
ການທົບທວນກອງປະຊຸມກະສິກ າອິນຊີ
ລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ກະສິກ າອິນຊີ

ສະເໜີໂດຍ: ທະວີສິດ ບຸນຍາສຸກ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກມາດຕະຖານ

ກົມປູກຝັງ

ກອງປະຊຸມກະສິກ ຳອິນຊີລຳວ ຄ ັ້ງທີ 6 (LOAF 6)
ຂະຫຍຳຍກຳນສົົ່ງອອກສິນຄ້ຳອິນຊີໂດຍຜ່ຳນມຳດຕະຖຳນຄວຳມຍືນຍົງ

ວັນພຸດ, 14 ທັນວາ 2017
ທີີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພລາຊາ (Crowne Plaza), ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ



ປະຫວ ດຄວຳມເປ ນມຳຂອງ LOAF
• LOAF-Lao Organic Agriculture Forum ເລີົ່ມຕົັ້ນຂືັ້ນໃນປີ 2012 
ໂດຍກຳນສະໜ ບສະໜູນ ຈຳກໂຄງກຳນ UN Cluster Projects-
(UNTAD, ITC, ILO, UNIDO)-ເປ ນເວທີ ສະໜອງຂ ັ້ມູນຂ່ຳວສຳນ 
ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່ຳງກຸ່ມທີົ່ມີສ່ວນຮ່ວມທ ງໝົດ (ພຳກລ ດ-
ເອກະຊົນ, ຜູູ້ຜະລິດ, ຜູູ້ຄ້ຳຂຳຍ, ຜູູ້ບ ລິໂພກ, ຜູູ້ຮ່ວມພ ດທະນຳຕ່ຳງໆ).

• LOAF ໄດູ້ລິເລີົ່ມໂດຍ UNCTAD ພຳຍໃຕູ້ໂຄງກຳນ UN Inter 
Agency Cluster "Enhancing sustainable tourism, clean 
production and export capacity in Lao PDR".



1st LOAF, 2012

ຈຸດປະສົງ
• ເພືົ່ອກະຕຸກຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ພ ດທະນຳລະຫວ່ຳງພຳກລ ດ-ເອກະ
ຊົນ

• ເພືົ່ອປຶກສຳຫຳລື ແລະ ເປີດກວ້ຳງ
ໃຫູ້ທຸກພຳກສ່ວນໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ລວມທ ງ ກຸ່ມຜູູ້ຜະລິດ, ກຸ່ມ
ຄ້ຳຂຳຍ, ກຸ່ມສິົ່ງແວດລ້ອມ, ກຸ່ມ 
ຄົັ້ນຄວ້ຳ-ທົດລອງ ແລະ ກຸ່ມຜູູ້
ບ ລິໂພກ.



2nd LOAF
11-12 Dec 2012, Luangprabang

Objectives

• ເພືົ່ອກະຕຸກຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ພ ດທະນຳລະຫວ່ຳງພຳກລ ດ-ເອກະ
ຊົນ

• ເພືົ່ອປຶກສຳຫຳລື ແລະ ເປີດກວ້ຳງ
ໃຫູ້ທຸກພຳກສ່ວນໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ລວມທ ງ ກຸ່ມຜູູ້ຜະລິດ, ກຸ່ມ
ຄ້ຳຂຳຍ, ກຸ່ມສິົ່ງແວດລ້ອມ, ກຸ່ມ 
ຄົັ້ນຄວ້ຳ-ທົດລອງ ແລະ ກຸ່ມຜູູ້
ບ ລິໂພກ.



3rd LOAF
14 - 15 July 2014

ຈຸດປະສົງ
• ທົບທວນຄືນສະພຳບກຳນພ ດທະນຳ

ກະສິກ ຳອິນຊີຢູ່ລຳວ ແລະ ຊອກຫຳຊ່ອງ
ທຳງໃນກຳນພ ດທະນຳໃນຕ ົ່ໜ້ຳ;

• ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກະສິກ ຳອິນຊີ ກ ບ
ບ ນດຳປະເທດຕ່ຳງໆ;

• ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກດ້ຳນກຳນ
ແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນຂ່ຳວສຳນ ລະຫວ່ຳງພຳກ
ລ ດ-ເອກະຊົນ,

