
 

 

ຄ ູ່ມແືນະນຳ 
ການຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍປີ2023 

ພະຈິກ, 2022 



 

 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການສ ົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແລະ 
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊ ນໃຫ້ນັບມ ື້ນັບດີຂ ື້ນ. ອີງໃສູ່ສະພາບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການລ ງທຶນທີົ່ພ ບພໍື້
ບັນຫາ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນການລ ງທຶນທີົ່ບໍົ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຊຶົ່ງສ້າງຜ ນກະທ ບສ ງສ ມຄວນຕໍົ່ປະຊາຊ ນ ບໍົ່ວ່າຈະເປັນການ
ປູ່ຽນແປງທີົ່ຢ ູ່ອາໄສ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ຄວາມເຊ ົ່ອຖ . ອີກທັງປະກ ດການຕ່າງໆທີົ່ເກີດຂ ື້ນພາຍໃນຊຸມຊ ນ ບໍົ່ວ່າຈະເປັນການນໍາໃຊ້
ປູ່າໄມ້ ແລ້ວຈະເຮັດວິທີໃດເພ ົ່ອໃຫ້ຊາວບ້ານເຂ ື້າໃຈເຖິງແນວທາງໃນການນໍາໃຊ້ຢູ່າງຢ ນຍ ງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນດ້ານ
ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະທີົ່ຕິດພັນກັບເລ ົ່ອງທີົ່ດິນ. ດັົ່ງນັື້ນ ໃນການສ້າງປະຕິທິນກ ດໝາຍ ເປັນອີກເຄ ົ່ອງມ ສ ົ່ສານໜຶົ່ງ ເພ ົ່ອໃຫ້ປະຊາຊ ນ
ເຂ ື້າເຖິງຂໍື້ມ ນ ຂ່າວສານ ທາງດ້ານກ ດໝາຍກ່ຽວກັບທີົ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ເຂ ື້າກັບສະພາບການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແລະ ເປັນການປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊ ນອີກດ້ວຍ. 

 
ຄ ູ່ມ ແນະນໍາການຝຶກອ ບຮ ມປະຕິທິນກ ດໝາຍປີ 2023 ແມູ່ນໄດ້ພັດທະນາຂຶື້ນ ເພ ົ່ອເປັນຄ ູ່ມ ສະໜັບສະໜ ນການຝຶກອ ບ 

ຮ ມໃຫ້ກັບອ ງການຈັດຕັື້ງລັດ, ອ ງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄ ມ, ອ ງການຈັດຕັື້ງສາກ ນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ, ນັກວິຊາການ ຜ ້ທີົ່ຈະ
ນໍາເອ າປະຕິທິນກ ດໝາຍໄປເປັນສ ົ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ດ້ວຍຮ ບແບບຕ່າງໆ ເພ ົ່ອສະໜັບສະໜ ນວຽກງານໂຄສະນາເຜຍີແຜູ່ຂໍື້ມ ນຂາ່ວ 
ສານຜາ່ນປະຕທິິນກ ດໝາຍໃຫ້ມປີະສດິທິພາບ, ເພີົ່ມທັກສະ ແລະ ວທີິການທີົ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜູ່ຂໍື້ມ ນຂາ່ວສານທີົ່ຢ ູ່ໃນ
ປະຕທິິນ, ພອ້ມທັງຊອກຫາເຄ ົ່ອງມ ສະໜັບສະໜ ນຕາ່ງໆທີົ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັຫ ວຂໍື້ປະຕທິິນ ແລະ ສາມາດສອດແຊກເນ ື້ອໃນກ ດໝາຍທີົ່ຢ ູ່
ໃນຫ ວຂໍື້ເຫຼ ົ່ານັື້ນ ເຂ ື້າກບັເຄ ົ່ອງມ ເຫຼ ົ່ານັື້ນເຊັົ່ນ: ເກມ ຫຼ  ກດິຈະກາໍທີົ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັຫ ວຂໍື້ປະຕທິິນ, ວດິໂີອທີົ່ສາມາດສະໜັບສະໜ ນເນ ື້ອ
ໃນຂອງປະຕທິິນ, ການເຮດັວຽກເປນັກຸູ່ມ, ການຕັື້ງຄາໍຖາມສ ນທະນາ. ນອກຈາກນັື້ນ ໃນປຶື້ມຄ ູ່ມ ນີື້ ຍງັໄດເ້ນັື້ນໃສູ່ການວາງແຜນທີົ່ມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນເວລາລ ງຈດັຕັື້ງປະຕບິດັຢ ູ່ຂັື້ນບາ້ນ ເພ ົ່ອຮບັປະກນັໃຫ້ຊາວບາ້ນທີົ່ນາໍໃຊປ້ະຕທິິນກ ດໝາຍມຄີວາມເຂ ື້າໃຈເຖິງເນ ື້ອໃນ 
ແລະ ບນັດາຮ ບພາບຢ ູ່ໃນໜ້າປະຕທິິນ. 

 
ປຶື້ມຄ ູ່ມ ສະບັບນີື້ ແມູ່ນພັດທະນາ ກວດແກ້ໂດຍທີມງານຂອງໂຄງການໄລຟ໌ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການປະກອບຄໍາເຫັນຈາກທີມ

ງານຜ ້ຜະລິດປະຕິທິນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ ູ່ມ ແນະນໍາການຝຶກອ ບຮ ມປະຕິທິນກ ດໝາຍປີ 2023 ກໍົ່ບໍົ່ສາມາດປາສະຈາກຂໍື້
ຜິດພາດໄດ້ທາງດ້ານເນ ື້ອໃນ ແລະ ໄວຍະກອນ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຖ້າຫາກເນ ື້ອໃນສ່ວນໃດທີົ່ບໍົ່ທັນສ ມບ ນ ທີມງານຍິນດີຮັບຟັງຄໍາຕໍານິຕິຊ ມ 
ເພ ົ່ອປັບປຸງຄ ູ່ມ ແນະນໍາປະຕິທິນກ ດໝາຍໃນປີຕໍົ່ໆໄປໃຫ້ສ ມບ ນຂຶື້ນ. 

 

ພວກເຮ າຫວັງເປັນຢູ່າງຍິົ່ງວ່າ ຄ ູ່ມ ແນະນໍາເຫຼັື້ມນີື້ຈະເປັນເຄ ົ່ອງມ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜ ້ທີົ່ສ ນໃຈຢາກນໍາໃຊ້ສ ົ່
ປະຕິທິນເຂ ື້າໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ສາມາດຮຽນຮ ້ ແລະ ຝຶກກະກຽມຄວາມພ້ອມຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມແລ້ວສາມາດນໍາໄປ
ເປັນແນວທາງ ເພ ົ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮ ້ຄວາມເຂ ື້າໃຈຫຼາຍຂຶື້ນ. 
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1.  ຈຸດປະສົງຂອງຄ ູ່ມ ື 
ຄ ູ່ມ ແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນໄດ້ຖ ກພັດທະນາມາຕັື້ງແຕູ່ປີ 2020 ເພ ົ່ອເປັນການຍ ກລະດັບຄວາມຮັບຮ ້ໃຫ້ແກູ່ຜ ້ເຂ ື້າ
ຮ່ວມ ກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກ ດໝາຍເຂ ື້າໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານກ ດໝາຍໃນຂ ງເຂດທີົ່ດິນ, ຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ. 

 ຄ ູ່ມ ເຫັຼື້ມນີື້ ໄດ້ເນັື້ນໃສູ່ ການຝຶກອ ບຮ ມໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ການເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ກັບຊຸມຊ ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການ ແລະ 
ຮ ບແບບທີົ່ຫຼາກຫຼາຍ; 

 ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊ ນບັນດາເຜ ົ່າ ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ເຂ ື້າເຖິງຂໍື້ມ ນຂ່າວສານທາງດ້ານກ ດໝາຍ 
ໂດຍການເຜີຍແຜູ່ຜ່ານປະຕິທິນ. 

2 .  ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປະຕິທິນກົດໝາຍ 

ຄວາມສຳຄັນ ຂອງປະຕທິິນກົດໝາຍ ຄນຸປະໂຫຍດ ຂອງປະຕທິິນກົດໝາຍ 

ເປັນເຄ ົ່ອງມ ສໍາລັບການເຜີຍແຜູ່ຂໍື້ມ ນໃຫ້
ປະຊາຊ ນຮັບຮ ້ເຖິງລະບຽບການ ແລະ ເນ ື້ອ
ໃນ ແລະ ກໍົ່ສາມາດເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານກ ດ
ໝາຍ ເພ ົ່ອນໍາໃຊ້ປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜ ນ

ປະໂຫຍດຂອງຕ ນເອງ. 

ຮ ບພາບ ແລະ ເນ ື້ອໃນມາດຕາກ ດໝາຍ ທີົ່ຢ ູ່ໃນ
ປະຕິທິນ ແມູ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຈ ນກວ່າຈະມີການ
ປະກາດຍ ກເລີກ ຫຼ  ປູ່ຽນແປງໃຊ້ກ ດໝາຍສະບັບ 
ໃໝູ່. ປະຕິທິນແຕູ່ລະໜ້າສາມາດນໍາເອ າຮ ບພາບ  
ແລະ ເນ ື້ອໃນ ດັດປັບເປັນເຄ ົ່ອງມ ສ ົ່ສານປະເພດ 
ຕ່າງໆໄດ້ເຊັົ່ນ: ໂປສ໌ເຕີື້, ແຜູ່ນພັບ, ສ້າງເປັນວີດີໂອ
ປະກອບສຽງອ່ານເນ ື້ອໃນ ແລະ ສັງລວມເປັນ 

ປຶື້ມຄ ູ່ມ ປະຕິທິນແຕູ່ລະປີ.  

3 .  ໄລຍະເວລາໃນການຝຶກອົບຮົມ 

ສໍາລັບໄລຍະເວລາໃນການຈັດຝຶກອ ບຮ ມສໍາລັບຄ ູ່ມ ສະບັບນີື້ແມູ່ນມີດັົ່ງນີື້: 
 2 ມ ື້ສໍາລັບການຝຶກອ ບຮ ມກຽ່ວກັບເນ ື້ອໃນ 
 1 ມ ື້ສໍາລັບການວາງແຜນ 
 
 ແຕູ່ຖ້າຫາກອ ງການໃດຫາກຕອ້ງການເນັື້ນໃນຂອດຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນການລ ງເຜີຍແຜູ່ໃນຂັື້ນ
ບ້ານແມູ່ນສາມາດເພີົ່ມເວລາການຝຶກອ ບຮ ມທີົ່ໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶື້ນຄ : 3 ມ ື້ສໍາລັບການຝຶກທິດສະດີ, 1 ມ ື້ໃນການຝກຶຊ້ອມ ແລະ 
ກະກຽມລ ງບ້ານ, 1 ມ ື້ສໍາລັບການລ ງສາທິດຕ ວຈິງຢ ູ່ຂັື້ນບ້ານ. ເບິົ່ງການຝຶກອ ບຮ ມ ການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກ ດໝາຍໃນປີທີົ່ຜ່ານມາ
ໄດ້ທີົ່ນີື້: https://youtu.be/9eKlF2cvUWw 

I. ພາກສະເໜ ີ
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https://youtu.be/9eKlF2cvUWw


 

 

4 .  ອຸປະກອນ 

ສໍາລັບບາງອຸປະກອນທີົ່ນໍາໃຊ້ເຂ ື້າໃນການຝຶກອ ບຮ ມນີື້ປະກອບດ້ວຍ: 

ສໍາລັບສະຖານທີົ່ຫາກເປັນໄປໄດ້ ແມູ່ນຈະຕ້ອງເປັນພ ື້ນທີົ່ກວ້າງ, ສາມາດຈັດກິດຈະກໍາໄດ້ ເພາະວ່າ ມັນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ພ ື້ນທີົ່
ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ, ຝາຫ້ອງສາມາດຈັດວາງ ແລະ ຕິດໂປສ໌ເຕີຕ່າງໆໄດ້.  

5 .  ສະຖານທີີ່ 
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ປະຕິທິນກ ດໝາຍປີ 2023 ເຈ້ຍຂະໜາດ A0 ໂປສ໌ເຕີໜ້າປະຕິທິນກ ດໝາຍປີ 2023 ທັງ 6 ໜ້າ 

ເຈ້ຍບັດຄໍາ 3 ສີ (ຂຽວ, ເຫຼ ອງ, ບ ວ) ບິກເຟີດສ ີ

ສໍສີທຽນ 

ມີດຕັດ ສະກ໋ອດເຈ້ຍ ວິດີໂອທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ  



 

 

II. ພາກເນືື້ອໃນ 
1.  ການໄດຮ້ັບສິດນຳໃຊທີ້ີ່ດນິ 

ສໍາລັບຫ ວຂໍື້ນີື້ແມູ່ນ ເນັື້ນກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນຂອງພ ນລະເມ ອງລາວວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນໃນກໍລະນີໃດ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຫຼາຍພ ື້ນທີົ່ກໍົ່ບອກວ່າ ມີຄ ນທີົ່ບໍົ່ແມູ່ນພ ນ 
ລະເມ ອງລາວເຂ ື້າມາ ແລ້ວຕ້ອງການຢາກໄດ້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນ ແລ້ວເຂ າເຈ ື້າມີສິດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບສິດ 
ນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນບໍົ່ ແລະ ຖ້າມີສິດແມູ່ນຈະໄດ້ຮັບໃນກໍລະນີໃດ? ສະນັື້ນ, ຮ ບນີື້ກໍົ່ໄດ້ເນັື້ນໃສູ່ວ່າຖ້າບໍົ່
ແມູ່ນພ ນລະເມ ອງລາວ ຈະສາມາດໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນດ້ວຍ 3 ກໍລະນີຄ : ເຊ ົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ
ທີົ່ດິນຂອງລັດ, ການຊ ື້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກໍານ ດ ແລະ ການເຊ ົ່າທີົ່ດິນຈາກພ ນ 
ລະເມ ອງລາວ ເຊິົ່ງລາຍລະອຽດຂອງແຕູ່ລະຮ ບແມູ່ນດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີື້: 

ອະທິບາຍຮ ບພາບ 
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 ຮ ບພາບທາງລຸູ່ມ: ເປນັຮ ບພາບທາໍອດິ ເພ ົ່ອເປັນການເປດີທາງໃຫກ້ບັບນັດາຮ ບພາບອອ້ມຂາ້ງ ເປນັຄ ນຕາ່ງປະເທດທີົ່
ມາກັບນາຍໜ້າ ເພ ົ່ອໂອ້ລ ມກັບນາຍບ້ານວ່າຢາກຊ ື້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນ ແລະ ນາຍບ້ານກໍົ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຖາມລາຍລາຍລະ 
ອຽດກັບພະນັກງານທີົ່ດິນເມ ອງທັງ 2 ຄ ນ, ເຊິົ່ງພະນັກງານຍິງ ອະທິບາຍວ່າ ຖ້າເປັນພ ນລະເມ ອງລາວຈະໄດ້ຮັບສິດນໍາ
ໃຊ້ທີົ່ດິນໃນກໍລະນີໃດ? ພະນັກງານຊາຍ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິິນຂອງ ຜ ້ທີົ່ບໍົ່ແມູ່ນພ ນລະ 
ເມ ອງລາວ ວ່າຈະໄດ້ໃນກໍລະນີໃດ? 

 

 ພະນກັງານຍງິ: ອະທບິາຍ ໃຫ້ນາຍໜາ້ ແລະ ຄ ນຕາ່ງປະເທດ ຕໍົ່ຈາກທີົ່ນາຍບາ້ນແນະນາໍມາວາ່ ຖາ້ເປນັພ ນລະເມ ອງ
ຈະໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນ ຕາມກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍທີົ່ດິນ ມາດຕາ 126 ໂດຍອີງຕາມເນ ື້ອໃນຕາມຮ ບ; 

 

 ພະນກັງານຊາຍ: ອະທບິາຍໃຫ້ນາຍໜາ້ ແລະ ຄ ນຕາ່ງປະເທດ ຕໍົ່ຈາກພະນກັງານຍງິ ແລະ ຕໍົ່ຈາກນາຍບາ້ນແນະນາໍໃຫ້
ອະທິບາຍວ່າ ຖ້າບໍົ່ແມູ່ນພ ນລະເມ ອງລາວ ສາມາດໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນໄດ້ທີົ່ປະກອບດ້ວຍ 3 ກໍລະນີຄ : ເຊ ົ່າ ຫຼ  ສໍາ
ປະທານທີົ່ດິນຂອງລັດ, ການຊ ື້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກໍານ ດ ແລະ ເຊ ົ່າທີົ່ດິນຈາກພ ນລະເມ ອງລາວ; 

 

 ຮ ບພາບເບ ື້ອງຊາ້ຍເທິງ: ໝາຍເຖິງການການໄດຮ້ບັສດິນາໍໃຊທ້ີົ່ດນິຂອງຜ ້ທີົ່ບໍົ່ແມູ່ນພ ນລະເມ ອງລາວ ດວ້ຍການ ເຊ ົ່າ ຫຼ  
ສໍາປະທານທີົ່ດິນຂອງລັດ ເພ ົ່ອຈຸດປະສ ງໃນການລ ງທຶນດ້ານກະສິກໍາ ຫຼ  ອຸດສາຫະກໍາ ເຊິົ່ງຈະໄດ້ຮັບໃບຕາດິນທີົ່ເປັນ
ໃບຕາດິນລັດ; 

 

 ຮ ບພາບກາງເທງິ: ໝາຍເຖິງ ການໄດຮ້ບັສດິນາໍໃຊ້ທີົ່ດນິຂອງຜ ້ທີົ່ບໍົ່ແມູ່ນພ ນລະເມ ອງລາວ ດວ້ຍການ ເຂ ື້າໄປປະສານ
ຫາພາກລັດ ເພ ົ່ອຊ ື້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກໍານ ດ ໂດຍມີຈຸດປະສ ງເພ ົ່ອການສ້າງເປັນບ້ານຈັດສັນ ຫຼ  
ຄອນໂດມີນຽມ; 

 

 ຮ ບພາບເບ ື້ອງຂວາເທິງ: ໝາຍເຖງິ ການໄດຮ້ບັສດິນາໍໃຊທ້ີົ່ດນິຂອງຜ ທ້ີົ່ບໍົ່ແມູ່ນພ ນລະເມ ອງລາວ ດວ້ຍການ ເຊ ົ່າທີົ່ດນິ
ຈາກພ ນລະເມ ອງລາວ. 
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1. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງສຶກສາ ກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
2. ສໍາລັບເວລາລ ງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂັື້ນບ້ານສາມາດຕັື້ງຄໍາຖາມສ ນທະນາງ່າຍໆກັບຊາວບ້ານໃນຊ່ວງ
ທີົ່ເຜີຍແຜູ່ເຊັົ່ນ: 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  

 ຊາວບ້ານພວກເຮ າໄດ້ຮັບສິດທີົ່ດິນມາແບບໃດແດູ່? 
 ການສ ບທອດມ ນມໍຣະດ ກຈາກພໍົ່ເຮັດໃຫ້ເຮ າໄດ້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນບໍົ່? 
 ເຄີຍເຫັນຄ ນຕ່າງປະເທດມາຊ ື້ດິນບໍົ່? 
 ພວກເຮ າຄິດວ່າຄ ນຕ່າງປະເທດຊ ື້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນນໍາຄ ນລາວໄດ້ບໍົ່? 

