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ບົດລາຍງານ 
 

ຮຽນ:  ທ່ານ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ5າໄມ7 ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື 
ເລື່ອງ: ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊຸກຍູ&ສົ່ງເສີມການຜະລິດລະດູແລ(ງ  

ແລະ ທິດທາງແຜນການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2020 . 
 

        ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ,າໄມ/ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ຜ່ານການຜັນຂະ 
ຫຍາຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການຜະລິດລະດູແລ2ງປີ 2019-2020 ຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ"າໄມ#ແຂວງຫຼວງ 
ພະບາງ ຕາມທ່ແຮງເງື່ອນໄຂຕົວຈິງມາຮອດປະຈຸບັນນ້ີເຫັນວ່າ ມີຄວາມຄືບໜ້າແຕ9ລະດ້ານຄດ່ັືງລຸ#ມນ້ີ: 
I.  ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ 
1. ການຜະລິດເຂ້ົານາແຊງ 
           ແຜນການປູກເຂ້ົານາແຊງ 1.600 ເຮັກຕາ, ຜະລິດຕະພາບ 4,65 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 7.445 
ໂຕນ. ຜ່ານການຊຸກຍູ&ສ່ົງເສີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງມີເນ້ືອທ່ີປັກດໍານາແຊງທັງໝົດ 1.844 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ& 
ແຜນການແມ'ນລ່ືນ 15,25 % ເທ່ົາກັບ 244 ເຮັກຕາ. ໃນນ້ີ, ພ້ົນເດ່ັນກ່ວາໝູ3ແມ#ນເມືອງ ນານ ມີເນ້ືອທ່ີ 867 
ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 47,02% ຢູ#ກຸ#ມບ້ານເທດສະບານຄື: ບ້ານ ດອນຕູມ, ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ແລະ 
ບ້ານ ປ&າໄຜ&; ທັດລົງມາແມ*ນເມືອງ ນ້ໍາບາກ ມີເນ້ືອທ່ີ 346 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 18,77% ຢູ#ກຸ#ມບ້ານນ້ໍາງາ: ບ້ານ 
ນ້ໍາງາ ແລະ ກຸ+ມບ້ານປາກມອງ: ບ້ານທ່າບູ- ແລະ ບ້ານນາກອກ ແລະ ທັດມາອີກແມ#ນ ເມືອງ ຊຽງເງີນ ມີເນ້ືອທ່ີ 
196 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 10,63% ຢູ#ກຸ#ມບ້ານຫ້ວຍໂຄດ:  ບ້ານຫ້ວຍໂຄດ ແລະ ບ້ານນາຄ່າ ແລະ 
ກຸ#ມບ້ານຕາດກະຈໍາ: ບ້ານ ຕາດກະຈໍາ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ບ້ານ ຖ່ີນແກ3ວ ແລະ ບ້ານ ເບີ10 ແລະ ເມືອງອ່ືນໆ. 
ຮອດປະຈຸບັນເກັບກ່ຽວເຂ້ົານາແຊງສໍາເລັດແລ#ວ20%, ຖ້າເກັບກ່ຽວສໍາເລັດທັງໝົດຄາດວ່າຈະໄດ,ຜົນຜະລິດ 
7.966 ໂຕນ 
      ສາເຫດທ່ີພາໃຫ+ການຜະລິດເຂ້ົານາແຊງໄດ+ເກີນແຜນການມີຄື: 1) ພວກເຮົາໄດ*ລົງສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິ 
ກໍາ ແລະ ປ(າໄມ+ເມືອງ ລົງປຸກລະດົມຊຸກຍູ0ປະຊາຊົນຕາມໂຄງການຊົນລະປະທານທ່ີມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການ 
ສະໜອງນ້ໍາ, ສະໜອງຈັກສູບນ້ໍາຂະໜາດນ້ອຍຈໍານວນໜ່ຶງໃຫ$ຊາວກະສິກອນ ສຸມໃສ%ຜະລິດເຂ້ົາ ເພ່ືອທົດແທນ 
ບັນຫາໄພແຫ$ງແລ$ງໃນປີຜ່ານມາ, 2) ປະຊາຊົນເຫັນວ່າປະຈຸບັນນ້ີລາຄາເຂ້ົາຖີບຕົວຂ້ືນສູງຫຼາຍຈ່ຶງມີກໍາລັງໃຈໃນ 
ການຜະລິດ.  
2. ການປູກພືດສະບຽງອາຫານປະເພດພືດຜັກຕ່າງໆ ແລະ ພືດອຸດສາຫະກໍາເປັນສິນຄ້າ 

