
 ວັນທີ  26/8/2013 
 

 ຕົວແທນກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ -ຜ ູ້ ບໍ ລິ ຫານ  
ທຸ່ ານ ມິດສຶ ໂນະບ  ໂຄຈິ ມະ 

おかでんＭＯＭＯ 

ໂຄງການປັບປ ງການຂົນສົູ້ ງສາທາລະນະໃນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນຂອງລັດວິ ສະຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ສປປ ລາວ ໂດຍ ອົງການ JICA 

SAIBUS (ລົດເມໄຊ) SOＬARVE (ໂຊລາວີ ) ສະຖານີ ທະມະ (ສະຖານີ ຄິ ຊິ ) ໂອກາເດັນ MOMO 
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ລົດໄຟໄຊເທັດສຶ ທີຸ່ ພວມແລຸ່ ນຂູ້ າມຂົວເຫັຼກສ ນະງາວະ 
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ສູ້ າງຕັູ້ ງໃນປີ ເມຈິ ທີ  43 (ປີ  1910)ໃນນາມບໍ ລິ ສັດຫ ູ້ ນສຸ່ ວນລົດໄຟໄຊໄດຢິ  
ເລັງໃສຸ່ ການປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ູ້ າໃນສັງຄົມທູ້ ອງຖິຸ່ ນໂດຍການດໍ າເນີ ນວຽກງານດູ້ ານວັດທະນະທໍາໄປຄຽງ
ຄ ຸ່ ກັບວຽກງານການເຊ ຸ່ ອມຕໍຸ່ ຊີ ວິ ດການເປັນຢ ຸ່ ຢຸ່ າງແໜູ້ ນແຟູ້ ນ 
 
 
ປະຈ ບັນພາຍໃນກ ຸ່ ມມີ ທັງໝົດ 55ບໍ ລິ ສັດໂດຍກວມເອົ າພາກ 
ສຸ່ ວນການຂົນສົຸ່ ງ-ທຸ່ ອງທຸ່ ຽວ, ພາກສຸ່ ວນຂໍ ູ້ ມ ນຂຸ່ າວສານ,  
ພາກສຸ່ ວນທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂູ້ ອງກັບການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ; ຍອດຂາຍໃນແຕຸ່  
ລະປີ ປະມານ 120ຕ ູ້ ເຢນ, ກໍາໄລສ ທິ  ປະມານ4.9ຕ ູ້ ເຢນ,  
ມີ ພະນັກງານທັງໝົດ ປະມານ 8500ຄົນ 
 
ເດ ອນ 7 ປີ ເຮເຊທີ  22 (ປີ  2010) ຄົບຮອບ 100 ປີ ຂອງ 
ການກໍຸ່ ຕັູ້ ງບໍ ລິ ສັດ 

ປະຫວັດຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາແລະຂໍ ູ້ ມ ນຫຍໍ ູ້ ຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

ວິ ວຂອງສະຖານີ ໂອດະຣະຂອງລົດໄຟໄຊໄດຢິ  



ປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ູ້ າໃນການພັດທະນາສັງຄົມຂອງທູ້ ອງຖິຸ່ ນໂດຍການປະສົມປະສານລະຫວຸ່ າງ 3 ພາກສຸ່ ວນ (ແກນກາງ)ດັຸ່ ງກຸ່ າວ 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການນໍ າໃຊູ້ ລະບົບ
ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມໃນການຂົນສົຸ່ ງທີຸ່ ທັນສະໄ
ໝເພ ຸ່ ອພັດທະນາ “ການຂົນສົຸ່ ງ”ໃຫູ້
ສະດວກກວຸ່ າເກົຸ່ າ 

ສູ້ າງລະບົບຂໍ ູ້ ມ ນຂຸ່ າວສານແຕຸ່ ລະ
ປະເພດແລະການໃຫູ້ ບໍ ລິ ການທີຸ່ ດີ
ໂດຍການນໍ າໃຊູ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ທາງ
ດູ້ ານໄອທີ ທີຸ່ ທັນສະໄໝ 