3. ໃນເວລາຝຶກອ ບຮ ມ ຫຼ  ລ ງເຜີຍແຜູ່ຂັື້ນບ້ານ ສາມາດຍ ກຕ ວຢູ່າງປະກອບແຕູ່ລະຢູ່າງໄດ້ ເພ ົ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າ
ຮ່ວມ ຫຼ  ຊຸມຊ ນເຫັນພາບຊັດເຈນຂຶື້ນ; 
4. ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊ ນເຂ ື້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ເວລາອະທິບາຍແມູ່ນສາມາດໃຊ້ຮ ບພາບໃນໜ້າປະຕິທິນນັື້ນປະກອບ
ເຂ ື້າໃນການອະທິບາຍ ຫຼ  ຖ້າມີປະຕິທິນຫຼາຍສະບັບແມູ່ນສາມາດເປີດໜ້າປະຕິທິນຫ ວຂໍື້ນີື້ໄວ້ໃນແຕູ່ລະບ່ອນ 
ເພ ົ່ອໃຫ້ປະຊາຊ ນຕິດຕາມເບິົ່ງໄປພ້ອມໆກັນໄດ້ (ໂດຍອາດຈະຖາມເພີົ່ມເຕີມວ່າ ເຂ າເຈ ື້າເຫັນຫຍັງແດູ່ໃນຮ ບ
ພາບ ແລະ ສ ົ່ໃຫ້ເຫັນຫຍັງ). 

ວທີິການ  

1. ແບູ່ງຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມອອກເປັນ 3 ກຸູ່ມແລ້ວໃຫ້ພວກເຂ າສ ນທະນາກັນກຽ່ວກັບຄໍາຖາມລຸູ່ມນີື້: 

 ໃນຄວາມເຂ ື້າໃຈຂອງທ່ານຄິດວ່າຄ ນລາວຈະໄດ້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນມາຈັກກໍລະນີ? 
 ຄ ນທີົ່ບໍົ່ແມູ່ນຄ ນລາວມີສິດໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນບໍົ່? ຖ້າໄດ້ແມູ່ນໄດ້ໃນກໍລະນີໃດ? ກໍາ

ນ ດໄວ້ໃນກ ດໝາຍໃດ? 

2. ຫັຼງຈາກນັື້ນໃຫ້ທຸກກຸູ່ມຂຶື້ນນໍາສະເໜີ;  
3. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກອະທິບາຍມາດຕາກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບໃນໜ້າ
ປະຕິທິນ; 
4. ສ ນທະນາກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຕ ົ່ມວ່າ ນອກຈາກຄໍາຖາມຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີປະເດັນໃດທີົ່ຕ້ອງໄດ້
ເອ າໃຈໃສູ່ຕ ົ່ມອີກບໍ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີົ່ອະທິບາຍຫ ວຂໍື້ນີື້ໃຫ້ແກູ່ກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍ. 
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2 .  ການຂ ື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ 

ໃນປະຕິກ ດໝາຍປີ 2021 ໄດ້ມີການນໍາສະເໜີຂັື້ນຕອນການຂຶື້ນທະບຽນທີົ່ດິນໂດຍອີງໃສູ່ກ ດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍທີົ່ດິນເລກທີ 70/ສພຊ ປີ 2019 ມາດຕາ 99-101, ສະນັື້ນ ໃນປີນີື້ເພ ົ່ອເປັນການ
ສ ບຕໍົ່ລ ງເລິກລາຍລະອຽດຂັື້ນຕອນຂອງການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໂດຍອີງໃສູ່ນິຕິກໍາລຸູ່ມກ ດ
ໝາຍທີົ່ອອກໃໝູ່ຄ ົ່ ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ສະບັບເລກທີ 0500/
ກຊສ, ລ ງວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022. 
ເພ ົ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັື້ນຕອນການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງແຕູ່
ລະຂັື້ນຕອນວ່າມີການດໍາເນີນການຄ ແນວໃດ ເຊັົ່ນ:  

ອະທິບາຍຮ ບພາບ 

1. ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແບບເປັນລະບ ບ ແມູ່ນຈະມີການກະກຽມຄ : ການແຈ້ງໃຫ້ມວນຊ ນຮັບຊາບ-ການປະ 
ຊາສໍາພັນ - ການນັດໝາຍຜ ້ຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນ; 
2. ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕາມການສະເໜີ ແມູ່ນຍ ົ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຕໍົ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ ບ່ອນທີົ່ດິນຕັື້ງຢ ູ່. ເຊິົ່ງຫັຼງຈາກນັື້ນ ທັງ 2 ລະບ ບນີື້ຈະມີຂັື້ນຕອນຂຶື້ນທະບຽນທີົ່ດິນຄ 
ກັນດັົ່ງນີື້: 
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 ຮ ບທ ີ1. ໝາຍເຖງິ ການດາໍເນນີການສອບຖາມສດິ ແລະ ເກບັກາໍຂໍື້ມ ນການໄດມ້າຂອງສດິຄອບຄອງ ແລະ ສດິນາໍໃຊ້
ທີົ່ດິນ; 

 

 ຮ ບທ ີ 2. ໝາຍເຖງິ ການສາໍຫຼວດວດັແທກທີົ່ດນິ ແລະ ການສາ້ງແຜນທີົ່ດນິສະເພາະຕອນ ເຊິົ່ງຈະປະກອບມກີານ
ວັດແທກຂອງພະນັກງານທີົ່ດິນຕາມຫຼັກເຂດທີົ່ຝັງໄວ້ ແລະ ມີການເຂ ື້າຮ່ວມຂອງຜ ້ທີົ່ມີທີົ່ດິນຂ້າງຄຽງ ພ້ອມທັງມີການ
ສ້າງແບບພິມຕອນດິນ ແລະ ລ ງລາຍເຊັນຂອງພະນັກງານວັດແທກ ແລະ ເຈ ື້າຂອງທີົ່ດິນຂ້າງຄຽງ; 

 

 ຮ ບທ ີ3. ໝາຍເຖງິ ການກວດກາສາໍນວນເອກະສານ ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ທາງດາ້ນເຕກັນກິ ໂດຍອງີໃສູ່
ແຜນວາດຕອນດິນ ແລະ ຂໍື້ມ ນໃນການວັດແທກ; 

 

 ຮ ບທ ີ4. ໝາຍເຖງິ ການອອກແຈງ້ການຫາຜ ້ຄດັຄາ້ນ ເຊິົ່ງມກີາໍນ ດເວລາ 30 ວນັ; 
 

 ຮ ບທ ີ4.1  ໝາຍເຖິງ ເມ ົ່ອມຜີ ຄ້ດັຄາ້ນ ການອອກໃບຕາດນິຂອງຕອນດນິດັົ່ງກາ່ວ ແມູ່ນຈະຕອ້ງໄດໂ້ຈະການອອກໃບ
ຕາດິນ ເພ ົ່ອແກ້ໄຂກ່ອນ; 

 

 ຮ ບທ ີ5. ໝາຍເຖິງ ການພຈິາລະນາການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ເຊິົ່ງເຈ ື້າໜາ້ທີົ່ ທີົ່ດນິຈະພຈິາລະນາຕາມຂໍື້ມ ນຫຼກັ
ຖານຕ່າງໆ ຖ້າຫາກຄ ບຖ້ວນແລ້ວ ຈະດໍາເນີນການພິມໃບຕາດິນຕາມແບບພິມທີົ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ ແລະ ລ ງລາຍເຊັນ
ຮັບຮອງ; 

 

 ຮ ບທ ີ6. ໝາຍເຖງິ ຂັື້ນຕອນສດຸທາ້ຍຄ ການມອບ-ຮັບໃບຕາດິນ. 

ວທີິການ  

1. ການສ ນທະນາສະພາກາເຟ  ຫຼ   development cafe; 
2. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕັື້ງຄໍາຖາມ:  
 

3. ເຊ ົ່ອມໂຍງການສ ນທະນາກ່ຽວກັບຫ ວຂໍື້ນັື້ນໃສູ່ບ່ອນອີງທາງດ້ານກ ດໝາຍ ແລະ ເປີດວິດີໂອ 
ມະຕິກ ມການເມ ອງສ ນກາງພັກກ່ຽວກັບການຮັບຮ ້ ແລະ ເຂ ື້າໃຈກ່ຽວກັບກໍາມະສິດຕໍົ່ກັບທີົ່ດິນ; 
4. ສ ນທະນາກ່ຽວກັບວິດີໂອເນັື້ນໃສູ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນໃນຂະບວນການປະຊາສໍາພັນ 
ກ່ອນການຂຶື້ນທະບຽນທີົ່ດິນ. 

 ທ່ານຄິດວ່າແມູ່ນຫຍັງຄ ສິົ່ງທີົ່ສາມາດນໍາມາອ້າງອີງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເຈ ື້າຂອງຕໍົ່ກັບທີົ່ດິນ? 
 ເພ ົ່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍົ່ໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການນໍາໃຊທີ້ົ່ດິນຕາມປະເພນີທ່ານຈະ

ເຮັດແນວໃດ?  
 ຫາກມີຄໍາຖາມ ຈາກຊຸມຊ ນວ່າ …ພວກເຮ າຍັງບໍົ່ທັນຢາກອອກໃບຕາດິນເທ ົ່ອ, ໃຊ້ແບບເກ ົ່າ

ກໍົ່ບໍົ່ມີບັນຫາຫຍັງ… ທ່ານຈະຕອບວ່າແນວໃດ? 
 ເປັນຫຍັງ ຈຶົ່ງຕ້ອງຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ? 
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1. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງຕັື້ງຄໍາຖາມ ໃຫ້ເປັນຄໍາຖາມເປີດ  ແລະ  ອະທິບາຍໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຮ ້ວ່າ 
ການຕອບ  ແລະ  ການສ ນທະນາຫາລ ກ່ຽວກັບຄໍາຖາມນີື້ ແມູ່ນສາມາດມີຫຼາຍຄໍາຕອບທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ  ແລະ  
ມັນບໍົ່ມີຄໍາຕອບທີົ່ຖ ກ  ຫຼ   ຄໍາຕອບທີົ່ຜິດ; ພ້ອມທັງ ຊຸກຍ ້ໃຫ້ທຸກຄ ນມີສ່ວນຮ່ວມ  ແລະ  ປະກອບຄໍາຄິດ
ເຫັນ. ຄ ຝຶກຕ້ອງມີວິທີການລະດ ມໃຫ້ຜ ້ທີົ່ບໍົ່ມັກອອກ ຄໍາຄິດເຫັນ ໃຫ້ອອກຄໍາຄິດເຫັນຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ປິດ
ທ້າຍດ້ວຍການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບ່ອນອີງທາງດ້ານກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຫ ວຂໍື້; 
 

2. ການເປີດວິດີໂອສາມາດຢຸດເປັນຈັງຫວະຕາມແຕູ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງການຂຶື້ນທະບຽນທີົ່ດິນ ແລະ ສ ນທະນາ
ກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ; 
 

3. ໃນການສ ນທະນາ ພະຍາຍາມໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມເຂ ື້າໃຈວ່າ ກ່ອນທີົ່ຈະເວ ື້າກ່ຽວກັບ ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບ
ຕາດິນ ຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ ກໍາມະສິດຕໍົ່ກັບທີົ່ດິນ ເປັນຂໍື້ມ ນທີົ່ສໍາຄັນທີົ່ປະຊາຊ ນຄວນຈະຮ ້ ໂດຍສະເພາະ ສິດ, 
ພັນທະ ຂອງເຂ າເຈ ື້າຕໍົ່ກັບທີົ່ດິນ ແລະ ມີເອກະສານອັນໃດແດູ່ທີົ່ເຂ າເຈ ື້າສາມາດນໍາໃຊ້ເພ ົ່ອຢັື້ງຢ ນສິດໄດ້ໃນກໍ 
ລະນີທີົ່ເຂ າເຈ ື້າບໍົ່ທັນມີໃບຕາດິນ; 
 

4. ເນ ົ່ອງຈາກວິດີໂອທີົ່ເປີດນັື້ນ ເປັນການແນະນໍາກ່ຽວກັບ ຂັື້ນຕອນການຂ ື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນແບບເປັນ
ລະບ ບ ສະນັື້ນ ຄ ຝຶກ ຫຼ  ຜ ້ທີົ່ຈະນໍາເອ າວິດີໂອນີື້ ໄປເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ແກູ່ຊຸມຊ ນ ຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມໄດ້
ຮັບຮ ້ໃນຈຸດນີື້; 
 

5. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງສຶກສາ ກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບໃນໜ້າປະຕິທິນ. 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  
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3 .  ການຈັດການ  ການບຳບັດສານເຄມ ີແລະ ສິີ່ງເສດເຫ ືອ 

ສໍາລັບຫ ວຂໍື້ນີື້ແມູ່ນເພ ົ່ອໃຫ້ຕໍົ່ເນ ົ່ອງຈາກຫ ວຂໍື້ຜ ນກະທ ບຂອງການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂ ື້າໃນວຽກງານ
ກະສິກໍາ ແລະ ວິທີຫຼຸດຜ່ອນໃນປະຕິທິນກ ດໝາຍປີ 2022 ທີົ່ໄດ້ເນັື້ນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງບັນດາຜ ້ລ ງທຶນດ້ານກະສິກໍາ, ເຊິົ່ງໃນປີນີື້ແມູ່ນເນັື້ນໃສູ່ ຂໍື້ຫ້າມທ ົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ຢາປາບ
ສັດຕ ພ ດ ແລະ ສິົ່ງເສດເຫຼ ອຈາກຢາປາບສັດຕ ພ ດ, ການບໍາບັດສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມີເປັນພິດ ແລະ 
ອັນຕະລາຍ, ການເກັບຮັກສາສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມີອັນຕະລາຍ ແລະ ການກໍາຈັດສິົ່ງເສດເຫຼ ອ ທີົ່ລວມ
ທັງການນໍາໃຊ້ຂອງປະຊາຊ ນເຂ ື້າໃນການເຮັດກະສິກໍາ.   

