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I. ພາກສະເໜ ີ
1.1. ສະພາບລວມ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

ໂຄງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດລະບົບກະສິກາໍຮ່ວມສໍາພັນ (CDAIS), ເປັນໂຄງການໜ ື່ງທີື່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ອາກຣີນເນເຈີຣາ (AGRINTURA) ມາແຕູ່ທ້າຍປ ີ
2015-2019, ເຊິື່ງມີທັງໝົດ 8 ປະເທດທີື່ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ເຊັື່ນ: ທະວີບອາຟຣິກກາ (ກົວຕີມາລາ, ຮອນດູຣັສ; 
ທະວີບລາຕິນອາເມກາ: ອັງໂກລາ, ເຍີກີນາ ຟາໂຊ, ເອທີໂອເປຍ, ຣະວັນດາ ແລະ ທະວີບອາຊີ: ບັງກຣາແດສ ແລະ 
ລາວ). ສະເພາະປະເທດລາວ ໂຄງການ CDAIS ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, 
ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແລະ ອາກຣີນເນເຈີຣາ 
(AGRINTURA) ແລະ ສູນຄົໍ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ສາກົນ ເພືື່ອການພັດທະນາ (CIRAD) ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິັດແມູ່ນໄດ້ເນັໍ້ນໃສູ່ 3 ຈຸດຄື: ສ່ວນບຸກຄົນ, ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ລະບຽບການທີື່ເອືໍ້ອອໍານວຍ ເຊັື່ນ: 
ນິຕິກໍາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ. 

ວຽກງານເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນລາຍການນະວັດຕະກໍາ ເປັນໜ ື່ງໃນກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ CDAIS ເຊິື່ງເລີມແຕູ່ 
ທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2018 ໂດຍໄດ້ມີການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນນະວັດຕະກໍາດ້ານ
ກະສິກໍາ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດເປັນທີມງານໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ 2019 ເປັນຕົໍ້ນມາ, 
ວິທີການແມູ່ນອີງໃສູ່ຂະບວນການ ”ທັງຮຽນທັງເຮັດວຽກຕົວຈິງ” ເພືື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງ
ທີມງານທີື່ມາຈາກຫຼາຍກົມກອງ ແລະ ກຽມພ້ອມໃນການ ສົື່ງຕໍື່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ຜູ້ປະສານງານຢູູ່ຂັໍ້ນທ້ອງຖິື່ນ.  

ຖານຂໍໍ້ມູນນະວັດຕະກໍາດ້ານກະສິກໍາ ແມູ່ນສ້າງຂ ໍ້ນໃນຮູບແບບຕາຕະລາງສັງລວມຂໍໍ້ມູນໃນໂປຣແກຣມ 
Excel ໃນລັກສະນະ offline ໂດຍວິເຄາະລົງໃນແຜນວາດ ແລະ ແຜນທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າແໜ້ນ ແລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນະວັດຕະກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເປັນເຄືື່ອງມືໃຫ້ ບັນດານັກວິຊາການ
, ຜູ້ຄົໍ້ນຄວ້າ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກູ່ການສົື່ງເສີມດ້ານນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆ ທີື່ຕິດພັນກັບ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ
ກະສິກໍາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນະບົດ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກສູູ່ວົງກວ້າງ ເພືື່ອເປັນ
ການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາວຽກງານ ກະສິກໍາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທັັງເປັນການສັງລວມລາຍງານ
ໃຫ້ຂັໍ້ນເທິງໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ເປັນຂໍໍ້ມູນໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃນອານາຄົດ.  

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄໍາວ່າ “ນະວັດຕະກໍາ” ຍັງເປັນຄໍາສັບ ຫືຼ ສິື່ງໃໝູ່ໆ ສໍາລັບ ວິຊາການ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ແຕູ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາ ກໍໄດ້ມີການພັດທະນາ
ດ້ານເຕັກນິກ, ວິທີການຜະລິດ, ເຄືື່ອງມືອຸປະກອນໃໝູ່ໆຂ ໍ້ນຢູູ່ສະເໜີ ເພືື່ອນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ໃຫ້ມີ
ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ສາມາດປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພຽງແຕູ່ບໍື່
ໄດ້ເອີໍ້ນມັນວ່າ “ນະວັດຕະກໍາ” ແລະ ຍັງບໍື່ທັນມີການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນທີື່ຈິງຈັງ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
ສະນັໍ້ນ, ເພືື່ອເປັນການຮວບຮວມ, ສັງລວມບັນດາ ເຕັກນິກ, ວິທີການຜະລິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ກໍຄືບັນດານະວັດຕະ
ກໍາດ້ານກະສກິໍາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການພັດທະນາ ດ້ານກະສິກໍາ ຈ ື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນບັນຊີ
ນະວັດຕະກໍາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ.   

 
1.2. ຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ 

- ເພ ື່ອເປັນການສັງລວມບັນຊີ ແລະ ສ້າງຖານຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ນະວັດຕະກໍາທີື່ມີ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ; 
- ເພືື່ອວິເຄາະຂໍໍ້ມູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນະວັດຕະກໍາດ້ານກະສິກໍາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊນົນະບົດ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ລົງໃນແຜນວາດສະແດງ ແລະ ແຜນທີື່. 
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1.3. ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມນູ 
 ນະວັດຕະກໍາ ກ່ຽວກັບການກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຍັງ? 

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາຮ່ວມສໍາພັນ (CDAIS) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງນະວັດຕະກໍາ ຄື: 
- ນະວັດຕະກໍາໝາຍເຖິງ ‘ສິື່ງຂອງ, ເລືື່ອງລາວ, ພ ດຕິກໍາ, ຫືຼ ການປະຕິບັດ ທີື່ແຕກຕ່າງຈາກປົກກະຕ’ິ;  
- ອີກຄວາມໝາຍໜ ື່ງ, “ແມູ່ນຫຍັງທີື່ແວອອກຈາກຄວາມເປັນດັໍ້ງເດີມ ເຊັື່ນ ໃນຮູບແບບ ການຜະລິດ ກະສິ

ກໍາທີື່ແວກອອກຈາກ ວິທີການປະຕິບັດຂອງພືໍ້ນທີື່ນັໍ້ນ?” ມັນມີແບບການເຄືື່ອນໄຫວພິເສດ ຫືຼ ການປະດິດ
ສ້າງ, ກ່ຽວກັບທັງການປະຕິບດັໃນພາກສະໝາມ, ການຂັບເຄືື່ອນຂອງອົງກອນ, ການປະສມົປະສານ ຂອງ
ຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ການສ້າງຄູູ່ຮ່ວມງານກັບພາກສ່ວນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຫົຼື່ານີໍ້ບໍ…?  

- ນະວັດຕະກໍາມີຄວາມໝາຍວ່າ: ບາງຢູ່າງທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີການດໍາເນີນງານ, ບາງສິື່ງທີື່ເປັນວຽກ
ງານ. 

 
ຮູບ 1 ແຜນວາດຄວາມໝາຍຂອງ ນະວັດຕະກໍາ ກ່ຽວກັບ ການກະສກິໍາ ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຄວາມໝາຍຂອງ 

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາ ຮວ່ມສໍາພັນ. 
 

 
ຮູບ 2 ແຜນວາດລັກສະນະທີື່ປະສົມປະສານຂອງ ນະວັດຕະກໍາ ກ່ຽວກັບ ການກະສກິໍາ ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມ

ຄວາມໝາຍຂອງ ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາ ຮ່ວມສໍາພັນ. 
 

ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 
2013, ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສໍາ, ຂໍໍ້ທີ່ 1 ລະບຸວ່າ: ນະວັດຕະກໍາ ໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ສາມາດ, ກໍາມະວິທີການຜະລດິ ແລະ ປະສົບການດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພືື່ອຄົໍ້ນຄວ້າ, ປະດິດສ້າງ, 
ບໍລິການ, ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າທີື່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນຮູບແບບໃໝູ່ອອກສູູ່ສັື່ງຄົມ. 
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 ມີເງ ື່ອນໄຂຫຍັງແດ່ທີື່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກໍາ ກ່ຽວກັບ ການກະສິກໍາ ໃນ 
ສປປ ລາວ ? 

- ກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜ ື່ງຄວາມສາມາດ (ເຕັກນິກການຜະລິດ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ກອງທ ນຂອງກຸູ່ມ, ການຕະຫຼາດ, ການຄຸ້ມຄອງກຸູ່ມ, …) ທີື່ເດັື່ນ ຊ ື່ງສາມາດຕໍື່ຍອດໄດ້; 

- ມີທ່າແຮງດ້ານການຕະຫຼາດ (ຖ້ານະວັດຕະກໍານັໍ້ນມີເປົໍ້າໝາຍດ້ານຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າ) ຫືຼ ຄວາມຈໍາເປັນຕົວຈິງ 
(ຖ້ານະວັດຕະກໍານັໍ້ນມີເປົໍ້າໝາຍດ້ານອົງກອນ ຫືຼ ຈຸດປະສົງທາງດ້ານການສ້າງອົງກອນ); 

- ນອນຢູູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເມືອງ, ຊ ື່ງເປັນວິທີການທີື່ດີສຸດເພືື່ອສ້າງການສະໜັບສະໜູນ ທີື່
ຍືນຍົງທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ, ເຊີື່ງມັນດີຫວ່າການສະໜັບສະໜູນແບບຕາມກໍານົດເວລາໃດໜ ື່ງ; 

- ຊ່ວຍກຸູ່ມນໍາພາວິທີການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົວພວກເຂົາເອງ ຂອງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ 
ທີື່ພວກເຂົາ ຈະຈໍາເປັນໃຊ້ເພືື່ອໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປຄ່ຽງຄຸູ່ກັບການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາ: ເຊິື່ງ 
ເອີໍ້ນວ່າ ຂະບວນການ “ທັງຮຽນທັງເຮັດ”. 
 

II. ວິທີການ ແລະ ເຄ ື່ອງມ  
2.1. ຂະບວນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
1) ສ້າງທີມງານໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເຊິື່ງມີວິຊາການ ມາຈາກ 6 ພາກສ່ວນ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ 

CDAIS ຄື: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ, ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກໍາ, ກົມສົື່ງເສີມ
ເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕູ່ງກະສິກໍາ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດສິື່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ. 
(ລາຍຊືື່ໃນຕາຕະລາງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 4). 
 

2) ຫັຼງຈາກມີການຈັດຕັໍ້ງທີມວິຊາການແລ້ວ ຄະນະດັື່ງກ່າວໄດມ້ີການຈັດປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຊຸມ
ຕາມການສະເໜີຂອງທີມງານ ໂດຍໃນເປືໍ້ອງຕົໍ້ນໄດ້ເຫັນດີຄັດເລືອກກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍໃນການລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ 
ທັງໝົດ 33 ພາກສ່ວນ ໃນນັໍ້ນມີ ພາກສ່ວນພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ 18 ແຂວງ ທົື່ວປະເທດ ແລະ 
ປັນດາກົມວິຊາການ ກຽ່ວຂອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ທັງໝົດ 11 ກົມ, 1 ສະຖາບັນ, 1 
ວິທະຍາໄລ ແລະ 2 ຄະນະ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ;  

 

3) ການລະບຸຄໍານິຍາມ, ຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງນະວັດຕະກໍາ, ແບບຟອມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ການ
ປະກອບຂໍໍ້ມູນລົງໃນແບບຟອມເກັບກໍາລາຍການນະວັດຕະກໍາ. ເຊິື່ງເອກະສານສະໜັບສະໜູນ ປະກອບ
ມີ:  
- ຂໍໍ້ແນະນໍາໃນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນບັນຊີນະວັດຕະກໍາ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ - ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການ
ກະສິກໍາຮ່ວມສໍາພັນ “CDAIS Project” (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1) ; 

- ຕາຕະລາງແບບຟອມການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນບັນຊີນະວັດຕະກໍາ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນ Excel ມີ 2 ຟອມ
ຄື: ຟອມ 1 ແລະ ຟອມແບບໃໝູ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2) ; 

- ໜັງສືສະເໜີຂໍເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນບັນຊີລາຍການນະວັດຕະກໍາ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ກະສກິໍາ, ປູ່າໄມ ້
ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ທີື່ພາກສ່ວນນັໍ້ນຮັບຜິດຊອບ ຈາກ ກົມນະໂນຍາຍ ແລະ ນິຕິກາໍ ເຖິງບັນດາ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບນັດາພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ (ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ 3); 
 

4) ຈັດແບູ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນໃນທີມຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ ຜູ້ລະ 2-3 ພາກສ່ວນ ໂດຍເລີໍ້ມ
ຈາກການປະສານທາງເອກະສານ ແລະ ໂທລະສັບ ຫາບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງ. ແຕູ່ຜ່ານການຕິດຕາມ
ເອກະສານ ແລະ ປະສານງານກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຫັນວ່າບາງພາກສ່ວນ ຍັງບໍື່ທັນເຂົໍ້າໃຈແຈ້ງ ກ່ຽວ
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ກັບ ການປະກອບຂໍໍ້ມູນລົງໃນຕາຕະລາງແບບຟອມທີື່ທາງທີມງານໄດ້ສົື່ງໃຫ້. ດັື່ງນັໍ້ນ ໂຄງການ CDAIS ກໍ
ເຫັນດີໃຫ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໃນບາງແຂວງ ເພືື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂົໍ້າໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົໍ້າ ສາມາດປະກອບຂໍໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້; 
 

5) ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງບັນຊີລາຍການນະວັດຕະກໍາ ກະສກິໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ຄັໍ້ງວັນທີ 
28 ກຸມພາ 2019,  ທີື່ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ໂດຍມີຜູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ພະ
ແນກ ກປ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ 2 ຄະນະ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ ເຂົໍ້າຮ່ວມ.  
 

 
ຮູບ 3 ກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງບັນຊີລາຍການນະວັດຕະກໍາ ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ຄັໍ້ງ
ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019,  ທີື່ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປູ່າໄມ.້ 
 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມູ່ນເພືື່ອເປັນການສົນທະນາໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົໍ້າໃຈໃນການປະກອບຂໍໍ້ມູນນະ
ວັດຕະກໍາລົງໃນຕາຕະລາງແບບຟອມ ແລະ ເພືື່ອສາມາດຕິດຕາມຂໍໍ້ມູນກັບຜູ້ຮັບຜີດຊອບປະກອບຂໍໍ້ມູນຈາກ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. 

ຜ່ານການສັງເກດຕີລາຄາ ເຫັນວ່າ ການປະຊຸມຄັໍ້ງນີ ແມູ່ນມບີັນຍາກາດຟົດຟືໍ້ນ, ສ້າງສັນ ນັກສໍາມະກອນ 
ໄດ້ມີຄວາມຈິງໃຈແລກປູ່ຽນບດົຮຽນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ປະຕິບັດໂມງເວລາໄດ້ດີ; 

- ຜູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມມີຄວາມ ເຂົໍ້າໃຈວິທີການໃນການປະກອບຂໍໍ້ມູນໃນຕະຕະລາງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນນະວດັຕະກໍາ ເພືື່ອ
ສາມາດນໍາໄປປະກອບຂໍໍ້ມູນຈາກຂະແໜງການຂອງຕົນໄດ້; 

- ມີການແລກປູ່ຽນ ກ່ຽວກັບ ນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ສົນທະນາເຂົໍ້າໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ນິຍາມຂອງ ນະ
ວັດຕະກໍາ. 
 

