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ຄໍານໍາ 
 

ປ້ືມຄູ່ມືການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ເປັນເຄ່ືອງມືພ້ືນຖານ ໃຫ້ນັກວາງແຜນການ 
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນັກວາງແຜນການຂ້ັນເມືອງ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ກໍຄືການ
ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີຄ້ັງທີ VIII (2016-2020) ຂອງເມືອງ, ສາມາດໝູນໃຊ້ ເຂ້ົາໃນ
ການວາງແຜນຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງຊາດ 

 

ປ້ືີມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ໄດ້ຖືກປັບປຸງຂ້ຶນມາໃຫມ່  ໂດຍມີເນ້ືອໃນ, ຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີການວາງແຜນພັດທະນາ ທີ່
ອີງໃສ່ສະພາບພ້ືນທີ່ແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ 
ຈໍາກັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຕ່ໍການຮັກສາຄວາມສົມດູນ ຂອງການ
ພັດທະນາລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ/ເຂດແຄວ້ນ, ເມອືງ ແລະບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ມີຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາ ທີ່ເປັນ
ລະບົບ ແລະມີຄວາມຍືນຍົງ.  ພ້ອມກັນນ້ັນ, ປ້ືມຄູ່ມືຍັງຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້
ແກ່ນັກວາງແຜນການຂ້ັນເມືອງ ໄດ້ນໍາໄປປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດດຶງດູດທຶນຈາກແຫລ່ງ
ຕ່າງໆ ມາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ; ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ນັກວາງແຜນການ ເຂ້ົາໃຈຂະບວນການ ແລະ ລະບົບການວາງ
ແຜນການ ຂອງປະເທດເຮົາ ຄືການວາງແຜນແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ລຸ່ມຂ້ຶນເທິງ 

 

ຈຸດທີ່ມີການປັບປຸງ ແລະ ເພ້ີມເຂ້ົາໃຫມ່ມີຄື: ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຖານຂ້ໍມູນ ໂດຍຜ່ານລະບົບແຫຼ່ງຂ້ໍມູນ ດ້ານ
ພູມສັນຖານ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານແບບເປີດ (ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນເປີດຈາກອິນເຕີແນັດ) ເປັນຕ້ົນ: ຂ້ໍມູນທາງດ້ານພູມສາດ, ຂ້ໍ
ມູນສະຖິຕິຂອງຂະແໜງການ) QGIS, ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະດ້ານ, ຂະແໜງການ ເພ່ືອນໍາມາໃຊ້ໃນ
ການສະແດງໃຫ້ເຫັນແບບປະຈັກຕາ ໃນເວລາດໍາເນີນຂ້ັນຕອນ ຂະບວນການວາງແຜນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ 
ການວິເຄາະ ທ່າແຮງ/ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສ່ິງທີ່ກົດຫນ່ວງໃນການພັດທະນາ (SWOT) ການວິເຄາະ
ຕາມຂະແໜງການຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງຂະແຫນງການ ແລະບັນຫາຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ບັນຫາການສ່ົງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອ່ືນໆ 

 

ຂະບວນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ທີ່ສະເຫນີຢູ່ໃນປ້ືມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ປະກອບມີ 
7 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ມີລາຍລະອຽດ, ເປັນລະບົບ, ມີວິທີການ ແລະ ເຄ່ືອງມືໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ.  ຫນ້າວຽກຕ່າງໆມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

 ຫນ້າວຽກທີ 1: ການສ້າງທິມງານວາງແຜນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
 ຫນ້າວຽກທີ 2: ການລວບລວມ, ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມຂ້ໍມູນ 
 ຫນ້າວຽກທີ 3: ການສ້າງ ແລະນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືດ້ານແຜນທີ່ ເພ່ືອວິເຄາະວິໄຈ 
 ຫນ້າວຽກທີ 4: ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
 ຫນ້າວຽກທີ 5: ການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ 
 ຫນ້າວຽກທີ 6: ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ 
 ຫນ້າວຽກທີ 7: ການປັບປຸງແຜນໃຫ້ສົມບູນ, ການຮັບຮອງແຜນ ແລະສ່ົງແຜນໃຫ້ແຂວງ 
 

 

 



ນອກຈາກການແນະນໍາວິທີວິທະຍາໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ
ແລ້ວ ໃນຄູ່ມສືະບັບນ້ີ ຍັງໄດ້ສະເຫນີໂຄງປະກອບຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ພ້ອມທງັຄໍາ
ແນະນໍາລະອຽດ ໃນການປະກອບ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ແລະເອກະສານແນະນໍາ
ຊ້ອນທ້າຍຈໍານວນຫນ່ຶງເຊ່ັນ: ຂ້ໍມູນທີ່ຈໍາເປັນຈາກຂະແຫນງການ ສໍາລັບການວາງແຜນພັັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງເມືອງ, ມາດຖານສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່, ປະເພດແຜນທີ່, ເນ້ືອໃນຕົນ້ຕໍ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະກອບຂ້ໍ
ມູນໃນການສ້າງແຜນທີ່ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນ, ການໃສ່ລະຫັດ ແລະການຕ້ັງຊ່ືເອກະສານຂ້ໍມູນແຜນທ່ີ ສໍາ
ລັບຖານຂ້ໍມູນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

 

ຄູ່ມືສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຂອດການຮ່ວມມື ແລະການປະສານງານໃນແຕ່ລະລະດັບທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ສໍາລັບການວາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊ່ິງປະກອບ
ດ້ວຍພະນັກງານນໍາພາ ແລະຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການ ຂອງພະແນກການ, ຫ້ອງການ ແລະຂະແຫນງການຕ່າງໆ ເພ່ືອ
ເຊ່ືອມການປະສານງານລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະສູນກາງໃຫ້ຮັດແຫນ້ນກວ່າເກ່ົາ ເພ່ືອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການ
ແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ສ່ົງຖ່າຍຂ້ໍມູນ, ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ສໍາລັບຂະບວນການຕັດສິນໃຈ
ໃຫ້ຊັດເຈນຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

ຫວັງວ່າຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ່ນໍາໃຊ້ ບ່ໍຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແລະ ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຟັງ ທຸກການສ່ອງ
ແສງ ຈາກຜູ່ນໍາໃຊ້ ເພ່ືອຈະໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງຫຼາຍຂ້ຶນ.  

             



ຄໍາຂອບໃຈ 

ຄູ່ມືການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ (DSEDP) ສະບັບນ້ີ ໄດ້ຖືກປັບປຸງຈາກ “ຄໍາສ່ັງ
ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ” (DSEDP)  ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈາກປ້ືມຄູ່ມື 
ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ໂດຍອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ຢູ່ໃນແຂວງເປ້ົາໝາຍ ຂອງແຜນງານຮ່ວມມືລາວ-ເຍັຍລະມັນ 
ພັດທະນາເຂດພູດອຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊ່ິງຂະບວນການປັບປຸງຄູ່ມືດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2011 
ເປັນຕ້ົນມາ ໂດຍທີມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນສູນກາງ ທີ່ປະກອບມີບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກກົມແຜນການ, ກົມປະ
ເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ ແລະທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ດ້ານການ
ວາງແຜນການ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງແຜນງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ (GIZ 
LM‐RED).  ຂະບວນການປັບປຸງຄູ່ມື ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຂ້ັນຕອນ ແລະວິທີການຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ປະສົມປະສານ 
ກັບການປຶກສາຫາລື ຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕ້ົນ: ໄດ້ມີການໄປ
ທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ປະເທດໄທ, ເຢັຍລະມັນ, ແລະ ຫວຽດນາມ, ຈັດກອງ
ປະຊຸມສໍາມະນາ-ປຶກສາຫາລືພາຍໃນກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຜ່ານບັນດາກົມຕ່າງໆ ພາຍ
ໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ຂ້ັນສູນກາງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຈັດຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່
ການນໍາໃຊ້ ໃຫ້ພະນັກວາງແຜນຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງເປ້ົາຫມາຍຄືແຂວງ ຫລວງນໍາ ້ທາ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອັດຕະປື. 
ພ້ອມກັນນ້ັນ, ກໍໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມາແລ້ວ  

 

ໃນນາມຕາງຫນ້າກົມແຜນການ, ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຂໍຂອບໃຈນໍາທີມງານ
ຮັບຜິດຊອບ, ວິຊາການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະສາກົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ
ປະກອບສ່ວນ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການປັບປຸງ, ການອອກແບບ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນວຽກງານດ່ັງກ່າວຈົນປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ.  ຂ້າພະເຈົ້າເຊ່ືອໝ້ັນວ່າ ຄູ່ມືສະບັບນ້ີຈະເປັນພ້ືນຖານທີ່ສໍາຄັນ ເພ່ືອຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບ
ການວາງແຜນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະ
ສິດທິຜົນ, ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດ ມາຍັງອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຍັຍລະມັນ  (GIZ) ໂດຍສະເພາະ ແຜນງານ
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ (LM‐RED) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ
ທຶນຮອນ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຕະຫລອດມາ ເພ່ືອພັດທະນາຄູ່ມືສະບັບນ້ີຈົນສໍາເລັດ.  ຂໍ
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ທິມງານຊ່ຽວຊານ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມງານທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເຂ້ົາໃນການຄ້ົນຄວ້າ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄູ່ມືສະບັບນ້ີ 
ຂ້ຶນມາ 

ປ້ືມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ໄດ້ຮັບການຄ້ົນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊ່ິງຈາກວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຈົນ
ເຮັດໃຫ້ມີເນ້ືອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນສົມຄວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ່ອມປາສະຈາກບ່ໍໄດ້ຂ້ໍຂາດຕົກບົກຜ່ອງຢູ່ໃນບາງຈຸດ 
ເຊ່ິງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະໄດ້ສືບຕ່ໍປັບປຸງຕ່ໍໄປ.  ພ້ອມກັນນ້ີ ກໍຂໍຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈລ່ວງຫນ້າຕໍ່
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຂອງບັນດາທ່ານ ທີ່ຊ່ວຍປັບປຸງຄູ່ມືນ້ີໃຫ້ສົມບູນຕ່ືມ. 
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ອະທິບາຍຄໍາຫຍໍ້ 
 
APB  ທະນາຄານສ່ົງເສີມກະສິກໍາ 
CDP  ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ  
DAFO  ຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງ 
DDF  ກອງທຶນພັດທະນາເມືອງ 
DEO  ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ 
DoE  ກົມປະເມີນຜົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
DoPH  ພະແນກສາທາລະນະສຸກ 
DoNRE  ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ 
DoS  ກົມສະຖິຕິ 
DPO  ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ 
DPWT  ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງເມືອງ 
DSEDP  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
GIS  ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ດ້ານພູມສາດ 
GoL  ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
GPS  ລະບົບກໍານົດຈຸດທີ່ຕັ້ງເທິງໜ່ວຍໂລກ 
LCD  ໜ້າຈໍສະແດງຜົນແບບ LCD 
LWU  ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
MAF  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
MCTPC  ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສ່ົງ, ໄປສະນີ ແລະກ່ໍສ້າງ (ປັດຈຸບັນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ 

ຂົນສ່ົງ) 
MoHA ກະຊວງພາຍໃນ 
MPI  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
NA  ສະພາແຫ່ງຊາດ 
NGD  ກົມແຜນທີ່ແຫງ່ຊາດ 
NGPES  ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
NSEDP  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
NTFP  ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ 
ODA  ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 
ODOP  ນ່ຶງເມືອງ ນ່ຶງຜະລິດຕະພັນ 
OSM  ແຜນທີ່ນໍາທາງແບບເປີດເສລີ (ນ່ຶງໃນບໍລິການຂອງ 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  ໂປຼແກຼມທີ່ໃຊ້ໃນການດາວໂຫດຼ ພາບຖ່າຍດາວທຽມຈາກອິນເຕີແນັດ Special Air Service 

Planet 
SME  ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ 
SWOT  ການວິເຄາະສະພາບການ ໂດຍອີງໃສ່ ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ຂ້ໍກົດໜ່ວງ 
TA  ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ 
USB  ເຄ່ືອງບັນທຶກຂ້ໍມູນແບບພວງກຸນແຈ Universal Serial Bus 
UTM  ລະບົບພິກັດແຜນທີ່ແບບ UTM (Universal Transverse Mercator) 
VDP  ແຜນພັດທະນາບ້ານ 
WGS  ລະບົບພິກັດແຜນທີ່ແບບ WGS (World Geodetic System) 
WS  ກອງປະຊຸມ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 11 ຈາກ 130 

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 

 



ຫນ້າ 12 ຈາກ 130 ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 

ຕາຕະລາງ 1: ວິທີການ ແລະ ເຄ່ືອງມືຕ້ົນຕໍ ທ່ີນໍາໃຊ້ ໃນການວາງແຜນຢູ່ ສປປ ລາວ  

ວິທີການ ແລະ ເຄ່ືອງມຕືົ້ນຕໍ ທີ່ນໍາໃຊ້ ໃນການວາງແຜນຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດສັງລວມໄດ້ດ່ັງນ້ີ: 

ລະດັບ ເຄ່ືອງມືທ່ີໃຊ້ ຫມາຍເຫດ 

ສູນກາງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຍາວ  

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 ບ່ໍທັນໄດ້ຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 

ບ້ານ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  

ແຜນພັດທະນາບ້ານ (VDP) ໃນເຂດທີ່ມີໂຄງການ  

ສະຫນັບສະຫນູນເທົ່ານ້ັນ 

 

  



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 13 ຈາກ 130 

1.2. ເຫດຜົນ ແລະຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ ່ 

ການວາງແຜນພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພ້ືນທີ່ ຫຼືເຂດແຄວ້ນ ປະກອບດ້ວຍວິທກີານໃຫມ່ ໃນການວາງແຜນພັດທະ
ນາແບບປະສົມປະສານ, ວິທກີານດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະໃນການພັດທະນາແບບສັງລວມ. ການວາງແຜນດ່ັງກ່າວ 
ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະປະສົມປະສານເອົາອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງການພັດທະນາແບບຍາວນານເຂ້ົາເປັນນະໂຍບາຍ ຂອງຂະ
ແຫນງການ ແລະລະຫວ່າງຂະແຫນງການຕ່າງໆ (ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ) ເຊ່ິງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ
ເຄ່ືອງມືເພ່ືອຮັບປະກັນວິທີການແບບສັງລວມ ໃນການວາງແຜນລິເລ້ີມຢູ່ໃນລະດັບເມືອງທີ່ແນ່ນອນ.   

ນ່ຶງ ໃນສ່ິງທ້າທາຍຂອງການວາງແຜນອີງໃສ່ສະພາບພ້ືນທີແ່ບບປະສົມປະສານນ້ີ ແມ່ນເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ສາມາດຮັບ
ປະກັນໄດ້ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ່ີມີຈໍາກັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ທັງ
ເປັນການປະກອບສ່ວນ ຕ່ໍການຮັກສາຄວາມສົມດູນ ຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງທ້ອງຖ່ິນ/ເຂດ
ແຄວ້ນ (ເມືອງ) ໃຫ້ລົງຕົວ ແລະສອດຄ່ອງກັນ ພ້ອມທັງມີຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາທ່ີແນ່ນອນ 

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສ້າງແຜນພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພື້ນທີ່ ທີຄ່ວນຄໍາ
ນຶງເຖິງ ໄດ້ແກ່ “ສະພາບທີ່ເອ້ືອອໍານວຍ” ຫລື “ສະພາບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ” ເຊ່ັນວ່າ: ທດິທາງ, ນະໂຍ
ບາຍ, ກົດຫມາຍ ແລະລະບຽບຫລັກການຕ່າງໆ, ລວມທັງການຈັດຕ້ັງ, ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົມ, ແລະນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ: ທີ່ດິນ, ແຫລ່ງນ້ໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ບ່ໍແຮ່
ອ່ືນໆ.  ການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ ່ເລ່ັງໃສ່ເພ່ືອປະເມີນບັນຫາ ແລະທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາ ຈາກທັດສະ
ນະ ຫລືຈຸດຢືນທາງດ້ານສະພາບພ້ືນທີ່ເປັນຫລັກ, ປະສານສົມທົບກັບການສັງລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີການຂັດແຍ່ງກັນ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ເພ່ືອຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມ ສໍາລັບ
ການພັດທະນາ ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາຫມາຍຂອງແຜນງານທີ່ວາງໄວ້ ແບບມຈຸີດສຸມ 

ການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ: ຫມາຍເຖິງວິທີການວາງແຜນທ່ີເປັນຮູບປະທໍາ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ 
ໂດຍອີງຕາມວັດຖຸປະສົງໃນການພັດທະນາ ຂອງຫລາຍຂະແຫນງການ ເຊ່ິງເປັນທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປ ແລະຫັນເຊ່ືອມ
ສານເຂ້ົາເປັນລະບົບການປະສານງານທີ່ດີ ສູ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນຫລາຍຂ້ັນຂອງການວາງ
ແຜນໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ.  ວິທີການດ່ັງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂ້ັມແຂງ ຂອງຫລາຍຂະແຫນງການ (ຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຜູ້ຮ່ວມລົງທຶນ-ຜູ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍ) ແຕ່ເບ້ືອງຕົ້ນ ແລະຕະຫລອດວົງຈອນ ຂອງການຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການ ແບບເປັນຂະບວນການ 

ການວາງແຜນພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພ້ືນທ່ີ: ແມ່ນຂະບວນການວິໄຈ, ວາງແຜນ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ຂອງສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ທ່າແຮງ ແລະ 
ສິດຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍກັນ, ບົນພ້ືນຖານການກໍານົດຫນ້າທີ່ທາງດ້ານເຂດແດນ ແລະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທິ່ດິນໃນອະ
ນາຄົດ ເຊ່ິງເກີດຈາກນະໂຍບາຍ ແລະເປ້ົາຫມາຍຂອງການພັດທະນາທ່ີວາງໄວ້ 

ຄໍານິຍາມຂ້າງເທິງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການວາງແຜນໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພ້ືນທີ່ ເຊ່ິງຖືວ່າເປັນວິທີການທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ 
ທີ່ກວມເອົາຫລາຍຂະແຫນງການ ຫລືຫລາຍດ້ານ ເຊ່ັນ: ລັກສະນະທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, 
ການປົກຄອງ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ ແລະເສດຖະກິດ.  ທັງຫມົດນ້ີຈະຖືກປະກອບເຂົ້າເປັນແຜນລວມອັນຫນ່ຶງ ເພ່ືອໃຫ້
ບັນລຸໄດ້ ວັດຖຸປະສົງຂອງການພັດທະນາຂອງເມືອງ ຫລືກຸ່ມບ້ານໃດຫນ່ຶງ ທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ.  
ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້ ມັນຮຽກຮ້ອງເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫລືກຸ່ມຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຮ່ວມລົງທຶນທງັຫມົດ ພາຍໃນເຂດແຄວ້ນນ້ັນ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການປະສານງານ ວິທີການ
ວາງແຜນ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະໂປ່ງໃສ  



ຫນ້າ 14 ຈາກ 130 ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 

ຂະບວນການວາງແຜນ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທ່ີ ແບບປະສົມປະສານ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນມາ ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບ
ການວາງແຜນຂອງສູນກາງ ທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍຮັກສາຮູບແບບໃຫ້ເປັນແບບງ່າຍ
ດາຍ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ມີເນ້ືອໃນລະອຽດຄົບຖ້ວນ, ມີລັກສະນະນໍາພາ, ວິທະຍາສາດ, ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ ທ່ີຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ທັງສອດຄ່ອງກັບຈໍານວນຊັບພະຍາກອນ ແລະພະນັກ
ງານທີ່ມີໃນຂ້ັນເມືອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລ່ັງໃສ່ ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະຊ່ວຍໃນການຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະ
ໂຍບາຍ ແລະຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາ ຈາກຂ້ັນສູນກາງ (ເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ
ຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະຍຸດທະສາດໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ, 4 ບຸກທະລຸ, ສາມສ້າງ) ໄປສູ່ແຜນປະຕິ
ບັດທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ (ຈາກນະໂຍບາຍ ສູ່ແຜນງານ, ໂຄງການ, ແລະກິດຈະກໍາ).  ຈຸດປະສົງຂອງການວາງແຜນອີງຕາມ
ສະພາບພ້ືນທີ ່ ແມ່ນເລ່ັງໃສ່ສະຫນັບສະຫນູນການຜັນຂະຫຍາຍເນ້ືອໃນຈິດໃຈ ແລະປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ
ບານ ໃນການ: 

- ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ຕາມຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ 
- ຮັບປະກັນການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍ ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ 
- ສ່ົງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 
- ປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງ ການບໍລິການຂ້ັນພ້ືນຖານ ທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ 
- ປັບປຸງຖະຫນົນຫົນທາງເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະເຂດຈຸດສຸມໄດ້ 
- ສ່ົງເສີມການລົງທຶນ ທີມ່ີຄຸນນະພາບສູງ 

ຮູບແບບການວາງແຜນດ່ັງກ່າວນ້ີ ເລ່ັງໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂ້ັມແຂງຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນທ້ອງຖິ່ນ (ຜູ້ຮ່ວມລົງທຶນ, 
ຮ່ວມປະຕິບັດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ) ບົນພ້ືນຖານການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ, ແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະແຜນ
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.  ໃນຂະບວນການດ່ັງກ່າວ ແມນ່ເລ່ັງໃສ່ເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຊາວບ້ານກຸ່ມເປ້ົາຫມາຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແຕ່ເບ້ືອງຕົ້ນຈົນສຸດທ້າຍ ໃນແຕ່ລະເຫດການທີ່ສໍາຄັນເຊ່ັນ: ການປະເມີນສະພາບ
ແລະການວາງແຜນບ້ານ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມແບບເລ່ັງດ່ວນ, ການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ການ
ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ແລະການປະກອບຄໍາເຫັນ ໃຫ້ແກ່ຮ່າງແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ແບບປະສົມປະສານ 

ການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ ລ້ວນແຕ່ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະວິທີການໃນການ
ວາງແຜນພັດທະນາຂອງລັດທີ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາທຸກປະການ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ຮູບແບບດ່ັງກ່າວກ່ໍຍັງມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງ (ທີ່ໂດດເດ່ັນ) ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການວາງແຜນ ຜ່ານມາດ່ັງນ້ີ: 

- ເປັນຮູບແບບທີປ່ະສົມປະສານ: ທຸກຂະແຫນງການ, ທຸກພາກສ່ວນຂອງເມືອງ, ລວມທັງພາກເອກະຊົນ ໄດ້ມີ
ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ເຂ້ັມແຂງ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແຕ່ເບ້ືອງຕ້ົນ 

- ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ ແລະເງ່ືອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ລະບົບຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານທາງດ້ານພູມສັນຖານ (GIS), ເຄ່ືອງມືທາງດ້ານແຜນທີ່ເຂ້ົາມາຊ່ວຍໃນການວິເຄາະສະພາບການ (ບັນ
ຫາ, ທ່າແຮງ) ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ
ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດໃຫເ້ປັນຮູບປະທໍາໄດ້ ໃນຂອບເຂດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມກີານລະບຸສະຖານທີ ່ແລະອ້າງອີງ
ເຖິງຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງດ້ານກາຍະພາບ ຂອງເຂດເປ້ົາຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະມີຈຸດສຸມ 

- ມີການກໍານົດເປ້ົາຫມາຍ, ຍຸດທະສາດ, ວິສັຍທັດໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ສໍາລັບຈຸດສຸມເປ້ົາຫມາຍ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງ 

- ມີການກໍານົດຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາທ່ີລະອຽດຈະແຈ້ງ ເຖິງລະດັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ 
- ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ (ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈິງ) ສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານ ຂ້ໍມນູຕົວຈິງຂອງທອ້ງຖິ່ນ 
- ມີການຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂ້ັມແຂງຂອງຊາວບ້ານ ໃນຂ້ັນຕອນທີ່ສໍາຄັນ 

(ການວາງແຜນບ້ານ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ) 
- ເປັນທິດທາງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະວາງແຜນປີ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະປັບປຸງແຜນ ກ່ໍ

ຄືຍຸດທະສາດ ທີ່ສໍາຄັນຄືນໃຫມ່ ໃນແຕ່ລະປີ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 15 ຈາກ 130 

2. ຂະບວນການວາງແຜນ 
ບັນດາຫນ້າວຽກ ແລະຂ້ັນຕອນທີ່ສໍາຄັນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ ່ໄດ້ສັງລວມໄວ້ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

ຮູບສະແດງທີ 3: ບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ຂ້ັນຕອນສ າຄັນ ທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະລະດັບ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫນ້າວຽກ 1: 
ກະກຽມ ແລະ ຝຶກອົບ

ຮົມທິມງານ 

ຫນ້າວຽກ 2: 
ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ 

ກວດກາຂ້ໍມູນ ຫນ້າວຽກ 3: 
ການສ້າງ

ແຜນທ່ີ ພັດ
ທະນາຂອງຂະ
ແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຫນ້າວຽກ 4: 
ການວາງແຜນ  
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຫນ້າວຽກ 5: 
ຮ່າງແຜນເບ້ືອງຕ້ົນ 

ຫນ້າວຽກ 6: 
ນໍາສະເຫນີຜ່ານແຜນ 
ຕ່ໍກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ 

ຫນ້າວຽກ 7: 
ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງແຜນ

ສະບັບສົມບູນ 

ລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ 

ລະດັບເມືອງ 

ລະດັບເມືອງ 

ລະດັບເມືອງ 

ລະດັບເມືອງ 

ລະດັບເມືອງ 



ຫນ້າ 16 ຈາກ 130 ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 

ຮູບສະແດງທີ 4: ສັງລວມໜ້າວຽກ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ 

 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 17 ຈາກ 130 

ໜ
້າວ

ຽກ
ທີ

 1
 

ໜ້າວຽກ 1:  ການກະກຽມ ແລະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກທ່ິມງານ 

 

ບາດກ້າວ 1: ກອງປະຊຸມສົນທະນາເບື້ອງຕົ້ນ ກັບອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ  

ເຫດຜົນ 
ໃນກອງປະຊຸມຄ້ັງປະຖົມມະລືກນ້ີ ຈະໄດ້ນໍາສະເຫນີ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຮູບແບບໃນການວາງແຜນ ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແບບປະສົມປະສານ, ເຊ່ິງໃນນີ້ ຈະມີການປຽບທຽບກ່ຽວກັບຈຸດເດ່ັນຂອງມັນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການວາງແຜນ 
ແບບທົ່ວໄປທ່ີເຄີຍປະຕິບັດມາ.  ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະວິ
ທີການລວມ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໃນເມືອງເປ້ົາຫມາຍ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ.  ຖ້າຫາກວ່າຂ້ັນຕອນນ້ີ ຫຼື ວຽກ
ງານກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ນ້ີ ຫາກເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ຫຼືໄດ້ມີການສົນທະນາກັນມາກ່ອນ
ແລ້ວ ກໍສາມາດຂ້າມໄປໄດ້ເລີຍ 

ຈຸດປະສົງຫລັກ ຂອງບາດກ້າວນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອ: 

- ເພ່ືອນໍາສະເຫນີ ແລະແນະນໍາຮູບແບບກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ
ເມືອງ ແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ (Integrated Area‐based District Planning‐ABP) 
ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະເມືອງ (ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ) 

- ເນ້ັນຫນັກ ແລະສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈທີເ່ລິກເຊ່ິງ ຈະແຈ້ງ ໃຫແ້ກ່ຜູ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ ໃນລະດັບ
ແຂວງ ແລະເມືອງ ກ່ຽວກັບວິທີການວາງແຜນແບບປະສົມປະສົມ  

- ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນ 
- ໃຫ້ໄດ້ຂ້ໍຕົກລົງເບ້ືອງຕ້ົນ (ປາກເປ່ົາ) ຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບງການຍອມຮັບເອົາ ວິທີການ

ດ່ັງກ່າວ ໄປປະຕິບັດ (ຖ້າຈໍາເປັນ) 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ (ຮອງເຈ້ົາແຂວງ, ຮອງເຈ້ົາເມືອງ-ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ), ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ 

ໃນໜ້າວຽກທີ 1 ນ້ີ ແມ່ນເລ່ັງໃສ່ການກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການວາງແຜນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍານົດ 
ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ທິມງານວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ 
ໃນໜ້າວຽກນ້ີ ປະກອບມີ 4 ບາດກ້າວຄື: 
ບາດກ້າວ 1:  ກອງປະຊຸມແນະນໍາ ໃນລະດັບແຂວງ (ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພະແນກແຜນການ) 
ບາດກ້າວ 2: ກອງປະຊຸມລິເລ້ີມ ໃນລະດັບເມືອງ 
ບາດກ້າວ 3: ກໍານົດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ 
ບາດກ້າວ 4: ກອງປະຊຸມປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃຫ້ທິມງານຂ້ັນເມືອງ 



 

ຫນ້າ 18 ຈາກ 130 ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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 - ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ຮອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທນຶແຂວງ) ແລະ ຫ້ອງ 

ການແຜນການ ເມືອງ 
- ວິຊາການ ຂະແຫນງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນການວາງແຜນຂອງແຕ່ລະເມືອງ (ຖ້າມີແລ້ວ) 
- ຄະນະກໍາມະການ/ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂ້ັນແຂວງ 
- ພະແນກການວິຊາການອ້ອມຂ້າງແຂວງ: ກະສິກໍາ, ສຶກສາ, ສາທາ, ໂຍທາທິການ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
- ຕາງຫນ້າອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ: ແນວລາວສ້າງຊາດ, ກໍາມະບານ, ຊາວຫນຸ່ມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
- ຕົວແທນພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນລະດັບແຂວງ (ສະພາການຄ້າແຂວງ) 
- ທິມງານທີປຶ່ກສາ ແລະ ບໍລິຫານ ຈາກແຜນງານ ທີ່ໃຫກ້ານສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາການພັດທະນາພາຍໃນ

ແຂວງ  ຫລື ຜູ້ໃຫ້ທຶນ 

ໄລຍະເວລາ  
- ບ່ໍເກີນ ນ່ຶງ ວັນ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດ ໃນການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ (Integrated 

Area‐based District Development Planning‐ABP) 

- ຕົວຢ່າງບົດລາຍງານ ແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ທີ່ສ້າງໂດຍນໍາໃຊ້ ຮູບແບບການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ 
ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ 

- ແຜນທີ່ພ້ືນຖານ (ການປົກຄອງ) ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
- ຕົວຢ່າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະເລ້ືອງ ຂະຫນາດ (AO size) ສໍາລັບວາງສະແດງ 
- ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ (ນະໂຍບາຍ, ຄໍາສ່ັງແນະນໍາ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ຂອງ

ແຂວງທີ່ມີ) 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ຢ່າງນ້ອຍ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ໃນກອງປະຊຸມຄ້ັງທໍາອິດໃນລະດັບແຂວງ ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍ່ິງທີ່ຈະຕ້ອງນໍາສະເຫນີ ແລະອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມປະສານອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ໂດຍເນ້ັນຫນັກໃຫ້
ເຫັນເຖິງຈຸດທີ່ພ້ົນເດ່ັນ ເມືອ່ທຽບກັບການວາງແຜນ ແບບທົ່ວໄປ; ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວນນໍາໃຊ້ PowerPoint 

Presentation ໃນການນໍາສະເຫນີ ເພາະຈະໄດ້ເຫັນພາບທີ່ເດ່ັນຊັດກວ່າ.  ພ້ອມກັນນ້ີ ກ່ໍຕ້ອງນໍາສະເຫນີຕົວຢ່າງຜົນ
ສໍາເລັດ ແລະບົດຮຽນຈາກການສ້າງແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ ແບບປະສົມປະສານ (ແຜນ 5 
ປີ ສະບັບສົມບູນພ້ອມແຜນທີ່) ເພ່ືອຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງ (ດ້ານນະໂຍບາຍ) ແລະຄວາມແຕກຕ່າງ (ດ້ານ
ລາຍລະອຽດຂອງແຜນ) ລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ຮູບແບບທົ່ວໄປ ແລະແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່  

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສົນທະນາ ຈະຕ້ອງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະກອບຄວາມເຫັນ ໂດຍການລະດົມຄວາມ
ຄິດ ແລະ ຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫ້ພຽງພໍ ສໍາລັບການຖາມຕອບ ແລະ ແກ້ຂ້ໍຂ້ອງໃຈທີ່ອາດເກີດມີ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງມີປະຊາມະຕິ ຫລືຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເມືອງເປ້ົາ
ຫມາຍ ແລະເມືອງບຸລິມະສິດ ທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກ ສໍາລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຮູບແບບການວາງແຜນ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່
ກ່ອນຫມູ ່



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 19 ຈາກ 130 
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 ເນ່ືອງຈາກກອງປະຊຸມນ້ີ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ສາມາດ ສ່ົງຜົນສະທ້ອນອັນສໍາຄັນ ຕໍ່ຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ ການສ້າງ

ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ, ສະນ້ັນ ຄວນມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະປະທານ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ທີ່ລະອຽດ ພ້ອມທັງມີການບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຢ່າງລະອຽດ ທຸກຂ້ັນຕອນ ເພ່ືອໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການ ຕັດ
ສິນໃຈ ແລະການວາງແຜນດໍາເນີນງານ ໃນແຕ່ລະຫນ້າວຽກ ແລະຂ້ັນຕອນລະອຽດ ທີຈ່ະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນລະດັບ
ເມືອງຕໍ່ໄປ 

ບາດກ້າວ 2: ກອງປະຊຸມລິເລ້ີມ ໃນລະດັບເມືອງ  

ອະລໍາພະບົດ 
ກອງປະຊຸມລິເລ້ີມໃນລະດັບເມືອງ ສາມາດຈັດໄດ້ທັນທີ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມໃນລະດັບແຂວງ, ຫມາຍຄວາມວ່າ 
ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະການຕົກລົງເບ້ືອງຕົ້ນ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການອະນຸຍາດລິເລ້ີມການຮ່ວມມື, ບຸລິມະສິດໄດ້ຖືກກໍານົດ ແລະຜູ້ຊ້ີນໍາ ຫລື ນັກວິຊາການຮັບຜິດຊອບ ຈາກພະແນກ
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ (ຂະແຫນງແຜນການ) ໄດ້ຖືກສະເຫນີແຕ່ງຕັ້ງ ເບ້ືອງຕ້ົນແລ້ວ.  ໃນກອງປະຊຸມດ່ັງ
ກ່າວ ຈະໄດ້ມກີານສະເຫນີກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ, ຫນ້າວຽກ ແລະຂ້ັນຕອນ ໃນການດໍາເນີນງານທີ່ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ
ການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ.່  ເພ່ືອເປັນການຮັບປະກັນ ກ່ໍໃຫ້ເກີດມີການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ຈາກທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຕະຫລອດຂະບວນການວາງແຜນນ້ັນ, ຈະ
ຕ້ອງມກີານກະກຽມແຈ້ງໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບເມືອງຮັບຮູ້ ແລະຢືນຢັນການເຂ້ົາຮ່ວມໃຫຫ້ລາຍ ແລະ 
ຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ ເຊ່ັນ: ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການວິຊາການປ່ິນອ້ອມ ໃນລະດັບເມືອງ, ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາ
ຊົນ, ຕາງຫນ້າ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຕົວແທນຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານທີສໍ່າຄັນ 

ຈຸດປະສົງຫລັກ ຂອງກອງປະຊຸມນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອ: 

- ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ໃນການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ ສໍາ
ລັບການສ້າງແຜນ ພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງເມອືງ ແບບລະອຽດ ໃຫແ້ກ່ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຂະແຫນງການ ໃນ
ລະດັບເມືອງ ຮັບຮູ້, ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນຂະບວນການໄດ້ 

- ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈທີ່ຈະແຈ້ງ, ຈໍາແນກໃຫເ້ຫັນລະອຽດ ຄວາມໂດດເດ່ັນ, ແຕກຕ່າງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງ 
ວິທີການໃຫມ ່ກັບຮູບແບບຂອງການວາງແຜນ ໃນລະບົບການວາງແຜນ ທີນໍ່າໃຊ້ຜ່ານມາ 

- ຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມ (ລວມທັງພາກສ່ວນເອກະຊົນ) ສາມາດຮບັຮູ້ໄດ້ ກ່ຽວກັບພາລະ
ບົດບາດ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະການປະກອບສ່ວນທີ່ຈໍາເປັນຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນຂະບວນການວາງແຜນດ່ັງກ່າວ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ (ຮອງເຈ້ົາເມືອງ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ) ລວມທັງຫ້ອງວ່າ

ການປົກຄອງເມືອງ 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນພັດທະນາ ຂ້ັນແຂວງ 
- 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, ອ່ືນໆ (ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການຫລັກແຫລ່ງ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ພາກສ່ວນລະ 1 ຄົນ) 
- ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ (ແນວໂຮມ, ຊາວຫນຸ່ມ, ກໍາມະບານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ) 



 

ຫນ້າ 20 ຈາກ 130 ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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 - ຕົວແທນຈາກກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ 

- ຕົວແທນຈາກ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນລະດັບເມືອງ (ສະພາການຄ້າ, ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ…) 

ໄລຍະເວລາ 
- ເຄ່ິງວັນ-ນ່ຶງວັນ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ຄູ່ມືສໍາລັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງເມືອງແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບ

ພ້ືນທີ່ 
- ຕົວຢ່າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງເປ້ົາຫມາຍຜ່ານມາ ທີ່ຖືກສ້າງຂ້ຶນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມ

ສະພາບພ້ືນທີ ່
- ແຜນທີ່ພ້ືນຖານ (ການປົກຄອງ) ຂອງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ 
- ຕົວຢ່າງແຜນທີ່ພັດທະນາຂະແໜງການ ຂະຫນາດ (AO size) ປະກອບການນໍາສະເຫນີ ແລະ ສະແດງໃຫ້

ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຈຸດເດ່ັນ 
- ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ (ນະໂຍບາຍ, ຄໍາສ່ັງແນະນໍາ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ຂອງ

ແຂວງ, ເມືອງທີ່ມີ) 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ຢ່າງນ້ອຍ 
- ບັດຄໍາ (ພ້ອມກະດານ ປັກ, ເຂັມປັກ) 
- ເຈ້ັຍ Flipchart ພ້ອມຂາຕ້ັງກະດານ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ເນ້ືອໃນ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມລິເລ້ີມ ໃນລະດັບເມືອງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ກັບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນລະດັບ
ແຂວງ ແຕ່ມີລະດັບລາຍລະອຽດທີ່ຫລາຍ ແລະເລິກເຊ່ິງກວ່າເຖິງລະດັບປະຕິບັດ ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມລະດັບແຂວງ
ນ້ັນ ໄດ້ເລ່ັງໃສ່ສະເພາະ ລະດັບການຕັດສິນໃຈພ້ືນຖານກ່ອນ.  ກ່ອນອ່ືນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາສະເຫນີ ແລະອະທິ
ບາຍຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມປະສານອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ໂດຍ
ເນ້ັນຫນັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດທີ່ພ້ົນເດ່ັນ ເມື່ອທຽບກັບການວາງແຜນແບບທົ່ວໄປ; ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວນນໍາໃຊ້ Power 

Point Presentation ໃນການນໍາສະເຫນີ ເພາະຈະໄດ້ເຫນັພາບທີ່ເດ່ັນຊັດກວ່າ.  ພ້ອມກັນນ້ີ ກ່ໍຕ້ອງນໍາສະເຫນີ ຕົວ
ຢ່າງຜົນສໍາເລັດ ແລະບົດຮຽນຈາກການສ້າງແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ທີໄ່ດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ ແບບປະສົມປະສານ
ຜ່ານມາແລ້ວ (ແຜນ 5 ປີ ສະບັບສົມບູນພ້ອມແຜນທີ່) ເພ່ືອຊ້ີແຈງໃຫເ້ຫັນຄວາມສອດຄ່ອງ (ດ້ານນະໂຍບາຍ) ແລະ 
ຄວາມແຕກຕ່າງ (ດ້ານລາຍລະອຽດຂອງແຜນ) ລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ຮູບແບບທົ່ວໄປ ແລະແບບປະສົມປະສານ ອີງ
ຕາມສະພາບພ້ືນທີ່  

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສົນທະນາ ຈະຕ້ອງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະກອບຄວາມເຫັນ ໂດຍການລະດົມຄວາມ
ຄິດ ກ່ຽວກັບຄວາມຄວາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ; ຫລັງຈາກນ້ັນ ຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫພ້ຽງພໍ ສໍາລັບການຖາມ
ຕອບ ແລະ ແກ້ຂ້ໍຂ້ອງໃຈຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ທີ່ອາດເກີດມີຈາກການສະເຫນີ ໂດຍການຊ້ີແຈງໄປເທື່ອລະປະເດັນ ຈົນເປັນ
ທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະເອກະພາບກັນ.  ສ່ິງສໍາຄັນ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ/ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຈະຕ້ອງກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ 
ຕໍ່ທຸກຄໍາຖາມທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນ.  ນ່ຶງໃນປະເດັນທີ່ຈະຕ້ອງເນ້ັນຫນັກໃນທີ່ນ້ີ ຄືເຮັດແນວໃດ ຈະສາມາດສ້າງຄວາມຫມັ້ນ
ໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຫລື ທມິງານຂອງເມືອງໄດ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ວິທີ
ການໃຫມ່ ກັບວິທີການເກ່ົາ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ.  ຫມາຍວ່າ ຫມາກຜົນທີ່ອອກມາຈາກຂະບວນການສ້າງແຜນ ອີງ
ຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ນ້ີ ຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ໄດ້ເປັນເອກະສານຍຸດທະສາດ ສໍາລັບການພັດທະນາ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂ້າງຫນ້າ 
ຂອງເມືອງໂດຍກົງ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 21 ຈາກ 130 
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 ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຂອດປະຕິບັດ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຈະໃຊ້ເປັນເງ່ືອນໄຂໃນການສະເຫນີແຕ່ງ

ຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນການສ້າງແຜນ ໃນລະດັບເມືອງ ເຊ່ິງທິມງານດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ຮ່າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ, ລວມໄປເຖິງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

ບາດກ້າວ 3: ການກໍານົດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ 

ອະລໍາພະບົດ 
ບາດກ້າວນ້ີ ດໍາເນີນຫລັງຈາກສໍາເລັດກອງປະຊຸມລິເລ້ີມໃນລະດັບເມືອງ ກັບຜູ່ເຂ້ົາຮ່ວມຊຸດດຽວກັນ, ສໍາຄັນແມ່ນໃນ
ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະໄດ້ມີການສະເຫນີແຕ່ງຕັ້ງ ທິມງານຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
ທີ່ຕ້ອງຖືກຮັບຮອງ ແລະແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ສະນ້ັນ ຈ່ຶງມຄີວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍ່ິງ ທີ່ປະທານກອງປະ
ຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ຕ້ອງມທີ່ານເຈ້ົາເມືອງ ຫລືຮອງເຈ້ົາເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຜນການ, 
ແລະ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈໂດຍກົງ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຕ້ອງໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ເປ້ົາຫມາຍດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ:  
- ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ ຮັບຮູ້ ແລະເຂ້ົາໃຈແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງ

ແຜນ, ຕາຕະລາງ, ກໍານົດເວລາດໍາເນີນງານ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບແຂວງ ແລະເມອືງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຂະບວນການ ພ້ອມດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະການປະກອບສ່ວນ ຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນລະດັບເມືອງ ໄດ້ຖືກກໍານົດ ແລະນໍາສະເຫນີ ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງ
ແຂວງ (ຖ້າຈໍາເປັນ) ເພ່ືອຮັບຮອງ ແລະແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ.  ພ້ອມກັນນ້ີ ກ່ໍຕ້ອງໄດ້ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ ເພ່ືອ
ເຊັນ ຢ້ັງຢືນປະທັບຕາ ແລະ ນໍາສະເຫນີຕໍ່ ໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ 

- ແຜນດໍາເນີນງານ ທີ່ສະແດງເຖິງບັນດາຫນ້າວຽກທີຈ່ະຕ້ອງປະຕິບັດ ໃນຕະຫລອດໄລຍະຂອງຂະບວນການ
ວາງແຜນ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນ ບົນຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການດໍາເນີນງານ
ຕໍ່ໄປ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ (ຮອງເຈ້ົາເມືອງ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ) ລວມທັງຫ້ອງວ່າ

ການປົກຄອງເມືອງ 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ  
- 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 
- ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ (ແນວໂຮມ, ຊາວຫນຸ່ມ, ກໍາມະບານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ) 
- ຕົວແທນຈາກກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ 
- ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນລະດັບເມືອງ (ສະພາການຄ້າ, ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ…) 
- ອົງການຜູ່ໃຫທ້ຶນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ (ຖ້າມ ີແລະ ຈໍາເປັນ) 

 



 

ຫນ້າ 22 ຈາກ 130 ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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 ໄລຍະເວລາ 

- ເຄ່ິງວັນ ຫາ ນ່ຶງວັນ (ຂ້ຶນກັບຈໍານວນປະເດັນ ທີ່ຈະຕ້ອງສົນທະນາ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD ແລະ ຫນ້າຈໍ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ຢ່າງນ້ອຍ 
- ຮ່າງເອກະສານ ສະເຫນີຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ສໍາລັບແຕ່ລະຂ້ັນ 
- ຕົວຢ່າງ ຂ້ໍຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງທີມງານ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາ ໃນເມືອງທີ່ປະຕິບັດມາແລ້ວ 
- ຮ່າງເອກະສານ ສ່ວນປະກອບຂອງທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ພ້ອມຫນ້າທີຮັ່ບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກ

ສ່ວນ (ແບບຟອມທີ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ກໍານົດແຕ່ງຕັ້ງຊ່ືບຸກຄົນໃສ່ເທື່ອ) 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ກ່ອນອ່ືນ ຈະຕ້ອງນໍາສະເຫນີໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະຂະບວນການວາງແຜນ ແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມ
ສະພາບພ້ືນທີ,່ ແຕ່ເນ່ືອງຈາກວ່າກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ດໍາເນີນສືບຕ່ໍມາຈາກກອງປະຊຸມລິເລ້ີມ ເຊ່ິງບັນດາເອກະສານ
ຄູ່ມື ແລະຂ້ັນຕອນໃນການວາງແຜນ ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໄປສ່ວນນ່ຶງແລ້ວ, ສະນ້ັນ ໃນກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ ເນ້ັນຫນັກ ແລະອະທິບາຍເພ້ີມໃຫລ້ະອຽດ ຈຸດໃດທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ເຊ່ັນວ່າ: ແຕ່ລະຫນ້າວຽກ, ບາດກ້າວ, ຂ້ັນຕອນທີ່
ສໍາຄັນ ແລະເວລາທີ່ຕ້ອງການ ໃນການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບວິທີການວາງແຜນດ່ັງກ່າວ.  ເພ່ືອໃຫບັ້ນລຸໄດ້ເປ້ົາຫມາຍທີ່
ກ່າວມານ້ັນ ທ່ານຜູ່ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ (ທມິງານວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ) ຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ, ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການກະກຽມບົດນໍາສະເຫນີຕົວຢ່າງ ແລະ ສ່ື ທີຈ່ະນໍາໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ສາມາດເຂ້ົາໃຈ
ປະເດັນໄດ້ໄວ ແລະນໍາໄປປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊ່ິງຈະເປັນການປະຢັດເວລາ ໃນການດໍາເນີນງານໄປໃນຕົວ 

ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ເຂ້ົາໃຈຂະບວນການ ແລະຂ້ັນຕອນຂອງການວາງແຜນແລ້ວ ໃຫ້ກ້າວເຂ້ົາໄປສູ່ການກໍານົດແຕ່ງ
ຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນການວາງແຜນຂອງເມືອງໄດ້ເລີຍ ໂດຍອີງຕາມຮ່າງໂຄງປະກອບທີໃ່ຫ້ (ຫມາຍວ່າ ສະ
ເຫນີລາຍຊ່ືຂອງບຸກຄົນຕົວຈິງ ຈາກຂະແຫນງການທ່ີຈະຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຫນ້າວຽກ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ ຂອງຂະ
ບວນການວາງແຜນ) 

ໂດຍທົ່ວໄປ ທີມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂອງແຕ່ລະເມືອງ ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາກ ຫ້ອງການເມືອງ ແລະຂະ
ແຫນງການດ້ານວິຊາການພາຍໃນເມືອງ, ລວມທັງອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ພາຍໃນເມືອງ (ສະຫະພັນແມ່ຍິງ,...) ທີມ
ງານທັງຫມົດ ດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງທ່ານຮອງເຈ້ົາເມືອງ ທີຮັ່ບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ເມືອງໂດຍກົງ.  ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກປະມານ 10-15 ຄົນ. ໃນເບ້ືອງ
ຫລັກການແລ້ວ ຄໍາວ່າຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຄວນຈະເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງການ, 
ຮອງ ຫລືວິຊາການຫລັກແຫຼ່ງ ຜູ້ມີປະສົບການ ທັງໃນດ້ານວິຊາການ ແລະການຈັດຕ້ັງ ທີ່ຫນ້າເຊ່ືອຖື, ມີສິດທີ່ສາມາດ
ຕັດສິນໃຈ ແລະເປັນຕົວແທນດ້ານສິດຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນໄດ້ແທຈິ້ງ 

ທີມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂອງເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກທິມງານຮັບຜິດ
ຊອບວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຈາກສູນກາງ, ທັງໃນຊ່ວງການກະກຽມ ແລະການສ້າງແຜນຕົວຈິງ 

ຫລັງຈາກການຄັດເລືອກ ສະມາຊິກຂອງທມິງານຫລັກແລ້ວ ກອງເລຂາ (ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ) ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່າງເອກະ
ສານ ທີກ່່ຽວຂ້ອງດ່ັງລຸ່ມນ້ີ ໃນນາມຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ: 

- ຂ້ໍຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນໃນລະດັບເມືອງ ເພ່ືອສ້າງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມປະສານ 
ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ (ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ ທ່ານ/ຮອງ ເຈ້ົາເມືອງ) 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 23 ຈາກ 130 
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 - ຫນັງສື ສະເຫນີແຕ່ງຕັ້ງ ເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ເພ່ືອອະນຸຍາດໃຫ້ທິມງານດ່ັງກ່າວ ລິ

ເລ້ີມດໍາເນີນງານ ການສ້າງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ໃນເມືອງທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນບຸລິມະສິດ ໃນການສ້າງ
ແຜນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບດ່ັງກ່າວ  

ອີງໃສ່ຫນັງສືສະເຫນີດ່ັງກ່າວ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຈະສະເຫນີໃຫອໍ້ານາດການປົກຄອງແຂວງ ອະນຸມັດ
ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ ເຊ່ິງປະກອບມ ີ ຕົວແທນຈາກບັນດາຫ້ອງການ ແລະ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ແລະທິມງານວິຊາການ ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ.  ສຸດທ້າຍ ເອກະສານ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຈະຖືກຮັບຮອງ, ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາໂດຍ ເຈ້ົາແຂວງ ຫລືຮອງເຈ້ົາແຂວງ.  ຫລັງຈາກເຫັນດີເປັນເອກະພາບ 
ກ່ຽວກັບສະມາຊິກຂອງທິມງານແລ້ວ, ຂ້ັນຕອນຕໍ່ໄປ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນ ຮ່າງຕາຕະລາງດໍາເນີນງານ ທີ່ປະກອບມີຫນ້າ
ວຽກ, ກິດຈະກໍາຍ່ອຍ, ເວລາທີຕ່້ອງການ ແລະ ບຸກຄົນ/ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມ ເພ່ືອໃຊ້ເປັນຂ້ໍຕົກລົງ ແລະບ່ອນອີງໃນການ
ຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ ຂອງທິມງານ 

ບາດກ້າວ 4: ກອງປະຊຸມປັບປຸງວິທີການເຮັດວຽກ ຂອງທິມງານ                   
(ການສ້າງທິມປະຕິບດັງານ)  

ອະລໍາພະບົດ 
ອາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ ກອງປະຊຸມປັບປຸງວິທກີານເຮັດວຽກ ຂອງທີມງານ (The Team Building Workshop) ເປັນການພົບ
ກັນຄ້ັງທໍາອິດ “ທ່ີເປັນທາງການ” ຂອງທັງຫມົດທິມງານ ພາຍຫລັງມີຂ້ໍຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຂອງອໍານາດການປົກຄອງ
ແຂວງ.  ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ ສາມາດຈັດຂ້ຶນໄດ້ ຫລັງຈາກທີ່ມີຂ້ໍຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຊັນ ແລະປະທັບຕາ ຈາກອໍານາດການປົກ
ຄອງແຂວງ ເທົາ່ນ້ັນ 

ໃນກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ສົນທະນາລະອຽດ ກ່ຽວກັບບັນດາຫນ້າວຽກ, ພາລະບົດບາດ, ຫນ້າທີຮັ່ບຜິດຊອບ ທີ່ສະມາຊິກ
ຂອງທິມງານແຕ່ລະຄົນ/ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ໃນຕະຫລອດຂະບວນການວາງແຜນ ຕາມຕາຕະລາງ
ເວລາທີ່ກໍານົດໃຫ້. ພ້ອມກັນນ້ີ, ກ່ໍຈະໄດ້ພ້ອມກັນກໍານົດວ່າ ມກີານຝຶກອົບຮົມອັນໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ທິມງານ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີຕ່າມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຫນ້າວຽກທີ່ໄດ້ກໍານົດ 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເລ່ັງໃສ່ໃຫບັ້ນລຸໄດ້ ຄາດຫມາຍດັ່ງລຸ່ມນ້ີ: 

- ສະມາຊິກຂອງທິມງານຫລັກທຸກຄົນ ໄດ້ເຂ້ົາໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນ, ຮັບຮູ້ບົດບາດ ແລະ 
ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ໃນການປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບລວມ ຂອງຂະບວນການ 

- ຕາຕະລາງດໍາເນີນງານ, ແຜນວຽກລະອຽດ ໄດ້ຖືກຮ່າງ, ຮັບຮອງ ແລະເປັນເອກະພາບ ກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

- ກໍານົດໄດ້ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ໃນແຕ່ລະຫົວຂ້ໍ ພ້ອມຄາດຄະເນຕາຕະລາງເວລາໃນການຝຶກ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ຕົວແທນ/ທິມງານວິຊາການ ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ 
- ທິມງານສະຫນັບສະຫນູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກຂ້ັນແຂວງ 

 



 

ຫນ້າ 24 ຈາກ 130 ຄູ່ມືສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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 ໄລຍະເວລາ 

- ນ່ຶງວັນ ຫລື 2 ວັນ ຂ້ຶນກັບຈໍານວນປະເດັນ ທີ່ຈະຕ້ອງສົນທະນາ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍທີ່ໃຫຍ່ພໍ ສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທີ່ນ່ັງແຖວຫລັງສຸດ ສາມາດອ່ານຕົວ

ຫນັງສື ຈາກໜ້າຈໍ ທີ່ສະແດງຈາກ MS Word ຫລື MS Excel ໄດ້  
- ກະດານ ສໍາລັບຕິດແຜ່ນ Flipcharts 
- ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແຫນງການ ແລະຫນ້າວຽກລະອຽດ  
- ເອກະສານຂ້ໍຕົກລົງ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງທິມງານ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
- ຈັດກອງປະຊຸມໃນລະດັບເມືອງ ກັບທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ ທັງຫມົດ 
- ສະເຫນີຜ່ານ ເອກະສານ ຂ້ໍຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນລະດັບເມືອງ (ຂ້ໍຕົກລົງທີເ່ຊັນໂດຍ 

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ) 
- ອະທິບາຍພາລະບົດບາດ ແລະຫນ້າທີຮັ່ບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ/ບຸກຄົນ ໃຫທຸ້ກຄົນຮັບຮູ້ ແລະ 

ເຂ້ົາໃຈແຈ້ງ 
- ກວດຄືນ ຕາຕະລາງດໍາເນີນງານ, ຫນ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອີງໃສ່ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການຂ້ໍມູນ (sector 

data requirement) ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ/ພາກສ່ວນ 
- ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ອີງໃສ່ຫນ້າວຽກທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ (sector data requirement) 

ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະທີ່ມີ (ຫຼຂືາດ) ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ/ບຸກຄົນ 
- ຕົກລົງເອກະພາບກ່ຽວກັບວິທີການຮ່ວມມື, ປະສານງານ, ການສ່ືສານ ແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທິມ

ງານ 
- ສ້າງລະບຽບພ້ືນຖານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານ ການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການ 

(Process mananagement) ທີ່ລວມມີ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ 
ຢ່າງລະອຽດ 

ອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຝຶກອົບຮົມ, ທິມງານຂ້ັນແຂວງ ແລະທິມງານເມືອງ ຈະພ້ອມກັນກໍານົດ 
ແລະສ້າງແຜນໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈໍາເປັນເຊ່ັນ: ການຝຶກອົບຮົມແບບສະເພາະຫົວຂ້ໍ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມ 
ຮຽນຮູ້ຕົວຈິງໃນຫນ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດ ໂດຍທິມງານທີປຶ່ກສາທີກ່່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຜນງານທ່ີໃຫກ້ານສະຫນັບສະຫນູນ, 
ພະແນກແຜນການແຂວງ ຫລືຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ ຖ້າຈໍາເປັນ 

 

 

 

 

 

  



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 25 ຈາກ 130 
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 ຮູບສະແດງທີ 5: ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ 

 

ຕາຕະລາງ 2: ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງທິມງານ 

 



 

ຫນ້າ 26 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 27 ຈາກ 130 
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ຫນ້າວຽກ 2:  ການເກັບກໍາ ສັງລວມ ແລະ ກວດກາຂໍມູ້ນ  
 

ບາດກ້າວ 1: ການສຶກສາເອກະສານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຂ້ໍມູນທ່ີມີ  

ອະລໍາພະບົດ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ເປັນເອກະສານທາງລັດຖະການ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ່ິງໃຊ້
ເປັນເຄ່ືອງມື ທີ່ປະກອບດ້ວຍທິດທາງ ຍຸດທະສາດ ແລະວິສັຍທັດໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ.   

- ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບທິດທາງ ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບແຕ່ລະໄລ
ຍະຂອງລັດຖະບານ ຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ທີມງານຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນ ຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາການສຶກສາ
ເພ່ືອໃຫ້ເຊ່ືອມຊຶມ ແລະເຂ້ົາໃນທຸກທິດທາງ ນະໂຍບາຍ ແລະສາມາດນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະມີ
ປະສິດທຜົິນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາເອົາບັນດາທິດທາງດ່ັງກ່າວ (ບັນດາແຜນງານ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນ
ການພັດທະນາ) ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ
ເມືອງ (ເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13) 

ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພາກນ້ີ ປະກອບມີການທົບທວນເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນພັດທະນາ, 
ແລະ ບັນດາທິດທາງ ນະໂຍບາຍ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ.  ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ ກໍຈະໄດ້ມ ີການເກັບກໍາ, ສັງ
ລວມ ແລະ ຈັດສັນຂ້ໍມູນທາງດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ເຂ້ົາເປັນລະບົບ ເພາະວ່າ ຂ້ໍມູນມັງໝົດທີກ່່າວມານ້ີ ຈະໃຊ້ສະໜັບສະ
ໜູນການຕັດສິນໃຈ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ 

ໃນໜ້າວຽກທີ 2 ນ້ີ ປະກອບດ້ວຍ 3 ບາດກ້າວຕ້ົນຕໍດ່ັງນ້ີ: 

ບາດກ້າວ 1:  ສຶກສາ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ມີ 
ບາດກ້າວ 2:  ເກັບກໍາ ແລະສັງລວມຂ້ໍມູນສະຖິຕິ 
ບາດກ້າວ 3:  ກວດກາ ແລະປັບປຸງຂ້ໍມູນຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວ

ກັບຂ້ໍມູນ)  
ໂດຍລວມແລ້ວ ຈະບ່ໍເລ່ັງໃສ່ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການສໍາຫຼວດແບບເລ່ັງລັດ ຫຼື ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນພາກສະໜາມ ແຕ່
ຈະເລ່ັງໃສ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນທີ່ມີໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຫ້ອງການຂອງພາກລັດ ຫຼື ອົງການພັດທະນາທ່ີດໍາ
ເນີນກິດຈະກໍາພາຍໃນເມືອງ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດເທ່ົາທີຈ່ະເປັນໄປໄດ້, ຍົກເວ້ັນ ການກວດຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຂ້ໍ
ມູນທີ່ມີແລ້ວໃນພາກສະໜາມ ຫຼື ເກັບຂ້ໍມູນທີ່ຂາດ ຫຼື ໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ແລ້ວເທົ່ານ້ັນ.  ບັນດາຂ້ໍມູນຄຸນນະພາບ, ສະຖິ
ຕິ, ຂ້ໍມູນແຜນທີ່ ແລະ ເອກະສານທິດທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຈະຖືກຮິບໂຮມ ແລະ ຈັດເຂ້ົາລະບົບຕາມຂະໜງການ 
ເພ່ືອໃຫ້ງ່າຍໃນການປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນລະບົບ 

ຂະບວນການ ເກັບກໍາ ສັງລວມ ແລະ ກວດກາຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ໍມນູນ້ັນ ແມ່ນອີງໃສ່ 4 ຫຼັກການ ດ່ັງນ້ີ: 

 ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຂ້ໍມູນ  
ຂ້ໍມູນທີ່ເກັບກໍາ ແລະສັງລວມ ຈະຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂະບວນການວາງແຜນ ໂດຍກົງ 

 ຄວາມງ່າຍດາຍ  
ຂ້ໍມູນຈະຕ້ອງກະທັດຮັດ, ງ່າຍດາຍ ທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ສາມາດວັດແທກໄດ້ງ່າຍ 

 ລະອຽດ ຊັດເຈນ   
ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດ ແລະ ບ່ົງບອກ ເຖິງປະເດັນ ແລະຫົວຂ້ໍທີ່ທໍາການສຶກສາໄດ້ 

 ຈະແຈ້ງ   
ເປັນຂ້ໍມູນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍ 
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ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ ທີມງານຍັງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ, ທົບທວນບັນດາຂ້ໍມູນທາງດ້ານສະຖຕິິ ແລະຂ້ໍມູນດ້ານພູມສັນຖານ ທີ່ຈໍາ
ເປັນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

- ທຸກເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ (ແຜນ, ບົດລາຍງານ…) 
- ກວດກາ/ສ້າງຕາຕະລາງ ລາຍລະອຽດຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ກວດກາ/ກໍານົດຊຸດຂ້ໍ

ມູນທີ່ຂາດ ພ້ອມທັງສ້າງຕາຕະລາງໃນການເກັບກໍາ/ສັງລວມ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ 
(ມຂ້ໍີມູນຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງເກັບ, ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບ, ແຫລ່ງຂ້ໍມູນຢູ່ໃສ, ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ) 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ 
- ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການຫລັກ 

ໄລຍະເວລາ 
ຂ້ຶນກັບຫນ້າວຽກຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ, ແຕ່ທັງຫມົດ ບ່ໍຄວນໃຫແ້ກ່ຍາວເກີນ 2 
ອາທິດ ຫລື ໄວເທ່ົາໃດຍ່ິງເປັນການດີ ສໍາລັບຫນ້າວຽກໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ເຈ້ັຍ A4, ບິກ, ໂຟນເດ້ີສໍາລັບຈັດເກັບເອກະສານ 
- ເຄ່ືອງຄອມພິວເຕີ້ ແບບຕ້ັງໂຕະ ຫຼ ືແບບພົກພາ, ຮາດດິສ ບັນທຶກຂ້ໍມູນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍ, ແລະ ເຄ່ືອງບັນ

ທຶກຂ້ໍມູນແບບພວງກຸນແຈ ຫຼື USB flash drive  
- ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບລະດັບສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ 

(ເບ່ິງໃນຕາຕະລາງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) 
- ເອກະສານວາງແຜນ ຫລື ແຜນການຜ່ານມາ, ບົດສະຫລຸບ, ບົດລາຍງານຕ່າງໆ 
- ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການຂ້ໍມນູ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03) 
- ສັງລວມ ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຂ້ັນສອງທີ່ມີ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ແລະ ແຜນງານ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະກິດຈະກໍາ 
ການກະກຽມຂ້ໍມູນສະບັບພິມໃສ່ເຈ້ັຍ: 

- ພິມ ແລະຈັດເອກະສານໃສ່ ໂຟນເດ້ີ ອີງຕາມຂະແໜງການ ແລະ ຫົວຂ້ໍ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ພຽງພໍກັບສະມາຊິກຂອງທິມງານ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອຮັບະກັນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີເອກະສານ ແລະ 
ເວລາພຽງພໍ ໃນການທົບທວນ ແລະສຶກສາເອກະສານດ່ັງກ່າວ 

- ແລະໂຟນເດ້ີ ຈະຕ້ອງມີແຜນວຽກ ແລະ ບັນຊີລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານ 
- ສະບັບພິມຂອງຊຸດຂ້ໍມູນ ແລະ ຕາລາງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການ 
- ສະບັບພິມໃສ່ເຈ້ັຍ ຂອງຂ້ໍມູນສະຖິຕິ ຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການ 

ການກະກຽມເອກະສານ ສະບັບອີເລັກໂຕຼນິກ (ສະບັບດີຈິຕອລ): 

ນອກຈາກການຈັດເກັບເອກະສານສະບັບ ພິມໃສ່ເຈ້ັຍແລ້ວ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການວາງລະບົບຈັດເກັບເອກະສານສະບັບອີ
ເລັກໂຕຼນິກ ໃນເຄ່ືອງຄອມພິວເຕີ້ອີກ ນ້ີກໍເພ່ືອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ້ົນຫາ, ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງກັບໂປຼແກຼມ QGIS ໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ: 
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- ຈັດວາງໂຄງຮ່າງການຈັດເກັບຂ້ໍມູນອີເລັກໂຕຼນິກ ໃນຄອມພິວເຕີ້ ໂດຍສ້າງໂຟນເດ້ີ ອີງຕາມຂະແໜງການ ສໍາ
ລັບຂ້ໍມູນທີ່ມີ 

- ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ສະມາຊິກຂອງທິມງາຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກຂະແໜງການ ມີໂຄງ
ຮ່າງການຂອງຖານຂ້ໍມູນແບບດຽວກັນ ເພ່ືອໃກ້ສາມາດໂອນຖ່າຍ ແລະແບ່ງປັນຂ້ໍມູນຮ່ວມກັນໄດ້ງ່າຍ ໂດຍ
ໃຊ້ USB flash drive  

- ກະກຽມເຄ່ືອງບັນທຶກຂ້ໍມູນແບບເຊ່ືອມຕໍ່ພາຍນອກ (external hard drive) ເພ່ືອຮັບປະກັນການບັນທຶກ 
ແລະ ສໍາຮອງຂ້ໍມູນ 

ການທົບທວນເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະແຜນການນ້ັນ ເປັນຫນ້າທີ່ຂອງຫມົດທຸກຄົນ ພາຍໃນທິມ
ງານຫລັກ ທີຈ່ະຕ້ອງປະຕິບັດ, ຮຽນຮູ້ ແລະເຂ້ົາໃຈດ້ວຍຕົນເອງ, ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ຈະບ່ໍສາມາດນໍາເອົາເນ້ືອໃນຈິດໃຈດ່ັງ
ກ່າວ ໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫຖ້ືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງໄດ້ 

ກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ ທີ່ທີມງານຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ມີດ່ັງນ້ີ: 

- ທົບທວນເອກະສານນະໂຍບາຍ ແລະແຜນການບຸລິມະສິດ, ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ອີງ
ຕາມ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13 

- ກໍານົດ, ຊອກຫາເອກະສານ ຄໍາສ່ັງແນະນໍາທີ່ຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 
ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການເຊ່ືອມສານ ແລະປັບເຂ້ົາສູ່ລະບົບອັນດຽວກັນໄດ້ 

ເນ່ືອງຈາກເອກະສານທັງຫມົດ ມີເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ໃນຂະນະທີ່ເວລາອາດມີຈໍາກັດ, ສະນ້ັນ ອາດເປັນການດີ
ຢ່າງຍ່ິງ ຖ້າມີການສັງລວມ (ໂດຍບຸກຄົນ ຫລືກຸ່ມຄົນ), ຄັດຈ້ອນເອົາສະເພາະເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ປະເດັນ ມາສະເຫນີຕໍ່ທິມງານ, ຫລື ອາດມີການຈັດແບ່ງກັນສຶກສາ ຕາມແຕ່ລະຂະແຫນງການທີກ່່ຽວຂ້ອງກ່ໍໄດ້ 

ຂ້ໍມູນທີ່ມີ ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາ ແລະປະເມີນໂດຍວິຊາການ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ພາຍໃຕ້
ການຊ້ີນໍາ ຂອງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ແລະ ທິມງານແຂວງ 

ການທົບທວນຂ້ໍມູນທັງຫມົດ ຈະຕ້ອງກວມເອົາ ບັນດາຫົວຂ້ໍ ແລະກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປນ້ີ: 

- ປະເມີນສະພາບຂອງຂ້ໍມູນທີ່ມີ ອີງໃສ່ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ 
- ກໍານົດຂ້ໍມູນທີ່ຂາດ ຫລືໃຊ້ການບ່ໍໄດ້, ຂ້ໍມູນໃດທີ່ເກ່ົາເກີນໄປ ທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫລື ຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບຄືນ

ໃຫມ ່(ເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03). 
- ກໍານົດ ແລະຈັດແບ່ງຫນ້າວຽກ ໃນການເກັບຂ້ໍມູນທີ່ຂາດ ຫລືກວດຄືນຂ້ໍມູນທີ່ເກ່ົາເກີນໄປ ໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນ

ຢ່າງຈະແຈ້ງ ພ້ອມກໍານົດເວລາທີຂ້ໍ່ມູນຈະຕ້ອງມພ້ີອມໃຫຕ້າຍຕົວ, ເນ່ືອງຈາກວ່າຫມາກຜົນສຸດທ້າຍຂອງຂະ
ບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີ (ແຜນ 5 ປີ) ຂອງເມືອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ່ົງໃຫ້ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ໃຫ້ທ່ວງທັນ ຕາມ
ກໍານົດເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ ໃນລະບົບການວາງແຜນ ຂອງ ສປປ ລາວ; ດ່ັງນ້ັນ, ກໍານົດໃນການສ່ົງຂ້ໍມູນສະບັບສຸດ
ທ້າຍ ຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍ່ິງ ສໍາລັບຂ້ັນຕອນການວິເຄາະ ແລະວາງແຜນ.  ຖ້າການເກັບກໍາຂ້ໍມູນຊັກຊ້າ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ທັງຫມດົຂະບວນການ ຊັກຊ້າໄປນໍາ ຢ່າງປະຕິເສດບ່ໍໄດ້ 
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ບາດກ້າວ 2: ການເກັບກໍາ ແລະສັງລວມຂ້ໍມູນດ້ານສະຖິຕິ  

ອະລໍາພະບົດ 
ໃນບາດກ້າວນ້ີ ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາເອົາທັງຫມົດຂ້ໍມູນຂ້ັນສອງທີມ່ີ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການໃນລະດັບເມືອງ ເພ່ືອນໍາ
ມາສັງລວມ ອີງຕາມຕາຕະລາງມາດຖານຂ້ໍມູນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ໃນເອ
ກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03 ແລ້ວຈ່ຶງທໍາການກວດກາ, ປະເມີນວ່າຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫລືເຊ່ືອຖືໄດ້ໃນລະດັບ
ໃດ.  ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສັງລວມຂ້ໍມູນທີ່ມີ, ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນທີ່ຂາດ ຫລືການກວດຄືນຂ້ໍມູນທີ່ບ່ໍຊັດເຈນນ້ັນ ກ່ໍອາດສາ
ມາດດໍາເນີນຂ້ຶນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດເທົ່ານ້ັນ.  ຫລີກເວ້ັນການສັງລວມ, ເກັບກໍາ, ເກັບຄືນຂ້ໍມູນທີ່ບ່ໍຈໍາເປັນ 
ຫລືບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ກັບຈຸດປະສົງ ແລະລະດັບຄາດຫມາຍ ທີ່ວາງໄວ້ໃນຕາຕະລາງ ຂ້ໍມູນທີ່ຕ້ອງການ ສํາລັບຮັບ
ໃຊ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ເພາະຈະເປັນການສູນເສັຍເວລາ ແລະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໂດຍເປ່ົາປະ
ໂຫຍດ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ຂ້ັນເມືອງ 
- ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ/ປະສານງານ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການຫລັກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບເມືອງ 

ໄລຍະເວລາ 
ໄລຍະເວລາທີຕ່້ອງການທັງຫມົດ ຂ້ຶນກັບຈໍານວນຂ້ໍມູນຂ້ັນສອງທີມ່ີ, ລວມທັງຄວາມເຊ່ືອຖືໄດ້ຂອງມັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍ
ຕາມ ເວລາທີໃ່ຊ້ທັງຫມົດສູງສຸດ ບ່ໍຄວນເກີນ 1 ເດືອນປະຕິທິນ (ລວມທັງວັນເສົາ-ອາທິດ) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ຕາຕະລາງ ຂ້ໍມູນທີ່ຕ້ອງການ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03) 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projector (ຖ້າຈໍາເປັນນໍາສະເຫນີ ຫລື ສົນທະນາ ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່) 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ສະມາຊິກຂອງທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ມີຫນ້າທີ່ໃນການສັງລວມຂ້ໍມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂະແຫນງການຂອງຕົນເອງ 
ເຂ້ົາໃສ່ຕາຕະລາງແບບຟອມທີ່ໃຫ້ ຕາມການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະແບ່ງປັນ ໂດຍການປະສານງານ ແລະສະຫນັບສະຫນູນ ວິຊາ
ການ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ໃນການເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ນໍາເຂ້ົາ ແລະປະເມີນຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ມາ ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມ 
ແລະມາດຖານຂ້ໍມູນ ທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເບ້ືອງຕົ້ນ 

ຫມາຍຄວາມວ່າ ກ່ອນອ່ືນຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະເອກະພາບກ່ຽວກັບແບບຟອມໃນການສັງລວມຂ້ໍມູນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ 
ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສັງລວມຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາມາ.  ຂ້ໍມູນທີ່ສັງລວມ ຈະຕ້ອງນໍາເຂ້ົາໃນແບບ
ຟອມ MS Excel, ໂດຍນໍາເຂ້ົາ 1 ຊຸດຕົວເລກ ຕໍ່ 1 ຫ້ອງ ຂອງຂ້ໍມູນເທົ່ານ້ັນ, ຄວນຫລີກເວ້ັນການນໍາເຂ້ົາຂ້ໍມູນໂດຍນໍາ
ໃຊ້ຕາຕະລາງ MS Word.  ພ້ອມນ້ີ ກ່ໍຕ້ອງສັງເກດສະເຫມີວ່າ ໃນການພິມຊ່ືຖັນ, ແຖວ ຫລືເນ້ືອໃນຂອງຂ້ໍມູນ (ທີ່
ເປັນພາສາລາວ) ຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົວຫນັງສື Lao Unicode ເທົ່ານ້ັນ ໃນນ້ີກໍານົດໃຫ້ໃຊ້ ຕົວໜັງສື Phetsarath OT, ນ້ີກ່ໍ
ເພ່ືອເປັນການສະດວກ ໃນການແລກປ່ຽນ ແລະເຊ່ືອມໂຍງຂ້ໍມູນ ເຂ້ົາກັບລະບົບຖານຂ້ໍມູນ ທາງດ້ານພູມສັນຖານ (ລາຍ
ລະອຽດ ໃຫປຶ້ກສາກັບວິຊາການວາງແຜນ ແລະ GIS specialist ຈາກຂ້ັນແຂວງ) 

ຫລັງຈາກໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຖ້າສັງເກດເຫັນຂ້ໍມູນໃດທີ່ວ່າເກ່ົາເກີນໄປ, ບ່ໍຈະແຈ້ງເທົ່າທີ່ຄວນ, ບ່ໍ
ສາມາດເຊ່ືອຖໄືດ້ ຫລືບ່ໍມີເລີຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນລົງເກັບກໍາ ແລະກວດຄືນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ, ສ່ິງສໍາຄັນ ຄວນ
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ຫລີກເວ້ັນການລົງເກັບກໍາຂ້ໍມູນຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ໂດຍສະເພາະບ້ານຢູ່ເຂດພູດອຍ, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ທີ່ບ່ໍ
ມີເສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖິງ.  ເພ່ືອເປັນການປະຢັດເວລາ (ແລະງົບປະມານ) ຄວນເລ່ັງໃສ່ເກັບກໍາສະເພາະຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ນໍາໃຊ້
ໃນຂະບວນການວາງແຜນນ້ີເທົ່ານ້ັນ, ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນເລ່ັງໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມສາມາດເຊ່ືອຖືໄດ້ຂອງຂ້ໍມູນ
ເປັນຫລັກ.  ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນ້ັນ, ຄວນມີການວາງແຜນ ໃນການເກັບກໍາ, ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນທີ່ລະອຽດ ແລະຊັດເຈນ ໃນ
ທຸກບາດກ້າວ ແລະຂ້ັນຕອນ 

ສໍາລັບການກວດກາຂ້ໍມູນທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແລະ ການວາງແຜນເກັບກໍາຄືນ ຂ້ໍມູນທີ່ຂາດ ໃຫ້ປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ: 

- ທົບທວນ, ຄັດຈ້ອນຂ້ໍມູນ ອີງຕາມ 4 ຫຼັກການທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ໃນບາດກ້າວທີ 1 
- ສັງລວມຂ້ໍມູນສະບັບອີເລັກໂຕຼນິກ ອີງຕາມໂຄງຮ່າງຖານຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ 
- ກະກຽມ ແລະ ພິມຊຸດຂ້ໍມູນອອກໃສ່ເຈ້ັຍ ສໍາລັບສະມາຊິກທິມງານທຸກຄົນ ເພ່ືອນໍາໄປສຶກສາ, ຄ້ົນຄວ້າ, ພິ

ຈາລະນາ ແລະ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງຂ້ໍມູນ 
- ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ອີງຕາມຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນແຜນດໍາເນີນງານ ເພ່ືອນໍາສະເໜີຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ສັງ

ລວມ ແລະຄັດຈ້ອນມາ ເພ່ືອຫາຄວາມເປັນເອກະພາບ 
- ສໍາຮອງຂ້ໍມູນທັງໝົດ ອອກໄວ້ຢູ່ ໜ່ວຍເກັບຂ້ໍມູນພາຍນອກ (External Hard Drive) 

ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງມຂ້ໍີມູນຈາກຫລາຍແຫລ່ງ ທີ່ສາມາດຄ້ົນຫາ ແລະນໍາມາຫມູນໃຊ້ໄດ້ເຊ່ັນ: 

- ຂ້ໍມູນຈາກການສໍາຫລວດສະຖິຕິ ປະຊາກອນ (ການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ) ປີຫລ້າສຸດ 
- ຂ້ໍມູນ ຈາກຖານຂ້ໍມູນຂອງແຜນງານ, ອົງການພັດທະນາ ທີໃ່ຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນພາຍໃນເມືອງ 
- ຂ້ໍມູນບ້ານ ຈາກປ້ຶມສະຖິຕິຂອງບ້ານ (ຫລື ປ້ຶມບັນທຶກ ການຢ້ຽມຢາມບ້ານ) 
- ຂ້ໍມູນການສໍາຫລວດຄວາມທຸກຍາກ ຂອງລັດຖະບານ 

ປະເດັນສໍາຄັນແມ່ນໃຫເ້ລ່ັງໃສ່ ຂ້ໍມູນຈາກຂະບວນການວາງແຜນ ພັດທະນາບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ສ້າງຂ້ຶນ
ອີງຕາມຄູ່ມື ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂ້ັນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ (PPM Manual) 

 

ບາດກ້າວ 3:  ການກວດສອບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະເຊ່ືອຖືໄດ້ ຂອງຂ້ໍມູນສະຖິຕິ ຈາກ
ບັນດາຂະແຫນງການຂອງເມືອງ 

ອະລໍາພະບົດ 
ຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ສັງລວມຂ້ໍມູນທັງຫມົດແລ້ວ ໃນບາດກ້າວນ້ີຈະໄດ້ມີການກວດສອບ, ກວດແກ້ຂ້ໍມູນທັງຫມົດ (ສະຖິຕິ
+ ຂ້ໍມູນໃນແງ່ຄຸນນະພາບ) ຈາກທຸກລະດັບ (ລະດັບບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ຂະແຫນງການ) ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ມາເຊ່ິງຂ້ໍມູນສະບັບ
ສົມບູນ ທີ່ພ້ອມສໍາລັບນໍາໃຊ້ ໃນຂະບວນການວາງແຜນຕໍ່ໄປ.  ໜ້າວຽກນີ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ຈະນໍາໄປເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ໃຊ້ໃນການສາ ້ງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະໃນ 
QGIS  

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໜ້າວຽກນ້ີແມ່ນ: 

- ຂ້ໍມູນທັງຫມົດໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ, ກວດກາເປັນເອກະພາບ ຕາມແບບຟອມສັງລວມຂ້ໍມູນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງ 
- ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກກໍານົດ ແລະ ຄັດຈ້ອນ ສໍາລັບນໍາໄປວິເຄາະ ແລະ ສະແດງໃນແຜນທີ່ພັດທະນາ

ສະເພາະ 



 

ຫນ້າ 32 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   

- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ (Core Planning Team) 
- ວິຊາການຫລັກ (ທີ່ຮູ້ເລິກເຊ່ິງກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ຈະສົນທະນາ) ຈາກຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ  
- ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ (ສໍາລັບຕັດສິນໃຈ ແລະ ຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບຊຸດຂ້ໍມູນ

ເອກະພາບສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະໃຊ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ) 

ໄລຍະເວລາ 

ໄລຍະເວລາທີຕ່້ອງການ ຂ້ຶນກັບຈໍານວນຊຸດຂ້ໍມູນ ທີຈ່ະຕ້ອງກວດກາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂ້ໍມູນເອງ, ແຕ່ເວລາທັງ
ຫມົດ ບ່ໍຄວນເກີນ 10 ວັນ ຫຼ ື2 ອາທິດ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ່ືອງມືຮັບໃຊ້ 

- ຊຸດຂ້ໍມູນເຈ້ັຍ (ທີພິ່ມອອກມາໃສ່ເຈ້ັຍ) ສໍາລັບທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ  
- ຊຸດຂ້ໍມູນອີເລັກໂຕຼນິກ ຈະຕ້ອງສໍາເນົາ ແລະ ແຈກຜູ່ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກຄົນ 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍທີ່ໃຫຍ່ພໍ ສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງຫມົດ ສາມາດອ່ານໄດ້ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 

ການກວດສອບ ແລະ ກວດແກ້ ຂ້ໍມູນໃນເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງ ປະກອບດ້ວຍໜ້າວຽກດ່ັງນ້ີ:  

- ຈັດການນໍາສະເຫນີຂ້ໍມູນໃນກຸ່ມຍ່ອຍ ຕາມແຕ່ລະຂະແຫນງການ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ປະສານງານ 
ແຕ່ລະຫນ້າວຽກ task coordinators/ຫລື ວິຊາການຈາກຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ.  ທຸກຄໍາເຫັນ, ຂ້ໍແນະ
ນໍາ ແລະການກວດແກ້ປັບປຸງຂ້ໍມູນ ຈະຕ້ອງນໍາເຂ້ົາທັນທ ີໃສ່ໃນແບບຟອມຂ້ໍມູນ Excel ໃຫສໍ້າເລັດໄປໃນຂ້ັນ
ຕອນດຽວໂລດ (ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ/ຜູ້ນໍາສະເຫນີ ແລະຜູ້ຊ່ວຍຈະຕ້ອງມກີານກຽມຕົວ ແລະກຽມ
ພ້ອມພຽງພໍສໍາລັບຫນ້າວຽກດ່ັງກ່າວ) 

- ຫລັງຈາກທີ່ການກວດສອບ, ກວດແກ້ຂ້ໍມູນໃນລະດັບຂະແຫນງການສໍາເລັດແລ້ວ ໃຫ້ດໍາເນີນການນໍາສະເໜ ີ
ຜ່ານຂ້ໍມູນຕ່ໍກອງປະຊຸມກຸ່ມໃຫຍ່ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທິມງານວາງແຜນ ແລະທິມງານຮັບຜິດຊອບ
ຫລັກທັງຫມົດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະຫ້ອງການແຜນການເມືອງ 

- ການກວດສອບ, ຢືນຢັນ ແລະຮັບຮອງຜ່ານຂ້ໍມູນໃຫມ່ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການສັງລວມມາ ກັບຂະແຫນງການກ່ຽວ
ຂ້ອງ ຈະຕ້ອງເລ້ີມຈາກຂ້ໍມູນບ້ານ, ກ້າວຂ້ຶນມາຫາກຸ່ມບ້ານ, ຂະແຫນງການ ແລະຂ້ໍມູນລວມທົ່ວເມືອງຕາມລໍາ
ດັບ.  ການກວດແກ້ຂ້ໍມູນ ຈະຕ້ອງດໍາເນີນທັນທີ ທີ່ມກີານປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ.  
ນ່ຶງ ໃນວິທີການກວດກາຂ້ໍມນູທີ່ຂ້ອນຂ້າງເຫັນວ່າໄດ້ຜົນ ແມ່ນການປຽບທຽບຂ້ໍມູນທີ່ມີ ກັບແຫລ່ງຂ້ໍມູນອ່ືນ 
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພ່ືອຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ປະເດັນທີ່ຄວນດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນ ແລະ ສາມາດໃຊ້
ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນໄດ້ 

- ຫລັງຈາກຜ່ານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະຮັບຮອງໂດຍທິມງານແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄັດຈ້ອນຂ້ໍມູນ, 
ຊຸດຂ້ໍມູນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະຕ້ອງການສໍາລັບການວິເຄາະ ແລະການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະຂະ
ແຫນງການ, ໃນນ້ີ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕີຄວາມຫມາຍຂ້ໍມູນ ແລະການໃສ່ລະຫັດຂ້ໍມູນ (ຂ້ໍມູນດ້ານປະລິມານ 
ແລະຄຸນນະພາບ) ໃຫເ້ຫມາະສົມ ສໍາລັບການເຊ່ືອມໂຍງກັບລະບົບຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ ເວລາດໍາເນີນການວິໄຈ 
ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືທາງດ້ານແຜນທີ່ (GIS tool) 

 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 33 ຈາກ 130 
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ຮູບສະແດງທີ 6: ສັງລວມບາດກ້າວ ໃນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊ່ືອຖືໄດ້ ຂອງຂ້ໍມູນ

ທົບທວນເອກະສານທ່ີມີ 
- ທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ 
- ເອກະສານແຜນການ ແລະ ບົດລາຍງານ 
- ຂ້ໍມູນສະຖິຕິ 
- ຂ້ໍມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ 

ຂ້ໍມູນຂ້ັນສອງ 
ສຶກສາ ຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີມີ 

ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມ ຂ້ໍມູນສະຖິຕ ິ

ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂ້ໍມູນສະຖິຕິ 

ໜ້າທ່ີ 
- ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
- ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
- ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການພັດທະນາຕ່າງໆ 

ຫຼັກການໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ 
- ກ່ຽວຂ້ອງ 
- ງ່າຍດາຍ 
- ລະອຽດຊັດເຈນ 
- ຈະແຈ້ງ 



 

ຫນ້າ 34 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 35 ຈາກ 130 
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ໜ້າວຽກ 3:  ການສ້າງແຜນທີ່ ພັດທະນາສະເພາະເລ້ືອງ ຂອງ
ຂະແຫນງການ  

ການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືທາງດ້ານແຜນທີ່ ເຂ້ົາໃນການວິເຄາະບັນຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາຂອງຂະ
ແຫນງການ ແມ່ນປັດໄຈທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດ້ ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 
ປີ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ຂອງເມືອງ.  ການນໍາໃຊ້ແຜນທີ່ ເຂ້ົາໃນການວິເຄາະລົງເລິກ ແລະນໍາສະເໜຂ້ໍີມູນ ຈາກຫຼາຍ
ແຫຼ່ງ ແລະຫຼາຍທິດທາງຮ່ວມກັນ (ຂ້ໍມູນສະຖິຕິ; ທິດທາງ ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ; ບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ; ມາດຖານກິດຈະກໍາ, ເງ່ືອນໄຂພ້ືນຖານ ແລະຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ສໍາລັບ
ກິດຈະກໍາ) ຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານເປັນໄປໄດ້ງ່າຍ, ມີປະສິດທຜົິນສູງ ແລະສາມາດເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກໍານົດບຸ
ລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ທີຖ່ືກຕ້ອງເໝາະສົມກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງພ້ືນທີ່.  ພ້ອມນ້ີ ແຜນທີ່ພັດທະນາ ຍັງໃຊ້ໃນ
ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ ແລະໂຄງການຕ່າງໆ ໄດ້ຕື່ມອີກ 
 
ແຜນທີ່ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະເມືອງ ຈະຖືກສ້າງໂດຍທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂອງເມືອງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບ
ຮົມສະເພາະ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ໂປຣແກຣມ QGIS ຜ່ານມາແລ້ວ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກທິມ
ງານວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ (ແລະ ສູນກາງ) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ  

ຈໍານວນຊຸດຂອງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ທີ່ຈະສ້າງຂ້ຶນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແມ່ນຂ້ຶນກັບຈຸດພິເສດ, ລັກສະນະສະເພາະ, 
ບັນຫາ, ທ່າແຮງ ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ, ສ່ິງສໍາຄັນ ຈະຕ້ອງມີການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ແລະ ຊຸດ
ຂ້ໍມູນທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່ນ້ັນໆ 

 

 

 

 

ບາດກ້າວ 1: ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ທາງດ້ານພູມສັນຖານ  

ອະລໍາພະບົດ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫລວງຫລາຍແລ້ວ ຈະບ່ໍມີຂ້ໍມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານທີ່ຫນ້າເຊ່ືອຖືໄດ້ ຫລືສາມາດໃຊ້ໄດ້ ໂດຍສະ
ເພາະຂ້ໍມູນທີ່ມີລາຍລະອຽດເຖິງລະດັບເມືອງ.  ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ ການເກັບກໍາ ສ້າງຖານຂ້ໍມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານ ລ້ວນ
ແຕ່ເປັນວຽກທ່ີລະອຽດອ່ອນ ແລະໃຊ້ເວລາ, ງົບປະມານຂ້ອນຂ້າງສູງ ແຕ່ວຽກນ້ີກ່ໍເປັນສ່ິງທີ່ຂາດບ່ໍໄດ້ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃນຮູບແບບການວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂ້ໍມູນທີ່ລະອຽດ ແລະຊັດເຈນ ສໍາລັບເປັນພ້ືນ
ຖານ ໃຫແ້ກ່ການວິເຄາະລົງເລິກແບບປະສົມປະສານ ແລະການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະຂ້ັນຕອນໃນການວາງແຜນພັດທະນາ (ກໍານົດບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ).  ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວ ກົມ
ແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ທໍາການຈັດຫາ ແລະ ປະກອບຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຮັບ
ໃຊ້ການວາງແຜນ 5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ຂອງເມືອງ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ບັນດາເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດ 

 

 

ໃນໜ້າວຽກທີ 3 ນ້ີ ປະກອບມີ 3 ບາດກ້າວຕ້ົນຕໍຄື: 
ບາດກ້າວທີ 1:  ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ດ້ານພ້ືນທີ່ພູມສັນຖານ (Spatial data collection) 
ບາດກ້າວທີ 2: ການສ້າງຖານຂ້ໍມູນ ດ້ານພູມສາດ (geo‐database) 
ບາດກ້າວທີ 3: ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຂອງຂະແໜງການ (thematic maps)



 

ຫນ້າ 36 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ວິຊາການ (ທີ່ປຶກສາ) GIS 1 ຄົນ (ຫຼື ວິຊາການຈາກທິມງານວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ) 

- ຜູ້ຊ່ວຍ 1 ຄົນ ສໍາລັບວຽກແຕ້ມກ່າຍແຜນທີ່ (digitizing) 

- ສໍາລັບການເກັບກໍາຂ້ໍມູນພາກສະຫນາມທີຈໍ່າເປັນ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍວິຊາການ ຈາກຂະແຫນງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈາກທີ່ປຶກສາ ຫລືຜູ້ຊ່ວຍວຽກທາງ
ດ້ານ GIS ຫຼື ທິມງານວິຊາການ ຈາກຂ້ັນແຂວງ 

ໄລຍະເວລາ 
- ສໍາລັບສັງລວມ ແລະ ກວດກາ ຂ້ໍມູນທີມ່ີ: 1 ອາທິດ 

- ວຽກ digitizing ຈາກ satellite images: 1 ອາທິດ 

- ເກັບກໍາຂ້ໍມູນເພ້ີມເຕີມພາກສະຫນາມ: 1 ອາທິດ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ຄອມພິວເຕີ້ PC ທີ່ມີລະດັບ ຫນ່ວຍປະເມີນຜົນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ສູງ (ຢ່າງຫນ້ອຍ 2 MHz ຫລື ສູງກວ່ານ້ີ, 

RAM ຂະຫນາດ 4-8 Gb) ພ້ອມດ້ວຍຫນ້າຈໍທີມ່ີຂະຫນາດໃຫຍ່ພໍ (>17 ນ້ີວ) 

- ໂປຣແກຣມແຜນທ່ີ 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 ເຊ່ັນ (e.g. Sexante Toolbox for QGIS) 

- ເຄ່ືອງຈັບຈຸດພິກັດ GPS ພ້ອມດ້ວຍ software extension ສໍາລັບໂອນຖ່າຍຂ້ໍມູນ ເຂ້ົາເຄ່ືອງ PC  

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ສໍາລັບໃນຂະບວນການວາງແຜນ ພັດທະນາ 5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ຂອງເມືອງນ້ີ ຊຸດຂ້ໍມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານພ້ືນຖານທີຈໍ່າ
ເປັນ ຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍທິມງານສ້າງແຜນຂ້ັນສູນ
ກາງ (ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ).  ຊຸດຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ປະກອບມີ: ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ເສ້ັນ
ທາງ, ແມນ້ໍ່າ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ, ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະປ່າປ້ອງກັນທຸກລະດັບ (ແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ, ແລະ ເມືອງ) 
ເຊ່ິງເປັນຂ້ໍມູນພ້ືນຖານທີຈໍ່າເປັນ ສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາປະເພດຕ່າງໆ 

ໃນຊຸດຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວນ້ີ ສໍາລັບຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງເມືອງ ແມ່ນເປັນຂ້ໍມູນໃໝ່ ທີປັ່ບປຸງໃນປີ 2012 ໂດຍກົມແຜນ
ທີ່ແຫ່ງຊາດ (NGD), ສ່ວນຂ້ໍມູນດ້ານອ່ືນໆ ນ້ັນ ທີມງານຂອງເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ທໍາການປັບປຸງເອງ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ເສ້ັນ
ທາງ ແລະຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ.  ນອກຈາກຂ້ໍມູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ຂ້ໍມູນທີ່ຕອບສະໜອງໃຫຍັ້ງມີ ພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມ ແລະພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ທີດ່າວໂຫຼດມາຈາກອິນເຕີເນັດ (Google earth) ໂດຍໃຊ້ໂປຼແກຼມ SAS Planet.  
ຂ້ໍມູນອີກຈໍານວນນ່ຶງ ສາມາດຫາໄດ້ ຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີຈັ່ດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ຢູ່ໃນ
ແຂວງ ແລະເມືອງຂອງທ່ານ.  ນອກນ້ັນ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ເຄ່ືອງກໍານົດຈຸດພິກັດ GPS ໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນທີ່ຈໍາເປັນ 
ບ່ໍວ່າຈະເປັນຈຸດ (ທີຕ່ັ້ງ), ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ເສ້ັນ (ສໍາລັບປັບປຸງຂ້ໍມູນເສ້ັນທາງ) ແລະຮູບຫຼາຍຫຼ່ຽມປິດ (ສໍາລັບບໍລິເວນ
ເນ້ືອທີ່ຂອງການພັດທະນາໃດນ່ຶງ) 

ສະຫລຸບແລ້ວ ຂ້ໍມູນພູມສັນຖານສ່ວນຫລວງຫລາຍ ສາມາດທໍາການແຕ້ມກ່າຍ (digitization) ໄດ້ຈາກພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມທ່ີໄດ້ດາວໂຫຼດມາ ແລະຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ປະສົມປະສານກັບການລົງສໍາຫລວດ ແລະເກັບກໍາພາກສະໜາມ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 37 ຈາກ 130 
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ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງກໍານົດພິກັດ (GPS) ເພ່ືອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ຂອບເຂດການປົກຄອງຂອງບ້ານ, ກຸ່ມ
ບ້ານ, ຂອບເຂດ ປະເພດການນໍາໃຊ້ດິນ, ຄຸນນະພາບຂອງເສ້ັນທາງໃນແຕ່ລະຊ່ວງ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນ, ຂົວ, ແລະ 
ຈຸດເລັກນ້ອຍອ່ືນໆ ທີ່ບ່ໍສາມາດຫາໄດ້ ຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ 

ລາຍລະອຽດ ໃຫ້ເບ່ິງໃນຕາຕະລາງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ... 