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງໂອກາຢາມະທີຸ່
ອ ດົມສົມບ ນແລະສະດວກສະບາຍ
ໂດຍການຄໍ ານຶ ງເຖິງສະພາບແວດ
ລູ້ ອມຂອງຕົວເມ ອງແລະBarrier-free 

3 ແກນກາງຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

“ພາກສຸ່ ວນຂົນສົຸ່ ງ-ທຸ່ ອງທຸ່ ຽວ”  “ພາກສຸ່ ວນຂໍ ູ້ ມ ນຂຸ່ າວສານ”  “ພາກສຸ່ ວນທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂູ້ ອງກັບການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ” 
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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາແລະຂໍ ູ້ ມ ນຫຍໍ ູ້ ຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

ພາກສຸ່ ວນ
ຂົນສົຸ່ ງ-ທຸ່ ອງ

ທຸ່ ຽວ 

ພາກສຸ່ ວນຂໍ ູ້
ມ ນຂຸ່ າວສານ 

ພາກສຸ່ ວນທີຸ່
ກຸ່ ຽວຂູ້ ອງກັບ
ການດໍ າລົງ
ຊີ ວິ ດ 
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ແນວຄິ ດໃນການບໍ ລິ ຫານຂອງ
ກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

 

ຄວາມເອົ າໃຈໃສຸ່  

  ນະໂຍບາຍການບໍ ລິ ຫານຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

  ໜຶຸ່ ງ, ຄວາມຖ ກຕູ້ ອງຂອງສັງຄົມ 
   (ຄວາມເອົ າໃຈໃສຸ່ ຕໍຸ່ ສັງຄົມ) 

 

  ໜຶຸ່ ງ, ລ ກຄູ້ າຕູ້ ອງມາກຸ່ ອນ 
   (ຄວາມເອົ າໃຈໃສຸ່ ຕໍຸ່ ລ ກຄູ້ າ) 

 

  ໜຶຸ່ ງ, ຄວາມສ ກຂອງພະນັກງານ 
   (ຄວາມເອົ າໃຈໃສຸ່ ຕໍຸ່ ພະນັກງານ) 

ຄໍ າຂວັນການບໍ ລິ ຫານຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

ສ ຂະພາບດີ ຈາກຄວາມປອດໄພ - 
ຫາຍຫຸ່ ວງ - ເປັນມິດຕໍຸ່
ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມ 

ມາດຖານການດໍ າເນີ ນງານ ຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  
 

ສິ ບຜ ູ້ ຮ ູ້ ບໍຸ່ ທໍຸ່ ຜ ູ້ ເຄີ ຍ 

ນະໂຍບາຍການບໍ ລິ ຫານໃນປີ  2013  
 

ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງໃນການເອົ າໃຈໃສຸ່  
ຄິ ດ - ຮ ູ້ ສຶ ກ - ໃສຸ່ ໃຈ 

 
ຄໍ າຂວັນຂອງປີ  2013 
 

ສູ້ າງພ ູ້ ນຖານໃຫູ້ ແໜູ້ ນແລູ້ ວບິ ນຂຶ ູ້ ນໃຫູ້ ສ ງ 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາແລະຂໍ ູ້ ມ ນຫຍໍ ູ້ ຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  



  
ຄວາມເອົ າໃຈໃສຸ່ ...ການເອົ າໃຈໃສຸ່ ຈາກໃຈຈິ ງ  
ລວມຢ ຸ່ ໃນຄໍ າສອນຂອງທຸ່ ານໂຢະຊາບ ໂຣຜ ູ້ ກໍຸ່ ຕັູ້ ງບໍ ລິ ສັດທີຸ່ ວຸ່ າ 
“ຄວາມໃສຸ່ ໃຈແທງທະລ ຟູ້ າແລະທະເລ” 
 
