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ລັດຖະບານ ແຫ�ງ ສປປລາວ ໄດ�ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດ ແຫ�ງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ລຶບ

ລ�າງຄວາມທຸກຍາກແຫ�ງຊາດ ໃຫ�ສ�າເລັດພາຍໃນປີ 2020 ຍຸດທະສາດດັ່ງກ�າວໄດ�ກ�ານົດທິດທາງ, ແຜນການ, ແຜນງານ 

ແລະ ໂຄງການ ສ�າລັບການພັດທະນາ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມທຸກຍາກຢ�າງເປັນລະບົບ, ຊຶງ່ໃນນັ້ນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນວຽກງານການຈັດ

ສັນທ່ີດິນ ກ�ຄືການແບ�ງເຂດ, ແບ�ງປະເພດທ່ີດິນ ເພ່ືອການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ໄດ�ຖຶເປັນກົນໄກ

ສ�າຄັນໃນການຊຸກຍູ�, ສົ່ງເສີມ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນໃຫ�ຖຶກຕ�ອງ ແລະ ສອດຄ�ອງຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງແຕ�ລະປະເພດທ່ີດນີ, ແນ�ໃສ�

ແກ�ໄຂຄວາມທູກຍາກ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ.  

  ໂຄງການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນວຽກງານໜ່ືງທ່ີຈັດຢູ�ໃນບູລມິະສິດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - 

ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020). ໃນປີ 2009 ອົງການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນແຫ�ງຊາດ ໄດ�ເລ້ີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ໂຄງການຈັດສັນທ່ີດິນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ພາຍຫັຼງໄດ�ສ�າງຕ້ັງເປັນກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ

ລ�ອມ ກ�່ໄດ�ສືບຕ�ຈ່ັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນ ເປັນແຕ�ລະໄລຍະ ມາຮອດປ ີ2015-2016 ຈຶ່ງໄດ�ທົດລອງການຈັດ

ສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ(ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ) ເພ່ືອເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ

ໃນ ແຂວງ/ນະຄອນຕ�ໄ່ປ. 

ການສ�າງປືມ້ຄູ�ມືຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ�ກ�ານົດ ຫັຼກການ, ວິທີການ, ບາດກ�າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນ

ທາງດ�ານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຖານຕ�າງໆ ເປັນອັນສະເພາະ, ສະນັ້ນ ຈື່ງມີຄວາມຈ�າເປ ັນຕ�ອງໄດ�ສ�າງປ້ືມຄູ�ມ ື ດັ່ງກ�າວໃຫ�

ສອດຄ�ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນໄລຍະໃໝ� ໂດຍສະເພາະ ແມ�ນເນ້ືອໃນຈິດໃຈ ຂອງກອງ

ປະຊຸມໃຫຍ�ຄ້ັງທີ X ຂອງກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ ກ�ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ 5 ປີຄັ້ງທີ 

VIII (2016 - 2020); ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025  ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ກ�ຽວກັບການພັດທະນາເຂດແຄ�ວນ 

ແລະ ແຫ�ງຊາດໄດ�ຮັບການເອົາໃຈໃສ�, ເຮັດໃຫ�ຄວາມແຕກຕ�າງ ຂອງການພັດທະນາຫລດຸລົງຢ�າງຈະແຈ�ງ ສາມາດປກົປັກ

ຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ໄດ�ຢ�າງມປີະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ ສອດຄ�ອງກັບພາລະບົດ 

ບາດຂອງວຽກງານຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ ເພ່ືອການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນ

ທ�າມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 

 ຄູ�ມສືະບັບນີ ້ ສ�າງຂື້ນເພ່ືອນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຊຶ່ງສາມາດປັບປຸງໃຫ�ສົມບູນໄດ�

ອີງຕາມຈຸດພເິສດຂອງທ�ອງຖ່ິນ ຊຶ່ງມໄີລຍະ ແລະ ລະບຽບອັນແນ�ນອນ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບການ

ຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກ�າຕ�າງໆ ພ�ອມດຽວກັນນ້ັນ ຍັງຈະເປັນຄູ�ມພືື້ນຖານ ໃຫ�ແກ�ການຝຶກອົບຮົມກຽ່ວກັບວຽກງານຈັດສັນທ່ີ

ດິນໃຫ�ແກ�ພະນັກງານວິຊາການຂ້ັນທ�ອງຖ່ິນ ມີຄວາມສາມາດສ�າງແຜນທ່ີການນ�າໃຊ�ທ່ີດນິ ທ່ີຢູ�ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 

ຕົນໄດ� ໃນນ້ັນລວມມ ີ ຫັຼກການ, ວິທີການ, ບາດກ�າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ໃນການສ�າຫລວດ, ຈັດແບ�ງເຂດ ແລະ ຈັດແບ�ງ

ປະເພດທ່ີດິນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ�ແນະນ�າກ�ຽວກັບ ເຕັກນກິ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການສ�າງແຜນທ່ີນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ວິທີ

ການຂຽນບົດຂອງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ. 

 ປືມ້ຄູ�ມສືະບັບນີ ້ແມ�ນເປັນບົດຮຽນພ້ືນຖານສ�າລັບການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກ 

ສາ, ພັດທທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນໃຫ�ມປີະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ ໄປຄຽງຄູ�ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ

ແຂວງ/ນະຄອນ ພ�ອມທັງມີການທົບທວນ ແລະ ດັດປັບຕາມສະພາບ ແລະ ເງ່ືອນໄຂ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມແນວທາງ 

ແລະ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ�ວາງອອກ.   
 

                         ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ ..................... 

                                                ຮັກສາການຫວົໜ�າກມົ 

  



B 

 

ບດົສງັລວມຫຍ� ້

ປືມ້ຄູ�ມືກ�ຽວກັບການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ສະບັບນີ ້ ເປັນຄູ�ມືພ້ືນຖານຂອງວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ 

ເປັນວຽກບູລິມະສິດຕົ້ນຕ�ຂອງລັດ ກ�ຄືອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ�າງ, ປະກອບ 

ສ�ວນເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ແຫ�ງຊາດ  ຕາມເນ້ືອໃນຈິດໃຈຂອງມະຕິ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄ້ັງທີ X ຂອງພັກ ກ�ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແຫ�ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ( 2016 - 2020 ) 

ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025  ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປ ີ2030. 

         ແຜນການ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ທ່ີກ�າວມາຂ�າງເທິງນ້ັນ ມັນສະແດງ 

ອອກຢູ�ໃນປືມ້ຄູ�ມສືະບັບນີ້ ແມ�ນການກ�ານົດເປ້ົາໝາຍການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຕ�ອງໄດ�ກ�ານົດຕາມອ�າງຮັບນ�້າ, ຕາມຄວາມຄ�ອຍຊັນ 

ແລະ ຕາມຂອບເຂດການປົກຄອງທັງສອດຄ�ອງກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງລັດ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ 

ຊຶ່ງເລ້ີມຈາກການສ�າຫຼວດຈັດສັນທ່ີດິນ, ຈັດແບ�ງເຂດ ແລະ ຈັດແບ�ງປະເພດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ແຕ�ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນຮາກຖານຈົນ

ຮອດລະດັບຊາດ. 

ປືມ້ຄູ�ມສືະບັບນີ້ ໄດ�ສັງລວມເອົາບັນດາ ບາດກ�າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ�າງໆ ຂອງວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/

ນະຄອນ ມາສະແດງໃຫ�ເຫັນ ເພ່ືອເປັນການສ�າງຈິດສ�ານຶກ ແລະ ເປັນບົດຮຽນໃນການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ 

ແລະ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ໃຫ�ແກ�ພະນັກງານລັດຖະກອນຢູ�ຂັ້ນທ�ອງຖ່ິນໄດ�ຮັບຮູ�, ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ງານດັ່ງກ�າວໄດ� ຢູ�ໃນທ�ອງຖ່ິນຮາກຖານຂອງຕົນ  ມບີັນດາເນ້ືອໃນ, ບາດກ�າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ�າງໆ ທາງດ�ານວິຊາການຢູ�ໃນ

ປືມ້ຄູ�ມສືະບັບນີ້ປະກອບດ�ວຍ:  
 

1. ພາບລວມກ�ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດ ຕ�ວ່ຽກງານທ່ີດິນ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມວຽກງານທ່ີດິນທ່ົວ  

    ປະເທດຄັ້ງທີ 1; 

2. ຄວາມຮູ�ທ່ົວໄປກ�ຽວກັບວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນ; 

3. ບາດກ�າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

4. ວິທີການຂຽນແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

5. ເອກະສານປະກອບ ແລະ ແບບພິມຕ�າງໆ: 

 - ຮ�າງຂ�ຕ້ົກລົງ; 

 - ຮ�າງໃບສະເໜີ; 

 - ຮ�າງບົດບັນທຶກ; 

 - ການຈັດພິມແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

 - ແລະ ເອກະສານອຶ່ນທ່ີກ�ຽວພັນ. 

ການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນການປະສານສົມທົບລະຫວ�າງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ງແວດລ�ອມ, ຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນທຸກຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທ່ີ

ດິນ ກ�ຄວືຽກງານ 3 ສ�າງ ຢູ�ຂັ້ນທ�ອງຖ່ິນ. ຜົນຂອງການປະກອບສ�ວນ ແລະ ການມສີ�ວນຮ�ວມດັ່ງກ�າວ ແມ�ນຈະໄດ�ແຜນຈັດ

ສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຊຶ່ງແມ�ນເປ້ົາໝາຍອັນຕົ້ນຕ�ຂອງອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນ  

ການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ຢູ�ທ�ອງຖ່ິນຂອງຕົນ ທັງເປັນການ

ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ ຂອງທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ແຫ�ງ

ຊາດເປັນແຕ�ລະໄລຍະ. 
 

ການສ�າງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ແມ�ນໄດ�ນ�າໃຊ�ເຕັກນິກແບບປະສົມປະສານທ່ີທັນສະໄໝເຂ້ົາຊ�ວຍ 

ໂດຍເລີ້ມຈາກແຜນທ່ີດາວທຽມ, ແຜນທ່ີຮູບຖ�າຍທາງອາກາດ, ແຜນທ່ີການປົກຄອງ ແລະ ແຜນທ່ີອຶ່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງ

ໄດ�ຝຶກອົບຮົມບັນດາຄູຝຶກ ( ToT ) ໃນການນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງມືທ່ີທັນສະໄໝໃຫ�ຄ�ອງແຄ�ວ ເພ່ືອໄປຝຶກຕ�່ໃຫ�ພະນັກງານວິຊາການ



C 

 

ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ມຄີວາມສາມາດນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງມືດັ່ງກ�າວນັ້ນໄດ� ທັງຢູ�ໃນຫ�ອງການ ແລະ ພາກສະໜາມເປັນຕົ້ນ

ແມ�ນການນ�າໃຊ�ແຜນທ່ີ ແລະ ບັນດາໂປຣແກຼມຕ�າງໆ. 
 

 ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຮບັຮູ�ກ�ຽວກບັວຽກງານທີດ່ນິ: ( ຄັດມາຈາກມະຕກິອງປະຊມຸທີ່ດນິທົ່ວປະເທດປ ີ2007 ). 
 

1. ຮັບຮູ�ກ�ຽວກັບທ່ີຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດອັນສ�າຄັນຂອງທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ  ຕ�່ພາລະກິດປົກປັກຮັກ 

ສາ ແລະ ສ�າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ�ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງປະຊາຊົນຮັ່ງ 

ມີຜາສຸກ, ສັງຄົມ ມີຄວາມສະຫົງບສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທ�າ; 

2. ຮັບຮູ�ແຈ�ງກ�ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ່ີດິນ ແລະ ຊບັພະກອນທ�າມະຊາດ ໃນປະຈຸບັນ ເປັນຕົ້ນ ແມ�ນ ທ່ີດິນ, 

ປ�າໄມ�, ນ�້າ ແລະ ຊີວະນາໆພນັ ນັບມື້ນັບເຊ່ືອມໂຊມ ແລະ ຖຶກທ�າລາຍດ�ວຍຫຼາຍຮູບການ ຍ�ອນສາຍເຫດອນັເນ່ືອງມາ

ຈາກການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ບ�່ໄດ�ຜ�ານຂະບວນການຈັດສັນ, ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຈຶ່ງພາໃຫ�ເກີດມີ

ການເກັບກູ� ແລະ ຂຸດຄົ້ນຊັບພະກອນທ�າມະຊາດ ເກີນຂີດຄວາມສາມາດ ທ່ີຈະຟື້ນຄືນໃຫ�ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຄືຜ�ານ

ມາ; 

3. ເຫັນໄດ�ຄວາມຈ�າເປັນພາວະວິໄສ ທ່ີຕ�ອງໄດ�ມີການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະ 

ຍາກອນທ�າມະຊາດ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ ພ�ອມທັງຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດ 

ລ�ອມ ບ�່ໃຫ�ເຊ່ືອມໂຊມ. 

4. ເຫັນໄດ�ເຖິງຄວາມຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ມີການສ�າຫລວດຈັດສັນທ່ີດິນ, ຈັດແບ�ງເຂດ,  ຈັດແບ�ງປະເພດທ່ີດິນ, ວາງແຜນ  ແລະ 

ສ�າງແຜນທ່ີນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດຢ�າງສົມເຫດສົມຜົນ. 

5. ຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຕ�່ໜ�າທີ່ການຄຸ�ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາທ່ີດິນ, ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ ເປັນ 

ຕົ້ນຕ�; ຖືເອົາການພັດທະນາ ແລະ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະກອນທ�າມະຊາດ ແບບຍນືຍົງເປັນອັນສ�າຄນັ. 
 

 ທິດທາງຍດຸທະສາດ ຕ�ກ່ບັວຽກງານທີດ່ິນ: ( ຄັດມາຈາກມະຕກິອງປະຊມຸທີດ່ິນທົວ່ປະເທດປີ 2007 ). 

1. ເອົາໃຈໃສເປັນພິເສດຕ�ກ່ານຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະ ຊາດ

ຂອງຊາດ, ເຮັດໃຫ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ສາມາດນ�າຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ມາໃຫ�ປະເທດຊາດ ດ�ວຍ

ການສ�າງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ�າວ.                                                             

2. ສ�າງລະບົບ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະຖານ ເພ່ືອການຄຸ�ມຄອງ, ປ�ອງກັນ, ການພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບ 

ພະຍາກອນທ�າມະຊາດໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອອ�ມ ຢ�າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ,  ໂດຍບ�່ໃຫ�ທ່ີດິນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ຖຶກທ�າລາຍ ແລະ ທັງບ�່ສົງ່ຜົນສະທ�ອນທາງລົບຕ�່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 

ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ, ຄຽງຄູ�ກນັນ້ັນ ຕ�ອງເຂ້ັມງວດເປັນພິເສດ ຕ�່ມາດຕະການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນທ�າມະ

ຊາດ ດ�ວຍການຫັນເຂົ້າສູ�ການຄຸ�ມຄອງດ�ວຍລະບຽບກົດໝາຍຢ�າງແທ�ຈິງ.                                                         

3. ເພ້ີມທະວີບົດບາດຂອງວຽກງານຄຸ�ມຄອງ, ການປົກປັກຮກັສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທ�າ

ມະຊາດໃຫ�ສູງຂື້ນກ�ວາເກົ່າ ໂດຍໃຫ�ທຸກພາກສ�ວນລວມທັງຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ເອົາໃຈໃສ�ເປັນພິເສດຕ�່ ວຽກ

ງານດ່ັງກ�າວ ເຮັດແນວໃດຈະສາມາດຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ໃຫ�ມີຄວາມສະຫງ�ບ ແລະ ຍຸຕທິ�າ 

ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 9 ແລະ 10 ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທ່ີດິນ. 

 ຍດຸທະສາດໃນການສ�າງແຜນຈດັສນັທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ. 

ຍຸດທະສາດຕົ້ນຕ�ໃນການສ�າງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຕ�ອງໄດ�ອີງໃສ�ຫຼາຍປັດໃຈ ຄ:ື    

1. ອີງໃສ�  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຊາດ, ເຂດແຄ�ນ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ;    

2. ອີງໃສ� ການປະສານສົມທົບລະຫວ�າງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ໃນການດ�າເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົນພື້ນ 

  ຖານ ແລະ ຫັຼກການແບບມສີ�ວນຮ�ວມ ແລະ ແບບປະສົມປະສານ;     

3. ອີງໃສ� ເງ່ືອນໄຂຂອງພູມີປະເທດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນທະມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ ຢູ�ໃນແຕ� 
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   ລະທ�ອງຖິ່ນ; 

4. ອີງໃສ� ຂອບເຂດການປົກຄອງຂອງແຕ�ລະທ�ອງຖ່ິນ; 

5. ອີງໃສ� ທ�າແຮງ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ແຫຼງນ�້າ; 

6. ອີງໃສ� ສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ�າແຮງໃນການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ. 
   

ການສ�າງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຕ�ອງໄດ�ດ�າເນີນໄປຕາມຫັຼກການແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ໂດຍອີງໃສ�ຂ�້

ມູນຕົວຈິງຂອງແຕ�ລະພື້ນທ່ີ ບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ລະຫວ�າງຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ 

ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບແຜນແມ�ບົດຈັດສັນທ່ີດິນແຫ�ງຊາດ. 
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ບດົທ ີ1 

ຄວາມຮູ�ທົວ່ໄປຕ�່ກບັວຽກງານຈດັສນັທີດ່ນິ 
 

I. ສະພາບການຈດັສນັທີດ່ນິໃນ ສ ປປ ລາວ. 

1.1 ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ. 
 

