
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 ີ່ອມໂຍງ
ກັບ ການເຮັດ
ວຽກຂອງ ພາກ
ລັດ ຕົວຢຸ່າງ: 
ການອອກ
ໃບຢັັ້ງຢ ນ, ກາ
ໝາຍສິນຄ້າ)

ການໃຫ້
ທຶນ/ການ
ສະໜອງ

ການຜະລິດ
ການປຸງ
ແຕຸ່ງ/ ແປ
ຮູບ

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 ັ້ມຕົັ້ນ/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 ີ່
ຂຽນໄວ້ໃນຂໍັ້ແນະນໍາ 
(ທ່ານສາມາດເລ ອກເອົາ

ຫ າຍອັນ)

ແມຸ່ນ/ບໍີ່
ແມຸ່ນ

ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ
ແມຸ່ນ/ບໍີ່
ແມຸ່ນ

ແມຸ່ນ/ບໍີ່ແມຸ່ນ
ແມຸ່ນ/ບໍີ່
ແມຸ່ນ

ແມຸ່ນ/ບໍີ່
ແມຸ່ນ

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?

ໂຄງ ການ SHDP  
(ໂຄງ ການ ສົີ່ງ ຜະ ລິ ດ ກະ 
ສິ ກໍາ ເປັ ນ ສິນ ຄ້າ)

2009 - 2014 
ແນວ ພັດ ສັດ, ແນວ ພັນ ຫ ຍ້າ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ 
ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ 

ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ;

 ເມ ອ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ສະ 
ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2009  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ແນວ ພັດ ສັດ, ແນວ ພັນ ຫ ຍ້າ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,
ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  
ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ;

ໂຄງ ການ DGRV 2014 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ 
ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ;

 ເມ ອ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ສະ 
ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2014 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ 
ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ;

ບໍ ລິ ສັດ ພອນ ສັກ  (ຊິັ້ນ 
ສົດ ລາວ)

2015  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ແນວ ພັນ ສັດ, ເຕັກ ນິກ ວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົບ , ທັດ ສະ ນະ 
ສຶກ ສາ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ບໍ ລິ ສັດ ພອນ ສັກ  (ຊິັ້ນ ສົດ ລາວ) 2015  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ແນວ ພັນ ສັດ, ເຕັກ ນິກ ວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົບ , ທັດ ສະ 
ນະ ສຶກ ສາ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ໂຄງ ການ CDAIS 
(ໂຄງ ການ  ກະ ສິ ກໍາ ຮ່ວມ 

ສໍາ ພັນ)
0216 - 2019

ໃຫ້ ຄວາມ ຮູ້ , ສ້າງ ຄວາມ ເຂັັ້ມ ແຂງ ແລະ ຄວາມ ອາດ ສາ 
ມາດ, ເຕັກ ນິກ ວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົບ 

ສະ ຖາ ບັນ ຄົັ້ນ ກ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້ ແຫຸ່ງ ຊາດ 0216 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ໃຫ້ ຄວາມ ຮູ້ , ສ້າງ ຄວາມ ເຂັັ້ມ ແຂງ ແລະ ຄວາມ ອາດ 

ສາ ມາດ, ເຕັກ ນິກ ວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົບ 

 ໂຄງ ການ DGRV 2017  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ຝ ກ ອົບ ຮົມ , ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ທັດ ສະ ນະ ສຶ ກ ສາ ແລະ ອຸ 
ປະ ກອນຈໍາ ນວນ ນ ີ່ງ ໃນ ການ ລິ ເລ ີ່ມ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ພັດ ທະ ນາ ຊົດ ນະ ບົດ ແລະ
 ສະ ຫະ ກອນ

2017   ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ຝ ກ ອົບ ຮົມ , ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ທັດ ສະ ນະ ສຶ ກ ສາ ແລະ
 ອຸ ປະ ກອນຈ າ ນວນ ນ ີ່ງ ໃນ ການ ລິ ເລ ີ່ມ

 ບໍ ລິ ສັດ  ເມ ອງລາວ   2017  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ຝ ກ ອົບ ຮົມ , ທ ນ, ແນວ ພັນ, ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ຊ່ວຍ ເຮັດ 
ກາ ນ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ ຜະ ລິດ