• ກຳນເຊືົ່ອມໂຍງກຳນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ
ຕິດພ ນກ ບກຳນທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ພຳຍໃນ
ປະເທດ; 

• ປຶກສຳຫຳລືກິດຈະກ ຳທີົ່ແຕ່ລະພຳກສ່ວນ
ຈະນ ຳໄປສົົ່ງເສີມ ຕ ົ່ກ ບກະສິກ ຳອິນຊີ ຢູ່ 
ສປປລຳວ



4th LOAF:11-12 June 2015
ເສີມສ້ຳງຄວຳມຢືນຍົງໃຫູ້ແກ່ອງົກອນພ ດທະນຳດ້ຳນນະໂຍບຳຍ ແລະ ປະຕິບ ດ

ຕົວຈິງ ຂອງພຳກລ ດ-ເອກະຊົນ

ຈຸດປະສົງ
• ກ ຳນົດແຜນບຸລິມະສິດ ແລະ ຄ ດ
ຈ້ອນກິດຈະກ ຳ ສ ຳລ ບກຳນ
ພ ດທະນຳໃນໄລຍະສ ັ້ນ ແລະ 
ກຳງ. 

• ກະຕຸກຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ທຸກພຳກສ່ວນເຂົັ້ຳ
ຮ່ວມໃນກຳນປຶກສຳຫຳລື ກຳນສ້ຳງ
ຄວຳມເຂ ັ້ມແຂງ ໃຫູ້ແກ່ອົງກອນ,

• ເສີມສ້ຳງຄວຳມເຂ ັ້ມແຂງດ້ຳນກຳນ
ເປ ນຜູູ້ນ ຳໃຫູ້ແກ່ ພຳກລ ດ-ເອກະ
ຊົນໃນຂະແໜງກະສກິ ຳອິນຊ.ີ



5th LOAF: 14-15 Jun 2016
ຂະແໜງກະສິກ າອິນຊີລາວກ້າວໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມຢືນຍົງ

ເພີີ້ມຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ຜູູ້ໃຫູ້ທຶນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂືີ້ີ້ນ

ຈຸດປະສົງ
• ສ ງລວມຄືນຄວຳມຄືບໜ້ຳ ໝຳກຜົນທີົ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໄດູ້ ໃນຍຸດທະສຳດກະສິກ ຳອິນຊີລຳວ, ການສ້າງຕັີ້ງອົງກອນ 

LOAF ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.
• ພ ດທະນຳຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນຳ ເພືົ່ອຮ ບປະກ ນຄວຳມຢືນຍົງໃຫູ້ແກ່ ຂະແໜງກະສິກ ຳອິນຊີລຳວ.
• ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃຫູ້ມິກຳນຈ ດກອງປະຊຸມລະຫວ່ຳງທຸລະກິດ ກ ບ ທຸລະກິດ ລະຫວ່ຳງຜູູ້ຊືັ້ແລະ ຜູູ້ຂຳຍ ໂດຍຜ່ຳນ

ກຳນຈ ດງຳນວຳງສະແດງສິນຄ້ຳ.



6th LOAF: 14 Dec 2017
ຂະຫຍາຍການສົີ່ງອອກກະສິກ າອິນຊີໂດຍຜ່ານ

ມາດຕະຖານແບບຢືນຍົງ

ຈຸດປະສົງ

• (i) ກຳນພົວພ ນລະຫວ່ຳງມຳດຕະຖຳນຢືນຍົງແລະ
ກຳນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ; 

• (ii) ສ້ຳງໂອກຳດດ້ຳນກຳນຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີລຳວ 
ໂດຍຜ່ຳນຊ່ອງທຳງມຳດຕະຖຳນຢືນຍົງຕ່ຳງໆ

• (iii) ສິົ່ງທ້ຳທຳຍ ທີົ່ພົວພ ນເຖິງມຳດຕະຖຳນຢືນຍົງ 
ແລະ ກຳນຢ ັ້ງຢືນກະສິກ ຳອິນຊີ ຢູ່ ສປປລຳວ. 

