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ວິໄສທັດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍກະສກິ າອນິຊີ 2025 
ວິໄສທດັ: ລາວ ກາຍເປນັສວນກະສກິ າອນິຊີ ຂອງອາຊຽນ
ເປ ົ້າໝາຍລວມ: ກະສິກ າອິນຊີໃຫ້ກວມເອົາ 2% ຂອງເນຼືື້ອທີີ່ທ າການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ ຫ ຼື ໃຫ້ໄດ້ 70,000 
ຄອບຄົວ. 
ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະ: 
•2020 ດ າເນີນການສ້າງຕັື້ງໃຫ້ມີຕະຫ າດອິນຊີຢ ູ່ບັນດາແຂວງໃຫຍ່ ຄຼື: ນະຄອນຫ ວງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະ
ເຂດ, ຫ ວງພະບາງ, ຈ າປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫ ວງນ ໍ້າທາ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ, 
•2025 ໃຫ້ມີຕະຫ າດອິນຊີໃນທຸກແຂວງ ທົົ່ວປະເທດ.(ໂດຍການ ສ້າງ ເມຼືອງ ເປັນ ເມຼືອງ ຕົວ ແບບ ກະສິກ າ ອິນຊີ)
•2025 ຢ ູ່ໃນຕົວເມຼືອງທ່ອງທ່ຽວ ທີີ່ປະກາດເປັນ ມໍລະດົກໂລກ, ເມຼືອງເອກ, ເມຼືອງເສດຖະກິດ ສ້າງໃຫ້ມີ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າອິນຊີ ກວມເອົາ 15 %. ຂອງຜົນຜະລິດ ປີ2020. ແລະ ໃຫ້ເພີີ່ມຂຼືື້ນໃຫ້ໄດ້ 25 %
ໃນປີ 2025.
•2030 ສາມາດບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ້ເຂົື້າຕະຫ າດສາກົນ 
•ວຽກພດັທະນາລະບົບ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານ.
•ສ້າງພະນັກງານວິຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ISO/IEC 19011:

• ນັກກວດ ສອບ (Auditor) ຢ ູ່ສ ນກາງ (25 ຄົນ), 
• ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກ າອິນຊີ ຢ ູ່ຂັື້ນສ ນກາງ (25 ຄົນ)
• ນັກກວດກາ (Inspector) ຢ ູ່ແຂວງ (36 ຄົນ), 
• ທີີ່ ປຶກສາ ຟາ ມ (Farm Advisor) ຢ ູ່ເມຼືອງ (150)
• ວິຊາການກວດກາຄຸນນະພາບພາຍໃນ ICS ຢ ູ່ກຸ່ມຜະລິດ (1,000 ຄົນ) 



ວຽກພັດທະນາລະບບົ, ສ້າງ ແລະ ປັບປງຸມາດຕະຖານ.

•ສ້າງພະນັກງານວິຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ 
ISO/IEC 19011:

• ນັກກວດສອບ (Auditor) ຢ ູ່ສ ນ
ກາງ (25 ຄົນ), 

• ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກ າອິນຊີ ຢ ູ່ຂັື້ນ
ສ ນກາງ (25 ຄົນ)

• ນັກກວດກາ (Inspector) ຢ ູ່
ແຂວງ (36 ຄົນ), 

• ທີີ່ ປຶກສາ ຟາ ມ (Farm Advisor) 
ຢ ູ່ເມຼືອງ (150)

• ວິຊາການກວດກາຄຸນນະພາບພາຍ 
ໃນ ICS ຢ ູ່ກຸ່ມຜະລິດ (1,000 
ຄົນ) 

• ນັກກວດສອບ (Auditor) 
ຢ ູ່ສ ນກາງ (15 ຄົນ), 

• ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກ າອິນຊີ 
ຢ ູ່ຂັື້ນສ ນກາງ (2 ຄົນ)

• ທີີ່ ປຶກສາ ຟາ ມ (Farm 
Advisor) ຢ ູ່ ເມຼືອງ (50)

• ວິຊາການກວດກາຄຸນນະພາ
ບພາຍ ໃນ ICS ຢ ູ່ກຸ່ມ
ຜະລິດ (100 ຄົນ) 



ແຜນດ າເນນີງານດາ້ນ ເຕັກນິກ ແລະ ການຜະລິດ
 ການຈັດຕັື້ງກຸ່ມການຜະລິດ, ສະມາຄົມ ແລະ ສະຫະກອນ
 ສົົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດກັບທີີ່: ຝຸູ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕ ພຼືດອິນຊີ, ...
 ເພີື້ມ ແລະ ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຊ່ອງທາງການເຂົື້າເຖິງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານກະສິກ າອິນຊີ  (ຝຶກ
ອົບຮົມ, ສ າມະນາ, ວາງສະແດງ, ຜ່ານທາງສຼືີ່ຕ່າງໆ...)

