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ຄ ານ າ 
 

 ລັດຖະບານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດ ແຫູ່ງການຈະເລ ນເຕ ບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫູ່ງຊາດ  ໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນ ປີ 2020.   ຍຸດທະສາດດັົ່ງກູ່າວໄດ້ກ ານົດທິດທາງ,    ແຜນການ, 
ໂຄງການສ າລັບການພັດທະນາ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢ່າງເປັນລະບົບ ຊຶີ່ງໃນນັັ້ນວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນ ກ ຄືການ
ແບູ່ງເຂດ, ແບູ່ງປະເພດທ ີ່ດິນ ເພືີ່ອການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ ໄດ້ຖຶເປັນກົນໄກສ າຄັນໃນການ

ຊຸກຍ ້, ສົົ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄູ່ອງຕາມເປົົ້າໝາຍຂອງແຕູ່ລະປະເພດທ ີ່ດ ນ, ແນູ່ໃສູ່ແກ້ໄຂ

ຄວາມທຳ ກຍາກ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  

ໂຄງການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ເປັນວຽກງານໜືີ່ງທ ີ່ຈັດຢ ່ໃນບ ລມິະສິດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ  VIII (2016 - 2020). ນັບແຕູ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ ອົງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນ
ແຫູ່ງຊາດ ໄດ້ລິເລ ັ້ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈັດສັນທ ີ່ດິນ 47 ເມືອງທຳ ກຍາກໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ມາຮອດປີ 2012 

ພາຍຫັຼງ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງເປັນກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ ໄດ້ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ດັົ່ງກູ່າວ ເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ ໂດຍນ າໃຊ້ຄ ູ່ມື, ເຕັກນິກ ແລະ ບົດແນະນ າ ທ ີ່ກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນ ໄດ້ສ້າງຂືັ້ນ. 

ມາເຖ ງປະຈຸບັນຄ ູ່ມື ຫືຼ ບົດແນະນ າວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ  ມ ບາງເນືັ້ອໃນຂອງ

ບາດກ້າວ, ຂັັ້ນຕອນ, ເຕັກນິກ ແລະ ມາດຖານຕູ່າງໆ ຍັງບ ໍ່ທັນສອດຄູ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.  ສະນັັ້ນ ຈືີ່ງມ ຄວາມ
ຈ າເປ ັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄ ູ່ມື ຫືຼ ບົດແນະນ າດັົ່ງກູ່າວໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະ ບານໃນ
ໄລຍະໃໝູ່ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນເນືັ້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງມະຕິ X ຂອງກົມການເມືອງສ ນກາງພັກ ກ ຄື ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ  VIII ( 2016 – 2020 ), ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025  ແລະ ວິໄສທັດ
ຮອດປີ 2030 ກູ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂດແຄວ ັ້ນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສູ່, ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນຂອງການ
ພັດທະນາລະຫວູ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຫຸຼດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ ສາມາດປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນ າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໄດ້ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.  

ປ ົ້ມຄ ູ່ມືສະບັບນ ັ້ ສ້າງຂືັ້ນ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ຊຶີ່ງສາມາດປັບປຸງ ແລະ ປຽູ່ນແປງໄດ້ ອ ງຕາມຈຸດພິເສດ, ເງືີ່ອນໄຂຂອງແຕູ່ລະທ້ອງຖິີ່ນໃນແຕູ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄູ່ອງ ກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ.  ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ປ ົ້ມມຄ ູ່ມື
ສະບັບນ ັ້ ຍັງຈະເປັນຄ ູ່ມືພືັ້ນຖານໃນການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການກຽູ່ວກັບວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ
ວິຊາການຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ມ ຄວາມສາມາດສ້າງແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໄດ້ ໃນນັັ້ນ 
ລວມມ ຫລັກການ, ວິທ ການທ ີ່ຈ າເປັນ ຊຶີ່ງມ ບາດກ້າວ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການສ າຫລວດ, ຈັດແບູ່ງເຂດ, ຈັດແບູ່ງປະເພດ
ທ ີ່ດິນ  ນອກຈາກນັັ້ນຍັງໄດ້ແນະນ າກູ່ຽວກັບເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການສ້າງແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ  ພ້ອມທັງ
ວິທ ການຂຽນບົດແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ. 
 ຜູ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນໄລຍະໃດໜຶີ່ງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັັ້ງໃດໜຶີ່ງ ທ ີ່ໄດ້ນ າ
ໃຊ້ປ ົ້ມຄ ູ່ມືສະບັບນ ັ້ ຫາກເຫັນວູ່າບ ໍ່ສອດຄູ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ກ ໃຫ້ສະເໜ ມາຍັງກົມຈັດສັນ ແລະ 
ພັດທະນາທ ີ່ດິນ ເພືີ່ອຈະໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ສົມບຸນຂຶັ້ນກວູ່າເກົົ່າ ທັງນ ັ້ກ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຕາມແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ ຄືການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນວຽກງານ 3 ສ້າງ.  

 

     ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ  ..................... 
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     ຮກັສາການຫວົໜ້າກົມ 
 

 

ບົດສງັລວມຫຍ ໍ້ 
ປ ົ້ມຄ ູ່ມືກູ່ຽວກັບການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ແມູ່ນຄ ູ່ມືພືັ້ນຖານຂອງວຽກງານຈັດສັນທ ີ່

ດິນ ແລະ ເປັນວຽກບ ລມິະສິດຕົັ້ນຕ ຂອງລັດ ກ ຄືອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທຸກຂັັ້ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 
ສ້າງ, ປະກອບສູ່ວນເຂົັ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ແຫູ່ງຊາດ  ຕາມເນືັ້ອໃນຈິດ
ໃຈຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍູ່ຄັັ້ງທ  X ຂອງພັກ ກ ຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ  VIII 
(2016 – 2020), ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025  ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.   

ແຜນການ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວໄິສທັດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ທ ີ່ກູ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ມັນສະ
ແດງອອກຢ ່ໃນປ ົ້ມຄ ູ່ມືສະບັບນ ັ້ ແມູ່ນການກ ານົດເປົົ້າໝາຍການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດຕາມອູ່າງຮັບນ ໍ້າ, ຕາມຄວາມ
ຄ້ອຍຊັນ ແລະ ຕາມຂອບເຂດການປົກຄອງ ທັງສອດຄູ່ອງກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງລັດ 
ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ຊຶີ່ງເລ ັ້ມຈາກການສ າຫຼວດຈັດສັນ, ຈັດແບູ່ງເຂດ ແລະ ຈັດແບູ່ງປະເພດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແຕູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ
ຮາກຖານຈົນຮອດລະດັບຊາດ. 

ປ ົ້ມຄ ູ່ມືສະບັບນ ັ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາບາດກ້າວ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕູ່າງໆ ຂອງວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/
ເທດສະບານ/ນະຄອນ ມາສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເພືີ່ອເປັນການສ້າງຈິດສ ານຶກ ແລະ ເປັນບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກ
ສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານລັດຖະກອນຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ຮັບຮ ້, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກູ່າວໄດ້ ຢ ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນຮາກຖານຂອງຕົນ. ບັນດາເນືັ້ອໃນ, ບາດກ້າວ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕູ່າງໆ ທາງ

ດ້ານວິຊາການຢ ່ໃນປ ົ້ມຄ ູ່ມືສະບັບນ ັ້ປະກອບດ້ວຍ:  
1). ພາບລວມກູ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດ ຕ ໍ່ວຽກງານທ ີ່ດິນ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມວຽກງານ 
     ທ ີ່ດິນທົົ່ວປະເທດຄັັ້ງທ  I ; 

2). ຄວາມຮ ້ທົົ່ວໄປກູ່ຽວກັບວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນ; 

3). ບາດກ້າວ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ຂອງການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ; 

4). ວິທ ການຂຽນແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ; 

5). ການນ າໃຊ້ໂປຣແກຼມ Arc GIS ເຂົັ້າໃນການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ; 
6). ການກ ານົດຊືີ່, ລະຫັດ ແລະ ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດິນ; 
7). ເອກະສານປະກອບ ແລະ ແບບພິມຕູ່າງໆ: 
 - ຮູ່າງຂ ໍ້ຕົກລົງ; 
 - ຮູ່າງໃບສະເໜ ; 
 - ຮູ່າງບົດບັນທຶກ; 
 - ຮູ່າງຕາຕະລາງຄູ່າພິກັດ; 
 - ຮູ່າງແບບພິມເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ; 

 - ການຈັດພິມແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ; 

 - ແລະ ເອກະສານອຶີ່ນໆ ທ ີ່ກູ່ຽວພັນ. 
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ການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ແມູ່ນການປະສານສົມທົບລະຫວູ່າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ

ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທຸກຂັັ້ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນ ກ ຄືວຽກງານ 3 ສ້າງ ຢ ່ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ.   ຜົນຂອງການປະກອບສູ່ວນ ແລະ ການມ ສູ່ວນ
ຮູ່ວມດັົ່ງກູ່າວ ແມູ່ນຈະໄດ້ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ຊຶີ່ງແມູ່ນເປົົ້າໝາຍອັນຕົັ້ນຕ ຂອງອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ບົນພືັ້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຢ ່ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ທັງເປັນການປະກອບສູ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 
ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ແຫູ່ງຊາດ ເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ. 

ການສ້າງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ແມູ່ນໄດ້ນ າໃຊ້ເຕັກນິກທ ີ່ທັນສະໄໝແບບປະສົມ
ປະສານ ເຂົັ້າຊູ່ວຍ ໂດຍເລ ັ້ມຈາກແຜນທ ີ່ດາວທຽມ, ແຜນທ ີ່ຮ ບຖູ່າຍທາງອາກາດ, ແຜນທ ີ່ການປົກຄອງ ແລະ ແຜນທ ີ່
ອຶີ່ນໆ  ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມບັນດາຄ ຝຶກ ( ToT ) ໃນການນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທ ີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ຄູ່ອງແຄ້ວ ເພືີ່ອໄປ
ຝຶກຕ ໍ່ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ມ ຄວາມສາມາດນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມືດັົ່ງກູ່າວນັັ້ນໄດ້ທັງຢ ່ໃນ
ຫ້ອງການ ແລະ ພາກສະໜາມ ເປັນຕົັ້ນແມູ່ນການນ າໃຊ້ແຜນທ ີ່ ແລະ ບັນດາໂປຣແກຼມຕູ່າງໆ. 

 

 ທດັສະນະ ແລະ ຄວາມຮບັຮ ກູ້່ຽວກັບວຽກງານທ ີ່ດນິ : ( ຄັດມາຈາກມະຕິກອງປະຊຸມທ ີ່ດິນທົົ່ວປະເທດປີ 2007 ) 
 

1. ຮັບຮ ້ກູ່ຽວກັບທ ີ່ຕັັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດອັນສ າຄັນຂອງທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຕ ໍ່ພາລະກິດປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ເສດຖະກິດມ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ,  
ປະຊາຊົນຮັົ່ງມ ຜາສຸກ, ສັງຄົມ ມ ຄວາມສະຫົງບສ ວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທ າ; 

2. ຮັບຮ ້ແຈ້ງກູ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະກອນທ າມະຊາດ ໃນປະຈຸບັນ ເປັນຕົັ້ນແມູ່ນ ທ ີ່ດິນ
ປ່າໄມ້, ນ ໍ້າ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນ ນັບມືັ້ນັບເຊືີ່ອມໂຊມ ແລະ ຖຶກທ າລາຍດ້ວຍຫຼາຍຮ ບການ ຍ້ອນສາຍເຫດອັນເນືີ່ອງ
ມາຈາກການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ບ ໍ່ໄດ້ຜູ່ານຂະບວນການຈັດສັນ, ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຈຶີ່ງພາໃຫ້
ເກ ດມ ການເກັບກ ້ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນຊັບພະກອນທ າມະຊາດ ເກ ນຂ ດຄວາມສາມາດ ທ ີ່ຈະຟ ົ້ນຄືນໃຫ້ມ ຄວາມອຸດົມສົມ 
ບ ນຄືຜູ່ານມາ; 

3. ເຫັນໄດ້ຄວາມຈ າເປັນພາວະວິໄສ ທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ມ ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງ 
ແວດລ້ອມບ ໍ່ໃຫ້ເຊືີ່ອມໂຊມ; 

4. ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການສ າຫລວດຈັດສັນທ ີ່ດິນ, ຈັດແບູ່ງເຂດ, ຈັດແບູ່ງປະເພດ, ວາງແຜນ ແລະສ້າງ
ແຜນທ ີ່ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ; 

5.  ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ຕ ໍ່ໜ້າທ ີ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາທ ີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ  ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ເປັນຕົັ້ນຕ , ຖືເອົາການພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະກອນທ າມະຊາດ ແບບຍືນຍົງເປັນອັນສ າຄັນ. 
 
 ທດິທາງຍດຸທະສາດ ຕ ໍ່ກບັວຽກງານທ ີ່ດນິ : ( ຄັດມາຈາກມະຕິກອງປະຊຸມທ ີ່ດິນທົົ່ວປະເທດປີ 2007 ) 

 

1. ເອົາໃຈໃສເປັນພິເສດຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ

ຂອງຊາດ, ເຮັດໃຫ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ສາມາດນ າຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ດ້ວຍ
ການສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງຊັບພະຍາກອນດັົ່ງກູ່າວ;                                                            
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2. ສ້າງລະບົບ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະຖານ ເພືີ່ອການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ, ການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບ 

ພະຍາກອນທ າມະຊາດໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອອ້ມ ຢ່າງມ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ,  ໂດຍບ ໍ່ໃຫ້ທ ີ່ດິນ 

ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເຊືີ່ອມໂຊມ ແລະ ຖຶກທ າລາຍ ແລະ ທັງບ ໍ່ສົົ່ງຜົນສະທ້ອນທາງລົບຕ ໍ່ເສດຖະກິດ - 

ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຄຽງຄ ູ່ກັນນັັ້ນ ຕ້ອງເຂັັ້ມງວດເປັນພິເສດ ຕ ໍ່ມາດຕະການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາ 

ກອນທ າມະຊາດ ດ້ວຍການຫັນເຂົັ້າສ ູ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ.                                                         

3. ເພ ັ້ມທະວ ບົດບາດຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທ າ
ມະຊາດໃຫ້ສ ງຂືັ້ນກູ່ວາເກົົ່າ ໂດຍໃຫ້ທຸກພາກສູ່ວນລວມທັງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເອົາໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດຕ ໍ່ 
ວຽກງານດັົ່ງກູ່າວ ເຮັດແນວໃດຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃຫ້ມ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ 
ຍຸຕິທ າ ຕາມທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ແລະ 10 ຂອງກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ. 

 

 

 ຍດຸທະສາດໃນການສາ້ງແຜນຈດັສນັທ ີ່ດນິຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ: 

 ຍຸດທະສາດຕົັ້ນຕ ໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ຕ້ອງໄດ້ອ ງໃສ່ບັນດາປັດໃຈດັົ່ງນ ັ້:  

    

1. ອ ງໃສ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ, ເຂດແຄ້ວນ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ;    

2. ອ ງໃສ່ ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການດ າເນ ນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ ບົນພືັ້ນຖານ ແລະ ຫ ັກການແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແບບປະສົມປະສານ; 

3. ອ ງໃສ່ ເງືີ່ອນໄຂຂອງພູມ ປະເທດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຢ ່ໃນແຕູ່ລະເຂດ

ແຄ້ວນ (ເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ); 

4. ອ ງໃສ່ ຂອບເຂດການປົກຄອງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ (ເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ); 

5. ອ ງໃສ່ ສະພາບເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງໃນການຄຸ້ມຄອງ,ການປົກປັກຮັກສາ,ການພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊ້ 

ທ ີ່ດິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 
 ການສ້າງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ຕ້ອງໄດ້ດ າເນ ນຕາມຫ ັກການແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ,  

ມືການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໂດຍອ ງໃສ່ຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງຂອງ ແຕ່ 

ລະພືັ້ນທ ີ່ບົນພືັ້ນຖານການພິຈາລະນາ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຕົກລົງດ້ວຍວິທ ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ. 
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ບດົທ   1 
ຄວາມຮ ທ້ົົ່ວໄປກຽູ່ວກບັວຽກງານຈດັສັນທ ີ່ດິນ 

 

I. ສະພາບການຈັດສັນທ ີ່ດິນໃນ ສ ປປ ລາວ 
1. 1  ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ຕ ໍ່ວຽກງານຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນ ຊຶີ່ງໄດ້ລະບໄຸວ້ 
ໃນເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມປະສົມລະຫວູ່າງ ຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງພັກ ແລະ ສະພາລັດຖະມົນຕ ວູ່າດ້ວຍວຽກງານ
ກະສິກ າ ແຕູ່ວັນທ  15 - 22 ມິຖຸນາ 1988 ກູ່ຽວກັບການຫັນເສດຖະກິດທ າມະຊາດໄປສ ູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມ ປີ 1989 ກູ່ຽວກັບບັນຫາປ່າໄມ້, ນ ໍ້າ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນ. ສະນັັ້ນ, ເພືີ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກູ່ການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກູ່າວ, ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ຕະຫຼອດມາ ໂດຍເລ ີ່ມຈາກການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ມອບດິນ - ມອບປ່າ 
ເພືີ່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາແຫຼູ່ງນ ໍ້າ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງດ້ານພ ມສັນຖານຂອງປະເທດ ແລະ ຮັກສາໄດ້ຄວາມອຸດົມສົມບ ນດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ແບບຍືນຍົງ, ເຮັດໃຫ້ຜ ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນຂອງທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ຊຶີ່ງເປັນກ າມະສິດຂອງວົງຄະນາຍາດແຫູ່ງຊາດ, ເປັນມ ລະດົກອັນລ ໍ້າຄູ່າ ຊຶີ່ງສະສົມໄວ້ດ້ວຍຢາດເຫືີ່ອ ແລະ ເລືອດ
ເນືັ້ອຂອງບັນພະບ ລຸດ ໂດຍໄດ້ບຸກເບ ກ, ບົວລະບັດ, ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຮຸ້ນຄົນຕ ໍ່ໆມາ. ສະນັັ້ນ, ເພືີ່ອປົກປັກຮັກສາທ ີ່ດິນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດດັົ່ງກູ່າວ ໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປນັັ້ນ ລັດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກູ່ວົງຄະນະຍາດແຫູ່ງຊາດ ເປັນ
ເຈົັ້າກ າມະສິດຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນ, ດິນດອນທັງໝົດ, ສູ່ວນສະມາຊິກຂອງວົງຄະນະຍາດທຸກຄົນ ລ້ວນແຕູ່ມ ສິດ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
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ແລະ ຊັບພະຍາກອນດັົ່ງກູ່າວ ດ້ວຍແຮງງານ, ທຶນຮອນຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດມອບເປັນມ ນມ ຣະດົກໃຫ້ແກູ່ລ ກຫຼານສືບ
ທອດໄດ້ຢ່າງຍາວນານ.   

 

ເນືີ່ອງຈາກວູ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວູ່ອງໄວ, ພົນລະເມືອງເພ ັ້ມຂຶັ້ນ ແລະ ຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ກ ເພ ັ້ມຂຶັ້ນຕາມລ າດັບ, ສະນັັ້ນເມືີ່ອທົບທວນເບິີ່ງລວມແລ້ວ ເຫັນວູ່າວຽກງານຈັດສັນທ ີ່
ດິນຍັງບ ໍ່ທັນມ ປະສິດທິຜົນເທົົ່າທ ີ່ຄວນ ຖ້າທຽບໃສູ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝູ່, ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ ໃນປີ 2003 

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ (ສະບັບປີ 1997) ຈຶີ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ໂດຍລັດຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນຢ່າງລວມສ ນເປັນເອກະພາບໃນ
ທົົ່ວປະເທດ. 

ຍ້ອນຈຸດພິເສດຂອງປະເທດເຮົາ ເປັນປະເທດທ ີ່ມ ພ ດອຍ ກວມເຖິງ 80 ເປີເຊັນ% ແລະ ປະຊາຊົນອາໄສຢ ່ເຂດ
ຊົນນະບົດ ກວມເຖິງ 90%ເປີເຊັນ ນັັ້ນ, ມາດຕະການຕົັ້ນຕ  ໃນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ການປົກປັກ
ຮັກສາແຫຼູ່ງນ ໍ້າ, ການຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງດິນ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ ຊຶີ່ງໃນນັັ້ນແມູ່ນຕ້ອງ
ເອົາໃຈໃສູ່ຕ້ານການທ າລາຍປ່າໄມ້ເປັນຂ ກຸນແຈ, ເພາະວູ່າ ຖ້າປະປ່ອຍໃຫ້ມ ການຖາງປ່າໄມ້, ຈ ດປ່າ ແລະ ຕັດໄມ້ຢ່າງ
ຊະຊາຍແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼູ່ງນ ໍ້າບົກແຫ້ງ, ດິນກ ຈະຖືກເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ ຈະກາຍເປັນດານຫ ນ, ເປັນດິນຊາຍ, ຊ ວະນາໆ
ພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດທ າມະຊາດຈະຖືກທ າລາຍ, ປະຊາຊົນກ ຈະບ ໍ່ຫຸຼດພົັ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປະເທດຊາດກ ຈະບ ໍ່
ຫຸຼດພົັ້ນຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາເຊັົ່ນກັນ.  ສະນັັ້ນ, ຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດ ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນຮັົ່ງມ 
ຜາສຸກ, ສັງຄົມມ ຄວາມສະຫງົບສ ວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທ າ ແມູ່ນ ມ ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສູ່ປົກປັກຮັກສາທ ີ່ດິນ ກ ຄື
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດອືີ່ນໆ, ເອົາໃຈໃສູ່ສ າຫຼວດກ ານົດເຂດ ເພືີ່ອເປັນບູ່ອນອະນຸລັກ, ເຂດທ ີ່ຈະນ າໃຊ້ ແລະ 
ພັດທະນາ.  ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຕ້ອງໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາຖອດຖອນບົດຮຽນກູ່ຽວກັບການຫັນຊັບສິນ (ທ ີ່ດິນ) ໃຫ້ເປັນທຶນ ຕາມ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍູ່ຄັັ້ງທ  VIII ແລະ IX ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.    

ວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ລິເລ ີ່ມ ຈາກຂະບວນການ ຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ມອບດິນ - ມອບປ່າ 
ໂດຍໄດ້ເຮັດທົດລອງ ໃນປີ 1994  ຢ ່ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຈາກນັັ້ນ ນັບແຕູ່ປີ 1996 ເປັນຕົັ້ນມາໄດ້
ດ າເນ ນເປັນຂະບວນການໃນທົົ່ວປະເທດ ຊຶີ່ງຢ ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກ າມະການ ຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ 
ມອບດິນ - ມອບປ່າ ຂັັ້ນສ ນກາງ ໂດຍມ ຂະແໜງການຕູ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮູ່ວມ.  ໃນປີ 
2001 ລັດຖະບານ ຈຶີ່ງໄດ້ຕົກລົງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜ ້ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງານດັົ່ງກູ່າວ. ມາຮອດປີ 2003 ສາມາດມອບດິນ - ມອບປ່າ ສ າເລັດທັງໝົດ 5,400 ບ້ານ ໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້
ອອກໃບຢັົ້ງຢ ນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຊົົ່ວຄາວແລ້ວ 300,000 ກວູ່າໃບ. 

ຫັຼງຈາກກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ໃນ ປີ 2003,   ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງສ້າງຕັັ້ງອົງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ 
ດິນແຫູ່ງຊາດ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕ ໄດ້ອອກດ າລັດ ສະບັບເລກທ  67/ນຍ, ລົງວັນທ  18/03/2004 ວູ່າດ້ວຍການຈັດ 
ຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແຫູ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງອົງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແຫູ່ງຊາດຂຶັ້ນໃນປີ 
2006.  ສະນັັ້ນ, ເພືີ່ອສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ໃຫ້ສ າເລັດໃນທົົ່ວປະເທດ, ໂດຍຖອດ
ຖອນບົດຮຽນຈາກວຽກງານມອບດິນ - ມອບປ່າ ທ ີ່ຜູ່ານມາ ອົງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແຫູ່ງຊາດ ໄດ້ປັບປຸງວິທ ການ ແລະ 
ດ າເນ ນການສ າຫຼວດຈັດສັນທ ີ່ດິນຄືນໃໝູ່ ແນໃສູ່ໃຫ້ສາມາດດ າເນ ນການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນຂັັ້ນມະຫາພາກ ໂດຍໄດ້ດ າເນ ນ 
ດັົ່ງນ ັ້:  

 ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ  
ການຈດັສັນທ ີ່ດນິ  ແມູ່ນ ການກ ານົດເຂດ ແລະ ກ ານົດປະເພດທ ີ່ດິນ  ດ້ານມະຫາພາກຂອງລັດ  ເພືີ່ອເປົົ້າໝາຍ 
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ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ໃຫ້ເກ ດຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ປະກອບສູ່ວນເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  ການຈັດສັນທ ີ່ດິນປະກອບມ  
ການຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບຊາດ, ການຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ການຈັດສັນທ ີ່ລະດັບເມືອງ/ເທດສະ 

ບານ/ນະຄອນ  ແລະ ການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ ການຈດັສນັທ ີ່ດິນແຕູ່ລະຂັັ້ນ ເອ ັ້ນວູ່າ ແຜນຈດັສນັທ ີ່ດິນ ຊຶີ່ງໄດ້
ກ ານົດຂອບເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງແຕູ່ລະຂັັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ດັົ່ງມ ລາຍລະອຽດລຸູ່ມນ ັ້: 
  

1.  ແຜນຈດັສນັທ ີ່ດນິລະດັບຊາດ  ແມູ່ນການກ ານົດເຂດ, ກ ານົດປະເພດ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, 
ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ດ້ານມະຫາພາກ ທ ີ່ມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງຊາດ ດ້ວຍການຄົັ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, 
ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການສັງລວມເອົາທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງບັນດາຂະແໜ
ງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດເຂົັ້າມາເປັນແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບຊາດ  ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບຊາດ 
ແມູ່ນສະພາແຫູ່ງຊາດເປັນຜ ້ຮັບຮອງ ໂດຍການນ າສະເໜ ຂອງລັດຖະບານ. 
 

2. ແຜນຈດັສນັທ ີ່ດນິລະດບັແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ  ແມູ່ນການກ ານົດເຂດ, ກ ານົດປະເພດ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງ, 
ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ດ້ານມະຫາພາກ ທ ີ່ມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງບັນດາແຂວງ/ນະຄອນ

ຫລວງ  ດ້ວຍການຄົັ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການສັງລວມເອົາທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຢ  ີ່ໃນຂອບເຂດຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ເຂົັ້າມາເປັນ

ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ;  ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ແມູ່ນລັດຖະບານເປັນ
ຜ ້ຮັບຮອງ ໂດຍການນ າສະເໜ ຂອງທູ່ານເຈົັ້າແຂວງ/ເຈົັ້າຄອງນະຄອນຫລວງ.   
 

3. ແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິລະດບັເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ   ແມູ່ນການກ ານົດເຂດ, ກ ານົດປະເພດ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການ
ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ດ້ານມະຫາພາກ ທ ີ່ມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງບັນດາເມືອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ  ດ້ວຍການຄົັ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການສັງລວມເອົາທິດ
ທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຢ ່ໃນຂອບເຂດຂອງເມືອງ/
ເທດສະບານ/ນະຄອນເຂົັ້າມາເປັນແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ;ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບເມືອງ/

ເທດສະບານ/ນະຄອນ  ແມູ່ນເຈົັ້າແຂວງ/ເຈົັ້າຄອງນະຄອນຫລວງເປັນຜ ້ຮັບຮອງ ໂດຍການນ າສະເໜ ຂອງທູ່ານເຈົັ້າເມືອງ.  
 

4. ແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິລະດບັບ້ານ ຫຼ ືຂັັ້ນບາ້ນ/ກຸູ່ມບ້ານ  ແມູ່ນການກ ານົດເຂດ, ກ ານົດປະເພດ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການຄຸ້ມ
ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ດ້ານຈຸລະພາກທ ີ່ມ ລັກສະນະພືັ້ນຖານ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ຢ ່ຂັັ້ນບ້ານ ດ້ວຍການຄົັ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການສັງລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນທັງ
ໝົດ ເຂົັ້າມາເປັນແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ;  ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ ແມູ່ນເຈົັ້າເມືອງ ເປັນຜ ້
ຮັບຮອງ ໂດຍການນ າສະເໜ ຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.  

ແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິແຕູ່ລະ ລະດັບ ຫຼ ື ຂັັ້ນ ແມູ່ນ ແຜນແມູ່ບົດໃນການກ ານົດເຂດ, ກ ານົດປະເພດ, ກ ານົດເປົົ້າໝາຍ, 
ກ ານົດທິດທາງ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໃນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນແຕູ່ລະເຂດ ແລະ ແຕູ່ລະປະເພດ. 
 

 ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດິນ ປະກອບມ ດັົ່ງນ ັ້: 
1. ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດິນລວມ   ໝາຍເຖິງ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນມ ລັກສະນະເປັນກອບນະໂຍບາຍລວມ
ຫືຼ ເອ ັ້ນວູ່າແຜນແມູ່ບົດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຊຶີ່ງປະກອບມ  : ແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງ
ຂະແໜງການຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງຂະແໜງການຢ ່ທ້ອງຖິີ່ນ.  
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2. ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດິນສະເພາະດາ້ນ  ໝາຍເຖິງ ການວາງແຜນ ຫືຼ ການຈັດສັນທ ີ່ດິນສະເພາະພືັ້ນທ ີ່ ຫືຼ ຕາມແຕູ່
ລະປະເພດທ ີ່ດິນ ຫືຼ ຕາມຂະແໜງການ ຊຶີ່ງອາດລວມມ ທັງແຜນແມູ່ບົດຈັດສັນທ ີ່ດິນລວມ ແລະ ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນ
ລະອຽດ ຂຶັ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າ ໃນແຕູ່ລະເຂດ ແລະ ແຕູ່ລະປະເພດ
ຂອງບັນດາຂະແໜງການຕູ່າງໆ. 
3. ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດິນລະອຽດ ໝາຍເຖິງ ການສ້າງແຜນການ ຫືຼ ການອອກແບບແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຢ່າງລະ 
ອຽດ ເພືີ່ອດ າເນ ນການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ຢ ່ໃນແຕູ່ລະເຂດ ແລະ ແຕູ່ລະປະເພດທ ີ່
ດິນ. 

ສະຫຸຼບລວມແລ້ວ,  ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ  ມ ການພົວພັນຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ 
ແບບກາຍອິນຊ  ບ ໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້, ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຕ້ອງສອດຄູ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນໃນແຕູ່ລະຂັັ້ນ,  ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມູ່ນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສ າເລັດ ໃນທົົ່ວປະເທດດັົ່ງນ ັ້:  

- ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ ຈ ານວນ  4,600 ກວູ່າບ້ານ;  
- ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ  ຈ ານວນ  55 ເມືອງ; 
- ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ຈ ານວນ  1 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. 
-   

1.2   ຈດຸປະສົງ 

 ການຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແມູ່ນປັດໃຈຕົັ້ນຕ ທ ີ່ສ າຄັນ ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, 

ພັດທະນາ, ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ, ມ ການປະສົມປະສານຢ່າງກົມກຽວ ໂດຍ

ພືັ້ນຖານກັບສະພາບພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ຄວາມດຸູ່ນດູ່ຽງຂອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຂອງແຕູ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ 

ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ດັົ່ງ
ລຸູ່ມນ ັ້ :  
1. ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃຫ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ 

ຕະຫຼອດໄປ, ເຮັດໃຫ້ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເກ ດຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ຕ ໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ 
ປະຊາຊົນ; 
2. ເພືີ່ອຫລຸດຜູ່ອນການຈັບຈູ່ອງທ ີ່ດິນ, ການບຸກລຸກທ ີ່ດິນ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ແບບຊະຊາຍ,  ການສວຍໂອກາດໂອນເອົາ 
ທ ີ່ດິນຂອງລັດ  ມາເປັນທ ີ່ດິນສູ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຊົົ່າ ຫືຼ ສ າປະທານທ ີ່ດິນຂອງລັດ    ທ ີ່ມ ເນືັ້ອທ ີ່ກ້ວາງ  
ຂວາງ ແລະ ຍາວນານ; 
3. ເພືີ່ອຊຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສ ມ ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາທ ີ່ດິນຢ່າງຮອບດ້ານ ຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ 
ຕູ່າງປະເທດ; 
4. ເພືີ່ອຈັດສັນ, ຈັດແບູ່ງເຂດ, ຈັດແບູ່ງປະເພດທ ີ່ດິນ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແຕູ່ລະປະເພດ ໃນແຕູ່ລະທ້ອງ ຖິີ່ນ, 
ເຂດແຄ້ວນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລ້ວນ າສະເໜ  ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ສະພາແຫູ່ງຊາດ ຮັບຮອງ. 
1.3  ລະດັບຄາດໝາຍ 

1. ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ,  ການປົກປັກຮັກສາ,  ການພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ  ຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມ ລະບຽບຫັຼກການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນ
ການຕິດຕາມກວດກາການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ; 
2. ສ້າງເປັນແຜນທ ີ່ກ ານົດຂອບເຂດ ແລະ ປະເພດທ ີ່ດິນໃນແຕູ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ, ເຂດແຄ້ວນ ແລະ ແຫູ່ງຊາດ  ຕາມຫັຼກວິ 
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ຊາການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຊຶີ່ງມ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັບບັນດາຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍອ ງຕາມຈຸດພິເສດ, ທູ່າແຮງ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕູ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ; 

3. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍຕູ່າງໆທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ  ກັບການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນ,   ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ; 
4. ເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົັ້າການ  ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງ,  ປົກປັກຮັກສາ,  ພັດທະນາ ແລະ  

ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ   ໃຫ້ດ ຂືັ້ນເປັນ  
ກ້າວໆ; 
5. ເຮັດໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ  ຮັບຮ ້ໄດ້ເຖິງຂອບເຂດໃນການຄຸ້ມຄອງ,  

ປັກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຂອງຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ  

ລະບຽບກົດໝາຍ. 
ເພືີ່ອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ທິດທາງຍຸດທະສາດ ທ ີ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມູ່ນໃຫ້ 

ທຸກໆພາກສວູ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແຕູ່ສ ນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສູ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຢ່າງ 
ຮອບດ້ານ ໃຫ້ອົງການທ ີ່ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນ ເຊັົ່ນ:  ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ, ປະກອບບຸກ

ຄະລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ຕູ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສ າຫຼວດ

ຈັດສັນ, ຈັດແບູ່ງເຂດ, ຈັດແບູ່ງປະເພດທ ີ່ດິນ, ສ້າງແຜນທ ີ່ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, 

ພັດທະນາ, ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຢ ່ໃນແຕູ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

II.  ຮ ບແບບ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການປບັປງຸແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນ 
2.1 ຮ ບແບບຂອງການຈດັສັນທ ີ່ດນິ  

 ຮ ບແບບຂອງການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ມ ສອງຮ ບແບບ ຄື : 
 

2.1.1 ການຈດັສນັທ ີ່ດນິເປັນລະບບົ ໝາຍເຖ ງ ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ເຮັດແບບຕ ໍ່ເນືີ່ອງເປັນໜ້າກະດານ ໃນແຕູ່ລະບ້ານ ຫືຼ 
ກຸູ່ມບ້ານ, ບັນດາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ  ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ທ ີ່ມ ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ມ ຄວາມເປັນ
ເອກະພາບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍສອດຄູ່ອງກັບທູ່າແຮງ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງພືັ້ນທ ີ່.  

ການຈັດສັນທ ີ່ດິນເປັນລະບົບ ຈະຕ້ອງດ າເນ ນໄປຕາມບາດກ້າວ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຂອງວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນ
ບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ, ລະດັບເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ, ລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ແລະ ລະດັບຊາດ ໂດຍສອດຄູ່ອງກັບ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ແຫູ່ງຊາດ. 
 

2.1.2 ການຈດັສນັທ ີ່ດິນສະເພາະດາ້ນ  ໝາຍເຖ ງ ການຈັດສັນທ ີ່ດິນຕາມການສະເໜ   ຫືຼ  ການຮ້ອງຂ  ເປັນອັນສະເພາະ
ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ລວມໝ ູ່, ຊຸມຊົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງໃດໜຶີ່ງ ເພືີ່ອພັດທະນາເຂດພືັ້ນທ ີ່ໃດໜຶີ່ງ ເຊັົ່ນ : 

- ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ສ າລັບປຸກສ້າງສ ານັກງານອົງການ; 
- ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ສ າລັບປຸກສ້າງທ ີ່ຢ ່ອາໃສ; 
- ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ສ າລັບຜ ້ທ ີ່ຖຶກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ; 
- ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ສ າລັບການລົງທຶນ; 
- ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ຕາມການສະເໜ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ລວມໝ ູ່, ຊຸມຊົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ; 
- ການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ຕາມເປົົ້າໝາຍອືີ່ນໆ. 
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2.2 ການຮບັຮອງແຜນຈດັສນັທ ີ່ດິນ 

2.2.1 ແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິຂັັ້ນບ້ານ/ກຸູ່ມບາ້ນ  ແມູ່ນອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ,ຳນະຄອນ  ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 
ໂດຍມອບໃຫ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ  ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນເຈົັ້າການໃນການຕັັ້ງປະຕິບັດ ດ້ວຍ
ການປະສານ ສົມທົບກັບ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ ແລ້ວນ າສະເໜ ຕ ໍ່ອົງ ການປົກຄອງເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ໂດຍແມູ່ນທູ່ານ
ເຈົັ້າເມືອງ ເປັນຜ ້ຮັບຮອງ. 