 

ບາດກ້າວ 2: ການສ້າງຖານຂ້ໍມູນ ດ້ານພູມສັນຖານ  

ອະລໍາພະບົດ 
ຂ້ໍມູນພູມສັນຖານທັງຫມົດ ຈະຕ້ອງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນລະບົບຖານຂ້ໍມູນ ທີໄ່ດ້ໃສ່ລະຫັດ ແລະບ່ອນອີງທາງດ້ານພູມ
ສັນຖານ ທີເ່ປັນມາດຖານ ແລະຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ນ້ີກ່ໍເພ່ືອເປັນການສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ, ແບ່ງປັນ ແລະ
ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສ້າງຮ່າງແຜນທີ່ຕ່າງໆ.  ນ່ຶງ ໃນຈຸດດີເດ່ັນ ຂອງການເກັບຮັກສາຂ້ໍມູນໃນຖານຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ ໄດ້
ແກ່ຄວາມສະດວກໃນການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ, ດັດແກ້ຂ້ໍມູນຄືນໃຫມ່ ທັງຂ້ໍມູນສະຖິຕິໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ ແລະ ຂ້ໍ
ມູນພູມສັນຖານ ໃນຮູບແບບແຜນທ່ີ ສໍາລັບຮັບໃຊ້ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນ DSEDP.   
 
ຂ້ໍມູນທັງໝົດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ກ່ອນນໍາເຂ້ົາຖານຂ້ໍມູນ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທີ່ເປັນ shape files ຈະ
ຕ້ອງຖືກຈັດຢູ່ໃນລະບົບພິກັດ ແລະເຄ້ົາໂຄງເສ້ັນສະແດງອັນດຽວກັນ ຄື WGS 84 – UTM 48N.  ສໍາລັບໃນບົດນ້ີ ຈະ
ແນະນໍາວິທີສ້າງຖານຂ້ໍມູນແບບງ່າຍໆ ໂດຍການສ້າງໂຟລເດ້ີ ສໍາລັບເກັບຮັກສາຂ້ໍມູນ ຟາຍລ໌ຕ່າງໆ ຕາມໂຄງສ້າງທີ່ເປັນ
ລະບົບ, ໃນນ້ີ ຊ່ືໂຄງສ້າງຂອງໂຟລເດ້ີ ໃນການເກັບຂ້ໍມູນ ຈະຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດທັງໝົດ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
08: ໂຄງຮ່າງຖານຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 09) 
 
ຮູບສະແດງທີ 7: ຖານຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ  

ຖານຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ ປະກອບດ້ວຍຂ້ໍມູນປະເພດຕ່າງໆ ດ່ັງນ້ີ: 

 

 

 

Geo‐database 
ຂໍມູ້ນ Vector data: 
 Contour lines 

 Hydrology 

 Roads… 

ຂໍມູ້ນ Raster data: 

 Satellite image 

 DEM 

 Hill shade… 

ຕາຕະລາງ Tables: 
 Population 
 Health facilities 
 Microfinance… 



 

ຫນ້າ 38 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ແນະນໍາໃຫ້ມກີານແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຈໍານວນ 2-3 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ປັບປຸງຂ້ໍ

ມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານນ້ີ, ຜູ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະຕ້ອງແມ່ນສະມາຊິກຂອງທິມງານວາງແຜນ
ຫຼັກ ຫຼື ເຮັດວຽກໃກ້ສິດກັບທິມງານດ່ັງກ່າວ 

- ວິຊາການ (ທີ່ປຶກສາ) GIS 1 ຄົນ ຈາກລະດັບແຂວງ (ທິມງານວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ) ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ 
ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບທິມງານເມືອງ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ທັນທ່ວງທີ ທັງເປັນການແລກ
ປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ 

ໄລຍະເວລາ 
- 1-2 ວັນ (ຫລັງຈາກ ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ພູມສັນຖານ) 

- 1-2 ວັນ (ຫລັງຈາກສໍາເລັດການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ສະຖິຕິ) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ຄອມພິວເຕີ້ PC (ຕັ້ງໂຕະ ຫຼື ມືຖື) ທີມ່ີລະດັບ ຫນ່ວຍປະເມີນຜົນດ້ວຍວາມໄວທ່ີສູງ (ຢ່າງຫນ້ອຍ 2 MHz 

ຫລື ສູງກວ່ານ້ີ, RAM ຂະຫນາດ 4‐8 Gb) ພ້ອມດ້ວຍຫນ້າຈໍທີມ່ີຂະຫນາດໃຫຍ່ພໍ (>17 ນ້ີວ ຫຼື ໃຫຍ່
ກວ່ານ້ີຍ່ິງດີ) 

- ໂປຣແກຣມ ແຜນທີ່ QGIS software ເວີຊ້ັນ ປັດຈຸບັນຄື 1.81 ເຊ່ິງໃຫ້ມາພ້ອມກັບຄູ່ມືນ້ີ (ຫຼືສາມາດດາວ
ໂຫຼດໄດ້ຈາກອິນເຕີເນັດ www.qgis.com) 

- ໂປຼແກຼມ SASPlanet Software ເຊ່ິງເປັນ ໂປຼແກຼມເປີດໃຫ້ໃຊ້ ຟຣີ ໃຊ້ສໍາລັບດາວໂຫຼດພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມທ່ີມຈີາກແຫຼ່ງຂ້ໍມູນ ເທິງອິນເຕີເນັດ 

- ຄູ່ມື ສໍາລັບນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ QGIS ແລະ SASPlanet ເຊ່ິງໃຫ້ມາພ້ອມຄູ່ມືວາງແຜນສະບັບນ້ີແລ້ວ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະກິດຈະກໍາ 
ຖານຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ ເປັນສ່ິງກໍານົດວ່າ ຂ້ໍມູນໄດ້ຖືກຮັກສາ, ເຂ້ົາເຖິງ ແລະຄຸ້ມຄອງແນວໃດ ໂດຍທົ່ວໄປ ຖານຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວນ້ີ ສະຫນັບສະຫນູນ ເກືອບທຸກປະເພດຂອງຂ້ໍມູນ ທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍລະບົບ GIS ເຊ່ັນ:  

- ຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ ທີສ້່າງຂ້ຶນສະເພາະ (Attribute tables) 
- ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານ ພູມສາດ (Geographic features) 
- ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ (Satellite and aerial imagery) 

- ຂ້ໍມູນແບບຈໍາລອງ ຫນ້າພຽງ (Surface modeling data) 

- ຂ້ໍມູນການສໍາຫລວດ ແລະ ວັດແທກ (Survey measurements) 

ສ່ິງສໍາຄັນໃນຂັ້ນຕອນດ່ັງກ່າວນ ີ ້ ແມ່ນເຮັດແນວໃດໃຫ້ຂ້ໍມູນທັງໝົດທີ່ມີນ້ັນໃໝ່ພໍ ທັນກັບສະພາບການ ໝາຍວ່າຂ້ໍມູນ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງເປັນປະຈໍາ ໂດຍຜູ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ໃນການຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວນ້ີ ນອກ
ຈາກປັບປຸງຂ້ໍມູນແລ້ວ ຍັງຕອ້ງໄດ້ທໍາການສໍາຮອງຂ້ໍມູນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະເປັນປະຈໍາ.  ສໍາລັບຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກບັນ
ດາຫ້ອງການ/ໂຄງການ ຫຼ ືສະຖາບັນຕ່າງໆນ້ັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາການກວດກາຢ່າງລະອຽດ ວ່າຢູ່ໃນລະບົບພິກັດ ຫຼື ເຄ້ົາ
ໂຄງເສ້ັນສະແດງອັນດຽວກັນ ກັບຂ້ໍມູນທີ່ມີໃນຖານຂ້ໍມູນ, ນ້ີກໍເພ່ືອເປັນການຫຼີກເວ້ັນຂ້ໍຜິດພາດທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນໃນເວ
ລານໍາໃຊ້, ສະນ້ັນຈ່ຶງຕ້ອງມີການປັບ ໃຫເ້ຂ້ົາກັນໄວ້ແຕ່ເບ້ືອງຕົ້ນ.  ສໍາລັບການປັບປ່ຽນນ້ັນ ແມ່ນໃຫອ້້າງອີງ ແລະ ເບ່ິງ
ໃນຄໍາແນະນໍາທີ່ໃຫມ້າພ້ອມນ້ີ 
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ຂ້ໍມູນພູມສັນຖານໃນຖານຂໍ້ມູນ ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງ ຫາຂ້ໍມູນທີ່ເປັນຂ້ໍມູນປະເພດສະຖິຕິໃນຕາຕະລາງໄດ້ ໂດຍອາສັຍ 
ລະຫັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ (ID‐number) ຕົວຢ່າງ: ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງຫາຕາຕະລາງ ປະຊາ
ກອນໄດ້ ໂດຍລະຫັດບ້ານ (ລະຫັດ 7 ຕົວເລກ: PPDDVVV) 

ຮູບສະແດງທີ 8: ຊ້ັນຂອງຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງກັບຂ້ໍມູນຄຸນລັກສະນະ 

 

ສໍາລັບຂ້ໍມູນ ທີຈັ່ດຢູ່ໃນປະເພດ ອ່ືນໆ ແກ່: 

‐ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ 

‐ ຄໍາອະທິບາຍ ຫລື ຄໍາແນະນໍາ (ຄໍາອະທິບາຍຈຸດໃດນ່ຶງ ເຊ່ັນ: ຊ່ືບ້ານ ຫລື ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ 

‐ ລະບຽບການ ດ້ານພູມສັນຖານ 

‐ ຂ້ໍມູນເພ້ີມເຕີມແບບ raster ແລະ vector layers 

‐ ຕາຕະລາງເພ້ີມເຕີມ (Additional tables) 

 

ບາດກ້າວ 3: ການສ້າງແຜນທ່ີພັດທະນາສະເພາະເລ້ືອງ ຂອງຂະແຫນງການ  

ອະລໍາພະບົດ 
ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງ ເພາະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບລວມ ກ່ຽວກັບຄຸນ
ລັກສະນະທາງດ້ານພູມສັນຖານໂດຍລວມຂອງເມືອງ ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການກະຈາຍຂອງຄຸນລັກສະນະສະ
ເພາະຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ສຸກສາລາ, ຮ້ານຂາຍຢາ, ໂຮງຮຽນ.  ແຜນທີ່ດ່ັງກ່າວໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືພ້ືນຖານໃນການປຽບທຽບ, ວິ
ເຄາະສະພາບການຂອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະຈຸດສຸມພັດທະນາສະເພາະ ເພ່ືອຊອກຫາບັນຫາ ແລະທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິນ່ 
ສໍາລັບການຈັດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ໃນອະນາຄົດ 

ໃນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະນີ້ ກ່ອນອ່ືນ ຕ້ອງສ້າງແຜນທີ່ການປົກຄອງ ຫຼື ແຜນທີ່ພ້ືນຖານກ່ອນ ເຊ່ິງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງເມືອງ, ຫຼັງຈາກນ້ັນ ຈ່ຶງຄ່ອຍສ້າງແຜນທີ່ຂະແໜງການອ່ືນໆ ໂດຍການເພ້ີມຂ້ໍມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂ້ົາ
ໄປເທ່ືອລະຊ້ັນ.  ສ່ິງສໍາຄັນ ກ່ອນການສ້າງແຜນທີ່ພ້ືນຖານນ້ີ ຈະຕ້ອງກວດກາວ່າ ຈຸດທີຕ່ັ້ງ ແລະຊ່ືບ້ານ (ທັງພາສາລາວ 
ແລະພາສາອັງກິດ) ໄດ້ຮັບການກວດແກ້ ແລະ ປັບປຸງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ຈະເປັນການສູນເສັຍເວລາ 
ໃນການກັບມາກວດແກ້ ໃນແຕ່ລະແຜນທີ່ ຫຼງັຈາກໄດ້ສ້າງໄປແລ້ວ 



 

ຫນ້າ 40 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ແມ່ນເລ່ັງໃສ່ ບັນລຸຈຸດປະສົງດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: 

‐ ສະແດງພາບປະຈັກຕາ ໃຫເ້ຫັນພາບລວມຂອງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດ 

‐ ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ອີງຕາມຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະວິເຄາະມາແລ້ວ 

‐ ນໍາໃຊ ້ເຄ່ືອງມືດ້ານແຜນທີ່ນ້ີ ເຂ້ົາໃນການວິເຄາະລົງເລິກແບບປະສົມປະສານ ແບບສະຫະຂະແໜງການ (ຫຼາຍ
ທິດທາງ ແລະ ຫຼາຍຂະແໜງການພ້ອມກັນ) ໂດຍການນໍາເອົາຂ້ໍມູນແຕ່ລະດ້ານ, ແຕ່ລະກິດຈະກໍາການພັດທະ
ນາ, ຂະແໜງການ, ໂຄງການ, ແຜນງານມາວາງຊ້ອນທັບກັນ ເພ່ືອກໍານົດຫາຈຸດລວມ, ຈຸດແຕກຕ່າງ, ບັນຫາ
ທີ່ຄວນແກ້ໄຂ, ທ່າແຮງລວມ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກໍານົດບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ 

‐ ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂະແໜງການທີ່ສ້າງຂ້ຶນ ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາ ໂດຍການສະແດງພາບ
ປະຈັກຕາໃຫ້ເຫັນ ແລະ ເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍ 

ຕາຕະລາງ 3:  ຊຸດແຜນທ່ີພັດທະນາສະເພາະເລ້ືອງທ່ີສ້າງຂ້ຶນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ອີງຕາມ 
ສະພາບພື້ນທ່ີ:  

ລດ ປະເພດຂອງແຜນທ່ີ ເນ້ືອໃນຕົ້ນຕໍ/ລາຍລະອຽດ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 

1 ແຜນທ່ີພື້ນຖານ ຫລື 
ແຜນທ່ີການປົກຄອງ  

‐ ພູມສັນຖານ (ລະດັບສູງ, ແມ່ນ້ໍາ) 
‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ,  
‐ ຂອບເຂດຊາຍແດນກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ 

ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ສົມ
ທົບກັບທິມງານວາງແຜນຂ້ັນ
ແຂວງ 

2. ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ/ການ
ແບ່ງເຂດດິນ 

‐ ການແບ່ງເຂດ ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ (ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃນປັດຈຸບັນ) 

‐ ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ປ່າປ້ອງກັນ ຂອງເມືອງ ແລະ 
ແຂວງ  

ຫ້ອງການກະສິກາໍ + ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ + 
ທິມງານຫັຼກຂອງເມືອງ 

3. ປະຊາກອນ ‐ ຈຸດທ່ີຕັ້ງບ້ານ, ເສ້ັນທາງ 
‐ ປະຊາກອນພາຍໃນບ້ານ  
‐ ຄວາມຫນາແຫນ້ນ ຂອງປະຊາກອນ ສະແດງເປັນ
ຮູບວົງມັນ 

‐ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ 

ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ 
(ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ) ສົມທົບກັບ
ທິມງານວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ 

4. ການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນ 
ແລະອະນາຄົດ 

‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ ້ສາຍຫັຼກ 
‐ ພູມສັນຖານ 
‐ ສັນຍາລັກສະແດງຈຸດທ່ີຕັ້ງຂອງການລົງທຶນໃນປັດຈຸ
ບັນ 

‐ ສັນຍາລັກສະແດງແຜນຈັດສັນ ແລະ ສ່ົງເສີມການລົງ
ທຶນໃນອະນາຄົດ (ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ) 

‐ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 

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

5. ການພັດທະນາກະສິກໍາ ‐ ເນ້ືອທ່ີປູກພືດຕົ້ນຕໍໃນແຕ່ລະບ້ານ, ພືດສິນຄ້າ 
‐ ການລ້ຽງສັດ 
‐ ລະບົບຊົນລະປະທານ 
‐ ຈໍານວນ ແລະ ປະເພດຂອງສັດລ້ຽງ ໃນແຕ່ລະບ້ານ  
‐ ຈໍານວນສັດຕະວະແພດໃນແຕ່ລະບ້ານ  
‐ ຂອບເຂດ ເນ້ືອທ່ີປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງ
ກັນ 

ຫ້ອງການກະສິກາໍເມືອງ + ທິມ
ງານຫັຼກ 

6. ທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນທ່ີສາ
ມາດຂຸດຄ້ົນ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ 

‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ ້ສາຍຫັຼກ 
‐ ຈຸດທ່ີຕັ້ງ ແລະ ທ່າແຮງທ່ີມແີຕ່ລະປະເພດ (ພ້ອມຈໍາ
ນວນ-ປະລິມານ) 

ກໍານົດຈາກການເກັບຂ້ໍມູນຈຸດທ່ີ
ຕັ້ງ ແລະ ເນ້ືອທ່ີດ້ວຍເຄ່ືອງ 
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ລດ ປະເພດຂອງແຜນທ່ີ ເນ້ືອໃນຕົ້ນຕໍ/ລາຍລະອຽດ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 

‐ ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ GPS ໂດຍຫ້ອງການແຜນການ
ເມືອງ + ທິມງານຫັຼກ 

7. ສາທາລະນະສຸກ, ນ້ໍາສະ
ອາດ ແລະສຸຂະອະນາ
ໄມ  

‐ ຕານ່າງການບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ ຂ້ັນພ້ືນຖານ
ປະເພດຂອງນ້ໍາໃຊ້ທ່ີມ ີ 

‐ ປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາ  
‐ ວິດຖ່າຍ (ອັດຕາການເຂ້ົາເຖິງ ແລະການນໍາໃຊ້) 

ຫ້ອງການສາທາ + ທິມງານຫັຼກ 

8. ການສຶກສາ ‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ ້ສາຍຫັຼກ 
‐ ສະຖານທ່ີຕັ້ງ ແລະປະເພດຂອງໂຮງຮຽນ ຫລື ສະ
ຖານສຶກສາ (ລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມ) 

‐ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 
‐ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ 
‐ ແຜນການກໍ່ສ້າງ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ 

ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ + ທິມ
ງານຫັຼກຂອງເມືອງ 

9. ຄວາມທຸກຍາກ (ຖ້າມີຂ້ໍ
ມູນທ່ີຄົບຖ້ວນ ແລະ
ເຊ່ືອຖືໄດ້) 

‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ ້ສາຍຫັຼກ 
‐ ຈໍານວນຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ສະແດງ
ດ້ວຍຮູບວົງມົນ 

ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ 
+ ຫ້ອງການແຜນການ + ທິມ
ງານຫັຼກ 

10. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງ
ເມືອງ 

‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ ້ສາຍຫັຼກ 
‐ ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ (ຄິວລົດເມ, ລົດໄຟ, ທ່າ
ເຮືອ, ສະໜາມບິນ...) 

‐ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 
‐ ນ້ໍາປະປາ 
‐ ໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີແນັດ 
‐ ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ໂຮງໄຟຟ້າ 

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂົນສ່ົງ + ທິມງານຫັຼກ ຂອງ
ເມືອງ 

11. ເນ້ືອທ່ີ ເຂດຫວງຫ້າມ 
(ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຕົ້ນນ້ໍາ) 

‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ ້ສາຍຫັຼກ 
‐ ປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນຂອງເມືອງ 
‐ ປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງ ແລະ ແຫ່ງ
ຊາດ 

‐ ປ່າຕົ້ນນ້ໍາ 
‐ ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນ 

ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ + ທິມງານຫັຼກ 

12. ບັນຫາຫລັກ (ຂອງການ
ພັດທະນາ) 

‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ ້ສາຍຫັຼກ 
‐ ບັນຫາຕ້ົນຕໍ ທ່ີຕ້ອງແກ້ໄຂ (ກໍານົດ ແລະຈັດອັນດັບ
ໂດຍຊາວບ້ານ) ສະແດງດ້ວຍຮູບວົງມົນ 5-7 
ບັນຫາ ຂອງກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ 

ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ 
+ ຫ້ອງການແຜນການ + ທິມ
ງານຫັຼກ 

13. ແຜນທ່ີ ວິໄສທັດຂອງ
ເມືອງ 

‐ ເສ້ັນທາງ, ບ້ານ, ແມ່ນໍາ ້ສາຍຫັຼກ 
‐ ສັນຍາລັກສະເພາະ ສະແດງເຖິງ ບັນດາແຜນງານ, 
ໂຄງການ, ກິດຈະກໍາທ່ີເປັນບຸລິມະສິດ ໃນ 5 ປີ ຂ້າງ
ໜ້າ 

ທິມງານຫັຼກ + ຫ້ອງການ
ແຜນການ 

 ແຜນທ່ີອ່ືນໆ: ອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ປະໂຫຍດທ່ີຈະນໍາໃຊ້ເຊ່ັນ: ເນ້ືອທ່ີເໝາະສົມ ໃນການປູກຢາງພາລາ, ທະນາ
ຄານບ້ານ, ໂຄງການສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່, ການຈັດສັນຕ້ັງພູມລໍາເນົາ, ເຂດພັດທະນາສະເພາະ, ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ, ຂອບເຂດອຸດສາຫະກໍາ ຫລື ສ່ົງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ 
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ແມ່ແບບ ແລະມາດຖານຂອງແຜນທ່ີພັດທະນາ 

ລາຍລະອຽດໃນການອອກແບບ ຕົບແຕ່ງແຜນທີ່ພັດທະນາ ແມ່ນໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ມາດຖານທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ 
ແລະ ຮັບຮອງໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ທີໄ່ດ້ຕິດຄັດມາພ້ອມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນ້ີ.  ແຜນທີ່ມາດຖານ
ໂດຍທົ່ວໄປ ແຜນທ່ີພັດທະນາສະເພາະ ຈະຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະ ແລະ ອົງປະກອບດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

ການຈັດຮູບແບບແຜນທີ່: 
- ເຄ່ືອງໝາຍລູກສອນ ສະແດງທິດເໜືອ 
- ຊ່ືຂອງແຜນທີ່ ແລະ ຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ (ເຊ່ັນວ່າ ໃຊ້ສໍາລັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ

ຂອງເມືອງ 2016-2020) 
- ເຄ່ືອງໝາຍສັນຍາລັກຂອງຊາດ (ກາຮວງເຂ້ົາ) ແລະ ສັນຍາລັກ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
- ແຜນທີ່ນ້ອຍ ສະແດງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງພາຍໃນແຂວງ (ແຜນທີ່ ທີເ່ປັນຮູບພາບຢູ່ແຈໃດນ່ຶງຂອງແຜນທີ່

ໃຫຍ່) 
- ຄໍາອະທິບາຍ (legend) 
- ເສ້ັນສະແດງ ມາດຕາສ່ວນ (scale bar) 
- ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເຄ້ົາໂຄງເສ້ັນສະແດງ projection ແລະ ແຫລ່ງຂ້ໍມູນ (data source) 
- ຂ້ໍມູນເພ້ີມເຕີມອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ສ້າງ, ຜູ້ສ້າງ 
- ເສ້ັນຂອບ ພ້ອມດ້ວຍເສ້ັນໂຄງແຜນທີ່ (grid net) 
- ມາດຕາສ່ວນ ອັນດຽວກັນ 
- ທຸກໆແຜນທີ່ທີສ້່າງຂ້ຶນ ຕ້ອງສາມາດເຂ້ົາເຖິງ, ອ່ານ ແລະ ເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍ  
- ຕ້ອງເປັນຕົວແທນ ແລະ ສະເຫນີຂ້ໍມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນໄດ້ 

ນອກຈາກລາຍລະອຽດທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນແລ້ວ ຍັງມີຫລາຍວິທີການ ໃນການສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຂ້ໍມູນ 
(ຕົວເລກ ແລະຄຸນນະພາບ) ຢູ່ໃນແຜນທີ່ພັດທະນາ ເຊ່ັນວ່າ: 

ການໃຊ້ສີ: 

ສາມາດໃຊ້ສີ  (ທີເ່ປັນມາດຖານເອກະພາບ ແລະສະເພາະ) ເພ່ືອສະແດງຮູບເສ້ັນ ແລະ ເນ້ືອທີ່: 
‐ ເສ ັ ້ນທາງ (ທາງຫຼວງ, ທາງຊອຍ) 
‐ ທາງຍ່າງ 
‐ ແມ່ນ້ໍາ (ນ້ໍາເຊ, ນ້ໍາຫ້ວຍ) 
‐ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ 
‐ ຂອບເຂດຊາຍແດນ (ເມືອງ, ແຂວງ, ປະເທດ) 
‐ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະເພດຕ່າງໆ, ປ່າສະຫງວນ, ການຈັດປະເພດດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 

ຕົວໜັງສື: 

‐ ຊ່ືຫົວຂ້ໍແຜນທີ່ 
‐ ຊ່ືບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ 
‐ ຄໍາອະທິບາຍແຕ່ລະລາຍການ 
‐ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂ້ໍມູນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ, ພາກສ່ວນທີ່ສ້າງແຜນທີ່ 

ສໍາລັບແຜນທີ່ພາສາລາວ ໃຫໃ້ຊ້ຕົວໜັງສືລາວ ຢູນີໂຄດ ເຊ່ັນ: ເພັດຊະລາດ OT (ໃຊ້ຕົວໜັງສືແບບດຽວກັນທັງໝົດ
ທຸກແຜນທີ່) 
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ສັນຍາລັກ: 

ສໍາລັບອາຄານສະຖານທີ່, ສ່ິງປຸກສ້າງທີເ່ກີດຈາກເງ່ືອມມືຂອງມະນຸດນ້ັນ ແມ່ນໃຊ້ສັນຍາລັກທີ່ເປັນເອກະລັກ ໃນການ
ສະແດງຢູ່ເທິງແຜນທີ່: 

‐ ສະໜາມບິນ 
‐ ຖັງເກັບນ້ໍາ 
‐ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 
‐ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ, ແຂວງ 
‐ ວັດ 
‐ ໂຮງຮຽນ 

ເສ້ັນສະແດງ, ຈຸດ, ຮູບຫຼາຍຫ່ຼຽມ: 

‐ ເສ້ັນທາງ 
‐ ທາງຊອຍ, ທາງຍ່າງ 
‐ ແມ່ນ້ໍາ 
‐ ບ້ານ 
‐ ເນ້ືອທີ່ ທີເ່ປັນຮູບສ່ີແຈສາກ, ຮູບມົນ, ສາມຫຼ່ຽມ 

ລາຍລະອຽດ ໃຫ້ເບ່ິງໃນຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການອອກແບບ ແລະສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະເລ້ືອງ ໃນເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍທີ 05-06 ແລະ ວີດີໂອບົດຮຽນໃນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07 ຂອງຄູ່ມື
ສະບັບນ້ີ.   

  



 

ຫນ້າ 44 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ຮູບສະແດງທີ 9: ຕົວຢ່າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະທີ່ສ້າງຂ້ຶນ 
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ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫຼັກທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ QGIS ຈໍານວນ 2-3 ຄົນ ໂດຍການປະສານງານກັບ

ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະສິກໍາ, ໂຍທາທິການ, 
ອ່ືນໆ) 

- 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  

ລາຍລະອຽດສໍາລັບຕິດຕ່ໍ ແລະ ພົວພັນຮັບຂ້ໍມູນເພ້ີມເຕີມ ກະລຸນາເບ່ິງໄດ້ຈາກ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 

ໄລຍະເວລາ 
- 1 ເດືອນ 

ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ຄອມພິວເຕີ້ PC (ຕັ້ງໂຕະ ຫຼື ແບບພົກພາ) ທີ່ມີລະດັບ ຫນ່ວຍປະເມີນຜົນດ້ວຍວາມໄວທ່ີສູງ (ຢ່າງຫນ້ອຍ 

2 MHz ຫລື ສູງກວ່ານ້ີ, RAM ຂະຫນາດ 4-8 Gb) ພ້ອມດ້ວຍຫນ້າຈໍທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ພໍ (>17 ນ້ີວ 
ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່ານ້ີຍ່ິງດີ) 

- ໂປຣແກຣມ ແຜນທີ່ QGIS software ເວີຊ້ັນ ປັດຈຸບັນຄື 1.81 ຫຼື ສູງກວ່ານ້ີ (ຖ້າມີອອກມາແລ້ວ) 

- ໂປຼແກຼມ SASPlanet Software ເຊ່ິງເປັນ ໂປຼແກຼມເປີດໃຫ້ໃຊ້ ຟຣີ ໃຊ້ສໍາລັບດາວໂຫຼດພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມທ່ີມຈີາກແຫຼ່ງຂ້ໍມູນ ເທິງອິນເຕີເນັດ 

- ຄູ່ມື ສໍາລັບນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ QGIS ແລະ SASPlanet ເຊ່ິງໃຫ້ມາພ້ອມຄູ່ມືວາງແຜນສະບັບນ້ີແລ້ວ 

- ເຄ່ືອງພິມສີ ຂະຫນາດ A3 (ຖ້າບ່ໍມີຢູ່ໃນລະດັບເມືອງ ຕ້ອງຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບທິມງານຂ້ັນແຂວງ) 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ ຕ້ອງເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ໃນການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບ, ວິທກີານມາດຖານທີໄ່ດ້ຕົກລົງ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ໂດຍການປະສານ
ສົມທົບ ກັບຂະແໜງການວິຊາການທີກ່່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ສິດ 

ທິມງານຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນທີ່ ຈະຕ້ອງສ້າງແຜນວຽກລະອຽດໃນການດໍາເນີນງານ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຮັດ
ວຽກເປັນທິມ ແລະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມທິມງານວາງແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ່ືອປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະໃຫ້ທິດທາງ
ໃນການເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ 

ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ຈະຕ້ອງເລ້ີມຈາກການສ້າງແຜນທີ່ພ້ືນຖານ ຫຼແືຜນທີ່ການປົກ
ຄອງກ່ອນ, ຫຼັງຈາກນ້ັນ ຈ່ິງຄ່ອຍນໍາເອົາຂ້ໍມູນ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການເຂົ້າມາໃສ່.  ໝາຍຄວາມວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ສ້າງແຜນ
ທີ່ພ້ືນຖານແລ້ວ, ທ່ານສາມາດສ້າງແຜນທີ່ ການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນ ຈາກຮ່າງແຜນທີ່ພ້ືນຖານ ໂດຍການເປີດແຜນທີ່ພ້ືນຖານ
ຂ້ຶນມາ ແລ້ວປ່ຽນຊ່ືຫົວຂ້ໍ ຈາກແຜນທີ່ພ້ືນຖານ ເປັນແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລ້ວບັນທຶກແຜນທີ່ນ້ັນ ເປັນຊ່ືໃໝ ່
(new QGIS project ເປັນ Land use/Land Zoning map), ຈາກນ້ັນ ຈ່ິງເພ້ີມຂ້ໍມູນການນໍາໃຊ ້ທີ່ດິນ ທີ່ເປັນ shape 
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files ຈາກຖານຂ້ໍມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຂ້ົາໄປໃສ່ໃນອີກຊ້ັນນ່ຶງ ຂອງແຜນທີ່, ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການງ່າຍໆນ້ີ ທ່ານກໍ
ຈະໄດ້ແຜນທີ່ພັດທະນາຂະແໜງການໃໝ່ຂ້ຶນມາແລ້ວ.  ສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ 
ແລະໜ້າວຽກອ່ືນໆ ກໍໃຫປ້ະຕິບັດຄືກັນກັບຂ້ັນຕອນທີກ່່າວມາຂ້າງເທິງທຸກປະການ 

ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ທີເ່ປັນສະບັບຮ່າງເບ້ືອງຕ້ົນນ້ີ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງໂດຍທິມງານສ້າງ
ແຜນທີ່ ຂອງເມືອງ, ຫຼັງຈາກນ້ັນຕ້ອງນໍາສະເໜີ ຕໍທ່ມິງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນເມືອງທັງໝົດ ເພ່ືອປະກອບຄໍາເຫັນ 
ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂ, ໂດຍມີວິຊາການ/ທີ່ປຶກສາດ້ານແຜນທີ່ ຈາກທິມງານວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ ເຂ້ົາມາຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ
ປັບປຸງແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນສະບັບສົມບູນ 

ສ່ິງສໍາຄັນທີຄ່ວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ ຈະຕ້ອງມີການກວດເຊັກຢ່າງລະອຽດ ລະຫວ່າງຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ ແລະ ຂ້ໍມູນທາງ
ດ້ານສະຖິຕິ ດ່ັງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າວຽກທີ 2 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນ້ີ.  ຖ້າວ່າແຜນທີ່ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ 
ຫາກມີການເຊ່ືອມໂຍງກັບຂ້ໍມນູທາງດ້ານປະລິມານ (ຂ້ໍມນູສະຖຕິິທີ່ເປັນຕົວເລກ) ຕ້ອງນໍາໃຊ້ລະຫັດບ້ານ, ເມືອງ, 
ແຂວງ ທີ່ເປັນມາດຖານ ເຊ່ິງອອກໂດຍກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເທ່ົານ້ັນ ເປັນຕົວເຊ່ືອມໂຍງ.  ລາຍລະອຽດໃຫ້ເບ່ິງໃນຕົວ
ຢ່າງ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 04 ຂອງຄູ່ມືສະບັບນ້ີ 

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ້ີມເຕີມ ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນໃນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນຄູ່ມືສະເພາະ (ພາສາລາວ ແລະອັງກິດ) ແລະ ວີດີໂອແນະນໍາ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07 ຂອງຄູ່ມສືະບັບນ້ີ 

ຫຼັງຈາກແຜນທີ່ທັງໝົດ ໄດ້ຖກືປັບປຸງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມ ໄລຍະ ເຄ່ິງວັນ ເພ່ືອນໍາສະເໜີໝາກ
ຜົນຂອງໜ້າວຽກນ້ີ ທັງເປັນການປະກອບຄໍາເຫັນຄ້ັງສຸດທ້າຍ ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ຮັບຮອງເອົາແຜນທ່ີດ່ັງກ່າວ, 
ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມຄົບໜ້າ ຂອງທິມງານຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກແຂວງ ເຊ່ິງປະກອບມີ: 

‐ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ຫຼື ຮອງເຈ້ົາເມອືງ 
‐ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ 
‐ ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການທີກ່່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບເມືອງ 
‐ ວິຊາການ/ທີ່ປຶກສາ ດ້ານແຜນທ່ີ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ 
‐ ຕົວແທນຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ) 

ຫຼັງຈາກທີ່ແຜນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອກະພາບແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຢືນຢັນ ແລະ ເຊັນປະທັບຕາ ຈາກທ່ານ 
ເຈ້ົາເມືອງ.  ແຜນທີ່ດ່ັງກ່າວນ້ີຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການວິເຄາະລົງເລິກແບບປະສົມປະສານ ໃນໜ້າວຽກທີ 4, ຂ້ັນຕອນ
ທີ 3 (ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ), ແລະ ສຸດທ້າຍ ກໍຈະໃຊ້ປະກອບເຂ້ົາໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງບົດລາຍ
ງານ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີຂອງເມືອງ, ໃນບົດລາຍງານດ່ັງກ່າວ ແຜນທີແ່ຕ່ລະອັນ ຈະຕ້ອງ
ປະກອບມີຄໍາອະທິບາຍທີ່ລະອຽດ ແລະ ມກີານອ້າງອີງ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນສົມບູນ.  ການນໍາ
ສະເຫນີຂ້ໍມູນໃນຮູບແບບຂອງແຜນທ່ີພັດທະນາສະເພາະ ມຄີວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ້ໍມູນ
ທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນການພັດທະນາ.   ແຜນທີ່ວິສັຍທັດໃນການພັດທະນາ ຄວນມີສະແດງໄວ້ ທີ່ຫ້ອງ
ວ່າການປົກຄອງເມືອງ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການພັດທະນາ ພາຍໃນເມືອງ 
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ຮູບສະແດງທີ 10: ສັງລວມຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາ 
‐ ການສະແດງຂ່າວສານ ແລະ ຂ້ໍມູນໃຫ້ເຫັນປະຈັກຕາ 
‐ ລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະເຂ້ົາໃຈງ່າຍສໍາລັບການວາງແຜນ 
‐ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ 
‐ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນ 

ຊຸດແຜນທີ່ພັດທະນາ: 
‐ QGIS, SAS Planet 

‐ Vector, Raster data, ຕາຕະລາງ 
‐ ປັບປຸງ, ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 

ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານ 

ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ 
‐ ທິມງານຫັຼກ 
‐ ຂະແໜງການ 
‐ ວຊິາການ QGIS 

ການສ້າງຖານຂ້ໍມູນດ້ານພູມສັນຖານ 

ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ 

ຂໍ້ມູນ GIS ທີ່ມີ: 
‐ Shape files 

‐ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ 
‐ ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ 

ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ 
‐ ທິມງານຫັຼກ 
‐ ຂະແໜງການ 
‐ ວຊິາການ QGIS

ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ 
‐ ວຊິາການ QGIS 
ຂັ້ນເມືອງ ແລະ 
ແຂວງ 

ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລະບົບ: 
‐ WGS 84‐UTM48 N 

‐ Vector, Raster data, ຕາຕະລາງ 
‐ ປັບປຸງ, ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 



 

ຫນ້າ 48 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ບາດກ້າວ 1: ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະການກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ 
ຂອງຂະແໜງການ  

ອະລໍາພະບົດ 
ການວິເຄາະບັນຫາຂອງຂະແຫນງການ ແມ່ນດໍາເນີນຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະສຶກສາບັນຫາ, ທ່າແຮງ ແລະ
ບຸລິມະສິດຂອງບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ ເຊ່ິງໄດ້ດໍາເນີນມາກ່ອນຕ່າງຫາກແລ້ວ ເຊ່ັນວ່າ ໂດຍທມິງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ພະ
ນັກງານສ່ົງເສີມ, ຫລືພະນັກງານຮາກຖານປະຈໍາກຸ່ມບ້ານ (ຈະບ່ໍໄດ້ເວ້ົາລະອຽດໃນທີ່ນ້ີ) ເຊ່ິງຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກບ້ານ 
ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ກ່ໍຈະໄດ້ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະປຽບທຽບໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ 

ໃນບາດກ້າວນ້ີ ຈະໄດ້ວິເຄາະລະອຽດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການພາຍໃນເມືອງ, ຈາກຜົນຂອງການວິ
ເຄາະ ຈະໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກໍານົດບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ເປັນຈິງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ (ບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ) 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ (ເຈ້ົາເມືອງ ຫລື ຮອງເຈ້ົາເມືອງ) 
- ຫົວຫນ້າ ແລະພະນັກງານຈາກຫ້ອງການແຜນການເມືອງ (ຂະແໜງສະຖິຕິ, ສ່ົງເສີມການລົງທຶນ, ແຜນການ, 

ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ) 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ 
- ພະນັກງານ ຈາກຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ 
- ຕາງໜ້າ ຫຼືຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການ/ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ 
- ວິຊາການຈາກທິມງານວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ (ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ດ້ານ QGIS) 

 

ຫນ້າວຽກ 4:  ການວາງແຜນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ   

ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນການເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການ 
ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ລວມທັງຂ້ໍແນະນໍາ ທີ່ມີປະໂຫຍດ ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈເບ້ືອງຕົ້ນ ໃນການລິເລ້ີມຂະບວນ
ການພັດທະນາ ບົນພ້ືນຖານທາ່ແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂົາເຈ້ົາໂດຍກົງ.  ໜ້າວຽກນ້ີ 
ປະກອບດ້ວຍ 5 ບາດກ້າວຕ້ົນຕໍດ່ັງນ້ີ: 
ບາດກ້າວ 1:  ການວິເຄາະສະພາບການ ແລະຮ່າງບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແຫນງການ 
ບາດກ້າວ 2:  ການວິເຄາະສະພາບການ ທົ່ວຂະແຫນງການ (ລະຫວ່າງຂະແຫນງການ) ຂອງເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້

SWOT) 

ບາດກ້າວ 3: ການວິເຄາະລົງເລິກ ແບບປະສົມປະສານ ແລະການຮ່າງແຜນເບ້ືອງຕົ້ນ (Cross‐sectoral in‐
depth analysis and planning) 

ບາດກ້າວ 4: ການຮ່າງວິໄສທັດ ຂອງເມືອງ 
ບາດກ້າວ 5: ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງແຜນ ແບບເປີດກວ້າງ ຄ້ັງທີ 1 
 
ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ ຈະນໍາໄປສູ່ວິທີການວາງແຜນທ່ີເປັນລະບົບ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຜູ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍ (ຮ່ວມລົງທຶນ ແລະຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ) ໃນຂະບວນການວາງແຜນດ່ັງກ່າວ 



 

ຫນ້າ 50 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 

ໜ
້າວ

ຽກ
ທີ

 4
 

ໄລຍະເວລາ 
ສູງສຸດບ່ໍໃຫ້ກາຍ 1 ອາທິດ, ຫລື 1 ວັນ ຕໍ່ຂະແຫນງການ (ເວລາຕົວຈິງຂ້ຶນກັບຈໍານວນຊຸດຂ້ໍມູນທີ່ຈະວິໄຈ/ທົບທວນ, 
ລວມທັງການມີຫນ້າເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ຕະຫລອດເຖິງຄວາມ
ເຊ່ືອຖືໄດ້ ຂອງຂ້ໍມູນທີ່ນໍາມາວິໄຈ) 

ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
ໃນຂະບວນການວິເຄາະບັນຫານ້ີ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວໃນໜ້າວຽກທີ 2 ແລະ 3 ສໍາລັບ
ເປັນປັດໄຈນໍາເຂ້ົາ ດ່ັງນ້ີ: 

- ຄໍາສ່ັງແນະນໍາ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ, ແລະຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບໄລຍະປັດຈຸບັນ ຈາກສູນກາງ 
ແລະ ແຂວງ 

- ຂ້ໍມູນບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ແລະແຜນພັດທະນາບ້ານ ຫຼ ືກຸ່ມບ້ານ ທີໄ່ດ້ຈາກຂະບວນການວາງແຜນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນລະດັບບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ ໂດຍທິມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຂະບວນການວາງແຜນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄູ່ມື 
PPM) 

- ສະບັບພິມໃສ່ເຈ້ັຍ ຂອງຕາຕະລາງສັງລວມ ຂ້ໍມູນສະຖິຕິທັງຫມົດ 
- ແຜນທີ່ພ້ືນຖານຂອງເມືອງ (ພ້ອມລາຍລະອຽດຂອງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ) 
- ແຜນທີ່ສະເພາະຂະແຫນງການ ອີງຕາມຂ້ໍມູນຂອງຂະແຫນງການທີ່ມີ 
- ຮ່າງແຜນທີ່ພັດທະນາ ທີສ່ະແດງໃຫເ້ຫັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ 
- ເຄ່ືອງຄອມພິວເຕີ້ແບບພົກພາ ທີ່ມີຂ້ໍມູນ ພ້ອມທັງແຜນທີ່ ແລະບົດທີຈ່ະນໍາສະເໜີຄົບຖວ້ນທຸກຂະແໜງການ 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projector ແລະຫນ້າຈໍ, ພ້ອມປາກກາເລເຊ້ີ ສໍາລັບຊ້ີຈຸດເວລານໍາສະເໜີ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະກິດຈະກໍາ 
ການວິເຄາະບັນຫາ ແມ່ນດໍາເນີນໄປໃນກອງປະຊຸມຕາມແຕລ່ະຂະແຫນງການ (ໂດຍມີການກະກຽມມາກ່ອນລ່ວງຫນ້າ 
ໂດຍຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ) ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງທິມງານແຂວງ ແລະທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ແລະການ
ເປັນປະທານ (ຮັບຮອງ ແລະຕັດສິນໃຈ) ຂອງທ່ານເຈ້ົາເມອືງ/ຮອງເຈ້ົາເມອືງ ແລະຫ້ອງການແຜນການເມືອງ 

ກ່ອນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແຜນສະເໜີ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ເຊ່ິງປະ
ກອບມ ີລາຍຊື່ຜູ່ເຂ້ົາຮ່ວມທີ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຊີນລ່ວງໜ້າ ແລະ ວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ທີປ່ະກອບມີ ເວລາ, ເນ້ືອໃນ 
ແລະ ວິທກີານດໍາເນີນກອງປະຊຸມຢ່າງລະອຽດ ເພ່ືອສະເໜີໃຫ້ທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງຮັບຮອງ ແລະ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃນການປະຕິບັດ.  ຕົວຢ່າງແຜນສະເໜີ ໄດ້ສະແດງໄວ ້ ດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 4:  ຕາຕະລາງດໍາເນີນງານ ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ການກໍານົດບຸລິມະສິດ ໃນການ 
ພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ 

ວັນທີ ເວລາ ຫົວຂໍ້/ເນ້ືອໃນ ວິທີການ/ໝາຍເຫດ 

5/6/2013 

8:00 
 –  

16:00 
 

- ການວິເຄາະບັນຫາ ແຕ່ລະຂະແໜງການ 
ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍ 

- ການຊອກຫາທ່າແຮງ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງ
ການ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍ 

- ລະດົມສະໝອງ 
- ບົດນໍາສະເໜີ PPT 
- ສົນທະນາກຸ່ມ 
- ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຈົດບັນທຶກ
ໂດຍທິມງານວາງແຜນ ທ່ີຖືກແຕ່ງຕັ້ງ 

6/6/2013 
8:00 
 –  

16:00 

- ການກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ 
ຂອງຂະແໜງການ ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທ່ີມີ ແລະ 
ປະສົບການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ 

- ລະດົມສະໝອງ 
- ບົດນໍາສະເໜີ PPT 
- ສົນທະນາກຸ່ມ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 51 ຈາກ 130 
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ວັນທີ ເວລາ ຫົວຂໍ້/ເນ້ືອໃນ ວິທີການ/ໝາຍເຫດ 
- ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຈົດບັນທຶກໂດຍ 
ທິມງານວາງແຜນ ທ່ີຖືກແຕ່ງຕັ້ງ 

7/6/2013 
8:00 
 –  

16:00 

- ກໍານົດຍຸດທະສາດ/ວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເພື່ອບັນລຸເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຄາດ
ຫມາຍຂອງການພັດທະນາທ່ີວາງໄວ້ ສໍາລັບ
ແຕ່ລະຂະແໜງການ 

 

- ເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ພ້ອມການນໍາສະເໜີຜົນໄດ້
ຮັບ 

- ປັບປຸງບົດອີງຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງ
ກອງປະຊຸມ 

- ເອກະພາບກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ 

8/6/2013 
8:00 
 –  

16:00 

- ກໍານົດຫົວຂ້ໍແຜນທ່ີພັດທະນາເພີ້ມເຕີມ ທ່ີ
ຈະຕ້ອງສ້າງ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການ 
ເພື່ອນໍາສະເໜີ ຫືຼ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງການ
ພັດທະນາໃນສະເພາະໜ້າ 

- ການສ້າງແຜນທ່ີ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ຂອງທິມງານວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ 

9/6/2013 
8:00 
 –  

16:00 

- ຜ່ານບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ 
- ສະຫຼຸບ 
- ປິດພິທີ 

- ປະກອບຄໍາເຫັນເປີດກວ້າງ 

 

ເນ່ືອງຈາກວ່າກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ມີຫຼາຍຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງເຂ້ົາຮ່ວມ ສະນ້ັນ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ 
ຈະໄດ້ມ ີການນໍາສະເໜີລວມ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນແບບເປີດກວ້າງ ໃສ່ເນ້ືອໃນຂອງການນໍາສະເໜີ ເພ່ືອນໍາໄປປັບປຸງ
ບົດ ໃຫສົ້ມບູນແບບ 

ຂ້ັນຕອນລະອຽດໃນການວິເຄາະບັນຫາ: 

ການວິເຄາະບັນຫາແມ່ນດໍາເນີນໄປ ຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງທິມງານ
ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ ແລະ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານຮອງເຈ້ົາເມືອງ ແລະ ຫຼື ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ. 
   
