      -     5  ! !





"#   $ ()
#% ,

 #

 2013

ຄໍານໍາ
ປື້ມຄູ່ມືການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ເປັນເຄື່ອງມືພື້ນຖານ ໃຫ້ນັກວາງແຜນການ
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນັກວາງແຜນການຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ກໍຄືການ
ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງເມືອງ, ສາມາດໝູນໃຊ້ ເຂົ້າໃນ
ການວາງແຜນຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງຊາດ

ປີື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ໄດ້ຖືກປັບປຸງຂຶ້ນມາໃຫມ່ ໂດຍມີເນື້ອໃນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການວາງແຜນພັດທະນາ ທີ່
ອີງໃສ່ສະພາບພື້ນທີ່ແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ
ຈໍາກັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສົມດູນ ຂອງການ
ພັດທະນາລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ/ເຂດແຄວ້ນ, ເມືອງ ແລະບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ມີຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາ ທີ່ເປັນ
ລະບົບ ແລະມີຄວາມຍືນຍົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປື້ມຄູ່ມືຍັງຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້
ແກ່ນັກວາງແຜນການຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ນໍາໄປປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດດຶງດູດທຶນຈາກແຫລ່ງ
ຕ່າງໆ ມາຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ; ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ນັກວາງແຜນການ ເຂົ້າໃຈຂະບວນການ ແລະ ລະບົບການວາງ
ແຜນການ ຂອງປະເທດເຮົາ ຄືການວາງແຜນແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ລຸ່ມຂຶນ
້ ເທິງ

ຈຸດທີ່ມີການປັບປຸງ ແລະ ເພີ້ມເຂົ້າໃຫມ່ມີຄ:ື ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ໂດຍຜ່ານລະບົບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ດ້ານ
ພູມສັນຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເປີດ (ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເປີດຈາກອິນເຕີແນັດ) ເປັນຕົນ
້ : ຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສາດ, ຂໍ້
ມູນສະຖິຕິຂອງຂະແໜງການ) QGIS, ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະດ້ານ, ຂະແໜງການ ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ໃນ
ການສະແດງໃຫ້ເຫັນແບບປະຈັກຕາ ໃນເວລາດໍາເນີນຂັ້ນຕອນ ຂະບວນການວາງແຜນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ
ການວິເຄາະ ທ່າແຮງ/ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທີ່ກົດຫນ່ວງໃນການພັດທະນາ (SWOT) ການວິເຄາະ
ຕາມຂະແໜງການຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຂະແຫນງການ ແລະບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ບັນຫາການສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ

ຂະບວນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ທີ່ສະເຫນີຢູ່ໃນປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ປະກອບມີ
7 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ມີລາຍລະອຽດ, ເປັນລະບົບ, ມີວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ຫນ້າວຽກຕ່າງໆມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:








ຫນ້າວຽກທີ
ຫນ້າວຽກທີ
ຫນ້າວຽກທີ
ຫນ້າວຽກທີ
ຫນ້າວຽກທີ
ຫນ້າວຽກທີ
ຫນ້າວຽກທີ
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ການສ້າງທິມງານວາງແຜນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ການລວບລວມ, ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ
ການສ້າງ ແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານແຜນທີ່ ເພື່ອວິເຄາະວິໄຈ
ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ
ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ
ການປັບປຸງແຜນໃຫ້ສົມບູນ, ການຮັບຮອງແຜນ ແລະສົ່ງແຜນໃຫ້ແຂວງ

ນອກຈາກການແນະນໍາວິທີວິທະຍາໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
ແລ້ວ ໃນຄູ່ມສ
ື ະບັບນີ້ ຍັງໄດ້ສະເຫນີໂຄງປະກອບຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ພ້ອມທັງຄໍາ
ແນະນໍາລະອຽດ ໃນການປະກອບ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ແລະເອກະສານແນະນໍາ
ຊ້ອນທ້າຍຈໍານວນຫນຶ່ງເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນຈາກຂະແຫນງການ ສໍາລັບການວາງແຜນພັັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງເມືອງ, ມາດຖານສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່, ປະເພດແຜນທີ່, ເນື້ອໃນຕົນ
້ ຕໍ ແລະ ຜູ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບໃນການປະກອບຂໍ້
ມູນໃນການສ້າງແຜນທີ່ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ, ການໃສ່ລະຫັດ ແລະການຕັ້ງຊື່ເອກະສານຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ສໍາ
ລັບຖານຂໍ້ມູນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

ຄູ່ມືສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຂອດການຮ່ວມມື ແລະການປະສານງານໃນແຕ່ລະລະດັບທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ສໍາລັບການວາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງປະກອບ
ດ້ວຍພະນັກງານນໍາພາ ແລະຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການ ຂອງພະແນກການ, ຫ້ອງການ ແລະຂະແຫນງການຕ່າງໆ ເພື່ອ
ເຊື່ອມການປະສານງານລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະສູນກາງໃຫ້ຮັດແຫນ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການ
ແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງຖ່າຍຂໍ້ມູນ, ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ສໍາລັບຂະບວນການຕັດສິນໃຈ
ໃຫ້ຊັດເຈນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຫວັງວ່າຄູ່ມືສະບັບນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ່ນໍາໃຊ້ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແລະ ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຟັງ ທຸກການສ່ອງ
ແສງ ຈາກຜູ່ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄໍາຂອບໃຈ
ຄູ່ມືການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ (DSEDP) ສະບັບນີ້ ໄດ້ຖືກປັບປຸງຈາກ “ຄໍາສັ່ງ
ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ” (DSEDP) ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈາກປື້ມຄູ່ມື
ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ໂດຍອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ຢູ່ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານຮ່ວມມືລາວ-ເຍັຍລະມັນ
ພັດທະນາເຂດພູດອຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງຂະບວນການປັບປຸງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2011
ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍທີມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນສູນກາງ ທີ່ປະກອບມີບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກກົມແຜນການ, ກົມປະ
ເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູນສະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊາດ ແລະທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ດ້ານການ
ວາງແຜນການ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງແຜນງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ (GIZ
LM‐RED). ຂະບວນການປັບປຸງຄູ່ມື ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ປະສົມປະສານ
ກັບການປຶກສາຫາລື ຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ມີການໄປ
ທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ປະເທດໄທ, ເຢັຍລະມັນ, ແລະ ຫວຽດນາມ, ຈັດກອງ
ປະຊຸມສໍາມະນາ-ປຶກສາຫາລືພາຍໃນກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຜ່ານບັນດາກົມຕ່າງໆ ພາຍ
ໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຈັດຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່
ການນໍາໃຊ້ ໃຫ້ພະນັກວາງແຜນຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າຫມາຍຄືແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອັດຕະປື.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມາແລ້ວ
ໃນນາມຕາງຫນ້າກົມແຜນການ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຂໍຂອບໃຈນໍາທີມງານ
ຮັບຜິດຊອບ, ວິຊາການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະສາກົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ
ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນຂະບວນການປັບປຸງ, ການອອກແບບ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວຈົນປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄູ່ມືສະບັບນີ້ຈະເປັນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບ
ການວາງແຜນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະ
ສິດທິຜົນ, ມີລກ
ັ ສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດ ມາຍັງອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຍັຍລະມັນ (GIZ) ໂດຍສະເພາະ ແຜນງານ
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ (LM‐RED) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ
ທຶນຮອນ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຕະຫລອດມາ ເພືອ
່ ພັດທະນາຄູ່ມືສະບັບນີ້ຈົນສໍາເລັດ. ຂໍ
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ທິມງານຊ່ຽວຊານ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມງານທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄູ່ມືສະບັບນີ້
ຂຶ້ນມາ
ປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຈົນ
ເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນສົມຄວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ່ອມປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຢູ່ໃນບາງຈຸດ
ເຊິ່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຕໍ່ໄປ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຂໍຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈລ່ວງຫນ້າຕໍ່
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຂອງບັນດາທ່ານ ທີ່ຊ່ວຍປັບປຸງຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ສົມບູນຕື່ມ.
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ອະທິບາຍຄໍາຫຍໍ້
APB

ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ

CDP

ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

DAFO

ຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງ

DDF

ກອງທຶນພັດທະນາເມືອງ

DEO

ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ

DoE

ກົມປະເມີນຜົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

DoPH

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ

DoNRE

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ

DoS

ກົມສະຖິຕິ

DPO

ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ

DPWT

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

DSEDP

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

GIS

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານພູມສາດ

GoL

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

GPS

ລະບົບກໍານົດຈຸດທີ່ຕັ້ງເທິງໜ່ວຍໂລກ

LCD

ໜ້າຈໍສະແດງຜົນແບບ LCD

LWU

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

MAF

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

MCTPC
MoHA

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະກໍ່ສ້າງ (ປັດຈຸບັນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ)
ກະຊວງພາຍໃນ

MPI

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

NA

ສະພາແຫ່ງຊາດ

NGD

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

NGPES

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

NSEDP

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

NTFP

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ODA

ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ

ODOP

ນຶ່ງເມືອງ ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ

OSM

ແຜນທີ່ນໍາທາງແບບເປີດເສລີ (ນຶ່ງໃນບໍລິການຂອງ Google)

PDPI

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ

PLUP

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

PM

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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PPM

ຄູ່ມືວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

PRF

ກອງທຶນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

PSEDP

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ

QGIS

ໂປຼແກຼມແຜນທີ່ແບບເປີດ QGIS

RDO

ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດເມືອງ

SAS Planet
SME

ໂປຼແກຼມທີ່ໃຊ້ໃນການດາວໂຫຼດ ພາບຖ່າຍດາວທຽມຈາກອິນເຕີແນັດ Special Air Service
Planet
ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ

SWOT

ການວິເຄາະສະພາບການ ໂດຍອີງໃສ່ ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ຂໍກ
້ ົດໜ່ວງ

TA

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

USB

ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບພວງກຸນແຈ Universal Serial Bus

UTM

ລະບົບພິກັດແຜນທີ່ແບບ UTM (Universal Transverse Mercator)

VDP

ແຜນພັດທະນາບ້ານ

WGS

ລະບົບພິກັດແຜນທີ່ແບບ WGS (World Geodetic System)

WS

ກອງປະຊຸມ
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1. ຂະບວນການວາງແຜນ ໃນ ສປປ ລາວ
1.1. ລະບົບການວາງແຜນ ໃນ ສປປ ລາວ
ລະບົບການວາງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງການວາງ
ແຜນ ແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ ເຊິ່ງສາມາດສະແດງໄດ້ ຢູ່ໃນເສັ້ນສະແດງຕໍ່ໄປນີ້: (ລາຍລະອຽດ ສາມາດ
ເບິ່ງໄດ້ ຈາກບົດແນະນໍາໃນການສ້າງແຜນ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ແຈ້ງອອກກ່ອນການລິເລີ້ມ
ວາງແຜນ ໃນແຕ່ລະຮອບ)
ຮູບສະແດງທີ 1: ລະບົບການວາງແຜນ ພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ

ຮູບສະແດງທີ 2: ລະບົບການນໍາສະເໜີແຜນພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ
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ຕາຕະລາງ 1: ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍ ທີ່ນໍາໃຊ້ ໃນການວາງແຜນຢູ່ ສປປ ລາວ
ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍ ທີ່ນໍາໃຊ້ ໃນການວາງແຜນຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:
ລະດັບ

ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້

ສູນກາງ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຍາວ

ຫມາຍເຫດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ
ແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ
ແຜນງານການລົງທຶນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນ
ການລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ
ເຂດແຄວ້ນ

ແຜນພັດທະນາ ສໍາລັບເຂດແຄວ້ນ ຫລື ເຂດພັດທະນາ ເສດຖະກິດ

ແຂວງ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ໄລຍະ 5 ປີ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ປະຈໍາປີ
ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງແຂວງ

ເມືອງ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ໄລຍະ 5 ປີ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ປະຈໍາປີ

ກຸ່ມບ້ານ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ

ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ
ບ້ານ

ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ແຜນພັດທະນາບ້ານ (VDP)

ໃນເຂດທີ່ມີໂຄງການ
ສະຫນັບສະຫນູນເທົ່ານັ້ນ
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ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

1.2. ເຫດຜົນ ແລະຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່
ການວາງແຜນພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພື້ນທີ່ ຫຼືເຂດແຄວ້ນ ປະກອບດ້ວຍວິທກ
ີ ານໃຫມ່ ໃນການວາງແຜນພັດທະ
ນາແບບປະສົມປະສານ, ວິທກ
ີ ານດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະໃນການພັດທະນາແບບສັງລວມ. ການວາງແຜນດັ່ງກ່າວ
ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະປະສົມປະສານເອົາອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງການພັດທະນາແບບຍາວນານເຂົ້າເປັນນະໂຍບາຍ ຂອງຂະ
ແຫນງການ ແລະລະຫວ່າງຂະແຫນງການຕ່າງໆ (ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ) ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ
ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນວິທີການແບບສັງລວມ ໃນການວາງແຜນລິເລີ້ມຢູ່ໃນລະດັບເມືອງທີ່ແນ່ນອນ.
ນຶ່ງ ໃນສິ່ງທ້າທາຍຂອງການວາງແຜນອີງໃສ່ສະພາບພື້ນທີແ
່ ບບປະສົມປະສານນີ້ ແມ່ນເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ສາມາດຮັບ
ປະກັນໄດ້ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈໍາກັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ທັງ
ເປັນການປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສົມດູນ ຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ/ເຂດ
ແຄວ້ນ (ເມືອງ) ໃຫ້ລົງຕົວ ແລະສອດຄ່ອງກັນ ພ້ອມທັງມີຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາທີ່ແນ່ນອນ
ປັດໄຈທີສ
່ ໍາຄັນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງແຜນພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພື້ນທີ່ ທີຄ
່ ວນຄໍາ
ນຶງເຖິງ ໄດ້ແກ່ “ສະພາບທີ່ເອື້ອອໍານວຍ” ຫລື “ສະພາບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ” ເຊັ່ນວ່າ: ທິດທາງ, ນະໂຍ
ບາຍ, ກົດຫມາຍ ແລະລະບຽບຫລັກການຕ່າງໆ, ລວມທັງການຈັດຕັ້ງ, ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ,
ສັງຄົມ, ແລະນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ທີ່ດິນ, ແຫລ່ງນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ອື່ນໆ. ການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ເລັ່ງໃສ່ເພື່ອປະເມີນບັນຫາ ແລະທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາ ຈາກທັດສະ
ນະ ຫລືຈຸດຢືນທາງດ້ານສະພາບພື້ນທີ່ເປັນຫລັກ, ປະສານສົມທົບກັບການສັງລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີການຂັດແຍ່ງກັນ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມ ສໍາລັບ
ການພັດທະນາ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງແຜນງານທີ່ວາງໄວ້ ແບບມີຈຸດສຸມ
ການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ: ຫມາຍເຖິງວິທີການວາງແຜນທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ
ໂດຍອີງຕາມວັດຖຸປະສົງໃນການພັດທະນາ ຂອງຫລາຍຂະແຫນງການ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປ ແລະຫັນເຊື່ອມ
ສານເຂົ້າເປັນລະບົບການປະສານງານທີ່ດີ ສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນຫລາຍຂັ້ນຂອງການວາງ
ແຜນໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ. ວິທີການດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຂອງຫລາຍຂະແຫນງການ (ຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຜູ້ຮ່ວມລົງທຶນ-ຜູ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍ) ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະຕະຫລອດວົງຈອນ ຂອງການຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການ ແບບເປັນຂະບວນການ
ການວາງແຜນພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພື້ນທີ່: ແມ່ນຂະບວນການວິໄຈ, ວາງແຜນ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ຂອງສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ທ່າແຮງ ແລະ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັນ, ບົນພື້ນຖານການກໍານົດຫນ້າທີ່ທາງດ້ານເຂດແດນ ແລະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທິ່ດິນໃນອະ
ນາຄົດ ເຊິ່ງເກີດຈາກນະໂຍບາຍ ແລະເປົ້າຫມາຍຂອງການພັດທະນາທີ່ວາງໄວ້
ຄໍານິຍາມຂ້າງເທິງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການວາງແຜນໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພື້ນທີ່ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນວິທີການທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ
ທີ່ກວມເອົາຫລາຍຂະແຫນງການ ຫລືຫລາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ລັກສະນະທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ,
ການປົກຄອງ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ ແລະເສດຖະກິດ. ທັງຫມົດນີ້ຈະຖືກປະກອບເຂົ້າເປັນແຜນລວມອັນຫນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້
ບັນລຸໄດ້ ວັດຖຸປະສົງຂອງການພັດທະນາຂອງເມືອງ ຫລືກຸ່ມບ້ານໃດຫນຶ່ງ ທີໄ່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ.
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້ ມັນຮຽກຮ້ອງເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫລືກຸ່ມຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຮ່ວມລົງທຶນທັງຫມົດ ພາຍໃນເຂດແຄວ້ນນັ້ນ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການປະສານງານ ວິທີການ
ວາງແຜນ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະໂປ່ງໃສ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຫນ້າ 13 ຈາກ 130

ຂະບວນການວາງແຜນ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ແບບປະສົມປະສານ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບ
ການວາງແຜນຂອງສູນກາງ ທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍຮັກສາຮູບແບບໃຫ້ເປັນແບບງ່າຍ
ດາຍ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ມີເນື້ອໃນລະອຽດຄົບຖ້ວນ, ມີລັກສະນະນໍາພາ, ວິທະຍາສາດ, ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ທັງສອດຄ່ອງກັບຈໍານວນຊັບພະຍາກອນ ແລະພະນັກ
ງານທີ່ມີໃນຂັ້ນເມືອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງໃສ່ ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະຊ່ວຍໃນການຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະ
ໂຍບາຍ ແລະຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາ ຈາກຂັ້ນສູນກາງ (ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ
ຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະຍຸດທະສາດໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ, 4 ບຸກທະລຸ, ສາມສ້າງ) ໄປສູ່ແຜນປະຕິ
ບັດທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ (ຈາກນະໂຍບາຍ ສູ່ແຜນງານ, ໂຄງການ, ແລະກິດຈະກໍາ). ຈຸດປະສົງຂອງການວາງແຜນອີງຕາມ
ສະພາບພື້ນທີ່ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ສະຫນັບສະຫນູນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈ ແລະປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ
ບານ ໃນການ:
- ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ຕາມຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ
- ຮັບປະກັນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍ ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
- ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
- ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ
- ປັບປຸງຖະຫນົນຫົນທາງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະເຂດຈຸດສຸມໄດ້
- ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ທີມ
່ ີຄຸນນະພາບສູງ
ຮູບແບບການວາງແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ ເລັ່ງໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນທ້ອງຖິ່ນ (ຜູ້ຮ່ວມລົງທຶນ,
ຮ່ວມປະຕິບັດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ) ບົນພື້ນຖານການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ, ແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະແຜນ
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຊາວບ້ານກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນຈົນສຸດທ້າຍ ໃນແຕ່ລະເຫດການທີ່ສາໍ ຄັນເຊັ່ນ: ການປະເມີນສະພາບ
ແລະການວາງແຜນບ້ານ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມແບບເລັ່ງດ່ວນ, ການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ການ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ແລະການປະກອບຄໍາເຫັນ ໃຫ້ແກ່ຮ່າງແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ແບບປະສົມປະສານ
ການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ລ້ວນແຕ່ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະວິທີການໃນການ
ວາງແຜນພັດທະນາຂອງລັດທີ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາທຸກປະການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຮູບແບບດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງ (ທີ່ໂດດເດັ່ນ) ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການວາງແຜນ ຜ່ານມາດັ່ງນີ້:
-

ເປັນຮູບແບບທີປ
່ ະສົມປະສານ: ທຸກຂະແຫນງການ, ທຸກພາກສ່ວນຂອງເມືອງ, ລວມທັງພາກເອກະຊົນ ໄດ້ມີ
ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ

-

ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ແລະເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທາງດ້ານພູມສັນຖານ (GIS), ເຄື່ອງມືທາງດ້ານແຜນທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການວິເຄາະສະພາບການ (ບັນ
ຫາ, ທ່າແຮງ) ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ
ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໄດ້ ໃນຂອບເຂດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມກ
ີ ານລະບຸສະຖານທີ່ ແລະອ້າງອີງ
ເຖິງຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງດ້ານກາຍະພາບ ຂອງເຂດເປົ້າຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະມີຈຸດສຸມ

-

ມີການກໍານົດເປົ້າຫມາຍ, ຍຸດທະສາດ, ວິສັຍທັດໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ສໍາລັບຈຸດສຸມເປົ້າຫມາຍ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ

-

ມີການກໍານົດຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາທີ່ລະອຽດຈະແຈ້ງ ເຖິງລະດັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ

-

-

ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ (ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈິງ) ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ ຂໍ້ມນ
ູ ຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ມີການຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຊາວບ້ານ ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ
(ການວາງແຜນບ້ານ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ)
ເປັນທິດທາງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະວາງແຜນປີ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະປັບປຸງແຜນ ກໍ່
ຄືຍຸດທະສາດ ທີ່ສໍາຄັນຄືນໃຫມ່ ໃນແຕ່ລະປີ

ຫນ້າ 14 ຈາກ 130

ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

2. ຂະບວນການວາງແຜນ
ບັນດາຫນ້າວຽກ ແລະຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ໄດ້ສັງລວມໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ຮູບສະແດງທີ 3: ບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ຂັ້ນຕອນສາຄັນ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະລະດັບ
ຫນ້າວຽກ 1:
ກະກຽມ ແລະ ຝຶກອົບ
ຮົມທິມງານ

ຫນ້າວຽກ 2:
ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ
ກວດກາຂໍ້ມູນ

ລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ

ລະດັບເມືອງ

ຫນ້າວຽກ 3:
ການສ້າງ
ແຜນທີ່ ພັດ
ທະນາຂອງຂະ
ແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ

ຫນ້າວຽກ 4:
ການວາງແຜນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ລະດັບເມືອງ

ຫນ້າວຽກ 5:
ຮ່າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ

ລະດັບເມືອງ

ຫນ້າວຽກ 6:
ນໍາສະເຫນີຜ່ານແຜນ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ

ຫນ້າວຽກ 7:
ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງແຜນ
ສະບັບສົມບູນ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ລະດັບເມືອງ

ລະດັບເມືອງ

ຫນ້າ 15 ຈາກ 130

ຮູບສະແດງທີ 4: ສັງລວມໜ້າວຽກ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ

ຫນ້າ 16 ຈາກ 130

ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ໃນໜ້າວຽກທີ 1 ນີ້ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການວາງແຜນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍານົດ
ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທິມງານວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ
ໃນໜ້າວຽກນີ້ ປະກອບມີ 4 ບາດກ້າວຄື:
ບາດກ້າວ 1:
ກອງປະຊຸມແນະນໍາ ໃນລະດັບແຂວງ (ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພະແນກແຜນການ)
ບາດກ້າວ 2:
ກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ໃນລະດັບເມືອງ
ບາດກ້າວ 3:
ກໍານົດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ
ບາດກ້າວ 4:
ກອງປະຊຸມປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃຫ້ທິມງານຂັ້ນເມືອງ

ບາດກ້າວ 1:

ກອງປະຊຸມສົນທະນາເບື້ອງຕົ້ນ ກັບອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ

ເຫດຜົນ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກນີ້ ຈະໄດ້ນໍາສະເຫນີ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຮູບແບບໃນການວາງແຜນ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ແບບປະສົມປະສານ, ເຊິ່ງໃນນີ້ ຈະມີການປຽບທຽບກ່ຽວກັບຈຸດເດັ່ນຂອງມັນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການວາງແຜນ
ແບບທົ່ວໄປທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະວິ
ທີການລວມ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໃນເມືອງເປົ້າຫມາຍ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ. ຖ້າຫາກວ່າຂັ້ນຕອນນີ້ ຫຼື ວຽກ
ງານກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ນີ້ ຫາກເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ຫຼືໄດ້ມີການສົນທະນາກັນມາກ່ອນ
ແລ້ວ ກໍສາມາດຂ້າມໄປໄດ້ເລີຍ
ຈຸດປະສົງຫລັກ ຂອງບາດກ້າວນີ້ ແມ່ນເພື່ອ:
-

-

ເພື່ອນໍາສະເຫນີ ແລະແນະນໍາຮູບແບບກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ
ເມືອງ ແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ (Integrated Area‐based District Planning‐ABP)
ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະເມືອງ (ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ)
ເນັ້ນຫນັກ ແລະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີເ່ ລິກເຊິ່ງ ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ ໃນລະດັບ
ແຂວງ ແລະເມືອງ ກ່ຽວກັບວິທີການວາງແຜນແບບປະສົມປະສົມ
ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນ
ໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງເບື້ອງຕົ້ນ (ປາກເປົ່າ) ຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບງການຍອມຮັບເອົາ ວິທີການ
ດັ່ງກ່າວ ໄປປະຕິບັດ (ຖ້າຈໍາເປັນ)

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ (ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ-ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ), ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າວຽກທີ 1

ໜ້າວຽກ 1: ການກະກຽມ ແລະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທິມງານ

ໜ້າວຽກທີ 1

-

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ຮອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ) ແລະ ຫ້ອງ
ການແຜນການ ເມືອງ
ວິຊາການ ຂະແຫນງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ
ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນການວາງແຜນຂອງແຕ່ລະເມືອງ (ຖ້າມີແລ້ວ)
ຄະນະກໍາມະການ/ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂັ້ນແຂວງ
ພະແນກການວິຊາການອ້ອມຂ້າງແຂວງ: ກະສິກໍາ, ສຶກສາ, ສາທາ, ໂຍທາທິການ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ຕາງຫນ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ: ແນວລາວສ້າງຊາດ, ກໍາມະບານ, ຊາວຫນຸ່ມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ຕົວແທນພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນລະດັບແຂວງ (ສະພາການຄ້າແຂວງ)
ທິມງານທີປ
່ ຶກສາ ແລະ ບໍລິຫານ ຈາກແຜນງານ ທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາການພັດທະນາພາຍໃນ
ແຂວງ ຫລື ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ໄລຍະເວລາ
-

ບໍ່ເກີນ ນຶ່ງ ວັນ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດ ໃນການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ (Integrated
Area‐based District Development Planning‐ABP)
ຕົວຢ່າງບົດລາຍງານ ແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ທີ່ສ້າງໂດຍນໍາໃຊ້ ຮູບແບບການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ
ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່
ແຜນທີ່ພື້ນຖານ (ການປົກຄອງ) ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ຕົວຢ່າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະເລື້ອງ ຂະຫນາດ (AO size) ສໍາລັບວາງສະແດງ
ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ (ນະໂຍບາຍ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ຂອງ
ແຂວງທີ່ມີ)
ເຄື່ອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ຢ່າງນ້ອຍ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດໃນລະດັບແຂວງ ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງນໍາສະເຫນີ ແລະອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ
ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມປະສານອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ໂດຍເນັ້ນຫນັກໃຫ້
ເຫັນເຖິງຈຸດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເມືອ
່ ທຽບກັບການວາງແຜນ ແບບທົ່ວໄປ; ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວນນໍາໃຊ້ PowerPoint
Presentation ໃນການນໍາສະເຫນີ ເພາະຈະໄດ້ເຫັນພາບທີ່ເດັ່ນຊັດກວ່າ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຕ້ອງນໍາສະເຫນີຕົວຢ່າງຜົນ
ສໍາເລັດ ແລະບົດຮຽນຈາກການສ້າງແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ ແບບປະສົມປະສານ (ແຜນ 5
ປີ ສະບັບສົມບູນພ້ອມແຜນທີ່) ເພື່ອຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງ (ດ້ານນະໂຍບາຍ) ແລະຄວາມແຕກຕ່າງ (ດ້ານ
ລາຍລະອຽດຂອງແຜນ) ລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ຮູບແບບທົ່ວໄປ ແລະແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສົນທະນາ ຈະຕ້ອງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄວາມເຫັນ ໂດຍການລະດົມຄວາມ
ຄິດ ແລະ ຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫ້ພຽງພໍ ສໍາລັບການຖາມຕອບ ແລະ ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈທີ່ອາດເກີດມີ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງມີປະຊາມະຕິ ຫລືຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເມືອງເປົ້າ
ຫມາຍ ແລະເມືອງບຸລິມະສິດ ທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກ ສໍາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮູບແບບການວາງແຜນ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່
ກ່ອນຫມູ່
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ບາດກ້າວ 2: ກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ໃນລະດັບເມືອງ
ອະລໍາພະບົດ
ກອງປະຊຸມລິເລີ້ມໃນລະດັບເມືອງ ສາມາດຈັດໄດ້ທັນທີ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມໃນລະດັບແຂວງ, ຫມາຍຄວາມວ່າ
ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະການຕົກລົງເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການອະນຸຍາດລິເລີ້ມການຮ່ວມມື, ບຸລິມະສິດໄດ້ຖືກກໍານົດ ແລະຜູ້ຊີ້ນໍາ ຫລື ນັກວິຊາການຮັບຜິດຊອບ ຈາກພະແນກ
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ (ຂະແຫນງແຜນການ) ໄດ້ຖືກສະເຫນີແຕ່ງຕັ້ງ ເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງ
ກ່າວ ຈະໄດ້ມກ
ີ ານສະເຫນີກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ, ຫນ້າວຽກ ແລະຂັ້ນຕອນ ໃນການດໍາເນີນງານທີ່ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ
ການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ.່ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ຈາກທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຕະຫລອດຂະບວນການວາງແຜນນັ້ນ, ຈະ
ຕ້ອງມີການກະກຽມແຈ້ງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບເມືອງຮັບຮູ້ ແລະຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຫລາຍ ແລະ
ຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການວິຊາການປິ່ນອ້ອມ ໃນລະດັບເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ, ຕາງຫນ້າ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຕົວແທນຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານທີສ
່ ໍາຄັນ
ຈຸດປະສົງຫລັກ ຂອງກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນເພື່ອ:
-

-

ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ໃນການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ສໍາ
ລັບການສ້າງແຜນ ພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ແບບລະອຽດ ໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຂະແຫນງການ ໃນ
ລະດັບເມືອງ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຂະບວນການໄດ້
ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈະແຈ້ງ, ຈໍາແນກໃຫ້ເຫັນລະອຽດ ຄວາມໂດດເດັ່ນ, ແຕກຕ່າງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງ
ວິທີການໃຫມ່ ກັບຮູບແບບຂອງການວາງແຜນ ໃນລະບົບການວາງແຜນ ທີນ
່ ໍາໃຊ້ຜ່ານມາ
ຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ (ລວມທັງພາກສ່ວນເອກະຊົນ) ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ກ່ຽວກັບພາລະ
ບົດບາດ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະການປະກອບສ່ວນທີ່ຈໍາເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນດັ່ງກ່າວ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ (ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ) ລວມທັງຫ້ອງວ່າ
ການປົກຄອງເມືອງ
ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນພັດທະນາ ຂັ້ນແຂວງ
ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ) ແລະ ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ
ວິຊາການວາງແຜນ ຈາກຂະແຫນງແຜນການ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ
ແຜນການເມືອງ
ຕາງຫນ້າ ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນລະດັບເມືອງ
ຫົວຫນ້າ/ຮອງ ຫ້ອງການວິຊາການໃນລະດັບເມືອງ: ກະສິກໍາ, ສຶກສາ, ສາທາ, ໂຍທາທິການ, ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ, ອື່ນໆ (ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການຫລັກແຫລ່ງ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ພາກສ່ວນລະ 1 ຄົນ)
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (ແນວໂຮມ, ຊາວຫນຸ່ມ, ກໍາມະບານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ)

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າວຽກທີ 1

ເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ສາມາດ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນສໍາຄັນ ຕໍ່ຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ ການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ, ສະນັ້ນ ຄວນມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະປະທານ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ທີ່ລະອຽດ ພ້ອມທັງມີການບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຢ່າງລະອຽດ ທຸກຂັ້ນຕອນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການ ຕັດ
ສິນໃຈ ແລະການວາງແຜນດໍາເນີນງານ ໃນແຕ່ລະຫນ້າວຽກ ແລະຂັ້ນຕອນລະອຽດ ທີຈ
່ ະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບ
ເມືອງຕໍ່ໄປ

ໜ້າວຽກທີ 1

-

ຕົວແທນຈາກກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ
ຕົວແທນຈາກ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນລະດັບເມືອງ (ສະພາການຄ້າ, ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ…)

ໄລຍະເວລາ
-

ເຄິ່ງວັນ-ນຶ່ງວັນ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ຄູ່ມືສໍາລັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງເມືອງແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບ
ພື້ນທີ່
ຕົວຢ່າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງເປົ້າຫມາຍຜ່ານມາ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມ
ສະພາບພື້ນທີ່
ແຜນທີ່ພື້ນຖານ (ການປົກຄອງ) ຂອງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ
ຕົວຢ່າງແຜນທີ່ພັດທະນາຂະແໜງການ ຂະຫນາດ (AO size) ປະກອບການນໍາສະເຫນີ ແລະ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຈຸດເດັ່ນ
ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ (ນະໂຍບາຍ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ຂອງ
ແຂວງ, ເມືອງທີ່ມີ)
ເຄື່ອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ຢ່າງນ້ອຍ
ບັດຄໍາ (ພ້ອມກະດານ ປັກ, ເຂັມປັກ)
ເຈັ້ຍ Flipchart ພ້ອມຂາຕັ້ງກະດານ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ເນື້ອໃນ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ໃນລະດັບເມືອງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ກັບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນລະດັບ
ແຂວງ ແຕ່ມີລະດັບລາຍລະອຽດທີ່ຫລາຍ ແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າເຖິງລະດັບປະຕິບັດ ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມລະດັບແຂວງ
ນັ້ນ ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ສະເພາະ ລະດັບການຕັດສິນໃຈພື້ນຖານກ່ອນ. ກ່ອນອື່ນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາສະເຫນີ ແລະອະທິ
ບາຍຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມປະສານອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ໂດຍ
ເນັ້ນຫນັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເມື່ອທຽບກັບການວາງແຜນແບບທົ່ວໄປ; ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວນນໍາໃຊ້ Power
Point Presentation ໃນການນໍາສະເຫນີ ເພາະຈະໄດ້ເຫັນພາບທີ່ເດັ່ນຊັດກວ່າ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຕ້ອງນໍາສະເຫນີ ຕົວ
ຢ່າງຜົນສໍາເລັດ ແລະບົດຮຽນຈາກການສ້າງແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ທີໄ່ ດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ ແບບປະສົມປະສານ
ຜ່ານມາແລ້ວ (ແຜນ 5 ປີ ສະບັບສົມບູນພ້ອມແຜນທີ່) ເພື່ອຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງ (ດ້ານນະໂຍບາຍ) ແລະ
ຄວາມແຕກຕ່າງ (ດ້ານລາຍລະອຽດຂອງແຜນ) ລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ຮູບແບບທົ່ວໄປ ແລະແບບປະສົມປະສານ ອີງ
ຕາມສະພາບພື້ນທີ່
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສົນທະນາ ຈະຕ້ອງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄວາມເຫັນ ໂດຍການລະດົມຄວາມ
ຄິດ ກ່ຽວກັບຄວາມຄວາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ; ຫລັງຈາກນັ້ນ ຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫ້ພຽງພໍ ສໍາລັບການຖາມ
ຕອບ ແລະ ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ອາດເກີດມີຈາກການສະເຫນີ ໂດຍການຊີ້ແຈງໄປເທື່ອລະປະເດັນ ຈົນເປັນ
ທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະເອກະພາບກັນ. ສິ່ງສໍາຄັນ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ/ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຈະຕ້ອງກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ
ຕໍ່ທຸກຄໍາຖາມທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ນຶ່ງໃນປະເດັນທີ່ຈະຕ້ອງເນັ້ນຫນັກໃນທີ່ນີ້ ຄືເຮັດແນວໃດ ຈະສາມາດສ້າງຄວາມຫມັ້ນ
ໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລື ທິມງານຂອງເມືອງໄດ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ວິທີ
ການໃຫມ່ ກັບວິທີການເກົ່າ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ. ຫມາຍວ່າ ຫມາກຜົນທີ່ອອກມາຈາກຂະບວນການສ້າງແຜນ ອີງ
ຕາມສະພາບພື້ນທີ່ນີ້ ຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ໄດ້ເປັນເອກະສານຍຸດທະສາດ ສໍາລັບການພັດທະນາ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂ້າງຫນ້າ
ຂອງເມືອງໂດຍກົງ
ຫນ້າ 20 ຈາກ 130
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ບາດກ້າວ 3:

ການກໍານົດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ

ອະລໍາພະບົດ
ບາດກ້າວນີ້ ດໍາເນີນຫລັງຈາກສໍາເລັດກອງປະຊຸມລິເລີ້ມໃນລະດັບເມືອງ ກັບຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດດຽວກັນ, ສໍາຄັນແມ່ນໃນ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ມີການສະເຫນີແຕ່ງຕັ້ງ ທິມງານຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
ທີ່ຕ້ອງຖືກຮັບຮອງ ແລະແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ປະທານກອງປະ
ຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງມີທ່ານເຈົ້າເມືອງ ຫລືຮອງເຈົ້າເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຜນການ,
ແລະ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈໂດຍກົງ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຕ້ອງໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ເປົ້າຫມາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງ
ແຜນ, ຕາຕະລາງ, ກໍານົດເວລາດໍາເນີນງານ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບແຂວງ ແລະເມືອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຂະບວນການ ພ້ອມດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະການປະກອບສ່ວນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ
- ທີມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນລະດັບເມືອງ ໄດ້ຖືກກໍານົດ ແລະນໍາສະເຫນີ ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງ
ແຂວງ (ຖ້າຈໍາເປັນ) ເພື່ອຮັບຮອງ ແລະແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອ
ເຊັນ ຢັ້ງຢືນປະທັບຕາ ແລະ ນໍາສະເຫນີຕໍ່ ໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ
- ແຜນດໍາເນີນງານ ທີ່ສະແດງເຖິງບັນດາຫນ້າວຽກທີຈ
່ ະຕ້ອງປະຕິບັດ ໃນຕະຫລອດໄລຍະຂອງຂະບວນການ
ວາງແຜນ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ບົນຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການດໍາເນີນງານ
ຕໍ່ໄປ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ (ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ) ລວມທັງຫ້ອງວ່າ
ການປົກຄອງເມືອງ
ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ
ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ) ແລະ ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ
ວິຊາການວາງແຜນ ຈາກຂະແຫນງແຜນການ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ
ແຜນການເມືອງ
ຕາງຫນ້າ ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນລະດັບເມືອງ
ຫົວຫນ້າ/ຮອງ ຫ້ອງການວິຊາການໃນລະດັບເມືອງ: ກະສິກໍາ, ສຶກສາ, ສາທາ, ຄົມມະນາຄົມ, ທີ່ດິນ…
ວິຊາການຫລັກ ຈາກຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບເມືອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (ແນວໂຮມ, ຊາວຫນຸ່ມ, ກໍາມະບານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ)
ຕົວແທນຈາກກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ
ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນລະດັບເມືອງ (ສະພາການຄ້າ, ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ…)
ອົງການຜູ່ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ (ຖ້າມີ ແລະ ຈໍາເປັນ)
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ໜ້າວຽກທີ 1

ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຂອດປະຕິບັດ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຈະໃຊ້ເປັນເງື່ອນໄຂໃນການສະເຫນີແຕ່ງ
ຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນການສ້າງແຜນ ໃນລະດັບເມືອງ ເຊິ່ງທິມງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຮ່າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ, ລວມໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໜ້າວຽກທີ 1

ໄລຍະເວລາ
-

ເຄິ່ງວັນ ຫາ ນຶ່ງວັນ (ຂຶ້ນກັບຈໍານວນປະເດັນ ທີ່ຈະຕ້ອງສົນທະນາ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ)

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ເຄື່ອງສາຍ LCD ແລະ ຫນ້າຈໍ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ຢ່າງນ້ອຍ
ຮ່າງເອກະສານ ສະເຫນີຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ສໍາລັບແຕ່ລະຂັ້ນ
ຕົວຢ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງທີມງານ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາ ໃນເມືອງທີ່ປະຕິບັດມາແລ້ວ
ຮ່າງເອກະສານ ສ່ວນປະກອບຂອງທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ພ້ອມຫນ້າທີຮ
່ ັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກ
ສ່ວນ (ແບບຟອມທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດແຕ່ງຕັ້ງຊື່ບຸກຄົນໃສ່ເທື່ອ)

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ກ່ອນອື່ນ ຈະຕ້ອງນໍາສະເຫນີໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະຂະບວນການວາງແຜນ ແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມ
ສະພາບພື້ນທີ,່ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນສືບຕໍ່ມາຈາກກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ເຊິ່ງບັນດາເອກະສານ
ຄູ່ມື ແລະຂັ້ນຕອນໃນການວາງແຜນ ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໄປສ່ວນນຶ່ງແລ້ວ, ສະນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ ເນັ້ນຫນັກ ແລະອະທິບາຍເພີ້ມໃຫ້ລະອຽດ ຈຸດໃດທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ເຊັ່ນວ່າ: ແຕ່ລະຫນ້າວຽກ, ບາດກ້າວ, ຂັ້ນຕອນທີ່
ສໍາຄັນ ແລະເວລາທີ່ຕ້ອງການ ໃນການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບວິທີການວາງແຜນດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ເປົ້າຫມາຍທີ່
ກ່າວມານັ້ນ ທ່ານຜູ່ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ (ທິມງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ) ຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ, ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການກະກຽມບົດນໍາສະເຫນີຕົວຢ່າງ ແລະ ສື່ ທີຈ
່ ະນໍາໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສາມາດເຂົ້າໃຈ
ປະເດັນໄດ້ໄວ ແລະນໍາໄປປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຈະເປັນການປະຢັດເວລາ ໃນການດໍາເນີນງານໄປໃນຕົວ
ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົ້າໃຈຂະບວນການ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງການວາງແຜນແລ້ວ ໃຫ້ກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ການກໍານົດແຕ່ງ
ຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນການວາງແຜນຂອງເມືອງໄດ້ເລີຍ ໂດຍອີງຕາມຮ່າງໂຄງປະກອບທີໃ່ ຫ້ (ຫມາຍວ່າ ສະ
ເຫນີລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນຕົວຈິງ ຈາກຂະແຫນງການທີຈ
່ ະຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຫນ້າວຽກ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ ຂອງຂະ
ບວນການວາງແຜນ)
ໂດຍທົ່ວໄປ ທີມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂອງແຕ່ລະເມືອງ ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາກ ຫ້ອງການເມືອງ ແລະຂະ
ແຫນງການດ້ານວິຊາການພາຍໃນເມືອງ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ພາຍໃນເມືອງ (ສະຫະພັນແມ່ຍິງ,...) ທີມ
ງານທັງຫມົດ ດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ທີຮ
່ ັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ເມືອງໂດຍກົງ. ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກປະມານ 10-15 ຄົນ. ໃນເບື້ອງ
ຫລັກການແລ້ວ ຄໍາວ່າຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຄວນຈະເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງການ,
ຮອງ ຫລືວິຊາການຫລັກແຫຼ່ງ ຜູ້ມີປະສົບການ ທັງໃນດ້ານວິຊາການ ແລະການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ມີສິດທີ່ສາມາດ
ຕັດສິນໃຈ ແລະເປັນຕົວແທນດ້ານສິດຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນໄດ້ແທ້ຈິງ
ທີມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂອງເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກທິມງານຮັບຜິດ
ຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຈາກສູນກາງ, ທັງໃນຊ່ວງການກະກຽມ ແລະການສ້າງແຜນຕົວຈິງ
ຫລັງຈາກການຄັດເລືອກ ສະມາຊິກຂອງທິມງານຫລັກແລ້ວ ກອງເລຂາ (ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ) ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່າງເອກະ
ສານ ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໃນນາມຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ:
-

ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນໃນລະດັບເມືອງ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມປະສານ
ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ (ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ ທ່ານ/ຮອງ ເຈົ້າເມືອງ)
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ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຫນັງສື ສະເຫນີແຕ່ງຕັ້ງ ເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທິມງານດັ່ງກ່າວ ລິ
ເລີ້ມດໍາເນີນງານ ການສ້າງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ໃນເມືອງທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນບຸລິມະສິດ ໃນການສ້າງ
ແຜນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບດັ່ງກ່າວ
ອີງໃສ່ຫນັງສືສະເຫນີດັ່ງກ່າວ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຈະສະເຫນີໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ອະນຸມັດ
ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຕົວແທນຈາກບັນດາຫ້ອງການ ແລະ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ແລະທິມງານວິຊາການ ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ. ສຸດທ້າຍ ເອກະສານ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຈະຖືກຮັບຮອງ, ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາໂດຍ ເຈົ້າແຂວງ ຫລືຮອງເຈົ້າແຂວງ. ຫລັງຈາກເຫັນດີເປັນເອກະພາບ
ກ່ຽວກັບສະມາຊິກຂອງທິມງານແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນ ຮ່າງຕາຕະລາງດໍາເນີນງານ ທີ່ປະກອບມີຫນ້າ
ວຽກ, ກິດຈະກໍາຍ່ອຍ, ເວລາທີຕ
່ ້ອງການ ແລະ ບຸກຄົນ/ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ແລະບ່ອນອີງໃນການ
ຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ ຂອງທິມງານ

ບາດກ້າວ 4: ກອງປະຊຸມປັບປຸງວິທີການເຮັດວຽກ ຂອງທິມງານ
(ການສ້າງທິມປະຕິບດ
ັ ງານ)
ອະລໍາພະບົດ
ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ກອງປະຊຸມປັບປຸງວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ຂອງທີມງານ (The Team Building Workshop) ເປັນການພົບ
ກັນຄັ້ງທໍາອິດ “ທີ່ເປັນທາງການ” ຂອງທັງຫມົດທິມງານ ພາຍຫລັງມີຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຂອງອໍານາດການປົກຄອງ
ແຂວງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດຂຶ້ນໄດ້ ຫລັງຈາກທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຊັນ ແລະປະທັບຕາ ຈາກອໍານາດການປົກ
ຄອງແຂວງ ເທົາ່ ນັ້ນ
ໃນກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ສົນທະນາລະອຽດ ກ່ຽວກັບບັນດາຫນ້າວຽກ, ພາລະບົດບາດ, ຫນ້າທີຮ
່ ັບຜິດຊອບ ທີ່ສະມາຊິກ
ຂອງທິມງານແຕ່ລະຄົນ/ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ໃນຕະຫລອດຂະບວນການວາງແຜນ ຕາມຕາຕະລາງ
ເວລາທີ່ກໍານົດໃຫ້. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ຈະໄດ້ພ້ອມກັນກໍານົດວ່າ ມີການຝຶກອົບຮົມອັນໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທິມງານ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີຕ
່ າມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຫນ້າວຽກທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ຄາດຫມາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:
-

ສະມາຊິກຂອງທິມງານຫລັກທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນ, ຮັບຮູ້ບົດບາດ ແລະ
ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ໃນການປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບລວມ ຂອງຂະບວນການ
ຕາຕະລາງດໍາເນີນງານ, ແຜນວຽກລະອຽດ ໄດ້ຖືກຮ່າງ, ຮັບຮອງ ແລະເປັນເອກະພາບ ກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ
ກໍານົດໄດ້ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ພ້ອມຄາດຄະເນຕາຕະລາງເວລາໃນການຝຶກ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ຕົວແທນ/ທິມງານວິຊາການ ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ
ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ
ທິມງານສະຫນັບສະຫນູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກຂັ້ນແຂວງ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າວຽກທີ 1

-

ໜ້າວຽກທີ 1

ໄລຍະເວລາ
-

ນຶ່ງວັນ ຫລື 2 ວັນ ຂຶ້ນກັບຈໍານວນປະເດັນ ທີ່ຈະຕ້ອງສົນທະນາ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ເຄື່ອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍທີ່ໃຫຍ່ພໍ ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ນັ່ງແຖວຫລັງສຸດ ສາມາດອ່ານຕົວ
ຫນັງສື ຈາກໜ້າຈໍ ທີ່ສະແດງຈາກ MS Word ຫລື MS Excel ໄດ້
ກະດານ ສໍາລັບຕິດແຜ່ນ Flipcharts
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແຫນງການ ແລະຫນ້າວຽກລະອຽດ
ເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງທິມງານ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
-

ຈັດກອງປະຊຸມໃນລະດັບເມືອງ ກັບທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ທັງຫມົດ
ສະເຫນີຜ່ານ ເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນລະດັບເມືອງ (ຂໍ້ຕົກລົງທີເ່ ຊັນໂດຍ
ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ)
ອະທິບາຍພາລະບົດບາດ ແລະຫນ້າທີຮ
່ ັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ/ບຸກຄົນ ໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້ ແລະ
ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ
ກວດຄືນ ຕາຕະລາງດໍາເນີນງານ, ຫນ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອີງໃສ່ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນ (sector
data requirement) ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ/ພາກສ່ວນ
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ອີງໃສ່ຫນ້າວຽກທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ (sector data requirement)
ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະທີ່ມີ (ຫຼຂ
ື າດ) ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ/ບຸກຄົນ
ຕົກລົງເອກະພາບກ່ຽວກັບວິທີການຮ່ວມມື, ປະສານງານ, ການສື່ສານ ແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທິມ
ງານ
ສ້າງລະບຽບພື້ນຖານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານ ການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການ
(Process mananagement) ທີ່ລວມມີ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ຢ່າງລະອຽດ

ອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຝຶກອົບຮົມ, ທິມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະທິມງານເມືອງ ຈະພ້ອມກັນກໍານົດ
ແລະສ້າງແຜນໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມແບບສະເພາະຫົວຂໍ້, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມ
ຮຽນຮູ້ຕົວຈິງໃນຫນ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດ ໂດຍທິມງານທີປ
່ ຶກສາທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຜນງານທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ,
ພະແນກແຜນການແຂວງ ຫລືຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ ຖ້າຈໍາເປັນ
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ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ໜ້າວຽກທີ 1

ຮູບສະແດງທີ 5: ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ

ຕາຕະລາງ 2: ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທິມງານ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ການເກັບກໍາ ສັງລວມ ແລະ ກວດກາຂໍມ
້ ູນ

ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພາກນີ້ ປະກອບມີການທົບທວນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນພັດທະນາ,
ແລະ ບັນດາທິດທາງ ນະໂຍບາຍ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ກໍຈະໄດ້ມີການເກັບກໍາ, ສັງ
ລວມ ແລະ ຈັດສັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ເຂົ້າເປັນລະບົບ ເພາະວ່າ ຂໍ້ມູນມັງໝົດທີກ
່ ່າວມານີ້ ຈະໃຊ້ສະໜັບສະ
ໜູນການຕັດສິນໃຈ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ
ໃນໜ້າວຽກທີ 2 ນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 3 ບາດກ້າວຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
ບາດກ້າວ 1:
ບາດກ້າວ 2:
ບາດກ້າວ 3:

ສຶກສາ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີ
ເກັບກໍາ ແລະສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ກວດກາ ແລະປັບປຸງຂໍ້ມູນຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ມູນ)
ໂດຍລວມແລ້ວ ຈະບໍ່ເລັ່ງໃສ່ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການສໍາຫຼວດແບບເລັ່ງລັດ ຫຼື ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ແຕ່
ຈະເລັ່ງໃສ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຫ້ອງການຂອງພາກລັດ ຫຼື ອົງການພັດທະນາທີດ
່ ໍາ
ເນີນກິດຈະກໍາພາຍໃນເມືອງ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດເທົ່າທີຈ
່ ະເປັນໄປໄດ້, ຍົກເວັ້ນ ການກວດຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຂໍ້
ມູນທີ່ມີແລ້ວໃນພາກສະໜາມ ຫຼື ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຂາດ ຫຼື ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ບັນດາຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບ, ສະຖິ
ຕິ, ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ແລະ ເອກະສານທິດທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຈະຖືກຮິບໂຮມ ແລະ ຈັດເຂົ້າລະບົບຕາມຂະໜງການ
ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍໃນການປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນລະບົບ
ຂະບວນການ ເກັບກໍາ ສັງລວມ ແລະ ກວດກາຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມນ
ູ ນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ 4 ຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:





ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຂໍ້ມູນ
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາ ແລະສັງລວມ ຈະຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂະບວນການວາງແຜນ ໂດຍກົງ
ຄວາມງ່າຍດາຍ
ຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງກະທັດຮັດ, ງ່າຍດາຍ ທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ສາມາດວັດແທກໄດ້ງ່າຍ
ລະອຽດ ຊັດເຈນ
ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດ ແລະ ບົ່ງບອກ ເຖິງປະເດັນ ແລະຫົວຂໍ້ທີ່ທໍາການສຶກສາໄດ້
ຈະແຈ້ງ
ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ

ບາດກ້າວ 1: ການສຶກສາເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີ
ອະລໍາພະບົດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ເປັນເອກະສານທາງລັດຖະການ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃຊ້
ເປັນເຄື່ອງມື ທີ່ປະກອບດ້ວຍທິດທາງ ຍຸດທະສາດ ແລະວິສັຍທັດໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ.
-

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບທິດທາງ ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບແຕ່ລະໄລ
ຍະຂອງລັດຖະບານ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ທີມງານຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນ ຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາການສຶກສາ
ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະເຂົ້າໃນທຸກທິດທາງ ນະໂຍບາຍ ແລະສາມາດນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະມີ
ປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາເອົາບັນດາທິດທາງດັ່ງກ່າວ (ບັນດາແຜນງານ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນ
ການພັດທະນາ) ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ
ເມືອງ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13)
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ໜ້າວຽກທີ 2

ຫນ້າວຽກ 2:

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ທີມງານຍັງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ, ທົບທວນບັນດາຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິ ແລະຂໍ້ມູນດ້ານພູມສັນຖານ ທີ່ຈໍາ
ເປັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ໜ້າວຽກທີ 2

-

ທຸກເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ (ແຜນ, ບົດລາຍງານ…)
ກວດກາ/ສ້າງຕາຕະລາງ ລາຍລະອຽດຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ກວດກາ/ກໍານົດຊຸດຂໍ້
ມູນທີ່ຂາດ ພ້ອມທັງສ້າງຕາຕະລາງໃນການເກັບກໍາ/ສັງລວມ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ
(ມີຂໍ້ມູນຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງເກັບ, ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບ, ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ໃສ, ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ)

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ
ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການຫລັກ

ໄລຍະເວລາ
ຂຶ້ນກັບຫນ້າວຽກຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ, ແຕ່ທັງຫມົດ ບໍ່ຄວນໃຫ້ແກ່ຍາວເກີນ 2
ອາທິດ ຫລື ໄວເທົ່າໃດຍິ່ງເປັນການດີ ສໍາລັບຫນ້າວຽກໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ເຈັ້ຍ A4, ບິກ, ໂຟນເດີ້ສໍາລັບຈັດເກັບເອກະສານ
ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ແບບຕັ້ງໂຕະ ຫຼື ແບບພົກພາ, ຮາດດິສ ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍ, ແລະ ເຄື່ອງບັນ
ທຶກຂໍ້ມູນແບບພວງກຸນແຈ ຫຼື USB flash drive
ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບລະດັບສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ
(ເບິ່ງໃນຕາຕະລາງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ)
ເອກະສານວາງແຜນ ຫລື ແຜນການຜ່ານມາ, ບົດສະຫລຸບ, ບົດລາຍງານຕ່າງໆ
ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມນ
ູ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03)
ສັງລວມ ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງທີ່ມີ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ແລະ ແຜນງານ

ຂັ້ນຕອນ ແລະກິດຈະກໍາ
ການກະກຽມຂໍ້ມູນສະບັບພິມໃສ່ເຈັ້ຍ:
-

-

ພິມ ແລະຈັດເອກະສານໃສ່ ໂຟນເດີ້ ອີງຕາມຂະແໜງການ ແລະ ຫົວຂໍ້ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ
ພຽງພໍກັບສະມາຊິກຂອງທິມງານ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບະກັນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີເອກະສານ ແລະ
ເວລາພຽງພໍ ໃນການທົບທວນ ແລະສຶກສາເອກະສານດັ່ງກ່າວ
ແລະໂຟນເດີ້ ຈະຕ້ອງມີແຜນວຽກ ແລະ ບັນຊີລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານ
ສະບັບພິມຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ຕາລາງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການ
ສະບັບພິມໃສ່ເຈັ້ຍ ຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການ

ການກະກຽມເອກະສານ ສະບັບອີເລັກໂຕຼນກ
ິ (ສະບັບດີຈິຕອລ):
ນອກຈາກການຈັດເກັບເອກະສານສະບັບ ພິມໃສ່ເຈັ້ຍແລ້ວ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການວາງລະບົບຈັດເກັບເອກະສານສະບັບອີ
ເລັກໂຕຼນິກ ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ອີກ ນີ້ກໍເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບໂປຼແກຼມ QGIS ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ:
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-

-

ຈັດວາງໂຄງຮ່າງການຈັດເກັບຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕຼນິກ ໃນຄອມພິວເຕີ້ ໂດຍສ້າງໂຟນເດີ້ ອີງຕາມຂະແໜງການ ສໍາ
ລັບຂໍ້ມູນທີ່ມີ
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ສະມາຊິກຂອງທິມງາຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກຂະແໜງການ ມີໂຄງ
ຮ່າງການຂອງຖານຂໍ້ມູນແບບດຽວກັນ ເພື່ອໃກ້ສາມາດໂອນຖ່າຍ ແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນໄດ້ງ່າຍ ໂດຍ
ໃຊ້ USB flash drive
ກະກຽມເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ (external hard drive) ເພື່ອຮັບປະກັນການບັນທຶກ
ແລະ ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ

ການທົບທວນເອກະສານທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະແຜນການນັ້ນ ເປັນຫນ້າທີ່ຂອງຫມົດທຸກຄົນ ພາຍໃນທິມ
ງານຫລັກ ທີຈ
່ ະຕ້ອງປະຕິບັດ, ຮຽນຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈດ້ວຍຕົນເອງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈດັ່ງ
ກ່າວ ໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງໄດ້
ກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ ທີ່ທີມງານຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ມີດັ່ງນີ້:
-

ທົບທວນເອກະສານນະໂຍບາຍ ແລະແຜນການບຸລິມະສິດ, ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ອີງ
ຕາມ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13
ກໍານົດ, ຊອກຫາເອກະສານ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາທີ່ຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການເຊື່ອມສານ ແລະປັບເຂົ້າສູ່ລະບົບອັນດຽວກັນໄດ້

ເນື່ອງຈາກເອກະສານທັງຫມົດ ມີເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ໃນຂະນະທີ່ເວລາອາດມີຈໍາກັດ, ສະນັ້ນ ອາດເປັນການດີ
ຢ່າງຍິ່ງ ຖ້າມີການສັງລວມ (ໂດຍບຸກຄົນ ຫລືກຸ່ມຄົນ), ຄັດຈ້ອນເອົາສະເພາະເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ປະເດັນ ມາສະເຫນີຕໍ່ທິມງານ, ຫລື ອາດມີການຈັດແບ່ງກັນສຶກສາ ຕາມແຕ່ລະຂະແຫນງການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້
ຂໍ້ມູນທີ່ມີ ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາ ແລະປະເມີນໂດຍວິຊາການ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ພາຍໃຕ້
ການຊີ້ນໍາ ຂອງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ແລະ ທິມງານແຂວງ
ການທົບທວນຂໍ້ມູນທັງຫມົດ ຈະຕ້ອງກວມເອົາ ບັນດາຫົວຂໍ້ ແລະກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປນີ້:
-

ປະເມີນສະພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີ ອີງໃສ່ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ
ກໍານົດຂໍ້ມູນທີ່ຂາດ ຫລືໃຊ້ການບໍ່ໄດ້, ຂໍ້ມູນໃດທີ່ເກົ່າເກີນໄປ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫລື ຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບຄືນ
ໃຫມ່ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03).
ກໍານົດ ແລະຈັດແບ່ງຫນ້າວຽກ ໃນການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຂາດ ຫລືກວດຄືນຂໍ້ມູນທີ່ເກົ່າເກີນໄປ ໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນ
່ ໍ້ມູນຈະຕ້ອງມີພ້ອມໃຫ້ຕາຍຕົວ, ເນື່ອງຈາກວ່າຫມາກຜົນສຸດທ້າຍຂອງຂະ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ ພ້ອມກໍານົດເວລາທີຂ
ບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ (ແຜນ 5 ປີ) ຂອງເມືອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ໃຫ້ທ່ວງທັນ ຕາມ
ກໍານົດເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ ໃນລະບົບການວາງແຜນ ຂອງ ສປປ ລາວ; ດັ່ງນັ້ນ, ກໍານົດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນສະບັບສຸດ
ທ້າຍ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການວິເຄາະ ແລະວາງແຜນ. ຖ້າການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊັກຊ້າ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ທັງຫມົດຂະບວນການ ຊັກຊ້າໄປນໍາ ຢ່າງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້
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ໜ້າວຽກທີ 2

-

ບາດກ້າວ 2:

ການເກັບກໍາ ແລະສັງລວມຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິ

ໜ້າວຽກທີ 2

ອະລໍາພະບົດ
ໃນບາດກ້າວນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາເອົາທັງຫມົດຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງທີມ
່ ີ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການໃນລະດັບເມືອງ ເພື່ອນໍາ
ມາສັງລວມ ອີງຕາມຕາຕະລາງມາດຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ໃນເອ
ກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03 ແລ້ວຈຶ່ງທໍາການກວດກາ, ປະເມີນວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫລືເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລະດັບ
ໃດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຂາດ ຫລືການກວດຄືນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊັດເຈນນັ້ນ ກໍ່ອາດສາ
ມາດດໍາເນີນຂຶ້ນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ. ຫລີກເວັ້ນການສັງລວມ, ເກັບກໍາ, ເກັບຄືນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ
ຫລືບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ກັບຈຸດປະສົງ ແລະລະດັບຄາດຫມາຍ ທີ່ວາງໄວ້ໃນຕາຕະລາງ ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ສํາລັບຮັບ
ໃຊ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ເພາະຈະເປັນການສູນເສັຍເວລາ ແລະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໂດຍເປົ່າປະ
ໂຫຍດ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ຂັ້ນເມືອງ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ/ປະສານງານ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການຫລັກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບເມືອງ

ໄລຍະເວລາ
ໄລຍະເວລາທີຕ
່ ້ອງການທັງຫມົດ ຂຶ້ນກັບຈໍານວນຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງທີມ
່ ີ, ລວມທັງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງມັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ ເວລາທີໃ່ ຊ້ທັງຫມົດສູງສຸດ ບໍ່ຄວນເກີນ 1 ເດືອນປະຕິທິນ (ລວມທັງວັນເສົາ-ອາທິດ)

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ຕາຕະລາງ ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03)
ເຄື່ອງສາຍ LCD projector (ຖ້າຈໍາເປັນນໍາສະເຫນີ ຫລື ສົນທະນາ ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່)

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ສະມາຊິກຂອງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ມີຫນ້າທີ່ໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂະແຫນງການຂອງຕົນເອງ
ເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງແບບຟອມທີ່ໃຫ້ ຕາມການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະແບ່ງປັນ ໂດຍການປະສານງານ ແລະສະຫນັບສະຫນູນ ວິຊາ
ການ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ໃນການເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ນໍາເຂົ້າ ແລະປະເມີນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາ ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມ
ແລະມາດຖານຂໍ້ມູນ ທີໄ່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ຫມາຍຄວາມວ່າ ກ່ອນອື່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະເອກະພາບກ່ຽວກັບແບບຟອມໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຈະນໍາໃຊ້
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາມາ.
ຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມ ຈະຕ້ອງນໍາເຂົ້າໃນແບບ
ຟອມ MS Excel, ໂດຍນໍາເຂົ້າ 1 ຊຸດຕົວເລກ ຕໍ່ 1 ຫ້ອງ ຂອງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ຄວນຫລີກເວັ້ນການນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນໂດຍນໍາ
ໃຊ້ຕາຕະລາງ MS Word. ພ້ອມນີ້ ກໍ່ຕ້ອງສັງເກດສະເຫມີວ່າ ໃນການພິມຊື່ຖັນ, ແຖວ ຫລືເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນ (ທີ່
ເປັນພາສາລາວ) ຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົວຫນັງສື Lao Unicode ເທົ່ານັ້ນ ໃນນີ້ກໍານົດໃຫ້ໃຊ້ ຕົວໜັງສື Phetsarath OT, ນີ້ກໍ່
ເພື່ອເປັນການສະດວກ ໃນການແລກປ່ຽນ ແລະເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ເຂົ້າກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານພູມສັນຖານ (ລາຍ
ລະອຽດ ໃຫ້ປຶກສາກັບວິຊາການວາງແຜນ ແລະ GIS specialist ຈາກຂັ້ນແຂວງ)
ຫລັງຈາກໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຖ້າສັງເກດເຫັນຂໍ້ມູນໃດທີ່ວ່າເກົ່າເກີນໄປ, ບໍ່ຈະແຈ້ງເທົ່າທີ່ຄວນ, ບໍ່
ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ຫລືບໍ່ມີເລີຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນລົງເກັບກໍາ ແລະກວດຄືນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ, ສິ່ງສໍາຄັນ ຄວນ
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ຫລີກເວັ້ນການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ໂດຍສະເພາະບ້ານຢູ່ເຂດພູດອຍ, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ທີ່ບໍ່
ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ. ເພື່ອເປັນການປະຢັດເວລາ (ແລະງົບປະມານ) ຄວນເລັ່ງໃສ່ເກັບກໍາສະເພາະຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ນໍາໃຊ້
ໃນຂະບວນການວາງແຜນນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນເລັ່ງໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຂໍ້ມູນ
ເປັນຫລັກ. ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ, ຄວນມີການວາງແຜນ ໃນການເກັບກໍາ, ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ແລະຊັດເຈນ ໃນ
ທຸກບາດກ້າວ ແລະຂັ້ນຕອນ

-

ທົບທວນ, ຄັດຈ້ອນຂໍ້ມູນ ອີງຕາມ 4 ຫຼັກການທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ໃນບາດກ້າວທີ 1
ສັງລວມຂໍ້ມູນສະບັບອີເລັກໂຕຼນິກ ອີງຕາມໂຄງຮ່າງຖານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ
ກະກຽມ ແລະ ພິມຊຸດຂໍ້ມູນອອກໃສ່ເຈັ້ຍ ສໍາລັບສະມາຊິກທິມງານທຸກຄົນ ເພື່ອນໍາໄປສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພິ
ຈາລະນາ ແລະ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ
ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ອີງຕາມຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນແຜນດໍາເນີນງານ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສັງ
ລວມ ແລະຄັດຈ້ອນມາ ເພື່ອຫາຄວາມເປັນເອກະພາບ
ສໍາຮອງຂໍ້ມູນທັງໝົດ ອອກໄວ້ຢູ່ ໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ (External Hard Drive)

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຂໍ້ມູນຈາກຫລາຍແຫລ່ງ ທີ່ສາມາດຄົ້ນຫາ ແລະນໍາມາຫມູນໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນ:
-

ຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫລວດສະຖິຕິ ປະຊາກອນ (ການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ) ປີຫລ້າສຸດ
ຂໍ້ມູນ ຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງແຜນງານ, ອົງການພັດທະນາ ທີໃ່ ຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນພາຍໃນເມືອງ
ຂໍ້ມູນບ້ານ ຈາກປຶ້ມສະຖິຕິຂອງບ້ານ (ຫລື ປຶ້ມບັນທຶກ ການຢ້ຽມຢາມບ້ານ)
ຂໍ້ມູນການສໍາຫລວດຄວາມທຸກຍາກ ຂອງລັດຖະບານ
ປະເດັນສໍາຄັນແມ່ນໃຫ້ເລັ່ງໃສ່ ຂໍ້ມູນຈາກຂະບວນການວາງແຜນ ພັດທະນາບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
ອີງຕາມຄູ່ມື ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ (PPM Manual)

ບາດກ້າວ 3: ການກວດສອບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ ຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກ
ບັນດາຂະແຫນງການຂອງເມືອງ
ອະລໍາພະບົດ
ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນທັງຫມົດແລ້ວ ໃນບາດກ້າວນີ້ຈະໄດ້ມີການກວດສອບ, ກວດແກ້ຂໍ້ມູນທັງຫມົດ (ສະຖິຕິ
+ ຂໍ້ມູນໃນແງ່ຄຸນນະພາບ) ຈາກທຸກລະດັບ (ລະດັບບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ຂະແຫນງການ) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງຂໍ້ມູນສະບັບ
ສົມບູນ ທີ່ພ້ອມສໍາລັບນໍາໃຊ້ ໃນຂະບວນການວາງແຜນຕໍ່ໄປ. ໜ້າວຽກນີ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ຈະນໍາໄປເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ໃຊ້ໃນການສາ້ງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະໃນ
QGIS
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໜ້າວຽກນີ້ແມ່ນ:
-

ຂໍ້ມູນທັງຫມົດໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ, ກວດກາເປັນເອກະພາບ ຕາມແບບຟອມສັງລວມຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງ
ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກກໍານົດ ແລະ ຄັດຈ້ອນ ສໍາລັບນໍາໄປວິເຄາະ ແລະ ສະແດງໃນແຜນທີ່ພັດທະນາ
ສະເພາະ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຫນ້າ 31 ຈາກ 130

ໜ້າວຽກທີ 2

ສໍາລັບການກວດກາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການວາງແຜນເກັບກໍາຄືນ ຂໍ້ມູນທີ່ຂາດ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ໜ້າວຽກທີ 2

-

ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ (Core Planning Team)
ວິຊາການຫລັກ (ທີ່ຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ຈະສົນທະນາ) ຈາກຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ (ສໍາລັບຕັດສິນໃຈ ແລະ ຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບຊຸດຂໍ້ມູນ
ເອກະພາບສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະໃຊ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ)

ໄລຍະເວລາ
ໄລຍະເວລາທີຕ
່ ້ອງການ ຂຶ້ນກັບຈໍານວນຊຸດຂໍ້ມູນ ທີຈ
່ ະຕ້ອງກວດກາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນເອງ, ແຕ່ເວລາທັງ
ຫມົດ ບໍ່ຄວນເກີນ 10 ວັນ ຫຼື 2 ອາທິດ
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ຊຸດຂໍ້ມູນເຈັ້ຍ (ທີພ
່ ິມອອກມາໃສ່ເຈັ້ຍ) ສໍາລັບທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ
ຊຸດຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕຼນິກ ຈະຕ້ອງສໍາເນົາ ແລະ ແຈກຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ
ເຄື່ອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍທີ່ໃຫຍ່ພໍ ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ ສາມາດອ່ານໄດ້

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການກວດສອບ ແລະ ກວດແກ້ ຂໍ້ມູນໃນເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ປະກອບດ້ວຍໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:
-

-

-

-

ຈັດການນໍາສະເຫນີຂໍ້ມູນໃນກຸ່ມຍ່ອຍ ຕາມແຕ່ລະຂະແຫນງການ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ປະສານງານ
ແຕ່ລະຫນ້າວຽກ task coordinators/ຫລື ວິຊາການຈາກຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ. ທຸກຄໍາເຫັນ, ຂໍ້ແນະ
ນໍາ ແລະການກວດແກ້ປັບປຸງຂໍ້ມູນ ຈະຕ້ອງນໍາເຂົ້າທັນທີ ໃສ່ໃນແບບຟອມຂໍ້ມູນ Excel ໃຫ້ສໍາເລັດໄປໃນຂັ້ນ
ຕອນດຽວໂລດ (ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ/ຜູ້ນໍາສະເຫນີ ແລະຜູ້ຊ່ວຍຈະຕ້ອງມີການກຽມຕົວ ແລະກຽມ
ພ້ອມພຽງພໍສໍາລັບຫນ້າວຽກດັ່ງກ່າວ)
ຫລັງຈາກທີ່ການກວດສອບ, ກວດແກ້ຂໍ້ມູນໃນລະດັບຂະແຫນງການສໍາເລັດແລ້ວ ໃຫ້ດໍາເນີນການນໍາສະເໜີ
ຜ່ານຂໍ້ມູນຕໍ່ກອງປະຊຸມກຸ່ມໃຫຍ່ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທິມງານວາງແຜນ ແລະທິມງານຮັບຜິດຊອບ
ຫລັກທັງຫມົດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະຫ້ອງການແຜນການເມືອງ
ການກວດສອບ, ຢືນຢັນ ແລະຮັບຮອງຜ່ານຂໍ້ມູນໃຫມ່ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການສັງລວມມາ ກັບຂະແຫນງການກ່ຽວ
ຂ້ອງ ຈະຕ້ອງເລີ້ມຈາກຂໍ້ມູນບ້ານ, ກ້າວຂຶ້ນມາຫາກຸ່ມບ້ານ, ຂະແຫນງການ ແລະຂໍ້ມູນລວມທົ່ວເມືອງຕາມລໍາ
ດັບ. ການກວດແກ້ຂໍ້ມູນ ຈະຕ້ອງດໍາເນີນທັນທີ ທີ່ມກ
ີ ານປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ.
ນຶ່ງ ໃນວິທີການກວດກາຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງເຫັນວ່າໄດ້ຜົນ ແມ່ນການປຽບທຽບຂໍ້ມູນທີ່ມີ ກັບແຫລ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ປະເດັນທີ່ຄວນດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດໃຊ້
ເຂົ້າໃນການວາງແຜນໄດ້
ຫລັງຈາກຜ່ານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະຮັບຮອງໂດຍທິມງານແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄັດຈ້ອນຂໍ້ມູນ,
ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະຕ້ອງການສໍາລັບການວິເຄາະ ແລະການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະຂະ
ແຫນງການ, ໃນນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕີຄວາມຫມາຍຂໍ້ມູນ ແລະການໃສ່ລະຫັດຂໍ້ມູນ (ຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ
ແລະຄຸນນະພາບ) ໃຫ້ເຫມາະສົມ ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ ເວລາດໍາເນີນການວິໄຈ
ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດ້ານແຜນທີ່ (GIS tool)

ຫນ້າ 32 ຈາກ 130

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ໜ້າທີ່
- ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
- ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການພັດທະນາຕ່າງໆ

-

ທົບທວນເອກະສານທີ່ມີ
ທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ
ເອກະສານແຜນການ ແລະ ບົດລາຍງານ
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ

ຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງ
ສຶກສາ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີ
ຫຼັກການໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
- ກ່ຽວຂ້ອງ
- ງ່າຍດາຍ
- ລະອຽດຊັດເຈນ
- ຈະແຈ້ງ

ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຫນ້າ 33 ຈາກ 130

ໜ້າວຽກທີ 2

ຮູບສະແດງທີ 6: ສັງລວມບາດກ້າວ ໃນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ຂອງຂໍ້ມູນ

ຫນ້າ 34 ຈາກ 130

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ໜ້າວຽກ 3:

ການສ້າງແຜນທີ່ ພັດທະນາສະເພາະເລື້ອງ ຂອງ
ຂະແຫນງການ

ແຜນທີ່ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະເມືອງ ຈະຖືກສ້າງໂດຍທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂອງເມືອງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບ
ຮົມສະເພາະ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ໂປຣແກຣມ QGIS ຜ່ານມາແລ້ວ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກທິມ
ງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ (ແລະ ສູນກາງ) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ຈໍານວນຊຸດຂອງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຸດພິເສດ, ລັກສະນະສະເພາະ,
ບັນຫາ, ທ່າແຮງ ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ, ສິ່ງສໍາຄັນ ຈະຕ້ອງມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຊຸດ
ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່ນັ້ນໆ
ໃນໜ້າວຽກທີ 3 ນີ້ ປະກອບມີ 3 ບາດກ້າວຕົ້ນຕໍຄື:
ບາດກ້າວທີ 1: ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ດ້ານພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (Spatial data collection)
ບາດກ້າວທີ 2: ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານພູມສາດ (geo‐database)
ບາດກ້າວທີ 3: ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຂອງຂະແໜງການ (thematic maps)

ບາດກ້າວ 1: ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານພູມສັນຖານ
ອະລໍາພະບົດ
ຢູ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫລວງຫລາຍແລ້ວ ຈະບໍ່ມີຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຫລືສາມາດໃຊ້ໄດ້ ໂດຍສະ
ເພາະຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຍລະອຽດເຖິງລະດັບເມືອງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ການເກັບກໍາ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານ ລ້ວນ
ແຕ່ເປັນວຽກທີລ
່ ະອຽດອ່ອນ ແລະໃຊ້ເວລາ, ງົບປະມານຂ້ອນຂ້າງສູງ ແຕ່ວຽກນີ້ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃນຮູບແບບການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ແລະຊັດເຈນ ສໍາລັບເປັນພື້ນ
ຖານ ໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະລົງເລິກແບບປະສົມປະສານ ແລະການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ
ແລະຂັ້ນຕອນໃນການວາງແຜນພັດທະນາ (ກໍານົດບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ). ເພືອ
່ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກົມ
ແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ທໍາການຈັດຫາ ແລະ ປະກອບຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ທີ່ຈາໍ ເປັນສໍາລັບຮັບ
ໃຊ້ການວາງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງເມືອງ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ບັນດາເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຫນ້າ 35 ຈາກ 130

ໜ້າວຽກທີ 3

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດ້ານແຜນທີ່ ເຂົ້າໃນການວິເຄາະບັນຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາຂອງຂະ
ແຫນງການ ແມ່ນປັດໄຈທີຈ
່ ໍາເປັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5
ປີ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ຂອງເມືອງ. ການນໍາໃຊ້ແຜນທີ່ ເຂົ້າໃນການວິເຄາະລົງເລິກ ແລະນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ຈາກຫຼາຍ
ແຫຼ່ງ ແລະຫຼາຍທິດທາງຮ່ວມກັນ (ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ; ທິດທາງ ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ; ບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ; ມາດຖານກິດຈະກໍາ, ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານ ແລະຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ສໍາລັບ
ກິດຈະກໍາ) ຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານເປັນໄປໄດ້ງ່າຍ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະສາມາດເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກໍານົດບຸ
ລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ທີຖ
່ ືກຕ້ອງເໝາະສົມກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງພື້ນທີ່. ພ້ອມນີ້ ແຜນທີ່ພັດທະນາ ຍັງໃຊ້ໃນ
ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ ແລະໂຄງການຕ່າງໆ ໄດ້ຕື່ມອີກ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ວິຊາການ (ທີ່ປຶກສາ) GIS 1 ຄົນ (ຫຼື ວິຊາການຈາກທິມງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ)

-

ຜູ້ຊ່ວຍ 1 ຄົນ ສໍາລັບວຽກແຕ້ມກ່າຍແຜນທີ່ (digitizing)

-

ສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມທີຈ
່ ໍາເປັນ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍວິຊາການ ຈາກຂະແຫນງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈາກທີ່ປຶກສາ ຫລືຜູ້ຊ່ວຍວຽກທາງ
ດ້ານ GIS ຫຼື ທິມງານວິຊາການ ຈາກຂັ້ນແຂວງ

ໜ້າາວຽກທີ
ວຽກທີ 3
3
ໜ້

ໄລຍະເວລາ
-

ສໍາລັບສັງລວມ ແລະ ກວດກາ ຂໍ້ມູນທີມ
່ ີ: 1 ອາທິດ

-

ວຽກ digitizing ຈາກ satellite images: 1 ອາທິດ

-

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມພາກສະຫນາມ: 1 ອາທິດ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ຄອມພິວເຕີ້ PC ທີ່ມີລະດັບ ຫນ່ວຍປະເມີນຜົນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ສູງ (ຢ່າງຫນ້ອຍ 2 MHz ຫລື ສູງກວ່ານີ້,
RAM ຂະຫນາດ 4-8 Gb) ພ້ອມດ້ວຍຫນ້າຈໍທມ
ີ່ ີຂະຫນາດໃຫຍ່ພໍ (>17 ນີ້ວ)

-

ໂປຣແກຣມແຜນທີ່ GIS software (e.g. QGIS Version 1.8)

-

ພາບຖ່າຍດາວທຽມ (satellite images) ທີ່ມີຄວາມລະອຽດລະດັບ 2-5 ແມັດ (resolution of 2‐5m
(e.g. SPOT), ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ຄວາມລະອຽດສູງ (45 x 45 cm) ພ້ອມໂປຣແກຣມ ສໍາລັບປຸງແຕ່ງ
ແລະເຮັດວຽກກັບພາບຖ່າຍ image processing software ເຊັ່ນ (e.g. Sexante Toolbox for QGIS)

-

ເຄື່ອງຈັບຈຸດພິກັດ GPS ພ້ອມດ້ວຍ software extension ສໍາລັບໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນ ເຂົ້າເຄື່ອງ PC

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ສໍາລັບໃນຂະບວນການວາງແຜນ ພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງເມືອງນີ້ ຊຸດຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານພື້ນຖານທີຈ
່ ໍາ
ເປັນ ຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍທິມງານສ້າງແຜນຂັ້ນສູນ
ກາງ (ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ). ຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ: ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ເສັ້ນ
ທາງ, ແມ່ນໍ້າ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ, ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະປ່າປ້ອງກັນທຸກລະດັບ (ແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ, ແລະ ເມືອງ)
ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີຈ
່ ໍາເປັນ ສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາປະເພດຕ່າງໆ
ໃນຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ ສໍາລັບຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງເມືອງ ແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນໃໝ່ ທີປ
່ ັບປຸງໃນປີ 2012 ໂດຍກົມແຜນ
ທີ່ແຫ່ງຊາດ (NGD), ສ່ວນຂໍ້ມູນດ້ານອື່ນໆ ນັ້ນ ທີມງານຂອງເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ທໍາການປັບປຸງເອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເສັ້ນ
ທາງ ແລະຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ. ນອກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ຂໍ້ມູນທີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ຍັງມີ ພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມ ແລະພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ທີດ
່ າວໂຫຼດມາຈາກອິນເຕີເນັດ (Google earth) ໂດຍໃຊ້ໂປຼແກຼມ SAS Planet.
ຂໍ້ມູນອີກຈໍານວນນຶ່ງ ສາມາດຫາໄດ້ ຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີຈ
່ ັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ຢູໃ່ ນ
ແຂວງ ແລະເມືອງຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງກໍານົດຈຸດພິກັດ GPS ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈຸດ (ທີຕ
່ ັ້ງ), ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ເສັ້ນ (ສໍາລັບປັບປຸງຂໍ້ມູນເສັ້ນທາງ) ແລະຮູບຫຼາຍຫຼ່ຽມປິດ (ສໍາລັບບໍລິເວນ
ເນື້ອທີ່ຂອງການພັດທະນາໃດນຶ່ງ)
ສະຫລຸບແລ້ວ ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານສ່ວນຫລວງຫລາຍ ສາມາດທໍາການແຕ້ມກ່າຍ (digitization) ໄດ້ຈາກພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມທີ່ໄດ້ດາວໂຫຼດມາ ແລະຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ປະສົມປະສານກັບການລົງສໍາຫລວດ ແລະເກັບກໍາພາກສະໜາມ
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ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກໍານົດພິກັດ (GPS) ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂອບເຂດການປົກຄອງຂອງບ້ານ, ກຸ່ມ
ບ້ານ, ຂອບເຂດ ປະເພດການນໍາໃຊ້ດິນ, ຄຸນນະພາບຂອງເສັ້ນທາງໃນແຕ່ລະຊ່ວງ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນ, ຂົວ, ແລະ
ຈຸດເລັກນ້ອຍອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດຫາໄດ້ ຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ
ລາຍລະອຽດ ໃຫ້ເບິ່ງໃນຕາຕະລາງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ...