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຕ�່ວຽກງານຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີດ່ິນ ຊຶ່ງໄດ�ລະບໄຸວ� ໃນ

ເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມປະສົມລະຫວ�າງຄະນະບ�ລິຫານງານສູນກາງພກັ ແລະ ສະພາລັດຖະມົນຕີວ�າດ�ວຍວຽກງານກະສ ິ

ກ�າ ແຕ�ວັນທີ 15 - 22 ມິຖຸນາ 1988 ກ�ຽວກັບການຫັນເສດຖະກິດທ�າມະຊາດໄປສູ�ເສດຖະກິດສິນຄ�າ ແລະ ກອງປະຊຸມ ປີ 

1989 ກ�ຽວກັບບັນຫາປ�າໄມ�, ນ�້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ສະນັ້ນ, ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ�ແກ�ການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດ່ັງກ�າວ, 

ລັດຖະບານໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຕະຫຼອດມາ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ມອບດິນ - ມອບປ�າ ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ 

ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ, ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ການປົກປກັຮັກສາແຫ່ຼງນ�້າ ໃຫ�ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງດ�ານພູມ

ສັນຖານຂອງປະເທດ ແລະ ຮັກສາໄດ�ຄວາມອຸດົມສົມບູນດ�ານຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ເຮັດໃຫ�ຜູ�ຄຸ�ມຄອງ 

ແລະ ນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ�ຄວາມສ�າຄັນຂອງທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າ ມະຊາດ ຊຶ່ງເປັນກ�າມະສິດຂອງວົງຄະນາ

ຍາດແຫ�ງຊາດ, ເປັນມ�ລະດົກອັນລ�້າຄ�າ ຊຶ່ງສະສົມໄວ�ດ�ວຍຢາດເຫ່ືອ ແລະ ເລືອດເນື້ອຂອງບັນພະບູລຸດ ໂດຍໄດ�ບຸກເບີກ, 

ບົວລະບັດ, ປົກປັກຮັກສາໄວ�ໃຫ�ຮຸ�ນຄົນຕ�່ໆມາ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອປົກປັກຮັກ ສາທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ່ັງກ�າວໃຫ�ຍືນຍົງ

ຕະຫຼອດໄປນ້ັນ ລັດເປັນຕົວແທນໃຫ�ແກ�ວົງຄະນະຍາດແຫ�ງຊາດ ເປັນເຈົ້າກ�າມະສິດຕ�່ຊັບພະຍາກອນດິນດອນທັງໝົດ, 

ສ�ວນສະມາຊິກຂອງວົງຄະນະຍາດທຸກຄົນລ�ວນແຕ�ມີສິດນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ່ັງກ�າວດ�ວຍແຮງງານ, ທຶນຮອນ

ຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດມອບເປັນມູນມ�ລະດົກໃຫ�ແກ�ລູກຫຼານສືບ ທອດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ຕ�່ໄປຢ�າງຍາວນານ.   
 

ເນ່ືອງຈາກວ�າເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ໄດ�ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງວ�ອງໄວ, ພົນລະເມືອງເພ້ີມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮຽກ 

ຮ�ອງຕ�ອງການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນກ�ເພ້ີມຂຶ້ນຕາມລ�າດັບ, ສະນັ້ນເມ່ືອທົບທວນເບ່ິງລວມແລ�ວ ເຫັນວ�າວຽກງານຈັດສັນທ່ີ ດິນຍງັບ�່

ທັນມີປະສິດທິຜົນເທ່ົາທີ່ຄວນຖ�າທຽບໃສ�ຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການໃນໄລຍະໃໝ�, ດ�ວຍເຫດນ້ັນ ໃນປີ 2003 ກົດໝາຍວ�າ

ດ�ວຍທ່ີດິນ (ສະບັບປີ 1997) ຈຶ່ງໄດ�ຮັບການປັບປຸງ, ໂດຍລັດຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນຢ�າງລວມສູນເປັນເອກະພາບ ໃນທ່ົວປະເທດ. 
 

ຍ�ອນຈຸດພິເສດຂອງປະເທດເຮົາ ເປັນປະເທດທີ່ມີພູດອຍກວມເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ແລະ ປະຊາຊົນອາໄສຢູ�ເຂດຊົນນະ 

ບົດກວມເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ສະນັ້ນ, ມາດຕະການຕົນ້ຕ�ໃນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ການປົກປັກ ຮັກສາແຫ່ຼງນ�້າ

ການຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ປ�ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ ຊຶ່ງໃນນ້ັນແມ�ນຕ�ອງ ເອົາໃຈໃສ�ຕ�ານການທ�າ 

ລາຍປ�າໄມ�ເປັນຂ�ກະແຈ, ເພາະວ�າ ຖ�າປະປ�ອຍໃຫ�ມີການຖາງປ�າໄມ�, ຈູດປ�າ ແລະ ຕັດໄມ�ຢ�າງ ຊະຊາຍແລ�ວ ຈະເຮັດໃຫ�

ແຫ່ຼງນ�້າບົກແຫ�ງ, ດິນກ�ຈະຖືກເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຈະກາຍເປັນດານຫີນ-ຊາຍ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດທ�າມະຊາດ

ຈະຖືກທ�າລາຍ, ປະຊາຊົນກ�ຈະບ�ຫ່�ດພ້ົນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປະເທດຊາດກ�ຈະບ� ່ຫ�ດພ້ົນຈາກການເປັນປະເທດດ�ອຍ

ພັດທະນາເຊ່ັນກັນ ສະນັ້ນ, ຢາກໃຫ�ປະເທດຊາດ ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ປະຊາຊົນຮັ່ງ ມີຜາສຸກ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງ�ບສີວິໄລ 

ແລະ ຍຸຕິທ�າ ແມ�ນມີຄວາມຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ປົກປັກຮັກສາທ່ີດິນ ກ�ຄ ືຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດອື່ນໆ ພ�ອມກັນນັ້ນ

ກ�ເອົາໃຈໃສ�ສ�າຫຼວດ, ກ�ານົດເຂດ, ປະເພດທ່ີດິນ ເພ່ືອເປັນບ�ອນອະນຸລັກ, ເຂດທີ່ຈະ ນ�າໃຊ� ແລະ ພັດທະນາ  ພ�ອມກັນນັ້ນ

ໄດ�ຄົ້ນຄ�ວາຖອດຖອນບົດຮຽນກ�ຽວກັບການຫັນຊັບສິນ (ທີ່ດິນ) ໃຫ�ເປັນທຶນ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງທີ VIII ແລະ 

IX ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. 
 

   ວຽກງານຈັດສັນທ່ີດນິຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ�ລເິລ່ີມຈາກຂະບວນການ ຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ມອບດິນ-ມອບປ�າ ໂດຍ

ໄດ�ເຮັດທົດລອງ ໃນປີ 1994  ຢູ�ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຈາກນັ້ນນັບແຕ�ປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມາໄດ�ດ�າ ເນີນເປັນ

ຂະບວນການໃນທ່ົວປະເທດ ຊຶ່ງຢູ�ພາຍໃຕ�ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກ�າມະການຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ມອບດິນ-ມອບປ�າ 



2 

 

ໂດຍມີຂະແໜງການຕ�າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ. ໃນປີ 2001 ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ�ຕົກລົງມອບ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ�ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ເປັນຜູ�ສືບຕ�່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດ່ັງກ�າວມາຮອດປີ 2003 ສາມາດ 

ມອບດິນ-ມອບປ�າ ສ�າເລັດທັງໝົດ 5,400 ບ�ານໃນທ່ົວປະເທດ ແລະ ໄດ�ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຊົ່ວຄາວແລ�ວ 

300,000 ກວ�າໃບ, ຈາກນັ້ນມາເຫັນວ�າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ�າວໄດ�ຫ�ດນ�ອຍ ຖອຍລົງຕາມລ�າດັບ ດັ່ງທ່ີສະແດງ

ໃຫ�ເຫັນໃນຕາຕະລາງລຸ�ມນີ້: 
 

 ຫຼັງຈາກກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທີ່ດິນ ໄດ�ຖືກປັບປຸງໃນປີ 2003 ລັດຖະບານໄດ�ຕົກລົງສ�າງຕັ້ງອົງການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນ

ແຫ�ງຊາດ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ�ອອກດ�າລັດ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 18/03/2004 ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ 

ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງອົງການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນແຫ�ງຊາດ ແລະ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງອົງການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນແຫ�ງຊາດຂຶ້ນໃນປີ 2006 ສະນັ້ນ

ເພ່ືອສືບຕ�່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນຢ�າງເປັນລະບົບໃຫ�ສ�າເລັດໃນທ່ົວປະເທດ, ໂດຍຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ 

ວຽກງານມອບດິນ-ມອບປ�າ ທ່ີຜ�ານມາອົງການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນແຫ�ງຊາດ ໄດ�ປັບປຸງວິທີການ ແລະ ດ�າເນີນການສ�າຫຼວດຈັດສັນ

ທ່ີດິນຄືນໃໝ� ແນໃສ�ໃຫ�ສາມາດດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນຂັ້ນມະຫາພາກໂດຍໄດ�ດ�າເນີນດັ່ງນີ:້ 

 ການຈດັສນັທີດ່ນິ.  

ການຈດັສນັທີ່ດນິ  ແມ�ນ ການກ�ານົດເຂດ ແລະ ກ�ານົດປະເພດທ່ີດິນ  ດ�ານມະຫາພາກຂອງລັດ  ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍໃນການ

ຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ໃຫ�ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ປະກອບສ�ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານປ�ອງກັນຊາດ - ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ.  ການຈັດສັນທ່ີດິນ ປະກອບມີ: ການຈັດສັນ

ທ່ີດິນລະດັບຊາດ, ການຈັດສັນທ່ີດິນລະດັບແຂວງ/ນະຄອນ, ການຈັດສັນທ່ີລະດັບເມືອງ/ເທດສະບານ ແລະ ການຈັດສັນທ່ີ

ດິນຂັ້ນບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ.   ການຈດັສັນທີດ່ນິແຕ�ລະຂັນ້ ເອີນ້ວ�າ ແຜນຈດັສນັທີ່ດນິ ຊຶ່ງໄດ�ກ�ານົດຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໃນການຄຸ�ມຄອງແຕ�ລະຂັ້ນຢ�າງຈະແຈ�ງ ດ່ັງມລີາຍລະອຽດລຸ�ມນີ:້ 
  

1. ແຜນຈດັສນັທີດ່ິນລະດບັຊາດ  ແມ�ນການກ�ານົດເຂດ, ກ�ານົດປະເພດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກ

ຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ດ�ານມະຫາພາກ ທ່ີມລີັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງຊາດ ດ�ວຍການຄົ້ນຄວ�າ, ປຶກສາຫາລ,ື 

ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນການສັງລວມເອົາທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງບັນດາຂະແໜງ 

ການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດເຂ້ົາມາເປັນແຜນຈັດສັນທ່ີດິນລະດັບຊາດ; ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນລະດັບຊາດ 

ແມ�ນສະພາແຫ�ງຊາດເປັນຜູ�ຮັບຮອງ ໂດຍການນ�າສະເໜີຂອງລັດຖະບານ. 
 

 2. ແຜນຈດັສັນທີດ່ນິລະດບັແຂວງ/ນະຄອນ  ແມ�ນການກ�ານົດເຂດ, ກ�ານົດປະເພດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການຄຸ�ມຄອງ, 

ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ດ�ານມະຫາພາກ ທ່ີມລີັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງບັນດາແຂວງ/ນະຄອນ  ດ�ວຍ

ການຄົ້ນຄວ�າ, ປຶກສາຫາລ,ື ເກບັກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການສັງລວມເອົາທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະ

ສາດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ຢູ ່ໃນຂອບເຂດຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ເຂົ້າມາເປັນແຜນຈັດສັນທ່ີດິນລະດັບ

ແຂວງ/ນະຄອນ; ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນລະດັບແຂວງ/ນະຄອນ ແມ�ນ ລັດຖະບານເປັນຜູ�ຮັບຮອງ ໂດຍການນ�າສະເໜີຂອງທ�ານ

ເຈ້ົາແຂວງ.  
 

3. ແຜນຈດັສນັທີ່ດນິລະດບັເມອືງ/ເທດສະບານ  ແມ�ນການກ�ານົດເຂດ, ກ�ານົດປະເພດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການຄຸ�ມ

ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ດ�ານມະຫາພາກ ທ່ີມີລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງບັນດາເມືອງ/ 

ເທດສະບານ ດ�ວຍການຄົ້ນຄວ�າ, ປຶກສາຫາລ,ື ເກັບກ�າຂ�້ມນູ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການສັງລວມເອົາທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ຢູ�ໃນຂອບເຂດຂອງເມືອງ/ເທດສະບານ  ເຂ້ົາມາເປັນແຜນ

ຈັດສັນທ່ີດິນລະດັບເມືອງ/ເທດສະບານ; ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນລະດັບເມືອງ/ເທດສະບານ ແມ�ນເຈ້ົາແຂວງເປັນຜູ�ຮັບຮອງໂດຍ 

ການນ�າສະເໜີຂອງທ�ານເຈ້ົາເມືອງ.  
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4. ແຜນຈັດສນັທີດ່ິນລະດບັບ�ານ ຫຼ ືຂັນ້ບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ   ແມ�ນການກ�ານົດເຂດ, ກ�ານົດປະເພດ ແລະ ເປ້ົາ  ໝາຍ

ການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ດ�ານຈຸລະພາກທ່ີມລີັກສະນະພື້ນຖານ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ 

ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ຢູ�ຂ້ັນບ�ານ ດ�ວຍການຄົ້ນຄວ�າ, ປຶກສາຫາລ,ື ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການສັງລວມເອົາຂ�້ມູນ

ທັງໝົດ ເຂ້ົາມາເປັນແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ;  ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ ແມ�ນ ເຈ້ົາເມືອງ ເປັນຜູ�

ຮັບຮອງ ໂດຍການນ�າສະເໜີຂອງຫ�ອງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ.  
 

ແຜນຈດັສັນທີດ່ນິແຕ�ລະ ລະດບັ ຫຼ ືແຕ�ລະຂັນ້ ແມ�ນ ແຜນແມ�ບດົ ໃນການກ�ານົດເຂດ, ກ�ານົດປະເພດ, ກ�ານົດເປ້ົາ

ໝາຍ, ກ�ານົດທິດທາງ ແລະ ລະບຽບການຄຸ�ມຄອງໃນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ.  
 

 ການວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ ປະກອບມດີັງ່ນີ:້ 

1. ການວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີດ່ນິລວມ   ໝາຍເຖິງ ການວາງແຜນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນມລີັກສະນະເປັນກອບນະໂຍບາຍ

ລວມຫືຼ ເອ້ີນວ�າແຜນແມ�ບົດການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງປະກອບມີ : ແຜນການນ�າ

ໃຊ�ທ່ີດິນຂອງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຜນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງຂະແໜງການຢູ�ທ�ອງຖ່ິນ.  

2. ການວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີດ່ນິສະເພາະດ�ານ  ໝາຍເຖິງ ການວາງແຜນ ຫືຼ ການຈັດສັນທ່ີດິນສະເພາະພື້ນທ່ີ ຫືຼ 

ຕາມແຕ�ລະປະເພດທ່ີດິນ ຫືຼ ຕາມຂະແໜງການ ຊຶ່ງອາດລວມມທັີງແຜນແມ�ບົດຈັດສັນທ່ີດິນລວມ ແລະ 

ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນລະອຽດ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ຄວາມຈ�າເປັນ ໃນການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກ�າ ໃນແຕ�

ລະເຂດ ແລະ ແຕ�ລະປະເພດຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ�າງໆ. 

3. ການວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີ່ດນິລະອຽດ ໝາຍເຖິງ ການສ�າງແຜນການ ຫືຼ ການອອກແບບ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຢ�າງລະ 

ອຽດ ເພ່ືອດ�າເນີນການພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ຢູ�ໃນແຕ�ລະທ�ອງຖ່ິນ. 

ສະຫ�ບລວມແລ�ວ,  ການຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ການວາງແຜນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ  ມີການພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແບບ

ກາຍອິນຊ ີບ�ສ່າມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ�, ການວາງແຜນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກ 

ຄອງທ�ອງຖ່ິນ ຕ�ອງສອດຄ�ອງກັບແຜນແມ�ບົດຈັດສັນທ່ີດິນໃນແຕ�ລະຂັ້ນ,  ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ງານຈັດສັນທ່ີດິນຢ�າງເປັນລະບົບ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ�ນໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ�າເລັດ ໃນທ່ົວປະເທດ ດັງ່ນ້ີ:  

- ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ ຈ�ານວນ  4,600 ກວ�າບ�ານ;  

- ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັນ້ເມືອງ/ເທດສະບານ ຈ�ານວນ  55 ເມືອງ; 

- ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຈ�ານວນ  1 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. 

          1.2 ຈດຸປະສງົ. 

   ການສ�າຫຼວດຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ແມ�ນປັດໃຈຕົ້ນຕ�ທີ່ສ�າຄັນໃນລະບົບການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກ

ຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ, ທັງນີ້ກ�ເພື່ອ ເຮັດໃຫ�ການຈັດສັນ ແລະ ວາງ

ແຜນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ໃຫ�ມີການປະສົມປະສານຢ�າງກົມກຽວໂດຍພື້ນຖານ ກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງພື້ນທີ່ໃນແຕ�ລະບ�ອນ 

ແລະ ໃຫ�ມີຄວາມດຸ�ນດ�ຽງຂອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ, ພ�ອມດຽວກັນກ�ຕ�ອງໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບທິດທາງແຜນການພັດທະ 

ນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຕ�ລະທ�ອງຖ່ິນ. 
 

      ການສ�າຫວຼດຈດັສນັທີດ່ນິ ຕ�ອງໄດ�ເລັງໃສ� ບນັດາວຽກງານຕົນ້ຕ� ດັງ່ລຸ�ມນີ:້ 

  ເພ່ືອຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ໃຫ�ມີຄວາມຍືນຍົງ   

 ຕະຫຼອດໄປ, ເຮັດໃຫ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ສາມາດນ�າຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາໃຫ�ປະເທດຊາດ. 