1. ທົບທວນຄືນຄວຳມຄືບໜ້ຳກະສິກ ຳອິນຊີໄລຍະຜ່ຳນມຳ 
ແລະ ແຜນໃນຕ ົ່ໜ້ຳ; 
2. ສ້ຳງຄວຳມເຂ ັ້ມແຂງໃຫູ້ທຸກພຳກສ່ວນທີົ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຮ ບປະກ ນຄວຳມຢືນຍົງ
3. ສ້ຳງຄວຳມເຂ ັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຂອດປະສຳນງຳນ ແລະ 
ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃນກຳນເຊືົ່ອມຈອດຂ ັ້ມູນຂ່ຳວສຳນ. 
4. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນຳ ຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພ ນ
ດ້ຳນກະສິກ ຳອິນຊີ ໃຫູ້ແກ່ສ ງຄົມ ແລະ ຜູູ້ບ ລິໂພກ



ວິໄສທັດ ແລະ ເປົີ້າໝາຍຍຸດທະສາດ
ກະສິກ າອິນຊີ 2025

ວິໄສທັດ: ລາວ ກາຍເປັນສວນກະສິກ າອິນຊີ ຂອງອາຊຽນ
ເປົີ້າໝາຍລວມ: ກະສິກ າອິນຊີໃຫູ້ກວມເອົາ 2% ຂອງເນືີ້ອທີີ່ທ າການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ ຫຼື 
ໃຫູ້ໄດູ້ 70,000 ຄອບຄົວ.
ເປົັ້ຳໝຳຍສະເພຳະ: 
• 2020 ໃຫູ້ມີຕະຫຼຳດອິນຊີຢູ່ບ ນດຳແຂວງໃຫຍ່ຄ:ື ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງສະຫວ ນນະເຂດ, ຫຼວງພະບຳງ, 

ຈ ຳປຳສ ກ, ຊຽງຂວຳງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ ັ້ຳທຳ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈ ນ, 
• 2025 ໃຫູ້ມີຕະຫຼຳດອິນຊີໃນທຸກແຂວງທົົ່ວປະເທດ. (ກຳນສ້ຳງເມືອງ ເປ ນເມືອງຕົວແບບກະສິກ ຳອິນຊີ)
• 2020 ຢູ່ຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວທີົ່ປະກຳດເປ ນມ ລະດົກໂລກ, ເມືອງເອກ, ເມືອງເສດຖະກິດ ສ້ຳງໃຫູ້ມີ

ຜະລິດຕະພ ນກະສິກ ຳອິນຊີກວມເອົຳ 15 %. 
• 2025 ໃຫູ້ໄດູ້ 25 % ຂອງຜົນຜະລິດກະສິກ ຳທ ງໝົດ
• 2030 ບຸກທະລຸໃຫູ້ໄດູ້ເປົັ້ຳໝຳຍເຂົັ້ຳຕະຫຼຳດສຳກົນ ???..ເທົົ່ຳໃດ?.
• ສ້ຳງພະນ ກງຳນວິຊຳກຳນ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງຕຳມ ISO/IEC 19011:

• ນ ກກວດສອບ (Auditor) ຢູສູ່ນກຳງ (25 ຄົນ), 
• ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກະສິກ ຳອິນຊີ ຢູ່ຂ ັ້ນສູນກຳງ (25 ຄົນ)
• ນ ກກວດກຳ (Inspector) ຢູແ່ຂວງ (36 ຄົນ), 
• ທີົ່ປຶກສຳຟຳມ (Farm Advisor) ຢູເ່ມືອງ (150)
• ວິຊຳກຳນກວດກຳຄຸນນະພຳບພຳຍໃນ ICS ຢູ່ກຸ່ມຜະລິດ (1,000 ຄົນ) 



ແຜນດ າເນີນງານດ້ານ ເຕັກນິກ ແລະ ການ
ຜະລິດ

 ກຳນຈ ດຕ ັ້ງກຸ່ມກຳນຜະລິດ, ສະມຳຄົມ ແລະ ສະຫະກອນ
 ສົົ່ງເສີມກຳນຜະລິດ ແລະ ນ ຳໃຊູ້ປ ດໃຈກຳນຜະລິດກ ບທີົ່: ຝຸ່ນ ແລະ ຢຳປຳບ
ສ ດຕູພືດອິນຊີ, ...