 ບໍ ລິ ສັດ ເມ ອງ ລາວ   ແລະ ກຸຸ່ມຜະ ລິດ ໂດຍ ມ  
ສັນ ຍາ ຮ່ວມ ກັນ

2017  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ຝ ກ ອົບ ຮົມ , ທ ນ, ແນວ ພັນ, ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຮັດ ກາ ນ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ ຜະ ລິດ

 ເຄ ອ ຂ່າຍ ຊາວ ກະ ສິ 
ກອນ ລາວ

2018  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ຝ ກ ອົບ ຮົມ ຄວາມ ຮູ້ ຄວາ ສາ ມາດ ເພ ີ່ອ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັັ້ມ ແຂງ 
ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

 ເຄ ອ ຂ່າຍ ຊາວ ກະ ສິ ກອນ ລາວ ແລະ ກຸຸ່ມ ຜະ ລິດ 2018  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ຝ ກ ອົບ ຮົມ ຄວາມ ຮູ້ ຄວາ ສາ ມາດ ເພ ີ່ອ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັັ້ມ 
ແຂງ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ

3 ). ກ ຸ່ມປູກຜັກອິນຊີບ້ານບ ຸ້ງພ້າວ 2009 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ທຸ ລະ ຄົມ,  ວຽງ ຈັນ
2; 4; 5; 7; 9; 11 ; 13; 

15.
ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ 2 2 2

ຊາວກະສິກອນ, ໂຄງ ການ
, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ໂຄງ ການ SHDP  (ໂຄງ 
ການ ສົີ່ງ ຜະ ລິ ດ ກະ ສິ ກໍາ ເປັ 

ນ ສິນ ຄ້າ)
2009 - 2014

ແນວ ພັນ ພຶດ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ 
ປະ ກອນ ຕ່າງໆ  ຄົບ ຊຸດຂອງ ເຮ ອນ ຮົມ,  ເຮ ອນ ຄັດ ເກດ ສິນ 
ຄ້າ, ຊ່ວຍ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ເຂົັ້າ ເຖິງ  ຕະ ຫ າດເຄິງ ຖາ 

ວອນ ໄດ້ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ສະ 
ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2009 - 2014

ແນວ ພັນ ພຶດ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ 
ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ 
ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ  ຄົບ ຊຸດຂອງ ເຮ ອນ ຮົມ,  ເຮ ອນ 
ຄັດ ເກດ ສິນ ຄ້າ, ຊ່ວຍ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ເຂົັ້າ ເຖິງ  

ຕະ ຫ າດເຄິງ ຖາ ວອນ ໄດ້ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ
ໂຄງກ ການ: ເຂົັ້າ ລາວ-ຍ ີ່ 

ປຸຸ່ນ
2007-2011 ແນວ ພັນ, ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ  ກ ອົບ ຮົມ  ແລະ ອຸ ປະ ກອນ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມກະ ສິ ກໍາ ແລະ ກະ 
ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2007-2011
ແນວ ພັນ, ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ  ກ ອົບ ຮົມ  ແລະ ອຸ ປະ 

ກອນ
ໂຄງ ການ SHDP  (ໂຄງ 
ການ  ສົີ່ງ ຜະ ລິ ດ ກະ ສິ ກໍາ 

ເປັ ນ ສິນ ຄ້າ)
2011-2014

ແນວ ພັນ, ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ  ກ ອົບ ຮົມ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ
 ຕ່າງ ປະ ເທດ, ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງກົນ ຈັກ ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ 

ໃຊ້ ກຸຸ່ມ ຜະ ລິດ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມກະ ສິ ກໍາ ແລະ ກະ 
ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2011-2014
ແນວ ພັນ, ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ  ກ ອົບ ຮົມ ທັງ ພາຍ ໃນ 
ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ, ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງກົນ ຈັກ 

ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ກຸຸ່ມ ຜະ ລິດ
ເຄ ອ ຂ່າຍ ຊາວ ກະ ສິ ກອນ 

ລາວ
2015 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ , ທ ນ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ ເຄ ອ ຂ່າຍ ຊາວ ກະ ສິ ກອນ ລາວ, ກຸຸ່ມ ຜະ ລິດ 2015-2019 ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ , ທ ນ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

ບໍ ລິ ສັດ ພູ ນ ເງ ນ 2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ແນວ ພັນ, ຝຸຸ່ນ ຊ  ວະ ພາບ ແລະ  ດ້ານ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ 
ບໍ ລິ ສັດ ພູນ ເງິນ ແລະ ກຸຸ່ມ ໃນ ຮູບ ແບບ ມ  ສັນ 
ຍາ ຮ່ວມ ກັນ (ລະ ຫວ່າງ  ບໍ ລິ ສັດ ກັບ ກຸຸ່ມ ຜູ້ ຜະ 