  ເພ່ືອຫລຸດຜ�ອນການຈັບຈອງທ່ີດິນ, ການບຸກລຸກທ່ີດິນປ�າໄມ�ແບບຊະຊາຍ,  ການສວຍໂອກາດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ  

 ມາເປັນທ່ີດິນສ�ວນບຸກຄົນ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ�ເຊ່ົາ ຫືຼ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດທ່ີມີເນື້ອທ່ີກ�ວາງຂວາງ ແລະ 

 ຍາວນານ.  

  ເພ່ືອຊຸກຍູ� ແລະ ສົງ່ເສີມໃຫ�ແກ�ການລົງທຶນເຂົາ້ໃນການພັດທະນາທີ່ດິນຢ�າງຮອບດ�ານຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ   
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 ແລະ ຕ�າງປະເທດ. 

  ເພ່ືອຈັດສັນ, ຈັດແບ�ງເຂດ, ຈັດແບ�ງປະເພດທ່ີດິນ ແລະ ສ�າງແຜນທ່ີນ�າໃຊ�ທ່ີດິນໃນແຕ�ລະທ�ອງຖ່ິນ, ເຂດແຄ�ວນ 

 ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດແລ�ວນ�າສະເໜີໃຫ�ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ສະພາແຫ�ງຊາດຮັບຮອງ. 

          1.3 ລະດບັຄາດໝາຍ. 

  ເຮັດໃຫ�ມີລະບົບການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ    

 ຢ�າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ�ມີລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການ ຕິດຕາມ  

 ກວດກາ. 

  ສ�າງເປັນແຜນທ່ີກ�ານົດຂອບເຂດ ແລະ ປະເພດທ່ີດິນໃນແຕ�ລະທ�ອງຖ່ິນ, ເຂດແຄ�ວນ ແລະ ແຫ�ງຊາດ ຕາມຫັຼກ 

 ການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ກັບບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອົງການປົກ  

 ຄອງທ�ອງຖ່ິນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດພິເສດ, ທ�າແຮງ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງ. 

  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍຕ�າງໆ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນ, ຊັບພະຍາກອນທ�າມະ ຊາດ  

 ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ ຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ. 

  ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ 

 ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃຫ�ດີຂ້ືນເປັນກ�າວໆ. 

  ເຮັດໃຫ�ບັນດາຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ຮັບຮູ�ໄດ�ຂອບເຂດໃນການຄຸ�ມຄອງ, ປັກ

ປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ກົດໝາຍ. 
 

  ເພ່ືອບັນລຸຕາມທິດທາງ, ຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ທ່ີໄດ�ກ�າວມາຂ�າງເທິງນ້ັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດ 

ແມ�ນໃຫ� ທຸກໆພາກສວ�ນ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແຕ�ສູນກາງລົງຮອດທ�ອງຖິ່ນ ໃຫ�ເອົາໃຈໃສ� ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຢ�າງຮອບດ�ານໃຫ�ອົງການທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນ ເຊ່ັນ: ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ປະກອບບຸກຄະລາ 

ກອນ, ສະໜອງງ�ບປະມານ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ�ຕ�າງໆ  ເພື່ອໃຫ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ�າຫຼວດຈັດສັນ, 

ຈັດແບ�ງເຂດ, ຈັດແບ�ງປະເພດທ່ີດິນ,  ສ�າງແຜນທ່ີນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ  ຢູ�ໃນແຕ�ລະທ�ອງຖ່ິນໃຫ� 

ສ�າເລັດ. 

II.  ຮບູແບບ, ການຮບັຮອງ ແລະ ການປບັປງຸແຜນຈດັສນັທີດ່ນິ. 

       2.1 ຮູບແບບຂອງການຈດັສນັທີດ່ນິ.  

          ຮູບແບບຂອງການຈດັສັນທ່ີດິນ ມີສອງຮູບແບບ ຄື: 
 

2.1.1 ການຈັດສັນທີ່ດິນເປັນລະບົບ: ໝາຍເຖີງ ການຈັດສັນທີ່ດິນ ເຮັດແບບຕ�່ເນື່ອງເປັນໜ�າກະດານ ໃນແຕ�ລະ

ບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ, ບັນດາເມືອງ/ເທດສະບານ ແລະ ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນ ທ່ີມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັບອົງ 

ການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ໂດຍສອດຄ�ອງກັບທ�າແຮງ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງຂອງພ້ືນທ່ີ.  

ການຈັດສັນທ່ີດິນເປັນລະບົບ ຈະຕ�ອງດ�າເນີນໄປຕາມບາດກ�າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນ ແຕ�ລະ

ຂັ້ນ ໂດຍສອດຄ�ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ແຫ�ງຊາດ. 
 

2.1.2 ການຈັດສັນທີ່ດິນສະເພາະດ�ານ:  ໝາຍເຖີງ ການຈັດສັນທ່ີດິນຕາມການສະເໜີ  ຫືຼ  ການຮ�ອງຂ� ເປັນອັນສະ 

ເພາະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ລວມໝູ�, ຊຸມຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອພັດທະນາເຂດພ້ືນທ່ີໃດໜ່ຶງ ເຊ່ັນ : 

- ການຈັດສັນທ່ີດິນ ສ�າລັບປຸກສ�າງສ�ານັກງານອົງການ; 

- ການຈັດສັນທ່ີດິນ ສ�າລັບປກຸສ�າງທ່ີຢູ�ອາໃສ; 

- ການຈັດສັນທ່ີດິນ ສ�າລັບຜູ�ທ່ີຖຶກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ; 
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- ການຈັດສັນທ່ີດິນ ສ�າລັບການລົງທຶນ; 

- ການຈັດສັນທ່ີດິນ ຕາມການສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ລວມໝູ�, ຊຸມຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ; 

- ການຈັດສັນທ່ີດິນ ຕາມເປ້ົາໝາຍອ່ືນໆ. 

   2.2 ການຮບັຮອງແຜນຈດັສນັທີດ່ນິ. 

2.2.1 ແຜນຈດັສນັທີດ່ິນຂັນ້ບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ:  ແມ�ນອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ ເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ

ມອບໃຫ�ຫ�ອງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ  ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມເມືອງ ເປັນເຈົ້າການໃນການຕັ້ງປະຕິບັດ ດ�ວຍການປະ 

ສານ ສົມທົບກັບ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມແຂວງ, ຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອົງການ

ປົກຄອງບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ ແລ�ວນ�າສະເໜີຕ�່ອົງ ການປົກຄອງເມືອງ/ເທດສະບານ ໂດຍແມ�ນທ�ານເຈົ້າເມືອງ ເປັນຜູ�ຮັບຮອງ. 
 

2.2.2 ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ:   ແມ�ນອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ 

ມອບໃຫ�ຫ�ອງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມເມືອງ ເປັນເຈົ້າການໃນການຕັ້ງປະຕິບັດ ດ�ວຍການປະ 

ສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດແຂວງ, ຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 

ເມືອງແລ�ວນ�າສະເໜີຕ�່ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນ ໂດຍແມ�ນທ�ານເຈົ້າແຂວງ/ເຈ້ົາຄອງນະຄອນ ເປັນຜູ�ຮັບຮອງ. 
 

2.2.3 ແຜນຈດັສັນທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ:  ແມ�ນອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ

ມອບໃຫ� ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ ແຂວງ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ�ວຍການ

ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ, ຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລ�ວນ�າສະເໜີຕ�່

ລັດຖະບານ ໂດຍແມ�ນ ທ�ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ ີເປັນຜູ�ຮັບຮອງ. 

2.2.4 ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ:  ແມ�ນລັດຖະບານເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບໂດຍມອບໃຫ�ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ 

ທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ ເປັນເຈົ້າການໃນການຕັ້ງປະຕິບັດ ດ�ວຍການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ 

ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ ແລ�ວສະເໜີຜ�ານກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ແລະ ນ�າສະເໜີ

ສະພາແຫ�ງຊາດ ເປັນຜູ�ຮັບຮອງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ການປບັປຸງແຜນຈດັສນັທີດ່ນິ ຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ. 

ການປັບປຸງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ແມ�ນ ບ�່ເກີນຫ�າປີ ໂດຍມອບໃຫ�ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນ 

ເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍມອບໃຫ� ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນເຈົ້າການ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ�ວຍການປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ,ຂະແໜງ 

ລະດັບຂອງແຜນຈັດສັນ ຂ້ັນຮັບຜິດຊອບ ຂ້ັນຮອງຮັບ 

ແຜນຈັດສັນລະດັບຊາດ 

ແຜນຈັດສັນລະດັບແຂວງ 

ແຜນຈັດສັນລະດັບເມືອງ 

ແຜນຈັດສັນລະດບັບ�ານ 

ກະຊວງ ຊສ 

ພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ 

ພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ 

ຫ�ອງການ 

ສະພາແຫ�ງຊາດ 

ລັດຖະບານ 

ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ/ນະຄອນ 

ອົງການປົກຄອງ 
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ການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແຕ�ຕ�ອງໄດ�ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກລັດຖະບານ, ບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ 

ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ ໂດຍອີງໃສ�ເງ່ືອນໄຂການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຕົວຈິງ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ�ອງຖ່ິນ ເປັນແຕ�ລະໄລຍະ.  

III. ຄວາມຮບັຮູ�ໂດຍລວມໃນການສ�າຫວຼດຈດັສນັ, ຈດັແບ�ງເຂດ ແລະ ຈດັແບ�ງປະເພດທີດ່ນິ. 

3.1 ຄວາມຮບັຮູ�ໂດຍລວມໃນການສ�າຫວຼດຈັດສນັທີດ່ິນ. 

ການສ�າຫຼວດຈັດສັນ ແມ�ນຈຸດເລ້ີມຕົ້ນ ທ່ີຈະຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ເປັນບຸລິມະສິດທ�າອິດຂອງວຽກງານຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າ

ໃຊ�ທ່ີດິນ ໃນແຕ�ລະປະເພດ ແລະ ແຕ�ລະທ�ອງຖ່ີນ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ເພ່ືອຮັກສາ ແຫ່ຼງນ�້າ, 

ຊິວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ໃນແຕ�ລະເຂດ ໂດຍອີງໃສ�ຈຸດພິເສດ, ທ່ີຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນ ຖານຂອງປະ 

ເທດເຮົາ ເຊ່ິງປະກອບມ ີເຂດພູສູງ, ເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດທ່ົງພຽງ  ຂງົເຂດເຫ່ົຼານີ,້ ລ�ວນແລ�ວແຕ�ແມ�ນເຂດທ່ີມີີປະຊາຊົນບັນ 

ດາເຜົ່າ ໄດ�ຕັ້ງຖ່ິນຖານພູມລ�າເນົາຢູ�ຢ�າງກະແຈກກະຈາຍ, ຊຶງ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ�ດ�າລົງຊີວິດ, ທ�າມາຫາກິນທ່ີຕິດພັນກັບປ�າໄມ�, ເຄ່ືອງ

ປ�າຂອງດົງ ແລະ ອາຫານຈາກທ�າມະຊາດ ຕາມຫ�ວຍໜອງຄອງບຶງ ແລະ ແມ�ນ�້າລ�າເຊຕ�າງໆ, ການດ�າລົງຊີວິດລັກສະນະນີ ້
ແມ�ນໄດ�ເພີ່ງພາອາໄສຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທ�າມະຊາດເປັນຕົ້ນຕ�, ແຕ�ຖ�າຫາກຍາມໃດຄວາມອຸດົມສົມບູນເຫ່ົຼານັ້ນ ຫາກມີ

ການປ�ຽນແປງ ຫືຼ ຫ�ດນ�ອຍຖອຍລົງ ການດ�າລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ກ�ຈະມີຄວາມຫຍຸ�ງ ຍາກຂຶ້ນ ແລະ ອີກດ�ານໜ່ືງການ

ເພ້ີມຂື້ນຂອງພົນລະເມືອງ ກ�ເປັນສາຍເຫດໜ່ຶງທ່ີພາໃຫ�ມຄີວາມຕ�ອງນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ�າມະຊາດເພ້ີມຂຶ້ນ, 

ມກີານຈັບຈອງທ່ີດິນແບບຊະຊາຍ ອັນກ�່ໃຫ�ເກີດມຂີ�ຂ້ັດແຍ�ງ ກ�ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດໃນສັງຄົມ 

ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ປົກປກັຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທ�າມະຊາດກ�ເປັນບັນຫາຍາກ, ຖ�າຫາກບ�່ມີການສ�າ

ຫຼວດຈັດສັນ, ຈັດແບ�ງເຂດ, ຈັດແບ�ງປະເພດທ່ີດິນ ແລະ ວາງແຜນຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ, 

ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ແຫ່ຼງນ�້າ ໃຫ�ເຂ້ົາສູ� ລະບຽບຫັຼກການ ແລະ ກົດໝາຍ ທ່ີກ�ານົດໄວ�. 

ການສ�າຫຼວດຈດັສັນທ່ີດິນແຕ�ລະເຂດ ແລະ ແຕ�ລະປະເພດ ຕ�ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທ່ີດິນ, ກົດໝາຍວ�າ

ດ�ວຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� , ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍນ�້າ, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍໄຟຟ�າ, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍບ�່ແຮ�, ກົດໝາຍ

ວ�າດ�ວຍການປົກປັກຮັກສິ່ງແວດລ�ອມ, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຜັງເມືອງ, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທາງຫຼວງ, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍອຸດສະຫະ

ກ�າປຸງແຕ�ງ, ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ�າອື່ນໆ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. 
 

ການສ�າຫວຼດຈັດສນັທີດ່ິນ ແມ�ນຕ�ອງອງິໃສ�ຈດຸທີຕ່ັງ້ຂອງພືນ້ທີຕ່ວົຈງິ ຕາມພມູສນັຖານ ແລະ ຄວາມຄ�ອຍຊັນ ທີໄ່ດ� 

ກ�ານດົໄວ�ໃນມາດຕະການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ ຄ:ື 

1. ຄວາມຄ�ອຍຊັນແຕ� 0 % - 5 %  ແມ�ນກ�ານົດເປັນທ່ີດິນນາ ສ�າລັບປູກເຂ້ົາ ແລະ ການກະສິກ�າອື່ນໆ ທຸກປະເພດ

ຖ�າຈະປູກພືດລົ້ມລຸກຄວນປຸກພືດຄຸມດິນເພ່ືອບ�່ໃຫ�ຫຍ�າຂຶ້ນ ແລະ ຖ�າຈະປູກໄມ�ຢືນຕ້ົນກ�ຕ�ອງມີລະບົບລະບາຍນ�້າຢ�າງເໝາະ

ສົມ; 

2. ຄວາມຄ�ອຍຊນັແຕ� 5 % - 15 %  ແມ�ນກ�ານົດເປັນພ້ືນທ່ີກະສິກ�າ ຫືຼ ປ�າໄມ�ທຸກປະເພດ (ນອກຈາກການເຮັດຊົນ 

ລະປະທານ) ແຕ�ຖ�າຈະປູກພືດລົ້ມລຸກ ຕ�ອງເຮັດເປັນຄັນຄູດິນຕາມແນວລະດັບຂວາງ ເພ່ືອປ�ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນ; 

3. ຄວາມຄ�ອຍຊັນແຕ� 15 % - 25 % ແມ�ນກ�ານົດເປັນພື້ນທີ່ປູກໄມ�ທຸກປະເພດ   ແຕ�ວ�າຊັນໂພດສ�າລັບທ່ົງຫຍ�າລ�ຽງ 

ສັດ, ຖ�າຈະປູກພືດລົ້ມລຸກ ຕ�ອງເຮັດເປັນນາຂັ້ນໄດ ເພ່ືອເປັນການປົກປັກຮັກສາໜ�າດິນເສຍກ�ອນ; 

4. ຄວາມຄ�ອຍຊນັແຕ� 25 % - 35 % ແມ�ນກ�ານົດເປັນພ້ືນທ່ີປູກຕົ້ນໄມ�ທຸກຊະນິດ  ຫືຼ ຖ�າຈະປູກພືດປະສົມປະສານ 

ກັບການປູກປ�າ ຫືຼ ຈະປູກໄມ�ຊຸມຊົນກ�ໄດ�, ຖ�າຈະປູກຫ�ຍາລ�ຽງສັດ ກ�ຕ�ອງກ�ຽວເອົາຫຍ�າໄປໃຫ�ສັດກິນຢູ�ໃນຄອກ ແລະ ຖ�າ

ຈະປູກໄມ�ສວນຕ�ອງມພີືດຄຸມດິນລະຫວ�າງກົກໄມ�ຕະຫຼອດແນວ; 

5. ຄວາມຄ�ອຍຊນັສງູກ�ວາ 35 % - 45 %  ແມ�ນກํານົດເປັນປ�າປ�ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ, ປ�າປ�ອງກັນແຫ່ຼງ

ນ�້າ ແລະ ປ�າປົກປັກຮັກສາຊິວະນາໆພັນເທ່ົານັ້ນ, ໃນກ�ລະນີໃຊ�ເປັນປ�າຜະລິດເຄື່ອງປ�າຂອງດົງ ກ�ຈະຕ�ອງລະມັດລະວັງ ບ�່ໃຫ�

ທ່ີດິນເກີດການເຊາະເຈື່ອນໃນເວລາຂຸດຄ້ົນເຄື່ອງປ�າຂອງດົງນັ້ນ.  
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6. ຄວາມຄ�ອຍຊນັ 45% ຂືນ້ໄປ ແມ�ນບ�່ເໝາະສົມສ�າລັບປ�າຜະລິດແລ�ວ, ຕ�ອງເປັນປ�າສະຫງວນ, ປ�າປ�ອງກັນແຫ່ຼງນ�້າ, 

ຊວີະນາໆພັນ ແລະ ປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ດິນເຊາະເຈື່ອນ. 