ການວິເຄາະ ຈະດໍາເນີນໄປໂດຍການນໍາສະເຫນີ ແລະ ສົນທະນາໃນກຸ່ມ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນຂອງຂະແຫນງການທີ່ມີ ປະ
ສົມປະສານກັບການນໍາໃຊ້ແຜນທີ່ ເຂ້ົາຊ່ວຍໃນການວິໄຈ 
 
ຂະບວນການວິເຄາະບັນຫາ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ ດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: 

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

- ກໍານົດ ທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນ ພາຍໃນຂະແຫນງການ ແລະຂະແຫນງການຍ່ອຍ (ຫ້ອງການ/ຫນ່ວຍງານ/ພາກ
ສ່ວນ) ຕາມລໍາດັບ 

- ກໍານົດ/ສ້າງ ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບຂະແຫນງການ ພາຍໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂ້າງຫນ້າ ໂດຍອີງໃສ່
ບັນຫາ, ທ່າແຮງ ທີໄ່ດ້ຈາກການວິເຄາະ ບົນພ້ືນຖານຂອງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ປະສົບ
ການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງຜ່ານມາ 

- ສ້າງຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຕາມບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາທ່ີໄດ້ກໍານົດຂ້ຶນ ເພ່ືອ
ບັນລຸເປ້ົາຫມາຍ/ຄາດຫມາຍ ຂອງຂະແຫນງການ 

- ກໍານົດຫົວຂ້ໍ ສໍາລັບການກະກຽມສ້າງແຜນທີ່ເພ້ີມເຕີມ ທີສ່າມາດຮັບໃຊ້ ແລະຕອບສະຫນອງບຸລິມະສິດ ໃນ
ການພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ 



 

ຫນ້າ 52 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ຫມາກຫົວໃຈຫລັກ ຂອງຂະບວນການວິໄຈຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວນ້ີ ຄືການມີສ່ວນເຂ້ົາຮ່ວມຂອງທຸກຂະແຫນງການ ໃນການວິ
ເຄາະຂ້ໍມູນຂອງຂະແຫນງການດ່ຽວ, ເຊ່ິງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ, ສົນທະນາ, ປະກອບ
ຄໍາຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ, ອັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ມາ ເຊ່ິງການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປະສົມປະສານແຕ່ເບ້ືອງຕົ້ນ, ສຸດທ້າຍກ່ໍຈະ
ໄດ້ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາລວມທີ່ມຈຸີດສຸມ ກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປ້ົາຫມາຍອັນດຽວກັນ ຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ຜົນ
ກະທົບທີ່ແທ້ຈິງ ແທນທີຈ່ະສ້າງແຜນຂອງຂະແຫນງການຂອງໃຜມັນ ໂດຍບ່ໍມີການປະສົມປະສານ ແລະການບັນລຸເປ້ົາ
ຫມາຍຮ່ວມ ຄືໄລຍະຜ່ານມາ 

ການວິເຄາະບັນຫາ 

ການວິເຄາະບັນຫາ ແມ່ນຂ້ັນຕອນທີ່ເປັນລະບົບ ໃນການປະເມີນການຍອມຮັບ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບບັນຫາ ຂອງ
ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດ່ັງກ່າວ ໃນແບບວິທີທີ່ແນ່ນອນ ເພ່ືອຊອກຫາ ສາເຫດ, ຜົນ
ສະທ້ອນ ຂອງບັນຫາ ແລະ ການສ່ົງຜົນກະທົບເຊ່ິງກັນ ແລະກັນ ທັງແບບທິດທາງດຽວ ແລະສອງສ້ົນ ລະຫວ່າງບັນ
ຫາດ້ວຍກັນ ຈາກຈຸດຢືນຂອງກຸ່ມຄົນຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ແລະຫລາຍແງ່ມູມ 

ການວິເຄາະບັນຫາ ປະກອບດ້ວຍ 2 ບາດກ້າວຫລັກຄື: 
- ການກໍານົດບັນຫາ: ຊອກຫາບັນຫາ ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ 
- ການວິເຄາະບັນຫາ (ເປັນລາຍລະອຽດ): ວິທກີານ ໃນການກໍານົດ/ຊອກຫາ ການພົວພັນ ແລະການສ່ົງຜົນກະ

ທົບ ລະຫວ່າງ ບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນ ຂອງບັນຫານ້ັນແບບຕ່ອງໂສ້ “ບັນຫາ-ສາເຫດ-ຜົນ
ສະທ້ອນ�  

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ ໃນລະຫວ່າງການລະດົມຄວາມຄິດ ຈະຕ້ອງຊອກຫາຫລາຍໆ ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, 
ແລ້ວຈ່ຶງຈັດບຸລິມະສິດ ອີງຕາມຄວາມຮ້າຍແຮງ, ຄວາມຖີ່ ແລະຂອບເຂດຄອບງໍາຂອງບັນຫາ, ໃນຕອນທ້າຍ ຕ້ອງໄດ້
ຮ່ວມກັນ ຄ້ົນຄິດ ເພ່ືອຊອກຫາວິທີທາງ/ທດິທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບນໍາໄປເປັນບຸລິມະສິດ
ໃນການພັດທະນາ 

ສັງລວມຂ້ັນຕອນ ໃນການວິເຄາະບັນຫາ 

ຄໍາອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະທ່າແຮງ 

1. ບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ກິດຈະກໍາທັງຫມົດທີ່ໄດ້ມາ ຈະຕ້ອງຕິດພັນໂດຍກົງ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ ເຖິງ 
ສ່ິງທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບມາຮັບໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາ ສ້າງລາຍຮັບ ເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ 

2. ຄວນເລ່ັງໃສ່ 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 
ກ່ິງໄມ້ບັນຫາ  

4. ຕ້ອງແຍກ “ບັນຫາ” ແລະ ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ 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
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 53 ຈາກ 130 
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 ບັນຫາທັງຫມົດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອັນດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ ຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕາມລໍາດັບ ແຕ່ຮ້າຍ
ແຮງ ໄປຫາ ຕໍ່າ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂ ເປັນໄປຕາມລໍາດັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ 

 ການສ້າງປະໂຫຍກບັນຫາທີ່ດີ ຄວນປະກອບມີ “ຜົນສະທ້ອນ ພ້ອມສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເຫດການດັ່ງກ່າວ 
ເກີດຂຶ້ນ”  ຕົວຢ່າງ: ການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດສັດໃຫຍ່ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ  ຍ້ອນ””ລະບົບຕາ
ຫນ່າງ ສັດຕະວະແພດ ຍັງບ່ໍທົ່ວເຖິງ (ບ່ໍມີສັດຕະວະແພດຄົບທຸກບ້ານ) 

5. ຍັງເກີດຄວາມສັບສົນໃນການເຂ້ົາໃຈຄໍາວ່າ “ທ່າແຮງ” 
1. ທ່າແຮງ (ທ່າແຮງບົ ່ມຊ້ອນ) ບໍ່ແມ່ນທຸກສິ ່ງຢ່າງທີ ່ມີພາຍໃນບ້ານ ແຕ່ແມ່ນສິ ່ງພົ ້ນເດັ ່ນທີ່ມີ ເມື ່ອ

ປຽບທຽບກັບບ້ານອ່ືນ, ຫລື ສ່ິງທີ່ມີ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບກິດຈກໍາ ແຕ່ບ່ໍທັນຖືກນໍາໃຊ້ ຫລື ນໍາໃຊ້ແລ້ວ 
ບາງສ່ວນ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຂຸດຄົ້ນ ນໍາມາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຊອກຫາທາງອອກ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີ 
ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພັດທະນາ ໃຫ້ຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຈົນ  

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
ບ່ົມຊ້ອນທັງຫມົດທີ່ມີພາຍໃນບ້ານ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ຫລືວາງກິດຈະກໍາລະອຽດ 
 ຍຸດທະສາດ ຈະຕ້ອງຫຍໍ້, ສະເພາະເຈາະຈົງ, ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກວມເອົາຫມົດ 

ເນ້ືອໃນ (ເປ້ົາຫມາຍທີ່ຢາກບັນລຸ, ແລະ ວິທີການ ທີ່ຈະເຮັດ)  
 ບ່ໍຄວນຂຽນຫລາຍ ຈົນຂາດເນື້ອໃນ, ການສ້າງພຽງແຕ່ 1 ຍຸດທະສາດ ຕໍ່ 1 ຫນ່ວຍງານ/ຫນ້າວຽກ 

ແມ່ນຖືວ່າ ພຽງພໍແລ້ວ 
 
ການກໍານົດບຸລິມະສິດ ຂອງການພັດທະນາ 

ຕົວຢ່າງ ຂອງຂ້ັນຕອນໃນການກໍານົດບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ: 

- ຂຽນລາຍການ ບັນດາທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນ ທີ່ກໍານົດໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍລາຍການປີກຍ່ອຍຂອງມັນ (ບົນພ້ືນຖານຂອງ
ການວິເຄາະ ທີເ່ລ່ັງໃສ່ ບັນຫາ-ທ່າແຮງ) ຕົວຢ່າງ: ບ່ອນໃດທີ່ຈຸດປະສົງຂອງການວິເຄາະ ຫາກເລ່ັງໃສ່ການ
ເພ້ີມຂ້ຶນຂອງລາຍຮັບ, ຈະຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະຕະຫລາດ ແລະເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ
ທາງເລືອກ ທາງດ້ານວິຊາການ 

- ປະເມີນທາງເລືອກ ຂອງຂະແຫນງການ ໂດຍມີການພິຈາລະນາ ເງ່ືອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ວິພາກເສດຖະ
ກິດ) ແລະນະໂຍບາຍຂອງການພັດທະນາ. ໂດຍເລ່ັງໃສ່ຂະແຫນງການບຸລິມະສິດ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ກ່ຽວພັນໂດຍກົງ ກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການພັດທະນາ 

ໃນຕອນທ້າຍ ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ຂອງຂະແຫນງການ ຈະຕ້ອງສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານຂອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂະ
ບວນການວິເຄາະບັນຫາ.  ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ ກ່ໍຕ້ອງໄດ້ຂຽນລາຍການ ແລະຈັດອັນດັບທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ນ້ັນມາພ້ອມ (ອີງໃສ່ງົບປະ
ມານທີມ່ີ, ຈໍານວນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຂະລາກອນ ແລະ ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານຂ້ັນ
ສູນກາງ ກ່ໍຄືຂອງແຂວງ) 

    



 

ຫນ້າ 54 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ບາດກ້າວ 2: ການວິເຄາະສະພາບການຂອງເມືອງ ແບບສະຫະຂະແຫນງການ 
ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື  SWOT  

ອະລໍາພະບົດ 
SWOT ແມ່ນນ່ຶງ ໃນເຄ່ືອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການວິໄຈສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເມືອງ ໃນປັດຈຸບັນ (ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ) 
ແລະ ແນວໂນ້ມ, ທ່າອ່ຽງ ຫລືມະໂນພາບລວມຂອງເມືອງ ທີ່ຢາກໃຫເ້ປັນ ຫລືຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ.  ຈຸດແຂງ (S) 
ແລະ ຈຸດອ່ອນ (W) - ເປັນການບັນລະຍາຍ ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນຂອງເມືອງ ໃນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ; ໂອກາດ 
(O) ສ່ິງກົດຫນ່ວງ (T) - ເປັນການບັນລະຍາຍສະພາບການໃນອະນາຄົດ ເຊ່ິງໃນຕອນທ້າຍ ແມ່ນເພ່ືອຊອກຫາວິທີທາງ 
ໃນການແກ້ໄຂ ຫລືປັບປຸງສະຖານະການດ່ັງກ່າວໃຫ້ດີຂ້ຶນ.  ເຄ່ືອງມືນ້ີ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການວິໄຈແບບເອກະລາດ ພຽງ
ຜູ້ດຽວກ່ໍໄດ້ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງກຸ່ມ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ.  ການວິໄຈດ່ັງກ່າວ ແມ່ນດໍາເນີນໄປຕາມ 4 ເງ່ືອນໄຂ ຫລືມາດຖານຄື: ຈຸດດີເດ່ັນ (Strength),  ຈຸດອ່ອນ 
(Weaknesses), ໂອກາດ (Opportunities) ຫລື ທ່າແຮງ, ແລະ ອຸປະສັກ/ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ/ຄວາມສ່ຽງ (Threats) 
ຂອງຂະບວນການພັດທະນາໃນເມືອງ ຫລື ລະບົບໃດນຶ່ງ, ເພ່ິນໃຊ້ SWOT ເພ່ືອວິໄຈລະບົບໃດນ່ຶງ ໃນຫລາຍຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ຫລາຍລະດັບເງ່ືອນໄຂ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນ:  

 ລະດັບເຂດແຄວ້ນ (ພາກ, ແຂວງ, ເມືອງ) 
 ລະດັບຊຸມຊົນ (ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ) 
 ລະດັບຄົວເຮືອນ 
 ລະດັບການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຜລິດຕ່າງໆ (ຂະແຫນງການ) 

ແຕ່ໃນບົດນ້ີ ຈະເວ້ົາເຖິງ ການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືນ້ີ ໃນການວິເຄາະສະຖານະການຂອງເມືອງ ຈາກຫລາຍທິດທາງ ແລະ ຂະ
ແຫນງການ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ  
ເນ່ືອງຈາກວ່າ SWOT ເປັນເຄ່ືອງມືທີຈ່ະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພາບລວມ ໃນເມືອງຂອງທ່ານ, ສະ
ນ້ັນ ຜູ່ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການວິເຄາະນ້ີ ຕ້ອງແມ່ນທຸກຂະແໜງການ ທີກ່່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເມືອງຄື:  

- ເຈ້ົາເມືອງ/ຮອງເຈ້ົາເມືອງ 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ 
- ຕົວແທນຈາກບັນດາຫ້ອງການ ວິຊາການທີກ່່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ ພາຍໃນເມືອງ 
- ຕົວແທນ ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ (ເຊ່ັນ: ສະພາການຄ້າ) 
- ຕາງໜ້າ ຫຼືຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການ/ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ 

ໄລຍະເວລາ 
- ປະມານ ເຄ່ິງວັນ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ກະດານປັກເຂັມ 2 ອັນ,  
- ກະດານທໍາມະດາ ຕິດເຈ້ັຍໄດ້ 1-2 ອັນ 
- ເຈ້ັຍ Flipchart ພ້ອມຂາຕ້ັງ, ບັດຄວາມເວ້ົາ 4 ສີ, ບິກຂຽນເຈ້ັຍ, ເຂັມປັກກະດານ, ສະກັອດເທັບໃສ ແລະ 

ສະກັອດຫນັງໄກ່ ຕິດເຈ້ັຍບັດຄວາມເວ້ົາ, ມດີຕັດ ຕັດສະກັອດ  
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- ຄໍາອະທິບາຍ/ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການວິເຄາະແບບ SWOT ສໍາລັບແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກຄົນ, ພ້ອມ
ຕົວຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ) ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ເຂ້ົາໃຈງ່າຍຂ້ຶນ 

- ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະເລ້ືອງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພ່ືອປະກອບການເຮັດບົດຝຶກຫັດ ແລະການວິ
ເຄາະ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຄວນມີຄອມພິວເຕີ້ ແລະເຄ່ືອງສາຍພາບ ເພ່ືອນໍາສະເໜີແຜນທີ່ການປົກຄອງຂອງເມືອງ ແລະ ແຜນທີ່
ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ.  ພ້ອມນ້ີ ກໍຄວນມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ ເພ່ືອເກັບກໍາພາບການເຄ່ືອນໄຫວ, ບັນທຶກ
ການນໍາສະເໜີຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ເພ່ືອນໍາໄປປະກອບບົດລາຍງານ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ກ່ອນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຕ້ອງມກີານກະກຽມລາຍຊື່ ຜູ່ທີ່ຈະເຂ້ົາຮ່ວມ ເພ່ືອກຽມແຈ້ງເຊີນ, ໝາຍວ່າ ຜູ່ເຂ້ົາຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຮັບບັດແຈ້ງເຊີນ ພ້ອມດ້ວຍວາລະກອງປະຊຸມ ທີ່ເຊັນໂດຍທ່ານ ເຈ້ົາເມືອງ ຫຼື ຮອງ ລ່ວງໜ້າ  

ກອງປະຊຸມ ຈະເລ້ີມໂດຍການເປີດພິທີຂອງທ່ານເຈ້ົາເມືອງ, ຫຼັງຈາກນ້ັນ ກໍແມ່ນການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ວາ
ລະ, ວິທດໍີາເນີນງານ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ ໃຫຜູ່້ເຂ້ົາຮ່ວມຊາບ 

ກ່ອນລິເລ້ີມການວິເຄາະຕົວຈິງ ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງຫມົດ ເຂ້ົາໃຈລະອຽດ ກ່ຽວ
ກັບຂ້ັນຕອນ ແລະວິທກີານຕົວຈິງໃນການວິເຄາະແບບ SWOT, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ້ອງຈໍາແນກໃຫ້ຮູ້ ຄວາມແຕກຕ່າງ 
ລະຫວ່າງ ຈຸດອ່ອນ ແລະຂ້ໍກົດຫນ່ວງ, ຈຸດແຂງ ແລະໂອກາດ ພ້ອມທັງສາເຫດ ວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງນໍາໃຊ້ວິທີການດ່ັງກ່າວ
ນ້ີ ໂດຍການອະທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄວາມຫມາຍ ແລະແນວຄວາມຄິດ: 

ຈຸດແຂງ Strengths:  

- ສະແດງເຖິງສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ເຊ່ິງເປັນນ່ຶງ ໃນຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນ
ການບັນລຸຈຸດປະສົງໄດ້.  ຈຸດແຂງໃນທີ່ນ້ີ ອາດຫມາຍເຖິງ: ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ, ຄວາມຕ່ືນຕົວ, ທັກ
ສະ, ຯລຯ, ຈຸດແຂງ ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຂຸດຄ້ົນທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດທີບ່ົ່ມຊ້ອນມານໍາໃຊ້ໄດ້ອີກ 

- ຈຸດດີ ຫມາຍເຖິງ ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີມ່ີ ພາຍໃນແຂວງ, ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ, ຊຸມຊົນ ຫລື ໃນຂະ
ແຫນງການ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມພ້ອມ, ຄວາມດຸຫມັ່ນ ຈູບຈ້າວຫ້າວຫັນ ການປະ
ກອບສ່ວນຢ່າງເຂ້ັມແຂງຂອງຊາວບ້ານ, ຕະຫລອດຮອດບັນດາປັດໄຈກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ທີສ່າມາດນໍາມາໃຊ້ ປະ
ກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບ ຫລືຂະບວນການພັດທະນາເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ
ແລະສ່ົງຜົນສະທ້ອນອັນດີ ຕໍ່ຜະລິດຖະພາບ (Productivity), ສະຖຽນລະພາບ ຫລືຄວາມຄົງຕົວ 
(Stability), ຄວາມຍືນຍົງ (Sustainability), ແລະ ຄວາມສະເຫມີພາບ (Equitability) ຂອງລະບົບ, ເຊ່ິງ
ຫມາຍຄວາມວ່າ ສ່ິງທີມ່ີຢູ່ແລ້ວ ຫລືດີແລ້ວ 

ຈຸດອ່ອນ Weaknesses:  

- ສະແດງເຖິງສະພາບການໃນປັດຈຸບັນເຊ່ັນກັນ ຄືກັບຈຸດແຂງ ແຕ່ເປັນຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານລົບ ທີ່ສ່ົງຜົນກະ
ທົບທີ່ບ່ໍດີ ຕໍ່ການບັນລຸຈຸດປະສົງ.  ຈຸດອ່ອນ ອາດຫມາຍເຖິງ ຂ້ໍຈໍາກັດດ້ານການເຮັດສ່ິງໃດນຶ່ງ, ຂາດທັກສະ 
ແລະເຕັກນິກ, ຂາດແຫລ່ງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂອກາດ, ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການວາງ
ແຜນ, ແລະຂ້ໍຈໍາກັດທາງດ້ານປະສົບການ.  ຈຸດອ່ອນ ສ່ົງຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕໍ່ການຂຸດຄ້ົນ ແລະນໍາໃຊ້ໂອ
ກາດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ຫລືໃນອະນາຄົດ ໃຫ້ມີປະສິດທຜົິນຫນ້ອຍລົງ 

- ຈຸດອ່ອນ ຍັງຫມາຍເຖິງບັນດາປັດໄຈ ທີ່ເກີດຂ້ຶນຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີ ເຊ່ິງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຈຸດດີ ຫລືສ່ົງຜົນສະທ້ອນ 
ດ້ານລົບຕ່ໍລະບົບ ເປັນຕ້ົນວ່າການຂາດເຂີນທາງດ້ານແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ, ບຸກຂະລາກອນ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ຊໍານານ, ການຖືເບົາຕໍ່ຫນ້າທີ່, ການບ່ໍເປັນເຈ້ົາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມທີອ່່ອນແອໃນຂະບວນການ ຕັດສິນໃຈ
ຕ່າງໆ 
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ໂອກາດ Opportunities:  
- ປັດໄຈພາຍນອກ ທີເ່ປັນປະໂຫຍດ ແລະຄາດວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫເ້ຮົາບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະເປ້ົາຫມາຍໄດ້ 

ໃນອະນາຄົດ.  ເມື່ອເວ້ົາເຖິງໂອກາດໃນທີ່ນ້ີ ແນ່ນອນວ່າເຮົາເວ້ົາເຖິງຈຸດເດ່ັນທີ່ໄດ້ປຽບ ເມື່ອປຽບທຽບກັບ
ເມືອງອ່ືນທີເ່ຂົາເຈ້ົາບ່ໍມີ ເຊ່ິງສ່ິງນ້ີ ເປັນສ່ິງທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຂຸດຄ້ົນເອົາມານໍາໃຊ້ ຮ່ວມກັບທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນທີ່ມີ ໃນ
ການແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ 

- ໂອກາດ ຍັງຫມາຍເຖິງທາງເລືອກ ຫລືຄວາມອາດສາມາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນການນໍາໃຊ້ຈຸດດີ (ແຫລ່ງຊັບພະຍາ
ກອນ) ຂອງລະບົບທີມ່ີ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ຫລື ວິທີການໃນການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ດັດແປງຈຸດ
ອ່ອນ/ບັນຫາ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະເປ້ົາຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພ່ືອພັດທະນາເຮັດໃຫ້ລະ
ບົບ, ສັງຄົມ ຫລື ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຸ່ມເປ້ົາຫມາຍ ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ 

ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ແລະສ່ິງທ້າທາຍ Threats:  
- ເປັນປັດໄຈພາຍນອກ ທີສ່າມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍການປະຕິບັດງານ ຫລືການນໍາໃຊ້ໂອກາດ ແລະທ່າແຮງທີ່ມີ 

ໃນອະນາຄົດ.  ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ບ່ໍສະເພາະແຕ່ເປັນຜົນກະທົບທາງລົບເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຍັງເປັນສ່ິງ
ທ້າທາຍຕ່ືມອີກ 

- ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ຍັງຫມາຍເຖິງບັນດາປັດໄຈທ່ີກົດຫນ່ວງ, ຫນີບຮັດ ຫລືຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ໂອກາດ ໃນການປັບປຸງ 
ເຄ່ືອນໄຫວ ຫລືດໍາເນີນວຽກງານຂອງລະບົບ, ເຊ່ິງເປັນບັນຫາທ່ີນັກວາງແຜນ (ຕັດສິນໃຈ) ບ່ໍສາມາດທີ່ຈະແກ້
ໄຂໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງຫາວິທີທາງຫລີກເວ້ັນ ຫລືຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ຫນ້ອຍລົງເທົ່າທີ່ ເປັນໄປໄດ້ 

 
ຮູບສະແດງທີ 11: ການວິເຄາະ SWOT 
 

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຮູບສະແດງລຸ່ມນ້ີ ເພ່ືອປະກອບການອະທບິາຍໄດ້: 
 
ສະພາບການ ປັດຈຸບັນ 
Description of status quo (present) 

ມະໂນພາບ ຫລືສະພາບຂອງເມືອງໃນອະນາຄົດ 
Perspectives in the future 

ຈຸດດີ:  

 

ປະເດັນ ຫລື ສ່ິງດີໆ ທີມ່ີໃນ ປັດຈຸບັນ 

 

ປັດໄຈພາຍໃນ, ສະພາບການຕົວຈິງ ໃນປັດຈຸບັນ 

 

ໂອກາດ (ເງື່ອນໄຂ ແລະທ່າແຮງ) 

ປັດໄຈພາຍນອກ, ແນວໂນ້ມ, ທ່າອ່ຽງ, ສະຖານະການ ທີ່
ສ່ົງຜົນກະທົບອັນດີ ຫລືສາມາດເປັນທ່າແຮງ ໃຫ້ແກ່ການ
ພັດທະນາ ເພ່ືອ: 

>ສ່ົງເສີມ ຈຸດດີທີ່ມີຢູ່ ໃຫ້ເປັນໂອກາດ 

>ດັດແປງ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ທີ່ຄົງຄ້າງ 

>ສ້າງແຜນປະຕິບັດທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາ 

>ສ້າງ ແລະ ສ່ົງເສີມຜລິດຕະພັນໃຫມ່ 

>ຮູ້ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ປ່ຽນອຸບາດໃຫ້ເປັນທ່າແຮງ 
ເພ່ືອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກສ່ິງທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ 

ຈຸດອ່ອນ: 

ປັດໄຈພາຍໃນ, ສ່ິງບ່ໍດີ, ຂ້ໍຂາດຕົກບົກພ່ອງ  

ໃນປັດຈຸບັນ 

ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ (ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ) 

ປັດໄຈພາຍນອກ, ທ່າອ່ຽງ/ແນວໂນ້ມດ້ານລົບ ທີ່ສ່ົງຫລື 
ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານອ່ອນ ຕໍ່ຂະບວນການພັດທະນາ 
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ຂ້ັນຕອນກະກຽມ 

1. ອະທິບາຍຄວາມຫມາຍ ແລະ ວິທກີານໃນການວິໄຈ (ທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະເອກະພາບ ກ່ຽວກັບວິທີການ) 

2. ສົນທະນາ ຂ້ັນຕອນທີ່ຈະວິໄຈ (ຈະເລີ້ມຈາກຈຸດໃດກ່ອນ, ຈະເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອໃຫໄ້ດ້ການມີສ່ວນຮ່ວມສູງສຸດ 
ແລະ ໃຫໄ້ດ້ຄວາມລະອຽດ, ສົມບູນແບບຂອງຂ້ໍມູນ) 

3. ອະທິບາຍວິທີການ ໃນການນໍາໃຊ້ບັດຄໍາເວ້ົາ ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ນ່ຶງບັດ ຂຽນໄດ້ 1 ປະເດັນ/ຄວາມຫມາຍ, ຂຽນໃຫ້
ຫຍ້ໍ 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, ສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນຜ່ານມາ ແລະໃນປັດຈຸບັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນສ່ິງ
ທີ່ຄົນສ້າງ, ຄົນເຮັດຂ້ຶນມາ ຫລືຄົນປ່ຽນແປງທໍາມະຊາດ ສ່ິງທີ່ມີຢູ່ ຫລືສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນ ຈາກການກະທໍາຂອງຄົນ 

f. ໂອກາດ ແລະ ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ: ເປັນບັນຫາກະທົບ ຈາກພາຍນອກ ຫລື ສ່ິງທີຈ່ະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ, ບາງ
ຄ້ັງ ອາດສາມາດເປັນສົມມຸດຖານ ທີ່ຕັ້ງຂ້ຶນມາເອງ (ໂດຍອີງໃສ່ບັນຫາ ແລະສະພາບການປັດຈຸບັນ) ເຊ່ິງຕ້ອງ
ການການພິສູດໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ, ເປັນສ່ິງທີ່ຄົນສົມມຸດມາ ເພ່ືອຢາກໃຫ້ມັນເກີດ ຫລືຈະເກີດຂ້ຶນ 

g. ໂອກາດ ຈະຖກືຜັນປ່ຽນເປັນກິດຈະກໍາ ໂດຍປະລິຍາຍ 

h. ຂ້ໍກົດຫນ່ວງອັນທີ 1  ຈະນໍາໄປສູ່ການຊອກຫາໂອກາດ ອັນທີ 2, ໂອກາດອັນທີ 2 ອາດຈະນໍາໄປສູ່ ຂ້ໍກົດ
ຫນ່ວງ ອັນທີ 2, ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ອັນທີ 2 ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ໂອກາດ ອັນທີ 3 ຂ້ຶນມາອີກ ແລະ ຕໍ່ໄປຕາມ
ລໍາດັບ 

4. ເລ້ີມວິໄຈໄປເທ່ືອລະຈຸດ ແຕ່ລະປະເດັນ ອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ແຕ່ລະປະເດັນຈະວິໄຈແບບຕ່ອງໂສ້ 
ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງ, ຄວາມສໍາພັນ ແລະການສ່ົງຜົນກະທົບ ເຊ່ິງກັນ ແລະກັນ ຂອງ 4 ອົງປະ
ກອບ ໃນປະເດັນນ້ັນໆ, ຈາກຈຸດດີ ແລ້ວ ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ; ສໍາເລັດ ປະເດັນທ ີ1 ແລ້ວ ຈ່ຶງ
ກ້າວໄປຫາປະເດັນທີ 2, ແລະ 3 ຕາມລໍາດັບ 

 ກ່ອນອ່ືນ ກໍານົດສະພາບການ, ເງ່ືອນໄຂ ວ່າທ່ານຈະເລ້ີມວິໄຈສະພາບການ ຈາກດ້ານໃດ (ຫນ້າວຽກ, 
ຂະແຫນງ) ຂອງເມືອງ, ແຕ່ໂດຍທ່ົວໄປ ຈະເລີ້ມຈາກສະພາບລວມຂອງເມືອງ ແລ້ວຈ່ຶງໄປເວ້ົາດ້ານອ່ືນ 
ຕາມລໍາດັບ 

1. ເລ້ີມຈາກການກໍານົດ, ຊອກຫາ ຈຸດດີ ທີ່ມຂີອງເມືອງ ຫລື ຂ້ໍດີໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ 
ການສ່ົງເສີມ, ພັດທະນາ, ການສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ 

2. ໄປຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີ ຕ້ອງຊອກຫາ ຈຸດອ່ອນ ຫລື ຂ້ໍຄົງຄ້າງ ທີ່ຕາມມາ (ເຫມືອນເງົາຕາມຕົວ) 

3. ກໍານົດ, ຊອກຫາໂອກາດ (ຫລື ສ່ິງທີ່ໃນເມືອງຂອງທ່ານ ມີ ຫລື ມີຫລາຍເປັນພິເສດ ເມື່ອທຽບກັບ 
ເມືອງອ່ືນ) ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂ ຈຸດອ່ອນ ທີ່ມີ ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ 

4. ກໍານົດ, ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງ ຫລື ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ທີ່ອາດສ່ົງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ໂອກາດ ເຂ້ົາໃນ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ.  ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສ່ຽງອັນທໍາອິດ ທີ່ກໍານົດ, ບາງຄັ້ງ ຈະເຮັດໃຫທ້່ານສາມາດ
ກໍານົດ ຫລື ມອງເຫັນໂອກາດອັນໃຫມ່ ປະກົດຂ້ຶນຕາມມາ, ເຊ່ິງທ່ານສາມາດ ທີ່ຈະໃຊ້ສ່ິງດ່ັງກ່າວ
ນ້ັນ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຄາດຄະເນ ຄ້ົນຄິດລ່ວງຫນ້າ, ກຽມພ້ອມຮັບມກັືບສ່ິງທ້າທາຍ ທີ່ອາດ
ເກີດຂ້ຶນໄດ້ອີກຕື່ມ ຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ບາດກ້າວ ລ່ວງຫນ້າ (ຫມາຍວ່າ ທ່ານສາມາດຫມູນໃຊ້ວິກິດການ 



 

ຫນ້າ 58 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ໃຫ້ເປັນໂອກາດທີ່ສຸກງອມ ເພ່ືອກ້າວກະໂດດຂ້ັນ ໄປສູ່ທາງອອກທີ່ເຫມາະສົມ).  ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, 
ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ເປັນເງ່ືອນໄຂທ່ີບັງຄັບໃຫທ້່ານຕ້ອງຄ້ົນຄິດ ໃນການຊອກຫາທາງອອກ ເປັນແບບລະ
ບົບຕ່ອງໂສ້ ເຊ່ິງສາມາດນໍາທ່ານ ໄປສູ່ ວິທີການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 

i. ປະເດັນທ ີ1: ເລ້ີມຈາກຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 

ii. ປະເດັນທ ີ2: ເລ້ີມຈາກຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 

iii. ປະເດັນທ ີ3: ເລ້ີມຈາກຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 

 ຈຸດອ່ອນທີ່ສະເຫນີມາ ຈະຕ້ອງກ່ຽວພັນກັບຈຸດດີ ທີ່ສະເຫນີໄປແລ້ວ 

 ໂອກາດທີສ່ະເຫນີມາ ຈະຕ້ອງກ່ຽວພັນກັບຈຸດອ່ອນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວ 

 ຄວາມສ່ຽງ ກ່ໍຕ້ອງກ່ຽວພັນກັບປະເດັນທີ່ໄດ້ກ່າວມາ ໃນຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະໂອກາດທີ່ມີ ຢ່າງ ຕໍ່ເນ່ືອງ 
ແບບຕ່ອງໂສ້ 

 ຖ້າຄຶດບ່ໍອອກ ໃຫ້ເລ້ີມຈາກປະເດັນທໍາອິດ (ອັນໃດກ່ໍໄດ້) ທີ່ຄິດອອກ, ແລ້ວປະເດັນທໍາອິດ ຈະນໍາທ່ານ 
ໄປສູ່ປະເດັນທີ ສອງ ແລະ ປະເດັນຕ່ໍມາຕາມລໍາດັບ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ 

 ຫລັງຈາກສໍາເລັດ ທັງຫມົດແລ້ວ ຈ່ຶງຈັດລຽງລໍາດັບຄືນໃຫມ່ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ 
ເພ່ືອປະກອບເຂ້ົາຕາຕະລາງສຸດທ້າຍ 

ຂ້ັນຕອນດໍາເນີນງານ 

1. ແຈກບັດ ແລະບິກ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນ (ເທື່ອລະສີ), ແລ້ວເກັບມາຕິດໃສ່ກະດານ ແລະສັງລວມ, ຈັດກຸ່ມ 

2. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຕ້ອງຕິດເຈັ້ຍໃສ່ກະດານ ແລ້ວສົນທະນາກັບກຸ່ມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວ
ກັບ ເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະບັດ ທີ່ຂຽນມາໃຫ້ລະອຽດ, ຈັດລຽງ ແລະເຕົ້າໂຮມ, ສັງລວມເນື້ອໃນຂອງບັດທີ່ຄື
ກັນ ເຂ້ົາເປັນອັນດຽວ ຫລືກຸ່ມດຽວ;  

3. ຖ້າຈໍາເປັນ ອາດເຈາະຈີ້ມສອບຖາມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບບັດທີ່ບໍ່ລະອຽດ ຫລື ກວມລວມໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງ
ຄືນຕ່ືມ, ເມື່ອໄດ້ຄວາມຫມາຍທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວ ອາດຂຽນບັດນ້ັນຄືນໃຫມ່ ໃຫ້ເປັນບັດທີ່ສົມບູນ 

4. ບັດທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນ ແຕ່ຄາດວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນຕໍ່ໄປ ໃຫ້ຮັກສາໄວ້ 
ຫລື ຕິດໄວ້ໃນກະດານໃຫມ່ຕ່າງຫາກ (ຫລື ດ້ານລຸ່ມຂອງກະດານ ທີ່ກໍາລັງໃຊ້ງານຢູ່) 

5. ບັດທີ່ມີຄວາມຫມາຍຄ້າຍຄືກັນ ໃຫ້ເອົາໄວ້ດ້ານລຸ່ມກະດານ ຂອງປະເດັນນ້ັນ 

6. ກວດຄືນ ການຈັດກຸ່ມບັດທັງຫມົດ ວ່າກວມເນື້ອໃນອັນດຽວກັນບໍ່, ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຍກອອກເປັນປະເດັນ
ຍ່ອຍ ຕໍ່ໄປບ່ໍ? (ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການວິໄຈ ສອດຄ່ອງ ແລະງ່າຍຂ້ຶນ) 

7. ບໍ່ເອົາບັດຖິ້ມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖາມຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ບໍ່ຖາມຄໍາວ່າ: ແມ່ນໃຜຂຽນບັດນີ້? ແຕ່ໃຫ້
ຖາມວ່າ: ບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜສາມາດໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ອະທິບາຍເນື້ອໃນຂອງບັດນີ້ໄດ້ ແທນ, 
ເພາະສຸພາບກວ່າ ແລະບ່ໍສ້າງຄວາມນ້ອຍໃຈ ຫລືຜິດຫວັງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂຽນບັດນ້ັນ 

8. ໃນຕອນທ້າຍ, ເນື້ອໃນຄວາມຫມາຍໃນບັດ ຈະປະກອບ ສັງລວມ ແລະຂຽນຄືນໃຫມ່ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍກທີ່
ສົມບູນ ແລະສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ຄວາມຫມາຍທີ່ຄົບຖ້ວນ 

 

 

 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 59 ຈາກ 130 
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ຕົວຢ່າງລຸ່ມນ້ີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ປະກອບການອະທິບາຍ SWOT: 

ຈຸດແຂງ: 

- ມີຕາຫນ່າງບໍລິການ ດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະໂຮງໝໍ ສຸກສາລາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດ
ຖານຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກວມ 95% ຂອງຈໍານວນບ້ານພາຍໃນເມືອງ 

- ມີລະບົບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ (ໄຟຟ້າ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເສ້ັນທາງ) 
ກວມ 80% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງຫມົດ ພາຍໃນເມືອງ 

ຈຸດອ່ອນ: 

- ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຍັງບ່ໍທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເນ່ືອງຈາກພະນັກງານ
ໃນລະດັບບໍລິຫານ ມີບ່ໍພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈໍານວນພະນັກງານວິຊາ
ການ ມີຈໍາກັດ 

- ການບັງຄັບໃຊ້ຂ້ໍກໍານົດ, ກົດລະບຽບ ແລະກົດຫມາຍ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດບ່ໍໄດ້ດີ, ແລະຍັງບ່ໍທັນມີ
ຜົນສັກສິດເທົ່າທີ່ຄວນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແຫນງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ 

ໂອກາດ: 

- ມີເນ້ືອທີ່ຫວ່າງເປ່ົາກວ້າງຂວາງ (ປະມານ 40,000 ເຮັກຕາ) ທີ່ສາມາດສັບຊ່າວ, ບຸກເບີກ ເປັນເນ້ືອທີນ່າ ສໍາ
ລັບຜະລິດເຂ້ົາໃຫ້ກຸ້ມກິນໃນທົ່ວເມືອງ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້ 

- ມີແຫລ່ງວັດຖຸບູຮານ, ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງຊົນເຜ່ົາ ອັນເປັນເອກະ
ລັກທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຫລາຍກວ່າ 5 ເຜ່ົາ ທີສ່າມາດພັດທະນາໃຫ້ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ເມືອງໄດ້ 

ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ: 

- ປັດໄຈທາງດ້ານພູມສັນຖານ ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ ທັງເປັນສິ່ງກົດຫນ່ວງຖ່ວງດຶງ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພັດທະນາ 
ເປັນໄປໄດ້ຊັກຊ້າກວ່າເມືອງອື່ນ (ເຂດພູດອຍກວມ 98%, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
ເມືອງອ່ືນ ແລະບ່ໍມີເສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖິງ ເຂດທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວດ່ັງກ່າວ) 

- ການຂະຫຍາຍຕົວແບບກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການອົບພະຍົບເຂົ້າມາຂອງຄົນ
ຕ່າງຖິ່ນ (ແລະ ຕ່າງດ້າວ) ທີ່ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະການຕິດ
ເຊື້ອ ຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (HIV/AIDS) ຫລາຍຂຶ້ນ, ອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ຈໍານວນແຮງງານຕົ້ນຕໍ 
ທ ໍາການຜະລິດ ຫຼຸດລົງ 
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ບາດກ້າວ 3: ການວິເຄາະລົງເລິກ ຫຼາຍຂະແຫນງການ ແລະ ການຮ່າງແຜນ  

ອະລໍາພະບົດ 
ໃນບາດກ້າວນ້ີ ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຄ້ົນຄວ້າ ກໍານົດທິດທາງຕ້ົນຕໍ ໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຮັບຮອງ ແລະຢ້ັງຢືນຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ.  ການວາງແຜນ ແລະກໍານົດບັນດາບຸລິມະສິດ ທິດ
ທາງຂອງການພັດທະນາທ່ີກ່າວມານ້ັນ ແມນ່ຈະໄດ້ອີງໃສ່ຜົນຂອງການວິໄຈຂ້ໍມູນສະພາບການຕົວຈິງຂອງທິມງານຮັບ
ຜິດຊອບວາງແຜນ ປະສານສົມທົບກັບທິດທາງ, ນະໂຍບາຍອັນເປັນບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, 
ເຊ່ິງສຸດທ້າຍ ຈະໄດ້ນໍາສະເຫນີເປັນເອກະພາບ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ  
- ເຈ້ົາເມືອງ ແລະຮອງເຈ້ົາເມືອງ 
- ຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຜນການ (ຖ້າບ່ໍໄດ້ມີລາຍຊ່ື ຢູ່ໃນທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ) 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ (ລວມທັງທິມງານແຂວງ-ຖ້າຈໍາເປັນ) 
- ຫົວຫນ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທກິານ ແລະຂົນສ່ົງ, ການຄ້າ ແລະຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການຂອງຂະແຫນງການປ່ິນອ້ອມຕ່າງໆ (ຖ້າບ່ໍໄດ້ມີລາຍຊ່ືຢູ່ໃນທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ) 
- ວິຊາການຫຼັກແຫຼ່ງ ຈາກແຕ່ລະຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງເມືອງ 
- ຕາງໜ້າ ຫຼືຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການ/ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ 

ໄລຍະເວລາ 
ໂດຍທົ່ວໄປ ການວິເຄາະນ້ີ ໃຊ້ເວລາບ່ໍເກີນເຄ່ິງວັນ ຫຼື ສູງສຸດ 1 ວັນ (ຂ້ຶນກັບຈໍານວນ, ຄວາມພ້ອມ, ທັກສະຂອງທິມ
ງານອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projector ແລະ ຫນ້າຈໍ, ປາກກາເລເຊ້ີ ສໍາລັບຊ້ີ 
- ເຄ່ືອງຄອມພິວເຕີ້ແບບພົກພາ ທີ່ມີຂ້ໍມູນ ພ້ອມທັງແຜນທີ່ ແລະບົດທີຈ່ະນໍາສະເໜີຄົບຖວ້ນທຸກຂະແໜງການ 
- ສະບັບພິມ ຂອງຕາຕະລາງສັງລວມ ຂ້ໍມູນສະຖິຕິທັງຫມົດ 
- ແຜນທີ່ພ້ືນຖານ ຂອງເມືອງ (ພ້ອມລາຍລະອຽດຂອງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ) 
- ແຜນທີ່ສະເພາະຂະແຫນງການ ອີງຕາມຂ້ໍມູນຂອງຂະແຫນງການທີ່ມີ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ເລ້ີມຕົ້ນໂດຍການນໍາສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການວິເຄາະສະພາບການຂອງຂະແຫນງການ ແລະ ຜົນການວິເຄາະ 
SWOT ໃນລະດັບເມືອງ, ແລ້ວດໍາເນີນການວິເຄາະລົງເລິກ ປຽບທຽບໄປມາແບບຫລາຍທິດທາງ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການ
ສະເຫນີດ່ັງກ່າວ, ປະເດັນທີ່ນໍາມາປຽບທຽບໄດ້ແກ່ ບັນດາບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ ວ່າ
ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນແບບມີຈຸດສຸມແລ້ວບ່ໍ, ຖ້າຍັງມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ ຈະຕ້ອງຫາວິທທີາງແກ້ໄຂ 
ແລະດັດປັບໃຫ້ລົງຕົວ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. 