     ແຜນການປູກພືດລະດູແລ&ງທັງໝົດ 6.109 ເຮັກຕາ, ຜະລິດຕະພາບສະເລ)ຍ 5,09 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດ 31.125 ໂຕນ. ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຊຸກຍູ&ສ່ົງເສີມປູກຕົວຈິງມເີນ້ືອທ່ີປູກທັງໝົດ 5.636 
ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ,ແຜນການບັນລຸໄດ# 92,26%. ໃນນ້ີ,  ເນ້ືອທ່ີປູກພືດສະບຽງອາຫານປະເພດພືດຜັກຕ່າງໆ 
4.420 ເຮັກຕາ, ເນ້ືອທ່ີປູກພືດອຸດສາຫະກํາເປັນສີນຄ້າ 1.064 ເຮັກຕາ, ເນ້ືອທ່ີປູກພືດທາດແປ#ງ 152 
ເຮັກຕາ, ເນ້ືອທ່ີປູກດອກດາວເຮືອງ 33,2 ເຮັກຕາ. ແຍກຕາມພ້ືນທ່ີປູກມີຄື: ເນ້ືອທ່ີປູກພືດໃສ#ໃນທ່ົງນາ 3.075 
ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ&ແຜນການລ່ືນ 0,79 % ຂອງແຜນການ (3.051 ເຮັກຕາ) ແລະ ເນ້ືອທ່ີປູກພືດໃສ#ນອກທ່ົງນາ 
2.561 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ&ແຜນການບັນລຸໄດ( 83,75% ຂອງແຜນການ (3.058 ເຮັກຕາ). ພ້ົນເດ່ັນກ່ວາໝູ#ແມ#ນ 
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ເມືອງນ້ໍາບາກ ມີເນ້ືອທ່ີ 2.361 ເຮັກຕາ, ປູກຫຼາຍຢູ-ກຸ-ມບ້ານ ນາພອນ: ບ້ານນາພອນ ແລະ ກຸ#ມບ້ານນ້ໍາຖ້ວມ: 
ບ້ານ ນ້ໍາຖ້ວມເໜືອ ແລະ ບ້ານຊ້າງ, ທັດລົງມາແມ*ນ ເມືອງ ຈອມເພັດ ມີເນ້ືອທ່ີ: 768 ເຮັກຕາ ປູກຫຼາຍຢູ-ກຸ-ມບ້ານ 
ນ້ໍາຮາງ: ບ້ານ ນ້ໍາຮາງ; ກຸ)ມບ້ານ ປາກນ້ໍາຫືຼງ: ບ້ານນ້ໍາຫືຼງ, ກຸ#ບ້ານຊ່ອງໃຕ.: ບ້ານ ປາກລຶມ ແລະ ທັດມາອີກແມ#ນ 
ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ມີເນ້ືອທ່ີ 594 ເຮັກຕາ ປູກຫຼາຍຢູ-ກຸ-ມບ້ານກອກຫວານ: ບ້ານ ຜາວຽງ ແລະ ບ້ານ ລ້ອງລັນ, 
ກຸ#ມບ້ານ ພູຊວງ: ບ້ານ ຊຽງລ້ອມ ແລະ ບ້ານ ພິກນ້ອຍ, ກຸ#ມບ້ານສັງຄະໂລກ: ບ້ານ ປ່ົງຫວ້ານ ແລະ ບ້ານ 
ນາເດືອຍ ແລະ ກຸ&ມຊຽງມວກ: ບ້ານ ຊາດ ແລະ ບ້ານ ນາແດດ 

 ສາເຫດທ່ີພາໃຫ+ການປູກພືດລະດູແລ+ງບ່ໍໄດ+ຕາມແຜນການຍ້ອນວ່າ  ແຕ@ປີ 2019 ຫາຕ້ົນປີ 2020 ເກີດໄພ 
ແຫ#ງແລ#ງແກ'ຍາວ ເຮັດໃຫ#ແຫ່ຼງນ້ໍາຕ່າງໆ ປົກແຫ0ງ ບ່ໍສາມາດສະໜອງນ້ໍາເຂ້ົາສູ(ການຜະລິດໄດ1 
3. ວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 

– ລົງຊຸກຍູ) ແລະ ກວດກາສະຖານທ່ີລ້ຽງງ7ວຂອງປະຊາຊົນຢູ<ບ້ານ ກິ່ວຫຍ້າ, ເມືອງ ຊຽງເງິນ, ຈໍານວນ: 9 
ຄອບຄົວ ແລະ 49 ເຮັກຕາ. ບ້ານ ຕາດກະຈໍາ ຈໍານວນ: 14 ຄອບຄົວ, ມີເນ້ືອທ່ີທັງໝົດ: 48 ເຮັກຕາ 

– ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຂ້ຶນລາຄາໝູຂອງ ບໍລິສັດ CP ຢູ#ພະແນກ ການຄ້າແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ. ມີພະແນກເຂ້ົາຮ່ວມຄື: ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ%າໄມ), ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, 
ພະແນກໂຍທາ, ອາກອນແຂວງ, ພະແນກໄປສະນີແຂວງ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, 
ຜູ#ປະກອບການມີ: ກຸ.ມຜູ#ຊ້ືສັດຂາຍຊ້ີນ. ຜ່ານປະຊຸມຄະນະກໍາມະການເຫັນດີໃຫ)ຂ້ືນລາຄາຊ້ີນໝູດ່ັງນີ: ຢູ#ໜ້າຟາມ 
ເຫັນດີໃຫ(ຂ້ືນຈາກລາຄາ: 23.000 ກີບ/ກິໂລ ເປັນ 25.000 ກີບ/ກິໂລ, ຢູ'ໜ້າຂຽງເຫັນດີໃຫ5ຂ້ືນຈາກລາຄາ: 
35.000 ກີບ/ກິໂລ ມາເປັນລາຄາ: 45.000 ກີບ/ກິໂລ  