       ຊິ ໂຄຖາມວຸ່ າ, 
       ມີ ສິຸ່ ງທີຸ່ ມີ ຄຸ່ າພໍທີຸ່ ສາມາດສະແດງດູ້ ວຍຄໍ າຄໍ າດຽວທີຸ່ ຈະ

ປະຕິ ບັດໄປຕະຫຼອດຊີ ວິ ດບໍຸ່ .  
       ເດັກນູ້ ອຍເອີ ຍ, ນັູ້ ນຄ ຄວາມເອົ າໃຈໃສຸ່ .  
       ສິຸ່ ງທີຸ່ ຕົນເອງບໍຸ່ ມັກ ກໍຢຸ່ າໄປເຮັດກັບຜ ູ້ ອ ຸ່ ນ.  
 

            ຈາກ “ບົດກະວີ ” ເອເຣໂຄ ບົດທີ  15 ໜູ້ າ 412 

  
 ສິ ບຜ ູ້ ຮ ູ້ ບໍຸ່ ທໍຸ່ ຜ ູ້ ເຄີ ຍ  
 ...ເປັນຫົວຂໍ ູ້ ໜຶຸ່ ງໃນທິ ດສະດີ ຂົງຈ ູ້ ໃໝຸ່  
  
    ໝາຍຄວາມວຸ່ າ 
    ຖູ້ າບໍຸ່ ລົງມ ເຮັດກໍຖ ວຸ່ າບໍຸ່ ຮ ູ້ , 
    ເມ ຸ່ ອຮ ູ້ ແລູ້ ວບໍຸ່ ເຮັດກໍເທົຸ່ າກັບບໍຸ່ ຮ ູ້   
 

ຄວາມເອົ າໃຈໃສຸ່  
ແມຸ່ ນຫຍັງ ? 

ແນວຄິ ດໃນການບໍ ລິ ຫານຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

ສິ ບຜ ູ້ ຮ ູ້ ບໍຸ່ ທໍຸ່ ຜ ູ້ ເຄີ ຍ ແມຸ່ ນຫຍັງ ? 

ມາດຖານການດໍ າເນີ ນງານ ຂອງກ ຸ່ ມ
ບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  
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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາແລະຂໍ ູ້ ມ ນຫຍໍ ູ້ ຂອງກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  



ຄວາມຮ ູ້ ສຶ ກບໍຸ່ ໄວູ້ ໃຈຕໍຸ່ ນະໂຍບາຍການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ  
   

ໃນເວລາທີຸ່ ຂຶ ູ້ ນເປັນ
ປະທານບໍ ລິ ສັດໃນປີ  

1999 

ການບໍ ລິ ຫານບົນພ ູ້ ນຖູ້ ານ ແນວຄິ ດໃນການບໍ ລິ ຫານ ຄວາມເອົ າໃຈໃສຸ່  ແລະມາດຖານການດໍ າເນີ ນງານ ສິ ບຜ ູ້ ຮ ູ້ ບໍ ຸ່ ທໍຸ່ ຜ ູ້ ເຄີ ຍ ຂອງ
ກ ຸ່ ມ 
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ການຟ ູ້ ນຟ ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະເພ ຸ່ ອແນໃສຸ່  

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການກໍຸ່ ສູ້ າງທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 

 

ເມ ຸ່ ອເຂົ ູ້ າສ ຸ່ ຍ ກຂອງ My Car, ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະກໍເສຍລ ກຄູ້ າໄປ 50-
60%, ການຂະຫຍາຍຕົວເມ ອງແບບບໍຸ່ ເປັນລະບຽບ (urban sprawl)ໃນແຕຸ່
ລະທູ້ ອງຖິຸ່ ນກໍຸ່ ໃຫູ້ ເກີ ດບັນຫາການຈໍ ລະຈອນຕິດຂັດ ພາໃຫູ້ ລົດເມປະຈໍ າທາງບໍຸ່
ສາມາດຮັກສາເວລາໄດູ້  →ກໍຸ່ ໃຫູ້ ເກີ ດບັນຫາຮອບວຽນຕໍຸ່ ເນ ຸ່ ອງກັນ ພາໃຫູ້
ການນໍ າໃຊູ້ ລົດສຸ່ ວນຕົວນັບມ ູ້ ນັບເພີຸ່ ມຂຶ ູ້ ນ 
 