 

2.2.2 ແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ    ແມູ່ນອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ເປັນຜ ້
ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍມອບໃຫ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນເຈົັ້າການໃນການຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດແຂວງ, ຂະແໜງການທ ີ່
ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລ້ວນ າສະເໜ ຕ ໍ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ໂດຍແມູ່ນທູ່ານ
ເຈົັ້າແຂວງ/ເຈົັ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ເປັນຜ ້ຮັບຮອງ.  
 

2.2.3 ແຜນຈດັສນັທ ີ່ດນິຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ  ແມູ່ນອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 

ໂດຍມອບໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ  ແລະ  ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ເປັນເຈົັ້າການໃນການຕັັ້ງ
ປະຕິບັດດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງ ການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 
ແລ້ວນ າສະ ເໜ ຕ ໍ່ລັດຖະບານໂດຍ ແມູ່ນທູ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ເປັນຜ ້ຮັບຮອງ. 

 

2.2.4 ແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິແຫູ່ງຊາດ  ແມູ່ນລັດຖະບານເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍມອບໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນເຈົັ້າການໃນການຕັັ້ງປະຕິບັດ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວ ຂ້ອງຂັັ້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລ້ວສະເໜ ຜູ່ານກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ແລະ ນ າສະເໜ ສະ 
ພາແຫູ່ງຊາດ ເປັນຜ ້ຮັບຮອງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ລະດັບຂອງແຜນຈັດສັນ ຂັັ້ນຮັບຜິດຊອບ ຂັັ້ນຮອງຮັບ 

ແຜນຈັດສັນລະດັບຊາດ 

ແຜນຈັດສັນລະດັບແຂວງ 

ແຜນຈັດສັນລະດັບເມືອງ 

ແຜນຈັດສັນລະດັບບ້ານ 

ກະຊວງ ຊສ 

ພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ 

ພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ 

ຫ້ອງການ 

ຊຊຊຊຊຊຊ/ເທດສະບານ 

ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ລັດຖະບານ 

ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ/ນະຄອນ 

ອົງການປົກຄອງ 

ເມືອງ/ເທດສະບານ 
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2.3 ການປັບປຸງແຜນຈດັສນັທ ີ່ດນິ 

ການປັບປຸງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນແຕ່ລະຂັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດ  ຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນ, ລັດຖະ 

ບານ ແລະ ສະພາແຫູ່ງຊາດ ໂດຍອ ງໃສ່ເງືີ່ອນໄຂການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນລະບົບ. ການປັບປຸງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແຕູ່ລະ

ຂັັ້ນ ແມູ່ນມ ກ ານົດເວລາດັົ່ງນ ັ້:        ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບບ້ານ ແມ່ນໃນທຸກໆ ສອງ ປີ; 

-                     ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແມ່ນໃນທຸກໆ ສາມ ປີ; 

-                     ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແມ່ນໃນທຸກໆ ຫ້າ ປີ; 

-                     ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນລະດັບຊາດ ແມ່ນ ໃນທຸກໆ ສິບ ປີ; 

III.  ຄວາມຮັບຮ ໂ້ດຍລວມໃນການສ າຫຼວດຈັດສັນ, ຈັດແບູ່ງເຂດ ແລະ ຈັດແບູ່ງປະເພດທ ີ່ດິນ 

3.1 ຄວາມຮັບຮ ້ໂດຍລວມໃນການສ າຫວຼດຈດັສນັທ ີ່ດນິ 
ການສ າຫຼວດຈັດສັນ ແມູ່ນຈຸດເລ ັ້ມຕົັ້ນ ທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ເປັນບຸລິມະສິດທ າອິດຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ໃນແຕູ່ລະປະເພດ ແລະ ແຕູ່ລະທ້ອງຖ ີ່ນ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຮັກສາ 
ແຫຼູ່ງນ ໍ້າ, ຊິວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງດິນ ໃນແຕູ່ລະເຂດ ໂດຍອ ງໃສູ່ຈຸດພິເສດ, ທ ີ່ຕັັ້ງ ແລະ ພ ມສັນ 

ຖານຂອງປະເທດເຮົາ ເຊິີ່ງປະກອບມ  ເຂດພ ສ ງ, ເຂດພ ພຽງ ແລະ ເຂດທົົ່ງພຽງ  ຂົງເຂດເຫົຼົ່ານ ັ້, ລ້ວນແລ້ວແຕູ່ແມູ່ນເຂດ

ທ ີ່ມ  ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໄດ້ຕັັ້ງຖິີ່ນຖານພ ມລ າເນົາຢ ່ຢ່າງກະແຈກກະຈາຍ, ຊຶີ່ງເຂົາເຈົັ້າໄດ້ດ າລົງຊ ວິດ, ທ າມາຫາກິນທ ີ່ຕິດ

ພັນກັບປ່າໄມ້, ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ອາຫານຈາກທ າມະຊາດ ຕາມຫ້ວຍໜອງຄອງບຶງ ແລະ ແມູ່ນ ໍ້າລ າເຊຕູ່າງໆ, ການ

ດ າລົງຊ ວິດລັກສະນະນ ັ້ ແມູ່ນໄດ້ເພ ີ່ງພາອາໄສຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງທ າມະຊາດເປັນຕົັ້ນຕ , ແຕູ່ຖ້າຫາກຍາມໃດຄວາມ
ອຸດົມສົມບ ນເຫົຼົ່ານັັ້ນ ຫາກມ ການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ຫຸຼດນ້ອຍຖອຍລົງ ການດ າລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນ ກ ຈະມ ຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກຂຶັ້ນ ແລະ ອ ກດ້ານໜືີ່ງການເພ ັ້ມຂືັ້ນຂອງພົນລະເມືອງ ກ ເປັນສາຍເຫດໜຶີ່ງທ ີ່ພາໃຫ້ມ ຄວາມຕ້ອງນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເພ ັ້ມຂຶັ້ນ, ມ ການຈັບຈອງທ ີ່ດິນແບບຊະຊາຍ ອັນກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງ ກູ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃນສັງຄົມຫຼາຍຂຶັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງທ າມະຊາດກ 

ເປັນບັນຫາຍາກ, ຖ້າຫາກບ ໍ່ມ ການສ າຫຼວດຈັດສັນ, ຈັດແບູ່ງເຂດ, ຈັດແບູ່ງປະເພດທ ີ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ປົກ

ປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ແຫຼູ່ງນ ໍ້າ ໃຫ້ເຂົັ້າສ ູ່ ລະບຽບຫັຼກການ ແລະ 
ກົດໝາຍ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້. 

ການສ າຫຼວດຈັດສັນທ ີ່ດິນແຕູ່ລະເຂດ ແລະ ແຕູ່ລະປະເພດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ, ກົດໝາຍວູ່າ
ດ້ວຍກະສິກ າ, ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ , ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍນ ໍ້າ, ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍບ ໍ່ແຮູ່, ກົດ

ໝາຍວູ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍທາງຫຼວງ, ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍ

ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕູ່ງ, ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າອືີ່ນໆ ທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 
ການສ າຫຼວດຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແມູ່ນຕ້ອງອິງໃສູ່ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິງ ຕາມພ ມສັນຖານ ແລະ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ ທ ີ່

ໄດ້ ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕະການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຄື: 
1. ຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕູ່ 0 % - 5 %  ແມູ່ນກ ານົດເປັນທ ີ່ດິນນາ ສ າລັບປ ກເຂົັ້າ ແລະ ການກະສິກ າອືີ່ນໆ ທຸກປະເພດຖ້າ
ຈະປ ກພືດລົັ້ມລຸກຄວນປຸກພືດຄຸມດິນເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຫຍ້າຂຶັ້ນ ແລະ ຖ້າຈະປ ກໄມ້ຢ ນຕົັ້ນກ ຕ້ອງມ ລະບົບລະບາຍນ ໍ້າ ຢ່າງ ເໝ
າະສົມ; 
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2. ຄວາມຄອ້ຍຊັນແຕູ່ 5 % - 15 %  ແມູ່ນກຳ ານົດເປັນພືັ້ນທ ີ່ກະສິກ າ ຫືຼ ປ່າໄມ້ທຸກປະເພດ (ນອກຈາກການເຮັດ

ຊົນລະປະທານ) ແຕູ່ຖ້າຈະປ ກພືດລົັ້ມລຸກ ຕ້ອງເຮັດເປັນຄັນຄ ດິນຕາມແນວລະດັບຂວາງ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ; 

3. ຄວາມຄ້ອຍຊນັແຕູ່ 15 % - 25 % ແມູ່ນກ ານົດເປັນພືັ້ນທ ີ່ປ ກໄມ້ທຸກປະເພດ   ແຕູ່ວູ່າຊັນໂພດສ າລັບທົົ່ງຫຍ້າລ້ຽງ 
ສັດ, ຖ້າຈະປ ກພືດລົັ້ມລຸກ ຕ້ອງເຮັດເປັນນາຂັັ້ນໄດ ເພືີ່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາໜ້າດິນເສຍກູ່ອນ; 
4. ຄວາມຄອ້ຍຊັນແຕູ່ 25 % - 35 % ແມູ່ນກ ານົດເປັນພືັ້ນທ ີ່ປ ກຕົັ້ນໄມ້ທຸກຊະນິດ  ຫືຼ ຖ້າຈະປ ກພືດປະສົມປະສານ 
ກັບການປ ກປ່າ ຫືຼ ຈະປ ກໄມ້ຊຸມຊົນກ ໄດ້, ຖ້າຈະປ ກຫ້ຍາລ້ຽງສັດ ກ ຕ້ອງກູ່ຽວເອົາຫຍ້າໄປໃຫ້ສັດກິນຢ ່ໃນຄອກ ແລະ 
ຖ້າຈະປ ກໄມ້ສວນຕ້ອງມ ພືດຄຸມດິນລະຫວູ່າງກົກໄມ້ຕະຫຼອດແນວ; 
5. ຄວາມຄອ້ຍຊັນສ ງກູ່ວາ 35 % - 45 %  ແມູ່ນກຳ ານົດເປັນປ່າປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ, ປ່າປ້ອງກັນແຫຼູ່ງນ ໍ້າ 

ແລະ ປ່າປົກປັກຮັກສາຊິວະນາໆພັນເທົົ່ານັັ້ນ, ໃນກ ລະນ ໃຊ້ເປັນປ່າຜະລິດເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ກ ຈະຕ້ອງລະມັດ ລະວັງ ບ ໍ່ໃຫ້
ທ ີ່ດິນເກ ດການເຊາະເຈືີ່ອນໃນເວລາຂຸດຄົັ້ນເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງນັັ້ນ.  
6. ຄວາມຄອ້ຍຊນັ 45% ຂືັ້ນໄປ ແມູ່ນບ ໍ່ເໝາະສົມສ າລັບປ່າຜະລິດແລ້ວ, ຕ້ອງເປັນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນແຫຼູ່ງນ ໍ້າ, 

ຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈືີ່ອນ.  

ການສ າຫຼວດຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຕ້ອງໄດ້ດ າເນ ນໄປພ້ອມໆກັນ ຢ ່ໃນເຂດທົົ່ງພຽງ, 

ເຂດພ ພຽງ ແລະ ເຂດພ ດອຍ ທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດຊານເມືອງ, ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດ

ເສດຖະກິດສະເພາະ. 
 

3.2   ການຈດັແບູ່ງເຂດທ ີ່ດິນ  
   ການຈັດແບູ່ງເຂດທ ີ່ດິນ ແມູ່ນການກ ານົດ ແລະ ຈັດແບູ່ງເຂດຕາມທ ີ່ຕັັ້ງ ແລະ ພ ມສັນຖານຂອງປະເທດ ໂດຍຈັດ

ແບູ່ງອອກເປັນສາມເຂດ ດັົ່ງນ ັ້: ເຂດທົົ່ງພຽງ, ເຂດພ ພຽງ ແລະ ເຂດພ ດອຍ.  ໃນແຕູ່ລະເຂດປະກອບມ  ເຂດຕົວເມືອງ, 

ເຂດຊານເມືອງ, ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຕາມຍຸດທະສາດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ບ ລິຫານທ ີ່ດິນ, ຢ ແ່ຕູ່ລະເຂດຍັງມ ເຂດຍູ່ອຍ ເຊັົ່ນ ເຂດອະນຸລັກ, ເຂດນ າໃຊ້ ແລະ ເຂດພັດທະນາ ຕາມແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.   
 

3.3  ການຈດັແບູ່ງປະເພດທ ີ່ດິນ  
ການຈັດແບູ່ງປະເພດທ ີ່ດິນ ແມູ່ນການກ ານົດປະເພດທ ີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ເພືີ່ອແນູ່ໃສູ່ເຮັດໃຫ້ການ

ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ສອດຄູ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ຊຶີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັົ່ງນ ັ້:  

1. ທ ີ່ດນິກະສກິ າ  ແມູ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ ກຝັງ, ລຽງສັດ ແລະ ການຄົັ້ນຄ້ວາ ທົດລອງ

ດ້ານກະສິກ າ ລວມທັງທ ີ່ດິນຊົນລະປະທານ; 
2. ທ ີ່ດນິປ່າໄມ້ ແມູ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນທຸກຕອນທ ີ່ມ ປ່າໄມ້ປົກຄຸມຢ ່ ຫືຼ ທ ີ່ດິນບ ໍ່ມ ປ່າໄມ້ປົກຄຸມ ຊຶີ່ງລັດໄດ້ກ ານົດໃຫ້ເປັນ 

ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ຕາມທ ີ່ໄດ້ບົົ່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍປ່າໄມ້; 

3. ທ ີ່ດນິບ ລເິວນນ ໍ້າ  ແມູ່ນທ ີ່ດິນຊຶີ່ງຢ ່ພືັ້ນນ ໍ້າ ຫືຼ ຢ ່ຂອບເຂດອ້ອມແອ້ມແຫລູ່ງນ ໍ້າ ເຊັົ່ນ ທ ີ່ດິນພືັ້ນນ ໍ້າ, ທ ີ່ດິນຍອດ

ນ ໍ້າ, ທ ີ່ດິນແຄມນ ໍ້າ, ທ ີ່ດິນກາງນ ໍ້າ, ທ ີ່ດິນປົົ່ງໃໝູ່, ທ ີ່ດິນນ ໍ້າບົກປະ ຫລື ທ ີ່ດິນທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກການດັດແປງ ຫລື ອວູ່າຍ

ແລວນ ໍ້າ; 
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4. ທ ີ່ດນິອຸດສາຫະກ າ  ແມູ່ນຂອບເຂດ ຫລື ບ ລິເວນທ ີ່ດິນ ຊຶີ່ງລັດກ ານົດໃຫ້ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ 

ລວມທັງສະຖານທ ີ່ພັກເຊົາຂອງກ າມະກອນ, ພືັ້ນທ ີ່ອຸດສາຫະກ າ, ເຂດອຸດສາຫະກ າ, ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ສະຖາບັນ ຫືຼ 

ສ ນຄົັ້ນຄ້ວາທົດລອງອຸດສາຫະກ າທາງດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ສະຖານທ ີ່ບ າບັດນ ໍ້າເສຍຄຸນ, ບູ່ອນທ າລາຍສິີ່ງເສດ  ຫືຼ 

ອຸດສາຫະກ າ, ແຫລູ່ງວັດຖຸພະລັງງານ, ແລວທາງສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ, ແລວທາງທ ໍ່ພະລັງງານ ແລະ ອາຍແກັດ, ທ ໍ່ນ ໍ້າປະປາ, 

ເຂດບ ໍ່ແຮູ່ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນເປົົ້າໝາຍອຸດສາຫະກ າ; 

5. ທ ີ່ດນິຄົມມະນາຄົມ  ແມູ່ນທ ີ່ດິນສ າລັບໃຊ້ເປັນເສັັ້ນທາງ, ຂອບທາງ, ຮອູ່ງນ ໍ້າ, ເຂດສະຫງວນແລວທາງ, ສະ

ຖານທ ີ່ຕັັ້ງຂົວ, ແລວສາຍໂທລະສັບ, ທ ີ່ຕັັ້ງສະຖານ ສືີ່ສານລວມທັງສະໜາມບິນ, ທູ່າເຮືອ, ສະຖານ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ແລະ 

ລົດໂດຍສານ, ອຸໂມງ, ທາງລົດໄຟ, ສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງສາງຮັບໃຊ້ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານຄົມມະ

ນາຄົມຂົນສົົ່ງ; 
6. ທ ີ່ດນິວດັທະນະທ າ  ແມູ່ນສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຂອງມ ຣະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ທ ີ່ຕິດພັນກັບຮູ່ອງຮອຍປະຫັວດ

ສາດ, ວັດຖຸບ ຮານ, ປ ຊະນ ຍິະສະຖານ, ວັດວາອາຮາມ, ທິວທັດທ າມະຊາດ, ສິີ່ງປຸກສ້າງທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ສະ

ຖານທ ີ່ອືີ່ນໆ ທ ີ່ລັດກ ານົດໃຫ້ເປັນທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າ ແລະ ການທູ່ອງທູ່ຽວ; 

7. ທ ີ່ດນິປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົ  ແມູ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ

ຄວາມສະຫງົບ ເຊັົ່ນ ບູ່ອນຕັັ້ງຄ້າຍ, ສ ານັກງານ, ກົມກອງ, ບູ່ອນພັກເຊົາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບວິຊາການທະ

ຫານ, ຕ າຫຼວດ, ສະໜາມປ ນໃຫູ່ຍ, ສະໜາມບິນ, ທູ່າເຮືອ, ສາງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສະຖານທ ີ່ພັກຜູ່ອນ

ຂອງທະຫານ, ຕ າຫລວດ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; 

8. ທ ີ່ດນິປຸກສາ້ງ  ແມູ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ໃນການປຸກສ້າງທ ີ່ຢ ່ອາໄສ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສ ານັກ

ງານ, ອົງການ, ສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະ. 

ບດົທ  2 
ບາດກ້າວ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ 

 

  ບາດກ້າວທ  1: ການກະກຽມແຜນດ າເນ ນງານ ມ  4 ຂັັ້ນຕອນ 
 ຂັັ້ນຕອນທ  1: ກະກຽມບນັດານຕິກິ າຕູ່າງໆ ທ ີ່ກູ່ຽວພັນກັບທ ີ່ດິນເຊັົ່ນ: ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າຕູ່າງໆ ແລະ ຄ ູ່ມືຮັບໃຊ້

ດ້ານວິຊາການ ທ ີ່ຈະນ າໄປເຜ ຍແຜູ່ຢ ່ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອໃຫ້ພາກສູ່ວນຕູ່າງໆທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຕະ ຫຼອດ
ເຖິງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ່ວມມື. 

 ຂັັ້ນຕອນທ  2: ສາ້ງແຜນການ (ແຜນງານ, ແຜນຄນົ ແລະ ແຜນງບົປະມານ) ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານໃນຂອບເຂດ
ຂອງໂຄງການ ຕາມເປົົ້າໝາຍທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້.  

 ຂັັ້ນຕອນທ   3: ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ສະເໜ ອອກຂ ໍ້ຕກົລງົ ແຕູ່ງຕັັ້ງຄະນະຊ ັ້ນ າ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບພາກສະ
ໜາມ ແລະ ຄະນະທ ມງານວຊິາການ ຈາກຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອຂ 
ອະນຸມັດ. 

 ຂັັ້ນຕອນທ  4: ກະກຽມແບບຟອມ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມ ນ  ເພືີ່ອເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ າຫຼວດເກັບກ າ
ຂ ໍ້ມ ນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງບ ັ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນອືີ່ນໆທ ີ່ຈ າເປັນ. 
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  ບາດກ້າວທ  2: ການປະສານງານ ແລະ ຈັດກອງປະຊມຸ ມ  4 ຂັັ້ນຕອນ 
 ຂັັ້ນຕອນທ  1: ປະສານສົມທບົ ກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ປະຈ າແຂວງ/

ນະຄອນຫລວງ ເພືີ່ອແຈ້ງຈຸດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ກ ານົດເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກັບຄະນະ ຊ ັ້ນ າ 

ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ, ອອກແຈ້ງການຂອງເຈົັ້າເມືອງເຖ ງຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານ, ອົງການປົກຄອງບ້ານເປົົ້າໝາຍ ທ ີ່ທ 

ມ ງານຈະລົງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ; 
 ຂັັ້ນຕອນທ  2: ປະສານງານກັບພາກສູ່ວນທ ີ່ກຽູ່ວຂ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືີ່ອເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ເປັນຕົັ້ນແມູ່ນ: 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ, ຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ກະສິກ າ - ປ່າໄມ້, ຂ ໍ້ມ ນແຜນຜັງເມືອງ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນອືີ່ນໆທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 

 ຂັັ້ນຕອນທ  3: ເປີດກອງປະຊມຸຂັັ້ນເມືອງ ເພືີ່ອປຶກສາຫາລືຮູ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະອົງການ   
 ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອເຜ ຍແຜູ່ບັນດານິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການຕູ່າງໆຂອງລັດທ ີ່ພົວພັນກັບທ ີ່ດິນ. 
 ຂັັ້ນຕອນທ  4: ຈດັຝກຶອົບຮົມ ໃຫ້ແກທ່ ມງານຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືີ່ອເປັນການແລກປ່ຽນເຕັກນິກວິຊາ             

ການ, ການນ າໃຊ້ອຸປະກອນເຄືີ່ອງມືທ ີ່ທັນສະໄໝ,  ວິທ ການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕູ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະທ ມງານວິຊາການ
ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການສ າຫຼວດຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ປ້ອນຂ ໍ້ມຸຸູນເຂົັ້າໃນຄອມພ ວເຕ  ພ້ອມທັງການສ້າງແຜນທ ີ່ຈັດ
ສັນທ ີ່ດິນ, ເປັນການປະເມ ນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ ມງານ ແລ້ວຈັດແບ່ງໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະ

ຈຸງານ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືສ້າງແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ  ເໝາະສົມກັບສະພາບຈຸດພິ

ເສດຂອງພືັ້ນທ ີ່;      

 ຈັດແບຳີ່ງຈຸງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແຕ່ລະຈຸງານ ຕາມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໂດຍຈະແບ່ງ

  ແບງ່ອອກເປັນ 2 ຈຸງານ ຄື: 

  ຈຸງານທ ີ່ 1: ຮັບຜິດຊອບໃນການສັງລວມຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ; 

  ຈຸງານທ  2: ຮັບຜິດຊອບວຽກສ າຫລວດພາກສະໜາມ ແລະ ແຕ້ມແຜນ; 

 

 

 

  ບາດກ້າວທ  3: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສ າຫຼວດ ແລະ ເກບັກ າຂ ໍ້ມ ນ ມ  2 ຂັັ້ນຕອນ 
 ຂັັ້ນຕອນທ  1: ການກ ານດົເຂດຄຸູ່ມຄອງບາ້ນ ແລະ ກຸູ່ມບ້ານ 

 ແຈ້ງເຊ ນອົງການປົກຄອງບ້ານພາຍໃນກຸູ່ມບ້ານທ ີ່ກ າລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ ່, ການແຈ້ງເຊ ນນັັ້ນ ຕ້ອງແຈ້ງ
ລູ່ວງໜ້າ ໂດຍລະບວຸັນເວລາ ແລະ ສະຖານທ ີ່ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ  ເພືີ່ອເຂົັ້າຮູ່ວມປຶກສາຫາລືກຽູ່ວກັບການ
ກ ານົດເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ; 

 ຈັດກອງປະຊຸມຂັັ້ນກຸູ່ມບ້ານ ຮູ່ວມກັບອົງການປົກຄອງບ້ານທ ີ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອກ ານົດ ແລະ ແຕ້ມ
ແຜນວາດເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານຮູ່ວມກັນ ຢ ່ໃນພາບຖູ່າຍດາວທຽມ ໂດຍນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມື GIS ແລະ ເຄືີ່ອງມືີ່ 
ອືີ່ນໆທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງບັນທຶກເປັນຂ ໍ້ຄວາມລະອຽດແຕູ່ລະທິດ; 

 ສ າຫຼວດພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິງ ແບູ່ງທ ມງານລົງໄປສ າຫຼວດແຕູ່ລະຈຸດ ທ ີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ ກັນລະຫວູ່າງບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ 
ເພືີ່ອກວດກາຄືນແຕູ່ລະຈຸດອ້າງອ ງ ແຕູ່ລະທິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມບົດບັນທຶກນັັ້ນ ໂດຍນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມື GPS 

ເປັນໂຕກ ານົດຈຸດດັົ່ງກູ່າວ; ຖ້າຫາກຈຸດໃດທ ີ່ສົງໃສ ຕ້ອງໄດ້ລົງສຳ າຫຼວດລະອຽດຕືີ່ມ ໂດຍແຕູ່ລະຈຸໃຫ້ມ 
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ອົງການປົກຄອງບ້ານນັັ້ນເຂົັ້າຮູ່ວມນ າ ເພືີ່ອເປັນເອກະພາບກັນຢ ່ພາກສະໜາມ (ໃນກ ລະນ ຫາກມ ຈຸດໃດ
ໜຶີ່ງທ ີ່ບ ໍ່ເອກະພາບກັນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ໃຫ້ເຮັດບັນທຶກໄວ້ ເພືີ່ອເປັນຫັຼກຖານນ າສະເໜ ອົງ 
ການປົກຄອງເມືອງ ເປັນຜ ້ແກ້ໄຂ); 

 ກ ານົດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ ແມູ່ນເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ 
ເລ ີ່ມຕົັ້ນແມູ່ນນ າເອົາຄູ່າຈຸດພິກັດ GPS ທ ີ່ໄດ້ລົງສ າຫຼວດຕົວຈິງໃນພາກສະໝາມນັັ້ນ ເຂົັ້າໃນ Computer 

ເພືີ່ອກ ານົດ ແລະ ແຕ້ມເປັນແຜນທ ີ່ເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ ພ້ອມທັງກ ານົດຈຸດອ້າງອ ງ, ໄລຍະ
ຫູ່າງບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ, ລວງຮອບ, ເນືັ້ອທ ີ່ ແລະ ປັບປຸງຄ າເວົັ້າບົດບັນທຶກໃຫ້ຖືກຕ້ອງສົມບ ນ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ 
(Layout) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານເຕັກນິກວິຊາການ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້; 

 ຮັບຮອງ ແລະ ຢັົ້ງຢ ນເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ/ກຸູ່ມບ້ານ: ພາຍຫັຼງທ ີ່ສ້າງບົດບັນທຶກເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ສ າເລັດ 
ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໃຫ້ລົງລາຍເຊັນໃສູ່ບົດບັນທຶກດັົ່ງກູ່າວ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຮອງ ແລະ 
ນ າໃຊ້ຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ. ໃນບົດບັນທຶກດັົ່ງກູ່າວ ໃຫ້ມ ລາຍເຊັນຂອງກຸູ່ມບ້ານ, ອົງການ
ປົກຄອງບ້ານທ ີ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ທ ມງານວິຊາການດ້ານເຕັກນິກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ, ຫົວ
ໜ້າຫ້ອງການພາຍໃນຂອງເມືອງ  ແລະ ຮັບຮ ້ໂດຍເຈົັ້າເມືອງ. 
 

 ຂັັ້ນຕອນທ  2: ການສ າຫວຼດ ແລະ ສາ້ງແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິປະຈບຸນັ 

 ພາຍຫ ັງສ າເລັດການກ ານົດເຂດການຄຸ້ມຄອງບ້ານ ທຸກໆບ້ານໃນກຸ່ມແລ້ວ ແມ່ນເລ ັ້ມການສ າຫລວດການ

ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນກຸ່ມ (ການລົງແຕ່ລະບ້ານຕ້ອງມ ບັດເຊ ນແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນກຸ່ມ

ນັັ້ນຊາບກ່ອນ ຕາມແຜນທ ີ່ວ່າງໄວ້), ການສ າຫລວດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ  ແມ່ນໃສພາບຖ່າຍ 

ດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ໂດຍສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ້ຊ ັ້ບອກການນ າໃຊ້ໃນປະ 

ຈຸບັນ, ເຂດທ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງ ຫລືບ ໍ່ຈະແຈ້ງ ທ ມງານຈະຕ້ອງໃດ້ລົງໄປສ າຫລວດພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈ ງ ຮ່ວມກັບ

ອົງການປົກຄອງບ້ານ ທ ມງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຈົນສ າເລັດທົົ່ວເມືອງ; 
 ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ກ ານົດປະເພດທ ີ່ດິນປະຈຸບັນ ປ້ອນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ໄດ້ມາຈາກພາກສະໜາມ ເຂົັ້າໃນຄອມພ ວ

ເຕ ໂດຍນ າໃຊ້ໂປແກຼມ Arc GIS, Microsoft Office, ນ າໃຊ້ພາບຖູ່າຍດາວທຽມ ຫືຼ ພາບຖູ່າຍ ອືີ່ນໆ 
ທ ີ່ມ ຄວາມຊັັດເຈນຢ ່ໃນລະດັບທ ີ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ ເພືີ່ອແຕ້ມແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປັດຈຸບັນຂອງບ້ານ 
ຊືີ່ງໃນແຜນທ ີ່ດັົ່ງກູ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນແຕູ່ລະປະເພດຂອງເມືອງ ລວມ
ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງທ ີ່ດິນລັດ, ທ ີ່ດິນລວມບ້ານ, ທ ີ່ດິນໃຫ້ເຊົົ່າ - ສ າປະທານ ແລະ ທ ີ່ດິນປະເພດອືີ່ນໆ; 

  ບາດກ້າວທ  4: ການສ້າງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງ ມ  3 ຂັັ້ນຕອນ 
 ຂັັ້ນຕອນທ  1: ການນ າໃຊຂ້ ໍ້ມ ນເຂົັ້າໃນການສາ້ງແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິ ພາຍຫລັງສ າເລັດທຸກໆກຸ່ມພາຍໃນເມືອງ

ແລ້ວ  ທ ມງານກ ສັງລວມຂ ໍ້ມູນເຂົັ້າເປັນເມືອງ ແລ້ວນ າຂ ໍ້ມູນມາວເິຄາະສ້າງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຮ່ວມກັບ 

ຄະນະວິຊາການພາຍໃນທ ມງານ ໂດຍມ ຫົວໜ້າທ ມ ( ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ

ແວດລ້ອມເມືອງ ) ເປັນຜູ້ຊ ັ້ນ າ ແລະ ຕິດຕາມ, ການວາງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນເບືັ້ອງຕົັ້ນ   ແມ່ນຕ້ອງອ ງໄດ້ໃສ່ທິດ

ທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ - ສັງຄົມຂອງ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນອືີ່ນໆຈາກພະແນກການ ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວ 
ຂ້ອງ; 
 ຂັັ້ນຕອນທ  2: ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຜູ່ານແຜນຈດັສນັທ ີ່ດິນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ການວາງແຜນຈັດສັນການ

ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງສ າເລັດໂດຍພືັ້ນຖານແລ້ວ ທ ມງານຈະໃດ້ເປີດກອງປະຊ ມວິຊາການຂືັ້ນ ຮ່ວມກັບຫົວໜ້າຂະ
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ແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນເມືອງ ໂດຍມ ທ່ານເຈົັ້າເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ ເພືີ່ອສະເໜ 

ການກ ານົດແຜນຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ; 
 ຂັັ້ນຕອນທ 3:ຂັັ້ນຕອນປັບປຸງແຜນຈດັສນັທ ີ່ດິນ 
ຫລັງເປີດກອງປະຊ ມວິຊາການຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ທ ມງານ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແຜນຈັດສັນ

ຕາມຄ າແນະນ າ ແລະ ການປະກອບຄ າເຫັນທ ີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ຂອງບັນດາຂະແໜງການທ ີ່ເຂົັ້າຮ່ວມ. 

 

 ບາດກ້າວທ  5: ການຜູ່ານ ແລະ ຮັບຮອງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງ ມ  4 ຂັັ້ນຕອນ 
 ຂັັ້ນຕອນທ  1:  ນ າສົົ່ງຮູ່າງແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ຂະແໜ

ງການ ທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນເມືອງ, ພະແນກການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນແຂວງ ເຊັົ່ນ: ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພແນກ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ຫ້ອງວູ່າການປົກຄອງແຂວງ ເພືີ່ອປະກອບຄ າເຫັນໃສູ່ບົດແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນ; 

 ຂັັ້ນຕອນທ  2: ປັບປຸຸງຮູ່າງແຜນຈດັສນັທ ີ່ດິນຄນືໃໝູ່: ປັບປຸງຕາມການປະກອບຄ າເຫັນຂອງອົງການປົກຄອງ
ເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອກະກຽມນ າສະເໜ ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄັັ້ງສຸດທ້າຍ; 

 ຂັັ້ນຕອນທ  3: ຈດັກອງປະຊຸມຜູ່ານ ແລະ ຮັບຮອງແຜນຈດັສນັທ ີ່ດນິຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະ ບານ/ນະຄອນ ຈັດກອງ
ປະຊຸມຜູ່ານແຜນຢ ່ຂັັ້ນເມືອງ  ໂດຍການເປັນປະທານຮູ່ວມ ຂອງທູ່ານເຈົັ້າແຂວງ ແລະ ທູ່ານລັດຖະມົນຕ  
ກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະຊ ັ້ນ າໂຄງການ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທ ີ່
ກູ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງເຂົັ້າຮູ່ວມ ເພືີ່ອປະກອບຄ າເຫັນ ແລະ ເປັນເອກະພາບຄັັ້ງສຸດທ້າຍ. 

 ຂັັ້ນຕອນທ  4:  ຂັັ້ນຕອນຮັບຮອງ, ຈດັພ ມປ ົ້ມ ແລະ ມອບແຜນຈດັສັນ ເປັນຂັັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຄື: ການລຽບ 

ລຽງ, ປັງປຸງເອກກະສານຕ່າງໆ ແລະ ແຜນທ ີ່ຈັດສັນການທ ີ່ດິນຂອງເມືອງລະອຽດ ຈາກນັັ້ນ ພະແນກ ຊັບພະ 

ຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ເຮັດໃບສະເໜ ຮຽນເຖ ງທ່ານເຈົັ້າແຂວງ ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງພິຈາລະ 

ນາຮອງຮັບເອົາແຜນຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ. 

 

 ບາດກ້າວທ  6: ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ມ  2 ຂັັ້ນຕອນ 

 ຂັັ້ນຕອນທ  1: ການແຈກຢາຍ ແລະ ເຜ ຍແຜູ່ແຜນຈດັສນັທ ີ່ດນິ ປ ົ້ມແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/

ເທດສະບານ/ນະຄອນ  ທ ີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ມອບໃຫ້

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ

ຫລວງ, ຫ້ອງວ່າການເມືອງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ກົມຈັດສັນ ແລະ 

ພັດທະນາທ ີ່ດິນ (ກຊສ) ແລະ ບັນດາຂະແໜງການ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງ. 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ 

ຂະແໜງການທ ີ່ກຽູ່ວຂ້ອງ ຈັດກອງປະຊຸມເຜ ຍແຜູ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນແຕູ່ລະປະເພດ ຕາມ
ແຜນຈັດສັນ  ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ເຊືີ່ອມຊຶມ ເພືີ່ອພ້ອມກັນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.  

                                                                                       

 ຂັັ້ນຕອນທ  2:  ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ແຜນຈດັສນັທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ອົງການປົກຄອງ
ເມືອງ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເປັນເຈົັ້າການ
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ ຕາມແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ມ ປະສິດທິ
ຜົນສ ງ.  
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 ບາດກ້າວທ  7: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ  ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງ/ເທດສະບານ/ນະ

ຄອນ   

 ການຕດິຕາມ  ແມູ່ນຂະບວນການທ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນແຕູ່ລະເຂດ ແລະ ແຕູ່ລະປະເພດ ໂດຍແມູ່ນຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ີ່ງ
ແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທ ີ່ກຽູ່ວຂ້ອງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງບ້ານ.   
 ການປະເມ ນຜົນ  ແມູ່ນວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບທາງບວກ ແລະ ລົບ ຂອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ເພືີ່ອໃຫ້ຕ ລາຄາໄດ້ເຖ ງຜົນ 

ປະໂຫຍດລວມ ແລະ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍ ຕາມແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ ໂດຍແມູ່ນຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ປະສານສົມທົບກັບ
ຂະແໜງການທ ີ່ກຽູ່ວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ. 
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ບດົທ  3 

ແນະນ າການຂຽນແຜນຈດັສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ 
ເນືັ້ອໃນຂອງແຜນຈດັສນັທ ີ່ດນິຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ປະກອບດວ້ຍຫວົຂ ໍ້ດັົ່ງນ ັ້ : 

 ໜ້າປກົ 
 ໜ້າປົກ ( ເອົາແຜນຈັດສັນຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ໃສ່ ແຕ່ບ ໍ່ໃຫ້ໃສ່ລາຍລະອຽດໃນຮູບພາບຈັດສັນ

ຂັັ້ນເມືອງ ເຄືີ່ອງໝາຍທິດໃຫ້ໃສູ່ຢ ເ່ບືັ້ອງເທິງຂ້າງຂວາ); 

 ຂະໜາດຕົວໜັງສື  ຫົວຂ ໍ້ໜ້າປົກ 28; 
 frame ໃຫ້ໃຊ້ຂອບເຂດເມືອງຢ ່ໃນຂອບເຂດແຂວງ, ຫລື ຖ້າໃສູ່ frame ບ ໍ່ໄດ້ກ ໃສູ່ເປັນເມັດກ ໄດ້; 
 ຂອບຂອງໜ້າປົກໃຫ້ໃຊ້ຂອບຕາມທ ີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມມາ (ມ ຕົວຢ່າງ); 
 ໃຫ້ໃຊ້ font ຫລື ແບບຕົວໜັງສື Phetsarath OT; 

 ຂອບເຈັັ້ຍຂ້າງຊ້າຍ 3 ຊມ ສູ່ວນຂອບດ້ານເທິງ, ລຸູ່ມ ແລະ ຂວາ ໃຫ້ໃຊ້ 2 ຊມ; 

 ສາລະບານ ( ປະກອບມ  ເລກລ າດັບ, ເນືັ້ອໃນເອກະສານ ແລະ ນ ໍ້າເບ ໜ້າເຈັັ້ຍ ). 

 ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົັ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂັັ້ນ

ເມືອງ/ເທດສະບານ  

 ໃບສະເໜ  ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກ່ອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ;  

 ໃບສະເໜ ຂອງທ່ານເຈົັ້າເມືອງ;  

 ຄ ານ າ (1-2 ໜ້າ); 

   ເນືັ້ອໃນບົດແຜນຈັດສັນການນ າໃຊທ້ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງປະກອບດ້ວຍ: 

I.  ຈດຸປະສົງ, ລະດບັຄາດໝາຍ, ຂັັ້ນຕອນ, ແລະ ວທິ ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນຈດັສນັທ ີ່ດິນ 

1. ຈຸດປະສົງ.   
2. ລະດັບຄາດໝາຍ.  
3. ຂັັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 
4. ວິທ ການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງການນ າໃຊ້ Software ຫລື Programm ຕູ່າງໆ. 
5. ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຕູ່ເລ ີ່ມຕົັ້ນຈົນສ າເລັດ. 
6. ເຄືີ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ (ເຮັດເປັນຕາຕະລາງ). 

II. ສະພາບລວມຂອງເມືອງ 

1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ: 

ກ່ອນຈະມາເປັນເມືອງ ໃນເມືອກ່ອນມ ຄວາມເປັນມາຄືແນວໃດ?, ມ ລະດັບການພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະຄືແນວ

ໃດ?, ເປັນເມືອງທ ີ່ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດຫຍັງແດ່?, ເປັນເມືອງທ ີ່ມ ເອກກະລັກດ້ານໃດ?, ມ ຄ າຂັວນປະຈ າແນວໃດ?; 
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2. ດ້ານພູມສັນຖານ: 

- ຂຽນກ່ຽວກັບດ້ານທ ີ່ຕັັ້ງ, ເສັັ້ນແວງ, ເສັັ້ນຂະໜານ, ຢູ່ພາກໃດຂອງປະເທດ ແລະ ຢູ່ຈຸດໃດຂອງແຂວງ ຂຽນ

ລາຍລະອຽດແຕ່ລະທິດຕິດກັບແຂວງໃດເມືອງໃດ?; 

- ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງສະພາບພືັ້ນທ ີ່ຂອງເມືອງ ເປັນເຂດເມືອງທົົ່ງພຽງ, ພູພຽງ, ພູສູງ ຫລື ມ ລັກ 

ສະນະພິເສດແນວໃດ?; 

- ຂຽນກ່ຽວກັບສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ, ປະລິມານນ ້າຝົນຕ ໍ່ປີ ແລະ ອືັ້ນໆ ທາງທ າມະຊາດ  ( ເກັບຂ ໍ້ມູນນ າບົດ 

ຂອງເມືອງ ແລະ ຊອກຮູ້ຕືີ່ມ ); 

3. ດ້ານການປົກຄອງ: 

  ຂືັ້ນກັບແຂວງໃດ, ປະກອບດ້ວຍຈັກກຸ່ມບ້ານ, ລວມມ ຈັກບ້ານ ແລະເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ ແນວໃດ?; 

3.1  ຂ ໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ: 

ດ້ານຈຸດພິເສດການດ າລົງຊ ວິດ, ຈ ານວນປະຊາກອນຂອງເມືອງ, ຊົນເຜົົ່າ, ຮ ດຄອງປະເພນ , ສາດສະໜາ, ການ

ທ າການຜະລິດຕົັ້ນຕ  / ສ າຮອງ; 

3.2  ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຳແລະຳການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປະຈຸບັນ: 

    ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບລັກສະນະການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເມືອງ,   ວຽກການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນຂອງຂະແໜງການລັດ; 

- ເວົັ້າລະອຽດວິທ ການສ າຫລວດ, ລັກສະນະສະເພາະ, ສະພາບທ ີ່ພົນເດັົ່ນໃນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເມືອງ ທ ີ່ດິນ

ແຕ່ລະປະເພດ ພ້ວມທັງສ້າງແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນປະຈຸບັນຂອງເມືອງ; 

- ໃຫ້ບັນລະຍາຍກູ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປະຈຸບັນຂອງເມືອງ/ເທດສະບານ  ( ຕາມ 8 ປະເພດທ ີ່ດິນ ດັົ່ງຕາຕະ 
ລາງ ເນືັ້ອທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປະຈຸບັນ).  
- ໃຫ້ຊ້ອນຕາຕະລາງປະເພດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປະຈຸບັນໃສູ່ ໂດຍໃຫ້ລຽງລາຍຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດິນຕາມລ າດັບ ຕົວໜັງ
ສື  ສາກົນ ຄື : A = ທ ີ່ດິນກະສິກ າ, B = ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ, C = ທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າ, D = ທ ີ່ດິນ ປກຊ, ປກສ,    

F = ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້,  I = ທ ີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ - ບ ໍ່ແຮູ່, R = ທ ີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ແລະ W = ທ ີ່ດິນ ບ ລິເວນນ ໍ້າ.  

ຕົວຢ່າງ : ຕາຕະລາງເນືັ້ອທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປະຈຸບັນ.   

ລ/ດ ປະເພດການນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ ລະຫດັ 
ການນ າໃຊທ້ ີ່ດິນ 

ເນືັ້ອທ ີ່ດນິ  
( ຮຕ ) 

ຄດິເປັນເປີເຊນັ 
( % ) 

01 ທ ີ່ດິນ ກະສິກ າ A   

02 ທ ີ່ດິນ ປຸກສ້າງ B   

03 ທ ີ່ດິນ ວັດທະນະທ າ C   

04 ທ ີ່ດິນ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  D     

05 ທ ີ່ດິນ ປ່າໄມ້ F   

06 ທ ີ່ດິນ ອຸດສາຫະກ າ-ບ ໍ່ແຮູ່ I   
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07 ທ ີ່ດິນ ຄົມມະນາຄົມ R   

08 ທ ີ່ດິນ ບ ລິເວນນ ໍ້າ  W   

 ລວມ :    

III. ທ່າແຮງດາ້ນຕາ່ງໆຳທ ີ່ເປັນເງືີ່ອນໄຂເອືັ້ອອ ານວຍຳແລະຳບາງບັນຫາທ ີ່ເປັນຂ ໍ້ຈ າກດັໃນການພດັທະ ນາຂອງເມືອງ 

1. ທ່າແຮງທ ີ່ເປັນເງືີ່ອນໄຂເອືັ້ອອ ານວຍແກ່ການພັດທະນາ: 

1.1  ດ້ານທ ີ່ຕັັ້ງ; 

1.2  ດ້ານທ າມະຊາດ; 

1.3  ດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ; 

1.4  ດ້ານແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ; 

1.5  ດ້ານກະສິກ າ ແລະ ດ້ານອືີ່ນໆ ທ ີ່ເຫັນວ່າເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ; 

2.  ບັນຫາທ ີ່ເປັນຂ ໍ້ຈ າກັດໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ; 

IV.  ແຜນຈດັສນັທ ີ່ດິນຂອງເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ 

1. ການກ ານົດເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງເມຳືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ແມ່ນເລ ມຈາກການກ ານົດເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ, 

ກຸ່ມບ້ານ ສັງລວມເຂົັ້າເປັນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ເພືີ່ອເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໃສ່ບົດແຜນຈັດສັນ ໃຫ້ເຮັດບົດ

ບັນທຶກການກ ານົດເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບັນດາບ້ານພາຍໃນກຸ່ມເປັນບົດດຽວ (ຕາມຮ່າງເອກກະສານທ ີ່ກ ານົດໃຫ້ນັັ້ນ); 

2. ການກ ານົດປະເພດທ ີ່ດິນຂອງເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ຕ້ອງອ ງໃສູ່ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຕາມພ ມ

ສັນຖານຂອງເມືອງ/ເທດສະບານ, ອະທິບາຍກູ່ຽວກັບການກ ານົດປະເພດທ ີ່ດິນຂອງບ້ານວູ່າມ ຈັກປະເພດ, ປະເພດໃດແດູ່ 

ໃຫ້ເວົັ້າລະອຽດກູ່ຽວກັບປະເພດຂອງທ ີ່ດິນວູ່າຕັັ້ງຢ ່ໃສ, ມ ເນືັ້ອທ ີ່ເທົົ່າໃດ?  

           ການກ ານົດທ ີ່ດິນກະສິກ າ ( ກ ລະນ ຫາກມ ການຂະຫຍາຍໃຫ້ອະທິບາຍຈະແຈ້ງເຫດຜົນ, ສາເຫດ ແລະ ທ ີ່
ຕັັ້ງລະອຽດ ຕາມຕາຕະລາງເນືັ້ອທ ີ່ການຈັດສັນທ ີ່ດິນແຕູ່ລະປະເພດ ) ຈາກນັັ້ນ, ໃຫ້ຊ້ອນຕາຕະລາງປະເພດທ ີ່ດິນໃສູ່ 

ໂດຍໃຫ້ລຽງລາຍຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດິນຕາມລ າດັບ    ຕົວໜັງສືສາກົນ ຄື :     AZ =ທ ີ່ດິນກະສິກ າ, BZ = ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ

, CZ = ທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າ, DZ = ທ ີ່ດິນ ປກຊ-ປກສ, FZ = ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້,           IZ = ທ ີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ - ບ ໍ່

ແຮູ່, RZ = ທ ີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ແລະ WZ = ທ ີ່ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ. 

ຕາຕະລາງ ການຈັດສັນທ ີ່ດິນແຕູ່ລະປະເພດ. 

ລ/ດ ປະເພດການນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ ລະຫດັ 
ການນ າໃຊທ້ ີ່ດິນ 

ເນືັ້ອທ ີ່ດນິ  
(ຮຕ) 

ຄດິເປັນເປີເຊນັ 
( % ) 

01 ທ ີ່ດິນກະສິກ າ AZ   

02 ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ BZ   

03 ທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າ CZ   

04 ທ ີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ DZ   
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05 ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ FZ   

06 ທ ີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ-ບ ໍ່ແຮູ່ IZ   

07 ທ ີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ RZ   

08 ທ ີ່ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ WZ   
 ລວມ :    

3. ການກ ານົດເຂດທ ີ່ດິນຂອງເມືອງ ( ອະທິບາຍເຂດພືັ້ນທ ີ່ຕ່າງໆ ໂດຍເວົັ້າເຖ ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກ ານົດ

ເຂດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ເຂດອະນຸລັກ, ເຂດນ າໃຊ້ດິນ ( ເຂດການພັດທະນາ, ເຂດອຸດສາຫະກ າ, ເຂດການຄ້າ ການບ ລິການ 

ແລະ ອືີ່ນໆ); 

- ການກ ານົດເຂດຕາມເປົົ້າໝາຍການນ າໃຊ້ ຈະບ ໍ່ລົງເລ ກດ້ານເນືັ້ອທ ີ່ແຕ່ລະເຂດ ເພາະເປັນເຂດໃຫຍ່ໆ ເຊ ີ່ງອາດຈະ

ມ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຕອນເລັກ ຕອນນ້ອຍ ນອນຢູ່ໃນເປັນຈຸດເປັນບ່ອນ ແລະ ບ ໍ່ຈ າເປັນແຕ້ມໃສ່  ( ຕົວຢ່າງ ເຂດອະນຸລັກ

ປ່າໄມ້ ອາດຈະມ ໄຮ່, ສວ່ນ, ນາ ຫລື ດິນປະເພດອືີ່ນໆ ນອນຢູ່ໃນເຂດນັັ້ນ ), ແຕ່ກ ແຕ້ມສະແດງໃນແຜນຈັດສັນເຂດ 

ເປັນເຂດອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແຕ້ມເປັນຕອນໄຫຍ່ກວມເລ ຍ, ສວ່ນສະພາບຕົວຈ ງທ ີ່ມ ດິນນ າໃຊ້ເປົົ້າໝາຍອືີ່ນໆປະປົນຢູ່ນ າ ກ  

ໃຫ້ຂຽນລົງໃນຫົວຂ ໍ້ທ ີ່ອະທິບາຍເຖ ງການກ ານົດເຂດດັົ່ງກ່າວ; 

- ການວາງແຜນກ ານົດເຂດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເມືອງ ຕ້ອງກ ານົດໄປຕາມປະເພດທ ີ່ດິນ ທ ີ່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ແລ້ວ 
ໃນແຕູ່ລະປະເພດຈະຕ້ອງໄດ້ແບູ່ງອອກເປັນເຂດທ ີ່ນ າໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ, ເຂດທ ີ່ຈະອະນລຸັກ ແລະ ເຂດທ ີ່ຈະນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນ
ການພັດທະນາ.  

 ເຂດທ ີ່ດິນທ ີ່ນ າໃຊ້  
ປະກອບມ :....................................................................... 

 ເຂດທ ີ່ດິນທ ີ່ອະນຸລັກ  
 ປະກອບມ :.............................................................................. 

ເຂດທ ີ່ດິນ ທ ີ່ຈະນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ປະກອບມ : ................................................. 
    ( ໃຫ້ອະທິບາຍກູ່ຽວກັບເຂດພືັ້ນທ ີ່ຕູ່າງໆ ໂດຍເວົັ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກ ານົດໃຫ້ເປັນເຂດທ ີ່ດິນແຕູ່ລະເຂດ    
      ທ ີ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ) 

4. ເຂດທ ີ່ດິນເຊົົ່າ-ສ າປະທານ: ສະພາບການເຊົົ່າ-ສ າປະທານທ ີ່ດິນຕົວຈ ງ ປະກອບມ ແຜນທ ີ່ຂ ໍ້ມູນແຍກແຕ່ລະ 

ຂະແໜງການພັດທະນາ ຖ້າມ ເງືີ່ອນໄຂຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດສົມທົບກັບພາກສວ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ ານົດເຂດທ ີ່ດິນເຊົົ່າ-ສ າ

ປະທານໄວ້ ເພືີ່ອລົງທືນກ ຕ້ອງໃດ້ອະທິບາຍດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ, ເຫດຜົນທາງເລືອກ ແລະ ກ ານົດແຕ້ມລົງແຜນທ ີ່

ສະເພາະ ເປັນເຂດຮັບຮອງການພັດທະນາດ້ານໃດດ້ານໜືີ່ງແຮ່ໄວ້; 

V. ລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ 

     ໃຫ້ອ ງໃສູ່ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ, ບັນດາກົດໝາຍທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລະບຽບລວມຂອງແຂວງ, ເມືອງ ເຊັົ່ນ : ເຂດ
ອະນຸລັກປ່າໄມ້, ແຫລູ່ງນ ໍ້າ ແລະ ເຂດສະຫງວນແຄມນ ໍ້າ, ເຂດສະຫງວນສັດປ່າ-ສັດນ ໍ້າ, ເຂດສະຫງວນແລວທາງ, ພືັ້ນທ ີ່
ທ ີ່ມ ຄວາມຄ້ອຍຊັນສ ງ, ທ ີ່ດິນ 8 ປະເພດ ມ ມາດຕາການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ແນວໃດ ? 
ແລະ ອືີ່ນໆ. 
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 ບັນດາເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ: 

1. ໃຫ້ປະກອບບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການແຕູ່ງຕັັ້ງບຸກຄະລະກອນນັບແຕູ່ຂັັ້ນສ ນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິີ່ນ; 

2. ເອກະສານຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ/ເທດສະບານ ໂດຍການເຊັນຮັບຮອງຈາກອົງການປົກ 

ຄອງເມືອງ; 

3. ແຜນການ ແລະ ຕາຕະລາງການດ າເນ ນວຽກງານທ ີ່ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍທ ມງານ; 
4. ບົດບັນທຶກເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງກຸູ່ມບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຄູ່າພິກັນຂອງບ້ານ,ກຸູ່ມບ້ານ; 
5. ປະກອບບັນດາແຜນທ ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: 

-  ແຜນທ ີ່ພູມສັນຖານຂອງເມືອງ; 

-  ແຜນທ ີ່ເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງກຸ່ມ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານ; 

-  ແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນປະຈຸບັນຂອງເມືອງ; 

-  ແຜນທ ີ່ຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເມືອງ; 

-  ແຜນທ ີ່ສົມທຽບການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ແຜນທ ີ່ຈັດສັນ; 

-  ແຜນທ ີ່ເຂດສະເພາະເຊັົ່ນ:   ເຂດອະນຸລັກປ່າໄມ້ຕ່າງໆ, ເຂດໂຄງການສ າປະທານ, ເຂດພັດທະນາ ແລະ ເຂດ

ອະນຸລັກອືີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນຈຸດເດັົ່ນຂອງເມືອງ; 

6. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ່ານແຜນຈັດສັນຂອງເມືອງ; 

7. ບັນຊ ລາຍຊືີ່ຜ້  ເຂົັ້າຮູ່ວມກອງປະຊຸມ 

8. ເອກະສານອືີ່ນໆທ ີ່ຈ າເປັນ. 

 

ບົດທ  4 

ການນ າໃຊໂ້ປຣແກມຼ Arc-GISເຂົັ້າໃນວຽກງານການຈັດສັນທ ີ່ດິນ 

l.  ພາກຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານ 

1. ວທິ ການຕດິຕັັ້ງໂປຮແກມ ArcGIS 10.xxx. 
1.1 ການຕດິຕັັ້ງ ArcGIS Desktop. 

ກູ່ອນຈະຕິດຕັັ້ງໂປຮແກມ ArcGIS 10.xxx ເຮົາຕ້ອງກວດກາເບິີ່ງກູ່ອນວູ່າມ ໂປຮແກມ Version ເກົົ່າຄ້າງຢ ່ຫືຼບ ໍ່

ໂດຍວິທ ການກວດກາໂປຮແກມ Version ເກົົ່າແມູ່ນເຮັດດັົ່ງຂັັ້ນຕອນລຸູ່ມນ ັ້: 

 ຄ ກເຂົັ້າໄປທ ໂຟນເດ ຂອງໂປແກມທ ີ່ຈະຕິດຕັັ້ງ ຄິກທ  Icon                               ແລ້ວຈະພົບດັົ່ງຮ ບພາບລຸູ່ມ

ນ ັ້ໝາຍຄວາມວູ່າບ ໍ່ມ  Versionໃດຄ້າງຢ ່. 
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ຫັຼງຈາກນັັ້ນເຂົັ້າໄປທ ໂຟນເດ                 ຈະພົບ File ດັົ່ງນ ັ້:                       ຄິກທ ແລ້ວຈະ 

ຄິກ Next ໄປຕະຫຼອດ, ເລືອກ Iaccept liencse ຫັຼງຈາກນັັ້ນເລືອກ Complete ຄິກ Next ໄປຈົນພົບຄ າວູ່າ 

Install ແລະກົດ Install ຈົນກວູ່າຈະຕິດຕັັ້ງສ າເລັດຈະພົບຄ າວູ່າ Finish ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກົດໃສູ່ Finish ແມູ່ນສະເລັດການຕິດຕັັ້ງ ArcGIS Desktop ຫັຼງຈາກນັັ້ນໃຫ້ເລືອກເອົາ Advanced 

(Arcinfo) Concurent Use ແລ້ວກົດ OK ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ການຕດິຕັັ້ງລາຍເຊນັໂປຮແກມ Arc GIS. 

ເມຶີ່ອເຮົາຕິດຕັັ້ງ ArcGIS Desktop ແລ້ວແມູ່ນໃຫ້ລົງລາຍເຊັນຄິກເຂົາໄປທ ໂຟນເດ  

ແລ້ວຄິກເຂົັ້າໄປທ ໂຟນເດ ຫັຼງຈາກນັັ້ນຄ ກ    ທ                       ແລ້ວຄິກທ                 ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 
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ກົດ Stop ແລ້ວກົດ OK  ຫັຼງຈາກນັັ້ນເຂົາໄປແປງ File ໃຫ້ເປັນຊືີ່ Computer ເຮົາເຂົາໄປທ ໂຟນເດ ດັົ່ງນ ັ້: 

ໃຫ້ແປງ File                       ຄ ກເຂົາໄປໃຫ້ເຮົາລືບ this_host ແລ້ວເອົາຊືີ່ຂອງ Computer ຂອງເຮົາພ ມໃສູ່

ຕົວຢ່າງຊືີ່ຄອມໃຫ້ກົດອອກແລ້ວ Save ຈະໄດ້ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫັຼງຈາກນັັ້ນໃຫ້ Copy 2 File             ໄປໃສູ່ໃນໂຟນເດ ັ້ດັົ່ງນ ັ້: 

ເຂົັ້າໄປທ               ກອບປີົ້ມາໃສູ່ໃນ 

ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

ຫັຼງຈາກນັັ້ນຄິກ 
ກົດທ ແລ້ວກົດ 
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ຈະເຫນັດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້ 

 

 

 

 

 

 

 

ເມືອມ ການຕິດຕັັ້ງລາຍເຊັນແລ້ວຫັຼງຈາກນັັ້ນເຂົັ້າໄປທ  Start         All program        ArcGIS 

ຄິກເຂົາໄປທ ແລ້ວຈະພົບດັົ່ງນ ັ້: 

-ຄ ກໃສູ່ທ  Desktop ແລ້ວເລືອກເອົາ 

                                                       Advanced(Arcinfo) Concurrent Use 

ຄ ກທ  

ແລ້ວປ່ຽນ Not_Set ເປັນຊືຄອມພິວເຕ ເຮົາຕົວຢ່າງ:   

ຊືີ່ຄອມ 

ຈະໄດ້ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນກົດ OK ຖືວູ່າສ າເລັດການຕ ດຕັັ້ງລາຍເຊັນ 
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1.3. ໜ້າຕາໂປຮແກມແລະເຄືີ່ອງມືພືັ້ນຖານ. 

ເມືີ່ອຕິດຕັັ້ງໂປຮແກມແລະລາຍເຊັນສ າເລັດກ ໍ່ເປິດໂປຮແກມຂືັ້ນມາເຂົາໄປທ  Start        All program   

ArcGIS                        . 

 

 

 

 

 

 

 

ໜ້າຕາຂອງໂປແກມ ArcGIS 10.xxx 

1.4.ການເປີດ Extension ຂອງໂປຮແກມ. 

ເມືອເຮົາມ ການຕິດຕັັ້ງໂປຮແກມແລ້ວກູ່ອນອືີ່ນເຮົາຕ້ອງມ ການເປີດ Extension ກອູ່ນເພືີ່ອຈະໃຫ້ມັນໃຊ້ງານໄດ້ 

ຄ ກເຂົາໄປທ  Custommize     Extensions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫັຼງຈາກນັັ້ນເປີດຄິກເປີດ Extensions ດັົ່ງຮ ບຂ້າງເທ ງແລ້ວກົດ Close. 
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1.5.ເຄືີ່ອງມ ພືັ້ນຖານທ ີ່ນ າໃຊຫ້າຼຍໃນການແຕມ້. 
 ໃນການສ້າງແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນເຄືີ່ອງມ ພືັ້ນຖານທ ີ່ເຮົານ າໃຊ້ແມູ່ນມ ບ ໍ່ຫຼາຍໃນໂປແກມນ ັ້ຈະມ ເຄືີ່ອງໝາຍ

ດັົ່ງນ ັ້ (ໝາຍເຫດ: ບ ໍ່ໄດ້ມ ການອະທິບາຍ icon ແຕູ່ລະອັນ). 

- Draw                                                                                               

ແມູ່ນເຄືີ່ອງມ ທ ີ່ໃຊ້ໃນການປັບແຕູ່ງຕົວໜັງສືທ ີ່ຂຽນໃນໂປແກມຕາມຮ ບຮູ່າງຂະໜາດທ ີ່ຕ້ອງການ. 

 

- Editor  

ເຄືີ່ອງມືທ ີ່ໃຊ້ໃນການແຕ້ມເສັັ້ນ line, Polygon ແລະ Point ຕູ່າງໆໃຊ້ໃນການດັດແປງບັນດາຂ ໍ້ມ ນແລະ

ດັດແປງບັນດາຂ ໍ້ມ ນໃນຖານຂ ໍ້ມ ນຕູ່າງໆ. 

 

- Tools 

ແມູ່ນເຄືີ່ອງມືທ ີ່ໃຊ້ໃນການຊຸູມຂະໜາດຂອງແຜນທ , ເຄືີ່ອງມືເລືອກເອົາຮ ບແຕ້ມໃນແຜນທ ີ່ແລະທ ີ່ມາຂອງ

ແຜນທ ີ່ຕູ່າງໆ. 

 

- Advanced Editing 

ເຄືີ່ອງມືທ ີ່ໃຊ້ກູ່ຽວກັບການດັດແກ້ຂ ໍ້ມ ນໃນເວລາແຕ້ມ, ດັດແກ້ເສັັ້ນ, ຈຸດແລະອືີ່ນໆ. 

 

- Standard 

 

ເຄືີ່ອງມືທ ີ່ໃຊ້ໃນການເປີດ Projice, Save, copy, past ການເອົາຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າມາແຕ້ມເປີດບັນດາຕາຕະລາງ, 

ເປີດກູ່ອງການຈັດການຂ ໍ້ມ ນແລະການເຊືີ່ອມໂຍງຕູ່າງໆຂອງຂ ໍ້ມ ນ. 

 

- Snapping   

ແມູ່ນເຄືີ່ອງມືທ ີ່ໃຊ້ໃນການຈັບບັນດາຂ ມ ນທ ີ່ເຮົາກ າລັງແຕ້ມຕູ່າງໆ. 

1.6.ການເຊືີ່ອມໂຍງ Folder ໃນໂປນແກມ GIS. 

ກູ່ອນຈະມ ການນ າໃຊ້ໂປຮແກມ GIS ກູ່ອນອືີ່ນເຮົາຈະຕ້ອງມ ການເຊືີ່ອມໂຍງໂພນເດ ັ້ກັບຄອມພິວເຕ ັ້ເຮົາກູ່ອນເພືີ່ອ

ຈະໃຫ້ໂປຮແກມນັັ້ນໃຊ້ງານສະດວກແລະວູ່ອງໄວໃນການເປີດຂ ໍ້ມ ນ. 

- ກູ່ອນອືີ່ນເຂົັ້າໄປຄິກທ ີ່ Catalog ຫັຼງຈາກນັັ້ນເລືອກທ  Folder Connections ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 
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- ຫັຼງຈາກນັັ້ນຄ ກໃສູ່ Connect To Folder 

 

  

 

 

 

ແມູ່ນໃຫ້ເລືອກຊູ່ອງທ ີ່ຈະເຊືີ່ອມໂຍງຕາມທ ີ່ 

ໜ້າວຽກທ ີ່ເຮົາຕ້ອງການຕົວຢ່າງ: ເຊືີ່ອມໂຍງຊູ່ອງ C:  

ແລະຊູ່ອງ D: ດັົ່ງຮ ບ:  

2. ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ສາມາດເປີດໄດໃ້ນໂປແກມ Arc GIS 

ກູ່ອງຖານເກັບໄວ້ຂ ໍ້ມ ນ Prosonal Geo Data Beas. 

ຟາຍຂ ໍ້ມ ນຂອງ Autocad ອືີ່ນໆ. 

Coverage ເປ້ນຟາຍຈາກ Arc info. 

ບັນດາ file ເປັນຂອງ Micorsotf office ເຊັົ່ນ Excelຊຊ. 

ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເປັນ shp GIS 

3. ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຈດັເກບັໃນວຽກງານຈດັສນັແລະບນັດາData Baes, SHPແລະອືີ່ນໆ. 

ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນແລະສ້ງບູ່ອນເກັບໄວ້ຂ ໍ້ມ ນແມູ່ນມ ຈຸດປະສົງດັົ່ງນ ັ້: 

- ເພືີ່ອໃຫ້ເປັນຄວາມເອກະພາບກັນສ າລັບຜ ້ໃຊ້. 

- ເພືີ່ອໃຫ້ມ ການເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ງູ່າຍ. 

- ເພືີ່ອໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ທ ີ່ຈະໃຊ້ໃນຕ ໍ່ໄປເຂົັ້າໃຈໃນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ. 
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- ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈງູ່າຍໃຫ້ແກູ່ຜ ້ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນຂັັ້ນບ້ານ,ຂັັ້ນເມືອງແລະຂັັ້ນແຂວງ. 

ໂຄງປະກອບສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນແລະບູ່ອນຈດັເກບັໃນວຽກງານຈດັສນັທ ີ່ດິນ 

 ການສ້າງ Folder ເກັບໄວ້ຂອງຂ ໍ້ມ ນຂອງຂັັ້ນບ້ານ: 

 

 

 

 

ຕົວຢ່າງ: ການສ້າງ Folder ການເກັບໄວ້ຂອງຂ ໍ້ມ ນການຈັດສັນຂັັ້ນບ້ານຂັັ້ນ 1 ບ້ານ. 

ໂຄງສ້າງການເກັບໄວ້ຂ ໍ້ມ ນຂັັ້ນບ້ານ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕວົຢາ່ງ: ການສາ້ງໂຟນເດ ັ້ຈດັເກບັຂັັ້ນບາ້ນ 

                                                           = ລວມຂ ໍ້ມ ນການສ າຫຼວດ. 

                                                           = ເກັບຂ ໍ້ມ ນແຜນທ ີ່ທ ີ່ແຕ້ມແລ້ວ. 

                                                           = ຂ ໍ້ມ ນການລົງສ າຫຼວດຈາກ GPS. 

                                                           = ຮ ບພາບການເຄືີ່ອນໄຫວພາບໃນບ້ານ. 

                                                           = ຂ ໍ້ມ ນພາບຖູ່າຍຕູ່າງໆຂອງ GIS. 

B_Dongdok 

Data_survey_

Planing 

GPS_Surveying Raster_GIS Picture 

(POTO) 

Report_Doccument 

Export_Map 
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                                                           =ຂ ໍ້ມ ນເອກະສານທຸກຢ່າງຂອງບ້ານ. 

3.1. ອະທບິາຍແລະໃຈແຍກແຕູ່ລະໂຟນເດ ັ້ຂອງການເກບັຂ ໍ້ມ ນ. 

3.1.1. ໂຟນເດ ັ້ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫວຼດທງັໝົດ. 

 

                                                             = ກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນຂອບເຂດຕູ່າງໆຂອງບ້ານ. 

                                                             = ກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນ shp ຕົວຢ່າງໃນເວລາແຕ້ມ 

                                                                   = ກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນການນ າໃຊ້ດິນບ້ານ 

                                                                   = ກູ່ອງຈຸດຄຸ້ມຄອງຕູ່າງໆ 

3.1.2. ໂຟນເດ ເກບັຂ ໍ້ມ ນແຜນທ ີ່ທ ີ່ແຕ້ມແລວ້. 

                                        - ແຜນທ ີ່ຈັດສັນແລະປະຈຸບັນ. 

                                        - ແຜນທ ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຕູ່າງໆ. 

                                        - ແຜນທ ີ່ພ ມສັນຖານຫືຼສາມມິຕິຕູ່າງໆ. 

                                        - ແຜນທ ີ່ທ ີ່ໄດ້ຈາກການສ້າງຕູ່າງໆຂອງ GIS. 

 

3.1.3. ກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນການລງົສ າຫວຼດຈາກ GPS. 

 

                                        - ຂ ໍ້ມ ນຕົວຈິງຈາກການສ າຫຼວດທາງພາກສະໜາມ GPS. 

                                        - ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເປັນຕົວເລກ GPS. 

                                        - ຂ ໍ້ມ ນທ ມ ການຄິດໄລູ່ຫືຼດັດແກ້ຂອງ GPS. 

3.1.4. ກູ່ອງຮ ບພາບການເຄືີ່ອນໄຫວພາບໃນບ້ານ. 

                                         - ຮ ບພາບການລົງສ າຫຼວດພາກສະໜາມ. 

                                         - ຮ ບພາບການປະກອບສູ່ວນຂອງປະຊາຊົນ. 

                                         - ຮ ບພາບບັນດາກອງປະຊຸມຮັບຮອງຕູ່າງໆ. 

 



 

32 
 

3.1.5. ກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນພາບຖູ່າຍຕູ່າງໆຂອງ GIS. 

 

                                            - ຂ ໍ້ມ ນຈາກພາບຖູ່າຍທາງອາກາດ,ດາວທຽມ….. 

                                            - ຂ ໍ້ມ ນໄດ້ຈາກ Landsat ຕູ່າງໆ… 

                                            - ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຈາກການຄືັ້ງແຜນທ ີ່ຕູ່າງໆ. 

 

3.1.6. ກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນເອກະສານທກຸຢາ່ງຂອງບາ້ນ. 

 

    - ຂ ໍ້ມ ນບັນດາເອກະສານຕູ່າງໆຂອງບ້ານ. 

 

ll. ການສາ້ງຖານຂ ໍ້ມ ນໃນການກບັການນ າໃຊA້rcGIS 10.XXXເຂົັ້າໃນວຽກງານຈດັສນັທ ີ່ດນິ. 

1. ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນແລະເຊບຟາຍ SHP ໃນວຽກງານຈດັສນັທ ີ່ດ ນ. 

ເມືີ່ອເຮົາມ ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນບູ່ອນເກັບໄວ້ໃນວຽກງານຈັດສັນທ ີ່ດິນແລ້ວ , ຫັຼງຈາກນັັ້ນເຮົາກ ໍ່ສ້າງເຊບຟາຍເພືີ່ອຈະ

ແຕ້ມໃນໂປຮແກມ ArcGIS ໂດຍການສ້າງເຊບຟາຍນ ັ້ແມູ່ນເຮົາເອົາກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາສ້າງໄວ້ນັັ້ນມານ າໃຊ້ຄື: 

ກູ່ອງທ ເຮົາຈະສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນແລະເຊບຟາຍໃສູ່ນັັ້ນແມູ່ນກູ່ອງ Data_Survey_Planing. 

 ວທິ ການສາ້ງຖານຂ ໍ້ມ ນເກບັໄວຂ້ອງ SHP.  

ເຮົາຈະສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ຄືກັບຮ ບພາບລຸູ່ມນ ັ້ໃນໂຟນເດ  Data_Survey_Planing ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 

 

 

 

-  ກູ່ອນອືີ່ນເປິດໂປແກມໃຫ້ກຽມພ້ອມໃຊ້ງານຄ ກເຂົາໄປທ  Catalog ແລ້ວຈະເຫັນໂຟນເດ ທ ີ່ເຮົາສ້າງໄວ້ໃນໂປຮ

ແກມຕົວຢ່າງສ້າງຖານເກັບໄວ້ຊູ່ອງ (D) B_Dongdok ດັົ່ງຮ ບ: 
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- ຄິກຂວາທ                                    New                                      ແລ້ວປ່ຽນຊືັ້ເປັນຕົວຢ່າງກູ່ອງ

ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນວິທ ີ່ສ້າງກູ່ອງອືີ່ນກ ຄ້າຍຄືກັນ: 

-ໃຫ້ເຮົາສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນເກັບໄວ້ຂອງ SHP ໄວ້ດັົ່ງນ ັ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ການສາ້ງເຊບຟາຍ shp ໃນວຽກງານຈດັສນັທ ີ່ດິນ. 

