
ເຕັກນິກ

ອົງກອນ (ທຸກໆ
ກິດ ຈະກໍາ ທ ີ່
ເຊ ີ່ອມໂຍງ ກັບ
ການ ດໍາເນ ນງານ
 ຂອງກຸຸ່ມ. 
ຕົວຢຸ່າງ: ສ້າງຕັັ້ງ
ກຸຸ່ມຊາວກະ 
ສິກອນ/ສ້າງຕັັ້ງ
ລະ ບຽບການ
ຂອງກຸຸ່ມ/ສ້າງ
ເງ ີ່ອນໄຂການເຂົັ້າ
 ຫາແຫ ີ່ງທຶນສໍາ
ລັບກຸຸ່ມ)

ການສະໜັບ
ສະໜູນດ້ານ
ກົງຈັກ
ການຈັດຕັັ້ງ 
(ທຸກໆກິດຈະກໍາ
 ທ ີ່ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບ
 ການເຮັດວຽກ
ຂອງ ພາກລັດ 
ຕົວຢຸ່າງ: ການ
ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນ,
 ກາໝາຍສິນຄ້າ)

ການໃຫ້
ທຶນ/ການ
ສະໜອງ

ການຜະລິດ
ການປຸງ
ແຕຸ່ງ/ ແປຮູບ

ການຕະຫ າດ ຂັັ້ນຕອນເລ ັ້ມຕົັ້ນ ໃນປະຈຸບັນ ໃນອານາຄົດ (ເປົັ້າໝາຍ) ຂັັ້ນຕອນເລ ັ້ມຕົັ້ນ ໃນປະຈຸບັນ ໃນອານາຄົດ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ

 ູນຈາກໂຄງການ
ໄລຍະເວລາ (ວັນທ ເລ ັ້ມ

ຕົັ້ນ/ສິັ້ນສຸດ)
ການບໍລິການທ ີ່ເອົາໃຫ້ ໜ້າທ ີ່ທ ີ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ ຊ ີ່ຂອງໜ່ວຍງານ/ອົງກອນ

ໄລຍະເວລາ (ວັນທ ເລ ັ້ມ
ຕົັ້ນ/ສິັ້ນສຸດ)

ການບໍລິການທ ີ່ເອົາໃຫ້ ໜ້າທ ີ່ທ ີ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ຊ ີ່ຫົວຂໍັ້ຂອງປະສົບການ/ບົດຮຽນ
ເລ ັ້ມຈາກ …….. ເຖິງ

 ………… (ຖ້າເປັນໄປ
ໄດ້)

ບ້ານ/ເມ ອງ/ແຂວງ
ເລ ອກເອົາຕາມບັນຊ  ທ ີ່ຂຽນ
ໄວ້ໃນຂໍັ້ແນະນໍາ (ທ່ານ

ສາມາດເລ ອກເອົາຫ າຍອັນ)
ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ

ບ້ານ(1)/ເມ ອ(2)/ແຂວງ
(3)/ປະເທດ(4)

ບ້ານ/ເມ ອງ/ແຂວງ/ປະເທດ ບ້ານ/ເມ ອງ/ແຂວງ/ປະເທດ
ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້

ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…
ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້

ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…
ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້

ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…
ຊ ີ່ໂຄງການ

ເລ ັ້ມແຕຸ່ … ເຖິງ … (ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້)

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອັນໃດ? ຊ ີ່ອົງການ ເລ ັ້ມແຕຸ່ … ເຖິງ … 
(ຖ້າເປັນໄປໄດ້)

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອັນໃດ?