6) ຈັດລຽງບູລະມະສິດຂອງບັນດາ ແຂວງ ທີື່ຕ້ອງການລົງເກັບ ກໍາຂໍໍ້ມູນ ເພືື່ອສະເໜີ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ໂຄງການ CDAIS ແລະ ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນສາມາດສະເໜີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທັງໝົດ 6 ແຂວງ ຄື: 
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ແຂວງ ຄໍາມວ່ນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ 
ແຂວງ ຜົື່ງສາລີ ໂດຍໄດ້ຈັດແບູ່ງຜູ້ທີື່ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມແຂວງດັື່ງກ່າວ ຮ່ວມກັບທີມງານລົງພາກສະໜາມ 
ແຂວງລະ 2 ທ່ານ. 

2.2. ວິທີການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະຂໍໍ້ມູນ 
2.2.1. ການສັງລວມ 

ການເກັບກໍາ, ສັງລວມຂໍໍ້ມູນ ແມູ່ນໄດ້ແບູ່ງເປັນ 2 ພາກ ຄື: ການຕິດຕາມທາງເອກະສານ ໂດຍຜ່ານການ
ປະສານງານທາງອີເມວ, ໂທລະສັບ, ແຟັກສ໌ ແລະ ການຕິດຕາມຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ ໂດຍການຈັດລຽງ ບູລິມະ
ສິດຂອງແຂວງ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ລົງໄປເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຕົວຈິງ. 
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ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນພາກສະໜາມ 
1) ມີການແບູ່ງວຽກກັນລະຫວ່າງທີມງານຢູູ່ຂັໍ້ນສູນກາງ ເພືື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຂັໍ້ນແຂວງໃນການເກັບ

ຂໍໍ້ມູນ ໂດຍໄດ້ຈັດແບູ່ງຜູ້ທີື່ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມແຂວງດັື່ງກ່າວ ຮ່ວມກັບທີມງານລົງພາກສະໜາມ 
ແຂວງລະ 2 ທ່ານ; 

2) ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນການລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນໃນບາງແຂວງ ເຮັດໃຫ້ທີມງານສາມາດ 
ລົງພືໍ້ນທີືໆ່ ໄດ້ຈາກການຈັດລຽງບູລະມະສິດ ທັງໝົດ 6 ແຂວງ ຄື:  

 
ຮູບ 4 ແຜນທີື່ ສະແດງບັນດາແຂວງທີື່ລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຕົວຈິງ 

3) ໃນການລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແມູ່ນທາງທີມງານໄດ້ມີການກະກຽມລົງພືໍ້ນທີື່ ໂດຍໄດ້ມີການກະກຽມບັນດາ
ເອກະສານ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງທີມງານໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ເຊັື່ນ:  
- ລາຍການ (Check list) ກິດຈະກໍາທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດໃນພາກສະໜາມ; 
- ໃບສະເໜີ ແລະ ແຜນ ເພ ື່ອປະສານນັດໝາຍເຖິງພາກສ່ວນທີື່ຢູູ່ທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ກະກຽມຂໍໍ້ມູນໄວ້; 
- ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃນພາກສະໜາມ (ຂໍໍ້ແນະນໍາໃນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນບນັຊີ

ນະວັດຕະກໍາ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແບບຟອມຕ່າງໆ). 

 
 ຮູບ 5 ບັນບາກາດການລົງເກບັກໍາຂໍໍ້ມູນທີື່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ 

  

ຮູບ 6 ບັນບາກາດການລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນທີື່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ຜົໍ້ງສາລີ 
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2.2.2. ການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນ 
ການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນ ແມູ່ນການສງັລວມຂໍໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ ຈາກແຕູ່ລະແຂວງ ແລະ ແຕູ່ລະພາກສ່ວນ ແລ້ວ

ມາວິເຄາະ ປະເພດ, ຮູບແບບ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ພາກສວ່ນທີື່ເຂົໍ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນານະວັດຕະ
ກໍາ ລົງໃນແຜນວາດ ເພືື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ ແລະ ການ
ວິເຄາະລົງໃນແຜນທີື່ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂອງນະວັດຕະກໍາໃນແຕູ່ລະ
ແຂວງທົວປະເທດ. 

 

III. ຜົນໄດ້ຮັບ  
3.1. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເກັບຂໍໍ້ມູນຈາກເອກະສານ ແລະ ພາກສະໜາມ 

1) ຜ່ານການຕິດຕາມທັງເອກະສານ ແລະ ສໍາພາດຕົວຈິງ ຈາກ 33 ພາກສ່ວນ ສາມາດເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ
ລາຍການນະວັດຕະກາໍ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 75% ຄື: 

- ມີ 25 ພາກສ່ວນ ທີື່ສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດ ກຽມການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນ ຄື: ຂັໍ້ນສູນກາງ ສາມາດເກັບກໍາໄດ ້
12 ພາກສ່ວນ (106 ລາຍການ) ແລະ ບັນດາແຂວງ ໄດ້ທັງໝົດ 13 ແຂວງ (167 ລາຍການ); 

- ສືບຕໍື່ລົງເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມ 2 ພາກສ່ວນ (ກົມກວດກາປູ່າໄມ້ ແລະ ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານ). 
- 1 ພາກສ່ວນ ບໍື່ມີຂໍໍ້ມູນ; ແລະ 
- 5 ແຂວງ ທີື່ຍັງບໍື່ສາມາດປະກອບຂໍໍ້ມູນໄດ້. 

 
ຕາຕະລາງ 1 ລາຍຊືື່ພາກສ່ວນທີື່ສາມາດເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນໄດ້ 

ລ/ດ 
 

ບັນດາແຂວງທີື່
ໄດ້ຂໍໍ້ມູນ 

ລາຍການ 
ນະວັດຕະກໍາ 

ລ/ດ 
 

ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ໃນຂັໍ້ນສູນກາງ  
ທີື່ໄດ້ຂໍໍ້ມນູ 

ລາຍການ 
ນະວັດຕະກໍາ 

1 ຊຽງຂວາງ  8 1 ກົມປູກຝັງ 12 
2 ອຸດົມໄຊ  16 2 ສະຖາບັນ  5 

3 ຄໍາມວນ  10 3 ກົມແຜນການ  1 

4 ບໍື່ແກ້ວ  3 4 ສູນຫ້ວຍຊອນ - ຫ້ວຍຊົໍ້ວ  9 

5 ສະຫວັນນະເຂດ  12 5 ຄະນະສິື່ງແວດລ້ອມ  6 

6 ສາລະວັນ  21 6 ກົມປູ່າໄມ້  2 
7 ວຽງຈັນ  18 7 ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ  15 
8 ນະຄອນຫຼວງ  11 8 ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກາໍ 11 
9 ໄຊຍະບູລີ  8 9 ກົມຊົນລະປະທານ  10 
10 ຫຼວງນໍໍ້າທາ  15 10 ສູນຝ ກອົບຮົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມມື ລາວ-ເກາົຫຼີ  11 
11 ຫຼວງພະບາງ  19 11 ກົມສົື່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕູ່ງ ກະສິກໍາ  11 
12 ຜົໍ້ງສາລີ  7 12 ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ  13 
13 ຈໍາປາສັກ  19    

 
2) ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນ ຫັຼງຈາກໄດ້ເກັບມາແລ້ວ ແມູ່ນມີການສັງລວມ ແລະ ກວດກາໂດຍທີມງານ ແລະ 

ປະກອບລົງໃນແບບຟອມ ເປັນ 2 ພາສາ: ພາສາລາວ - ພາສາອັງກິດ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພີື່ມໃນ 
ແບບຟອມໃໝູ່ ເພືື່ອກະກຽມການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນ.  
 

3.2. ຜົນການວເິຄາະ  
ມີບັນຊີນະວັດຕະກໍາທີື່ດ ີແລະ ມີທ່າແຮງ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ໂດຍຄວາມຕັໍ້ງໃຈຂອງທີມງານ, ໄດ້ມີການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຫຼາຍຂັໍ້ນ ບໍື່ວ່າຂັໍ້ນສູນກາງ ແລະ ຢູູ່ໃນຂັໍ້ນແຂວງ 
ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາທີື່ມີທ່າແຮງ. ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາ ມີບັນຊີນະວັດຕະກໍາທີື່ຂ້ອນຂ້າງຈະແຈ້ງ. 