ລິດ)
2018-2019 ແນວ ພັນ, ຝຸຸ່ນ ຊ  ວະ ພາບ ແລະ  ດ້ານ ຕະ ຫ າດ ໃຫ້ ກຸຸ່ມ 

5 ). ກ ຸ່ມປູກພຶດຜັກສະອາດ 2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ

ບ້ານ ແຈ້ງ, ນາ ແກຸ່ວ, 
ນາ ຫວາ, ໂພນ ຄໍາ, 
ຫາດ ໄຊ, ເມ ອງ ທຸ ລະ 
ຄົມ, ແຂວງ ວຽງ ຈັນ

2; 4; 5; 9; 11; 13; 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2
ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ…

ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້
ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້
ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ໂຄງ ການ: ຮ່ວມ ມ  ລາວ- 
ເກົັ້າຫລ 

2017 - 2019
 ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົມ, ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ 

ເທດ, ອຸ ປະ ກອນເຮ ອນ ຮົມ.

ສູນ ຝ ກ ອົບ ຮົມເຕັກ ນິກ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ພັດ ທະ 
ນາ ຊົນ ນະ ບົດ ລາວ- ເກົັ້າ ຫລ , ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ

 ແລະ ປຸ່າ ໄມ້, ເມ ອງ, ແຂວງ
2017 - 2019

 ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົມ, ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະ ເທດ, ອຸ ປະ ກອນເຮ ອນ ຮົມ.

ໄດ້ ຈາກ ໂທ ປະ ສານ 
ກັບ ກຸຸ່ມ ແລະ ເມ ອງ

6). ກ ຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂ ົ້າບ້ານໂພນສີດາ 2011 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ບ້ານ ໂພນ ສ  ດາ,  ເມ ອງ
 ກາ ສ , ແຂວງ ວຽງ ຈັນ

2; 4; 5; 9; 13; 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ບໍີ່ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ບໍີ່ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2
ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ໂຄງ ການ SHDP   
(ໂຄງ ການ  ສົີ່ງ ເສ ມ ຜະ 
ລິດ ກະ ສິ ກໍາ ເປັນ ສິນ ຄ້າ)

2011-2014

ແນວ ພັນ, ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ 
ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ, ເຄ ີ່ອງ 
ຮັບ ໃນ ທໍາ ການ ຜະ ລິດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ 

ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ (ກຸຸ່ມ ແນວນ ພັນ ເຂົັ້າ)

ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້, ບ້ານ, ເມ ອງ, 
ແຂວງ.

2011 ຮອດປະ ຈຸ ບັນ

ແນວ ພັນ, ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ 
ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ, 
ເຄ ີ່ອງ ຮັບ ໃນ ທໍາ ການ ຜະ ລິດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ 

ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ

7). ກ ຸ່ມກາເຟຜາໂກຍກາສີ 2011  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ບ້ານ ພູ ເຂົາ ຄໍາ,  ເມ ອງ
 ກາ ສ , ແຂວງ ວຽງ ຈັນ

2; 4; 5; 9; 13; 15 ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ ບໍີ່ ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2
ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ໂຄງ ການ SHDP   
(ໂຄງ ການ  ສົີ່ງ ເສ ມ ຜະ 
ລິດ ກະ ສິ ກໍາ ເປັນ ສິນ ຄ້າ)

2011-2014

ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ, ເຄ ີ່ອງ ຮັບ ໃນ ທໍາ 
ການ ຜະ ລິດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ 

(ກາ ເຟ)

ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້, ບ້ານ, ເມ ອງ, 
ແຂວງ.

2011 ຮອດປະ ຈຸ ບັນ

ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ, ເຄ ີ່ອງ ຮັບ 
ໃນ ທໍາ ການ ຜະ ລິດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ 

ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ (ກາ ເຟ)

8 ). ກ ຸ່ມປູກຜັກອິນຊີບ້ານນາມ ນໃໝຸ່ 2011  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ບ້ານ ນາ ມົນ ໃໝຸ່,  
ເມ ອງ ກາ ສ , ແຂວງ 

ວຽງ ຈັນ
2; 4; 5; 9; 13; 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ໂຄງ ການ SHDP   
(ໂຄງ ການ  ສົີ່ງ ເສ ມ ຜະ 
ລິດ ກະ ສິ ກໍາ ເປັນ ສິນ ຄ້າ)

2011-2014
ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ, ເຄ ີ່ອງ ຮັບ ໃນ ທໍາ ການ ຜະ ລິດ ແລະ 
ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນເຮ ອນ ຮົມ ຄົບ ຊຸດ  ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ

ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້, ບ້ານ, ເມ ອງ, 
ແຂວງ.