ຍູ້ ອນການນໍ າໃຊູ້ ແນວຄິ ດທີຸ່ ຜິດໆກຸ່ ຽວກັບຄຸ່ າໃຊູ້ ຈຸ່ າຍແລະຜົນຮັບຕໍຸ່ ກັບການ
ຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະໂດຍເລີຸ່ ມຈາກການຫຼ ດຜຸ່ ອນຂໍ ູ້ ຈໍ າກັດ... 

ການຂົນ ສົຸ່ ງສ າທາລະນະໃນ
ທູ້ ອ ງ ຖິຸ່ ນມີ ກ ານເສ ຸ່ ອມຖອຍລົງ  

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
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ຄາດຄະເນຈໍ ານວນການຂົນສົຸ່ ງຜ ູ້ ໂດຍສານຂອງລົດເມຮຸ່ ວມ    ຕົວເມ ອງໃຫຍຸ່   ທູ້ ອງຖິຸ່ ນ  

  ຕົວເມ ອງໃຫຍຸ່  

ທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 

 ລູ້ ານຄົນ 

 ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟ ູ້
 
ນຟ ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ...ການເສ ຸ່ ອມຖອຍຂອງການຂົນສົຸ່ ງ 

                    ສາທາລະນະໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 

ຈາກບົດລາຍງານການຂົນສົຸ່ ງໃນຕົວເມ ອງປະຈໍ າປີ  
ຂອງສະມາຄົມລົດໂດຍສານຍີຸ່ ປ ຸ່ ນ 

(ສົກປີ ) 

ຈາກເອກະສານບົດລາຍງານຂອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມ 

ຂາດດ ນ 133ບໍ ລິ ສັດ  ກໍາໄລ 18ບໍ ລິ ສັດ 

； 23社 

ກໍາໄລ 23ບໍ ລີ ສັດ  ຂາດດ ນ 69ບໍ ລິ ສັດ 
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ສະພາບການດ ຸ່ ນດຸ່ ຽງຂອງທ ລະກິດລົດເມ
ຮຸ່ ວມທົຸ່ ວໄປໃນສົກປີ  2010 ໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 
(ເຂດທີຸ່ ນອກເໜ ອຈາກເຂດ 3ຕົວເມ ອງ
ໃຫຍຸ່ ) 
(ຫົວໜຸ່ ວຍທ ລະກິດທີຸ່ ມີ ລົດໃນຄອບຄອງຫຼາຍກວຸ່ າ 
30ຄັນຂຶ ູ້ ນໄປ) 

ສະພາບການດ ຸ່ ນດຸ່ ຽງຂອງທ ລະກິດລົດໄຟທູ້ ອງຖິຸ່ ນໃນສົກປີ  
2011 ກໍາໄລ ຂາດດ ນ 

ຂາດດ ນ 75% 

ບໍ ລິ ສັດ 
ກໍາໄລ 
25%; 

23ບໍ ລິ ສັດ 

ກໍາໄລ 12%; 

ຂາດດ ນ 
88% 

ກໍາໄລ ຂາດ
ດ ນ 

ຈາກ “ມາດຕະການຕໍຸ່ ກັບລົດໄຟທູ້ ອງຖິຸ່ ນ ສະພາບປະຈ ບັນຂອງລົດໄຟ
ທູ້ ອງຖິຸ່ ນ” ໂດຍກະຊວງຄົມມະນາຄົມ 