 

    
ຮູບ 7 ປະເພດຂອງນະວັດຕະກໍາ ຮູບ 8 ຮູບແບບຂອງນະວັດຕະກໍາ 

1) ປະເພດຂອງນະວັດຕະກໍາ ເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍແມູ່ນນະວັດຕະກໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລວມສູນ
ຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ການໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ ຮອງລົງມາແມູ່ນປະເພດ ການສົື່ງເສີມຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິື່ນ 
ການປະກອບການດ້ານກະສກິາໍ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົໍ້າ. ສ່ວນບັນດານະວັດຕະກໍາທີື່ສະໜັບສະໜູນດ້ານ ປູ່າໄມ້, ແຫຼື່ງ
ທ ນ ແລະ ປະເພດອືື່ນໆ ຍັງມີໜ້ອຍ. 

 
2) ຮູບແບບຂອງນະວັດຕະກໍາ ສ່ວນຫຼາຍແມູ່ນຮູບແບບປະສົມປະສານ ທັງແບບເຕັກນິກ, ການ

ຈັດການອົງກອນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຕ່າງໆ ສ່ວນນະວັດຕະກໍາທີື່ເປັນຮູບແບບສະເພາະ ຍັງບໍື່ທັນມີຫຼາຍ. 
 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
ຖານຂໍໍ້ມູນນະວັດຕະກໍານີໍ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມູ່ນປະເພດໃດແນູ່ ແລະ ມີ

ຈັກພາກສ່ວນທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມ ໃນແຕູ່ລະນະວັດຕະກໍາ/ການຜະລິດ. 

   
ຮູບ 9 ປະເພດຂອງພາກສ່ວນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ 

ຮູບ 10 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພາກສ່ວນຮ່ວມ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ
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3) ປະເພດຂອງພາກສ່ວນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ ຕົໍ້ນຕໍື່ແມູ່ນຊາວ
ກະສິກອນ ແລະ ພາກລັດຖະບານ, ຮອງລົງມາ ແມູ່ນພາກທຸລະກິດ ຫືຼ ຜູ້ຄ້າຂາຍ ແລະ ບັນດານັກຄົໍ້ນຄ້ວາ.  

 

4) ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພາກສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ
ແມູ່ນ 2-4 ພາກສ່ວນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ນະວັດຕະກໍາໃໝູ່ໆ ແມູ່ນເກີດຂ ໍ້ນໄດ້ຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ ແລະ ມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ທີື່ຊາວກະສິກອນພາກສ່ວນດຽວ ຈະສາມາດສ້າງນະວັດຕະກໍາຂ ໍ້ນເອງໄດ້, ມີ
ພຽງຈໍານວນໜ້ອຍທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້.  

 

ໜ້າທີື່ອັນໃດຂອງການບໍລກິານທີື່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້? 
ຄໍາຖາມໜືື່ງທີື່ສໍາຄັນແມູ່ນ: ໜ້າທີື່ໃດຂອງການບໍລິການທີື່ຖືກສະໜອງໃຫ້ຫຼາຍທີື່ສຸດ ສໍາລັບສະພາບ

ທ່າແຮງ ຫືຼ ນະວັດຕະກໍາ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ? ແລະ ດ້ວຍເຫດໃດ? ຖານຂໍໍ້ມູນນະວັດຕະກໍານີໍ້ ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາ 
ຕອບຄໍາຖາມນີໍ້ໄດ້. 

 

 ການບໍລິການທີື່ສະໜອງໃຫ້ຈາກບັນດາໂຄງການ
ຕ່າງໆ ສ່ວນຫຼາຍແມູ່ນແນໃສູ່ ການເຂົໍ້າເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນ ເຊັື່ນ: ປັດໄຈການຜະລິດ, ແຫຼງທ ນ
ຕ່າງໆ ແລະ ການຝ ກອົບຮມົທາງດ້ານວິຊາການ 
ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກູ່ຊາວ
ກະສິກອນ. ນອກນັໍ້ນ ຍັງມີສ່ວນປະກອບໜ ື່ງທີື່ 
ແນູ່ໃສູ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການຈັດຕັໍ້ງອົງ
ກອນ, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ. 

ຮູບ 11 ໜ້າທີື່ຂອງການບໍລິການທີື່ຖືກສະໜອງໃຫ້ຫຼາຍທີື່ສຸດ 

3.3. ຜົນວິເຄາະໃນແຜນທີື່ 
ແຜນທີື່ນີໍ້ ແມູ່ນຕົວຢູ່າງທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັນໃດທີື່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ຢູູ່ໃນຖານຂໍໍ້ມູນນະວັດຕະ

ກໍາ, ໂດຍການສ້າງແຜນທີື່ໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງນະວັດຕະກໍາ, ແລະ ອະທິບາຍວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດຈ ື່ງມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບັນດາແຂວງ ເຊິື່ງແຂວງທີື່ມີສີແດງເຂັໍ້ມສະແດງວ່າມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. 
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ຮູບ 12 ແຜນທີື່ສະແດງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ ນະວັດຕະກໍາ ໃນແຕູ່ລະແຂວງ (ຂໍໍ້ມູນໄດ້ຈາກບັນດາແຂວງ) 

 

ຮູບ 13 ແຜນທີື່ສະແດງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ ນະວັດຕະກໍາ ໃນແຕູ່ລະເມືອງ (ຂໍໍ້ມູນໄດ້ຈາກບັນດາແຂວງ) 
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ຮູບ 14 ແຜນທີື່ສະແດງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ ນະວັດຕະກໍາ ໃນແຕູ່ລະແຂວງ (ຂໍໍ້ມູນໄດ້ຈາກບັນດາສະຖາບັນ, 
ກົມ ແລະ ສູນຕ່າງໆໃນຂັໍ້ນສູນກາງ) 

 ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າຂໍໍ້ມູນທີື່ໄດ້ຈາກບັນດາແຂວງ ໃນຮູບ 12 ແລະ ຂໍໍ້ມູນໄດ້ຈາກບັນດາສະຖາບັນ, ກົມ 
ແລະ ສູນຕ່າງໆໃນຂັໍ້ນສູນກາງ ໃນຮູບ 14 ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນບາງກິດຈະ
ກໍາດ້ານການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ ໃນແຂວງ ນັໍ້ນອາດຈະບໍື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສູນກາງ, ໝາຍຄວາມ
ວ່າບັນດາແຂວງ ກໍສາມາດພັດທະນາບາງນະວັດຕະກໍາໂດຍພວກເຂົາເອງໄດ້ ໂດຍອາດຈະມີການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກບັນດາໂຄງການໂດຍກົງ ຫືຼ ຊາວກະສິກອນ ຫືຼ ພໍື່ຄ້າຊາວຂາຍ ພາຍໃນແຂວງເອງ ຍ້ອນຄວາມຈໍາເປັນໃນການ
ປັບປຽນວິທີການ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສາມາດດໍາເນີນໄປ
ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແທດເໝາະ ມັນຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ພັດທະນານະວັດຕະກໍາໃໝູ່ໆ ຂ ໍ້ນເພືື່ອສະໜ
ອງໃຫ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນປັດຈຸບັນ. 