ອະທິບາຍຮ ບພາບ 

 ຮ ບພາບທ ີ1 ຂໍື້ຫາ້ມ (4 ວ ງມ ນນອ້ຍ: ຮ ບດາ້ນຊາ້ຍມ ): ໝາຍເຖງິ  ພະນກັງານ ກາໍລງັເຜຍີແຜູ່ຂໍື້ມ ນຂອງ 4 ຂໍື້ຫາ້ມທ ົ່ວ
ໄປ ກ່ຽວກັບ ຢາປາບສັດຕ ພ ດ ເຊັົ່ນ: ຫ້າມ ບຸກຄ ນ, ນິຕິບຸກຄ ນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີື້: ຖິື້ມ, ລ້າງ ຫຼ  ຖອກ 
ສິົ່ງເສດເຫຼ ອຢາປາບສັດຕ ພ ດ ລ ງແຫຼົ່ງນໍື້າ ແລະ ເຂດຊຸມຊ ນ; 

 ຮ ບພາບທ ີ2: ພະນກັງານສອງຄ ນທີົ່ໃສູ່ຊດຸປອ້ງກນັ ແມູ່ນກຽມພອ້ມປະຕບິດັໜາ້ທີົ່ໃນການບາໍບດັສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມທີີົ່ເປນັ
ພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ເຊັົ່ນ: ຢາປາບສັດຕ ພ ດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ. ສ່ວນດ້ານຫຼັງຂອງພະນັກງານນັື້ນ ແມູ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ປະຊາຊ ນ ກໍາລັງ ສີດສານຄາມີ (ຢາປາບສັດຕ ພ ດ) ໃສູ່ສວນ ມັນຕ ື້ນ; 

 ຮ ບພາບທ ີ3 ດາ້ນເທງິ ຊາ້ຍມ : ແມູ່ນຂມຸບໍາໍບັດ ຂີື້ເຫຍ ື້ອ ແລະ ສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມເີປນັນພດິ ແລະ ອັນຕະລາຍ; 
 ຮ ບພາບທ ີ4 ດາ້ນເທງິ ຂວາມ : ເປນັຈດຸເກບັມຽ້ນຂີື້ເຫຍ ື້ອເປນັລະບຽບ; 
 ຮ ບພາບທ ີ5 ດາ້ນລຸູ່ມ ຊາ້ຍມ : ແມູ່ນຮ ບສະແດງເຖງິ ການແຍກຂີື້ເຫຍ ື້ອ; 
 ຮ ບພາບທ ີ6 ດາ້ນລຸູ່ມ ຂວາມ : ແມູ່ນຮ ບສະແດງເຖງິບໍົ່ລະບ ບການບາໍບດັນໍື້າເປ ອນ. 
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ວທີິການ  

1. ເປີດວິດີໂອ: ຜ ນກະທ ບຈາກການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ໃນລາວ ເພ ົ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າ
ຮ່ວມເຫັນກ່ຽວກັບຜ ນຮ້າຍຂອງສານເຄມີ; 
2. ໃນຊ່ວງທີົ່ເປີດວິດີໂອ ໃຫ້ຢຸດວິດີໂອເປັນຊ່ວງ ແລ້ວນໍາພາຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມສ ນທະນາ; 
3. ສະຫຼຸບວິດີໂອ ໂດຍການເນັື້ນໃຫ້ເຫັນຜ ນຮ້າຍຂອງສານເຄມີ ຫັຼງຈາກນັື້ນຕັື້ງຄໍາຖາມກັບຜ ້ເຂ ື້າ
ຮ່ວມວ່າ: ການຫຼຸດຜ່ອນຜ ນຮ້າຍເຫຼ ົ່ານີື້ພວກເຮ າຄວນຈະເຮັດແນວໃດ? 
4. ນໍາສະເໜີຮ ບພາບໜ້າປະຕິທິນ ທີົ່ສ ົ່ເຖິງວິທີການຈັດການ ແລະ ບໍາບັດ ພ້ອມທັງນໍາສະເໜີມາດຕາ
ກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  

1. ນອກຈາກວິທີການດັົ່ງຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີການ ແບູ່ງຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມອອກເປັນສອງກຸູ່ມ: 

2. ໃນຊ່ວງທີົ່ຕັື້ງຄໍາຖາມສ ນທະນາກັບວິດີໂອ ແມູ່ນໃຫ້ຊາວບ້ານມີຄໍາເຫັນ ແລະ ມີຄໍາຕອບ, ບໍົ່ຄວນເປີດວິດີໂອ
ຍາວຈ ນຈ ບເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຈັບປະເດັນສໍາຄັນບໍົ່ໄດ້ ແລະ ໜ້າເບ ົ່ອ; 
3. ນອກຈາກຜ ນກະທ ບຕໍົ່ກັບເລ ົ່ອງຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ຜ ນລະປ ກແລ້ວ, ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດເວ ື້າ
ເຖິງຜ ນກະທ ບອ ົ່ນອີກເຊັົ່ນວ່າ: ດິນເຊ ົ່ອມຄຸນນະພາບ, ຜ ນກະທ ບຕໍົ່ກັບສິົ່ງແວດລ້ອມ, ແຫຼົ່ງອາຫານ, ສັດ... 
4. ສາມາດໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຂຶື້ນມາອະທິບາຍຮ ບພາບໜ້າປະຕິທິນຕາມຄວາມເຂ ື້າໃຈຂອງພວກເຂ າ ເພ ົ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າ
ຮ່ວມມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການໃຫ້ຄວາມຮ ້; 
5. ເພ ົ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ ຫຼ  ຊຸມຊ ນເຫັນເຖິງຜ ນເສຍຂອງການຖິື້ມ ຫຼ  ກໍາຈັດສິົ່ງເສດເຫຼ ອທີົ່ບໍົ່ຖ ກຕ້ອງ ຄ ຝຶກສາ 
ມາດຍ ກຕ ວຢູ່າງ ກໍລະນີສຶກສາມາແບູ່ງປັນໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຟັງຕ ົ່ມໄດ້ເຊັົ່ນ: ກໍລະນີປາຕາຍຢ ູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ເນ ົ່ອງຈາກມີການປູ່ອຍນໍື້າເປ ື້ອນຈາກ ໂຮງງານຜະລີດເຈ້ຍຂອງຈີນ, ການປ ກກ້ວຍຢ ູ່ແຂວງພາກເໜ ອຂອງລາວ.  
6. ພ້ອມນັື້ນຄ ຝຶກສາມາດແນະນໍາແຫຼົ່ງຂໍື້ມ ນອ່ານເພີົ່ມເຕີມໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມເບິົ່ງຕ ົ່ມໄດ້ເຊັົ່ນ ປຶື້ມກະຕ ນແນະນໍາກ່ຽວ
ກັບຜ ນກະທ ບຈາກການນໍາໃຊສ້ານເຄມີຂອງອ ງການ CCL ແລະ ອ ົ່ນໆ.  

 ກຸູ່ມທີ 1) ສະແດງບ ດບາດ (ທີົ່ບໍົ່ມີສຽງ) ຕໍົ່ກັບການຈັດການຂີື້ເຫຍ ື້ອ ແລະ ສີດຢາ ທີົ່ບໍົ່ຖ ກວິທີ; ຫັຼງຈາກ
ນັື້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນເຊ ື້ອພະຍາດ ເນ ົ່ອງຈາກໃຊ້ນໍື້າທີົ່ຕ ນເອງຖິື້ມຂີື້ເຫຍ ື້ອອັນຕະລາຍໃສູ່ ແລະ ເວລາໄປ
ສີດຢາບໍົ່ໄດ້ໃສູ່ຊຸດປ້ອງກັນ;  

 ກຸູ່ມທີ 2) ຄ ຝຶກເອ າຮ ບພາບປະຕິທິນຫ ວຂໍື້ນີື້ໃຫ້ເບິົ່ງ ແລ້ວໃຫ້ສະແດງບ ດບາດຕາມຮ ບພາບ ເພ ົ່ອສ ົ່ໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ວິທີການຈັດການ, ການບໍາບັດສານເຄມີ ແລະ ສິົ່ງເສດເຫຼ ອ ທີົ່ຖ ກຕ້ອງ; 

 ໃຫ້ກຸູ່ມທີ 1 ສະແດງກ່ອນ; ຫັຼງຈາກກຸູ່ມທີ 1 ສະແດງແລວ້ ຄ ຝຶກຖາມຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມວ່າກຸູ່ມນີື້ສະແດງກ່ຽວ
ກັບຫຍັງ, ເຫັນຫຍັງແດູ່, ຜ ້ທີົ່ສະແດງກໍາລັງສ ົ່ເຖິງຫຍັງ? 

 ຫາກຜ ້ຊ ມເຫັນວ່າ ນັກສະແດງຢ ູ່ພາຍໃນກຸູ່ມຍັງເຮັດບໍົ່ໄດ້ດີ ຜ ້ຊ ມສາມາດສະເໜີ ເພ ົ່ອສະແດງຄ ນໄດ້ (1-
2 ຄັື້ງ); 

 ຫັຼງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ ກຸູ່ມທີ 2 ຂ ື້ນມາສະແດງ ໂດຍມີການໃຊ້ສຽງ (ຫັຼງຈາກສະແເດງ ແລ້ວ ແມູ່ນໃຫ້ດໍາເນີນ
ຄ ກັນກັບ ກຸູ່ມທີ 1); 

 ຫັຼງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກນໍາພາສ ນທະນາກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ ເພ ົ່ອສະຫຼຸບກ່ຽວກັບ ການສະແເດງລະຄອນ ແລ້ວ
ເຊ ົ່ອມໂຍູ່ງໃສູ່ກັບມາດຕາຕ່າງໆຂອງຫ ວຂໍື້ນີື້. 
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4.  ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຟ ື້ນຟ ປ່າໄມຂັ້ັ້ນບ້ານ 

ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊ ນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນ 
ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ການຟ ື້ນຟ ປູ່າໄມ້, ການປ ກປູ່າ ແລະ ຜ ນກະທ ບຈາກການທໍາລາຍປູ່າໄມ້. 

ອະທິບາຍຮ ບພາບ 

 ຮ ບພາບທ ີ1: ພາບລວມຂອງຊບັພະຍາກອນປູ່າໄມທ້ີົ່ຖ ກທາໍລາຍ ແລະ ເຊ ົ່ອມໂຊມ; 
 ຮ ບພາບທ ີ 2: ຫຼງັຈາກທີົ່ຊບັພະຍາກອນປູ່າໄມຖ້ ກທາໍລາຍ ພະນກັງານພາກລດັ ແລະ 

ປະຊາຊ ນ ໄດ້ລ ງພ ື້ນທີົ່ໂຕຈິງ ເພ ົ່ອຮັບຮ ້ເຖິງບັນຫາ ແລະ ຈະມີການວາງແຜນເປີດກອງປະຊຸມ 
ປຶກສາຫາລ ຮ່ວມ ກັນໃນການຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ; 

 ຮ ບພາບທ ີ 3 (ດາ້ນລຸູ່ມ): ພະນກັງານວຊິາການປູ່າໄມ ້ ກາໍລງັປະຊມຸຮວ່ມກບັ ປະຊາຊ ນທີົ່
ປະກອບມີ 3 ກຸູ່ມ: ກຸູ່ມອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ, ກຸູ່ມແມູ່ຍິງ ແລະ ກ ຸ່ມຜ ້ຊາຍ ເພ ົ່ອປຶກສາ
ຫາລ  ກ່ຽວກັບບັນຫາປູ່າໄມ້ທີົ່ເຊ ົ່ອມໂຊມ ແລະ ຊອກວິທີທາງແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ 
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ວທີິການ  
1. ນໍາພາຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຫຼິື້ນກິດຈະກໍາ ເຊ ື້ອພະຍາດ ໂດຍວິທີການຫຼິື້ນໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີື້: 

2. ຖ້າຫາກກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍເປັນຊາວບ້ານ ສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີການ ແບູ່ງເປັນ 4 ກຸູ່ມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການ
ເລ ົ່າເລ ົ່ອງ; 
 

3. ຢ ູ່ພາຍໃນກຸູ່ມແມູ່ນໃຫ້ແຕູ່ລະຄ ນເລ ົ່າເລ ົ່ອງສະຖານທີົ່ທໍາມະຊາດຂອງບ້ານຕ ນເອງ ຫຼ  ສະຖານທີົ່ ທີົ່ຕ ນ
ເອງມັນທີົ່ສຸດ ເຊັົ່ນ: ແມູ່ນໍື້າ, ປູ່າໄມ້ ຫຼ  ຊຸມຊ ນ ແລະ ອ ົ່ນໆ ໃຫ້ກັນຟັງວ່າ ໃນອະດີດ, ປັດຈຸບັນ ເປັນແນວ 
ໃດ ແລະ ໃນອະນາຄ ດ ຢາກເຫັນສະຖານທີົ່ນັື້ນໆເປັນແນວໃດ? 

 ແບູ່ງເຈ້ຍເອ 4 ໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຄ ນລະໃບ; ໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຢາຍເຈ້ຍເປັນວ ງມ ນໃຫູ່ຍ ແລະ ຫ່າງ
ກັນປະມານ 2 ແມັດ, ທຸກຄ ນຢຽບເຈ້ຍຂອງຕ ນເອງໄວ້ (ເຮ ອນຂອງຕ ນເອງ); 

 ໃຫ້ຜ ້ໜຶົ່ງອາສາສະໝັກສະຫຼະເຮ ອນຂອງຕ ນເອງ ອອກມາເປັນຄ ນຕິດພະຍາດ(ສາມາດເລ ອກ
ໄດ້ທ່າທາງໄດ້ວ່າຢາກເປັນທ່າແບບໃດ); 

 ຄ ນຕິດເຊ ື້ອຈະຕ້ອງຊອກເຂ ື້າເຮ ອນທີົ່ບໍົ່ມີຄ ນຢ ູ່ ແລະ ທຸກຄ ນຈະຕ້ອງແລູ່ນໄປຍາດເຂ ື້າເຮ ອນຫັຼງ
ທີົ່ຄ ນຕິດເຊ ື້ອກໍາລັງຊິເຂ ື້ື້າ ເຊິົ່ງທຸກຄ ນຈະຕ້ອງຊ່ວຍກັນເພ ົ່ອບໍົ່ໃຫ້ຄ ນເຂ ື້າເຮ ອນໄດ້ (ເພາະຖ້າ
ຄ ນເຂ ື້າເຮ ອນໄດ້ເຮ ອນທຸກຫັຼງຈະຕິດເຊ ື້ອພະຍາດທັງໝ ດ); 

 ຖ້າຄ ນເຂ ື້າເຮ ອນໄດ້ແລ້ວທຸກຄ ນຈະເຮັດທ່າດຽວກັບຄ ນຕິດເຊ ື້ອ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຫາອາສາສະ
ໝັກຄ ນໃໝູ່ ເພ ົ່ອມາເປັນຄ ນຕິດເຊ ື້ອ ແລະ ປະຕິບັດໃນຮ ບແບບເກ ົ່າແຕູ່ເລ ອກທ່າທາງຕິດເຊ ື້ອ 
ໃໝູ່; 

 ຮອບທໍາອິດໃຫ້ພວກເຂ າຫິຼື້ນໂດຍທີົ່ບໍົ່ຕ້ອງວາງແຜນ, ຫັຼງຈາກນັື້ນຮອບທີ 2 ໃຫ້ພວກເຂ າວາງ
ແຜນກັນກ່ອນ; 

 ຫິຼື້ນປະມານ 3- 4 ຮອບ ແລ້ວນໍາພາຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມມາສ ນທະນາກ່ຽວກັບເກມຄ : ເກມນີື້ໄດ້ສ ົ່ໃຫ້
ພວກເຮ າເຫັນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງພວກເຮ າຕ້ອງປ ກປ້ອງບ້ານຊ່ວຍກັນ? ເປັນຫຍັງຄ ນຕິດເຊ ື້ອຈຶົ່ງ
ເຂ ື້າບ້ານໄດ້?ເປັນຫຍັງຕ້ອງວາງແຜນ? ມີໃຜແດູ່ເຂ ື້າຮ່ວມວາງແຜນ? ເກມນີື້ໄດ້ສ ົ່ໃຫ້ເຫັນບັນຫາ
ຫຍັງທີົ່ເກີດຂຶື້ນໃນຊຸມຊ ນຂອງທ່ານ? 

 ສະຫຼຸບເກມໂດຍສ ົ່ເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊ ນໃນການປ ກປັກຮັກສາປູ່າໄມ້ຮ່ວມກນັ; 
 ເນັື້ນການສ ນທະນາໂດຍ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ ້ເຖິງ ສະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ຈາກ

ຊຸມຊ ນ ວ່າໃນອະດີດປູ່າໄມ້ ເປັນແນວໃດ, ປັດຈຸບັນມີການປູ່ຽນແປງແນວໃດ ແລະ ໃນອານາ
ຄ ດ ເພ ົ່ອໃຫ້ປູ່າໄມ້ມີຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນ ຄວນມີການຄຸ້ມຄອງຄ ແນວໃດອີງຕາມຄໍາເຫັນຂອງ
ຊຸມຊ ນ. 

 ຮ ບພາບທ ີ 4 (ດາ້ນເທງິ): ພາຍຫຼັງທີົ່ໄດປ້ະຊມຸຮວ່ມກນັ ແລະ ມແີຜນລະອຽດໃນການຄຸມ້ຄອງປູ່າໄມ້
ຂັື້ນບ້ານແລ້ວ, ວິຊາການ ແລະ ປະຊາຊ ນ ໄດ້ລ ງພ ື້ນທີົ່ໂຕຈິງເພ ົ່ອປ ກໄມ້ໃສູ່ບ່ອນທີົ່ພ ື້ນທີົ່ປູ່າໄມ້ເຊ ົ່ອມ
ໂຊມ ເພ ົ່ອເພີົ່ມເນ ື້ອທີົ່ປ ກຫຸ້ມປູ່າໄມ້;  

 ຮ ບພາບທ ີ 5 (ດາ້ນເທິງ): ຜ ນກະທ ບດາ້ນບວກຈາກການມແີຜນຟ ື້ນຟ ປູ່າໄມ ້ ແລະ ໄດຈ້ດັຕັື້ງປະຕບິດັ
ການປ ກປູ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປູ່າໄມ້ຂັື້ນບ້ານມີຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນປະກອບມີ: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ 
ດ້ານຊີວະນາໆພັນ ເເລະ ແມູ່ນໍື້າທີົ່ອຸດ ມສ ມບ ນ, ປະຊາຊ ນມີຊີວິດການເປັນຢ ູ່ທີົ່ດີ, ມີສຸຂະພາບທີົ່ດີ ນອກ
ນັື້ນຍັງມີບາງສ່ວນທີົ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕັດໄມ້ທີົ່ມີແບບແຜນເພ ົ່ອໄປນໍາໃຊ້ໃນວຽກສ່ວນລວມເຊັົ່ນ: 
ປຸກສ້າງຫ້ອງການບ້ານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ.  
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  

1. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງຊອກຫາສະຖານທີົ່ທີົ່ເໝາະສ ມ ແລະ ອະທິບາຍກະຕິກາພອ້ມທັງຍ ກຕ ວຢູ່າງໃຫ້
ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມເບິົ່ງ; 
2. ຜ ້ທີົ່ເປັນຄ ນຕິດເຊ ື້ອ ຕ້ອງຍ່າງຊ້າໆ ບໍົ່ໃຫ້ຍ່າງໄວ ຫຼ  ແລູ່ນ; 
3. ຖ້າຫາກຜ ້ເຂ ື້ື້າຮ່ວມສາມາດຫິຼື້ນໄດ້ໄວ ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດເພີົ່ມລະດັບຄວາມຍາກຂຶື້ນດ້ວຍການ
ເພີົ່ມຄ ນຕິດເຊ ື້ອເປັນ 2 ໂຕ; 
4. ອະທິບາຍພ້ອມທັງຍ ກໃຫ້ເຫັນວ່າເກມຄ ນຕິດເຊ ື້ອເປັນເກມທີົ່ສ ົ່ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສາມັກຄີໃນການປ ກປ້ອງ
ໝ ູ່ບ້ານລວມເຖິງປູ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນວິທີການທີົ່ດີທີົ່ສຸດ ແລະ ຈະເກີດຂຶື້ນບໍົ່ໄດ້ຈາກຄ ນ
ດຽວ ທຸກຄ ນຕ້ອງສາມັກຄີກັນ; 
5. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງສຶກສາກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບໃນໜ້າປະຕິທິນ; 
6. ໃນເວລາລ ງເຜີຍແຜູ່ຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ ສາມາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ວິທີການເລ ົ່າເລ ົ່ອງ ເພ ົ່ອໃຫ້ປະຊາຊ ນເລ ົ່າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບ
ສະພາບພ ື້ນທີົ່ປູ່າໄມ້ຂອງບ້ານເຂ າເຈ ື້າ; ໃນກໍລະນີຫາກມີເວລາພຽງພໍ ສາມາດໃຫ້ປະຊາຊ ນຢ ູ່ເປັນກຸູ່ມ ແລ້ວໃຫ້ເຂ າ 
ເຈ ື້າແຕ້ມພາບກ່ຽວກັບສະພາບຂອງປູ່າໄມ້ໄດ້ເຊັົ່ນ: ອະດີດເປັນແນວໃດ? ປັດຈຸບັນມີການປູ່ຽນແປງຄ ແນວໃດ?
ແລະ ໃນອະນາຄ ດເດເຂ າເຈ ື້າຕ້ອງການຢາກເຫັນປູ່າໄມ້ເປັນຄ ແນວໃດ?. 

4. ຫັຼງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ສະມາຊິກຢ ູ່ພາຍໃນກຸູ່ມເລ ອກວ່າຢ ູ່ພາຍໃນທີມຈະນໍາໃຊ້ວິທີການສະເໜີເລ ົ່ອງເລ ົ່ານັື້ນດ້ວຍ
ວິທີການໃດເຊັົ່ນ: ການແຕ້ມຮ ບ, ການເລ ົ່າເລ ົ່ອງ, ການສະແເດງລະຄອນ, ບ ດກອນ, ບ ດເພັງ ແລະ ອ ົ່ນໆ; 
 

5. ໃຊ້ວິທີການ Gallery walk ກໍົ່ຄ  ໃຫ້ຜ ້ໜຶົ່ງ ຫຼ  ສອງຄ ນ ທີົ່ເປັນຕ ວແທນຂອງກຸູ່ມປະຈໍາຢ ູ່ໃນທີົ່ຂອງຕ ນ
ເອງ ແລ້ວຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມກຸູ່ມອ ົ່ນໆຈະເປັນຜ ້ເຂ ື້າມາຊ ມ ແລະ ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ. ເຊິົ່ງແຕູ່ລະຮອບແມູ່ນຜ ້ນໍາ
ສະເໜີຈະມີເວລາ 5 ນາທີ ໃນການນໍາສະເໜີເລ ົ່ອງຂອງຕ ນເອງ ແລະ ອີກ 2 ນາທີ ໃນການຖາມ-ຕອບ. 
ການນໍາສະເໜີຈະດໍາເນີນໄປຕາມຂັື້ນຕອນໃນລັກສະນະນີື້ ຈ ນໄປເຖິງກຸູ່ມສຸດທ້າຍ; 
 

6. ຫັຼງຈາກນັື້ນ ຄ ຝຶກ ສັງລວມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ ແລ້ວເຊ ົ່ອມໂຍູ່ງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເກັບກໍາ
ຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ຈາກຊຸມຊ ນ ວ່າໃນອະດດີປູ່າໄມ້ ເປັນແນວໃດ, ປັດຈຸບັນມີການປູ່ຽນ 
ແປງແນວໃດ ແລະ ໃນອານາຄ ດ ເພ ົ່ອໃຫ້ປູ່າໄມ້ມີຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນ ຄວນມີການຄຸ້ມຄອງຄ ແນວໃດອີງຕາມ 
ຄໍາເຫັນຂອງຊຸມຊ ນ  ພ້ອມທັງຍ ກໃຫ້ເຫັນເຖິງນິຕິກໍາທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອີງຕາມຂໍື້ມ ນທີົ່ນໍາສະເໜີໃນໜ້າປະຕິທິນນີື້; 
 

7. ນໍາສະເໜີວິດີໂອ: ດິນແດນແສນຮັກ, ທີົ່ສ ົ່ເຖິງການອະນຸລັກເຄ ົ່ອງປູ່າຂອງດ ງ, ປ ກປັກຮັກສາປູ່າໄມ້ ແລະ 
ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້; 
 

8. ນໍາສະເໜີຮ ບພາບໜ້າປະຕິທິນ ແລະ ສະຫຼຸບເນ ື້ອໃນມາດຕາກ ດໝາຍໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບ ແລະ ວິດີໂອ. 
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5 .  ສິດສະເໝພີາບຍງິ- ຊາຍ ໃນການມຊີືີ່ໃນໃບຕາດນິ 

ເພ ົ່ອເປັນການຕໍົ່ເນ ົ່ອງຈາກການຂຶື້ນທະບຽນທີົ່ດິນ ສິົ່ງໜຶົ່ງທີົ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການອອກໃບຕາດິນ
ຄ  ໃຫ້ປະຊາຊ ນຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບສິດຂອງຕ ນເອງໃນການມີຊ ົ່ໃນໃບຕາດິນ ພ້ອມທັງຮ ້ຜ ນເສຍຖ້າ
ຫາກບໍົ່ມີຊ ົ່ໃນໃບຕາດິນ. ສະນັື້ນຫ ວຂໍື້ນີື້ແມູ່ນ ສ ົ່ເຖິງຄວາມສະເໝີພາບຂອງຍິງ-ຊາຍໃນການມີຊ ົ່
ໃນໃບຕາດິນ ລວມເຖິງຜ ນດີ ແລະ ຜ ນເສຍຂອງການບໍົ່ມີຊ ົ່ໃນໃບຕາດິນ, ຖ້າຫາກວ່າໃນໃບຕາ 
ດິນອອກຊ ົ່ແຕູ່ຝູ່າຍໃດຝູ່າຍໜຶົ່ງ ຝູ່າຍນັື້ນກໍົ່ສາມາດຊີື້ຂາດຕໍົ່ກັບທີົ່ດິນນັື້ນ ໂດຍບໍົ່ຕ້ອງຖາມຄວາມ
ເຫັນດີຂອງອີກຝູ່າຍ. ແຕູ່ຖ້າຫາກທັງສອງຝູ່າຍມີຊ ົ່ໃນໃບຕາດິນແລ້ວຄ  ຖ້າເປັນຊັບເດີມ ແມູ່ນ
ຕອນດິນຂອງໃຜ ກໍົ່ໃຫ້ອອກຊ ົ່ຂອງຝູ່າຍນັື້ນ ເຊິົ່ງກໍົ່ຈະຮັບປະກັນການຊີື້ຂາດຕໍົ່ກັບຊັບເດີມຂອງໃຜ
ມັນ; ສ່ວນສິນສ ມສ້າງ ແມູ່ນໃຫ້ອອກຊ ົ່ທັງຜ ວ ແລະ ເມຍ ເຊິົ່ງກໍົ່ົ່ຈະຮັບ ປະກັນສິດຮ່ວມກັນຕໍົ່
ກັບທີົ່ດິນທີົ່ເປັນສິນສ ມສ້າງ. 

ອະທິບາຍຮ ບພາບ 

 ຮ ບເບ ື້ອງຊາ້ຍ: ໝາຍເຖງິ ໃນກລໍະນທີີົ່ແມູ່ຍງິບໍົ່ມີຊ ົ່ໃນໃບຕາດນິ ທງັຊັບເດມີຂອງເມຍ, ຊັບເດີມຂອງຜ ວ ແລະ ສິນ
ສ ມສ້າງ ແມູ່ນອອກຊ ົ່ຂອງຜ ວຜ ້ດຽວ ເຊິົ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແມູ່ຍິງບໍົ່ມີສິດຕໍົ່ກັບທີົ່ດິນນັື້ນ ແລະ ເສຍຜ ນປະໂຫຍດ; 

 ຮ ບເບ ື້ອງຂວາ: ໝາຍເຖງິ ໃນກລໍະນທີງັສອງຝູ່າຍມຊີ ົ່ໃນໃບຕາດນິແລວ້ຄ  ຊບັເດມີຂອງໃຜກໍົ່ໃຫອ້ອກຊ ົ່ຂອງຝູ່າຍນັື້ນ, 
ສິນສ ມສ້າງໃຫ້ອອກຊ ົ່ທັງຜ ວ ແລະ ເມຍ ເຊິົ່ງຈະຮັບປະກັນການຊີື້ຂາດຕໍົ່ກັບຊັບເດີມຂອງໃຜມັນ ແລະ ຮັບປະກັນສິດ 
ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຕໍົ່ກັບທີົ່ດິນທີົ່ເປັນສິນສ ມສ້າງ. 
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ວທີິການ  
1. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກນໍາສະເໜີຫ ວຂໍື້ ແລະ ໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ 1 ຫຼ  2 ທ່ານຂຶື້ນມາສັງເກດຮ ບ

ພາບ ພ້ອມທັງອະທິບາຍຕາມຄວາມເຂ ື້າໃຈວ່າຫຼັງຈາກສັງເກດຮ ບພາບນັື້ນແລ້ວເຂ ື້າໃຈແນວໃດ
ກ່ຽວກັບຮ ບພາບ? 

 

2. ຫັຼງຈາກນັື້ນສ ນທະນາກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມອ ົ່ນວ່າພວກເຂ າເຂ ື້າໃຈແບບໃດ; 
 

3. ໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມແລກປູ່ຽນກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ຫຼ  ປະສ ບການຕ ວຈິງ ຈາກພ ື້ນທີົ່ເຮັດວຽກຂອງເຂ າເຈ ື້າ 
ກ່ຽວກັບປະເດັນການມີຊ ົ່ຂອງແມູ່ຍິງໃນໃບຕາດິນ (ເຊັົ່ນ: ມີເລ ົ່ອງໃດຈາກຊຸມຊ ນທີົ່ທ່ານຮ ້ຈັກບໍ ກ່ຽວ
ກັບ ການມີຊ ົ່ຂອງແມູ່ຍິງໃນໃບຕາດິນ? ທ່ານເຄີຍເຫັນບັນຫາ ຫຼ  ຂໍື້ຂັດແຍ້ງອັນໃດບໍທີົ່ເກີດຂ ື້ນທີົ່ພ ວ 
ພັນເຖິງ ການຮັບຮ ້ສິດຂອງແມູ່ຍິງຕໍົ່ກັບທີົ່ດິນ?) 
 

4. ຫັຼງຈາກມີການແລກປູ່ຽນຈາກຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ ຄ ຝຶກນໍາພາສ ນທະນາ ບາງຄໍາຖາມທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ ວຂໍື້
ເຊັົ່ນ:ເປັນຫຍັງ ການມີຊ ົ່ຂອງຍິງ-ຊາຍໃນໃບຕາດິນຈຶົ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ? ໃນກໍລະນີໃດ ຈຶົ່ງມີຊ ົ່ຂອງຍິງ-
ຊາຍໃນໃບຕາດິນ? ໃນກໍລະນີເປັນຊັບເດີມຂອງຝູ່າຍຍິງ, ຝູ່າຍຊາຍ ສາມາດສະເໜີໃຫ້ມີຊ ົ່ຢ ໃນກໍາມະ
ສິດຮ່ວມກັບຝູ່າຍຍິງ ໄດ້ບໍ? ຍ້ອນຫຍັງ?  
 

5. ນໍາສະເໜີອະທິບາຍຮ ບພາບດັົ່ງກ່າວ ແລະ ເນ ື້ອໃນກ ດໝາຍຕາມໜ້າປະຕິທິນ ໂດຍເນັື້ນໃຫ້ພວກ
ເຂ າເຫັນເຖິງສິດຂອງແມູ່ຍິງໃນການມີຊ ົ່ໃນໃບຕາດິນ ພ້ອມທັງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີຊ ົ່ໃນໃບຕາດິນ
ນັື້ນ, ນອກນັື້ນກໍົ່ຍ ກໃຫ້ເຫັນຜ ນກະທ ບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນຖ້າຫາກບໍົ່ມີຊ ົ່ໃນໃບຕາ 
ດິນໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບດັົ່ງກ່າວນັື້ນ? ຫັຼງຈາກອະທິບາຍແລ້ວເພ ົ່ອໃຫ້ເຂ ື້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກບັຫ ວຂໍື້ນີື້ 
ແມູ່ນນໍາສະເໜີວິດີໂອ: ນໍື້າໃຈນາງ ຫັຼງຈາກນັື້ນຕັື້ງຄໍາຖາມສ ນທະນາກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມວ່າ: 

 ວິດີໂອໄດ້ເວ ື້ື້າກ່ຽວກັບສິດຂອງແມູ່ຍິງຕອນໃດ? 
 ບັນຫາເກີດມາຈາກໃສ, ຍ້ອນຫຍັງ? 
 ແມູ່ຍິງມີສິດຫຍັງແດູ່? 
 ເປັນຫຍັງຜ ້ຊາຍຈຶົ່ງສາມາດເອ າໃບຕາດິນໄປຈໍານໍາໄດ້? 

6. ສຸດທ້າຍຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສະຫຼຸບເນ ື້ອໃນມາດຕາກ ດໝາຍຕາມໜ້າປະຕິທິນ. 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  

1. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງສຶກສາກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບໃນໜ້າປະຕິທິນ; 
 

2. ຄ ຝຶກສາມາດແນະນໍາບາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງພາກລັດ ທີົ່ພະຍາຍາມສ ົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມູ່ຍິງ 
ເພ ົ່ອເປ ື້າໝາຍການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນທຸກວຽກງານໃນສັງຄ ມ; 
 

3. ໃນເວລາລ ງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢ ູ່ຂັື້ນບ້ານສໍາລັບຫ ວຂໍື້ນີື້ ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດເລ ອກເອ າ
ຊາວບ້ານຍິງ-ຊາຍ ຂຶື້ນມາສັງເກດຮ ບພາບນີື້ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂ າອະທິບາຍຕາມຄວາມເຂ ື້າໃຈຂອງພວກເຂ າ; 
 

4. ຖ້າຫາກຢາກເນັື້ນໜັກຫ ວຂໍື້ນີື້ ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດນໍາໃຊ້ ວິດີໂອ: ການສ ົ່ງເສີມສິດຂອງແມູ່ຍິງ
ກ່ຽວກັບທີົ່ດິນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊຸມຊ ນ ພາກ 1 ແລະ ພາກ 2 ຂອງກຸູ່ມແລກປູ່ຽນຂໍື້ມ ນເລ ົ່ອງ
ທີົ່ດິນ LIWG ເຂ ື້າມາ ສະໜັບສະໜ ນໄດ້; 
 

5. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດຕັື້ງຄໍາຖາມສ ນທະນາກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມໃນວ ງໃຫູ່ຍໄດ້ວ່າ ໃນ 2 ຮ ບພາບນີື້ພວກ
ທ່ານມັກຮ ບພາບໃດຫຼາຍກວ່າ? ຍ້ອນເຫດຜ ນໃດ? 
 

6. ໃນຕອນທ້າຍຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງສະຫຼຸບໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມເຂ ື້າໃຈລະອຽດວ່າ: ຮ ບເບ ື້ອງຂວາມ ຄ ຮ ບ
ພາບທີົ່ຄວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພ ົ່ອຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນການມີຊ ົ່ໃນໃບຕາດິນ; 
 

7. ຄ ຝຶກສາມາດຍ ກຂໍື້ມ ນສໍາຄນັຂອງການປູ່ຽນແປງທີົ່ສໍາຄັນທີົ່ດິຂ ື້ນ ຂອງການສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຜັກດັນ ການມີຊ ົ່
ຂອງແມູ່ຍິງໃນໃບຕິດິນ. ຕ ວຢູ່າງ ຈາກຕ ວເລກສະຖິຕິກ່ອນໜ້ານີື້ ຂອງໂຄງການ ຂ ື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຂອງ 
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອ ງການ GIZ ໄດຊ້ີື້ໃຫເ້ຫນັວາ່ ຫາຼຍກວາ່ 60 ເປເີຊນັ ຂອງໃບຕາດນິໄດອ້ອກຊ ົ່ເປນັກາໍມະ
ສດິຂອງແມູ່ຍງິເອງ ຫຼ  ແມູ່ຍງິໄດອ້ອກຊ ົ່ເປນັກາໍມະສດິຮວ່ມກບັຄ ູ່ສ ມລ ດ (ສນິສ ມສາ້ງ).1 
 

8. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງສຶກສາກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບໃນໜ້າປະຕິທິນ. 
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…1 ບ ດສະຫຼຸບຫຍໍື້: ການປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບ ດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄ ມຕໍົ່ທີົ່ິດິນ…, ກຸູ່ມແລກປູ່ຽນຂໍື້ມ ນເລ ົ່ອງ 
ທີົ່ດິນ: https://bit.ly/3Da3U33     

https://bit.ly/3Da3U33


 

 

6 .  ຈັນຍາບັນ, ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງໜູ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍ້ຂັດແຍູ່ງຂັັ້ນບ້ານ 

ອະທິບາຍຮ ບພາບ 
ເພ ົ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສິດ ແລະ  ໜ້າທີົ່ຂອງໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງຂັື້ນບ້ານ ໃນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ ລວມທັງ ຈັນຍາບັນຂອງການເປັນຄະນະໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງຂັື້ນບ້ານ.  