1. ຂະ ແໜງ ປູກ ຝັງ, ຫ້ອ 
ງ ການ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ 
ໄມ້ ເມ ອງ  ( ຂັັ້ນ ຕອນ 

ການ ລິ ເລ ມ)

2015 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ແນວ ພັດ ພຶດ ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ
,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ແລະ ຖຸ ອຸ ປະ 

ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

 ຂະ ແໜງ ປູກ ຝັງ, ຫ້ອ ງ ການ ກະ 
ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້ ເມ ອງ

2015 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ແນວ ພັດ ພຶດ ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ 
ສະ ນະ ສ ກ ສາ ແລະ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ 
ນວນ ໜ ີ່ງ

 2. ເຄ ີ່ອ ຄ່າຍ ຊາວ ກ ສິ 
ກອນ ລາວ

2016 - 2019  
ແນວ ພັດ ພຶດ ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ
,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ແລະ ຖຸ ອຸ ປະ 

ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ
 - ເຄ ີ່ອ ຄ່າຍ ຊາວ ກ ສິ ກອນ ລາວ 2016 - 2019  

ແນວ ພັດ ພຶດ ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ 
ສະ ນະ ສ ກ ສາ ແລະ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ 
ນວນ ໜ ີ່ງ

 3. ໂຄງ ການ CDAIS 2017-2018
 ໃຫ້ ອົງ ຄວາມ ຮູ້ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ວິ ທ  
ການ ການ ແຜນ ທຸ ລະ ກິດ, ໃນ ການ  
ຕະ ຫ າດ ແລະ ເຂົັ້າ ເຖິງແຫ ີ່ງ ທຶນ

 -ໂຄງ ການ CDAIS  (ໂຄງ 
ການ  ກະ ສິ ກໍາຮ່ວມ ສໍາ ພັນ

2017-2018
 ໃຫ້ ອົງ ຄວາມ ຮູ້ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ວິ ທ  ການ 
ການ ແຜນ ທຸ ລະ ກິດ, ໃນ ການ  ຕະ ຫ າດ 

ແລະ ເຂົັ້າ ເຖິງແຫ ີ່ງ ທຶນ

2 ສາງ ເຢັນ ເກັບ ມ້ຽນ ພຶດ ຜັກ 
(ໂດຍບໍີ່ ໃຊ້ ໄຟ ຟ້າ)

2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ 4. ໂຄງ ການ ເອ ລ  ເຊຍ 2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ໄປ ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ ແລະ ແລກ 

ປຽີ່ນ ຮຽນ ຮູ້
ໂຄງ ການ ເອ ລ  ເຊຍ 2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ

ໄປ ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ ແລະ ແລກ ປຽີ່ນ 
ຮຽນ ຮູ້

3 ການ ບໍ ລິ ຫານ ຈັດການ ທາງ ດ້ານ 
ການ ຕະ ຫລາດ ໃຫ້ ແກຸ່ ກຸຸ່ມ

2019 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ 5. ໂຄງ ການ ນາ ນ່າ ໂຄງ ການ ນາ ນ່າ

4 ການ ບໍ ລິ ຫານ  ຈັດ ການ ຮ້ານ ຄ້າ 
ຂອງ ກຸຸ່ມ

2019 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ 6. ໂຄງ ການ ເນັກ ໃໜ ໂຄງ ການ ເນັກ ໃໜ

7. ບໍ ລິ  ສັດ ເມ ອງ ລາວ 2019 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ 
ດ້ານ ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

ບໍ ລິ  ສັດ ເມ ອງ ລາວ 2019 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ ດ້ານ 

ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

8.  ຮ້າງ ວິວ ມໍ 2019 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ 
ດ້ານ ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

  ຮ້າງ ວິວ ມໍ 2019 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ ດ້ານ 

ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

9. ຮ້າງ ບາ ຊາ ບ 2019 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ 
ດ້ານ ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

ຮ້າງ ບາ ຊາ ບ 2019 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ ດ້ານ 

ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

10. ຮ້ານ ອາ ຫານ ກົນ ໄຮ 2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ 
ດ້ານ ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

ຮ້ານ ອາ ຫານ ກົນ ໄຮ 2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ ດ້ານ 

ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

 ອົງ ການ ເຮ ວ  ຕັດ 2010-2011
ອຸ ປະ ກອນ, ແນວ ພັດ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ 

ເຕັກ ວິ ຊາ ການ
ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ, 
ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2010-2011 ອຸ ປະ ກອນ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເຕັກ ວິ ຊາ ການ

 ໂຄງ ການ  ໄຈ ກ່າ (ປະ 
ເທດ ຍ ີ່ ປຸຸ່ນ)