2011 ຮອດປະ ຈຸ ບັນ

ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ, ເຄ ີ່ອງ ຮັບ ໃນ ທໍາ ການ ຜະ 
ລິດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນເຮ ອນ ຮົມ ຄົບ ຊຸດ  ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ 

ໃນ ກຸຸ່ມ

9). ກ ຸ່ມປ ງແຕຸ່ງນ ົ້າປູກາສີ(ໂອດ໋ອບ) 2011 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ບ້ານ ນາ ມົນ ໃໝຸ່,  
ເມ ອງ ກາ ສ , ແຂວງ 

ວຽງ ຈັນ
2; 9; 12; 13; 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ໂຄງ ການ SHDP   
(ໂຄງ ການ  ສົີ່ງ ເສ ມ ຜະ 
ລິດ ກະ ສິ ກໍາ ເປັນ ສິນ ຄ້າ)

2011-2014
ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍານວນໜ ີ່ງ

 ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ

ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້ແລະ ກະ ຊວງ ອຸດ 
ສາ ຫະ ກໍາ ແລະ ການ ຄ້າ,  ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ.

2011 ຮອດປະ ຈຸ ບັນ
ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ

ນວນໜ ີ່ງ ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ

10). ກ ຸ່ມປູກຜັກສະອາດບ້ານຜາຊ້າງ 2011 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ບ້ານ ຜາ ຊ້າງ ,  ເມ ອງ 
ກາ ສ , ແຂວງ ວຽງ ຈັນ

2; 4; 5; 9; 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ບໍີ່ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ບໍີ່ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2
ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ຊາວກະສິກອນ/ໂຄງ 
ການ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ

ໂຄງ ການ SHDP   
(ໂຄງ ການ  ສົີ່ງ ເສ ມ ຜະ 
ລິດ ກະ ສິ ກໍາ ເປັນ ສິນ ຄ້າ)

2011-2014
ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ, ເຄ ີ່ອງ ຮັບ ໃນ ທໍາ ການ ຜະ ລິດ ແລະ 
ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນເຮ ອນ ຮົມ ຄົບ ຊຸດ  ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ

ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້, ບ້ານ, ເມ ອງ, 
ແຂວງ.

2011 ຮອດປະ ຈຸ ບັນ

ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ, ເຄ ີ່ອງ ຮັບ ໃນ ທໍາ ການ ຜະ 
ລິດ ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນເຮ ອນ ຮົມ ຄົບ ຊຸດ  ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ 

ໃນ ກຸຸ່ມ
ໂຄງ ການ SHDP   
(ໂຄງ ການ  ສົີ່ງ ເສ ມ ຜະ 
ລິດ ກະ ສິ ກໍາ ເປັນ ສິນ ຄ້າ)

2012 - 2014 
ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ 
ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ 

ການ ຜະ ລິດ

ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ສະ 
ຫະ ກອນ ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່າ ໄມ້

2012 - 2014 
ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຮັບ ໃຊ້ 

 ໃນ ການ ຜະ ລິດ

ໂຄງ ການ CDAIS 2016 - 2019  ເອ ັ້ອ ອ າ ໜວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ, ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ 
ສ ກ ສາ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

ສະ ຖາ ບັນ ຄົັ້ນ ຄວ້າ  ກະ ສິ ກໍາ, ປຸ່ ໄມ້ ແລະ ພັດ 
ທະ ນາ ຊົນ ນະ ບົດ

2016 - 2019  ເອ ັ້ອ ອ າ ໜວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ, ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ 
ນະ ສ ກ ສາ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

 ໂຄງ ການ: SHDP 2012 - 2014
ຝ ກ ອົບ ຮົມ , ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ, ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ 

ຮັບ ໃຊ້  ໃນ ການ ຜະ ລິດ

ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສະ ກໍາ 
ແລະ ສະ ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່ ໄມ້