 ຮ ບພາບທ ີ1 (5ວ ງມ ນນອ້ຍ): ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຈນັຍາບນັຂອງໜວ່ຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງ
ຂັື້ນບ້ານ; 

 ຮ ບພາບທ ີ2: ສະແດງໃຫ້ເຫນັເຖງິຕອນທີົ່ກາໍລງັດາໍເນີນການໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂດັແຍູ່ງຂັື້ນບາ້ນ ຊຶົ່ງ
ຈະເຮັດ ໃຫ້ເຫັນຮ ບແບບວິທີການໃນການຈັດແຈງບ່ອນນັົ່ງສໍາລັບຄ ູ່ກໍລະນີ; 

 ຮ ບພາບທ ີ3: ສະແດງໃຫ້ເຫນັເຖງິ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ຂອງໜວ່ຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂດັແຍູ່ງຂັື້ນບາ້ນ. 

17 

ຄ ູ່ມ ແນະນໍາ: ການຝຶກອ ບຮ ມນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກ ດໝາຍປີ 2023 



 

 

ວທີິການ  
1. ເປີດວິດີໂອ …ມານຫ ວໃຈ… (ເປີດຮອດແຕູ່ນາທີ ທີົ່ 02:47 ແລ້ວຢຸດ). ຫັຼງຈາກນັື້ນ ແບູ່ງຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ
ເປັນ 3 ກຸູ່ມ: ກຸູ່ມ 1 (ຜ ້ເປັນຫຼານ) ແລະ ກຸູ່ມ 2 (ຜ ້ເປັນລຸງ) ເປັນ ຄ ູ່ກໍລະນີ ກ່ຽວກັບຂໍື້ຂັດແຍູ່ງກ່ຽວກັບ
ທີົ່ດິນ ແລະ ກຸູ່ມທີ 3 ແມູ່ນ ໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງຂັື້ນບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານ; 
 

2. ໂດຍອີງໃສູ່ບັນຫາທີົ່ເກີດຂຶື້ນ ໃຫ້ທັງ ສາມກຸູ່ມສະແດງບ ດບາດ ໃນເວລາທີົ່ມາພ ບກັບ  ໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍ
ຂໍື້ຂັດແຍູ່ງຂັື້ນບ້ານ; 
 

3. ສ່ວນຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຜ ້ອ ົ່ນ ແມູ່ນໃຫ້ເປັນຜ ້ສັງເກດການ ການເຮັດໜ້າທີົ່ຂອງ ໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງຂັື້ນ
ບ້ານ ແລະ ສັງເກດການນໍາສະເໜີຂອງຄ ູ່ກໍລະນີວ່າແຕູ່ລະຝູ່າຍໃຊ້ເຫດຜ ນຫຍັງໃນການໂຕ້ແຍູ່ງ ແລະ 
ໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍສະແດງບ ດບາດໜ້າທີົ່ຂອງຕ ນເອງຄ ແນວໃດ; 
 

4. ຫາກຜ ້ສັງເກດການເຫັນວ່າ ໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍເຮັດໜ້າທີົ່ຍັງບໍົ່ໄດ້ດີ ແມູ່ນສາມາດສະເໜີມາປູ່ຽນ ເພ ົ່ອ
ສະແດງເປັນບ ດບາດແທນໄດ້; 
 

5. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເປີດວິດີໂອຄ ນໃຫ້ອີກຄັື້ງໜຶົ່ງແຕູ່ຕ ື້ນຈ ນຈ ບ ແລະ ເຊ ົ່ອມໂຍງໃສູ່ກັບ
ມາດຕາກ ດໝາຍພ້ອມທັງເນັື້ນໜັກໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບຈຸດທີົ່ຄວນເອ າໃຈໃສູ່ ໂດຍສະເພາະ ຂອດ
ຂອງ ໜ້າທີົ່ຂອງໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງຂັື້ນບ້ານ ໂດຍອີງຕາມສະພາບໃນແຕູ່ລະພ ື້ນທີົ່ ແລະ ເຊ ົ່ອມໃສູ່
ມາດຕາກ ດໝາຍຢ ູ່ໃນຫ ວຂໍື້ນີື້; 
 

6. ຫັຼງຈາກນັື້ນສ ນທະນາກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມກ່ຽວກັບການປະຕິບດັບ ດບາດຂອງແຕູ່ລະພາກສ່ວນວ່າເຫັນເປັນ
ແນວ? ຄ ກັບສະພາບຕ ວຈິງຂອງສັງຄ ມບໍົ່? ທ່ານຄິດວ່າການເປັນຄະນະໄກູ່ເກູ່ຍຄວນປະຕິບດັຕ ວແບບ
ໃດ? 
 

7. ຫັຼງຈາກນັື້ນ ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະຫຼຸບໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບ ແລະ ເນ ື້ອໃນກ ດໝາຍຕາມໜ້າ
ປະຕິທິນ. 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  

1. ຈັດສະຖານທີົ່ໃຫ້ຄ ກັບຫ້ອງໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງ; 
2. ໃນເວລາທີົ່ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕອ້ງຕິດຕາມຢູ່າງໃກ້ຊິດຖ້າຫາກຈຸດໃດທີົ່ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຄາ
ກໍົ່ສາມາດອະທິບາຍຕ ວຢູ່າງໃຫ້ໄດ້, ກະຕຸ້ນການມີອາລ ມຮ່ວມຂອງຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຕະຫຼອດເວລາ; 
3. ຄ ຝຶກສາມາດຢຸດເປັນຈັງຫວະ ເພ ົ່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບ ການສະແດງບ ດບາດ ຂອງແຕູ່ລະຝູ່າຍ ເພ ົ່ອຊີື້ແຈງ ຫຼ  
ໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມບໍົ່ອອກນອກປະເດັນ; 
4. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງສຶກສາກ ດໝາຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍອີງໃສູ່ຮ ບພາບໃນໜ້າປະຕິທິນ. 
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1.  ການແລກປ່ຽນກູ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີີ່ເກີດຂ ື້ນໃນພືື້ນທີີ່ 

 ເພ ົ່ອເປັນການແບູ່ງປັນຂໍື້ມ ນ ແລະ ບັນຫາທີົ່ເກີດຂຶື້ນໃນແຕູ່ລະພາກສ່ວນທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ; 
 ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຄັດເລ ອກຫ ວຂໍື້ໃນປະຕິທິນກ ດໝາຍທີົ່ຈະເນັື້ນໃນເວລາລ ງເຜີຍແຜູ່ກ ດໝາຍຢ ູ່

ທ້ອງຖິົ່ນນັື້ນໆ ໃຫ້ສາມາດເນັື້ນຫ ວຂໍື້ໃຫ້ຖ ກກັບສະພາບບັນຫາຂອງເຂດນັື້ນແທ້. 

ຈຸດປະສົງ 

ວທີິການ 
1. ແບູ່ງຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມອອກເປັນ 3 ກຸູ່ມໂດຍອີງໃສູ່ບັນດາອ ງກອນທີົ່ມາຈາກພ ື້ນທີົ່ດຽວກັນໃຫ້ຢ ູ່ກຸູ່ມດຽວ
ກັນ ແລ້ວໃຫ້ແຕູ່ລະພາກສ່ວນແບູ່ງປັນບັນຫາກ່ຽວກັບທີົ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການ 
ທໍາການຜະລິດກະສກິໍາ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມູ່ຍິງ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ... 
2. ຫັຼງຈາກສ ນທະນາກັນແລ້ວໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມສະຫຼຸບຂຽນໃສູ່ເຈ້ຍໃບໃຫູ່ຍ ແລ້ວໃຫ້ຕ່າງໜ້າກຸູ່ມຂຶື້ນນໍາ
ສະເໜີ; 
3. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະຫຼຸບບັນຫາຂອງທັງ 3 ກຸູ່ມ ແລ້ວເຊ ົ່ອມໂຍູ່ງໃສູ່ການວາງແຜນ. 
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III. ການວາງແຜນລົງເຜີຍແຜູ່ຂັັ້ນບ້ານ 



 

 

2 .  ການວາງແຜນແບບ SMART 

 ເພ ົ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມເຂ ື້າໃຈກ່ຽວກັບຫັຼກການຂອງການວາງແຜນທີົ່ມີຄວາມສ ມບ ນຫຼາຍທີົ່ສຸດ; 
 ເພ ົ່ອເປັນທິດທາງ ໃຫ້ກັບອ ງກອນທີົ່ມີແຜນໃນການນໍາເອ າປະຕິທິນກ ດໝາຍໄປເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ກັບ

ກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍອ ົ່ນໂດຍສະເພາະແມູ່ນຊາວບ້ານ; 
 ເພ ົ່ອເປັນການວາງແຜນທີົ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຜີຍແຜູ່ປະຕິທິນມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຜ ້ຮັບສາມາດເຂ ື້າໃຈ

ເຖິງຮ ບພາບ ແລະ ເນ ື້ອໃນຂອງປະຕິທິນໄດ້ແທ້. 

ຈຸດປະສົງ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  
1. ຖ້າຫາກມີຫຼາຍອ ງກອນທີົ່ມາຈາກພ ື້ນທີົ່ດຽວກັນໃຫ້ຈັດກຸູ່ມໃຫ້ຢ ູ່ນໍາກັນ, ພະຍາ ຍາມກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້
ແບູ່ງປັນສະພາບໃນພ ື້ນທີົ່ຂອງຕ ນເອງ; 
2. ກິດຈະກໍານີື້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະ ການຮັບຮ ້ບັນຫາທີົ່ເກີດຂຶື້ນໃນພ ື້ນທີົ່ນັື້ນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເວລາວາງແຜນລ ງ
ເຜີຍແຜູ່ປະຕິທິນສາມາດເລ ອກເນັື້ນຫ ວຂໍື້ທີົ່ຖ ກກັບປະ ເດັນທີົ່ເກີດຂຶື້ນໃນທ້ອງຖິົ່ນນັື້ນ; 
3. ຖ້າອ ງກອນໃດມີບ້ານເປ ື້າໝາຍ ຫຼ  ກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍ ທີົ່ຈະລ ງເຜີຍແຜູ່ປະຕິທິນແນູ່ ນອນແລ້ວ ແມູ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂໍື້ມ ນ
ສະພາບການໃນກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍນັື້ນມາແບູ່ງປັນເລີຍ. 
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ຊັບພະຍາກອນ 
ທ ີ່ຕ້ອງການຫ ຼື 
ຄວາມສອດຄ່ອງ 



 

 

ວທີິການ  
1. ໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມທຸກຄ ນຕ້ອງໄດ້ຂຽນແຜນຂອງຕ ນເອງເພ ົ່ອຈະນໍາໃຊ້ໃນເວລາລ ງບ້ານຢູ່າງຊັດເຈນ;  
2. ແນະນໍາ ຫັຼກການຂອງ SMART ດັົ່ງເນ ື້ອໃນລຸູ່ມນີື້: 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  

1. ເປັນການບັນທຶກ ໂດຍມີການວາງແຜນທີົ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີເປ ື້າໝາຍແຕູ່ລະໜ້າວຽກຂອງຜ ້ທີົ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີົ່ຈະນໍາພາໃນເວລາລ ງບ້ານ; 
2. ຖ້າຫາກຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຍັງບໍົ່ເຂ ື້າໃຈກ່ຽວກັບຫັຼກການຂອງ SMART ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງອະທິບາຍ 
ພ້ອມກັບຍ ກຕ ວຢູ່າງແຕູ່ລະຫັຼກການເພ ົ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມເຂ ື້າໃຈລະອຽດແທ້ໆ; 
3. ເພ ົ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມເຂ ື້າໃຈລະອຽດຕ ົ່ມແມູ່ນແນະນໍາຫ ວຂໍື້ກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການວາງແຜນກິດຈະກໍາຕໍົ່ໄປ. 

S= Specific ສະເພາະເຈາະຈ ງ ສິົ່ງທີົ່ຕອ້ງການຈະເຮດັແທ້ໆ  ໂດຍໃຊເ້ປັນຄາໍຖາມ …ເຮັດຫຍັງ? ເມ ົ່ອ
ໃດ? ຢ ູ່ໃສ? ກັບໃຜ? ແນວໃດ?… 
 

M= Measurable ວດັແທກໄດ ້ເປັນຕ ວຊີື້ບອກວາ່ສິົ່ງທີົ່ເຮ າຈະເຮັດນັື້ນສາມາດເຮັດໄດ ້ຍອ້ນຫຍັງ 
ແລະ ບໍົ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແມູ່ນຍ້ອນຫັຍງ? 
 

A= Achievable ສາມາດເຮດັໄດ ້ເປນັສິົ່ງທີົ່ເຮ າຄດິວາ່ຈະສາມາດເຮດັໄດໃ້ນເວລາທີົ່ໄດກ້າໍນ ດໄວໃ້ນ
ແຜນ; 
 

R= Resources needed or Relevant ຊັບພະຍາກອນທີົ່ຕ້ອງການ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ເປັນການ
ນໍາໃຊ້ສິົ່ງຂອງທີົ່ກ່ຽວພັນກັບເປ ື້າໝາຍທີົ່ກໍາລັງຈະເຮັດນັື້ນ; 
 

T= Time ມກີາໍນ ດເວລາ ເພ ົ່ອໃຫຮ້ ເ້ວລາທີົ່ຊດັເຈນວາ່ຈະບນັລຸເວລາໃດ. 

ອະທິບາຍໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມເຂ ື້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຂຽນແຜນ ເຊັົ່ນ: ເປ ື້າໝາຍທີົ່ມີຄວາມລະອຽດ ສະເພາະເຈາະຈ ງ
ວ່າແມູ່ນຫຍັງຄວນຂຽນແນວໃດ, ໃຜເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຈະເອ າຫຍັງມາວັດແທກ ຕ ວເລກປະລິມານ ຫຼ  
ຄຸນນະພາບ, ກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍທີົ່ໄປຖ່າຍທອດຄວາມຮ ້ໃຫ້ແມູ່ນລະດັບໃດ, ຊັບພະຍາກອນຫຍັງແດູ່ທີົ່ຕ້ອງການ
ເອ າມາສະໝັບສະໝ ນໃນເວລາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຕ້ອງໄດ້ໄຕູ່ຕອງ ຄວາມສ ມເຫດສ ມຜ ນ ແລະ ສາມາດເອ າໄປ
ນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນພ ື້ນທີົ່ບ້ານເປ  ື້າໝາຍໄດ້. 
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ການກໍານ ດໂຄງຮ່າງຂອງການວາງແຜນໂດຍລວມກໍົ່ແມູ່ນການຂະຫຍາຍມາຈາກ SMART Plan ພຽງແຕູ່
ເພີົ່ມລາຍລະອຽດທຸກຢູ່າງເຂ ື້າໄປຕ ົ່ມໂດຍສະເພາະກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍທີົ່ເປັນນັກວິຊາການ ຫຼ  ຊາວບ້ານ ແມູ່ນເຫັນ
ວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ສໍາລັບໂຄງຮ່າງນີື້ແມູ່ນເປັນແຜນກິດຈະກໍາລວມ ສ່ວນວາລະການເຮັດກິດຈະກໍາຕ້ອງ
ເຮັດແຍກຕ່າງຫາກໂດຍອີງໃສູ່ແຜນກິດຈະກໍາໃຫູ່ຍນີື້ເພ ົ່ອໃຫ້ເບິົ່ງງ່າຍໃນເວລາດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕາມວາລະ. 

3 .  ໂຄງຮູ່າງຂອງການວາງແຜນກິດຈະກຳໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ຂໍ້ມ ນ 

3.1 ການເກັບກຳຂໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບສະພາບຂອງພືື້ນທີີ່ ແລະ ການກຳນົດກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍ 

ການວາງແຜນຕ້ອງເລີົ່ມຈາກການເກັບກໍາ ແລະ ແລກປູ່ຽນກ່ຽວກັບຂໍື້ມ ນສະພາບຂອງພ ື້ນທີົ່ທີົ່ຈະລ ງຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍານັື້ນວ່າປັດຈບຸັນນີື້ແມູ່ນມີບັນຫາກ່ຽວກັບຫຍັງ? ແມູ່ນບັນຫາໂຕໃດທີົ່ເປັນບັນຫາບຸລິມະ 
ສິດຂອງພ ື້ນທີົ່ນັື້ນ? ເພ ົ່ອທີົ່ຈະສາມາດຄັດເລ ອກຫ ວຂໍື້ ແລະ ເຄ ົ່ອງມ ທີົ່ເໝາະສ ມກັບສະພາບຕ ວຈິງໃນພ ື້ນທີົ່.  

ການກໍານ ດກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມແມູ່ນການລະບຸຊັດເຈນວ່າ ກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍໃດຈະເຂ ື້າຮ່ວມກິດຈະກໍາເຊັົ່ນ: ນັກວິຊາ 
ການ, ຊາວບ້ານ, ໄວໜຸູ່ມ, ນັກຮຽນ, ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ, ພະນັກງານລັດຂັື້ນທ້ອງຖິົ່ນ... ການຮ ້ກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍ ຫຼ  
ກໍານ ດກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍກ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ຜ ້ວາງແຜນກິດຈະກໍາສາມາດວາງແຜນອອກໃຫ້ເໝາະສ ມກັບກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍຫຼາຍທີົ່ສຸດ 
ແລະ ເພີົ່ມໂອກາດໃຫ້ກິດຈະກາໍປະສ ບຜ ນສໍາເລັດຫຼາຍຂຶື້ນ.  