ລາຍຈຸ່ າຍ 90 

ກໍາໄລສ ທິ  10 ຍອດຂາຍ 100 

ລາຍຈຸ່ າຍ 90 

ຍອດຂາຍ 50 

ກໍາໄລສ ທິ  -40 

ກຸ່ ອນທີຸ່ ລົດສຸ່ ວນຕົວ (My Car)ຈະເພີຸ່ ມຂຶ ູ້ ນ, ຕົວຢຸ່ າງເຊັຸ່ ນ ຈາກສົມຜົນທີຸ່ ມີ  ຍອດຂາຍ 100 - ລາຍຈຸ່ າຍ 90 = ກໍາໄລສ ທິ 10, 

ພາຍຫັຼງສະໄໝMy Car, ຍູ້ ອນຜ ູ້ ໂດຍສານຫຼ ດລົງພາໃຫູ້ ຍອດຂາຍຫຼ ດລົງເຄິຸ່ ງໜຶຸ່ ງ, ແຕຸ່ ວຸ່ າລາຍຈຸ່ າຍທີຸ່ ຈໍ າເປັນພັດບໍຸ່ ມີ ການ

ປຸ່ ຽນແປງ (ລາຍຈຸ່ າຍ 90), ກາຍເປັນສົມຜົນທີຸ່ ຂາດທຶນ (ກໍາໄລສ ທິ -40); ນັູ້ ນຄ  ຍອດຂາຍ 50 - ລາຍຈຸ່ າຍ 90 = ກໍາໄລສ ທິ -40. 

[ກຸ່ ອນສະໄໝ My Car] 

[ຫັຼງສະໄໝ My Car] 

ສົມຜົນຂອງຮ ບແບບທ ລະກິດຂອງການຂົນສົຸ່ ງໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 

ໃນໄລຍະ 6 ປີ ແຕຸ່  2006-2011, ສາຍທາງລົດເມຈໍ ານວນ 11,160km ເຊິຸ່ ງກວມເອົ າ 2.7%ຂອງສາຍທາງລົດເມທັງໝົດ 417,400kmໃນທົຸ່ ວປະເທດ 

(ຕົວເລກທູ້ າຍສົກປີ  2009)ໄດູ້ ຖ ກຍົກເລີ ກ. ໃນສະພາບປະຈ ບັນທີຸ່ ຈໍ ານວນຜ ູ້ ໂດຍສານນັບມ ູ້ ນັບຫຼ ດໜູ້ ອຍຖອຍລົງ, 3/4ຂອງສາຍທາງທີຸ່ ຜ ູ້ ປະກອບການ

ໃຫູ້ ບໍ ລິ ການເດີ ນສາຍເປັນສາຍທາງທີຸ່ ຂາດທຶ ນ, ໃນບັນດາຫົວໜຸ່ ວຍທ ລະກິດກໍເຊັຸ່ ນກັນ, 3/4ຂອງຜ ູ້ ໃຫູ້ ບໍ ລິ ການແມຸ່ ນຫົວໜຸ່ ວຍທ ລະກິດທີຸ່ ຂາດດ ນ. 

ພາກສຸ່ ວນທ ລະກິດໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 133ບໍ ລິ ສັດມີ ການຂາດດ ນ, ສຸ່ ວນອີ ກ 60ບໍ ລິ ສັດທີຸ່ ມີ ອັດຕາດ ຸ່ ນດຸ່ ຽງ 50-85%ແມຸ່ ນມີ ຄວາມສຸ່ ຽງ 

Copyright © Ryobi Group All rights reserved. 