2012 - 2014
ຝ ກ ອົບ ຮົມ , ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ, ວັດ ຖຸ ອຸ 

ປະ ກອນ ຮັບ ໃຊ້  ໃນ ການ ຜະ ລິດ

ໂຄງ ການ: DGRV 2017 - 2018
ຝ ກ ອົບ ຮົມ , ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ, ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ 

ຮັບ ໃຊ້  ໃນ ການ ຜະ ລິດ

ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສະ ກໍາ 
ແລະ ສະ ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່ ໄມ້

2017 - 2018
ຝ ກ ອົບ ຮົມ , ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ, ວັດ ຖຸ ອຸ 

ປະ ກອນ ຮັບ ໃຊ້  ໃນ ການ ຜະ ລິດ

ໂຄງກ ການ  ຜະ ລິດ ເມັດ 
ພັນ ເຂົັ້າ  ລາວ - ຍ ີ່ ປຸຸ່ນ

2007-2011
ແນວ ພັນ ພຶດ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ 
ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ  ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສະ ກໍາ 
ແລະ ສະ ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່ ໄມ້

2007-2011
ແນວ ພັນ ພຶດ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ, ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ 
ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ  ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

ໂຄງ ການ SHDP 2012- 2014           
ແນວ ພັນ ພຶດ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ 
ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ 

ປະ ກອນ ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ການ ຜະ ລິດ  

ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສະ ກໍາ 
ແລະ ສະ ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່ ໄມ້

2012- 2014           
ແນວ ພັນ ພຶດ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ 
ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ 
ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ການ ຜະ ລິດ  

14 ). ກ ຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂ ົ້າບ້ານນາພຽງ 2012ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ບ້ານ  ນາ ພຽງ,  ເມ  ອງ 
ຊະ ນະ ຄາມ, ແຂວງ  

ວຽງຈັນ

2; 4; 3; 5; 9; 11; 13; 
15

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2 ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,
 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,
 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,
 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ

ໂຄງ ການ SHDP 2012-2014
ແນວ ພັນ , ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ ທັງ ພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ 

ກອນ ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ການ ຜະ ລິດ  

ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສະ ກໍາ 
ແລະ ສະ ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່ ໄມ້

2012- 2015
ແນວ ພັນ ພຶດ, ເຕັກ ນິກ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ 
ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ,  ເຄ ີ່ອງ ກົນ ຈັກ  ແລະ 
ວັດ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ ທ ີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ການ ຜະ ລິດ  

15 ) . ກ ຸ່ມຜັກອິນຊີບ້ານນາພຽງ 2012 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ບ້ານ  ນາ ພຽງ,  ເມ  ອງ 
ຊະ ນະ ຄາມ, ແຂວງ  

ວຽງຈັນ
2; 4; 5; 9; 13; 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ບໍີ່ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ 2 2 2 ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,

 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ
ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,

 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ
ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,

 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ
ໂຄງ ການ SHDP 2012 - 2014

 ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົມ, ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ 
ເທດ, ອຸ ປະ ກອນ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ ແລະ ເຮ ອນ ຮົມຄົບ ຊຸດ.

ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ກະ ສະ ກໍາ 
ແລະ ສະ ຫະ ກອນ, ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກໍາ ແລະ ປຸ່ ໄມ້

2012 - 2014
 ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົມ, ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະ ເທດ, ອຸ ປະ ກອນ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ກຸຸ່ມ ແລະ ເຮ ອນ ຮົມ

ຄົບ ຊຸດ.

16 ). ກ ຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າເມືອງຊະນະຄາມ 2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ

 ກວມ ເອົາ 4 ບ້ານ: 
ປາກມ ັ້,ດົງ ຂ່າ, ປາກ ຖ້າງ
 ແລະ ບ້ານ ນາ ດ ,  
ເມ ອງ ຊະ ນະ ຄາມ, 
ແຂວງ ວຽງ ຈັນ

2; 7; 8; 13; 14; 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ບໍີ່ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ 2 2 2
ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້

ຄ້າຂາຍ,ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ, ບໍ 
ລິ ສັດ

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ,ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ, ບໍ 

ລິ ສັດ

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ,ບໍ 

ລິ ສັດ

ບໍ ລິ ສັດ ພອນ ສັກ (ຊິັ້ນ 
ສົດ ລາວ)

2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ  ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົມ, ແນວ ພັນ ສັດ ລ້ຽງ ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, 2018 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ  ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົມ,
ໂທ ປະ ສານ ກັບ ກຸຸ່ມ 
 ແລະ ເມ ອງ ໂດຍ 