ຫລັງຈາກນ້ັນ ໃຫ້ນໍາເອົາບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ທີ່ເປັນເອກະພາບແລ້ວນ້ັນ ໄປປຽບທຽບກັບທິດທາງ, ນະໂຍ
ບາຍ ແລະຄາດຫມາຍສູ້ຊົນ ທີ່ກໍານົດໂດຍ ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ 
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ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ນອກຈາກເຈາະຈົງລົງເລິກ ການວິໄຈຂ້ໍມູນແບບປະສົມປະສານແລ້ວ ຍັງເປັນເວທີ ແລະ ເປັນ
ການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມ ແລະແຈ້ງໃຫແ້ກ່ຂະແຫນງການ ວິຊາການຮັບຮູ້ 
ກ່ຽວກັບທິດທາງ ນະໂຍບາຍ ແລະຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຂ້ັນເທິງວາງອອກ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແຫນງການ 
ວິຊາການພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ນໍາເອົາໄປເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດ ແລະແຜນລະອຽດຂອງ
ຕົນເອງ ເພ່ືອປະຕິບັດບັນລຸເປ້ົາຫມາຍ ແລະຄາດຫມາຍດ່ັງກ່າວ 

ສຸດທ້າຍ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນກໍານົດ ແລະເອກະພາບກ່ຽວກັບ ເຂດທ່ີເປັນຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ອີງ
ຕາມພື້ນທີ່ ບົນພ້ືນຖານຂອງຜົນການວິເຄາະທັງຫມົດ ທີໄ່ດ້ດໍາເນີນມາ 

ປະເດັນຫລັກທີ່ເປັນຫມາກຫົວໃຈສໍາຄັນ ຂອງຂ້ັນຕອນດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມລິເລ້ີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ, 
ປັບປຸງການຮ່ວມມື ແລະການປະສານງານທີລົ່ງຕົວ ໂດຍການຫັນປ່ຽນການວາງແຜນແບບຂະແຫນງການທ່ີບ່ໍມີຈຸດສຸມ, 
ມາເປັນການປະສົມປະສານ ແຜນຂອງຂະແຫນງການ ເຂ້ົາເປັນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ທີ່ເປັນ
ເອກະພາບ ແລະມີຈຸດສຸມຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພ່ືອເລ່ັງໃສ່ເພ້ີມປະສິດທພິາບ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງການປະຕິບັດຂະບວນ
ການພັດທະນາ ຮັບປະກັນໄດ້ເປ້ົາຫມາຍໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງລັດຖະບານ (ການພັດທະນາແບບ
ຫມັ້ນຄົງແບບ 4 ມິຕິ ທີເ່ລ່ັງໃສ່ ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບທິດທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກ ແລະປົກປັກຮັກສາ ສ່ິງແວດລ້ອມ) 

ຕົວຢ່າງ:  

ການພັດທະນາກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ (ເສ້ັນທາງ, ຕະຫລາດ) ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫສ້ະຫນັບສະຫນູນ ເຂດຈຸດສຸມທີ່
ຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ; ໂຄງການກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນ ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ ເຂດທີມ່ີການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ ຫລື ມເີສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖິງ, 
ໃນຂະນະດຽວກັນ ການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ ກ່ໍຄວນບ່ໍເປັນການບຸກລຸກປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະປ່າຕົ້ນນ້ໍາ.  ສະຫລຸບ
ແລ້ວ ທຸກກິດຈະກໍາ ຈະຕ້ອງມີການພົວພັນ ສະຫນັບສະຫນູນເຊ່ິງກັນ ແລະກັນ ໃນຂົງເຂດພ້ືນທີ່ຈຸດສຸມອັນດຽວກັນ 
ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ເປ້ົາຫມາຍການພັດທະນາອັນດຽວກັນ ຄືຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງຊາວບ້ານກຸ່ມເປ້ົາຫມາຍທີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້



 

ຫນ້າ 62 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ບາດກ້າວ 4: ການກໍານົດວິສັຍທັດລວມ ສໍາລັບການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ  
ຂອງເມືອງ  

ອະລໍາພະບົດ 
ວິສັຍທັດໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ແມ່ນທິດທາງ ແລະພາບລວມຂອງເມືອງ ທີ່ປະສົງຢາກໃຫ້ເປັນໄປ ຫລືເກີດຂ້ຶນ
ໃນອະນາຄົດ.  ວິສັຍທັດ ຕອບສະຫນອງແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້, ສ້າງສ່ິງຈູງໃຈ ແລະສ່ິງທ້າທາຍ ໃຫແ້ກ່ພະນັກງານ, ບຸກຂະ
ລາກອນ ແລະ ປະຊາກອນພາຍໃນເມືອງ ຕໍແ່ນວຄວາມຄິດ ແລະທ່າອ່ຽງໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ 
ໃນໄລຍະ 10-15 ປີຂ້າງຫນ້າ, ເຮັດແນວໃດ ໃຫມ້ອງເຫັນພາບການເຊ່ືອມຕໍ່ ລະຫວ່າງສະພາບໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະ
ນາຄົດທີ່ຈະແຈ້ງ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ປ່ຽນແປງໄປໃນທາງບວກທ່ີດີກວ່າເກ່ົາ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
ສໍາລັບການສ້າງ/ຮ່າງວິສັຍທັດ ໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງໃນໄລຍະຍາວນ້ັນ ຕ້ອງມີຜູ່ເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍ 7-10 ຄົນ 
ເຊ່ິງຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍອໍານາດການປົກຄອງ, ຂະແຫນງການວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ່ັງນ້ີ:   

- ເຈ້ົາເມືອງ ແລະຮອງເຈ້ົາເມືອງ 
- ຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຜນການ (ຖ້າບ່ໍໄດ້ມີລາຍຊ່ື ຢູ່ໃນທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ) 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ (ລວມທັງທິມງານແຂວງ-ຖ້າຈໍາເປັນ) 
- ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ກະສິກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສ່ົງ, ການຄ້າ ແລະ ຫົວ

ຫນ້າຫ້ອງການຂອງຂະແຫນງການປ່ິນອ້ອມຕ່າງໆ (ຖ້າບ່ໍໄດ້ມີລາຍຊ່ືຢູ່ໃນທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ) 
- ວິຊາການຫຼັກແຫຼ່ງ ຈາກແຕ່ລະຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງເມືອງ 
- ຕາງໜ້າ ຫຼືຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການ/ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ 
- ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ອາດກໍານົດ ແລະນໍາສະເຫນີໂດຍ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຂະແຫນງການ

ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ 

ໄລຍະເວລາ 
ໂດຍທົ່ວໄປ ການວິເຄາະນ້ີ ໃຊ້ເວລາປະມານເຄິ່ງວັນ ຫລື ສູງສຸດ ບ່ໍເກີນ 1 ວັນ (ຂ້ຶນກັບຄວາມພ້ອມຂອງທິມງານ ແລະ 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ຜົນການວິເຄາະ SWOT ແລະ ຂ້ໍມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ 
- ແຜນທີ່ການປົກຄອງ ແລະ ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 

ສະຫນັບສະຫນູນການສົນທະນາ 
- ຕົວຢ່າງ ວິສັຍທັດ ຈາກເມືອງອ່ືນ ຫລືຈາກບົດຝຶກຫັດ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາເຂດ

ແຄວ້ນ (iRM) ຜ່ານມາ 
- ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່, ປາກກາຂຽນເຈ້ັຍ, ບັດຄໍາເວ້ົາ, ກະດານສໍາລັບຕິດເຈ້ັຍບັດຄວາມ ຫລື ສ່ິງອ່ືນທີ່ສາມາດໃຊ້

ທົດແທນກັນໄດ້ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ສ່ິງສໍາຄັນ ທີ່ຕັດສິນຜົນສໍາເລັດຂອງຫນ້າວຽກໃນບາດກ້າວດ່ັງກ່າວນ້ີ ຄືມນັຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ/ຜູ້
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມທີ່ຂ້ອນຂ້າງຊໍານານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ອນການດໍາເນີນງານ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຕ້ອງມີ



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 63 ຈາກ 130 
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ຄວາມສາມາດອະທິບາຍ ແລະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແກ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ຂອງຄໍາວ່າ ວິສັຍທັດ 
ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການນໍາສະເຫນີຕົວຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫທຸ້ກຄົນເຂ້ົາໃຈ ຈ່ຶງຄ່ອຍເລ້ີມດໍາ
ເນີນງານ ຕາມບາດກ້າວດ່ັງນ້ີ: 

 ກ່ອນອ່ືນ ເອກະພາບກ່ຽວກັບຂອບເຂດທາງດ້ານເວລາ ໃນການກໍານົດວິສັຍທັດ ຈະກໍານົດເອົາຮອດປີໃດ? 
 ຕົວຢ່າງ ແຜນ 5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ແມ່ນຮອດປີ 2020, ສ່ວນວິສັຍທັດ ອາດກໍານົດຮອດປີ 2025 ຫລື ໄກກວ່ານ້ັນ 
 ເພ່ືອເປັນການກະຕຸ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນ ອາດໃຊ້ວິທີລະດົມຄວາມຄິດ ດ້ວຍບັດຄໍາເວ້ົາ ໂດຍໃຊ້

ຄໍາຖາມຊ້ີນໍາ ດ່ັງນ້ີ: 
o ທ່ານມີຄວາມປະສົງ ຫລື ຢາກເຫັນພາບເມືອງຂອງທ່ານ ເປັນແນວໃດ ຫລື ພັດທະນາໄປໃນແງ່ໃດ

ໃນອະນາຄົດ? (ຕາມກໍານົດເວລາ ທີໄ່ດ້ຕົກລົງກັນຂ້າງເທິງ) 
o ຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາ ຈະສະແດງອອກມາໃນຮູບໃດ? 

 ຫລັງຈາກນ້ັນ ທິມງານ ແລະຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຕ້ອງສັງລວມ ແລະຄັດຈ້ອນ ແນວຄວາມຄິດທີ່ໄດ້
ຈາກການລະດົມຄວາມຄິດ 

 ນໍາສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບຕ່ໍກອງປະຊຸມ ເພ່ືອປະກອບຄໍາເຫັນເພ້ີມເຕີມ ແລະເອກະພາບ 
 

ບາດກ້າວ 5: ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ກັບຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍ ໃນຂະບວນການ  
ພັດທະນາ ຫລື ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1  

ອະລໍາພະບົດ 
ໃນກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະໄດ້ມີການນໍາສະເຫນີບັນດາຂ້ໍມູນ, ແຜນທີພັ່ດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ, ບັນດາ
ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ພ້ອມມາດຕະການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ, ວິສັຍທັດລວມ
ຂອງເມືອງ ແລະຜົນຂອງການວິເຄາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະສໍາຄັນ ຈະໄດ້ຖືກຄັດເລືອກມານໍາສະເຫນີ ຕໍພ່າກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທັງຫມົດ ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຍໃນລະດັບເມືອງ, ເຊ່ິງທັງຫມົດນ້ັນ ຈະໃຊ້ເປັນຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ ສໍາລັບການນໍາໄປ
ປະກອບເຂ້ົາເປັນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະບັບປະສົມປະສານຂອງເມືອງ 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະເປັນເວທີເພ່ືອເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ, ໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ຂອງເມືອງ ໃນໄລຍະ 5 ປີຂ້າງຫນ້າ; ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ ຍັງເປັນການເຕ້ົາໂຮມເອົາແນວຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກທຸກພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານທັງຫມົດ ເຂ້ົາໃສ່ຮ່າງບົດສະຫລຸບ (ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້) ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂະ
ບວນການວາງແຜນພັດທະນາ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ດ່ັງກ່າວ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ (ເຈ້ົາແຂວງ ຫລື ຮອງ) 
- ຫົວຫນ້າ/ຮອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ຫົວຫນ້າຂະແຫນງແຜນການແຂວງ (ທິມງານ

ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ) 
- ເຈ້ົາເມືອງ/ຮອງເຈ້ົາເມືອງ 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນຂອງເມືອງ 



 

ຫນ້າ 64 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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- ຫົວຫນ້າ/ຮອງ/ວິຊາການຫລັກແຫລ່ງ ຈາກທກຸຂະແຫນງການ ຂອງເມືອງ (ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃຫທຸ້ກຂະ
ແຫນງການເຂ້ົາຮ່ວມ ຢ່າງບ່ໍມີຂ້ໍຍົກເວ້ັນ) 

- ຄະນະກ່ໍສ້າງຮາກຖານ, ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ (ພັດທະນາຊົນນະບົດ) 
- ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ພາຍໃນເມືອງ 
- ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນຕ້ົນຕໍ 
- ຕົວແທນຈາກອົງການຜູ່ໃຫທ້ຶນ ແລະອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີເ່ຮັດວຽກກັບຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ 
- ພາກສ່ວນສໍາຄັນອ່ືນໆ ກໍານົດໂດຍທິມງານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ 

ໄລຍະເວລາ 
 ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ ໃຊ້ເວລາ 1 ວັນ 

 ກອງປະຊຸມນ້ີ ຈະຈັດຂ້ຶນໄດ້ ກ່ໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ສໍາເລັດ ທຸກຂ້ັນຕອນ ແຕ່ບາດກ້າວທີ 1 ເຖິງ 4 ຂອງຫນ້າວຽກທີ 4 
(ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ) ຕາມເອກະສານແນວຄວາມຄິດໃນການວາງແຜນເທົ່ານ້ັນ, ພ້ອມກັນນ້ີ 
ແຜນທີ່ທັງຫມດົ ໃນຫນ້າວຽກທີ 3 ກ່ໍຕ້ອງຖືກສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ພ້ອມສໍາລັບການນໍາສະເຫນີປະຈັກຕາ ຕໍ່
ກອງປະຊຸມ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່ ພ້ອມກະດານ ແລະ ບິກຂຽນ 
- ບັດຄໍາເວ້ົາ (ສໍາລັບການປະກອບຄໍາເຫັນ) 
- ແຜນທີ່ພ້ືນຖານ ແລະ ແຜນທີ່ສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ພິມໃສ່ເຈ້ັຍຂະຫນາດ A3 ສໍາລັບຕິດ

ວາງສະແດງ) 
- ເອກະສານ ແລະຕາຕະລາງ, ຂ້ໍມູນແຜນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ສໍາລັບພິມແຈກຢາຍ ໃຫ້ແຂກສໍາຄັນ 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projectors ຈໍານວນ 2 ເຄ່ືອງ ແລະຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມັດ ຈໍາ

ນວນ 2 ຈໍ ເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນພ້ອມກັນ ດ້ານເນ້ືອໃນ ແລະແຜນທີ່ພັດທະນາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອສະຫນັບສະ
ຫນູນເນ້ືອໃນທີ່ນໍາສະເໜີ 

- ປາກກາເລເຊ້ີ ສໍາລັບຊ້ີຈຸດເວລານໍາສະເໜີ 
- ເຄ່ືອງຄອມພິວເຕີ້ແບບພົກພາ ທີ່ມີຂ້ໍມູນ ພ້ອມທັງແຜນທີ່ ແລະບົດທີຈ່ະນໍາສະເໜີຄົບຖວ້ນທຸກຂະແໜງການ 

- ເຄ່ືອງສຽງທີ່ມີໄມລອຍ ສໍາລັບປະກອບຄວາມເຫັນ ແລະເຄ່ືອງໄຟຟ້າສໍາຮອງ ສໍາລັບໃຊ້ກໍລະນີໄຟຟ້າຕິດຂັດ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະກິດຈະກໍາ 
 ການນໍາສະເຫນີທັງຫມົດ ຈະໃຊ້ເຄ່ືອງສາຍແສງ LCD ພ້ອມກັນ 2 ເຄ່ືອງ (ໂດຍຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຜນການ

ເມືອງ ຫລືຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມເຫມາະສົມ, ແຕ່ຕ້ອງມີການຄັດເລືອກ, ກະ
ກຽມ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການນໍາສະເໜີລ່ວງໜ້າ) 

 ເນ່ືອງຈາກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈໍານວນນ່ຶງ ອາດຍັງບ່ໍທັນຮັບຮູ້ ແລະເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ, ສະນ້ັນ ການນໍາສະ
ເຫນີ ຈະຕ້ອງເລີ້ມຈາກການແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມ
ປະສານ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ ໂດຍເນ້ັນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຮູບແບບທົວ່ໄປ 
ແລະ ຮູບແບບດ່ັງກ່າວນ້ີ 



 

ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຫນ້າ 65 ຈາກ 130 
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 ຫລັງຈາກນ້ັນ ສືບຕ່ໍໂດຍການນໍາສະເຫນີສະພາບລວມ: ບັນຫາ, ທ່າແຮງ, ຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາໄປ
ເທື່ອລະຂະແຫນງການຕາມລະດັບ ເລ້ີມຈາກເສດຖະກິດກ່ອນ, ເຊ່ິງການສະເຫນີຂ້ໍມູນ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງ
ການນ້ີ ຈະຕ້ອງມີການສະແດງແຜນທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງໄປພ້ອມ 

o ຫລັງຈາກສໍາເລັດແຕ່ລະຂະແຫນງການ ຄວນປ່ອຍເວລາສໍາລັບການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະເອກະ
ພາບ ໄປພ້ອມ 

o ທຸກຄໍາເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບແລ້ວ ຈະຕ້ອງນໍາໄປປັບປຸງ ແລະປ່ຽນແປງດັດແກ້ ໃສ່ເອກະສານ ພາກ
ດ່ັງກ່າວທັນທີ ໃນກອງປະຊຸມນ້ັນໂລດ 

 ນໍາສະເຫນີສະພາບລວມຂອງເມືອງ (ອີງໃສ່ຜົນຂອງການວິເຄາະ SWOT), ຈາກນ້ັນ ຈ່ຶງນໍາສະເຫນີ ພາກສະ
ຫລຸບ ແລະວິສັຍທັດຂອງເມືອງ (ໂດຍທ່ານຮອງເຈ້ົາເມືອງ) 

ໃນຕອນທ້າຍ ຈະມີພາກປະກອບຄໍາເຫັນແບບເປີດກວ້າງ ໃສ່ທັງຫມົດເນ້ືອໃນ ຂອງການນໍາສະເຫນີຜ່ານມາ, ທຸກຄໍາ
ຄິດເຫັນ ຈະຕ້ອງມກີານບັນທກຶຈົດແຕ້ມຢ່າງລະອຽດ ຄົບຖ້ວນທຸກປະເດັນ ເພ່ືອນໍາໄປຄ້ົນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະປັບປຸງ
ເອກະສານ ໃຫ້ສົມບູນ 

ຮູບສະແດງທີ 12: ສັງລວມຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ໃນໜາ້ວຽກ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
 
  

ການວິເຄາະ SWOT ຂອງເມືອງ 

ການວິເຄາະລົງເລກິ ແບບປະສົມປະສານ
ແລະ ການຮ່າງແຜນເບືອ້ງຕົນ້  

ການຮ່າງວິໄສທັດ ຂອງເມອືງ 

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮາ່ງແຜນ ແບບເປີດ
ກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1 

‐ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທ່ີ 
‐ ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ອອກຄໍາເຫັນ 
ຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

‐ ການຕັດສິນໃຈລິເລີມ້ໂດຍຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ 

‐ ວິເຄາະສະພາບການປະຈບຸັນ ແລະ ອະນາ
ຄົດ ຂອງເມືອງ 

‐ ກໍານົດປັດໄຈທີເ່ປັນຜົນກະທົບພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ 

‐ ກໍານົດທິດທາງຫຼກັໃນການພັດທະນາຂອງ
ເມືອງ, ຕົກລົງເອກະພາບໂດຍອໍານາດການ
ປົກຄອງເມືອງ 

‐ ກະກຽມ ກໍານົດສະພາບການພັດທະນາທີ່
ຄວນເປັນຂອງເມືອງໃນອະນາຄົດ 

‐ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ, ແຜນທ່ີ, ທິດທາງ ແລະ 
ຮ່າງແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ 

‐ ເປີດໂອກາດໃຫ້ມກີານປະກອບຄໍາເຫັນ
ແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ປະຊາມະຕິ 

ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ 
- ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ 
ແລະ ເມືອງ 

- ທິມງານຫັຼກ 
- ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 
- ຕົວແທນຈາກຜູ່ໃຫ່ທຶນ 
ແລະ ອົງການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ 

- ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 
- ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 

ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເຮັດໃຫ້ຜູ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ເຂົ້າຮ່ວມ 

ໃນຂະບວນການ ເພ່ືອ: 
‐ ການວເິຄາະສະພາບແບບຫຼາຍຂະແໜງການ 
‐ ການວເິຄາະລົງເລິກແບບຮອບດ້ານ 
‐ ການກໍານົດບຸລມິະສິດຂອງຂະແໜງການ 
‐ ການກໍານົດວິສັຍທັດໄລຍະຍາວ 

ການວິເຄາະສະພາບການ ແລະ ຮ່າງ
ບຸລິມະສດິ ໃນການພັດທະນາ ຂອງ

ຂະແຫນງການ

ຂ້ໍຕົກລົງເອກະພາບ 
ກ່ຽວກັບ ຂະບວນ
ການວາງແຜນ
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ຫນ້າວຽກ 5:  ການກະກຽມຮ່າງແຜນເບື້ອງຕ້ົນ (ສະບັບຮ່າງ 
ແບບປະສົມປະສານ) 

 

ອະລໍາພະບົດ 
ແຜນສະບັບຮ່າງນ້ີ ໄດ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງໄລຍະ 5 ປີ ແບບປະສົມປະສານ ເຊ່ິງຈະຖືກ
ຮ່າງຂ້ຶນ ຈາກການສັງລວມເອົາແຜນຍ່ອຍ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການເຂ້ົາກັນ ຕາມລະບຽບການ, ຮູບແບບ ແລະຄໍາແນະ
ນໍາ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທນຶວາງອອກ 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ (ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ-ທິມງານຮັບ

ຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນແຂວງ) 

ໄລຍະເວລາ 
- ປະມານ 2 ອາທິດ 

ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ແຜນຂອງຂະແຫນງການທັງຫມົດ 
- ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ເຄ່ືອງພິມ ເລເຊ້ີຂາວດໍາ + ເຄ່ືອງພິມສີ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
- ກ່ອນອ່ືນ ຕ້ອງສຶກສາ ແລະທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບສາລະບານຂອງແຜນ ຫລືໂຄງຮ່າງຂອງການສັງລວມ

ແຜນພັດທະນາອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ ສະບັບປັບປຸງ (ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງ
ທຶນ)  (ເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01, 02, ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10) 

- ປັບປຸງ, ກວດແກ້, ແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການໃຫ້ລະອຽດ ບົນພ້ືນຖານຂອງຄໍາເຫັນຈາກກອງປະຊຸມຜ່ານ
ມາ (ທິມງານວາງແຜນເມືອງ ສົມທົບກັບຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ)  

- ສັງລວມ, ຄັດຈ້ອນ, ເລືອກເຟ້ັນ ແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ ເຂ້ົາມາເປັນແຜນປະສົມປະສານຂອງເມືອງ 
ອີງຕາມສາລະບານທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນບົດແນະນໍາຂອງກະຊວງ 

- ຖ້າຈໍາເປັນມີການດັດແກ້, ຕັດຮອນບາງພາກ ຫລືສ່ວນໃດສ່ວນນ່ຶງຂອງເອກະສານ ໃນແຜນຂະແຫນງການ ຈະ
ຕ້ອງແຈ້ງບອກໃຫ້ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ ເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະພາບ ຫລືໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລືອ ເພ່ືອ
ເລ່ັງຂະບວນການໃຫ້ໄວຂ້ຶນ 

- ຫລັງຈາກສໍາເລັດການຮ່າງເອກະສານດັ່ງກ່າວແລ້ວ ສະມາຊິກຂອງທິມງານວາງແຜນ ຈະຕ້ອງພ້ອມກັນອ່ານ
ຜ່ານ ເພ່ືອກວດແກ້ທັງທາງດ້ານເນ້ືອໃນ ແລະຮູບການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງເອກະ
ສານ ແລະຕາຕະລາງຕົວເລກສະຖິຕິ, ແລະ ແຜນທ່ີ 

- ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການຮ່າງແຜນ ສໍາເລັດທນັກັບເວລາ ຈະຕ້ອງມກີານຈັດແບ່ງຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແຕ່ລະ
ຄົນຢ່າງລະອຽດ (ອີງຕາມພາລະບົດບາດ ແລະຄວາມຊໍານານຂອງຜູ້ກ່ຽວ), ໃຜຈະສັງລວມພາກໃດຂອງເນ້ືອ
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ໃນ, ໃຜຈະສັງລວມຕາຕະລາງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕາຕະລາງການລົງທຶນ, ໃຜຈະຈັດພິມແຜນທີ່ (ຂະຫນາດ 
A4 ສໍາລັບບົດລາຍງານ, A3 ແລະ A0 ສໍາລັບແຈກຢາຍ) 

- ຈັດຫນ້າ, ເຂ້ົາເຫລ້ັມ ແລະພິມສະບັບຮ່າງເພ່ືອການກວດກາ ແລະຮັບຮອງໂດຍເຈ້ົາຂອງຂະບວນການ (ຮອງ
ເຈ້ົາເມືອງ) 
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ຫນ້າວຽກ 6:  ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ (ຄັ້ງທ ີ2)  

ອະລໍາພະບົດ 
ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄ້ັງທີ 2 ນ້ີ ຈັດຂ້ຶນໂດຍເລ່ັງໃສ່ ເປີດກວ້າງໃຫ້ຫລາຍພາກສ່ວນ (ລັດ, ເອກະຊົນ, ຊາວບ້ານກຸ່ມ
ເປ້ົາຫມາຍ) ໄດ້ມີໂອກາດຮັບຮູ້ ແລະປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເຂ້ົາໃສ່ຮ່າງແຜນສະບັບສຸດທ້າຍ ກ່ອນຈະນໍາໄປ
ປັບປຸງ, ຮັບຮອງ (ໂດຍຂ້ັນເທິງ), ແຈກຢາຍ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.  ເພ່ືອຕອບສະຫນອງໄດ້ ຕາມເນ້ືອໃນຈິດໃຈດ່ັງ
ກ່າວ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ທຸກພາກສ່ວນ ຕັ້ງແຕ່ຕົວແທນຂ້ັນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ພາກສ່ວນເອກະ
ຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ຖືກເຊ້ືອເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມ.  ນອກຈາກຕົວແທນຈາກລະດັບເມືອງ ແລະແຂວງແລ້ວ 
ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນເຊີນ ຕົວແທນຈາກລະດັບສູນກາງທີກ່່ຽວຂ້ອງ ເຂ້ົາຮ່ວມຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ແລະຄວາມສາ
ມາດຕົວຈິງຂອງເມືອງ (ຂ້ຶນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເມືອງ) 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
- ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ (ເຈ້ົາແຂວງ ຫລື ຮອງ) 
- ຫົວຫນ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ແລະ ຫົວຫນ້າຂະແຫນງແຜນການ ແຂວງ 
- ອໍານາດການປົກຄອງ ເມືອງ (ເຈ້ົາເມືອງ ຫລື ຮອງ) 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ 
- ຕົວແທນ ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ) 
- ຕົວແທນ (ຫົວຫນ້າ, ຮອງ ຫລືວິຊາການຫລັກແຫລ່ງ) ຈາກທຸກຂະແຫນງການຂອງເມືອງ (ຕ້ອງຮັບປະກັນ

ວ່າ ທຸກຂະແຫນງການໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ) 
- ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ພາຍໃນເມືອງ 
- ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ (ສະພາການຄ້າ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ) 
- ຕົວແທນຈາກກຸ່ມບ້ານ (ຫົວຫນ້າກຸ່ມບ້ານ) ກຸ່ມບ້ານ ລະ 1 ທ່ານ 
- ຕົວແທນຈາກແຕ່ລະບ້ານ (ນາຍບ້ານ ຫລື ຮອງ) ບ້ານລະ 1 ທ່ານ 

ໄລຍະເວລາ 
- ນ່ຶງວັນ (ຂ້ຶນກັບຈໍານວນບ້ານ ພາຍໃນເມືອງ, ຖ້າຈໍານວນບ້ານຫາກຫລາຍເກີນໄປ ອາດແບ່ງເຄ່ິງ, ຈັດກອງປະ

ຊຸມ ເປັນ 2 ຄ້ັງ, ຄ້ັງລະ 1 ວັນ) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່ ພ້ອມກະດານ ແລະ ບິກຂຽນ; ບັດຄວາມ (ສໍາລັບການປະກອບຄໍາເຫັນ) 
- ແຜນທີ່ພ້ືນຖານ ແລະ ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ (ພິມໃສ່ເຈ້ັຍຂະຫນາດ A3 ສໍາ

ລັບຕິດວາງສະແດງ) 
- ເອກະສານ ແລະຕາຕະລາງ, ຂ້ໍມູນແຜນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ສໍາລັບພິມແຈກຢາຍ ແຂກສໍາຄັນ 
- ບົດນໍາສະເຫນີ ບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ ຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ (ພິມແຈກ ສໍາລັບແຂກສໍາຄັນ) 
- ເຄ່ືອງສຽງທີ່ມີໄມລອຍ ແລະ ເຄ່ືອງໄຟຟ້າສໍາຮອງ 
- ເຄ່ືອງສາຍ LCD projector 2 ເຄ່ືອງ ແລະ ຫນ້າຈໍ ຂະຫນາດ 2 x 3 ແມດັ ສອງຈໍ (ສໍາລັບສາຍແຜນທ່ີ 

ແລະ ບົດເນ້ືອໃນທີ່ສະເຫນີ ໄປພ້ອມກັນ) 
 



 

ຫນ້າ 70 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ການກະກຽມ ແລະ ຂ້ັນຕອນໃນການດໍາເນີນງານ ຄ້າຍຄືກັນກັບກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄ້ັງທີ 1, ຕ່າງທີ່ວ່າ ໃນຄ້ັງນ້ັນ 
ການນໍາສະເຫນີ ແມ່ນເປັນໄປຕາມແຕ່ລະຂະແຫນງການ, ສ່ວນການນໍາສະເຫນີໃນຄ້ັງນ້ີ ແມ່ນການສະເຫນີແຜນພັດ
ທະນາຂອງເມືອງ ຕາມຂົງເຂດ.  ການນໍາສະເຫນີທັງຫມົດ ຈະໃຊ້ເຄ່ືອງສາຍແສງ LCD ພ້ອມກັນ 2 ເຄ່ືອງ (ໂດຍຫວົ
ຫນ້າຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ຫລື ຕົວແທນຈາກຂະແຫນງການ ສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມເຫມາະສົມ) 

ວາລະກອງປະຊຸມ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ: 

- ພິທີເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ 
- ນໍາສະເຫນີໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາ ແບບປະສົມປະສານ ອີງຕາມສະພາບພ້ືນ

ທີ່ ໂດຍເນ້ັນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຮູບແບບການວາງແຜນທ່ົວໄປ ແລະ ຮູບແບບດ່ັງ
ກ່າວນ້ີ, ພ້ອມນ້ີ ກ່ໍຕ້ອງສັງລວມໃຫ້ເຫັນ ບັນດາຂ້ັນຕອນໃນການດໍາເນີນງານ ຕະຫລອດຂະບວນການ, ແລະ 
ມ້ວນທ້າຍໂດຍຜົນສໍາເລັດ ແລະຫມາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະບວນການ (ແຜນພັດທະນາແບບປະສົມປະສານ 
ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ເຊ່ິງຈະຖືກນໍາສະເຫນີເປັນລາຍລະອຽດໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ) 

- ນໍາສະເຫນີສະພາບລວມຂອງເມືອງໂດຍຫຍ້ໍ (ບັນຫາ, ທາ່ແຮງ, ຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ) 
ໄປຕາມແຕ່ລະຂົງເຂດ ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະແດງແຜນທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງໄປພ້ອມ 

- ນໍາສະເຫນີ ຕາຕະລາງສັງລວມ ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນທັງຫມົດ ຕາມ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງ
ການ ບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ 

- ນໍາສະເຫນີ ພາກສະຫລຸບ ແລະ ວິສັຍທັດຂອງເມືອງ (ໂດຍທ່ານຮອງເຈ້ົາເມືອງ) 
- ໃນຕອນທ້າຍ ຈະມີພາກປະກອບຄໍາເຫັນແບບເປີດກວ້າງ ໃສ່ທັງຫມົດເນ້ືອໃນ ຂອງການນໍາສະເຫນີຜ່ານມາ, 

ໃນພາກນ້ີ ຜູ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມໃຊ້ທຸກວິທີທາງ ເພ່ືອລະດົມຄວາມຄິດ ໃຫໄ້ດ້ຄໍາເຫັນທີ່
ຫລາກຫລາຍ ຈາກທຸກພາກສ່ວນ ແລະທຸກລະດັບໃຫຫ້ລາຍ ເທົ່າທີຈ່ະຫລາຍໄດ້ 

- ທຸກຄໍາຄິດເຫັນ ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກຈົດແຕ້ມຢ່າງລະອຽດ ຄົບຖ້ວນທຸກປະເດັນ ເພ່ືອນໍາໄປຄ້ົນຄວ້າພິຈາ
ລະນາ ແລະປັບປຸງເອກະສານໃຫ້ສົມບູນ 

ສ່ິງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່: 

- ຜູ້ນໍາສະເຫນີ ຈະຕ້ອງຝຶກຊ້ອມ ແລະທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບເອກະສານທີຈ່ະນໍາສະເຫນີ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເລິກ
ເຊ່ິງ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດນໍາສະເຫນີ ແລະຊ້ີແຈງປະເດັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຄ່ອງຕົວທຸກຂ້ັນຕອນ 
(ລວມທັງການນໍາໃຊ້ສ່ືປະກອບການນໍາສະເຫນີທຸກຢ່າງ ແລະ ການອະທິບາຍແຜນທ່ີທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ 
ຂອງການນໍາສະເຫນີ) 

- ທິມງານອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຕ້ອງມີການຈັດແບ່ງຫນ້າທີຢ່່າງລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະກຽມພ້ອມກັບ
ທຸກສະຖານະການ (ການຂຽນບັດ, ການຈັບຍ່ືນໄມໃຫ້ຜູ້ປະກອບຄໍາເຫັນ, ການສັງລວມຄວາມເຫັນ, ...) 

- ສໍາລັບຊາວບ້ານ ອາດໃຊ້ບັດຄວາມເວ້ົາ ຊ່ວຍໃນການອອກຄໍາເຫັນ ເພາະເຂົາເຈ້ົາອາດບ່ໍກ້າຫານ ສະແດງຄວາມ
ເຫັນໂດຍກົງຕໍ່ກອງປະຊຸມ, ຫລັງຈາກນ້ັນ ຈ່ຶງເກັບມາສັງລວມໂດຍທິມງານ ແລະອ່ານຜ່ານ ຕໍກ່ອງປະຊຸມນ້ັນ
ໂລດ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້, ພິຈາລະນາ ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ 

- ສໍາລັບກຸ່ມຊາວບ້ານ (ຊົນເຜ່ົາ) ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຈັດຫາ, ສະຫນອງພາສາແປ ເພ່ືອຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫເ້ຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈ ເນ້ືອໃນການສະເຫນີ ແລະການສົນທະນາໃນທຸກຂ້ັນຕອນ 

- ເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ ອາດພິມສໍາລັບແຈກຢາຍລ່ວງຫນ້າ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບແຂກສໍາຄັນ ເພ່ືອໃຫໄ້ດ້ມີໂອ
ກາດອ່ານທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ອນການນໍາສະເຫນີຈິງ  
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ຫນ້າວຽກ 7:  ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງແຜນສະບັບສົມບູນ 

ອະລໍາພະບົດ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງແຜນສະບັບທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ນໍາ
ສະເຫນີຜ່ານ ໃນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຄ້ັງທີ 2, ພ້ອມທງັຄໍາຄິດເຫັນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປະກອບ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນ
ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວທັງຫມົດ, ໂດຍນໍາມາສັງລວມ, ຄັດຈ້ອນ, ປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະສອດຄ່ອງໂດຍທີມງານຮັບ
ຜິດຊອບຫລັກ ໃນການວາງແຜນຂອງເມືອງ ອີງຕາມຮ່າງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01 ແລະ 02 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ   
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ 

ໄລຍະເວລາ 
- ປະມານ 2 ອາທິດ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ 
- ແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 

- ຄອມພິວເຕີ້ ທີສ່າມາດໃຊ້ ໂປຣແກຣມແຜນທ່ີໄດ້ ແລະເຄ່ືອງພິມສີ 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
- ທິມງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງທ່ານຮອງເຈ້ົາເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການແຜນການ ຈະຕ້ອງໄດ້

ຄັດຈ້ອນ ແລະສັງລວມເອົາທັງຫມົດ ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຈາກການປະກອບຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະມະຕິຕົກລົງທີ່
ເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ ເພ່ືອມາປັບປຸງ ແລະສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ສະບັບສົມບູນ
ຂອງເມືອງ ໂດຍມີການຈັດແບ່ງຫນ້າວຽກ ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແຫນງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ຢ່າງລະອຽດ ພ້ອມການປະສານງານ ກັບຂະແຫນງການ ທີກ່່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ແລະ ອ້ອມຂ້າງຢ່າງໃກ້ຊິດ 
ແລະຄ່ອງຕົວ  

- ການສ້າງ/ປະກອບເຂ້ົາເປັນແຜນສະບັບສົມບູນນ້ັນ ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານໃນການສ້າງແຜນ ໃນພາກ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະຄໍາສ່ັງແນະນໍາໃນການປະກອບ ແລະສັງລວມແຜນ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນຂ້ັນສູນກາງ, ເຊ່ິງໃນນ້ີ ຈະສັງລວມແຜນຕາມຂົງເຂດ ແລະອີງຕາມ 11 ແຜນງານ, 111 ໂຄງການ 
ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານເປັນຫລັກ 

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

- ຫລັງຈາກແຜນໄດ້ຖືກສັງລວມ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ (ໂດຍການເຫັນດີຜ່ານເອກະພາບເບ້ືອງຕ້ົນ ຈາກທິມ
ງານຮັບຜິດຊອບຫລັກ) ຈະຕ້ອງເຂ້ົາເຫລ້ັມ ແລະນໍາສະເຫນີ ຕໍອໍ່ານາດການປົກຄອງເມືອງ ເພ່ືອຂໍຄໍາເຫນັ ແລະ
ອະນຸມັດ; ຫລັງຈາກນ້ັນ ຫ້ອງການແຜນການ ຈ່ຶງນໍາສະເຫນີຂ້ຶນຫາຂ້ັນແຂວງ ເພ່ືອປະກອບເຂ້ົາເປັນແຜນພັດ
ທະນາ ຂອງແຂວງ ແລະສ່ົງຂ້ຶນຫາຂັ້ນສູນກາງສືບຕ່ໍໄປ 



 

ຫນ້າ 72 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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- ແຜນທີ່ຖືກສ້າງຂ້ຶນ ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງແປເປັນພາສາອັງກິດ (ອາດເປັນສະບັບຫຍ້ໍ) ເພ່ືອແຈກຢາຍ 
ແລະກະຕຸກຊຸກຍູ້ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີເ່ຂ້ົາມາລົງທຶນພາຍໃນເມືອງ 

ການແຈກຢາຍ ແລະນໍາໃຊ້ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ  

ຫລັງຈາກທີ່ແຜນໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດການພິມ ແລະແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເມືອງ, ແຂວງ ແລະລະດັບສູນກາງ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການນໍາໃຊ້ ແລະຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດ ສືບຕ່ໍໄປ 

ເອກະສານທີ່ໄດ້ສ້າງຂ້ຶນ ແລະຮັບຮອງນ້ັນ ຈະກາຍເປັນຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ 
ໃນໄລຍະ 5 ປີ ເຊ່ິງໃຊ້ເປັນທິດທາງ, ບ່ອນອີງໃນການ: 

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

- ເປັນແຜນແມ່ບົດ, ຄໍາແນະນໍາ/ທິດທາງລວມ ສໍາລັບການພັດທະນາພາຍໃນເມືອງ, ໂດຍສະເພາະ ຍຸດທະສາດ 
ແລະບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານດ່ັງກ່າວ ຈະຖືກຜັນຂະຫຍາຍ ໄປເປັນແຜນ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປະຈໍາປີ ຂອງເມືອງ, ແຜນກຸ່ມບ້ານ, ແລະ ແຜນບ້ານສືບຕ່ໍໄປ 

- ເປັນເຄ່ືອງມື ສໍາລັບການປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ໃນການຈັດສັນການ
ລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ 

- ເປັນພ້ືນຖານ ແລະບ່ອນອີງໃນການກະກຽມ ແລະສ້າງແຜນປະຈໍາປີຂອງຂະແຫນງການ ແລະຂອງເມືອງ, ເພ່ືອ
ສ້າງເປັນແຜນງານ ແລະໂຄງການ ສໍາລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການພັດທະນາພາຍໃນເມືອງ 

- ເປັນເຄ່ືອງມືສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ ໃນການອະນຸມັດການລົງທຶນ (ການຈັດແບ່ງ ແລະ ອະນຸມັດການສໍາປະ
ທານ) ພາຍໃນເມືອງ 

- ເປັນເຄ່ືອງມື ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນເມືອງ, 
ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ 

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການນໍາໃຊ້ ຫລືການຜັນຂະຫຍາຍແຜນດ່ັງກ່າວ, ກ່ໍຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຢ່າງຫນ້ອຍທຸກປີ.  ຜົນຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊ້ ຈະນໍາມາເປັນບ່ອນອີງ 
ໃນການປັບປຸງແຜນ 5 ປີ ແລະ ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສໍາລັບປີຕໍ່ໄປ 
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ຮູບສະແດງ 13: ການນໍາໃຊ້ ແລະປັບປຸງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ  

 



 

ຫນ້າ 74 ຈາກ 130 ຄູ່ມື ສໍາລັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01: ໂຄງຮ່າງສາລະບານແຜນ 5  ປີ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທ່ີ 
 

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 (ຕລີາຄາສະພາບແວດລ້ອມ ສາກົນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ພາຍໃນ) 
3.4. ປະຊາກອນ ແລະ ການປົກຄອງ  
3.5. ສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (ປະເມີນອີງຕາມມາດຖານໃນດໍາລັດ #201)  

4. ສັງລວມຜົນການວິໄຈສະພາບລວມ ຂອງເມືອງ (SWOT Analysis)  

4.1 ຈຸດດີ 
4.2 ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂ້ໍຄົງຄ້າງ  
4.3 ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ  
4.4 ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ  
4.5 ວິທີແກ້ໄຂ ໃນອະນາຄົດ 

5. ບັນຫາ ແລະ ທ່າແຮງຂອງບັນດາ ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ (ອີງຕາມຄູ່ມື ວາງແຜນ PPM) 

5.1. ບັນຫາ 
5.2. ທ່າແຮງສໍາລັບການພັດທະນາ ໃນອະນາຄົດ 
5.3. ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ 
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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 (ແຫຼງ່ທຶນ ເພ່ືອການພັດທະນາ) 
2.3. ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ 
2.4. ການດຸ່ນດ່ຽງຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ 

3. ສະຫລຸບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ ຕາມຂົງເຂດວຽກງານ ແລະຂະແໜງການ: 

3.1. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມ 

3.2. ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂະແຫນງການ  

3.2.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ 

 ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 

o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕກັນິກກຸ່ມບ້ານ) 
o ວຽກງານປູກຝັງ 
o ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ 
o ວຽກງານຊົນລະປະທານ 
o ວຽກງານປ່າໄມ້ (ປ່າຜະລິດ) 

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ  

o ການພັດທະນາຂະແຫນງອູດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ 
o ວຽກງານສ່ົງເສີມຫັດຖະກໍາທ້ອງຖິ່ນ 

o ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ນ່ຶງເມືອງ ນ່ຶງສິນຄ້າ (ນ່ຶງຜະລິດຕະພັນ)  

ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

3.2.2. ຂົງເຂດບໍລິການ 

ກ. ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ຍທຂ) 

o ວຽກງານຂົວທາງ 
o ວຽກງານຂົນສ່ົງ 
o ວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ສ້ອມແປງເສ້ັນທາງ 
o ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ 
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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 ການເຂ້ົາຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ  
o ວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
o ວຽກງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:  

o ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ 
o ວຽກງານປ່ິນປົວ ແລະ ຟ້ຶນຟຸໜ້າທີກ່ານ 
o ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ 
o ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນູດ ເພ່ືອສູຂະພາບ 
o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສູກ 
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. ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ: 

o ຊາວໜຸ່ມ 
o ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 

- ການສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
o ກໍາມະບານ 

ຊ. ວຽກງານເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນ 

o ແນວໂຮມ  
o ນັກຮົບເກ່ົາ  

ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
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o ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ 
o ວຽກງານ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ 
o ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
o ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 
o ຂະແໜງ ອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກກະສາດ 

3.3. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການລົງທຶນ: 

3.3.1. ການລົງທຶນຂອງລັດ 

o ງົບປະມານລັດ 
o ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
o ທຶນກູ້ຢືມ 

3.3.2. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) 

3.3.3. ການລົງທຶນ ຂອງປະຊາຊົນ 

3.3.4. ທຶນຈາກສິນເຊ່ືອ ທະນາຄານ 

3.3.5. ທຶນວິສາຫະກິດ 

3.4. ສັງລວມຜົນສໍາເລັດທີ່ພ້ົນເດ່ັນ ແລະ ສາເຫດທີ່ພາໃຫບັ້ນລຸຜົນ ຂ້ໍຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້  

3.4.1. ຜົນສໍາເລັດທີ່ພ້ົນເດ່ັນ  

3.4.2. ຂ້ໍຄົງຄ້າງ  

3.4.3. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ  

3.4.4. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມ ີຂ້ໍຄົງຄ້າງ  

3.4.5. ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ 

 

ພາກທ ີIII: 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020) 

 
3.1. ວິໄສທັດຂອງເມືອງ  
3.2. ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເມືອງ 
3. 1.2 . ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ: 
3.2. 2.  ກາລະໂອກາດ:  
3.2. 3.  ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ  
3.3. ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ຮອດປີ 2020  
3.4. ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ແຕ່ນ້ີ 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 ທຶນກູ້ຢືມ 

3.4.2.2. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) 
3.4.2.3. ການລົງທຶນ ຂອງປະຊາຊົນ 
3.4.2.4. ທຶນຈາກສິນເຊ່ືອ ທະນາຄານ 
3.4.2.5. ທຶນວິສາຫະກິດ 
3.4.3. ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 
 

3.4.4. ການພັດທະນາຂະແຫນງການ 

3.4.4.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ 

ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 

o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕກັນິກກຸ່ມບ້ານ) 
o ວຽກງານປູກຝັງ 
o ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ: 
o ວຽກງານຊົນລະປະທານ 
o ວຽກງານປ່າໄມ້ 

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ  

o ການພັດທະນາຂະແຫນງອູດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ 
o ວຽກງານສ່ົງເສີມຫັດຖະກໍາທ້ອງຖິ່ນ 

- ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ນ່ຶງເມືອງ ນ່ຶງສິນຄ້າ (ນ່ຶງຜະລິດຕະພັນ)  

ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 
 

3.4.4.2. ຂົງເຂດບໍລິການ 

ກ. ດ້ານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ຍທຂ) 

o ວຽກງານຂົວທາງ 
o ວຽກງານຂົນສ່ົງ 
o ການປົກປັກຮັກສາ ສ້ອມແປງເສ້ັນທາງ 
o ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ 

ຂ. ດ້ານການຄ້າ 

o ການຄ້າພາຍໃນ 
o ການຄ້າຊາຍແດນ  

ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ 

o ດ້ານການເງິນ: 
o ດ້ານທະນາຄານ 
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3.4.4.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ 

ກ. ດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ: 

o ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂ້ົາຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ  
o ວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
o ວຽກງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:  

o ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ 
o ວຽກງານປ່ິນປົວ ແລະ ຟ້ຶນຟູໜ້າທີກ່ານ 
o ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ 
o ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນູດ ເພ່ືອສູຂະພາບ 
o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສູກ 
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. ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ: 

o ຊາວໜຸ່ມ 
o ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
o ການສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
o ກໍາມະບານ 

ຊ. ວຽກງານເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນ 

o ແນວໂຮມ 
o ນັກຮົບເກ່ົາ 

ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 

o ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ 
o ວຽກງານ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ 
o ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
o ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 
o ຂະແໜງ ອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກກະສາດ 
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ພາກທີ IV: 
ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  

 
4.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ 
 ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 

o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕກັນິກກຸ່ມບ້ານ) 
o ວຽກງານປູກຝັງ 
o ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ 
o ວຽກງານຊົນລະປະທານ 
o ວຽກງານປ່າໄມ້ 

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ  

o ການພັດທະນາຂະແຫນງອູດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ 
o ວຽກງານສ່ົງເສີມຫັດຖະກໍາທ້ອງຖິ່ນ 

o ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ນ່ຶງເມືອງ ນ່ຶງສິນຄ້າ (ນ່ຶງຜະລິດຕະພັນ)  

ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

 
4.2. ຂົງເຂດບໍລິການ 

ກ. ດ້ານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ຍທຂ) 

o ວຽກງານຂົວທາງ 
o ວຽກງານຂົນສ່ົງ 
o ການປົກປັກຮັກສາ ສ້ອມແປງເສ້ັນທາງ 
o ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ 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 ການເຂ້ົາຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ  
o ວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
o ວຽກງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:  

o ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ 
o ວຽກງານປ່ິນປົວ ແລະ ຟ້ຶນຟຸໜ້າທີກ່ານ 
o ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ 
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o ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນູດ ເພ່ືອສູຂະພາບ 
o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສູກ 
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. ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ: 

o ຊາວໜຸ່ມ 
o ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 

- ການສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
o ກໍາມະບານ 

ຊ. ວຽກງານເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນ 

o ແນວໂຮມ 
o ນັກຮົບເກ່ົາ 

ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 

o ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ 
o ວຽກງານ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ 
o ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
o ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 

ພາກທີ V: 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕາຕະລາງ ຕົວເລກສະຖິຕິ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕາຕະລາງສັງລວມ ບຸລິມະສິດການລົງທຶນ ຕາມແຕ່ລະແຜນງານ   

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຫົວໜ່ວຍຄິດໄລ່ ແລະ ມາດຖານສໍາລັບການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ້າວຽກ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ອະທິບາຍຄໍາຫຍ້ໍ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02:  ຄໍາແນະນໍາໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສັງລວມແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 

 
1. ຈຸດປະສົງ  
ເອກະສານສະບັບນ້ີ ໃຊ້ສໍາລັບເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຂຽນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ, ເຊ່ິງເນ້ືອໃນຕ້ອງ 
ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາຂອງເມືອງ ພ້ອມທັງຕີລາຄາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂ້ໍຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີທາງທີເ່ປັນໄປໄດ້ໃນການວິທີແກ້ໄຂ.  ຫຼັງ
ຈາກນ້ັນ, ຈ່ຶງກໍານົດທິດທາງ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາສໍາລັບແຜນການ 5 ປີຕໍ່ໄປ, ພ້ອມທັງວາງມາດຕະການ 
ແລະວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 
 
2. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນການພັດທະນາຂອງເມືອງ 
ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຂອງເມືອງ ຈະຖືກສ້າງໂດຍທິມງານຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ເຊ່ິງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນມາແລະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືໃນການສ້າງ
ແຜນພັດທະນາແຜນເມືອງ ອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່, ເຊ່ິງທິມງານວາງແຜນຂອງເມືອງ ປະກອບມີບັນດາຜູ້ຕາງຫນ້າອ້ອມຂ້າງ 
ເມືອງ (ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງເມືອງ) ລະອຽດເບ່ິງຢູ່ຫນ້າທີ 25 ຂອງປ້ືມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ.  
 
ຫ້ອງການແຜນການລະດັບເມອືງ ມີໜ້າທີປ່ະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ ແລະຂະແໜງການຕ່າງໆ (ອີງຕາມພາລະບົດ
ບາດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງຂອງທິມງານຫຼັກ ໃນການວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ) ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆທີກ່່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ ແລະກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນທົ່ວເມືອງ ເພ່ືອສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ
ເມືອງຕົນເອງ ອີງຕາມຄູ່ມື ຂ້ັນຕອນ ແລະວິທີການທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືສະບັບປັບປຸງ.  ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຮ່າງແຜນ 
ທິມງານວາງແຜນຂ້ັນເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບການຊ້ີນໍາ ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢ່າງໃກ້ສິດ ຈາກທິມງານຂ້ັນແຂວງ (ຫຼືສູນກາງ).  
ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ ເປັນຜູ້ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມແຜນຂອງຂະແຫນງການຂ້ັນເມືອງ ແລະ ສ້າງ
ເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ, ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຈັດສ່ົງແຜນດ່ັງກ່າວໃຫ້ແຂວງ. 
 
3. ການຢ້ັງຢືນເອກະສານ: 
ພາຍຫຼັງທີ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີຂອງເມືອງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລະດັບເມືອງ
ແລ້ວ ເອກະສານດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງເຊັນຢ້ັງຢືນຈາກທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ແລ້ວສ່ົງໃຫພ້ະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນຂອງແຂວງ
ແລະສາຍຕ້ັງຂອງຕົນ ເພ່ືອສັງລວມເຂ້ົາໃສ່ແຜນຂອງແຂວງຕ່ໍໄປ 
 
4. ໂຄງຮ່າງແລະສາລະບານ: 
ໂຄງຮ່າງສາລະບານນ້ີ ໃຊ້ສໍາລັບເປັນຮ່າງຂອງບົດລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະທິດທາງໃນ
ການພັດທະນາສໍາລັບ 5 ປີຕໍ່ໄປ, ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການໃນການສ້າງແຜນ, ສ່ວນເຄື່ອງມືວິທີການ ແລະ
ຂ້ັນຕອນໃນການສ້າງແຜນນ້ັນ ໄດ້ສະແດງໄວ້ສະເພາະໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1 ຂອງປ້ຶມຄູ່ມືໃນການວາງແຜນ 
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ພາກທີ I: 
ສະພາບລວມ 

1. ພາກສະເຫນີ 
ພາກນ້ີເປັນການນໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນພາບລວມ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ຂະບວນການໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ໄລ
ຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊ້ວິທີການທາງດ້ານພ້ືນທີ່ ອີງຕາມຄູ່ມືການວາງແຜນສະບັບປັບປຸງ ເຂ້ົາ
ໃນການສ້າງແຜນ, ພ້ອມນ້ີ, ກ່ໍເວ້ົາເຖິງທິມງານຮັບຜິດຊອບ,ຂ້ັນຕອນ, ວິທີການໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ເຄ່ືອງມືທີ່ໃຊ້
ໂດຍຫຍ້ໍ, ມ້ວນທ້າຍໂດຍຜົນສໍາເລັດ ແລະ ເປ້ົາຫມາຍໃນການນໍາໃຊ້ ຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານດ່ັງກ່າວ ເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕົວຈິງ 
 
2. ສະພາບລວມແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ  
ໃນຫົວຂ້ໍນ້ີ ໃຫ້ຂຽນເນ້ືອໃນທີ່ເວ້ົາເຖິງສະພາບລວມ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະ
ບານ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະບວນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂົງເຂດແລະທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງເປ້ົາໝາຍ
ໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເປ້ົາໝາຍໃນການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ດ້ານການພັດທະນາ, ພ້ອມນ້ີ ກໍເວ້ົາເຖິງ
ສະພາບລວມ ກ່ຽວກັບລະບົບການວາງແຜນ ໃນ ສປປ ລາວ 
 

3. ສະພາບລວມຂອງເມືອງ  
ໃນພາກນ້ີໃຫ້ເວ້ົາສະພາບໂດຍຫຍ້ໍຂອງເມືອງ ທີ່ມີລັກສະນະສັງລວມກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ຂອດເຂດ, ຊາຍແດນ, ຈຸດພິເສດ, 
ພູມສັນຖານ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ປະຊາກອນ ແລະ ການປົກຄອງ ຂອງເມືອງ ເຊ່ັນ:  
 

3.1. ທ່ີຕ້ັງ ແລະ ຂອບເຂດຊາຍແດນ 
ໃຫ້ຂຽນລະບຸເຖິງ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງຕ້ັງຢູ່ໃສ ໃນແຕ່ລະທິດຕິດຈອດກັບພາກສ່ວນ, ເມືອງ, ແຂວງຫືຼປະເທດໃດ, ເນ້ືອທີ່
ລວມຂອງເມືອງມີຫຼາຍປານໃດ, ເນ້ືອທີ່ແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ມີຫຼາຍປານໃດ (ເນ້ືອທີ່ປ່າແຕ່ລະປະເພດ, ເນ້ືອທີ່ດິນທໍາ
ການຜະລິດ, ເນື້ອທີ່ປຸກສ້າງ, ອື່ນໆ); ສະພາບພື້ນທີ່ເປັນເຂດພູດອຍ ຫຼືທົ່ງພຽງກວມເອົາໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍປານໃດ (ໃຫ້ໃຊ້
ແຜນທີ່ 1 ເຊ່ິງເປັນແຜນທ່ີການປົກຄອງປະກອບຄໍາອະທິບາຍ) 

 

3.2 ຈຸດພິເສດ ແລະ ພູມສັນຖານ:  
ເວົ້າເຖິງຈຸດພິເສດ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລໍາເນົາຂອງປະຊາກອນ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ພູມສັນຖານລັກສະນະສະ
ເພາະ ດ້ານພູມສັນຖານອັນເປັນເອກະລັກ ແລະ ໂດດເດ່ັນຂອງເມືອງ; ຫ້ວຍນ້ໍາລໍາເຊ, ພູຜາປ່າໄມ້, ຄວາມຮາບພຽງ, ຄ້ອຍ
ຊັນ ມີຄືແນວໃດ 
 

3.3 ສະພາບແວດລ້ອມ 
ຕີລາຄາສະພາບການໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບເງ່ືອນໄຂແວດລ້ອມສາກົນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ພາຍໃນ ທີ່ເອ້ືອອໍານວຍ ແລະ 
ສ່ົງຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ ຕໍຂ່ະບວນການພັດທະນາຂອງເມືອງ 
3.1. ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ພາກພ້ືນ 
3.1.1. ຂ້ໍສະດວກ 
3.1.2. ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ 
3.2. ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ 
3.2.1. ຂ້ໍສະດວກ: ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງເມືອງ ໄດ້ມີການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄືແນວໃດ; ການຈັດຕ້ັງຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງເມືອງ ມີຂ້ໍສະດວກແນວໃດ ຕໍ່ການພັດທະນາ? 
3.2.2. ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ: ອັນໃດແດ່ເປັນສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ຂ້ໍຫຍູ້ງຍາກໃນການພັດທະນາຢູ່ໃນເມືອງ 
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3.4. ປະຊາກອນແລະການປົກຄອງ 
ໃຫ້ຂຽນໂຄງຮ່າງການປົກຄອງຂອງເມືອງ, ການຈັດຕ້ັງບ້ານ, ຈຸດສຸມພັດທະນາ, ສັງລວມຂ້ໍມູນໂດຍຫຍ້ໍ ກ່ຽວກັບຈໍານວນ
ປະຊາກອນ, ເພດ, ຫມວດອາຍຸ, ຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆທ່ີອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ລາຍງານລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊ້ັນ
ຕົ້ນ, ກາງ, ສູງ ແລະ ເຫນືອຊ້ັນສູງຈັກຄົນ? ກວມຈັກ % ຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ? ຈົບຊ້ັນມ 6 ມີຈັກຄົນ, ຍິງເທົ່າໃດ? 
ຖ້າມີຄວາມສາມາດ ໃຫ້ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ທີ່ໃຊ້ປະກອບໃນພາກນ້ີ ດ່ັງນ້ີ:  

 ແຜນທີ່ 3: ຄວາມໜາແຫນ້ນຂອງປະຊາກອນ 

 ແຜນທີ່ 7: ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ 

 ແຜນທີ່ 6: ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
 ແຜນທີ່ 10: ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານລວມຂອງເມືອງ 

3.5. ສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (ປະເມີນອີງຕາມມາດຖານໃນດໍາລັດ #201)  
ການຕີລາຄາສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນໃຫ້ອີງຕາມມາດຖານໃນດໍາລັດ ເລກທີ 201, ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່
ມີລາຍຮັບຕ່ໍາກວ່າເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກ ມີເທົາ່ໃດ? ຈໍານວນບ້ານທຸກຍາກ ມີຈັກບ້ານ?, ອັດຕາສ່ວນຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກ
ໃນທົ່ວເມືອງ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກໃນແຂວງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ, ເມືອງຍັງເປັນເມືອງທີ່ຕົກຢູ່ໃນບັນຊີ
ເມືອງທຸກຍາກ ຫຼືບ່ໍ? ພາຍໃນເມືອງ ມີກອງທຶນພັດທະນາຂ້ັນບ້ານບໍ, ກອງທຶນອ່ືນໆທີ່ເປ້ົາຫມາຍສ່ົງເສີມການສ້າງລາຍຮັບ
ໃຫ້ຄົວເຮືອນ, ແຕ່ລະກອງທຶນ ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ມີໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ແຫລ່ງ
ທຶນມາຈາກໃສ? 

 
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ເນ້ືອທີ່ຖາງປ່າປູກເຂ້ົາແບບເລ່ືອນລອຍ ໄດ້ຫລຸດລົງຈັກເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນເຫລືອຈັກເຮັກຕາ? ຍັງ
ເຫລືອຈັກຄົວເຮືອນປູກເຂ້ົາເຂດພູດອຍ?  ການຫັນປ່ຽນອາຊີບຄົງທີ ່ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄືແນວໃດ, ມີໂຄງການໃດແດ່ ສະ
ໜັບສະໜູນ? ວຽກງານນ້ີ ໄດ້ຕິດພັນກັບວຽກງານມອບດິນ-ມອບປ່າແນວໃດ? 
 
4. ສັງລວມຜົນການວິໄຈສະພາບລວມ ຂອງເມືອງ (SWOT Analysis)   

ໃນພາກນ້ີໃຫ້ນໍາສະເໜີສະພາບລວມຂອງເມືອງ ອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມທືີ່ຊ່ືວ່າ SWOT (ວິທີການ
ແລະ ຂ້ັນຕອນໃນການວິເຄາະ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄໍາແນະນໍາຕ່າງຫາກ) ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ນໍາສະເຫນີຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ 
ຂ້ໍຄົງຄ້າງ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ທາ່ແຮງ, ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ, ໃນຕອນທ້າຍແມ່ນນໍາສະເໜີທິດທາງ ແລະວິທີ
ການແກ້ໄຂບັນດາຂ້ໍຄົງຄ້າງຕ່າງໆໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ບົນພ້ືນຖານເງ່ືອນໄຂແລະທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີ 
 

5. ບັນຫາ ແລະທ່າແຮງຂອງບັນດາບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະເຂດຈຸດສຸມ (ອີງຕາມຄູ່ມືວາງແຜນ PPM) 
ໃນພາກນ້ີ ນໍາສະເໜີສັງລວມ ແຜນພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ, ເຊ່ິງ
ກວມເອົາບັນຫາຕ້ົນຕໍ, ທ່າແຮງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງບ້ານ, ແລະບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ຂອງບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ, ແລະເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານ ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງປ້ຶມຄູ່ມືວາງແຜນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PPM): 
 -  ສັງລວມບັນຫາຕ້ົນຕໍຂອງບ້ານມີຫຍັງແດ່ ? 
 -  ທ່າແຮງຕ້ົນຕໍ ມີຫຍັງແດ່ ? 
 -  ກິດຈະກໍາບຸລິມະສິດ ເພ່ືອພັດທະນາບ້ານ ມີຫຍັງແດ່ ? 
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ພາກທີ II: 
ການສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ  

ຄັ້ງທີ VII 
 
1. ຕີລາຄາລວມດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງເມືອງ (ຈາກແຜນເມືອງ) 

1.1. ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ 

1.2. ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ 

ອີງຕາມຄາດໝາຍທີວ່າງໄວ້ ໃນແຜນ 5 ປີ ຄ້ັງຜ່ານມາ ໃຫຕ້ີລາຄາລວມ ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງເມືອງ ເຊ່ັນ
ວ່າ ສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາເທົ່າໃດ, ລາຍຮັບລວມ ຈາກແຕ່ລະໂຄງປະກອບເສດ
ຖະກິດ ກວມເອົາຫຼາຍປານໃດ, ບັນລຸລາຍຮັບສະເລ່ັຍຕ່ໍຫົວຄົນ ເທົ່າໃດ, ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດເປັນ
ແນວໃດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງເງິນຕາເປັນແນວໃດ, ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ເປັນ
ແນວໃດ? 

2. ການດຸ່ນດ່ຽງພື້ນຖານເສດຖະກິດ: 

ໃຫ້ຕີລາຄາການດຸ່ນດ່ຽງ ໃນແຕ່ລະດ້ານຄື: 

2.1. ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ  

ເວ້ົາເຖິງໂຄງປະກອບຂອງແຮງງານ ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະ
ກີດແນວໃດ? ອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ ເປັນແນວໃດ? ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້
ກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ ເພ່ືອຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາເປັນແນວໃດ? 

2.2. ການດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນ (ແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາ) 

- ການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາເປັນແນວໃດ? ທຶນພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ຈັກສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຂອງການອະນຸມັດ? ທຶນພາຍນອກມີເທົ່າໃດ?  

- ການດຶງດູດແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພ່ືອການພັດທະນາມີຈັກໂຄງການ, ລວມຍອດມູນຄ່າທຶນມີເທົ່າໃດ? 
ສະເລ່ັຍຕ່ໍປີ ມີເທົ່າໃດ? ຜົນການປະຕິບັດຕີລາຄາໄດ້ແນວໃດ? 

- ການດຶງດູດການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ມີຈັກໂຄງການ, ມີມູນຄ່າທຶນອະນຸມັດຫຼາຍປານໃດ? ການ
ລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນໃດ ກວມຫຼາຍກວ່າໝູ່? ໝາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ແນວໃດ? 

2.3. ການດຸ່ນດ່ຽງງບປະມານແຫ່ງລັດ 

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍສະເລ່ັຍ 5 ປີຜ່ານມາ ມີຈັກສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ການຂາດ
ດຸນງົບປະມານ ເທົ່າກັບຈັກສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP, ລາຍຮັບຕ້ົນຕໍຂອງເມືອງ ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການໃດ, ຕີ
ລາຄາໝາກຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປັນແນວໃດ? ໂດຍລວມແລ້ວ ຖານະທາງດ້ານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເປັນ
ແນວໃດ? 

2.4. ການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານການຄ້າ ຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ ລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ 

ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ທາງເມືອງໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການອັນໃດ ໃນການກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການສ້າງຂ້ໍໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າ ພາຍໃນເມືອງ, ການສ່ົງເສີມການຜະລິດ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການຈະລາຈອນສິນຄ້າ ແລະ ການສ່ົງອອກ ເປັນແນວໃດ? ການຄ້າຊາຍແດນເປັນແນວໃດ? ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ 
ແລະ ສ່ົງອອກ ເປັນແນວໃດ? ການຈ້າງແຮງງານຈາກພາຍນອກເມືອງ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ພາຍໃນເມືອງເປັນ
ແນວໃດ? ໂຄງປະກອບ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂ້ົາ ແລະ ສ່ົງອອກຂອງເມືອງ ເປັນແນວໃດ? ການຂາດດູນການຄ້າ 
ເພ້ີມຂ້ຶນ ຫຼື ຫຼຸດລົງແນວໃດ? 
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3. ສະຫລຸບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ ຕາມຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຂະແໜງການ: 
3.1. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມ 

ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ເມືອງຂອງທ່ານໄດ້ຖືເອົາການພັດທະນາຂະແໜງການໃດ ເປັນໃຈກາງຫຼັກ  ເພ່ືອສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະ 
ບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ? ຈໍານວນຄົວເຮືອນທຸກໃນປັດຈຸບັນ ຍັງເຫລືອຈັກຄົວເຮືອນ, 
ກວມເອົາຈັກສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທົ່ວເມືອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ຫລຸດລົງຈັກສ່ວນຮ້ອຍ, ຈໍານວນບ້ານທຸກ
ຍາກຍັງເຫລືອຈັກບ້ານ, ກວມຈັກສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນບ້ານທົ່ວເມືອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ຫລຸດລົງຈັກສ່ວນຮ້ອຍ.  
ຜ່ານມາໃນ 5 ປີ ເມືອງສາມາດປະກາດບ້ານພັດທະນາໄດ້ຈັກບ້ານ, ຄອບຄົວພັດທະນາໄດ້ຈັກຄອບຄົວ; ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຕີ
ລາຄາບັນດາປັດໄຈທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ເຊ່ັນວ່າ: 
ສະພາບການເຕີບໂຕຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຂອງເສດຖະກິດ ພາຍໃນເມືອງເປັນແນວໃດ?, ການເຕີບໂຕດ້ານການຊົມໃຊ້, ການ
ເອົາໃຈໃສ່ຂອງອໍານາດການປົກຄອງ, ການຫັນຈາກການຜະລິດແບບກຸ້ມກິນ ໄປສູ່ການຜະລິດເພ່ືອອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 
ແລະ ສ່ົງອອກ, ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ທີ່ເລ່ັງໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈຸດສຸມ ແລະ ສາມສ້າງເປັນເປັນຄືແນວໃດ? 
 

3.2. ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂະແຫນງການ  

ໃຫ້ສະຫຼຸບ ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດທີ່ພ້ົນເດ່ັນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ໃນໄລຍນະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ວ່າບັນລຸຫຍັງໄດ້ແດ່?  

3.2.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ 
ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 

ລາຍງານຜົນສໍາເລັດຕາມແຕ່ລະໜ້າວຽກ: 

o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕັກນິກກຸ່ມບ້ານ) 

ໄດ້ສ່ົງເສີມເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດຄືແນວໃດ? ເປັນຕ້ົນການສະໜອງແນວພັນປັບປຸງ, 
ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາການປູກ-ລ້ຽງສັດຕ່າງໆ...ມີການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມປະຊາຊົນປູກຝັງ ແລະ 
ລ້ຽງສັດຄືແນວໃດ? ວຽກງານຂອງສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ ປະຈໍາກຸ່ມບ້ານ ມີແນວໃດແດ່?  

o ວຽກງານປູກຝັງ 

ເນ້ືອທີ່ນາທັງໝົດມີເທົ່າໃດ? ນາແຊງ, ນາປີມີເທົ່າໃດ? ເນ້ືອທີປູ່ກເຂ້ົາເນີນສູງມີເທົ່າໃດ? ສະມັດຖະພາບ
ການຜະລິດເທົາ່ໃດ (ແຍກແຕ່ລະປະເພດ) ສະເລ່ັຍຕ່ໍຫົວຄົນ ໄດ້ຈັກກິໂລກະລາມ/ຄົນ/ປີ?, ເນ້ືອທີ່ການ
ປູກພືດເປັນສິນຄ້າມີເທົ່າໃດ?  

o ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ 
- ທົ່ວເມືອງມີສັດໃຫຍ່ (ຄວາຍ, ງົວ) ຈັກໂຕ, ໝູຈັກໂຕ, ແບ້ ຈັກໂຕ, ສັດປີກຈັກໂຕ? ປະຈຸບັນມີ

ຫນອງລ້ຽງປາທັງໝົດຈັກໜອງ? ມີເນ້ືອທີທ່ັງໝົດ ຈັກເຮັກຕາ? ປ່ອຍປາແລ້ວ ຈັກໜອງ? ຈໍານວນ
ປາທີປ່່ອຍມີຈັກໂຕ.  

- ໄດ້ມີການຈັດຕ້ັງກຸ່ມລ້ຽງສັດ ຫຼື ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ (ທັງສັດໃຫຍ່, ນ້ອຍ, ສັດປີກ) ໄດ້ຫຼາຍ
ປານໃດ 

- ຕາໜ່າງການບໍລິການ ທາງດ້ານສັຕຕະວະແພດບ້ານ ກວມຈັກ% ຂອງບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ, ການສັກ
ຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ໄດ້ຈັກໂຕ, ຄວາຍ ຈັກໂຕ, ງົວຈັກໂຕ, ໝຈັູກໂຕ, ແບ້ ຈັກໂຕ, ສັກປີກຈັກ
ໂຕ? ທຸກຢ່າງຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນພ້ອມ 
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o ວຽກງານຊົນລະປະທານ 

ມີຊົນລະປະທານຈັກແຫ່ງ? ສາມາດຫົດເນ້ືອທີ່ໄດ້ເທົ່າໃດ? (ລະດູແລ້ງ-ລະດູຝົນ ເທົ່າໃດ?)  ສະພາບ
ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ການໃຊ້ງານເປັນແນວໃດ? ໃຫ້ແຍກປະເພດຂອງຊົລປະທານ ມາລະອຽດ 
(ຝາຍນ້ໍາລ້ົນຈັກແຫ່ງ, ຈັກສູບນ້ໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຈັກແຫ່ງ? ຊົນລະປະທານຝາຍກະຕ່າຫີນ ຈັກແຫ່ງ? ອ່ືນໆ) 

o ວຽກງານປ່າໄມ້ (ປ່າຜະລິດ) 

ວຽກງານປ່າຜະລິດ ໄດ້ມີການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງແນວໃດ? 

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ  

- ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວຽກງານການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ “ນ່ຶງເມືອງ ນ່ຶງສິນຄ້າ/ນ່ຶງຜະລິດຕະ
ພັນ” ໄດ້ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວໃດ? ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ? 

- ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ໃນເມືອງຂອງຕົນ ວ່າ
ມີຈັກໂຮງງານ, ເພ້ີມຂ້ຶນ ຫຼື ຫລຸດລົງຈັກແຫ່ງ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ.  

- ວຽກງານຕ່ໍາແຜ່ນ, ຈັກສານ, ແກະສະຫລັກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນມຄືີແນວໃດ? 

ມີຜະລິດຕະພັນອັນໃດແດ່ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເມືອງ? ທ່າອ່ຽງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານນ້ີ ເປັນ
ຄືແນວໃດ? ການສະໜອງຂ້ໍມູນດ້ານການຕະຫຼາດ ໄດ້ເຮັດຄືແນວໃດ? 

ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

o ລາຍງານເຖິງການເຂ້ົາເຖິງ ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃນທົ່ວເມືອງ ຈໍານວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ມີເທົ່າໃດ? ກວມ
ຈັກເປີເຊັນ? ໃນນ້ີ ມີໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຈັກແຫ່ງ? ໄຟຟ້ານ້ໍາຢອດຈັກແຫ່ງ? ໄຟຟ້າຈັກ ຈັກໜ່ວຍ? 

o ໃນເມືອງຂອງຕົນ ມີບ່ໍແຮ່ທາດຊະນິດໃດແດ່ ທີ່ເປັນທ່າແຮງ, ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດ, ຂຸດຄ້ົນແຮ່
ທາດ ທໍາມະຊາດແນວໃດແດ່? (ຖ້າມີ) ຜົນຜະລິດໄດ້ເທົ່າໃດຕໍ່ປີ? ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເມືອງ ໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍ
ເທົ່າໃດ? 

3.2.2. ຂົງເຂດບໍລິການ 
ກ. ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ຍທຂ) 

o ຕາໜ່າງການຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນ້ໍາ, (ທາງອາກາດ) ເປັນແນວໃດ?   
o ສະພາບເສ້ັນທາງ ເພ່ືອເຊ່ືອມຕໍ່ເຂ້ົາຫາແຂວງ, ເມືອງອ່ືນໆ, ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ ຕະຫຼາດຊ້ືຂາຍສິນຄ້າຕ້ົນຕໍ, ແລະ ເຂດ

ການຜະລິດເປັນແນວໃດ?  
o ເສ້ັນທາງປູຢາງ, ປູຫີນ, ດິນແດງ ແຕ່ລະປະເພດມີຈັກເສ້ັນ? ຍາວເທົ່າໃດ?. ບ້ານທີ່ມເີສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ສາ

ມາດທຽວໄດ້ສອງລະດູມີຈັກບ້ານ? ກວມຈັກເປີເຊັນ?  
o ສະພາບການບູລະນະສ້ອມແປງເສ້ັນທາງ ເປັນແນວໃດ? ທຶນຮອນຕອບສະໜອງພຽງພໍບ່ໍ?  ປະຊາຊົນໄດ້ມີສ່ວນ

ຮ່ວມຄືແນວໃດ?  
o ມີສະມາຄົມລົດ, ເຮືອຂົນສ່ົງໂດຍສານຈັກແຫ່ງ? ມີລົດໂດຍສານຈັກຄັນ? ສາມາດຂົນສ່ົງຜູ້ໂດຍສານໄດ້ຈັກເທື່ອ

ຄົນຕ່ໍປີ 
o ການຄຸ້ມຄອງ ການກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ໄດ້ເຮັດຄືແນວໃດ? ໄດ້ມີການຈັດສັນຜັງເມືອງ (ເທສະບານເມືອງ) ແລ້ວ

ບ່ໍ? ການກ່ໍສ້າງສໍານັກງານອົງການມີຈັກໂຄງການ? ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ?  
o ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຜັງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແລ້ວເທົ່າໃດ? ມີ

ຈັກຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຊົມນ້ໍາປະປາ? ກວມຈັກເປີເຊັນ? 
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ຂ. ດ້ານການຄ້າ 

o ວຽກງານການຄ້າໃນແຕ່ລະດ້ານ (ການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນ) ເປັນແນວໃດ? 
o ຕ້ອງຍົກໃຫເ້ຫັນ ສະພາບການຈະລາຈອນສິນຄ້າ, ການບໍລິການດ້ານການຄ້າ, ການແລກປ່ຽນຊ້ືຂາຍໃນທ້ອງ

ຕະຫລາດ,  
o ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຂ້ຶນທະບຽນທຸລະກິດ ການຄ້າ ໄດ້ຈັກຫົວໜ່ວຍ?  
o ວຽກງານການຊອກຫາຕະຫຼາດ ເພ່ືອຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບສັນ

ຍາ (contract farming) ໄດ້ເຮັດຄືແນວໃດ? 
o ການບໍລິການດ້ານຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ການຕະຫຼາດ (MIS) ເປັນແນວໃດ? 

ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ 

o ດ້ານການເງິນ 
- ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ທົ່ວເມືອງສາມາດເກັບລາຍຮັບ ເຂ້ົາງົບປະມານ ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?  
- ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ້ົນຕໍໄດ້ຈາກແຫຼງ່ໃດແດ່?  
- ຕີລາຄາສະພາບການຂຸດຄ້ົນລາຍຮັບ ເປັນແນວໃດ? (ທຽບໃສ່ຄວາມສາມາດບ່ົມຊ້ອນຕົວຈິງ) 
- ສະພາບການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເປັນຄືແນວໃດ?  
- ສະຫຼຸບດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ພາຍໃນເມືອງ ເປັນແນວໃດ? ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງດ້ານງົບປະ

ມານບໍ?່ 
- ມີຈຸດໃດ, ປະເດັນໃດ ທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ?   

o ດ້ານທະນາຄານ 
- ທົ່ວເມືອງມີທະນາຄານຈັກແຫ່ງ? ທະນາຄານລັດຈັກແຫ່ງ? ເອກະຊົນຈັກແຫ່ງ? 
- ປະເພດ ແລະ ສະພາບການບໍລິການເປັນແນວໃດ? ເງ່ືອນໄຂການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ ເປັນແນວ

ໃດ? ກວມຈັກ%? 

3.2.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ  
ກ. ດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ: 

o ທົ່ວເມືອງມີເຮືອນລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍຈັກແຫ່ງ.  
o ຈໍານວນນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນແຕ່ລະຊ້ັນຮຽນມີຈັກຄົນ? ກວມຈັກເປີເຊັນ?  

o ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນສຸດທິ ແລະ ເລ່ືອນຊ້ັນເປັນແນວໃດ? 

o ຈໍານວນຜູ້ໃຫຍ່ ເກນອາຍຸ 15-45 ປີ ທີຮູ້່ໜັງສື ກວມຈັກເປີເຊັນ?  

o ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ການສະໜອງຄູ, ອຸປະກອນການສຶກສາ ພຽງພໍຫຼືບ່ໍ? ສະພາບຂອງໂຮງຮຽນ 
ແລະ ຫ້ອງຮຽນເປັນແນວໃດ? ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສານ້ີ ອາດລາຍງານຕາມແຜນງານ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທີມ່ ີ
ກໍໄດ້ 

- ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂ້ົາຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ  
- ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
- ແຜນງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

o ການເຄ່ືອນໄຫວດ້ານກິລາກາຍຍະກໍາ ແລະ ການສ່ົງເສີມກິລາມວນຊົນເປັນແນວໃດ? 

o ພາຍໃນເມືອງ ມີໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ດ້ານການກິລາຫຍັງແດ່? ການບໍລິການເປັນແນວໃດ? 
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ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:  

o ທົ່ວເມືອງ ມີໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາປະຈໍາກຸ່ມບ້ານ, ຮ້ານຂາຍຢາຈັກແຫ່ງ, ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານຈັກຖົງ? ຄຸນນະພາບ
ການບໍລິການເປັນແນວໃດ?   

o ມີແພດຊ້ັນສູງ, ຊ້ັນກາງ ແລະ ຊ້ັນຕ້ົນຈັກຄົນ? ອາສາສະໝັກບ້ານ, ຫມໍຕໍາແຍມີຈັກຄົນ?  
o ບ້ານທີ່ເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດມີຈັກບ້ານ (ນ້ໍາສ້າງ, ນ້ໍາລິນ, ນ້ໍາບາດານ, ນ້ໍາປະປາຂະໜາດນ້ອຍ) ກວມເອົາຈັກ % 
o ມີຈັກຄົວເຮືອນຍັງບ່ໍມີວິດຖ່າຍ (ວິດຊຶມ)?  
o ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແມ ່ແລະ ເດັກ ເປັນແນວໃດ? 
o ພະຍາດຕ້ົນຕໍທີ່ມັກເກີດເລ້ືອຍໆໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ມີພະຍາດຫຍັງແດ່? 
o ການດໍາເນີນງານ ຕາມແຕ່ລະແຜນງານລະອຽດເປັນແນວໃດ: 

- ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ 
- ວຽກງານປ່ິນປົວ ແລະ ຟ້ຶນຟູໜ້າທີກ່ານ 
- ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ 
- ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພ່ືອສຸຂະພາບ 
- ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສູກ 
- ວຽກງານບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ 

ຄ. ດ້ານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ 

o ພາຍໃນເມືອງ ມີສະຖານທີຖ່ິ້ມ ແລະ ທໍາລາຍຂ້ີເຫຍ້ືອບ່ໍ?  
o ພາກສ່ວນໃດ ເປັນຜູ່ໃຫ້ບໍລິການ ເກັບຂ້ີເຫຍ້ືອ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ 

ງ. ດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:  

ແຮງງານ 

o ສະພາບແຮງງານຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ເປັນແນວໃດ? ແຮງງານຕ້ົນຕໍ ມີພຽງພໍຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງໜ້າວຽກ ຫຼືບ່ໍ?  

o ມີແຮງງານໄປຊອກວຽກເຮັດ ຫລື ຮັບຈ້າງຢູ່ບ່ອນອ່ືນບໍ?, 

o ອັດຕາການວ່າງງານ ຂອງປະຊາກອນພາຍໃນເມືອງ ມີຫຼາຍປານໃດ? ສາເຫດຍ້ອນຫຍັງ? ທາງເມືອງໄດ້ແກ້ໄຂ
ແນວໃດ ໃນຜ່ານມາ  

o ໄດ້ມີການຈັດຕ້ັງຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຄືແນວໃດ? 

o ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ທີ່ເຂ້ົາມາປະກອບອາຊີບ/ເຮັດວຽກພາຍໃນເມືອງ ມີຫຼາຍປານໃດ? ເມືອງໄດ້ມີວິທີການ 

ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແນວໃດ? 

ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

o ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານບໍານານ, ຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກກໍາພ້າກໍາພອຍ, ຜູ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຈາກ
ໄພພິບັດ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົບກັບຄືນບ້ານເດີມ ຄືແນວໃດ? ມີຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂ້ໍຄົງຄ້າງທີຄ່ວນແກ້ໄຂ
ແນວໃດ?  

o ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ພາຍໃນເມືອງ ເປັນແນວໃດ? 

o ການລົງທຶນຂອງເມືອງ ໃສ່ຂະແຫນງການນ້ີ ມີຈັກໂຄງການ, ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ?  ແຫລ່ງທຶນມາຈາກໃສ? 
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ຈ. ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:  

o ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ 

ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກສ່ືມວນຊົນ ເຊ່ັນ: ການບໍລິການຂ່າວສານ, ຫນັງສືພິມ, ຫຂ່ໍາວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ໂທລະ
ພາບ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ ມີການເຄ່ືອນໄຫວຄືແນວໃດ? 
ວຽກງານພັດທະນາສ່ືສ່ິງພິມ ແລະ ວຽກງານເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ທ່ວງທັນກັບຍຸກ ເຕັກໂນໂລຊ ີ
ການສ່ືສານທີ່ທັນສະໄໝແນວໃດ? 
o ດ້ານວັດທະນະທໍາ 
o ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວ ດ້ານການຟ້ືນຟູ ປົກປັກຮັກສາ ແລະເສີມຂະຫຍາຍດ້ານວັດທະນະທໍາ 

ແລະຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການປະຕິສັງຂອນວັດວາອາຮາມ, ການອະນຸລັກວັດຖຸບູຮານ ສະຖານ
ທີ່ຮອງຮອຍທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະວັດທະນະທໍາຕ່າງໆແນວໃດ?.  

o ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານສິນລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາ 
ພາຍໃນເມືອງເປັນແນວໃດ? 

o ການປັບປຸງສ່ົງເສີມຫ້ອງສະໝຸດ ຫ້ອງອ່ານໜັງສື, ຫ້ອງສະໝຸດເຄ່ືອນທີ່ ພາຍໃນເມືອງ, ບ້ານ, ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ 
ເປັນແນວໃດ? 

o ກິດຈະກໍາ ແລະ ຂະບວນການກ່ໍສ້າງ ແລະປະກາດບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ? ທຽບ
ໃສ່ຄາດໝາຍ ບັນລຸໄດ້ຈັກ % 

o ດ້ານທ່ອງທ່ຽວ 
o ການພັດທະນາ ສ່ົງເສີມ ແລະ ບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນເມືອງ ຜ່ານມາເປັນແນວໃດ 

o ມີສະຖານທີ ່ທີ່ສາມາດເປັນທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວອັນໃດແດ່? ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະ
ຊາດ ຈັກແຫ່ງ? ທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດຈັກແຫ່ງ? ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາຈັກແຫ່ງ? ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ແລ້ວຈັກແຫ່ງ?  

o ມີໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ດ້ານການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນ: ສູນບໍລິການຂ້ໍມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວບໍ? ມີ
ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ? ຮ້ານອາຫານ ຈັກແຫ່ງ?  

o ມີການຈັດຕ້ັງ ຮູບແບບ ການບໍລິການທ່ອງທຽ່ວ ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກ ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 

ຄີດຄອງປະເພນີ ບັນດາເຜ່ົາ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ ຈັກແຫ່ງ? ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສ່ົງເສີມລາຍ
ໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຫລືບ່ໍ? 

o ການບໍລິການໂດຍລວມ ເປັນຄືແນວໃດ? ໃນ 5 ປີຜ່ານມາມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈັກຄົນ?  ອັດຕາສ່ວນຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຈາກແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນມີຄືແນວໃດ? 

o ການຄຸ້ມຄອງອະນຸລັກແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເຮັດຄືແນວໃດ?  
 

ສ. ດ້ານອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ: 

o ຊາວໜຸ່ມ: ການໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຂອງຊາວຫນຸ່ມພາຍໃນເມືອງ, ສະພາບປະກົດການຫຍ້ໍທ້ໍ ແລະ ການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາຕ່າງໆໃນຫມູ່ຊາວຫນຸ່ມເປັນຄືແນວໃດ? ການສົ່ງເສີມສ້າງວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວຫນຸ່ມ ເປັນແນວໃດ? 

o ສະຫະພັນແມຍິ່ງ: ການສົ່ງເສີມສ້າງວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ການຕ້ານປະກົດການຫຍ້ໍທ້ໍໃນກຸ່ມຍິງຫນຸ່ມ 

- ການສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ: ການຊຸກຍູ້ແມ່ຍິງ ເຂ້ົາໃນການປະກອບສ່ວນ ໃນຂະບວນການພັດທະນາ 
ເປັນແນວໃດ? ການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ເປັນແນວໃດ? 

o ກໍາມະບານ: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນເມືອງ ເປັນ 
ແນວໃດ? 
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ຊ. ດ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ 

o ແນວໂຮມ: ໄດ້ມີການປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຄື
ແນວໃດ?  

o ນັກຮົບເກ່ົາ: ໄດ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວແນວໃດແດ່? ໄດ້ມີສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າບ່ໍ? ມີນະໂຍບາຍແນວໃດຕໍ່ເຂົາເຈ້ົາ? 

ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 

o ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ໃນການຈັດສັນທ່ີດິນ, ແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ແຜນການພັດທະນາທ່ີດິນ, ແຜນ
ຊ້ີນໍາຜັງເມືອງ, ເກັບກໍາສໍາມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ, ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ວັດແທກ ສືບສວນ
ສິດ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງທີ່ດິນ ແລະ ປະກອບສໍານວນເອກະສານທີ່ດິນ ເພ່ືອຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ, ອອກໃບຕາດິນ, 
ອອກໃບແຜນທ່ີດິນ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍປານໃດ 

o ການເຊ່ົາ ສໍາປະທານທີ່ດິນພາຍໃນເມືອງ ມີຫຼາຍປານໃດ?  
o ໄດ້ມີການກໍານົດເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້, ກໍານົດເຂດແດນ, ປັກຫຼັກໝາຍ, ຕິດປ້າຍ, ສ້າງແລວເຂດ, ສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂ້ໍ

ມູນກ່ຽວກັບສະພາບປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ເພ່ືອແບ່ງເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, 
ເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ເຂດກັນຊົນ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດສັນ, ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໃນເມືອງ
ແນວໃດ? 

o ໄດ້ມີແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ກໍຄື
ການ ອະນຸລັກ ຫຼື ປົກປັກຮັກສາຖ່ິນທີ່ຢູ່ອາໄສ ພັນສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ແນວໃດ? 

o ມີການປູກ ແລະ ປ້ືນຟູປ່າໄມ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຂອງສັດນ້ໍາ, ສັດປ່າ, ປົກປັກຮັກສາ
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແນວໃດ? 

o ໄດ້ມີການກໍານົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໂດຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແນວໃດ? 

o ວຽກງານ ອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ມກີານເຄ່ືອນໄຫວແນວໃດ? 
o ວຽກງານງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ໄດ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວຫຍັງແນ່? 