ບາດກ້າວ 2: ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານພູມສັນຖານ

ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານທັງຫມົດ ຈະຕ້ອງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ທີໄ່ ດ້ໃສ່ລະຫັດ ແລະບ່ອນອີງທາງດ້ານພູມ
ສັນຖານ ທີເ່ ປັນມາດຖານ ແລະຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ, ແບ່ງປັນ ແລະ
ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສ້າງຮ່າງແຜນທີ່ຕ່າງໆ. ນຶ່ງ ໃນຈຸດດີເດັ່ນ ຂອງການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ ໄດ້
ແກ່ຄວາມສະດວກໃນການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ, ດັດແກ້ຂໍ້ມູນຄືນໃຫມ່ ທັງຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ ແລະ ຂໍ້
ມູນພູມສັນຖານ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ ສໍາລັບຮັບໃຊ້ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນ DSEDP.
ຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ກ່ອນນໍາເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທີ່ເປັນ shape files ຈະ
ຕ້ອງຖືກຈັດຢູ່ໃນລະບົບພິກັດ ແລະເຄົ້າໂຄງເສັ້ນສະແດງອັນດຽວກັນ ຄື WGS 84 – UTM 48N. ສໍາລັບໃນບົດນີ້ ຈະ
ແນະນໍາວິທີສ້າງຖານຂໍ້ມູນແບບງ່າຍໆ ໂດຍການສ້າງໂຟລເດີ້ ສໍາລັບເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ຟາຍລ໌ຕ່າງໆ ຕາມໂຄງສ້າງທີ່ເປັນ
ລະບົບ, ໃນນີ້ ຊື່ໂຄງສ້າງຂອງໂຟລເດີ້ ໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ຈະຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດທັງໝົດ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
08: ໂຄງຮ່າງຖານຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 09)
ຮູບສະແດງທີ 7: ຖານຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ
ຖານຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນປະເພດຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:
Geo‐database
ຂໍມ
້ ູນ Vector data:
 Contour lines
 Hydrology
 Roads…
ຂໍມ
້ ູນ Raster data:
 Satellite image
 DEM
 Hill shade…
ຕາຕະລາງ Tables:
 Population
 Health facilities
 Microfinance…

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າວຽກທີ 3

ອະລໍາພະບົດ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ແນະນໍາໃຫ້ມກ
ີ ານແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຈໍານວນ 2-3 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້
ມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານນີ້, ຜູ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະຕ້ອງແມ່ນສະມາຊິກຂອງທິມງານວາງແຜນ
ຫຼັກ ຫຼື ເຮັດວຽກໃກ້ສິດກັບທິມງານດັ່ງກ່າວ

-

ວິຊາການ (ທີ່ປຶກສາ) GIS 1 ຄົນ ຈາກລະດັບແຂວງ (ທິມງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ) ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ
ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບທິມງານເມືອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັນທ່ວງທີ ທັງເປັນການແລກ
ປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

ໜ້າາວຽກທີ
ວຽກທີ 3
3
ໜ້

ໄລຍະເວລາ
-

1-2 ວັນ (ຫລັງຈາກ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ພູມສັນຖານ)

-

1-2 ວັນ (ຫລັງຈາກສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິ)

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ຄອມພິວເຕີ້ PC (ຕັ້ງໂຕະ ຫຼື ມືຖື) ທີມ
່ ີລະດັບ ຫນ່ວຍປະເມີນຜົນດ້ວຍວາມໄວທີ່ສູງ (ຢ່າງຫນ້ອຍ 2 MHz
ຫລື ສູງກວ່ານີ້, RAM ຂະຫນາດ 4‐8 Gb) ພ້ອມດ້ວຍຫນ້າຈໍທມ
ີ່ ີຂະຫນາດໃຫຍ່ພໍ (>17 ນີ້ວ ຫຼື ໃຫຍ່
ກວ່ານີ້ຍິ່ງດີ)

-

ໂປຣແກຣມ ແຜນທີ່ QGIS software ເວີຊັ້ນ ປັດຈຸບັນຄື 1.81 ເຊິ່ງໃຫ້ມາພ້ອມກັບຄູ່ມືນ້ີ (ຫຼືສາມາດດາວ
ໂຫຼດໄດ້ຈາກອິນເຕີເນັດ www.qgis.com)

-

ໂປຼແກຼມ SASPlanet Software ເຊິ່ງເປັນ ໂປຼແກຼມເປີດໃຫ້ໃຊ້ ຟຣີ ໃຊ້ສໍາລັບດາວໂຫຼດພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມທີ່ມຈ
ີ າກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເທິງອິນເຕີເນັດ

-

ຄູ່ມື ສໍາລັບນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ QGIS ແລະ SASPlanet ເຊິ່ງໃຫ້ມາພ້ອມຄູ່ມືວາງແຜນສະບັບນີ້ແລ້ວ

ຂັ້ນຕອນ ແລະກິດຈະກໍາ
ຖານຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ ເປັນສິ່ງກໍານົດວ່າ ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກຮັກສາ, ເຂົ້າເຖິງ ແລະຄຸ້ມຄອງແນວໃດ ໂດຍທົ່ວໄປ ຖານຂໍ້ມູນ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ສະຫນັບສະຫນູນ ເກືອບທຸກປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍລະບົບ GIS ເຊັ່ນ:
-

ຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ ທີສ
່ ້າງຂຶ້ນສະເພາະ (Attribute tables)
ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານ ພູມສາດ (Geographic features)
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ (Satellite and aerial imagery)
ຂໍ້ມູນແບບຈໍາລອງ ຫນ້າພຽງ (Surface modeling data)
ຂໍ້ມູນການສໍາຫລວດ ແລະ ວັດແທກ (Survey measurements)

ສິ່ງສໍາຄັນໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເຮັດແນວໃດໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີນັ້ນໃໝ່ພໍ ທັນກັບສະພາບການ ໝາຍວ່າຂໍ້ມູນ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງເປັນປະຈໍາ ໂດຍຜູ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ ນອກ
ຈາກປັບປຸງຂໍ້ມູນແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ທໍາການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະເປັນປະຈໍາ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກບັນ
ດາຫ້ອງການ/ໂຄງການ ຫຼື ສະຖາບັນຕ່າງໆນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາການກວດກາຢ່າງລະອຽດ ວ່າຢູ່ໃນລະບົບພິກັດ ຫຼື ເຄົາ້
ໂຄງເສັ້ນສະແດງອັນດຽວກັນ ກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນຖານຂໍ້ມູນ, ນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນເວ
ລານໍາໃຊ້, ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີການປັບ ໃຫ້ເຂົ້າກັນໄວ້ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ. ສໍາລັບການປັບປ່ຽນນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ອ້າງອີງ ແລະ ເບິ່ງ
ໃນຄໍາແນະນໍາທີ່ໃຫ້ມາພ້ອມນີ້
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ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານໃນຖານຂໍ້ມູນ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ຫາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂໍ້ມູນປະເພດສະຖິຕິໃນຕາຕະລາງໄດ້ ໂດຍອາສັຍ
ລະຫັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ (ID‐number) ຕົວຢ່າງ: ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຫາຕາຕະລາງ ປະຊາ
ກອນໄດ້ ໂດຍລະຫັດບ້ານ (ລະຫັດ 7 ຕົວເລກ: PPDDVVV)

ໜ້າວຽກທີ 3

ຮູບສະແດງທີ 8: ຊັ້ນຂອງຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ມູນຄຸນລັກສະນະ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນ ທີຈ
່ ັດຢູ່ໃນປະເພດ ອື່ນໆ ແກ່:
‐

ພາບຖ່າຍດາວທຽມ

‐

ຄໍາອະທິບາຍ ຫລື ຄໍາແນະນໍາ (ຄໍາອະທິບາຍຈຸດໃດນຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຊື່ບ້ານ ຫລື ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ

‐

ລະບຽບການ ດ້ານພູມສັນຖານ

‐

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມແບບ raster ແລະ vector layers

‐

ຕາຕະລາງເພີ້ມເຕີມ (Additional tables)

ບາດກ້າວ 3:

ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະເລື້ອງ ຂອງຂະແຫນງການ

ອະລໍາພະບົດ
ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບລວມ ກ່ຽວກັບຄຸນ
ລັກສະນະທາງດ້ານພູມສັນຖານໂດຍລວມຂອງເມືອງ ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການກະຈາຍຂອງຄຸນລັກສະນະສະ
ເພາະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສຸກສາລາ, ຮ້ານຂາຍຢາ, ໂຮງຮຽນ. ແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືພື້ນຖານໃນການປຽບທຽບ, ວິ
ເຄາະສະພາບການຂອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະຈຸດສຸມພັດທະນາສະເພາະ ເພື່ອຊອກຫາບັນຫາ ແລະທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິນ
່
ສໍາລັບການຈັດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ໃນອະນາຄົດ
ໃນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະນີ້ ກ່ອນອື່ນ ຕ້ອງສ້າງແຜນທີ່ການປົກຄອງ ຫຼື ແຜນທີ່ພື້ນຖານກ່ອນ ເຊິ່ງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງເມືອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍສ້າງແຜນທີ່ຂະແໜງການອື່ນໆ ໂດຍການເພີ້ມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ
ໄປເທື່ອລະຊັ້ນ. ສິ່ງສໍາຄັນ ກ່ອນການສ້າງແຜນທີ່ພື້ນຖານນີ້ ຈະຕ້ອງກວດກາວ່າ ຈຸດທີຕ
່ ັ້ງ ແລະຊື່ບ້ານ (ທັງພາສາລາວ
ແລະພາສາອັງກິດ) ໄດ້ຮັບການກວດແກ້ ແລະ ປັບປຸງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະເປັນການສູນເສັຍເວລາ
ໃນການກັບມາກວດແກ້ ໃນແຕ່ລະແຜນທີ່ ຫຼງັ ຈາກໄດ້ສ້າງໄປແລ້ວ
ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າາວຽກທີ
ວຽກທີ 3
3
ໜ້

ຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ ບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
‐

ສະແດງພາບປະຈັກຕາ ໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດ

‐

ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະວິເຄາະມາແລ້ວ

‐

ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານແຜນທີ່ນີ້ ເຂົ້າໃນການວິເຄາະລົງເລິກແບບປະສົມປະສານ ແບບສະຫະຂະແໜງການ (ຫຼາຍ
ທິດທາງ ແລະ ຫຼາຍຂະແໜງການພ້ອມກັນ) ໂດຍການນໍາເອົາຂໍ້ມູນແຕ່ລະດ້ານ, ແຕ່ລະກິດຈະກໍາການພັດທະ
ນາ, ຂະແໜງການ, ໂຄງການ, ແຜນງານມາວາງຊ້ອນທັບກັນ ເພື່ອກໍານົດຫາຈຸດລວມ, ຈຸດແຕກຕ່າງ, ບັນຫາ
ທີ່ຄວນແກ້ໄຂ, ທ່າແຮງລວມ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍານົດບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ

‐

ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂະແໜງການທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາ ໂດຍການສະແດງພາບ
ປະຈັກຕາໃຫ້ເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ

ຕາຕະລາງ 3: ຊຸດແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະເລື້ອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ອີງຕາມ
ສະພາບພື້ນທີ່:
ລດ

ປະເພດຂອງແຜນທີ່

ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ/ລາຍລະອຽດ

1

ແຜນທີ່ພື້ນຖານ ຫລື
ແຜນທີ່ການປົກຄອງ

2.

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ/ການ
ແບ່ງເຂດດິນ

‐
‐
‐
‐
‐

3.

4.

ປະຊາກອນ

ການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນ
ແລະອະນາຄົດ

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

5.

ການພັດທະນາກະສິກໍາ

6.

ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ສາ
ມາດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ພູມສັນຖານ (ລະດັບສູງ, ແມ່ນໍ້າ)
ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ,
ຂອບເຂດຊາຍແດນກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ
ການແບ່ງເຂດ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ (ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ໃນປັດຈຸບັນ)
ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ປ່າປ້ອງກັນ ຂອງເມືອງ ແລະ
ແຂວງ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ, ເສັ້ນທາງ
ປະຊາກອນພາຍໃນບ້ານ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ ຂອງປະຊາກອນ ສະແດງເປັນ
ຮູບວົງມັນ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ສາຍຫຼັກ
ພູມສັນຖານ
ສັນຍາລັກສະແດງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງການລົງທຶນໃນປັດຈຸ
ບັນ
ສັນຍາລັກສະແດງແຜນຈັດສັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງ
ທຶນໃນອະນາຄົດ (ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ)
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົ້ນຕໍໃນແຕ່ລະບ້ານ, ພືດສິນຄ້າ
ການລ້ຽງສັດ
ລະບົບຊົນລະປະທານ
ຈໍານວນ ແລະ ປະເພດຂອງສັດລ້ຽງ ໃນແຕ່ລະບ້ານ
ຈໍານວນສັດຕະວະແພດໃນແຕ່ລະບ້ານ
ຂອບເຂດ ເນື້ອທີ່ປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງ
ກັນ

‐ ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ສາຍຫຼັກ
‐ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ທ່າແຮງທີ່ມແ
ີ ຕ່ລະປະເພດ (ພ້ອມຈໍາ
ນວນ-ປະລິມານ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ສົມ
ທົບກັບທິມງານວາງແຜນຂັ້ນ
ແຂວງ
ຫ້ອງການກະສິກາໍ + ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ +
ທິມງານຫຼັກຂອງເມືອງ
ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ
(ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ) ສົມທົບກັບ
ທິມງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ

ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ
(ຂະແຫນງແຜນການ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນ), ທິມງານວາງ
ແຜນເມືອງ +ການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກທິມງານຂັ້ນແຂວງ

ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ + ທິມ
ງານຫຼັກ

ກໍານົດຈາກການເກັບຂໍ້ມູນຈຸດທີ່
ຕັ້ງ ແລະ ເນື້ອທີ່ດ້ວຍເຄື່ອງ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ປະເພດຂອງແຜນທີ່

ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ/ລາຍລະອຽດ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

‐ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

GPS ໂດຍຫ້ອງການແຜນການ
ເມືອງ + ທິມງານຫຼັກ
ຫ້ອງການສາທາ + ທິມງານຫຼັກ

7.

ສາທາລະນະສຸກ, ນໍ້າສະ
ອາດ ແລະສຸຂະອະນາ
ໄມ

‐ ຕານ່າງການບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ ຂັ້ນພື້ນຖານ
ປະເພດຂອງນໍ້າໃຊ້ທີ່ມີ
‐ ປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ
‐ ວິດຖ່າຍ (ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງ ແລະການນໍາໃຊ້)

8.

ການສຶກສາ

9.

ຄວາມທຸກຍາກ (ຖ້າມີຂໍ້
ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ
ເຊື່ອຖືໄດ້)

‐ ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ສາຍຫຼັກ
‐ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະປະເພດຂອງໂຮງຮຽນ ຫລື ສະ
ຖານສຶກສາ (ລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມ)
‐ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
‐ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ
‐ ແຜນການກໍ່ສ້າງ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ
‐ ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ສາຍຫຼັກ
‐ ຈໍານວນຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ສະແດງ
ດ້ວຍຮູບວົງມົນ

10.

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ
‐ ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ສາຍຫຼັກ
ຂົນສົ່ງ + ທິມງານຫຼັກ ຂອງ
‐ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ (ຄິວລົດເມ, ລົດໄຟ, ທ່າ
ເມືອງ
ເຮືອ, ສະໜາມບິນ...)
‐ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
‐ ນໍ້າປະປາ
‐ ໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີແນັດ
‐ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຮງໄຟຟ້າ
ເນື້ອທີ່ ເຂດຫວງຫ້າມ
‐ ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ສາຍຫຼັກ
ຫ້ອງການ
(ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຕົ້ນນໍ້າ) ‐ ປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນຂອງເມືອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
‐ ປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງ ແລະ ແຫ່ງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ + ທິມງານຫຼັກ
ຊາດ
‐ ປ່າຕົ້ນນໍ້າ
‐ ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນ
ບັນຫາຫລັກ (ຂອງການ ‐ ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ສາຍຫຼັກ
ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ພັດທະນາ)
‐ ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ (ກໍານົດ ແລະຈັດອັນດັບ + ຫ້ອງການແຜນການ + ທິມ
ງານຫຼັກ
ໂດຍຊາວບ້ານ) ສະແດງດ້ວຍຮູບວົງມົນ 5-7
ບັນຫາ ຂອງກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ
ແຜນທີ່ ວິໄສທັດຂອງ
‐ ເສັ້ນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ສາຍຫຼັກ
ທິມງານຫຼັກ + ຫ້ອງການ
ເມືອງ
‐ ສັນຍາລັກສະເພາະ ສະແດງເຖິງ ບັນດາແຜນງານ,
ແຜນການ
ໂຄງການ, ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ໃນ 5 ປີ ຂ້າງ
ໜ້າ
ແຜນທີ່ອື່ນໆ: ອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຊັ່ນ: ເນື້ອທີ່ເໝາະສົມ ໃນການປູກຢາງພາລາ, ທະນາ
ຄານບ້ານ, ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການຈັດສັນຕັ້ງພູມລໍາເນົາ, ເຂດພັດທະນາສະເພາະ, ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ, ຂອບເຂດອຸດສາຫະກໍາ ຫລື ສົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ

11.

12.

13.

ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ + ທິມ
ງານຫຼັກຂອງເມືອງ

ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ
+ ຫ້ອງການແຜນການ + ທິມ
ງານຫຼັກ

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງ
ເມືອງ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າວຽກທີ 3

ລດ

ແມ່ແບບ ແລະມາດຖານຂອງແຜນທີ່ພັດທະນາ

ໜ້າາວຽກທີ
ວຽກທີ 3
3
ໜ້

ລາຍລະອຽດໃນການອອກແບບ ຕົບແຕ່ງແຜນທີ່ພັດທະນາ ແມ່ນໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ມາດຖານທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ
ແລະ ຮັບຮອງໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ທີໄ່ ດ້ຕິດຄັດມາພ້ອມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້. ແຜນທີ່ມາດຖານ
ໂດຍທົ່ວໄປ ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຈະຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະ ແລະ ອົງປະກອບດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ການຈັດຮູບແບບແຜນທີ່:
- ເຄື່ອງໝາຍລູກສອນ ສະແດງທິດເໜືອ
- ຊື່ຂອງແຜນທີ່ ແລະ ຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ (ເຊັ່ນວ່າ ໃຊ້ສໍາລັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ
ຂອງເມືອງ 2016-2020)
- ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກຂອງຊາດ (ກາຮວງເຂົ້າ) ແລະ ສັນຍາລັກ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
- ແຜນທີ່ນ້ອຍ ສະແດງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງພາຍໃນແຂວງ (ແຜນທີ່ ທີເ່ ປັນຮູບພາບຢູ່ແຈໃດນຶ່ງຂອງແຜນທີ່
ໃຫຍ່)
- ຄໍາອະທິບາຍ (legend)
- ເສັ້ນສະແດງ ມາດຕາສ່ວນ (scale bar)
- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄົ້າໂຄງເສັ້ນສະແດງ projection ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ (data source)
- ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ສ້າງ, ຜູ້ສ້າງ
- ເສັ້ນຂອບ ພ້ອມດ້ວຍເສັ້ນໂຄງແຜນທີ່ (grid net)
- ມາດຕາສ່ວນ ອັນດຽວກັນ
- ທຸກໆແຜນທີ່ທສ
ີ່ ້າງຂຶ້ນ ຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ
- ຕ້ອງເປັນຕົວແທນ ແລະ ສະເຫນີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນໄດ້
ນອກຈາກລາຍລະອຽດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີຫລາຍວິທີການ ໃນການສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຂໍ້ມູນ
(ຕົວເລກ ແລະຄຸນນະພາບ) ຢູ່ໃນແຜນທີ່ພັດທະນາ ເຊັ່ນວ່າ:
ການໃຊ້ສີ:
ສາມາດໃຊ້ສີ (ທີເ່ ປັນມາດຖານເອກະພາບ ແລະສະເພາະ) ເພື່ອສະແດງຮູບເສັ້ນ ແລະ ເນື້ອທີ່:
‐ ເສັ້ນທາງ (ທາງຫຼວງ, ທາງຊອຍ)
‐ ທາງຍ່າງ
‐ ແມ່ນໍ້າ (ນໍ້າເຊ, ນໍ້າຫ້ວຍ)
‐ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ
‐ ຂອບເຂດຊາຍແດນ (ເມືອງ, ແຂວງ, ປະເທດ)
‐ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະເພດຕ່າງໆ, ປ່າສະຫງວນ, ການຈັດປະເພດດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ຕົວໜັງສື:
‐
‐
‐
‐

ຊື່ຫົວຂໍ້ແຜນທີ່
ຊື່ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ
ຄໍາອະທິບາຍແຕ່ລະລາຍການ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ, ພາກສ່ວນທີ່ສ້າງແຜນທີ່

ສໍາລັບແຜນທີ່ພາສາລາວ ໃຫ້ໃຊ້ຕົວໜັງສືລາວ ຢູນີໂຄດ ເຊັ່ນ: ເພັດຊະລາດ OT (ໃຊ້ຕົວໜັງສືແບບດຽວກັນທັງໝົດ
ທຸກແຜນທີ່)
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ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ສັນຍາລັກ:
ສໍາລັບອາຄານສະຖານທີ່, ສິ່ງປຸກສ້າງທີເ່ ກີດຈາກເງື່ອມມືຂອງມະນຸດນັ້ນ ແມ່ນໃຊ້ສັນຍາລັກທີ່ເປັນເອກະລັກ ໃນການ
ສະແດງຢູ່ເທິງແຜນທີ່:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ສະໜາມບິນ
ຖັງເກັບນໍ້າ
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ, ແຂວງ
ວັດ
ໂຮງຮຽນ

ເສັ້ນສະແດງ, ຈຸດ, ຮູບຫຼາຍຫຼ່ຽມ:
ເສັ້ນທາງ
ທາງຊອຍ, ທາງຍ່າງ
ແມ່ນໍ້າ
ບ້ານ
ເນື້ອທີ່ ທີເ່ ປັນຮູບສີ່ແຈສາກ, ຮູບມົນ, ສາມຫຼ່ຽມ

ໜ້າວຽກທີ 3

‐
‐
‐
‐
‐

ລາຍລະອຽດ ໃຫ້ເບິ່ງໃນຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການອອກແບບ ແລະສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະເລື້ອງ ໃນເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍທີ 05-06 ແລະ ວີດີໂອບົດຮຽນໃນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07 ຂອງຄູ່ມື
ສະບັບນີ້.

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າາວຽກທີ
ວຽກທີ 3
3
ໜ້

ຮູບສະແດງທີ 9: ຕົວຢ່າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
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ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ທິມ ງານຮັບຜິດຊອບຫຼັກທີ ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶ ກອົ ບຮົ ມ QGIS ຈໍ າ ນວນ 2-3 ຄົ ນ ໂດຍການປະສານງານກັ ບ
ຂະແຫນງການທີ ່ ກ ່ຽ ວຂ້ອ ງ (ຊັ ບ ພະຍາກອນທໍ າ ມະຊາດ ແລະ ສິ ່ ງແວດລ້ ອມ, ກະສິ ກໍ າ , ໂຍທາທິ ກ ານ,
ອື່ນໆ)

-

ວິຊາການ (ທີ່ປຶກສາ) GIS 1 ຄົນ ຈາກລະດັບແຂວງ (ທິມງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ) ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ
ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບທິມງານເມືອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັນທ່ວງທີ ທັງເປັນການແລກ
ປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

-

ຖ້າຈໍາເປັນ ສາມາດຂໍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ຈໍາເປັນ ຈາກກຸ່ມເຮັດວຽກທາງດ້ານ
ວິຊາການ LaoGIS Forum ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນ ຈາກບັນດາກົມກອງ ກະຊວງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ບັນດາໂຄງການ, ຫ້ອງການຕ່າງໆ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະເມືອງ

ໜ້າວຽກທີ 3

ລາຍລະອຽດສໍາລັບຕິດຕໍ່ ແລະ ພົວພັນຮັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກະລຸນາເບິ່ງໄດ້ຈາກ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8

ໄລຍະເວລາ
-

1 ເດືອນ

ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ຄອມພິວເຕີ້ PC (ຕັ້ງໂຕະ ຫຼື ແບບພົກພາ) ທີ່ມີລະດັບ ຫນ່ວຍປະເມີນຜົນດ້ວຍວາມໄວທີ່ສູງ (ຢ່າງຫນ້ອຍ
2 MHz ຫລື ສູງກວ່ານີ້, RAM ຂະຫນາດ 4-8 Gb) ພ້ອມດ້ວຍຫນ້າຈໍທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ພໍ (>17 ນີ້ວ
ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ຍິ່ງດີ)

-

ໂປຣແກຣມ ແຜນທີ່ QGIS software ເວີຊັ້ນ ປັດຈຸບັນຄື 1.81 ຫຼື ສູງກວ່ານີ້ (ຖ້າມີອອກມາແລ້ວ)

-

ໂປຼແກຼມ SASPlanet Software ເຊິ່ງເປັນ ໂປຼແກຼມເປີດໃຫ້ໃຊ້ ຟຣີ ໃຊ້ສໍາລັບດາວໂຫຼດພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມທີ່ມຈ
ີ າກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເທິງອິນເຕີເນັດ

-

ຄູ່ມື ສໍາລັບນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ QGIS ແລະ SASPlanet ເຊິ່ງໃຫ້ມາພ້ອມຄູ່ມືວາງແຜນສະບັບນີ້ແລ້ວ

-

ເຄື່ອງພິມສີ ຂະຫນາດ A3 (ຖ້າບໍ່ມີຢູ່ໃນລະດັບເມືອງ ຕ້ອງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບທິມງານຂັ້ນແຂວງ)

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ຕ້ອງເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບ, ວິທກ
ີ ານມາດຖານທີໄ່ ດ້ຕົກລົງ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ໂດຍການປະສານ
ສົມທົບ ກັບຂະແໜງການວິຊາການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ສິດ
ທິມງານຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນທີ່ ຈະຕ້ອງສ້າງແຜນວຽກລະອຽດໃນການດໍາເນີນງານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຮັດ
ວຽກເປັນທິມ ແລະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມທິມງານວາງແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະໃຫ້ທິດທາງ
ໃນການເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ
ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ຈະຕ້ອງເລີ້ມຈາກການສ້າງແຜນທີ່ພື້ນຖານ ຫຼແ
ື ຜນທີ່ການປົກ
ຄອງກ່ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈິ່ງຄ່ອຍນໍາເອົາຂໍ້ມູນ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການເຂົ້າມາໃສ່. ໝາຍຄວາມວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ສ້າງແຜນ
ທີ່ພື້ນຖານແລ້ວ, ທ່ານສາມາດສ້າງແຜນທີ່ ການນໍາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ ຈາກຮ່າງແຜນທີ່ພື້ນຖານ ໂດຍການເປີດແຜນທີ່ພື້ນຖານ
ຂຶ້ນມາ ແລ້ວປ່ຽນຊື່ຫົວຂໍ້ ຈາກແຜນທີ່ພື້ນຖານ ເປັນແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລ້ວບັນທຶກແຜນທີ່ນັ້ນ ເປັນຊື່ໃໝ່
(new QGIS project ເປັນ Land use/Land Zoning map), ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງເພີ້ມຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ເປັນ shape

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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files ຈາກຖານຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຂົ້າໄປໃສ່ໃນອີກຊັ້ນນຶ່ງ ຂອງແຜນທີ່, ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການງ່າຍໆນີ້ ທ່ານກໍ
ຈະໄດ້ແຜນທີ່ພັດທະນາຂະແໜງການໃໝ່ຂຶ້ນມາແລ້ວ. ສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ
ແລະໜ້າວຽກອື່ນໆ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບຂັ້ນຕອນທີກ
່ ່າວມາຂ້າງເທິງທຸກປະການ

ໜ້າາວຽກທີ
ວຽກທີ 3
3
ໜ້

ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ທີເ່ ປັນສະບັບຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງໂດຍທິມງານສ້າງ
ແຜນທີ່ ຂອງເມືອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງນໍາສະເໜີ ຕໍທ
່ ມ
ິ ງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນເມືອງທັງໝົດ ເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນ
ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂ, ໂດຍມີວິຊາການ/ທີ່ປຶກສາດ້ານແຜນທີ່ ຈາກທິມງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າມາຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ
ປັບປຸງແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນສະບັບສົມບູນ
ສິ່ງສໍາຄັນທີຄ
່ ວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ ຈະຕ້ອງມີການກວດເຊັກຢ່າງລະອຽດ ລະຫວ່າງຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງ
ດ້ານສະຖິຕິ ດັ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າວຽກທີ 2 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້. ຖ້າວ່າແຜນທີ່ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ
ຫາກມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ມນ
ູ ທາງດ້ານປະລິມານ (ຂໍ້ມນ
ູ ສະຖິຕິທີ່ເປັນຕົວເລກ) ຕ້ອງນໍາໃຊ້ລະຫັດບ້ານ, ເມືອງ,
ແຂວງ ທີ່ເປັນມາດຖານ ເຊິ່ງອອກໂດຍກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ ເປັນຕົວເຊື່ອມໂຍງ. ລາຍລະອຽດໃຫ້ເບິ່ງໃນຕົວ
ຢ່າງ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 04 ຂອງຄູ່ມືສະບັບນີ້
ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນຄູ່ມືສະເພາະ (ພາສາລາວ ແລະອັງກິດ) ແລະ ວີດີໂອແນະນໍາ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07 ຂອງຄູ່ມສ
ື ະບັບນີ້
ຫຼັງຈາກແຜນທີ່ທັງໝົດ ໄດ້ຖກ
ື ປັບປຸງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມ ໄລຍະ ເຄິ່ງວັນ ເພື່ອນໍາສະເໜີໝາກ
ຜົນຂອງໜ້າວຽກນີ້ ທັງເປັນການປະກອບຄໍາເຫັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ຮັບຮອງເອົາແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວ,
ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຄົບໜ້າ ຂອງທິມງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກແຂວງ ເຊິ່ງປະກອບມີ:
‐
‐
‐
‐
‐

ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ຮອງເຈົ້າເມືອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບເມືອງ
ວິຊາການ/ທີ່ປຶກສາ ດ້ານແຜນທີ່ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ
ຕົວແທນຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ)

ຫຼັງຈາກທີ່ແຜນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອກະພາບແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຢືນຢັນ ແລະ ເຊັນປະທັບຕາ ຈາກທ່ານ
ເຈົ້າເມືອງ. ແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະລົງເລິກແບບປະສົມປະສານ ໃນໜ້າວຽກທີ 4, ຂັ້ນຕອນ
ທີ 3 (ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ), ແລະ ສຸດທ້າຍ ກໍຈະໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງບົດລາຍ
ງານ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີຂອງເມືອງ, ໃນບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ແຜນທີແ
່ ຕ່ລະອັນ ຈະຕ້ອງ
ປະກອບມີຄໍາອະທິບາຍທີ່ລະອຽດ ແລະ ມີການອ້າງອີງ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ການນໍາ
ສະເຫນີຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຂອງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນ
ທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນການພັດທະນາ. ແຜນທີ່ວິສັຍທັດໃນການພັດທະນາ ຄວນມີສະແດງໄວ້ ທີ່ຫ້ອງ
ວ່າການປົກຄອງເມືອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການພັດທະນາ ພາຍໃນເມືອງ
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ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຮູບສະແດງທີ 10: ສັງລວມຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ
ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາ
ການສະແດງຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ມູນໃຫ້ເຫັນປະຈັກຕາ
ລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍສໍາລັບການວາງແຜນ
ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນ
ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນ GIS ທີ່ມີ:
‐ Shape files
‐ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານ

‐ ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ

ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລະບົບ:
‐ WGS 84‐UTM48 N
‐ Vector, Raster data, ຕາຕະລາງ

ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ

ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານພູມສັນຖານ

‐ ທິມງານຫຼັກ
‐ ຂະແໜງການ
‐ ວິຊາການ QGIS

ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ

‐ ວິຊາການ QGIS
ຂັ້ນເມືອງ ແລະ
ແຂວງ

‐ ປັບປຸງ, ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ

ຊຸດແຜນທີ່ພັດທະນາ:
‐ QGIS, SAS Planet
‐ Vector, Raster data, ຕາຕະລາງ
‐ ປັບປຸງ, ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

‐ ທິມງານຫຼັກ
‐ ຂະແໜງການ
‐ ວິຊາການ QGIS

ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ
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ໜ້າວຽກທີ 3

‐
‐
‐
‐
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ຫນ້າວຽກ 4: ການວາງແຜນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນການເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ລວມທັງຂໍ້ແນະນໍາ ທີ່ມີປະໂຫຍດ ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການລິເລີ້ມຂະບວນ
ການພັດທະນາ ບົນພື້ນຖານທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ. ໜ້າວຽກນີ້
ປະກອບດ້ວຍ 5 ບາດກ້າວຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
ບາດກ້າວ 1:
ການວິເຄາະສະພາບການ ແລະຮ່າງບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແຫນງການ
ບາດກ້າວ 2:
ການວິເຄາະສະພາບການ ທົ່ວຂະແຫນງການ (ລະຫວ່າງຂະແຫນງການ) ຂອງເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້
SWOT)
ບາດກ້າວ 3:
ການວິເຄາະລົງເລິກ ແບບປະສົມປະສານ ແລະການຮ່າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ (Cross‐sectoral in‐
depth analysis and planning)
ບາດກ້າວ 4:
ການຮ່າງວິໄສທັດ ຂອງເມືອງ
ບາດກ້າວ 5:
ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງແຜນ ແບບເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1

ບາດກ້າວ 1: ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະການກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ຂອງຂະແໜງການ
ອະລໍາພະບົດ
ການວິເຄາະບັນຫາຂອງຂະແຫນງການ ແມ່ນດໍາເນີນຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະສຶກສາບັນຫາ, ທ່າແຮງ ແລະ
ບຸລິມະສິດຂອງບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນມາກ່ອນຕ່າງຫາກແລ້ວ ເຊັ່ນວ່າ ໂດຍທິມງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ພະ
ນັກງານສົ່ງເສີມ, ຫລືພະນັກງານຮາກຖານປະຈໍາກຸ່ມບ້ານ (ຈະບໍ່ໄດ້ເວົ້າລະອຽດໃນທີ່ນີ້) ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກບ້ານ
ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ກໍ່ຈະໄດ້ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະປຽບທຽບໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ
ໃນບາດກ້າວນີ້ ຈະໄດ້ວິເຄາະລະອຽດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການພາຍໃນເມືອງ, ຈາກຜົນຂອງການວິ
ເຄາະ ຈະໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກໍານົດບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ເປັນຈິງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ (ບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ)

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ (ເຈົ້າເມືອງ ຫລື ຮອງເຈົ້າເມືອງ)
ຫົວຫນ້າ ແລະພະນັກງານຈາກຫ້ອງການແຜນການເມືອງ (ຂະແໜງສະຖິຕິ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ແຜນການ,
ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ)
ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ
ພະນັກງານ ຈາກຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ
ຕາງໜ້າ ຫຼືຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການ/ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ
ວິຊາການຈາກທິມງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ (ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ດ້ານ QGIS)

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າວຽກທີ 4

ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ ຈະນໍາໄປສູ່ວິທີການວາງແຜນທີ່ເປັນລະບົບ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຜູ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍ (ຮ່ວມລົງທຶນ ແລະຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ) ໃນຂະບວນການວາງແຜນດັ່ງກ່າວ

ໄລຍະເວລາ
ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 1 ອາທິດ, ຫລື 1 ວັນ ຕໍ່ຂະແຫນງການ (ເວລາຕົວຈິງຂຶ້ນກັບຈໍານວນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຈະວິໄຈ/ທົບທວນ,
ລວມທັງການມີຫນ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ຕະຫລອດເຖິງຄວາມ
ເຊື່ອຖືໄດ້ ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ນໍາມາວິໄຈ)

ໜ້າວຽກທີ 4

ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
ໃນຂະບວນການວິເຄາະບັນຫານີ້ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວໃນໜ້າວຽກທີ 2 ແລະ 3 ສໍາລັບ
ເປັນປັດໄຈນໍາເຂົ້າ ດັ່ງນີ້:
- ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ, ແລະຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບໄລຍະປັດຈຸບັນ ຈາກສູນກາງ
ແລະ ແຂວງ
- ຂໍ້ມູນບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ແລະແຜນພັດທະນາບ້ານ ຫຼື ກຸ່ມບ້ານ ທີໄ່ ດ້ຈາກຂະບວນການວາງແຜນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນລະດັບບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ ໂດຍທິມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຂະບວນການວາງແຜນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄູ່ມື
PPM)
- ສະບັບພິມໃສ່ເຈັ້ຍ ຂອງຕາຕະລາງສັງລວມ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທັງຫມົດ
- ແຜນທີ່ພື້ນຖານຂອງເມືອງ (ພ້ອມລາຍລະອຽດຂອງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ)
- ແຜນທີ່ສະເພາະຂະແຫນງການ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຂະແຫນງການທີ່ມີ
- ຮ່າງແຜນທີ່ພັດທະນາ ທີສ
່ ະແດງໃຫ້ເຫັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ
- ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ແບບພົກພາ ທີ່ມີຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງແຜນທີ່ ແລະບົດທີຈ
່ ະນໍາສະເໜີຄົບຖ້ວນທຸກຂະແໜງການ
- ເຄື່ອງສາຍ LCD projector ແລະຫນ້າຈໍ, ພ້ອມປາກກາເລເຊີ້ ສໍາລັບຊີ້ຈຸດເວລານໍາສະເໜີ

ຂັ້ນຕອນ ແລະກິດຈະກໍາ
ການວິເຄາະບັນຫາ ແມ່ນດໍາເນີນໄປໃນກອງປະຊຸມຕາມແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ໂດຍມີການກະກຽມມາກ່ອນລ່ວງຫນ້າ
ໂດຍຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ) ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງທິມງານແຂວງ ແລະທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ແລະການ
ເປັນປະທານ (ຮັບຮອງ ແລະຕັດສິນໃຈ) ຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ/ຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະຫ້ອງການແຜນການເມືອງ
ກ່ອນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແຜນສະເໜີ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງປະ
່ ະກອບມີ ເວລາ, ເນື້ອໃນ
ກອບມີ ລາຍຊື່ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຊີນລ່ວງໜ້າ ແລະ ວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ທີປ
ແລະ ວິທກ
ີ ານດໍາເນີນກອງປະຊຸມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງຮັບຮອງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃນການປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງແຜນສະເໜີ ໄດ້ສະແດງໄວ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຕາຕະລາງ 4: ຕາຕະລາງດໍາເນີນງານ ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ການກໍານົດບຸລິມະສິດ ໃນການ
ພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ
ວັນທີ

ເວລາ

ຫົວຂໍ້/ເນື້ອໃນ

- ການວິເຄາະບັນຫາ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
8:00
ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍ
–
- ການຊອກຫາທ່າແຮງ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງ
5/6/2013
16:00
ການ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍ

8:00
6/6/2013
–
16:00
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- ການກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ຂອງຂະແໜງການ ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ມີ ແລະ
ປະສົບການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ

ວິທີການ/ໝາຍເຫດ
-

ລະດົມສະໝອງ
ບົດນໍາສະເໜີ PPT
ສົນທະນາກຸ່ມ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຈົດບັນທຶກ
ໂດຍທິມງານວາງແຜນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ

- ລະດົມສະໝອງ
- ບົດນໍາສະເໜີ PPT
- ສົນທະນາກຸ່ມ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ວັນທີ

ເວລາ

ຫົວຂໍ້/ເນື້ອໃນ

- ກໍານົດຍຸດທະສາດ/ວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດ
8:00
ຫມາຍຂອງການພັດທະນາທີ່ວາງໄວ້ ສໍາລັບ
7/6/2013
–
16:00
ແຕ່ລະຂະແໜງການ
- ກໍານົດຫົວຂໍ້ແຜນທີ່ພັດທະນາເພີ້ມເຕີມ ທີ່
ຈະຕ້ອງສ້າງ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການ
ເພື່ອນໍາສະເໜີ ຫຼື ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງການ
ພັດທະນາໃນສະເພາະໜ້າ
8:00 - ຜ່ານບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
- ສະຫຼຸບ
9/6/2013
–
16:00 - ປິດພິທີ
8:00
8/6/2013
–
16:00

ວິທີການ/ໝາຍເຫດ
- ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຈົດບັນທຶກໂດຍ
ທິມງານວາງແຜນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
- ເຮັດວຽກເປັນກຸມ
່ ພ້ອມການນໍາສະເໜີຜົນໄດ້
ຮັບ
- ປັບປຸງບົດອີງຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງ
ກອງປະຊຸມ
- ເອກະພາບກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ
- ການສ້າງແຜນທີ່ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ
ຂອງທິມງານວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ

- ປະກອບຄໍາເຫັນເປີດກວ້າງ

ຂັ້ນຕອນລະອຽດໃນການວິເຄາະບັນຫາ:
ການວິເຄາະບັນຫາແມ່ນດໍາເນີນໄປ ຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງທິມງານ
ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ຫຼື ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ.
ການວິເຄາະ ຈະດໍາເນີນໄປໂດຍການນໍາສະເຫນີ ແລະ ສົນທະນາໃນກຸ່ມ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຂະແຫນງການທີ່ມີ ປະ
ສົມປະສານກັບການນໍາໃຊ້ແຜນທີ່ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການວິໄຈ
ຂະບວນການວິເຄາະບັນຫາ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
-

ວິເຄາະບັນຫາ ພ້ອມສາເຫດຂອງມັນ ພາຍໃນຂະແຫນງການ ແລະຂະແຫນງການຍ່ອຍ (ຫ້ອງການ/
ຫນ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນ) ຕາມລໍາດັບ

-

ກໍານົດ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ພາຍໃນຂະແຫນງການ ແລະຂະແຫນງການຍ່ອຍ (ຫ້ອງການ/ຫນ່ວຍງານ/ພາກ
ສ່ວນ) ຕາມລໍາດັບ

-

ກໍານົດ/ສ້າງ ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບຂະແຫນງການ ພາຍໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂ້າງຫນ້າ ໂດຍອີງໃສ່
ບັນຫາ, ທ່າແຮງ ທີໄ່ ດ້ຈາກການວິເຄາະ ບົນພື້ນຖານຂອງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ປະສົບ
ການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຜ່ານມາ

-

ສ້າງຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຕາມບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາທີ່ໄດ້ກໍານົດຂຶ້ນ ເພື່ອ
ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ/ຄາດຫມາຍ ຂອງຂະແຫນງການ