2013 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ອຸ ປະ ກອນ, ແນວ ພັດ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ 

ເຕັກ ວິ ຊາ ການ
ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ, 
ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2013 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ອຸ ປະ ກອນ, ແນວ ພັດ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ 

ເຕັກ ວິ ຊາ ການ

13. ໂຄງ ການ  DGRV 2016 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ເຕັກ ວິ ຊາ 
ການ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ 
ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ພັດ ທະ ນາ 
ຊົນ ນະ ບົດ ແລະ ສະ ຫະ ກອນ,
ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2016 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ເຕັກ ວິ ຊາ ການ
, ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ ທັງ 

ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

13.  ໂຄງ ການ  Hanns
 Seidel Foundation; 

 Bangkok Offico 
Thailand, Laos

2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັ ນ
ໃຫ້ ຄວາມຮູ້, ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ 
ນະ ສຶກ ສາ ແລກ ປຽນ ຮຽນ ຮູ້ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ພັດ ທະ ນາ 
ຊົນ ນະ ບົດ ແລະ ສະ ຫະ ກອນ,
ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2016 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ໃຫ້ ຄວາມຮູ້, ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ 
ສຶກ ສາ ແລກ ປຽນ ຮຽນ ຮູ້ ທັງ ພາຍ ໃນ 

ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ອົງ ການ ເຮ ວ  ຕັດ, 2006
ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ເຕັກ ວິ ຊາ 
ການ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ 
ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ເມ ອງ,ແຂວງ ກົມ ປູກ ຝັງ, ກະ 
ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້ 2006 -2011

ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ເຕັກ ວິ ຊາ ການ, 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ

 ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ອົງ ການ ໄຈ ກ່າ 2013 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ເຕັກ ວິ ຊາ 
ການ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ 
ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ອົງ ການ ໄຈ ກ່າ 2013 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ເຕັກ ວິ ຊາ ການ, 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ
 ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ໂຄງ ການ CDAIS 2016- 2019 ອົງຄວາມ ຮູ້ ຄວາມ ສາ ມາດ 
ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ, ສະ 
ຖາ ບັນ ຄົັ້ນ ຄວ້າ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ 
ໄມ້ ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2016- 2019 ອົງຄວາມ ຮູ້ ຄວາມ ສາ ມາດ 

ໂຄງ ການ  ຮ່ວມ ມ  ລາວ-
ເກົັ້າ ຫລ 

2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ເຕັກ ວິ ຊາ 
ການ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ 
ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ, ສະ 
ຖາ ບັນ ຄົັ້ນ ຄວ້າ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ 
ໄມ້ ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ເຕັກ ວິ ຊາ ການ, 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ
 ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

 ໂຄງ ການ ໂພ້ ຜິັ້ວ ແລະ 
ເຮ ວ  ຕັດ

2007-2011
ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ 100% ວັດ ຖຸ ອຸ 
ປະ ກອນ 60%,  ທ ນ ຈໍ ນວນ ໜ ີ່ງ, ທັດ 
ສະ ນະ ສາ, ການ ສ້າງ ຄູ ຝຶກ, ການ ຕະ 
ຫ າດ, ການຢັັ້ງ ຢ ນ ກະ ສິ ກໍາ ອິນ ຊ 

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ, ສະ 
ຖາ ບັນ ຄົັ້ນ ຄວ້າ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ 
ໄມ້ ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2007-2011
ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ 100% ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ 
ກອນ 60%,  ທ ນ ຈໍ ນວນ ໜ ີ່ງ, ທັດ ສະ ນະ 
ສາ, ການ ສ້າງ ຄູ ຝຶກ, ການ ຕະ ຫ າດ, ການ
ຢັັ້ງ ຢ ນ ກະ ສິ ກໍາ ອິນ ຊ 

ໂຄງ ການ   ຜະ ລິດ ເຂົັ້າ ອິນຊ 
ເປັນ ສິນ ຄ້າ (ໂຄງ ການ ເຮ 
ວ  ຕັດ)

2003-2014
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ 
ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, 
 ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ,
 ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ

2003-2014

ເຂົັ້າເຖິງແຫ ີ່ງທຶນ, ຊ່ວຍ ດ້ານ ເຕັກນິກ
ວິຊາການ, ຝຶກອົບຮົມ, ການ ຕະ ຫ າດ, 
ຄູຸ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ເອ ັ້ັ້ອອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫ້ກຸຸ່ມ

ບໍ ລິ ສັດ ລາວ ຟາມ ເມ , 2005 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ 
ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, 
 ການ ຕະ ຫ າດ (ເກັບ ຊ ັ້ ເຂົັ້າ)ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ (ກ ປ) 2005 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ ດ້ານ
ເຕັກນິກວິຊາການ, 
 ການ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

ບໍ ລິ ສັດ ອາ ໂກ  ເອ ເຊຍ 2011 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ 
ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, 
 ການ ຕະ ຫ າດ (ເກັບ ຊ ັ້ ເຂົັ້າ)ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ (ກ ປ) 2011 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັ ນ
ຄູຸ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາ  ຊ່ວຍ ສົີ່ງ ເສ ມ ດ້ານ
ເຕັກນິກວິຊາການ, 
 ການ ຕະ ຫ າດ (ເກັບ ຊ ັ້ ເຂົັ້າ)ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

ມ  ຈັນ ທະ ບູ ລ 
ມ ສ  ໂຄດ ຕະ ບອງ
ມ ໄຊ ເສດ ຖາ
ມ ສ  ສັດ ຕະ ນາກ

ມ. ຫາດຊາຍຟອງ


ມ. ໄຊທານ 
ມ.ນາຊາຍທອງ
ມ ຫາດ ຊາຍ ຟອງ
ມ ນາ ຊາຍ ທອງ
ມ ໄຊ ເສດ ຖາ
ມ ໄຊ ທາ ນ 
ມ ປາກ ງ ີ່ມ

 ເຕັກ ນິກ ວິ ຊາ ການ, ທຶນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ການ 
ສ້າງ ຄູ ຝ ກ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ

11.  ການ ປະຕິ ຮູບ ໄຮຸ່ນາ ນ້ອຍ  ເປັນ 
ໄຮຸ່ນາ ໃຫຍ່ ມ  5 ເມ ອງ

2012- ປະຈຸບັນ 2,3,4,9,14 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ເຄ ີ່ອງ ບົດ ຂ ັ້ ງົວ ແລະ ເຄ ີ່ອງ ປະ ສົມ ຝຸຸ່ນ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ນັກ ຄົັ້ນ 
ຄວ້າ, ໂຄງ ການ, ບໍ ລິ ສັດ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ນັກ ຄົັ້ນ 
ຄວ້າ, ໂຄງ ການ, ບໍ ລິ ສັດ

22

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ ຂາຍ, 
ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

 ຊາວ ກະ ສິ ກອນ,  ຜູ້ ຂາຍ,
ນັກ ຄົັ້ນຄວ້າ

ຄງ ການ ສິງ ແວດ ລ້ອມ ໂລກ
 ຈັດ ຕັັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໂດຍ  

2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ  ທ ນ ຈໍ ານວນ ໜ ີ່ງ, ທັດ ສະ ນະ ສາ, ການ 
ສ້າງ ຄູ ຝຶກ, ການ ຕະ ຫ າດ, ການຢັັ້ງ ຢ ນ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ປູກ ຝັງ, ສູນ 
ກາງ ສະ ຫະ ພັນແມຸ່ ຍິງ ລາວ

2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ   ທ ນ ຈໍ ານວນ ໜ ີ່ງ, ທັດ ສະ ນະ ສາ, ການ 
ສ້າງ ຄູ ຝຶກ, ການ ຕະ ຫ າດ, ການຢັັ້ງ ຢ ນ ກະ 

2

ໂທ ປະ ສານ ເອົາ ກັບ ກຸຸ່ມ ໂດຍ 
ກົງ ເລ ຍ

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, 
ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, 
ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ເຄ ີ່ອງ ບົດ ຂ ັ້ ງົວ ແລະ ເຄ ີ່ອງ ປະ ສົມ 
ຝຸຸ່ນ