ການສ�າຫຼວດຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ການວາງແຜນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຕ�ອງໄດ�ດ�າເນີນໄປພ�ອມໆກັນ ຢູ�ໃນເຂດທ່ົງພຽງ, ເຂດ

ພູພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ ທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດຊານເມືອງ, ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະ 

ກິດສະເພາະ. 

   3.2 ການຈດັແບ�ງເຂດທີດ່ນິ.  

   ການຈັດແບ�ງເຂດທ່ີດິນ ແມ�ນການກ�ານົດ ແລະ ຈັດແບ�ງເຂດຕາມທ່ີຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງປະເທດ ໂດຍຈັດແບ�ງ

ອອກເປັນສາມເຂດ ດັ່ງນີ:້ ເຂດທ່ົງພຽງ, ເຂດພພູຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ.  ໃນແຕ�ລະເຂດປະກອບມີ ເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດຊານ 

ເມືອງ, ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຕາມຍຸດທະສາດໃນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ບ�ລິ 

ຫານທ່ີດິນ, ຢູ�ແຕ�ລະເຂດຍັງມເີຂດຍ�ອຍ ເຊ່ັນ ເຂດອະນຸລັກ, ເຂດນ�າໃຊ� ແລະ ເຂດພັດທະນາ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະ 

ກິດ - ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແລະ ຂອງທ�ອງຖ່ິນ.   
 

3.3 ການຈດັແບ�ງປະເພດທີດ່ິນ.  

ການຈັດແບ�ງປະເພດທ່ີດິນ ແມ�ນການກ�ານົດປະເພດທີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທີ່ດິນ ເພື່ອແນ�ໃສ�ເຮັດໃຫ�ການຄຸ�ມ

ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະ 

ກິດ - ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ ຊຶ່ງມລີາຍລະອຽດດັ່ງນີ:້ 
  

1. ທີ່ດນິກະສກິ�າ  ແມ�ນທ່ີດິນ ທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ເພື່ອນ�າໃຊ�ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ, ລ�ຽງສັດ ແລະ ການຄົ້ນຄ�ວາ ທົດລອງ

ດ�ານກະສິກ�າ ລວມທັງທ່ີດິນຊົນລະປະທານ; 

2. ທີ່ດນິປ�າໄມ� ແມ�ນເນື້ອທ່ີດິນທຸກຕອນທ່ີມີປ�າໄມ�ປົກຄຸມຢູ� ຫືຼ ທ່ີດິນບ�ມ່ີປ�າໄມ�ປົກຄຸມ ຊຶ່ງລັດໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ເປັນທ່ີດິນ

ປ�າໄມ� ຕາມທ່ີໄດ�ບົ່ງໄວ�ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ�; 

3. ທີ່ດນິບ�ລເິວນນ�າ້  ແມ�ນທ່ີດິນຊຶ່ງຢູ�ພ້ືນນ�້າ ຫືຼ ຢູ�ຂອບເຂດອ�ອມແອ�ມແຫລ�ງນ�້າ ເຊ່ັນ ທ່ີດິນພື້ນນ�້າ, ທ່ີດິນຍອດນ�້າ, ທ່ີ

ດິນແຄມນ�້າ, ທ່ີດິນກາງນ�້າ, ທ່ີດິນປົ່ງໃໝ�, ທ່ີດິນນ�້າບົກປະ ຫລ ືທ່ີດິນທ່ີເກີດຂຶ້ນຈາກການດັດແປງ ຫລ ືອວ�າຍແລວນ�້າ; 

4. ທີດ່ິນອດຸສາຫະກ�າ  ແມ�ນຂອບເຂດ ຫລ ືບ�ລິເວນທ່ີດິນ ຊຶ່ງລັດກ�ານດົໃຫ�ເປັນທ່ີຕັ້ງຂອງໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ລວມທັງ

ສະຖານທ່ີພັກເຊົາຂອງກ�າມະກອນ, ພື້ນທ່ີອຸດສາຫະກ�າ, ເຂດອຸດສາຫະກ�າ, ນຄິົມອຸດສາຫະກ�າ, ສະຖາບັນ ຫືຼ ສນູຄົ້ນຄ�ວາ

ທົດລອງອຸດສາຫະກ�າທາງດ�ານເຕັກນິກວທິະຍາສາດ, ສະຖານທ່ີບ�າບັດນ�້າເສຍຄຸນ, ບ�ອນທ�າລາຍສິ່ງເສດເຫືຼອອຸດສາຫະກ�າ, 

ແຫລ�ງວັດຖຸພະລັງງານ, ແລວທາງສາຍສົ່ງໄຟຟ�າ, ແລວທາງທ�່ພະລັງງານ ແລະ ອາຍແກັດ, ທ�່ນ�້າປະປາ, ເຂດບ�ແ່ຮ� ແລະ ທ່ີ

ດິນອື່ນໆ ທ່ີໃຊ�ເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍອຸດສາຫະກ�າ; 

5. ທີດ່ິນຄມົມະນາຄົມ  ແມ�ນທ່ີດິນສ�າລັບໃຊ�ເປັນເສ້ັນທາງ, ຂອບທາງ, ຮອ�ງນ�້າ, ເຂດສະຫງວນແລວທາງ, ສະຖານທ່ີ

ຕັ້ງຂົວ, ແລວສາຍໂທລະສັບ, ທ່ີຕັ້ງສະຖານີສືສ່ານລວມທັງສະໜາມບິນ, ທ�າເຮືອ, ສະຖານລີົດຂົນສົ່ງສິນຄ�າ ແລະ ລົດໂດຍ

ສານ, ອໂຸມງ, ທາງລົດໄຟ, ສະຖານທ່ີຕັ້ງສາງຮັບໃຊ�ການຂົນສົ່ງ ແລະ ທ່ີດນິອື່ນໆ ທ່ີໃຊ�ເຂ້ົາໃນວຽກງານຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ; 

6. ທີດ່ິນວດັທະນະທ�າ  ແມ�ນສະຖານທ່ີຕັ້ງຂອງມ�ຣະດົກທາງດ�ານວັດທະນະທ�າ ທ່ີຕິດພັນກັບຮ�ອງຮອຍປະຫັວດສາດ, 

ວັດຖຸບຮູານ, ປຊູະນີຍິະສະຖານ, ວັດວາອາຮາມ, ທິວທັດທ�າມະຊາດ, ສິ່ງປຸກສ�າງທາງດ�ານວັດທະນະທ�າ ແລະ ສະຖານທ່ີ

ອື່ນໆ ທ່ີລັດກ�ານົດໃຫ�ເປັນທ່ີດິນວັດທະນະທ�າ ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ; 

7. ທີດ່ິນປ�ອງກນັຊາດ, ປ�ອງກນັຄວາມສະຫງ�ບ  ແມ�ນທ່ີດິນ ທ່ີນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນວຽກງານປ�ອງກັນຊາດ, ປ�ອງກັນຄວາມ

ສະຫງ�ບ ເຊ່ັນ ບ�ອນຕັ້ງຄ�າຍ, ສ�ານກັງານ, ກົມກອງ, ບ�ອນພັກເຊົາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບວຊິາການທະຫານ, ຕ�າ

ຫຼວດ, ສະໜາມປືນໃຫ�ຍ, ສະໜາມບິນ, ທ�າເຮືອ, ສາງ, ໂຮງໝ�, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສະຖານທ່ີພັກຜ�ອນຂອງທະຫານ, ຕ�າ

ຫຼວດ ແລະ ທ່ີດິນອື່ນໆ ທ່ີນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນວຽກງານປ�ອງກັນຊາດ, ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ; 
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8. ທີດ່ິນປກຸສ�າງ  ແມ�ນທ່ີດິນ ທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ� ເພ່ືອນ�າໃຊ�ໃນການປຸກສ�າງທ່ີຢູ�ອາໄສ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສ�ານັກງານ, 

ອົງການ, ສະຖານທ່ີສາທາລະນະ. 
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ບດົທ ີ2 

ບາດກ�າວ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ການຈດັສນັທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ 
 

I.  ບາດກ�າວທ ີ1: ການກະກຽມ ແຜນດ�າເນນີງານ ມ ີ4 ຂັນ້ຕອນ. 

 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກະກຽມບັນດານິຕກິ�າຕ�າງໆ ທ່ີກ�ຽວພັນກັບທ່ີດິນເຊ່ັນ: ກົດໝາຍ, ດ�າລັດ, ມະຕິ, ລະບຽບການ  

ແລະ ຄູ�ມືຕ�າງໆ ທ່ີຈະນ�າໄປເຜີຍແຜ�ໃຫ�ພາກສ�ວນຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບທ່ີດິນ, ຕະຫຼອດເຖີງ   

ປະຊາຊົນຢູ�ໃນແຕ�ລະທ�ອງຖ່ິນເພື່ອໃຫ�ທຸກຄົນຮັບຮູ�; 

 ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສ�າງແຜນການໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານສ�າຫຼວດຈັດສັນທ່ີດິນ ( ແຜນງານ, ແຜນຄນົ ແລະ    

 ແຜນງ�ບປະມານ );  

 ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກະກຽມ ເອກະສານ ແລະ ສະເໜີອອກຂ�ຕ້ົກລົງ ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນ�າ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ຄະນະ  

 ທີມງານວຊິາການຈາກຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ເພ່ືອຂ�ອະນຸມັດ     

                ຈາກທ�ານເຈົ້າແຂວງ/ນະຄອນ; 

 ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກະກຽມຂ�ມູ້ນປະເພດທ່ີດິນ ແລະ ຂ�ມູ້ນອື່ນໆທ່ີຈ�າເປັນ ຂອງບັນດາເມືອງທ່ົວແຂວງ/ນະຄອນ ເປ້ົາ 

       ໝາຍເພ່ືອຈະໄດ�ນ�າໃຊ�ເຂົ້າເປັນຂ�ມູ້ນໃນການສ�າງແຜນທ່ີ ຈັດສັນທ່ີດີນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ.  

II. ບາດກ�າວທ ີ2: ການປະສານງານ ແລະ ຈດັກອງປະຊມຸ ມ ີ7  ຂັນ້ຕອນ. 

 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ປະສານສົມທົບ ກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ�ອມແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ 

     ອົງການປົກຄອງແຂວງ ເພ່ືອແຈ�ງຈຸດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝາຍ, ກ�ານົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

     ໂຄງການຈັດສັນທ່ີດິນ ຂ້ັນແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ຂ�ອະນຸມັດເປີດກອງປະຊຸມສ�າມະນາປະຊາສ�າພັນ 

       ແລະ ດ�າເນີນໂຄງການຈັດສັນນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຂ້ັນແຂວງ/ນະຄອນ; 

 ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເປີດກອງປະຊຸມສ�າມະນາປະຊາສ�າພັນ ແລະ ດ�າເນີນໂຄງການຈັດສັນນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຂັ້ນແຂວງ / ນະ 

    ຄອນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລກືັບບັນດາຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 

    ແຂວງ/ນະຄອນ  ເພ່ືອເຜີຍແຜ�ບັນດາດ�າລັດ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຕ�າງໆ ແລະ ລະບຽບການຕ�າງໆ ທ່ີ 

    ພົວພັນກັບທ່ີດິນ; 

 ຂັ້ນຕອນທີ 3: ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກການຕ�າງໆທ່ີກ�ຽວຂ�ອງພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນ ເພື່ອຂ�ລາຍຊື່ເຂົ້າ ເປັນ   

        ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊ້ີນ�າວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

 ຂັ້ນຕອນທີ 4: ປະສານກັບແຂວງ/ນະຄອນ ອອກຂ�້ຕົກລົງວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນ�າວຽກງານຈັດ 

          ສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

 ຂັ້ນຕອນທີ 5:  ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອຂ�ຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ແຜນພັດ 

       ທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ, ຂ�ມູ້ນດ�ານກະສິກ�າ - ປ�າໄມ�, ຂ�ມູ້ນແຜນຜັງ  

        ເມືອງແຕ�ລະເມືອງ/ເທດສະບານ ຢູ�ໃນແຂວງ/ນະຄອນ ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຂ�ມູ້ນອື່ນໆທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ.  

 ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຈັດລຽງບູລມິະສິດເມືອງ, ສ�າງແຜນດ�າເນີນງານລະອຽດ, ແບ�ງຈງຸານ, ແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ  ພາຍ 

                       ໃນທີມງານ ແລະ  ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ�ແຕ�ລະເມືອງທ່ົວແຂວງ/ນະຄອນ. 

 ຂັ້ນຕອນທີ 7 : ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ�ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ອອກແຈ�ງການເຖີງຫົວ 

             ໜ�າຫ�ອງການ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສີງ່ແວດລ�ອມເມືອງ ເປົ້າໝາຍຕາມແຜນການເຄ່ືອນ 

 ໄຫວລວງໜ�າຢ�າງໜ�ອຍ 5 ວັນ ກ�ອນທ່ີທີມງານຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ  ເພ່ືອໃຫ�ຫ�ອງການ     

 ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສີງ່ແວດລ�ອມເມືອງ ສົມທົບກັບຫ�ອງການ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂອງເມືອງ   

 ໄດ�ກະກຽມຂ�້ມູນ, ສະພາບຈຸດພເິສດຂອງການປ�ຽນແປງປະເພດນ�າໃຊ�ທ່ີດິນພາຍໃນເມືອງ, ໂດຍ  
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 ຈະເຕ້ົາໂຮມເອົາບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂອງເມືອງເຂ້ົາຮ�ວມເພ່ືອຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ    

 ໂດຍແມ�ນຫ�ອງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມເມືອງ ເປັນເຈົ້າການ;  

III.  ບາດກ�າວທີ ່3: ການປບັປງຸ ແລະ ເກບັກ�າຂ�ມ້ນູການປ�ຽນແປງປະເພດທີດ່ນິ ມ ີ2  ຂັນ້ຕອນ. 

 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການປັບປຸງຂ�້ມູນເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ, ຈຸດບ�ານ ແລະ ປະເພດທ່ີດິນ ທ່ີມກີານປ�ຽນແປງ ເຮັດ                                          

ວຽກຮ�ວມກັບອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງພ�ອມທັງຈັດກອປະຊຸມເພື່ອຮັບ 

               ຮອງເອົາການປັບປຸງຢູ�ແຕ�ລະເມືອງ; (ອິງຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງຈ�ານວນບ�ານ ແລະ ການປ�ຽນແປງ 

        ປະເພດທີດິນໃນປີທ່ີລົງປັບປຸງແຜນຈັດສັນ), 

 ຂັ້ນຕອນທີ 2: ວິເຄາະຂ�້ມູນ ແລະ ສ�າງແຜນທ່ີຈັດສນັທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ  ພາຍຫລັງທ່ີສ�າເລັດການປັບປຸງຂ�້ 

ມູນທຸກໆ ເມືອງ ເພ່ືອສັງລວມຂ�ມ້ນູເຂ້ົາເປັນແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຂ້ັນແຂວງ/ນະຄອນ  ພ�ອມທັງສົມ

ທຽບກັບຂ�້ມູນທ່ີໄດ�ຈາກຂະແໜງການ ໂດຍອງີໃສ�ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄມົ 

ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນພ້ືນຖານໃນການວເິຄາະ;      

IV.  ບາດກ�າວທ ີ4: ການຂຽນແຜນຈດັສນັທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ ມ ີ2 ຂັນ້ຕອນ. 

 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສັງລວມບັນດາຂ�້ມູນ, ແຜນທ່ີຈັດສັນທ່ີດິນແຕ�ລະປະເພດ, ຈຸດພິເສດທ�າແຮງ ແລະ ແຜນພັດທະນາ 

               ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ/ນະຄອນ; 

 ຂັ້ນຕອນທີ 2:  ຂຽນແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ.  

V.  ບາດກ�າວທ ີ5: ການສະເໜຜີ�ານ ແລະ ການປບັປງຸແຜນຈດັສນັ ມ ີ2 ຂັນ້ຕອນ. 

 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຈັດກອງປະຊຸມຜ�ານແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ຢູ�ຂັ້ນເເຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອໃຫ�ຂະແໜງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ປະ    

       ກອບຄ�າເຫັນ ແລະ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ ໃນແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ;  

 ຂັ້ນຕອນທີ 2:  ການປັບປຸງ, ກວດແກ�ເອກະສານ ແລະ ແຜນທ່ີ ຕາມຄ�າແນະນ�າ ແລະ ການປະກອບຄ�າເຫັນທ່ີເປັນ 

                   ເອກະພາບກນັ ຂອງບັນດາຂະແໜງການທ່ີເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມ.  

VI. ບາດກ�າວທ ີ6: ການສະຫ�ບ ແລະ ຮບັຮອງແຜນຈດັສນັທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ ມ ີ2 ຂັນ້ຕອນ. 

 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫ�ບລາຍງານຜົນການປັບປຸງ ແລະ ກວດແກ�ເອກະສານ ແລະ ແຜນທ່ີ ເປັນຄັ້ງ  

                ສຸດທ�າຍ ພ�ອມທັງສະເໜີໃຫ�ກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນດັ່ງກ�າວ; 

 ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈັດພີມແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ  ເພ່ືອສະເໜີໃຫ�ທ�ານເຈ້ົາແຂວງ/ເຈ້ົາຄອງນະຄອນ ພິຈາລະນາ  ແລະ ນ�າ 

                ສະເໜີ ຫາ ຄະນະລັດຖະບານ ຮັບຮອງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ. 
 

VII. ບາດກ�າວທ ີ7: ການຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ປບັປງຸແຜນຈດັສນັທີດ່ນິ ຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ  

                       ມ ີ2 ຂັນ້ຕອນ. 