IV. ສະຫຼຸບ 
4.1. ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້: 

- ຍັງຂາດຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຄໍາວ່າ ”ນະວັດຕະກໍາ” ເຊິື່ງການພັດທະນານະວັດຕະກໍາຂອງຂະແໜງການ
ກະສິກໍາ ແມູ່ນຍັງບໍື່ທັນໄດ້ ເອົາໃຈໃສູ່ຢູ່າງຈິງຈັງ ຫືຼ ມີການພັດທະນາຮູບແບບການຜະລິດ ແຕູ່ໃນແງູ່ຂອງ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍັງບໍື່ໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່ານະວັດຕະກໍາ; 

- ການຈັດກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລື ແລະ ລົງໄປເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມຕົວຈິງ ເຫັນວ່າມັນເປັນວິທີື່ທີື່ມີ
ປະສິດທີຜົນ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈທີື່ຈະແຈ້ງ ຫຼາຍກວ່າ ການປະສານງານ
ໃນຮູບແບບ ເອກະສານຢູ່າງດຽວ; 

- ການເຮັດວຽກເປັນທີມງານທີື່ລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ເປັນວິທີການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ຂໍໍ້ມູນມີປະສິດທິພາບ; 

- ການພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ບັນດາຂໍໍ້ມູນນະວັດຕະກໍາໃນຕໍື່ໜ້າ ຄວນໃຫ້ມີການເປີດກວ້າງ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈ ຢູ່າງເລິກເຊິື່ງ ເພືື່ອສາມາດນໍາໄປພັດທະນາວຽກງານ ກະສິກາໍ, ປູ່າໄມ້ ແລະ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ; 

- ຍ້ອນຂາດຄວາມເຂົໍ້າໃຈໃນຮູບແບບຂອງແບບຟອມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງ ນະວັດຕະກໍາ ເຮັດໃຫ້ ບາງ
ພາກສ່ວນ ບໍື່ສາມາດສົື່ງຂໍໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລົງຕິດຕາມຕົວຈິງ. 



11 

 

4.2. ຂໍໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ: 
- ອີງໃສູ່ການຕິດຕາມເອກະສານ ໂດຍແຟກ ແລະ ໂທລະສັບ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາກັດ ໃນການສືື່ສານ ແລະ 

ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງຕາຕະລາງໃນແບບຟອມຕືື່ມຂໍໍ້ມູນ; 
- ຂາດຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຄໍານິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ນະວັດຕະກໍາ”; 
- ມີຂໍໍ້ມູນທີື່ຫຼາຍ, ມິຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າໃນ

ການປະກອບຂໍໍ້ມູນ ຍ້ອນວ່າຜູຮ້ັບຜິດຊອບ ຢູູ່ແຂວງ ບໍື່ເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບ ແບບຟອມ ແລະ ການປະກອບຂໍໍ້
ມູນ; 

- ບາງແຂວງ ແມູ່ນຍັງບໍື່ທັນໄດ້ກໍານົດຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບາງເທືື່ອຜູ້ຮັບເລືໍ້ອງ ຫຍຸ້ງຍາກຄາພາລະກິດ ແລ້ວ
ຍັງບໍື່ທັນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ວິຊາການ ຫືຼ ບໍື່ແນູ່ໃຈວ່າຈະມອບໃຫ້ຜູ້ໃດ. 

- ບາງແຂວງ ໄດ້ມອບວຽກຕໍື່ໆ ໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນເຮັດ ແລະ ປັບປຽນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໄປເລືໍ້ອຍໆ ຍ້ອນຂາດ
ຄວາມເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ຜູ້ທີື່ມາຮັບຜິດຊອບໃໝູ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ທໍາຄວາມເຂົໍ້າໃຈໃໝູ່ ເຮັດໃຫ້ແກູ່ຍາວເວລາໃນການ
ປະກອບຂໍໍ້ມູນ. 
 

V. ແຜນການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດໃນຕໍື່ໜ້າ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ 
5.1. ແຜນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໃນຕໍື່ໜ້າ 

- ສືບຕໍື່ຕິດຕາມກັບບາງແຂວງ ທີື່ຍັງບໍື່ທັນໄດ້ສົື່ງຂໍໍ້ມູນ;  
- ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການວິເຄາະ ຫືຼ ປັບປຸງຂໍໍ້ມູນ ຢູູ່ເລືໍ້ອຍໆ; 
- ແລກປູ່ຽນ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ຂໍໍ້ມູນ ກັບພາກສ່ວນທີື່ສົນໃຈ ໃນການສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກໍາຢູູ່ໃນ ສປປ 

ລາວ; 
- ແລກປູ່ຽນ ແລະ ປະສານງານ ກັບຂັໍ້ນທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍການກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບສະເພາະວຽກງານ 

ພັດທະນານະວັດຕະກໍາ. 
 

ນອກຈາກນີໍ້ ບັນດາຂໍໍ້ມູນທີື່ເກັບກໍາໄດ ້ຍັງຈະສາມາດນໍາໃຊ້:  
- ສ້າງເປັນຖານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການຄັດເລືອກ ຫືຼ ການຈັດລຽງບຸລະມະສິດນະວັດຕະກາໍ; 
- ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກູ່ການສົື່ງເສີມດ້ານນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກສູູ່ວົງກວ້າງ; 
- ເປັນຂໍໍ້ມູນໃນການສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ພັດທະນາ, ເຜີຍແຜູ່, ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃຫ້

ແທດເໝາະກັບສະພາບເງືື່ອນໄຂ ຂອງແຕູ່ລະຂົງເຂດ. 
 

5.2. ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ 
- ສະເໜີໃຫ້ມີການສືບຕໍື່ການສະໜັບສະໜູນໃນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະການລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຕົວ

ຈິງໃນພາກສະໜາມ ໃນແຂວງທີື່ບໍື່ທັນໄດ້ຂໍໍ້ມູນ ຫືຼ ໃນບາງແຂວງທີື່ຂໍໍ້ມູນບໍື່ທັນຄົບຖ້ວນ; 
- ຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັໍ້ງຄະນະຮບັຜິດຊອບໃນການສືບຕໍື່ການວິເຄາະ ຫືຼ ປັບປຸງຂໍໍ້ມູນ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍື່

ເນືື່ອງ; 
- ສ້າງຕັໍ້ງທີມງານສະເພາະກິດໃນຂັໍ້ນສູນກາງ ເພືື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບສະເພາະວຽກງານພັດທະນານະ

ວັດຕະກໍາ; ແລະ  
- ສະເໜີໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນການສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ພັດທະນາ, ເຜີຍແຜູ່, ສ້າງນະໂຍບາຍ 

ແລະ ນິຕິກໍາ ດ້ານນະວັດຕະກໍາ ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງືື່ອນໄຂ ຂອງແຕູ່ລະ
ຂົງເຂດ. 

ແສງສຸລີ ກມົມະເມ ອງ 
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VI. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຂໍໍ້ແນະນໍາໃນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນບັນຊີນະວັດຕະກາໍ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
- ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການກະສິກໍາຮ່ວມສໍາພັນ “CDAIS Project”; 
I. ແມ່ນຫຍັງຄ ນະວັດຕະກໍາ ຕໍື່ບັນຫາການກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ? 

 ນະວັດຕະກໍາໝາຍເຖິງ ‘ສິື່ງຂອງ, ເລ ື່ອງລາວ, ພຶດຕິກໍາ, ຫຼ  ການປະຕິບັດ  

 ທີື່ແຕກຕ່າງຈາກປົກກະຕ’ິ . ອີກຄວາມ ໝາຍອືື່ນ, “ແມູ່ນຫຍັງທີື່ແວກອອກຈາກຄວາມເປັນດັໍ້ງເດີມ 
ເຊັື່ນ ໃນຮູບແບບ ການຜະລິດ ກະສິກໍາທີື່ແວກອອກຈາກ ວິທີການປະຕິບັດຂອງພືໍ້ນທີື່ນັໍ້ນ?”  ມັນມີແບບ
ການເຄືື່ອນໄຫວພິເສດ ຫືຼ ການປະດິດສ້າງ, ກ່ຽວກັບທັງການປະຕິບັດໃນພາກສະໝາມ, ການຂັບເຄືື່ອນ
ຂອງອົງກອນ, ການປະສົມປະສານ ຂອງຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ການສ້າງຄູູ່ຮ່ວມງານກັບພາກສ່ວນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເຫົຼື່ານີໍ້ບໍ…?  

 ນະວັດຕະກໍາມີຄວາມໝາຍວ່າ: ບາງຢ່າງທີື່ມີປະສິດທິພາບແລະ ມີການດໍາເນີນງານ, ບາງສິື່ງທີື່
ເປັນວຽກ ງານ. 