 ຍົກສະມັດຕະພາບ ຫ ຼື ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ OA ໃນບ່ອນທີີ່ເງ ຼືີ່ອນໄຂ. 
 ເພີື້ມທາງເລຼືອກໃນການອອກໃບຢັົ້ງຢືນ (ເຊັົ່ນລະບົບຢັົ້ງຢືນແບບມີສວ່ນຮ່ວມ PGS)
 ໃບຍ້ອງຍໍ, ສ າລັບກຸ່ມ & ຊາວກະສິກອນປະຕິບັດດີທີີ່ສຸດ (ໃຫ້ສິດທິພິເສດການສະໜັບສະໜ ນ
ເຊັົ່ນ: ຈັດສັນທີີ່ດິນ, ສິນເຊຼືີ່ອ ແລະອຼືີ່ນໆ). 

 ຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງ PAFO ແລະ DAFO ໃນການຖ່າຍທອດບົດຮຽນ
 ຝຶກອົບຮົມຄ ຝຶກ
 ການພັດທະນາເຕັກນິກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ [PTD]
 ຈັດສັນໂຄງການໃຫ້ PAFO ຕາມຜົນສ າເລັດ



 ການຈັດຕັື້ງກຸ່ມການຜະລິດ, ສະມາຄົມ 
ແລະ ສະຫະກອນ

 ສົົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊ້ປັດໃຈ
ການຜະລິດກັບທີີ່: ຝຸູ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕ 
ພຼືດອິນຊ,ີ ...

 ເພີື້ມ ແລະ ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຊ່ອງທາງ
ການເຂົື້າເຖິງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານກະສິກ າ
ອິນຊີ  (ຝຶກອົບຮົມ, ສ າມະນາ, 
ວາງສະແດງ, ຜ່ານທາງສຼືີ່ຕ່າງໆ...)

 ຍົກສະມັດຕະພາບ ຫ ຼື ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ 
OA ໃນບ່ອນທີີ່ເງຼືີ່ອນໄຂ. 

 ເພີື້ມທາງເລຼືອກໃນການອອກໃບຢັົ້ງຢືນ
(ເຊັົ່ນລະບົບຢັົ້ງຢືນແບບມີສວ່ນຮ່ວມ
PGS)

 ການຈັດຕັື້ງກຸ່ມການຜະລິດ, ສະມາຄົມ 
ແລະ ສະຫະກອນ

 ສົົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊ້ປັດໃຈ
ການຜະລິດກັບທີີ່: ຝຸູ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕ 
ພຼືດອິນຊ,ີ ...

 ເພີື້ມ ແລະ ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຊ່ອງທາງ
ການເຂົື້າເຖິງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານກະສິກ າ
ອິນຊີ  (ຝຶກອົບຮົມ, ສ າມະນາ, 
ວາງສະແດງ, ຜ່ານທາງສຼືີ່ຕ່າງໆ...)

 ເພີື້ມທາງເລຼືອກໃນການອອກໃບຢັົ້ງຢືນ
(ເຊັົ່ນລະບົບຢັົ້ງຢືນແບບມີສວ່ນຮ່ວມ
PGS)

ແຜນດ າເນນີງານດາ້ນ ເຕັກນກິ ແລະ ການຜະລິດ



 ໃບຍ້ອງຍໍ, ສ າລັບກຸ່ມ & ຊາວ
ກະສິກອນປະຕິບັດດີທີີ່ສຸດ (ໃຫ້ສິດທິ
ພິເສດການສະໜັບສະໜ ນເຊັົ່ນ: ຈັດ
ສັນທີີ່ດິນ, ສິນເຊຼືີ່ອ ແລະອຼືີ່ນໆ). 

 ຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງ PAFO ແລະ 
DAFO ໃນການຖ່າຍທອດບົດຮຽນ

 ຝຶກອົບຮົມຄ ຝຶກ
 ການພັດທະນາເຕັກນິກແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ [PTD]

 ຈັດສັນໂຄງການໃຫ້ PAFO ຕາມ
ຜົນສ າເລັດ

 ໃບຍ້ອງຍໍ, ສ າລັບກຸ່ມ & ຊາວ
ກະສິກອນປະຕິບັດດີທີີ່ສຸດ

 ຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງ PAFO ແລະ 
DAFO ໃນການຖ່າຍທອດບົດຮຽນ

 ຝຶກອົບຮົມຄ ຝຶກ

ແຜນດ າເນນີງານດາ້ນ ເຕັກນິກ ແລະ ການຜະລິດ



ແຜນດ າເນນີງານດາ້ນຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງ ອອກ

 ໃຫ້ຜ ້ປະກອບການ ຫ ຼື ທຸລະກິດ ຫ າຍພາກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ພັດທະນາຕະຫລາດ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ) ຢ ູ່ຕະຫ າດສະເພາະ ຫ ຼື ຕະຫ າດທົົ່ວ
ໄປ (ລົງທະບຽນຜ ້ປະກອບການ & ນ າໃຊ້ຄ ປ໋ອງຂາຍກະສິກ າອິນຊີ)

 ສ້າງຈຸດຂາຍກະສິກ າອິນຊີ ຢ ູ່ ຕະຫ າດທົົ່ວໄປ
 ສ້າງຕະຫ າດກະສິກ າກະສິກ າອິນຊີຊາວສວນຢ ູ່ແຕ່ລະແຂວງ, 
 ເພີື້ມການໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ-ການຂາຍ (ອິນເຕີເນັດ, ທໍລະພາບ, 
ວິທະຍ.ຸ...) ແລະ ໃນງານວາງສະແດງ ຢ ູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 ສ້າງສ ນບໍລິການຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານການຕະຫ າດກະສິກ າອິນຊີ
 ສ້າງ ອົງ ກອນ/ສະມາຄົມ/ສະຫະກອ ກະສິກ າ ອິນຊີ ເພຼືີ່ອ ສົົ່ງ ເສີມຕະຫ າດ ພາຍໃນ 
ແລະ ສົົ່ງ ອອກ.



 ໃຫ້ຜ ້ປະກອບການ ຫ ຼື ທຸລະກິດ 
ຫ າຍພາກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການພັດທະນາຕະຫລາດ 
(ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ) ຢ ູ່
ຕະຫ າດສະເພາະ ຫ ຼື ຕະຫ າດທົົ່ວ
ໄປ (ລົງທະບຽນຜ ້ປະກອບການ
& ນ າໃຊ້ຄ ປ໋ອງຂາຍກະສິກ າອິນ
ຊີ)

 ສ້າງຈຸດຂາຍກະສິກ າອິນຊີ ຢ ູ່ 
ຕະຫ າດທົົ່ວໄປ

 ສ້າງຕະຫ າດກະສິກ າກະສິກ າອິນ
ຊີຊາວສວນຢ ູ່ແຕ່ລະແຂວງ, 

 ສ້າງຕະຫ າດກະສິກ າກະສິກ າອິນ
ຊີຊາວສວນຢ ູ່ແຕ່ລະແຂວງ

ແຜນດ າເນນີງານດາ້ນຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງ ອອກ



 ເພີື້ມການໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ-
ການຂາຍ (ອິນເຕີເນັດ, ທໍລະພາບ, 
ວິທະຍຸ....) ແລະ ໃນງານວາງສະແດງ 
ຢ ູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 ສ້າງສ ນບໍລິການຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານ
ການຕະຫ າດກະສິກ າອິນຊີ

  ສ້າງ ອົງ ກອນ/ສະມາຄົມ /ສະຫະກອ 
ກະສິກ າ ອິນ ຊີ  ເພຼືີ່ອ ສົົ່ງ ເສີມ  ຕະຫ າດ 
ພາຍໃນ ແລະ  ສົົ່ງ ອອກ.

 ໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ-ການຂາຍ 
(ອິນເຕີເນັດ, ທໍລະພາບ, ວິທະຍຸ....) 
ແລະ ໃນງານວາງສະແດງ ຢ ູ່ ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

  ສະໜັບສະໜ ນອົງ ກອນ/ສະມາຄົມ /
ສະຫະກອ ກະສິກ າ ອິນ ຊີ  ເພຼືີ່ອ ສົົ່ງ ເສີມ  
ຕະຫ າດ ພາຍໃນ ແລະ  ສົົ່ງ ອອກ.