– ສໍາລັບການປັບປຸງຕະຫຼາດຂາຍຊ້ີນຢູ8ຕະຫຼາໂພສີ, ທາງເຈ້ົາຂອງຕະຫຼາດແມ1ນເຫັນດີໃຫ6ການຮ່ວມມ ື
ແລ#ວ ຊ່ຶງປະຈຸບັນແມ1ນຢູ1ໃນຂ້ັນຕອນເຊ່ັນເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງນໍາພາກສ່ວນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນແຂວງ 
ສ່ິງທ່ີພ້ົນເດ່ັນ: ຜ່ານມາການຜະລິດໝູແມ່ນສາມາດກຸ້ມກິນພາຍໃນແຂວງ ແລະ ໄດ້ສ່ົງອອກຂາຍ6 ແຂວງພາກເໜືອ 
ຈຸດດີ: ການຜະລິດໝູ ແມ່ນກຸ້ມກິນພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສາມາດສ່ົງອອກຂາຍ 6 ແຂວງພາກເໜືອ. 
ການລະບາດຂອງພະຍາດໃນຊ່ວງນ້ີແມ່ນບ່ໍມີ 
I I.  ວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ 

ເພ່ືອກະກຽມໃຫ,ແກ"ການສະໜອງນ້ໍາໃສ"ການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2020 ພວກເຮົາໄດ*ສໍາເລັດການຈັດຊ້ືຈັດ 
ຈ້າງ, ປະມູນໂຄງການໂຄງການ ຊົນລະປະທານທ່ີຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດຢູ#ເມືອງ ນານໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ 
ຊ່ຶງໄດ#ຮັບອະນຸມັດທຶນຟ້ືນຟູຈາກລັດຖະບານ ໃນປີ 2020 ຈໍານວນ 4 ໂຄງການຄື:  

– ໂຄງການ ຊປທ ນ້ໍານານ (ຝາຍຊຽງ) 5.267,57 ລ້ານກີບ, 
– ໂຄງການ ຊົນລະປະທານຟາຍແຂ& ບ້ານ ໂພນ ມູນຄ່າ 1.700 ລ້ານກີບ 
– ໂຄງການ ຊົນລະປະທານຟາຍ ປັງ ບ້ານ ນາຝາຍ ມູນຄ່າ 750 ລ້ານກີບ 
– ໂຄງການ ຊົນລະປະທານຟາຍ ເຄິນ ບ້ານ ນາເຄິນ ມູນຄ່າ 1.825 ລ້ານກີບ 

ຂໍ້ຫຍຸ#ງຍາກ: 
– ເນ້ືອທ່ີທໍາການຜະລິດໂດຍສະເພາະເນ້ືອທ່ີນາຖືກຫັນປ(ຽນໄປເປັນດິນປະເພດອ່ືນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ບັນດານິຕິກໍາ ຄຸ,ມຄອງດິນນາເຮັດບ່ໍທັນໄດ,ດີ ເຮັດໃຫ'ເນ້ືອນາລຸດລົງ. 
– ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ-າໄມ0 ເປັນວຽກລະດູການ, ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ປະສົບກັບບັນຫາຫຼາຍຢ-າງເຊ່ັນ: 

ບັນຫາສັດຕູພືດທໍາລາຍ, ໄພແຫ0ງແລ0ງ, ໄພນ້ໍາຖ້ວມ ເຮັດໃຫ0ເນ້ືອທ່ີການຜະລິດເສຍຫາຍຫຼາຍ ແລະ ຂາດງDບ 
ປະມານເພ່ືອມາແກ-ໄຂ-ເພ່ືອຈັດຊ້ືແນວພັນພືດ-ພັນສັດໃຫ(ປະຊາຊົນປູກ-ລ້ຽງທົດແທນຄືນ.  

– ທຶນຮອນທ່ີຈະກະທົບໃສ/ວຽກງານຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າໂດຍກົງຍັງບ່ໍທັນມີ ຫືຼ ມີກໍຈໍາ 
ກັດຫຼາຍ ເຮັດໃຫ+ການຊຸກຍູ&ສ່ົງເສີມດ້ານວິຊາການບ່ໍຖ່ົວເຖິງ. 

– ປະຊາຊົນມີຂໍສະເໜີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ8ພາກລັດລົງຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມວຽກງານປູກຝັງລ້ຽງສັດ ໃນຫຼາຍ 
ເຂດແຕ&ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ8ເຂົາເຈ້ົາໄດ8ທັນເວລາ.  
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– ນັບແຕ&ປີ 2019 ຫາຕ້ົນປີ 2020 ເຫັນວ່າມີໄພແຫ-ງແລ-ງແກ1ຍາວ ເຮັດໃຫ-ແຫ່ຼງນ້ໍາຫຼາຍແຫ່ຼງປົກແຫ-ງ 
ຊ່ຶງບ່ໍສາມາດທໍາການຜະລິດໃນລະດູແລ0ງໄດ0. 