ໃນ ສປປ ລາວ, ມັນໝາຍເຖິງການປະສົມປະສານກັນຂອງ 4 ລັກສະນະ:  

ມີໂຄງສ້າງຂອງກຸູ່ມເປັນຢູ່າງດີ + ມີເປົໍ້າໝາຍການຜະລິດທີື່ເຈາະຈົງ + ມີສະມາຊິກທີື່ຫ້າວຫັນຈໍານວນໜ ື່ງ 
(ຊ ື່ງບໍື່ ຈໍາເປັນຕ້ອງແມູ່ນຫົວໜ້າກຸູ່ມທີື່ໄດ້ແຕູ່ງຕັໍ້ງຢູ່າງເປັນທາງການ) ທີື່ສາມາດຂັບເຄືື່ອນການດໍາເນີນງານ 
+ ສະມາຊິກ ສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມກະຕືລືລົໍ້ນແບູ່ງປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ຈະແຈ້ງອັນດຽວກັນ ກຽ່ວກັບເປົໍ້ື່າ ໝ
າຍທີື່ພວກເຂົາຕ້ອງ ການຈະກ້າວໄປ.   

 ມີເງືື່ອນໄຂຫຍັງແດູ່ທີື່ເຮັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກໍາ ຕໍື່ບັນຫາການກະສກິໍາ ໃນ ສປປ ລາວ?  
- ກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜ ື່ງຄວາມສາມາດ (ເຕັກນິກການຜະລິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ກອງ

ທ ນຂອງກຸູ່ມ, ການຕະຫຼາດ, ການຄຸ້ມຄອງກຸູ່ມ, …) ທີື່ເດັື່ນ ຊ ື່ງສາມາດຕໍື່ຍອດໄດ້.   
- ມີທ່າແຮງດ້ານການຕະຫຼາດ (ຖ້ານະວັດຕະກໍານັໍ້ນມີເປົໍ້າໝາຍດ້ານຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າ) ຫືຼ ຄວາມຈໍາເປັນ ຕົວຈິງ 

(ຖ້ານະວັດຕະກໍານັໍ້ນມີເປົໍ້າໝາຍດ້ານອົງກອນ ຫືຼ ຈຸດປະສົງທາງດ້ານການສ້າງອົງກອນ).   
- ນອນຢູູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເມືອງ, ຊ ື່ງເປັນວິທີການທີື່ດີສຸດເພືື່ອສ້າງການສະໜັບສະໜູນ ທີື່

ຍືນຍົງທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ, ເຊີື່ງມັນດີຫວ່າການສະໜັບສະໜູນແບບຕາມກໍານົດເວລາໃດໜ ື່ງ.  

 ຈຸດປະສົງຂອງການສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກໍາ ຕໍື່ບັນຫາການກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວມີຫຍັງແດູ່?  
ຊ່ວຍກຸູ່ມນໍາພາວິທີການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົວພວກເຂົາເອງ ຂອງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ ທີື່
ພວກເຂົາ ຈະຈໍາເປັນໃຊ້ເພືື່ອໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປຄ່ຽງຄຸູ່ກບັການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາ: ເຊິື່ງ ເອີໍ້ນວ່າ 
ຂະບວນການ “ ທັງຮຽນທັງເຮັດ” .  

II. ການຕ ື່ມຂໍໍ້ມູນເຂົໍ້າໃນແບບຟອມ  
1. ລະບົບນະວັດຕະກໍາ  

ທ່ານຮຽກຊືື່ນະວັດຕະກໍານີໍ້ຄືແນວໃດ? ລະບຸປະສົບການ/ບົດຮຽນກ່ຽວກັບລະບົບນະວັດຕະກໍາ ເຊັື່ນ: ການ
ລ້ຽງໝູ ຢູູ່ເມືອງສະນະຄາມແຂວງວຽງຈັນ, ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນ ປູກຜັກອິນຊ ີຢູູ່ເມືອງໄຊທານີ, ສູນຮຽນຮູ້
ຊຸມຊົນ ເຂດເມືອງບຸນເໜືອ, ອືື່ນໆ. ກະລຸນາອ່ານຄໍານິຍາມ ຫືຼ ຄວາມໝາຍຂອງ ”ນະວັດຕະກໍາ” . ໃນກໍລະນີທີື່
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ເປັນປືໍ້ມຄູູ່ມື ຫືຼ ລະບຽບການ ຫືຼ ການສ ກສາຄົໍ້ນຄ້ວາ ທີື່ບໍື່ແມູ່ນ/ບໍື່ໄດ້ມີການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບດັ ຫືຼ ເຮັດຕົວຈິງ ຈະ
ບໍື່ຖືວ່າເປັນນະວັດ ຕະກໍາໄດ.້ 

2. ໄລຍະເວລາ  
ໃຫ້ລະບຸໄລຍະເວລາ ຫືຼ ວັນ/ເດືອນ/ປີ ຂອງລະບົບນະວັດຕະກໍາ ດັື່ງກ່າວ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມູ່ນໃຫ້ລະບຸວ່າ 
ເມືື່ອໃດທີື່ນະວັດຕະກໍານັໍ້ນເກີດຂ ໍ້ນ ເລີໍ້ມແຕູ່ …… ເຖິງ ………)  

3. ສະຖານທີື່ 
ລະບົບນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວເກດີຂືໍ້ນຢູູ່ໃສ? ລະບົບນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວເກີດຂືໍ້ນຢູູ່ ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ໃດ? 
ກະລຸນາຂຽນຊືື່ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ທີື່ນະວັດຕະກໍານັໍ້ນເກີດຂືໍ້ນຢູ່າງລະອຽດ.  

 ໃນກໍລະນີທີື່ມີຫຼາຍບ້ານ ແຕູ່ເມືອງດຽວ ໃຫ້ຂຽນຂໍໍ້ມູນຢູູ່ໃນແຖວດຽວເລີຍ. 
 ໃນກໍລະນີທີື່ມີຫຼາຍບ້ານ ແລະ ຫຼາຍເມືອງ, ໃຫ້ເພີໍ້ມແຖວ ແລະ ຂຽນຂໍໍ້ມູນໃສູ່ເມືອງລະແຖວ. ເຊັື່ນດຽວ

ກັບກໍລະນີທີື່ມີຫຼາຍແຂວງ ເຊິື່ງເອົາເມືອງເປັນຕົວກໍານົດແຖວ.  
4. ອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ  

ເລືອກເອົາຕາມບັນຊີຂ້າງລຸູ່ມນີໍ້ (ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາໜ ື່ງ) ໂດຍການຂຽນຕົວເລກໃສູ່ໃນ 
ແບບຟອມ ເຊັື່ນ: 1,2,3. ຖ້າບໍື່ມີຕົວເລືອກໃຫ້ ໝາຍເອົາ 16 ພ້ອມກັບລະບຸວ່າເປັນນະວດັຕະກໍາກຽ່ວ ກັບ
ຫຍັງ?:  

1) ການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼື່ງເງິນກູ້  
2) ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ  
3) ຊົນລະປະທານ  
4) ປັດໃຈນໍາເຂົໍ້າ  
5) ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ  
6) ປູ່າໄມ້  
7) ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບົບຟາມ  
8) ແນວພັນສັດ  
9) ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານກະສິກ ໍ 
10) ລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ  
11) ການບໍລິຫານການເກັບກ່ຽວພດື  
12) ການປຸງແຕູ່ງ/ແປຮູບ  
13) ການສົື່ງເສີມດ້ານຄຸນນະພາບ  
14) ຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກໍາ  
15) ການຄຸ້ມຄອງລັດຢູູ່ຂັໍ້ນທ້ອງຖິື່ນ  
16) ອືື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ)  

ຮູບແບບຂອງນະວັດຕະກາໍ – ທ່ານກໍາລັງເວົໍ້າເຖິງນະວັດຕະກໍາໃນຮູບແບບໃດ? ກະລຸນາອີງໃສູ່ ສາມຮູບແບບ
ຂອງ ນະວັດຕະກໍາ ທີື່ລະບຸໄວ້ຢູູ່ໃນ ຖັນທີ 5, 6, 7: 

5. ເຕັກນິກ  
ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວແມູ່ນຖືກຈັດວ່າເປັນດ້ານເຕັກນິກບໍື່? ກະລຸນາຕອບວ່າ ແມນ່/ບໍື່ແມນ່/ບໍື່ຮູ້. ໃນກໍລະນ ີ
ທີື່ບໍື່ສາມາດໃຈ້ແຍກໄດ້ວ່າແມ່ນຫຼ ບໍື່ແມ່ນ ໃຫ້ເລ ອກເອົາ ”ບໍື່ຮູ້”.  