ແມຸ່ນ ບໍີ່ແມຸ່ນ ບໍີ່ແມຸ່ນ 2 2 2 ຊາວກະສິກອນ/ນັກຄົັ້ນ
ຄວ້າ/ຜູ້ປະກອບການ

ຊາວກະສິກອນ/ນັກຄົັ້ນ
ຄວ້າ/ຜູ້ປະກອບການ

ຊາວກະສິກອນ/ນັກຄົັ້ນ
ຄວ້າ/ຜູ້ປະກອບການ

 ໂຄງ ການ  ປະ ຕິ ຮູບທ ີ່ ດ ນ ກະ 
ສິ ກໍາ

2012 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ  ເຕັກ ນິກ ວິ ຊາ ການ, ທຶນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, 
ການ ສ້າງ ຄູ ຝ ກ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ

 ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ພັດ ທະ 
ນາ ທ  ດ ນ ກະ ສິ ກໍາ (ກ ປ)

2012 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ  ເຕັກ ນິກ ວິ ຊາ ການ, ທຶນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, ການ 
ສ້າງ ຄູ ຝ ກ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ

ແມຸ່ນ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ນັກ ຄົັ້ນ 
ຄວ້າ, ໂຄງ ການ, ບໍ ລິ ສັດ

2
ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ ຂາຍ, 

ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ລະດັບຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພາກສ່ວນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໂຄງການທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ກົງຈັກລັດ/ອົງກອນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ

 ລະບົບນະວັດຕະກໍາ/ປະສົບການ ວັນທ  ສະຖານທ ີ່
ນະວັດຕະກໍາທ ີ່ຖ ກຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ

ຮູບແບບຂອງນະວັດຕະກໍາ ຂັັ້ນຕອນຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ

1 ; 2 ; 3

1 ກຸຸ່ມ ຜັກ ອິນ ຊ   ບ້ານ ທົີ່ງ ມັີ່ງ

20/06/2015 ຮອດ ປະ ຈຸ 
ບັນ

1;2;4;5;7;9;10;11;13;14;1
5

ບ້ານ ທົີ່ງ ມັີ່ງ, ເມ ອງ 
ໄຊ ທາ ນ , ນະຄອນ 
ຫລວງວຽ ຈັນ

2;3;4; 5; 7; 9, 11; 13; 15ບ ທ່າ ຊ້າງ, ມ ປາກ ງ ີ່ມ,
 ນະ ຄອນ ຫລວງວຽງ ຈັນ

2010 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ6. ກຸຸ່ມ ຜັກ ອິນ ຊ  ບ້ານ ທ່າ ຊ້າງ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມນ ແມຸ່ນ

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, 
ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…1 ; 2 ; 3 ; 41 ; 2 ; 3

5 ການ ບໍ ລິ ການ ການ ເຮັດຝຸຸ່ນ ບົີ່ມ 
ເພ ີ່ອ ຈໍາ ໜ່າຍ ໃຫ້ ແກຸ່ ກຸຸ່ມ ແລະ ທົີ່ວ 
ໄປ

2018 ປະ ຈຸ ບັນ

ແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນ ແມຸ່ນແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ

2ແມຸ່ນແມຸ່ນ

2
ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ

ຄ້ວາ…
ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ

ຄ້ວາ…
ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ

ຄ້ວາ…
ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2

ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ
ຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ
ຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ
ຄ້ວາ…

22ແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນ2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ບ້ານ ໂນນ ແຕ້, ເມ ອງ ໄຊ 
ທາ ນ , ນະ ຄອນ ຫລວງ

ວຽງ ຈັນ
2006 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ7. ກຸຸ່ມ ຜັກ ອິນ ຊ  ບ້ານ ໂນນ ແຕ້

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 28. ກຸຸ່ມ  ຜັກ ອິນ ຊ  ຊາຍ ຟອງ ເໜ ອ 2010 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ບ້ານ  ຊາຍ ຟອງເໜ ອ, 
ເມ ອງຫາດ ຊາຍ ຟອງ, 
ນະ ຄອນ  ຫລວງວຽງຈັນ