3.2 ການຄັດເລອືກ ແລະ ກຳນົດຫົວຂໍ້  

ການກໍານ ດວັນເວລາໃນການເຮັດກິດຈະກໍາແມູ່ນໃຫ້ລະບຸລະອຽດເລີຍວ່າຈະເຮັດໃນວັນທີົ່ເດ ອນປີໃດ? ໃຊ້
ເວລາທັງໝ ດຂອງການເຮັດກິດຈະກໍາຈັກຊ ົ່ວໂມງ? ເລີົ່ມຈາກຈັກໂມງຫາຈັກໂມງ? ແຕູ່ລະວາລະແມູ່ນໃຊ້
ເວລາຈັກນາທີ? ທຸກຢູ່າງແມູ່ນໃຫ້ລະບຸຊັດເຈນໃນວາລະ.  

ສໍາລັບສະຖານທີົ່ໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ ແມູ່ນເປັນການລະບລຸາຍລະອຽດວ່າຈະເຮັດກິດຈະກໍາຢ ູ່ບ້ານ
ໃດ? ເມ ອງໃດ? ແຂວງໃດ? ສະຖານທີົ່ຈະຈັດຂຶື້ນຢ ູ່ໃສ: ຫ້ອງການບ້ານ, ສະໂມສອນ, ເດີນບ້ານ... ເຊິົ່ງ
ສິົ່ງເຫຼ ົ່ານີື້ກໍົ່ເປັນສິົ່ງທີົ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ທີົ່ຜ ້ວາງແຜນຕ້ອງໄດ້ຂໍື້ມ ນລາຍລະອຽດເພ ົ່ອກະກຽມອອກແບບກິດຈະ
ກໍາໃຫ້ເໝາະສ ມກັບສະຖານທີົ່ ແລະ ຫ ວຂໍື້.  

3.4 ຄາດຄະເນຜົນໄດຮ້ບັ 

ກິດຈະກໍານີື້ຈະມີຜ ນໄດ້ຮັບແນວໃດ? ເພ ົ່ອເປັນການກໍານ ດເປ ື້າໝາຍໃຫ້ກັບກິດຈະກໍາ ຈະຕອ້ງເປັນການກໍາ
ນ ດທີົ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.  
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ການກໍານ ດຫ ວຂໍື້ແມູ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ສະເພາະເຈາະຈ ງ ໂດຍອີງໃສູ່ຂໍື້ມ ນທີົ່ໄດ້ຈາກການເກັບກໍາ 
ແລະ ແລກປູ່ຽວກັບສະພາບຂອງພ ື້ນທີົ່ ເພ ົ່ອເໝາະສ ມ ກັບບັນຫາທີົ່ຢ ູ່ໃນພ ື້ນທີົ່ທີົ່ຈະລ ງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ     
ກິດຈະກໍາ.  

3.3 ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີີ່ເຮັດກິດຈະກຳ 



 

 

ແມູ່ນການລະບຸຫ ວຂໍື້ຍ່ອຍວ່າ ພວກທ່ານຈະມີການບັນຍາຍຫ ວຂໍື້ເນ ື້ອໃນບ ດຮຽນໃດແດູ່?  

3.6 ຜ ້ຮບັຜິດຊອບ 
ການກໍານ ດຜ ້ຮັບຜິດຊອບແມູ່ນຕ້ອງມີການສ ນທະນາຄັດເລ ອກຫ ວຂໍື້ກັນ ໂດຍອີງໃສູ່ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມ
ພ້ອມຂອງແຕູ່ລະຄ ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫ ວຂໍື້ທີົ່ຈະຮັບຜິດຊອບນັື້ນ, ຕ້ອງລະບຸຊ ົ່ຜ ້ຮັບຜິດຊອບຫັຼກ ແລະ ກະ 
ກຽມຜ ້ສະໜັບສະໜ ນໄວ້ຢູ່າງລະອຽດ ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄ ນຮ ້ວາລະ ແລະ ກຽມພ້ອມຕ ນເອງສະເໝີ.  

ຈະນໍາໃຊ້ວິທີການ ແລະ ຮ ບແບບໃນການເຜີຍແຜູ່ຂໍື້ມ ນແບບໃດເຊັົ່ນ: ການບັນຍາຍ, ການນໍາໃຊ້ກິດຈະກໍາ, 
ການນໍາໃຊ້ໂປດສເຕີື້ປະກອບ, ການສະແດງລະຄອນ.  

3.8 ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງມສືະໜັບສະໜ ນ  

ສໍາລັບອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ົ່ອງມ ສະໜັບສະໜ ນໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດລາຍການລະອຽດວ່າ
ຈະນໍາໃຊ້ຫຍັງແດູ່? ໃຜຈະເປັນຄ ນກະກຽມ? ຈະນໍາໃຊ້ແບບໃດ? ເວລາໃດ? 

3.9 ລາຍລະອຽດຂອງກຳນົດວາລະການດຳເນນີກິດຈະກຳຂັັ້ນບ້ານ  

1. ການກາໍນ ດພທິກີອນ ຫຼ  ຜ ດ້າໍເນນີລາຍການ 

ແມູ່ນການກໍານ ດຜ ້ຮັບຜິດຊອບເລີົ່ມກິດຈະກໍາກ່ອນເຂ ື້າພິທີການ ແລະ ວາລະລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງ
ມອບໃຫ້ປະທານເປັນຜ ້ເປີດພິທີ.  

2. ທກັທາຍສະບາຍດ ີແລະ ກາ່ວຕອ້ນຮັບຜ ເ້ຂ ື້າຮວ່ມ 

ການທັກທາຍສະບາຍດີກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຖ ເປັນການລິເລີົ່ມກິດຈະກໍາທີົ່ໃຊ້ເວລາບໍົ່ຫຼາຍ.  

3. ຈຸດປະສ ງຂອງກດິຈະກາໍ 

ການແຈ້ງຈຸດປະສ ງຕ້ອງໃຫ້ລະອຽດ, ກະທັດຫັດ, ສອດຄ່ອງກັບຫ ວຂໍື້ ແລະ ຕິດພັນກັບສະພາບພ ື້ນທີົ່ນັື້ນໆ.  

4. ເປດີພິທ ີ

ແມູ່ນມອບໃຫ້ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນ: ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ຫຼ  ພະນັກງານລັດຂັື້ນທ້ອງຖິົ່ນ. ຜ ້ຮັບຜິດ 
ຊອບຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງຂໍື້ມ ນ ແລະ ກະກຽມກັບພາກສ່ວນທີົ່ຈະຮບັຜິດຊອບໃນການເປີດພິທີໂດຍເນັື້ນໃຫ້ການເປີດພິທີ 
ມີຄວາມກະທັດຫັດຊັດເຈນ, ສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກໍາ ແລະ ບໍົ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຈ ນເກີນໄປ.  
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3.5 ເນືື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງຫົວຂໍ້ 

3.7 ຮ ບແບບໃນການເຜີຍແຜູ່  



 

 

5. ການແນະນາໍຕ ວຂອງທມີງານ 

ການແນະນໍາຕ ວແມູ່ນເພ ົ່ອໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຮ ້ວ່າທີມງານປະກອບມີໃຜແດູ່? ມີໜ້າທີົ່ຮັບຜິດຊອບຫຍັງ? ແລະ ມາ
ຈາກພາກສ່ວນໃດ? ຖ້າຫາກມີທີມງານຫຼາຍຄ ນສາມາດນໍາສະເໜີເປັນພາກສ່ວນເພ ົ່ອປະຢັດເວລາໃນການດໍາເນີນ
ກິດຈະກໍາ.  

6. ກດິຈະກາໍສາ້ງບນັຍາກາດ 

ການລິເລີົ່ມດ້ວຍກິດຈະກໍາສ້າງບັນຍາກາດຈະເປັນການສ້າງຄວາມລຶື້ງເຄີຍກັບທີມງານ, ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານບໍົ່ມີເຄັົ່ງຕຶງ, 
ບໍົ່ກ ດດັນ, ມ່ວນຊ ົ່ນ ເພ ົ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂ າມີສ່ວນຮ່ວມກັບການເຮັດກິດຈະກໍາໃຫ້ຫຼາຍທີົ່ສຸດ. 

7. ການນາໍສະເໜເີນ ື້ອໃນ 1 

ການບັນຍາຍຕ້ອງໄດ້ຂຽນເນ ື້ອໃນລະອຽດວ່າມີເນ ື້ອໃນຫຍັງແດູ່?   

8. ການນາໍສະເໜຫີ ວຂໍື້ບ ດຮຽນຜາ່ນກດິຈະກາໍ ຫຼ  ວດິໂີອ ຫຼ  ຮ ບແບບອ ົ່ນທີົ່ບໍົ່ແມູ່ນການບນັຍາຍ 
ການນໍາສະເໜີບ ດຮຽນໃນຮ ບແບບນີື້ຈະເປັນການຂັື້ນບໍົ່ໃຫ້ມີການນໍາສະເໜີບັນຍາຍຫ ວຂໍື້ົ່ບ ດຮຽນຕໍົ່ເນ ົ່ອງ ເພ ົ່ອ
ເພີົ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການນໍາສະເໜີ ແລະ ສາມາດດຶງດ ດຄວາມສ ນໃຈຂອງຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມໄດ້
ເຂ ື້າໃຈລະອຽດຂຶື້ນ.  

9. ການນາໍສະເໜເີນ ື້ອໃນ 2 
ການບັນຍາຍຕ້ອງໄດ້ຂຽນເນ ື້ອໃນລະອຽດວ່າມີເນ ື້ອໃນຫຍັງແດູ່  

10. ກດິຈະກາໍສາ້ງບນັຍາກາດ  
ກິດຈະກໍາສ້າງບັນຍາກາດສາມາດວາງໃສູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງເນ ື້ອໃນບ ດຮຽນ ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມບໍົ່ເມ ົ່ອຍ ແລະ 
ບັນຍາກາດໃນການຝຶກອ ບຮ ມ ຍັງດໍາເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ, ສໍາລັບການເລ ອກກິດຈະກໍາສ້າງບັນຍາກາດແມູ່ນ ພະຍາ 
ຍາມເລ ອກກິດຈະກໍາທີົ່ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມສາມາດຮ່ວມນໍາໄດ້ໝ ດທຸກຄ ນ ແລະ ຖ້າສາມາດເຊ ົ່ອມກັບຫ ວຂໍື້ບ ດຮຽນໄດ້ກໍົ່
ຈະເປັນການດີຫຼາຍ.  

11. ການນາໍສະເໜີເນ ື້ອໃນ 3 
ການບັນຍາຍຕ້ອງໄດ້ຂຽນເນ ື້ອໃນລະອຽດວ່າມີເນ ື້ອໃນຫຍັງແດູ່  

12. ສະຫຼຸບ ແລະ ຖາມ-ຕອບ ສ ນທະນາກບັຜ ເ້ຂ ື້າຮວ່ມ 
ແມູ່ນການສະຫຼຸບເນ ື້ອໃນທັງໝ ດ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມໃນການສ ນທະນາຖາມ-ຕອບ. ທີມງານຜ ້ຮັບ 
ຜິດຊອບຕ້ອງມີການກະກຽມໃຫ້ດີກ່ຽວກັບການຮັບເອ າຄໍາຖາມ ແລະ ຕອບໃຫ້ກັບຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ.  

13. ປະເມນີຜ ນ  
ການປະເມີນຜ ນຫັຼງການເຮັດກິດເພ ົ່ອປະເມີນວ່າຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມສາມາດເກັບກໍາຫຍັງໄດ້ແດູ່ຈາກການເຮັດກິດຈະກໍາ ເຊິົ່ງ
ສາມາດນໍາໃຊ້ຮ ບແບບການຕັື້ງຄໍາຖາມຄ ນໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ຫຼ  ວິທີການອ ົ່ນກໍົ່ໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງມີການກະກຽມໄວ້ຢູ່າງລະ 
ອຽດກ່ອນ.  

14. ປດິພິທ ີ
ແມູ່ນມອບໃຫ້ພາກສ່ວນເກ ົ່າທີົ່ຮັບຜິດຊອບເປີດເປັນຜ ້ປິດ. ຜ ້ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງຂໍື້ມ ນ ແລະ ກະກຽມກັບ
ພາກສ່ວນທີົ່ຈະປິດ ມີຄວາມກະທັດຫັດຊັດເຈນຕໍົ່ກັບການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແລະ ບໍົ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຈ ນເກີນໄປ.  
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17. ຕ ວຢູ່າງວາລະລ ງບາ້ນ 3 ຊ ົ່ວໂມງ  

ລ/ດ ເວລາ ກດິຈະກາໍ ຜ ຮ້ບັຜິດຊອບ ຄາໍເຫນັອ ົ່ນໆ 

1 08.30-08.40 ລ ງທະບຽນ     
2 08.40-08.50 ເປີດພິທີ ແລະ ແນະນໍາໂຄງການ 

ຖາມຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຂໍື້ມ ນດ້ານ
ກ ດໝາຍໃນເມ ົ່ອກ່ອນ ຂໍື້ມ ນຫຍັງ ແລະ ໄດ້
ຮັບແນວໃດ? ແນະນໍາທີມງານ 

    

3 08.50-09.00 ເກມສ້າງບັນຍາກາດ     
4 09.00-09.30 ການນໍາສະເໜີເນ ື້ອໃນບ ດຮຽນ   ແຕ້ມ 15 ນາທີ, 

ອະທິບາຍບັນ 
ຫາ 15 ນາທ ີ

5 9.30-10.00 ການນໍາສະເໜີເນ ື້ອໃນບ ດຮຽນໂດຍຜ່ານ: ວິທີ
ໂອ, ບ ດບາດສ ມມຸດ, ຮ ບພາບ, ກິດຈະກໍາ ທີົ່ບໍົ່
ແມູ່ນການບັນຍາຍ 

    

6 10.00-10.30 ການນໍາສະເໜີເນ ື້ອໃນບ ດຮຽນ     
7 10.30-11.00 - ກິດຈະກໍາສ້າງບັນຍາກາດ(ຖ້າຫາກຜ ້ເຂ ື້າ

ຮ່ວມເລີົ່ມສະແດງອາການເມ ົ່ອຍ) 
- ການນໍາສະເໜີເນ ື້ອໃນບ ດຮຽນ 

    

8 11.00-11.20 ສ ນທະນາ ແລະ ຕອບຂໍື້ຂ້ອງໃຈ     
9 11.20-11.30 ສະຫຼຸບ ແລະ ປິດຝຶກອ ບຮ ມ     
10 11.30-12.00 ການທ ບທວນປະເມີນຜ ນ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕໍົ່

ກິດຈະກໍາຂອງທີມງານ 
    

15. ກາ່ວຂອບໃຈ ແລະ ຖາ່ຍຮ ບລວມ  

16. ການທ ບທວນປະເມນີຜ ນ ແລະ ມຄີາໍເຫັນຕໍົ່ກດິຈະກາໍຂອງທມີງານ 
ການທ ບທວນກັນ ຂອງທີມງານຜ ້ຮັບຜິດຊອບຫັຼງຈາກການສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ຖ ເປັນສິົ່ງທີົ່ສໍາຄັນຫຼາຍ 
ເພາະຈະເປັນການປະເມີນຜ ນພາຍໃນທີມງານວ່າຈຸດໃດທີົ່ເຮັດໄດ້ດີໃນຄັື້ງນີື້? ຈຸດໃດທີົ່ຄວນຈະປັບປຸງ ເພ ົ່ອເຮັດ
ໃຫ້ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນຄັື້ງຕໍົ່ໄປມີຄວາມສ ມບ ນ ແລະ ລະອຽດຂຶື້ນຕ ົ່ມ.  
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4 .  ການຂຽນແຜນ 

 ເພ ົ່ອເປັນທິດທາງ ໃຫ້ກັບອ ງກອນທີົ່ມີແຜນໃນການນໍາເອ າປະຕິທິນກ ດໝາຍໄປເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ກັບ
ກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍອ ົ່ນໂດຍສະເພາະແມູ່ນຊາວບ້ານ; 

 ເພ ົ່ອເປັນການວາງແຜນທີົ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຜີຍແຜູ່ປະຕິທິນມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຜ ້ຮັບສາມາດເຂ ື້າໃຈ
ເຖິງຮ ບພາບ ແລະ ເນ ື້ອໃນຂອງປະຕິທິນໄດ້ແທ້. 

ຈຸດປະສົງ 

ວທີິການ  
1. ນໍາໃຊ້ກຸູ່ມເກ ົ່າຈາກກິດຈະກໍາແບູ່ງປັນ; 
2. ໃຫ້ທັງ 3 ກຸູ່ມເພ ົ່ອຂຽນແຜນກິດຈະກໍາໂດຍອີງໃສູ່ຂໍື້ມ ນພ ື້ນທີົ່ຈະກິດຈະກໍາແບູ່ງປັນຂໍື້ມ ນ       
ແລະ ອີງໃສູ່ໂຄງຮ່າງຂອງການວາງແຜນແບບ SMART; 
3. ຫັຼງຈາກຂຽນແຜນແລ້ວໃຫ້ແຕູ່ລະກຸູ່ມຂຶື້ນນໍາສະເໜີ; 
4. ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມ ແລະ ຄ ຝຶກມີິຄໍາເຫັນຕໍົ່ກັບແຜນກິດຈະກໍາ. 