6. ອົງກອນ (ທຸກໆກິດຈະກໍາ ທີື່ເຊືື່ອມໂຍງ ກັບການດໍາເນີນງານຂອງກຸູ່ມ. ຕົວຢູ່າງ: ສ້າງຕັໍ້ງກຸູ່ມຊາວກະ ສິກອນ/
ສ້າງຕັໍ້ງລະ ບຽບການ ຂອງກຸູ່ມ/ສ້າງເງືື່ອນໄຂການເຂົໍ້າ ຫາແຫຼື່ງທ ນສໍາລັບກຸູ່ມ) 
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ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວແມູ່ນຖືກຈັດວ່າເປັນດ້ານອົງກອນ ບໍື່? ກະລຸນາຕອບວ່າ ແມ່ນ/ບໍື່ແມ່ນ/ບໍື່ຮູ້. ໃນ
ກໍລະນ ີທີື່ບໍື່ສາມາດໃຈ້ແຍກໄດ້ວ່າແມ່ນຫຼ ບໍື່ແມ່ນ ໃຫ້ເລ ອກເອົາ ”ບໍື່ຮູ້”  

7. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັໍ້ງ (ທຸກໆກິດຈະກາໍ ທີື່ເຊືື່ອມໂຍງກັບ ການເຮັດວຽກຂອງ ພາກລັດ 
ຕົວຢູ່າງ: ການອອກໃບຢັໍ້ງຢືນ, ກາໝາຍສິນຄ້າ …) 

ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວແມູ່ນຖືກຈັດວ່າເປັນດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັໍ້ງ ບໍື່? ກະລຸນາຕອບວ່າ ແມ່ນ/ບໍື່ແມ່ນ/ບໍື່ຮູ້. 
ໃນກໍລະນ ີທີື່ບໍື່ສາມາດໃຈແ້ຍກໄດ້ວ່າແມ່ນຫຼ ບໍື່ແມນ່ ໃຫ້ເລ ອກເອົາ ”ບໍື່ຮູ້”   

ຂັໍ້ນຕອນຕາມຕອ່ງໂສ້ມູນຄາ່ – ກະລຸນາລະບຸຂັໍ້ນຕອນທີື່ແທດເໝາະ ຢູູ່ຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ 
8. ການໃຫ້ທ ນ/ການສະໜອງ 

ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນ ການໃຫ້ທ ນ/ການສະໜອງ ຫືຼບໍື່? ກະລຸນາຕອບວ່າ ແມ່ນ/ບໍື່ແມ່ນ/ບໍື່ຮູ.້ ໃນ
ກໍລະນ ີທີື່ບໍື່ສາມາດໃຈ້ແຍກໄດ້ວ່າແມ່ນຫຼ ບໍື່ແມ່ນ ໃຫ້ເລ ອກເອົາ ”ບໍື່ຮູ້”  

9. ການຜະລິດ  
ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນການຜະລິດ ຫືຼບໍື່? ກະລຸນາຕອບວ່າ ແມ່ນ/ບໍື່ແມ່ນ /ບໍື່ຮູ້. ໃນກໍລະນ ີທີື່ບໍື່
ສາມາດໃຈ້ແຍກໄດ້ວ່າ ແມ່ນຫຼ ບໍື່ແມນ່ ໃຫ້ເລ ອກເອົາ ”ບໍື່ຮູ້”  

10. ການປຸງແຕູ່ງ/ ແປຮູບ   
ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນ ການປຸງແຕູ່ງ/ແປຮູບ ບໍື່ຫືຼ? ກະລຸນາຕອບວ່າ ແມ່ນ/ບໍື່ແມ່ນ/ບໍື່ຮູ້. ໃນ
ກໍລະນ ີທີື່ບໍື່ສາມາດໃຈ້ແຍກໄດ້ວ່າ ແມ່ນຫຼ ບໍື່ແມ່ນ ໃຫ້ເລ ອກເອົາ ”ບໍື່ຮູ້”  

11. ການຕະຫຼາດ  
ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນ ການຕະຫຼາດ ຫືຼບໍື່? ກະລຸນາຕອບວ່າ ແມ່ນ/ບໍື່ແມ່ນ/ບໍື່ຮູ້. ໃນກໍລະນ ີທີື່ບໍື່
ສາມາດໃຈ້ແຍກໄດ້ວ່າ ແມ່ນຫຼ ບໍື່ແມນ່ ໃຫ້ເລ ອກເອົາ ”ບໍື່ຮູ້”  

ລະດັບຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ – ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແມູ່ນຢູູ່ໃນລະດັບໃດ? ຢູູ່ຂັໍ້ນໃດ?  

12. ຂັໍ້ນຕອນເລີໍ້ມຕົໍ້ນ  
ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວແມູ່ນໄດ້ເລີໍ້ມຕົໍ້ນຈາກຂັໍ້ນໃດ? ກະລຸນາຂຽນຕົວເລກລົງໂດຍເລືອກເອົາຕາມຂັໍ້ນ ທີື່ໄດ້ເລີໍ້ມ
ຕົໍ້ນ (ສາມາດເລືອກເອົາຫຼາຍກວ່າ ໜ ື່ງຂັໍ້ນ)  ຂັໍ້ນບ້ານ (1)/ເມືອງ (2)/ແຂວງ (3)/ປະເທດ (4) ເຊັື່ນ: 1 ຫືຼ 2 ຫືຼ 
3. ໃນກໍລະນີທີື່ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ບ້ານ ແມູ່ນຖືວ່າເປັນຂັໍ້ນເມືອງ ເລືອກເອົາ 2, ຫຼາຍກວ່າ 1 ເມືອງ ແມູ່ນຖືວ່າຂັໍ້ນ
ແຂວງ ເລືອກເອົາ 3, ຫຼາຍກວ່າ 1 ແຂວງ ຖືວ່າຂັໍ້ນປະເທດ ໃຫ້ເລືອກເອົາ 4.  

13. ໃນປະຈຸບັນ 

ໃນປະຈຸບັນ, ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວແມູ່ນຢູູ່ ຂັໍ້ນໃດ? ກະລຸນາຂຽນຕົວເລກລົງໂດຍເລືອກເອົາຕາມຂັໍ້ນ (ສາມາດ
ເລືອກເອົາຫຼາຍກວ່າ ໜ ື່ງຂັໍ້ນ)  ຂັໍ້ນບ້ານ (1)/ເມືອງ (2)/ແຂວງ (3)/ປະເທດ (4) ເຊັື່ນ: 1 ຫືຼ 2 ຫືຼ 3. ໃນກໍລະນີ
ທີື່ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ບ້ານ ແມູ່ນຖືວ່າເປັນຂັໍ້ນເມືອງ ເລືອກເອົາ 2, ຫຼາຍກວ່າ 1 ເມືອງ ແມູ່ນຖືວ່າຂັໍ້ນແຂວງ ເລືອກ
ເອົາ 3, ຫຼາຍກວ່າ 1 ແຂວງ ຖືວ່າຂັໍ້ນປະເທດ ໃຫ້ເລືອກເອົາ 4.  