 ເພີັ້ມ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍຊ່ອງທຳງກຳນເຂົັ້ຳເຖິງຂ ັ້ມູນຂ່ຳວສຳນດຳ້ນ
ກະສິກ ຳອິນຊີ  (ຝຶກອົບຮົມ, ສ ຳມະນຳ, ວຳງສະແດງ, ຜ່ຳນທຳງສືົ່ຕ່ຳງໆ...)

 ຍົກສະມ ດຕະພຳບ ຫືຼ ຄຸນນະພຳບ ໃຫູ້ແກ່ OA ໃນບ່ອນທີົ່ເງືົ່ອນໄຂ. 
 ເພີັ້ມທຳງເລືອກໃນກຳນອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ (ເຊ ົ່ນລະບົບຢ ັ້ງຢືນແບບມີສວ່ນຮ່ວມ

PGS)
 ໃບຍ້ອງຍ , ສ ຳລ ບກຸ່ມ & ຊຳວກະສິກອນປະຕິບ ດດີທີົ່ສຸດ (ໃຫູ້ສິດທິພິເສດ
ກຳນສະໜ ບສະໜູນເຊ ົ່ນ: ຈ ດສ ນທີົ່ດິນ, ສິນເຊືົ່ອ ແລະອືົ່ນໆ). 

 ຄວຳມເຂ ັ້ມແຂງຂອງ PAFO ແລະ DAFO ໃນກຳນຖ່ຳຍທອດບົດຮຽນ
 ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ
 ກຳນພ ດທະນຳເຕ ກນິກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ [PTD]
 ຈ ດສ ນໂຄງກຳນໃຫູ້ PAFO ຕຳມຜົນສ ຳເລ ດ



ແຜນດ າເນີນງານດ້ານຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ 
ສົີ່ງອອກ

 ໃຫູ້ຜູູ້ປະກອບກຳນ ຫຼື ທຸລະກິດ ຫຼຳຍພຳກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ກຳນພ ດທະນຳຕະຫລຳດ (ຂຳຍຍົກ-ຂຳຍຍ່ອຍ) ຢູ່ຕະຫຼຳດ
ສະເພຳະ ຫຼື ຕະຫຼຳດທົົ່ວໄປ (ລົງທະບຽນຜູູ້ປະກອບກຳນ & ນ ຳໃຊູ້ຄູປ໋ອງຂຳຍ
ກະສິກ ຳອິນຊີ)

ສ້ຳງຈຸດຂຳຍກະສິກ ຳອນິຊ ີຢູ່ ຕະຫຼຳດທົົ່ວໄປ
ສ້ຳງຕະຫຼຳດກະສິກ ຳກະສິກ ຳອນິຊຊີຳວສວນຢູແ່ຕ່ລະແຂວງ, 
 ເພີັ້ມກຳນໂຄສະນຳ, ກຳນຕະຫຼຳດ-ກຳນຂຳຍ (ອິນເຕີເນ ດ, ທ ລະ
ພຳບ, ວິທະຍຸ....) ແລະ ໃນງຳນວຳງສະແດງ ຢູ່ ພຳຍໃນ ແລະ
ຕ່ຳງປະເທດ.

ສ້ຳງສູນບ ລິກຳນຂ ັ້ມູນຂ່ຳວສຳນດຳ້ນກຳນຕະຫຳຼດກະສກິ ຳອິນຊີ
ສ້ຳງອົງກອນ/ສະມຳຄົມ/ສະຫະກອກະສິກ ຳອິນຊີ ເພືົ່ອສົົ່ງເສີມ
ຕະຫຼຳດພຳຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ.