ແຜນກດິຈະກາໍ 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄ ຝຶກ  
1. ໃນເວລາວາງແຜນຕ້ອງຕິດຕາມວ່າຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມທຸກຄ ນມີການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ຽວກັບການວາງແຜນ; 
2. ການວາງແຜນຕ້ອງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ເຄ ົ່ອງມ ສະໜັບສະໜ ນເຊັົ່ນ: ວິດີໂອ, ຮ ບພາບ, 
ເກມ, ກິດຈະກໍາ ສິົ່ງເຫຼ ົ່ານີື້ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານມີບັນຍາກາດທີົ່ດີ, ຢາກເຂ ື້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ, ບໍົ່ເບ ົ່ອ, ກ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເຊິົ່ງເປັນສິົ່ງທີົ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂ າເຂ ື້າໃຈ; 
3. ຜ ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກແນະນໍາຕ ົ່ມວ່າ ການເຜີຍແຜູ່ກ ດໝາຍບໍົ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເນັື້ນທຸກຫ ວຂໍື້ເນ ົ່ອງຈາກມີເວລາ
ເຜີຍແຜູ່ຢ ູ່ຂັື້ນບ້ານໜ້ອຍ ແລະ ຖ້າເນັື້ນທຸກຫ ວຂໍື້ຊາວບ້ານຈະບໍົ່ຈ ົ່ຍ້ອນຂໍື້ມ ນຫຼາຍເກີນໄປ ສະນັື້ນແຕູ່ສະເພາະຫ ວຂໍື້ທີົ່
ຕິດພັນກັບພ ື້ນທີົ່, ສ່ວນຫ ວຂໍື້ທີົ່ບໍົ່ຖ ກກັບພ ື້ນທີົ່ແມູ່ນໃຫ້ນໍາສະເໜີໂດຍລວມໆ; 
4. ຖ້າຫາກມີເວລາພຽງພໍ ຫັຼງຈາກທີົ່ໄດ້ແຜນທີົ່ສ ມບ ນແລ້ວໃຫ້ຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຝຶກຊ້ອມແຜນ ແລະ ສາທິດຕ ວຈິງຢ ູ່ຫ້ອງ
ປະຊຸມ ຫຼ  ຖ້າຫາກອ ງການໃດທີົ່ສະດວກໃນການນໍາພາຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມລ ງສາທິດຕ ວຈິງຢ ູ່ຂັື້ນບ້ານກໍົ່ຈະເປັນການດີທີົ່ສຸດ 
ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ເຫັນຜ ນຂອງການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ການຕອບຮັບຈາກແຜນທີົ່ກະກຽມໄວ້ນັື້ນ. 
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ກ ດໝາຍວາ່ດ້ວຍທີົ່ດນິ (ສະບບັປບັປງຸ) ເລກທ ີ70/ສພຊ, ລ ງວນັທ ີ21 ມຖິນຸາ 2019 
ມາດຕາ 123 (ໃໝູ່) ການຊ ື້ ຂາຍ ສດິນາໍໃຊທ້ີົ່ດິນຈດັສນັຂອງລດັແບບມກີາໍນ ດ (ວກັ 1) 

2023 

IV.ເນືື້ອໃນມາດຕາກົດໝາຍຂອງແຕູ່ລະຫົວຂໍ້ຂອງ
ປະຕທິິນກົດໝາຍປີ      

1.   ການໄດຮັ້ບສິດນຳໃຊທີ້ີ່ດນິ 

ການຊ ື້ ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກໍານ ດ ແມູ່ນ ການຊ ື້-ຂາຍ ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນດັົ່ງກ່າວລະຫວ່າງລັດກັບ
ພ ນລະເມ ອງລາວ, ຄ ນຕ່າງດ້າວ, ຄ ນບໍົ່ມີສັນຊາດ, ຄ ນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄ ນຕ່າງປະເທດທີົ່ເປັນເຊ ື້ອຊາດລາວ ເພ ົ່ອພັດ 
ທະນາເປັນຕ ວເມ ອງໃໝູ່, ສ້າງເປັນຄອນໂດມີນຽມ, ອາພາດເມັນ, ເຮ ອນຈັດສັນ ໂດຍມີກໍານ ດເວລາບໍົ່ເກີນ ຫ້າສິບປີ 
ນັບແຕູ່ວັນເຊັນສັນຍາຊ ື້ ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນນັື້ນ ເປັນຕ ື້ນໄປ ແລະ ສາມາດຊ ື້ຕໍົ່ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນດັົ່ງກ່າວ ຕາມການຕ ກ 
ລ ງຂອງອ ງການລັດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສໍາລັບສິົ່ງປຸກສ້າງທີົ່ຕັື້ງຢ ູ່ທີົ່ດິນດັົ່ງກ່າວນັື້ນ ສາມາດໃຫ້ ບຸກຄ ນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄ ນອ ົ່ນ ຊ ື້ ຫຼ  
ເຊ ົ່າ ໄດ້.  

ມາດຕາ 131 (ໃໝູ່) ການໄດມ້າສດິນາໍໃຊ້ທີົ່ດນິຂອງຄ ນຕາ່ງດາ້ວ, ຄ ນບໍົ່ມສີນັຊາດ, ຄ ນຕາ່ງປະເທດ, ຄ ນຕາ່ງປະເທດທີົ່
ເປນັເຊ ື້ອຊາດລາວ ແລະ ການຈດັຕັື້ງຂອງບກຸຄ ນດັົ່ງກາ່ວ 

ຄ ນຕ່າງດ້າວ, ຄ ນບໍົ່ມີສັນຊາດ, ຄ ນຕ່າງປະເທດ, ຄ ນຕ່າງປະເທດທີົ່ເປັນເຊ ື້ອຊາດລາວ ແລະ ການຈັດຕັື້ງຂອງບຸກຄ ນດັົ່ງ 
ກ່າວ ທີົ່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດໃຫ້ດໍາລ ງຊີວິດ, ລ ງທຶນ ຫຼ  ເຄ ົ່ອນໄຫວຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ຢ ູ່ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນ ດ້ວຍການເຊ ົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານທີົ່ດິນຂອງລັດ, ການຊ ື້ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດ
ແບບມີກໍານ ດ. 
 

ຄ ນຕ່າງດ້າວ, ຄ ນບໍົ່ມີສັນຊາດ ທີົ່ດໍາລ ງຊີວິດຖາວອນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັື້ງຂອງ
ບຸກຄ ນດັົ່ງກ່າວ ທີົ່ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນຈາກການເຊ ົ່າສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນຂອງພ ນ 
ລະເມ ອງລາວ, ນິຕິບຸກຄ ນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງທີົ່ເປັນພ ນລະເມ ອງລາວ. 

ມາດຕາ 117 (ປບັປງຸ) ການເຊ ົ່າທີົ່ດນິຈາກພ ນລະເມ ອງລາວ (ວກັ 2) 

ຄ ນຕ່າງດ້າວ, ຄ ນບໍົ່ມີສັນຊາດ, ຄ ນຕ່າງປະເທດ, ຄ ນຕ່າງປະເທດທີົ່ເປັນເຊ ື້ອຊາດລາວ ທີົ່ດໍາລ ງຊີວິດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັື້ງຂອງບຸກຄ ນດັົ່ງກ່າວທີົ່ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ສາມາດເຊ ົ່າ
ທີົ່ດິນນໍາພ ນລະເມ ອງລາວ ລວມທັງນິຕິບຸກຄ ນ ຫຼ  ການຈັດຕັື້ງ ທີົ່ເປັນພ ນລະເມ ອງລາວ ພາຍໃນເວລາບໍົ່ເກີນ ສາມສີບ
ປີ ແລະ ສາມາດຕໍົ່ໄດ້ ແລ້ວແຕູ່ກໍລະນີຕາມການຕ ກລ ງຂອງຄ ູ່ສັນຍາ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອ ງການປ ກຄອງຂັື້ນ
ແຂວງ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມຂັື້ນແຂວງ.  

ຄາໍແນະນາໍ ວາ່ດວ້ຍການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ສະບບັເລກທີ 0500/ກຊສ, ລ ງວນັທ ີ14 ກມຸພາ 2022 
ມາດຕາ 3 ອະທບິາຍຄາໍສບັ (ຂໍື້ 1,2,3,4) 

1. ຄ ນຕາ່ງດາ້ວ ໝາຍເຖິງ ບກຸຄ ນທີົ່ມສີັນຊາດອ ົ່ນ ແຕູ່ເຂ ື້າມາຕັື້ງຖິົ່ນຖານ, ອາໄສ ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍາວນານ, ຖ ບດັ
ຕ່າງດ້າວ ແລະ ລັດຖະບານຂອງຄ ນຕ່າງດ້າວນັື້ນ ກໍຍັງຮັບຮ ້ຢູ່າງເປັນທາງການຢ ູ່; 
2. ຄ ນບໍົ່ມສີນັຊາດ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄ ນທີົ່ອາໄສຢ ູ່ໃນດນິແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶົ່ງບໍົ່ແມູ່ນພ ນລະເມ ອງລາວ ແລະ ບໍົ່
ສາມາດຢັື້ງຢ ນວ່າຕ ນມີສັນຊາດໃດ; 
3. ຄ ນຕາ່ງປະເທດ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄ ນທີົ່ມີສນັຊາດອ ົ່ນ ຊຶົ່ງເຂ ື້າມາ ສປປ ລາວ ຊ ົ່ວຄາວ ຫຼ  ຍາວນານ ເພ ົ່ອປະຕບິດັໜາ້
ທີົ່ໃດໜຶົ່ງ, ເມ ົ່ອໝ ດກໍານ ດແລ້ວກໍກັບຄ ນ. ບຸກຄ ນເຫຼ ົ່ານີື້ ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ພາກສ່ວນອ ົ່ນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
4. ຄ ນຕາ່ງປະເທດທີົ່ເປນັເຊ ື້ອຊາດລາວ ໝາຍເຖິງ ບກຸຄ ນລາວທີົ່ຖ ສນັຊາດຕາ່ງປະເທດ ທີົ່ເກດີຈາກພໍົ່ ແລະ ແມູ່ ຫຼ  
ພໍົ່ ຫຼ  ແມູ່ ເປັນພ ນລະເມ ອງລາວ ຫຼ  ເປັນເຊ ື້ອຊາດລາວ ຕາມທີົ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ໃນກ ດໝາຍ. 
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ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ຕາມການສະເໜີ ແມູ່ນ ດໍາເນີນໄປຕາມການສະເໜີຂອງບຸກຄ ນ, ນິຕິບຸກຄ ນ ຫຼ  ການ 
ຈັດຕັື້ງທີົ່ເປັນພ ນລະເມ ອງລາວ ຕາມຂັື້ນຕອນທີົ່ກໍານ ດໄວ້ ໃນໝວດທີ 3 ຂໍື້ທີ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ແລະ 1.6 
ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້. 

ຄາໍແນະນາໍ ວາ່ດວ້ຍການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ສະບບັເລກທີ 0500/ກຊສ, ລ ງວນັທ ີ14 ກມຸພາ 2022 
ໝວດທີ 2 ອ ງປະກອບ ແລະ ການກະກຽມ ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ 
2 ການກະກຽມການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ 

2.  ການຂ ື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ 

ການກະກຽມການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນ ດັົ່ງນີື້: 
1. ແຈ້ງການໃຫ້ມວນຊ ນຮັບຊາບ; 
2. ການປະຊາສໍາພັນ; 
3. ການນັດໝາຍຜ ້ຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນ. 

ໝວດທີ 3 ຂັື້ນຕອນການຂຶື້ນທະບຽນ ອອກໃບຕາດນິແບບເປນັລະບ ບ ແລະ ຕາມການສະເໜີ 
1 ຂັື້ນຕອນການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິແບບເປນັລະບ ບ 

ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ແບບເປັນລະບ ບ ປະກອບມີ ຫ ກ ຂັື້ນຕອນ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການດໍາເນີນການສອບຖາມສິດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍື້ມ ນການໄດ້ມາສິດຄອບຄອງ ແລະ ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນ; 
2. ການສໍາຫຼວດວັດແທກທີົ່ດິນ ແລະ ການສ້າງແຜນທີົ່ດິນສະເພາະຕອນ; 
3. ການປະກອບສໍານວນເອກະສານການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ; 
4. ການອອກແຈ້ງການຫາຜ ້ຄດັຄ້ານ; 
5. ການພິຈາລະນາການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ; 
6. ການໂຈະການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ. 

ກ ດໝາຍວາ່ດ້ວຍ ການຄຸມ້ຄອງເຄມ ີເລກທ ີ25/ສພຊ, ລ ງວນັທ ີ10 ພະຈກິ 2016  
ມາດຕາ 20 ການເກບັຮກັສາສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມອີນັຕະລາຍ 

ສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມີອັນຕະລາຍ ແມູ່ນ ສິົ່ງເສດເຫຼ ອທີົ່ເກີດຈາກການປ ນເປ ື້ອນ, ຜະລິດຕະພັນ, ການນໍາໃຊ້ ຫຼ  ຈາກຜະ 
ລິດຕະພັນອ ົ່ນ ທີົ່ມີສ່ວນປະສ ມຂອງເຄມີອັນຕະລາຍທີົ່ບໍົ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແລ້ວ ຊຶົ່ງອາດມີຜ ນກະທ ບຕໍົ່ສຸຂະພາບ, ຊີ 
ວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ. 
 

ສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມີອັນຕະລາຍ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ເປັນຕ ື້ນ ແຍກປະເພດສິົ່ງ
ເສດເຫຼ ອ, ໃສູ່ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ມີສະຖານທີົ່ເກັບມ້ຽນສະເພາະ. 

ໝວດທີ 3 ຂັື້ນຕອນການຂຶື້ນທະບຽນ ອອກໃບຕາດນິແບບເປນັລະບ ບ ແລະ ຕາມການສະເໜີ 
1 ຂັື້ນຕອນການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິແບບເປນັລະບ ບ 

ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ແບບເປັນລະບ ບ ປະກອບມີ ຫ ກ ຂັື້ນຕອນ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການດໍາເນີນການສອບຖາມສິດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍື້ມ ນການໄດ້ມາສິດຄອບຄອງ ແລະ ສິດນໍາໃຊ້ທີົ່ດິນ; 
2. ການສໍາຫຼວດວັດແທກທີົ່ດິນ ແລະ ການສ້າງແຜນທີົ່ດິນສະເພາະຕອນ; 
3. ການປະກອບສໍານວນເອກະສານການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ; 
4. ການອອກແຈ້ງການຫາຜ ້ຄດັຄ້ານ; 
5. ການພິຈາລະນາການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ; 
6. ການໂຈະການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ. 

2. ຂັື້ນຕອນການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ຕາມການສະເໜີ  

3.  ການຈັດການ  , ການບຳບັດສານເຄມ ີແລະ ສິີ່ງເສດເຫ ືອ 
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ກ ດໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການປ ກປກັຮກັສາສິົ່ງແວດລອ້ມ ເລກທ ີ29/ສພຊ, ລ ງວນັທ ີ18 ທັນວາ 2012  
ມາດຕາ 38 (ໃໝູ່) ການກາໍຈດັສິົ່ງເສດເຫຼ ອ (ວກັ 1)  

ການກໍາຈັດສິົ່ງເສດເຫຼ ອທ ົ່ວໄປ ທີົ່ບໍົ່ເປັນພິດ ເປັນຕ ື້ນ ຂີື້ເຫຍ ື້ອ ຕ້ອງແຍກເປັນເປ ື້າໝາຍຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ນໍາໃຊ້ຄ ນໃໝູ່, 
ຜະລິດຄ ນໃໝູ່, ແປຮ ບເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝູ່, ທໍາລາຍ ຕາມວິທີການ, ເຕັກນິກ ແລະ ໃນເຂດທີົ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ຕາມລະ 
ບຽບການ.  

ດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕ ພ ດ, ສະບບັເລກທີ 258/ລບ, ລ ງວນັທີ 24 ສງິຫາ 2017 
ມາດຕາ 48 ຂໍື້ຫາ້ມທ ົ່ວໄປ 

ຫ້າມ ບຸກຄ ນ, ນິຕິບຸກຄ ນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີື້: 
1. ນໍາເຂ ື້າ, ຄອບຄອງ ຫຼ  ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພ ດ ທີົ່ບໍົ່ໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນວິຊາການ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ; 
2. ຖິື້ມ, ລ້າງ ຫຼ  ຖອກ ສິົ່ງເສດເຫຼ ອຢາປາບສັດຕ ພ ດ ລ ງແຫຼົ່ງນໍື້າ ແລະ ເຂດຊຸມຊ ນ; 
3. ຈ້າງບຸກຄ ນໃຫ້ບໍລິການ ກ່ຽວກັບຢາປາບສັດຕ ພ ດ ທີົ່ບໍົ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
4. ບໍາບັດ, ກໍາຈັດຢາປາບສັດຕ ພ ດ ແລະ ສິົ່ງເສດເຫຼ ອຢາປາບສັດຕ ພ ດບໍົ່ຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຕາ 36 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີື້; 
5. ນໍາໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸ ຫຼ  ສິົ່ງຫຸ້ມຫໍົ່ຢາປາບສັດຕ ພ ດ ເພ ົ່ອບັນຈຸອາຫານ, ເຄ ົ່ອງດ ົ່ມ ຫຼ  ຈຸດປະສ ງອ ົ່ນ; 
6. ມີພຶດຕິກໍາອ ົ່ນ ທີົ່ລະເມີດກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ກ ດໝາຍ ວາ່ດວ້ຍປູ່າໄມ ້(ສະບບັປັບປງຸ), ສະບບັເລກທ ີ64/ສພຊ, ລ ງວນັທີ 13 ມຖິນຸາ 2019 
ມາດຕາ 39 (ໃໝູ່) ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງປູ່າໄມຂ້ັື້ນບາ້ນ 

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ຂັື້ນບ້ານ ແມູ່ນ ການຈັດສັນປູ່າໄມ້ ແລະ ທີົ່ດິນປູ່າໄມ້ ໃນເຂດການປ ກຄອງຂອງບ້ານ ຊຶົ່ງ 
ດໍາເນີນທັງຢ ູ່ໃນ ແລະ ນອກ ເຂດປູ່າປ້ອງກັນ, ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ປູ່າຜະລິດ ເພ ົ່ອໃຫ້ບ້ານ ເປັນເຈ ື້າການ ຄຸ້ມຄອງ, 
ປ ກປັກຮັກສາປູ່າໄມ້, ປ ກ ແລະ ຟ ື້ນຟ ປູ່າໄມ້ທີົ່ຊຸດໂຊມ, ຕ້ານ ຫຼ  ສະກັດກັື້ນໄຟໄໝ້ປູ່າ, ໄຟລາມປູ່າ, ການບຸກລຸກປູ່າ 
ໄມ້ ແລະ ທີົ່ດິນປູ່າໄມ້ ແນໃສູ່ເຮັດໃຫ້ປູ່າໄມ້ ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ມີຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນ ແລະ ກາຍເປັນບ້ານພັດ 
ທະນາດ້ານປູ່າໄມ້. 
 