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
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 1) ການຈັດສໍ າມະນາຫຼ ການອະພິປາຍເພ ຸ່ ອສົຸ່ ງເສີ ມການນໍ າໃຊູ້ ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
 

 2) ການຈັດ “ກອງປະຊ ມປະຊາຊົນໃນທົຸ່ ວແຂວງເພ ຸ່ ອສົຸ່ ງເສີ ມການນໍ າໃຊູ້ ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະໃນແຂວງໂອກາຢາມະ”
ເພ ຸ່ ອເປັນໜຶຸ່ ງໃນການສົຸ່ ງເສີ ມການເຄ ຸ່ ອນໄຫວທາງສັງຄົມ 

 

 3) ການຈັດຕັູ້ ງແລະເປີ ດນໍ າໃຊູ້ ລະບົບການນໍ າໃຊູ້ ປະຈໍ າແລະສຸ່ ວນຫຼ ດ, ຈອດແລະລັດລົດເມ 
                   ...ການສູ້ າງເປັນເມ ອງແຫຸ່ ງລົດເມ (ນໍ າໃຊູ້ ໃນເມ ອງໂອກາຢາມະ, ເມ ອງຟ ກ ຢາມະ) 
 

 4) ສູ້ າງຈ ດຖູ້ າລົດເມທີຸ່ ມີ ໂຄສະນາໄປພູ້ ອມ ເຊິຸ່ ງມີ ຕົູ້ ນກໍາເນີ ດມາແຕຸ່ ປະເທດຝະລັຸ່ ງ (ພາຍໃນເມ ອງໂອກາຢາມະ) 
 

 5) ການພັດທະນາ “ເຫັນຕາຕະລາງລົດເມແລູ້ ວວວວ♪” (ເຄ ຸ່ ອງສະແດງຕາຕະລາງລົດເມທີຸ່ ສາມາດຕິດຕັູ້ ງຢຸ່ າງງຸ່ າຍດາຍ 
: ໃຊູ້ ດອກໄຟ LED) 

 

 6) ການເດີ ນສາຍຮຸ່ ວມກັນກັບບໍ ລິ ສັດຄ ຸ່ ແຂຸ່ ງ  → ປັບປ ງສະພາບ Cream Skimmingແລະການແຂຸ່ ງຂັນທີຸ່ ເກີ ນຂອບ 
   ເຂດ 

ການເຄ ຸ່ ອນໄຫວ10ປີ ທີຸ່ ການຂົນສົຸ່ ງ
ສາທາລະນະເຫຼ ອໄວູ້ ໃຫູ້  

ໄດູ້ ປະຕິບັດແຜນການຕຸ່ າງໆທີຸ່ ແນໃສຸ່ ສົຸ່ ງເສີ ມການນໍ າໃຊູ້ , ແຕຸ່ ຈໍ າ
ນວນລ ກຄູ້ າທີຸ່ ຫຼ ດລົງກໍບໍຸ່ ມີ ທີ ທຸ່ າວຸ່ າຈະຢ ດ...ຈຶຸ່ ງສະເໜີ “ການ
ສູ້ າງຕົວເມ ອງໃນສະຕະວັດທີ  21” ເພ ຸ່ ອໃຫູ້ ເຫັນກັບຕາໄດູ້  

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 



ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 

◆ ຢັູ້ ງຢ ນການເຄ ຸ່ ອນໄຫວໃນການສູ້ າງຕົວເມ ອງໃຫູ້ ເປັນເມ ອງທີຸ່ ສາມາດຍຸ່ າງໄດູ້ ຢຸ່ າງມຸ່ ວນຊ ຸ່ ນ ◆ 

 ◎ ກະຕ ູ້ ນພາກສຸ່ ວນໃຈກາງເມ ອງໂອກາຢາມະ → ສູ້ າງຕຶກຣຽວບິ ເກຣຊ 

 ◎ ສວນສາທາລະນະກາງເມ ອງໂອກາຢາມະ - ວຽກງານການປັບປ ງເນ ູ້ ອທີຸ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມອິ ສ ຊິ ເກົຸ່ າ - 

 ◎ LRTຂອງຍ ກອະນາຄົດ (ລົດລາງໄຟຟູ້ າລ ູ້ ນພ ູ້ ນຕໍຸ່ າພິເສດ 100%) “MOMO” 