ກົງ ເລ ຍ

 17 ). ກ ຸ່ມປູກມອນລ້ຽງມ້ອນບ້ານແກຸ້ວກູຸ່ (ເປັນ ສິນ 
ຄ້າ ໂອດ ອ໋ບ 1 ເມ ອງ 1 ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ມ  ຄ : ວາຍ ໝາກ ມອນ, ຊາ 
ໃບ ມອນ, ຊາ ຂ ີ່ມ ອ້ນ, ກວນ ໝາກມອນ ແລະ ດອກ ຜັກ  ມ້ອນ

2000 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ  ແກ້ວ ອຸ ດົມ, ວຽງ ຈັນ 2;4;5;9;11;12;13;15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ ບໍີ່ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ 2 2 2  ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້  ຄ້າຂາຍ
 ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ເຮັດ  ດ້ວຍ ເອງ ໃຈ ມັກ 2000 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ (ດ້ວຍ

ການ ຊອກ ຮູ້ນໍາ ໝູຸ່ ຄູຸ່, ຄົນ ຮັ ກ ແພງ ກັນ)

 ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ສິນ ຄ້າ, ກະ ຊວງ ອຸ 
ສາ ຫະ ກໍາ ແລະ ການ ຄ້າ (ໄດ້ ກາ ໝາຍ ສິນ ຄ້າ ໜ

   ີ່ງ ເມ ອງ, ໜ ີ່ງ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ)
2000 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ

ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ , ຝ ກ ອົບ ຮົບ,ທັດ ສະ ນະ ສ ກ ສາ 
(ດ້ວຍການ ຊອກ ຮູ້ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ)

ໂທ ປະ ສານ ກັບ ກຸຸ່ມ 
ໂດຍ ກົງ ເລ ຍ

ໂຄງ ການ ເນ ນ ສູງ ແລະ 
ໂພນ ສູງ

2013 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
 ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົມ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ

   ີ່ງ
 ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ, ຝ ກ ອົບ ຮົມ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ 

ນວນ ໜ ີ່ງ
 ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມ  ລາວ -

 ຍ ີ່ ປຸຸ່ນ
2018  ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ  ອຸ ປະ ກອນ ຈໍາ ນວນ ໜ ີ່ງ

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 

 ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ 2 ແມຸ່ນ ບໍີ່ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ
 18 ). ກ ຸ່ມເຂ ົ້າໜ ມມັນຕ ົ້ນບ້ານປຸ່ອງຊ່ອງ(ເປັນ ສິນ 
ຄ້າ ໂດດ ອ໋ບ 1 ເມ ອງ 1 ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ)

2013  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ  ຫ ນ ເຫ ບ, ວຽງ ຈັນ 2;4;5;9;11;12;15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ
ໂທ ປະ ສານ ກັບ ກຸຸ່ມ 
ໂດຍ ກົງ ເລ ຍ

2 2
ພູມ ປັນ ຍາ ຂອງຊາວ ບ້ານ,
 ໂຄງ ການ ເນ ນ ສູງ ແລະ 

ໂພນ ສູງ

 ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ໂຄງ ການ
, ຜູ້  ຄ້າຂາຍ

 ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ໂຄງ ການ
, ຜູ້  ຄ້າຂາຍ

 ກົມ ສົີ່ງ ເສ ມ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ສິນ ຄ້າ, ກະ ຊວງ ອຸ 
ສາ ຫະ ກໍາ ແລະ ການ ຄ້າ (ໄດ້ ກາ ໝາຍ ສິນ ຄ້າ ໜ

   ີ່ງ ເມ ອງ, ໜ ີ່ງ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ)
2014  ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ

2

ໄດ້ ຈາກ ໂທ ປະ ສານ
 ກັບ ກຸຸ່ມ, ເມ ອງ

ໄດ້ ຈາກ ການ ໂທ  
ປະ ສານ ກັບ  ກຸຸ່ມ 
ແລະ ເມ ອງ ( ຮູບ 
ແບບ ເຕັກ ນິນ  ນາ 
ເມຍ ງາມ)ທຸ ລະ ຄົມ, ວຽງ ຈັນ2009 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ

 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ
ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້

ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…
ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ,ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ໂຄງ ການ
, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ…
22