 
ແຜນການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2020 

     ເພ່ືອເປັນການສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານກະສິກໍາ, ປ"າໄມ& ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ປະຈໍາປີ 2020 ຊ່ຶງເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ%າໄມ# 5 ປີຄ້ັງທ່ີ �III 
(2016-2020) ພວກເຮົາຈະໄດ,ເອົາໃຈໃສ0ສູ,ຊົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍດ້ານຕ່າງໆທ່ີໄດ&ກໍານົດໄວ&ໃນປີ 
2020 ໃຫ#ບັນລຸຜົນສໍາເລັດມີຄືດ່ັງນ້ີ: 
I.  ແຜນງານຜະລິດສະບຽງອາຫານ 
ກ. ການຜະລິດເຂ້ົາລະດູຝົນ 
      ສຸມໃສ%ຊຸກຍູ*ການຜະລິດເຂ້ົານາປີໃຫ#ໄດ# 13.683  ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດ 56.751 ໂຕນ;  ເຂ້ົາໄຮ# 23.173 
ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດ 35.754 ໂຕນ.  
ຂ. ການປູກພືດລະດູຝົນ 

 ສູ#ຊົນປູກພືດລະດູຝົນໃຫ#ໄດ# 13.565 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ0ໄດ" 119.847 ໂຕນ.ໃນນ້ີ: ພືດສະບຽງອາ 
ຫານປະເພດພືດຜັກຕ່າງໆໃຫ#ໄດ# 10.110 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ*ໄດ* 70.628 ໂຕນ;  ພືດທາດແປ(ງໃຫ(ໄດ( 
3.455 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ*ໄດ* 49.219 ໂຕນ. 
ຄ.  ການຜະລິດໄມ+ໃຫ+ໝາກ 
       ສູ#ຊົນຜະລິດໄມ#ໃຫ#ໝາກໃຫ#ໄດ# 8.184 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ*ໄດ* 87.513 ໂຕ#ນ. 
 ງ. ວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 

–  ສູ#ຊົນໃຫ#ຝູງສັດແຕ,ລະປະເພດມີການຂະຫຍາຍຕົວຄືດ່ັງນ້ີ: ງ"ວ ໃຫ#ໄດ# 118.068 ໂຕ, ຄວາຍ: 
ໃຫ#ໄດ#59.053 ໂຕ, ໝູ: ໃຫ#ໄດ# 285.193 ໂຕ, ແບ#+ແກະ 98.520 ໂຕ, ສັດປີກ: ໃຫ#ໄດ# 3.019.168 ໂຕ. 

–  ສ່ົງເສີມປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດໃຫ2ໄດ2ຕ່ືມ 500 ຮຕ, ລວມເປັນ  27.601  ຮຕ ໃນປີ 2020, ຮັກສາທ່ົງ ຫຍ້າ 
ທໍາມະຊາດຈໍານວນ 111.798  ຮຕ 

–  ສຸ#ຊົນຜະລິດຊ້້ີນ-ປາ,ໄຂ%ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ3ແກ%ສັງຄົມ ໃຫ#ໄດ# 29.128.631 ກິໂລ, ສະເລ%ຍໃສ% 
ຫົວຄົນປະມານ  60,4 ກໂິລ/ຄົນ/ປີ. 

–  ຄາດໝາຍສູ(ຊົນສັກຢາປ(ອງກັນພະຍາດສັດປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ(ໄດ(: ງ;ວ: ໃຫ(ໄດ(: 80 % ເທ່ົາກັບ: 94.454 
ໂຕ, ຄວາຍໃຫ)ໄດ): 71 % ເທ່ົາກັບ: 41.927 ໂຕ, ໝູ: ໃຫ'ໄດ': 32 % ເທ່ົາກັບ: 91.262 ໂຕ, ແບ%: ໃຫ%ໄດ%: 
8 % ເທ່ົາກັບ: 7.881 ໂຕ, ສັັດປີກ: ໃຫ#ໄດ#: 25 % ເທ່ົາກັບ: 855.000 ໂຕ. 