 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ�ນຂະບວນການທ່ີເປັນລະບົບ, ຕ�ເ່ນ່ືອງ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບ 

       ໜ�າ ແລະ ການປ�ຽນແປງທ່ີອາດຈະເກີດຂື້ນໃນຕ�່ໜ�າ ຈາກບັນດາກິດຈະກ�າໃດໜ່ືງ ຢູ�ໃນຊວ�ງໄລຍະ   

       ເວລາໃດໜ່ືງທ່ີແນ�ນອນ; ຜົນໄດ�ຮັບຈາກການປະເມີນ ທາງບວກ ແລະ ລົບ ໃນພາບກວ�າງຂອງແຜນ   

       ຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ  ແມ�ນເພື່ອໃຫ�ຕລີາຄາໄດ�ເຖີງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຜູ�ນ�າໃຊ�ທ່ີ   

       ດິນ ແລະ ໃຫ�ສາມາດບັນລໄຸດ�ຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍ ຫືຼ ບ�່ (ໂດຍມຄີູ�ມແືນະນ�າສະເພາະ); 

 ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການປັບປຸງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ບ�່ເກນີຫ�າປ ີ ໂດຍແມ�ນອົງການປົກຄອງແຂວງ/    

ນະຄອນ ເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມອບໃຫ�ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ 
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ລ�ອມແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ�ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວ 

ຂ�ອງຂ້ັນແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ/ເທດສະບານ ດ�ວຍການປະສານສົມທົບກັບ 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ ແຕ�ຕ�ອງໄດ�ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກ

ລັດຖະບານ. 
 

 ຂ�ແ້ນະນ�າເພີມ່ເຕີມ່: ບາດກ�າວ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ການຈດັສນັທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ ຢູ�ໃນແຂວງ /  

                               ນະຄອນ ທີໄ່ດ�ຮບັການຈດັສນັທີດ່ນິຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ບ�ານ ສ�າເລດັແລ�ວ. 

 

1. ວິຊາການຂັ້ນສູນກາງເຂົ້າຮ�ວມຝຶກອົບຮົມ ທາງດ�ານທິດສະດີ ແລະ ເຕັກນິກ ກ�ອນລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ຈັດສັນທ່ີດິນ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

2. ກ�ອນຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ໃຫ�ສັງລວມເອົາຂ�້ມູນ GIS, Shape File 

ແລະ ຂ�້ມູນອື່ນໆ ທ່ີມີຂອງບັນດາເມືອງໃນເເຂວງ/ນະຄອນ ເປົ້າໝາຍຈາກທີມງານຈັດສັນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນ

ບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ ທ່ີໄດ�ລົງຈັດສັນທ່ີດິນໃນໄລຍະຜ�ານມາ; 

3. ກະກຽມນິຕິກ�າຕ�າງໆທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເພ່ືອເປັນບ�ອນອີງໃນການດ�າເນີນວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

4. ຈັດກອງປະຊຸມສ�າມະນາປະຊາສ�າພັນເປີດໂຄງຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ສະເໜີຈຸດປະສົງ, ເປ້ົາໝາຍ 

ແລະ ແຜນດ�າເນີນງານ ຕ�ກ່ານນ�າຂັ້ນເເຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ພະແນກການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

5. ຈັດຝຶກອົບຮົມຝຶກອົບຮົມ ທາງດ�ານທິດສະດີ ແລະ ເຕັກນິກ ໃຫ�ພະນັກງານວິຊາການ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນ 

ແຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບຮູ�ໜ�າວຽກທີ່ຈະໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕ�່ກບັວຽກງານ ຈັດສັນ 

      ທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

6. ຈັດຕັ້ງແບ�ງເປັນທີມງານ, ຈຸງານ ເພ່ືອຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນແຕ�ລະດ�ານໂດຍອີງຕາມຄວາມ

ຮູ�, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ; 

7. ພົວພັນເອົາຂ�ມູ້ນນ�າບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຫລື ພາກສ�ວນວສິະຫະກິດລົງທຶນ 

      ພັດທະນາທ່ີດິນອື່ນໆທ່ີຈ�າເປັນ, ຂ�ມູ້ນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ�ເກັບກ�າເອົານ�າ ພະແນກແຜນການ - ການລົງ

ທືນແຂວງ/ນະຄອນ. ແລ�ວສົມທຽບໃສ�ຕົວເລກ ກັບສັງລວມຂ�້ມູນຂອງແຕ�ລະເມືອງທ່ີໄດ�ຈາກການຈັດສັນທ່ີ

ດິນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ�ານ ມກີານປ�ຽນແປງແນວໃດ ໃນລະຫວ�າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ�ຕົວເລກທ່ີເອົາ

ໃສ�ບົດແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນໃຫ�ເອົາສະຖິຕຫິລ�າສຸດໃນປື້ມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

 ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ; 

8. ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຢູ�ຂ້ັນເມືອງ, ຮ�ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂອງເມືອງ ເພ່ືອແຈ�ງຈຸດປະສົງ

ເປ້ົາໝາຍ, ແຜນດ�າເນີນງານ ແລະ ປັບປຸງແຜນຈັດສນັທ່ີດິນໄປພ�ອມໆກັນ; 

9. ເປີດກອງປະຊຸມຜ�ານການປັບປຸງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຢູ�ຂ້ັນເມືອງ, ຮ�ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂອງ 

ເມືອງ ເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການປັບປຸງກ�ຽວກັບການກ�ານົດເຂດ ແລະ ກ�ານົດປະເພດການນ�າໃຊ�ທ່ີ

ດິນ ໂດຍແມ�ນທ�ານເຈົ້າເມືອງ/ຮອງເຈົ້າ ເປັນປະທານ;  

10. ສງັລວມບັນດາຂ�້ມູນ ແລະ ແຜນທ່ີຕ�າງໆ ທ່ີໄດ�ຈາການປັບປຸງຢູ�ຂັ້ນເມືອງ ເຂ້ົາເປ ັນເເຂວງ/ນະຄອນ ແລ�ວ

ສົມທົບກັບບັນດາຂ�ມູ້ນທ່ີໄດ�ມາຈາກພາກສ�ວນຕ�າງໆຢູ�ຂ້ັນແຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອສ�າງແຜນທ່ີຈັດສັນການນ�າໃຊ�

ທ່ີດິນ ແລະ ຂຽນແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນໄປພ�ອມໆ; 

11. ພີມແຜນທ່ີ ແລະ ບົດແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ ສົ່ງໃຫ�: ຄະນະຊີ້ນ�າປະຈ�າພາກສະໜາມ, 

ຫ�ອງການ ຊສ ເມືອງທຸກໆເມືອງຢູ�ໃນແຂວງ/ນະຄອນ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ, ພະແນກກະສກິ�າ - 

ປ�າໄມ� ແຂວງ/ນະຄອນ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ຫ�ອງວ�າການປົກຄອງ
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ແຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອຈະໃຫ�ມີການປະກອບຄ�າເຫັນ, ຄ�າແນະນ�າຕ�ແ່ຜນຈັດສັນທ່ີດິນ, ຈາກນັ້ນສັງລວມຄືນ 

ນ�າເອົາຄ�າແນະນ�າໄປດັດແກ�ປັບປຸງ ແລະ ລຽບລຽງ ຕົກແຕ�ງແຜນທ່ີ; 

12. ຈັດກອງປະຊຸມຜ�ານແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ�ດີິນລະດັບເເຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອໃຫ�ມກີານປະກອບຄ�າເຫັນຈາກ

ພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ຄວາມເປັນກະພາບໃນການກ�ານົດເຂດ ແລະ ປະເພດການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/

ນະຄອນ,  ຊຶ່ງຈະໄດ�ເຊີນຂະແໜງການເຂ້ົາຮ�ວມເຊ່ັນ: 

- ຫົວໜ�າກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ; 

- ຫົວໜ�າພະແນກ / ຮອງພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ;  

- ເຈ້ົາເມືອງ / ຮອງເຈ້ົາເມືອງ ແລະ ຫົວໜ�າຫ�ອງການ ຊສ ເມືອງ ທຸກໆເມືອງໃນແຂວງ/ນະຄອນ; 

- ຫົວໜ�າພະແນກອ�ອມຂ�າງແຂວງ/ນະຄອນ; 

 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ ້ ແມ�ນສະເໜີຜ�ານແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ ຕ�່ກັບບັນດາຂະແໜງການຂອງ

ແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂອງເມືອງແຕ�ລະເມືອງຢູ�ໃນແຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອປະກອບຄ�າ

ເຫັນ, ຄ�າສະເໜີ. ຈດຸໃດ, ບັນຫາໃດ? ຍັງບ�ຄ່ົບຖ�ວນ ແລະ ຈະຕ�ອງໄດ�ປັບປຸງແນວໃດ? ຈື່ງຈະຖືກຕ�ອງເໝາະ

ສົມຕ�ອງໄດ�ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມລະອຽດແຕ�ລະບັນຫາ ພ�ອມທັງກ�ານົດເປັນໜ�າວຽກ, ບັນຫາໃດຈຸດໃດ 

ມຄີວາມສ�າຄັນທ່ີຕ�ອງໄດ�ເກັບກ�າຂ�້ມູນຕື່ມ; 

13. ປັບປງຸແຜນທ່ີຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ລຽບລຽງເນ້ືອໃນບົດແຜນຈັດສັນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ໃຫ�ຄົບຖ�ວນລະອຽດ, 

ພ�ອມທັງເຮັດເອກະສານ ໃບສະເໜີຕ�າງໆ ຮຽນເຖີງຂ້ັນເທີງຕາມລະບຽບຫລັກການ ໃນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕົກ 

ລົງຮບັຮອງເອົາແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

14. ຂຽນບົດລາຍງານສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຜົນສ�າເລັດຂອງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/

ນະຄອນ ໃຫ�ຄະນະຊີນ້�າ, ການນ�າພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ການນ�າຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ ຮັບຊາບ 

ພ�ອມທັງສະເໜີຂ�ອະນຸມັດຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບໂຄງການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

15. ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫ�ບປິດໂຄງການຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະ 

ຄອນ ຊຶ່ງຈະໄດ�ເຊີນຂະແໜງການເຂ້ົາຮ�ວມເຊ່ັນ: 

- ທ�ານເຈົ້າເເຂວງ/ຮອງເຈ້ົາແຂວງ/ນະຄອນ  ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ; 

- ທ�ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເປັນປະທານຮ�ວມ; 

- ຫົວໜ�າກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ; 

- ຫົວໜ�າພະແນກ / ຮອງພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ;  

- ເຈ້ົາເມືອງ / ຮອງເຈ້ົາເມືອງ ແລະ ຫົວໜ�າຫ�ອງການ ຊສ ເມືອງ ທຸກໆເມືອງ ໃນແຂວງ/ນະຄອນ; 

- ຫົວໜ�າພະແນກອອ�ມຂ�າງ ແຂວງ/ນະຄອນ 

16. ຫລັງຈາກນັ້ນ ແມ�ນຂັນ້ຕອນດ�າເນີນການສະເໜີຮັບຮອງ ໂດຍໃຫ�ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ງແວດລ�ອມແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນເຈ້ົາການ ເພ່ືອນ�າສະເໜີທ�ານເຈ້ົາແຂວງ/ນະຄອນ. ລຽບລຽງແລະ ນ�າສະ 

ເໜີໄປຍັງລັດຖະບານ ເພ່ືອພິຈາລະນາອອກຂ�ຕ້ົກລົງຮັບຮອງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ລະດັບເເຂວງ/ນະຄອນ; 

17. ຂັ້ນຕອນສຸດທ�າຍ: ດ�າເນີນການພີມປືມ້ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ລະດັບເເຂວງ/ນະຄອນ ທ່ີສ�າເລັດສົມບູນ ແລະ 

ແຈກຢາຍ ຕາມເອກະສານແນະນ�າການເຮັດປືມ້. 

 ໝາຍເຫດ: ສ�າຫັຼບແຂວງ/ນະຄອນ ທ່ີຕ�ອງການຈະເຮັດຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ, ແຕ�ບ�່ມີເງ່ືອນໄຂຄົບ

ຖ�ວນຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໃນຫົວຂ�້ເບ້ືອງເທິງ ໝາຍຄວາມວ�າບ�່ທັນໄດ�ເຮັດການຈັດສັນທ່ີດິນ ຂັ້ນບ�ານ ຫືຼ ຂັ້ນເມືອງ ສ�າ

ລັດທຸກເມືອງທ່ົວແຂວງ/ນະຄອນ ນັ້ນກ�ໃຫ�ສ�າຫຼວດເອົາຂ�້ມູນປະເພດທ່ີດິນຂັ້ນເມືອງ ຕາມບາດກ�າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນ 

ທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນຄູ�ມືການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນເມືອງໃຫ�ສ�າເລັດທຸກເມືອງເສຍກ�ອນຈ່ຶງເຮັດແຜນຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ 

/ນະຄອນ. 
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ບດົທ ີ3 

ວທິີການຂຽນແຜນຈດັສນັທີດ່ນິຂັນ້ເເຂວງ/ນະຄອນ 

ປະກອບດ�ວຍຫວົຂ�ດ້ັງ່ນີ ້: 
 

 ໜ�າປກົ. 

- ເອົາແຜນທ່ີຈັດສັນທ່ີດິນຂອງເເຂວງ/ນະຄອນໃສ�, ບ�່ໃສ�ພື້ນ, ເຄື່ອງໝາຍທິດໃຫ�ໃສ�ຢ� ູເບ້ືອງເທິງຂ�າງຂວາ ແລະຮູບພາບ 

     ທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ/ນະຄອນໃສ� (ຖ�າມີ); 

- ຂະໜາດຕົວໜັງສື ຫົວຂ�້ໜ�າປົກ 16 ( ຂຽນຊ່ື ຫົວຂ�້ທ່ີເປັນພາສາອັງກິດໃສ�ພ�ອມ); 

- Frame ໃຫ�ໃຊ�ຂອບເຂດເເຂວງ/ນະຄອນ (ໃນເຂດຄູ�ມຄອງຂອງແຂວງ/ນະຄອນໃສ�ພ້ືນເປັນສີແດງ) ນອນຢ� ູໃນຂອບ 

   ເຂດຂອງປະເທດ ຫລື ຖ�າໃສ� Frame ບ�່ໄດ�ກ�ໃສ�ເມັດກ�ໄດ�; 

- ຂອບຂອງໜ�າປົກໃຫ�ໃຊ�ຂອບຕາມຂັ້ນບ�ານ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ (ມີຕົວຢ�າງຕາມເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ); 

- ໃຫ�ໃຊ� font ຫລື ແບບຕົວໜັງສື Phetsarath OT; 

- ຫົວຂ�້ໃຫ�ຍໃສ�ເລກໂລແມັງ, ຂະໜາດ font 14 ເຂ້ັມ; 

- ຫົວຂ�້ນ�ອຍ ຫລື ຫົວຂ�້ເລກສອງໂຕ ແລະ ເລກສາມໂຕລົງໄປຕາມລ�າດັບແມ�ນໃຫ�ໃສ� ຂະໜາດ font 12 ເຂ້ັມ; 

- ຂອບເຈັ້ຍຂ�າງຊ�າຍ 3 ຊມ, ຂອບດ�ານເທິງ, ລຸ�ມ ແລະ ຂວາ ໃຫ�ໃຊ� 2 ຊມ ; 

 ສາລະບານ  (ຂະໜາດ font 14 ເຂ້ັມ, ໃຫ�ໃສ�ແຕ�ຫົວຂ�້ທ່ີມີເລກລ�າດັບ 1 ໂຕ ຫາ ຫົວຂ�້ທ່ີມີເລກລํາດັບ 2 ໂຕ ຈາກ   

       ນັ້ນຈະປະກອບມີເລກລ�າດັບ, ເນ້ືອໃນເອກະສານ ແລະ ນ�້າເບີໜ�າເຈັ້ຍ); 

 ຂ�ຕ້ກົລງົ ຂອງລັດຖະບານ ວ�າດ�ວຍການຮັບຮອງແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງແຂວງ/ນະຄອນ....................; 

 ໃບສະເໜ ີຂອງທ�ານເຈົ້າແຂວງ/ນະຄອນ ສະເໜີ ຫາລັດຖະບານ ເພ່ືອອອກຂ�ຕ້ົກລົງຮັບຮອງແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີ

ດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ.......................; 

 ໃບສະເໜ ີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມແຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອສະເໜີໃຫ� ທ�ານ ເຈ້ົາແຂວງ 

               /ນະຄອນ ຄົ້ນຄ�ວາ, ລຽບລຽງ ແລະ ນ�າສະເໜີຫາລັດຖະບານ ພິຈາລະນາອອກຂ�ຕ້ົກລົງຮັບຮອງແຜນຈັດ  

               ສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງແຂວງ/ນະຄອນ......................; 

 ຄ�ານ�າ (1-2 ໜ�າ, ຂະໜາດ font 14 ເຂ້ັມ); 

 ບດົສະຫ�ບຫຍ�້ (1-2 ໜ�າ, ຂະໜາດ font 14 ເຂ້ັມ). 

I. ຈດຸປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍ ແຜນຈດັສນັທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ. 

    1.1 ຈດຸປະສງົ: 

    1.2  ລະດບັຄາດໝາຍ: 
 

II. ວທິກີານ, ຂັນ້ຕອນ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ເຄືອ່ງມ-ືອປຸະກອນ ຮບັໃຊ�ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 

    ຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນເເຂວງ/ນະຄອນ. 

     2.1 ວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງການນ�າໃຊ� Software ຫລື Programm ຕ�າງໆ ເຂ້ົາຊ�ວຍ; 

     2.2 ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; 

     2.3 ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ�ເລ່ີມຕົ້ນຈົນສ�າເລັດ; 

    2.4 ເຄ່ືອງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ�ວຽກງານ (ເຮັດເປັນຕາຕະລາງ); 
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III. ສະພາບລວມຂອງແຂວງ/ນະຄອນ. 