ແຜນດ າເນີນງານຄຸນນະພາບ ແລະ ການ
ຢັີ້ງຢືນ

 ປ ບປຸງມຳດຕະຖຳນກະສິກ ຳອິນຊີ ແລະ ລະບົບກຳນຢ ັ້ງຢືນຂອງລຳວໃຫູ້ເປ ນ
ທີົ່ຍອມຮ ບຂອງສຳກົນ

 ຖ່ຳຍໂອນວຽກຢ ັ້ງຢືນ ແລະ ກວດກຳໃຫູ້ PAFO
 ສ້ຳງລະບົບກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳ ຫຼ ງຈຳກອອກໃບຢ ັ້ງຢືນໄປແລູ້ວ
 ໃຫູ້ໜ່ວຍງຳນອອກໃບຢ ັ້ງຢນື LCB ເຮ ດໜ້ຳທີົ່ເປ ນຜູູ້ຈ ດກຳນ ICS ສ ຳລ ບ
ກຳນຢ ັ້ງຢືນເພືົ່ອສົົ່ງອອກ

 ສ້ຳງລະບຽບກຳນຄຸູ້ມຄອງ ກຳນນ ຳເຂົັ້ຳ-ສົົ່ງອອກກະສິກ ຳອນິຊີ ໂດຍຜ່ຳນ
ໜ່ວຍງຳນຢ ັ້ງຢືນຂອງສປປລຳວ.

 ຊຸກຍູູ້ ແລະ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃຫູ້ພຳກເອກະຊົນເຮ ດທຸລະກິດດ້ຳນ
ບ ລິກຳນ ສ ຳລ ບ ກຳນຢ ັ້ງຢືນ ແລະ ກຳນກວດກຳກະສິກ ຳອິນຊີ.

 ສ້ຳງຄວຳມເຂ ັ້ມແຂງລະບົບຄວບຄຸມພຳຍໃນ ໃຫູ້ແກ່ ຜູູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູູ້ປະກອບ
ກຳນ ເພືົ່ອຕະຫຼຳດພຳຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ.



ແຜນດ າເນີນງານໄລຍະທີ 1: ໄລຍະວາງແຜນ ແລະ ປັບປຸງ (ຮອດປີ 
2018)

 ພ ດທະນຳລະບົບຢ ັ້ງຢືນຕຳມມຳດຕະຖຳນສຳກົນ ISO/IEC 17065, 
 ສ້ຳງມຳດຕະຖຳນກະສິກ ຳອິນຊີລຳວໃຫູ້ສອດຄ່ອງກ ບມຳດຕະຖຳນກະສິກ ຳອິນຊີຂອງພຳກ

ພືັ້ນ ແລະ ອຳຊຽນ,
 ຍົກລະດ ບກຳນກວດກຳ ແລະ ກຳນຢ ັ້ງຢືນ (ລວມທ ງກຳນກວດກຳຫຼ ງອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ).
 ສ້ຳງໜ່ວຍງຳນອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ ເຮ ດໜ້ຳທີົ່ເປ ນຜູູ້ຈ ດກຳນລະບົບຄວບຄຸມພຳຍໃນສ ຳລ ບກຳນ

ສົົ່ງອອກ
 ສ້ຳງຄວຳມເຂ ັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ພະນ ກງຳນສະເພຳະດ້ຳນຢູ່ສູນກຳງ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນ, 
 ພ ດທະນຳຫຼ ກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ 
 ວຳງແຜນສ້ຳງຕ ັ້ງຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີຖຳວອນຢູ່ແຂວງເປົັ້ຳໝຳຍທີົ່ມີເງືົ່ອນໄຂ, ຈຸດຂຳຍ ຢູ່

ຕະຫຼຳດທົົ່ວໄປ ແລະ ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີຢູ່ບ ນດຳແຂວງ.
 ວຳງແຜນສ້ຳງຕ ັ້ງສະມຳຄົມກຳນຄ້ຳກະສິກ ຳອິນຊີ 
 ກະກຽມແຜນຍົກລະດ ບຫ້ອງວິໄຈໃຫູ້ໄດູ້ມຳດຕະຖຳນສຳກົນ ISO/IEC 17025.
 ວຳງແຜນຄົັ້ນຄວ້ຳທົດລອງດ້ຳນກະສິກ ຳອິນຊີ



ແຜນດ າເນີນງານໄລຍະທີ 2: ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫູ້
ແກ່ໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນກະສິກ າອິນຊີ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 