ແຜນດ າເນນີງານດາ້ນຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງ ອອກ



 ປັບປຸງມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີ
ແລະ ລະບົບການຢັົ້ງຢືນຂອງລາວ
ໃຫ້ເປັນທີີ່ຍອມຮັບຂອງສາກົນ

 ຖ່າຍໂອນວຽກຢັົ້ງຢືນ ແລະ ກວດກາ
ໃຫ້ PAFO

 ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ 
ກວດກາ ຫ ັງຈາກອອກໃບຢັົ້ງຢືນໄປ
ແລ້ວ

 ໃຫ້ໜ່ວຍງານອອກໃບຢັົ້ງຢືນ LCB 
ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຜ ້ຈັດການ ICS 
ສ າລັບການຢັົ້ງຢືນເພຼືີ່ອສົົ່ງອອກ

 ປັບປຸງມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີ
ແລະ ລະບົບການຢັົ້ງຢືນຂອງລາວ
ໃຫ້ເປັນທີີ່ຍອມຮັບຂອງສາກົນ

 ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ 
ກວດກາ ຫ ັງຈາກອອກໃບຢັົ້ງຢືນໄປ
ແລ້ວ

 ຝືກໃຫ້ໜ່ວຍງານອອກໃບຢັົ້ງຢືນ
LCB ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຜ ້ຈັດການ
ICS ສ າລັບການຢັົ້ງຢືນເພຼືີ່ອສົົ່ງອອກ

ແຜນດ າເນນີງານດາ້ນຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງ ອອກ



ແຜນດ າເນີນງານດ້ານຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ
 ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ການນ າ

ເຂົື້າ-ສົົ່ງອອກກະສິກ າອິນຊີ ໂດຍຜ່ານ
ໜ່ວຍງານຢັົ້ງຢືນຂອງສປປລາວ.

 ຊຸກຍ ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ພາກເອກະຊົນເຮັດທຸລະກິດດ້ານ
ບໍລິການ ສ າລັບ ການຢັົ້ງຢືນ ແລະ 
ການກວດກາກະສິກ າອິນຊີ.

 ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງລະບົບຄວບຄຸມ
ພາຍໃນ ໃຫ້ແກ່ ຜ ້ຜະລິດ ຫ ຼື ຜ ້
ປະກອບການ ເພຼືີ່ອຕະຫ າດພາຍໃນ 
ແລະ ສົົ່ງອອກ.

 ຊຸກຍ ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ພາກເອກະຊົນເຮັດທຸລະກິດດ້ານ
ບໍລິການ ສ າລັບ ການຢັົ້ງຢືນ ແລະ 
ການກວດກາກະສິກ າອິນຊີ.

 ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງລະບົບຄວບຄຸມ
ພາຍໃນ ໃຫ້ແກ່ ຜ ້ຜະລິດ ຫ ຼື ຜ ້
ປະກອບການ ເພຼືີ່ອຕະຫ າດພາຍໃນ 
ແລະ ສົົ່ງອອກ.



ແຜນດ າເນນີງານໄລຍະທີ 1: ໄລຍະວາງແຜນ ແລະ ປັບປຸງ (ຮອດປີ 
2021)

 ພັດທະນາລະບົບຢັົ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 17065, 
 ສ້າງມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີລາວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີຂອງພາກພຼືື້ນ ແລະ 

ອາຊຽນ,
 ຍົກລະດັບການກວດກາ ແລະ ການຢັົ້ງຢືນ (ລວມທັງການກວດກາຫ ັງອອກໃບຢັົ້ງຢືນ).
 ສ້າງໜ່ວຍງານອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຜ ້ຈັດການລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນສ າລັບການສົົ່ງອອກ
 ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະເພາະດ້ານຢ ູ່ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, 
 ພັດທະນາຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ 
 ວາງແຜນສ້າງຕັື້ງຕະຫ າດກະສິກ າອິນຊີຖາວອນຢ ູ່ແຂວງເປ ົ້າໝາຍທີີ່ມີເງຼືີ່ອນໄຂ, ຈຸດຂາຍ ຢ ູ່ຕະຫ າດທົົ່ວ

ໄປ ແລະ ຕະຫ າດກະສິກ າອິນຊີຢ ູ່ບັນດາແຂວງ.
 ວາງແຜນສ້າງຕັື້ງສະມາຄົມການຄ້າກະສິກ າອິນຊີ 
 ກະກຽມແຜນຍົກລະດັບຫ້ອງວິໄຈໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 17025.
 ວາງແຜນຄົື້ນຄວ້າທົດລອງດ້ານກະສິກ າອິນຊີ



ແຜນດ າເນນີງານໄລຍະທີ 2: ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫແ້ກໜ່ວ່ຍງານສະ
ໜັບສະໜ ນກະສກິ າອນິຊ ີຂັື້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ (ຮອດປີ 2023)