ກູ່ອນອືີ່ນໃຫ້ເຮົາເປີດໂປຮແກມ Arc GIS ຂືັ້ນມາ       ແລ້ວຄິກເຂົັ້າໄປທ ີ່ Ar cgatalog                      s 

ຈະພົບດັົ່ງຮ ບ: 

- ເຂົັ້າໄປທ ີ່ໂພນເດ ທ ີ່ເກັບຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາສ້າງໄວ້ 

      - ເຮົາຈະສ້າງ shp ໃນກູ່ອງຕົວຢ່າງ: 

  ເຊບຟາຍຂອບເຂດບ້ານ 

      - ຄິກຂວາໃສູ່ກູ່ອງ                           New    
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             Feature Class….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ຈະພົບຮ ບດັົ່ງນ ັ້: ຕົວຢ່າງດັົ່ງຮ ບ ແລ້ວຄິກ Next> 

-ຫັຼງຈາກນັັ້ນໃຫ້ເລືອກໂຊນຂອງເຊບຟາຍຕົວຢ່າງ 

WGS 1984 UTM Zone 48N ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

ແລວ້ຄິກ Next> ແລະຄ ກ Next> ໄປອ ກຈະພົບດັົ່ງຮ ບ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ມາຮອດນ ັ້ເຮົາຈະມ ການພ ມລາຍລະອຽດກູ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຈະປ້ອນໃສູ່ໃນເຊບຟາຍວູ່າມ ຫັຍງແດູ່,ແລະຕ້ອງການຂ ໍ້ມ ນ

ຫັຍງເພືີ່ມໃສູ່ໃນເຊບຟາຍນັັ້ນຕົວຢ່າງ: ມາດຕະຖານຂອງທາງກົມຈັດສັນໄດ້ສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນມ ດັົ່ງນ ັ້: 

ຕາຕະລາງຖານຂ ໍ້ມ ນລະດບັ 2 ຂອງວຽງກງານຈດັສັັ້ນທ ີ່ດິນ  

PCODE 

 

P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L GCODE G_name_E G_name_L VCODE V_name_E V_name_L 

ລະຫດັ ຊືີ່ແຂວງ ຊືີ່ແຂວງ ລະຫດັ ຊືີ່ເມອືງ ຊືີ່ເມອືງ ລະຫດັ ຊືີ່ກຸູ່ມ ຊືີ່ກຸູ່ມ ລະຫດັ ຊືີ່ບາ້ນ ຊືີ່ບາ້ນ
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ແຂວງ 

 

ພາສາ
ອງັກດິ 

ພາສາລາວ ເມອືງ ພາສາ
ອງັກດິ 

ພາສາລາວ ກຸູ່ມ ພາສາ
ອງັກດິ 

ພາສາລາວ ບາ້ນ ພາສາ
ອງັກດິ 

ພາສາລາວ 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນ ເຮົາກ ໍ່ປ້ອນຂ ໍ້ມ ນທາງຂ້າງເທິງໃນໃນໂປແກມ GIS ກ ໍ່ຄືການສ້າງເຊບຟາຍຈະໄດ້ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

                                                                                   - ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ກົດ Finish ກ ໍ່ຖືວູ່າສ າເລັດໄປ 

                                                                           1 ເຊບຟາຍ, ເຊບຟາຍຕົວອືີ່ນແມູ່ນສ້າງຄ້າຍຄ ື 

 
 
 
 

 

- ນ ັ້ເປັນ 1 ຕົວຢ່າງໃນການສ້າງເຊບຟາຍເພືີ່ອທ ີ່ຈະນ າໄປແຕ້ມຂອງຂ ໍ້ມ ນ GISແຕູ່ໃນຕົວຈິງເຮົາຍັງຈະມ ການສ້າງຫຼາຍ

ເຊບຟາຍເພືີ່ອແຕ້ມແລະສ້າງບັນດາ SHP ເຊບຟາຍຂອງຂອບເຂດ,ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງແລະການນ າໃຊ້ດິນຕູ່າງໆ 

ຮ ບແບບການສາ້ງເຊບຟາຍໃນຖານຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຈະໃຊໃ້ນການແຕ້ມວຽກງານຈດັສັນທ ີ່ດນິມ ດັົ່ງນ ັ້ 

 

 

 

 

 

ອະທບິາຍບັນດາເຊບຟາຍແຕູ່ລະອັນພາຍໃນກູ່ອງ Data Base. 

 

Shp: ໃຊ້ແຕ້ມການແຜນການຈັດສັນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນອານາຄົດ. 

                                     Shp: ໃຊ້ແຕ້ມການແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປັດຈຸບັນ. 

                                    Shp: ໃຊ້ແຕ້ມຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງເມືອງ. 

                                    Shp: ໃຊ້ແຕ້ມຂອບຄຸ້ມຄອງເຂດກຸູ່ມບ້ານ. 

    Shp: ໃຊ້ແຕ້ມເຂດຄຸ້ມຂອບເຂດບ້ານ. 

 

 

                                    Shp: ໃຊ້ແຕ້ມຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເມືອງ. 

                                    Shp: ໃຊ້ແຕ້ມຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງກຸູ່ມບ້ານ. 
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                                    Shp: ໃຊ້ແຕ້ມຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງບ້ານ 

2. ຮ ບແບບໂຄງສາ້ງການນ າໃຊ້ຊັັ້ນເລເຢແີລະລະບົບໂຄງສາ້ງຖານຂ ໍ້ມ ນຂອງວຽກງານຈດັສັນນ າໃຊທ້ ີ່ດິນ 

2.1. ຊັັ້ນເລເຢຂີອງທ ີ່ຕັັ້ງແລະຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງເມືອງ. 

 
PCODE P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L 

      

2.2ຊັັ້ນເລເຢຂີອງທ ີ່ຕັັ້ງແລະຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງກຸູ່ມບ້ານ. 

 

PCODE P_name_E  P_name_L DCODE D_name_E D_name_L GCODE G_name_E G_name_L 

          

2.3.ຊັັ້ນເລເຢຂີອງທ ີ່ຕັັ້ງແລະຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບ້ານ. 

 
PCODE 

 

P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L GCODE G_name_E G_name_L VCODE V_name_E V_name_L 

 

 

           

2.4.ຊັັ້ນເລເຢຂີອງຂ ໍ້ມ ນປະເພດທ ີ່ດນິ. 

 ຊັັ້ນເລເຢີຂ ໍ້ມ ນປະເພດທ ີ່ດິນລະດັບທ  1 ແລະທ  2 
PCODE DCODE GCODE VCODE LU_GCODE LU_Gname_E LU_Gname_L LU_VCODE LU_Vname_E LU_Vname_L Area 

           

2.5. ຊັັ້ນເລເຢຂີ ໍ້ມ ນປະເພດທ ີ່ດນິລະດບັທ  3 ແລະທ  4. 
 

 ສ າລັບຊັັ້ນເລເຢີົ້ລະດັບທ ີ່ 3  ແລະທ  4 ແມູ່ນໃຊ້ໃນກ ລະນ ຕ້ອງການສ້າງແຜນທ ີ່ຈັດສັນລະອຽດແລະໃຫ້ໃຊ້ຖານ

ຂ ໍ້ມ ນໃນແບບຕາຕະລາງ 04 ແລ້ວເພ ີ່ມຖານຂ ໍ້ມ ນດັົ່ງລຸູ່ມນ ັ້: 

LU_VCODE_3 LU_3name_E LU_3name_L LU_VCODE_4 LU_4name_E LU_4name_L Area 
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lll .ການແຕມ້ແລະດັດແກບ້ັນດາຂ ໍ້ມ ນຂອງວຽກງານຈດັສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ. 

1. ການຕັັ້ງ Projection ໃນໂປຮແກ້ມ GIS 10.xxx. 

      ເປິດໂປຮແກມ GIS ຂືັ້ນມາຄິກຂວາທ ີ່ Layers        Properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ການໂຫລດຂ ໍ້ມ ນຄູ່າພກິດັຈາກ Excel (ທ ີ່ໄດຈ້າກຂ ໍ້ມ ນຕູ່າງໆ) ເຂົັ້າມາໃນໂປຮແກມGIS. 

   - ກູ່ອນອືີ່ນກະກຽມຂ ໍ້ມ ນຂອງຄູ່າພິກັດໃນ Excel ທ ີ່ໄດ້ຈາກການລົງສ າຫຼວດຂ ໍ້ມ ນທາງພາກສະໜາມດັົ່ງຕາຕະລາງ

ລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 

 

    ຫັຼງຈາກນັັ້ນ Save ຂ ້ມ ນໄວ້.  

   - ເປິດໂປຮແກມ GIS ຂືັ້ນມາຕັ້ັງ Zone ສ າເລັດແລ ັ້ວເຂົັ້າໄປທ ີ່ 

                     ແລ້ວຈະເຫັນດັົ່ງຮ ບ: 
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       - ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ຄິກທ ຮ ບ ເອົາຂ ໍ້ມ ນທ  save ໄວ້ 

 

                                              - ໃຫ້ເລືອກຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ save ໄວ້. 

                                              - ປ່ຽນຄູ່າ X Field: ເປັນ E 

                                              - ປ່ຽນຄູ່າ Y Field: ເປັນ N 

                                              - ແລ້ວກົດ Ok ຖືວູ່າສ າເລັດການນ າຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າຈາກ excel. 

 

 

 

 

 

 

 

- ນ ັ້ແມູ່ນເປັນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ໄດ້ຈາກ GPS ຫືຼຈາກກ້ອງ Total. 

-ຫັຼງຈາກນັັ້ນໃຫ້ເຮົາ Export ເອົາຂ ໍ້ມ ນໄປໄວ້ໂພນເດ ັ້ຕາມທ ີ່ເຮົາຕ້ອງການ. 

- ຕົວຢ່າງ: ເກັບໄວ້ໃນກູ່ອງ ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາສ້າງໄວ້ຂ້າງເທ ງ 

- ຄ ກຂວາທ ີ່ file ທ ີ່ເຮົາຈະນ າອອກ 
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ເລືອກເອົາ   ແລ້ວກົດ ok ຈະເຫັນດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

3. ການຄືີ່ງແຜນທ ີ່ທ ີ່ໄດຈ້າກຮ ບພາບຕູ່າງໆ. 

- ຕົວຢ່າງ: ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ໄດ້ຈາກພາກສະໝາມເຊັົ່ນການສະແກນແຜນທ ີ່ TOPO, ຮ ບຖູ່າຍແຜນທ ີ່ນ າໃຊ້ດິນຕູ່າງໆ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

-  ກູ່ອນອືີ່ນເປີດໂປຮແກມ ແລ້ວກ ໍ່ຕັັ້ງ Projcttion ແລ້ວເປີດເຄືີ່ອງມື ຄ ກຂວາທ ີ່ toolbox ແລ້ວເລືອກເອົາຄ າສັົ່ງ 

 

ຈະພົບດັົ່ງຮ ບ:  
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- ແລ້ວກ ໍ່ໄປ Add ເປີດເອົາແຜນຮ ບພາບທ ີ່ທ ີ່ເຮົາຕ້ອງການຄືີ່ງໃຫ້ເລືອກເອົາຈຸດໃນແຜນທ ີ່ 4 ຈຸດຕົວຢ່າງ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ເຮົາຕ້ອງອູ່ານເອົາຄູ່າແຜນທ ີ່ຢ ່ 4 ຈ ດເພືີ່ອທ ີ່ຈະຄືີ່ງຄູ່າພິກັດຢ ່ແຜນທ ທ ີ່ເຮົາສະແກນຕົວຢ່າງ: 

1. N= 2030000 ; E= 398000 

2. N= 2030000 ; E= 400500 

3. N= 2027500 ; E= 398000 

4. N= 2027500 ; E= 400500 

- ກູ່ອນອືີ່ນປົດຄ າສັົ່ງຢ ່ທ ີ່                                     ໃຫ້ປິດຄ າສັົ່ງດັົ່ງຮ ບ:  
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-  ຄ ກທ  Add Control points        ແລ້ວ ໄປຫາຈຸດທ ີ່ເຮົາຈົດເອົາຄູ່າພິກັດ 1,2,3,4 ແລ້ວປ້ອນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາ

ບັນທືກໃສູ່.  

-ຕົວຢ່າງໃສູ່ຄູ່າພິກັດຈຸດທ ີ່ 1 ຄິກຂວາ ໃສູ່ຈຸດ ແລ້ວຄິກທ ີ່                            ແລ້ວປ້ອນເອົາຄູ່າທ ີ່ເຮົາບັນທຶກ 

ໃສູ່ X ແມູ່ນຄູ່າ E : Y ແມູ່ນຄູ່າ N ແລ້ວກົດ OK ຈະໄດ້ຈຸດທ ີ່ 1. 

 

 

 

 

 

 

- ໃຫ້ເຮົາເຮັດແບບດຽວກັນຄືຈຸດທ ີ່ 1 ຈົນໝົດທັງ 4 ຈຸດ , ເມືີ່ອຄືງແລ້ວຈະໄດ້ດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນໃຫ້ເຮົາເປີດຄ າສັົ່ງ                                 ແລ້ວຮ ບພາບຈະເດັັ້ງໄປໃສູ່ຄູ່ພິກັດທ ີ່ເຮົາປ້ອນຂ ໍ້ມ ນ. 

- ໃຫ້ກວດກາຄວາມຜິດຂອງການຄືງພາບຄິກທ        View link Table ແລວ້ຈະພົບຕາຕະລາງ: 
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- ຄູ່າຄວາມຜິດເທົາກັບ 0.20018 ແມູ່ນໃຊ້ໄດ້ໃນການການຄຶງພາບຖູ່າຍນ ັ້ຈະມ ຂ ໍ້ກ ານົດຂອງກົມແຜນທ ີ່ເປັນຜ ້ອອກ

ແລ້ວແຕູ່ຕາມມາດຕາສູ່ວນຂອງແຜນທ ີ່. 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ Export ພາບອອກເຂົັ້າທ ີ່                                 ແລ້ວ 

- ເລອືກບູ່ອນຈັດເກັບ, ໃສູ່ຊືີ່, ແລ້ວ Save ກ ສ າເລັດການຄືງພາບ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ການແຕ້ມແຜນທ ີ່ການຈດັສັນຂັັ້ນບ້ານ. 

ກູ່ອນອືີ່ນເປິດໂປຮແກມ ແລ້ວຕັັ້ງ projection ໃຫ້ສ າເລັດນ າເອົາຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາສ້າງເປັນມາດຕະຖານຂອງຂັັ້ນບ້ານ 

ເຂົັ້າມານ າໃຊ້ອາດຈະເປັນເຊບໄຟ ຂອບເຂດ, ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຕູ່າງໆ, ການນ າໃຊ້ດິນຕູ່າງຕູ່າງເຂົັ້າມາ. 

- ຊັັ້ນຂອງຂ ໍ້ມ ນຈະເປັນດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້:ຊັັ້ນຂ ໍ້ມ ນເຊບຟາຍ         ບັນດາກູ່ອງເກັບຂ ໍ້ມ ນ 
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- ນ າເອົາພາບຖູ່າຍທາງອາກາດທ ີ່ເຮົາໄດ້ຈາກໂຄງການເຂົັ້າມາ ຕົວຢ່າງ: ພາບເມືອງບວົລະພາດັົ່ງຮ ບ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ວທິ ແຕ້ມມ ຂັັ້ນຕອນດັົ່ງນ ັ້: 

   - ເມືີ່ອເຮົານ າຂ ໍ້ມ ນແລ້ວເຮົາກ ໍ່ເລ ີ່ມຕັັ້ງ projection ແລ້ວກ ໍ່ ແຕ້ມແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ດິນຕາມການແປພາບຖູ່າຍ 

ແແຕ້ມຕາມຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາລົງສ າຫຼວດຕົວຈິີ່ງມານັັ້ນຕາມ shp ທ ີ່ເຮົາເອົາເຂົັ້າມານັັ້ນສ້າງ:  

ຕົວຢ່າງ: ແຕ້ມຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງບ້ານທ ີ່ສ າຫຼວດຂ ໍ້ມ ນຈາກ GPS ກູ່ອນ 

ເຂົັ້າໄປທ ີ່         ແລ້ວແລວ້ເລືອກເອົາ Point_Village ແລ້ວກົດໃສູ່ທ ີ່ 
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   ແລ້ວກົດທ ີ່ແລ້ວກ ໍ່ໄປແຕ້ມທ ີ່ຈຸດທ ີ່ເຮົາໄດ້ຈາກຂ ໍ້ມ ນສ າຫຼວດດັົ່ງຮ ບ: 

    - ແລ້ວກ ໍ່ໄປທ ີ່ກ ໍ່ສ າເລັດການແຕ້ມຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງບ້ານ. 

    -  ການແຕ້ມ shp ອືີ່ນກ ໍ່ຄ້າຍໆກັນພຽງແຕູ່ເຮົາເລືອກທ ີ່ຈະແຕ້ມແລະຈະສອນໃນການຝຶກກອົບຮົມ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ການໃສູ່ລະຫດັ, ຂ ໍ້ມ ນຕູ່າງໆຂອງຂ ໍ້ມ ນການນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ. 

ກູ່ອນອືີ່ນຕ້ອງມ ການເຂົັ້າເລືອກເອົາຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຕ້ອງການແປງຫືຼເພ ີ່ມ. 

- ຕວົຢາ່ງ: ການໃສູ່ລະຫັດຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງບ້ານ 

ຄິກຂວາໃສູ່ທ ີ່ເລເຢີແລ້ວເຂົັ້າໄປທ ີ່ດັົ່ງຮ ບ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ໃສູ່ລະຫັດເມືອງ, ລະຫັດບ້ານ, ແລະລະຫັດແຂວງຕາມມາດຕະຖານຂອງກົມແຜນທ ີ່ຕົວຢ່າງ:  

- ລະຫັດແຂວງ 12 , ຊືີ່ແຂວງພາສາອັງກິດ  Khammoun, ຊືີ່ພາສາລາວແຂວງຄ າມູ່ວນ 
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- ລະຫັດເມືອງ  06,  ຊືີ່ເມືອງພາສາອັງກິດM. Boualapha, ຊືີ່ພາສາລາວເມືອງບົວລະພາ 

- ລະຫັດກຸູ່ມ    01,  ຊືີ່ກຸູ່ມພາສາອັງກິດ    G.Dongdok, ຊືີ່ພາສາລາວກຸູ່ມດົງໂດກ 

- ລະຫັດບ້ານ  068,  ຊືີ່ບ້ານພາສາອັງກິດ   B.Dongdok, ຊືີ່ພາສາລາວບ້ານດົງໂດກ 

ຫັຼງຈາກນັັ້ນຈະເຫັນຂ ໍ້ມ ນດັົ່ງລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 

 

 

 

 

 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ກົດ Save Editor ກ ສະເລັດການໃສູ່ຂອງມ ນ, ການໃສູ່ຂ ໍ້ມ ນຂອງບັນບັນດາ shp ນ ັ້ແມູ່ນ

ຄ້າຍຄືກັນໝົດແລ້ວແຕູ່ວູ່າສິີ່ງທ ີ່ເຮົາແຕ້ມນັັ້ນມ ຂ ໍ້ມ ນແລະລາຍລະອຽດແນວໃດທ ີ່ໄດ້ຈາການເກັບຂ ໍ້ມ ນ. 

ໝາຍເຫດ: ການໃສູ່ລະຫັດກຸູ່ມບ້ານແລະບ້ານຕ້ອງແມູ່ນຂ ໍ້ມ ນຂອງທ້ອງຖິີ່ນເປັນຜ ້ຕົກລົງ. 

6. ການດດັແປງຂ ໍ້ມ ນແລະກວດເຊກັຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ແຕມ້ແຜນທ ີ່ການຈດັສນັ. 

- ເມືີ່ອເຮົາມ ການແຕ້ມແຜນທ ີ່ການຈັດສັດຂັັ້ນບ້ານສ າເລັດແລ້ວກ ໍ່ຈະໄດ້ດັົ່ງນ ັ້:  
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- ຄ ກເຂົັ້າໄປທ ີ່ icon        ເຂົັ້າໄປທ                                                   

ຈະເຫັນດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 
 

 

 

 

 

 

- ໃຫ້ເລ ືອກເອົາ ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຈະກວດເຊັກ ຕົວຢ່າງເຮົາກວດເຊັກ Landuse_planing_now ແລ້ວກ ໍ່ກົດ ok 

ແລ້ວກ ໍ່ສ າເລັດແລ້ວເຮົາຈະເຫັນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຕັງກັນ ດັົ່ງຮ ບ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນເຮົາກ ໍ່ເຂົາໄປທ                                       ເລືອກເອົາ                            ທ ີ່ຈະແປງ: 

- ແລ້ວກ ໍ່ໄປເລືອກ icon       ຫັຼງຈາກນັັ້ນໄປຄິດໃສູ່ຕອນທ ີ່ທ ີ່ເຕັງກັນນັັ້ນ ແລ້ວໃຊ້ຄ າສັົ່ງ Clip…ແລວ້ກ  ເຮັດ

ແບບດຽວກັນຈົນໝົດຕອນດິນທ ີ່ເຕັງກັນແລ້ວກ ໍ່ກວດເຊັກຄືນໃໝູ່ອ ກຄັັ້ງ. 
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- ຕົວຢ່າງເຮົາເຫັນວູ່າຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາກວດນັັ້ນເຕັງກັນມ ປະມານ 20 ຈຸດ ດັົ່ງນ ັ້:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ເຮົາຕ້ອງນ າໄປຄ ບແຕູ່ລະຈຸດຈົນໝົດແລ້ວກວດຄືີ່ນອ ກຄັັ້ງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ເມືອເຮົາ Clip… ໝົດແລ້ວເຮົາກ ໍ່ກວດເບ ີ່ງອິກຄັັ້ງ ແລະ ຈະເຫັນວູ່າ ບ ໍ່ມ ຂ ໍ້ມ ນເຕັງກັນແລ້ວ ດັົ່ງຮ ບ: ຂ້າງເທິງ 
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7. ການກວດເຊກັຊູ່ອງຫວູ່າງໃນການແຕມ້ແຜນທ ີ່ການຈດັສນັ. 

ກູ່ອນເຮົາຈະມິການກວດຊູ່ອງຫວູ່າງ ໃຫ້ເຮົາກອບປີົ້ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາແຕ້ມໄວ້ສອງອັນດັົ່ງນ ັ້: 

- ເຂົັ້າໄປທ ີ່ກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນການນ າໃຊ້ດິນທ ີ່ທ ີ່ເກັບໄວ້ກອບປີົ້ເອົາ                               ແລ້ວເອົາຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າມາ: 

 

 

 

 

 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນໃຫ້ລວມເຂົັ້າກັນເປັນ file ດຽວວິທ ການດັົ່ງນ ັ້: 

- ຄ ກ 

- ຄິກທ  icon        ແລ້ວ ຂິດກວດເອົາທັງໝົດເຮົາຈະລວມກັນ ດັົ່ງຮ ບ: 

 

 

 

 

 

 

- ໄປທ                ແລວ້ໄປທ                   ແລວ້ກ ໍ່ກົດ ok ຮ ບ 
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- ແລ້ວກ ໍ່ກົດ                           

- ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວູ່າມ ຈຸດເປັນຊູ່ອງຫວູ່າງດັົ່ງຮ ບຂາງເທິງ 

- ເຮົາຈະກວດຂ ໍ້ມ ນອ ງໃສູ່ເນືັ້ອທ ີ່ຂອງຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນນັັ້ນບ ໍ່ເປັນຊູ່ອງຫວູ່າງ 

- ຄິກເປິດຄ າສັົ່ງ Arctoolsbox           ເປີດຂອບເຂດຄ ້ມຄອງຂືັ້ນມາ 

- ເຂົັ້າໄປທ ີ່                                                                              ດັົ່ງຮ ບ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ເລືອກເອົາ                                 ທ ີ່ເຮົາກອບປີົ້ ແລະ ລວມເຂົັ້າກັນ 

- ເລືອກເອົາ                             ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເຮົາຈະກວດເນືັ້ອທ ີ່ ແລ້ວກ ໍ່ກົດ  

- ຈາກຮ ບ ບູ່ອນທ ີ່ເປັນປ່ອງດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 
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ໃຫ້ແຕກຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຮົາໄດ້ຈາກການກວດເຊັກ ໂດຍເຂົັ້າທ ີ່ຄ າສັົ່ງ  

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນໃຫ້ເຮົາກອບປີ                                           ໃສູ່                               ດັົ່ງຮ ບ 

 

- ເຂົາໄປທ ີ່                                   ແລ້ວເລອືກ                                  ເພືີ່ອຈະແກ້ໄຂ ດັົ່ງຮ ບ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ແລ້ວໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຄ າສັົ່ງ               ເຂົັ້າກັບຕອນດ ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງທ ີ່ເຮົາແຕ້ມນັັ້ນ   

 

- ເມືີ່ອເຮົາ                ເຂົັ້າກັນໝົດແລ້ວ ກ ໍ່ສ າເລັດການກວດຊູ່ອງຫວູ່າງ ແລະ ດັດແກ້ ໄດ້ຮ ບດັົ່ງນ ັ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ໝາຍເຫດ: ການກວດນ ັ້ແມູ່ນເພືີ່ອໃຫ້ເນືັ້ອທ ີ່ຂອບເຂດ ຕົງກັນກັບການແຕ້ມແຜນທ ີ່ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ. 

8. ການ Clip ຂ ໍ້ມ ນເພືີ່ອນ າໄປໃຊ ້

      - ຕົວຢ່າງເຮົາຈະຕັດເອົາເນືັ້ອທ ີ່ໃດໜືີ່ງຂອງແຜນທ ີ່ຈະນ າໄປໃຊ້ໃຫ້ເຮົາສ້າງ shp ຂອງ Polygon ໃນກູ່ອງ 
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ໃນການສ້າງ shp ນັັ້ນແມູ່ນເຮັດຄືກັນກັບຂັັ້ນຕອນທ າອິດແລ້ວນ າເອົາມາແຕ້ມຂອບເຂດທ ີ່ເຮົາຈະ Clip ເອົາ. ຕົວຢ່າງ

ເມືີ່ອແຕ້ມຕອນທ ີ່ຈະ clip 

- ກົດທ               ແລ້ວກ ໍ່ເລ ີ່ມ                      ເອົາເຂດທ ີ່ຈະ clip ເອົາຕົວຢ່າງດັົ່ງຮ ບ:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ເມືີ່ອແຕ້ມແລ້ວຫັຼງຈາກນັັ້ນເຂົັ້າໄປທ ີ່       Arctoolbox   

            ແລ້ວຈະພົບດັົ່ງຮ ບ: 
 

 

 

 

- Input Features ເລືອກເອົາ Landuse_Planing_Now ເລືອກດິນທ ີ່ຕ້ອງການຈະຕັດ 

- Clip Features ເລືອກເອົາຂອບເຂດທ ີ່ສ້າງເປັນ shp ທ ີ່ຈະຕັດ. 

- Output Feature Class ໃຫ້ເລືອກບູ່ອນເກັບໄວ້ກົດ ok ກ ສ າເລັດດັົ່ງຮ ບ: 
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9. ການຕດັພາບຖູ່າຍທາງດາວທຽມຫຼຂື ໍ້ມ ນ Raster ຕູ່າງໆຂອງ GIS. 

 ການຕດັຂ ໍ້ມ ນ Raster ຂອງ GIS ຂັັ້ນຕອນກ ໍ່ມ ຄວາມຄາ້ຍຄກືັບຂັັ້ນຕອນ Clip ຂອງຕອນດນິD 

 - ຕົວຢ່າງ: ເຮົາເອົາຂອບເຂດທ ີ່ເຮົາ clip ຕອນດິນນັັ້ນມາຕັດ Raster ດັົ່ງຮ ບ shp ຂອບເຂດເກົົ່າທ ີ່ເຮົາຕັດ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ຫັຼງຈາກນັັ້ນເຂົັ້າໄປທ   Arctoolbox      

ຈະພົບດັົ່ງລຸູ່ມນ ັ້: 
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- Input Raster ໃຫເ້ລອືກເອົາພາບທ ີ່ເຮາົຈະຕດັນັັ້ນເຂົັ້າມາ 

- Output Extent (optional) ເລືອກເອົາຂອບເຂດທ ີ່ຈະຕັດ 

- ໃຫ້ຕິກເອົາ 

- Output Raster Dataset ໃຫ້ເລືອກບູ່ອນເກັບໄວ້ໃນກູ່ອງ Database. 

- ເມືອເລືອ Output Raster Dataset ແລ້ວຊູ່ອງຂອງ ມັນຈະ Auto ຂືັ້ນມາ. 

- ໃຫ້ຕິກເອົາແລ້ວກ ກົດ ok ຈະເຫັນດັົ່ງຮ ບ: 
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10.ວທິ ການນ າເອົາ Shp ເຂົັ້າກູ່ອງ Database. 

- ການນ າເອົາ shp ເຂົັ້າມາໃນກູ່ອງ Database ເປັນການສັງລວມຂ ໍ້ມ ນເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນນັ້ັັ້ນກະແຈກກະຈາຍກັນໄປໃນ

ແຕູ່ລະບູ່ອນນັັ້ນເຂົັ້າມາຢ ່ໃນກູ່ອງດຽວກັນ, ວິການການເຮັດນັັ້ນແມູ່ນນ າໃຊ້ ArcCatalog 

- ຄິກເຂົັ້າໄປທ ີ່ ArcCatalog ເຂົັ້າໄປທ ີ່ກູ່ອງ Database ທ ີ່ເຮົາສ້າງໄວ້ຕົວຢ່າງ: ເຮົາຈະເອົາເຂົັ້າໄປເກັບໄວ້ໃນ

ກູ່ອງ 

- ຄິກຂວາໃສູ່ກູ່ອງດັົ່ງຮ ບ: 
 

 

 

- Input Features ໃຫ້ເລືອກເອົາ shp ທ ີ່ກະຈາຍຢ ່ນອກເພືີ່ອຈະເຂົັ້າມາສັງລວມໃນກູ່ອງ 

- Outpat Geodatabase ແມູ່ນທ ີ່ເກັບກູ່ອງຂ ໍ້ມ ນແລ້ວກົດ ok ຈະເຫັນດັົ່ງຮ ບລຸູ່ມນ ັ້: 
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11.ການໃສູ່ລະຫດັສ ໃນການແຕ້ມແຜນຈດັສັນທ ີ່ດນິ. 

 - ເມືອມ ການກວດເຊັກແລະດັດແກ້ຄວາມຜິດແລ້ວເຮົາກ ມາໃສູ່ລະຫັດສ ຂອງຂ ໍ້ມ ນ, ໃນການໃສູ່ລະຫັດຖານຂ ໍ້ມ ນ

ແມູ່ນທາງກົມຫືຼບັນດາໂຄງການຈະມ ລະຫັດສ ຂອງໃຜລາວແລ້ວແຕູ່ລະໂຄງການ. 

 -ຕົວຢ່າງ: ການໃສູ່ລະຫັດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງທາງກົມຈັດສັນມ ດັົ່ງນ ັ້: 

- ເຂົັ້າໄປທ ີ່ແລ້ວໃຫ້ເຮົາເລືອກເອົາມາດຕະຖານຫືຼ File (.Style) ຕົວຢ່າງດັົ່ງຮ ບ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ແລ້ວຄິກທ ີ່ 

 
 

- ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວູ່າສ ຂອງເຮົາໄດ້ເຂົັ້າມາໃນຖານຂ ໍ້ມ ນແລ້ວດັົ່ງຮ ບ: 
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- ຫັຼງຈາກນັັ້ນຄິກຂວາ 

 

 

 

 

 

- ໝາຍເຫດ: ໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ LU_VCODE ຂອງເຮົາມ ລະຫັດໃດ ມັນກ ໍ່ຈະອອກສ ນັັ້ນສ ໃດ. 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ກົດ ok ຈະໄດ້ຮຸບດັົ່ງລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lV.ການສ້າງ Layoutແລະການຕົກແຕູ່ງແຜນທ ີ່. 

1. ສູ່ວນປະກອບຂອງແຜນທ ີ່. 

 ເມືີ່ອເຮົາມ ການແຕ້ມແຜນທ ີ່ສ າເລັດແລ້ວກ ໍ່ມ ການຕົກແຕູ່ງແຜນທ ີ່ສູ່ວນປະກອບຂອງການສ້າງແຜນປະກອບມ ມ 
ພືັ້ນຖານດັົ່ງນ ັ້: 
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-ຊືີ່ຂອງແຜນທ ີ່. 

-ເຂັມທິດຂອງແຜນທ ີ່. 

-ມາດຕາສູ່ວນຂອງແຜນທ ີ່. 

-ລາຍລະອຽດຂອງແຜນທ ີ່. 

-ເຄືີ່ອງໝາຍເຊັົ່ນລະຫັດ, ສ ແລະສັນຍາລັກເສັັ້ນທາງ, ສາຍນ ໍ້າຕູ່າງໆ 

-ລາຍລະອຽດຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຕັັ້ງພິກັດຕູ່າງໆ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. ການຕັັ້ງຄູ່າໜ້າເຈຍ້ຂອງ Layout ແລະເຄືີ່ອງພ ມ. 

- ເຂົັ້າທ ີ່ 

-ເລືອກຊືີ່ເຄືີ່ອງທ ີ່ຈະພ ມ 

-ເລືອກເອົາຂະໜາດເຈັັ້ຍທ ີ່ຈະສ້າງເປັນ Layout ຕົວຢ່າງ A3 

-ເລືອກທ ີ່ຈະສ້າງ Layout ເປັນທາງຕັັ້ງຫືຼທາງນອນ. 

-ຫັຼງຈາກນັັ້ນກົດ ok ກ ໍ່ສ າເລັດການຕັັ້ງຂະໜາດເຈ້ຍແລະຂອບຂອບຂອງແຜນທ ີ່. 

ແລ້ວກ ໍ່ເຂົັ້າໄປທ ີ່ແລ້ວກ ໍ່ຈະເຫັນດັົ່ງຮ ບ: 

 

2.1. ການໃສູ່ເຂັມທດິ. 

   - ເຂົັ້າທ ເລືອກເອົາເຂັມທ ດທ ີ່ຕ້ອງການຈະໃສູ່ດັົ່ງຮ ບ:  
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2.2. ການໃສູ່ຊືີ່ຂອງແຜນທ ີ່. 

   - ເຂົັ້າແລ້ວກ ໍ່ພ ມຊືີ່ຕົວຢ່າງ: ແຜນທ ີ່ການຈັດສັນບ້ານ…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ການໃສູ່ມາດຕາສູ່ວນຂອງແຜນທ ີ່. 

    - ເຂົັ້າທ ີ່ແລ້ວໄປເລືອກເອົາມາດຕາສູ່ວນທ ີ່ຕ້ອງການ 

 

 

 

 

 
 

2.4. ການໃສູ່ຄູ່າພກິດັໃນແຜນທ ີ່. 

    - ຄ ກຂວາໃສູ່ Layout                                                                         ຕາມຂັັ້ນຕອນດັົ່ງຮ ບ: 
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2.5. ການຕກົແຕູ່ງລະຫດັສ  Legend. 

    - ເຂົັ້າທ ີ່ດັົ່ງຮ ບພາບຂັັ້ນຕອນລຸູ່ມນ ັ້: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ຫັຼງຈາກນັັ້ນໃຫ້ຕົກແຕູ່ງໃສູ່ໃນໂປແກມ Excel ແລ້ວກ ໍ່ນ າມາໃສູ່ໃນແຜນທ ີ່ດັົ່ງຮ ບ: 
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2.6. ການສົົ່ງອອກແຜນທ ີ່ແລະພ ມ. 

     -ເມືີ່ອເຮົາມ ການແຕ້ມແຜນທ ີ່ແລ້ວເຮົາກ ໍ່ສົົ່ງອອກໄປເປັນ JPEG ຫືຼພ ມອອກເພືີ່ອນ າໃຊ້ໃນວຽງຕູ່າງແລະເມືອເຮົາ

ຕົກແຕູ່ງສ າເລັດແລ້ວຈະເປັນດັົ່ງຮ ບ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ວທິ  Export ແຜນທ ີ່: 

- ເຂົັ້າໄປທ                             ເລືອກບູ່ອນຈັດເກັບໄວ້ແລ້ວໃສູ່ຂະໜາດຄວາມລະອຽດຂອງແຜນທ ີ່ແລ້ວກ ໍ່ກົດ 

Save ດັົ່ງຮ ບ: 
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- ເມືີ່ອມ ການນ າອອກເປັນ JPEGຈະໄດ້ແຜນທ ີ່ດັົ່ງນ ັ້: 
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ບດົທ  5 

ການກ ານດົຊືີ່, ລະຫດັ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດິນ 

I. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັ  (ຄັດມາຈາກກົດໝາຍທ ີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ ເລກທ ີ່ 04/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ່ 21 ຕຸລາ ປີ 2003) 
 

ກ. ທ ີ່ດິນກະສກິ າ :  ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການຄົັ້ນຄ້ວາທົດລອງດ້ານ 

ກະສິກ າ ລວມທັງທ ີ່ດິນຊົນລະປະທານ. 

ຂ. ທ ີ່ດນິປຸກສາ້ງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ໃນການປຸກສ້າງທ ີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສ ານັກງານ, 

ອົງການ ແລະ ສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະ. 

ຄ. ທ ີ່ດນິວດັທະນະທ າ:  ແມ່ນສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຂອງມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທ າທ ີ່ຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດ ສາດ, 

ວັດຖ ບູຮານ, ປູຊະນ ຍະສະຖານ, ວັດວາອາຮາມ, ທິວທັດທ າມະຊາດ,  ສິີ່ງປຸກສ້າງທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ 

ສະຖານທ ີ່ອືີ່ນໆ ທ ີ່ລັດກ ານົດໃຫ້ເປັນທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 

ງ. ທ ີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະ

ຫງົບ: ບ່ອນຕັັ້ງຄ້າຍ, ສ ານັກງານ, ກົມກອງ, ບ່ອນພັກເຊົາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບວຊິາການທະຫານ, ຕ າ

ຫ ວດ, ສະໜາມປ ນໃຫຍ່, ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, ສາງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສະຖານທ ີ່ພັກຜ່ອນຂອງທະຫານ, 

ຕ າຫ ວດ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

ຈ. ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້: ແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນທຸກຕອນທ ີ່ມ ປ່າໄມ້ປົກຄຸມຢູ່ ຫ ື ທ ີ່ດິນບ ໍ່ມ ປ່າໄມ້ປົກຄຸມ ເຊິີ່ງລັດໄດ້ກ ານົດໃຫ້ເປັນ 

ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ຕາມທ ີ່ໄດ້ບົົ່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍປ່າໄມ້. 

ສ. ທ ີ່ດນິອຸດສາຫະກ າ: ແມ່ນຂອບເຂດ ຫ ື ບ ລິເວນທ ີ່ດິນຊຶີ່ງລັດກ ານົດໃຫ້ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ລວມທັງສະ 

ຖານທ ີ່ພັກເຊົາຂອງກ າມະກອນ, ພືັ້ນທ ີ່ອຸດສາຫະກ າ, ເຂດອຸດສາຫະກ າ, ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ສະຖາບັນ ຫ ື ສູນຄົັ້ນ 

ຄວ້າທົດລອງອຸດສາຫະກ າທາງດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ສະຖານທ ີ່ບ າບັດນ ້າເສັຍຄຸນ, ບ່ອນທ າລາຍສິີ່ງເສດເຫ ືອອຸດ 

ສາຫະກ າ, ແຫ ່ງວັດຖ ພະລັງງານ, ບ່ອນຖ ັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ແລວທາງສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ, ແລວທາງທ ໍ່ພະລັງງານ ແລະ ອາຍແກັດ, 

ທ ໍ່ນ ້າປະປາ, ເຂດບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນເປົົ້າໝາຍອຸດສາຫະກ າ. 