2 ; 4 ;5; 7; 9; 11; 13; 
15

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

ແມຸ່ນແມຸ່ນ1, 2, 4,5,9,13,14

6 ບ້ານມ ຄ : ບ້ານ ນາ 
ຫອຍ ປັງ, ບ້ານ ໃຫຸ່ ຍ ນາ 
ຈະ ເລ ນ, ໄຮ ໃຕ້, ໄຮ ເໜ 
 ອ, ປາກ ແທດ, ບ້ານນາ 
ຕານ, ເມ ອງສັງທອງ, 
ນະ ຄອນ ຫລວງວຽງ ຈັນ.

2003 ຮອດປະຈຸບັນ9. ໂຄງການຜະລິດເຂົັ້າອິນຊ  ເປັນ
ສິນຄ້າ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ, 
ນັກ ວິ ຊາ ການ

 ໂຄງ ການ ໂພ້ ຜິັ້ວ ແລະ 
ເຮ ວ  ຕັດ

2007- 20011
ໂຄງການ ສົີ່ງ ເສ ມ ຜະລິດ ຕະພັນ 
ກະສິກໍາປອດ ສານພິດ ເປັນ ສິນຄ້າ

2007- ປະ ຈຸ ບັນ 2, 4, 5, 9, 13, 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

ແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນ 2ແມຸ່ນແມຸ່ນ

ແນ ວ ພັນ, ເຕັກ ວິ ຊາ ການ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ, 
ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

10.  ການ ປັບປຸງ ດິນ ກະສິກໍາ
ເພ ີ່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດມ ຄູນນະພາບສູງ
ຂຶັ້ນ(ເຈາະຈົງກິດຈະກໍາໃຫ້ເຫັນເລ ຍ)

2015-ປະຈຸບັນ 4,9,13 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ບໍີ່ແມຸ່ນ 2 2 2 ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ
ຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ
ຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ,ນັກຄົັ້ນ
ຄ້ວາ…

ແມຸ່ນ 2 2 2
ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,  
ໂຄງ ການ ໂພ້ ຜິັ້ວ ແລະ ເຮ 

ວ  ຕັດ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ, 
ນັກ ວິ ຊາ ການ

ໂຄງ ການ ພັດ ທະ ນາ ທ  ດິນ 
ກະ ສິ ກໍາ

2012 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ  ເຕັກ ນິກ ວິ ຊາ ການ, ທຶນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ, 
ການ ສ້າງ ຄູ ຝ ກ, ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ ບ້ານ,  ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ພັດ 

ທະ ນາ ທ  ດິນ (ກ ປ)

2012 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ

ແນ ວ ພັນ, ເຕັກ ວິ ຊາ ການ, ຝຶກ ອົບ 
ຮົມ, ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ກົມ 
ປູກ ຝັງ (ກ ປ)

2007 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ



ໝາຍເຫດ ລະຫັດ 1 - 16 ໝາຍເຖິງ ປະເພດຂອງນະວັດຕະກໍາ: ໝາຍເຫດ: ລະຫັດ 1-4 ໝາຍເຖິງ ລະດັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
1)      ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ີ່ງເງິນກູ້ 1 ຂັັ້ນບ້ານ
2)      ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ 2 ຂັັ້ນເມ ອງ
3)      ຊົນລະປະທານ 3 ຂັັ້ນແຂວງ
4)      ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ 4 ຂັັ້ນປະເທດ
5)      ການຄວບຄຸມສັດຕູພ ດ 
6)      ປຸ່າໄມ້ 
7)      ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບຟາມ 
8)      ແນວພັນສັດ 
9)      ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານກະສິກໍາ 
10)   ລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ 
11)   ການບໍລິຫານການເກັບກ່ຽວພ ດ 
12)   ການປຸງແຕຸ່ງ/ແປຮູບ 
13)   ການສົີ່ງເສ ມດ້ານຄຸນນະພາບ 
14)   ຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກໍາ 
15)   ການຄຸ້ມຄອງລັດຢູຸ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ 
16)   ອ ີ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ) 


