
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)

ການສະ
ໜັບສະ
ໜູນດ້ານກົງຈັກ
ການຈັດຕັັ້ງ 
(ທຸກໆກິດຈະກໍາ
 ທ ີ່ເຊ ີ່ອມໂຍງ
ກັບ ການເຮັດ
ວຽກຂອງ ພາກ
ລັດ ຕົວຢຸ່າງ: 
ການອອກ
ໃບຢັັ້ງຢ ນ, ກາ
ໝາຍສິນຄ້າ)

ການໃຫ້
ທຶນ/ການສະ
ໜອງ

ການຜະລິດ
ການປຸງ
ແຕຸ່ງ/ ແປຮູບ

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

ສະໜັບສະໜູນຈາກ
ໂຄງການ

ໄລຍະເວລາ (ວັນທ ເລ ັ້ມ
ຕົັ້ນ/ສິັ້ນສຸດ)

ການບໍລິການທ ີ່ເອົາໃຫ້ ໜ້າທ ີ່ທ ີ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ
ກົງຈັກລັດ/ອົງກອນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າ

ຮ່ວມ
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
ໂຄ ງ ການ ລົງ ທຶນ ຂອງ ລັດ 1997 - 1999 ປັບ ປຸງ ສ່ວນ ເກົີ່າ  
ໂຄງການ SADU  2009 - 2012

LURAS Project 2013 - ປະ ຈຸ ບັນ
1. ແນະ ນໍາ ເຕັກ ນິກ ການ ເກັບ ກູ້

, 2.ການ ປຸງ ແຕຸ່ງ;

TABI Project 2012 - 2013
1)ຂະ ຫ ຍາຍ ສ່ວນ ປູກ; 
(2)ເຕັກນິກການ ໃສຸ່ ຝຸຸ່ນ

ນັກ ທຸ ລິດຈ ນ

1). ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຕົັ້ນ ຊາ ທໍາ 
ມະ ຊາດ; 2).ການ ປູກ ເປັນ 
ສ່ວນ; 3).ການ ເກັບ ແລະ ປຸງ 
ແຕຸ່ງ

ສະ ມາ ຄົມ

LURAS Project 2013 -  ປະ ຈຸ ບັນ
1dແນະ ນໍາ ເຕັກ ນິກ ການ ເກັບ ກູ້,

 2.ການ ປຸງ ແຕຸ່ງ;

TABI Project 2011 -  ປະ ຈຸ ບັນ
1)ຂະ ຫ ຍາຍ ສ່ວນ ປູກ; 
(2)ເຕັກນິກການ ໃສຸ່ ຝຸຸ່ນ

ໂຄງ ການ ໂປ ຣ ຊາ 2003 - 2015 1).ການ ປູກ ພ ດ ໝູນ, 2).ກາ 
ນ ທອມ ສັດ, 3).ຜະ ລິດ ພັນ ຫ ຍ້າ

ຫ້ອງ ການ ກ ປມ ເມ ອງ

ໂຄງ ການ  ເອ ຟ  ແຄດ ພະແນກ ກປມ ແຂວງ

ເມ ອງ ຄູນ ຫ້ອງ ການ ກ ປມ ເມ ອງ

ເມ ອງ ຜາ ໄຊ

ເມ ອງ  ແປກ

 ເມ ອງ ພູ ກູດ

ເມ ອງ ແປກ ຫ້ອງການ ກປມ ເມ ອງ 

ເມ ອງ ພູ ກູດ

ເມ ອງ  ຄຸນ

ເມ ອງ ຄູນ
ໂຄງ ການ FLSP (ໂຄງການ
 ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ)

2000 - ປະຈຸບັນ ການ ປູກ ຍ້າ, ເຕັກ ນິກ ລ້ຽງ ຫ້ອງການ ກປມ ເມ ອງ

ເມ ອງ ໜອງ ແຮດ

ເມ ອງ  ແປກ

ເມ ອງ  ແປກ ຫ້ອງການ ກປມ ເມ ອງ

ເມ ອງ ຜາ ໄຊ ພະແນກ ກປມ ແຂວງ

ເມ ອງ ຄູນ ບໍ ລິ ສັດ ເອ ກະ ຊົນ ຢ  ປຸຸ່ນ ບໍີ່ ມ  ກໍາ ນົດ ປັບ ປຸງ ທົີ່ງ ຫ ຍ້າ, ປັບປຸງແນວ ພັນ ສັດ

ຫ້ອງການ ກປມ ເມ ອງ

ພະແນກ ກປມ ແຂວງ

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)

7ບ້ານ ປົວ, ເມ ອງ ພູ ກູດ3. ເຕັກ ນິກ ການ ປັບ ປຸງ ດິນ 2003 -  ປະ ຈຸບັນ

8. ການ ລ້ຽງ ສັດ ໃຫ ຍ່ ເປັນ ສິນ ຄ້າ

ແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນ

2015 - ປະ ຈຸ ບັນ

6. ການ ທອ ມ ສັດ 2000 - ປະ ຈຸ ບັນ 8 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

5. ການ ລ້ຽງ ເຜ ັ້ງ ໂກນ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ອາ 
ນຸ ລັກ ຊ  ວະ ນາ ໆ  ພັນ

2011 - ປະ ຈຸ ບັນ 7 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

211ແມຸ່ນແມຸ່ນ ຊາວ ບ້ານ, ວິ ຊາ ການຊາວ ບ້ານ, ວິ ຊາ ການນັກ ຄົັ້ນ ຄ້ ວາ

ພະແນກ ກປມ ແຂວງ
2011 ເຖິງ 2020 ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເຕັກ ນິກ, ກໍາ ນົດ ເຂດ ຄຸ້ມ ຄອງ ປຸ່າ 