ຊ. ທ ີ່ດນິໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນສ າລັບໃຊ້ເປັນເສັັ້ນທາງ, ຂອບທາງ, ຮ່ອງນ ້າ, ເຂດສະຫງວນແລວ 

ທາງ, ສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຂົວ, ແລວສາຍໂທລະສັບ, ທ ີ່ຕັັ້ງສະຖານ ສືີ່ສານລວມທັງສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, ສະຖານ ລົດຂົນ 

ສົົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ລົດໂດຍສານ, ອຸໂມງ, ທາງລົດໄຟ, ສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງສາງຮັບໃຊ້ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ  ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າ 

ໃນວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ. 
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ຍ. ທ ີ່ດນິບ ລເິວນນ ້າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ເຊິີ່ງຢູ່ພືັ້ນນ ້າ ຫ ື ຢູ່ຂອບເຂດອ້ອມແອ້ມແຫ ່ງນ ້າ: ທ ີ່ດິນພືັ້ນນ ້າ, ທ ີ່ດິນຍອດນ ້າ, ທ ີ່ດິນ

ແຄມນ ້າ,  ທ ີ່ດິນກາງນ ້າ,  ທ ີ່ດິນປົົ່ງໃໝ່,  ທ ີ່ດິນນ ້າບົກປະ ຫ  ືທ ີ່ດິນທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກການດັດແປງ  ຫ ື ອວ່າຍແລວນ ້າ. 

II. ລະດັບຂອງການກ ານດົປະເພດທ ີ່ດິນ 
 ການກ ານົດປະເພດທ ີ່ດິນ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາຈາກກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ, ສະບັບເລກທ  04/ສພຊ, ລົງວັນ ທ  

21 ຕຸລາ 2003, ເຊິີ່ງໄດ່ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບດັົ່ງນ ັ້: 

1. ລະດັບທ  1 ປະເພດທ ີ່ດນິຫ ກັ:  ແມ່ນເຂດທ ີ່ມ ພືັ້ນທ ີ່ກ້ວາງຂວາງ ເຊິີ່ງກ ານົດເອົາ 8 ປະເພດທ ີ່ດິນຕາມກົດ 

ໝາຍວ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ແລະ ໃຊ້ໃນກ ລະນ ແຜນທ ີ່ ທ ີ່ມ ມາດຕາສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ແຜນທ ີ່ລະດັບປະ 

ເທດ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ; 

2. ລະດັບທ  2 ປະເພດທ ີ່ດນິຍອ່ຍ ຫ  ື ເຂດຄຸມ້ຄອງນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ: ແມ່ນເຂດທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ ເພືີ່ອຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ 

ນ າໃຊ້ ເຊິີ່ງສາມາດແຍກໃຫ້ເຫັນປະເພດທ ີ່ດິນຍ່ອຍໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ແຜນທ ີ່ຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນ ບ້ານ; 

3. ລະດັບທ  3  ພືັ້ນທ ີ່ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊທ້ ີ່ດິນ:  ແມ່ນພືັ້ນທ ີ່ ທ ີ່ມ ການກ ານົດ ຫ ື ມ ການຈັດສັນລະອຽດ ໂດຍສະ ເພາະ 

ແມ່ນວຽກທ ີ່ມ ການສ າຫ ວດຈັດສັນລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ຫ ື ໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ແຜນທ ີ່ 

ຜັງເມືອງ, ແຜນທ ີ່ິດ ິນສະເພາະຕອນ ແລະ ແຜນທ ີ່ອືີ່ນໆ ທ ີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມ ຄວາມລະອຽດ. 

III. ການກ ານດົເສັັ້ນຂອບເຂດຳແລະຳເຄືີ່ອງໝາຍ 

ຕາຕະລາງ 01: ການກ ານດົເສັັ້ນຂອບເຂດ ແລະ ເຄືີ່ອງໝາຍ ( ລະດບັປະເທດ, ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ເມືອງ, ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ບາ້ນ ). 

Line and legend (country, provincial, district, village cluster and village level) 

ລ/ດ 

No. 

ຊືີ່ຂອງເຄືີ່ອງໝາຍ ພາສາລາວ 

Laos 

ເສັັ້ນຂອບເຂດ, ເຄືີ່ອງໝາຍ ແລະ ສ  

Line, legend and color 

ຊືີ່ຂອງເຄືີ່ອງໝາຍ ພາສາອັງກດິ 

English 

1 ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ 
 

! !! !

  
International Boundary 

2 ເຂດຄຸ້ມຄອງແຂວງ !! !! !! !! !

 
Province Boundary 

3 ເຂດຄຸ້ມຄອງເມືອງ !!! !!! !!!

 
District Boundary 



 

64 
 

4 ເຂດຄຸ້ມຄອງກຸ່ມບ້ານ 
 

Village Cluster Boundary 

5 ເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ 
 

Village Boundary 

6 ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງນະຄອນຫ ວງ  Capital City Point 

7 ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງແຂວງ 
 

Province Point 

8 ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເມືອງ 
 

District Point 

9 ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງກຸ່ມບ້ານ  Village Cluster Point 

10 ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງບ້ານ  Village Point 

11 ເຮືອນ ຫ  ືຕຶກອາຄານ  Buildings (general) 

12 ໂຮງຮຽນ  School 

13 ຕະຫ າດ  Market 

14 ໂຮງໝ ໍແລະ ສຸກສາລາ  Hospital & health care center 

15 ຮ້ານຊັບພະສິນຄາ້  Commercial 

16 ໂຮງແຮມ ແລະ ບ້ານພັກ  Hotel, Guesthouse 

17 ທາງປູຢາງ ໃຫຍ່ກ່ວາ 8 ແມັດ  
Road bigger 8m paved 

surface 

18 ທາງດິນແດງ ໃຫຍ່ກ່ວາ 8 ແມັດ 
 

Road bigger 8m unpaved 

surface 

19 ທາງປູຢາງ ນ້ອຍກ່ວາ 8 ແມັດ  
Road smaller 8m paved 

surface 

20 ຂອບທາງຍ່າງ 
 

Foot Path 

21 ທາງລົດໄຖນາ  
Track 

_̂
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22 ຂົວ ໃຫຍ່ກ່ວາ 8 ແມັດ 
 

Bridge bigger 8m 

23 ຂົວ ນ້ອຍກ່ວາ 8 ແມັດ  Bridge smaller 8m 

 

IV.ຳການກ ານດົຊືີ່,ຳລະຫັດ,ຳສ ຳຂອງປະເພດທ ີ່ດິນ 

ຕາຕະລາງ 02:  ການກ ານດົ ຊືີ່, ລະຫດັ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດນິ ປະຈບຸນັ ( ລະດບັທ  01 ) 

ລ/ດ 

No. 

ຊືີ່ປະເພດດນິ 

Land type 

ລະຫດັ 

ປະເພດດນິ 

Code 

ສ  

ປະເພດດນິ 

Color 

ຄວາມໝາຍຂອງປະເພດດນິ 

Description/definition 

 

01 

 

ທ ີ່ດນິກະສກິ າ 

AGRICULTURE  LAND 

 

 

A  

ທ ີ່ດນິກະສກິ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າ 

ໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການຄົັ້ນຄ້ວາທົດລອງ ທາງດ້ານ 

ກະສິກ າ. 

 

 

02 

 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງ 

BUILDING UP LAND 

 

B 

  

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງ:ຳ ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ຳ ເພືີ່ອນ າໃຊເ້ຂົັ້າໃນຳ

ການປຸກສ້າງທ ີ່ຢູ່ອາໄສ,ຳ ໂຮງຈັກ,ຳ ໂຮງງານ,ຳ ສ ານັກຳ ງານ,ຳ

ອົງການຳແລະຳສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະ. 
 

 

03 

 

ທ ີ່ດນິວດັທະນະທ າ 

CULTURALLY LAND 

 

 

C 

  

ທ ີ່ດນິວດັທະນະທ າ:ຳ ຳ ແມ່ນສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຳ ຂອງມ ລະດກົຳ ທາງຳ

ດ້ານວັດທະນະທ າຳ ທ ີ່ຕິດພັນກັບຮ່ອງຮອຍປະຫວັດຳ ສາດ,ຳ

ວັດຖ ບູຮານ,ຳ ປູສະນ ຍະສະຖານ,ຳ ວັດວາອາຮາມ,ຳ ທ ວທັດທ າຳ

ມະຊາດ,ຳ ສິີ່ງປຸກສ້າງດ້ານວັດທະນະທ າຳ ແລະຳ ສະຖານທ ີ່ອືີ່ນໆຳ

ທ ີ່ລັດກ ານົດໃຫ້ປັນທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າຳແລະຳການທ່ອງທ່ຽວ 
 

04 ທ ີ່ດນິປອ້ງກນັຊາດ, 

ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ 

  ທ ີ່ດນິປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ໃຊ້ 

ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຊັົ່ນ: 



 

66 
 

DEFEND  LAND  

D 

ບ່ອນຕັັ້ງຄ້າຍ, ສ ານັກງານ, ກົມກອງ, ບ່ອນພກັເຊົາ, ໂຮງຮຽນ 

ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບວິຊາ ການທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ສະ 

ໜາມປ ນໃຫຍ່, ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, ສາງ, ໂຮງໝ,ໍ 

ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສະຖານທ ີ່ພກັຜອ່ນຂອງທະຫານ, ຕ າຫ ວດ 

ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ 

ຄວາມສະຫງົບ. 

 

05 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ໄມ້ 

Forest land 

 

 

F 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ໄມ້:ຳ ແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນທຸກຕອນທ ີ່ມ ປ່າປົກຫຸ້ມຳ ຫ ືຳ

ທ ີ່ດິນບ ໍ່ມ ປ່າປົກຫຸ້ມຳເຊິີ່ງລັດກ ານົດໃຫ້ເປັນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້. 

 

06 

 

ທ ີ່ດນິອດຸສາຫະກ າ 

INDUSTRY LAND 

 

 

I 

 

 

 

 

ທ ີ່ດນິອດຸສາຫະກ າ: ແມ່ນຂອບເຂດ ຫ ື ບ ລິເວນທ ດິນ 

ເຊິີ່ງລັດກ ານົດໃຫ້ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງໂຮງຈກັ, ໂຮງງານ ລວມທັງສະຖານ 

ທ ີ່ພັກເຊົາ ຂອງກ າມະກອນ, ພືັ້ນທ ີ່ອຸດສາຫະກ າ, ເຂດອຸດສາ 

ຫະກ າ, ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ສະຖາບັນ ຫ  ືສູນຄົັ້ນຄ້ວາທົດລອງ 

ອຸດສາຫະກ າ ທາງດ້ານເຕກັນິກວິທະຍາສາດ, ສະຖານທ ີ່ບ າບັດ 

ນ ້າເສັຍຄຸນ, ບ່ອນທ າລາຍສິີ່ງເສດເຫ ືອອດຸສາຫະກ າ, ແຫ ່ງວັດ 

ຖ ພະລັງງານ, ບ່ອນຖ ັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ແລວທາງສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ, 

ແລວທາງທ ໍ່ພະລັງງານ ແລະ ອາຍແກັດ, ທ ໍ່ນ ້າປະປາ, ເຂດບ ໍ່ແຮ່ 

ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນເປົົ້າໝາຍອດຸສາຫະກ າ. 

 

07 

 

ທ ີ່ດນິໂຍທາທກິານ ແລະ 

ຂນົສົົ່ງ 

ROAD LAND 

 

 

R 

 

 

 

ທ ີ່ດນິໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນສ າລັບ 

ໃຊ້ເປັນເສັັ້ນທາງ, ຂອບທາງ, ຮ່ອງນ ້າ, ເຂດສະຫງວນ 

ແລວທາງ, ສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຂົວ, ແລວສາຍໂທລະສັບ, ທ ີ່ຕັັ້ງສະ 

ຖານ ສືີ່ສານ ລວມທັງສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, ສະຖານ ລົດ 

ຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ລົດໂດຍສານ, ອຸມົງ, ທາງລົດໄຟ, ສະຖານ 
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ທ ີ່ຕັັ້ງສາງຮັບໃຊ້ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນ 

ວຽກງານການຂົນສົົ່ງ. 

 

08 

 

ທ ີ່ດນິບ ລເິວນນ າ້ 

WATER LAND 

 

 

W 

  

ທ ີ່ດນິບ ລເິວນນ າ້: ແມ່ນທ ີ່ດິນເຊິີ່ງຢູ່ພືັ້ນນ ້າ ຫ  ື ຢູ່ຂອບເຂດ 

ອ້ອມແອ້ມແຫ ່ງນ ້າເຊັົ່ນ: ທ ີ່ດິນພືັ້ນນ ້າ, ທ ີ່ດິນຍອດນ າ້, ທ ີ່ດິນ 

ແຄມນ ້າ, ທ ີ່ດິນກາງນ ້າ, ທ ີ່ດິນປົົ່ງໃໝ່, ທ ີ່ດິນນ ້າບົກປະ ຫ  ືທ ີ່ 

ດິນທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນຈາກການດັດແປງ ຫ  ືອວ່າຍແລວນ ້າ. 

 

09  

ທ ີ່ດນິທ ີ່ບ ໍ່ທນັຖກຶນ າໃຊ ້

Unvegetated Lands 

 

U  

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ບ ໍ່ທນັຖກຶນ າໃຊ:້ ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ພືດປົກຄຸມ ແລະ ບ ໍ່ມ 

ພືດປົກຄຸມ ເຊິີ່ງຜ່ານມາບ ໍ່ທັນໄດນ້ າໃຊ ້ແລະ ປ່ອຍໃຫເ້ປັນພືັ້ນ

ທ ີ່ເປົົ່າຫວ່າງເຊັົ່ນ: ດິນຄັງຕາມແຄມບ້ານ, ດິນພະລານ ຫ ນ, ປ່າ 

ຝຸ່ມແຄມບ້ານທ ີ່ບ ໍ່ ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລດິ ຫ ື ປຸກສ້າງທ ີ່ຢູ່ 

ອາໄສ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 

ຕາຕະລາງ 03:  ການກ ານດົ ຊືີ່, ລະຫດັ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດນິ ທ ີ່ຈດັສນັແລວ້ ( ລະດບັທ  01 ) 

ລ/ດ 

No. 

ຊືີ່ປະເພດດນິ 

Land type 

ລະຫດັ 

ປະເພດດນິ 

Code 

ສ  

ປະເພດດນິ 

Color 

ຄວາມໝາຍຂອງປະເພດດນິ 

Description/definition 

 

01 

 

ທ ີ່ດນິກະສກິ າ 

AGRICULTURE  LAND 

 

 

AZ 

  

ທ ີ່ດນິກະສກິ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າ 

ໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການຄົັ້ນຄ້ວາທົດລອງ ທາງດ້ານ 

ກະສິກ າ. 
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02 

 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງ 

BUILDING UP LAND 

 

BZ 

  

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງ:ຳ ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ຳ ເພືີ່ອນ າໃຊເ້ຂົັ້າໃນຳ

ການປຸກສ້າງທ ີ່ຢູ່ອາໄສ,ຳ ໂຮງຈັກ,ຳ ໂຮງງານ,ຳ ສ ານັກຳ ງານ,ຳ

ອົງການຳແລະຳສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະ. 
 

 

03 

 

ທ ີ່ດນິວດັທະນະທ າ 

CULTURALLY LAND 

 

 

CZ 

  

ທ ີ່ດນິວດັທະນະທ າ:ຳ ຳ ແມ່ນສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຳ ຂອງມ ລະດົກຳ

ທາງດ້ານວັດທະນະທ າຳ ທ ີ່ຕິດພັນກັບຮ່ອງຮອຍປະຫວັດຳ ສາດ,ຳ

ວັດຖ ບູຮານ,ຳ ປູສະນ ຍະສະຖານ,ຳ ວັດວາອາຮາມ,ຳ ທ ວທັດທ າຳ

ມະຊາດ,ຳ ສິີ່ງປຸກສ້າງດ້ານວັດທະນະທ າຳ ແລະຳ ສະຖານທ ີ່ອືີ່ນໆຳ

ທ ີ່ລັດກ ານົດໃຫ້ປັນທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າຳແລະຳການທ່ອງທ່ຽວ 
 

 

04 

 

ທ ີ່ດນິປອ້ງກນັຊາດ, 

ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ 

DEFEND  LAND 

 

 

DZ 

  

ທ ີ່ດນິປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ໃຊ້ 

ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຊັົ່ນ: 

ບ່ອນຕັັ້ງຄ້າຍ, ສ ານັກງານ, ກົມກອງ, ບ່ອນພກັເຊົາ, ໂຮງຮຽນ 

ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບວິຊາ ການທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ສະ 

ໜາມປ ນໃຫຍ່, ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, ສາງ, ໂຮງໝ,ໍ 

ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສະຖານທ ີ່ພກັຜອ່ນຂອງທະຫານ, ຕ າຫ ວດ 

ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ 

ຄວາມສະຫງົບ. 

 

05 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ໄມ້ 

Forest land 

 

 

FZ 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ໄມ້:ຳ ແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນທຸກຕອນທ ີ່ມ ປ່າປົກຫຸ້ມຳ ຫ ືຳ

ທ ີ່ດິນບ ໍ່ມ ປ່າປົກຫຸ້ມຳເຊິີ່ງລັດກ ານົດໃຫ້ເປັນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້. 
 

 

06 

 

ທ ີ່ດນິອດຸສາຫະກ າ 

INDUSTRY LAND 

 

 

IZ 

 

 

 

ທ ີ່ດນິອດຸສາຫະກ າ: ແມ່ນຂອບເຂດ ຫ ື ບ ລິເວນທ ດິນ 

ເຊິີ່ງລັດກ ານົດໃຫ້ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງໂຮງຈກັ, ໂຮງງານ ລວມທັງສະຖານ 

ທ ີ່ພັກເຊົາ ຂອງກ າມະກອນ, ພືັ້ນທ ີ່ອຸດສາຫະກ າ, ເຂດອຸດສາ 

ຫະກ າ, ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ສະຖາບັນ ຫ  ື ສູນຄົັ້ນຄ້ວາທົດ 
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ລອງອດຸສາຫະກ າ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ສະຖານທ ີ່ 

ບ າບັດນ ້າເສັຍຄຸນ, ບ່ອນທ າລາຍສິີ່ງເສດເຫ ືອອຸດສາຫະກ າ, 

ແຫ ່ງວັດຖ ພະລັງງານ, ບ່ອນຖ ັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ແລວທາງສາຍສົົ່ງ 

ໄຟຟ້າ, ແລວທາງທ ໍ່ພະລັງງານ ແລະ ອາຍແກັດ, ທ ໍ່ນ ້າປະປາ, 

ເຂດບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນເປົົ້າໝາຍອຸດສາ 

ຫະກ າ. 

 

 

07 

 

ທ ີ່ດນິໂຍທາທກິານ ແລະ 

ຂນົສົົ່ງ 

ROAD LAND 

 

 

RZ 

 

 

 

ທ ີ່ດນິໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນສ າລັບໃຊ້ 

ເປັນເສັັ້ນທາງ, ຂອບທາງ, ຮ່ອງນ ້າ, ເຂດສະຫງວນແລວທາງ, 

ສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຂົວ, ແລວສາຍໂທລະສັບ, ທ ີ່ຕັັ້ງສະຖານ ສືີ່ສານ 

ລວມທັງສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, ສະຖານ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄາ້ ແລະ 

ລົດໂດຍສານ, ອຸມົງ, ທາງລົດໄຟ, ສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງສາງຮັບ 

ໃຊ້ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານການ 

ຂົນສົົ່ງ. 

 

 

08 

 

ທ ີ່ດນິບ ລເິວນນ າ້ 

WATER LAND 

 

 

WZ 

  

ທ ີ່ດນິບ ລເິວນນ າ້: ແມ່ນທ ີ່ດິນເຊິີ່ງຢູ່ພືັ້ນນ ້າ ຫ  ື ຢູ່ຂອບເຂດ 

ອ້ອມແອ້ມແຫ ່ງນ ້າເຊັົ່ນ: ທ ີ່ດິນພືັ້ນນ ້າ, ທ ີ່ດິນຍອດນ າ້, ທ ີ່ດິນ 

ແຄມນ ້າ, ທ ີ່ດິນກາງນ ້າ, ທ ີ່ດິນປົົ່ງໃໝ່, ທ ີ່ດິນນ ້າບົກປະ ຫ  ື

ທ ີ່ດິນທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນຈາກການດດັແປງ ຫ  ືອວ່າຍແລວນ ້າ. 

 

 

ຕາຕະລາງ 04:  ການກ ານດົ ຊືີ່, ລະຫດັ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດນິ ປະຈບຸນັ ( ລະດບັທ  02 ) 

ລ/ດ ຊືີ່ ລະຫດັ ສ  ຄວາມໝາຍຂອງປະເພດດນິ 
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No. ປະເພດດນິ 

Land type 

ປະເພດດນິ 

Code 

ປະເພດດນິ 

Color 

Description/definition 

 

01 

 

ທ ີ່ດນິນາ 

Paddy field 

 

A_1 

  

ທ ີ່ດນິນາ:ຳແມ່ນພືັ້ນທ ີ່ດິນທຸກຕອນຳທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການເຮັດນາຳ

ເຊັົ່ນ:ຳນາປີ,ຳນາແຊງ,ຳນາສອງລະດູ,ຳນາຂັັ້ນໄດຳແລະຳພືັ້ນທ ີ່ນາຳ

ອືີ່ນໆ. 
 

 

02 

 

ທ ີ່ດນິປກູພດືກະສກິ າ 

ທົົ່ວໄປ 

Agricultural crop 

cultivation 

 

A_2 

 
 

ທ ີ່ດນິປກູພດືກະສກິ າທົົ່ວໄປ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການ 

ປູກຝັງກະສິກ າທຸກຊະນິດເຊັົ່ນ: ສູນທົດລອງແນວພັນພືດ, 

ດິນໄຮ,່ ດິນປຸກພືດໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວ, 

ສວນປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສວນພືດຜັກຕ່າງໆ ທ ີ່ເປັນຜົນຜະລິດ 

ທາງກະສິກ າ. 
 

 

03 

 

ທ ີ່ດນິສົົ່ງເສ ມ 

ການລຽ້ງສດັໃຫຍ ່

Land for promotion of 

livestock raising 

 

A_3 

  

ທ ີ່ດນິສົົ່ງເສ ມການລຽ້ງສດັໃຫຍ:່ ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ 

ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເຊັົ່ນ: ຄັງລ້ຽງສັດແບບ 

ທ າມະຊາດ, ຄັງລ້ຽງສັດຈາກບຸກຄົນ, ການຈັດຕັັ້ງ ຫ ື ສ່ວນ 

ລວມ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກກ່ານລ້ຽງສັດ 

ໃຫຍ່. 

 

 

04 

 

ທ ີ່ດນິກ ໍ່ສາ້ງໂຄງ່ລາ່ງຊນົລະ

ປະທານ 

Irrigation land 

 

A_4 

  

ທ ີ່ດນິກ ໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງຊນົລະປະທານ: ແມ່ນ ທ ີ່ດິນທ ີ່ໄດ້ສະ 

ຫງວນໄວ້ສ າລັບການຊົນລະປະທານເຊັົ່ນ: ຄອງຊົນລະ ປະ 

ທານ, ຝາຍກັັ້ນນ ້າ,  ຄອງເໝືອງ ແລະ ຄອງອືີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນທາງ 

ໄຫ ຂອງນ ້າ ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ. 
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05 

 

ທ ີ່ດນິສົົ່ງເສ ມ 

ການລຽ້ງສດັນອ້ຍ 

Land for promotion of 

livestock raising 

 

A_6  

 

ທ ີ່ດນິສົົ່ງເສ ມການລຽ້ງສດັນອ້ຍ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ 

ຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງສັດນ້ອຍເຊ່ນ: ຟາມລ້ຽງສັດ 

ນ້ອຍ, ສູນທົດລອງເພາະພັນສັດນອ້ຍ, ໜອງປາ ແລະ ທ ີ່ດິນ 

ອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ ການສົົ່ງເສ ມການລ້ຽງສັດນ້ອຍ. 

 

 

06 

 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງບກຸຄນົ 

Cleared 

construction land 

 

B_1 

 
 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງບກຸຄນົ: ແມ່ນພືັ້ນທ ີ່ດິນສ າລັບປຸກສ້າງທ ີ່ ຢູ່ອາ 

ໄສເຊັົ່ນ: ປຸກສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງ ງານຂະໜາດ 

ນ້ອຍ, ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງອືີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນ 

ຂອງບຸກຄົນ ຫ  ືສ່ວນຕົວ ແລະ ເອກະ ຊົນ. 
 

 

07 

 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງລດັ 

State construction 

land 

 

 

B_2 

 
 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງລດັ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ຂືັ້ນກັບລັດ ແລະ ນ າໃຊ້ 

ເຂົັ້າໃນວຽກງານຂອງລັດເຊັົ່ນ: ດິນປຸກສ້າງສ ານກັງານຫ້ອງ 

ການຂອງລດັ, ສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ,ໍ 

ສຸກສາລາ, ຕະຫ າດ, ແລະ ສະຖານທ ີ່ຕ່າງໆ ທ ີ່ຂືັ້ນກັບລັດ. 

 

 

08 

 

ທ ີ່ດນິສິີ່ງປກຸສາ້ງທາງ 

ວດັທະນະທ າ 

Cultural Buildings 

Lands 

 

C_1 

 
 

ທ ີ່ດນິສິີ່ງປກຸສາ້ງທາງວດັທະນະທ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ດິນທ ີ່ 

ຕິດພັນກັບຮ ດຄອງປະເພນ , ສາສະໜາ ແລະ ວັດທະນະທ າ 

ໂດຍແມ່ນມະນຸດເປັນຜູ້ສ້າງເຊັົ່ນ: ວັດ, ໂບດ, ຫ ວັດທະນະທ າ, 

ຫ ພິທ ຕະພັນຂອງບັນພະບູລຸດ ຫ ຫ ັກເມືອງ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ 

ທ ີ່ເປັນສິີ່ງປຸກສ້າງທາງວັດທະນະທ າ. 

 

 

09 

 

ທ ີ່ດນິ ປາ່ຊ້າ, ປາ່ສກັສດິ, 

ຫ ມະເຫສກັ 

Cemetery or 

 

C_2 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ຊາ້, ປາ່ສກັສດິ ແລະ ຫ ມະເຫສກັ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ 

ທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ພິທ ກ າທາງສາສະໜາ. 
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sacrificial land 

 

 

10 

 

ທ ີ່ດນິສະຖານທ ີ່ທອ່ງ ທຽ່ວ 

ທາງທ າມະຊາດ 

Ancient material 

and eco tourism 

land 

 

C_3 

  

ທ ີ່ດນິສະຖານທ ີ່ທອ່ງທຽ່ວທາງທ າມະຊາດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ 

ທ ີ່ເປັນມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ທ ີ່ຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮອຍ 

ປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ, ວັດຖ ບູຮານ, ປູສະນ ຍະສະຖານ, 

ທ ວທັດທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖານທ ີ່ອືີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນແຫ ່ງ 

ທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ. 

11 ທ ີ່ດນິສະຫງວນ 

ວດັທະນະທ າ 

Land Reserved for 

Cultural 

 

C_4  

 

ທ ີ່ດນິສະຫງວນ ວດັທະນະທ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ 

ເພືີ່ອເປັນເຂດສະຫງວນ ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ຕາມທິດທາງ 

ຂອງອ ານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັັ້ນ ຫ  ື ຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງ. 

 

 

12 

 

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ຕັັ້ງຄາ້ຍ, 

ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ 

(ຕ າຫ ວດ) 

Camp, building and 

offices (soldiers and 

police) 

 

D_1 

 

 

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ຕັັ້ງຄາ້ຍ, ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ (ຕ າຫ ວດ): 

ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງຄ້າຍ, ສ ານັກງານ, ກົມກອງ, ບ່ອນພັກ

ເຊົາ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທ ີ່ພັກຜ່ອນ, ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, 

ສາງ, ໂຮງໝ,ໍ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ທ ີ່ຕອບສະໜອງເຂົັ້າ 

ໃນວຽກງານຂອງ ຕ າຫ ວດ.  

 

 

13 

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ຕັັ້ງຄາ້ຍ, 

ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ 

(ທະຫານ) 

 

D_2  

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ຕັັ້ງຄາ້ຍ, ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ (ທະຫານ): 

ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງຄ້າຍ, ສ ານັກງານ, ກົມກອງ, ບ່ອນພັກ

ເຊົາ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທ ີ່ພັກຜ່ອນ, ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, 
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Camp, building and 

offices (soldiers and 

police) 

ສາງ, ໂຮງໝ,ໍ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ທ ີ່ຕອບສະໜອງເຂົັ້າ 

ໃນວຽກງານຂອງ ທະຫານ.  

 

 

14 

 

ທ ີ່ດນິຍດຸທະສາດ 

ທາງການທະຫານ, ຕ າຫ ວດ 

Military and  police 

strategy land 

 

D_3 

  

ທ ີ່ດນິຍດຸທະສາດທາງການ ທະຫານ ແລະ ຕ າຫ ວດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ 

ທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ 

ຄວາມສະຫງົບ ເຊັົ່ນ: ສະໜາມຍິງປ ນ, ສະໜາມຝກຶຊ້ອມ 

ວິຊາການທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ເຂດສະຫງວນ 

ໄວ້ສ າລັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

 

 

15 

 

ທ ີ່ດນິທ າການຜະລດິ 

ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ 

Production land of 

limitary and police 

 

D_4 

 

 

 

ທ ີ່ດນິທ າການຜະລດິ ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ 

ທ ີ່ເປັນເຂດທ າການຜະລດິສ່ວນລວມ ຂອງກ າລັງປ້ອງກນັຊາດ, 

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຊັົ່ນ: ດິນນາ, ສ່ວນ ຫ  ື ເຂດປູກຝັງກະ 

ສິກ າ, ເຂດລ້ຽງສັດ ຂອງກ າລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມ 

ສະຫງົບ. 

 

 

16 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິ 

Production Forest 

 

F_1 

 
 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ ທ ີ່ກ າ 

ນົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. 

 

 

17 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິ 

ແຫງ່ຊາດ 

 

F_11 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິແຫງ່ຊາດ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ 

ທ ີ່ກ ານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 
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National Production 

Forest 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງ ການ ຂອງການພດັທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງແມ່ນ 

ລັດທະບານ ຫ  ືສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ ້ຕາມພາ 

ລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

18 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິແຂວງ 

Provincial 

Production Forest 

 

F_12 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິແຂວງ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ 

ທ ີ່ກ ານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ແຂວງ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບ 

ກົດໝາຍ. 

 

 

19 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິເມືອງ 

District Production 

Forest 

 

F_13 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິເມືອງ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ 

ທ ີ່ກ ານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ເມືອງ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບ 

ກົດໝາຍ. 

 

 

 

20 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິບາ້ນ 

 

F_14 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິບາ້ນ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ 

ທ ີ່ກ ານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 
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Village Production 

Forest 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ບ້ານ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບ 

ກົດໝາຍ. 

 

 

 

21 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

Conservation forest 

 

F_2 

 
 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ າ ນົດ ເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າ

ໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພນັພືດ, ພັນ 

ສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ

ສາດ. 
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ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

ແຫງ່ຊາດ 

National 

Conservation forest 

 

F_21  

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ ານົດ ເພືີ່ອຈຸດ

ປະສົງນ າໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນ

ພືດ, ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນ

ຄ່າທາງດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການ

ທ່ອງທ່ຽວ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດ

ລອງວິທະຍາສາດ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ລັດທະບານ ຫ ື ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ 

ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 



 

76 
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ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

ແຂວງ 

Provincial 

Conservation forest 

 

F_22 
 

 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນແຂວງ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ າ ນົດ ເພືີ່ອຈຸດປະ

ສົງນ າໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນພືດ, 

ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ

ສາດ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ແຂວງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

24 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

ເມືອງ 

District 

Conservation forest 

 

F_23 
 

 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນເມືອງ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ າ ນົດ ເພືີ່ອຈຸດປະ

ສົງນ າໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນພືດ, 

ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ

ສາດ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ເມືອງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

 

25 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

ບາ້ນ 

Village 

Conservation forest 

 

F_24 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນບາ້ນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ າ ນົດ ເພືີ່ອຈຸດປະ

ສົງນ າໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນພືດ, 

ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ

ສາດ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 
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26 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 

Protection forest 

 

F_3 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 

 

27 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 

ແຫງ່ຊາດ 

National Protection 

forest 

 

F_31  

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັແຫງ່ຊາດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ລັດທະບານ ຫ  ື ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ 

ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

28 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 

ແຂວງ 

Provincial 

Protection forest 

 

F_32 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັແຂວງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ແຂວງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 
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39 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 

ເມືອງ 

District Protection 

forest 

 

F_33  

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັເມືອງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານດົ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ເມືອງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

30 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັບາ້ນ 

Village Protection 

forest 

 

F_34 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັບາ້ນ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

31 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັອືີ່ນໆ 

Other Protection 

Forest 

 

F_4 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັອືີ່ນໆ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ເພືີ່ອປ້ອງ 

ກັນອັນຕະລາຍ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ ຈາກທ າມະຊາດເຊັົ່ນ: 

ທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການເຊາະເຈືີ່ອນ ຫ  ືການສະໄລຂ້ອງດິນ, 

ທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ຈະເກ ດນ ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ຫ  ື

ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ການເກ ດອັນຕະລາຍແກ່ຊ ວິດ 

ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ. 

 

 

 

32 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປກູໄມ້ 

 

F_5 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ປກູໄມ້ອດຸສາຫະກ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ 

ເພືີ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານປູກໄມ້ອຸສາຫະກ າປຸງແຕ່ງເຊັົ່
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ອດຸສາຫະກ າ 

Industrial Tree 

Plantation 

ນ: ປ່າປູກໄມ້ຢາງພາລາ, ໄມ້ວິກ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ເກດສະນາ ແລະ 

ໄມ້ອືີ່ນໆ ທ ີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ອດຸສາຫະກ າ. 

 

 

33 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຟ ົ້ນຟ ູ

Potential Forest 

 

F_6 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ຟ ົ້ນຟ:ູ ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໃຫ້ເປັນພືັ້ນທ ີ່ຟ ົ້ນຟູປ່າ, 

ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ຊ ວະນາໆພັນ ທ ີ່ຖຶກທ າລາຍ ຫ ື ໄດ້ຮັບ 

ຜົນກະທົບຈາກ ມະນຸດ ຫ  ືໄພທ າມະຊາດ. 

 

 

34 

 

ທ ີ່ດນິແຮທ່າດ 

Mining land 

 

I_1 

  

ທ ີ່ດນິແຮທ່າດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ລວມທັງພືັ້ນທ ີ່ 

ທ ີ່ຖຶກຂຸດຂົັ້ນ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນທ າການຂຸດຄົັ້ນເຊັົ່ນ: ເງ ນ, 

ຄ າ, ເຫ ັກ, ກົົ່ວ, ສັງກະສ , ຖ່ານຫ ນ, ແກ້ວ, ຊືນ, ທອງ ແລະ 

ແຮ່ທາດອືີ່ນໆທ ີ່ມ ມູນຄ່າ. 

 

 

35 

 

ທ ີ່ດນິເຂດອດຸສາຫະກ າ 

Industrial location 

 

I_2 

  

ທ ີ່ດນິເຂດອດຸສາຫະກ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງ ໂຮງຈັກ, 

ໂຮງງານ, ເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ້າຕົກ ລວມທັງສະຖານທ ີ່ພັກເຊົາ 

ຂອງກ າມະກອນ, ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ສະຖາບັນ ຫ  ື ສູນຄົັ້ນ 

ຄວ້າທົດລອງອຸດສາຫະກ າທາງດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, 

ສະຖານທ ີ່ບ າບັດນ ້າເສັຍຄຸນ, ບ່ອນທ າລາຍສິີ່ງເສດເຫ ືອອຸດ 

ສາຫະກ າ, ບ່ອນຖ ັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ແຫ ່ງວັດຖ ພະລັງງານ, ແລວທາງ 

ສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ, ແລວທາງທ ໍ່ພະລັງງານອາຍແກັດ, ທ ໍ່ນ ້າປະປາ. 

 

 

36 

 

ທ ີ່ດນິທາງປຢູາງ/ເປຕງົ 

Paved road 

 

R_1 

  

ທ ີ່ດນິທາງປຢູາງ/ເປຕງົ: ປະກອບມ : ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ, 

ທາງຫ ວງແຂວງ, ທາງຫ ວງເມືອງ, ທາງຫ ວງບ້ານ, ທາງເທດ 

ສະບານ, ທາງຮ່ອມ ແລະ ເສັັ້ນທາງອືີ່ນໆ. 
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37 

 

ທ ີ່ດນິທາງດນິແດງ 

Unpaved road 

 

R_2 

 
 

 

ທ ີ່ດນິທາງດນິແດງ: ປະກອບມ : ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫ ວງ 

ແຂວງ, ທາງຫ ວງເມືອງ, ທາງຫ ວງບ້ານ, ທາງເທດສະບານ, 

ທາງຮ່ອມ ແລະ ເສັັ້ນທາງອືີ່ນໆ. 

 

 

38 

 

ທ ີ່ດນິທາງລດົໄຟ 

Railway 

 

 

R_4 

  

ທ ີ່ດນິທາງລດົໄຟ: 

ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານການຂົນສົົ່ງທາງລົດໄຟ. 