–  ສູ#ຊົນຜະລິດລູກປາທ່ົົວແຂວງ ຫຼວງພະບາງໃຫ#ໄດ# 20 ລ້ານໂຕ. 
I I. ແຜນງານຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ.າໄມ1ເປັນສິນຄ້າ 
      ເພ່ືອຮັບປະກັນແກ.ການສ່ົງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າຢ.າງມີຈຸດສຸມ, ຖືກທິດ ແລະ ເປັນການຮັບຮອງໃຫ0ແກ1ການ 
ສ່ົງອອກ ພາຍຫັຼງທາງລົດໄຟສໍາເລັດ ພວກເຮົາຈະໄດ,ກະກຽມກໍານົດສິນຄ້າບຸລິມະສິດຂອງແຂວງໄວ#ໂດຍພ້ືນຖານ 
ແລ#ວ ຈໍານວນ 18 ລາຍການເຊ່ັນ: ງ"ວ-ຄວາຍ, ໝູ, ສັດປີກ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ມັນດ້າງ, ຢາງພາລາ, ໝາກນັດ  
ໄມ#ສັກ ແລະ ອ່ືນໆ  ຊ່ຶງລາຍການດ່ັງກ່າວນ້ີພວກເຮົາຍັງຈະໄດ/ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄ້ວາປັບປຸງຕ່ືມ.  ສໍາລັບຄາດໝາຍສູ,ຊົນ 
ການຜະລິດສິນຄ້າແຕ.ລະດ້ານມີດ່ັງນ້ີ: 
1. ການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາເປັນສີນຄ້າ 
 ສູ#ຊົນປູກພືດອຸດສາຫະກໍາປະເພດຕ່າງໆເປັນສິນຄ້າໃຫ#ໄດ#ເນ້ືອທ່ີທັງໝົດ  32.072 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ* 
ໄດ# 87.316 ໂຕນ. 
2. ການລ້ຽງສັດເປັນສີນຄ້າ 
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ສືບຕ່ໍສ່ົງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫ6ຍງ8ວເພ່ືອໃຫ<ພຽງພໍຕ່ໍການບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າອອກຕ່າງແຂວງ  
ໃຫ#ໄດ#: 4.400 ໂຕ.  ຂະຫຍາຍຟາມລ້ຽງໝູພັນຊ້ີນໃຫ5ໄດ5ຕ່ືມອີກຈໍານວນ 2 ຫາ 3 ຟາມ ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ຟາມລ້ຽງໄກ*ພັນຊ້ີນ ໃຫ3ໄດ3ຕ່ືມອີກ 3 ຫາ 4 ຟາມ ໃນປີ 2020. 
I I I. ບັນດາວຽກງານປິ່ນອ້ອມ 2 ແຜນງານຫຼັກ 
1. ວຽກງານຄຸ#ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ດີນກະສິກໍາ 

– ສືບຕ່ໍສູ#ຊົນລົງສໍາຫຼວດຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ2ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ9າໄມ2ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນຮອບທ່ີ 3 ໃຫ*ໄດ* 5 ບ້ານ, ມີ 2 ເມືອງ (ເມືອງ ພູຄູນ ແລະ ເມືອງ ນານ). 

– ລົງເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນ ເພ່ືອຂ້ືນສໍາມະໂນທ່ີດິນລວມໝູ4 ຢູ4ເມືອງໂພນໄຊ ຈໍານວນ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານ 
ຫ້ວຍດ່ອງ, ບ້ານ ຫ້ວຍເຈ'ຍ, ບ້ານ ຫົວເມືອງ ແລະ ບ້ານ ສົບເຈ1ຍ ໃຫ1ສໍາເລັດ. 

– ສູ#ຊົນຂ້ືນສໍາມະໂນທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ອອກໃບຢ້ັງຢືນການນໍາໃຊ#ທ່ີດິນ ບ້ານ ສາມສ້າງ ໃຫ(ໄດ(  3 
ເມືອງ, 6 ບ້ານຄື: ນະຄອນຫລວງພະບາງ: ບ້ານ ເມືອງຂາຍ, ບ້ານ ປາກເຊືອງ; ເມືອງ ນ້ໍາບາກ: ບ້ານ ນ້ໍາຖ້ວມໃຕ:, 
ນາຍາງ    ເໜືອ; ເມືອງ ໂພນໄຊ: ບ້ານ ທ່າໂພ, ບ້ານ ໂພນທອງ. 

– ຕິດຕາມ-ກວດກາ ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນກະສິກໍາ ເພ່ືອການຄຸ8ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ8ທ່ີດິນ 
ໃຫ#ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ. 

– ສູ#ຊົນຄ້ົນຄ້ວາບັນດາ ກົດໝາຍ ຫືຼ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ-ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ#ທ່ີດິນກະສິກໍາ ເພ່ືອເປັນ 
ບ່ອນອີງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປັນຕ້ົນ,ລະບຽບການຄຸ#ມຄອງດິນນາ, ລະບຽບການຄຸ#ມຄອງດິນກະສິກໍາ ເຂດເນີນ
ສູງ ເພ່ືອຮັບໃຊ+ແກ.ການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບທ່ີດິນກະສິກໍາ. 

– ສູ#ຊົນປັບປຸງຄຸນນະພາບດິນນາໃນເຂດຈຸດສຸມ ພັດທະນາ 917 ເຮັກຕາ, ເພ່ືອຍົກສະມັດຕະພາບການຜະ 
ລິດ ໃຫ&ໄດ& 6 ໂຕ*ນ/ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 3.450 ຄອບຄົວ. 

– ສຸ#ຊົນລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ວິເຄາະຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ດິນນາໃຫ5ໄດ5 ຈໍານວນ 6.116 ຈຸດ ໃນແຜນທ່ີ 
ມາດຕາສ່ວນ 1/10.000 ກວມເອົາເນ້ືອທ່ີ 6.116 ເຮັກຕາ, ມີ 168 ບ້ານ, 4.069 ຄອບຄົວ. 