-

ກໍານົດຫົວຂໍ້ ສໍາລັບການກະກຽມສ້າງແຜນທີ່ເພີ້ມເຕີມ ທີສ
່ າມາດຮັບໃຊ້ ແລະຕອບສະຫນອງບຸລິມະສິດ ໃນ
ການພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຫນ້າ 51 ຈາກ 130
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ເນື່ອງຈາກວ່າກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຫຼາຍຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ ສະນັ້ນ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ
ຈະໄດ້ມີການນໍາສະເໜີລວມ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນແບບເປີດກວ້າງ ໃສ່ເນື້ອໃນຂອງການນໍາສະເໜີ ເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງ
ບົດ ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ຫມາກຫົວໃຈຫລັກ ຂອງຂະບວນການວິໄຈຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ ຄືການມີສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກຂະແຫນງການ ໃນການວິ
ເຄາະຂໍ້ມູນຂອງຂະແຫນງການດ່ຽວ, ເຊິ່ງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາ, ປະກອບ
ຄໍາຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ, ອັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ມາ ເຊິ່ງການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປະສົມປະສານແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ, ສຸດທ້າຍກໍ່ຈະ
ໄດ້ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາລວມທີ່ມຈ
ີ ຸດສຸມ ກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍອັນດຽວກັນ ຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ຜົນ
ກະທົບທີ່ແທ້ຈິງ ແທນທີຈ
່ ະສ້າງແຜນຂອງຂະແຫນງການຂອງໃຜມັນ ໂດຍບໍ່ມີການປະສົມປະສານ ແລະການບັນລຸເປົ້າ
ຫມາຍຮ່ວມ ຄືໄລຍະຜ່ານມາ
ການວິເຄາະບັນຫາ
ການວິເຄາະບັນຫາ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນລະບົບ ໃນການປະເມີນການຍອມຮັບ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບບັນຫາ ຂອງ
ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນແບບວິທີທີ່ແນ່ນອນ ເພື່ອຊອກຫາ ສາເຫດ, ຜົນ
ສະທ້ອນ ຂອງບັນຫາ ແລະ ການສົ່ງຜົນກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ທັງແບບທິດທາງດຽວ ແລະສອງສົ້ນ ລະຫວ່າງບັນ
ຫາດ້ວຍກັນ ຈາກຈຸດຢືນຂອງກຸ່ມຄົນຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ແລະຫລາຍແງ່ມູມ
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ການວິເຄາະບັນຫາ ປະກອບດ້ວຍ 2 ບາດກ້າວຫລັກຄື:
- ການກໍານົດບັນຫາ: ຊອກຫາບັນຫາ ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່
- ການວິເຄາະບັນຫາ (ເປັນລາຍລະອຽດ): ວິທກ
ີ ານ ໃນການກໍານົດ/ຊອກຫາ ການພົວພັນ ແລະການສົ່ງຜົນກະ
ທົບ ລະຫວ່າງ ບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນ ຂອງບັນຫານັ້ນແບບຕ່ອງໂສ້ “ບັນຫາ-ສາເຫດ-ຜົນ
ສະທ້ອນ
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ໃນລະຫວ່າງການລະດົມຄວາມຄິດ ຈະຕ້ອງຊອກຫາຫລາຍໆ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້,
ແລ້ວຈຶ່ງຈັດບຸລິມະສິດ ອີງຕາມຄວາມຮ້າຍແຮງ, ຄວາມຖີ່ ແລະຂອບເຂດຄອບງໍາຂອງບັນຫາ, ໃນຕອນທ້າຍ ຕ້ອງໄດ້
ຮ່ວມກັນ ຄົ້ນຄິດ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງ/ທິດທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບນໍາໄປເປັນບຸລິມະສິດ
ໃນການພັດທະນາ
ສັງລວມຂັ້ນຕອນ ໃນການວິເຄາະບັນຫາ
ຄໍາອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະທ່າແຮງ
1. ບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ກິດຈະກໍາທັງຫມົດທີ່ໄດ້ມາ ຈະຕ້ອງຕິດພັນໂດຍກົງ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ ເຖິງ
ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບມາຮັບໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາ ສ້າງລາຍຮັບ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ
2. ຄວນເລັ່ງໃສ່ ສະເພາະ ບັນຫາ ຫລັກ, ແບບ ສະເພາະເຈາະຈົງ
3. ພະຍາຍາມຫລີກເວັ້ນການນໍາເອົາ ສາເຫດຂອງບັນຫາ ຫລື ຜົນສະທ້ອນ ຂອງມັນ ມາສະເຫນີ ແທນບັນຫາ,
ກະລຸນາຂັດຈ້ອນ ເອົາແຕ່ບັນຫາຫລັກ ທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ຂະບວນການ
ພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ ມານໍາສະເຫນີ. ຫລີກເວັ້ນການສະເຫນີບັນຫາ ແບບລວມໆ ລອຍໆ (ແບບກໍາປັ້ນຕີດິນ)
ຈັບປະເດັນສໍາຄັນ ບໍ່ໄດ້ (shopping list) ທີ່ບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ບັນຫາ ຫລື
ກິ່ງໄມ້ບັນຫາ
4. ຕ້ອງແຍກ “ບັນຫາ” ແລະ ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ອອກຈາກກັນ ໃຫ້ໄດ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງ
 ທຸກບັນຫາ (ຖ້າໄດ້ຖືກໄຈ້ແຍກ, ຄັດຈ້ອນມາຢ່າງລະອຽດ) ລ້ວນແຕ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ ການຊອກທາງ
ອອກໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ຈະບໍ່ສາມາດຫລີກເວັ້ນ, ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ຫລື ຍາກ ທີ່ຈະຫາ
ທາງແກ້ໄຂໄດ້
 ບັນຫາ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ ບໍ່ມີ ແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ສະກັດກັ້ນ, ກີດຂວາງ ຫລື ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້
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ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ການກໍານົດບຸລິມະສິດ ຂອງການພັດທະນາ
ຕົວຢ່າງ ຂອງຂັ້ນຕອນໃນການກໍານົດບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ:
-

ຂຽນລາຍການ ບັນດາທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ທີ່ກໍານົດໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍລາຍການປີກຍ່ອຍຂອງມັນ (ບົນພື້ນຖານຂອງ
ການວິເຄາະ ທີເ່ ລັ່ງໃສ່ ບັນຫາ-ທ່າແຮງ) ຕົວຢ່າງ: ບ່ອນໃດທີ່ຈຸດປະສົງຂອງການວິເຄາະ ຫາກເລັ່ງໃສ່ການ
ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບ, ຈະຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະຕະຫລາດ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ
ທາງເລືອກ ທາງດ້ານວິຊາການ

-

ປະເມີນທາງເລືອກ ຂອງຂະແຫນງການ ໂດຍມີການພິຈາລະນາ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ວິພາກເສດຖະ
ກິດ) ແລະນະໂຍບາຍຂອງການພັດທະນາ. ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຂະແຫນງການບຸລິມະສິດ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ
ກ່ຽວພັນໂດຍກົງ ກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການພັດທະນາ

ໃນຕອນທ້າຍ ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ ຈະຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂະ
ບວນການວິເຄາະບັນຫາ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຂຽນລາຍການ ແລະຈັດອັນດັບທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ນັ້ນມາພ້ອມ (ອີງໃສ່ງົບປະ
ມານທີມ
່ ີ, ຈໍານວນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຂະລາກອນ ແລະ ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານຂັ້ນ
ສູນກາງ ກໍ່ຄືຂອງແຂວງ)

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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 ບັນຫາທັງຫມົດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອັນດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ ຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕາມລໍາດັບ ແຕ່ຮ້າຍ
ແຮງ ໄປຫາ ຕໍ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂ ເປັນໄປຕາມລໍາດັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ
 ການສ້າງປະໂຫຍກບັນຫາທີ່ດີ ຄວນປະກອບມີ “ຜົນສະທ້ອນ ພ້ອມສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເຫດການດັ່ງກ່າວ
ເກີດຂຶ້ນ” ຕົວຢ່າງ: ການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດສັດໃຫຍ່ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ຍ້ອນ””ລະບົບຕາ
ຫນ່າງ ສັດຕະວະແພດ ຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ (ບໍ່ມີສັດຕະວະແພດຄົບທຸກບ້ານ)
5. ຍັງເກີດຄວາມສັບສົນໃນການເຂົ້າໃຈຄໍາວ່າ “ທ່າແຮງ”
1. ທ່ າ ແຮງ (ທ່ າ ແຮງບົ ່ ມ ຊ້ ອ ນ) ບໍ ່ ແ ມ່ ນ ທຸ ກ ສິ ່ ງ ຢ່ າ ງທີ ່ ມ ີ ພ າຍໃນບ້ າ ນ ແຕ່ ແ ມ່ ນ ສິ ່ ງ ພົ ້ ນ ເດັ ່ ນ ທີ ່ ມ ີ ເມື ່ ອ
ປຽບທຽບກັບບ້ານອື່ນ, ຫລື ສິ່ງທີ່ມີ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບກິດຈກໍາ ແຕ່ບໍ່ທັນຖືກນໍາໃຊ້ ຫລື ນໍາໃຊ້ແລ້ວ
ບາງສ່ວນ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຂຸດຄົ້ນ ນໍາມາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຊອກຫາທາງອອກ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພັດທະນາ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຈົນ
2. ຍຸດທະສາດ: ໄດ້ແກ່ເປົ້າຫມາຍ ຫລື ສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້ ແລະ ວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້
ບັນລຸ ໄດ້ເປົ້າຫມາຍ ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ກິດຈະກໍາລະອຽດ. ຍຸດທະສາດ ຈະຖືກຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ລົງ
ໄປເປັນກິດຈະກໍາລະອຽດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມວິທີການທີ່ກໍານົດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ
ຫມາຍທີ່ວາງໄວ້. ການວາງຍຸດທະສາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ ບັນຫາ ທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ
ບົ່ມຊ້ອນທັງຫມົດທີ່ມີພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ຫລືວາງກິດຈະກໍາລະອຽດ
 ຍຸດທະສາດ ຈະຕ້ອງຫຍໍ້, ສະເພາະເຈາະຈົງ, ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກວມເອົາຫມົດ
ເນື້ອໃນ (ເປົ້າຫມາຍທີ່ຢາກບັນລຸ, ແລະ ວິທີການ ທີ່ຈະເຮັດ)
 ບໍ່ຄວນຂຽນຫລາຍ ຈົນຂາດເນື້ອໃນ, ການສ້າງພຽງແຕ່ 1 ຍຸດທະສາດ ຕໍ່ 1 ຫນ່ວຍງານ/ຫນ້າວຽກ
ແມ່ນຖືວ່າ ພຽງພໍແລ້ວ

ບາດກ້າວ 2: ການວິເຄາະສະພາບການຂອງເມືອງ ແບບສະຫະຂະແຫນງການ
ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື SWOT
ອະລໍາພະບົດ
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SWOT ແມ່ນນຶ່ງ ໃນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການວິໄຈສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເມືອງ ໃນປັດຈຸບັນ (ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ)
ແລະ ແນວໂນ້ມ, ທ່າອ່ຽງ ຫລືມະໂນພາບລວມຂອງເມືອງ ທີ່ຢາກໃຫ້ເປັນ ຫລືຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ຈຸດແຂງ (S)
ແລະ ຈຸດອ່ອນ (W) - ເປັນການບັນລະຍາຍ ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນຂອງເມືອງ ໃນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ; ໂອກາດ
(O) ສິ່ງກົດຫນ່ວງ (T) - ເປັນການບັນລະຍາຍສະພາບການໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງໃນຕອນທ້າຍ ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງ
ໃນການແກ້ໄຂ ຫລືປັບປຸງສະຖານະການດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຄື່ອງມືນີ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການວິໄຈແບບເອກະລາດ ພຽງ
ຜູ້ດຽວກໍ່ໄດ້ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງກຸ່ມ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ການວິໄຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນດໍາເນີນໄປຕາມ 4 ເງື່ອນໄຂ ຫລືມາດຖານຄື: ຈຸດດີເດັ່ນ (Strength), ຈຸດອ່ອນ
(Weaknesses), ໂອກາດ (Opportunities) ຫລື ທ່າແຮງ, ແລະ ອຸປະສັກ/ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ/ຄວາມສ່ຽງ (Threats)
ຂອງຂະບວນການພັດທະນາໃນເມືອງ ຫລື ລະບົບໃດນຶ່ງ, ເພິ່ນໃຊ້ SWOT ເພື່ອວິໄຈລະບົບໃດນຶ່ງ ໃນຫລາຍຂັ້ນຕອນ
ແລະ ຫລາຍລະດັບເງື່ອນໄຂ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ:
 ລະດັບເຂດແຄວ້ນ (ພາກ, ແຂວງ, ເມືອງ)
 ລະດັບຊຸມຊົນ (ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ)
 ລະດັບຄົວເຮືອນ
 ລະດັບການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຜລິດຕ່າງໆ (ຂະແຫນງການ)
ແຕ່ໃນບົດນີ້ ຈະເວົ້າເຖິງ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ ໃນການວິເຄາະສະຖານະການຂອງເມືອງ ຈາກຫລາຍທິດທາງ ແລະ ຂະ
ແຫນງການ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ເນື່ອງຈາກວ່າ SWOT ເປັນເຄື່ອງມືທຈ
ີ່ ະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາບລວມ ໃນເມືອງຂອງທ່ານ, ສະ
ນັ້ນ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວິເຄາະນີ້ ຕ້ອງແມ່ນທຸກຂະແໜງການ ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເມືອງຄື:
-

ເຈົ້າເມືອງ/ຮອງເຈົ້າເມືອງ
ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ
ຕົວແທນຈາກບັນດາຫ້ອງການ ວິຊາການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ ພາຍໃນເມືອງ
ຕົວແທນ ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ (ເຊັ່ນ: ສະພາການຄ້າ)
ຕາງໜ້າ ຫຼືຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການ/ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ

ໄລຍະເວລາ
-

ປະມານ ເຄິ່ງວັນ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ກະດານປັກເຂັມ 2 ອັນ,
ກະດານທໍາມະດາ ຕິດເຈັ້ຍໄດ້ 1-2 ອັນ
ເຈັ້ຍ Flipchart ພ້ອມຂາຕັ້ງ, ບັດຄວາມເວົ້າ 4 ສີ, ບິກຂຽນເຈັ້ຍ, ເຂັມປັກກະດານ, ສະກັອດເທັບໃສ ແລະ
ສະກັອດຫນັງໄກ່ ຕິດເຈັ້ຍບັດຄວາມເວົ້າ, ມີດຕັດ ຕັດສະກັອດ
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ຄໍາອະທິບາຍ/ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການວິເຄາະແບບ SWOT ສໍາລັບແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກຄົນ, ພ້ອມ
ຕົວຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ) ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ
- ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະເລື້ອງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພື່ອປະກອບການເຮັດບົດຝຶກຫັດ ແລະການວິ
ເຄາະ
ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຄວນມີຄອມພິວເຕີ້ ແລະເຄື່ອງສາຍພາບ ເພື່ອນໍາສະເໜີແຜນທີ່ການປົກຄອງຂອງເມືອງ ແລະ ແຜນທີ່
ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ. ພ້ອມນີ້ ກໍຄວນມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເກັບກໍາພາບການເຄື່ອນໄຫວ, ບັນທຶກ
ການນໍາສະເໜີຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ເພື່ອນໍາໄປປະກອບບົດລາຍງານ
-

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ກ່ອນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຕ້ອງມີການກະກຽມລາຍຊື່ ຜູ່ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອກຽມແຈ້ງເຊີນ, ໝາຍວ່າ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຮັບບັດແຈ້ງເຊີນ ພ້ອມດ້ວຍວາລະກອງປະຊຸມ ທີ່ເຊັນໂດຍທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ຮອງ ລ່ວງໜ້າ

ກ່ອນລິເລີ້ມການວິເຄາະຕົວຈິງ ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ ເຂົ້າໃຈລະອຽດ ກ່ຽວ
ກັບຂັ້ນຕອນ ແລະວິທກ
ີ ານຕົວຈິງໃນການວິເຄາະແບບ SWOT, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ້ອງຈໍາແນກໃຫ້ຮູ້ ຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງ ຈຸດອ່ອນ ແລະຂໍ້ກົດຫນ່ວງ, ຈຸດແຂງ ແລະໂອກາດ ພ້ອມທັງສາເຫດ ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງນໍາໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວ
ນີ້ ໂດຍການອະທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄວາມຫມາຍ ແລະແນວຄວາມຄິດ:

ຈຸດແຂງ Strengths:
-

ສະແດງເຖິງສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງ ໃນຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການບັນລຸຈຸດປະສົງໄດ້. ຈຸດແຂງໃນທີ່ນີ້ ອາດຫມາຍເຖິງ: ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ, ຄວາມຕື່ນຕົວ, ທັກ
ສະ, ຯລຯ, ຈຸດແຂງ ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດທີບ
່ ົ່ມຊ້ອນມານໍາໃຊ້ໄດ້ອີກ

-

ຈຸດດີ ຫມາຍເຖິງ ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີມ
່ ີ ພາຍໃນແຂວງ, ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ, ຊຸມຊົນ ຫລື ໃນຂະ
ແຫນງການ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມພ້ອມ, ຄວາມດຸຫມັ່ນ ຈູບຈ້າວຫ້າວຫັນ ການປະ
ກອບສ່ວນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງຊາວບ້ານ, ຕະຫລອດຮອດບັນດາປັດໄຈກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ທີສ
່ າມາດນໍາມາໃຊ້ ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບ ຫລືຂະບວນການພັດທະນາເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ
ແລະສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນດີ ຕໍ່ຜະລິດຖະພາບ (Productivity), ສະຖຽນລະພາບ ຫລືຄວາມຄົງຕົວ
(Stability), ຄວາມຍືນຍົງ (Sustainability), ແລະ ຄວາມສະເຫມີພາບ (Equitability) ຂອງລະບົບ, ເຊິ່ງ
ຫມາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງທີມ
່ ີຢູ່ແລ້ວ ຫລືດີແລ້ວ

ຈຸດອ່ອນ Weaknesses:
-

ສະແດງເຖິງສະພາບການໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນກັນ ຄືກັບຈຸດແຂງ ແຕ່ເປັນຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານລົບ ທີ່ສົ່ງຜົນກະ
ທົບທີ່ບໍ່ດີ ຕໍ່ການບັນລຸຈຸດປະສົງ. ຈຸດອ່ອນ ອາດຫມາຍເຖິງ ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການເຮັດສິ່ງໃດນຶ່ງ, ຂາດທັກສະ
ແລະເຕັກນິກ, ຂາດແຫລ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດ, ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການວາງ
ແຜນ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານປະສົບການ. ຈຸດອ່ອນ ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ ແລະນໍາໃຊ້ໂອ
ກາດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ຫລືໃນອະນາຄົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫນ້ອຍລົງ

-

ຈຸດອ່ອນ ຍັງຫມາຍເຖິງບັນດາປັດໄຈ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີ ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຈຸດດີ ຫລືສົ່ງຜົນສະທ້ອນ
ດ້ານລົບຕໍ່ລະບົບ ເປັນຕົ້ນວ່າການຂາດເຂີນທາງດ້ານແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ, ບຸກຂະລາກອນ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ຊໍານານ, ການຖືເບົາຕໍ່ຫນ້າທີ່, ການບໍ່ເປັນເຈົ້າການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມທີອ
່ ່ອນແອໃນຂະບວນການ ຕັດສິນໃຈ
ຕ່າງໆ
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ໜ້າວຽກທີ 4

ກອງປະຊຸມ ຈະເລີ້ມໂດຍການເປີດພິທີຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍແມ່ນການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ວາ
ລະ, ວິທດ
ີ ໍາເນີນງານ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ ໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຊາບ

ໂອກາດ Opportunities:
-

-

ປັດໄຈພາຍນອກ ທີເ່ ປັນປະໂຫຍດ ແລະຄາດວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະເປົ້າຫມາຍໄດ້
ໃນອະນາຄົດ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງໂອກາດໃນທີ່ນີ້ ແນ່ນອນວ່າເຮົາເວົ້າເຖິງຈຸດເດັ່ນທີ່ໄດ້ປຽບ ເມື່ອປຽບທຽບກັບ
ເມືອງອື່ນທີເ່ ຂົາເຈົ້າບໍ່ມີ ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຂຸດຄົ້ນເອົາມານໍາໃຊ້ ຮ່ວມກັບທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີ ໃນ
ການແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
ໂອກາດ ຍັງຫມາຍເຖິງທາງເລືອກ ຫລືຄວາມອາດສາມາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນການນໍາໃຊ້ຈຸດດີ (ແຫລ່ງຊັບພະຍາ
ກອນ) ຂອງລະບົບທີມ
່ ີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ຫລື ວິທີການໃນການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ດັດແປງຈຸດ
ອ່ອນ/ບັນຫາ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອພັດທະນາເຮັດໃຫ້ລະ
ບົບ, ສັງຄົມ ຫລື ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ Threats:
-

-

ເປັນປັດໄຈພາຍນອກ ທີສ
່ າມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານ ຫລືການນໍາໃຊ້ໂອກາດ ແລະທ່າແຮງທີ່ມີ
ໃນອະນາຄົດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເປັນຜົນກະທົບທາງລົບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນສິ່ງ
ທ້າທາຍຕື່ມອີກ
ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ຍັງຫມາຍເຖິງບັນດາປັດໄຈທີກ
່ ົດຫນ່ວງ, ຫນີບຮັດ ຫລືຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ໂອກາດ ໃນການປັບປຸງ
ເຄື່ອນໄຫວ ຫລືດໍາເນີນວຽກງານຂອງລະບົບ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີນ
່ ັກວາງແຜນ (ຕັດສິນໃຈ) ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແກ້
ໄຂໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງຫາວິທີທາງຫລີກເວັ້ນ ຫລືຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ຫນ້ອຍລົງເທົ່າທີ່ ເປັນໄປໄດ້
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ຮູບສະແດງທີ 11: ການວິເຄາະ SWOT
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຮູບສະແດງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອປະກອບການອະທິບາຍໄດ້:
ສະພາບການ ປັດຈຸບັນ
Description of status quo (present)
ຈຸດດີ:

ມະໂນພາບ ຫລືສະພາບຂອງເມືອງໃນອະນາຄົດ
Perspectives in the future
ໂອກາດ (ເງື່ອນໄຂ ແລະທ່າແຮງ)

ປະເດັນ ຫລື ສິ່ງດີໆ ທີມ
່ ີໃນ ປັດຈຸບັນ

ປັດໄຈພາຍນອກ, ແນວໂນ້ມ, ທ່າອ່ຽງ, ສະຖານະການ ທີ່
ສົ່ງຜົນກະທົບອັນດີ ຫລືສາມາດເປັນທ່າແຮງ ໃຫ້ແກ່ການ
ພັດທະນາ ເພື່ອ:

ປັດໄຈພາຍໃນ, ສະພາບການຕົວຈິງ ໃນປັດຈຸບັນ

>ສົ່ງເສີມ ຈຸດດີທີ່ມີຢູ່ ໃຫ້ເປັນໂອກາດ
>ດັດແປງ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ທີ່ຄົງຄ້າງ
>ສ້າງແຜນປະຕິບັດທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາ
>ສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມຜລິດຕະພັນໃຫມ່
>ຮູ້ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ປ່ຽນອຸບາດໃຫ້ເປັນທ່າແຮງ
ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ

ຈຸດອ່ອນ:

ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ (ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ)

ປັດໄຈພາຍໃນ, ສິ່ງບໍ່ດີ, ຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງ

ປັດໄຈພາຍນອກ, ທ່າອ່ຽງ/ແນວໂນ້ມດ້ານລົບ ທີ່ສົ່ງຫລື
ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານອ່ອນ ຕໍ່ຂະບວນການພັດທະນາ

ໃນປັດຈຸບັນ
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ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຂັ້ນຕອນກະກຽມ
1. ອະທິບາຍຄວາມຫມາຍ ແລະ ວິທກ
ີ ານໃນການວິໄຈ (ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະເອກະພາບ ກ່ຽວກັບວິທີການ)
2. ສົນທະນາ ຂັ້ນຕອນທີ່ຈະວິໄຈ (ຈະເລີ້ມຈາກຈຸດໃດກ່ອນ, ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການມີສ່ວນຮ່ວມສູງສຸດ
ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມລະອຽດ, ສົມບູນແບບຂອງຂໍ້ມູນ)
3. ອະທິບາຍວິທີການ ໃນການນໍາໃຊ້ບັດຄໍາເວົ້າ ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ນຶ່ງບັດ ຂຽນໄດ້ 1 ປະເດັນ/ຄວາມຫມາຍ, ຂຽນໃຫ້
ຫຍໍ້ ແຕ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ສູງສຸດ ຂຽນໄດ້ 3 ແຖວ ຕໍ່ບັດ)
a. ຈຸດດີ

ໃຊ້ບັດສີ ຟ້າ

b. ຈຸດອ່ອນ

ໃຊ້ບັດສີ ເຫລືອງ

c. ໂອກາດ

ໃຊ້ບັດສີ ຂຽວ

d. ຄວາມສ່ຽງ

ໃຊ້ບັດສີ ແດງ

e. ຈຸດດີ ແລະຈຸດອ່ອນ: ເປັນສະພາບພາຍໃນ, ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຜ່ານມາ ແລະໃນປັດຈຸບັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນສິ່ງ
ທີ່ຄົນສ້າງ, ຄົນເຮັດຂຶ້ນມາ ຫລືຄົນປ່ຽນແປງທໍາມະຊາດ ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ຫລືສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການກະທໍາຂອງຄົນ

g. ໂອກາດ ຈະຖືກຜັນປ່ຽນເປັນກິດຈະກໍາ ໂດຍປະລິຍາຍ
h. ຂໍ້ກົດຫນ່ວງອັນທີ 1 ຈະນໍາໄປສູ່ການຊອກຫາໂອກາດ ອັນທີ 2, ໂອກາດອັນທີ 2 ອາດຈະນໍາໄປສູ່ ຂໍ້ກົດ
ຫນ່ວງ ອັນທີ 2, ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ອັນທີ 2 ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ໂອກາດ ອັນທີ 3 ຂຶ້ນມາອີກ ແລະ ຕໍ່ໄປຕາມ
ລໍາດັບ
4. ເລີ້ມວິໄຈໄປເທື່ອລະຈຸດ ແຕ່ລະປະເດັນ ອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ແຕ່ລະປະເດັນຈະວິໄຈແບບຕ່ອງໂສ້
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມສໍາພັນ ແລະການສົ່ງຜົນກະທົບ ເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ຂອງ 4 ອົງປະ
ກອບ ໃນປະເດັນນັ້ນໆ, ຈາກຈຸດດີ ແລ້ວ ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ; ສໍາເລັດ ປະເດັນທີ 1 ແລ້ວ ຈຶ່ງ
ກ້າວໄປຫາປະເດັນທີ 2, ແລະ 3 ຕາມລໍາດັບ
 ກ່ອນອື່ນ ກໍານົດສະພາບການ, ເງື່ອນໄຂ ວ່າທ່ານຈະເລີ້ມວິໄຈສະພາບການ ຈາກດ້ານໃດ (ຫນ້າວຽກ,
ຂະແຫນງ) ຂອງເມືອງ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະເລີ້ມຈາກສະພາບລວມຂອງເມືອງ ແລ້ວຈຶ່ງໄປເວົ້າດ້ານອື່ນ
ຕາມລໍາດັບ
1. ເລີ້ມຈາກການກໍານົດ, ຊອກຫາ ຈຸດດີ ທີ່ມຂ
ີ ອງເມືອງ ຫລື ຂໍ້ດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ
ການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ການສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ
2. ໄປຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີ ຕ້ອງຊອກຫາ ຈຸດອ່ອນ ຫລື ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຕາມມາ (ເຫມືອນເງົາຕາມຕົວ)
3. ກໍານົດ, ຊອກຫາໂອກາດ (ຫລື ສິ່ງທີ່ໃນເມືອງຂອງທ່ານ ມີ ຫລື ມີຫລາຍເປັນພິເສດ ເມື່ອທຽບກັບ
ເມືອງອື່ນ) ເພື່ອນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂ ຈຸດອ່ອນ ທີ່ມີ ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ
4. ກໍານົດ, ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງ ຫລື ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ໂອກາດ ເຂົ້າໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສ່ຽງອັນທໍາອິດ ທີ່ກໍານົດ, ບາງຄັ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດ
ກໍານົດ ຫລື ມອງເຫັນໂອກາດອັນໃຫມ່ ປະກົດຂຶ້ນຕາມມາ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດ ທີ່ຈະໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ
ນັ້ນ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຄາດຄະເນ ຄົ້ນຄິດລ່ວງຫນ້າ, ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ອາດ
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ອີກຕື່ມ ຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ບາດກ້າວ ລ່ວງຫນ້າ (ຫມາຍວ່າ ທ່ານສາມາດຫມູນໃຊ້ວິກິດການ
ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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f. ໂອກາດ ແລະ ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ: ເປັນບັນຫາກະທົບ ຈາກພາຍນອກ ຫລື ສິ່ງທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ບາງ
ຄັ້ງ ອາດສາມາດເປັນສົມມຸດຖານ ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາເອງ (ໂດຍອີງໃສ່ບັນຫາ ແລະສະພາບການປັດຈຸບັນ) ເຊິ່ງຕ້ອງ
ການການພິສູດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນສົມມຸດມາ ເພື່ອຢາກໃຫ້ມັນເກີດ ຫລືຈະເກີດຂຶ້ນ

ໃຫ້ເປັນໂອກາດທີ່ສຸກງອມ ເພື່ອກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ໄປສູ່ທາງອອກທີ່ເຫມາະສົມ). ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງ,
ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຄົ້ນຄິດ ໃນການຊອກຫາທາງອອກ ເປັນແບບລະ
ບົບຕ່ອງໂສ້ ເຊິ່ງສາມາດນໍາທ່ານ ໄປສູ່ ວິທີການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ
i. ປະເດັນທີ 1: ເລີ້ມຈາກຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ii. ປະເດັນທີ 2: ເລີ້ມຈາກຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
iii. ປະເດັນທີ 3: ເລີ້ມຈາກຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
 ຈຸດອ່ອນທີ່ສະເຫນີມາ ຈະຕ້ອງກ່ຽວພັນກັບຈຸດດີ ທີ່ສະເຫນີໄປແລ້ວ
 ໂອກາດທີສ
່ ະເຫນີມາ ຈະຕ້ອງກ່ຽວພັນກັບຈຸດອ່ອນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວ
 ຄວາມສ່ຽງ ກໍ່ຕ້ອງກ່ຽວພັນກັບປະເດັນທີ່ໄດ້ກ່າວມາ ໃນຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະໂອກາດທີ່ມີ ຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ
ແບບຕ່ອງໂສ້
 ຖ້າຄຶດບໍ່ອອກ ໃຫ້ເລີ້ມຈາກປະເດັນທໍາອິດ (ອັນໃດກໍ່ໄດ້) ທີ່ຄິດອອກ, ແລ້ວປະເດັນທໍາອິດ ຈະນໍາທ່ານ
ໄປສູ່ປະເດັນທີ ສອງ ແລະ ປະເດັນຕໍ່ມາຕາມລໍາດັບ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ
 ຫລັງຈາກສໍາເລັດ ທັງຫມົດແລ້ວ ຈຶ່ງຈັດລຽງລໍາດັບຄືນໃຫມ່ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ເພື່ອປະກອບເຂົ້າຕາຕະລາງສຸດທ້າຍ
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ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານ
1. ແຈກບັດ ແລະບິກ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນ (ເທື່ອລະສີ), ແລ້ວເກັບມາຕິດໃສ່ກະດານ ແລະສັງລວມ, ຈັດກຸ່ມ
2. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຕ້ອງຕິດເຈັ້ຍໃສ່ກະດານ ແລ້ວສົນທະນາກັບກຸ່ມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວ
ກັບ ເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະບັດ ທີ່ຂຽນມາໃຫ້ລະອຽດ, ຈັດລຽງ ແລະເຕົ້າໂຮມ, ສັງລວມເນື້ອໃນຂອງບັດທີ່ຄື
ກັນ ເຂົ້າເປັນອັນດຽວ ຫລືກຸ່ມດຽວ;
3. ຖ້າຈໍາເປັນ ອາດເຈາະຈີ້ມສອບຖາມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບບັດທີ່ບໍ່ລະອຽດ ຫລື ກວມລວມໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງ
ຄືນຕື່ມ, ເມື່ອໄດ້ຄວາມຫມາຍທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວ ອາດຂຽນບັດນັ້ນຄືນໃຫມ່ ໃຫ້ເປັນບັດທີ່ສົມບູນ
4. ບັດທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນ ແຕ່ຄາດວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນຕໍ່ໄປ ໃຫ້ຮັກສາໄວ້
ຫລື ຕິດໄວ້ໃນກະດານໃຫມ່ຕ່າງຫາກ (ຫລື ດ້ານລຸ່ມຂອງກະດານ ທີ່ກໍາລັງໃຊ້ງານຢູ່)
5. ບັດທີ່ມີຄວາມຫມາຍຄ້າຍຄືກັນ ໃຫ້ເອົາໄວ້ດ້ານລຸ່ມກະດານ ຂອງປະເດັນນັ້ນ
6. ກວດຄືນ ການຈັດກຸ່ມບັດທັງຫມົດ ວ່າກວມເນື້ອໃນອັນດຽວກັນບໍ່, ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຍກອອກເປັນປະເດັນ
ຍ່ອຍ ຕໍ່ໄປບໍ່? (ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການວິໄຈ ສອດຄ່ອງ ແລະງ່າຍຂຶ້ນ)
7. ບໍ່ເອົາບັດຖິ້ມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖາມຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ບໍ່ຖາມຄໍາວ່າ: ແມ່ນໃຜຂຽນບັດນີ້? ແຕ່ໃຫ້
ຖາມວ່າ: ບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜສາມາດໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ອະທິບາຍເນື້ອໃນຂອງບັດນີ້ໄດ້ ແທນ,
ເພາະສຸພາບກວ່າ ແລະບໍ່ສ້າງຄວາມນ້ອຍໃຈ ຫລືຜິດຫວັງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂຽນບັດນັ້ນ
8. ໃນຕອນທ້າຍ, ເນື້ອໃນຄວາມຫມາຍໃນບັດ ຈະປະກອບ ສັງລວມ ແລະຂຽນຄືນໃຫມ່ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍກທີ່
ສົມບູນ ແລະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຄວາມຫມາຍທີ່ຄົບຖ້ວນ
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ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ ປະກອບການອະທິບາຍ SWOT:

ຈຸດແຂງ:
-

ມີຕາຫນ່າງບໍລິການ ດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະໂຮງໝໍ ສຸກສາລາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດ
ຖານຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກວມ 95% ຂອງຈໍານວນບ້ານພາຍໃນເມືອງ

-

ມີລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ (ໄຟຟ້າ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເສັ້ນທາງ)
ກວມ 80% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງຫມົດ ພາຍໃນເມືອງ

ຈຸດອ່ອນ:
-

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານ
ໃນລະດັບບໍລິຫານ ມີບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈໍານວນພະນັກງານວິຊາ
ການ ມີຈໍາກັດ

-

ການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບ ແລະກົດຫມາຍ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີ, ແລະຍັງບໍ່ທັນມີ
ຜົນສັກສິດເທົ່າທີ່ຄວນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແຫນງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

-

ມີເນື້ອທີ່ຫວ່າງເປົ່າກວ້າງຂວາງ (ປະມານ 40,000 ເຮັກຕາ) ທີ່ສາມາດສັບຊ່າວ, ບຸກເບີກ ເປັນເນື້ອທີນ
່ າ ສໍາ
ລັບຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ກຸ້ມກິນໃນທົ່ວເມືອງ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້

-

ມີແຫລ່ງວັດຖຸບູຮານ, ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງຊົນເຜົ່າ ອັນເປັນເອກະ
ລັກທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຫລາຍກວ່າ 5 ເຜົ່າ ທີສ
່ າມາດພັດທະນາໃຫ້ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ເມືອງໄດ້

ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ:
-

ປັດໄຈທາງດ້ານພູມສັນຖານ ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ ທັງເປັນສິ່ງກົດຫນ່ວງຖ່ວງດຶງ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພັດທະນາ
ເປັນໄປໄດ້ຊັກຊ້າກວ່າເມືອງອື່ນ (ເຂດພູດອຍກວມ 98%, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
ເມືອງອື່ນ ແລະບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ເຂດທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ)

-

ການຂະຫຍາຍຕົວແບບກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການອົບພະຍົບເຂົ້າມາຂອງຄົນ
ຕ່າງຖິ່ນ (ແລະ ຕ່າງດ້າວ) ທີ່ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະການຕິດ
ເຊື້ອ ຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (HIV/AIDS) ຫລາຍຂຶ້ນ, ອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ຈໍານວນແຮງງານຕົ້ນຕໍ
ທໍາການຜະລິດ ຫຼຸດລົງ
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ໜ້າວຽກທີ 4

ໂອກາດ:

ບາດກ້າວ 3:

ການວິເຄາະລົງເລິກ ຫຼາຍຂະແຫນງການ ແລະ ການຮ່າງແຜນ

ອະລໍາພະບົດ
ໃນບາດກ້າວນີ້ ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ ກໍານົດທິດທາງຕົ້ນຕໍ ໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຮັບຮອງ ແລະຢັ້ງຢືນຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ. ການວາງແຜນ ແລະກໍານົດບັນດາບຸລິມະສິດ ທິດ
ທາງຂອງການພັດທະນາທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ອີງໃສ່ຜົນຂອງການວິໄຈຂໍ້ມູນສະພາບການຕົວຈິງຂອງທິມງານຮັບ
ຜິດຊອບວາງແຜນ ປະສານສົມທົບກັບທິດທາງ, ນະໂຍບາຍອັນເປັນບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ,
ເຊິ່ງສຸດທ້າຍ ຈະໄດ້ນໍາສະເຫນີເປັນເອກະພາບ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ໜ້າວຽກທີ 4

-

ເຈົ້າເມືອງ ແລະຮອງເຈົ້າເມືອງ
ຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຜນການ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ມີລາຍຊື່ ຢູ່ໃນທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ)
ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ (ລວມທັງທິມງານແຂວງ-ຖ້າຈໍາເປັນ)
ຫົວຫນ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ, ການຄ້າ ແລະຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການຂອງຂະແຫນງການປິ່ນອ້ອມຕ່າງໆ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ)
ວິຊາການຫຼັກແຫຼ່ງ ຈາກແຕ່ລະຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງເມືອງ
ຕາງໜ້າ ຫຼືຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການ/ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ

ໄລຍະເວລາ
ໂດຍທົ່ວໄປ ການວິເຄາະນີ້ ໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນເຄິ່ງວັນ ຫຼື ສູງສຸດ 1 ວັນ (ຂຶ້ນກັບຈໍານວນ, ຄວາມພ້ອມ, ທັກສະຂອງທິມ
ງານອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ)

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ເຄື່ອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍ, ປາກກາເລເຊີ້ ສໍາລັບຊີ້
ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ແບບພົກພາ ທີ່ມີຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງແຜນທີ່ ແລະບົດທີຈ
່ ະນໍາສະເໜີຄົບຖ້ວນທຸກຂະແໜງການ
ສະບັບພິມ ຂອງຕາຕະລາງສັງລວມ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທັງຫມົດ
ແຜນທີ່ພື້ນຖານ ຂອງເມືອງ (ພ້ອມລາຍລະອຽດຂອງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ)
ແຜນທີ່ສະເພາະຂະແຫນງການ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຂະແຫນງການທີ່ມີ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ເລີ້ມຕົ້ນໂດຍການນໍາສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການວິເຄາະສະພາບການຂອງຂະແຫນງການ ແລະ ຜົນການວິເຄາະ
SWOT ໃນລະດັບເມືອງ, ແລ້ວດໍາເນີນການວິເຄາະລົງເລິກ ປຽບທຽບໄປມາແບບຫລາຍທິດທາງ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການ
ສະເຫນີດັ່ງກ່າວ, ປະເດັນທີ່ນໍາມາປຽບທຽບໄດ້ແກ່ ບັນດາບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ ວ່າ
ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນແບບມີຈຸດສຸມແລ້ວບໍ່, ຖ້າຍັງມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ ຈະຕ້ອງຫາວິທທ
ີ າງແກ້ໄຂ
ແລະດັດປັບໃຫ້ລົງຕົວ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ນໍາເອົາບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ທີ່ເປັນເອກະພາບແລ້ວນັ້ນ ໄປປຽບທຽບກັບທິດທາງ, ນະໂຍ
ບາຍ ແລະຄາດຫມາຍສູ້ຊົນ ທີ່ກໍານົດໂດຍ ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ
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ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ນອກຈາກເຈາະຈົງລົງເລິກ ການວິໄຈຂໍ້ມູນແບບປະສົມປະສານແລ້ວ ຍັງເປັນເວທີ ແລະ ເປັນ
ການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມ ແລະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງການ ວິຊາການຮັບຮູ້
ກ່ຽວກັບທິດທາງ ນະໂຍບາຍ ແລະຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແຫນງການ
ວິຊາການພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ນໍາເອົາໄປເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດ ແລະແຜນລະອຽດຂອງ
ຕົນເອງ ເພື່ອປະຕິບັດບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ແລະຄາດຫມາຍດັ່ງກ່າວ
ສຸດທ້າຍ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນກໍານົດ ແລະເອກະພາບກ່ຽວກັບ ເຂດທີ່ເປັນຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ອີງ
ຕາມພື້ນທີ່ ບົນພື້ນຖານຂອງຜົນການວິເຄາະທັງຫມົດ ທີໄ່ ດ້ດໍາເນີນມາ
ປະເດັນຫລັກທີ່ເປັນຫມາກຫົວໃຈສໍາຄັນ ຂອງຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມລິເລີ້ມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ,
ປັບປຸງການຮ່ວມມື ແລະການປະສານງານທີລ
່ ົງຕົວ ໂດຍການຫັນປ່ຽນການວາງແຜນແບບຂະແຫນງການທີ່ບໍ່ມີຈຸດສຸມ,
ມາເປັນການປະສົມປະສານ ແຜນຂອງຂະແຫນງການ ເຂົ້າເປັນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ທີ່ເປັນ
ເອກະພາບ ແລະມີຈຸດສຸມຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ເພີ້ມປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງການປະຕິບັດຂະບວນ
ການພັດທະນາ ຮັບປະກັນໄດ້ເປົ້າຫມາຍໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງລັດຖະບານ (ການພັດທະນາແບບ
ຫມັ້ນຄົງແບບ 4 ມິຕິ ທີເ່ ລັ່ງໃສ່ ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກ ແລະປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ)

ການພັດທະນາກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ເສັ້ນທາງ, ຕະຫລາດ) ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ສະຫນັບສະຫນູນ ເຂດຈຸດສຸມທີ່
ຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ; ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ ເຂດທີມ
່ ີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ຫລື ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ,
ໃນຂະນະດຽວກັນ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ກໍຄ
່ ວນບໍ່ເປັນການບຸກລຸກປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະປ່າຕົ້ນນໍ້າ. ສະຫລຸບ
ແລ້ວ ທຸກກິດຈະກໍາ ຈະຕ້ອງມີການພົວພັນ ສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ໃນຂົງເຂດພື້ນທີ່ຈຸດສຸມອັນດຽວກັນ
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາອັນດຽວກັນ ຄືຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງຊາວບ້ານກຸ່ມເປົ້າຫມາຍທີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າວຽກທີ 4

ຕົວຢ່າງ:

ບາດກ້າວ 4:

ການກໍານົດວິສັຍທັດລວມ ສໍາລັບການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ
ຂອງເມືອງ