 

 

39 

 

ທ ີ່ດນິສະຖານ ຂນົສົົ່ງ 

Transport station 

land 

 

R_5 

 

 

 

ທ ີ່ດນິສະຖານ ຂນົສົົ່ງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານການຂົນສົົ່ງ 

ທາງບົກ, ທາງນ ້າ ແລະ ທາງອາກາດເຊັົ່ນ: ສະໜາມບິນ, 

ທ່າເຮືອ, ຄ ວລົດ, ສະຖານ ຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ສະຖານທ ີ່ອືີ່ 

ນໆທ ີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານການຂົນສົົ່ງ. 

 

 

40 

 

ບ ໍ່ດນິ, ບ ໍ່ຫ ນ 

ສ າລບັກ ໍ່ສາ້ງທາງ 

Source of soil, 

gravel for road 

construction 

 

 

 

R_6 

  

ບ ໍ່ດນິ, ບ ໍ່ຫ ນ ສ າລບັກ ໍ່ສາ້ງທາງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ສ າລັບ 

ວຽກງານກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ເຊັົ່ນ: ບ ໍ່ດິນ, ບ ໍ່ຫ ນ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ຕາງໆ 

ທ ີ່ເປັນວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງໃນວຽກງານກ ໍ່ສາ້ງຂົວທາງ. 

 

 

 

 

41 

 

ທ ີ່ດນິແມ່ນ າ້, ຫວ້ຍນ າ້ 

 

W_1 

  

ທ ີ່ດນິແມ່ນ າ້, ຫວ້ຍນ າ້: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ນ ້າໄຫ ຜ່ານ 

ເຊິີ່ງປະຊາຊົນສາມາດຊົມໃຊ້ນ ້າໄດ້ຕະຫ ອດປີ ຫ  ື ບາງລະດ ູ
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River and stream 

land 

ການເຊັົ່ນ: ແມ່ນ ້າ, ຫ້ວຍນ ້າ, ວັງສະຫງວນ ແລະ ວັງຫວງ 

ຫ້າມຕ່າງໆ. 

 

 

42 

 

ທ ີ່ດນິໜອງນ າ້ທ າມະຊາດ 

Natural pond land 

 

W_2 

  

ທ ີ່ດນິໜອງນ າ້ທ າມະຊາດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນໜອງນ ້າທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນເອງ 

ໂດຍທ າມະຊາດ ເຊິີ່ງມ ເປົົ້າໝາຍອະນຸລັກໄວ້ເພືີ່ອຜນົປະໂຫຍດ 

ສ່ວນລວມ. 

 

 

43 

 

ທ ີ່ດນິອາ່ງເກບັນ າ້ 

Reservoir 

 

W_3 

  

ທ ີ່ດນິອາ່ງເກບັນ າ້: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃຫ້ເປັນບ່ອນຮັບ 

ເກັບນ ້າ ຫ  ືອ່າງໂຕ່ງນ ້າ ເພືີ່ອເກັບນ ້າໄວ້ໃຊໄ້ດ້ຍາວນານ. 

 

 

44 

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ບ ໍ່ທນັຖກຶນ າໃຊ ້

Unvegetated Lands 

 

U  

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ບ ໍ່ທນັຖກຶນ າໃຊ:້ ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ພືດປົກຄຸມ ແລະ ບ ໍ່ມ 

ພືດປົກຄຸມ ເຊິີ່ງຜ່ານມາບ ໍ່ທັນໄດນ້ າໃຊ ້ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ເປັນພືັ້ນ

ທ ີ່ເປົົ່າຫວ່າງເຊັົ່ນ: ດິນຄັງຕາມແຄມບ້ານ, ດິນພະລານຫ ນ, ປ່າ 

ຝຸ່ມແຄມບ້ານທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລດິ ຫ  ື ປຸກສ້າງທ ີ່ຢູ່ 

ອາໄສ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 

ຕາຕະລາງ 05:  ການກ ານດົ ຊືີ່, ລະຫດັ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດນິ ທ ີ່ຈດັສນັແລວ້ ( ລະດບັທ  02 ) 

ລ/ດ 

No. 

ຊືີ່ 

ປະເພດດນິ 

Land type 

ລະຫດັ 

ປະເພດດນິ 

Code 

ສ  

ປະເພດດນິ 

Color 

ຄວາມໝາຍຂອງປະເພດດນິ 

Description/definition 

 

01 

 

ທ ີ່ດນິນາ 

 

AZ_1 

  

ທ ີ່ດນິນາ:ຳແມ່ນພືັ້ນທ ີ່ດິນທຸກຕອນຳທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການເຮັດນາຳ

ເຊັົ່ນ:ຳນາປີ,ຳນາແຊງ,ຳນາສອງລະດູ,ຳນາຂັັ້ນໄດຳແລະຳພືັ້ນທ ີ່ນາຳ
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Paddy field ອືີ່ນໆ. 
 

 

02 

 

ທ ີ່ດນິປກູພດືກະສກິ າ 

ທົົ່ວໄປ 

Agricultural crop 

cultivation 

 

AZ_2 

  

ທ ີ່ດນິປກູພດືກະສກິ າທົົ່ວໄປ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການ 

ປູກຝັງກະສິກ າທຸກຊະນິດເຊັົ່ນ: ສູນທົດລອງແນວພັນພືດ, 

ດິນໄຮ,່ ດິນປຸກພືດໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວ, 

ສວນປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສວນພືດຜັກຕ່າງໆ ທ ີ່ເປັນຜົນຜະລິດ 

ທາງກະສິກ າ. 
 

 

03 

 

ທ ີ່ດນິສົົ່ງເສ ມ 

ການລຽ້ງສດັໃຫຍ ່

Land for promotion of 

livestock raising 

 

AZ_3 

  

ທ ີ່ດນິສົົ່ງເສ ມການລຽ້ງສດັໃຫຍ:່ ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ 

ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເຊັົ່ນ: ຄັງລ້ຽງສັດແບບ 

ທ າມະຊາດ, ຄັງລ້ຽງສັດຈາກບຸກຄົນ, ການຈັດຕັັ້ງ ຫ ື ສ່ວນ 

ລວມ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກກ່ານລ້ຽງສັດ 

ໃຫຍ່. 

 

 

04 

 

ທ ີ່ດນິກ ໍ່ສາ້ງໂຄງ່ລາ່ງຊນົລະ

ປະທານ 

Irrigation land 

 

AZ_4 

  

ທ ີ່ດນິກ ໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງຊນົລະປະທານ: ແມ່ນ ທ ີ່ດິນທ ີ່ໄດ້ສະ 

ຫງວນໄວ້ສ າລັບການຊົນລະປະທານເຊັົ່ນ: ຄອງຊົນລະ ປະ 

ທານ, ຝາຍກັັ້ນນ ້າ,  ຄອງເໝືອງ ແລະ ຄອງອືີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນທາງ 

ໄຫ ຂອງນ ້າ ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ. 
 

 

05 

 

ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍການຜະ

ລດິ 

Land  for  extending 

of  production 

 

AZ_5 

  

ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍການຜະລດິ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ 

ເພືີ່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍເຂດທ າຫານຜະລິດກະສິກ າ ເຊັົ່ນ: 

ເຂດຂະຫຍາຍພືັ້ນທ ີ່ນາ, ເຂດຂະຫຍາຍພືັ້ນທ ີ່ປູກພດືກະສິກ າ 

ທົົ່ວໄປ ແລະ ເຂດອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ ເປົົ້າໝາຍຂະຫຍາຍເຂດກະສິກ າ. 
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06 

 

ທ ີ່ດນິສົົ່ງເສ ມ 

ການລຽ້ງສດັນອ້ຍ 

Land for promotion of 

livestock raising 

 

AZ_6  

 

ທ ີ່ດນິສົົ່ງເສ ມການລຽ້ງສດັນອ້ຍ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ 

ຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງສັດນ້ອຍເຊ່ນ: ຟາມລ້ຽງສັດ 

ນ້ອຍ, ສູນທົດລອງເພາະພັນສັດນອ້ຍ, ໜອງປາ ແລະ ທ ີ່ດິນ 

ອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ  ການສົົ່ງເສ ມການລ້ຽງສັດນ້ອຍ. 

 

 

08 

 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງບກຸຄນົ 

Cleared 

construction land 

 

BZ_1 

 
 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງບກຸຄນົ: ແມ່ນພືັ້ນທ ີ່ດິນສ າລັບປຸກສ້າງທ ີ່ ຢູ່ອາ 

ໄສເຊັົ່ນ: ປຸກສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງ ງານຂະໜາດ 

ນ້ອຍ, ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງອືີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນ 

ຂອງບຸກຄົນ ຫ  ືສ່ວນຕົວ ແລະ ເອກະ ຊົນ. 
 

 

09 

 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງລດັ 

State construction 

land 

 

 

BZ_2 

 
 

ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງລດັ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ຂືັ້ນກັບລັດ ແລະ ນ າໃຊ້ 

ເຂົັ້າໃນວຽກງານຂອງລັດເຊັົ່ນ: ດິນປຸກສ້າງສ ານກັງານຫ້ອງ 

ການຂອງລດັ, ສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ,ໍ 

ສຸກສາລາ, ຕະຫ າດ, ແລະ ສະຖານທ ີ່ຕ່າງໆ ທ ີ່ຂືັ້ນກັບລັດ. 

 

 

10 

 

ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍ ປກຸສາ້ງ 

Newly extended 

construction land 

 

BZ_3 

 

 

 

ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍປກຸສາ້ງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃຫ້ 

ເປັນເຂດປຸກສ້າງ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາ 

ກອນ ແລະ ເສດຖະກດິ. 

 

 

11 

 

ທ ີ່ດນິສິີ່ງປກຸສາ້ງທາງ 

ວດັທະນະທ າ 

Cultural Buildings 

 

CZ_1 

  

ທ ີ່ດນິສິີ່ງປກຸສາ້ງທາງວດັທະນະທ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ດິນທ ີ່ 

ຕິດພັນກັບຮ ດຄອງປະເພນ , ສາສະໜາ ແລະ ວັດທະນະທ າ 

ໂດຍແມ່ນມະນຸດເປັນຜູ້ສ້າງເຊັົ່ນ: ວັດ, ໂບດ, ຫ ວັດທະນະທ າ, 

ຫ ພິທ ຕະພັນຂອງບັນພະບູລຸດ ຫ ຫ ັກເມືອງ ແລະ ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ 



 

84 
 

Lands ທ ີ່ເປັນສິີ່ງປຸກສ້າງທາງວັດທະນະທ າ. 

 

 

12 

 

ທ ີ່ດນິ ປາ່ຊ້າ, ປາ່ສກັສດິ, 

ຫ ມະເຫສກັ 

Cemetery or 

sacrificial land 

 

 

CZ_2 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ຊາ້, ປາ່ສກັສດິ ແລະ ຫ ມະເຫສກັ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ 

ທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ພິທ ກ າທາງສາສະໜາ. 

 

 

13 

 

ທ ີ່ດນິສະຖານທ ີ່ທອ່ງ ທຽ່ວ 

ທາງທ າມະຊາດ 

Ancient material 

and eco tourism 

land 

 

CZ_3 

  

ທ ີ່ດນິສະຖານທ ີ່ທອ່ງທຽ່ວທາງທ າມະຊາດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ 

ທ ີ່ເປັນມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ທ ີ່ຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮອຍ 

ປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ, ວັດຖ ບູຮານ, ປູສະນ ຍະສະຖານ, 

ທ ວທັດທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖານທ ີ່ອືີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນແຫ ່ງ 

ທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ. 

14 ທ ີ່ດນິສະຫງວນ 

ວດັທະນະທ າ 

Land Reserved for 

Cultural 

 

CZ_4  

 

ທ ີ່ດນິສະຫງວນ ວດັທະນະທ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ 

ເພືີ່ອເປັນເຂດສະຫງວນ ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ຕາມທິດທາງ 

ຂອງອ ານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັັ້ນ ຫ  ື ຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງ. 

 

 

 

15 

 

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ຕັັ້ງຄາ້ຍ, 

ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ 

(ຕ າຫ ວດ) 

 

DZ_1 

 

 

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ຕັັ້ງຄາ້ຍ, ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ (ຕ າຫ ວດ): 

ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງຄ້າຍ, ສຳ ານັກງານ, ກົມກອງ, ບ່ອນພັກ

ເຊົາ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທ ີ່ພັກຜ່ອນ, ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, 

ສາງ, ໂຮງໝ,ໍ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ທ ີ່ຕອບສະໜອງເຂົັ້າ 
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Camp, building and 

offices (soldiers and 

police) 

ໃນວຽກງານຂອງ ຕ າຫ ວດ.  

 

 

16 

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ຕັັ້ງຄາ້ຍ, 

ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ 

(ທະຫານ) 

Camp, building and 

offices (soldiers and 

police) 

 

DZ_2  

 

ທ ີ່ດນິທ ີ່ຕັັ້ງຄາ້ຍ, ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ (ທະຫານ): 

ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງຄ້າຍ, ສ ານັກງານ, ກົມກອງ, ບ່ອນພັກ

ເຊົາ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທ ີ່ພັກຜ່ອນ, ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, 

ສາງ, ໂຮງໝ,ໍ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ທ ີ່ຕອບສະໜອງເຂົັ້າ 

ໃນວຽກງານຂອງ ທະຫານ.  

 

 

17 

 

ທ ີ່ດນິຍດຸທະສາດ 

ທາງການທະຫານ, ຕ າຫ ວດ 

Military and  police 

strategy land 

 

DZ_3 

  

ທ ີ່ດນິຍດຸທະສາດທາງການ ທະຫານ ແລະ ຕ າຫ ວດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ 

ທ ີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ 

ຄວາມສະຫງົບ ເຊັົ່ນ: ສະໜາມຍິງປ ນ, ສະໜາມຝກຶຊ້ອມ 

ວິຊາການທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ເຂດສະຫງວນ 

ໄວ້ສ າລັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

 

 

18 

 

ທ ີ່ດນິທ າການຜະລດິ 

ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ 

Production land of 

limitary and police 

 

DZ_4 

 

 

 

ທ ີ່ດນິທ າການຜະລດິ ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນ 

ທ ີ່ເປັນເຂດທ າການຜະລດິສ່ວນລວມ ຂອງກ າລັງປ້ອງກນັຊາດ, 

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຊັົ່ນ: ດິນນາ, ສ່ວນ ຫ ື 

ເຂດປູກຝັງກະສກິ າ, ເຂດລ້ຽງສັດ ຂອງກ າລັງປ້ອງກນັຊາດ, 

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 
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19 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິ 

Production Forest 

 

FZ_1 

 
 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ ທ ີ່ກ າ 

ນົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. 

 

 

20 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິ 

ແຫງ່ຊາດ 

National Production 

Forest 

 

FZ_11 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິແຫງ່ຊາດ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ 

ທ ີ່ກ ານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງແມ່ນ 

ລັດທະບານ ຫ  ືສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ ້ຕາມພາ 

ລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

21 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິແຂວງ 

Provincial 

Production Forest 

 

FZ_12 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິແຂວງ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ 

ທ ີ່ກ ານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ແຂວງ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບ 

ກົດໝາຍ. 

 

 

22 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິເມືອງ 

District Production 

 

FZ_13 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິເມືອງ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ 

ທ ີ່ກ ານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 
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Forest ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ເມືອງ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບ 

ກົດໝາຍ. 

 

 

23 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິບາ້ນ 

Village Production 

Forest 

 

FZ_14 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຜະລດິບາ້ນ: ແມ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ 

ທ ີ່ກ ານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດໄມ້, 

ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ບ້ານ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບ 

ກົດໝາຍ. 

 

 

24 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

Conservation forest 

 

FZ_2 

 
 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ າ ນົດ ເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ າ

ໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນພືດ, ພັນ 

ສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ

ສາດ. 

 

 

25 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

ແຫງ່ຊາດ 

National 

Conservation forest 

 

FZ_21  

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ ານົດ ເພືີ່ອຈຸດ

ປະສົງນ າໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນ

ພືດ, ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນ

ຄ່າທາງດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການ

ທ່ອງທ່ຽວ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດ
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ລອງວິທະຍາສາດ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ລັດທະບານ ຫ ື ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ 

ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

26 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

ແຂວງ 

Provincial 

Conservation forest 

 

FZ_22 
 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນແຂວງ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ າ ນົດ ເພືີ່ອຈຸດປະ

ສົງນ າໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນພືດ, 

ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ

ສາດ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ແຂວງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

27 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

ເມືອງ 

District 

Conservation forest 

 

FZ_23 
 

 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນເມືອງ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ າ ນົດ ເພືີ່ອຈຸດປະ

ສົງນ າໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນພືດ, 

ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ

ສາດ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ເມືອງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

 

28 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 

ບາ້ນ 

Village 

 

FZ_24 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ສະຫງວນບາ້ນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດກ້ າ ນົດ ເພືີ່ອຈຸດປະ

ສົງນ າໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາພັນພືດ, 

ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິີ່ງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 
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Conservation forest ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາ

ສາດ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

29 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 

Protection forest 

 

FZ_3 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 

 

30 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 

ແຫງ່ຊາດ 

National Protection 

forest 

 

FZ_31  

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັແຫງ່ຊາດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ລັດທະບານ ຫ  ື ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ 

ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

31 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 

ແຂວງ 

Provincial 

Protection forest 

 

FZ_32 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັແຂວງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ແຂວງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.  
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32 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 

ເມືອງ 

District Protection 

forest 

 

FZ_33  

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັເມືອງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ເມືອງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

33 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັບາ້ນ 

Village Protection 

forest 

 

FZ_34 
 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັບາ້ນ: ແມ່ນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ ານົດ 

ເພືີ່ອຈດຸປະສົງ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນເຊັົ່ນ: ປ້ອງກັນແຫ ່ງນ ້າ, 

ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແມ່ນ ບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ 

ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 

34 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັອືີ່ນໆ 

Other Protection 

Forest 

 

FZ_4 

  

ທ ີ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັອືີ່ນໆ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ເພືີ່ອປ້ອງ 

ກັນອັນຕະລາຍ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ ຈາກທ າມະຊາດເຊັົ່ນ: 

ທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການເຊາະເຈືີ່ອນ ຫ  ືການສະໄລຂ້ອງດິນ, 

ທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ຈະເກ ດນ ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ຫ  ື

ທ ີ່ດິນອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ການເກ ດອັນຕະລາຍແກ່ຊ ວິດ 

ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ. 

 

 

 

35 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ປກູໄມ້ 

 

FZ_5 

 ທ ີ່ດນິປາ່ປກູໄມ້ອດຸສາຫະກ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ 

ເພືີ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານປູກໄມ້ອຸສາຫະກ າປຸງແຕ່ງເຊັົ່
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ອດຸສາຫະກ າ 

Industrial Tree 

Plantation 

ນ: ປ່າປູກໄມ້ຢາງພາລາ, ໄມ້ວິກ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ເກດສະນາ ແລະ 

ໄມ້ອືີ່ນໆ ທ ີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ອດຸສາຫະກ າ. 

 

36 

 

ທ ີ່ດນິປາ່ຟ ົ້ນຟ ູ

Potential Forest 

 

FZ_6 

 ທ ີ່ດນິປາ່ຟ ົ້ນຟ:ູ ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໃຫ້ເປັນພືັ້ນທ ີ່ຟ ົ້ນຟູປ່າ, 

ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ຊ ວະນາໆພັນ ທ ີ່ຖຶກທ າລາຍ ຫ ື ໄດ້ຮັບ 

ຜົນກະທົບຈາກ ມະນຸດ ຫ  ືໄພທ າມະຊາດ. 

 

 

37 

 

ທ ີ່ດນິແຮທ່າດ 

Mining land 

 

IZ_1 

 ທ ີ່ດນິແຮທ່າດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ລວມທັງພືັ້ນທ ີ່ 

ທ ີ່ຖຶກຂຸດຂົັ້ນ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນທ າການຂຸດຄົັ້ນເຊັົ່ນ: ເງ ນ, 

ຄ າ, ເຫ ັກ, ກົົ່ວ, ສັງກະສ , ຖ່ານຫ ນ, ແກ້ວ, ຊືນ, ທອງ ແລະ 

ແຮ່ທາດອືີ່ນໆທ ີ່ມ ມູນຄ່າ. 

 

 

38 

 

ທ ີ່ດນິເຂດອດຸສາຫະກ າ 

Industrial location 

 

IZ_2 

 ທ ີ່ດນິເຂດອດຸສາຫະກ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນທ ີ່ຕັັ້ງ ໂຮງຈັກ, 

ໂຮງງານ, ເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ້າຕົກ ລວມທັງສະຖານທ ີ່ພັກເຊົາ 

ຂອງກ າມະກອນ, ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ສະຖາບັນ ຫ  ື ສູນຄົັ້ນ 

ຄວ້າທົດລອງອຸດສາຫະກ າທາງດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, 

ສະຖານທ ີ່ບ າບັດນ ້າເສັຍຄຸນ, ບ່ອນທ າລາຍສິີ່ງເສດເຫ ືອອຸດ 

ສາຫະກ າ, ບ່ອນຖ ັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ແຫ ່ງວັດຖ ພະລັງງານ, ແລວທາງ 

ສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ, ແລວທາງທ ໍ່ພະລັງງານອາຍແກັດ, ທ ໍ່ນ ້າປະປາ. 

 

 

39 

 

ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍ 

ເຂດອດຸສາຫະກ າ 

Extended land for 

industrialization 

 

IZ_3 

 ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍເຂດອດຸສາຫະກ າ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ 

ເພືີ່ອຮອງຮັບແກ ່ ການປຸກສ້າງເຂດອດຸສາຫະກ າເຊັນ: ໂຮງຈັກ, 

ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກ າໜັກ, ອຸດສາຫະກ າເບົາ ແລະ ເຂດອືີ່ນໆ 

ທ ີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານອຸດສາຫະກ າ. 
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40 

 

ທ ີ່ດນິທາງປຢູາງ/ເປຕງົ 

Paved road 

 

RZ_1 

 ທ ີ່ດນິທາງປຢູາງ/ເປຕງົ: ປະກອບມ : ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ, 

ທາງຫ ວງແຂວງ, ທາງຫ ວງເມືອງ, ທາງຫ ວງບ້ານ, ທາງເທດ 

ສະບານ, ທາງຮ່ອມ ແລະ ເສັັ້ນທາງອືີ່ນໆ. 

 

 

41 

 

ທ ີ່ດນິທາງດນິແດງ 

Unpaved road 

 

RZ_2 

 ທ ີ່ດນິທາງດນິແດງ: ປະກອບມ : ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫ ວງ 

ແຂວງ, ທາງຫ ວງເມືອງ, ທາງຫ ວງບ້ານ, ທາງເທດສະບານ, 

ທາງຮ່ອມ ແລະ ເສັັ້ນທາງອືີ່ນໆ. 

 

 

42 

 

ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍ 

ເສັັ້ນທາງ 

New access road 

 

 

RZ_3 

 ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍເສັັ້ນທາງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ເປົົ້າໝາຍ 

ຈະຂະຫຍາຍທາງໃໝ ່ ຕາມທິດທາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ 

ຕາມແຜນຜັງເມືອງ ຫ  ືແຜນຈັດສັນຂອງແຕ່ລະເຂດ. 

 

 

 

43 

 

ທ ີ່ດນິທາງລດົໄຟ 

Railway 

 

 

RZ_4 

 ທ ີ່ດນິທາງລດົໄຟ: 

ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານການຂົນສົົ່ງທາງລົດໄຟ. 

 

 

44 

 

ທ ີ່ດນິສະຖານ ຂນົສົົ່ງ 

Transport station 

land 

 

RZ_5 

 

 

ທ ີ່ດນິສະຖານ ຂນົສົົ່ງ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານການຂົນສົົ່ງ 

ທາງບົກ, ທາງນ ້າ ແລະ ທາງອາກາດເຊັົ່ນ: ສະໜາມບິນ, 

ທ່າເຮືອ, ຄ ວລົດ, ສະຖານ ຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ສະຖານທ ີ່ອືີ່ 

ນໆທ ີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານການຂົນສົົ່ງ. 

 

  

ບ ໍ່ດນິ, ບ ໍ່ຫ ນ 

  ບ ໍ່ດນິ, ບ ໍ່ຫ ນ ສ າລບັ: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ສ າລັບ ວຽກງານ 

ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ເຊັົ່ນ: ບ ໍ່ດິນ, ບ ໍ່ຫ ນ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ຕາງໆ 
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45 ສ າລບັກ ໍ່ສາ້ງທາງ 

Source of soil, 

gravel for road 

construction 

 

RZ_6 ທ ີ່ເປັນວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງໃນວຽກງານກ ໍ່ສາ້ງຂົວທາງ. 

 

 

 

 

 

46 

 

ທ ີ່ດນິແມ່ນ າ້, ຫວ້ຍນ າ້ 

River and stream 

land 

 

WZ_1 

 ທ ີ່ດນິແມ່ນ າ້, ຫວ້ຍນ າ້: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ນ ້າໄຫ ຜ່ານ 

ເຊິີ່ງປະຊາຊົນສາມາດຊົມໃຊ້ນ ້າໄດ້ຕະຫ ອດປີ ຫ  ື ບາງລະດ ູ

ການເຊັົ່ນ: ແມ່ນ ້າ, ຫ້ວຍນ ້າ, ວັງສະຫງວນ ແລະ ວັງຫວງ 

ຫ້າມຕ່າງໆ. 

 

 

47 

 

ທ ີ່ດນິໜອງນ າ້ທ າມະຊາດ 

Natural pond land 

 

WZ_2 

 ທ ີ່ດນິໜອງນ າ້ທ າມະຊາດ: ແມ່ນທ ີ່ດິນໜອງນ ້າທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນເອງ 

ໂດຍທ າມະຊາດ ເຊິີ່ງມ ເປົົ້າ ໝາຍອະນຸລັກໄວ້ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດ 

ສ່ວນລວມ. 

 

 

 

48 

 

ທ ີ່ດນິອາ່ງເກບັນ າ້ 

Reservoir 

 

WZ_3 

 ທ ີ່ດນິອາ່ງເກບັນ າ້: ແມ່ນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃຫ້ເປັນບ່ອນຮັບ 

ເກັບນ ້າ ຫ  ືອ່າງໂຕ່ງນຳ້ າ ເພືີ່ອເກັບນ ້າໄວ້ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ. 

 

 

49 

 

ທ ີ່ດນິສະຫງວນແຄມນ າ້ 

River buffer land 

 

WZ_4 

 ທ ີ່ດນິສະຫງວນແຄມນ າ້: ແມ່ນທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ໄວ້ ເພືີ່ອປ້ອງກນັ ການ 

ເຊາະເຈືີ່ອນຂອງທ ີ່ດິນແຄມນ ້າເຊັົ່ນ: ດິນສະຫງວນແຄມ 

ຕາຝັົ່ງນ າ້, ດິນທາມ ແລະ ເກາະດອນຕ່າງໆ ທ ີ່ອະນຸລັກໄວ້ ເພືີ່ອ 

ເປັນເຂດສະຫງວນ. 

 

 

ຕາຕະລາງ 06: ການກ ານດົຊືີ່, ລະຫດັ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດນິ ( ການນ າໃຊທ້ ີ່ດນິປະຈບຸນັ ລະດບັທ  01 ) 
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ລະຫດັປະເພດທ ີ່ດນິ 

Code 

ຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດນິ (ລາວ) 

Land type 

ຊືີ່ປະເພດດນິ ( ອັງກດິ ) 

Land type 

ສ ປະເພດດນິ 

Color 

F ພືັ້ນທ ີ່ປາ່ໄມ້ທ ີ່ບ ໍ່ເຄ ຍຖກືຖາງມາກອູ່ນ 

 

Current Forest 10,135,20 

P ພືັ້ນທ ີ່ປາ່ໄມ້ປ ກ Tree Plantation  

    

    

ຕາຕະລາງ 07: ການກ ານດົຊືີ່, ລະຫດັ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດນິ ( ການນ າໃຊທ້ ີ່ດນິປະຈບຸນັ ລະດບັທ  03 ) 

Zone Sub-category 

ID 
Land Use sub-category ພືັ້ນທ ີ່  (ປະເພດການນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ) Color 

F_101 
Mixed Forest (not further 

specified) 
ປ່າປະສົມ  (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 

 

 

10,135,20 

F_102 
Mixed Forest: Evergreen 

- Deciduous  
ປາ່ປະສມົ:ດງົດບິ-ໄມພ້ດັໃບ 

 

10,135,20 

F_103 
Mixed Forest: Evergreen 

- Deciduous - Bamboo 
ປາ່ປະສມົ:ປາ່ດງົດ ບ-ໄມພ້ດັໃບ-ໄມປ້ອ່ງ 

 

10,135,20 

F_104 
Mixed Forest:  Broad leaf 

- Coniferous  
ປາ່ປະສມົ ໄມໃ້ບກວາ້ງ-ໄມໃ້ບແຫລມ 10,135,20 

F_201 
Evergreen Forest (not 

further specified) 
ປ່າດົງດິບ  (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 

 

0,95,5 

F_202 
Evergreen Forest:  Moist, 

closed  
ປາ່ດງົດບິ ຕບືໜາ 

 

0,95,5 
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F_203 
Evergreen Forest: Dry, 

not closed 
ປາ່ດງົດບິ ບ ໍ່ຕບືໜາ 0,95,5 

F_301 
Deciduous Forest (not 

further specified) 
ປ່າໄມ້ພັດໃບ   (ບ ໍ່ໄດກ້ ານດົລະອຽດ) 

 

10,170,20 

F_302 
Dry Dipterocarp 

Deciduous Forest  
ປາ່ໂຄກ 10,170,20 

F_303 Bamboo  Forest  ປາ່ໄມປ້ອູ່ງ  
 

10,170,20 

F_401 
Coniferous Forest (not 

further specified) 
ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ  (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 

 

120,170,100 

F_402 Closed Coniferous Forest ປາ່ໄມໃ້ບເຂມັ ຕບືໜາ 120,170,100 

F_403 Open Coniferous Forest  ປາ່ໄມໃ້ບເຂມັ ບ ໍ່ຕບືໜາ 
 

120,170,100 

P_101 
Tree Plantation (not 

further specified) 
ພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ປ ກ  (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 10,170,20 

P_102 Tree Plantation: Teak ພືັ້ນທ ີ່ປ ກໄມ ້: ໄມສ້ກັ 10,170,20 

P_103 
Tree Plantation: 

Hardwoods 

ພືັ້ນທ ີ່ປ ກໄມ ້: ໄມເ້ນືັ້ອແຂງ 
10,170,20 

P_104 
Tree Plantation: 

Eucalyptus 

ພືັ້ນທ ີ່ປ ກໄມ:້ ໄມວ້ກິ 
10,170,20 

P_105 
Tree Plantation: 

Softwood 

ພືັ້ນທ ີ່ປ ກໄມ:້ ໄມເ້ນືັ້ອອູ່ອນ 
10,170,20 

P_106 Other Plantations ເຂດປ ກໄມອ້ືີ່ນໆ   
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V_101 
Other vegetated land (not 

further specified) 

ພືັ້ນທ ີ່ປ ກຝັງອືີ່ນໆ  (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມ

ອ ກ) 
200,220,100 

V_102 
Natural 

Savanna/Grassland 
ປາ່ຫຍາ້/ທົົ່ງຫຍາ້ທ າມະຊາດ 255,235,175 

V_103 Natural Shrublands ປາ່ພຸູ່ມທ າມະຊາດ 204,255,102 

U_101 
Unvegetated lands (not 

further specified) 

ດິນເປົົ່າຫວູ່າງບ ໍ່ມ ພືດປົກຫຸ້ມ (ບ ໍ່ກ ານດົ

ລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 
100,100,100 

U_102 Barren Land ເຂດດນິປອກໂລນ້ 120,120,120 

U_103 Rock landscapes ເຂດພະລານຫ ນ 140,140,140 

A_101 
Wet Rice Land (not 

further specified) 

ເຂດດນິນາ(ບ ໍ່ໄດກ້ ານດົລະອຽດ) 
250,100,250 

A_102 Rainfed Paddy area ເຂດເນືັ້ອທ ີ່ນານ ໍ້າຝນົ 250,100,250 

A_103 Irrigated Paddy area ເຂດເນືັ້ອທ ີ່ນາຊນົລະປະທານ   

A_201 Other ag land - various ເຂດດນິປ ກພດືກະສກິ າຕູ່າງໆ 250,250,200 

A_301 
Livestock raising,grazing 

Land (not specified) 

ເຂດລຽ້ງສດັ ແລະ ທົົ່ງຫຍາ້ (ບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດ

ຕືີ່ມອ ກ) 

 

250,250,200 

A_302 Pasture Livestock Area ເຂດທົົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ  
 

250,250,200 

A_303 
Natural Grassland 

Livestock Area 

ເຂດທົົ່ງຫຍາ້ທ າມະຊາດ (ຄງັ) 
250,235,175 

A_304 
Other Livestock raising 

areas 
ເຂດລຽ້ງສດັອືີ່ນໆ 

 

A_401 Irrigation Infrastructure 

land 

ທ ີ່ດນິກ ໍ່ສ້າງໂຄງລູ່າງຊນົລະປະທານ 
220,220,0 

255,235,175
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A_501 
Land Reserved for 

extending production 
ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍການຜະລດິ 220,220,0 

A_601 
Upland annual crop - 

bush fallow rotation 
ເຂດປ ກຝງັເນ ນສ ງໝ ນວຽນກບັປາ່ເຫລົົ່າ 255,255,75 

A_602 
Rotation Annual Crop: 

current year 
ພືັ້ນທ ີ່ປ ກຝງັເນ ນສ ງ(ໃນປະຈບຸນັ) 255,255,75 

A_603 
Young bush fallow (1-3 

years) 
ພືັ້ນທ ີ່ປາ່ເຫລົົ່າ 1-3 ປ ີ(ປາ່ເລົົ່າອອູ່ນ) 255,220,20 

A_604 
old bush fallow (over 3 

years) 
ພືັ້ນທ ີ່ປາ່ເຫລົົ່າຫລາຍກວູ່າ 3 ປ ີ(ປາ່ເລົົ່າແກູ່) 185,210,5 

A_701 
Annual Crop permanent 

Zone (not  specified) 

ເຂດປ ກພດື ປະຈ າປ ີຄງົທ ີ່ (ບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດ

ຕືີ່ມອ ກ) 
255,255,75 

A_702 Permanent Annual Crop ເຂດເນືັ້ອທ ີ່ປ ກຝງັຄງົທ ີ່ 255,255,75 

A_703 Vegetable Garden ເຂດສວນປ ກຜກັ 255,255,75 

A_704 Maize ເຂດສວນສາລ  255,255,75 

A_801 
Industrial Crop Lands 

(not specified) 

ເຂດປ ກພດືພດືອດຸສາຫະກ າ (ຈະບ ໍ່ກ ານດົ

ລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 
255,255,75 

A_802 
annual and bi-annual 

Industrial Crops 
ພືັ້ນທ ີ່ປ ກພດືອດຸສາຫະກ າ ຮອບວຽນ 1-2ປ ີ 255,255,75 

A_803 
perenial industrial crops 

(plantations) 
ພືັ້ນທ ີ່ປ ກພດືອດຸສະຫະກ າ ຫລາຍກວູ່າ2ປ ີ 255,255,75 

A_804 Cassava ເຂດປ ກມນັຕົັ້ນ 255,255,75 

A_805 Rubber tree ພືັ້ນທ ີ່ປ ກຢາງພາລາ   
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A_901 Fruit Tree Orchard ເຂດເນືັ້ອທ ີ່ປ ກຕົັ້ນໄມໃ້ຫໝ້າກ 
 

255,255,75 

A_1001 
Fish and shrimp ponds 

(not further specified) 
ເຂດໜອງລຽ້ງປາ, ເຂດໜອງລຽ້ງກຸງ້  255,255,75 

A_1002 Fish ponds ເຂດໜອງລຽ້ງປາ 255,255,75 

A_1003 Shrimp ponds ໜອງລຽ້ງກຸງ້ 255,255,75 

A_1101 
Agro-forestry (not further 

specified) 

ດນິປ ກກະສກິ າ-ປາ່ໄມ ້  (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດ

ຕືີ່ມອ ກ) 
  

A_1102 
Agro-forestry - dominated 

by teak 
ດນິປ ກກະສກິ າ-ປາ່ໄມ ້- ສູ່ວນໃຫູ່ຍປ ກໄມສ້ກັ   

A_1103 
Agro-forestry - dominated 

by rubber 

ດນິປ ກກະສກິ າ-ປາ່ໄມ ້- ສູ່ວນໃຫູ່ຍປ ກຕົັ້ນ

ຢາງພາລາ 
  

W_101 
Lake & swamp (not 

further specified) 
ບງື ແລະ ໜອງ(ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 60,150,220 

W_102 Lake ບງຶ 60,150,220 

W_103 Swamp ໜອງ 50,120,230 

W_201 
River, stream (not further 

specified) 

ແມູ່ນ ໍ້າ, ສາຍຫວຍ້ (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມ

ອ ກ) 
30,70,255 

W_202 River ແມູ່ນ ໍ້າ   

W_203 Stream ສາຍຫວຍ້ 
30, 

,255 

W_204 Fish conservation reserve ເຂດອະນລຸກັຮກັສາ ວງັສະຫງວນປາ 30,70,255 

W_205 Sacred swamp/lake ໜອງ/ບງື ສກັສດິ 50,120,230 
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W_301 Reservoir ອູ່າງເກບັນ ໍ້າ 30,30,200 

W_401 
riverside reserve land 

(ownership) 

ທ ີ່ດນິສະຫງວນແຄມນ ໍ້າ 
  

B_101 Private building land  ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງບກຸຄນົ   

B_201 State building land  ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງຂອງລດັ   

B_301 Reserve building land  ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງຂະຫຍາຍໃໝູ່   

B_401 

Buildings in Settlement 

Areas (not further 

specified) 

ຕກຶອາຄານ ໃນເຂດທ ີ່ພກັອາໃສ (ຈະບ ໍ່ກ ານດົ
ລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 

 

195,195,195 

B_402 School ໂຮງຮຽນ 195,195,195 

B_403 Market ຕະຫລາດ 
 

195,195,195 

B_404 
Hospital & health care 

center 
ໂຮງໝ ໍແລະ ສຸກສາລາ 

 

195,195,195 

B_405 Commercial ເຂດການຄ້າ 195,195,195 

B_406 Hotel, Guesthouse ໂຮງແຮມ, ບ້ານພກັ 195,195,195 

I_101  Mining and quarry sites ເຂດບ ໍ່ແຮູ່ ແລະ ບ ໍ່ຫ ນ 204,0,255 

I_201 Factory  ໂຮງງານ  126,58,157 

I_301 Hydropower ເຂືີ່ອນພະລງັງານໄຟຟາ້ 205,0,255 

R_101 Paved road ທາງ ປ ກຢາງ/ເບຕງົ   

R_201 Unpaved road ຖະໜນົທາງດນິແດງ 166,152,146 

R_301 Reserve for new road  ເຂດສະຫງວນທາງ 195,124,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

R_401 Railway alignment  ທາງລດົໄຟ   

R_501 
transportation station 

land 
ດນິສະຖານນ ຂນົສົົ່ງ   

R_601 
Source of soil/gravel for 

road construction 

ບ ດນິ,ບ ໍ່ຫ ນສ າລບັກ ໍ່ສາ້ງທາງ 
  

C_101 

Cultural buildings and 

sites (not further 

specified) 

ຕກືອາຄານ ແລະ ຈດຸທ ີ່ຕັັ້ງທາງວດັທະນະທ າ 

  

C_201 Sacred Forest ປາ່/ດນິ/ຫ ມະເຫສກັ    

C_202 Cemetery Forest ປາ່ຊາ້ 0,0,0 

C_301 
Historic or Religious 

Tourist sites 

ສະຖານທ ີ່ທອູ່ງທູ່ຽວປະຫວດັສາດ ຫລ ື
ວດັຖບຸ ຮານ 

  

C_302 Nature/Eco tourist sites ສະຖານທ ີ່ທອູ່ງທູ່ຽວທ າມະຊາດ 110,70,0 

D_101 Military facility ຄ້າຍທະຫານ 51,51,0 

 

D_201 

 

Police facility ຄ້າຍຕ າຫລວດ 50,75,0 

 

ຕາຕະລາງ 08: ການກ ານດົຊືີ່, ລະຫດັ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດນິ ( ການຈດັສນັນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ ລະດບັທ  03 ) 

 

Zone Sub-

cat ID 

Management Area Category 

(sub-category) 
ພືັ້ນທ ີ່  (area) Color 

FZ_101 
Managed Use Forest (not 

specified) 
ປາ່ຄຸມ້ຄອງນ າໃຊ ້(ບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 

 

0,170,20 
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FZ_102 
Managed Use Forest - general 

purpose 
ປາ່ຊມຸຊນົ ຄຸມ້ຄອງນ າໃຊ-້ທົົ່ວໄປ 

 

 

10,170,20 

FZ_103 
Village Managed Use Forest - for 

Bamboo 
ປາ່ຊມຸຊນົ ຄຸມ້ຄອງນ າໃຊ-້ສ າລບັໄມປ້ອ່ງ 

 

 

10,170,20 

FZ_104 
Village Managed Use Forest -  

for timber 
ປາ່ຊມຸຊນົ ຄຸມ້ຄອງນ າໃຊ-້ໄມທ້ອູ່ນ ຂອງບາ້ນ 

 

10,170,20 

FZ_105 
Village Managed Use Forest - for 

livestock 
ປາ່ຊມຸຊນົ ຄຸມ້ຄອງນ າໃຊ-້ ແລະ ລຽ້ງສດັ 

 

10,170,20 

FZ_106 Private Managed Use Forest  ປາ່ຄຸມ້ຄອງນ າໃຊຂ້ອງສວູ່ນບກຸຄນົ 
 

10,170,20 

FZ_201 
Village Biodiversity Conservation 

Forest 
ປາ່ສະຫງວນອະນລຸກັຂອງບາ້ນ 0,69,0 

FZ_301 
Village Watershed Protection 

Forest 
ປາ່ຮກັສາແຫລູ່ງນ ໍ້າ ຂອງບາ້ນ 10,170,20 

FZ_302 Riparian Protection Forest ປາ່ປອງ້ກນັແຄມນ ໍ້າ 10,170,20 

FZ_401 
Other Protection Forest (not 

further specified) 

(ເຂດ)ປາ່ປອ້ງກນັ ອືີ່ນໆ (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດ

ຕືີ່ມອ ກ) 
10,170,20 

FZ_402 Roadside Protection Forest ປາ່ປອງ້ກນັ ຮກັສາເສັັ້ນທາງ 10,170,20 

FZ_403 Border Protection Forest ປາ່ປອງ້ກນັຂອບເຂດຊາຍແດນ 10,170,20 

FZ_501 
Tree Plantation (not further 

specified) 
ສວນປ ກໄມ ້(ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 10,170,20 

FZ_502 
Tree plantation: 

village/communal 
ສວນປ ກໄມ:້ ບາ້ນ/ລວມໝ ູ່ 10,170,20 

FZ_503 Tree plantation: private ສວນ ປ ກໄມ:້ ຊາວບາ້ນ/ສວູ່ນບກຸຄນົ 10,170,20 
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AZ_101 
Wet Rice Land (not further 

specified) 

ເຂດດນິນາ(ບ ໍ່ໄດກ້ ານດົລະອຽດ) 
250,100,250 

AZ_102 Rainfed Paddy area ເຂດເນືັ້ອທ ີ່ນານ ໍ້າຝນົ 250,100,250 

AZ_103 Irrigated Paddy area ເຂດເນືັ້ອທ ີ່ນາຊນົລະປະທານ   

AZ_104 Land for paddy expansion  ທ ີ່ດນິສ າລບັຂະຫຍາຍເນືັ້ອທ ີ່ນາ 250, 250, 0 

AZ_201 Other ag land - various ເຂດດນິປ ກພດືກະສກິ າຕູ່າງໆ 250,250,200 

AZ_301 
Livestock raising,  grazing Land 

(not specified) 

ເຂດລຽ້ງສດັ ແລະ ທົົ່ງຫຍາ້ (ບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດ

ຕືີ່ມອ ກ) 
250,250,150 

AZ_302 Pasture Livestock Area ເຂດທົົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ  250,250,150 

AZ_303 
Natural Grassland Livestock 

Area 
ເຂດທົົ່ງຫຍາ້ທ າມະຊາດ (ຄງັ) 

 

250,235,175 

AZ_304 Other Livestock raising areas ເຂດລຽ້ງສດັອືີ່ນໆ  

AZ_401 Irrigation Infrastructure land ທ ີ່ດນິກ ໍ່ສ້າງໂຄງລູ່າງຊນົລະປະທານ 220,220,0 

AZ_501 
Land Reserved for extending 

production 
ທ ີ່ດນິແຮຂະຫຍາຍການຜະລດິ 255,255,75 

AZ_601 
Rotation Annual Crop: year 1 

zone 
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 1 255,255,75 

AZ_602 
Rotation Annual Crop/Fallow 

year 2 
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 2 255,255,0 

AZ_603 
Rotation Annual Crop/Fallow 

year 3  
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 3 255,235,0 

AZ_604 
Rotation Annual Crop/Fallow 

year 4 
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 4 255,220,0 

255,235,175
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AZ_605 
Rotation Annual Crop/Fallow 

year 5 
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 5 255,205,0 

AZ_606 
Rotation Annual Crop/Fallow 

year 6 
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 6 255,190,0 

AZ_607 
Rotation Annual Crop/Fallow 

year 7 
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 7 255,175,0 

AZ_608 
Rotation Annual Crop/Fallow 

year 8 
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 8 255,160,0 

AZ_609 
Rotation Annual Crop/Fallow 

year 9 
ເຂດປ ກຝງັໝ ນວຽນ ປທີ ີ່ 9 255,160,0 

  

Note: No. of years rotation 

depends on land availability, but: 

below 5 years not technically 

sustainable, above 9 years not 

socially acceptable 

ຈ ານວນເນືັ້ອທ ີ່ໝ ນວຽນແມູ່ນອ ງຕາມເງອືູ່ນໄຂ ຂອງຂອງເນືັ້ອທ ີ່ດນິກະສກິ າທ ມ ພາຍ

ໃນບາ້ນ ແຕູ່ວູ່າຖາ້ໜອຍ້ກວູ່າ6ປແີມູ່ນບ ໍ່ຢ ນຍງົຕາມນເິວດແລະຜນົຜະລດິ, ແລະ ຖາ້

ຫາກຫລາຍກວູ່າ9ປສີງັຄມົອາດຮບັບ ໍ່ໄດ.້   

 

AZ_701 
Annual Crop permanent Zone 

(not  specified) 

ເຂດປ ກພດື ປະຈ າປ ີຄງົທ ີ່ (ບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມ

ອ ກ) 
255,255,75 

AZ_702 Permanent Annual Crop ເຂດເນືັ້ອທ ີ່ປ ກຝງັຄງົທ ີ່ 255,255,75 

AZ_703 Vegetable Garden ເຂດສວນປ ກຜກັ 255,255,75 

AZ_801 
Industrial Crop Lands (not 

specified) 

ເຂດປ ກພດືພດືອດຸສາຫະກ າ (ຈະບ ໍ່ກ ານດົ

ລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 
255,255,75 

AZ_802 
annual and bi-annual Industrial 

Crops 
ພືັ້ນທ ີ່ປ ກພດືອດຸສາຫະກ າ ຮອບວຽນ 1-2ປ ີ 255,255,75 

AZ_803 
perenial industrial crops 

(plantations) 
ພືັ້ນທ ີ່ປ ກພດືອດຸສະຫະກ າ ຫລາຍກວູ່າ2ປ ີ 

 

255,255,75 
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AZ_901 Fruit Tree Orchard ເຂດເນືັ້ອທ ີ່ປ ກຕົັ້ນໄມໃ້ຫໝ້າກ 255,255,75 

AZ_1001 
Fish and shrimp ponds (not 

further specified) 
ເຂດໜອງລຽ້ງປາ, ເຂດໜອງລຽ້ງກຸງ້  255,255,75 

AZ_1002 Fish ponds ເຂດໜອງລຽ້ງປາ 255,255,75 

AZ_1003 Shrimp ponds ໜອງລຽ້ງກຸງ້ 255,255,75 

WZ_101 
River, stream (not further 

specified) 

ແມູ່ນ ໍ້າ, ສາຍຫວຍ້ (ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 
 

 

30,70,255 

WZ_102 River ແມູ່ນ ໍ້າ 30,70,255 

WZ_103 Stream ສາຍຫວຍ້ 30,70,255 

WZ_104 Fish conservation reserve ເຂດອະນລຸກັຮກັສາ ວງັສະຫງວນປາ 30,70,255 

WZ_201 
Lake & swamp (not further 

specified) 
ບງື ແລະ ໜອງ(ຈະບ ໍ່ກ ານດົລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 60,150,220 

WZ_202 Lake ບງຶ 60,150,220 

WZ_203 Swamp ໜອງ 50,120,230 

WZ_204 Sacred swamp/lake ໜອງ/ບງື ສກັສດິ 50,120,230 

WZ_301 Reservoir ອູ່າງເກບັນ ໍ້າ 30,30,200 

WZ_401 river buffer land (ownership) ດິນສະຫງວນແຄມນ ້າ   

BZ_101 Private building land  ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງບກຸຄນົ 
  

BZ_201 State building land  ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງຂອງລດັ   

BZ_301 Reserve building land  ທ ີ່ດນິປກຸສາ້ງຂະຫຍາຍໃໝູ່   

BZ_401 
Buildings in Settlement Areas 

(not further specified) 

ຕກຶອາຄານ ໃນເຂດທ ີ່ພກັອາໃສ (ຈະບ ໍ່ກ ານດົ
ລະອຽດຕືີ່ມອ ກ) 

195,195,195 
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BZ_402 School ໂຮງຮຽນ 
 

195,195,195 

BZ_403 Market ຕະຫລາດ 195,195,195 

BZ_404 Hospital & health care center ໂຮງໝ ໍແລະ ສຸກສາລາ 
 

195,195,195 

BZ_405 Commercial ເຂດການຄ້າ 195,195,195 

BZ_406 Hotel, Guesthouse 
ໂຮງແຮມ, ບ້ານພກັ  

195,195,195 

IZ_101  Mining and quarry sites ເຂດບ ໍ່ແຮູ່ ແລະ ບ ໍ່ຫ ນ 204,0,255 

IZ_201 Factory  ໂຮງງານ  126,58,157 

IZ_301 Hydropower ເຂືີ່ອນພະລງັງານໄຟຟາ້ 205,0,255 

RZ_101 Paved road ທາງ ປ ກຢາງ/ເບຕງົ   

RZ_102 Unpaved road ຖະໜນົທາງດນິແດງ   

RZ_103 Reserve for new road  ເຂດສະຫງວນທາງ   

RZ_104 Railway alignment  ທາງລດົໄຟ   

RZ_105 transportation station land ດນິສະຖານນ ຂນົສົົ່ງ   

RZ_106 
Source of soil/gravel for road 

construction 
ບ ດນິ,ບ ໍ່ຫ ນສ າລບັກ ໍ່ສາ້ງທາງ   

CZ_101 
Cultural buildings and sites (not 

further specified) 
ຕກືອາຄານ ແລະ ຈດຸທ ີ່ຕັັ້ງທາງວດັທະນະທ າ   

CZ_201 Sacred Forest ປາ່/ດນິ/¹ð ມະເຫສກັ  
  

CZ_202 Cemetery Forest ປາ່ຊາ້ 0,0,0 
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CZ_301 Historic or Religious Tourist sites 
ສະຖານທ ີ່ທອູ່ງທູ່ຽວປະຫວດັສາດ ຫລ ື
ວດັຖບຸ ຮານ 

  

CZ_302 Nature/Eco tourist sites ສະຖານທ ີ່ທອູ່ງທູ່ຽວທ າມະຊາດ 110,70,0 

DZ_101 Military facility ຄ້າຍທະຫານ 51,51,0 

DZ_102 Police facility ຄ້າຍຕ າຫລວດ 50,75,0 

 

V.ຳຮູບແບບຂອງການຂຽນຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດິນຳ(ສ າລບັພາສາລາວ). 

5.1.ຳການຂຽນຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດິນຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ,ຳເມອືງ,ຳກຸມ່ບ້ານ. 
 ການຂຽນຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດິນຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ໝາຍເຖິງການຂຽນຊືີ່ 8 ປະເພດທ ີ່ ດິນຫ ັກ 

ຕາມກົດໝາຍທ ີ່ດິນ ເຊິີ່ງໃຫ້ກ ານົດຊືີ່ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຕາມມາດຕະຖານ. ດັົ່ງຕາຕະ ລາງທ  02: ຕາຕະລາງກ ານດົ ຊືີ່, 

ລະຫັດ, ສ  ຂອງປະເພດທ ີ່ດິນ (ລະດັບທ  01). 

5.2.ຳການຂຽນຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດິນຂັັ້ນບາ້ນຳຫ ຳືຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດິນຍ່ອຍ. 

 ສ າລບັພາສາລາວ: ແມ່ນໃຫ້ກ ານົດເອົາຄ າສັບທາງລັດຖະການ ຫ ື ຄ າສັບວິຊາການເປັນຫ ັກ ແລ້ວຈິີ່ງລົງ 

ທ້າຍດ້ວຍຄ າສັບທ້ອງຖິີ່ນ ທັງນ ັ້ກ ໍ່ເພືີ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ສະດວກແກ່ຜູ້ສັງລວມ ຫ  ືຜູ້ຊົມໃຊ້. 

 ຕົວຢ່າງການຂຽນຊືີ່ປະເພດທ ີ່ດິນຂັັ້ນບາ້ນ ຫ ື ປະເພດທ ີ່ດິນຍ່ອຍ. 
 ຕວົຢາ່ງ 01: ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດນິກະສກິ າ 

ກ. ນາທົົ່ງຮາບ ແມ່ນຊືີ່ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເຮັດໄດ້ສອງລະດູ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: 

ດນິນາສອງລະດ ູ(ນາທົົ່ງຮາບ). 

ຂ. ນານ າ້ຟາ້ ແມ່ນຊືີ່ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເຮັດໄດ້ລະດູດຽວເປັນນາປີ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: 

ນາປີ (ນານ າ້ຟາ້). 

ຄ. ໄຮເ່ຂົັ້າ ແມ່ນຊືີ່ທ້ອງຖິີ່ນ ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດິນປູກພດືກະສິກ າທົົ່ວໄປ (ໄຮເ່ຂົັ້າ). 

ງ. ສວນໝາກມ ັ້ ແມ່ນຊືີ່ທ້ອງຖິີ່ນ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດິນປູກພດືກະສິກ າທົົ່ວໄປ 

(ສວນໝາກມ ັ້). 

 ຕວົຢາ່ງ 02: ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດນິປຸກສາ້ງ 

ກ. ດນິປຸກສາ້ງ ທາ້ວ ກຳ , ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດນິປຸກສ້າງບຸກຄນົ ( ທາ້ວກ  ). 
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ຂ. ຫອ້ງການ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງ 

ຂຽນວ່າ: ດນິປຸກສາ້ງຂອງລດັ ( ຫອ້ງການ ຊບັພະຍາກອນທ າມະ ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມເມືອງ ). 

 ຕວົຢາ່ງ 03: ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດນິວດັທະນາທ າ ການຂຽນຊືີ່ດິນວັດທະນາທ າໃຫ້ຂຽນຊຶີ່ຕາມທ ີ່ມ ຕົວຈິີ່ງ 

ແລ້ວຈິີ່ງຕາມດ້ວຍຊືີ່ທ້ອງຖິີ່ນເຊັົ່ນ: 

ກ. ວດັບາ້ນ ຂຳ , ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດນິວດັ ( ວດັບາ້ນ ຂ  ). 

 ຕວົຢາ່ງ 04: ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດນິປ້ອງກນັຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົ  

ກ. ກອງພນັໃຫຍ ່701 ເປັນດິນຂອງທະຫານ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດນິທະຫານ (ກອງ 

ພນັໃຫຍ ່701). 

ຂ. ຫອ້ງການ ປກສ ປະຈ າເມືອງສ ໂຄດ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດນິຕ າຫ ວດ (ຫອ້ງ ການ 

ປກສ ປະຈ າເມືອງສ ໂຄດ). 
 

 ຕວົຢາ່ງ 05 ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້: ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ແມ່ນໃຫ້ກ ານົດເອົາຊືີ່ປະເພດປ່າຕາມ 

ກົດໝາຍປ່າໄມ້ແລ້ວຈິີ່ງລົງທ້າຍດ້ວຍຊືີ່ປ່າທ້ອງຖິີ່ນເຊັົ່ນ: 

ກ. ປ່າສະຫງວນພເູຂາົຄວາຍ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດນິປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ພ ູ

ເຂາົຄວາຍ). 

ຂ. ປ່າປ້ອງກນັຂອງບາ້ນຢູ ່ພຂູຽວ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດິນປ່າປ້ອງກັນຂອງບາ້ນ (ພ ູ

ຂຽວ). 
 

 ຕວົຢາ່ງ 06: ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ 

ກ. ບ ໍ່ຄ າເຊໂປນ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດນິແຮທ່າດ ( ບ ໍ່ຄ າເຊໂປນ ). 

ຂ. ໂຮງງານຊ ມັງວັງວຽງ 1, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດິນທ ີ່ຕັັ້ງເຂດອຸດສາຫະກ າ ( ໂຮງ 

ງານຊ ມັງວັງວຽງ 1 ). 

 ຕວົຢາ່ງ 07: ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດນິໂຍທາທ ີ່ການ ແລະ ຂນົສົົ່ງ 

ກ. ທາງເລກ 13 ເໜືອ, ເປັນທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: 

ດນິທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ   ( ທາງເລກ 13 ເໜືອ  ). 

ຂ. ສາງທານາແລງ້, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ: ດນິສະຖານ ຂົນສົົ່ງທາງບກົ(ສາງທານາແລງ້). 
 

 ຕວົຢາ່ງ 08: ການຂຽນຊືີ່ທ ີ່ດິນບ ລເິວນນ າ້ 

ກ. ແມ່ນ າ້ຂອງ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ:   ດິນແມ່ນ າ້ ( ແມ່ນ ້າຂອງ ). 

ຂ. ຫວ້ຍນ າ້ສ ມ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ:   ດິນຫວ້ຍນ າ້ ( ຫວ້ຍນ າ້ສ ມ ). 

ຄ. ໜອງເຊືອມ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ:   ດິນໜອງນ າ້ທ າມະຊາດ ( ໜອງເຊືອມ ). 
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ງ. ອ່າງນ າ້ຫມຸ, ເມືີ່ອເອົາມາຂຽນໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ້ອງຂຽນວ່າ:   ດນິອາ່ງເກບັນ າ້ ( ອາ່ງນ າ້ຫມຸ ). 

VI. ຮູບແບບໂຄງສ້າງຳການນ າໃຊຊ້ັັ້ນເລເຢີຳແລະຳລະບບົໂຄງສ້າງຖານຂ ໍ້ມນູ. 

6.1ຳຳຊັັ້ນເລເຢຂີອງທ ີ່ຕັັ້ງຳແລະຳຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງຳເມືອງ. 

ຕາຕະລາງ 09 

PCODE P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L 

      

6.2ຳຳຊັັ້ນເລເຢຂີອງທ ີ່ຕັັ້ງຳແລະຳຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງຳກຸ່ມບາ້ນ. 

ຕາຕະລາງ 10 

PCODE P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L GCODE G_name_E G_name_L 

         

         

 

6.3ຳຳຊັັ້ນເລເຢຂີອງທ ີ່ຕັັ້ງຳແລະຳຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງຳບາ້ນ. 

ຕາຕະລາງ 11 

 

PCODE 

 

P_name

_E 

 

P_name

_L 

 

DCOD

E 

 

D_name

_E 

 

D_name

_L 

 

GCOD

E 

 

G_name

_E 

 

G_name

_L 

 

VCOD

E 

 

V_name

_E 

 

V_name

_L 

            

            

 

6.4ຳຳຊັັ້ນເລເຢຂີອງຂ ໍ້ມູນປະເພດທ ີ່ດນິ. 

 ຊັັ້ນເລເຢີຂ ໍ້ມູນປະເພດທ ີ່ດິນ ລະດັບທ  1 ແລະ ທ  2 

ຕາຕະລາງ 12 

PCODE DCODE GCODE VCODE LU_GCODE LU_Gname_E LU_Gname_L LU_VCODE LU_Vname_E LU_Vname_L Area 
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 ຊັັ້ນເລເຢີຂ ໍ້ມູນປະເພດທ ີ່ດິນ ລະດັບທ  3 ແລະ ທ  4 

ສ າລັບຊັັ້ນເລເຢີົ້ ລະດັບທ ີ່ 3  ແລະ ທ  4 ແມ່ນໃຊ້ໃນກ ລະນ ຕອ້ງການສາ້ງແຜນທ ີ່ຈດັສັນລະອຽດ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຖານ 

ຂ ໍ້ມູນໃນແບບຕາຕະລາງ 04 ແລ້ວເພ ີ່ມຖານຂ ໍ້ມູນ ດັົ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 13 

LU_VCODE_3 LU_3name_E LU_3name_L LU_VCODE_4 LU_4name_E LU_4name_L Area 

       

       

VII. ການໃຊລ້ະຫັດຂອງຳແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ,ຳເມອືງ,ຳກຸມ່ບ້ານຳແລະຳບາ້ນ. 

ຕາຕະລາງ 11 ການໃຊລ້ະຫດັຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ເມືອງ 

PCODE P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

Nakhonlouang 

Vientiane 

 

 

 

 
ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ 

01  01 M. chanthaboli ມ.  ຈັນທະບ ລ  

01  02 M. Sikhottabong ມ.  ສ ໂຄດຕະບອງ 

01  03 M. Xaisettha ມ.  ໄຊເສດຖາ 

01  04 M. Sisattanak ມ.  ສ ສັດຕະນາກ 

01  05 M. Naxaythong ມ.  ນາຊາຍທອງ 

01  06 M. Xaithani ມ.  ໄຊທານ  

01  07 M. Hatxayfong ມ.  ຫາດຊາຍຟອງ 

01  08 M. Sangthong ມ.  ສັງທອງ 

01  09 M. Pak-_Ngum ມ.  ປາກງືີ່ມ 

 

 

 

02 

 

 

 

Phongsali 

 

 

 

ຂ.  ຜົັ້ງສາລ  

02  01 M. Phongsali ມ.  ຜົັ້ງສາລ  

02  02 M. Mai ມ.  ໃໝູ່ 

02  03 M. Khoa ມ.  ຂວາ 

02  04 M. Samphan ມ.  ສ າພັນ 
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02  05 M. Boun_Nua ມ.  ບຸນເໜືອ 

02  06 M. Gnot_Ou ມ.  ຍອດອ  

02  07 M. Boun_Tai ມ.  ບຸນໃຕ້ 

 

03 

 

Louang_namtha 

 

ຂ.  ຫຼວງນ ໍ້າທາ 

03  01 M. Louang_Namtha ມ.  ຫຼວງນ ໍ້າທາ 

03  02 M. Sing ມ.  ສິງ 

03  03 M. Long ມ.  ລອງ 

03  04 M. Viangphoukha ມ.  ວຽງພ ຄາ 

03  05 M. Nale ມ.  ນາແລ 

 

 

 

04 

 

 

 

Oudomxai 

 

 

 

ຂ.  ອຸດົມໄຊ 

04  01 M. Xai ມ.  ໄຊ 

04  02 M. La ມ.  ຫຼາ 

04  03 M. Namo ມ. ນາໝໍໍ້ 

04  04 M. Nga ມ.  ງາ 

04  05 M. Beng ມ.  ແບງ 

04  06 M. Houn ມ.  ຮຸນ 

04  07 M. Pakbeng ມ.  ປາກແບງ 

 

 

05 

 

 

 

 

Bokeo 

 

 

 

 

ຂ.  ບ ໍ່ແກ້ວ 

 

 

05  01 M. Houayxay ມ.  ຫ້ວຍຊາຍ 

05  02 M. Tonpheung ມ.  ຕົັ້ນເຜ ັ້ງ 

05  03 M. Meung ມ.  ເມິງ 

05  04 M. Pha_Oudom ມ.  ຜາອຸດົມ 

05  05 M. Paktha ມ.  ປາກທາ 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louangphabang 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ.  ຫຼວງພະບາງ 

 

 

 

 

06  01 M. Louangphabang ມ.  ຫຼວງພະບາງ 

06  02 M. Xiang_Ngeun ມ.  ຊຽງເງິນ 

06  03 M. Nan ມ.  ນານ 

06  04 M. Pak_Ou ມ.  ປາກອ  

06  05 M. Nambak ມ.  ນ ໍ້າບາກ 

06  06 M. Ngoy ມ.  ງອຍ 

06  07 M. Pakxeng ມ.  ປາກແຊງ 

06  08 M. Phonxai ມ.  ໂພນໄຊ 

06  09 M. Chomphet ມ.  ຈອມເພັດ 
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 06  10 M. Viangkham ມ.  ວຽງຄ າ 

06  11 M. Phoukhoun ມ.  ພ ຄ ນ 

06  12 M. Phonthong ມ. ໂພນທອງ 

 

 

 

07 

 

 

 

Houaphan 

 

 

 

ຂ.  ຫົວພັນ 

07  01 M. Xam_Nua ມ.  ຊ າເໜືອ 

07  02 M. Xiangkho ມ.  ຊຽງຄ ໍ້ 

07  03 M. Viangthong ມ.  ວຽງທອງ 

07  04 M. Viangxai ມ.  ວຽງໄຊ 

07  05 M. Houamuang ມ.  ຫົວເມືອງ 

07  06 M. Xam_Tai ມ.  ຊ າໃຕ້ 

07  07 M. Sopbao ມ.  ສົບເບົາ 

07  08 M. Et ມ.  ແອດ 

07  09 M. Kouan ມ.  ກວັນ 

07  10 M. Xon ມ. ຊູ່ອນ 

 

 

 

08 

 

 

 

Xaignabouli 

 

 

 

ຂ.  ໄຊຍະບ ລ  

08  01 M. Xaignaboli ມ.  ໄຊຍະບ ລ  

08  02 M. Khop ມ.  ຄອບ 

08  03 M. Hongsa ມ.  ຫົງສາ 

08  04 M. Ngeun ມ.  ເງິນ 

08  05 M. Xianghon ມ.  ຊຽງຮູ່ອນ 

08  06 M. Phiang ມ.  ພຽງ 

08  07 M. Paklay ມ.  ປາກລາຍ 

08  08 M. Kenthao ມ.  ແກູ່ນທ້າວ 

08  09 M. Boten ມ.  ບ ໍ່ແຕນ 

08  10 M. Thongmixai ມ.  ທົົ່ງມ ໄຊ 

08  11 M. Xaisathan ມ.  ໄຊສະຖານ 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Xiangkhoang 

 

 

 

 

ຂ. ຊຽງຂວາງ 

 

09  01 M. Pek ມ.  ແປກ 

09  02 M. Kham ມ.  ຄ າ 

09  03 M. Nonghet ມ.  ໜອງແຮດ 

09  04 M. Khoun ມ.  ຄ ນ 

09  05 M. Mok ມ.  ໝອກ 
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09  06 M. Phoukout ມ.  ພ ກ ດ 

09  07 M. Phaxai ມ.  ຜາໄຊ 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vientiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ. ວຽງຈັນ 

 

 

 

10  01 M. Phonhong ມ. ໂພນໂຮງ 

10  02 M. Thoulakhom ມ. ທຸລະຄົມ 

10  03 M. Keo_Oudom ມ. ແກ້ວອຸດົມ 

10  04 M. Kasi ມ. ກາສ  

10  05 M. Vangviang ມ. ວັງວຽງ 

10  06 M. Fuang ມ. ເຟ ອງ 

10  07 M. Xanakham ມ. ຊະນະຄາມ 

10  08 M. Met ມ. ແມດ 

10  09 M. Viangkham ມ. ວຽງຄ າ 

10  10 M. Hinheup ມ. ຫ ນເຫ ບ 

10  11 M. Mun ມ. ໝືີ່ນ 

 

 

 

11 

 

 

 

Bolikhamxai 

 

 

 

ຂ. ບ ລິຄ າໄຊ 

11  01 M. Pakxan ມ. ປາກຊັນ 

11  02 M. Thaphabat ມ. ທູ່າພະບາດ 

11  03 M. Pakkading ມ. ປາກກະດິງ 

11  04 M. Bolikhan ມ. ບ ລິຄັນ 

11  05 M. Khamkeut ມ. ຄ າເກ ດ 

11  06 M. Viangthong ມ. ວຽງທອງ 

11  07 M. Xaichamphon ມ. ໄຊຈ າພອນ 

 

 

 

12 

 

 

 

Khammoun 

 

 

 

ຂ. ຄ າມູ່ວນ 

12  01 M. Thakhek ມ. ທູ່າແຂກ 

12  02 M. Mahaxai ມ. ມະຫາໄຊ 

12  03 M. Nongbok ມ. ໜອງບົກ 

12  04 M. Hinboun ມ. ຫ ນບ ນ 

12  05 M. Gnommalat ມ. ຍົມມະລາດ 

12  06 M. Boualapha ມ. ບົວລະພາ 

12  07 M. Nakay ມ. ນາກາຍ 

12  08 M. Xebangfai ມ. ເຊບັັ້ງໄຟ 

12  09 M. Xaibouathong ມ. ໄຊບົວທອງ 
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12  10 M. Khounkham ມ. ຄ ນຄ າ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savannakhat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ. ສະຫວັນນະ
ເຂດ 
 

 

 

 

 

 

13  01 M. Kaisone 

Phomvihan 

ມ. ໄກສອນ 
ພົມວິຫານ 

13  02 M. Outhoumphon ມ. ອຸທຸມພອນ 

13  03 M. Atsaphangthong ມ. ອາດສະພັງທອງ 

13  04 M. Phin ມ. ພ ນ 

13  05 M. Xepon ມ. ເຊໂປນ 

13  06 M. Nong ມ. ນອງ 

13  07 M. Thapangthong ມ. ທູ່າປາງທອງ 

13  08 M. Songkhon ມ. ສອງຄອນ 

13  09 M. Champhon ມ. ຈ າພອນ 

13  10 M. Xonbouli ມ. ຊົນບ ລ  

13  11 M. Xaibouli ມ. ໄຊບ ລ  

13  12 M. Vilabouli ມ. ວິລະບ ລ  

13  13 M. Atsaphon ມ. ອາດສະພອນ 

13  14 M. Xaiphouthong ມ. ໄຊພ ທອງ 

13  15 M. Phalanxai ມ. ພະລານໄຊ 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Salavan 

 

 

 

 

ຂ. ສາລະວັນ 

14  01 M. Salavan ມ. ສາລະວັນ 

14  02 M. Ta_Oy ມ. ຕະໂອ້ຍ 

14  03 M. Toumlan ມ. ຕຸຸັ້ມລານ 

14  04 M. Lakhopheng ມ. ລະຄອນເພັງ 

14  05 M. Vapi ມ. ວາປີ 

14  06 M. Khongxedon ມ. ຄົງເຊໂດນ 

14  07 M. Lao_Ngam ມ. ເລົົ່າງາມ 

14  08 M. Samouay ມ. ສະມ້ວຍ 

 

15 

 

Xekong 

 

ຂ. ເຊກອງ 

15  01 M. Laman ມ. ລະມານ 

15  02 M. Kalum ມ. ກະລືມ 

15  03 M. Dakchung ມ. ດາກຈຶງ 

15  04 M. Thateng ມ. ທູ່າແຕງ 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champasak 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ. ຈ າປາສັກ 

 

 

 

 

16  01 M. Pakxe ມ. ປາກເຊ 

16  02 M. Xanasomboun ມ. ຊະນະສົມບ ນ 

16  03 M. 

Bachiangchalrunsouk 

ມ. ບາຈຽງຈະເລ ນ
ສຸກ 

16  04 M. Pakxong ມ. ປາກຊູ່ອງ 

16  05 M. Patoumphon ມ. ປະທຸມພອນ 

16  06 M. Phonthong ມ. ໂພນທອງ 

16  07 M. Champasak ມ. ຈ າປາສັກ 

16  08 M. Soukhouma ມ. ສຸຂຸມາ 

16  09 M. Mounlapamok ມ. ມຸນລະປະໂມກ 

16  10 M. Khong ມ. ໂຂງ 

 

 

17 

 

 

Attapu 

 

 

ຂ. ອັດຕະປ  

17  01 M. Xaisettha ມ. ໄຊເສດຖາ 

17  02 M. Samakhixai ມ. ສາມັກຄ ໄຊ 

17  03 M. Sanamxai ມ. ສະໜາມໄຊ 

17  04 M. Sanxai ມ. ຊານໄຊ 

17  05 M. Phouvong ມ. ພ ວົງ 

!18 Xaisomboun ຂ. ໄຊສົມບ ນ 

18  01 M. Anuvong ມ. ອະນຸວົງ 

18  02 M. Longcheng ມ. ລ້ອງແຈ້ງ 

18  03 M. Longxan ມ. ລ້ອງຊານ 

18  04 M. Hom ມ. ຮົົ່ມ 

18  05 M. Thathom ມ. ທູ່າໂທມ 

 
ລວມ 

 

ທົົ່ວປະເທດປະກອບມ  17 ແຂວງ ກບັ 01 ນະຄອນຫວຼງ ແລະ ມ   148 ເມືອງ. 

 
  

ໝາຍເຫດ: ສ າລັບລະຫດັຂອງກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ບ້ານ ແມ່ນນ າໃຊຂ້ ໍ້ມນູຂອງກມົແຜນທ ີ່ ແລະ ຂ ໍ້ ມນູຂອງ ທ້ອງ 

ຖິີ່ນໄປກອ່ນ, ຈນົກວ່າຈະມ ການປັບປຸງດດັແປງ ແລະ ແກ້ໄຂຄນືໃໝ.່ 

 



 

I 
 

ເອກະສານປະກອບ 
 ການຈັດພ ມ 

I. ເອກກະສານ 
 - ພ ມ 1 ຊຸດ (ຈາກເຄືີ່ອງພ ມ); 

 - ອັດຕືີ່ມ 4 ຊຸດ ( ຈາກເຄືີ່ອງອັດເອກະສານ )  ໃຫ້ເປັນກາແດງ 
 - ສະແກນໜ້າທ ີ່ມ ກາແດງໄວ້. 