 ◎ ບຸ່ ອນຖູ້ າລົດເມທີຸ່ ມີ ໂຄສະນາແຫຸ່ ງທໍາອິ ດຢ ຸ່ ຍີຸ່ ປ ຸ່ ນ (ພາຍໃນເມ ອງໂອກາຢາມະ) 

...ແລະອ ຸ່ ນໆ 

ໄດູ້ ຮັບລາງວັນດີ ເດັຸ່ ນໃນດູ້ ານຮ ບແບບການນໍ າໃຊູ້
ທີຸ່ ດິ ນປີ  2011 

ໄດູ້ ຮັບໃບຍູ້ ອງຍໍ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ຄົມມະນາຄົມ!! 

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 

ເປັນໜຶຸ່ ງໃນເຄ ຸ່ ອງມ ການກະ
ຕ ູ້ ນການເຄ ຸ່ ອນໄຫວໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 

ໂອກາເດັນMOMO 
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ສວນສາທາລະນະກາງເມ ອງໂອກາຢາມະ 

 ຕຶກຣຽວບິ ເກຣຊ 
ບຸ່ ອນຖູ້ າລົດເມທີຸ່ ມີ ໂຄສະນາພາຍໃນເມ ອງໂອກາຢາມະ 

ໂດຍບໍ ລິ ສັດ MCDecaux 



 ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟ ູ້ ນຟ ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
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ກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

◎ ສຶ  Airport Line (ເມ ອງສຶ ແຂວງມິເອະ; ປີ  2004) 

     ເສັູ້ ນທາງເດີ ນເຮ ອມັດສຶ ຊາກະ (ເມ ອງມັດສຶ ຊາກະແຂວງມິເອະ; ຟ ູ້ ນຟ ແລະເປີ ດນໍ າໃຊູ້  
 ໃນເດ ອນ 9 ປີ  2009) 

◎ ລົດໄຟວາກາຢາມະ (ເມ ອງແລະແຂວງວາກາຢາມະ; ປີ  2005) 

◎ ລົດເມຈ ໂງກ  (ເມ ອງຟ ກ ຊິ ມະ ແຂວງຮິ ໂຣຊິ ມະ; ປີ  2006) 

◎ ຮາໂຫຼ -ໂຕກຽວ (ໂຄໂຕ-ຄ , ໂຕກຽວ; ປີ  2008) 

◎ ເຮ ອນໍ າທຸ່ ຽວອຸ່ າວໂກເບ (ເມ ອງໂກເບ ແຂວງຮຽວໂງະ; ປີ  2010) 

◎ Eastern Airport Motors (ໂອຕະ-ຄ , ໂຕກຽວ; ປີ  2011) 

◎ ລົດໄຟອິ ຄາສະ (ເມ ອງຄາສະໂອກະ ແຂວງໂອກາຢາມະ; ປີ  2012) 
ແລະອ ຸ່ ນໆ 

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 



☆ ຈໍ ານວນຜ ູ້ ໂດຍສານຮຸ່ ວມ / ເພີຸ່ ມຂຶ ູ້ ນ 7.5% 
ສົກປີ  2006 3ລູ້ ານ 817ພັນຄົນ → ສົກປີ  2009 4ລູ້ ານ 
104ພັນຄົນ 
 
☆ ອ ບັດຕິເຫດທີຸ່ ມີ ຄວາມຜິດ / ຫຼ ດລົງ 93% 
ສົກປີ  2003 124ຄັູ້ ງ → ສົກປີ  2010 8ຄັູ້ ງ 
 
☆ ຄໍ າຕໍານິ  / ຫຼ ດລົງ46% 
ສົກປີ  2005 198ຄັູ້ ງ → ສົກປີ  2010 92ຄັູ້ ງ 
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“ແນວຄິ ດເມ ອງແຫຸ່ ງການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະທີຸ່ ເປັນມິດຕໍຸ່ ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມໂອກາຢາມະ” 