(ຮອດປີ 2021)
ຂັີ້ນສູນກາງ: ພະແນກມາດຕະຖານ ແລະ ສູນພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ
ສ້ຳງບ ນດຳນິຕິກ ຳ ແລະ ນະໂຍບຳຍດ້ຳນກະສິກ ຳອິນຊີ
ສ້ຳງຄວຳມເຂ ັ້ມໃຫູ້ໜ່ວຍງຳນອອກໃບຢ ັ້ງຢືນກະສິກ ຳອິນຊີ ໃຫູ້ໄດູ້ຕຳມມຳດຕະຖຳນ 
ISO/IEC 17065, 
ສ້ຳງຫຼ ກສູດຝຶກອົບຮົມດ້ຳນກະສິກ ຳອິນຊີໃຫູ້ພະນ ກງຳນຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ຍົກລະດ ບສູນພ ດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ໃຫູ້ກຳຍເປ ນສູນຝຶກກະສິກ ຳອິນຊີແຫ່ງຊຳດ ແລະ 
ຂະຫຍຳຍລົງສູ່ທ້ອງຖິົ່ນ ໂດຍເນ ັ້ນໃສ່ ສູນບ ລິກຳນເຕ ກນິກກະສິກ ຳທີົ່ມີແລູ້ວ.
ຄ ດເລືອກແຂວງ ແລະ ກຸ່ມເປົັ້ຳໝຳຍ
ສ້ຳງຄູຝຶກໃຫູ້ແກ່ ພະນ ກງຳນຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ (ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ)
ຕິດຕຳມ ແລະ ສະໜ ບສະໜູນສະມຳຄົມຊຳວກະສິກອນທີົ່ມີຢູ່ ຫຼື ຕະຫຼຳດທີົ່ສ້ຳງຂືັ້ນມຳໃໝ່
ລົງທະບຽນຜູູ້ຈ ຳໜ່ຳຍ ແລະ ຜູູ້ຂຳຍຍ່ອຍ ແລະ ກຳນນ ຳໃຊູ້ຄູປ໋ອງຂຳຍ.
ສ້ຳງຕ ັ້ງຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີຂ ັ້ນແຂວງ
ສ້ຳງຕ ັ້ງສະມຳຄົມ/ສະຫະກອນດ ຳເນີນທຸລະກິດກະສິກ ຳອິນຊີ 



ແຜນດ າເນີນງານໄລຍະທີ 3: ໄລຍະຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ (ຮອດປີ 2025)

ຂັີ້ນສູນກາງ
ສ້ຳງນ ກກວດກຳລະບົບກຳນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ ໃຫູ້ແກ່ ພະນ ກງຳນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
ກຳນລົງທະບຽນຜູູ້ຈ ຳໜ່ຳຍ ແລະ ຜູູ້ຂຳຍຍ່ອຍ ແລະ ກຳນນ ຳໃຊູ້ຄູປ໋ອງຂຳຍ
ກຳນກວດກຳຕິດຕຳມກຳນນ ຳໃຊູ້ກຳໝຳຍກະສິກ ຳອິນຊີ
ລົງກວດກຳ ແລະ ອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ ເພືົ່ອກຳນສົົ່ງອອກ
ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ
ລົງຊຸກຍູູ້ດ້ຳນວິຊຳກຳນ; ກຸ່ມຜູູ້ຜະລິດ ແລະ ກຳນພ ດທະນຳລະບົບຄວບຄຸມພຳຍໃນ; 
ກຳນວຳງແຜນ ແລະ ພ ດທະນຳທຸລະກິດດ້ຳນກະສິກ ຳອິນຊີ 
ສະໝ ກຂ ກຳນຢ ັ້ງຢືນແລະກວດກຳກຸ່ມຜູູ້ຜະລິດ
ຄ ດເລືອກຕົວເດ່ ນ ແລະ ສະເໜີຍ້ອງຍ 
ກຳນສ້ຳງຕ ັ້ງຕະຫຼຳດຊຳວກະສິກອນ
ກຳນສະໝ ກຂ ກຳນຢ ັ້ງຢືນ ແລະ ລົງກວດຕິດຕຳມຮ້ຳນຄ້ຳແລະແມ່ຄ້ຳຢູ່ຕະຫຼຳດທົົ່ວໄປ
ກຳນສະໜ ບສະໜູນກຳນສ້ຳງຕ ັ້ງສະມຳຄົມກຳນຄ້ຳກະສິກ ຳອິນຊີ