ອະລໍາພະບົດ
ວິສັຍທັດໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ແມ່ນທິດທາງ ແລະພາບລວມຂອງເມືອງ ທີ່ປະສົງຢາກໃຫ້ເປັນໄປ ຫລືເກີດຂຶ້ນ
ໃນອະນາຄົດ. ວິສັຍທັດ ຕອບສະຫນອງແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້, ສ້າງສິ່ງຈູງໃຈ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ບຸກຂະ
ລາກອນ ແລະ ປະຊາກອນພາຍໃນເມືອງ ຕໍແ
່ ນວຄວາມຄິດ ແລະທ່າອ່ຽງໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນໄລຍະ 10-15 ປີຂ້າງຫນ້າ, ເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ມອງເຫັນພາບການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງສະພາບໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະ
ນາຄົດທີ່ຈະແຈ້ງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ປ່ຽນແປງໄປໃນທາງບວກທີ່ດີກວ່າເກົ່າ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ໜ້າວຽກທີ 4

ສໍາລັບການສ້າງ/ຮ່າງວິສັຍທັດ ໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງໃນໄລຍະຍາວນັ້ນ ຕ້ອງມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍ 7-10 ຄົນ
ເຊິ່ງຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍອໍານາດການປົກຄອງ, ຂະແຫນງການວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງນີ້:
-

ເຈົ້າເມືອງ ແລະຮອງເຈົ້າເມືອງ
ຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຜນການ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ມີລາຍຊື່ ຢູ່ໃນທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ)
ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ (ລວມທັງທິມງານແຂວງ-ຖ້າຈໍາເປັນ)
ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ກະສິກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ, ການຄ້າ ແລະ ຫົວ
ຫນ້າຫ້ອງການຂອງຂະແຫນງການປິ່ນອ້ອມຕ່າງໆ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ)
ວິຊາການຫຼັກແຫຼ່ງ ຈາກແຕ່ລະຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງເມືອງ
ຕາງໜ້າ ຫຼືຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການ/ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ອາດກໍານົດ ແລະນໍາສະເຫນີໂດຍ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຂະແຫນງການ
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ

ໄລຍະເວລາ
ໂດຍທົ່ວໄປ ການວິເຄາະນີ້ ໃຊ້ເວລາປະມານເຄິ່ງວັນ ຫລື ສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 1 ວັນ (ຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງທິມງານ ແລະ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ)

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ຜົນການວິເຄາະ SWOT ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ
ແຜນທີ່ການປົກຄອງ ແລະ ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ
ສະຫນັບສະຫນູນການສົນທະນາ
ຕົວຢ່າງ ວິສັຍທັດ ຈາກເມືອງອື່ນ ຫລືຈາກບົດຝຶກຫັດ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາເຂດ
ແຄວ້ນ (iRM) ຜ່ານມາ
ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ປາກກາຂຽນເຈັ້ຍ, ບັດຄໍາເວົ້າ, ກະດານສໍາລັບຕິດເຈັ້ຍບັດຄວາມ ຫລື ສິ່ງອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້
ທົດແທນກັນໄດ້

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຕັດສິນຜົນສໍາເລັດຂອງຫນ້າວຽກໃນບາດກ້າວດັ່ງກ່າວນີ້ ຄືມນ
ັ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ/ຜູ້
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມທີ່ຂ້ອນຂ້າງຊໍານານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ອນການດໍາເນີນງານ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຕ້ອງມີ
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ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຄວາມສາມາດອະທິບາຍ ແລະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ຂອງຄໍາວ່າ ວິສັຍທັດ
ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການນໍາສະເຫນີຕົວຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ ຈຶ່ງຄ່ອຍເລີ້ມດໍາ
ເນີນງານ ຕາມບາດກ້າວດັ່ງນີ້:
 ກ່ອນອື່ນ ເອກະພາບກ່ຽວກັບຂອບເຂດທາງດ້ານເວລາ ໃນການກໍານົດວິສັຍທັດ ຈະກໍານົດເອົາຮອດປີໃດ?
 ຕົວຢ່າງ ແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ແມ່ນຮອດປີ 2020, ສ່ວນວິສັຍທັດ ອາດກໍານົດຮອດປີ 2025 ຫລື ໄກກວ່ານັ້ນ
 ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ອາດໃຊ້ວິທີລະດົມຄວາມຄິດ ດ້ວຍບັດຄໍາເວົ້າ ໂດຍໃຊ້
ຄໍາຖາມຊີ້ນໍາ ດັ່ງນີ້:
o ທ່ານມີຄວາມປະສົງ ຫລື ຢາກເຫັນພາບເມືອງຂອງທ່ານ ເປັນແນວໃດ ຫລື ພັດທະນາໄປໃນແງ່ໃດ
ໃນອະນາຄົດ? (ຕາມກໍານົດເວລາ ທີໄ່ ດ້ຕົກລົງກັນຂ້າງເທິງ)
o ຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາ ຈະສະແດງອອກມາໃນຮູບໃດ?
 ຫລັງຈາກນັ້ນ ທິມງານ ແລະຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຕ້ອງສັງລວມ ແລະຄັດຈ້ອນ ແນວຄວາມຄິດທີ່ໄດ້
ຈາກການລະດົມຄວາມຄິດ

ບາດກ້າວ 5: ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ກັບຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍ ໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາ ຫລື ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1
ອະລໍາພະບົດ
ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ມີການນໍາສະເຫນີບັນດາຂໍ້ມູນ, ແຜນທີພ
່ ັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ, ບັນດາ
ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ພ້ອມມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ, ວິສັຍທັດລວມ
ຂອງເມືອງ ແລະຜົນຂອງການວິເຄາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະສໍາຄັນ ຈະໄດ້ຖືກຄັດເລືອກມານໍາສະເຫນີ ຕໍພ
່ າກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທັງຫມົດ ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍໃນລະດັບເມືອງ, ເຊິງ່ ທັງຫມົດນັ້ນ ຈະໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ສໍາລັບການນໍາໄປ
ປະກອບເຂົ້າເປັນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະບັບປະສົມປະສານຂອງເມືອງ
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນເວທີເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ, ໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ຂອງເມືອງ ໃນໄລຍະ 5 ປີຂ້າງຫນ້າ; ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ຍັງເປັນການເຕົ້າໂຮມເອົາແນວຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກທຸກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານທັງຫມົດ ເຂົ້າໃສ່ຮ່າງບົດສະຫລຸບ (ບົດຮຽນທີຖ
່ ອດຖອນໄດ້) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂະ
ບວນການວາງແຜນພັດທະນາ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ (ເຈົ້າແຂວງ ຫລື ຮອງ)

-

ຫົວຫນ້າ/ຮອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ຫົວຫນ້າຂະແຫນງແຜນການແຂວງ (ທິມງານ
ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ)

-

ເຈົ້າເມືອງ/ຮອງເຈົ້າເມືອງ

-

ທິມງານຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນຂອງເມືອງ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ໜ້າວຽກທີ 4

 ນໍາສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນເພີ້ມເຕີມ ແລະເອກະພາບ

-

ຫົວຫນ້າ/ຮອງ/ວິຊາການຫລັກແຫລ່ງ ຈາກທຸກຂະແຫນງການ ຂອງເມືອງ (ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃຫ້ທຸກຂະ
ແຫນງການເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ)

-

ຄະນະກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ (ພັດທະນາຊົນນະບົດ)

-

ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ພາຍໃນເມືອງ

-

ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນຕົ້ນຕໍ

-

ຕົວແທນຈາກອົງການຜູ່ໃຫ້ທຶນ ແລະອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ

-

ພາກສ່ວນສໍາຄັນອື່ນໆ ກໍານົດໂດຍທິມງານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ

ໄລຍະເວລາ
 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃຊ້ເວລາ 1 ວັນ
 ກອງປະຊຸມນີ້ ຈະຈັດຂຶ້ນໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ສໍາເລັດ ທຸກຂັ້ນຕອນ ແຕ່ບາດກ້າວທີ 1 ເຖິງ 4 ຂອງຫນ້າວຽກທີ 4
(ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ) ຕາມເອກະສານແນວຄວາມຄິດໃນການວາງແຜນເທົ່ານັ້ນ, ພ້ອມກັນນີ້
ແຜນທີ່ທັງຫມົດ ໃນຫນ້າວຽກທີ 3 ກໍ່ຕ້ອງຖືກສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ພ້ອມສໍາລັບການນໍາສະເຫນີປະຈັກຕາ ຕໍ່
ກອງປະຊຸມ

ໜ້າວຽກທີ 4

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ພ້ອມກະດານ ແລະ ບິກຂຽນ

-

ບັດຄໍາເວົ້າ (ສໍາລັບການປະກອບຄໍາເຫັນ)

-

ແຜນທີ່ພື້ນຖານ ແລະ ແຜນທີ່ສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ພິມໃສ່ເຈັ້ຍຂະຫນາດ A3 ສໍາລັບຕິດ
ວາງສະແດງ)

-

ເອກະສານ ແລະຕາຕະລາງ, ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ສໍາລັບພິມແຈກຢາຍ ໃຫ້ແຂກສໍາຄັນ

-

ເຄື່ອງສາຍ LCD projectors ຈໍານວນ 2 ເຄື່ອງ ແລະຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ຈໍາ
ນວນ 2 ຈໍ ເພືອ
່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນພ້ອມກັນ ດ້ານເນື້ອໃນ ແລະແຜນທີ່ພັດທະນາທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະຫນັບສະ
ຫນູນເນື້ອໃນທີ່ນໍາສະເໜີ

-

ປາກກາເລເຊີ້ ສໍາລັບຊີ້ຈຸດເວລານໍາສະເໜີ

-

ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ແບບພົກພາ ທີ່ມີຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງແຜນທີ່ ແລະບົດທີຈ
່ ະນໍາສະເໜີຄົບຖ້ວນທຸກຂະແໜງການ

-

ເຄື່ອງສຽງທີ່ມີໄມລອຍ ສໍາລັບປະກອບຄວາມເຫັນ ແລະເຄື່ອງໄຟຟ້າສໍາຮອງ ສໍາລັບໃຊ້ກໍລະນີໄຟຟ້າຕິດຂັດ

ຂັ້ນຕອນ ແລະກິດຈະກໍາ
 ການນໍາສະເຫນີທັງຫມົດ ຈະໃຊ້ເຄື່ອງສາຍແສງ LCD ພ້ອມກັນ 2 ເຄື່ອງ (ໂດຍຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຜນການ
ເມືອງ ຫລືຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມເຫມາະສົມ, ແຕ່ຕ້ອງມີການຄັດເລືອກ, ກະ
ກຽມ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການນໍາສະເໜີລ່ວງໜ້າ)
 ເນື່ອງຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນນຶ່ງ ອາດຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ, ສະນັ້ນ ການນໍາສະ
ເຫນີ ຈະຕ້ອງເລີ້ມຈາກການແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມ
ປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຮູບແບບທົວ
່ ໄປ
ແລະ ຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້
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ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

 ຫລັງຈາກນັ້ນ ສືບຕໍ່ໂດຍການນໍາສະເຫນີສະພາບລວມ: ບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາໄປ
ເທື່ອລະຂະແຫນງການຕາມລະດັບ ເລີ້ມຈາກເສດຖະກິດກ່ອນ, ເຊິ່ງການສະເຫນີຂໍ້ມູນ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງ
ການນີ້ ຈະຕ້ອງມີການສະແດງແຜນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໄປພ້ອມ
o ຫລັງຈາກສໍາເລັດແຕ່ລະຂະແຫນງການ ຄວນປ່ອຍເວລາສໍາລັບການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະເອກະ
ພາບ ໄປພ້ອມ
o ທຸກຄໍາເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບແລ້ວ ຈະຕ້ອງນໍາໄປປັບປຸງ ແລະປ່ຽນແປງດັດແກ້ ໃສ່ເອກະສານ ພາກ
ດັ່ງກ່າວທັນທີ ໃນກອງປະຊຸມນັ້ນໂລດ
 ນໍາສະເຫນີສະພາບລວມຂອງເມືອງ (ອີງໃສ່ຜົນຂອງການວິເຄາະ SWOT), ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາສະເຫນີ ພາກສະ
ຫລຸບ ແລະວິສັຍທັດຂອງເມືອງ (ໂດຍທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ)
ໃນຕອນທ້າຍ ຈະມີພາກປະກອບຄໍາເຫັນແບບເປີດກວ້າງ ໃສ່ທັງຫມົດເນື້ອໃນ ຂອງການນໍາສະເຫນີຜ່ານມາ, ທຸກຄໍາ
ຄິດເຫັນ ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກຈົດແຕ້ມຢ່າງລະອຽດ ຄົບຖ້ວນທຸກປະເດັນ ເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະປັບປຸງ
ເອກະສານ ໃຫ້ສົມບູນ
ຮູບສະແດງທີ 12: ສັງລວມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນໜ້າວຽກ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

‐ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທີ່
‐ ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ອອກຄໍາເຫັນ
ຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
‐ ການຕັດສິນໃຈລິເລີມ
້ ໂດຍຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ
‐ ວິເຄາະສະພາບການປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາ
ຄົດ ຂອງເມືອງ
‐ ກໍານົດປັດໄຈທີເ່ ປັນຜົນກະທົບພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກ

ການວິເຄາະສະພາບການ ແລະ ຮ່າງ
ບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ ຂອງ
ຂະແຫນງການ

ການວິເຄາະ SWOT ຂອງເມືອງ

‐ ກໍານົດທິດທາງຫຼກ
ັ ໃນການພັດທະນາຂອງ
ເມືອງ, ຕົກລົງເອກະພາບໂດຍອໍານາດການ
ປົກຄອງເມືອງ

ການວິເຄາະລົງເລິກ ແບບປະສົມປະສານ
ແລະ ການຮ່າງແຜນເບືອ
້ ງຕົນ
້

‐ ກະກຽມ ກໍານົດສະພາບການພັດທະນາທີ່
ຄວນເປັນຂອງເມືອງໃນອະນາຄົດ

ການຮ່າງວິໄສທັດ ຂອງເມືອງ

‐ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ, ແຜນທີ,່ ທິດທາງ ແລະ
ຮ່າງແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ
‐ ເປີດໂອກາດໃຫ້ມກ
ີ ານປະກອບຄໍາເຫັນ
ແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ປະຊາມະຕິ

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນ ແບບເປີດ
ກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ໜ້າວຽກທີ 4

‐
‐
‐
‐

ເຮັດໃຫ້ຜູ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນຂະບວນການ ເພື່ອ:
ການວິເຄາະສະພາບແບບຫຼາຍຂະແໜງການ
ການວິເຄາະລົງເລິກແບບຮອບດ້ານ
ການກໍານົດບຸລມ
ິ ະສິດຂອງຂະແໜງການ
ການກໍານົດວິສັຍທັດໄລຍະຍາວ

ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ
- ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ
ແລະ ເມືອງ
- ທິມງານຫຼັກ
- ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
- ຕົວແທນຈາກຜູ່ໃຫ່ທຶນ
ແລະ ອົງການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ
- ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
- ພາກສ່ວນເອກະຊົນ

ຂໍ້ຕົກລົງເອກະພາບ
ກ່ຽວກັບ ຂະບວນ
ການວາງແຜນ
ຫນ້າ 65 ຈາກ 130

ຫນ້າ 66 ຈາກ 130
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ຫນ້າວຽກ 5: ການກະກຽມຮ່າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ (ສະບັບຮ່າງ
ແບບປະສົມປະສານ)

ອະລໍາພະບົດ
ແຜນສະບັບຮ່າງນີ້ ໄດ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງໄລຍະ 5 ປີ ແບບປະສົມປະສານ ເຊິ່ງຈະຖືກ
ຮ່າງຂຶ້ນ ຈາກການສັງລວມເອົາແຜນຍ່ອຍ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການເຂົ້າກັນ ຕາມລະບຽບການ, ຮູບແບບ ແລະຄໍາແນະ
ນໍາ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນວາງອອກ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ (ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ-ທິມງານຮັບ
ຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ)

ໄລຍະເວລາ
-

ປະມານ 2 ອາທິດ

ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ແຜນຂອງຂະແຫນງການທັງຫມົດ
ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ເຄື່ອງພິມ ເລເຊີ້ຂາວດໍາ + ເຄື່ອງພິມສີ

-

ກ່ອນອື່ນ ຕ້ອງສຶກສາ ແລະທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສາລະບານຂອງແຜນ ຫລືໂຄງຮ່າງຂອງການສັງລວມ
ແຜນພັດທະນາອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ສະບັບປັບປຸງ (ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງ
ທຶນ) (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01, 02, ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10)

-

ປັບປຸງ, ກວດແກ້, ແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການໃຫ້ລະອຽດ ບົນພື້ນຖານຂອງຄໍາເຫັນຈາກກອງປະຊຸມຜ່ານ
ມາ (ທິມງານວາງແຜນເມືອງ ສົມທົບກັບຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ)

-

ສັງລວມ, ຄັດຈ້ອນ, ເລືອກເຟັ້ນ ແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ ເຂົ້າມາເປັນແຜນປະສົມປະສານຂອງເມືອງ
ອີງຕາມສາລະບານທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນບົດແນະນໍາຂອງກະຊວງ

-

ຖ້າຈໍາເປັນມີການດັດແກ້, ຕັດຮອນບາງພາກ ຫລືສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງຂອງເອກະສານ ໃນແຜນຂະແຫນງການ ຈະ
ຕ້ອງແຈ້ງບອກໃຫ້ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ຫລືໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອ
ເລັ່ງຂະບວນການໃຫ້ໄວຂຶ້ນ

-

ຫລັງຈາກສໍາເລັດການຮ່າງເອກະສານດັ່ງກ່າວແລ້ວ ສະມາຊິກຂອງທິມງານວາງແຜນ ຈະຕ້ອງພ້ອມກັນອ່ານ
ຜ່ານ ເພື່ອກວດແກ້ທັງທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະຮູບການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງເອກະ
ສານ ແລະຕາຕະລາງຕົວເລກສະຖິຕິ, ແລະ ແຜນທີ່

-

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຮ່າງແຜນ ສໍາເລັດທັນກັບເວລາ ຈະຕ້ອງມີການຈັດແບ່ງຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແຕ່ລະ
ຄົນຢ່າງລະອຽດ (ອີງຕາມພາລະບົດບາດ ແລະຄວາມຊໍານານຂອງຜູ້ກ່ຽວ), ໃຜຈະສັງລວມພາກໃດຂອງເນື້ອ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຫນ້າ 67 ຈາກ 130

ໜ້າວຽກທີ 5

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ

ໃນ, ໃຜຈະສັງລວມຕາຕະລາງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕາຕະລາງການລົງທຶນ, ໃຜຈະຈັດພິມແຜນທີ່ (ຂະຫນາດ
A4 ສໍາລັບບົດລາຍງານ, A3 ແລະ A0 ສໍາລັບແຈກຢາຍ)
ຈັດຫນ້າ, ເຂົ້າເຫລັ້ມ ແລະພິມສະບັບຮ່າງເພື່ອການກວດກາ ແລະຮັບຮອງໂດຍເຈົ້າຂອງຂະບວນການ (ຮອງ
ເຈົ້າເມືອງ)

ໜ້າວຽກທີ 5

-

ຫນ້າ 68 ຈາກ 130
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ຫນ້າວຽກ 6:

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ (ຄັ້ງທີ 2)

ອະລໍາພະບົດ
ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 2 ນີ້ ຈັດຂຶ້ນໂດຍເລັ່ງໃສ່ ເປີດກວ້າງໃຫ້ຫລາຍພາກສ່ວນ (ລັດ, ເອກະຊົນ, ຊາວບ້ານກຸ່ມ
ເປົ້າຫມາຍ) ໄດ້ມີໂອກາດຮັບຮູ້ ແລະປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໃສ່ຮ່າງແຜນສະບັບສຸດທ້າຍ ກ່ອນຈະນໍາໄປ
ປັບປຸງ, ຮັບຮອງ (ໂດຍຂັ້ນເທິງ), ແຈກຢາຍ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເພື່ອຕອບສະຫນອງໄດ້ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈດັ່ງ
ກ່າວ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ທຸກພາກສ່ວນ ຕັ້ງແຕ່ຕົວແທນຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ພາກສ່ວນເອກະ
ຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກຈາກຕົວແທນຈາກລະດັບເມືອງ ແລະແຂວງແລ້ວ
ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນເຊີນ ຕົວແທນຈາກລະດັບສູນກາງທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ແລະຄວາມສາ
ມາດຕົວຈິງຂອງເມືອງ (ຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເມືອງ)

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ (ເຈົ້າແຂວງ ຫລື ຮອງ)
ຫົວຫນ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ແລະ ຫົວຫນ້າຂະແຫນງແຜນການ ແຂວງ
ອໍານາດການປົກຄອງ ເມືອງ (ເຈົ້າເມືອງ ຫລື ຮອງ)
ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ
ຕົວແທນ ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ)
ຕົວແທນ (ຫົວຫນ້າ, ຮອງ ຫລືວິຊາການຫລັກແຫລ່ງ) ຈາກທຸກຂະແຫນງການຂອງເມືອງ (ຕ້ອງຮັບປະກັນ
ວ່າ ທຸກຂະແຫນງການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ)
ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ພາຍໃນເມືອງ
ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ (ສະພາການຄ້າ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ)
ຕົວແທນຈາກກຸ່ມບ້ານ (ຫົວຫນ້າກຸ່ມບ້ານ) ກຸ່ມບ້ານ ລະ 1 ທ່ານ
ຕົວແທນຈາກແຕ່ລະບ້ານ (ນາຍບ້ານ ຫລື ຮອງ) ບ້ານລະ 1 ທ່ານ

ໄລຍະເວລາ
ນຶ່ງວັນ (ຂຶ້ນກັບຈໍານວນບ້ານ ພາຍໃນເມືອງ, ຖ້າຈໍານວນບ້ານຫາກຫລາຍເກີນໄປ ອາດແບ່ງເຄິ່ງ, ຈັດກອງປະ
ຊຸມ ເປັນ 2 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 1 ວັນ)

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ພ້ອມກະດານ ແລະ ບິກຂຽນ; ບັດຄວາມ (ສໍາລັບການປະກອບຄໍາເຫັນ)
ແຜນທີ່ພື້ນຖານ ແລະ ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ພິມໃສ່ເຈັ້ຍຂະຫນາດ A3 ສໍາ
ລັບຕິດວາງສະແດງ)
ເອກະສານ ແລະຕາຕະລາງ, ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ສໍາລັບພິມແຈກຢາຍ ແຂກສໍາຄັນ
ບົດນໍາສະເຫນີ ບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ ຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ (ພິມແຈກ ສໍາລັບແຂກສໍາຄັນ)
ເຄື່ອງສຽງທີ່ມີໄມລອຍ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າສໍາຮອງ
ເຄື່ອງສາຍ LCD projector 2 ເຄື່ອງ ແລະ ຫນ້າຈໍ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ສອງຈໍ (ສໍາລັບສາຍແຜນທີ່
ແລະ ບົດເນື້ອໃນທີ່ສະເຫນີ ໄປພ້ອມກັນ)

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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-

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການກະກຽມ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການດໍາເນີນງານ ຄ້າຍຄືກັນກັບກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 1, ຕ່າງທີ່ວ່າ ໃນຄັ້ງນັ້ນ
ການນໍາສະເຫນີ ແມ່ນເປັນໄປຕາມແຕ່ລະຂະແຫນງການ, ສ່ວນການນໍາສະເຫນີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການສະເຫນີແຜນພັດ
ທະນາຂອງເມືອງ ຕາມຂົງເຂດ. ການນໍາສະເຫນີທັງຫມົດ ຈະໃຊ້ເຄື່ອງສາຍແສງ LCD ພ້ອມກັນ 2 ເຄື່ອງ (ໂດຍຫົວ
ຫນ້າຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ຫລື ຕົວແທນຈາກຂະແຫນງການ ສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມເຫມາະສົມ)
ວາລະກອງປະຊຸມ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
-

-

-

ພິທີເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ
ນໍາສະເຫນີໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນ
ທີ່ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຮູບແບບການວາງແຜນທົ່ວໄປ ແລະ ຮູບແບບດັ່ງ
ກ່າວນີ້, ພ້ອມນີ້ ກໍ່ຕ້ອງສັງລວມໃຫ້ເຫັນ ບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການດໍາເນີນງານ ຕະຫລອດຂະບວນການ, ແລະ
ມ້ວນທ້າຍໂດຍຜົນສໍາເລັດ ແລະຫມາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະບວນການ (ແຜນພັດທະນາແບບປະສົມປະສານ
ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ເຊິ່ງຈະຖືກນໍາສະເຫນີເປັນລາຍລະອຽດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ)
ນໍາສະເຫນີສະພາບລວມຂອງເມືອງໂດຍຫຍໍ້ (ບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ)
ໄປຕາມແຕ່ລະຂົງເຂດ ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະແດງແຜນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໄປພ້ອມ
ນໍາສະເຫນີ ຕາຕະລາງສັງລວມ ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນທັງຫມົດ ຕາມ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງ
ການ ບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ
ນໍາສະເຫນີ ພາກສະຫລຸບ ແລະ ວິສັຍທັດຂອງເມືອງ (ໂດຍທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ)
ໃນຕອນທ້າຍ ຈະມີພາກປະກອບຄໍາເຫັນແບບເປີດກວ້າງ ໃສ່ທັງຫມົດເນື້ອໃນ ຂອງການນໍາສະເຫນີຜ່ານມາ,
ໃນພາກນີ້ ຜູ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມໃຊ້ທຸກວິທີທາງ ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດ ໃຫ້ໄດ້ຄໍາເຫັນທີ່
ຫລາກຫລາຍ ຈາກທຸກພາກສ່ວນ ແລະທຸກລະດັບໃຫ້ຫລາຍ ເທົ່າທີຈ
່ ະຫລາຍໄດ້
ທຸກຄໍາຄິດເຫັນ ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກຈົດແຕ້ມຢ່າງລະອຽດ ຄົບຖ້ວນທຸກປະເດັນ ເພືອ
່ ນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າພິຈາ
ລະນາ ແລະປັບປຸງເອກະສານໃຫ້ສົມບູນ
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ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:
-

ຜູ້ນໍາສະເຫນີ ຈະຕ້ອງຝຶກຊ້ອມ ແລະທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເອກະສານທີຈ
່ ະນໍາສະເຫນີ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເລິກ
ເຊິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາສະເຫນີ ແລະຊີ້ແຈງປະເດັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຄ່ອງຕົວທຸກຂັ້ນຕອນ
(ລວມທັງການນໍາໃຊ້ສື່ປະກອບການນໍາສະເຫນີທຸກຢ່າງ ແລະ ການອະທິບາຍແຜນທີ່ທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນ
ຂອງການນໍາສະເຫນີ)

-

ທິມງານອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຕ້ອງມີການຈັດແບ່ງຫນ້າທີຢ
່ ່າງລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະກຽມພ້ອມກັບ
ທຸກສະຖານະການ (ການຂຽນບັດ, ການຈັບຍື່ນໄມໃຫ້ຜູ້ປະກອບຄໍາເຫັນ, ການສັງລວມຄວາມເຫັນ, ...)

-

ສໍາລັບຊາວບ້ານ ອາດໃຊ້ບັດຄວາມເວົ້າ ຊ່ວຍໃນການອອກຄໍາເຫັນ ເພາະເຂົາເຈົ້າອາດບໍ່ກ້າຫານ ສະແດງຄວາມ
ເຫັນໂດຍກົງຕໍ່ກອງປະຊຸມ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງເກັບມາສັງລວມໂດຍທິມງານ ແລະອ່ານຜ່ານ ຕໍກ
່ ອງປະຊຸມນັ້ນ
ໂລດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້, ພິຈາລະນາ ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ

-

ສໍາລັບກຸ່ມຊາວບ້ານ (ຊົນເຜົ່າ) ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຈັດຫາ, ສະຫນອງພາສາແປ ເພື່ອຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ເນື້ອໃນການສະເຫນີ ແລະການສົນທະນາໃນທຸກຂັ້ນຕອນ

-

ເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ ອາດພິມສໍາລັບແຈກຢາຍລ່ວງຫນ້າ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບແຂກສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີໂອ
ກາດອ່ານທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ອນການນໍາສະເຫນີຈິງ
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ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງແຜນສະບັບສົມບູນ

ອະລໍາພະບົດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງແຜນສະບັບທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ນໍາ
ສະເຫນີຜ່ານ ໃນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 2, ພ້ອມທັງຄໍາຄິດເຫັນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປະກອບ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວທັງຫມົດ, ໂດຍນໍາມາສັງລວມ, ຄັດຈ້ອນ, ປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະສອດຄ່ອງໂດຍທີມງານຮັບ
ຜິດຊອບຫລັກ ໃນການວາງແຜນຂອງເມືອງ ອີງຕາມຮ່າງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01 ແລະ 02

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
-

ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ

ໄລຍະເວລາ
-

ປະມານ 2 ອາທິດ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
-

ແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ

-

ຄອມພິວເຕີ້ ທີສ
່ າມາດໃຊ້ ໂປຣແກຣມແຜນທີ່ໄດ້ ແລະເຄື່ອງພິມສີ

-

ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການແຜນການ ຈະຕ້ອງໄດ້
ຄັດຈ້ອນ ແລະສັງລວມເອົາທັງຫມົດ ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຈາກການປະກອບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະມະຕິຕົກລົງທີ່
ເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ ເພື່ອມາປັບປຸງ ແລະສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ສະບັບສົມບູນ
ຂອງເມືອງ ໂດຍມີການຈັດແບ່ງຫນ້າວຽກ ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແຫນງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຜິດຊອບ
່ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ແລະ ອ້ອມຂ້າງຢ່າງໃກ້ຊິດ
ຢ່າງລະອຽດ ພ້ອມການປະສານງານ ກັບຂະແຫນງການ ທີກ
ແລະຄ່ອງຕົວ

-

ການສ້າງ/ປະກອບເຂົ້າເປັນແຜນສະບັບສົມບູນນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານໃນການສ້າງແຜນ ໃນພາກ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະຄໍາສັ່ງແນະນໍາໃນການປະກອບ ແລະສັງລວມແຜນ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ, ເຊິ່ງໃນນີ້ ຈະສັງລວມແຜນຕາມຂົງເຂດ ແລະອີງຕາມ 11 ແຜນງານ, 111 ໂຄງການ
ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານເປັນຫລັກ

-

ບົດລາຍງານ ແຜນພັດທະນາສະບັບສົມບູນ ປະກອບໄປດ້ວຍ 5 ພາກຄື: (1) ສະພາບລວມຂອງເມືອງ, (2)
ການສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7 ຜ່ານມາ, (3) ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020), (4) ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,
ແລະ (5) ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

-

ຫລັງຈາກແຜນໄດ້ຖືກສັງລວມ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ (ໂດຍການເຫັນດີຜ່ານເອກະພາບເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກທິມ
ງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ) ຈະຕ້ອງເຂົ້າເຫລັ້ມ ແລະນໍາສະເຫນີ ຕໍອ
່ າໍ ນາດການປົກຄອງເມືອງ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນ ແລະ
ອະນຸມັດ; ຫລັງຈາກນັ້ນ ຫ້ອງການແຜນການ ຈຶ່ງນໍາສະເຫນີຂຶ້ນຫາຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າເປັນແຜນພັດ
ທະນາ ຂອງແຂວງ ແລະສົ່ງຂຶ້ນຫາຂັ້ນສູນກາງສືບຕໍ່ໄປ

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ

-

ແຜນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງແປເປັນພາສາອັງກິດ (ອາດເປັນສະບັບຫຍໍ້) ເພື່ອແຈກຢາຍ
ແລະກະຕຸກຊຸກຍູ້ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີເ່ ຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນເມືອງ

ການແຈກຢາຍ ແລະນໍາໃຊ້ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ
ຫລັງຈາກທີ່ແຜນໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດການພິມ ແລະແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເມືອງ, ແຂວງ ແລະລະດັບສູນກາງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການນໍາໃຊ້ ແລະຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ສືບຕໍ່ໄປ
ເອກະສານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະຮັບຮອງນັ້ນ ຈະກາຍເປັນຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ
ໃນໄລຍະ 5 ປີ ເຊິ່ງໃຊ້ເປັນທິດທາງ, ບ່ອນອີງໃນການ:
-

ນໍາສະເຫນີ ສູ່ລະດັບແຂວງ, ເປັນພື້ນຖານໃນການສັງລວມ ເປັນແຜນພັດທະນາໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ ແຂວງ, ເຂດ
ແຄວ້ນ ແລະ ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ

-

ເປັນແຜນແມ່ບົດ, ຄໍາແນະນໍາ/ທິດທາງລວມ ສໍາລັບການພັດທະນາພາຍໃນເມືອງ, ໂດຍສະເພາະ ຍຸດທະສາດ
ແລະບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ທີໄ່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຜັນຂະຫຍາຍ ໄປເປັນແຜນ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈໍາປີ ຂອງເມືອງ, ແຜນກຸ່ມບ້ານ, ແລະ ແຜນບ້ານສືບຕໍ່ໄປ

-

ເປັນເຄື່ອງມື ສໍາລັບການປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ໃນການຈັດສັນການ
ລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ

-

ເປັນພື້ນຖານ ແລະບ່ອນອີງໃນການກະກຽມ ແລະສ້າງແຜນປະຈໍາປີຂອງຂະແຫນງການ ແລະຂອງເມືອງ, ເພື່ອ
ສ້າງເປັນແຜນງານ ແລະໂຄງການ ສໍາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາພາຍໃນເມືອງ

-

ເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ ໃນການອະນຸມັດການລົງທຶນ (ການຈັດແບ່ງ ແລະ ອະນຸມັດການສໍາປະ
ທານ) ພາຍໃນເມືອງ

-

ເປັນເຄື່ອງມື ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນເມືອງ,
ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ

ໜ້າວຽກທີ 7

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການນໍາໃຊ້ ຫລືການຜັນຂະຫຍາຍແຜນດັ່ງກ່າວ, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຢ່າງຫນ້ອຍທຸກປີ. ຜົນຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊ້ ຈະນໍາມາເປັນບ່ອນອີງ
ໃນການປັບປຸງແຜນ 5 ປີ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບປີຕໍ່ໄປ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01: ໂຄງຮ່າງສາລະບານແຜນ 5 ປີ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່

ພາກທີ I:
ສະພາບລວມ
1. ພາກສະເຫນີ
2. ສະພາບລວມ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
3. ສະພາບລວມ ຂອງເມືອງ
3.1 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດ
3.2 ຈຸດພິເສດ ແລະ ພູມສັນຖານ
3.3 ສະພາບແວດລ້ອມ (ຕີລາຄາສະພາບແວດລ້ອມ ສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນ)
3.4. ປະຊາກອນ ແລະ ການປົກຄອງ
3.5. ສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (ປະເມີນອີງຕາມມາດຖານໃນດໍາລັດ #201)
4. ສັງລວມຜົນການວິໄຈສະພາບລວມ ຂອງເມືອງ (SWOT Analysis)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ຈຸດດີ
ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ
ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ວິທີແກ້ໄຂ ໃນອະນາຄົດ

5. ບັນຫາ ແລະ ທ່າແຮງຂອງບັນດາ ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ (ອີງຕາມຄູ່ມື ວາງແຜນ PPM)
5.1. ບັນຫາ
5.2. ທ່າແຮງສໍາລັບການພັດທະນາ ໃນອະນາຄົດ
5.3. ບຸລມ
ິ ະສິດໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01: ໂຄງຮ່າງສາລະບານແຜນ 5 ປີ
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ພາກທີ II:
ການສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VII
1. ຕີລາຄາລວມດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງເມືອງ (ຈາກແຜນເມືອງ)
1.1. ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
1.2. ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
2. ການດຸ່ນດ່ຽງພື້ນຖານເສດຖະກິດ:
2.1. ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ
2.2. ການດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນ (ແຫຼງ່ ທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາ)
2.3. ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ
2.4. ການດຸ່ນດ່ຽງຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ
3. ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຕາມຂົງເຂດວຽກງານ ແລະຂະແໜງການ:
3.1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມ
3.2. ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂະແຫນງການ
3.2.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ
ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
o
o
o
o
o

ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕັກນິກກຸ່ມບ້ານ)
ວຽກງານປູກຝັງ
ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ
ວຽກງານຊົນລະປະທານ
ວຽກງານປ່າໄມ້ (ປ່າຜະລິດ)

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ
o ການພັດທະນາຂະແຫນງອູດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ
o ວຽກງານສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາທ້ອງຖິ່ນ
o ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ນຶ່ງເມືອງ ນຶ່ງສິນຄ້າ (ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ)
ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
3.2.2. ຂົງເຂດບໍລິການ
ກ. ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ)
o
o
o
o
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ຂ. ດ້ານການຄ້າ
o ການຄ້າພາຍໃນ
o ການຄ້າຊາຍແດນ
ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ
o ດ້ານການເງິນ
o ດ້ານທະນາຄານ
3.2.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ກ. ດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ:
o ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ
o ວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
o ວຽກງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:
o
o
o
o
o
o

ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ
ວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ຟຶ້ນຟຸໜ້າທີກ
່ ານ
ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ
ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນູດ ເພື່ອສູຂະພາບ
ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສູກ
ວຽກງານບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ຄ. ວຽກງານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ
ງ. ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
o ດ້ານແຮງງານ
o ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຈ. ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:
o ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ
o ດ້ານວັດທະນະທໍາ
o ດ້ານທ່ອງທ່ຽວ
ສ. ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ:
o ຊາວໜຸ່ມ
o ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
- ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
o ກໍາມະບານ
ຊ. ວຽກງານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນ
o ແນວໂຮມ
o ນັກຮົບເກົ່າ
ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
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o
o
o
o
o

ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
ວຽກງານ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ
ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
ຂະແໜງ ອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກກະສາດ

3.3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລົງທຶນ:
3.3.1. ການລົງທຶນຂອງລັດ
o ງົບປະມານລັດ
o ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ
o ທຶນກູຢ
້ ືມ
3.3.2. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ)
3.3.3. ການລົງທຶນ ຂອງປະຊາຊົນ
3.3.4. ທຶນຈາກສິນເຊື່ອ ທະນາຄານ
3.3.5. ທຶນວິສາຫະກິດ
3.4. ສັງລວມຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ບັນລຸຜົນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້
3.4.1. ຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
3.4.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
3.4.3. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ
3.4.4. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
3.4.5. ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ພາກທີ III:
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
3.1. ວິໄສທັດຂອງເມືອງ
3.2. ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເມືອງ
3. .2.1ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ:
3.2..2 ກາລະໂອກາດ:
3.2..3 ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
3.3. ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ຮອດປີ 2020
3.4. ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2020:
3.4.1. ຈຸດໝາຍລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ:
o ທິດທາງລວມ
o ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ດ້ານມະຫາພາກ
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3.4.2. ທິດທາງ ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ (ແຜນການລົງທຶນ)
3.4.2.1. ການລົງທຶນຂອງລັດ
o ງົບປະມານລັດ
o ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ
o ທຶນກູຢ
້ ືມ
3.4.2.2. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ)
3.4.2.3. ການລົງທຶນ ຂອງປະຊາຊົນ
3.4.2.4. ທຶນຈາກສິນເຊື່ອ ທະນາຄານ
3.4.2.5. ທຶນວິສາຫະກິດ
3.4.3. ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
3.4.4. ການພັດທະນາຂະແຫນງການ
3.4.4.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ
ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
o
o
o
o
o

ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕັກນິກກຸ່ມບ້ານ)
ວຽກງານປູກຝັງ
ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ:
ວຽກງານຊົນລະປະທານ
ວຽກງານປ່າໄມ້

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ
o ການພັດທະນາຂະແຫນງອູດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ
o ວຽກງານສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາທ້ອງຖິ່ນ
- ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ນຶ່ງເມືອງ ນຶ່ງສິນຄ້າ (ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ)
ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
3.4.4.2. ຂົງເຂດບໍລິການ
ກ. ດ້ານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ)
o
o
o
o

ວຽກງານຂົວທາງ
ວຽກງານຂົນສົ່ງ
ການປົກປັກຮັກສາ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ

ຂ. ດ້ານການຄ້າ
o ການຄ້າພາຍໃນ
o ການຄ້າຊາຍແດນ
ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ
o ດ້ານການເງິນ:
o ດ້ານທະນາຄານ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01: ໂຄງຮ່າງສາລະບານແຜນ 5 ປີ

ຫນ້າ 79 ຈາກ 130

1

3.4.4.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ກ. ດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ:
o ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ
o ວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
o ວຽກງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:
o
o
o
o
o
o

ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ
ວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ຟຶ້ນຟູໜ້າທີກ
່ ານ
ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ
ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນູດ ເພື່ອສູຂະພາບ
ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສູກ
ວຽກງານບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ຄ. ວຽກງານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ
ງ. ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
o ດ້ານແຮງງານ
o ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຈ. ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:
o ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ
o ດ້ານວັດທະນະທໍາ
o ດ້ານທ່ອງທ່ຽວ
ສ. ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ:
o
o
o
o

ຊາວໜຸ່ມ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
ກໍາມະບານ

ຊ. ວຽກງານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນ
o ແນວໂຮມ
o ນັກຮົບເກົ່າ
ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
o
o
o
o
o
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ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
ວຽກງານ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ
ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
ຂະແໜງ ອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກກະສາດ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01: ໂຄງຮ່າງສາລະບານແຜນ 5 ປີ

ພາກທີ IV:

1

ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
4.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ
ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
o
o
o
o
o

ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕັກນິກກຸ່ມບ້ານ)
ວຽກງານປູກຝັງ
ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ
ວຽກງານຊົນລະປະທານ
ວຽກງານປ່າໄມ້

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ
o ການພັດທະນາຂະແຫນງອູດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ
o ວຽກງານສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາທ້ອງຖິ່ນ
o ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ນຶ່ງເມືອງ ນຶ່ງສິນຄ້າ (ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ)
ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
4.2. ຂົງເຂດບໍລິການ
ກ. ດ້ານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ)
o
o
o
o

ວຽກງານຂົວທາງ
ວຽກງານຂົນສົ່ງ
ການປົກປັກຮັກສາ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກໍ່ສາ້ ງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ

ຂ. ດ້ານການຄ້າ
o ການຄ້າພາຍໃນ
o ການຄ້າຊາຍແດນ
ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ
o ດ້ານການເງິນ
o ດ້ານທະນາຄານ
4.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ກ. ດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ:
o ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ
o ວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
o ວຽກງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:
o ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ
o ວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ຟຶ້ນຟຸໜ້າທີກ
່ ານ
o ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ
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o ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນູດ ເພື່ອສູຂະພາບ
o ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສູກ
o ວຽກງານບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
ຄ. ວຽກງານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ
ງ. ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
o ດ້ານແຮງງານ
o ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຈ. ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:
o ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ
o ດ້ານວັດທະນະທໍາ
o ດ້ານທ່ອງທ່ຽວ
ສ. ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ:
o ຊາວໜຸ່ມ
o ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
- ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
o ກໍາມະບານ
ຊ. ວຽກງານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນ
o ແນວໂຮມ
o ນັກຮົບເກົ່າ
ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
o
o
o
o