ໄມ້ ເປັນ ແຫລ່ງ ອາ ຫານ

2003 ຮອດ ປະ ຈຸ ບັນ ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ສາ ທິດ,

ແມຸ່ນແມຸ່ນ8ເມ ອງ ແປກ ແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນ ຜູ້ຄ້າຂາຍພໍີ່ຄ້າຂາຍ322 ຊາວ ບ້ານ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ

2000 ເຖ ງ 2020 ແນວ ພັນ ຫ ຍ້າ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເຕັກ ນິກ3 ຊາວ ບ້ານ, ຜູູ້ຄ້າຂາຍ

ແນ ວ ພັນສັດ, ເຕັກ ນິກ2015 ອ ກ 30 ປ 

ໂຄງ ການລັດ(ໂຄງການ
ກະສິກໍາອິຊ )

2000 - ປະຈຸບັນ ເຕັກ ນິກ ການ ຜະ ລິດ ຝຸຸ່ນ, ເຕັກ 
ການ ປູກ

ພະແນກ ກປມ ແຂວງ

2000 ເຖ ງ 2020 ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ສາ ທິດ,

ຊາວ ບ້ານ, ທຸ ລະ ກິດ, ນັກ 
ຄົັ້ນ ຄ້ ວາ

ຊາວ ບ້ານ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ

ຊາວ ບ້ານ, ວິ ຊາ ການ ຊາວ ບ້ານ, ຜູ້ຄ້າຂາຍແມຸ່ນ 3 3 3 ຊາວ ຍ້ານ, ວິ ຊາ ການ ການ

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ 3 3

2011 -  ປະ ຈຸ ບັນ
1. ເຕັກ ນິກ ການ ປູກ; 2. ເຕັກ 
ນິກ ການ ຄັດ ເລ ອກ; 3. ການ 

ເກັບ ກູ້
3 3 3 ຊາວ ນາ, ວິ ຊາ ການ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ ຊາວ ນາ, ວິ ຊາ ການ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ

ການ ຜະ ລິດ ຮັີ່ງ, ການ ຂະ ຫ 
ຍາຍພັນ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປຸ່າ, 
ການ ເກັບ ກູ້, ການ ຕະ ຫລາດ

3 3 3 ຊາວ ບ້ານ, ນັກ ຄົັ້ນ ຄວ້າ ຊາວ ບ້ານ, ວິ ຊາ ການ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ

ຊາວ ບ້ານ, ວິ ຊາ ການ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ

ໂຄງ ການ ຕາ ບ 2011 - ປະຈຸບັນ

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ4. ຕ໋ອງ ໂສ້ ຜະ ລິດ ເມັດ ພັນ ເຂົັ້າ ໄກຸ່ ນ້ອຍ 2011 - ປະ ຈຸ ບັນ 2 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ຊາວ ນາ, ວິ ຊາ ການ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ ໂຄງກ ານ ຕາ ບ 

 ລະບົບນະວັດຕະກໍາ/ປະສົບການ ວັນທ  ສະຖານທ ີ່
ນະວັດຕະກໍາທ ີ່ຖ ກຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ

ຮູບແບບຂອງນະວັດຕະກໍາ

ແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນ12ເຂດ ແກຸ່ວແສດ, ເມ ອງ ຄູນ2008 - ປະຈຸບັນ1. ການປູກກາເຟຕິດ ພັນ ກັບ ການ ອາ ນຸ 
ລັກ ປຸ່າ ໄມ້ ທໍາ ມະ ຊາດ

ແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນ12 ເຂດ ພູ ສັນ, ເມ ອງ ແປກ2011 - ປະ ຈຸ ບັນ2. ການ ປູກ ຊາ ທໍາ ມະຊາດ ຕິດ ພັນ ກັບ 
ການ ອາ ນຸ ລັກ ຊ  ວະ ນາໆ 

2000 - ປະ ຈຸ ບັນ

ກົງຈັກລັດ/ອົງກອນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຂັັ້ນຕອນຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ລະດັບຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພາກສ່ວນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໂຄງການທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ

ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ຄ້າຂາຍ/
ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ…

ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ຄ້າຂາຍຊາວກະສິກອນ/ນັກຄົັ້າຄວ້າ321ແມຸ່ນແມຸ່ນ

7. ການ ປູກ ພ ດ ອິນ ຊ 2 ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

ພະແນກກປແຂວງ, ກປເມ ອງແມຸ່ນແມຸ່ນ

ຊາວ ບ້ານ ຊາວ ບ້ານ, ນັກ ທຸ ລະ ກິດ ນັກ ທຸ ລະ ກິດ, ຊາວ ບ້ານ322ແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນແມຸ່ນ

ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ ແມຸ່ນ

ກໍາ ລັງ ຈັດ ຕັັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ມ  ວິ ຊ າ ການ ແນະ ນໍາ ເຕັກ ນິກ; ທັດ ສະ ນະ ສຶກ 
ສາ; ສ້າງ ໂຮງ ຄັດ ເມັດ, ເຕັກ ນິກ ການ ເກັບ;

ກປເມ ອງ, ກປແຂວງ ບໍີ່ ມ  ສ ັ້ນ ສຸດ
ລະ ບຽບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ, ການ ຈັດ ສັນ ເຂດ, 
ເຕັກ ນິກ ການ ປູກ, ການ ເກັບ ກຸ້, ການ ປຸງ ແຕຸ່ງ

, ການ ຫຸ້ມ ຫໍີ່

ປ 2011 ເຖ ງ 2019 ຝຶກ ຮົມ ຮົມເຕັກນິກ, ແນວ ພັນ, ການ ຕະ 
ຫລາດພະ ແນກ ກ ປມ ແຂວງ