– ສູ#ຊົນລົງຕິດຕາມ-ກວດກາການນໍາເຂ້ົາຝຸ-ນນໍາບັນດາຫ້າງຮ້ານຈໍາໜ່າຍຝຸ-ນເຄມີໃຫ<ໄດ< 40 ກ່ວາຮ້ານ. 
2. ວຽກງານຟ້ືນຟູ-ສ້ອມແປງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບຊົນລະປະທານ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ#ແກ&ການສະໜອງນ້ໍາໃສ&ການຜະລິດເຂ້ົານາໃນລະດູຝົນປີ 2020 ພວກເຮົາຈະໄດ#ສືບຕ່ໍ 
ຕິດຕາມ-ກວດກາການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານທ່ີໄດ-ຮັບການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງໄປແລ0ວຈໍານວນ 4 ໂຄງການ, 
ຢູ#ເມືອງ ນານ ມູນຄ່າລວມ 9.542,57 ລ້ານກີບ ໃຫ#ສໍາເລັດຕາມສັນຍາ, ຊ່ຶງມີໂຄງການ:  

– ໂຄງການ ຊປທ ນ້ໍານານ (ຝາຍຊຽງ) 5.267,57 ລ້ານກີບ, 
– ໂຄງການ ຊົນລະປະທານຟາຍແຂ1 ບ້ານ ໂພນ ມູນຄ່າ 1.700 ລ້ານກີບ 
– ໂຄງການ ຊົນລະປະທານຟາຍ ປັງ ບ້ານ ນາຝາຍ ມູນຄ່າ 750 ລ້ານກີບ 
– ໂຄງການ ຊົນລະປະທານຟາຍ ເຄິນ ບ້ານ ນາເຄິນ ມູນຄ່າ 1.825 ລ້ານກີບ 

3. ແຜນດໍາເນີນງານ ຄ້ົນຄວ້າ-ທົດລອງກະສິກໍາ ແລະ ປ/າໄມ2 
    ເອົາໃຈໃສ(ຜະລິດແນວພັນເຂ້ົານາລຸ#ນ2 ໃຫ#ໄດ# 12 ໂຕນ. ຜະລິດແນວພັນເຂ້ົາໄຮ2 ຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ 
ໃນເນ້ືອທ່ີ 15 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໃຫ-ໄດ- 20 ໂຕນ; ຜະລິດເບ້ັຍໄມ-ໃຫ-ໝາກ ໃຫ-ໄດ- 5.000 ເບ້ັຍ; ຂະ
ຫຍາຍເບ້ັຍໄມ#ສັກຢູ#ຫ້ອງທົດລອງເນ້ືອເຍ່ືອໃຫ$ໄດ# 50 ຕ້ົນພັນ (ໃຫ#ໄດ#70-100ເບ້ັຍຕ່ໍຕ້ົນພັນ); ຜະລິດແນວ 
ພັນງ%ວໃຫ#ໄດ# 12 ໂຕ, ແບ% 15 ໂຕ, ແກະ 10 ໂຕ ແລະ ກົບ ໃຫ+ໄດ+ 10.000 ໂຕ. 
4.  ວຽກງານສ່ົງເສີມກຸ.ມ, ສະຫະກອນ ແລະ ທູລະກິດກະສິກໍາ 

ສືບຕ່ໍສ້າງຕ້ັງກຸ.ມໃຫ2ໄດ2 20 ກຸ#ມ: ໃນນ້ັນ: ກຸ#ມປູກ 10 ກຸ#ມ ແລະ ກຸ#ມລ້ຽງ 10 ກຸ#ມ; ອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກດ້ານຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ#ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການແກ#ຊາວກະສິກອນເຂ້ົາມາປືກສາບັນຫາຂອງພະ 
ຍາດພືດ, ສັດ ແລະ ວິທີການປູກພືດຜັກທ່ີມາຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງສູນບໍລິການເຕັກນິກນ້ໍາຖ້ວມ. 

 



5 
 

 
I � .  ແຜນງານຄຸ(ມຄອງປ,າໄມ( ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ປ,າໄມ( 
     ເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍຄາດໝາຍສູ#ຊົນຮອດ 2020 ໃຫ#ອັດຕາປົກຫຸ#ມຂອງປ0າໄມ#ກວມເອົາ 70% ຂອງເນ້ືອທ່ີດິນ 
ປ"າໄມ&ໃນທ່ົວແຂວງພວກເຮົາຈໍາໄດ&ເອົາໃຈໃສ"ບາງວຽກງານດ່ັງນ້ີ: 
 ກ. ການຄຸ&ມຄອງປ+າໄມ&  

– ສືບຕ່ໍນໍາພາ-ຊ້ີນໍາ ການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ-ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ 
ລັດກ່ຽວກັບວຽກງານປ-າໄມ0 ໂດຍສະເພາະ ຄໍາສ່ັງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ  

– ໂຄສະນາເຜີຍແຜ, ການປ"ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ+ລາມປ0າໃນຂອບເຂດປ0າຜະລິດ ຢູ0 2 ເມືອງຄື: 
ເມືອງໂພນໄຊ 10 ບ້ານ ແລະເມືອງຈອມເພັດ 10 ບ້ານ. 