 
3.3. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການລົງທຶນ: 
3.3.1. ການລົງທຶນຂອງລັດ 

o ໃນພາກນ້ີ ໃຫລ້າຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການລົງທຶນ ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນວ່າມີຈັກໂຄງການ, ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? 

ເປັນທຶນພາຍໃນ (ງົບປະມານລັດ), ແລະຕ່າງປະເທດ (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ) ເທົ່າໃດ?  

o ໂຄງການທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ມີຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ໃນນ້ັນທຶນພາຍໃນຈັກ
ໂຄງການ? ມີມນູຄ່າເທົ່າໃດ? ທຶນຕ່າງປະເທດ (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ) ມີຈັກໂຄງການ? ມມີູນຄ່າເທົ່າໃດ? 

ລົງທຶນເຂ້ົາໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຜະລິດສະບຽງອາຫານ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆ ແລະກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພ້ືນ
ຖານ ມູນຄ່າເທົ່າໃດ? 

o ໃຫ້ຕີລາຄາສະພາບການລົງທຶນໂດຍລວມ ເຫັນວ່າໄປຕາມແຜນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງ
ພັກຄ້ັງທີ IX ຂອງພັກຫລືບ່ໍ? ມີຈັກໂຄງການທີ່ປ່ິນອ້ອມ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການອັນເປັນບຸລິມະສິດ 

ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມີຈັກໂຄງການເພ້ີມເຕີມ 

o ການປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະການສະຫລຸບລາຍງານ ອີງກົດໝາຍການລົງທຶນ
ຂອງລັດ ເປັນແນວໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະເມີນໂຄງການ ກ່ອນຈະພິຈາລະນາເອົາເຂ້ົາແຜນ ໄດ້ປະຕິບັດຄື
ແນວໃດ? ສະພາບການຊໍາລະຄ່າໂຄງການເປັນແນວໃດ? ການສະຫນອງທຶນ ທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ
ເປັນແນວໃດ? ແຍກການລົງທນຶຕາມຂົງເຂດ ແລະຂະແໜງການ, ໂຄງປະກອບການລົງທຶນເປັນແນວໃດ ຖ້າທຽບ
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ໃສ່ 5 ປີ ຜ່ານມາໄດ້ມີຜັນປ່ຽນແນວໃດ,  ມີຫນ້ີສິນການລົງທຶນຈໍານວນເທົ່າໃດ? ຕີລາຄາສະພາບການຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນຢູ່ເມືອງຂອງຕົນ ວ່າມັນໄປຕາມທິດທາງແຜນການວາງໄວ້ ຫລືບ່ໍ? ແລະ ອ່ືນໆ.  

o ຜ່ານການຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການລົງທຶນໃນແຕ່ລະດ້ານ ມຈຸີດອ່ອນ ແລະຂ້ໍຄົງຄ້າງຄືແນວໃດ ຖ້າທຽບ
ໃສ່ກັບລະບຽບຫລັກການລວມທີ່ວາງໄວ້. 

- ງົບປະມານລັດ 
- ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
- ທຶນກູ້ຢືມ 

 

3.3.2. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ) 

o ໂຄງການລົງທນຶຂອງເອກະຊົນ ທີ່ປະຕິບັດສໍາເລັດໃນ 5 ປີຜ່ານມາມີຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ, ໂຄງການທີ່ກໍາ
ລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມີຈັກໂຄງການ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ໃຫແ້ຍກຕາມຂະແຫນງການ,  

o ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມີບໍ? ຖ້າມີຍ້ອນຫຍັງ? ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບັດໂຄງການ ເມືອງໄດ້ມີບົດບາດແນວໃດ? 

3.3.3. ການລົງທຶນຂອງປະຊາຊົນ 

o ການລົງທຶນຂອງຊາວບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕ້ັງກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ໄດ້ມີສະພາບພົ້ນເດ່ັນຄື
ແນວໃດ?  ສ້າງຕົວແບບໃນການຜະລິດ ໄດ້ຈັກກຸ່ມການຜະລິດ,  

o ພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ມີການສ່ົງເສີມການລົງທຶນຂອງຊາວບ້ານ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດຄືແນວໃດ? 

3.3.4. ທຶນຈາກສິນເຊ່ືອ ທະນາຄານ 

ມີທຶນສິນເຊ່ືອ ຂອງພາກສ່ວນໃດແດ່ ໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນເມືອງ? ເປັນໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼ ືເອກະຊົນ, ລວມຍອດ
ສິນເຊ່ືອທັງໝົດ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາຫຼາຍປານໃດ? ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການໃດ? ອັດຕາການໃຊ້ຄືນ 
ເປັນແນວໃດ? 

3.3.5. ທຶນວິສາຫະກິດ 

ມີທຶນພັດທະນາວິສາຫະກິດ ໃນສາຂາ ຫຼື ຂະແໜງການໃດແດ່? ມີຫຼາຍປານໃດ? ແຫຼ່ງທຶນມາຈາກໃສ? ຜົນໄດ້ຮັບ
ເປັນແນວໃດ? 

3.4. ສັງລວມຜົນສໍາເລັດທ່ີພົ້ນເດ່ັນ ແລະສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ບັນລຸຜົນ, ຂ້ໍຄົງຄ້າງ ແລະບົດຮຽນທ່ີຖອດ
ຖອນໄດ້  
ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກນ້ີ ໃຫ້ສັງລວມ ແລະຈັດຈ້ອນເອົາມາຍົກໃຫ້ເຫັນ ສະເພາະຜົນສໍາເລັດອັນທີພ້ົ່ນເດ່ັນ ຈາກແຕ່ລະຂະ
ແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດ ອັນເປັນຈຸດທີຄ່ວນສ່ົງເສີມ, ພ້ອມທັງຈໍາແນກໃຫ້ເຫັນ ບັນດາຂ້ໍຄົງຄ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ຊໍາ
ລະສະສາງ; ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ ກໍພະຍາຍາມວິເຄາະໃຫເ້ຫັນ ສາເຫດທີພ່າໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສາເຫດທີເ່ຮັດໃຫມ້ີຂ້ໍ
ຄົງຄ້າງ ພ້ອມດ້ວຍບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ຜົນຂະຫຍາຍຕ່ໍໄປ ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ 
 

3.4.1. ຜົນສໍາເລັດທີ່ພ້ົນເດ່ັນ  

3.4.2. ຂ້ໍຄົງຄ້າງ  

3.4.3. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ  

3.4.4. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມ ີຂ້ໍຄົງຄ້າງ  

3.4.5. ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ 
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ພາກທີ III: 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ ີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) 

 
ໃນພາກນ້ີ ຈະຕ້ອງນໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນທິດທາງ ແລະນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງຂອງຕົນ
ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າມີແນວໃດແດ່? ຈະວາງຕົວເລກຄາດຄະເນສູ້ຊົນລວມ ແລະ ຕົວເລກຄາດຫມາຍສູ້ຊົນສະເພາະ 
ຂອງແຫນງການຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະດ້ານແນວໃດ? ການກ ໍານົດທິດທາງ ໃຫ້ອີງໃສ່ທິດທາງລວມຂອງສູນກາງ, ແຂວງ, ມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນຂອງເມືອງ ແລະ ອີງໃສ່ທິດທາງລວມຂອງສູນກາງ, ແຂວງ ມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນຂອງເມືອງ ແລະ ອີງໃສ່
ເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນ້ີ 

 ບ່ອນອີງ: 
o ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ, ຄໍາສ່ັງແນະນໍາຂອງແຂວງ  
o ຜົນສໍາເລັດອັນພ້ົນເດ່ັນ, ຂ້ໍຄົງຄ້າງ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີໃນໄລ

ຍະຜ່ານມາ  
o ທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ກາລະໂອກາດ, ຂ້ໍກົດໜ່ວງ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມ

ເປັນເຈ້ົາການ ຂອງປະຊາຊົນ 
 ທິດນໍາ: 

o ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຽາຍຕົວໄວ, ຮັບປະກັນການດຸນດ່ຽງແຮງງານ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ
ໃຫ້ຫນັກແຫນ້ນ 

o ໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປ້ົາຫມາຍສະຫະສະຫວັດ (MDGs) ດ້ານການພັດທະນາ  
 ວິທີການ ແລະ ເຄ່ືອງມ:ື 

o ແນະນໍາໃຫ້ມກີານນໍາໃຊ້ ວິທກີານວາງແຜນອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ມີການນໍາໃຊ້ 
ເຄ່ືອງມທືາງດ້ານແຜນທີ່ ເຂ້ົາໃນການວິເຄາະ ລົງເລິກບັນຫາ, ທ່າແຮງ ແລະ ກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດ
ທະນາ ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ອີງຕາມຄູ່ມືສະບັບປັບປຸງ ໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ 

3.1. ວິໄສທັດຂອງເມືອງ  
ໃຫ້ເວ້ົາເຖິງວິໄສທັດຂອງເມືອງ 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. ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ: 
 ມີເງ່ືອນໄຂຄວາມສະດວກ ແລະ ທ່າແຮງທີ່ບ່ົມຊ້ອນແຕ່ລະດ້ານແນວໃດ? (ດ້ານນະໂຍບາຍ, ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ, 

ຊັບພະຍາກອນດ້ານຕ່າງໆ) 

3.2.2 ກາລະໂອກາດ:  
 ມີກາລະໂອກາດທີ່ເອ້ືອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແນວໃດ?  

3.2.3 ຂ້ໍກົດຫນ່ວງ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ  
 ຂ້ໍກົດໜ່ວງ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍທີເ່ມືອງຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນ ໃນຂະບວນການພັດທະນາ ທີຈໍ່າເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາແຕ່

ເບ້ືອງຕ້ົນ ໃນແຕ່ລະດ້ານແນວໃດ? (ລະດັບສາກົນ, ລະດັບພູມີພາກ, ລະດັບປະເທດ, ແຂວງ, ເມືອງ...) 
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3.3. ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ຮອດປີ 2020  
 ເພ່ືອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ເນ້ືອໃນຈິດໃຈ ແລະ ທິດທາງນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາ ຂອງຂ້ັນສູນກາງ ໃຫ້ເປັນ

ຮູບປະທໍາ (ລະບຸລະອຽດ) ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາຂອງເມືອງໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ຈະເລ່ັງໃສ່ດ້ານໃດເປັນຫຼັກ?  
 ຈະມີການຈັດສັນ ແລະ ກໍານົດເຂດການຜະລິດ, ເຂດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາພິເສດ 

ແລະ ສະເພາະຄືແນວໃດ? (ເຂດໃດ ຈະຜະລິດຫຍັງ? ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໃດເປັນຕ້ົນຕໍ)  

3.4. ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ແຕ່ນ້ີ ຮອດປີ 2020 (ຫຼືໄກກວ່ານ້ີ):  
3.4.1. ຈຸດໝາຍລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ:  

o ທິດທາງລວມ 
 ໃຫ້ບັນລະຍາຍທິດທາງລວມ ຂອງການພັດທະນາ ຂອງເມືອງຕົນເອງ ແຕ່ນ້ີ ຮອດປີ 2025 
 ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາແຕ່ນ້ີ ຫາປີ 2025 ຈະດໍາເນີນໄປໃນຈັງຫວະແບບໃດ? 
 ຈະມີການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງການພັດທະນາແຕ່ລະມິຕິ (ການເມືອງ, ການ

ປົກຄອງ, ນະໂຍບາຍ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ) ຄືແນວໃດ? 
 ຈະສ້າງຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຄືແນວໃດ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ? 
 ດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ ເພ່ືອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມ

ໝັ້ນຄົງຂອງສັງຄົມ ຈະເປັນແນວໃດ 
o ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ດ້ານມະຫາພາກ 

 ໃຫ້ອີງຕາມບັນດາຄໍາສ່ັງ ແລະບົດແນະນໍາຂອງແຂວງ ໃນການກໍານົດຄາດຫມາຍສູ້ຊົນແຕ່ລະດ້ານ ເພ່ືອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະເມືອງ 

 ເມືອງໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນແນວໃດ ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນ ແລະເພ່ືອໃຫ້ເມືອງ
ຫຼຸດພ້ົນອອກຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຮອດປີ 2020 

 ຕົວເລກຄາດໝາຍເສດຖະກິດດ້ານມະຫາພາກ ແລະ ການຄາດຄະເນການດຸນດ່ຽງເປັນແນວໃດ? 
 ຄາດຄະເນລາຍຮັບຂອງເມືອງ ແຕ່ 2016-2020 ເປັນແນວໃດ? 

3.4.2 ທິດທາງ ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ (ແຜນການລົງທຶນ) 

3.4.2.1. ການລົງທຶນຂອງລັດ 

 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການລວມ ໃນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຈັດລຽງຕາມບຸລິມະສິດຂອງ
ການລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມ.  

 ຄວນກໍານົດໂຄງປະກອບຂອງການລົງທຶນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມທິດທາງໜ້າທີ ່ແລະ ເປ້ົາໝາຍລວມຂອງແຜນການ. 
 ງົບປະມານລັດຈະມີເທົ່າໃດ? ງົບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຕ້ອງການເທົ່າໃດ? ງົບທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງ

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມ ຕ້ອງການເທົ່າໃດ? 

3.4.2.2. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) 

 ຄາດຄະເນໂຄງການການລົງທນຶຂອງເອກະຊົນ ທີຈ່ະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ມຈັີກໂຄງການ? ມູນຄ່າ
ເທົ່າໃດ?  ລະບົບການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຈະເຮັດຄືແນວໃດ? ຈະມິວິທີການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມແນວໃດ? 

3.4.2.3. ການລົງທຶນຂອງປະຊາຊົນ 

 ການລົງທຶນໂດຍຊາວບ້ານໂດຍກົງ ຫຼ ືການລົງທຶນສົມທົບຂອງຊາວບ້ານ ມີເທົ່າໃດ 

3.4.2.4. ທຶນຈາກສິນເຊ່ືອ ທະນາຄານ 

ບໍລິມາດການປ່ອຍສິນເຊ່ືອ ຂອງທະນາຄານຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ກອງທຶນບ້ານ ສໍາລັບແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແລະ 
ຂະແຫນງການພັດທະນາ ມີຫາຼຍປານໃດ? 
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3.4.2.5. ທຶນວິສາຫະກິດ 

ທຶນສໍາລັບພັດທະນາ ວິສາຫະກິດ (ການສ່ົງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ) ມີຫຼາຍປານໃດ? 

3.4.3. ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ: 
 ສືບຕ່ໍກ່ໍສ້າງຮາກຖານ-ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານ ສາມສ້າງ ເປັນໃຈ

ກາງ.  
 ສຸມທຶນຮອນເຂ້ົາໃສ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ກ່ໍຄືກິດຈະກໍາແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ຂ້ັນກຸ່ມບ້ານ ຫຼ ື

ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ ທີຍັ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍເລ່ັງໃສ່ບັນດາໂຄງການ ບູລິມະສິດທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນແຜນ ລຶບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີໄ່ດ້ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ໂດຍທີ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໂດຍສືບຕ່ໍຈັດສັນທຶນຮອນເຂ້ົາໃສ່ ຢ່າງ
ເຫມາະສົມ 

 ສືບຕ່ໍສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂ້ັນກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ໄດ້... 
 ສູ້ຊົນຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນຄົນທຸກຍາກໃຫໄ້ດ້....... 
 ຄາດໝາຍອ່ືນໆ...ເພ່ືອຮັບປະກັນການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນ 5 ຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະ

ຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ? 

3.4.4. ການພັດທະນາຂະແຫນງການ 

ສໍາລັບໃນພາກນ້ີ ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງການ ແມ່ນໃຫ້ເລ້ີມຈາກ ນໍາສະເໜີເປ້ົາໝາຍລວມ, ແລ້ວ
ຈິ່ງນໍາສະເໜີຍຸດທະສາດ, ແລະ ຕອນທ້າຍແມ່ນນໍາສະເໜີ ບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ (ແຜນງານ/ໂຄງການ) ຕາມລໍາ
ດັບ.  ສໍາລັບການນໍາສະເໜີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເລີ້ມຈາກເປົ້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາສະຫັດສະ
ວັດ ໃນລະດັບຊາດເປັນບ່ອນອີງ ສໍາລັບການກໍານົດເປ້ົາຫມາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ໃນລະດັບເມືອງ 

3.4.4.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ 

ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 

ເປ້ົາຫມາຍ 
ໃຫ້ເວ້ົາເຖິງເປ້ົາໝາຍໃນການຜະລິດແຕລ່ະດ້ານ ຮອດປີ 2020 ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍປານໃດ? 

 ຜະລິດເຂ້ົາໃຫ້ໄດ້ສະເລັ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນ ຫຼາຍປານໃດ ເພ່ືອໃຫ້ກຸ້ມກິນ ແລະ ຂາຍ 
 ເປ້ົາໝາຍດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ຊະນິດຕ່າງໆ ອີງຕາມບຸລິມະສິດ 
 ເປ້ົາໝາຍດ້ານການລ້ຽງສັດ ແຕ່ລະປະເພດ 

ຍຸດທະສາດ 
 ມີຍຸດທະສາດສະເພາະອັນໃດ ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍທີວ່າງໄວ້ຂ້າງເທິງ ສໍາລັບແຕ່ລະເຂດການຜະລິດ ແລະ 

ແຕ່ລະໜ້າວຽກ 

ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ 
o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກໍາ (ສູນບໍລິການເຕັກນິກກຸ່ມບ້ານ) 

 ຈະມີແຜນສ່ົງເສີມທາງດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດ ກະເສດສຸມ ຫຼື ວິທີການຜະລິດແນວໃດ ພາຍໃນເມືອງ 
ແລະ ແຕ່ລະເຂດການຜະລິດແນວໃດ 

o ວຽກງານປູກຝັງ 
 ເນ້ືອທີ່ການປູກຝັງມຈັີກເຮັກຕາ? 
 ຈໍານວນຄົວເຮືອນເຮັດໄຮ່ຈະໃຫ້ຫລຸດລົງຈັກເຮັກຕາ, ຈະສູ້ຊົນບຸກເບີກຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ນາ ໃຫໄ້ດ້ຈັກ

ເຮັກຕາ?  
 ເນ້ືອທີ່ນາປີ ນາແຊງທັງໝົດມເີທົ່າໃດ? ສະມດັຖະພາບສະເລ່ັຍໄດ້ຈັກໂຕນ/ເຮັກຕາ? ຜົນຜະລິດທັງໝົດ

ໄດ້ຈັກໂຕນ? ສະເລ່ັຍຫົວຄົນໜ່ຶງ ໄດ້ກິໂລກະລາມ/ຄົນ/ປີ 
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 ເນ້ືອທີ່ປູກພືດເປັນສິນຄ້າແຕ່ລະປິເພດມີເທົ່າໃດ,   
o ວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ: 

 ຄາດຫມາຍທົ່ວເມືອງມີແຜນລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດຈັກໂຕ, ຄວາຍຈັກໂຕ, ງົວຈັກໂຕ, ສັດນ້ອຍ: 
ໝູຈັກໂຕ, ແບ້ຈັກໂຕ, ແລະສັດປີກຈັກໂຕ, ມີການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມປະຊາຊົນປູກຝັງ ແລະລ້ຽງສັດຄືແນວ
ໃດ?. 

 ຈະຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມໃຫປ້ະຊາຊົນຫັນມາລ້ຽງປາ ຄືແນວໃດ ຈະມີທິດທາງ ຂະຫຍາຍການລ້ຽງປາແນວໃດ? 
ຄາດວ່າຈະຜະລິດຊ້ີນປາໄດ້ຈັກໂຕນຕ່ໍປີ. 

o ວຽກງານສັດຕະວະແພດ:  
 ຈະມີທິດທາງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສັດຕະວະແພດບ້ານ ເພ່ືອປ່ິນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ

ສັດແນວໃດ?  
o ວຽກງານຊົນລະປະທານ 

 ຄາດວ່າຈະໄດ້ສ້າງຊົນລະປະທານ ຝາຍນ້ໍາລ້ົນຈັກແຫ່ງ, ຂຸດຄອງເໝືອງຍາວຈັກກິໂລແມັດ? ໃນໄລຍະ 5 
ປີຕໍ່ຫນ້າ?  

o ວຽກງານປ່າໄມ້ 
 ຈະຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນປູກປ່າໃຫ້ໄດ້ຈັກເຮັກຕາ? ການຄຸ້ມຄອງການຕັດໄມ້ຕາມໂກຕາລັດຖະບານແນວໃດ? 

 ວຽກງານຍຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່: ຄາດວ່າຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫເ້ນ້ືອທີ ່ໄຮ່ປູກເຂ້ົາ 
ແບບເລ່ືອນລອຍຍັງເຫລືອເທົ່າໃດ? ຈະມອບດິນ-ມອບປ່າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງໄດ້ຈັກເຮັກຕາ? ກວມ
ຈັກຄົວເຮືອນ? 

 ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ: ຈະນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດດ້ານ
ວິທະຍາສາດ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາໃນວຽກງານການຜະລິດ ຢູ່ເມືອງ ຫລື ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ
ຕົນຄືແນວໃດ?  ເປັນຕ້ົນແມ່ນການນໍາໃຊ້ພັນເຂ້ົາປັບປຸງ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຢາປ້ອງກັນສັດຕູພືດ, ເຄ່ືອງມື
ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ພ້ອມທັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນໂຄງການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ  ແລະ ອ່ືນໆວ່າເຮັດໄດ້ຄືແນວໃດ?  

 ເພ່ືອຮັບປະກັນ 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, ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ ແລະ ສ່ົງອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງເມືອງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງເມືອງຕົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ
ຕ່າງໆ; ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ປະຊາຊົນຈັດກຸ່ມຫັດຖະກໍາຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ກຸ່ມຕໍ່າແຜ່ນ, ຈັກສານ, 
ແກະສະຫລັກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີມູນເຊື້ອ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ,  ຄາດວ່າໃນ 5 ປີຕໍ່
ຫນ້າ ຈະລົງທຶນໃສ່ວຽກງານນ້ິຈັກໂຄງການໃດ? ມູນຄ່າເທົ່າໃດ? 

 ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ນຶ່ງເມືອງ ນຶ່ງສິນຄ້າ (ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ) ຈະເລັ່ງໃສ່ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະ
ພັນອັນໃດ? 

ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

+ ດ້ານພະລັງງານ:  
 ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ໄຟຟ້ານ້ໍາຢອດ,  ໄຟຟ້າຊົນນະບົດປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງຕາຄ່າຍ ໄຟຟ້າ

ຕາມບ່ອນທີ່ມເີງ່ືອນໄຂ.  
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 ສູ້ຊົນໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າກວມຈັກເປີເຊັນ ຂອງພົນລະເມືອງ ໃນທອ້ງຖິ່ນ ຂອງຕົນ? 

+ ບ່ໍແຮ່:  
 ໃນ 5 ປີໃນຕ່ໍຫນ້າ ເມືອງໄດ້ມີການສໍາຫຼວດ, ຂຸດຄ້ົນແຮ່ທາດທໍາມະຊາດແນວໃດແດ່? (ຖ້າມີ)  
 ເພ່ືອຮັບປະກັນການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບ

ສະຫນູນ ແລະ ຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ? 

3.4.4.2. ຂົງເຂດບໍລິການ 

ກ. ດ້ານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ຍທຂ) 

 ວຽກງານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສ່ົງ: ໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າຄາດວ່າ ຈະສ້ອມແປງ ແລະ ສ້າງເສ້ັນທາງບົກໃຫມ ່ແລະ 
ນ້ໍາ ຈັກເສ້ັນ ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ. ການຂະຫຍາຍການບໍລິການຂົນສ່ົງທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ຈະເຮັດຄືແນວ
ໃດ? ຄາດວ່າຈະຕ້ອງການ ງົບປະມານເທ່ົາໃດ?  

 ວຽກງານກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະຜັງເມືອງ: ຄາດວ່າຈະໄດ້ມີການກ່ໍສ້າງຫ້ອງການສໍານັກງານ - ອົງການ 
ຈັກໂຄງການ? ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕ່ໍໄດ້ວາງຜັງເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານຄືແນວໃດແດ່? ສ້າງນ້ໍາປະ
ປາຈັກແຫ່ງ, ນ້ໍາບາດານ ມີຈັກແຫລ່ງ ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? 

 ວຽກງານຂົວທາງ 
 ວຽກງານຂົນສ່ົງ 
 ການປົກປັກຮັກສາ ສ້ອມແປງເສ້ັນທາງ 
 ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ 

ຂ. ດ້ານການຄ້າ 

 ການບໍລິການດ້ານການຄ້າ (ທງັພາຍໃນ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນ), ການແລກປ່ຽນຊ້ືຂາຍ ໃນທ້ອງຕະ
ຫລາດ, ການຂ້ຶນທະບຽນທລຸະກິດ ການຄ້າຕ່າງໆ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດເພ້ີມຂ້ຶນຫລາຍກວ່າ
ເກ່ົາ.  ສືບຕ່ໍເຮັດການ ຄ້າຊາຍແດນກັບປະເທດໃດ? ການຊອກຫາຕະຫຼາກ ແລະ ການສ່ົງເສີມການຜະ
ລິດແບບຕິດພັນກັບສັນຍາຈະເຮັດຄືແນວໃດ? ... 

 ເພ່ືອຮັບປະກັນ ການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນ 5 ຕໍຫ່ນ້າຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບ
ສະຫນູນ ແລະຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ? 

ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ 

o ດ້ານການເງິນ: 
 ຄາດຄະເນລາຍຮັບ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າຈະມີເທົ່າໃດ? 

o ດ້ານທະນາຄານ 
 ຈະມີແຜນການບໍລິການເງິນຝາກ-ເງິນກູ້, ການປ່ອຍສິນເຊ່ືອ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດຕ່າງໆ ມີມນູຄ່າຫລາຍ

ປານໃດ? ຈະປ່ອຍສິນເຊ່ືອເຂ້ົາໃນການຜະລິດຂະແຫນງການໃດແດ່ ທີເ່ປັນບຸລິມະສິດ.  

3.4.4.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ 

ກ. ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ: 

ໃຫ້ລະບຸລະດັບຄາດໝາຍ ຂອງແຕ່ລະແຜນງານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ: 
o ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂ້ົາຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ 
o ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
o ແຜນງານປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

 ໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ຈະສູ້ຊົນໃຫເ້ດັກໃນເກນອາຍຸ ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນຸບານກວມຈັກ %, ປະຖົມກວມ
ຈັກ %, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນກວມຈັກ %, ມັດທະຍົມຕອນປາຍກວມຈັກ %, ຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 15-45 ປີ
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ຈະເພ້ີມຂ້ຶນຈັກ %, ອັດຕາການເລ່ືອນຊ້ັນປະຖົມຈັກ %, ມັດທະຍົມຕົ້ນຈັກ %, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
ຈັກ%.  

 ສືບຕ່ໍປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍຫອ້ງຮຽນ ແລະອາຄານຮຽນຕ່ືມອີກຈັກແຫ່ງ? ສະໜອງຄູສອນ ແລະ ອຸປະ
ກອນການຮຽນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ດີຂ້ຶນ ແນວໃດ?. 

 ເພ່ືອຮັບປະກັນການບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບ 
ສະຫນູນ ແລະຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ? 

ຂ. ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ:  

ແຕ່ລະແຜນງານ ແລະ ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍໄວ້ຄືແນວໃດ?:  

o ວຽກງານອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ 
o ວຽກງານປ່ິນປົວ ແລະ ຟ້ືນຟູໜ້າທີກ່ານ 
o ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ 
o ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພ່ືອສຸຂະພາບ 
o ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ 
o ວຽກງານບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ 

ຄ. ວຽກງານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ 

o ເວ້ົາເຖິງວຽກງານ ພັດທະນາເທດສະບານ ແລະຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນຕົວເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ 
ແລະ ບ້ານ ຈະມີການຈັດສັນແນວໃດ? ພາກສ່ວນໃດຈະເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ? 

ງ. ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:  

o ດ້ານແຮງງານ 
- ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
- ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ແກ້ໄຂອັດຕາການວ່າງງານ ໂດຍການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ມີ

ວຽກເຮັດງານທໍາຫຼາຍຂ້ຶນ 
o ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

- ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານບໍານານ, ພະນັກງານເສັຍອົງຄະ 
- ການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ 

ຈ. ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ: 

 ການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສ່ືມວນຊົນ ພາຍໃນເມືອງ 
 ຈະມີການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຄືແນວໃດ?  
 ຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈັກຄົນໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ? ຈະມີແຜນຄຸ້ມຄອງອະນຸລັກແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຄື

ແນວໃດ?  
 ຈະສ່ົງເສີມໃຫມ້ີການຂະຫຍາຍໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານຕື່ມຈັກແຫ່ງ.  
 ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອດການບໍລິການຄືແນວໃດ?  
 ຈະເພ່ີມທະວີການໂຄສະນາ ເພ່ືອດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວຄືແນວໃດ?   
 ແຜນກ່ໍສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍບ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ 
 ໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈັກໂຄງການ ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະຕ້ອງການງົບປະມານຫລາຍປານໃດ? 

ສ. ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ: 

o ຊາວໜຸ່ມ: ຈະສ່ົງເສີມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວຫນ່ ຸມຄືແນວໃດ? ຄາດຄະເນຊາວຫນຸ່ມ ຈະໄດ້ຝຶກ 
ອົບຮົມມີຫລາຍປານໃດ? 
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o ສະຫະພັນແມຍິ່ງ: ການປຸກລະດົມຂະບວນການ 3 ດີ, ການສ້າງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການເຂ້ົາເຖງິ 
ການບໍລິການ ຕໍ່ກຸ່ມແມ່ຍິງ ມທີິດແນວໃດ? 

- ການສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
o ກໍາມະບານ: ການປົກປ້ອງສິດຂອງກໍາມະກອນ ຢູ່ພາຍໃນເມອືງເປັນແນວໃດ? 

ຊ. ວຽກງານເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ 

o ແນວໂຮມ: ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນດ້ານສາດສະຫນາ (ຖ້າມ)ີ ຄວາມສະຫງົບ, ການປຸກລະດົມ
ຂົນຂວາຍ, ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົວ່ປວງຊົນ ຈະມີທິດທາງຄືແນວໃດ? 

o ນັກຮົບເກ່ົາ: ການຈັດຕ້ັງເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງສະມາຄົມນັກຮົບເກ່ົາ ມີທິດທາງຄື
ແນວໃດ? 

ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ  

o ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທີດິ່ນ 
o ວຽກງານ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ 
o ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
o ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 
o ຂະແໜງ ອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກກະສາດ 

ຈະມີແຜນການຈັດສັນ ແລະກໍານົດແຕ່ລະປະເພດປ່າແນວໃດ? ເນ້ືອທີ່ແຕ່ລະປະເພດເທົ່າໃດ? ຈະມແີຜນປັບປຸງລະບົບ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ສະກັດກ້ັນການລັກລອບຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
ແລະ ການເກັບກູ້ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ, ສັດປ່າແນວໃດ?  
 

ຈະມີແຜນການສ່ົງເສີມປູກໄມ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະປະຊາຊົນທຸກທ້ອງຖິ່ນ ແນວໃດ? 
ຄາດຄະເນຈໍານວນຕ້ົນ ຫຼື ເນ້ືອທີ່ປູກຫຼາຍປານໃດ?  
ວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຈະມແີຜນການສໍາຫລວດ, ຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຸດຄ້ົນນໍາໃຊ້ ເພ່ືອພັດທະນາ
ເມືອງແນວໃດ?  
 

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈະມີແຜນການໃນການພິສູດຫຼັກຖານ ອອກໃບຕາດິນ ຈັກຕອນ, ເນ້ືອທີ່ຈັກເຮັກຕາ? ຈະມີມາດ
ຕະການ ແລະແຜນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການມອບດິນ-ມອບປ່າ ຈັດສັນດິນທໍາການຜະລິດໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ 
ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຕິດພັນກັບການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ປູກເຂ້ົາເລ່ືອນລອຍ ທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ຄືແນວໃດ?  
ຈະມີແຜນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ແລະ ຕາໜ່າງສະຖານີ
ຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຂອບເຂດຂອງເມືອງແນວໃດ? 
 

ຈະມີວິທີການເຜີຍແຜ່ ແລະຜັນຂະຫຍາຍ ຂ້ໍມູນພະຍາກອນອາກາດ, ພະຍາກອນໄພນ້ໍາຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ແຈ້ງ
ເຕືອນໄພທໍາມະຊາດ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທ່ວງທັນກັບສະພາບການແນວໃດ? 
ແຜນການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ວັດແທກອຸນຫະພູມ, ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາວັນ ແລະ ຂ້ໍມູນແຜ່ນດິນໄຫວ, ເກັບ
ກໍາຂ້ໍມູນ, ສັງລວມກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດອ່ືນໆ 
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ພາກທີ IV:  
ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  

 

o ໃນພາກນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຂຽນມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາບຸລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ 
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນພາກຜ່ານມາ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການຫຼັກ ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ
ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ 

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

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

o ປະເດັນທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກໍານົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມີຄື: 
 ການລະດົມທຶນ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ 

 ຍຶດຫມັ້ນ ແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

 ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄຫມ ສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ 
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນການ 

 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສ້າງພະນັກງານ ບຸກຂະລາກອນ 

 ເພ້ີມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕໍ່ເສດຖະກິດ 

 ການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂ້ັນ (ການປັບປຸງການປະສານງານ ສາຍຕ້ັງ ແລະ 
ສາຍຂວາງ, ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 

 ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ເພ່ືອການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກເພ່ືອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ 

 ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນ 5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ຂອງເມືອງ ເຂ້ົາສູ່ກິດຈະກໍາການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນ  

ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຕ້ົນຕໍດ່ັງລຸ່ມນ້ີ ຂຽນມາດຕະການ ແລະ ວິທີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂະແຫນງຂອງຕົນ ໂດຍອີງໃສ່ຂ້ໍ
ແນະນໍາຂ້າງເທິງນ້ີ ຕາມສາລະບານລຸ່ມນ້ີ: 

4.1. ຂົງເຂດການຜະລິດ 
 ກ. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 

ຂ. ດ້ານອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ  

ຄ. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

4.2. ຂົງເຂດບໍລິການ 
ກ. ດ້ານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ຍທຂ) 

ຂ. ດ້ານການຄ້າ 

ຄ. ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ 

4.3. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ 
ກ. ດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ:  

ຂ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:  
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ຄ. ດ້ານອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ 

ງ. ດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:  

ຈ. ດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ:  

ສ. ດ້ານອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ: 

ຊ. ດ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນ 

ຍ. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 

 

ພາກທີ V:  
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕາຕະລາງ ຕົວເລກສະຖິຕິ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕາຕະລາງສັງລວມ ບຸລິມະສິດການລົງທຶນ ຕາມແຕ່ລະແຜນງານ   

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຫົວໜ່ວຍຄິດໄລ່ ແລະ ມາດຖານສໍາລັບການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ້າວຽກ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະຂອງຂະແຫນງການ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ອະທິບາຍຄໍາຫຍ້ໍ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ຂ້ໍມູນຂະແຫນງການ ທ່ີຈໍາເປັນ ສໍາລັບໃຊ້ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນ 
ພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ  

 

ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ ລະດັບລາຍລະອຽດ ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້ 

1. ຂອບເຂດການປົກຄອງ ເຂດແດນລະຫວ່າງແຂວງ, 
ເມືອງ 
ເຂດແດນລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ, 
ບ້ານ 

ຂ້ໍມູນ GIS data file ເຊ່ັນ shape 
files, ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ (ຈາກ
ກົມແຜນທ່ີ ປີ 2012), ພາບຖ່າຍ
ດາວທຽມ (ດາວໂຫຼດຈາກ 
google ຫືຼ SASPlanet), ຂ້ໍມູນ
ສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໂດຍໃຊ້ 
GPS, ແຜນທ່ີພູມສັນຖານ 

ຂ້ໍມູນທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງ
ແຜນທ່ີພື້ນຖານ ແລະ ແຜນທ່ີ
ພັດທະນາອ່ືນໆ 

2. ພູມສັນຖານ ແມ່ນ້ໍາ, ສາຍນ້ໍາ, ລະດັບສູງ
ແຜນທ່ີ DTM, DEM ສໍາ
ລັບລະດັບແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ 

ຂ້ໍມູນ GIS data file ເຊ່ັນ shape 
files, ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ, ຂ້ໍມູນ 
DEM (ຈາກກົມແຜນທ່ີ), ພາບ
ຖ່າຍດາວທຽມ (ດາວໂຫຼດຈາກ 
google ຫືຼ SASPlanet), ຂ້ໍມູນ
ສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໂດຍໃຊ້ 
GPS

ຂ້ໍມູນທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງ
ແຜນທ່ີພື້ນຖານ ແລະ ແຜນທ່ີ
ພັດທະນາອ່ືນໆ 

3. ບ້ານ ຈໍານວນບ້ານທັງຫມົດ ພາຍ
ໃນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ພ້ອມ
ເຂດແດນ 

ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ,  
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ 
Shape files ຈາກກົມແຜນທ່ີ 
ຂ້ໍມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM 

ຂ້ໍມູນທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງ
ແຜນທ່ີພື້ນຖານ ແລະ ແຜນທ່ີ
ພັດທະນາອ່ືນໆ 

4. ປະຊາກອນ ຈໍານວນປະຊາກອນ ໃນແຕ່
ລະບ້ານ ແລະ ຄວາມຫນາ
ແຫນ້ນ 

ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ 
ຂ້ໍມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM 
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ 

ສໍາລັບສ້າງແຜນທ່ີປະຊາກອນ 

5. ຊົນເຜົ່າ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະ
ທໍາ 
ແນວລາວສ້າງຊາດ 

ສໍາລັບວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ສ້າງແຜນທ່ີຄວາມທຸກຍາກ

6. ຄວາມທຸກຍາກ ບ້ານ, ເຂດ, ກຸ່ມບ້ານ ທ່ີທຸກ
ຈົນ 

ຂ້ໍມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM, 
ຂ້ໍມູນຈາກພັດທະນາຊຸມຊົນ 
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ 
ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ/ຂ້ໍມູນສ ໍາ
ຫຼວດຄວາມທຸກຍາກ 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal

ສໍາລັບວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ສ້າງແຜນທ່ີການກະຈາຍ
ຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນເມືອງ 
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ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ ລະດັບລາຍລະອຽດ ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້ 

7. ການຕັ້ງພູມລໍາເນົາ ການຍົກຍ້າຍ, ເຕົ້າໂຮມ ຫລື 
ຕັ້ງບ້ານ ໃນອະດີດ ແລະປັດ
ຈຸບັນ  

ຂ້ໍມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM 
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ 
ຂ້ໍມູນພາກສະໜາມເກັບກໍາໂດຍໃຊ້
ເຄ່ືອງ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal

ກໍານົດທ່າແຮງ ຂອງເຂດທ່ີເປັນບຸ
ລິມະສິດ ກໍລະນີທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບ
ການຈັດສັນ ແລະຍ້າຍບ້ານໃຫມ່ 
ໃນກໍລະນີທ່ີ ບ່ໍອາດຫລີກລ້ຽງໄດ້

8. ແມ່ນ້ໍາ, ແຫ່ຼງນ້ໍາ ແມ່ນ້ໍາ, ນ້ໍາຫ້ວຍ, ຫນອງ ຖານຂ້ໍມູນ GIS data file 
Shape files ຈາກກົມແຜນທ່ີ 
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ, ພາບຖ່າຍດາວໂຫຼດຈາກ 
google ຫືຼ SASPlanet 

ກໍານົດທ່າແຮງ ໃນການຈັດຫານ້ໍາ
ສະອາດ, ຊົນລະປະທານ, ເຂ່ືອນ
ໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ເສ້ັນທາງຄົມມະ
ນາຄົມ, ອະນຸລັກປ່າຕົ້ນນ້ໍາ, ຈັດ
ສັນການທ່ອງທ່ຽວ, ປ້ອງກັນໄພ
ພິບັດທໍາມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິນຟ້າອາກາດ 

9. ໄຟຟ້າ ປະເພດ ຂອງໄຟຟ້າທ່ີນໍາໃຊ້ 
ໃນແຕ່ລະບ້ານ (ຕາຂ່າຍແມ່, 
ໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ໄຟຟ້າແສງຕາ
ເວັນ, ໄຟຟ້າໃຊ້ຈັກປ່ັນ) 
ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການນໍາ
ໃຊ້ໄຟຟ້າ 

ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 
ຫ້ອງການແຜນການ 

ສະແດງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ່ີມີ (ການ
ເຂ້ົາເຖິງໄຟຟ້າ) ຢູ່ເທິງແຜນທ່ີ 
ສໍາລັບສ້າງແຜນ ປັບປຸງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໃຫ້ທ່ົວ
ເຖິງ 
ສ້າງແຜນທ່ີໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 

10. ເສ້ັນທາງຊົນນະບົດ ເສ້ັນທາງໃຫຍ່, ທາງນ້ອຍ, 
ທາງຍ່າງ 

ຖານຂ້ໍມູນ GIS data file 
Shape files ຈາກກົມແຜນທ່ີ 
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ, ພາບຖ່າຍດາວໂຫຼດຈາກ 
google ຫືຼ SASPlanet 
ຂ້ໍມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນພາກສະໜາມເກັບກໍາໂດຍໃຊ້
ເຄ່ືອງ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກ Open Street Map, 

ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide 
info portal

ຈັດບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການກໍສ້່າງ 
ແລະສ້ອມແປງ ໃນອະນາຄົດ 
ສ້າງແຜນທ່ີໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 

11. ການຄົມມະນາຄົມ ເສ້ັນທາງຂົນສ່ົງ ສາທາລະນະ
, ສະຖານີລົດໂດຍສານ, ທ່າ
ເຮືອສະໜາມບິນ, ຕາຕະລາງ
ເດີນລົດ, ເດີນເຮືອ, ການບິນ 
ແລະ ຄວາມຖ່ີຂອງການສັນ
ຈອນ (ທັງທາງບົກ, ທາງນ້ໍາ, 
ທາງອາກາດ) 

ຫ້ອງການຄົມມະນາຄົມ 
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ 
 

ສ້າງສາຍທາງການສັນຈອນໃຫມ່ 
ຫລື ເພີ້ມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ 
ສ້າງແຜນທ່ີໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 

12. ຕະຫລາດ ຕະຫລາດຊົນນະບົດ 
ຕະຫລາດຕົວເມືອງ 
ຊ່ອງທາງການຕະຫລາດ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ 
(ບ້ານ, ເມືອງ) 
ຂ້ໍມູນເກັບໂດຍ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 

ຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຂະ
ຫຍາຍເພ້ີມ, ຍ້າຍ, ຈັດສັນ ຫລື
ສ້າງໃຫມ່ ພ້ອມທັງກໍານົດກົນໄກ
ທາງອອກສູ່ຕະຫລາດ 
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ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ ລະດັບລາຍລະອຽດ ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້ 

13. ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ 
ຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງ 

ລາຍການສ່ົງເສີມທຸລະກິດ
ຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງ ໃນຊົນ
ນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ.   
ການຕອບສະຫນອງດ້ານປັດ
ໄຈການຜລິດກະສິກໍາ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ 
ຫ້ອງການການຄ້າ 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 

ເປັນສ່ິງວັດແທກ ການສົ່ງເສີມທຸ
ລະກິດ ແລະກໍານົດບຸລິມະສິດ
ໃນທ້ອງຖ່ິນ 

14. ການທ່ອງທ່ຽວ (ອະນຸ
ລັກທໍາມະຊາດ) 

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ທ່ີມີ
ໃນປັດຈຸບັນ 
ກິດຈະກໍາ ແລະ ການບໍລິ
ການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂໍ ້ມູນພາກສະໜາມຈາກ GPS  
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ,  
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ 
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ 
ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ 

ເປັນສ່ິງວັດແທກການສ່ົງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີເປັນບຸລິມະ
ສິດ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
ວິເຄາະບັນຫາ ຂອງຂະແໜງ
ທ່ອງທ່ຽວ 
ສ້າງແຜນທ່ີການສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍ
ລິການການທ່ອງທ່ຽວ 

15. ການເງິນຈຸລະພາກ ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານ ການ
ເງິນຈຸລະພາກ (ກອງທຶນ
ບ້ານ, ທະນາຄານບ້ານ) 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນຈາກ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ 
ຫ້ອງການການເງິນເມືອງ, ທສກ 
ສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ແລະ ນະໂຍບາຍປະຈໍາເມືອງ 

ບຸລິມະສິດ ໃນການຂະຫຍາຍ 
ແລະ ສ່ົງເສີມລະບົບການເງິນຈຸ
ລະພາກ ໃນທ້ອງຖ່ິນ 

16. ນ້ໍາສະອາດ ແຫລ່ງນ້ໍາ, ລະບົບນ້ໍາສະອາດ
ທ່ີມີ (ນ້ໍາສ້າງ, ນ້ໍາລິນ, ນ້ໍາບາ
ດານ, ນ້ໍາປະປາ) 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນຈາກ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ 
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ 

ຫ້ອງການສາທາເມືອງ 

ກໍານົດຂອບເຂດທ່ີເປັນບຸລິມະ
ສິດ ໃນການສ້າງລະບົບນ້ໍາສະ
ອາດ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ ໃນອະນາຄົດ 
ສ້າງແຜນທ່ີການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະ
ອາດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸ
ຂະພາບຂັ້ນພ້ືນຖານ 

17. ການບໍລິການສາທາລະ
ນະສຸກ 

ໂຮງໝໍເມືອງ, ສຸກສາລາ, ຈໍາ
ນວນພະນັກງານທ່ີມີ ພ້ອມ
ລະດັບ,  
ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກໍສ້່າງ 
ຕ່າງໆ 
ອະນາໄມສ່ິງແວດລ້ອມ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນຈາກ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ຂ້ໍມູນຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ
ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ 
ຫ້ອງການສາທາເມືອງ 

ບຸລິມະສິດສໍາລັບການຂະຫຍາຍ 
ຟື້ນຟູ ປັບປຸງໂຄງລ່າງ ຕາຫນ່າງ
ສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມຕ້ອງ
ການ ດ້ານພະນັກງານ ແລະ 
ແຜນພັດທະນາບຸກຂະລາກອນ
ໃນໄລຍະຍາວ.  ສ້າງແຜນທ່ີດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ 