14. ໃນອານາຄົດ (ເປົໍ້າໝາຍ) 

ໃນອານາຄົດ, ນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວແມູ່ນເລັື່ງໃສູ່ຂັໍ້ນໃດ? ກະລຸນາຂຽນຕົວເລກລົງໂດຍເລືອກເອົາຕາມຂັໍ້ນ 
(ສາມາດເລືອກເອົາຫຼາຍກວ່າ ໜ ື່ງຂັໍ້ນ)  ຂັໍ້ນບ້ານ (1)/ເມືອງ (2)/ແຂວງ (3)/ປະເທດ (4) ເຊັື່ນ: 1 ຫືຼ 2 ຫືຼ 3. 
ໃນກໍລະນີທີື່ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ບ້ານ ແມູ່ນຖືວ່າເປັນຂັໍ້ນເມືອງ ເລືອກເອົາ 2, ຫຼາຍກວ່າ 1 ເມືອງ ແມູ່ນຖືວ່າຂັໍ້ນ
ແຂວງ ເລືອກເອົາ 3, ຫຼາຍກວ່າ 1 ແຂວງ ຖືວ່າຂັໍ້ນປະເທດ ໃຫ້ເລືອກເອົາ 4.  

ພາກສ່ວນທີື່ໄດ້ເຂົໍ້າຮວ່ມ – ແມູ່ນພາກສ່ວນໃດແດູ່ທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວ? 
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15. ຂັໍ້ນຕອນເລີໍ້ມຕົໍ້ນ 

ພາກສ່ວນໃດແດູ່ທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນຂັໍ້ນເລີໍ້ມຕົໍ້ນ (ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ຄ້າ/ນັກຄົໍ້ນຄວ້າ …)? ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາ 
ຫຼາຍກວ່າ ໜ ື່ງພາກສ່ວນ. 

16. ໃນປະຈຸບັນ 

ພາກສ່ວນໃດແດູ່ທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນປະຈຸບັນ (ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ຄ້າ/ນັກຄົໍ້ນຄວ້າ …)? ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາ 
ຫຼາຍກວ່າ ໜ ື່ງພາກສ່ວນ? 

17. ໃນອານາຄົດ 
ພາກສ່ວນໃດແດູ່ທີື່ຈະເຂົໍ້າຮ່ວມໃນອານາຄົດ (ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ຄ້າ/ນັກຄົໍ້ນຄວ້າ …)? ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາ 
ຫຼາຍກວ່າ ໜ ື່ງພາກສ່ວນ? 

ໂຄງການທີື່ໄດ້ເຂົໍ້າຮວ່ມ – ມີໂຄງການໃດແດູ່ທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນນະວັດຕະກໍາດັື່ງກ່າວ? 

18. ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ 
ກະລຸນາຂຽນລາຍຊືື່ທຸກໆໂຄງການທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມ (ຖ້າຫຼາຍກວ່າໜ ື່ງໂຄງການແມູ່ນໃຫ້ ຕືື່ມແຖວລົງໄປ ພ້ອມກັບ
ລະບຸລາຍ ລະອຽດຕາມຖັນທີ 19 ແລະ 20) 

19. ໄລຍະເວລາ (ວັນທີເລີໍ້ມຕົໍ້ນ/ສິໍ້ນສຸດ) 
ລະບວຸັນ/ເດືອນ/ປີ (ເລີໍ້ມຕົໍ້ນ ເຖິງ ສິໍ້ນສຸດ) ທີື່ໂຄງການດັື່ງກ່າວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ  

20. ການບໍລິການທີື່ເອົາໃຫ້/ສະໜອງໃຫ້ 
ມັນແມູ່ນການບໍລິການອັນໃດທີື່ທາງໂຄງການສະໜອງໃຫ້?  

21. ໜ້າທີື່ທີື່ໄດ້ເຮດັສໍາເລັດ 
ທ່ານບໍື່ຈໍາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຕ ື່ມຂໍໍ້ມູນຢູ່ໃນຖັນນີໍ້! 

ອົງການ/ອົງກອນທີື່ມສີ່ວນຮ່ວມ 

22. ອົງການ/ອົງກອນ  
ຂຽນຊືື່ແຈ້ງຂອງອົງການ/ອົງກອນ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຕົວຢູ່າງ: ກົມປູກຝັງ, ກົມສົື່ງເສີມ, ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ 
ປູ່າໄມ ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ເມືອງ, ອົງການ GRET, ອົງການ CARE, ອົງການ OXFAM. 

ບໍລິສັດກໍື່ຖືວ່າເປັນອົງກອນໜ ື່ງ. (ຖ້າຫຼາຍກວ່າໜ ື່ງອົງກອນແມູ່ນໃຫ້ ຕືື່ມແຖວລົງໄປ ພ້ອມກັບລະບຸລາຍ 
ລະອຽດຕາມຖັນທີ 23 ແລະ 24) 

23. ໄລຍະເວລາ (ວັນທີເລີໍ້ມຕົໍ້ນ/ສິໍ້ນສຸດ) 
ລະບວຸັນ/ເດືອນ/ປີ (ເລີໍ້ມຕົໍ້ນ ເຖິງ ສິໍ້ນສຸດ) ທີື່ອົງການ/ອົງກອນ ດັື່ງກ່າວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ  

24. ການບໍລິການທີື່ເອົາໃຫ້/ສະໜອງໃຫ້ 

ມັນແມູ່ນການບໍລິການອັນໃດທີື່ທາງອົງການ/ອົງກອນ ສະໜອງໃຫ້?  
25. ໜ້າທີື່ທີື່ໄດ້ເຮດັສໍາເລັດ 

ທ່ານບໍື່ຈໍາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຕ ື່ມຂໍໍ້ມູນຢູ່ໃນຖັນນີໍ້! 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ແບບຟອມການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ 

ແບບຟອມທີື່ 1 
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ແບບຟອມທີື່ 2 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ໃບສະເໜີເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ລາຍຊືື່ທີມວິຊາການທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກດິຈະກໍາ 
 
ຕາຕະລາງ 2 ລາຍຊືື່ທີມວິຊາການທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ການເກັບກໍາລາຍການບັນຊີ
ນະວັດຕະກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ 
ລ/ດ ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍາແໜງ ແລະ ບ່ອນປະຈໍາການ ໜ້າທີື່ໃນທີມ 
1 ທ່ານ ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ ວິຊາການ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ເປັນຫົວໜ້າທີມ 
2 ທ່ານ ນ. ລະອອງດາວ ສີຊົມພູ ວິຊາການ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ເປັນຄະນະ 
3 ທ່ານ ນ. ສຸດາຈັນ ສີສຸລາດ ວິຊາການ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ເປັນຄະນະ 
4 ທ່ານ ນ. ສີສະຫວັນ ວົງລໍຄໍາ ວິຊາການ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ເປັນຄະນະ 
5 ທ່ານ ນ. ຈັນສົມ ຄຸນສົມບັດ ວິຊາການ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ເປັນຄະນະ 

6 ທ່ານ ນ. ໄກສອນ ສີຫາຈັກ 
ວິຊາການ, ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, 
ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 

ເປັນຄະນະ 

7 ທ່ານ ນ. ພັດສະນີ ພທູະວົງ 
ວິຊາການ, ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, 
ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 

ເປັນຄະນະ 

8 ທ່ານ ສັກໄຊ ບຸບຜາໄກສອນ 
ວິຊາການ, ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, 
ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 

ເປັນຄະນະ 

9 ທ່ານ ນ. ລໍາມອນ ຄໍາຜົນ 
ວິຊາການ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 
ສະຫະກອນ 

ເປັນຄະນະ 

10 ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ສຸລີຍະລາດ 
ວິຊາການ, ກມົຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່
ດິນກະສິກໍາ 

ເປັນຄະນະ 

11 ທ່ານ ຄໍາຫຼໍ້າ ທໍາມະຈັກ 
ວິຊາການ, ກົມສົື່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງ
ແຕູ່ງກະສິກໍາ 

ເປັນຄະນະ 

12 ທ່ານ ສີພະຈັນ ວັນນະສີ 
ຄະນະສິື່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫູ່ງຊາດ 

ເປັນຄະນະ 

13 ທ່ານ ນ. ແສງພະຈັນ ສອນທະວີໄຊ 
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ CDAIS ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ 

14 ທ່ານ Yann d’Aquino 
ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ການວິເຄາະຖານ
ຂໍໍ້ມູນ, ຈາກ CDAIS 

ອອກແບບຟອມ ແລະ 
ວິເຄາະຂໍໍ້ມູນລົງແຜນທີື່ 

 