– ເຜີຍແຜ&ນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ  ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ8ມຄອງປ&າໄມ8 ຢູ& 6 ເມືອງ ແລະ 1 
ນະຄອນຫລວງຄື:ເມືອງປາກອູ 5ບ້ານ, ເມືອງຈອມເພັດ 3ບ້ານ, ເມືອງຊຽງເງິນ 6 ບ້ານ, ເມືອງນານ 4 ບ້ານ, 
ເມືອງພູຄູນ 2 ບ້ານ, ເມືອງໂພນໄຊ 4 ບ້ານແລະ ນະຄອນຫລວງພະບາງ 8 ບ້ານ. 

– ສໍາຫລວດວາງແຜນຄຸ$ມຄອງປ)າໄມ$ ແລະ ທ່ີດິນປ)າໄມ$ໃນ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງວຽງຄໍາ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ. 
– ສືບຕ່ໍລົງສໍາຫລວດເຄ່ືອງປ2າຂອງດົງ ທ່ີມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ4 1 ນະຄອນຫລວງພະບາງ ແລະ 3 

ເມືອງຄື: ເມືອງປາກແຊງ, ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງນ້ໍາບາກ. 
– ສືບຕ່ໍລົງສໍາຫລວດກໍານົດຂອບເຂດຟ້ືນຟູປ7າແລະເຄ່ືອງປ7າຂອງດົງຈໍານວນ 50ເຮັກຕາ ເຂດເມືອງໂພນທອງ  
– ສໍາຫລວດ ແລະ ເກັບຮັກສາຕົວຢ2າງພຶດເປັນຢາ ຢູ2 2 ເມືອງຄື: ເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ເມືອງປາກອູ. 
– ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຟ້ືນຟູປ3າຜະລິດ ໃຫ8ໄດ8 1.700 ເຮັກຕາ (ເມືອງໂພນໄຊ 1.000 ເຮັກຕາ ແລະ 

ເມືອງ ຈອມເພັດ 700 ເຮັກຕາ). 
– ປັກຫັຼກໜາຍເຂດແດນຂະໜາດຂອງຫລັກ 120ຊມx30ຊມx8ຊມຈໍານວນ 96 ຫລັກ ແລະ ຕິດປ+າຍ 

ຫ້າມ 50 ປ&າຍ ໃສ*ຂອບເຂດປ*າຜະລິດສາຍນ້ໍາຄານ ຂອງເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ. 
– ເຜີຍແຜ&ລະບຽບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ$ມຄອງປ)າຜະລິດ ຢູ) 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງໂພນໄຊ 10 ບ້ານ ແລະ  

ເມືອງຈອມເພັດ 10 ບ້ານ. 
– ຕິດຕາມ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ-ລາມປ1າໃນຂອບເຂດປ1າຜະລິດ ຢູ1 2 ເມືອງ ຄື ເມືອງໂພນໄຊ ແລະ 

ເມືອງຈອມເພັດ. 
– ສືບຕ່ໍສົມທົບກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີກວດກາປ"າໄມ#ນະຄອນຫຼວງພະບາງລົງກວດກາການລັກລອບຊ້ືຂາຍ ສັດນ້ໍາ - 

ສັດປ%າທ່ີຜິດກົດໝາຍເລ່ັງໃສ%ຕະຫຼາດເທດສະບານຄື: ຕະຫຼາດທ່າເຮືອເມ ບ້ານປ2າຂາມ ຕະຫຼາດໂພສີ ບ້ານໂພສີ 
ຕະຫຼາດພູແຫວນ ບ້ານນາ ວຽງຄໍາ ຕະຫຼາດຟອງສະຫວັນ ບ້ານພັນຫຼວງ ແລະ ຕະຫຼາດມະໂນລັກ ບ້ານດອນໃໝ<. 

– ສ້າງແຜນຈັດສັນປ,າໄມ/ແລະເຄ່ືອງປ,າຂອງດົງຂ້ັນບ້ານຢູ# 2 ເມືອງຄື: ເມືອງໂພນໄຊ  ກຸ.ມບ້ານໂພນທອງ 
ແລະ ເມືອງນ້ໍາບາກ ກຸ0ມນາຍາງ.  

– ສໍາຫລວດ ແລະ ເກັບກູ/ໄມ/ສັດໃຫ/ໄດ/ 1.000 ມ3
, ຢາງພາລາ 11.500 ໂຕນ, ຍານ 10 ໂຕນ 

– ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຂຸດຄ້ົນ ແລະ ການຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ:າຂອງດົງ ທ່ີເກີດຂ້ືນຕາມລະດູການ ແລະ 
ທໍາມະຊາດ ຂອງ ບັນດາຜູ0ປະກອບການຢູ'ບັນດາເມືອງ ແລະ ນະຄອນຫລວງພະບາງ. 

