ມນີົ້: 
1.................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................. 

 
ທີື່......................ວັນ/ເດືອນ/ປີ..............    
 ເຊັນແລະຊືື່ຜ ້ກວດກາການຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າ 

 

 