    3.1 ສະພາບລວມຂອງແຂວງ/ນະຄອນ: 

    ຂຽນກ�ຽວກັບທ�າແຮງທາງດ�ານທ່ີຕັ້ງພູມສາດ, ເປັນແຂວງ/ນະຄອນ ປະຕູເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ເປັນທາງຜ�ານເຂ້ົາ ສູ�ບັນ 

    ດາແຂວງຕ�າງໆ, ມີວັດທະນະທ�າ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ມີວັດຖຸບູຮານ, ປູສະນິຍະສະຖານ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກ�າ 

     ຕ�າງໆ...? 

- ຂຽນກ�ຽວກັບທ�າແຮງດ�ານຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດທ່ີຍັງບົ່ມຊ�ອນ,ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ມີແຫ່ຼງນ�້າ, ອາ 

ກາດ, ປະລິມານນ�້າຝົນ, ການຜະລິດກະສິກ�າ, ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ, ແຮ�ທາດ ແລະ ອື່ນໆ ມເີງ່ືອນໄຂແນວໃດ?. 
 

-   ມພີື້ນຖານໂຄງລ�າງທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ມີລະບົບຕາໜ�າງການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງເຊ່ັນ: ເສ້ັນທາງບົກ, ທາງນ�້າ 

  ແລະ ທາງອາກາດ, ມີລະບົບການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ມີລະບົບໄຟຟ�າ, ນ�້າປະປາ, ການຄ�າ, ການບ�ລິການ  

    ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ດ�ານການເງິນ, ທະນາຄານ ແລະ ການບ�ລິການທ�ອງທ�ຽວ ມີຄວາມສະດວກຄືແນວໃດ    

    ?. 

    3.2 ທີຕ່ັ້ງ ແລະ ພມູສນັຖານ: 

- ຂຽນກ�ຽວກັບດ�ານທ່ີຕັ້ງ: ຊື່ແຂວງ/ນະຄອນ, ຕັ້ງຢູ�ພາກໃດຂອງປະເທດ, ເສ້ັນແວງ,ເສ້ັນຂະໜານ, ເນ້ືອທ່ີລວມທັງ 

    ໝົດຈັກເຮັກຕາ ແລະຂຽນລາຍລະອຽດແຕ�ລະທິດຕິດກັບແຂວງໃດ? ໃສ�ໄລຍະຫ�າງທ່ີຕິດກັບແຕ�ລະແຂວງ/ນະ 

    ຄອນ?; 

- ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງສະພາບພື້ນທ່ີຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນເຂດແຂວງທ່ົງພຽງ, ພພູຽງ, ພສູູງ ຫລື ມ ີ

    ລັກສະນະພເິສດແນວໃດ?; 

- ຂຽນກ�ຽວກັບສະພາບດິນຟ�າ ອາກາດ, ປະລິມານນ�້າຝົນຕ�ປ່ ີແລະ ອືນ້ໆ ທາງທ�າມະຊາດ ( ເກັບຂ�ມູ້ນນ�າບົດສະຫ�ບ 

 ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ຊອກຮູ�ຕືມ່ ).  

      3.3 ດ�ານການປກົຄອງ:   

- ເປັນແຂວງ/ນະຄອນທ່ີເທ້ົາໃດຂອງປະເທດ, ປະກອບດ�ວຍຈັກເມືອງ, ມີຈັກກຸ�ມບ�ານ, ລວມມີຈັກບ�ານ ແລະ ມີຈັກ 

    ເມືອງທ່ີເປັນຈຸດສຸມພັດທະນາ (ເວ້ົາລະອຽດຫົວຂ�້ເນ້ືອໃນຂອງການພັດທະນາເວ້ົາເຖີງຫຍັງ)?; 

- ຂ�້ມູນດ�ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ: ດ�ານຈຸດພເິສດການດ�າລົງຊີວິດ, ຈ�ານວນປະຊາກອນຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ຊົນເຜ່ົາ

ຮີດຄອງປະເພນີ, ສາດສະໜາ, ການທ�າການຜະລິດຕົ້ນຕ� / ສ�າຮອງ. 

IV. ການຄູ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ທີດ່ນິແຕ�ລະປະເພດໃນປະຈບຸນັ. 

     ໃຫ�ບັນລະຍາຍກ�ຽວກັບລັກສະນະການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ, ວຽກການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນຂອງຂະ 

   ແໜງການລັດ; 

- ໃຫ�ບັນລະຍາຍກ�ຽວກັບສະພາບທ່ີພົນເດ່ັນໃນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ ທ່ີດິນແຕ�ລະປະເພດມເີນ້ືອທ່ີ 

   ເທ້ົາໃດ?  

- ໃຫ�ບັນລະຍາຍກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງປະຊາຊົນໄລຍະຜ�ານມາ  ( ຕາມ 8 ປະເພດທ່ີດິນ ແລະ ປະເພດທ່ີ 

   ດິນຍ�ອຍ ໃຫ�ເວ້ົາລະອຽດ)? 
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V. ທ�າແຮງດ�ານຕ�າງໆທີເ່ປນັເງືອ່ນໄຂເອືອ້ອ�ານວຍ ແລະ ບາງບນັຫາທີເ່ປນັຂ�ຈ້�າກດັໃນການພດັທະນາຂອງ 

    ເເຂວງ/ນະຄອນ: 

       1. ທ�າແຮງທີ່ເປນັເງືອ່ນໄຂເອືອ້ອ�ານວຍແກ�ການພດັທະນາ: 

   1.1 ດ�ານທ່ີຕັ້ງ; 

   1.2 ດ�ານທ�າມະຊາດ; 

   1.3 ດ�ານພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ; 

   1.4 ແຫລ�ງທ�ອງທ�ຽວທາງທ�າມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ; 

           1.5 ດ�ານກະສິກ�າ ແລະ ດ�ານອື່ນໆ ທ່ີເຫັນວ�າເປັນທ�າແຮງໃນການພັດທະນາຂອງແຂວງ/ນະຄອນ. 

     2. ບນັຫາທີເ່ປນັຂ�ຈ້�າກດັໃນການພດັທະນາຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ; 

VI. ການສ�າງແຜນຈດັສນັນ�າໃຊ�ທີດ່ນິຂັນ້ເເຂວງ/ນະຄອນ. 

 ໂດຍອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ/ນະຄອນ.......ທ່ີໄດ�ວາງອອກເພ່ືອການພັດທະນາແຕ�ນີ້ຮອດປ.ີ...........ຊຶ່ງ

ປະກອບດ�ວຍຈັກ.......? ຍຸດທະທີສ່�າຄັນຄື: 

1..........................; 

2.........................; 

3.......................... 
 

1. ການກ�ານດົເສັນ້ເຂດແດນຄຸ�ມຄອງຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ ແມ�ນໄດ�ອີງໃສ�ຂ�້ມູນຂອງກົມແຜນທ່ີແຫ�ງຊາດ,  ສ�ວນ  

    ການກ�ານົດເສັ້ນເຂດແດນຄູ�ມຄອງລະຫວ�າງ ເມືອງ, ກຸ�ມບ�ານ ແລະ ບ�ານ ແມ�ນອີງໃສ�ຂ�້ມູນການຈັດສັນຂັ້ນເມືອງ 

    ແລະ ຂ້ັນບ�ານ ແລ�ວສັງລວມເຂ້ົາເປັນເເຂວງ/ນະຄອນ (ຖ�າມີການປ�ຽນແປງກ�ໃຫ�ປັບ ໂດຍອີງໃສ�ຕາມສະພາບ  

    ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ)?. 

ໝາຍເຫດ: ສ�າຫັຼບແຂວງ/ນະຄອນ ທ່ີຍັງບ�່ມີການຈັດສັນທ່ີດິນມາກ�ອນ ການກ�ານົດເສ້ັນເຂດແດນຄູ�ມຄອງ

ລະຫວ�າງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນ ແມ�ນໃຫ�ອີງໃສ�ຂ�້ມູນຂອງກົມແຜນທ່ີແຫ�ງຊາດ ຫືຼ ແຂວງ/ນະຄອນ ທ່ີມີ

ການຈັດສັນທ່ີດິນ ແຕ�ຍັງບ�່ສ�າເລັດ (ເມືອງໃດສ�າເລັດກ�່ໃຫ�ເອົາຂ�້ມູນການຈັດສັນຂອງເມືອງນັ້ນໃສ� ແຕ�ຖ�າເມືອງໃດ

ຍັງບ�່ມີການຈັດສັນໃຫ�ເອົາຂ�້ມູນຂອງກົມແຜນທ່ີແຫ�ງຊາດ). 

2. ການກ�ານດົປະເພດທີດ່ິນຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ ( ອະທິບາຍຄວາມເປັນໄປໄດ� ກ�ຽວກັບ ການກ�ານົດປະເພດທ່ີດິນ 

 ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ມຈີັກປະເພດ, ປະເພດໃດເດ�?, ມເີນ້ືອທ່ີເທ່ົາໃດ? ); 

- ກ�ອນເຂ້ົາເນ້ືອໃນການກ�ານົດທ່ີດິນແຕ�ລະປະເພດໃຫ�ເອົານິຍາມກ�ຽວກັບປະເພດທ່ີດິນນັ້ນ ຕາມກົດໝາຍທ່ີດິນ

ໃສ�ກ�ອນແລ�ວຈື່ງພັນລະນາເຖີງເງ່ືອນໄຂ, ທາງເລືອກ ເພ່ືອອະທິບາຍເຫດຜົນ ແລະ ການຕັດສີນໃຈໃນການກ�ານົດ

ວາງແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ; 

2.1.......................... 
2.2.......................... 

2.3.........................ແລະ ອື່ນໆ; 
 

3. ການກ�ານດົເຂດທີດ່ິນຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ: ອະທິບາຍເຂດພື້ນທ່ີຕ�າງໆ ໂດຍເວ້ົາເຖີງຄວາມເປັນໄປໄດ� ໃນການກ�າ 

ນົດເຂດ ເປັນຕົ້ນແມ�ນ: ເຂດອະນຸລັກ, ເຂດນ�າໃຊ�ດິນ ( ເຂດການພັດທະນາ, ເຂດອຸດສາຫະກ�າ, ເຂດການຄ�າ ການບ�ລິການ 

ແລະ ອື່ນໆ); 



16 

 

- ການກ�ານົດເຂດຕາມເປ້ົາໝາຍການນ�າໃຊ� ຈະບ�ລ່ົງເລີກດ�ານເນ້ືອທ່ີແຕ�ລະເຂດ ເພາະເປັນເຂດໃຫຍ�.  ຕົວຢ�າງ: 

ເຂດອະນຸລັກປ�າໄມ� ອາດຈະມດີິນໄຮ�, ດິນສວນ, ດິນນາ ຫລື ດິນປະເພດອື່ນໆ ຂອງປະຊາຊົນນອນຢູ�ໃນເຂດ

ນັ້ນ, ແຕ�ກ�ແຕ�ມສະແດງໃນແຜນຈັດສັນເຂດ ເປັນເຂດອະນຸລັກປ�າໄມ� ແຕ�ມເປັນຕອນໃຫຍ�ກວມເລີຍ, ສວ�ນ

ສະພາບຕົວຈງີທ່ີມດີິນນ�າໃຊ�ເປ້ົາໝາຍອື່ນໆປະປົນຢູ�ນ�າ ກ�ໃຫ�ຂຽນລົງໃນຫົວຂ�ທ່ີ້ອະທິບາຍເຖີງການກ�ານົດເຂດ

ດັ່ງກ�າວ; 

3.1......................................................................................................................... 

3.2............................ແລະ ອື່ນໆ; 

4. ເຂດທີດ່ນິເຊົາ່ - ສ�າປະທານ: ຊອກເອົານິຍາມໃນກົດໝາຍໃສ� ຈາກນັ້ນກ�ຂຽນພັນລະນາເຖີງສະພາບການເຊ່ົາ-ສ�າ

ປະທານທ່ີດິນຕົວຈງີ ປະກອບມແີຜນທ່ີຂ�ມູ້ນ ແຍກແຕ�ລະຂະແໜງການພັດທະນາ ຖ�າມເີງ່ືອນໄຂຂ�ມູ້ນ ແລະ ສາມາດ

ສົມທົບກັບພາກສວ�ນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ກ�ານົດເຂດທ່ີດິນເຊ່ົາ-ສ�າປະທານໄວ� ເພ່ືອລົງທືນກ�ຕ�ອງໄດ�ອະທິບາຍດ�ານບວກ 

ແລະ ດ�ານລົບ, ເຫດຜົນທາງເລືອກ ແລະ ກ�ານົດແຕ�ມລົງແຜນທ່ີສະເພາະ ເປັນເຂດຮັບຮອງການພັດທະນາດ�ານໃດ

ດ�ານໜ່ືງແຮ�ໄວ�; 

4.1......................... 

4.2.......................ແລະອື່ນໆ; 
 

    - ໃຫ�ຊ�ອນຕາຕະລາງປະເພດທ່ີດິນໃສ� ໂດຍໃຫ�ລຽງລາຍຊື່ປະເພດທ່ີດິນຕາມລ�າດັບຕົວໜັງສືສາກົນຄ ື: 

      AZ =ດິນກະສິກ�າ, BZ = ດິນປຸກສ�າງ, CZ = ດິນວັດທະນະທ�າ, DZ = ດິນ ປກສ, ປກຊ, FZ = ດິນປ�າໄມ� 

           IZ = ດິນອຸດສາຫະກ�າ - ບ�່ແຮ�, RZ = ດິນຄົມມະນາຄົມ ແລະ WZ = ດິນບ�ລິເວນນ�້າ. 
 

ຕາຕະລາງເນືອ້ທີກ່ານຈດັສນັທີດ່ນິແຕ�ລະປະເພດ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ. 

 

ລ/ດ ປະເພດການນ�າໃຊ�ດນິ ລະຫດັການນ�າໃຊ�ດນິ ເນືອ້ທີ ່(ຮຕ) ຄດິເປນັເປເີຊນັ 

01 ດິນກະສິກ�າ AZ   

02 ດິນປຸກສ�າງ BZ   

03 ດິນວັດທະນະທ�າ CZ   

04 ດິນປ�ອງກັນຊາດ-ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ DZ   

05 ດິນປ�າໄມ� FZ   

06 ດິນອຸດສາຫະກ�າ-ບ�່ແຮ� IZ   

07 ດິນຄົມມະນາຄົມ RZ   

08 ດິນບ�ລິເວນນ�້າ WZ   

ລວມ    

 

ໃຫ�ແຕ�ມຮູບ ( Graphic ) ສະແດງເຖິງການຈັດສັນນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງແຂວງ/ນະຄອນພາຍຫັຼງໄດ�ຮັບການຈັດສັນທ່ີດິນ. 

VI.  ລະບຽບການໃນການຄຸ�ມຄອງ, ປກົປັກຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ. 

      ໃຫ�ອີງໃສ�ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບລວມຂອງແຂວງ ເຊ່ັນ: ເຂດອະນຸລັກປ�າໄມ�, ແຫລ�ງນ�້າ ແລະ ເຂດສະ 

ຫງວນແຄມນ�້າ, ເຂດສະຫງວນທາງ, ພື້ນທ່ີ ທ່ີມີຄວາມຄ�ອຍຊັນສູງ, ທ່ີດິນ 8 ປະເພດ ມມີາດຕາການຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກ 

ສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ�ແນວໃດ ? ແລະ ອ່ືນໆ. 



17 

 

 ເອກະສານແນບທ�າຍ: 

  ດ�ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ: 

- ຂ�້ຕົກລົງ ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕ້ັງຄະນະຊີ້ນ�າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນແຕ�ສູນກາງ ແລະ 

  ທ�ອງຖີ່ນ; 

- ການປະກອບທີມງານ; 

  ການກ�ານົດເວລາ: ໃຊ�ເວລາດົນປານໃດ?, ເວລາເລີ້ມຕ້ົນ ແລະ ສ�າເລັດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ   

  ( ໂດຍມີແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຊ�ອນທ�າຍ ); 

  ບັນດາເອກະສານຊ�ອນທ�າຍອື່ນໆ; 

  ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າມາເປີດໂຄງການຈັດສັນຂັ້ນເເຂວງ/ນະຄອນ; 

  ບົດບັນທຶກສະເໜີຜ�ານການປັບປຸງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ 8 ປະເພດຂອງແຕ�ລະເມືອງ; 

  ບັນຊີລາຍຊື່ລົງທະບຽນຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມການປັບປຸງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ 8 ປະເພດຂອງເມືອງ; 

  ປະກອບບັນດາແຜນທ່ີຕ�າງໆເຊັ່ນ: 

  1. ແຜນທ່ີ ພູມສັນຖານ ແຂວງ/ນະຄອນ; 

2. ແຜນທ່ີ ການປົກຄອງ ແຂວງ/ນະຄອນ ໂດຍແຍກໃຫ�ເຫັນເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງແຕ�ລະເມືອງ ແລະ ຈຸດທ່ີ   

   ຕັ້ງຂອງເມືອງ; 

                    3. ແຜນທີ ່ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນໃນປະຈບຸັນ ເເຂວງ/ນະຄອນ; 

   4. ແຜນທ່ີ ຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແຂວງ/ນະຄອນ; 

 5. ແຜນທ່ີ ສົມທຽບການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນປະຈຸບັນ ແລະ ແຜນທ່ີຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນເເຂວງ/ນະຄອນ; 

 6. ແຜນທ່ີເຂດສະເພາະເຊ່ັນ: ເຂດອະນຸລັກປ�າໄມ�ຕ�າງໆ, ເຂດໂຄງການສ�າປະທານ, ເຂດພັດທະນາ ແລະ        

       ເຂດອະນຸລັກອື່ນໆ ທ່ີເປັນຈຸດເດ່ັນຂອງເເຂວງ/ນະຄອນ; 

  ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະຫ�ບປິດໂຄງການຈັດສັນຂັ້ນເເຂວງ/ນະຄອນ; 

  ບັນຊີລາຍຊື່ລົງທະບຽນຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມສະຫ�ບປິດໂຄງການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ; 

  ປະກອບຮູບພາບການເຄ່ືອນໄຫວ, ຮູບພາບເຂດພັດທະນາ ແລະ ທ່ີຕັ້ງດ�ານທ�າແຮງຕ�າງໆ. 
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 ເອກະສານປະກອບ. 