– ສັງລວມຂ້ໍມູນປະເພດເຄ່ືອງປ5າຂອງດົງ ປະເພດຫ້ວງຫ້າມ ແລະ ຕາມລະດູການ ຢູ. 1 ນະຄອນຫລວງ 
ພະບາງ ແລະ 11 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງຫລວງພະບາງ. 
2. ວຽກງານປູກໄມ+ ແລະ ຟ້ືນຟູປ2າ 

– ເກັບແກ&ນໄມ*ຊະນິດຕ່າງໆ ໃຫ*ໄດ*ຈໍານວນ 1.500 ກິໂລ 
– ຜະລິດເບ້ັຍໄມ-ຊະນິດຕ່າງໆ ໃຫ-ໄດ#ຈໍານວນ 1.200.000 ເບ້ັຍ. 
– ປູກໄມ&ຊະນິດຕ່າງໆ ໃຫ&ໄດ&ຈໍານວນ 700 ເຮັກຕາ. 
– ຟ້ືນຟູປ'າ ດ້ວຍການປູກເສີມກ້ອງປ'າ ໃຫ6ໄດ6ຈໍານວນ 500 ເຮັກຕາ. 
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– ຂ້ືນທະບຽນສວນປູກໄມ0 ໃຫ0ໄດ0ຈໍານວນ  500 ຕອນ.  
 

� .  ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
– ສືບຕ່ໍກະກຽມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆລົງຂຽນແຜນຢູ6 27 ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ.  
– ສູ#ຊົນລຶບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ#ໄດ# 371 ຄອບຄົວ ,ລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໃຫ.  10 ບ້ານ,ພ້ອມທັງ 

ສຸມໃສ%ເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ເພ່ືອຕີລາຄາຄືນກ່ຽວກັບການກະກຽມເງື່ອນໄຂ ທ່ີຈະປະກາດເມືອງວຽງຄໍາເປັນເມືອງພ້ົນທຸກ. 
– ສູ#ຊົນສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາ ໃຫ#ໄດ# 1.698  ຄອບຄົວ , ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ.ໄດ. 28  ບ້ານ ; ສຸມໃສ% 

ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດໃຫ7ໄດ7 3  ບ້ານຄື : ບ້ານປາກມອງ ເມືອງນ້ໍາບາກ , ບ້ານສວນຫຼວງ 
ເມືອງຊຽງເງິນ ,ບ້ານພູວຽງນ້ອຍ, ເມືອງພູຄູນພ້ອມທັງເລ່ັງໃສ6ສ້າງນະຄອນຫຼວງພະບາງຕາມ 16  ມາດຕະຖານ ແລະ 
60  ຕົວຊ້ີບອກ ຂອງເມືອງເຂ້ັມແຂງຮອບດ້ານ ຕາມດໍາລັດ ເລກທີ 348/ລບ ແລະ ບົດແນະນໍາ ເລກທີ 0830/ກປ. 

– ສຸມໃສ%ຈັດສັນງ'ບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດຕາມເພດານທ່ີລັດຖະບານອະນຸມັດ ໃນມູນຄ່າ 4,96 ຕ້ືກີບ 
ພ້ອມທັງສຸມໃສ+ຊຸກຍູ0ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທ່ີຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ ໃຫ4ສໍາເລັດ 
ຕາມສັນຍາ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ. 

– ສຸມໃສ%ປະສານສົມທົບກັບ ,ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ ,ນະຄອນຫຼວງພະບາງ  ແລະ ບັນດາເມືອງ 
ເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍຜົນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ມາດຕະຖານພ້ົນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ຕາມດໍາລັດ 348/ລບ 
ແລະ ບົດແນະນໍາ ເລກທີ0830/ກປ ປະຈໍາປີ2019 ໃຫ#ກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊ່ິງ ແລະ ທ່ົວເຖິງ. 

– ສືບຕ່ໍຊຸກຍູ&ບັນດາເມືອງໃນການຊ້ີນໍາ, ຊຸກຍູ4ຄະນະຮັບຜິດກອງທຶນພັດທະນາຂ້ັນບ້ານທ່ີມີແລ'ວໃຫ#ມກີານ
ເຄ່ືອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ຢ"າງເປັນປົກກະຕິ ເພ່ືອເຮັດໃຫ+ກອງທຶນມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາໃຊ+ຢ<າງມີປະສິດ 
ທິຜົນ. 
ຂ້ໍສະເໜີ: 

1. ສະເໜີຂໍລົດໃຫຍ່ 1 ຄັນເພ່ືອມາຮັບໃຫ້ຂະແໜງການ (ປະຈຸບັນບ່ໍທັນມີຈັກຄັນ) 
2.  ສະເໜີຂໍງົບປະມານມາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ດໍາລັດ ເລກທີ 348/ລບ ແລະ ບົດແນະນໍາ ເລກທີ 0830/ກປ. 

 
ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງຂໍລາຍງານມາຍັງທ່ານເພ່ືອຊາບ ແລະ ຂໍທິດຊ້ີນໍາຕາມທ່ີເຫັນສົມຄວນດ້ວຍ. 

                                                                     
        ຮອງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ1າໄມ4
            ບຸນມີ ສະຫວັດ  
   