ວຽກງານ
ວຽກງານ
ວຽກງານ
ວຽກງານ

ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
ພາກທີ V:
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1:

ຕາຕະລາງ ຕົວເລກສະຖິຕິ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2:

ຕາຕະລາງສັງລວມ ບຸລິມະສິດການລົງທຶນ ຕາມແຕ່ລະແຜນງານ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3:

ຫົວໜ່ວຍຄິດໄລ່ ແລະ ມາດຖານສໍາລັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ້າວຽກ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4:

ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5:

ອະທິບາຍຄໍາຫຍໍ້
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02:

ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນພັດທະນາ

1. ຈຸດປະສົງ
ເອກະສານສະບັບນີ້ ໃຊ້ສໍາລັບເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຂຽນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ, ເຊິ່ງເນື້ອໃນຕ້ອງ
ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາຂອງເມືອງ ພ້ອມທັງຕີລາຄາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີທາງທີເ່ ປັນໄປໄດ້ໃນການວິທີແກ້ໄຂ. ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງກໍານົດທິດທາງ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາສໍາລັບແຜນການ 5 ປີຕໍ່ໄປ, ພ້ອມທັງວາງມາດຕະການ
ແລະວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
2. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນການພັດທະນາຂອງເມືອງ
ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຂອງເມືອງ ຈະຖືກສ້າງໂດຍທິມງານຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນມາແລະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືໃນການສ້າງ
ແຜນພັດທະນາແຜນເມືອງ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່, ເຊິ່ງທິມງານວາງແຜນຂອງເມືອງ ປະກອບມີບັນດາຜູ້ຕາງຫນ້າອ້ອມຂ້າງ
ເມືອງ (ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງເມືອງ) ລະອຽດເບິ່ງຢູ່ຫນ້າທີ 25 ຂອງປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້.
ຫ້ອງການແຜນການລະດັບເມືອງ ມີໜ້າທີປ
່ ະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ ແລະຂະແໜງການຕ່າງໆ (ອີງຕາມພາລະບົດ
່ ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ,
ບາດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງທິມງານຫຼັກ ໃນການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ) ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆທີກ
ເອກະຊົນ ແລະກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນທົ່ວເມືອງ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ
ເມືອງຕົນເອງ ອີງຕາມຄູ່ມື ຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການທີໄ່ ດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືສະບັບປັບປຸງ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຮ່າງແຜນ
ທິມງານວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢ່າງໃກ້ສິດ ຈາກທິມງານຂັ້ນແຂວງ (ຫຼືສູນກາງ).
ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມແຜນຂອງຂະແຫນງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສ້າງ
ເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ, ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຈັດສົ່ງແຜນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແຂວງ.
3. ການຢັ້ງຢືນເອກະສານ:
ພາຍຫຼັງທີ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີຂອງເມືອງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລະດັບເມືອງ
ແລ້ວ ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນຂອງແຂວງ
ແລະສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ ເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໃສ່ແຜນຂອງແຂວງຕໍ່ໄປ
4. ໂຄງຮ່າງແລະສາລະບານ:
ໂຄງຮ່າງສາລະບານນີ້ ໃຊ້ສໍາລັບເປັນຮ່າງຂອງບົດລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະທິດທາງໃນ
ການພັດທະນາສໍາລັບ 5 ປີຕໍ່ໄປ, ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການໃນການສ້າງແຜນ, ສ່ວນເຄື່ອງມືວິທີການ ແລະ
ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງແຜນນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໄວ້ສະເພາະໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືໃນການວາງແຜນ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ
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ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
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ພາກທີ I:
ສະພາບລວມ
1. ພາກສະເຫນີ
ພາກນີ້ເປັນການນໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນພາບລວມ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ຂະບວນການໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ໄລ
ຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊ້ວິທີການທາງດ້ານພື້ນທີ່ ອີງຕາມຄູ່ມືການວາງແຜນສະບັບປັບປຸງ ເຂົ້າ
ໃນການສ້າງແຜນ, ພ້ອມນີ້, ກໍ່ເວົ້າເຖິງທິມງານຮັບຜິດຊອບ,ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້
ໂດຍຫຍໍ້, ມ້ວນທ້າຍໂດຍຜົນສໍາເລັດ ແລະ ເປົ້າຫມາຍໃນການນໍາໃຊ້ ຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕົວຈິງ
2. ສະພາບລວມແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ໃຫ້ຂຽນເນື້ອໃນທີ່ເວົ້າເຖິງສະພາບລວມ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະ
ບານ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະບວນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂົງເຂດແລະທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງເປົ້າໝາຍ
ໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ດ້ານການພັດທະນາ, ພ້ອມນີ້ ກໍເວົ້າເຖິງ
ສະພາບລວມ ກ່ຽວກັບລະບົບການວາງແຜນ ໃນ ສປປ ລາວ
3. ສະພາບລວມຂອງເມືອງ
ໃນພາກນີ້ໃຫ້ເວົ້າສະພາບໂດຍຫຍໍ້ຂອງເມືອງ ທີ່ມີລັກສະນະສັງລວມກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ຂອດເຂດ, ຊາຍແດນ, ຈຸດພິເສດ,
ພູມສັນຖານ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ປະຊາກອນ ແລະ ການປົກຄອງ ຂອງເມືອງ ເຊັ່ນ:
3.1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດຊາຍແດນ
ໃຫ້ຂຽນລະບຸເຖິງ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງຕັ້ງຢູ່ໃສ ໃນແຕ່ລະທິດຕິດຈອດກັບພາກສ່ວນ, ເມືອງ, ແຂວງຫຼືປະເທດໃດ, ເນື້ອທີ່
ລວມຂອງເມືອງມີຫຼາຍປານໃດ, ເນື້ອທີ່ແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ມີຫຼາຍປານໃດ (ເນື້ອທີ່ປ່າແຕ່ລະປະເພດ, ເນື້ອທີ່ດິນທໍາ
ການຜະລິດ, ເນື້ອທີ່ປຸກສ້າງ, ອື່ນໆ); ສະພາບພື້ນທີ່ເປັນເຂດພູດອຍ ຫຼືທົ່ງພຽງກວມເອົາໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍປານໃດ (ໃຫ້ໃຊ້
ແຜນທີ່ 1 ເຊິ່ງເປັນແຜນທີ່ການປົກຄອງປະກອບຄໍາອະທິບາຍ)
3.2 ຈຸດພິເສດ ແລະ ພູມສັນຖານ:
ເວົ້າເຖິງຈຸດພິເສດ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລໍາເນົາຂອງປະຊາກອນ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ພູມສັນຖານລັກສະນະສະ
ເພາະ ດ້ານພູມສັນຖານອັນເປັນເອກະລັກ ແລະ ໂດດເດັ່ນຂອງເມືອງ; ຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊ, ພູຜາປ່າໄມ້, ຄວາມຮາບພຽງ, ຄ້ອຍ
ຊັນ ມີຄືແນວໃດ
3.3 ສະພາບແວດລ້ອມ
ຕີລາຄາສະພາບການໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂແວດລ້ອມສາກົນ, ພາກພືນ
້ ແລະ ພາຍໃນ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ແລະ
ສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ ຕໍຂ
່ ະບວນການພັດທະນາຂອງເມືອງ
3.1. ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ
3.1.1. ຂໍ້ສະດວກ
3.1.2. ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍຫ
້ ຍຸ້ງຍາກ
3.2. ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ
3.2.1. ຂໍ້ສະດວກ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງເມືອງ ໄດ້ມີການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄືແນວໃດ; ການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງເມືອງ ມີຂໍ້ສະດວກແນວໃດ ຕໍ່ການພັດທະນາ?
3.2.2. ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍຫ
້ ຍຸ້ງຍາກ: ອັນໃດແດ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຫຍູ້ງຍາກໃນການພັດທະນາຢູ່ໃນເມືອງ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ



ແຜນທີ່ 7: ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ



ແຜນທີ່ 6: ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ



ແຜນທີ່ 10: ໂຄງລ່າງພື້ນຖານລວມຂອງເມືອງ

3.5. ສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (ປະເມີນອີງຕາມມາດຖານໃນດໍາລັດ #201)
ການຕີລາຄາສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນໃຫ້ອີງຕາມມາດຖານໃນດໍາລັດ ເລກທີ 201, ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່
ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ ມີເທົາ່ ໃດ? ຈໍານວນບ້ານທຸກຍາກ ມີຈັກບ້ານ?, ອັດຕາສ່ວນຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກ
ໃນທົ່ວເມືອງ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກໃນແຂວງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ, ເມືອງຍັງເປັນເມືອງທີ່ຕົກຢູ່ໃນບັນຊີ
ເມືອງທຸກຍາກ ຫຼືບໍ່? ພາຍໃນເມືອງ ມີກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານບໍ, ກອງທຶນອື່ນໆທີ່ເປົ້າຫມາຍສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍຮັບ
ໃຫ້ຄົວເຮືອນ, ແຕ່ລະກອງທຶນ ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ມີໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ແຫລ່ງ
ທຶນມາຈາກໃສ?
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ເນື້ອທີ່ຖາງປ່າປູກເຂົ້າແບບເລື່ອນລອຍ ໄດ້ຫລຸດລົງຈັກເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນເຫລືອຈັກເຮັກຕາ? ຍັງ
ເຫລືອຈັກຄົວເຮືອນປູກເຂົ້າເຂດພູດອຍ? ການຫັນປ່ຽນອາຊີບຄົງທີ່ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ, ມີໂຄງການໃດແດ່ ສະ
ໜັບສະໜູນ? ວຽກງານນີ້ ໄດ້ຕິດພັນກັບວຽກງານມອບດິນ-ມອບປ່າແນວໃດ?
4. ສັງລວມຜົນການວິໄຈສະພາບລວມ ຂອງເມືອງ (SWOT Analysis)
ໃນພາກນີ້ໃຫ້ນໍາສະເໜີສະພາບລວມຂອງເມືອງ ອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຊື່ວ່າ SWOT (ວິທີການ
ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການວິເຄາະ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄໍາແນະນໍາຕ່າງຫາກ) ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ນໍາສະເຫນີຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ, ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, ໃນຕອນທ້າຍແມ່ນນໍາສະເໜີທິດທາງ ແລະວິທີ
ການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂແລະທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີ
5. ບັນຫາ ແລະທ່າແຮງຂອງບັນດາບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະເຂດຈຸດສຸມ (ອີງຕາມຄູ່ມືວາງແຜນ PPM)
ໃນພາກນີ້ ນໍາສະເໜີສັງລວມ ແຜນພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ, ເຊິ່ງ
ກວມເອົາບັນຫາຕົ້ນຕໍ, ທ່າແຮງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງບ້ານ, ແລະບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ຂອງບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ, ແລະເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາທີຖ
່ ືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງປຶ້ມຄູ່ມືວາງແຜນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PPM):
- ສັງລວມບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງບ້ານມີຫຍັງແດ່ ?
- ທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ ມີຫຍັງແດ່ ?
- ກິດຈະກໍາບຸລິມະສິດ ເພື່ອພັດທະນາບ້ານ ມີຫຍັງແດ່ ?

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ
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3.4. ປະຊາກອນແລະການປົກຄອງ
ໃຫ້ຂຽນໂຄງຮ່າງການປົກຄອງຂອງເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ຈຸດສຸມພັດທະນາ, ສັງລວມຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບຈໍານວນ
ປະຊາກອນ, ເພດ, ຫມວດອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ລາຍງານລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນ
ຕົ້ນ, ກາງ, ສູງ ແລະ ເຫນືອຊັ້ນສູງຈັກຄົນ? ກວມຈັກ % ຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ? ຈົບຊັ້ນມ 6 ມີຈັກຄົນ, ຍິງເທົ່າໃດ?
ຖ້າມີຄວາມສາມາດ ໃຫ້ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ທີ່ໃຊ້ປະກອບໃນພາກນີ້ ດັ່ງນີ້:
 ແຜນທີ່ 3: ຄວາມໜາແຫນ້ນຂອງປະຊາກອນ
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ພາກທີ II:
ການສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VII
1. ຕີລາຄາລວມດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງເມືອງ (ຈາກແຜນເມືອງ)
1.1. ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
1.2. ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
ອີງຕາມຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້ ໃນແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງຜ່ານມາ ໃຫ້ຕີລາຄາລວມ ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງເມືອງ ເຊັ່ນ
ວ່າ ສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາເທົ່າໃດ, ລາຍຮັບລວມ ຈາກແຕ່ລະໂຄງປະກອບເສດ
ຖະກິດ ກວມເອົາຫຼາຍປານໃດ, ບັນລຸລາຍຮັບສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ເທົ່າໃດ, ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດເປັນ
ແນວໃດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງເງິນຕາເປັນແນວໃດ, ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ເປັນ
ແນວໃດ?
2. ການດຸ່ນດ່ຽງພື້ນຖານເສດຖະກິດ:
ໃຫ້ຕີລາຄາການດຸ່ນດ່ຽງ ໃນແຕ່ລະດ້ານຄື:
2.1. ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ
ເວົ້າເຖິງໂຄງປະກອບຂອງແຮງງານ ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະ
ກີດແນວໃດ? ອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ ເປັນແນວໃດ? ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້
ກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ ເພື່ອຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາເປັນແນວໃດ?
2.2. ການດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນ (ແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາ)
- ການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາເປັນແນວໃດ? ທຶນພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ຈັກສ່ວນ

ຮ້ອຍ ຂອງການອະນຸມັດ? ທຶນພາຍນອກມີເທົ່າໃດ?
- ການດຶງດູດແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາມີຈັກໂຄງການ, ລວມຍອດມູນຄ່າທຶນມີເທົ່າໃດ?
ສະເລັ່ຍຕໍ່ປີ ມີເທົ່າໃດ? ຜົນການປະຕິບັດຕີລາຄາໄດ້ແນວໃດ?
- ການດຶງດູດການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ມີຈັກໂຄງການ, ມີມູນຄ່າທຶນອະນຸມັດຫຼາຍປານໃດ? ການ
ລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນໃດ ກວມຫຼາຍກວ່າໝູ?່ ໝາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ແນວໃດ?
2.3. ການດຸ່ນດ່ຽງງບປະມານແຫ່ງລັດ
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍສະເລັ່ຍ 5 ປີຜ່ານມາ ມີຈັກສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ການຂາດ
ດຸນງົບປະມານ ເທົ່າກັບຈັກສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP, ລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງເມືອງ ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການໃດ, ຕີ
ລາຄາໝາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນແນວໃດ? ໂດຍລວມແລ້ວ ຖານະທາງດ້ານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເປັນ
ແນວໃດ?
2.4. ການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ
ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ທາງເມືອງໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການອັນໃດ ໃນການກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ການສ້າງຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າ ພາຍໃນເມືອງ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ການຈະລາຈອນສິນຄ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ ເປັນແນວໃດ? ການຄ້າຊາຍແດນເປັນແນວໃດ? ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ
ແລະ ສົ່ງອອກ ເປັນແນວໃດ? ການຈ້າງແຮງງານຈາກພາຍນອກເມືອງ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ພາຍໃນເມືອງເປັນ
ແນວໃດ? ໂຄງປະກອບ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງເມືອງ ເປັນແນວໃດ? ການຂາດດູນການຄ້າ
ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງແນວໃດ?
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ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ເມືອງຂອງທ່ານໄດ້ຖືເອົາການພັດທະນາຂະແໜງການໃດ ເປັນໃຈກາງຫຼັກ ເພື່ອສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ? ຈໍານວນຄົວເຮືອນທຸກໃນປັດຈຸບັນ ຍັງເຫລືອຈັກຄົວເຮືອນ,
ກວມເອົາຈັກສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທົ່ວເມືອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ຫລຸດລົງຈັກສ່ວນຮ້ອຍ, ຈໍານວນບ້ານທຸກ
ຍາກຍັງເຫລືອຈັກບ້ານ, ກວມຈັກສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນບ້ານທົ່ວເມືອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ຫລຸດລົງຈັກສ່ວນຮ້ອຍ.
ຜ່ານມາໃນ 5 ປີ ເມືອງສາມາດປະກາດບ້ານພັດທະນາໄດ້ຈັກບ້ານ, ຄອບຄົວພັດທະນາໄດ້ຈັກຄອບຄົວ; ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຕີ
ລາຄາບັນດາປັດໄຈທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ເຊັ່ນວ່າ:
ສະພາບການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເສດຖະກິດ ພາຍໃນເມືອງເປັນແນວໃດ?, ການເຕີບໂຕດ້ານການຊົມໃຊ້, ການ
ເອົາໃຈໃສ່ຂອງອໍານາດການປົກຄອງ, ການຫັນຈາກການຜະລິດແບບກຸ້ມກິນ ໄປສູ່ການຜະລິດເພື່ອອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
ແລະ ສົ່ງອອກ, ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈຸດສຸມ ແລະ ສາມສ້າງເປັນເປັນຄືແນວໃດ?
3.2. ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂະແຫນງການ
ໃຫ້ສະຫຼຸບ ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ໃນໄລຍນະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ວ່າບັນລຸຫຍັງໄດ້ແດ່?
3.2.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ
ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
ລາຍງານຜົນສໍາເລັດຕາມແຕ່ລະໜ້າວຽກ:
o

ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕັກນິກກຸ່ມບ້ານ)
ໄດ້ສົ່ງເສີມເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຄືແນວໃດ? ເປັນຕົ້ນການສະໜອງແນວພັນປັບປຸງ,
ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາການປູກ-ລ້ຽງສັດຕ່າງໆ...ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກຝັງ ແລະ
ລ້ຽງສັດຄືແນວໃດ? ວຽກງານຂອງສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ ປະຈໍາກຸ່ມບ້ານ ມີແນວໃດແດ່?

o

ວຽກງານປູກຝັງ
ເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດມີເທົ່າໃດ? ນາແຊງ, ນາປີມີເທົ່າໃດ? ເນື້ອທີປ
່ ູກເຂົ້າເນີນສູງມີເທົ່າໃດ? ສະມັດຖະພາບ
ການຜະລິດເທົາ່ ໃດ (ແຍກແຕ່ລະປະເພດ) ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ໄດ້ຈັກກິໂລກະລາມ/ຄົນ/ປີ?, ເນື້ອທີ່ການ
ປູກພືດເປັນສິນຄ້າມີເທົ່າໃດ?

o

ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ
- ທົ່ວເມືອງມີສັດໃຫຍ່ (ຄວາຍ, ງົວ) ຈັກໂຕ, ໝູຈັກໂຕ, ແບ້ ຈັກໂຕ, ສັດປີກຈັກໂຕ? ປະຈຸບັນມີ
ຫນອງລ້ຽງປາທັງໝົດຈັກໜອງ? ມີເນື້ອທີທ
່ ັງໝົດ ຈັກເຮັກຕາ? ປ່ອຍປາແລ້ວ ຈັກໜອງ? ຈໍານວນ
ປາທີປ
່ ່ອຍມີຈັກໂຕ.
-

ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມລ້ຽງສັດ ຫຼື ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ (ທັງສັດໃຫຍ່, ນ້ອຍ, ສັດປີກ) ໄດ້ຫຼາຍ
ປານໃດ
ຕາໜ່າງການບໍລິການ ທາງດ້ານສັຕຕະວະແພດບ້ານ ກວມຈັກ% ຂອງບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ, ການສັກ
ຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ໄດ້ຈັກໂຕ, ຄວາຍ ຈັກໂຕ, ງົວຈັກໂຕ, ໝູຈັກໂຕ, ແບ້ ຈັກໂຕ, ສັກປີກຈັກ
ໂຕ? ທຸກຢ່າງຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນພ້ອມ
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3. ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຕາມຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຂະແໜງການ:
3.1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມ

o

ວຽກງານຊົນລະປະທານ

2

ມີຊົນລະປະທານຈັກແຫ່ງ? ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ເທົ່າໃດ? (ລະດູແລ້ງ-ລະດູຝົນ ເທົ່າໃດ?) ສະພາບ
ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ການໃຊ້ງານເປັນແນວໃດ? ໃຫ້ແຍກປະເພດຂອງຊົລປະທານ ມາລະອຽດ
(ຝາຍນໍ້າລົ້ນຈັກແຫ່ງ, ຈັກສູບນໍ້າໃຊ້ໄຟຟ້າຈັກແຫ່ງ? ຊົນລະປະທານຝາຍກະຕ່າຫີນ ຈັກແຫ່ງ? ອື່ນໆ)
o

ວຽກງານປ່າໄມ້ (ປ່າຜະລິດ)
ວຽກງານປ່າຜະລິດ ໄດ້ມີການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງແນວໃດ?

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ
-

ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວຽກງານການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ “ນຶ່ງເມືອງ ນຶ່ງສິນຄ້າ/ນຶ່ງຜະລິດຕະ
ພັນ” ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດ? ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ?
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ໃນເມືອງຂອງຕົນ ວ່າ
ມີຈັກໂຮງງານ, ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫລຸດລົງຈັກແຫ່ງ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ.

-

ວຽກງານຕໍ່າແຜ່ນ, ຈັກສານ, ແກະສະຫລັກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນມີຄືແນວໃດ?
ມີຜະລິດຕະພັນອັນໃດແດ່ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເມືອງ? ທ່າອ່ຽງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານນີ້ ເປັນ
ຄືແນວໃດ? ການສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານການຕະຫຼາດ ໄດ້ເຮັດຄືແນວໃດ?

ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
o

ລາຍງານເຖິງການເຂົ້າເຖິງ ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃນທົ່ວເມືອງ ຈໍານວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ມີເທົ່າໃດ? ກວມ
ຈັກເປີເຊັນ? ໃນນີ້ ມີໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຈັກແຫ່ງ? ໄຟຟ້ານໍ້າຢອດຈັກແຫ່ງ? ໄຟຟ້າຈັກ ຈັກໜ່ວຍ?

o

ໃນເມືອງຂອງຕົນ ມີບໍ່ແຮ່ທາດຊະນິດໃດແດ່ ທີ່ເປັນທ່າແຮງ, ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່
ທາດ ທໍາມະຊາດແນວໃດແດ່? (ຖ້າມີ) ຜົນຜະລິດໄດ້ເທົ່າໃດຕໍ່ປີ? ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເມືອງ ໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍ
ເທົ່າໃດ?

3.2.2. ຂົງເຂດບໍລິການ
ກ. ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ)
o
o
o
o
o
o
o

ຕາໜ່າງການຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນໍ້າ, (ທາງອາກາດ) ເປັນແນວໃດ?
ສະພາບເສັ້ນທາງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາແຂວງ, ເມືອງອື່ນໆ, ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ, ແລະ ເຂດ
ການຜະລິດເປັນແນວໃດ?
ເສັ້ນທາງປູຢາງ, ປູຫີນ, ດິນແດງ ແຕ່ລະປະເພດມີຈັກເສັ້ນ? ຍາວເທົ່າໃດ?. ບ້ານທີ່ມເີ ສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສາ
ມາດທຽວໄດ້ສອງລະດູມີຈັກບ້ານ? ກວມຈັກເປີເຊັນ?
ສະພາບການບູລະນະສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ເປັນແນວໃດ? ທຶນຮອນຕອບສະໜອງພຽງພໍບ?
ໍ່ ປະຊາຊົນໄດ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຄືແນວໃດ?
ມີສະມາຄົມລົດ, ເຮືອຂົນສົ່ງໂດຍສານຈັກແຫ່ງ? ມີລົດໂດຍສານຈັກຄັນ? ສາມາດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໄດ້ຈັກເທື່ອ
ຄົນຕໍ່ປີ
ການຄຸ້ມຄອງ ການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ໄດ້ເຮັດຄືແນວໃດ? ໄດ້ມີການຈັດສັນຜັງເມືອງ (ເທສະບານເມືອງ) ແລ້ວ
ບໍ່? ການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານອົງການມີຈັກໂຄງການ? ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ?
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຜັງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແລ້ວເທົ່າໃດ? ມີ
ຈັກຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຊົມນໍ້າປະປາ? ກວມຈັກເປີເຊັນ?
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o
o
o
o
o

ວຽກງານການຄ້າໃນແຕ່ລະດ້ານ (ການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນ) ເປັນແນວໃດ?
ຕ້ອງຍົກໃຫ້ເຫັນ ສະພາບການຈະລາຈອນສິນຄ້າ, ການບໍລິການດ້ານການຄ້າ, ການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍໃນທ້ອງ
ຕະຫລາດ,
ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດ ການຄ້າ ໄດ້ຈັກຫົວໜ່ວຍ?
ວຽກງານການຊອກຫາຕະຫຼາດ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບສັນ
ຍາ (contract farming) ໄດ້ເຮັດຄືແນວໃດ?
ການບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການຕະຫຼາດ (MIS) ເປັນແນວໃດ?

ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ
ດ້ານການເງິນ
- ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ທົ່ວເມືອງສາມາດເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?
- ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍໄດ້ຈາກແຫຼງ່ ໃດແດ່?
- ຕີລາຄາສະພາບການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບ ເປັນແນວໃດ? (ທຽບໃສ່ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຕົວຈິງ)
- ສະພາບການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເປັນຄືແນວໃດ?
- ສະຫຼຸບດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ພາຍໃນເມືອງ ເປັນແນວໃດ? ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງດ້ານງົບປະ
ມານບໍ?
່
- ມີຈຸດໃດ, ປະເດັນໃດ ທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ?
o ດ້ານທະນາຄານ
- ທົ່ວເມືອງມີທະນາຄານຈັກແຫ່ງ? ທະນາຄານລັດຈັກແຫ່ງ? ເອກະຊົນຈັກແຫ່ງ?
- ປະເພດ ແລະ ສະພາບການບໍລິການເປັນແນວໃດ? ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ເປັນແນວ
ໃດ? ກວມຈັກ%?

o

3.2.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ກ. ດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ:
o

ທົ່ວເມືອງມີເຮືອນລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍຈັກແຫ່ງ.

o

ຈໍານວນນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນມີຈັກຄົນ? ກວມຈັກເປີເຊັນ?

o

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນເປັນແນວໃດ?

o

ຈໍານວນຜູ້ໃຫຍ່ ເກນອາຍຸ 15-45 ປີ ທີຮ
່ ູ້ໜັງສື ກວມຈັກເປີເຊັນ?

ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ການສະໜອງຄູ, ອຸປະກອນການສຶກສາ ພຽງພໍຫຼືບ?
ໍ່ ສະພາບຂອງໂຮງຮຽນ
່ ີ
ແລະ ຫ້ອງຮຽນເປັນແນວໃດ? ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສານີ້ ອາດລາຍງານຕາມແຜນງານ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທີມ
ກໍໄດ້
- ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ
- ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
- ແຜນງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
o ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານກິລາກາຍຍະກໍາ ແລະ ການສົ່ງເສີມກິລາມວນຊົນເປັນແນວໃດ?

o

o

ພາຍໃນເມືອງ ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ດ້ານການກິລາຫຍັງແດ່? ການບໍລິການເປັນແນວໃດ?
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2

ຂ. ດ້ານການຄ້າ

ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:
o

2

o
o
o
o
o
o

ທົ່ວເມືອງ ມີໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາປະຈໍາກຸ່ມບ້ານ, ຮ້ານຂາຍຢາຈັກແຫ່ງ, ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານຈັກຖົງ? ຄຸນນະພາບ
ການບໍລິການເປັນແນວໃດ?
ມີແພດຊັ້ນສູງ, ຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນຕົ້ນຈັກຄົນ? ອາສາສະໝັກບ້ານ, ຫມໍຕໍາແຍມີຈັກຄົນ?
ບ້ານທີ່ເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດມີຈັກບ້ານ (ນໍ້າສ້າງ, ນໍ້າລິນ, ນໍ້າບາດານ, ນໍ້າປະປາຂະໜາດນ້ອຍ) ກວມເອົາຈັກ %
ມີຈັກຄົວເຮືອນຍັງບໍ່ມີວິດຖ່າຍ (ວິດຊຶມ)?
ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ ເປັນແນວໃດ?
ພະຍາດຕົ້ນຕໍທີ່ມັກເກີດເລື້ອຍໆໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ມີພະຍາດຫຍັງແດ່?
ການດໍາເນີນງານ ຕາມແຕ່ລະແຜນງານລະອຽດເປັນແນວໃດ:
- ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ
- ວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ຟຶ້ນຟູໜ້າທີກ
່ ານ
- ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ
- ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອສຸຂະພາບ
- ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສູກ
- ວຽກງານບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ຄ. ດ້ານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ
ພາຍໃນເມືອງ ມີສະຖານທີຖ
່ ິ້ມ ແລະ ທໍາລາຍຂີ້ເຫຍື້ອບໍ?
່
o ພາກສ່ວນໃດ ເປັນຜູ່ໃຫ້ບໍລິການ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ
o

ງ. ດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
ແຮງງານ
o

ສະພາບແຮງງານຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ເປັນແນວໃດ? ແຮງງານຕົ້ນຕໍ ມີພຽງພໍຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງໜ້າວຽກ ຫຼືບໍ່?

o

ມີແຮງງານໄປຊອກວຽກເຮັດ ຫລື ຮັບຈ້າງຢູ່ບ່ອນອື່ນບໍ?,

o

ອັດຕາການວ່າງງານ ຂອງປະຊາກອນພາຍໃນເມືອງ ມີຫຼາຍປານໃດ? ສາເຫດຍ້ອນຫຍັງ? ທາງເມືອງໄດ້ແກ້ໄຂ
ແນວໃດ ໃນຜ່ານມາ

o

ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຄືແນວໃດ?

o

ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ທີ່ເຂົ້າມາປະກອບອາຊີບ/ເຮັດວຽກພາຍໃນເມືອງ ມີຫຼາຍປານໃດ? ເມືອງໄດ້ມີວິທີການ
ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແນວໃດ?

ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
o

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານບໍານານ, ຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກກໍາພ້າກໍາພອຍ, ຜູ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຈາກ
ໄພພິບັດ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົບກັບຄືນບ້ານເດີມ ຄືແນວໃດ? ມີຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີຄ
່ ວນແກ້ໄຂ
ແນວໃດ?

o

ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ພາຍໃນເມືອງ ເປັນແນວໃດ?

o

ການລົງທຶນຂອງເມືອງ ໃສ່ຂະແຫນງການນີ້ ມີຈັກໂຄງການ, ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ແຫລ່ງທຶນມາຈາກໃສ?
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ

ຈ. ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:
ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກສື່ມວນຊົນ ເຊັ່ນ: ການບໍລິການຂ່າວສານ, ຫນັງສືພິມ, ຫໍຂ່າວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ໂທລະ
ພາບ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ ມີການເຄື່ອນໄຫວຄືແນວໃດ?
ວຽກງານພັດທະນາສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ວຽກງານເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ທ່ວງທັນກັບຍຸກ ເຕັກໂນໂລຊີ
ການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝແນວໃດ?
o ດ້ານວັດທະນະທໍາ
o ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານການຟື້ນຟູ ປົກປັກຮັກສາ ແລະເສີມຂະຫຍາຍດ້ານວັດທະນະທໍາ
ແລະຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການປະຕິສັງຂອນວັດວາອາຮາມ, ການອະນຸລັກວັດຖຸບູຮານ ສະຖານ
ທີ່ຮອງຮອຍທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະວັດທະນະທໍາຕ່າງໆແນວໃດ?.
o

ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານສິນລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາ
ພາຍໃນເມືອງເປັນແນວໃດ?

o

ການປັບປຸງສົ່ງເສີມຫ້ອງສະໝຸດ ຫ້ອງອ່ານໜັງສື, ຫ້ອງສະໝຸດເຄື່ອນທີ່ ພາຍໃນເມືອງ, ບ້ານ, ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ
ເປັນແນວໃດ?

o

ກິດຈະກໍາ ແລະ ຂະບວນການກໍ່ສ້າງ ແລະປະກາດບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ? ທຽບ
ໃສ່ຄາດໝາຍ ບັນລຸໄດ້ຈັກ %

ດ້ານທ່ອງທ່ຽວ
o ການພັດທະນາ ສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນເມືອງ ຜ່ານມາເປັນແນວໃດ
o

o

ມີສະຖານທີ່ ທີ່ສາມາດເປັນທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວອັນໃດແດ່? ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະ
ຊາດ ຈັກແຫ່ງ? ທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດຈັກແຫ່ງ? ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາຈັກແຫ່ງ? ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ແລ້ວຈັກແຫ່ງ?

o

ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ດ້ານການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ: ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວບໍ? ມີ
ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ? ຮ້ານອາຫານ ຈັກແຫ່ງ?

o

ມີການຈັດຕັ້ງ ຮູບແບບ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກ ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ
ຄີດຄອງປະເພນີ ບັນດາເຜົ່າ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ ຈັກແຫ່ງ? ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົ່ງເສີມລາຍ
ໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຫລືບໍ່?

o

ການບໍລິການໂດຍລວມ ເປັນຄືແນວໃດ? ໃນ 5 ປີຜ່ານມາມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈັກຄົນ? ອັດຕາສ່ວນຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຈາກແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນມີຄືແນວໃດ?

o

ການຄຸ້ມຄອງອະນຸລັກແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດຄືແນວໃດ?

ສ. ດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ:
o

ຊາວໜຸ່ມ: ການໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຂອງຊາວຫນຸ່ມພາຍໃນເມືອງ, ສະພາບປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆໃນຫມູ່ຊາວຫນຸ່ມເປັນຄືແນວໃດ? ການສົ່ງເສີມສ້າງວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວຫນຸ່ມ ເປັນແນວໃດ?

o
-

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ: ການສົ່ງເສີມສ້າງວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ການຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນກຸ່ມຍິງຫນຸ່ມ
ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ: ການຊຸກຍູ້ແມ່ຍິງ ເຂົ້າໃນການປະກອບສ່ວນ ໃນຂະບວນການພັດທະນາ
ເປັນແນວໃດ? ການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ເປັນແນວໃດ?

o

ກໍາມະບານ: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນເມືອງ ເປັນ
ແນວໃດ?

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ
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2

o

ຊ. ດ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ
o

ແນວໂຮມ: ໄດ້ມີການປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຄື
ແນວໃດ?

2

o

ນັກຮົບເກົ່າ: ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວແນວໃດແດ່? ໄດ້ມີສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າບໍ່? ມີນະໂຍບາຍແນວໃດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ?

ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
o

o
o

o
o
o
o
o

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ໃນການຈັດສັນທີດ
່ ິນ, ແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ແຜນການພັດທະນາທີ່ດິນ, ແຜນ
ຊີ້ນໍາຜັງເມືອງ, ເກັບກໍາສໍາມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ, ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ວັດແທກ ສືບສວນ
ສິດ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງທີ່ດິນ ແລະ ປະກອບສໍານວນເອກະສານທີ່ດິນ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ,
ອອກໃບແຜນທີ່ດິນ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍປານໃດ
ການເຊົ່າ ສໍາປະທານທີ່ດິນພາຍໃນເມືອງ ມີຫຼາຍປານໃດ?
ໄດ້ມີການກໍານົດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້, ກໍານົດເຂດແດນ, ປັກຫຼັກໝາຍ, ຕິດປ້າຍ, ສ້າງແລວເຂດ, ສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້
ມູນກ່ຽວກັບສະພາບປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອແບ່ງເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ,
ເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ເຂດກັນຊົນ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດສັນ, ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໃນເມືອງ
ແນວໃດ?
ໄດ້ມີແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ກໍຄື
ການ ອະນຸລັກ ຫຼື ປົກປັກຮັກສາຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ພັນສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ແນວໃດ?
ມີການປູກ ແລະ ປື້ນຟູປ່າໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຂອງສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ, ປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແນວໃດ?
ໄດ້ມີການກໍານົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໂດຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແນວໃດ?
ວຽກງານ ອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ມກ
ີ ານເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ?
ວຽກງານງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຍັງແນ່?

3.3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລົງທຶນ:
3.3.1. ການລົງທຶນຂອງລັດ
o

ໃນພາກນີ້ ໃຫ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການລົງທຶນ ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນວ່າມີຈັກໂຄງການ, ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ?
ເປັນທຶນພາຍໃນ (ງົບປະມານລັດ), ແລະຕ່າງປະເທດ (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ) ເທົ່າໃດ?

o

ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ມີຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ໃນນັ້ນທຶນພາຍໃນຈັກ
ໂຄງການ? ມີມນ
ູ ຄ່າເທົ່າໃດ? ທຶນຕ່າງປະເທດ (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ) ມີຈັກໂຄງການ? ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ?
ລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຜະລິດສະບຽງອາຫານ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆ ແລະກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນ
ຖານ ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

o

ໃຫ້ຕີລາຄາສະພາບການລົງທຶນໂດຍລວມ ເຫັນວ່າໄປຕາມແຜນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງ
ພັກຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກຫລືບ?
ໍ່ ມີຈັກໂຄງການທີ່ປິ່ນອ້ອມ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການອັນເປັນບຸລິມະສິດ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມີຈັກໂຄງການເພີ້ມເຕີມ

o

ການປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະການສະຫລຸບລາຍງານ ອີງກົດໝາຍການລົງທຶນ
ຂອງລັດ ເປັນແນວໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະເມີນໂຄງການ ກ່ອນຈະພິຈາລະນາເອົາເຂົ້າແຜນ ໄດ້ປະຕິບັດຄື
ແນວໃດ? ສະພາບການຊໍາລະຄ່າໂຄງການເປັນແນວໃດ? ການສະຫນອງທຶນ ທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ
ເປັນແນວໃດ? ແຍກການລົງທຶນຕາມຂົງເຂດ ແລະຂະແໜງການ, ໂຄງປະກອບການລົງທຶນເປັນແນວໃດ ຖ້າທຽບ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ

ໃສ່ 5 ປີ ຜ່ານມາໄດ້ມີຜັນປ່ຽນແນວໃດ, ມີຫນີ້ສິນການລົງທຶນຈໍານວນເທົ່າໃດ? ຕີລາຄາສະພາບການຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນຢູ່ເມືອງຂອງຕົນ ວ່າມັນໄປຕາມທິດທາງແຜນການວາງໄວ້ ຫລືບໍ່? ແລະ ອື່ນໆ.
o

ຜ່ານການຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການລົງທຶນໃນແຕ່ລະດ້ານ ມີຈຸດອ່ອນ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງຄືແນວໃດ ຖ້າທຽບ
-

2

ໃສ່ກັບລະບຽບຫລັກການລວມທີ່ວາງໄວ້.
ງົບປະມານລັດ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ
ທຶນກູ້ຢືມ

3.3.2. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ)
ໂຄງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ທີ່ປະຕິບັດສໍາເລັດໃນ 5 ປີຜ່ານມາມີຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ, ໂຄງການທີ່ກໍາ
ລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ໃຫ້ແຍກຕາມຂະແຫນງການ,
o ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີບ?
ໍ ຖ້າມີຍ້ອນຫຍັງ? ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບັດໂຄງການ ເມືອງໄດ້ມີບົດບາດແນວໃດ?
o

3.3.3. ການລົງທຶນຂອງປະຊາຊົນ
ການລົງທຶນຂອງຊາວບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ໄດ້ມີສະພາບພົ້ນເດັ່ນຄື
ແນວໃດ? ສ້າງຕົວແບບໃນການຜະລິດ ໄດ້ຈັກກຸ່ມການຜະລິດ,
o ພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ມີການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຊາວບ້ານ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຄືແນວໃດ?

o

3.3.4. ທຶນຈາກສິນເຊື່ອ ທະນາຄານ
ມີທຶນສິນເຊື່ອ ຂອງພາກສ່ວນໃດແດ່ ໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນເມືອງ? ເປັນໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ, ລວມຍອດ
ສິນເຊື່ອທັງໝົດ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາຫຼາຍປານໃດ? ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການໃດ? ອັດຕາການໃຊ້ຄືນ
ເປັນແນວໃດ?
3.3.5. ທຶນວິສາຫະກິດ
ມີທຶນພັດທະນາວິສາຫະກິດ ໃນສາຂາ ຫຼື ຂະແໜງການໃດແດ່? ມີຫຼາຍປານໃດ? ແຫຼ່ງທຶນມາຈາກໃສ? ຜົນໄດ້ຮັບ
ເປັນແນວໃດ?
3.4. ສັງລວມຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ບັນລຸຜົນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະບົດຮຽນທີ່ຖອດ
ຖອນໄດ້
ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກນີ້ ໃຫ້ສັງລວມ ແລະຈັດຈ້ອນເອົາມາຍົກໃຫ້ເຫັນ ສະເພາະຜົນສໍາເລັດອັນທີພ
່ ົ້ນເດັ່ນ ຈາກແຕ່ລະຂະ
ແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດ ອັນເປັນຈຸດທີຄ
່ ວນສົ່ງເສີມ, ພ້ອມທັງຈໍາແນກໃຫ້ເຫັນ ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ຊໍາ
ລະສະສາງ; ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ກໍພະຍາຍາມວິເຄາະໃຫ້ເຫັນ ສາເຫດທີພ
່ າໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສາເຫດທີເ່ ຮັດໃຫ້ມີຂໍ້
ຄົງຄ້າງ ພ້ອມດ້ວຍບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຜົນຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ
3.4.1. ຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
3.4.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
3.4.3. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ
3.4.4. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
3.4.5. ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ
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ພາກທີ III:

2

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
ໃນພາກນີ້ ຈະຕ້ອງນໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນທິດທາງ ແລະນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງຂອງຕົນ
ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າມີແນວໃດແດ່? ຈະວາງຕົວເລກຄາດຄະເນສູ້ຊົນລວມ ແລະ ຕົວເລກຄາດຫມາຍສູ້ຊົນສະເພາະ
ຂອງແຫນງການຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະດ້ານແນວໃດ? ການກໍານົດທິດທາງ ໃຫ້ອີງໃສ່ທິດທາງລວມຂອງສູນກາງ, ແຂວງ, ມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນຂອງເມືອງ ແລະ ອີງໃສ່ທິດທາງລວມຂອງສູນກາງ, ແຂວງ ມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນຂອງເມືອງ ແລະ ອີງໃສ່
ເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້
 ບ່ອນອີງ:
o ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງແຂວງ
o ຜົນສໍາເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ
o ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ກາລະໂອກາດ, ຂໍ້ກົດໜ່ວງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ເປັນເຈົ້າການ ຂອງປະຊາຊົນ
 ທິດນໍາ:
o ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຽາຍຕົວໄວ, ຮັບປະກັນການດຸນດ່ຽງແຮງງານ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ
ໃຫ້ຫນັກແຫນ້ນ
o ໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍສະຫະສະຫວັດ (MDGs) ດ້ານການພັດທະນາ
 ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື:
o ແນະນໍາໃຫ້ມກ
ີ ານນໍາໃຊ້ ວິທກ
ີ ານວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ມີການນໍາໃຊ້
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານແຜນທີ່ ເຂົ້າໃນການວິເຄາະ ລົງເລິກບັນຫາ, ທ່າແຮງ ແລະ ກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດ
ທະນາ ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ອີງຕາມຄູ່ມືສະບັບປັບປຸງ ໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ
3.1. ວິໄສທັດຂອງເມືອງ
ໃຫ້ເວົ້າເຖິງວິໄສທັດຂອງເມືອງ ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ວ່າຈະມີທ່າອ່ຽງພັດທະນາເມືອງ ໄປໃນດ້ານໃດ, ພາບລວມຂອງ
ເມືອງ ເມື່ອຮອດເວລາທີ່ກໍານົດ (ຄື 10 ປີ ຂ້າງໜ້າ) ເມືອງຂອງທ່ານຈະເປັນແນວໃດ, ຈະເອົາໜ້າວຽກດ້ານໃດເປັນຫຼັກ
ສໍາລັບການພັດທະນາ
3.2. ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເມືອງ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນເມືອງຂອງທ່ານ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາເມືອງ ພາຍໃນແຂວງ ເປັນແນວໃດ (ຢູ່ໃນລະດັບ ຫຼື ສະ
ພາບໃດ? ໃນລະດັບປະເທດເດ ເປັນແນວໃດ?):
3.2.1. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ:
 ມີເງື່ອນໄຂຄວາມສະດວກ ແລະ ທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນແຕ່ລະດ້ານແນວໃດ? (ດ້ານນະໂຍບາຍ, ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ,
ຊັບພະຍາກອນດ້ານຕ່າງໆ)
3.2.2 ກາລະໂອກາດ:
 ມີກາລະໂອກາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແນວໃດ?
3.2.3 ຂໍ້ກົດຫນ່ວງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
 ຂໍ້ກົດໜ່ວງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີເ່ ມືອງຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນ ໃນຂະບວນການພັດທະນາ ທີຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາແຕ່
ເບື້ອງຕົ້ນ ໃນແຕ່ລະດ້ານແນວໃດ? (ລະດັບສາກົນ, ລະດັບພູມີພາກ, ລະດັບປະເທດ, ແຂວງ, ເມືອງ...)
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ

3.4. ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2020 (ຫຼືໄກກວ່ານີ້):
3.4.1. ຈຸດໝາຍລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ:
ທິດທາງລວມ
 ໃຫ້ບັນລະຍາຍທິດທາງລວມ ຂອງການພັດທະນາ ຂອງເມືອງຕົນເອງ ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2025
 ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາແຕ່ນີ້ ຫາປີ 2025 ຈະດໍາເນີນໄປໃນຈັງຫວະແບບໃດ?
 ຈະມີການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງການພັດທະນາແຕ່ລະມິຕິ (ການເມືອງ, ການ
ປົກຄອງ, ນະໂຍບາຍ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ) ຄືແນວໃດ?
 ຈະສ້າງຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຄືແນວໃດ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ?
 ດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງສັງຄົມ ຈະເປັນແນວໃດ
o ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ດ້ານມະຫາພາກ
 ໃຫ້ອີງຕາມບັນດາຄໍາສັ່ງ ແລະບົດແນະນໍາຂອງແຂວງ ໃນການກໍານົດຄາດຫມາຍສູ້ຊົນແຕ່ລະດ້ານ ເພື່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະເມືອງ
 ເມືອງໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນແນວໃດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນ ແລະເພື່ອໃຫ້ເມືອງ
ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຮອດປີ 2020
 ຕົວເລກຄາດໝາຍເສດຖະກິດດ້ານມະຫາພາກ ແລະ ການຄາດຄະເນການດຸນດ່ຽງເປັນແນວໃດ?
 ຄາດຄະເນລາຍຮັບຂອງເມືອງ ແຕ່ 2016-2020 ເປັນແນວໃດ?
o

3.4.2 ທິດທາງ ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ (ແຜນການລົງທຶນ)
3.4.2.1. ການລົງທຶນຂອງລັດ
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການລວມ ໃນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຈັດລຽງຕາມບຸລິມະສິດຂອງ
ການລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມ.
 ຄວນກໍານົດໂຄງປະກອບຂອງການລົງທຶນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມທິດທາງໜ້າທີ່ ແລະ ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນການ.
 ງົບປະມານລັດຈະມີເທົ່າໃດ? ງົບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຕ້ອງການເທົ່າໃດ? ງົບທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມ ຕ້ອງການເທົ່າໃດ?