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

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນຈາກ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ຂ້ໍມູນຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ
ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ 
ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ 

ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການວາງແຜນ 
ຂະຫຍາຍ ປັບປຸງ ຟື້ນຟູບັນດາ
ໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາທ່ີຈໍາ
ເປັນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານພະນັກງານ ສໍາລັບ 
5 ປີຂ້າງໜ້າ (2016-2020).  
ສ້າງແຜນທ່ີການສຶກສາ 
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ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ ລະດັບລາຍລະອຽດ ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້ 

19. ກໍາມະສິດໃນການຄອບ
ຄອງທ່ີດິນ 

ສະຖານະພາບໃນການຈັບ
ຈອງທ່ີດິນ, ການສໍາຫຼວດ 
ແລະອອກໃບຕາດິນ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າ 
ຫກ ທ່ີດິນເມືອງ 
ຫກ ກະສິກໍາເມືອງ 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal

ບຸລິມະສິດ ໃນການຈັດສັນ ຂ້ຶນ
ທະບຽນ ແລະອອກໃບຕາດິນ 
ໃນອະນາຄົດ 

20. ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຕົ້ນ
ຕໍ 
ເຂດລະບົບນິເວດກະສິກໍາ 
ຂອບເຂດແຫລ່ງຕົ້ນນ້ໍາ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າ 
ຫກ ທ່ີດິນເມືອງ 
ຫກ ກະສິກໍາເມືອງ 
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ ດາວໂຫຼດຈາກ Google 
and SASPLanet 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ຫ້ອງການກະສິກາໍເມືອງ 

ມາດຖານສໍາລັບການຈັດປະເພດ
, ການປ່ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ດິນ 
ສ້າງແຜນທ່ີການຈັດປະເພດ 
ແລະ ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ 
ການວິເຄາະການສ ໍາປະທານ 
ແລະ ການລົງທຶນ ໃນປັດຈຸບັນ 
ແລະ ອະນາຄົດ, ການວິເຄາະ
ຂ້າມຂະແໜງການ ສໍາລັບກໍານົດ
ບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ 

21. ກະສິກໍາ (ລວມທັງຂ້ໍ
ມູນອຸຕຸກະເສດ) 

ລະບົບການຜລິດກະສິກໍາ, 
ພືດສິນຄ້າທ່ີປູກໃນປັດຈຸບັນ 
ຂ້ໍມູນອຸຕຸກະເສດ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ 
ຂ້ໍມູນ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ
ພາຍໃນເມືອງ 

ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການສ່ົງເສີມ 
ການຜລິດແບບກະເສດສຸມ ເພື່ອ
ຍົກສະມັດຖະພາບ ແລະສ່ົງເສີມ
ການຕະຫລາດ 

22. ຮູບແບບ, ວິທີການ ສ່ົງ
ເສີມກະສິກໍາ 

ລະບົບການສົ່ງເສີມທ່ີມີ ໃນ
ປັດຈຸບັນ 

ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ 
ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ 
ຂ້ໍມູນ GPS ຈຸດທ່ີຕັ້ງຂອງສູນບໍລິ
ການ 
ຂ້ໍມູນຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ
ພາຍໃນເມືອງ 

ແນະນໍາລະບົບການສ່ົງເສີມກະສິ
ກໍາ ທ່ີໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ສ້າງແຜນທ່ີພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ 

23. ຊົນລະປະທານ ຂະ
ຫນາດນ້ອຍ (<5 ເຮັກ
ຕາ) 

ລະບົບຊົນລະປະທານ ຂະ
ຫນາດນ້ອຍທ່ີມີ  

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນ GIS ຈາກກົມແຜນທ່ີ ແລະ 
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ 
ຂ້ໍມູນ GPS 
ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ພາບ
ຖ່າຍດາວທຽມ 

ບຸລິມະສິດສໍາລັບການພັດທະນາ
ຊົນລະປະທານໃນອະນາຄົດ 
ແລະການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທ່ີມ ີ
ສ້າງແຜນທ່ີພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ 

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

ລະບົບຊົນລະປະທານ ຂະ
ຫນາດກາງ ແລະໃຫຍ່ ທ່ີມີ  

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນ GIS ຈາກກົມແຜນທ່ີ ແລະ 
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ 
ຂ້ໍມູນ GPS 
ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະພາບ
ຖ່າຍດາວທຽມ 

ບຸລິມະສິດສໍາລັບການພັດທະນາ,
ການກໍານົດທ່າແຮງ ສໍາລັບການ
ສ້າງໃຫມ່/ຂະຫຍາຍລະບົບຊົນ
ລະປະທານ ໃນອະນາຄົດ 
ສ້າງແຜນທ່ີພັດທະນາກະສິກໍາ 
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ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ ລະດັບລາຍລະອຽດ ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້ 

25. ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ/
ຢາງພາລາ, ມັນຕົ້ນ, ສາ
ລີ 

ຜົນຜລິດທ່ີເປັນສິນຄ້າທັງ
ຫມົດ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນ GIS ຈາກພະແນກກະສິກໍາ
ແຂວງ 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ການສຶກສາຢາງພາລາ 
ແຜນທ່ີຢາງພາລາ 
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ 
ຂ້ໍມູນສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ໂດຍ
ກະຊວງກະສິກໍາ 2011 

ຈັດບຸລິມະສິດພືດ ແລະ ເນ້ືອທ່ີ
ປູກ, ກໍານົດເຂດປູກພືດທ່ີ
ເຫມາະສົມ ແຕ່ລະຊະນິດ (ຢາງ
ພາລາ, ມັນຕ້ົນ) 
ສ້າງແຜນທ່ີພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ 

26. ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະ
ມົງ 

ລະບົບການລ້ຽງສັດ ໃນປັດ
ຈຸບັນ (ການລ້ຽງ, ການຂະ
ຫຍາຍພັນ, ຄອກ, ອາຫານ, 
ທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ຕາໜ່າງ
ການບໍລິການທາງດ້ານ ສັດ
ຕະວະແພດ) 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນ GIS ຈາກພະແນກກະສິກໍາ
ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງ, ຂ້ໍ
ມູນ GPS 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ຂ້ໍມູນສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ໂດຍ
ກະຊວງກະສິກໍາ 2011 

ຈັດບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການສົ່ງ
ເສີມ ການລ້ຽງສັດ 
ສ້າງແຜນທ່ີພັດທະນາດ້ານກະສິ
ກໍາ 

27. ປ່າໄມ້ ປະເພດຂອງປ່າ 
ການຄຸ້ມຄອງປ່າ 
ການນໍາໃຊ້ປ່າ 

ຂ້ໍມູນ GIS ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດ
ລ້ອມ 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ Decide info 
portal 
ຫ້ອງການທີ່ດິນເມືອງ, ແຂວງ 
ຂ້ໍມູນແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ 
ຫ້ອງການກະສິກາໍ ເມືອງ 
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ພາບ
ຖ່າຍທາງອາກາດ 

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

28. ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ປະເພດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ 
ການຕະຫລາດ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ, 
ການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຖານຂ້ໍມູນ GIS ຈາກກະຊວງຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ຂ້ໍມູນ GPS ຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ 
ເມືອງ 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ນໍາໃຊ້ ແລະການຕະຫລາດເຄ່ືອງ
ປ່າຂອງດົງ ໃນອະນາຄົດ 
ສ້າງແຜນທ່ີ ທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນ
ຂອງເມືອງ 

29. ການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆ 
ພັນ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
ປ່າສະຫງວນທ້ອງຖ່ິນ 
ວັງຫ້າມ/ວັງສະຫງວນ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ຖານຂ້ໍມູນ GIS ຈາກກະຊວງຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ກະສິກໍາແຂວງ/ເມືອງ 
ຂ້ໍມູນແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າ 
ຂ້ໍມູນ GPS 
 

ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບການ
ອະນຸລັກ ແລະປ້ອງກັນ ໃນອະ
ນາຄົດ 
ສ້າງແຜນທ່ີປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ປ່າຕົ້ນນ້ໍາ 
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ຫົວຂໍ້/ຂະແຫນງການ ລະດັບລາຍລະອຽດ ປະເພດ/ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ ລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້ 

30. ບັນຫາຫລັກ (ຂອງການ 
ພັດທະນາ) 

ບັນຫາຕ້ົນຕໍ ທ່ີຕ້ອງແກ້ໄຂ 
(ກໍານົດ ແລະຈັດອັນດັບ 
ໂດຍຊາວບ້ານ) 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ PPM 
ແຜນພັດທະນາບ້ານ  
ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ 

ທົບທວນ ບັນດາບັນຫາ ແລະ 
ຈັດບຸລິມະສິດ ໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ 
ສ້າງແຜນທ່ີບັນຫາຫັຼກ/ປະເດັນ
ຫັຼກຂອງການພັດທະນາ 

31. ທ່າແຮງ ທ່າແຮງທ່ີມີ ອີງຕາມອັນດັບ 
ຄວາມສໍາຄັນ 

ຖານຂ້ໍມູນບ້ານ 
ແຜນພັດທະນາບ້ານ PPM 
ຂ້ໍມູນ GIS, GPS  
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ 
ບັນດາອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທ່ີ
ເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖ່ິນ 

ທົບທວນບັນດາທ່າແຮງທ່ີມີ 
ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດ ໂດຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ  
ສ້າງແຜນທ່ີພັດທະນາ ເພື່ອນໍາສະ
ເໜີທ່າແຮງຂອງເມືອງ 

32. ການລົງທຶນ ຂອງລັດ ການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນ: 
ລັດ, ໂຄງການ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ຕ່າງໆ 

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ 
ແລະ ເມືອງ 
ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ 
ຂ້ໍມູນຈາກສູນສະຖິຕິ 
ຂ້ໍມູນ GPS 

ເພື່ອຄາດຄະເນ ຄວາມຕ້ອງການ
ໃນການລົງທຶນ ຂອງລັດ 
ສ້າງແຜນທ່ີການລົງທຶນໃນປັດຈຸ
ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ 

33. ເຂດເປ້ົາຫມາຍຈຸດສຸມ/
ບຸລິມະສິດໃນການພັດ
ທະນາ 

ເຂດທ່ີຖືກຈັດເປັນບຸລິມະ
ສິດ ໃນການພັດທະນາ, ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດພັດ
ທະນາສະເພາະ 

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ 
ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ 
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນແຂວງ 
 

ກໍານົດ ແລະຈັດເຂດ ບຸລິມະສິດ 
ໃນການພັດທະນາ ຄືນໃຫມ່ 
ນໍາສະເໜີເຂດພັດທະນາສະເພາະ 
ໃນແຜນທ່ີ 

ໝາຍເຫດ:  
 ສໍາລັບຂ້ໍມູນດ້ານອ່ືນໆ ແມ່ນກໍານົດໂດຍທິມງານເມືອງ ອີງຕາມທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງ

ເມືອງ 

 ຂ້ໍມູນພື້ນຖານດ້ານແຜນທ່ີ (GIS) ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ, ເມືອງ ໂດຍຜ່ານ ກົມແຜນການ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  ແຫລ່ງຂ້ໍມູນຈາກ ກົມແຜນທ່ີແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງສຸດທ້າຍ ປີ 2012 

 ຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າເບ່ິງໄດ້ ຈາກເວັບໄຊ້ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  
http://www.lsb.gov.la/decide/index.php?lang=lo&page=index  

 ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ເພີ້ມເຕີມສໍາລັບແຂວງ ແລະ ເມືອງຂອງທ່ານ ສາມາດເຂົ້າເບ່ິງ ແລະ ດາວໂຫຼດໄດ້ ໂດຍໃຊ້ໂປຼແກຼມ 
SAS Planet  

 ສໍາລັບທ່ານທ່ີຕ້ອງການ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ທ່ີມີຄວາມລະອຽດສູງ (45x 45 cm) ສາມາດພົວພັນໄດ້ຈາກກົມແຜນທ່ີ
ແຫ່ງຊາດ (NGD) http://www.ngdlaos.la/contact/  

 ສໍາລັບຂ້ໍມູນການສໍາຫຼວດສະຖິຕິດ້ານກະສິກໍາ ປີ 2010/11 ສາມາດພົວພັນໄດ້ ຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
http://www.maf.gov.la/index.php?option=com_contact&view=category&catid=0&Itemid=3  

 ຂ້ໍມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເທດລາວ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຈາກ http://www.openstreetmap.la/ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 04: ການເຊ່ືອມໂຍງຂ້ໍມູນສະຖິຕິ ກັບຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ ຂອງຂ້ໍມູນ QGIS 
 
ຕາຕະລາງ 1: ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ພ້ອມລະຫັດບ້ານ 

ລະຫັດບ້ານ ຊ່ືບ້ານ ປະເພດບ້ານ 
ໄລຍະທາງ 
(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  ຫ້ວຍໜ່ໍຂົມ 3  12  56  341  167 

0505013  ຫ້ວຍສະງຶກ 3  15  45  178  84 

0505029  ແກ້ງພາກ 3  32  127  602  294 

 
ຕາຕະລາງ 2ກ: ເນ້ືອທີ່ປູກເຂ້ົາ ແລະ ປະເພດຜົນລະປູກທ່ີສໍາຄັນ 

ລະຫັດບ້ານ 
ນາລະດູ 
ຝົນ �ຮຕ� 

ເນື້ອທ່ີນາ
ລະດູແລ້ງ 
(�ຮຕ)� 

ໄຮ່ເຂົ້າ   
�(ຮຕ�) 

ສາລີ   
(�ຮຕ) 

ຖ່ົວເຫລອືງ 
(�ຮຕ)� 

ຖ່ົວດິນ 
(�ຮຕ)� 

ພືດຜັກ  
�(ຮຕ�) 

ອ້ອຍ 
(�ຮຕ)� 

0505001          
0505003          

 

ຕາຕະລາງ 2ຂ: ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານກະສິກໍາ  

ລະຫັດບ້ານ ຊົນລະປະທານ 
ຕະຫຼາດ 
ຖາວອນ 

ສິນເຊ່ືອ 
ຕາໜ່າງ 

ສັດຕະວະແພດ 
ຕະຫຼາດ 
ກະສິກໍາ 

ຮ້ານຄ້າ 
ປັດໄຈນໍາເຂ້ົາ 
ດ້ານກະສິກໍາ 

0505001        
0505003        

 

ຕາຕະລາງ 2ຄ: ຈໍານວນສັດລ້ຽງໃນແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັດຕະວະແພດ 
ລະຫັດບ້ານ ຄວາຍ ໝູ ງົວ ແບ້ ສັດປີກ ໂຮງໝໍປົວສັດ ສູນສ່ົງເສີມ 
0505001         
0505003         
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ຕາຕະລາງ 3: ເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ໃນແຕ່ລະບ້ານ (ຮຕ)  

ລະຫັດ
ບ້ານ 

ປ່າຜະລິດ ປ່າສະຫງວນ ປ່າປ້ອງກັນ 
ປ່າປູກ 

ໄມ້ປ່ອງ ປ່າເລ່ົາ 
ອຸດສາຫະກໍາ ສ່ວນຕົວ 

0505001         

0505003         

 
ຕາຕະລາງ 4: ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນແຕ່ລະບ້ານ (ຮຕ) 

ລະຫັດບ້ານ ປ່າປ້ອງກັນ 
ດິນ 

ກະສິກໍາ 
ປ່າໄມ້ ປ່າປູກ ດິນປຸກສ້າງ ແຫ່ຼງນ້ໍາ 

ເນ້ືອທ່ີ 
ຊຸມຊົນ 

0505001         
0505003         

 
ຕາຕະລາງ 5: ໂຄງລ່າງພື້ນຖານການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ  

ລະຫັດບ້ານ 
ຈໍານວນ 
ໂຮງໝໍ 

ຈໍານວນ 
ສຸກສາລາ 

ຮ້ານຂາຍຢາ/
ກອງທຶນຢາ 

ພະຍາດຕົ້ນຕໍທ່ີມັກພົບເຫັນ 
1  2  3  4 

0505001         
0505003         

 
ຕາຕະລາງ 6: ນ້ໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 

ລະຫັດບ້ານ 
ປະເພດແຫ່ຼງນ້ໍາ ສຸຂະອະນາໄມ 

ນ້ໍາສະອາດ 
ນ້ໍາປະປາ/
ນ້ໍາກ໊ອກ 

ຫ້ວຍນ້ໍາ/ແມ່ນ້ໍາ 
ນ້ໍາປະປາ 
ຊຸມຊົນ 

ຂຸມຖ່າຍ ວິດຊຶມ ອ່ືນໆ 

0505001         
0505003         

 
ຕາຕະລາງ 7: ການບລິໍການດ້ານການສຶກສາ 

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: ການບລິໍການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 

ລະຫັດບ້ານ 
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈໍານວນຈຸດ

ທ່ອງທ່ຽວ 
ທ່ີໜ້າສົນໃຈ 

2010 2011 2012 2013 ພາຍໃນ ຕ່າງປະເທດ 

0505001         
0505003         
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ຕາຕະລາງ 9: ແຫ່ຼງພະລັງງານ ແລະ ຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ເຂົ້າເຖິງການນໍາໃຊ້  

ລະຫັດບ້ານ ໄຟຟ້າ ຖ່ານຫີນ ຟືນ 
ແກັສ 

ຊີວະພາບ 
ນ້ໍາມັນ 
ເຊ້ືອໄຟ 

ແສງຕາເວັນ ອ່ືນໆ 

0505001         
0505003         

 
ຕາຕະລາງ 10: ການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນ 

ລະຫັດ
ບ້ານ 

ປະເພດຂອງການລົງທຶນ 
ອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ 

ຫັດຖະກໍາ 
ກະສິກໍາ ການຄ້າ ບ່ໍແຮ່ ກໍ່ສ້າງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ອ່ືນໆ 

0505001         
0505003         

 
ຕາຕະລາງ 11: ການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ 

ລະຫັດ
ບ້ານ 

ປະເພດຂອງການລົງທຶນ 
ອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ 

ຫັດຖະກໍາ 
ກະສິກໍາ ການຄ້າ ບ່ໍແຮ່ ກໍ່ສ້າງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ອ່ືນໆ 

0505001         
0505003         
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 05: ມາດຖານສໍາລັບແຜນທ່ີພັດທະນາ 
 

ລາຍການ ສັນຍາລັກ 
ຂະໜາດສັນຍາ
ລັກ/ຕົວໜັງສື 

ໝາຍເຫດ 
 

ຈຸດທ່ີຕ້ັງ    

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ  5 -7 ຂ້ຶນກັບມາດຕາສ່ວນ 

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ  3 - 5 
“ 
“ 

ຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ  3 - 5 
“ 
“ 

ບ້ານ  3 – 5 
“ 
“ 

ສ່ິງປຸກສ້າງທົ່ວໄປ  4 – 6 “ 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ  
4 

9 
“ 
“ 

ຕະຫຼາດ  7 “ 

ໂຮງໝໍ 

ສຸກສາລາ  
12 

6 
“ 
“ 

ອາຄານພານິດ (ການຄ້າ)  7 – 10 “ 

ໂຮງແຮມ/ເຮືອນພັກ  5 “ 
 

ຂອບເຂດຊາຍແດນ    

ລະຫວ່າງຊາດ  0.7 - 1.2 ຂ້ຶນກັບມາດຕາສ່ວນ 

ລະຫວ່າງແຂວງ  0.6 – 0.9 “ 

ລະຫວ່າງເມືອງ  0.4 - 0.6 “ 

ລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ  0.3 – 0.5 “ 

ລະຫວ່າງບ້ານ 0.3 – 05 “ 

ສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ  0.6 – 0.9 “ 
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ລາຍການ ສັນຍາລັກ 
ຂະໜາດສັນຍາ
ລັກ/ຕົວໜັງສື 

ໝາຍເຫດ 

ເສ້ັນທາງ    

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  0.5 – 0.8 ຂ້ຶນກັບມາດຕາສ່ວນ 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.3 – 0.5 “ 

ທາງຫຼວງຂອງເມືອງ  0.2 – 0.3 “ 

ທາງຍ່າງ  0.2 – 0.3 “ 

ທາງກວຽນ  0.2 - 0.4 “ 
 

ຂົວ    

ຂົວໃຫຍ່ກວ້າງກວ່າ 8 ແມັດ 10 - 14 “ 

ຂົວນ້ອຍກວ່າ 8 ແມັດ 5 - 8 “ 
 

ແມ່ນ້ໍາ    

ແມ່ນ້ໍາ  0.8 - 1.0 “ 

ຫ້ວຍ  0.1 - 0.2 “ 

ຫ້ວຍນ້ໍາຕາມລະດູການ  0.1 - 0.3 “ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທ່ີພັດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະມາດຖານການອອກແບບແຜນທ່ີ 
 

No 
ປະເພດ 

ແຜນທ່ີພັດທະນາ 
ເນ້ືອໃນ ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ) 

ຂະ
ໜ

າດ
 

1 ແຜນທ່ີການປົກຄອງ  
(ສະພາບລວມ) 

ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງເມືອງ  0.8 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ທາງຫຼວງຂອງເມືອງ  0.3 

ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ  4 

ຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ  7 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  3 
ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ພູມສັນຖານ (ລະດັບສູງເໜືອໜ້ານ້ໍາທະເລ)  

ລະດັບສູງເໜືອໜ້ານໍາ ້ທະເລແມ່ນແບ່ງ
ເປັນ 5 ລະດັບ ຈາກ ຕໍ່າສຸດ ຫາ ສູງສຸດ, 
ແຕ່ລະລະດັບ ແມ່ນໃຊ້ໂທນສີມາດຖານ
ໃນການສະແດງ 

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

2 ແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້
ດິນ/ແບ່ງເຂດດິນ 

 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  3 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  0.6 
ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 
ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ - ເຂດຍຸດທະສາດທ່ີສໍາຄັນ  

ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນແຫ່ງຊາດ 
 

 

ປ່າປ້ອງກັນແຫງ່ຊາດ  255,170,0 
 

ປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ 
 

 

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນປັດຈບັຸນ  

ເນ້ືອທີ່ນາ 
 

 

ພືດໄຮ່ (ພືດລ້ົມລຸກ) 
 

 

ສາລີ 
 

 

10,170,20

255,255,75

255,255,75
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No 
ປະເພດ 

ແຜນທ່ີພັດທະນາ 
ເນ້ືອໃນ ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ) 

ຂະ
ໜ

າດ
 

ປ່າໄມ້ໃນປັດຈຸບັນ 
 

 

ຢາງພາລາ 
 

 

ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 
 

 

ແຫຼ່ງນ້ໍາ 
 

 

ເຂດຊຸມຊົນໃນຕົວເມືອງ 
 

 

ການຈັດແບ່ງປະເພດດິນ (ແບ່ງເຂດດິນກະສິກໍາ)  

ດິນກະສິກໍາ 
 

 

ດິນປ່າໄມ້ 
 

 

ດິນແຫຼ່ງນ້ໍາ 
 

 

ດິນອຸດສາຫະກໍາ 
 

 

ເສ້ັນທາງ 
 

 

ດິນສໍາລັບປຸກສ້າງສ່ິງສາທາລະນະ ທາງ
ວັດທະນະທໍາ  

 

ດິນປຸກສ້າງ 
 

 

3 ແຜນທ່ີ 

ຄວາມຫນາແຫນ້ນ 
ຂອງປະຊາກອນ 

 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ຕ່ໍ ຕາລາງກິໂລແມັດ  

250 – 400 

 

 
401 – 800  
801 – 1200  
1201 – 1500  

4 ການລົງທຶນ 
ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 

ອະນາຄົດ 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

10,135,20

255,235,175

30,70,255

195,195,195

255,255,0

10,170,20

30,70,255

128,0,128

255,0,0

254,194,0

195195195
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No 
ປະເພດ 

ແຜນທ່ີພັດທະນາ 
ເນ້ືອໃນ ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ) 

ຂະ
ໜ

າດ
 

 ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 
ເນ້ືອທີ່ປ້ອງກັນ (ສະຫງວນໄວ້) ເບ່ິງແຜນທີ່ 2  
ການນໍາໃຊ້ດິນ/ການແບ່ງເຂດດິນ ເບ່ິງແຜນທີ່ 2  

ເນ້ືອທ່ີການລົງທຶນ ໃນປັດຈຸບັນ  
ກະສິກໍາ   

ພະລັງງານ  
 

ບ່ໍແຮ່  
 

ອຸດສາຫະກໍາ  
 

ປ່າໄມ້  
 

ເນ້ືອທີ່ການລົງທຶນ ໃນອະນາຄົດ  
 

ເນ້ືອທ່ີຫວງຫ້າມ - ເຂດຍຸດທະສາດທ່ີສໍາຄັນ  

ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນແຫ່ງຊາດ  
 

ປ່າປ້ອງກັນແຫງ່ຊາດ 255, 170, 0  

5 ແຜນທີ່ພັດທະນາ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ພືດລ້ົມລຸກ  
 

ພືດສິນຄ້າ  
 

ເຂດລ້ຽງສັດ  
 

ສູນບໍລິການ ແລະສົ່ງເສີມດ້ານກະສິກໍາ  
 

ເນ້ືອທີ່ຊົນລະປະທານ  
 

ປ່າຜະລິດ  
 

ເຂດຫວງຫ້າມ-ເນ້ືອທີ່ຍຸດທະສາດພິເສດ ເບ່ິງແຜນທີ່ 2  
6 ທ່າແຮງຕ້ົນຕໍ  

ຂອງເມືອງ 
 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  
0.6 

255,255,75

255,255,75

0,176,80
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No 
ປະເພດ 

ແຜນທ່ີພັດທະນາ 
ເນ້ືອໃນ ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ) 

ຂະ
ໜ

າດ
 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ທ່ີຕ້ັງຂອງບັນດາທ່າແຮງ (ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ,  
ເນ້ືອທ່ີ ທ່ີເປັນທ່າແຮງດ້ານຊົນລະປະທານ) 

 

ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ 
 

 

ເນ້ືອທີ່ທ່າແຮງຊົນລະປະທານ  

ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
 

 

ເນ້ືອທີ່ປູກພືດ 
 

 

7 ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ດ້ານສາທາລະນະ
ສຸກ, ນ້ໍາສະອາດ 

ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  
0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ໂຮງໝໍ 
 

 

ສຸກສາລາ  
 

ຮ້ານຂາຍຢາ  
 

ນ້ໍາດ່ືມ/ນ້ໍາໃຊ້  

ນໍາ ້ສ້າງ  
 

ນໍາ ້ລິນ (ນໍາ ້ອອກບ່ໍ) 
 

 

ອ່າງເກັບນໍາ ້ 
 

 

ບ້ານທີ່ຢູ່ໄກຈາກສຸກສາລາ ຫຼາຍກວ່າ 6 
ກລມ 

  

ໂຄງລ່າງດ້ານສາທາ  
 

ນ້ໍາກ໊ອກ  
 

 

255,255,75
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No 
ປະເພດ 

ແຜນທ່ີພັດທະນາ 
ເນ້ືອໃນ ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ) 

ຂະ
ໜ

າດ
 

8 ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ດ້ານການສຶກສາ 

 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ  
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ   

ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ  
 

ສູນຝຶກອົບຮົມ  
 

ໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ ທີ່ມີແຜນ/ຈະ
ສ້າງໃໝ່ 

  

9 ແຜນທ່ີ 
ຄວາມທຸກຍາກ 

 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  
0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ບ້ານທຸກຍາກ  
 

ທະນາຄານບ້ານ  
 

ຕະຫຼາດ  
 

10 ແຜນທ່ີໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານຂອງເມືອງ 

 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  
0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ລົດໂດຍສານ ສາທາລະນະ  
 

ສະຖານີລົດເມ 
 

 

ສະໜາມບິນ  
 

ສະຖານີລົດໄຟ  
 



 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ແຜນທີພັ່ດທະນາສະເພາະດ້ານ ແລະ ມາດຖານການອອກແບບແຜນທ່ີ ຫນ້າ 119 ຈາກ 130 

6 

No 
ປະເພດ 

ແຜນທ່ີພັດທະນາ 
ເນ້ືອໃນ ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ) 

ຂະ
ໜ

າດ
 

ບໍລິການໄປສະນີ 
 

 

ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີແນັດ  
 

ເຂ່ືອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ໍາ  
 

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ  
 

11 ເນ້ືອທ່ີຫວງຫ້າມ 
ແລະ ເຂດຕ້ົນນ້ໍາ 

 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  
0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ເນ້ືອທີ່ປ້ອງກັນຂອງເມືອງ 
 

 

ເນ້ືອທີ່ປ້ອງກັນ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
 

 

ເນ້ືອທີ່ປ່າສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກຊີວະ
ນາໆ ພັນ  

 

ປ່າສະຫງວນ 
 

 

ປ່າ (ປ້ອງກັນ) ຕົ້ນນໍາ ້ 
 

 

12 ບັນຫາຕ້ົນຕໍ  
ຂອງການພັດທະນາ 

 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  
0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ຮູບວົງມົນສະແດງ 5-7 ບັນຫາ ໃນລະ
ດັບກຸ່ມບ້ານ  

 

13 ຈຸດທ່ີຕ້ັງຂອງໂຄງ
ການພັດທະນາ  
ທ່ີໄດ້ຖືກກໍານົດ 
ໃນແຜນ 5 ປີ  
ຂອງເມືອງ 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ  
 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ  
0.6 

ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ  0.4 

10,170,20

0,176,80

0,69,0

0,230,104
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6 

No 
ປະເພດ 

ແຜນທ່ີພັດທະນາ 
ເນ້ືອໃນ ມາດຖານ (ສີ/ສັນຍາລັກ) 

ຂະ
ໜ

າດ
 

 ແມ່ນ້ໍາສາຍຫຼັກ  0.8 

ໂຄງການກໍານົດໂດຍ ຂະແໜງການ  
 

ກະສິກໍາ/ປ່າໄມ້ 
 

 

ສາທາລະນະສຸກ-ສຸຂະອະນາໄມ  
 

ສຶກສາ  
 

ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສ່ົງ  
 

ທ່ອງທ່ຽວ  
 

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07:  ບົດຮຽນ ແລະ ວີດີໂອ ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ສ າລັບການສ້າງແຜນທີ່
ພັດທະນາສະເພາະເລ້ືອງ ຂອງຂະແໜງການ ໃນຂະບວນການສ້າງ
ແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 

ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ QGIS 

ລະຫັດ ຫົວເລ້ືອງ/ເນ້ືອໃນບົດຮຽນ ຫມາຍເຫດ 

101 ບົດຮຽນ QGIS 1 - ການປະມວນຂໍ້ມູນ ພູມສັນຖານ (Geo referencing)  

102 ບົດຮຽນ QGIS 2 - ການແຕ້ມກ່າຍແຜນທ່ີ (Digitizing)  

103 ບົດຮຽນ QGIS 3 - ຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະ ແລະຊ້ັນຂອງຂ້ໍມູນ (Attribute table and layer)  

104 ບົດຮຽນ QGIS 4 - ການຄັດແຍກຂ້ໍມູນທ່ີຕ້ອງການ 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 - ການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງຈັບຈຸດພິກັດເທິງໜ້າໂລກ ລຸ້ນ GPS 62 S  

 

ວີດີໂອແນະນໍາ ການຮຽນຮູ້ ນໍາໃຊ້ QGIS ດ້ວຍຕົນເອງ 

ລະຫັດ ຫົວເລ້ືອງ/ເນ້ືອໃນບົດຮຽນ ຫມາຍເຫດ 

1 ການປະມວນຂໍ້ມູນ ພູມສັນຖານ (Geo referencing) QGIS Version 1.8 

2 ລະບົບຂ້ໍມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ການສືບຢ່ັງທາງໄກ (GIS and remote sensing) QGIS Version 1.8 

3 
ການດາວໂຫຼດຂ້ໍມູນຈາກເຄ່ືອງ ຈີພີເອັສ ແລະ ການປ່ຽນເຄ້ົາໂຄງເສ້ັນສະແດງ (GPS data 
downloading and re-projection) QGIS Version 1.8 

4 ການແຕ້ມກ່າຍ ຮູບເສ້ັນ (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 
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7 
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 

 

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ້ີມເຕີມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທິມງານ: 

LaoGIS ຟໍຣູມ (Forum) 

No ຊື່ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ/ 
ອົງການຕົ້ນສັງກັດ Email/Skype ໂທລະສັບ 

1  Stefan Sylla 
Integrated Expert – MoNRE 
Vientiane 

stefan.sylla@cimonline.de   020 5638 5812 

2 
Christian 
Metzler 

GIZ Luang Namtha ‐ PoNRE  christian.metzger@giz.de   020 5889 3720 

3  Mark Lama 
IP Consult – MPI/DOP 
Vientiane 

mlama.lm.red@gmail.com   020 9950 1860 

4 
Frank 
Siegmund 

GIZ/CIM MPI‐DOP Vientiane  frank.siegmund@cimonline.de   020 5689 4369 

 



 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 08: ໂຄງຮ່າງຖານຂ້ໍມູນພູມສັນຖານ ຫນ້າ 123 ຈາກ 130 

8 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 08: ໂຄງຮ່າງຖານຂ້ໍມູນ ພູມສັນຖານ 
 

 



 

 

9 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 09: ການໃສ່ລະຫັດ ແລະ ຕັ້ງຊື່ເອກະສານຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ສໍາລັບຖານຂໍ້ມູນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10:  ບັນຊີສັງລວມໂຄງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ພ້ອມແຫຼ່ງງບປະມານ 

ລດ 
ລະຫັດ 

ຂະແຫນງການ 
ລະຫັດໂຄງການ 

ລະຫັດ
ງົບປະມານ 

ລາຍຊື່ໂຄງການ  
ອີງຕາມຂະແຫນງການ 

ເລກທີ 
ສົກປີງົບປະມານ 

ລວມ 
ແຫຼ່ງທຶນ 

(ລັດ, ຊ່ວຍເຫຼືອ) 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
I.     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              
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11: ລາຍລະອຽດຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນ ສໍາລັບແຕ່ລະໜ້າວຽກ ແລະບາດກ້າວ 
ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ອີງຕາມລະດັບຂັ້ນ, ສະຖາບັນ 

ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ໜ້າວຽກ ແລະ ບາດກ້າວ ທີ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມ ໝາຍເຫດ 

ລະດັບກະຊວງ 
ຕົວແທນຈາກກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ 

ໜ້າວຽກ 6 ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນ 

ລະດັບແຂວງ 
ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ໜ້າວຽກ 1 ”  ບາດກ້າວ 1, 2, 3; ໜ້າວຽກ 4 ”  ບາດກ້າວ 5;  

ໜ້າວຽກ 6 
ຕົ້ນຕໍແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ແລະ ກອງປະ
ຊຸມຜ່ານແຜນ 

ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ (ພະແນກແຜນການແຂວງ, 
ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ, ຂະແໜງການ, ຫ້ອງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ) 

ໜ້າວຽກ 1 ”  ບາດກ້າວ 1, 2, 3 ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ແລະ ກະກຽມແຕ່ງຕັ້ງທິມ
ງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ  

ທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ 
 

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

ສະມາຊິກຂອງທີມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂັ້ນແຂວງ 
ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼອດຂະບວນການ 

ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກພະແນກແຜນການແຂວງ ໜ້າວຽກ 1 ”  ບາດກ້າວ 1, 2,  ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ້ມ ແລະ ກະກຽມທິມງານ 
ທິມງານສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ - ທີປ່ຶກສາ
ດ້ານແຜນທີ່ 

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

ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍສະ
ພາໃນໜ້າວຽກທີ 3 (ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ
ເລື້ອງ ຂອງຂະແໜງການ) 

ລະດັບເມືອງ 
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ 
 

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

ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ແລະ ທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບຂະບວນການຕັດສິນໃຈ 

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

ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂະບວນການ ແລະ ການປະ
ສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
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ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ອີງຕາມລະດັບຂັ້ນ, ສະຖາບັນ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ 

ໜ້າວຽກ ແລະ ບາດກ້າວ ທີ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມ ໝາຍເຫດ 

ໜ້າວຽກ 5; ໜ້າວຽກ 6 
ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3 ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ້ມ ແລະ ກະກຽມທິມງານ 
ຕົວແທນຈາກ ຄະນະຮັບຜິດຊອບພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ ຂັ້ນເມືອງ 

ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 3 
 

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ້ມ ແລະ ກະກຽມທິມງານ 

ທິມງານວິຊາການ ຂອງຂະແໜງການ - ທີ່ປຶກສາ 
ດ້ານແຜນທີ່ 

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 

ໜ້າວຽກ 1 ” ບາດກ້າວ 2, 3; ໜ້າວຽກ 6 ເຂົ້າຮ່ວມໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຂະບວນການ ເພື່ອຮັບຊາບ 
ແລະ ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ (ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນ) 

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເຊັ່ນ: ສະພາການ
ຄ້າແຂວງ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ 

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 

ຕົວແທນຈາກອົງການຜູ່ໃຫທ້ຶນ, ອົງການພັດທະນາ ທີ່
ປະຕິບັດງານພາຍໃນເມືອງ 

ໜ້າວຽກ 4 ” ບາດກ້າວ 1, 2, 5; ໜ້າວຽກ 6 ເຂົ້າຮ່ວມໃນໜ້າວຽກ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ການຜ່ານແຜນ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 12: ຄາດຄະເນເວລາ ແລະງບປະມານຮັບໃຊ້ສໍາລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ໃນຂະບວນການສ້າງ 
  

ໜ້າວຽກ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ ເວລາສ ູງສຸດ 
ມູນຄ່າ 
(ກີບ) 

ສັງລວມງບປະມານ 
ແຕ່ລະໜ້າວຽກ (ກີບ) 

ໜ້າວຽກ 1 ບາດກ້າວ 1 ”  ກອງປະຊຸມແນະນໍາ ໃນລະດັບແຂວງ (ໄລຍະ 1 ວັນ) 

3 ວັນ 

3 ລ້ານ 

10 ລ້ານ 
ບາດກ້າວ 2 ”  ກອງປະຊຸມລິເລີ້ມ ໃນລະດັບເມືອງ (ເຄິ່ງວັນ) 3 ລ້ານ 
ບາດກ້າວ 3 ”  ກໍານົດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບ (ເຄິ່ງວັນ) 2 ລ້ານ 
ບາດກ້າວ 4 ”  ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃຫທ້ິມງານຂັ້ນແຂວງ (1 ວັນ) 2 ລ້ານ 

ໜ້າວຽກ 2 ບາດກ້າວ 1 ”  ສຶກສາ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີ (2 ອາທິດ) 
8 ອາທິດ 

1 ລ້ານ 
5 ລ້ານ ບາດກ້າວ 2 ”  ເກັບກໍາ ແລະສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ (4 ອາທິດ) 2 ລ້ານ 

ບາດກ້າວ 3 ”  ກວດກາ ແລະປັບປຸງຂໍ້ມູນຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ (2 ອາທິດ)  2 ລ້ານ 
ໜ້າວຽກ 3 ບາດກ້າວ 1 ”  ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ດ້ານພູມສັນຖານ (3 ອາທິດ)  

8 ອາທິດ 
3 ລ້ານ 

10 ລ້ານ ບາດກ້າວ 2 ”  ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານພູມສາດ (1 ອາທິດ)  2 ລ້ານ 
ບາດກ້າວ 3 ”  ການສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາສະເພາະ ຂອງຂະແໜງການ (4  ອາທິດ)  5 ລ້ານ 

ໜ້າວຽກ 4 ບາດກ້າວ 1 ”  ການວິເຄາະສະພາບການ ແລະຮ່າງບຸລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ ສໍາລັບແຕ່ລະ
ຂະແຫນງການ (1 ອາທິດ) 

9 ວັນ 

10 ລ້ານ 

18 ລ້ານ 
ບາດກ້າວ 2 ”  ການວິເຄາະສະພາບການ ທົວ່ຂະແຫນງການ ຂອງເມືອງ (SWOT) (1 ວັນ) 3 ລ້ານ 
ບາດກ້າວ 3 ”  ການວິເຄາະລົງເລິກ ແບບປະສົມປະສານ ແລະການຮ່າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ (1 ວັນ) 1 ລ້ານ 
ບາດກ້າວ 4 ”  ການຮ່າງວິໄສທັດ ຂອງເມືອງ (1 ວັນ) 1 ລ້ານ 
ບາດກ້າວ 5 ”  ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງແຜນ ແບບເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1 (1 ວັນ) 3 ລ້ານ 

ໜ້າວຽກ 5 ບາດກ້າວ 1 ”  ການກະກຽມຮ່າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນຂອງເມືອງ (2 ອາທິດ) 2 ອາທິດ 2 ລ້ານ 2 ລ້ານ 
ໜ້າວຽກ 6 ບາດກ້າວ 1 ”  ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທ ີ2 (1 ວັນ) 1 ວັນ 10 ລ້ານ 10 ລ້ານ 
ໜ້າວຽກ 7 ບາດກ້າວ 1 ”  ການສ້າງແຜນສະບັບສົມບູນ (2 ອາທິດ)  2 ອາທິດ 5 ລ້ານ 5 ລ້ານ 

ລວມເວລາ ແລະ ງບປະມານທັງໝົດ ທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 
22 ອາທິດ/ 
 5 ເດືອນ 

 60 ລ້ານກີບ 

 ການຄາດຄະເນງົບປະມານແມນ່ ອີງໃສ່ປະສົບການ ໃນການທົດສອບຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານ GIZ ທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງເທົ່ານັ້ນ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ອາດສັ້ນ ຫຼື 
ຍາວກວ່ານີ້ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ທິມງານຂອງແຕ່ລະເມືອງ 



 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 13: ຕົວຢ່າງເອກະສານທິດທາງ, ນະໂຍບາຍທີ່ໃຊ້ເປັນບອ່ນອີງ ຫນ້າ 129 ຈາກ 130 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13: ຕົວຢ່າງເອກະສານທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ທ່ີໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ 
 

ຫົວຂ້ໍ/ລາຍລະອຽດເອກະສານ ແຫຼ່ງທ່ີມາ/ຜູ່ຈັດພິມ 
ຄໍາສ່ັງ 01/ນຍ ປີ 2000 ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງ ເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ, 
ເມືອງ ເປັນຫົວຫນ່ວຍ ແຜນການ-ງົບປະມານ ແລະ ສ້າງບ້ານ ເປັນຫົວຫນ່ວຍ
ພ້ືນຖານ ການ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, 2000 

ຄໍາສ່ັງແນະນໍາ ເລກທີ 09/ກມສພ ລົງວັນທີ 8/6/2001 ວ່າດ້ວຍການສ້າງບ້ານ 
ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ  

ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, 2001 

ຄໍາສ່ັງແນະນໍາເລກທີ 10/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນງານ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ  ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ 
ຄໍາສ່ັງເພ້ີມເຕີມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 13/ນຍ ລົງວັນທີ 09/06/2008 
ກ່ຽວກັບການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ 

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ 

ຄູ່ມືວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ຂ້ັນບ້ານ (PPM) 
ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ, 2012 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 008/ສພຊ., ລົງວັນທີ 
26 ພະຈິກ 2009 ສະພາແຫ່ງຊາດ, 2009 

ດໍາລັດ 135/ນຍ ປີ 2002 ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  

ສໍານັກງານນາຍົກ 2002 

ການຫັນໂຄງການລົງສູ່ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ເພ່ືອສະຫນັບສະຫນູນ 
ວຽກງານ ສ່ົງເສີມ-ລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
2005 

ຍຸດທະສາດ ປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ແຕ່ປີ 1998 ຫາປີ 
2020  

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ (NGPES), ມັງກອນ 2004 

ຜທ 2004 

ເປ້ົາຫມາຍສະຫັດສະຫວັດ ດ້ານການພັດທະນາ  ສປຊ 
ປ້ຶມແຜ່ນທີ່ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ກົມສະຖິຕິ, ຜທ, 2008 
ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຊົນເຜ່ົາ ໃນ ສປປ ລາວ, 2005  ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 2005 

ບົດແນະນໍາ ການຈັດປະເພດເສ້ັນທາງ ຕາມກົດຫມາຍທາງຫລວງ,  
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການ
ຂົນສ່ົງ, ພະຈິກ 2001 

ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ ຮອດປີ 2020 ຕຸລາ 2000 
ມະຕິ ຂອງກົມການເມືອງເລກທີ 03/ກມສພ., ລົງວັນທີ 15/2/2012 ວ່າດ້ວຍ
ສ້າງແຂວງເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວຫນ່ວຍເຂ້ັມແຂງ
ຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາ 

ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, 2012 

ຄໍາສ່ັງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 16/ນຍ., ລົງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2012 
ວ່າດ້ວຍການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນ
ຫົວຫນ່ວຍເຂ້ັມແຂງຮອບ ດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາ 

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ,2012 

ບັນຊີລາຍຊ່ືເມືອງເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ ກະຊວງພາຍໃນ 

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



 

ຫນ້າ 130 ຈາກ 130  ລາຍຊື່ ທິມງານຮບັຜິດຊອບວາງແຜນຂັນ້ສນູກາງ 
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ລາຍຊ່ືທິມງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນຂ້ັນສູນກາງ 
ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສ້າງຄູ່ມືໃນການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຂອງເມືອງ 

 
ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ: 

1. ທ່ານ ດຣ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຊ້ີນໍາລວມ 
2. ທ່ານ ເພັດໃສ ເພັຍເທບ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ/ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຫົວໜ້າໂຄງການ 

 
ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ: 

1. ທ່ານ ລຽນທອງ ສຸພານີ, ຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ກົມແຜນການ, ເປັນຜູ່ບໍລິຫານ
ໂຄງການ 

2. ທ່ານ ກະລຸນາ ນັນທະວົງດວງສີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນພັດທະນາສັງຄົມ, ກົມແຜນການ 
 
ທິມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ: 

1. ທ່ານ ລຽນທອງ ສຸພານີ, ຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ກົມແຜນການ ຫົວໜ້າທິມ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ 

2. ທ່ານ ບັນລຸສິດ ຈິດຮູບໂລກ, ຫົວໜ້າພະແນກຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ 

3. ທາ່ນ 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 ບໍລິການຂ້ໍມູນ ກົມສະຖິຕິ 
10. ທ່ານ ຄານສີທາ ນາມໄມທ້າວ, ພະນັກງານວິຊາການ ກົມປະເມີນຜົນ 
11. ທ່ານ ຄໍາພູ ເຄນທະລັງສີ, ວິຊາການ ພະແນກວາງແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ກົມແຜນການ 
12. ທ່ານ ພົມມີໄຊ ສີທະວັນ, ວິຊາການ, ກົມແຜນການ 

 
ທິມງານທ່ີປຶກສາ ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 

1. ທ່ານ ອາດຼຽນ ຊູເບັກ, ສະຖາບັນວາງແຜນຂອງເຍັຍລະມັນ, ຫົວໜ້າທມິ, 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 ແຟັຼງ ຊິກມູນ, ຊ່ຽວຊານອົງການ CIM-GIZ ປະຈໍາກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
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