I. ການຈດັພມີເອກກະສານ: 

 - ພີມ 1 ຊຸດ (ຈາກເຄ່ືອງພີມ); 

 - ອັດຕື່ມ 2 ຊຸດ ( ຈາກເຄ່ືອງອັດເອກະສານ )  ໃຫ�ເປັນກາແດງ 

 - ສະແກນໜ�າທີ່ມກີາແດງໄວ�. 

II. ແຜນທີ ່(ພມີສໃີສ�ເຈັຍ້ A3): 

 1. ແຜນທ່ີ ພູມສັນຖານ ແຂວງ/ນະຄອນ; 

2. ແຜນທ່ີ ການປົກຄອງ ແຂວງ/ນະຄອນ ໂດຍແຍກໃຫ�ເຫັນເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງແຕ�ລະເມືອງ ແລະ ຈຸດທ່ີຕັ້ງຂອງ  

    ເມືອງ; 

          3. ແຜນທ່ີ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນໃນປະຈບຸັນ ເເຂວງ/ນະຄອນ; 

 4. ແຜນທ່ີ ຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ແຂວງ/ນະຄອນ; 

5. ແຜນທ່ີ ສົມທຽບການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນປະຈຸບັນ ແລະ ແຜນທ່ີ ຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ເເຂວງ/ນະຄອນ; 

6. ແຜນທ່ີເຂດສະເພາະເຊ່ັນ: ເຂດອະນຸລັກປ�າໄມ�ຕ�າງໆ, ເຂດໂຄງການສ�າປະທານ, ເຂດພັດທະນາ ແລະ ເຂດອະນ ຸ      

   ລັກອື່ນໆ ທ່ີເປັນຈຸດເດ່ັນຂອງແຂວງ/ນະຄອນ; 

III. ການພມີປືມ້ 3 ຫວົ, ມອບໃຫ�: 

 1. ຫ�ອງວ�າການປົກຄອງເເຂວງ/ນະຄອນ     01 ຫົວ; 

 2. ພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ  01 ຫົວ (ພ�ອມດ�ວຍຂ�ມູ້ນ ເອເລັກໂຕນິກ Shap file); 

 3. ກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ         01 ຫົວ, (ພ�ອມດ�ວຍຂ�ມູ້ນ ເອເລັກໂຕນກິ Shap file); 
 

 ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງໄດ�ສ�າງ ປືມ້ຄູ�ມສືະບັບນີຂ້ື້ນ ເພ່ືອເປັນທິດທາງ ແລະ  ບ�ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ�ວຊິາ

ການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖ່ີນ ໃນໄລຍະເບ້ືອງຕົ້ນນີໃ້ຫ�ໄດ�ຮັບຜົນດ,ີ ປືມ້ຄູ�ມສືະບັບນີ ້ຈະຕ�ອງໄດ�ປັບປຸງໃຫ�ດີຂື້ນຕື່ມອີກ 

ໃຫ�ກາຍເປັນປື້ມຄູມ ືເພ່ືອຮັບໃຊ�ວຽກງານສ�າຫລວດຈັດສັນ, ແບ�ງເຂດ, ແບ�ງປະເພດ ແລະ ສ�າງແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ

ທ່ີເປັນເອກກະພາບ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໃນຕ�່ໜ�າ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 

ລັດຖະບານ                                      ເລກທ.ີ........../........... 

                           ທ່ີ.....................,ວັນທີ................ 

 

(ຮ�າງ) ຂ�້ຕກົລົງ 

ວ�າດ�ວຍການຮບັຮອງເອາົແຜນຈດັສນັການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນໆ.................... 
 

 - ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການປົກຄອງທ�ອງຖ່ີນ ສະບັບເລກທ ີ03/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003; 

 - ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທ່ີດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003; 

- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ�ອມ ສະບັບ   

 ເລກທີ ........../ກຊສ, ລົງວັນທີ ......./...../........ວ�າດ�ວຍການ ແຕ�ງຕັ້ງ ..…; 

 - ອີງຕາມ ໃບສະເໜີຂອງ ເຈ້ົາແຂວງ/ນະຄອນ, ສະບັບເລກທ.ີ...............ລົງວັນທີ...................... 
 

                     ລດັຖະບານຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1: ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນໆ.....ສະບັບເລກທີ....ລົງວັນທີ.......; 
 

ມາດຕາ 2: ມອບໃຫ�ບັນດາພະແນກການ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນ, ເມືອງ, ບ�ານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ປະຊາຊົນ 

ແລະ ທຸກພາກສ�ວນຕ�າງໆ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຈົ່ງຮັບຮູ� ແລະ ຄຸ�ມຄອງນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ແລະ ສອດຄ�ອງຕາມແຜນ 

ຈັດສັນທ່ີດິນ ສະບັບນີ,້ ທຸກການປ�ຽນແປງປະເພດການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຈະຕ�ອງໄດ�ຜ�ານການພິຈາລະນາຈາກຂະແໜງ 

ການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ນ�າສະເໜີໃຫ�ຂັ້ນເທິງ ອະນຸຍາດຕາມລະບຽບຫລັກການ; 
 

ມາດຕາ 3: ຂ�້ຕົກລົງສະບັບນີ ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນ�າໃຊ�ໄດ� ນັບແຕ�ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. 

                     

              ລດັຖະບານ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງ/ນະຄອນ.............                     ເລກທີ.........../ພຊສ....... 

                                  ທ່ີ..............,ວັນທີ................ 

 

(ຮ�າງ) ໃບສະເໜ ີ

 

  ຮຽນ:  ທ�ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ.ີ..........................ທ່ີນັບຖື; 

  ເລ່ືອງ: ຂ�ອະນຸມັດລົງລາຍເຊັນ ໃສ�ຂ�ຕ້ົກລົງຮັບຮອງແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນໆ..... 

                                    

- ອີງຕາມ ຂ�ຕ້ົກລົງ……….ສະບັບເລກທ.ີ......../...., ລົງວັນທີ.......ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ  

  ຂອງພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ…………….....; 

- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ………   ສະບັບເລກທີ........./.........., ລົງວັນທີ.......ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງ............; 

- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະເໜີຜ�ານແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ທ່ີມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການກ�ານົດເຂດ     

  ແລະ ປະເພດການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຄັ້ງວັນທີ……......................; 

 - ອີງຕາມ ໃບສະເໜີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມແຂວງ/ນະຄອນ, ສະບັບ  

            ເລກທີ.............., ລົງວັນທີ................... 
 

 ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນ................, ຂ�ຖືເປັນກຽດລາຍງານ ມາຍັງທ�ານຊາບວ�າ ໃນສົກປ ີ..........-

...... ຂະແໜງທ່ີດິນ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ເມືອງ ໄດ�ສົມທົບກັນລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນການນ�າໃຊ�

ທ່ີດິນ ລະດັບແຂວງ/ນະຄອນໆ..................  ເຊ່ີງເລ້ີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ�ວັນທີ............ເຖີງວັນທີ...................

ມາເຖ່ີງປະຈບຸັນນີແ້ມ�ນໄດ�ສ�າເລັດລົງຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກ ຂ�້ຕົກ 

ລົງວ�າດ�ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນແຂວງ/ນະຄອນໆ........ 

ສະບັບເລກທ.ີ........,ລົງວັນທີ.........ເພ່ືອໃຫ�ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນດັ່ງກ�າວ ເປັນນິຕິກ�າ ແລະ ຜົນສັກສິດ, ນ�າໃຊ�ຕາມລະບຽບ

ກົດໝາຍ. 
 

 ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານພຈິາລະນາຕາມເຫັນສົມຄວນດ�ວຍ 

                                    ຮຽນມາດ�ວຍຄວາມນັບຖືຢ�າງສູງ 

                ເຈົາ້ແຂວງ/ນະຄອນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

 

ແຂວງ/ນະຄອນ................. 

ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 

ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ                               ເລກທ.ີ........./............. 

                         ທີ................, ວັນທີ....................... 

 

(ຮ�າງ) ໃບສະເໜ ີ

 

  ຮຽນ: ທ�ານ ເຈ້ົາແຂວງ/ນະຄອນ....................................................ທ່ີນບັຖື; 

  ເລ່ືອງ: ສະເໜີທ�ານ ຄົ້ນຄວ�າ ລຽບລຽງ ແລະ ນ�າສະເໜີເຖີງລັດຖະບານ ເພ່ືອອອກຂ�ຕ້ົກລົງຮັບຮອງແຜນ

          ຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນໆ......................; 

 

- ອີງຕາມ ຂ�ຕ້ົກລົງ……….ສະບັບເລກທ.ີ......../...., ລົງວັນທີ.......ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ  

  ຂອງ ພະແນກ ຊສ ແຂວງ/ນະຄອນ……………; 

- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ………   ສະບັບເລກທີ........./...., ລົງວັນທີ.......ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງ............; 

- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະເໜີຜ�ານແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການກ�ານົດ    

  ເຂດ ແລະ ປະເພດການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຄັ້ງວັນທີ……………………… 

 

 ເພ່ືອເຮັດໃຫ�ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນໆ..................ມຜີົນສັກສິດ ແລະ ນ�າໃຊ�ຖືກຕ�ອງຕາມລະ 

ບຽບຫລັກການ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມແຂວງ/ນະຄອນ...................... ຂ�ຮຽນສະເໜີ

ມາຍັງ ທ�ານເຈ້ົາແຂວງ/ນະຄອນ............ ເພ່ືອຄ້ົນຄ�ວາ, ລຽບລຽງຂ�ມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ

ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ເພ່ືອນ�າສະເໜີເຖ່ີງ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາອອກຂ�ຕ້ົກລົງຮັບຮອງແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງ 

ແຂວງ/ນະຄອນ.............;ສະບັບເລກ........ລົງວັນທີ............ 

 

ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ�ວຍ 

      ຮຽນມາດ�ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ�າງສູງ. 

     

                    ຫົວໜ�າ 

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມແຂວງ/ນະຄອນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 

(ຮ�າງ) ບດົບນັທກຶກອງປະຊມຸ 

ຜ�ານການປບັປງຸແຜນຈດັສນັການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ 8 ປະເພດ ຂອງເມອືງ....................... 
ແຂວງ/ນະຄອນ .................................. 

  

- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ�າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ�ອມ ສະບັບເລກ 

  ທີ 3058/ກຊສ, ລົງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2012 ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຈັດສັນ ແລະ 

  ພັດທະນາທີ່ດິນ. 

- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ�ອມ ສະບັບເລກທີ   

   ....../ກຊສ, ລົງວັນທີ..................ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນ ຂ້ັນແຂວງ/ນະຄອນ; 

       - ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງຂອງ ທ�ານ ເຈ້ົາແຂວງ/ນະຄອນ............................... ວ�າດ�ວຍການປັບປຸງແຜນຈັດສັນ 

   ທ່ີດິນ 8 ປະເພດຢູ�ແຕ�ລະເມືອງ, ແຂວງ/ນະຄອນ .............................. 
           

 ດັ່ງນັ້ນ,  ໃນເວລາ........... ໂມງ  ຂອງວັນທີ .................    ຢູ�ທີ່ຫ�ອງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ 

ສີ່ງແວດລ�ອມ ເມືອງ...................... ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນເພື່ອຜ�ານແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ 8 ປະເພດ ຂອງເມືອງ

............................, ແຂວງ/ນະຄອນ..............................   ໂດຍພາຍໃຕ�ການເປັນປະທານຂອງ ທ�ານເຈົ້າ

ເມືອງ/ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ....................ມີຫົວໜ�າຫ�ອງການ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມເມືອງ, ວິຊາ

ການ  ສູນກາງ, ແຂວງ/ນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ພາກສ�ວນທ່ີກຽ່ວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ ມີ............ທ�ານ (ມີລາຍຊຄືັດຕິດ). 
 

 ຜ�ານການລາຍງານກຽ່ວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປັບປຸງແຜນການຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ຂອງເມືອງ....................

ເຊີ່ງປະກອບມີ..........ກຸ�ມບ�ານ, ມີຈ�ານວນ........ບ�ານ ໂດຍລວມແລ�ວທີ່ປະຊຸມໄດ�ຕົກລົງ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ

ກັນດັ່ງນີ:້   

1) .......................................................................................................... 

2) ............................................................................................................. 

3) ............................................................................................................. 

 

          ກອງປະຊຸມໄດ�ປິດລົງໃນເວລາ.......... ໂມງ   ຂອງວັນດຽວກັນດ�ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ.  
 

 ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ�ເຮັດບົດບັນທຶກສະບັບນີໄ້ວ�ເພ່ືອເປັນບ�ອນອີງ  ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  ໃນຂັ້ນຕ�ໄ່ປ. 

                                                                             ທີ່................, ວນັທີ................ 

             ປະທານກອງປະຊມຸ                                                                ຜູ�ບນັທກຶ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

     

(ຮ�າງ) ບດົບນັທກຶ 

ກ�ຽວກບັການວາງແຜນຈດັສນັ, ກ�ານດົເຂດ ແລະ ການກ�ານດົປະເພດທີດ່ນິ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ... 
 

 ໃນວັນທີ...................... ......... ເວລາ........... ໂມງ, ໄດ�ປຶກສາຫາລກື�ຽວກັບການວາງແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ, 

ກ�ານົດເຂດ ແລະ ກ�ານົດປະເພດທ່ີດິນ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ..................... ໂດຍປະກອບມທີ�ານຫົວໜ�າພະແນກ ທ່ີຕາງ

ໜ�າມາຈາກພະແນກການກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ຄະນະທີມງານວິຊາການທີ່ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນເຂ້ົາຮ�ວມໃນ

ການຄົ້ນຄ�ວາປຶກສາຫາລືຮ�ວມກັນກັນ ຢູ�ທ່ີ................................... 

 ຜ�ານການຄົ້ນຄວ�າ ໄດ�ມີຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນ ກ�ຽວກັບການວາງແຜນຈັດສັນ, ກ�ານົດເຂດ, ກ�ານົດປະເພດ

ທ່ີດິນ ແລະ ສ�າງແຜນທ່ີການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ດັ່ງກ�າວເພ່ືອເຮັດໃຫ�ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ທ່ີດນີຖືກຕ�ອງ, 

ສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ, ລະບຽບການ ແລະ ເຫມາະສົມກັບສະພາບຄວາມ

ເປັນຈິງ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ໃຫ�ມີການພັດທະນາທາງດ�ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ�າງຮອບດ�ານ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ�ຄົ້ນຄ�ວາປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ມີຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນໃນການກ�ານດົເຂດ ແລະ ປະເພດທ່ີ

ດິນ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ............... ອອກເປັນ 3 ເຂດ ແລະ ...............................ປະເພດດັ່ງນີ ້: 

1) ເຂດທີດ່ນິອະນລຸກັ: ............................................................................................... 

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

2) ເຂດທີດ່ນີນ�າໃຊ�:.................................................................................................... 

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

3) ເມືອງຈດຸສມູພດັທະນາ:............................................................................................ 

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

1. ການກ�ານດົປະເພດທີ່ດນິຂອງແຂວງ/ນະຄອນ: 

1.1  ການກ�ານດົປະເພດດນິກະສກິ�າ :.................................................................................. 

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

1.2 ການກ�ານດົປະເພດທີດ່ິນປກຸສ�າງ: :............................................................................... 

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

1.3 ການກ�ານດົທີດ່ນິວດັທະນະທ�າ : :................................................................................. 

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

1.4  ດິນປ�ອງກນັຊາດ,ປ�ອງກນັຄວາມສະຫງ�ບ: :...................................................................... 

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

1.5  ການກ�ານດົປະເພດທີດ່ນິປ�າໄມ�: :................................................................................. 

1.6 ດນິອຸດສາຫະກ�າ: :................................................................................................. 

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

1.7 ການກ�ານດົທີດ່ນິໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ງ: :................................................................... 
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      ...................................................................................................................... 

1.8 ການກ�ານດົທີດ່ນິບ�ລິເວນນ�າ້: :..................................................................................... 

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

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິງໄດ�ສ�າງບົດບັນຖືກສະບັບນີຂ້ື້ນເພ່ືອເປັນບ�ອນອີງໃນການວາງແຜນຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ພາຍ

ໃນແຂວງ/ນະຄອນ.................................. 

ທີ ............. ວັນທີ...................... 

ປະທານກອງປະຊມຸ                 ຫວົໜ�າທມີງານ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 
 

ບດົບນັທກຶ 

ກ�ຽວກບັການຜ�ານບດົແຜນຈດັສນັການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ................. 
 

 ໃນຕອນ............................ເວລາ................ໂມງ.............ນາທີ ຂອງວັນທີ....................... 

ເດືອນ...............ປ.ີ............... ສະຖານທ່ີ............................................................................ 

ໄດ�ເປີດກອງປະຊຸມ.....................ຂື້ນ ໂດຍພາຍໃຕ�ການເປັນປະທານຂອງທ�ານ.............(ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ໜ�າ

ທ່ີຕ�າແໜ�ງ) 

 ມບີັນດາທ�ານທ່ີຕາງໜ�າ...........................( ຜູ�ແທນ ແລະ ແຂກທ່ີຖຶກເຊີນ ) ເຂ້ົາຮ�ວມທັງໝົດ..............

ທ�ານ, ຍິງ.........ທ�ານ (ລາຍລະອຽດມລືາຍຊື່ຄັດຕິດບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ ). 
 

I. ຈດຸປະສງົ. 

1. ເພ່ືອກ�ານົດເອົາເຂດ.............................................................................................. 

2. ເພ່ືອກ�ານົດເອົາປະເພດ.......................................................................................... 