 ແມຸ່ນ
ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້

ຄ້າຂາຍ,
ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້

ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…
 ແມຸ່ນ 2 2 2

 ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້  
ຄ້າຂາຍ ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ໄດ້ ຈາ ກ ການ ໂທ 
ປະ ສານ ກັບ ກຸຸ່ມ, 
ບໍ ລິ ສັດ ແລະ ເມ ອງ

2017 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ໂຄງ ການ
, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, ນັກຄົັ້ນຄ້

ວາ…
222 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ

ລະດັບຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພາກສ່ວນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໂຄງການທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ກົງຈັກລັດ/ອົງກອນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ

 ລະບົບນະວັດຕະກໍາ/ປະສົບການ ວັນທ  ສະຖານທ ີ່
ນະວັດຕະກໍາທ ີ່ຖ ກຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ

ຮູບແບບຂອງນະວັດຕະກໍາ ຂັັ້ນຕອນຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ

2 2 2  ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້  ຄ້າຂາຍ

 1 ). ກ ຸ່ມລ້ຽງງົວລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າບ້ານເກີນ
 ເລ ີ່ມ ແຕຸ່ ປ  2009 ຮອດ 

ປະ ຈຸ ບັນ
ທູ ລະ ຄົມ, ວຽ ງ ຈັນ 4,7,8,9,10,14,15 ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ  ແມຸ່ນ

4 ). ກ ຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂ ົ້າບ້ານແຈຸ້ງ (ເຕັກ ນິກ ນາ 
ເມຍ ງາມ)

2 ). ກ ຸ່ມລ້ຽງໄກຸ່ລາດເປັນສິນຄ້າບ້ານບ ຸ້ງພ້າວ
(ເຕັກ ນິກ ອາ ຫານ ມັກ ໃຫ້ ໄກຸ່ ລາດ ໃຫ ຍ່ ໄວ)

 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນແມຸ່ນ
2;3;4; 5; 9;10; 11; 13; 

14

 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນແມຸ່ນ4;7;8;9;13;14;115 ທຸ ລະ ຄົມ,  ວຽງ ຈັນ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,
 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ,ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ,ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

11). ກ ຸ່ມລ້ຽງໝູເປັນສິນຄ້າ, ບ້ານດ ງຂ່າ, ເມືອງ
ຊະນະຄາມແຂວງວຽງຈັນ.

 2011 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ບ້ານ ດົງ ຂ່າ, ເມ  ອງ ຊະ 
ນະ ຄາມ, ແຂວງ  ວຽງ

ຈັນ

2; 4; 7; 9; 10;12; 13; 
15

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ບໍີ່ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

 2012 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ 2; 4; 9; 12; 13; 15 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2  ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້  ຄ້າຂາຍ

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

13 ). ກ ຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂ ົ້າບ້ານນາດີ  2007 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ
ບ້ານ  ນາ ດ ,  ເມ  ອງ 
ຊະ ນະ ຄາມ, ແຂວງ  

ວຽງຈັນ

2; 4; 3; 5; 9; 11; 13; 
15

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

12). ກ ຸ່ມປ ງແຕຸ່ງກ້ວຍອ ບເນີຍ, ກ້ວຍອ ບແດດ, ບ້ານ
ປາກມີົ້(ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ຂອງ ກຸຸ່ມ ມ ) 1. ກ້ວຍ ອົບ ເນ ຍ, 2. ກວ້ຍ 
ຕາກ ແດດ,3. ກ້ວຍ ຫອມ ທອງ ເນ ຍເຄັັ້ມ, 4.  ກ້ວຍ ອົຍ ເນ ຍຫວານ,
 5 ໝາກ ຂາມກວນ, 6. ໝາກ ນັດ ກວນ

ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ,ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ບ້ານ ປາກມ ັ້, ເມ  ອງ 
ຊະ ນະ ຄາມ, ແຂວງ  

ວຽງຈັນ
ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 2 2 2  ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້  ຄ້າຂາຍ
ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,

 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ

ຊາວ ກະ ສິ ກອນ, ຜູ້ ຂາຍ,
 ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ



10)   ລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ 
11)   ການບໍລິຫານການເກັບກ່ຽວພ ດ 
12)   ການປຸງແຕຸ່ງ/ແປຮູບ 
13)   ການສົີ່ງເສ ມດ້ານຄຸນນະພາບ 
14)   ຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກໍາ 
15)   ການຄຸ້ມຄອງລັດຢູຸ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ 
16)   ອ ີ່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ) 