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ຂັື້ນບ້ານ ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ຂໍື້ຕ ກລ ງວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ກວດກາການບາໍບດັ, ກາໍຈດັສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມເີປນັພິດ ແລະ ອນັຕະລາຍ, ສະ 
ບບັເລກທ ີ3649/ກຊສ, ລ ງວນັທ ີ03 ສງິຫາ 2021 
ມາດຕາ 10 ການບາໍບດັສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມເີປັນພດິ ແລະ ອນັຕະລາຍ (ວກັ 1) 

ການບໍາບັດສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມີເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ແມູ່ນ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີົ່ເໝາະສ ມທາງເຄມີ ແລະ 
ຊີວະພາບ ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ສິົ່ງເສດເຫຼ ອເຄມີເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ກັບຄ ນມາມີຄຸນລັກສະນະທີົ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.  

4.  ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຟ ື້ນຟ ປ່າໄມຂັ້ັ້ນບ້ານ 

ມາດຕາ 54 ການຟ ື້ນຟ ປູ່າໄມ ້ແລະ ການປ ກໄມ ້ 

ການຟ ື້ນຟ ປູ່າໄມ້ ແລະ ການປ ກປູ່າ ແມູ່ນ ເພ ົ່ອປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ຂອງຊາດ ແນໃສູ່
ຕອບສະໜອງການນໍາໃຊ້ໄມ້ ແລະ ເຄ ົ່ອງປູ່າຂອງດ ງຢູ່າງບໍົ່ບ ກແຫ້ງ, ປ ກປັກຮັກສາ ແຫຼົ່ງນໍື້າ, ດິນ, ສັດນໍື້າ, ສັດປູ່າ ແລະ 
ສິົ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສ ມດຸນ ທັງເປັນແຫຼົ່ງລາຍຮັບອັນສໍາຄັນຂອງ ລັດ, ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ບຸກຄ ນ. 

ມາດຕາ 56 ແຜນການຟ ື້ນຟ ປູ່າໄມ ້ແລະ ການປ ກໄມ ້

ອ ງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປູ່າໄມ້ ແລະ ທີົ່ດິນປູ່າໄມ້ ສ ມທ ບກັບອ ງການປ ກຄອງທ້ອງຖິົ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີົ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ຮັບຜິດຊອບຂຶື້ນແຜນຟ ື້ນຟ ປູ່າໄມ້ ແລະ ປ ກປູ່າ ໄລຍະສັື້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິົ່ນ
ຂອງຕ ນ ໃນນັື້ນໃຫ້ບ ົ່ງແຈ້ງ ພັນໄມ້ທີົ່ຈະປ ກ, ສະຖານທີົ່, ເນ ື້ອທີົ່ ແລະ ທຶນ ລວມທັງຜ ້ຈະດໍາເນີນການປ ກ, ຟ ື້ນຟ  
ແລະ ບ ວລະບັດຮັກສາ. 
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5.  ສິດສະເໝພີາບຍງິ- ຊາຍ ໃນການມຊີືີ່ໃນໃບຕາດນິ 

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນເມ ອງ ປະສານສ ມທ ບກັບສະຫະພັນແມູ່ຍິງຂັື້ນເມ ອງ 
ເພ ົ່ອເປີດກອງປະຊຸມປະຊາສໍາພັນບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ຊຶົ່ງມີຜ ້ເຂ ື້າຮ່ວມຈາກອ ງການປ ກຄອງບາ້ນ, ສະຫະພັນແມູ່ຍິງບ້ານ, 
ແມູ່ຍິງແຕູ່ລະຄອບຄ ວ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ົ່ອປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງ
ແມູ່ຍິງ ໂດຍຍ ກໃຫ້ເຫັນບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທໍາມະນ ນ, ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕ ື້ນການມີ
ຊ ົ່ໃນໃບຕາດິນ ເຊັົ່ນ ຊັບເດີມຂອງເມຍກໍົ່ໃຫ້ອອກຊ ົ່ເມຍ, ຊັບເດີມຂອງຜ ວກໍົ່ໃຫ້ອອກຊ ົ່ຜ ວ, ຖ້າເປັນສິນສ ມສ້າງ ກໍໃຫ້
ອອກຊ ົ່ຮ່ວມກັນທັງຜ ວ ແລະ ເມຍໃນໃບຕາດິນ.  

ປະມວນກ ດໝາຍແພູ່ງ ເລກທ ີ55/ສພຊ, ລ ງວັນທ ີ6 ທນັວາ 2018 
ມາດຕາ 167 ຊບັເດມີ (ວກັ 1) 

ຊັບເດີມ ແມູ່ນຊັບສ ມບັດ ທີົ່ ຜ ວ ຫຼ  ເມຍ ໄດ້ມາກ່ອນການແຕູ່ງດອງ ຫຼ  ແມູ່ນຊັບສ ມບັດທີົ່ໄດ້ມາຈາກການສ ບທອດ
ມ ນມໍຣະດ ກ ຫຼ  ຈາກການມອບ ຫຼ  ຍ ກຊັບໃຫ້ ຜ ວ ຫຼ  ເມຍ ສະເພາະພາຍຫັຼງການແຕູ່ງດອງທີົ່ຍັງຄ ງຢ ູ່ ຫຼ  ປູ່ຽນສະພາບ
ໄປເປັນຊັບສິົ່ງຂອງໃໝູ່ແລ້ວ.  

ມາດຕາ 168 ສນິສ ມສາ້ງ (ວກັ 1, 2) 
ສິນສ ມສ້າງ ແມູ່ນ ຊັບສ ມບັດທີົ່ ຜ ວ ເມຍ ສ້າງສາ ແລະ ຫາມາໄດ້ໃນເວລາເປັນຜ ວເມຍນໍາກັນ, ເວັື້ນເສຍແຕູ່ຊັບສິົ່ງ
ຂອງທີົ່ເປັນເຄ ົ່ອງໃຊ້ສ່ວນຕ ວ ຊຶົ່ງບໍົ່ມີມ ນຄ່າສ ງ. 
 

ລາຍໄດ້ທັງໝ ດທີົ່ ຜ ວ ຫຼ  ເມຍ ໄດ້ຮັບໃນເວລາຢ ູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼ  ແຍກກັນຢ ູ່ນັື້ນ ກໍໃຫ້ຖ ເປັນສິນສ ມສ້າງ. 

6.  ຈັນຍາບັນ , ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງໜູ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍ້ຂັດແຍູ່ງຂັັ້ນບ້ານ 

ມາດຕາ 45 ຈນັຍາບນັຂອງຜ ໄ້ກູ່ເກູ່ຍ 
ຜ ້ໄກູ່ເກູ່ຍ ຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ ດັົ່ງນີື້: 
1. ວາງຕ ວເປັນກາງ; 
2. ຫີຼກເວັື້ນອະຄະຕິຕ່າງໆ; 
3. ມີຄວາມປະພຶດທີົ່ດີ, ວາງຕ ວໃຫ້ເໝາະສ ມກັບບ ດບາດ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງຕ ນ; 
4. ມີຄວາມທຸູ່ນທຽງ, ອ ດທ ນ, ອ ດກັື້ນ ໃນເວລາໄກູ່ເກູ່ຍຂ້ຂັດແຍູ່ງ; 
5. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຄ ູ່ກໍລະນີ. 

ຄາໍແນະນາໍ ວາ່ດວ້ຍການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ສະບບັເລກທີ 0500/ກຊສ, ລ ງວນັທ ີ14 ກມຸພາ 2022  
ໝວດທີ 2 ອ ງປະກອບ ແລະ ການກະກຽມ ການຂຶື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ 
2.2.2 ການປະຊາສາໍພນັບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ 

ດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍການໄກູ່ເກູ່ຍ ຂໍື້ຂດັແຍູ່ງຂັື້ນບາ້ນ, ສະບບັເລກທີ 626/ລບ, ລ ງວັນທ ີ22 ຕລຸາ 2021 
ມາດຕາ 42 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ຂອງໜວ່ຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂດັແຍູ່ງຂັື້ນບາ້ນ 

ໜ່ວຍໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງຂັື້ນບ້ານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າ ທີົ່ດັົ່ງນີື້: 
1. ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະ ຄ ື້ນຄວ້າບັນຫາທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍື້ຂັດແຍູ່ງ; 
2. ໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງ ກ່ຽວກບັສາຍພ ວພັນທາງແພູ່ງ, ການຄ້າ, ຄອບຄ ວ ແລະ ຂໍື້ຂັດແຍູ່ງອ ົ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງຄ ູ່
ກໍລະນີ ບ ນພ ື້ນຖານກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
3. ໄກູ່ເກູ່ຍການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ການກະທໍາຜິດຂອງເດັກ ຕາມທີົ່ກໍາໜ ດໄວ້ໃນປະມວນກ ດໝາຍອາຍາ ແລະ 
ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກ; 
4. ສຶກສາອ ບຮ ມ ແລະ ໃຫ້ການແນະນໍາແກູ່ຄ ູ່ກໍລະນ;ີ 
5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍ ້ ໃຫ້ຄ ູ່ກໍລະນີ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຜ ນຂອງການໄກູ່ເກູ່ຍ ທີົ່ໄດ້ຕ ກລ ງກັນ; 
6. ໄດ້ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມທາງດ້ານວິຊາການ ເພ ົ່ອຍ ກສ ງຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕ ນ; 
7. ເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄກູ່ເກູ່ຍຂໍື້ຂັດແຍູ່ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັົ່ງກ່າວເຂ ື້າໃນການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕ ນ; 
8. ປະສານສ ບທ ບ ແລະ ເຂ ື້າຮ່ວມໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ນິຕິກໍາຕ່າງໆ; 
9. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ຮ່ວມມ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກ ດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທໍາ; 
10. ລາຍງານການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕ ນຕໍົ່ອ ງການປ ກຄອງບ້ານ ແລະ ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາຂັື້ນເມ ອງ ຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ; 
11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນໆ ຕາມທີົ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ໃນກ ດໝາຍ. 
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IV.ລາຍການໂປສເຕ ີແລະ ວດິໂີອ ທີີ່ນຳໃຊເ້ຂ ື້າໃນການ
ຝຶກອົບຮົມປະຕທິິນກົດໝາຍປ ີ

 ໂປສເຕ ີ  
1. ໂປສເຕີ ໜ້າປະຕິທິນກ ດໝາຍປີ 2023, 6 ໜ້າ, ຂະໜາດ 120x80; 
2. ໂປສເຕີ ການວາງແຜນແບບ SMART. 

 ວດິໂີອ 

ລາຍຊ ົ່ວດິໂີອ ລິື້ງທີົ່ຢ ູ່ວດິໂີອ 

ການຂຶື້ນທະບຽນທີົ່ດິນ 3 ພາສາ (ລາວ, ມ ື້ງ, ກຶມມຸ) 
ພາສາລາວ: https://youtu.be/nbpBGXuJEoA 

ພາສາມ ື້ງ: https://youtu.be/1r_bp7NF1bE 

ພາສາກຶມມຸ: https://youtu.be/1_x6kFTKmc0 

ດິນແດນແສນຮັກ https://youtu.be/QJWyUhd39pY 

ວິດີໂອ ນໍື້າໃຈນາງ https://youtu.be/dpJwqNFF9is 

ຜ ນກະທ ບຈາກການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້
ໃນລາວ 

https://youtu.be/JdSTzMhZFNY 

ການສ ົ່ງເສີມສິດຂອງແມູ່ຍິງກ່ຽວກັບທີົ່ດິນ ແລະ ຄວາມ
ສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊຸມຊ ນ ພາກ 1 

https://youtu.be/7U31ak-IrS0 

ການສ ົ່ງເສີມສິດຂອງແມູ່ຍິງກ່ຽວກັບທີົ່ດິນ ແລະ ຄວາມ
ສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊຸມຊ ນ ພາກ 2 

https://youtu.be/Hr__vTdnXf0 

ມານຫ ວໃຈ https://youtu.be/fW5ZWoIbKss 

ມໍລະດ ກພໍົ່ https://youtu.be/TgNGH2jE1Bs 

ປະຕິທິນກ ດໝາຍ: ສ ົ່ການຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບທີົ່ດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

https://youtu.be/2ZqQodsXudQ 

ໝາຍເຫດກຽ່ວກບັການເຜຍີແຜູ່ປະຕທິິນກ ດໝາຍ: ເພ ົ່ອໃຫມ້ຄີວາມເຈາະຈ ງ ແລະ ແທດເໝາະກບັກຸູ່ມເປ ື້າໝາຍຄວນມກີານ
ເລ ອກຈັດຝຶກອ ບຮ ມໃນຂັື້ນຊຸມຊ ນ ເທ ົ່ອລະສອງ ຫຼ  ສາມຫ ວຂໍື້. 
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https://youtu.be/nbpBGXuJEoA
https://youtu.be/1r_bp7NF1bE
https://youtu.be/1_x6kFTKmc0
https://youtu.be/QJWyUhd39pY
https://youtu.be/dpJwqNFF9is
https://youtu.be/JdSTzMhZFNY
https://youtu.be/7U31ak-IrS0
https://youtu.be/Hr__vTdnXf0
https://youtu.be/fW5ZWoIbKss
https://youtu.be/TgNGH2jE1Bs
https://youtu.be/2ZqQodsXudQ


 

 

ເພີີ່ມເຕມີ: ບາງແຫ ູ່ງຂໍ້ມ ນທາງອອນລາຍ ກູ່ຽວກັບທີີ່ດນິ ,ປ່າໄມ ້, ກະສິກຳ , 
ສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ນຕິກິຳ ໃນລາວ 

ຊ ົ່ແຫຼົ່ງຂໍື້ມ ນ ລິື້ງເຂ ື້າຫາແຫຼົ່ງຂໍື້ມ ນ 
ປະຕິທິນກ ດໝາຍສະບັບອອນລາຍ https://bit.ly/3SrqTLu 

ກຸູ່ມແລກປູ່ຽນຂໍື້ມ ນເລ ົ່ອງທີົ່ດິນ  https://laolandinfo.org/  

ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບທີົ່ດິນ https://villagefocus.org/life-project/  

ຈ ດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ  https://laoofficialgazette.gov.la/  

ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານກ ດໝາຍຜ່ານລະບ ບດິຈິຕອນ  https://legal-aid.moj.gov.la/index/  

ສະພາແຫູ່ງຊາດ  https://bit.ly/3gwvWNj  

ສ ນບໍລິການກ ດໝາຍເພ ົ່ອປະຊາຊ ນ (CLE)  https://www.facebook.com/flpcle  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ https://www.facebook.com/monre.gov.la  

ຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ ເພ ົ່ອການພັດທະນາ  https://www.lao44.org/  

ເຄ ອຂ່າຍກະສິກອນລາວ  https://www.facebook.com/laofarmernetwork 

LaoFAB  https://www.youtube.com/c/LaoFABvideo/
videos  

ອ ງການບ້ານຈຸດສຸມສາກ ນ  https://villagefocus.org/  

ຊຸດວິດີໂອ ຈາກ ໂຄງການເຄ ອຂ່າຍຂໍື້ມ ນທີົ່ດິນ  https://www.youtube.com/user/rightslink  
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ຂໍື້ມ ນຕດິຕໍົ່:  

ໂຄງການສ ົ່ງເສມີການຮຽນຮ ກ້ຽ່ວກບັທີົ່ດນິ ເພ ົ່ອເພີົ່ມຄວາມໝັື້ນຄ ງທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ (ໂຄງການໄລຟ)໌:  

https://villagefocus.org/life-project/ 

https://laolandinfo.org/ 

ກຸູ່ມແລກປູ່ຽນຂໍື້ມ ນເລ ົ່ອງທີົ່ດນິ (LIWG):  

https://www.facebook.com/laolandinfo/ 

https://www.facebook.com/LIFETeamProject 

https://bit.ly/3SrqTLu
https://laolandinfo.org/
https://villagefocus.org/life-project/
https://laoofficialgazette.gov.la/
https://legal-aid.moj.gov.la/index/
https://bit.ly/3gwvWNj
https://www.facebook.com/flpcle
https://www.facebook.com/monre.gov.la
https://www.lao44.org/
https://www.facebook.com/laofarmernetwork
https://www.youtube.com/c/LaoFABvideo/videos
https://www.youtube.com/c/LaoFABvideo/videos
https://villagefocus.org/
https://www.youtube.com/user/rightslink
https://villagefocus.org/life-project/
https://laolandinfo.org/
https://www.facebook.com/laolandinfo/
https://www.facebook.com/LIFETeamProject


 

 

ປະຕທິນິກ ດໝາຍປ ີ2023 