II. ເນືອ້ໃນ ( ໃຫ�ເວົາ້ລາຍລະອຽດຂອງຈດຸປະສງົ ). 

1. ການກ�ານົດເຂດ. 

1.1 ເຂດອະນຸລັກ.................................................................................................. 

1.2 ເຂດນ�າໃຊ�………………………………………………………………………………………. 

1.2 ເຂດພັດທະນາ……………………........……………………………………………………….. 

 2. ການກ�ານດົປະເພດ. 

2.1 ດິນກະສິກ�າ.................................................................................................... 

2.2 ດິນປຸກສ�າງ.................................................................................................... 

2.3 ດິນອ່ືນໆ (ໃນ 8 ປະເພດທີດິ່ນ ) 

III. ຄ�າເຫນັຊີນ້�າຂອງປະທານ. 

1..................................................................................................................... 

2..................................................................................................................... 

3..................................................................................................................... 
 

ກອງປະຊຸມໄດ�ດ�າເນີນໄປເປັນເວລາ.........ວັນ ແລະ ສ້ີນສຸດລົງໃນເວລາ........ໂມງ............ນາທີ......... 

ຕອນ.............ຂອງວັນທີ....................ເດືອນ....................ປ.ີ............................. 

             ທີ່ ............ ວັນທ ີ............. 

ປະທານກອງປະຊມຸ          ຜູ�ບນັທກຶ 
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ບດົທ ີ4 

ການນ�າໃຊ�ໂປແກມ ໂປຮແກມຼ Arc-GIS 

ເຂົ້າໃນວຽກງານການຈດັສນັທີດ່ນິ 
  

l.  ການນ�າໃຊ�ໂປແກມ ໂປຮແກມຼ Arc-GIS 

    1. ວທິກີານຕດິຕັ້ງໂປຮແກມ ArcGIS 10.XXX. 

        1.1 ການຕດິຕັງ້ ArcGIS Desktop. 
 

    ກ�ອນຈະຕິດຕັ້ງໂປຮແກມ ArcGIS 10. XXX. ເຮົາຕ�ອງກວດກາເບ່ິງກ�ອນວ�າມີໂປຮແກມ Version ເກົ່າຄ�າງຢູ� ຫືຼ 

ບ�່ໂດຍວິທີການກວດກາໂປຮແກມ Version ເກົ່າແມ�ນເຮັດດັ່ງຂ້ັນຕອນລຸ�ມນີ:້ 

    ຄີກເຂົ້າໄປທີໂຟນເດີຂອງໂປແກມທ່ີຈະຕິດຕ້ັງຄິກທີ Icon                               ແລ�ວຈະພົບດັ່ງຮູບພາບລຸ�ມນີ້

ໝາຍຄວາມວ�າບ�່ມີ Versionໃດຄ�າງຢູ�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫັຼງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປທີໂຟນເດີ                ຈະພົບ File ດັ່ງນີ້:                 ຄິກທີແລ�ວຈະ 

ຄິກ Next ໄປຕະຫຼອດ, ເລືອກ Iaccept liencse ຫັຼງຈາກນັ້ນເລືອກ Complete ຄິກ Next ໄປຈົນພົບຄ�າວ�າ Install 

ແລະກົດ Install ຈົນກວ�າຈະຕິດຕ້ັງສ�າເລັດຈະພົບຄ�າວ�າ Finish ດັ່ງຮູບລຸ�ມນ້ີ: 
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ກົດໃສ� Finish ແມ�ນສ�າເລັດການຕິດຕັ້ງ ArcGIS Desktop ຫັຼງຈາກນັ້ນໃຫ�ເລືອກເອົາ Advanced (Arcinfo) 

Concurent Use ແລ�ວກົດ OK ດັ່ງຮູບລຸ�ມນ້ີ: 
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1.2 ການຕດິຕັງ້ລາຍເຊນັໂປຮແກມ Arc GIS. 

ເມ່ຶອເຮົາຕິດຕັ້ງ ArcGIS Desktop ແລ�ວແມ�ນໃຫ�ລົງລາຍເຊັນຄິກເຂົາໄປທີໂຟນເດີ 

ແລ�ວຄິກເຂົ້າໄປທີໂຟນເດີຫັຼງຈາກນັ້ນຄີກທ ີ                          ແລ�ວຄິກທີ                ດັ່ງຮູບລຸ�ມນ້ີ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກົດ Stop ແລ�ວກົດ OK 
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  ຫັຼງຈາກນັ້ນເຂົາໄປແປງ File ໃຫ�ເປັນຊ່ື Computer ເຮົາເຂ້ົາໄປທີໂຟນເດີດ່ັງນ້ີ: 

ໃຫ�ແປງ File                ຄີກເຂົາໄປ            ໃຫ�ເຮົາລືບ this_host ແລ�ວເອົາຊື່ຂອງ Computer ຂອງເຮົາພີມໃສ�

ຕົວຢ�າງຊື່ຄອມ                               ໃຫ�ກົດອອກແລ�ວ Save ຈະໄດ�ດັ່ງຮູບລຸ�ມນ້ີ:  

 

 

 

 

 

 

 

  

ຫັຼງຈາກນັ້ນໃຫ� Copy 2 File             ໄປໃສ�ໃນໂຟນເດີ້ດັ່ງນີ:້ 

ເຂ້ົາໄປທີ 

 

 ຄິກຂວາ Pasteດັ່ງຮູບລຸ�ມນ້ີ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ຫັຼງຈາກນັ້ນຄິກ Start         All program                         ກົດເລືອກທີ             

ກົດຄິກໃສ�                                   ແລ�ວກົດ Satop             Ok  ຈະເຫັນດ່ັງຮູບລຸ�ມນີ:້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     ເມືອມີການຕິດຕັ້ງລາຍເຊັນແລ�ວຫັຼງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປທີ Start         All program         ArcGIS 

                                ຄິກເຂົາໄປທີແລ�ວຈະພົບດັ່ງນີ:້ 

     - ຄີກໃສ�ທີ Desktop ແລ�ວເລືອກເອົາ  Ad vanced(Arcinfo) Concurrent Use ຈະໄດ�ດັ່ງຮູບລຸ�ມນ້ີ:                                         

    

 

ຄີກທີ                ແລ�ວປ�ຽນ Not_Set ເປັນຊ່ືຄອມພິວເຕີເຮົາ

ຕົວຢ�າງຊື່ຄອມ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ຫັຼງຈາກນັ້ນກົດ OK ຖືວ�າສ�າເລັດການຕີດຕັ້ງລາຍເຊັນ 
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1.3  ໜ�າຕ�າງໂປຮແກມ. 

ເມ່ືອຕິດຕັ້ງໂປຮແກມແລະລາຍເຊັນສ�າເລັດກ�່ເປິດໂປຮແກມຂື້ນມາເຂົາໄປທີ Start                All program   

ArcGIS                        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໜ�າຕ�າງຂອງໂປແກມ ArcGIS 10.xxx 

      1.4  ການເປດີ Extension ຂອງໂປຮແກມ. 

      ເມືອເຮົາມີການຕິດຕັ້ງໂປຮແກມແລ�ວກ�ອນອ່ືນເຮົາຕ�ອງມີການເປີດ Extension ກອ�ນເພື່ອຈະໃຫ�ມັນໃຊ�ງານໄດ� 

ຄີກເຂົາໄປທີ Custommize     Extensions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫັຼງຈາກນັ້ນເປີດຄິກເປີດ Extensions ດັ່ງຮູບຂ�າງເທີງແລ�ວກົດ Close. 

2. ການສ�າງຖານຂ�ມ້ນູທີຈ່ັດເກບັໃນວຽກງານຈດັສັນ ແລະ ບນັດາ Data Baes, SHP ແລະ ອືນ່ໆ. 

ການສ�າງຖານຂ�້ມູນ ແລະ ສ�າງບ�ອນເກັບໄວ�ຂ�້ມູນແມ�ນມີຈຸດປະສົງດ່ັງນ້ີ: 

- ເພື່ອໃຫ�ເປັນຄວາມເອກະພາບກັນສ�າລັບຜູ�ໃຊ�. 

- ເພ່ືອໃຫ�ມີການເຂ້ົາເຖິງຂ�້ມູນໄດ�ງ�າຍ. 
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- ເພ່ືອໃຫ�ຜູ�ໃຊ�ທ່ີຈະໃຊ�ໃນຕ�່ໄປເຂົ້າໃຈໃນການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນ. 

- ເພ່ືອໃຫ�ເຂ້ົາໃຈງ�າຍໃຫ�ແກ�ຜູ�ສັງລວມຂ�້ມູນ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ. 

 ໂຄງປະກອບສ�າງຖານຂ�ມ້ນູ ແລະ ບ�ອນຈດັເກບັໃນວຽກງານຈດັສັນທີດ່ນິຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ. 

 ການສ�າງ Folder ເກັບໄວ�ຂ�້ມູນຂອງຂ້ັນແຂວງ: 

ຕົວຢ�າງ: ການສ�າງ Folder ການເກັບໄວ�ຂອງຂ�້ມູນການຈັດສັນທ່ີດິນຂັ້ນແຂວງ 1 ແຂວງ/ນະຄອນ. 
 

ໂຄງສ�າງການເກບັໄວ�ຂ�ມ້ນູຂັນ້ແຂວງ/ນະຄອນ 

 

 

 

 

 

 

 

                

  = ລວມຂ�້ມູນການສ�າຫຼວດ. 

                                                           = ເກັບຂ�້ມູນແຜນທ່ີ ແລະ Layout. 

                                                                = ຂ�້ມູນການລົງສ�າຫຼວດຈາກ GPS. 

                                                                = ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວ. 

                                                                = ຂ�້ມູນພາບຖ�າຍຕ�າງໆຂອງ GIS. 

                                                                = ຂ�້ມູນເອກະສານທຸກຢ�າງຂອງແຂວງ/ນະຄອນ. 

2.1  ອະທບິາຍ ແລະ ໃຈແຍກແຕ�ລະໂຟນເດ ີຂອງການເກບັມ�ຽນຂ�ມ້ນູ. 

 ກ. ໂຟນເດີຂ້�ມ້ນູການສ�າຫວຼດ. 

                                     

                                                                   = ກ�ອງຂ�້ມູນເຂດຄຸ�ມຄອງແຕ�ລະເມືອງຂອງແຂວງ/ນະຄອນ 

                                                              = ກ�ອງຂ�້ມູນເຂດຄຸ�ມຄອງ ແຂວງ/ນະຄອນ 

                                                              = ກ�ອງຂ�້ມູນເຂດຄຸ�ມຄອງແຕ�ລະກຸ�ມບ�ານ   

                                                              = ກ�ອງຂ�້ມູນເຂດຄຸ�ມຄອງແຕ�ລະບ�ານ                                  

                                                                = ກ�ອງຂ�້ມູນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຂອງແຂວງ/ນະຄອນ                                                                               

                                                                = ກ�ອງຂ�້ມູນແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ  

                                                              = ກ�ອງຂ�້ມູນຈຸດທີຕ່ັ້ງແຕ�ລະເມືອງ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນ             

                                                  = ກ�ອງຂ�້ມູນຈຸດທີຕ່ັ້ງ ແຂວງ/ນະຄອນ 

                                             = ກ�ອງຂ�້ມູນຈຸດທີຕ່ັ້ງແຕ�ລະບ�ານ 

                                                                         

XXX_Provincial Land 
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ຂ. ໂຟນເດເີກບັຂ�ມ້ນູແຜນທີ ່ແລະ Layout. 

                                                   - ແຜນທ່ີພູມສັນຖານ ຫືຼ ສາມມິຕິຕ�າງໆ; 

                                                            - ແຜນທີຂອບເຂດການຄຸ�ມຄອງຕ�າງໆ; 

                                                            - ແຜນທ່ີປະຈຸບັນ ແລະ ຈັດສັນທ່ີດິນ;  

                                                            - ແຜນທ່ີ ທ່ີໄດ�ຈາກການສ�າງຕ�າງໆຂອງ GIS.  

                                                               

ຄ. ກ�ອງຂ�ມ້ນູການລງົສ�າຫວຼດຈາກ GPS. 

 

                                        - ຂ�້ມູນຕົວຈິງຈາກການສ�າຫຼວດທາງພາກສະໜາມ GPS. 

                                        - ຂ�້ມູນທ່ີເປັນຕົວເລກ GPS. 

                                        - ຂ�້ມູນທີມີການຄິດໄລ� ຫືຼ ດັດແກ�ຂອງ GPS. 

                                        

ງ. ກ�ອງຮບູພາບການເຄືອ່ນໄຫວພາຍໃນວຽກງານການຈດັສນັທີ່ດນິຂອງແຂວງ/ນະຄອນ. 

                                         - ຮູບພາບການລົງສ�າຫຼວດພາກສະໜາມ. 

                                         - ຮູບພາບການປະກອບສ�ວນຂອງປະຊາຊົນ. 

                                         - ຮູບພາບບັນດາກອງປະຊຸມຕ�າງໆ. 

 

ຈ. ກ�ອງຂ�ມ້ນູພາບຖ�າຍຕ�າງໆຂອງ GIS. 

 

                                            - ຂ�້ມູນຈາກພາບຖ�າຍທາງອາກາດ,ດາວທຽມ….. 

                                            - ຂ�້ມູນໄດ�ຈາກ Landsat ຕ�າງໆ… 

                                            - ຂ�້ມູນທ່ີຈາກການຄື້ງແຜນທ່ີຕ�າງໆ. 

-  ຂ�້ມູນແຜນຝັງເມືອງເປັນ JPEG ແລະ ຂ�້ມູນຕ�າງໆທ່ີໄດ�ມາຈາກ

ຂະແໜງການຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນ. 

ສ. ກ�ອງຂ�ມ້ນູເອກະສານທກຸຢ�າງຂອງແຂວງ/ນະຄອນ. 

                                       ສັງລວມເນື້ອທ່ີຈັດສັນ 

 - ຂ�້ມູນບັນດາເອກະສານຕ�າງໆຂອງແຂວງ/ນະຄອນ                                                            ບົດພາເວີພອນ 

                                                                                      ບົດລາຍງານ 

                                                                                      ປື້ມແຜນຈດັສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ 
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  ຕາຕະລາງຖານຂ�ມ້ນູລະດບັ 2 ຂອງວຽງກງານຈດັສັນ້ທີ່ດນິ  

I_COD
E 

I_name
_E 

I_name_I PCODE P_name_E P_name_L D_CODE D_name_E D_name_L GCODE G_name_E G_name_L VCODE V_name_E V_name_L 

ລະຫດັ 

ປະ 

ເທດ 

ຊື່ ປະ 

ເທດ

ພາສາ

ອງັກດິ 

ຊື່ ປະ 

ເທດ

ພາສາອ

ລາວ 

 

ລະຫດັ

ແຂວງ 

 

ຊືແ່ຂວງ 

ພາສາອງັກິດ 

ຊືແ່ຂວງ 

ພາສາລາວ 

ລະຫດັ

ເມອືງ 

ຊືເ່ມືອງ 

ພາສາອງັກິດ 

ຊືເ່ມືອງ 

ພາສາລາວ 

ລະຫດັ

ກຸ�ມ 

ຊືກຸ່�ມພາສາ

ອງັກດິ 

ຊືກຸ່�ມພາສາ

ລາວ 

ລະຫດັ

ບ�ານ 

ຊືບ່�ານ ພາສາ

ອງັກດິ 

ຊືບ່�ານພາສາ

ລາວ 

 

 ຮບູແບບການສ�າງເຊບຟາຍໃນຖານຂ�ມ້ນູທີຈ່ະໃຊ�ໃນການແຕ�ມວຽກງານຈດັສນັທີ່ດນິ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ມດີັງ່ນີ ້

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. ຮບູແບບໂຄງສ�າງການນ�າໃຊ�ຊັນ້ເລເຢ ີແລະ ລະບບົໂຄງສ�າງຖານຂ�ມ້ນູຂອງວຽກງານຈດັສນັນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ. 

       3.1 ຊັນ້ເລເຢຂີອງທີຕ່ັງ້ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງແຂວງ/ນະຄອນ. 

 

 

 

      3.2 ຊັ້ນເລເຢຂີອງທີຕ່ັງ້ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງເມອືງ. 

PCODE P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L 
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      3.3 ຊັນ້ເລເຢຂີອງທີຕ່ັງ້ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງກຸ�ມບ�ານ. 

PCODE P_name_E P_name_L P_name_L DCODE D_name_E D_name_L GCODE G_name_E G_name_L 

          

          

     3.4 ຊັນ້ເລເຢຂີອງທີຕ່ັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງບ�ານ. 

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 

 

 

           

3.5 ຊັ້ນເລເຢຂີອງຂ�ມ້ນູປະເພດການນ�າໃຊ�ທີດ່ິນ. 

 ຊັ້ນເລເຢີຂ�້ມູນປະເພດທ່ີດິນລະດັບ ທີ 1 ແລະ ທີ 2 

 

P_CODE D_CODE G_CODE V_CODE LU_GCODE LU_Gname_E LU_Gname_L LU_VCODE LU_Vname_E LU_Vname_L Area 

           

 

 ໝາຍເຫດ: ເຕັກນິກຕ�າງໆ ໃນການແຕ�ມແຜນທ່ີ ແລະ ດັດແກ�ບັນດາຂ�ມູ້ນຂອງວຽກງານການຈັດສັນທ່ີດິນ ຂັ້ນ

ແຂວງ/ນະຄອນ, ການກ�ານົດຊື,່ ລະຫັດ, ສີ ຂອງປະເພດທ່ີດິນ, ການໃຊ�ລະຫັດຂອງ ແຂວງ / ນະຄອນ, ເມືອງ, 

ກຸ�ມບ�ານ ແລະ ບ�ານ ແມ�ນໃຫ�ປະຕິບັດຄກືັນກັບຂັ້ນບ�ານ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ. 

 

 

 

 