II. ແຜນທ ີ່ (ພ ມສ ) 

 - ພ ມ 5 ແຜນທ ີ່ໃສູ່ເຈັັ້ຍ A3  ຄື:  

 1. ແຜນທ ີ່ເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນທ ພ ມສັນຖານຂອງເມືອງ/ເທດສະບານ; 

 2. ແຜນທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ; 

 3. ແຜນທ ີ່ຈັດສັນທ ີ່ດິນ; 

 4. ແຜນທ ີ່ສົມທຽບການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ແຜນທ ີ່ຈັດສັນທ ີ່ດິນ ( ພ ມໃບດຽວກັນ ) 

 5. ແຜນທ ີ່ກ ານົດເຂດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 

6. ແຜນທ ີ່ເຂດເຊົົ່າ - ສ າປະທານ, ດິນລວມບ້ານ, ດິນລັດ; 
III. ເຮັດປ ົ້ມ 5 ຫົວ 
 - ມອບໃຫ້ : 

 1. ອົງການປົກຄອງແຂວງ  01 ຫົວ; 

2. ພະແນກ ຊສຂ  01 ຫົວ; 

 3. ຫ ັ້ອງການ ຊສມ  01 ຫົວ (ພ້ອມດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນ ເອເລັກໂຕນິກ Shap file); 

 4. ອົງການປົກຄອງເມືອງ  01 ຫົວ; 

 5. ກົມຈັດສັນແລະພັດທະນາທ ີ່ດິນ 01 ຫົວ, (ພ້ອມດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນ ເອເລັກໂຕນິກ Shap file); 

 

 ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈືີ່ງໄດ້ສ້າງບົດແນະນ າສະບັບນ ັ້ຂືັ້ນ ເພືີ່ອເປັນທິດທາງ ແລະ  ບູ່ອນອ ງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 

ໃຫ້ວິຊາການຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ີ່ນ ໃນໄລຍະເບືັ້ອງຕົັ້ນນ ັ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດ , ບົດແນະນ າສະບັບນ ັ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ

ໃຫ້ດ ຂືັ້ນຕືີ່ມອ ກ ໃຫ້ກາຍເປັນປ ົ້ມຄ ມື   ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສ າຫຼວດຈັດສັນ, ແບູ່ງເຂດ, ແບູ່ງປະເພດ ແລະ ສ້າງແຜນ

ຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນເອກກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 
 

 

 

 



 

II 
 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

 

ແຂວງ.................                            ເລກທ ................./ຂ........... 

        ທ ີ່.................,ວັນທ .............................. 

ຮ່າງຂ ໍ້ຕົກລງົ 

ວາ່ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງ ຂອງເມອືງ............ 

 
 - ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນ ສະບັບເລກທ  03/ ສພຊ, ລົງວັນທ  21 ຕຸລາ 2003; 

 - ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ສະບັບເລກທ  04/ ສພຊ, ລົງວັນທ  21 ຕຸລາ 2003; 

 - ອ ງຕາມ ໃບສະເໜ ຂອງ ເຈົັ້າເມືອງເມືອງ……….., ສະບັບເລກທ ........... ລົງວັນທ ................; 

 

ເຈົັ້າແຂວງຕົກລົງ: 
ມາດຕາ 1: ເຫັນດ ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມືອງໆ...............ແຂວງ...................... 

ມາດຕາ 2: ມອບໃຫ້ບັນດາພະແນກ, ຫ້ອງການ,ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ກຸູ່ມບ້ານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ປະຊາຊົນ ແລະ 
ທຸກພາກສູ່ວນ  ທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງຈົົ່ງຮັບຮ ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄູ່ອງຕາມແຜນຈັດສັນ
ການທ ີ່ດິນສະບັບນ ັ້, ທຸກການປ່ຽນແປງປະເພດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜູ່ານການພິຈາລະນາຈາກຂະ ແໜ

ງການທ ີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນ າສະເໜ ໃຫ້ຂັັ້ນເທິງ ອະນຸຍາດຕາມລະບຽບຫລັກການ; 

ມາດຕາ 3: ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນ ັ້ ມ ຜົນສັກສິດ ແລະ ນ າໃຊ້ໄດ້ນັບແຕູ່ມືັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ; 

 

         ເຈົັ້າແຂວງ 
  

  

 

 

 

 

 



 

III 
 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ແຂວງ................. 

ເມືອງ....................                ເລກທ ................/ຈມ 

        ທ ................, ວັນທ ....................... 

ຮ່າງໃບສະເໜ  
  ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ; 

  ເລືີ່ອງ: ສະເໜ ທ່ານ ຄົັ້ນຄວ້າ ລຽບລຽງ ແລະ ນ າສະເໜ ເຖ ງທ່ານເຈົັ້າແຂວງ ເພືີ່ອອອກຂ ໍ້ຕົກລົງຮັບ  

         ຮອງແຜນຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນລະດັບເມືອງໆ............ ແຂວງ.............; 

 - ອ ງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ 

  ເລກທ ........./ກຊສ, ລົງວັນທ .......................ວ່າດ້ວຍການ............................; 

 - ອ ງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະເໜ ຜູ່ານແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນ ເພືີ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການກ ານົດ    

   ເຂດ ແລະ ປະເພດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຄັັ້ງວັນທ ………… 

 

 ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ແຜນຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນລະດັບເມືອງໆ............ແຂວງ..................ມ ຜົນສັກສິດ ແລະ 

ນ າໃຊ້ຕາມລະບຽບຫລັກການ; 

 ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ................ຂ ຮຽນສະເໜ ມາຍັງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ເພືີ່ອຄົັ້ນຄ້ວາ, ລຽບລຽງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກກະສານ  ແຜນຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເມືອງ 

ເມືອງ.........ແຂວງ.....................ເພືີ່ອນ າສະເໜ ເຖ ີ່ງທ່ານເຈົັ້າແຂວງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາອອກຂ ໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນຈັດ

ສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເມືອງໆ............ ແຂວງ.............. 

  ດັົ່ງນັັ້ນຈືີ່ງຮຽນສະເໜ ມາຍັງທ່ານ ຄົັ້ນຄວ່າ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ 

       ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ. 

                  ເຈົັ້າເມອືງ 
     

 

 

 

 



 

IV 
 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ແຂວງ................. 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ           ເລກທ .........../ພຊສ....... 

                           ທ ີ່.............,ວັນທ .................... 

ຮ່າງໃບສະເໜ  
  ຮຽນ: ທ່ານເຈົັ້າແຂວງໆ...........................ທ ີ່ນັບຖ;ື 

  ເລືີ່ອງ: ສະເໜ ພິຈາລະນາອອກຂ ໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເມືອງໆ..... 

   ແຂວງ................. 

 - ອ ງຕາມ ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຜົນສ າເລັດຂອງວຽກງານຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນລະດັບເມືອງ ສະບັບເລກທ ........ 

  ລົງວັນທ .................; 

 - ອ ງຕາມ ການສະເໜ ຂອງທ່ານເຈົັ້າເມືອງ ສະບັບເລກທ .............., ລົງວັນທ ..................; 

 

 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ................,ຂ ຖືເປັນກຽດລາຍງານ ມາຍັງ

ທ່ານຊາບວ່າ ໃນປີ……………….  ຂະແໜງທ ີ່ດິນ ຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃດ້ສົມທົບກັນລົງຈັດຕັັ້ງປະຕິ 

ບັດວຽກງານ ຈັດສັນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນລະດັບເມືອງໆ.................ແຂວງ............  ເຊ ີ່ງເລ ັ້ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ວັນ

ທ ............ເຖ ງວັນທ ..............ມາເຖ ີ່ງປະຈຸບັນນ ັ້ແມ່ນໃດ້ສ າເລັດລົງຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ດັົ່ງນັັ້ນ, 

ຈືີ່ງຮຽນສະເໜ ມາຍັງທ່ານເຈົັ້າແຂວງໆ................, ພິຈາລະນາອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ 

ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເມືອງໆ..........................ແຂວງ...................ເພືີ່ອໃຫ້ແຜນຈັດສັນດັົ່ງກ່າວ ເປັນນິຕິກ າ 

ແລະ ຜົນສັກສິດ, ນ າໃຊ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

   ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງຮຽນສະເໜ ມາຍັງທ່ານພິຈາລະນາຕາມເຫັນສົມຄວນດ້ວຍ 

    

 

            ຫວົໜ້າ 

     ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

                                                                                                                

ແບບພິມເກບັກ າຂ ໍ້ມນູ 

ເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຳແລະຳການນ າໃຊທ້ ີ່ດິນຂອງເມອືງ…….. 
1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 

 ໃຫ້ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເມືອງເຊັົ່ນ: (ເມືອງມ ຊືີ່ເດ ມວ່າແນວໃດ? ສ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນປີໃດ? ຍົກຍ້າຍ

ມາແຕ່ໃສ? ໃຜເປັນຜູ້ນ າພາສ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນ?  
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 ປະກອບມ …………ຫ ັງຄາເຮືອນ; …………………ຄອບຄົວ; 

 ພົນລະເມືອງທັງໝົດ…………….ຄົນ; ຍິງ…………..…..ຄົນ; 

 ປະກອບມ ………………….ຊົນເຜົົ່າ; 

1. ຊົນເຜົົ່າ…………..ມ  …….ຄອບຄົວ; …… .ຫ ັງຄາເຮືອນ, ….ຍິງ…....ຄົນ; ສາສະໜາ……………......… 

2. ຊົນເຜົົ່າ…………..ມ  …….ຄອບຄົວ; …… .ຫ ັງຄາເຮືອນ, ….ຍິງ…...ຄົນ; ສາສະໜາ…….................…. 

3. ຊົນເຜົົ່າ…………..ມ  …….ຄອບຄົວ; …… .ຫ ັງຄາເຮືອນ, ….ຍິງ……ຄົນ; ສາສະໜາ……....….………. 

4. ຊົນເຜົົ່າ…………..ມ  …….ຄອບຄົວ; …… .ຫ ັງຄາເຮືອນ, ….ຍິງ.…...ຄົນ; ສາສະໜາ…………...….…. 

5. ຊົນເຜົົ່າ…………..ມ  …….ຄອບຄົວ; …… .ຫ ັງຄາເຮືອນ, ….ຍິງ…...ຄົນ; ສາສະໜາ……......…………. 

 ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນເມືອງ…………………………………………………………………………. 
 ອັດຕາເພ ີ່ມ ແລະ ຫົຼງລົງຂອງປະຊາກອນ. 

 ການເກດິ...............................ຄົນ/ປີ; 
 ການຕາຍ...............................ຄົນ/ປີ; 
 ການຍົກຍ້າຍເຂົັ້າ.......................ຄົນ/ປີ; 
 ການຍ້າຍອອກ.........................ຄົນ/ປີ; 

  ທ ີ່ຕັັ້ງ ແລະ ພູມສນັຂອງເມືອງ. 
 ທ ີ່ຕັັ້ງ: ເປັນເມືອງອັນດັບທ ..............................ຂອງແຂວງ; (ຖ້າບ ໍ່ມ ໃຫ້ເອົານ າຫ້ອງວູ່າການປົກຄອງແຂວງ). 
 ຕັັ້ງຢ ່ທິດໃດຂອງແຂວງ.........................................................................(ຖ້າບ ໍ່ມ ເບ ງໃນແຜນທ ີ່) 
  ມ ເຂດຄຸ້ມຄອງຕິດກັບ: 

 ທິດເໜືອຕິດກັບ................................................................................................, 
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 ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ......................................................................................... 

 ທິດໃຕ້ຕິດກັບ..................................,………………………………………………….. 

 ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ........................................................................................... 

 ເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດຂອງເມືອງ…………..ຮຕ (ເອົາເນືັ້ອທ ີ່ປະຈຸບັນ ຖ້າມ  ) 

 ມ ສາຍນ ້າ/ນ ້າເຊ:     ມ       ;       ບ ໍ່ມ      ;     ມ ………………..ສາຍຄື: 

             1……………………………..…….;        4…………..………………………...……… 

             2……………………………….….;         5…………………………..........….........…. 

             3………………………………...…;        6…………………………….................…… 

 ມ ຫ້ວຍ               ມ      ;       ບ ໍ່ມ        ;     ມ ………………..ສາຍຄື: 

             1………………………………….;         4……………………………...…………...…     

             2………………………………….;         5……………………………..........…………          

             3……………………………….…;         6…………………………………………….. 

 ມ ຜາ                  ມ       ;      ບ ໍ່ມ       ;     ມ ........................ຜາຄື: 

   1………………………………….;        3…………………………………………...…     

   2………………………………….;        4………………..……..…………...…………          

 ມ ຖໍ້ າ                  ມ       ;      ບ ໍ່ມ            ມ …….................ຖ ້າຄື: 

   1………………………………….;        3…………………………………………...…     

   2………………………………….;        4…………………………………...…………          

 ມ ເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຈັກເສັັ້ນ...........ເສັັ້ນ;            ທາງຮ່ອມ.................................. ເສັັ້ນ 

 ມ ຊົນລະປະທານບ ໍ່?            ມ      ;     ບ ໍ່ມ     ;       ຈັກແຫ່ງ....................................ແຫ່ງ 

 ໜອງລວມ?                    ມ      ;     ບ ໍ່ມ     ;       ຈັກໜອງ..................................ໜອງ 

 

3. ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດຂອງເມືອງ 

 ລາຍຮັບຕົັ້ນຕ ມ ຫຍັງແດ່?:(1).............................(2).............................(3).........................       

 ລາຍຮັບສ າຮອງມ ຫຍັງແດ່?: (1)..........................(2).............................(3)......................... 

 ສະເລ່ຍ/ປີ……………..…………………………………………………………………………… 

 ແຮງງານຕົັ້ນຕ ມ ຈັກຄົນ: ..........................ຄົນ;  ແຮງງານສ າຮອງມ ຈັກຄົນ: ...............................ຄົນ 

 ຈ ານວນຄົວເຮືອນທ ີ່ລຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກມ .........ຄອບຄົວ, ຍັງບ ໍ່ທັນພົັ້ນມ  ……...........ຄອບຄົວ.  
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4. ຂ ໍ້ມູນດາ້ນພືັ້ນຖານໂຄງລາງຂອງເມືອງ 

  ໄຟຟ້າເຂົັ້າເຖິງບ້ານ                    ມ       ;  ບ ໍ່ມ       ; 

 ມ ສຸກສາລາຫ ືໂຮງໝໍ          ມ       ;          ບ ໍ່ມ       ; ຖ້າມ ;ມ ຈັກ………………ແຫ່ງ 

 ມ ຖົງຢາປະຈ າບ້ານ?   ມ       ;  ບ ໍ່ມ       ; 

 ມ ໂຮງຮຽນປະຖົັ້ມ/ມັດທະຍົມຕົັ້ນ/ປາຍ?    ມ       ;          ບ ໍ່ມ        ; ຖ້າມ ;ມ ຈັກ……………..ແຫ່ງ 

 ມ ຕະຫ າດຊືັ້ຂາຍ?                             ມ       ;  ບ ໍ່ມ       ; ຖ້າມ ;ມ ຈັກ……………..ແຫ່ງ 

  ຄິວລົດ                                        ມ       ;  ບ ໍ່ມ       ; ຖ້າມ ;ມ ຈັກ……………..ແຫ່ງ 

 ບ່ອນບ າບັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ                          ມ       ;  ບ ໍ່ມ       ; ຖ້າມ ;ມ ຈັກ……………..ແຫ່ງ 

 ທ່າເຮືອ                                       ມ       ;  ບ ໍ່ມ       ; ຖ້າມ ;ມ ຈັກ……………..ແຫ່ງ 

 ອືີ່ນໆ…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ຂ ໍ້ມູນດາ້ນ ຄອບຄວົພາຍໃນເມືອງ 

ລ/ດ ລາຍການ ຈ ານວນ ຫົວໜ່ວຍ ໝາຍເຫດ 

01 ຄອບຄົວຄ້າຂາຍ  ຄ/ຄ  

02 ຄອບຄົວເຮັດກະສິກ າ  ຄ/ຄ  

03 ຄອບຄົວເຮັດອຸດສາຫະກ າ  ຄ/ຄ  

04 ຄອບຄົວເຮັດຫັດຖະກ າ  ຄ/ຄ  

05 ຄອບຄົວພະນັກງານລັດ  ຄ/ຄ  

06 ຄອບຄົວອືີ່ນໆ  ຄ/ຄ  

 

6.ອາຊ ບຕົັ້ນຕ ພາຍໃນເມືອງ: 

ລ/ດ ລາຍການ ຈ ານວນຄົນ ຍ ງ/ຄົນ ໝາຍເຫດ 

01 ເຮັດນາ    

02 ໄຮ່ ( ໄຮ່ເຂົັ້າ,ສວນໝາກໄມ້ )    

03 ພະນັກງານລັດ    

04 ພະນັກງານວິສາຫະກິດ    

05 ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ    

06 ກ າມະກອນທົົ່ວໄປ    
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08 ຄ້າຂາຍ    

11 ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ    

14 ອາຊ ບອືີ່ນໆ    

ລວມ    

 

 

 

7. ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນການນ າໃຊທ້ ີ່ດນິແຕ່ປະເພດພາຍໃນເມືອງ: 

 7.1. ດນິລັດ, ດິນຊ ມຊນົ ແລະ ດນິລວມບ້ານ  

 ດິນ ໂຮງຮຽນ…………………….…... ຕອນ;         ເນືັ້ອທ ີ່……….……ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ດິນ ຫ້ອງການ…………………..….…..ຕອນ;        ເນືັ້ອທ ີ່…………… ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ດິນ ປ່າຊ້າ………………………….….ຕອນ;         ເນືັ້ອທ ີ່……………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ດິນ ປ່າສັກສິດ/ດິນມະເຫສັກ…………….ຕອນ;         ເນືັ້ອທ ີ່……………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ດິນ ວັດ……………………………….ຕອນ;         ເນືັ້ອທ ີ່……………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ດິນ ລວມ ( ດິນເປົົ່າຫວູ່າງ )…………ຕອນ;         ເນືັ້ອທ ີ່……………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ດິນ ລວມ (ທ ີ່ມອບໃຫ້ບຸກຄົນນ າໃຊ້)……..…….ຕອນ; ເນືັ້ອທ ີ່.……………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ດິນຊ ມຊົນ……………………………ຕອນ;          ເນືັ້ອທ ລວມ……… ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ຕອນທ 1: ນ າໃຊ້ເຮັດຫຍັງ....................................; ເນືັ້ອທ ................ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ  

 ຕອນທ 2: ນ າໃຊ້ເຮັດຫຍັງ....................................; ເນືັ້ອທ ................ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ  
7.2. ດນິເຊົົ່າ - ສ າປະທານ (ດນິລດັ ແລະ ດນິລວມ). 

 ດິນ ເຊົົ່າພາຍໃນເມືອງ………ຕອນ; ໃຜເປັນຜູ້ເຊົົ່າ………………………………………………..; 

 ຕອນທ 1: ເນືັ້ອທ ີ່………….ເຮັກຕາ; ເຊົົ່າຈັກປີ…………..ປີ; ແຕ່ປີ.………..ຫາ………….  (ຖ້າມ ) 

 ເຊົົ່າເຮັດຫຍັງ…………………………………………………………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ  

 ຕອນທ 2: ເນືັ້ອທ ີ່………….ເຮັກຕາ; ເຊົົ່າຈັກປີ…………..ປີ; ແຕ່ປີ.………..ຫາ………….  (ຖ້າມ ) 

ເຊົົ່າເຮັດຫຍັງ…………………………………………………………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ດິນ ສ າປະທານພາຍໃນເມືອງ…….ຕອນ; ໃຜເປັນຜູ້ສ າປະທານ……………………………………..; 

 ຕອນທ 1: ເນືັ້ອທ ີ່………….ເຮັກຕາ; ຈັກປີ………..ປີ; ແຕ່ປີ.………….....ຫາ……………..(ຖ້າມ ) 

ເຊົົ່າເຮັດຫຍັງ……………………………………….…………………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 

 ຕອນທ 1: ເນືັ້ອທ ີ່………….ເຮັກຕາ; ຈັກປີ…………..ປີ; ແຕ່ປີ.………....ຫາ……………..(ຖ້າມ ) 

ເຊົົ່າເຮັດຫຍັງ…………………………………………………………ມ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນ 
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  7.3. ການນ າໃຊດ້ນິແຕລ່ະປະເພດພາຍໃນເມືອງ. 

I. ດນິກະສກິ າ: 

1. ທ ີ່ດິນນາ..................................................ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

2. ດ ນຄັງລ້ຽງສັດ...........................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

3. ດ ນໄຮ່....................................................ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

4. ດິນສວນ.................................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

5. ດ ນກະສ ກ າທົົ່ວໄປ.......................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

6. ດິນປູກໄມ້................................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິ.................................ເຮັກຕາ. 

7. ດິນຊົນລະປະທານ.......................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

8. ດິນເຂດສະຫງວນພັນພືດ................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

9. ອືີ່ນໆ 

 

II.  ດນິປຸກສາ້ງ: 

1. ດິນປຸກສ້າງບຸກຄົນ........................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

2. ດິນປຸກສ້າງຂອງລັດ...................................... ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

3. ດິນລວມ…............................................. ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

4. ດິນເປົົ່າຫວ່າງ.............................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

5. ດ ນຈັບຈອງ.............................................. ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

III. ດນິວດັທະນະທ າ 

1. ດິນປ່າສັກສິດ (ປ່າຊາ).................................. ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.................................ເຮັກຕາ. 

2. ດິນວັດ.................................................. ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່................................ເຮັກຕາ. 

3. ດິນສະຖານທ ີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທ າມະຊາດ, ວັດທະນະທ າປະຫວັດສາດ.......ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່..........ເຮັກຕາ. 

IV. ດນິປ້ອງກັນຊາດ 

1. ດິນຕັັ້ງຄ້າຍສ ານັກງານອົງການ,ກົມກອງບ່ອນພັກເຊົາ,ໂຮງຣຽນ,ສະໜາມບິນ, ,ໂຮງໜໍ.....................ຕອນ, 

 ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................................................ເຮັກຕາ. 

2. ດິນທ າການຜະລິດ............................................ ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

3. ດິນສະໜາມຝຶກຊອບທາງຍຸດທະສາດ........................ຕອນ,         ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

4. ດິນທ າການຜະລິດ............................................ ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.......................ເຮັກຕາ. 

V. ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
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1. ດິນຕັັ້ງຄ້າຍສ ານັກງານອົງການ, ກົມກອງບ່ອນພັກເຊົາ, ໂຮງຣຽນ, ສະໜາມບິນ, ສາງ, ໂຮງໜໍ.............ຕອນ, 

ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່..........................................................ເຮັກຕາ. 

2. ດິນທ າການຜະລິດ............................................ ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

3. ດິນສະໜາມຝຶກຊອບທາງຍຸດທະສາດ....................... ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

4. ດິນທ າການຜະລິດ............................................ ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

VI. ດນິປ່າໄມ້ 

1. ດິນປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ....................................... ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

2. ດິນປ່າຜະລິດຂອງແຂວງ..................................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

3. ດິນປ່າຜະລິດຂອງເມືອງ...................................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

4. ດິນປ່າຜະລິດບ້ານ............................................ ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

5. ດິນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ................................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

6. ດິນປ່າສະຫງວນ ຂອງແຂວງ.................................ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

7. ດິນປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ.................................. ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

8. ດິນປ່າສະຫງວນບ້ານ........................................ ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

9. ດິນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ..................................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

10. ດິນປ່າປ້ອງກັນ ຂອງແຂວງ.................................. ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

11. ດິນປ່າປ້ອງກັນຂອງເມືອງ.................................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

12. ດິນປ່າປ້ອງກັນບ້ານ.......................................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

13. ດິນປ່າປ້ອງກັນອືີ່ນໆ......................................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

14. ດິນປ່າປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ າ,ໄມ້ວິກ, ໄມ້ຢາງພາລາ, ໄມ້ສັກ,ໄມ້ເກດສະໜາ ແລະ ໄມ້ອືີ່ນໆ.................ຕອນ,  

 ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.......................................................ເຮັກຕາ. 

15.    ດິນປ່າຟ ຳັ້ນຟູ.................................................. ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່....................... ເຮັກຕາ. 

VII. ດນິອຸດສາຫະກ າ 

1. ເຂດທ ີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ (ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຂະໜາດໃຫ່ຍ,ເຄືີ່ອງໄຟຟ້ານ ້າຕົກ, ອືີ່ນໆ)ຈັກຕອນ:...........ຕອນ,   

ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.......................................................ເຮັກຕາ. 

2. ແລວສາຍໄຟຟ້າ…………................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່................................ ເຮັກຕາ. 

3. ສະຖານທ ີ່ບ່ອນຖ ັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ................................ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່................................ ເຮັກຕາ. 

VIII. ດນິໂຍທາທກິານແລະຂົົ່ນສົງ 

1. ທ່າເຮຶອ, ທ່າບັກ ............................................. ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່............................... ເຮັກຕາ. 
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2. ບ ຫ ນ, ບ ດິນ, ບ ຊາຍ, ແລະ  ສະຖານທ ີ່ຄົບຫ ນ.............ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່............................... ເຮັກຕາ. 

3. ຄິວລົດ........................................................ ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

4. ສະໜາມບິນ.................................................. ຕອນ, ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

5. ສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຫລັກສັນຍານ...................................ຕອນ,          ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່....................... ເຮັກຕາ. 

6. ສາງຕ່າງໆ :  ..................................................ຕອນ,          ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່....................... ເຮັກຕາ. 

7. ແລວທາງລົດໄຟ: ມ ຈັກແລວ  ....................................... 

8. ໂອງມົງ: ມ ຈັກບ່ອນ  ................................................. 

9. ເຂດສະຫງວນທາງ : ມ ຈັກເສັັ້ນ  .................................... 

10. ທາງເບ່ຕົງ/ປູຢາງ: ມ ຈັກເສັັ້ນ  ........................................ 

11. ທາງດິນແດງ: ມ ຈັກເສັັ້ນ..............................................  

IX. ທ ີ່ດນິບ ລເິວນນ ້າ 

1. ສາຍນ ້າມ ຈັກສາຍ:............................................ສາຍ. 

2. ສາຍຫ້ວຍມ ຈັກສາຍ:.........................................ສາຍ. 

3. ດິນໜອງນ ້າທ າມະຊາດ (ໜອງລວມ) ..................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

4. ວັງສະຫງວນຂອງບ້ານ....................................... ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

5. ອ່າງເກັບນ ້າ....................................................ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

6. ດອນທາມ....................................................ຕອນ,            ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່.......................ເຮັກຕາ. 

7. ເກາະດອນ....................................................ຕອນ,  ເນືັ້ອທ ີ່ິີ່ິີ່ິີ່........................ເຮັກຕາ. 

 

 

          ຮັບຮູ ້ແລະ ຢັົ້ງຢ ນ                         ຜູໃ້ຫຂ້ ໍ້ມູນ                                ຜູບ້ນັທຶກ        

              ເຈົັ້າເມືອງ      
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນາຖາວອນ 

 

ບົດບັນທຶກ 
ຜູ່ານບົດແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນຂັັ້ນເມອືງ 

 

 ໃນຕອນ............................ເວລາ................ໂມງ.............ນາທ ຂອງວັນທ ....................... 
ເດືອນ...............ປີ................ ສະຖານທ ີ່............................................................................ 
ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ.....................ຂືັ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທູ່ານ.............(ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ໜ້າທ ີ່ຕ າແໜູ່ງ) 
 ມ ບັນດາທູ່ານ...........................( ຜ ້ແທນ ແລະ ແຂກທ ີ່ຖຶກເຊ ນ ) ເຂົັ້າຮູ່ວມທັງໝົດ..............ທູ່ານ, 
ຍິງ.........ທູ່ານ (ລາຍລະອຽດມືລາຍຊືີ່ຄັດຕິດບົດບັນທຶກສະບັບນ ັ້ ) 

I. ຈດຸປະສົງ. 
1. ເພືີ່ອກ ານົດເອົາເຂດ.............................................................................................. 
2. ເພືີ່ອກ ານົດເອົາປະເພດ.......................................................................................... 

II. ເນືັ້ອໃນ ( ໃຫເ້ວົັ້າລາຍລະອຽດຂອງຈດຸປະສງົ ) 
1. ການກ ານົດເຂດ 
1.1. ເຂດອະນຸລັກ.................................................................................................. 
1.2. ເຂດນ າໃຊ້………………………………………………………………………………………. 

1.2. ເຂດພັດທະນາ…………………………………………………………………………….. 
 2. ການກ ານດົປະເພດ. 

2.1. ດິນກະສິກ າ.................................................................................................... 
2.2. ດິນປຸກສ້າງ.................................................................................................... 
2.3. ດິນອືີ່ນໆ (ໃນ 8 ປະເພດທ ີ່ດິນ ) 

III. ຄ າເຫນັຊ ັ້ນ າຂອງປະທານ 
1.....................................................................................................................  
2................................................................................................................... .. 
3.....................................................................................................................  
ກອງປະຊຸມໄດ້ດ າເນ ນໄປເປັນເວລາ.........ວັນ ແລະ ສ ັ້ນສຸດລົງໃນເວລາ........ໂມງ............ນາທ ......... 

ຕອນ.............ຂອງວັນທ ......ເດືອນ......ປີ........ 
ປະທານ        ຜ ບ້ັນທກຶ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສັນຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ  

 

 

ແຂວງ................. 

ເມືອງ..................               ເລກທ ............/ມ......... 

        ທ ີ່...............,ວັນທ ......................... 

ຮ່າງບົດບນັທຶກ 

ການກ ານົດເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວາ່ງບ້ານ ຕ ໍ່ບ້ານ ພາຍໃນກຸມ່ 
 - ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນ ສະບັບເລກທ  03/ ສພຊ, ລົງວັນທ  21 ຕຸລາ 2003; 

 - ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ສະບັບເລກທ  04/ສພຊ, ລົງວັນທ  21 ຕຸລາ 2003; 

 - ອ ງຕາມ ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລື ແລະ ຢັົ້ງຢ ນໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຈາກອ ານາດການປົກຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນ

 ກຸ່ມ ຄັັ້ງວັນທ ............................ 

  ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມ

ຄອງບ ລິຫານທ ີ່ດິນ ຢູ່ພາຍໃນແຕ່ລະບ້ານໃຫ້ມ ຄວາມຈະແຈ້ງ, ສະດວກແກກ່ານຄຸ້ມຄອງ ພັດທະນາທ ີ່ດິນໃຫ້ເກ ດຜົນ

ປະໂຫຍດສູງສຸດ ມ ຄວາມຢ ນນານ ແລະ ຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຕິດພັນກັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມ

ສະຫງົບ ດັົ່ງນັັ້ນ, ອ ານາດການປົກຄອງບ້ານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກຸ່ມ ຈືີ່ງໃດ້ເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັນ ກ ານົດຂອບເຂດ

ຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບ້ານຕ ໍ່ບ້ານຄືດັົ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

 ກຸ່ມບ້ານ........................., ເປັນກຸ່ມທ ..............ຂອງເມືອງ..........ແຂວງ...................ປະກອບ

ມ ....................ບ້ານ ດັົ່ງນ ັ້: 

 1. ບ້ານ........................    2. ບ້ານ........................ 

 3. ບ້ານ........................    

 ຜ່ານການປະຊ ມປຶກສາຫາລືກັນ, ນ າໃຊ້ເຕັກນິກການກ ານົດເທ ງພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ລົງສ າຫລວດເບ ີ່ງ 

ພືັ້ນທ ີ່ບາງຈຸດ ຈືີ່ງໄດ້ເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງ

ກຸ່ມບ້ານ ດັົ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

I. ເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານພາຍໃນກຸ່ມ: 

1. ບ້ານ.....................................ມ ເຂດຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະທິດຕິດກັບບ້ານອອ້ມຂ້າງດັົ່ງນ ັ້: 

 - ທິດເໝືອຕິດກັບ......................................ມ ໄລຍະ....................ກໂິລແມັດ; 

 - ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ...............................ມ ໄລຍະ....................ກິໂລແມັດ; 
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 - ທິດໃຕ້ຕິດກັບ..........................................ມ ໄລຍະ....................ກິໂລແມັດ; 

 - ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ..................................ມ ໄລຍະ....................ກໂິລແມັດ; 

 ບ້ານ..................ມ ເນືັ້ອທ :........................ແຮັກຕາ,ມ ລວງຮອບທັງໝົດ.................ກິໂລແມັດ; 

2. ບ້ານ.....................................ມ ເຂດຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະທິດຕິດກັບບ້ານອອ້ມຂ້າງດັົ່ງນ ັ້: 

 - ທິດເໝືອຕິດກັບ......................................ມ ໄລຍະ....................ກໂິລແມັດ; 

 - ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ...............................ມ ໄລຍະ....................ກິໂລແມັດ; 

 - ທິດໃຕ້ຕິດກັບ..........................................ມ ໄລຍະ....................ກິໂລແມັດ; 

 - ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ..................................ມ ໄລຍະ....................ກໂິລແມັດ; 

 ບ້ານ..................ມ ເນືັ້ອທ :........................ແຮັກຕາ,ມ ລວງຮອບທັງໝົດ.................ກິໂລແມັດ; 

3. ບ້ານ.....................................ມ ເຂດຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະທິດຕິດກັບບ້ານອອ້ມຂ້າງດັົ່ງນ ັ້: 

 - ທິດເໝືອຕິດກັບ........................................ມ ໄລຍະ....................ກິໂລແມັດ; 

 - ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ...............................ມ ໄລຍະ....................ກິໂລແມັດ; 

 - ທິດໃຕ້ຕິດກັບ..........................................ມ ໄລຍະ....................ກິໂລແມັດ; 

 - ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ..................................ມ ໄລຍະ....................ກໂິລແມັດ; 

 ບ້ານ..................ມ ເນືັ້ອທ :........................ແຮັກຕາ,ມ ລວງຮອບທັງໝົດ.................ກິໂລແມັດ; 

 

II. ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງກຸ່ມບ້ານ: 

 ກຸ່ມບ້ານ..........................ຕັັ້ງຢູ່ທິດ...................ຂອງເມືອງ..................ແຂວງ.................. ເຊ ີ່ງ

ແຕ່ລະທິດຕິດກັບບັນດາບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານດັົ່ງນ ັ້: 

 - ທິດເໜືອຕິດກັບ..........................ເມືອງ........................ແຂວງ................( ໃນກ ລະນ ຕິດ ກັບ

ເມືອງອອ້ມຂ້າງຈືີ່ງໃສ່ຊືີ່ເມືອງ, ແຂວງ ຖ້າເປັນກຸ່ມບ້ານພາຍໃນເມືອງໃຫ້ໃສ່ແຕ່ຊືີ່ກຸ່ມ ),ຈຸດລະຫວ່າງບ້ານກັບບ້ານ, ມ 

ໄລຍະທັງໝົດ:.....................................ກິໂລແມັດ; 

 - ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ...................ເມືອງ........................ແຂວງ................( ໃນກ ລະນ ຕິດ ກັບ

ເມືອງອອ້ມຂ້າງຈືີ່ງໃສ່ຊືີ່ເມືອງ, ແຂວງ ຖ້າເປັນກຸ່ມບ້ານພາຍໃນເມືອງໃຫ້ໃສ່ແຕ່ຊືີ່ກຸ່ມ ),ຈຸດລະຫວ່າງບ້ານກັບບ້ານ, ມ 

ໄລຍະທັງໝົດ:.....................................ກິໂລແມັດ; 

 - ທິດໃຕ້ຕິດກັບ..............................ເມືອງ........................ແຂວງ................( ໃນກ ລະນ ຕິດ ກັບ

ເມືອງອອ້ມຂ້າງຈືີ່ງໃສ່ຊືີ່ເມືອງ, ແຂວງ ຖ້າເປັນກຸ່ມບ້ານພາຍໃນເມືອງໃຫ້ໃສ່ແຕ່ຊືີ່ກຸ່ມ ),ຈຸດລະຫວ່າງບ້ານກັບບ້ານ, ມ 

ໄລຍະທັງໝົດ:.....................................ກິໂລແມັດ; 
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 - ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ.....................ເມືອງ........................ແຂວງ................( ໃນກ ລະນ ຕິດ ກັບ

ເມືອງອອ້ມຂ້າງຈືີ່ງໃສ່ຊືີ່ເມືອງ, ແຂວງ ຖ້າເປັນກຸ່ມບ້ານພາຍໃນເມືອງໃຫ້ໃສ່ແຕ່ຊືີ່ກຸ່ມ ),ຈຸດລະຫວ່າງບ້ານກັບບ້ານ, ມ 

ໄລຍະທັງໝົດ:.....................................ກິໂລແມັດ; 

 ກຸ່ມບ້ານ....................................ມ ເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດ:......................ແຮັກຕາ, ລວງຮອບທັງ

ໝົດ:.............ກ ໂລແມັດ; 

 

 ເອກກະສານຕິດຂັດຕິດມ :  1. ແຜນທ ີ່ຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ; 

     2. ຕາຕະລາງ1 ( ຄ່າພິກັດ GPS ເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບ້ານ ); 

     3. ຕາຕະລາງ2 ( ຄ່າພິກັດ GPS ເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ ); 

     4. ໃບລົງທະບຽນຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ; 

 ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງໄດ້ເຮັດ ບົດບັນທຶກເຂດຄຸ້ມຄອງສະບັບນ ັ້ຂືັ້ນ ເພືີ່ອຢັົ້ງຢ ົ້ນ ແລະເປັນບອນອ ງໃນການພັດທະນາ, 

ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

 ນາຍບ້ານໆ.........................    ຫົວໜ້າທ ມງານວິຊາການ 

 

 

 

 ນາຍບ້ານໆ.........................    ນາຍບ້ານໆ......................... 

 

 

 

 

 ຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານ....................    ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

         ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ປະຈ າເມືອງ 

 

ຮັບຮູ້ ແລະ ຢັົ້ງຢ ນ 

ເຈົັ້າເມືອງ 
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ຮູ່າງຄູ່າພກິດັ GPS  ລະບົບ UTM WGS 84 

ເຂດຄຸມ້ຄອງລະຫວູ່າງ ບາ້ນຕ ໍ່ບາ້ນ ຂອງກຸູ່ມບາ້ນ...........................ເມືອງ............................ ແຂວງ................................. 

 

ລ/ດ 

 

ເຂດຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານ 

ແຕູ່ລະທິດ  

ທິດເໜືອ ທິດຕາເວັນຕົກ ທິດໃຕ້ ທິດຕາເວັນຕົກ ໝາຍເຫດ 
E N E N E N E N  

1 ບ້ານ...........          

 1          

 2          

 3          

 4          

2 ບ້ານ.............          

 1          

 2          

 3          

 4          

3 ບ້ານ.............          

 1          

 2          

 3          
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 4          

 5          
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