ຂັື້ນສ ນກາງ: ພະແນກມາດຕະຖານ ແລະ ສ ນພັດທະນາກະສກິ າສະອາດ
ສ້າງບັນດານິຕິກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກ າອິນຊີ
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມໃຫ້ໜ່ວຍງານອອກໃບຢັົ້ງຢືນກະສິກ າອິນຊີ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ 
ISO/IEC 17065, 
ສ້າງຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມດ້ານກະສິກ າອິນຊີໃຫ້ພະນັກງານຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມຼືອງ
ຍົກລະດັບສ ນພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ໃຫ້ກາຍເປັນສ ນຝຶກກະສິກ າອິນຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ຂະຫຍາຍລົງສ ່ທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍເນັື້ນໃສ່ ສ ນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກ າທີີ່ມີແລ້ວ.
ຄັດເລຼືອກແຂວງ ແລະ ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ
ສ້າງຄ ຝຶກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມຼືອງ
ຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ (ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມຼືອງ)
ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຄົມຊາວກະສິກອນທີີ່ມີຢ ູ່ ຫ ຼື ຕະຫ າດທີີ່ສ້າງຂຼືື້ນມາໃໝ່
ລົງທະບຽນຜ ້ຈ າໜ່າຍ ແລະ ຜ ້ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການນ າໃຊ້ຄ ປ໋ອງຂາຍ.
ສ້າງຕັື້ງຕະຫ າດກະສິກ າອິນຊີຂັື້ນແຂວງ
ສ້າງຕັື້ງສະມາຄົມ/ສະຫະກອນດ າເນີນທຸລະກິດກະສິກ າອິນຊີ 



ແຜນດ າເນນີງານໄລຍະທີ 3: ໄລຍະຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ (ຮອດປີ 2025)

ຂັື້ນສ ນກາງ
ສ້າງນັກກວດກາລະບົບການຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ ໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມຼືອງ 
ການລົງທະບຽນຜ ້ຈ າໜ່າຍ ແລະ ຜ ້ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການນ າໃຊ້
ຄ ປ໋ອງຂາຍ
ການກວດກາຕິດຕາມການນ າໃຊ້ກາໝາຍກະສິກ າອິນຊີ
ລົງກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ເພຼືີ່ອການສົົ່ງອອກະສິກ າອນິຊີ



ຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ
ລົງຊຸກຍ ້ດ້ານວິຊາການ; ກຸ່ມຜ ້ຜະລິດ ແລະ ການພັດທະນາ
ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ; 
ການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດດ້ານກະສິກ າອິນຊີ 
ສະໝັກຂໍການຢັົ້ງຢືນແລະກວດກາກຸ່ມຜ ້ຜະລິດ
ຄັດເລຼືອກຕົວເດົ່ັນ ແລະ ສະເໜີຍ້ອງຍໍ
ການສ້າງຕັື້ງຕະຫ າດຊາວກະສິກອນ
ການສະໝັກຂໍການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ລົງກວດຕິດຕາມຮ້ານຄ້າ
ແລະແມ່ຄ້າຢ ູ່ຕະຫ າດທົົ່ວໄປ
ການສະໜັບສະໜ ນການສ້າງຕັື້ງສະມາຄົມການຄ້າກະສິກ າ
ອິນຊີ



ຄ າເຫນັ ແລະ ຂໍໍ້ແນະນ າ ຈາກພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜຼືອ

 ສະເໜີໃຫ້ຈັດສັນຄຼືນກິດຈະກ າໃນແຕ່ລະໄລຍະ (1, 2 ແລະ 3) ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ຕໍໍ່ເນຼືີ່ອງກັນ.

 ສະເໜີປູ່ຽນຊຼືີ່ຈາກຍຸດທະສາດກະສິກ າອິນຊີ ມາເປັນແຜນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຫ ຼື 
ແຜນດ າເນີນງານ ຫ ຼື ແຜນພັດທະນາກະສິກ າອິນຊີ

 ພາກເໜຼືອສະເໜີຕົວເລກຄາດໝາຍ (22,784 ຄອບຄົວ) ຫ ຼື ເທົົ່າກັບ 
32,54% ຂອງເປ ົ້າໝາຍທັງໝົດ 70,000 ຄອບຄົວ.

 ພາກໃຕ້ສະເໜີຕົວເລກຄາດໝາຍ (28,380 ຄອບຄົວ) ຫ ຼືເທົົ່າກັບ 40.54% 
ຂອງເປ ົ້າໝາຍທັງໝົດ. 

 ລວມຕົວເລກຄາດໝາຍພາກເໜຼືອ ແລະ ພາກໃຕ້ກວມເອົາ 73.08% ຫ ຼືເທົົ່າ
ກັບ 51,164 ຄອບຄົວ.