3.4.2.2. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ)


ຄາດຄະເນໂຄງການການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ທີຈ
່ ະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ມີຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າ
ເທົ່າໃດ? ລະບົບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈະເຮັດຄືແນວໃດ? ຈະມິວິທີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແນວໃດ?

3.4.2.3. ການລົງທຶນຂອງປະຊາຊົນ


ການລົງທຶນໂດຍຊາວບ້ານໂດຍກົງ ຫຼື ການລົງທຶນສົມທົບຂອງຊາວບ້ານ ມີເທົ່າໃດ

3.4.2.4. ທຶນຈາກສິນເຊື່ອ ທະນາຄານ
ບໍລິມາດການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ກອງທຶນບ້ານ ສໍາລັບແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແລະ
ຂະແຫນງການພັດທະນາ ມີຫາຼ ຍປານໃດ?
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ
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3.3. ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ຮອດປີ 2020
 ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຈິດໃຈ ແລະ ທິດທາງນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາ ຂອງຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ເປັນ
ຮູບປະທໍາ (ລະບຸລະອຽດ) ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ຈະເລັ່ງໃສ່ດ້ານໃດເປັນຫຼັກ?
 ຈະມີການຈັດສັນ ແລະ ກໍານົດເຂດການຜະລິດ, ເຂດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາພິເສດ
ແລະ ສະເພາະຄືແນວໃດ? (ເຂດໃດ ຈະຜະລິດຫຍັງ? ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໃດເປັນຕົ້ນຕໍ)

3.4.2.5. ທຶນວິສາຫະກິດ

2

ທຶນສໍາລັບພັດທະນາ ວິສາຫະກິດ (ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ) ມີຫຼາຍປານໃດ?
3.4.3. ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ:
 ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ-ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານ ສາມສ້າງ ເປັນໃຈ
ກາງ.
 ສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ກໍ່ຄືກິດຈະກໍາແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ຫຼື
ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ ທີຍ
່ ັງມີຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ບັນດາໂຄງການ ບູລິມະສິດທີໄ່ ດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນແຜນ ລຶບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີໄ່ ດ້ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ໂດຍທີ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໂດຍສືບຕໍ່ຈັດສັນທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ ຢ່າງ
ເຫມາະສົມ
 ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ໄດ້...
 ສູ້ຊົນຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນຄົນທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້.......


ຄາດໝາຍອື່ນໆ...ເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນ 5 ຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະ
ຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ?

3.4.4. ການພັດທະນາຂະແຫນງການ
ສໍາລັບໃນພາກນີ້ ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງການ ແມ່ນໃຫ້ເລີ້ມຈາກ ນໍາສະເໜີເປົ້າໝາຍລວມ, ແລ້ວ
ຈິ່ງນໍາສະເໜີຍຸດທະສາດ, ແລະ ຕອນທ້າຍແມ່ນນໍາສະເໜີ ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ (ແຜນງານ/ໂຄງການ) ຕາມລໍາ
ດັບ. ສໍາລັບການນໍາສະເໜີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເລີ້ມຈາກເປົ້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາສະຫັດສະ
ວັດ ໃນລະດັບຊາດເປັນບ່ອນອີງ ສໍາລັບການກໍານົດເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ໃນລະດັບເມືອງ
3.4.4.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ
ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
ເປົ້າຫມາຍ
ໃຫ້ເວົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍໃນການຜະລິດແຕ່ລະດ້ານ ຮອດປີ 2020 ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?
ຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ຫຼາຍປານໃດ ເພື່ອໃຫ້ກຸ້ມກິນ ແລະ ຂາຍ
 ເປົ້າໝາຍດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ຊະນິດຕ່າງໆ ອີງຕາມບຸລິມະສິດ
 ເປົ້າໝາຍດ້ານການລ້ຽງສັດ ແຕ່ລະປະເພດ


ຍຸດທະສາດ


ມີຍຸດທະສາດສະເພາະອັນໃດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີວ
່ າງໄວ້ຂ້າງເທິງ ສໍາລັບແຕ່ລະເຂດການຜະລິດ ແລະ
ແຕ່ລະໜ້າວຽກ

ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
o ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕັກນິກກຸ່ມບ້ານ)
 ຈະມີແຜນສົ່ງເສີມທາງດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດ ກະເສດສຸມ ຫຼື ວິທີການຜະລິດແນວໃດ ພາຍໃນເມືອງ
ແລະ ແຕ່ລະເຂດການຜະລິດແນວໃດ
o ວຽກງານປູກຝັງ
 ເນື້ອທີ່ການປູກຝັງມີຈັກເຮັກຕາ?
 ຈໍານວນຄົວເຮືອນເຮັດໄຮ່ຈະໃຫ້ຫລຸດລົງຈັກເຮັກຕາ, ຈະສູ້ຊົນບຸກເບີກຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາ ໃຫ້ໄດ້ຈັກ
ເຮັກຕາ?
 ເນື້ອທີ່ນາປີ ນາແຊງທັງໝົດມີເທົ່າໃດ? ສະມັດຖະພາບສະເລັ່ຍໄດ້ຈັກໂຕນ/ເຮັກຕາ? ຜົນຜະລິດທັງໝົດ
ໄດ້ຈັກໂຕນ? ສະເລັ່ຍຫົວຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ກິໂລກະລາມ/ຄົນ/ປີ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ

ເນື້ອທີ່ປູກພືດເປັນສິນຄ້າແຕ່ລະປິເພດມີເທົ່າໃດ,
o ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ:
 ຄາດຫມາຍທົ່ວເມືອງມີແຜນລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດຈັກໂຕ, ຄວາຍຈັກໂຕ, ງົວຈັກໂຕ, ສັດນ້ອຍ:
ໝູຈັກໂຕ, ແບ້ຈັກໂຕ, ແລະສັດປີກຈັກໂຕ, ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກຝັງ ແລະລ້ຽງສັດຄືແນວ
ໃດ?.
 ຈະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນມາລ້ຽງປາ ຄືແນວໃດ ຈະມີທິດທາງ ຂະຫຍາຍການລ້ຽງປາແນວໃດ?
ຄາດວ່າຈະຜະລິດຊີ້ນປາໄດ້ຈັກໂຕນຕໍ່ປີ.
o ວຽກງານສັດຕະວະແພດ:
ຈະມີທິດທາງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສັດຕະວະແພດບ້ານ ເພື່ອປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ
ສັດແນວໃດ?
o ວຽກງານຊົນລະປະທານ
 ຄາດວ່າຈະໄດ້ສ້າງຊົນລະປະທານ ຝາຍນໍ້າລົ້ນຈັກແຫ່ງ, ຂຸດຄອງເໝືອງຍາວຈັກກິໂລແມັດ? ໃນໄລຍະ 5
ປີຕໍ່ຫນ້າ?
o ວຽກງານປ່າໄມ້
 ຈະຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນປູກປ່າໃຫ້ໄດ້ຈັກເຮັກຕາ? ການຄຸ້ມຄອງການຕັດໄມ້ຕາມໂກຕາລັດຖະບານແນວໃດ?




ວຽກງານຍຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່: ຄາດວ່າຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ ໄຮ່ປູກເຂົ້າ
ແບບເລື່ອນລອຍຍັງເຫລືອເທົ່າໃດ? ຈະມອບດິນ-ມອບປ່າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງໄດ້ຈັກເຮັກຕາ? ກວມ
ຈັກຄົວເຮືອນ?

ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຈະນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດດ້ານ
ວິທະຍາສາດ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນວຽກງານການຜະລິດ ຢູ່ເມືອງ ຫລື ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ
ຕົນຄືແນວໃດ? ເປັນຕົ້ນແມ່ນການນໍາໃຊ້ພັນເຂົ້າປັບປຸງ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຢາປ້ອງກັນສັດຕູພືດ, ເຄື່ອງມື
ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ພ້ອມທັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໂຄງການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆວ່າເຮັດໄດ້ຄືແນວໃດ?
 ເພື່ອຮັບປະກັນ ການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບ
ສະຫນູນ ແລະ ຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ?


ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມ
ທຸກ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນຄື: ຜະລິດສະ
ບຽງອາຫານ, ຜະລິດສິນເປັນສິນຄ້າ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ ແລະ ສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງເມືອງ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງເມື ອງຕົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມ ີ ເຂົ້າໃນການຜະລິ ດ
ຕ່າງໆ; ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ປະຊາຊົນຈັດກຸ່ມຫັດຖະກໍາຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ກຸ່ມຕໍ່າແຜ່ນ, ຈັກສານ,
ແກະສະຫລັກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີມູນເຊື້ອ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ, ຄາດວ່າໃນ 5 ປີຕໍ່
ຫນ້າ ຈະລົງທຶນໃສ່ວຽກງານນິ້ຈັກໂຄງການໃດ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?
 ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ນຶ່ງເມືອງ ນຶ່ງສິນຄ້າ (ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ) ຈະເລັ່ງໃສ່ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະ
ພັນອັນໃດ?


ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
+ ດ້ານພະລັງງານ:
 ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ໄຟຟ້ານໍ້າຢອດ, ໄຟຟ້າຊົນນະບົດປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງຕາຄ່າຍ ໄຟຟ້າ
ຕາມບ່ອນທີ່ມເີ ງື່ອນໄຂ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ
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ສູ້ຊົນໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າກວມຈັກເປີເຊັນ ຂອງພົນລະເມືອງ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຕົນ?

+ ບໍ່ແຮ່:
ໃນ 5 ປີໃນຕໍ່ຫນ້າ ເມືອງໄດ້ມີການສໍາຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທໍາມະຊາດແນວໃດແດ່? (ຖ້າມີ)
 ເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບ
ສະຫນູນ ແລະ ຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ?

2



3.4.4.2. ຂົງເຂດບໍລິການ
ກ. ດ້ານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ)









ວຽກງານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ: ໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າຄາດວ່າ ຈະສ້ອມແປງ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງບົກໃຫມ່ ແລະ
ນໍ້າ ຈັກເສັ້ນ ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ. ການຂະຫຍາຍການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ຈະເຮັດຄືແນວ
ໃດ? ຄາດວ່າຈະຕ້ອງການ ງົບປະມານເທ່ົາໃດ?
ວຽກງານກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະຜັງເມືອງ: ຄາດວ່າຈະໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການສໍານັກງານ - ອົງການ
ຈັກໂຄງການ? ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ໄດ້ວາງຜັງເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານຄືແນວໃດແດ່? ສ້າງນໍ້າປະ
ປາຈັກແຫ່ງ, ນໍ້າບາດານ ມີຈັກແຫລ່ງ ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ?
ວຽກງານຂົວທາງ
ວຽກງານຂົນສົ່ງ
ການປົກປັກຮັກສາ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ

ຂ. ດ້ານການຄ້າ
ການບໍລິການດ້ານການຄ້າ (ທັງພາຍໃນ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນ), ການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ ໃນທ້ອງຕະ
ຫລາດ, ການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດ ການຄ້າຕ່າງໆ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ
ເກົ່າ. ສືບຕໍ່ເຮັດການ ຄ້າຊາຍແດນກັບປະເທດໃດ? ການຊອກຫາຕະຫຼາກ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຜະ
ລິດແບບຕິດພັນກັບສັນຍາຈະເຮັດຄືແນວໃດ? ...
 ເພື່ອຮັບປະກັນ ການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນ 5 ຕໍຫ
່ ນ້າຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບ
ສະຫນູນ ແລະຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ?



ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ
ດ້ານການເງິນ:
 ຄາດຄະເນລາຍຮັບ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າຈະມີເທົ່າໃດ?
o ດ້ານທະນາຄານ
 ຈະມີແຜນການບໍລິການເງິນຝາກ-ເງິນກູ,້ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຕ່າງໆ ມີມນ
ູ ຄ່າຫລາຍ
ປານໃດ? ຈະປ່ອຍສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນການຜະລິດຂະແຫນງການໃດແດ່ ທີເ່ ປັນບຸລິມະສິດ.
o

3.4.4.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ກ. ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ:
ໃຫ້ລະບຸລະດັບຄາດໝາຍ ຂອງແຕ່ລະແຜນງານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ:
o ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ
o ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
o ແຜນງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
 ໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານກວມຈັກ %, ປະຖົມກວມ
ຈັກ %, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນກວມຈັກ %, ມັດທະຍົມຕອນປາຍກວມຈັກ %, ຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 15-45 ປີ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ

ຂ. ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ:
ແຕ່ລະແຜນງານ ແລະ ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍໄວ້ຄືແນວໃດ?:
o
o
o

o
o
o

ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ
ວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ຟືນ
້ ຟູໜ້າທີກ
່ ານ
ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ
ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອສຸຂະພາບ
ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ວຽກງານບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ຄ. ວຽກງານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ
o

ເວົ້າເຖິງວຽກງານ ພັດທະນາເທດສະບານ ແລະຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນຕົວເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ
ແລະ ບ້ານ ຈະມີການຈັດສັນແນວໃດ? ພາກສ່ວນໃດຈະເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ?

ງ. ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
ດ້ານແຮງງານ
- ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
- ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ແກ້ໄຂອັດຕາການວ່າງງານ ໂດຍການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ມີ
ວຽກເຮັດງານທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ
o ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ
- ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານບໍານານ, ພະນັກງານເສັຍອົງຄະ
- ການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ
o

ຈ. ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:









ການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນເມືອງ
ຈະມີການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຄືແນວໃດ?
ຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈັກຄົນໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ? ຈະມີແຜນຄຸ້ມຄອງອະນຸລັກແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຄື
ແນວໃດ?
ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານຕື່ມຈັກແຫ່ງ.
ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອດການບໍລິການຄືແນວໃດ?
ຈະເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ ເພື່ອດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວຄືແນວໃດ?
ແຜນກໍ່ສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍບ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ
ໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ?

ສ. ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ:
o ຊາວໜຸ່ມ: ຈະສົ່ງເສີມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວຫນຸ່ມຄືແນວໃດ? ຄາດຄະເນຊາວຫນຸ່ມ ຈະໄດ້ຝຶກ
ອົບຮົມມີຫລາຍປານໃດ?
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ
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ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຈັກ %, ອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນປະຖົມຈັກ %, ມັດທະຍົມຕົ້ນຈັກ %, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ຈັກ%.
 ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນ ແລະອາຄານຮຽນຕື່ມອີກຈັກແຫ່ງ? ສະໜອງຄູສອນ ແລະ ອຸປະ
ກອນການຮຽນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແນວໃດ?.
 ເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບ
ສະຫນູນ ແລະຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ?

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ: ການປຸກລະດົມຂະບວນການ 3 ດີ, ການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການ ຕໍ່ກຸ່ມແມ່ຍິງ ມີທິດແນວໃດ?
- ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
o ກໍາມະບານ: ການປົກປ້ອງສິດຂອງກໍາມະກອນ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງເປັນແນວໃດ?

2

o

ຊ. ວຽກງານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ
o ແນວໂຮມ: ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນດ້ານສາດສະຫນາ (ຖ້າມີ) ຄວາມສະຫງົບ, ການປຸກລະດົມ
ຂົນຂວາຍ, ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົວ
່ ປວງຊົນ ຈະມີທິດທາງຄືແນວໃດ?
o ນັກຮົບເກົ່າ: ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ມີທິດທາງຄື
ແນວໃດ?
ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
o
o
o
o
o

ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທີດ
່ ິນ
ວຽກງານ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ
ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
ຂະແໜງ ອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກກະສາດ

ຈະມີແຜນການຈັດສັນ ແລະກໍານົດແຕ່ລະປະເພດປ່າແນວໃດ? ເນື້ອທີ່ແຕ່ລະປະເພດເທົ່າໃດ? ຈະມີແຜນປັບປຸງລະບົບ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ສະກັດກັ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ແລະ ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດປ່າແນວໃດ?
ຈະມີແຜນການສົ່ງເສີມປູກໄມ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະປະຊາຊົນທຸກທ້ອງຖິ່ນ ແນວໃດ?
ຄາດຄະເນຈໍານວນຕົ້ນ ຫຼື ເນືອ
້ ທີ່ປູກຫຼາຍປານໃດ?
ວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຈະມີແຜນການສໍາຫລວດ, ຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນນໍາໃຊ້ ເພື່ອພັດທະນາ
ເມືອງແນວໃດ?
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈະມີແຜນການໃນການພິສູດຫຼັກຖານ ອອກໃບຕາດິນ ຈັກຕອນ, ເນື້ອທີ່ຈັກເຮັກຕາ? ຈະມີມາດ
ຕະການ ແລະແຜນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການມອບດິນ-ມອບປ່າ ຈັດສັນດິນທໍາການຜະລິດໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້
ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຕິດພັນກັບການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ປູກເຂົ້າເລື່ອນລອຍ ທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ຄືແນວໃດ?
ຈະມີແຜນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ສະຖານີອຕ
ຸ ຸກະເສດ ແລະ ຕາໜ່າງສະຖານີ
ຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຂອບເຂດຂອງເມືອງແນວໃດ?
ຈະມີວິທີການເຜີຍແຜ່ ແລະຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ມູນພະຍາກອນອາກາດ, ພະຍາກອນໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ແຈ້ງ
ເຕືອນໄພທໍາມະຊາດ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທ່ວງທັນກັບສະພາບການແນວໃດ?
ແຜນການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ວັດແທກອຸນຫະພູມ, ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາວັນ ແລະ ຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວ, ເກັບ
ກໍາຂໍ້ມູນ, ສັງລວມກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດອື່ນໆ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ

ພາກທີ IV:
ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນພາກນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຂຽນມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນພາກຜ່ານມາ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການຫຼັກ ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ
ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ
o

ການສັງລວມບັນດາມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນີ້ ໃຫ້ເລີ້ມຈາກລະດັບຂະແໜງການກ່ອນ, ແລ້ວຈິ່ງ
ສັງລວມເຂົ້າມາເປັນຂົງເຂດ ແລະ ມາດຕະການລວມຂອງເມືອງ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ
ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດ ຫາກມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແມ່ນໃຫ້ສັງລວມເຂົ້າກັນໄດ້

o

ຖ້າແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດ ຫາກມີມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນໃຫ້
ສັງລວມ ແລະ ນໍາສະເໜີ ຕາມຂະແໜງການ ຫຼື ຂົງເຂດໄດ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຕົວຈິງ

o

ປະເດັນທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກໍານົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີຄື:









ການລະດົມທຶນ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ
ຍຶດຫມັ້ນ ແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄຫມ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສ້າງພະນັກງານ ບຸກຂະລາກອນ
ເພີ້ມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕໍ່ເສດຖະກິດ
ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ (ການປັບປຸງການປະສານງານ ສາຍຕັ້ງ ແລະ
ສາຍຂວາງ, ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ເພື່ອການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກເພື່ອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮວ
່ ມ
ພັດທະນາ
ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງເມືອງ ເຂົ້າສູ່ກິດຈະກໍາການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງການ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ

ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຕົ້ນຕໍດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຂຽນມາດຕະການ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະແຫນງຂອງຕົນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້
ແນະນໍາຂ້າງເທິງນີ້ ຕາມສາລະບານລຸ່ມນີ້:
4.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ
ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ
ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
4.2. ຂົງເຂດບໍລິການ
ກ. ດ້ານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ)
ຂ. ດ້ານການຄ້າ
ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ
4.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ກ. ດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ:
ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ
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ຄ. ດ້ານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ
ງ. ດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:

2

ຈ. ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:
ສ. ດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ:
ຊ. ດ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນ
ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພາກທີ V:
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1:

ຕາຕະລາງ ຕົວເລກສະຖິຕິ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2:

ຕາຕະລາງສັງລວມ ບຸລິມະສິດການລົງທຶນ ຕາມແຕ່ລະແຜນງານ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3:

ຫົວໜ່ວຍຄິດໄລ່ ແລະ ມາດຖານສໍາລັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ້າວຽກ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4:

ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5:

ອະທິບາຍຄໍາຫຍໍ້
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນ 5 ປີ

ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ

ຂໍ້ມູນຂະແຫນງການ ທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບໃຊ້ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ລະດັບລາຍລະອຽດ

ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມ
້ ູນ

ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້

1. ຂອບເຂດການປົກຄອງ ເຂດແດນລະຫວ່າງແຂວງ,
ເມືອງ
ເຂດແດນລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ,
ບ້ານ

ຂໍ້ມູນ GIS data file ເຊັ່ນ shape ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງ
files, ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ (ຈາກ ແຜນທີ່ພື້ນຖານ ແລະ ແຜນທີ່
ກົມແຜນທີ່ ປີ 2012), ພາບຖ່າຍ ພັດທະນາອື່ນໆ
ດາວທຽມ (ດາວໂຫຼດຈາກ
google ຫຼື SASPlanet), ຂໍ້ມູນ
ສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໂດຍໃຊ້
GPS, ແຜນທີ່ພູມສັນຖານ

2. ພູມສັນຖານ

ແມ່ນໍ້າ, ສາຍນໍ້າ, ລະດັບສູງ
ແຜນທີ່ DTM, DEM ສໍາ
ລັບລະດັບແຂວງ ແລະ
ເມືອງ

ຂໍ້ມູນ GIS data file ເຊັ່ນ shape ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງ
files, ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ, ຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ພື້ນຖານ ແລະ ແຜນທີ່
DEM (ຈາກກົມແຜນທີ່), ພາບ
ພັດທະນາອື່ນໆ
ຖ່າຍດາວທຽມ (ດາວໂຫຼດຈາກ
google ຫຼື SASPlanet), ຂໍ້ມູນ
ສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໂດຍໃຊ້
GPS

3. ບ້ານ

ຈໍານວນບ້ານທັງຫມົດ ພາຍ
ໃນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ພ້ອມ
ເຂດແດນ

ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ,
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

portal

ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງ
ແຜນທີ່ພື້ນຖານ ແລະ ແຜນທີ່
ພັດທະນາອື່ນໆ

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ
Shape files ຈາກກົມແຜນທີ່
ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM
4. ປະຊາກອນ

ຈໍານວນປະຊາກອນ ໃນແຕ່
ລະບ້ານ ແລະ ຄວາມຫນາ
ແຫນ້ນ

ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

portal

ສໍາລັບສ້າງແຜນທີ່ປະຊາກອນ

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ
ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ

5. ຊົນເຜົ່າ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ໃນແຕ່ລະບ້ານ

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ສໍາລັບວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກ
ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຄວາມທຸກຍາກ
ທໍາ
ແນວລາວສ້າງຊາດ

6. ຄວາມທຸກຍາກ

ບ້ານ, ເຂດ, ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ທຸກ ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM, ສໍາລັບວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກ
ຈົນ
ຂໍມ
້ ູນຈາກພັດທະນາຊຸມຊົນ
ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ການກະຈາຍ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ
ຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນເມືອງ
ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ/ຂໍ້ມູນສໍາ
ຫຼວດຄວາມທຸກຍາກ
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info
portal

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ຂໍ້ມູນຂະແໜງການ ທີຈ
່ ໍາເປັນ...
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03:

ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ

ລະດັບລາຍລະອຽດ

ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມ
້ ູນ

ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້

7. ການຕັ້ງພູມລໍາເນົາ

ການຍົກຍ້າຍ, ເຕົ້າໂຮມ ຫລື ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM
ຕັ້ງບ້ານ ໃນອະດີດ ແລະປັດ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ຈຸບັນ
ຂໍ້ມນ
ູ ພາກສະໜາມເກັບກໍາໂດຍໃຊ້
ເຄື່ອງ GPS
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ກໍານົດທ່າແຮງ ຂອງເຂດທີ່ເປັນບຸ
ລິມະສິດ ກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ
ການຈັດສັນ ແລະຍ້າຍບ້ານໃຫມ່
ໃນກໍລະນີທີ່ ບໍ່ອາດຫລີກລ້ຽງໄດ້

8. ແມ່ນໍ້າ, ແຫຼ່ງນໍ້າ

ແມ່ນໍ້າ, ນໍ້າຫ້ວຍ, ຫນອງ

ກໍານົດທ່າແຮງ ໃນການຈັດຫານໍ້າ
ສະອາດ, ຊົນລະປະທານ, ເຂື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ເສັ້ນທາງຄົມມະ
ນາຄົມ, ອະນຸລັກປ່າຕົ້ນນໍ້າ, ຈັດ
ສັນການທ່ອງທ່ຽວ, ປ້ອງກັນໄພ
ພິບັດທໍາມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິນຟ້າອາກາດ

9. ໄຟຟ້າ

ປະເພດ ຂອງໄຟຟ້າທີ່ນໍາໃຊ້ ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ໃນແຕ່ລະບ້ານ (ຕາຂ່າຍແມ່, ຫ້ອງການແຜນການ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ໄຟຟ້າແສງຕາ
ເວັນ, ໄຟຟ້າໃຊ້ຈັກປັ່ນ)
ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການນໍາ
ໃຊ້ໄຟຟ້າ

10. ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ

ເສັ້ນທາງໃຫຍ່, ທາງນ້ອຍ,
ທາງຍ່າງ
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ຖານຂໍ້ມູນ GIS data file
Shape files ຈາກກົມແຜນທີ່
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ, ພາບຖ່າຍດາວໂຫຼດຈາກ
google ຫຼື SASPlanet

ສະແດງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີ (ການ
ເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ) ຢູ່ເທິງແຜນທີ່
ສໍາລັບສ້າງແຜນ ປັບປຸງ ແລະ
ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໃຫ້ທົ່ວ
ເຖິງ
ສ້າງແຜນທີ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ຖານຂໍ້ມູນ GIS data file
ຈັດບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການກໍສ
່ ້າງ
Shape files ຈາກກົມແຜນທີ່
ແລະສ້ອມແປງ ໃນອະນາຄົດ
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງ ສ້າງແຜນທີ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ອາກາດ, ພາບຖ່າຍດາວໂຫຼດຈາກ
google ຫຼື SASPlanet
ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມເກັບກໍາໂດຍໃຊ້
ເຄື່ອງ GPS
ຂໍ້ມູນຈາກ Open Street Map,
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide

info portal
11. ການຄົມມະນາຄົມ

ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ສາທາລະນະ ຫ້ອງການຄົມມະນາຄົມ
, ສະຖານີລົດໂດຍສານ, ທ່າ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ
ເຮືອສະໜາມບິນ, ຕາຕະລາງ
ເດີນລົດ, ເດີນເຮືອ, ການບິນ
ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການສັນ
ຈອນ (ທັງທາງບົກ, ທາງນໍ້າ,
ທາງອາກາດ)

ສ້າງສາຍທາງການສັນຈອນໃຫມ່
ຫລື ເພີ້ມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ
ສ້າງແຜນທີ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

12. ຕະຫລາດ

ຕະຫລາດຊົນນະບົດ
ຕະຫລາດຕົວເມືອງ
ຊ່ອງທາງການຕະຫລາດ

ຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຂະ
ຫຍາຍເພີ້ມ, ຍ້າຍ, ຈັດສັນ ຫລື
ສ້າງໃຫມ່ ພ້ອມທັງກໍານົດກົນໄກ
ທາງອອກສູ່ຕະຫລາດ

ຫນ້າ 104 ຈາກ 130

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
(ບ້ານ, ເມືອງ)
ຂໍ້ມູນເກັບໂດຍ GPS
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ຂໍ້ມູນຂະແໜງການ ທີຈ
່ ໍາເປັນ...

ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ

ລະດັບລາຍລະອຽດ

ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມ
້ ູນ

ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້

13. ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ
ຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງ

ລາຍການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ
ຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງ ໃນຊົນ
ນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ.
ການຕອບສະຫນອງດ້ານປັດ
ໄຈການຜລິດກະສິກໍາ

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ
ຫ້ອງການການຄ້າ
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ເປັນສິ່ງວັດແທກ ການສົ່ງເສີມທຸ
ລະກິດ ແລະກໍານົດບຸລິມະສິດ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ

14. ການທ່ອງທ່ຽວ (ອະນຸ
ລັກທໍາມະຊາດ)

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ທີ່ມີ
ໃນປັດຈຸບັນ
ກິດຈະກໍາ ແລະ ການບໍລິ
ການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຈາກ GPS
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ,
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ
ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແລະ
ເມືອງ

ເປັນສິ່ງວັດແທກການສົ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນບຸລິມະ
ສິດ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ວິເຄາະບັນຫາ ຂອງຂະແໜງ
ທ່ອງທ່ຽວ
ສ້າງແຜນທີ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍ
ລິການການທ່ອງທ່ຽວ

15. ການເງິນຈຸລະພາກ

ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານ ການ
ເງິນຈຸລະພາກ (ກອງທຶນ
ບ້ານ, ທະນາຄານບ້ານ)

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນຈາກ GPS
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ບຸລິມະສິດ ໃນການຂະຫຍາຍ
ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບການເງິນຈຸ
ລະພາກ ໃນທ້ອງຖິ່ນ

portal

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ
ຫ້ອງການການເງິນເມືອງ, ທສກ
ສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະ ນະໂຍບາຍປະຈໍາເມືອງ
16. ນໍ້າສະອາດ

ແຫລ່ງນໍ້າ, ລະບົບນໍ້າສະອາດ ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ທີ່ມີ (ນໍ້າສ້າງ, ນໍ້າລິນ, ນໍ້າບາ ຂໍ້ມູນຈາກ GPS
ດານ, ນໍ້າປະປາ)
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info
portal

ພາບຖ່າຍດາວທຽມ
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ
ຫ້ອງການສາທາເມືອງ

ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ເປັນບຸລິມະ
ສິດ ໃນການສ້າງລະບົບນໍ້າສະ
ອາດ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ ໃນອະນາຄົດ
ສ້າງແຜນທີ່ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະ
ອາດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸ
ຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ

17. ການບໍລິການສາທາລະ
ນະສຸກ

ໂຮງໝໍເມືອງ, ສຸກສາລາ, ຈໍາ
ນວນພະນັກງານທີ່ມີ ພ້ອມ
ລະດັບ,
ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກໍສ
່ ້າງ
ຕ່າງໆ
ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ

ບຸລິມະສິດສໍາລັບການຂະຫຍາຍ
ຟື້ນຟູ ປັບປຸງໂຄງລ່າງ ຕາຫນ່າງ
ສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມຕ້ອງ
portal
ການ ດ້ານພະນັກງານ ແລະ
ຂໍ້ມູນຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ ແຜນພັດທະນາບຸກຂະລາກອນ
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ
ໃນໄລຍະຍາວ. ສ້າງແຜນທີ່ດ້ານ
ຫ້ອງການສາທາເມືອງ
ສາທາລະນະສຸກ

18. ການສຶກສາ

ປະເພດ ແລະຈໍານວນໂຮງ
ຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຄູສອນ,
(ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກລະ
ບົບ)

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນຈາກ GPS
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ຂໍ້ມູນຂະແໜງການ ທີຈ
່ ໍາເປັນ...

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນຈາກ GPS
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການວາງແຜນ
ຂະຫຍາຍ ປັບປຸງ ຟື້ນຟູບັນດາ
ໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາທີ່ຈໍາ
portal
ເປັນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມ
ຂໍ້ມູນຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ ຕ້ອງການດ້ານພະນັກງານ ສໍາລັບ
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ
5 ປີຂ້າງໜ້າ (2016-2020).
ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ
ສ້າງແຜນທີ່ການສຶກສາ

ຫນ້າ 105 ຈາກ 130

3

portal

ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ

ລະດັບລາຍລະອຽດ

19. ກໍາມະສິດໃນການຄອບ ສະຖານະພາບໃນການຈັບ
ຄອງທີ່ດິນ
ຈອງທີ່ດິນ, ການສໍາຫຼວດ
ແລະອອກໃບຕາດິນ

ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມ
້ ູນ

ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າ
ຫກ ທີ່ດິນເມືອງ
ຫກ ກະສິກໍາເມືອງ
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ບຸລິມະສິດ ໃນການຈັດສັນ ຂຶ້ນ
ທະບຽນ ແລະອອກໃບຕາດິນ
ໃນອະນາຄົດ

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າ
ຫກ ທີ່ດິນເມືອງ
ຫກ ກະສິກໍາເມືອງ
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ ດາວໂຫຼດຈາກ Google
and SASPLanet
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ມາດຖານສໍາລັບການຈັດປະເພດ
, ການປ່ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ດິນ
ສ້າງແຜນທີ່ການຈັດປະເພດ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ການວິເຄາະການສໍາປະທານ
ແລະ ການລົງທຶນ ໃນປັດຈຸບັນ
ແລະ ອະນາຄົດ, ການວິເຄາະ
ຂ້າມຂະແໜງການ ສໍາລັບກໍານົດ
ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ
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portal

20. ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕົ້ນ
ຕໍ
ເຂດລະບົບນິເວດກະສິກໍາ
ຂອບເຂດແຫລ່ງຕົ້ນນໍ້າ

portal

ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ
21. ກະສິກໍາ (ລວມທັງຂໍ້
ມູນອຸຕຸກະເສດ)

ລະບົບການຜລິດກະສິກໍາ,
ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ພືດສິນຄ້າທີ່ປູກໃນປັດຈຸບັນ ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info
portal
ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ
ຂໍ້ມູນ GPS
ຂໍ້ມູນຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ
ພາຍໃນເມືອງ

ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການສົ່ງເສີມ
ການຜລິດແບບກະເສດສຸມ ເພື່ອ
ຍົກສະມັດຖະພາບ ແລະສົ່ງເສີມ
ການຕະຫລາດ

22. ຮູບແບບ, ວິທີການ ສົ່ງ ລະບົບການສົ່ງເສີມທີ່ມີ ໃນ
ເສີມກະສິກໍາ
ປັດຈຸບັນ

ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ
ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ
ຂໍ້ມູນ GPS ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງສູນບໍລິ
ການ
ຂໍ້ມູນຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ
ພາຍໃນເມືອງ

ແນະນໍາລະບົບການສົ່ງເສີມກະສິ
ກໍາ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ

23. ຊົນລະປະທານ ຂະ
ລະບົບຊົນລະປະທານ ຂະ
ຫນາດນ້ອຍ (<5 ເຮັກ ຫນາດນ້ອຍທີ່ມີ
ຕາ)

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນ GIS ຈາກກົມແຜນທີ່ ແລະ
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ
ຂໍ້ມູນ GPS
ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ພາບ
ຖ່າຍດາວທຽມ

ບຸລິມະສິດສໍາລັບການພັດທະນາ
ຊົນລະປະທານໃນອະນາຄົດ
ແລະການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ມີ
ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ

24. ຊົນລະປະທານ ຂະ
ລະບົບຊົນລະປະທານ ຂະ
ຫນາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ຫນາດກາງ ແລະໃຫຍ່ ທີ່ມີ
(>5 ເຮັກຕາ)

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນ GIS ຈາກກົມແຜນທີ່ ແລະ
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ
ຂໍ້ມູນ GPS
ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະພາບ
ຖ່າຍດາວທຽມ

ບຸລິມະສິດສໍາລັບການພັດທະນາ,
ການກໍານົດທ່າແຮງ ສໍາລັບການ
ສ້າງໃຫມ່/ຂະຫຍາຍລະບົບຊົນ
ລະປະທານ ໃນອະນາຄົດ
ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາກະສິກໍາ
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ລະດັບລາຍລະອຽດ

25. ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ/ ຜົນຜລິດທີ່ເປັນສິນຄ້າທັງ
ຢາງພາລາ, ມັນຕົ້ນ, ສາ ຫມົດ
ລີ

ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມ
້ ູນ

ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນ GIS ຈາກພະແນກກະສິກໍາ
ແຂວງ
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info

ຈັດບຸລິມະສິດພືດ ແລະ ເນື້ອທີ່
ປູກ, ກໍານົດເຂດປູກພືດທີ່
ເຫມາະສົມ ແຕ່ລະຊະນິດ (ຢາງ
ພາລາ, ມັນຕົ້ນ)
ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ
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ການສຶກສາຢາງພາລາ
ແຜນທີ່ຢາງພາລາ
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ
ຂໍ້ມູນສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ໂດຍ
ກະຊວງກະສິກໍາ 2011
26. ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະ ລະບົບການລ້ຽງສັດ ໃນປັດ
ມົງ
ຈຸບັນ (ການລ້ຽງ, ການຂະ
ຫຍາຍພັນ, ຄອກ, ອາຫານ,
ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ຕາໜ່າງ
ການບໍລິການທາງດ້ານ ສັດ
ຕະວະແພດ)

27. ປ່າໄມ້

ປະເພດຂອງປ່າ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າ
ການນໍາໃຊ້ປ່າ

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນ GIS ຈາກພະແນກກະສິກໍາ
ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງ, ຂໍ້
ມູນ GPS
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info
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ຂໍ້ມູນສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ໂດຍ
ກະຊວງກະສິກໍາ 2011
ຂໍ້ມູນ GIS ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info
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ຫ້ອງການທີ່ດິນເມືອງ, ແຂວງ
ຂໍ້ມູນແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ພາບ
ຖ່າຍທາງອາກາດ
28. ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ການຕະຫລາດ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ,
ການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ

29. ການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ພັນ
ປ່າສະຫງວນທ້ອງຖິ່ນ
ວັງຫ້າມ/ວັງສະຫງວນ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ຂໍ້ມູນຂະແໜງການ ທີຈ
່ ໍາເປັນ...

ຈັດບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການສົ່ງ
ເສີມ ການລ້ຽງສັດ
ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ

ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ
ແລະປ້ອງກັນປ່າໄມ້ ໃນອະນາ
ຄົດ
ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບ
ພະຍາກອນປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຖານຂໍ້ມູນ GIS ຈາກກະຊວງຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ຂໍ້ມູນ GPS ຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ
ເມືອງ
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ
ນໍາໃຊ້ ແລະການຕະຫລາດເຄື່ອງ
ປ່າຂອງດົງ ໃນອະນາຄົດ
ສ້າງແຜນທີ່ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ
ຂອງເມືອງ

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ຖານຂໍ້ມູນ GIS ຈາກກະຊວງຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ກະສິກໍາແຂວງ/ເມືອງ
ຂໍ້ມູນແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າ
ຂໍ້ມູນ GPS

ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບການ
ອະນຸລັກ ແລະປ້ອງກັນ ໃນອະ
ນາຄົດ
ສ້າງແຜນທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ປ່າຕົ້ນນໍ້າ
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ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ

ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ

ລະດັບລາຍລະອຽດ

3

30. ບັນຫາຫລັກ (ຂອງການ ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ
ພັດທະນາ)
(ກໍານົດ ແລະຈັດອັນດັບ
ໂດຍຊາວບ້ານ)

ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມ
້ ູນ

ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້

ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ PPM
ແຜນພັດທະນາບ້ານ
ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ທົບທວນ ບັນດາບັນຫາ ແລະ
ຈັດບຸລິມະສິດ ໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ
ສ້າງແຜນທີ່ບັນຫາຫຼັກ/ປະເດັນ
ຫຼັກຂອງການພັດທະນາ

31. ທ່າແຮງ

ທ່າແຮງທີ່ມີ ອີງຕາມອັນດັບ ຖານຂໍ້ມູນບ້ານ
ຄວາມສໍາຄັນ
ແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM
ຂໍ້ມູນ GIS, GPS
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ
ບັນດາອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່
ເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິ່ນ

ທົບທວນບັນດາທ່າແຮງທີ່ມີ
ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດ ໂດຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ
ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາ ເພື່ອນໍາສະ
ເໜີທ່າແຮງຂອງເມືອງ

32. ການລົງທຶນ ຂອງລັດ

ການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນ:
ລັດ, ໂຄງການ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ຕ່າງໆ

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ
ແລະ ເມືອງ
ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ
ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິ
ຂໍ້ມູນ GPS

ເພື່ອຄາດຄະເນ ຄວາມຕ້ອງການ
ໃນການລົງທຶນ ຂອງລັດ
ສ້າງແຜນທີ່ການລົງທຶນໃນປັດຈຸ
ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ
ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນແຂວງ

ກໍານົດ ແລະຈັດເຂດ ບຸລິມະສິດ
ໃນການພັດທະນາ ຄືນໃຫມ່
ນໍາສະເໜີເຂດພັດທະນາສະເພາະ
ໃນແຜນທີ່

33. ເຂດເປົ້າຫມາຍຈຸດສຸມ/ ເຂດທີ່ຖືກຈັດເປັນບຸລິມະ
ບຸລິມະສິດໃນການພັດ ສິດ ໃນການພັດທະນາ, ເຂດ
ທະນາ
ເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດພັດ
ທະນາສະເພາະ

ໝາຍເຫດ:
 ສໍາລັບຂໍ້ມູນດ້ານອື່ນໆ ແມ່ນກໍານົດໂດຍທິມງານເມືອງ ອີງຕາມທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງ
ເມືອງ







ຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານແຜນທີ່ (GIS) ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ, ເມືອງ ໂດຍຜ່ານ ກົມແຜນການ,
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງສຸດທ້າຍ ປີ 2012
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ ຈາກເວັບໄຊ້ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
http://www.lsb.gov.la/decide/index.php?lang=lo&page=index
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ເພີ້ມເຕີມສໍາລັບແຂວງ ແລະ ເມືອງຂອງທ່ານ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫຼດໄດ້ ໂດຍໃຊ້ໂປຼແກຼມ
SAS Planet
ສໍາລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ (45x 45 cm) ສາມາດພົວພັນໄດ້ຈາກກົມແຜນທີ່
ແຫ່ງຊາດ (NGD) http://www.ngdlaos.la/contact/
ສໍາລັບຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດສະຖິຕິດ້ານກະສິກໍາ ປີ 2010/11 ສາມາດພົວພັນໄດ້ ຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
http://www.maf.gov.la/index.php?option=com_contact&view=category&catid=0&Itemid=3
ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເທດລາວ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຈາກ http://www.openstreetmap.la/
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ຂໍ້ມູນຂະແໜງການ ທີຈ
່ ໍາເປັນ...

ຕາຕະລາງ 1: ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ພ້ອມລະຫັດບ້ານ
ໄລຍະທາງ
ລະຫັດບ້ານ
ຊື່ບ້ານ
ປະເພດບ້ານ
(ກລມ)

ຈໍານວນຄົວ
ເຮືອນ

ປະຊາກອນ
ລວມ

ປະຊາກອນ
ຍິງ

0505001

ຫາດສະ

2

25

292

1,541

825

0505003

ປາກທາ

1

0

239

1,185

597

0505006

ຫ້ວຍຄີວ

1

0

77

389

194

0505007

ດອນສະຫວັນ

1

7

37

203

100

0505008

ຫ້ວຍທອງ

1

6

106

593

305

0505046

ດອນມີໄຊ

1

5

60

352

178

0505050

ໂພນທອງ

1

2

80

339

186

0505009

ຫ້ວຍຊີວະ

3

10

71

489

236

0505010

ຫ້ວຍລໍາແພນ

3

11

57

432

208

0505014

ຫ້ວຍພະລາມ

3

15

80

440

213

0505048

ແຄ

2

32

99

634

304

0505020

ຫາດດອນແກ້ວ

3

30

134

678

407

0505011

ຫ້ວຍໜໍ່ຂົມ

3

12

56

341

167

0505013

ຫ້ວຍສະງຶກ

3

15

45

178

84

0505029

ແກ້ງພາກ

3

32

127

602

294

ຕາຕະລາງ 2ກ: ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ ແລະ ປະເພດຜົນລະປູກທີ່ສໍາຄັນ
ລະຫັດບ້ານ

ນາລະດູ
ຝົນ ຮຕ

ເນື້ອທີນ
່ າ
ລະດູແລ້ງ
(ຮຕ)

ໄຮ່ເຂົ້າ
(ຮຕ)

ສາລີ
(ຮຕ)

ຖົ່ວເຫລືອງ
(ຮຕ)

ຖົ່ວດິນ
(ຮຕ)

ພືດຜັກ
(ຮຕ)

ອ້ອຍ
(ຮຕ)

0505001
0505003

ຕາຕະລາງ 2ຂ: ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານກະສິກໍາ
ລະຫັດບ້ານ

ຕະຫຼາດ
ຖາວອນ

ຊົນລະປະທານ

ສິນເຊື່ອ

ຕາໜ່າງ
ສັດຕະວະແພດ

ຮ້ານຄ້າ
ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ
ດ້ານກະສິກໍາ

ຕະຫຼາດ
ກະສິກໍາ

0505001
0505003

ຕາຕະລາງ 2ຄ: ຈໍານວນສັດລ້ຽງໃນແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັດຕະວະແພດ
ລະຫັດບ້ານ

ຄວາຍ

ໝູ

ງົວ

ແບ້

ສັດປີກ

ໂຮງໝໍປົວສັດ

ສູນສົ່ງເສີມ

0505001
0505003

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 04: ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກັບຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ
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4

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 04: ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກັບຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ ຂອງຂໍ້ມູນ QGIS

ຕາຕະລາງ 3: ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃນແຕ່ລະບ້ານ (ຮຕ)
ລະຫັດ
ບ້ານ

ປ່າຜະລິດ

ປ່າສະຫງວນ

ປ່າປູກ

ປ່າປ້ອງກັນ

ອຸດສາຫະກໍາ

ໄມ້ປ່ອງ

ສ່ວນຕົວ

ປ່າເລົ່າ

0505001
0505003
ຕາຕະລາງ 4: ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນແຕ່ລະບ້ານ (ຮຕ)

4

ລະຫັດບ້ານ

ປ່າປ້ອງກັນ

ດິນ
ກະສິກໍາ

ປ່າໄມ້

ປ່າປູກ

ດິນປຸກສ້າງ

ເນື້ອທີ່
ຊຸມຊົນ

ແຫຼ່ງນໍ້າ

0505001
0505003
ຕາຕະລາງ 5: ໂຄງລ່າງພື້ນຖານການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ຈໍານວນ
ຈໍານວນ
ຮ້ານຂາຍຢາ/
ລະຫັດບ້ານ
ໂຮງໝໍ
ສຸກສາລາ
ກອງທຶນຢາ
1

ພະຍາດຕົ້ນຕໍທີ່ມັກພົບເຫັນ
2

3

4

0505001
0505003
ຕາຕະລາງ 6: ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
ປະເພດແຫຼ່ງນໍ້າ
ລະຫັດບ້ານ
ນໍ້າປະປາ/
ນໍ້າສະອາດ
ຫ້ວຍນໍ້າ/ແມ່ນໍ້າ
ນໍ້າກ໊ອກ

ສຸຂະອະນາໄມ
ນໍ້າປະປາ
ຊຸມຊົນ

ຂຸມຖ່າຍ

ວິດຊຶມ

ອື່ນໆ

0505001
0505003
ຕາຕະລາງ 7: ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ
ລະຫັດ
ບ້ານ

ຈໍານວນ
ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມ

ຈໍານວນ
ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມ

ອັດຕາສ່ວນນັກ
ຮຽນ ຕໍ່ຄູສອນ
ປະຖົມ

ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນ ຕໍ່ຄູ
ສອນ ມັດທະຍົມ

ອັດຕາ
ການຄ້າງຫ້ອງ
ນັກຮຽນ
ປະຖົມ

ອັດຕາການ
ຄ້າງຫ້ອງ
ນັກຮຽນ
ມັດທະຍົມ

0505001
0505003
ຕາຕະລາງ 8: ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ
ລະຫັດບ້ານ
2010
2011
2012

ປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ
2013

ພາຍໃນ

ຕ່າງປະເທດ

ຈໍານວນຈຸດ
ທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

0505001
0505003
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 04: ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກັບຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ

ຕາຕະລາງ 9: ແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ເຂົ້າເຖິງການນໍາໃຊ້
ລະຫັດບ້ານ

ໄຟຟ້າ

ຖ່ານຫີນ

ແກັສ
ຊີວະພາບ

ຟືນ

ນໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟ

ແສງຕາເວັນ

ອື່ນໆ

0505001
0505003
ຕາຕະລາງ 10: ການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນ
ປະເພດຂອງການລົງທຶນ
ອຸດສາຫະກໍາ
ແລະ
ຫັດຖະກໍາ

ກະສິກໍາ

ການຄ້າ

ບໍ່ແຮ່

ກໍ່ສ້າງ

ພະລັງງານໄຟຟ້າ

ອື່ນໆ

ພະລັງງານໄຟຟ້າ

ອື່ນໆ

4

ລະຫັດ
ບ້ານ
0505001
0505003

ຕາຕະລາງ 11: ການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ
ປະເພດຂອງການລົງທຶນ
ລະຫັດ
ບ້ານ

ອຸດສາຫະກໍາ
ແລະ
ຫັດຖະກໍາ

ກະສິກໍາ

ການຄ້າ

ບໍ່ແຮ່

ກໍ່ສ້າງ

0505001
0505003

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 04: ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກັບຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ

ຫນ້າ 111 ຈາກ 130

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 05: ມາດຖານສໍາລັບແຜນທີ່ພັດທະນາ
ລາຍການ

ສັນຍາລັກ

ຂະໜາດສັນຍາ
ລັກ/ຕົວໜັງສື

ໝາຍເຫດ

ຈຸດທີ່ຕັ້ງ
5 -7

ຂຶ້ນກັບມາດຕາສ່ວນ

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ

3-5

“

ຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ

3-5

“

ບ້ານ

3–5

“

ສິ່ງປຸກສ້າງທົ່ວໄປ

4–6

“

ໂຮງຮຽນປະຖົມ

4

“

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

9

“

ຕະຫຼາດ

7

“

ໂຮງໝໍ

12

“

ສຸກສາລາ

6

“

7 – 10

“

5

“

ລະຫວ່າງຊາດ

0.7 - 1.2

ຂຶ້ນກັບມາດຕາສ່ວນ

ລະຫວ່າງແຂວງ

0.6 – 0.9

“

ລະຫວ່າງເມືອງ

0.4 - 0.6

“

ລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ

0.3 – 0.5

“

ລະຫວ່າງບ້ານ

0.3 – 05

“

ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ

0.6 – 0.9

“

5

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ

ອາຄານພານິດ (ການຄ້າ)
ໂຮງແຮມ/ເຮືອນພັກ

“

“

“

ຂອບເຂດຊາຍແດນ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 05: ມາດຖານສໍາລັບແຜນທີ່ພັດທະນາ

ລາຍການ

ສັນຍາລັກ

ຂະໜາດສັນຍາ
ລັກ/ຕົວໜັງສື

ໝາຍເຫດ

ເສັ້ນທາງ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.5 – 0.8

ຂຶ້ນກັບມາດຕາສ່ວນ

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.3 – 0.5

“

ທາງຫຼວງຂອງເມືອງ

0.2 – 0.3

“

ທາງຍ່າງ

0.2 – 0.3

“

ທາງກວຽນ

0.2 - 0.4

“

10 - 14

“

5-8

“

ແມ່ນໍ້າ

0.8 - 1.0

“

ຫ້ວຍ

0.1 - 0.2

“

ຫ້ວຍນໍ້າຕາມລະດູການ

0.1 - 0.3

“

ຂົວໃຫຍ່ກວ້າງກວ່າ 8 ແມັດ
ຂົວນ້ອຍກວ່າ 8 ແມັດ

5

ຂົວ

ແມ່ນໍ້າ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 05: ມາດຖານສໍາລັບແຜນທີ່ພັດທະນາ
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No
1

ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະມາດຖານການອອກແບບແຜນທີ່

ປະເພດ
ແຜນທີ່ພັດທະນາ
ແຜນທີ່ການປົກຄອງ
(ສະພາບລວມ)

ເນື້ອໃນ

ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ)

ຂະໜາດ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06:

ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງເມືອງ

0.8

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ທາງຫຼວງຂອງເມືອງ

0.3

ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ

4

ຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ

7

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ

3

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

6

ພູມສັນຖານ (ລະດັບສູງເໜືອໜ້ານໍ້າທະເລ)
ລະດັບສູງເໜືອໜ້ານໍາ້ທະເລແມ່ນແບ່ງ
ເປັນ 5 ລະດັບ ຈາກ ຕໍ່າສຸດ ຫາ ສູງສຸດ,
ແຕ່ລະລະດັບ ແມ່ນໃຊ້ໂທນສີມາດຖານ
ໃນການສະແດງ
2

ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້
ດິນ/ແບ່ງເຂດດິນ

217/145/0
164/144/0
94/94/0
71/92/5
55/55/0

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ

3

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ - ເຂດຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ
ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນແຫ່ງຊາດ
ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ

255,170,0

ປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ

10,170,20

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນປັດຈຸບັນ
ເນື້ອທີ່ນາ
ພືດໄຮ່ (ພືດລົ້ມລຸກ)
ສາລີ
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255,255,75

255,255,75

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທີພ
່ ັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະ ມາດຖານການອອກແບບແຜນທີ່

ປະເພດ
ແຜນທີ່ພັດທະນາ

ເນື້ອໃນ
ປ່າໄມ້ໃນປັດຈຸບັນ

ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ)

ຂະໜາດ

No

10,135,20

ຢາງພາລາ
ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
ແຫຼ່ງນໍ້າ

255,235,175

30,70,255

ເຂດຊຸມຊົນໃນຕົວເມືອງ

195,195,195

ການຈັດແບ່ງປະເພດດິນ (ແບ່ງເຂດດິນກະສິກໍາ)
255,255,0

6

ດິນກະສິກໍາ
ດິນປ່າໄມ້

10,170,20

ດິນແຫຼ່ງນໍ້າ

30,70,255

ດິນອຸດສາຫະກໍາ

128,0,128

ເສັ້ນທາງ

255,0,0

ດິນສໍາລັບປຸກສ້າງສິ່ງສາທາລະນະ ທາງ
ວັດທະນະທໍາ
ດິນປຸກສ້າງ
3

ແຜນທີ່
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ
ຂອງປະຊາກອນ

254,194,0

195195195

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ຕໍ່ ຕາລາງກິໂລແມັດ
250 – 400
401 – 800
801 – 1200
1201 – 1500
4

ການລົງທຶນ
ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ
ອະນາຄົດ

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທີພ
່ ັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະ ມາດຖານການອອກແບບແຜນທີ່
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ປະເພດ
ແຜນທີ່ພັດທະນາ

ເນື້ອໃນ

ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ)

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

ຂະໜາດ

No

0.8

ເນື້ອທີ່ປ້ອງກັນ (ສະຫງວນໄວ້)
ການນໍາໃຊ້ດິນ/ການແບ່ງເຂດດິນ

ເບິ່ງແຜນທີ່ 2
ເບິ່ງແຜນທີ່ 2

ເນື້ອທີ່ການລົງທຶນ ໃນປັດຈຸບັນ
ກະສິກໍາ
ພະລັງງານ
ບໍ່ແຮ່
ອຸດສາຫະກໍາ
ປ່າໄມ້

6

ເນື້ອທີ່ການລົງທຶນ ໃນອະນາຄົດ
ເນື້ອທີ່ຫວງຫ້າມ - ເຂດຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ
ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນແຫ່ງຊາດ
ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ
5

255, 170, 0

ແຜນທີ່ພັດທະນາ ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ພືດລົ້ມລຸກ

255,255,75

ພືດສິນຄ້າ

255,255,75

ເຂດລ້ຽງສັດ
ສູນບໍລິການ ແລະສົ່ງເສີມດ້ານກະສິກໍາ
ເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທານ
ປ່າຜະລິດ

0,176,80

ເຂດຫວງຫ້າມ-ເນື້ອທີ່ຍຸດທະສາດພິເສດ
6

ທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ
ຂອງເມືອງ
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ເບິ່ງແຜນທີ່ 2

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທີພ
່ ັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະ ມາດຖານການອອກແບບແຜນທີ່

ປະເພດ
ແຜນທີ່ພັດທະນາ

ເນື້ອໃນ

ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ)

ຂະໜາດ

No

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາທ່າແຮງ (ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ,
ເນື້ອທີ່ ທີ່ເປັນທ່າແຮງດ້ານຊົນລະປະທານ)
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ເນື້ອທີ່ທ່າແຮງຊົນລະປະທານ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ເນື້ອທີ່ປູກພືດ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ດ້ານສາທາລະນະ
ສຸກ, ນໍ້າສະອາດ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

6

7

255,255,75

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ໂຮງໝໍ
ສຸກສາລາ
ຮ້ານຂາຍຢາ
ນໍ້າດື່ມ/ນໍ້າໃຊ້
ນໍາ້ສ້າງ
ນໍາ້ລິນ (ນໍາ້ອອກບໍ່)
ອ່າງເກັບນໍາ້
ບ້ານທີ່ຢູ່ໄກຈາກສຸກສາລາ ຫຼາຍກວ່າ 6
ກລມ
ໂຄງລ່າງດ້ານສາທາ
ນໍ້າກ໊ອກ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທີພ
່ ັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະ ມາດຖານການອອກແບບແຜນທີ່
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8

ປະເພດ
ແຜນທີ່ພັດທະນາ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ດ້ານການສຶກສາ

ເນື້ອໃນ

ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ)

ຂະໜາດ

No

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ສູນຝຶກອົບຮົມ

6

ໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ ທີ່ມີແຜນ/ຈະ
ສ້າງໃໝ່
9

ແຜນທີ່
ຄວາມທຸກຍາກ

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ບ້ານທຸກຍາກ
ທະນາຄານບ້ານ
ຕະຫຼາດ
10

ແຜນທີ່ໂຄງລ່າງ
ພື້ນຖານຂອງເມືອງ

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ລົດໂດຍສານ ສາທາລະນະ
ສະຖານີລົດເມ
ສະໜາມບິນ
ສະຖານີລົດໄຟ
ຫນ້າ 118 ຈາກ 130

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທີພ
່ ັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະ ມາດຖານການອອກແບບແຜນທີ່

ປະເພດ
ແຜນທີ່ພັດທະນາ

ເນື້ອໃນ

ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ)

ຂະໜາດ

No

ບໍລິການໄປສະນີ
ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີແນັດ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ເນື້ອທີ່ຫວງຫ້າມ
ແລະ ເຂດຕົ້ນນໍ້າ

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ເນື້ອທີ່ປ້ອງກັນຂອງເມືອງ

12

ບັນຫາຕົ້ນຕໍ
ຂອງການພັດທະນາ

ເນື້ອທີ່ປ້ອງກັນ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ

10,170,20

ເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກຊີວະ
ນາໆ ພັນ

0,176,80

ປ່າສະຫງວນ

0,69,0

ປ່າ (ປ້ອງກັນ) ຕົ້ນນໍາ້

0,230,104

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

0.8

ຮູບວົງມົນສະແດງ 5-7 ບັນຫາ ໃນລະ
ດັບກຸ່ມບ້ານ
13

ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງ
ການພັດທະນາ
ທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດ
ໃນແຜນ 5 ປີ
ຂອງເມືອງ

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

0.6

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ

0.4

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທີພ
່ ັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະ ມາດຖານການອອກແບບແຜນທີ່

ຫນ້າ 119 ຈາກ 130

6

11

ປະເພດ
ແຜນທີ່ພັດທະນາ

ເນື້ອໃນ
ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ

ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ)

ຂະໜາດ

No

0.8

ໂຄງການກໍານົດໂດຍ ຂະແໜງການ
ກະສິກໍາ/ປ່າໄມ້
ສາທາລະນະສຸກ-ສຸຂະອະນາໄມ
ສຶກສາ
ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວ

6

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຫນ້າ 120 ຈາກ 130

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທີພ
່ ັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະ ມາດຖານການອອກແບບແຜນທີ່

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07:

ບົດຮຽນ ແລະ ວີດີໂອ ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ສາລັບການສ້າງແຜນທີ່
ພັດທະນາສະເພາະເລື້ອງ ຂອງຂະແໜງການ ໃນຂະບວນການສ້າງ
ແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ

ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ QGIS
ລະຫັດ

ຫົວເລື້ອງ/ເນື້ອໃນບົດຮຽນ

ຫມາຍເຫດ

101

ບົດຮຽນ QGIS 1 - ການປະມວນຂໍ້ມູນ ພູມສັນຖານ (Geo referencing)

102

ບົດຮຽນ QGIS 2 - ການແຕ້ມກ່າຍແຜນທີ່ (Digitizing)

103

ບົດຮຽນ QGIS 3 - ຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ ແລະຊັ້ນຂອງຂໍ້ມູນ (Attribute table and layer)

104

ບົດຮຽນ QGIS 4 - ການຄັດແຍກຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ Extracting selected features

105

ບົດຮຽນ QGIS 5 - Inverse Distance Weighting Interpolation based on points

106

ບົດຮຽນ QGIS 6 - ການສ້າງແບບຈໍາລອງລະດັບສູງ (Digital Elevation Model)

107

ບົດຮຽນ QGIS 7 - ການປະມວນທາງດ້ານພູມສັນຖານ (Performing Spatial Queries)

108

ບົດຮຽນ QGIS 8 - ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັບຈຸດພິກັດເທິງໜ້າໂລກ ລຸ້ນ GPS 62 S

ລະຫັດ

7

ວີດີໂອແນະນໍາ ການຮຽນຮູ້ ນໍາໃຊ້ QGIS ດ້ວຍຕົນເອງ
ຫົວເລື້ອງ/ເນື້ອໃນບົດຮຽນ

ຫມາຍເຫດ

1

ການປະມວນຂໍ້ມູນ ພູມສັນຖານ (Geo referencing)

QGIS Version 1.8

2

ລະບົບຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ການສືບຢັ່ງທາງໄກ (GIS and remote sensing)

QGIS Version 1.8

3

ການດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງ ຈີພີເອັສ ແລະ ການປ່ຽນເຄົ້າໂຄງເສັ້ນສະແດງ (GPS data
downloading and re-projection)

QGIS Version 1.8

4

ການແຕ້ມກ່າຍ ຮູບເສັ້ນ (Line digitizing)

QGIS Version 1.8

5

ໂລໂກ້ (Logos)

QGIS Version 1.8

6

ການແຕ້ມກ່າຍ ຮູບຫລາຍລ່ຽມປິດ (Polygon Digitizing)

QGIS Version 1.8

ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ສໍາລັບດຶງເອົາ ວີດີໂອການຮຽນຮູ້ QGIS 1.8 ຈາກ ເວັບໄຊ້ທ໌ ຢູທູບ:
Extract Contour Lines from satellite imagery ‐ http://www.youtube.com/watch?v=z6ePI7veTy4
Downloading and Conversion of GPS data in QGIS ‐ http://www.youtube.com/watch?v=eAxdN0IPs_s
Geo-referencing Extracted Google Earth Imagery in QGIS ‐http://www.youtube.com/watch?v=Cx_UQxQpjiI
Adding and Merging Polygons in QGIS ‐http://www.youtube.com/watch?v=MT1ruGUXu8Y
Area and perimeter calculation in QGIS ‐http://www.youtube.com/watch?v=dKykspe3uDc
Geo-referencing scanned map in QGIS ‐ http://www.youtube.com/watch?v=goRxn2Nikws
Autocomplete polygon in QGIS ‐ http://www.youtube.com/watch?v=ASviagXGWTM

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07: ບົດຮຽນ ແລະ ວີດີໂອການຮຽນຮູ້ດວ
້ ຍຕົນເອງ...

ຫນ້າ 121 ຈາກ 130

Polygon edit 2 in QGIS ‐ http://www.youtube.com/watch?v=nyFo2og7ZPU
Adding new column in the attribute table in QGIS ‐ http://www.youtube.com/watch?v=iuuFEq0a5gg
Line feature digitizing in QGIS ‐ http://www.youtube.com/watch?v=xSVL56uByB0
Snapping option ‐ http://www.youtube.com/watch?v=BN8YotbZcJE
Polygon edit 3 ‐ http://www.youtube.com/watch?v=jLZfVFWigaA
Polygon edit 1 ‐ http://www.youtube.com/watch?v=7I8FwWwDXbM
Polygon digitizing ‐ http://www.youtube.com/watch?v=gYi5zO3w60w
Cropping an Image using Extraction Tool ‐ http://www.youtube.com/watch?v=AlRQOxtVtvA

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທິມງານ:

7

LaoGIS ຟໍຣູມ (Forum)
No

ຊື່

1

Stefan Sylla

2

Christian
Metzler

3
4

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ/
ອົງການຕົ້ນສັງກັດ
Integrated Expert – MoNRE
Vientiane

Email/Skype

ໂທລະສັບ

stefan.sylla@cimonline.de

020 5638 5812

GIZ Luang Namtha ‐ PoNRE

christian.metzger@giz.de

020 5889 3720

Mark Lama

IP Consult – MPI/DOP
Vientiane

mlama.lm.red@gmail.com

020 9950 1860

Frank
Siegmund

GIZ/CIM MPI‐DOP Vientiane

frank.siegmund@cimonline.de

020 5689 4369

ຫນ້າ 122 ຈາກ 130

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07: ບົດຮຽນ ແລະ ວີດີໂອການຮຽນຮູ້ດວ
້ ຍຕົນເອງ...

8

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 08: ໂຄງຮ່າງຖານຂໍ້ມູນ ພູມສັນຖານ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 08: ໂຄງຮ່າງຖານຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ

ຫນ້າ 123 ຈາກ 130

9

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 09: ການໃສ່ລະຫັດ ແລະ ຕັ້ງຊື່ເອກະສານຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ສໍາລັບຖານຂໍ້ມູນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10: ບັນຊີສັງລວມໂຄງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ພ້ອມແຫຼ່ງງບປະມານ
ລດ
I.

ລະຫັດ
ຂະແຫນງການ

ລະຫັດໂຄງການ

ລະຫັດ
ງົບປະມານ

ລາຍຊື່ໂຄງການ
ອີງຕາມຂະແຫນງການ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

1.1
1.2
II.

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

2.1
2.2
III.

ສາທາລະນະສຸກ

3.1
3.2
IV.

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

4.1
4.2
V.

ອຸດສາຫະກໍາ ການຄ້າ

5.1
5.2
VI.

ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

6.1
6.2

10

ເລກທີ

15/16

ສົກປີງົບປະມານ
ລວມ
16/17 17/18 18/19 19/20

ແຫຼ່ງທຶນ
(ລັດ, ຊ່ວຍເຫຼືອ)

11

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11: ລາຍລະອຽດຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນ ສໍາລັບແຕ່ລະໜ້າວຽກ ແລະບາດກ້າວ
ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ອີງຕາມລະດັບຂັ້ນ, ສະຖາບັນ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ລະດັບກະຊວງ
ຕົວແທນຈາກກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ
ລະດັບແຂວງ
ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ
ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ (ພະແນກແຜນການແຂວງ,
ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ, ຂະແໜງການ, ຫ້ອງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ)
ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ

ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກພະແນກແຜນການແຂວງ
ທິມງານສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ - ທີປ
່ ຶກສາ
ດ້ານແຜນທີ່
ລະດັບເມືອງ
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ
ທິມງານວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ

ໜ້າວຽກ ແລະ ບາດກ້າວ ທີ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມ

ໝາຍເຫດ

ໜ້າວຽກ 6

ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນ

ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3; ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 5;
ໜ້າວຽກ 6
ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3

ຕົ້ນຕໍແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ແລະ ກອງປະ
ຊຸມຜ່ານແຜນ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ແລະ ກະກຽມແຕ່ງຕັ້ງທິມ
ງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ

ໜ້າວຽກ
ໜ້າວຽກ
ໜ້າວຽກ
ໜ້າວຽກ
ໜ້າວຽກ
ໜ້າວຽກ

ສະມາຊິກຂອງທີມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ
ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼອດຂະບວນການ

1 ” ບາດກ້າວ 1, 2; ໜ້າວຽກ 2 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3;
3 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3; ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 1, 2;
5; ໜ້າວຽກ 6; ໜ້າວຽກ 7
1 ” ບາດກ້າວ 1, 2,
1 ” ບາດກ້າວ 4; ໜ້າວຽກ 3 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3;
4 ” ບາດກ້າວ 1,2

ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3; ໜ້າວຽກ 2 ” ບາດກ້າວ 3,
ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3; ໜ້າວຽກ 6
ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3, 4; ໜ້າວຽກ 2 ” ບາດກ້າວ 1,
2, 3; ໜ້າວຽກ3 ” ບາດກ້າວ 3; ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 1, 2,
3;

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ້ມ ແລະ ກະກຽມທິມງານ
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍສະ
ພາໃນໜ້າວຽກທີ 3 (ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ
ເລື້ອງ ຂອງຂະແໜງການ)
ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ແລະ ທຸກຂັນ
້ ຕອນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບຂະບວນການຕັດສິນໃຈ
ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂະບວນການ ແລະ ການປະ
ສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ອີງຕາມລະດັບຂັ້ນ, ສະຖາບັນ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກຫ້ອງການແຜນການເມືອງ
ຕົວແທນຈາກ ຄະນະຮັບຜິດຊອບພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ ຂັ້ນເມືອງ
ທິມງານວິຊາການ ຂອງຂະແໜງການ - ທີ່ປຶກສາ
ດ້ານແຜນທີ່

ໜ້າວຽກ ແລະ ບາດກ້າວ ທີ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມ

ໝາຍເຫດ

ໜ້າວຽກ 5; ໜ້າວຽກ 6
ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3
ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ້ມ ແລະ ກະກຽມທິມງານ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ້ມ ແລະ ກະກຽມທິມງານ

ໜ້າວຽກ 2 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3;
ໜ້າວຽກ 3 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3,
ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3

ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຕົ້ນຕໍ ແມ່ນໃນ
ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ
ຂອງຂະແໜງການ

ລະດັບກຸ່ມບ້ານ/ບ້ານ
ຕົວແທນຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມ
ບ້ານພັດທະນາ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເຊັ່ນ: ສະພາການ
ຄ້າແຂວງ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ

ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 2, 3; ໜ້າວຽກ 6

ເຂົ້າຮ່ວມໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຂະບວນການ ເພື່ອຮັບຊາບ
ແລະ ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ (ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນ)

ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3; ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 2;
ໜ້າວຽກ 6

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ້ມ, ການວິເຄາະສະພາບລວມຂອງ
ເມືອງ, ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະການຜ່ານ
ແຜນ

ອື່ນໆ
ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (ສພຍ, ຊາວ
ໜຸ່ມ, ”)

ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3; ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 2;
ໜ້າວຽກ 6

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ້ມ, ການວິເຄາະສະພາບລວມຂອງ
ເມືອງ, ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມແລະ ການຜ່ານ
ແຜນ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນໜ້າວຽກ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ການຜ່ານແຜນ

ຕົວແທນຈາກອົງການຜູ່ໃຫ້ທຶນ, ອົງການພັດທະນາ ທີ່ ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 5; ໜ້າວຽກ 6
ປະຕິບັດງານພາຍໃນເມືອງ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 12: ຄາດຄະເນເວລາ ແລະງບປະມານຮັບໃຊ້ສໍາລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ໃນຂະບວນການສ້າງ
ໜ້າວຽກ

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ

ໜ້າວຽກ 1

ບາດກ້າວ 1 ”
ບາດກ້າວ 2 ”
ບາດກ້າວ 3 ”
ບາດກ້າວ 4 ”
ບາດກ້າວ 1 ”
ບາດກ້າວ 2 ”
ບາດກ້າວ 3 ”
ບາດກ້າວ 1 ”
ບາດກ້າວ 2 ”
ບາດກ້າວ 3 ”
ບາດກ້າວ 1 ”
ຂະແຫນງການ
ບາດກ້າວ 2 ”
ບາດກ້າວ 3 ”
ບາດກ້າວ 4 ”
ບາດກ້າວ 5 ”
ບາດກ້າວ 1 ”
ບາດກ້າວ 1 ”
ບາດກ້າວ 1 ”

ໜ້າວຽກ 2

ໜ້າວຽກ 3

ໜ້າວຽກ 4

ໜ້າວຽກ 5
ໜ້າວຽກ 6
ໜ້າວຽກ 7

ກອງປະຊຸມແນະນໍາ ໃນລະດັບແຂວງ (ໄລຍະ 1 ວັນ)
ກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ໃນລະດັບເມືອງ (ເຄິ່ງວັນ)
ກໍານົດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບ (ເຄິ່ງວັນ)
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃຫ້ທິມງານຂັ້ນແຂວງ (1 ວັນ)
ສຶກສາ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີ (2 ອາທິດ)
ເກັບກໍາ ແລະສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ (4 ອາທິດ)
ກວດກາ ແລະປັບປຸງຂໍ້ມູນຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ (2 ອາທິດ)
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ດ້ານພູມສັນຖານ (3 ອາທິດ)
ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານພູມສາດ (1 ອາທິດ)
ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຂອງຂະແໜງການ (4 ອາທິດ)
ການວິເຄາະສະພາບການ ແລະຮ່າງບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບແຕ່ລະ
(1 ອາທິດ)
ການວິເຄາະສະພາບການ ທົວ
່ ຂະແຫນງການ ຂອງເມືອງ (SWOT) (1 ວັນ)
ການວິເຄາະລົງເລິກ ແບບປະສົມປະສານ ແລະການຮ່າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ (1 ວັນ)
ການຮ່າງວິໄສທັດ ຂອງເມືອງ (1 ວັນ)
ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງແຜນ ແບບເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1 (1 ວັນ)
ການກະກຽມຮ່າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນຂອງເມືອງ (2 ອາທິດ)
ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 2 (1 ວັນ)
ການສ້າງແຜນສະບັບສົມບູນ (2 ອາທິດ)

ເວລາສູງສຸດ

3 ວັນ

8 ອາທິດ

8 ອາທິດ

9 ວັນ

ມູນຄ່າ
(ກີບ)
3 ລ້ານ
3 ລ້ານ
2 ລ້ານ
2 ລ້ານ
1 ລ້ານ
2 ລ້ານ
2 ລ້ານ
3 ລ້ານ
2 ລ້ານ
5 ລ້ານ
10 ລ້ານ
3 ລ້ານ
1 ລ້ານ
1 ລ້ານ
3 ລ້ານ
2 ລ້ານ
10 ລ້ານ
5 ລ້ານ

ສັງລວມງບປະມານ
ແຕ່ລະໜ້າວຽກ (ກີບ)
10 ລ້ານ

5 ລ້ານ

10 ລ້ານ

18 ລ້ານ

2 ອາທິດ
2 ລ້ານ
1 ວັນ
10 ລ້ານ
2 ອາທິດ
5 ລ້ານ
22 ອາທິດ/
ລວມເວລາ ແລະ ງບປະມານທັງໝົດ ທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
60 ລ້ານກີບ
5 ເດືອນ
 ການຄາດຄະເນງົບປະມານແມ່ນ ອີງໃສ່ປະສົບການ ໃນການທົດສອບຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານ GIZ ທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງເທົ່ານັ້ນ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ອາດສັ້ນ ຫຼື
ຍາວກວ່ານີ້ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ທິມງານຂອງແຕ່ລະເມືອງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13: ຕົວຢ່າງເອກະສານທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ
ຫົວຂໍ້/ລາຍລະອຽດເອກະສານ
ຄໍາສັ່ງ 01/ນຍ ປີ 2000 ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງ ເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ,
ເມືອງ ເປັນຫົວຫນ່ວຍ ແຜນການ-ງົບປະມານ ແລະ ສ້າງບ້ານ ເປັນຫົວຫນ່ວຍ
ພື້ນຖານ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ເລກທີ 09/ກມສພ ລົງວັນທີ 8/6/2001 ວ່າດ້ວຍການສ້າງບ້ານ
ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ
ຄໍາສັ່ງແນະນໍາເລກທີ 10/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນງານ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ
ຄໍາສັ່ງເພີ້ມເຕີມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 13/ນຍ ລົງວັນທີ 09/06/2008
ກ່ຽວກັບການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ/ຜູ່ຈັດພິມ
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, 2000
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, 2001
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ

ຄູ່ມືວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ (PPM)

ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະການລົງທຶນ, 2012

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 008/ສພຊ., ລົງວັນທີ
26 ພະຈິກ 2009

ສະພາແຫ່ງຊາດ, 2009

ບົດແນະນໍາ ການຈັດປະເພດເສັ້ນທາງ ຕາມກົດຫມາຍທາງຫລວງ,
ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ ຮອດປີ 2020
ມະຕິ ຂອງກົມການເມືອງເລກທີ 03/ກມສພ., ລົງວັນທີ 15/2/2012 ວ່າດ້ວຍ
ສ້າງແຂວງເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວຫນ່ວຍເຂັ້ມແຂງ
ຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາ
ຄໍາສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 16/ນຍ., ລົງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2012
ວ່າດ້ວຍການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນ
ຫົວຫນ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບ ດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາ
ບັນຊີລາຍຊື່ເມືອງເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ

ສໍານັກງານນາຍົກ 2002
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
2005
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ຜທ 2004
ສປຊ
ກົມສະຖິຕິ, ຜທ, 2008

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 2005
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການ
ຂົນສົ່ງ, ພະຈິກ 2001
ຕຸລາ 2000
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, 2012
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ,2012

ກະຊວງພາຍໃນ
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ດໍາລັດ 135/ນຍ ປີ 2002 ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ການຫັນໂຄງການລົງສູ່ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ
ວຽກງານ ສົ່ງເສີມ-ລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດ ປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ
ແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ແຕ່ປີ 1998 ຫາປີ
2020
ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ (NGPES), ມັງກອນ 2004
ເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະຫວັດ ດ້ານການພັດທະນາ
ປຶ້ມແຜ່ນທີ່ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ
ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຊົນເຜົ່າ ໃນ ສປປ ລາວ, 2005

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງເປັນພຽງຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ຂອງແຂວງ ແລະ
ເມືອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຫາ ເອກະສານສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາໃຊ້ເປັນບ່ອນເອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການ ແລະ ຊ່ວງ
ເວລາຂອງການວາງແຜນຕົວຈິງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13: ຕົວຢ່າງເອກະສານທິດທາງ, ນະໂຍບາຍທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ
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ລາຍຊື່ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນສູນກາງ
ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສ້າງຄູ່ມືໃນການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ:
1. ທ່ານ ດຣ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຊີ້ນໍາລວມ
2. ທ່ານ ເພັດໃສ ເພັຍເທບ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ/ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຫົວໜ້າໂຄງການ
ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ:
1. ທ່ານ ລຽນທອງ ສຸພານີ, ຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ກົມແຜນການ, ເປັນຜູ່ບໍລິຫານ
ໂຄງການ
2. ທ່ານ ກະລຸນາ ນັນທະວົງດວງສີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນພັດທະນາສັງຄົມ, ກົມແຜນການ
ທິມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ:
1. ທ່ານ ລຽນທອງ ສຸພານີ, ຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ກົມແຜນການ ຫົວໜ້າທິມ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ
2. ທ່ານ ບັນລຸສິດ ຈິດຮູບໂລກ, ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ
3. ທ່ານ ກະລຸນາ ນັນທະວົງດວງສີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນພັດທະນາສັງຄົມ, ກົມແຜນການ
4. ທ່ານ ພູພັດ ສິງທະວົງໄຊ, ຫົວໜ້າພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ຮ່ວມມື, ກົມສະຖິຕິ
5. ທ່ານ ວຽງຄອນ ບົວພະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ກົມແຜນການ
6. ດຣ. ມູນນີ ຈັນທະວົງ, ວິຊາການ ກົມແຜນການ
7. ທ່ານ ໄຊພອນ ຈັນປະເສີດ, ວິຊາການ ພະແນກສັງລວມ ແລະ ເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ, ກົມແຜນການ
8. ທ່ານ ນາງ ອໍາໄພເງິນ ລືວັງລາດ, ພະນັກງານວິຊາການ ກົມແຜນການ
9. ທ່ານ ນາງ ມົນທາລັກ ບັນພະສິດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິການຂໍ້ມູນ ກົມສະຖິຕິ
10. ທ່ານ ຄານສີທາ ນາມໄມທ້າວ, ພະນັກງານວິຊາການ ກົມປະເມີນຜົນ
11. ທ່ານ ຄໍາພູ ເຄນທະລັງສີ, ວິຊາການ ພະແນກວາງແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ກົມແຜນການ
12. ທ່ານ ພົມມີໄຊ ສີທະວັນ, ວິຊາການ, ກົມແຜນການ
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ທິມງານທີ່ປຶກສາ ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
1. ທ່ານ ອາດຼຽນ ຊູເບັກ, ສະຖາບັນວາງແຜນຂອງເຍັຍລະມັນ, ຫົວໜ້າທິມ, ອົງປະກອບການວາງແຜນ, ແຜນງານ
LM‐RED
2. ທ່ານ ຄໍາສອນ ຫຼັກໄມຕຣີ, ສະຖາບັນວາງແຜນຂອງເຍັຍລະມັນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການວາງແຜນ ອົງປະກອບການ
ວາງແຜນ, ແຜນງານ LM‐RED
3. ທ່ານ ມາກ ລາມາ, ສະຖາບັນວາງແຜນຂອງເຍັຍລະມັນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານແຜນທີ່, ອົງປະກອບການວາງແຜນ, ແຜນ
ງານ LM‐RED
4. ທ່ານ ແຟຼັງ ຊິກມູນ, ຊ່ຽວຊານອົງການ CIM-GIZ ປະຈໍາກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
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ລາຍຊື່ ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັນ
້ ສູນກາງ
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