ວ ຽ ກ ງ າ ນ ກ າ ນ ຟ ູ້ ນ ຟ  

ລົດເມຈ ໂງະກ  

1)  ພິສ ດເຖິງຄວາມບໍຸ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບຂອງລະບົບທຶນ
ຊຸ່ ວຍເຫຼ ອ 

2)  ສະໜັບສະໜ ນການນໍ າໃຊູ້ ລະບົບທຶນຊຸ່ ວຍເຫຼ ອທີຸ່ ກູ້ າວໜູ້ າ
ທີຸ່ ເອີ ູ້ ນວຸ່ າແຮງຈ ງໃຈໃນການບໍ ລິ ຫານ 

ລົດໄຟວາກາຢາມະ 

1)  ຢັູ້ ງຢ ນເຖິງປະສິ ດທິ ຜົນຂອງການສູ້ າງ(ເປັນ
ເຈົ ູ້ າຂອງ)ໂດຍລັດບໍ ລິ ຫານໂດຍເອກະຊົນ 

2) ເປັນການຊຸ່ ວຍສະໜັບສະໜ ນການຮັບຮອງ
ກົດໝາຍລັດເປັນເຈົ ູ້ າຂອງເອກະຊົນເປັນຜ ູ້
ບໍ ລິ ຫານ 

ສຶ  Airport Line 

ເປັນຕົວຢຸ່ າງທີຸ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດໃນການທົດລອງ
ການສູ້ າງໂດຍລັດແຕຸ່ ບໍ ລິ ຫານໂດຍເອກະຊົນ 

ລົດໄຟອິ ຄາສະ 

ການແນໃສຸ່ ການຟ ູ້ ນຟ ໂດຍການ “ສູ້ າງໂດຍເຄິຸ່ ງລັດບໍ ລິ ຫານ
ໂດຍເອກະຊົນ”ເພ ຸ່ ອເປັນບາດກູ້ າວທໍາອິ ດໃນການຫັນເປັນຮ ບ
ແບບການສູ້ າງໂດຍລັດແລູ້ ວມອບໃຫູ້ ເອກະຊົນ 

☆ຈາກການຂາດດ ນ 500ລູ້ ານເຢນຕໍຸ່ ປີ  ໃນປີ  2010 ສາມາດ
ຫຼ ດລົງເຫຼ ອ 40ລູ້ ານເຢນຕໍຸ່ ປີ ໂດຍການສູ້ າງໂດຍລັດບໍ ລິ ຫານ
ໂດຍເອກະຊົນແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການບໍ ລິ ຫານ; 
ສາມາດສົຸ່ ງທຶນຊຸ່ ວຍເຫຼ ອຄ ນໄດູ້ ປະມານ 40ລູ້ ານເຢນ 

 

☆ອັດຕາຜ ູ້ ໂດຍສານທີຸ່ ຫຼ ດລົງ 5%ໂດຍມີ  1.92ລູ້ ານຄົນໃນປີ  
2005 ໄດູ້ ເພີຸ່ ມຂຶ ູ້ ນ 15% ເປັນ 2.2ລູ້ ານຄົນໃນປີ  2008 

* ສົມທົບກັບທູ້ ອງຖິຸ່ ນ, ຮຸ່ ວມມ ເຊິຸ່ ງກັນແລະກັນ 
* ສູ້ າງກິດຈະກໍາຫຼາຍກວຸ່ າ80ຄັູ້ ງໃນແຕຸ່ ລະປີ ...
ເປັນການສູ້ າງຫົວຂໍ ູ້ ການເຄ ຸ່ ອນໄຫວ 

ປຸ່ ຽນຄໍ າຕໍານິ ໃຫູ້ ເປັນຄໍ າ
ຍົກຍູ້ ອງ 

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 



ການກໍຸ່ ຕັູ້ ງສະພາກົດໝາຍຢຸ່ າງຮີ ບດຸ່ ວນ 
1. ຂະຫຍາຍ LRT (ລົດລາງໄຟຟູ້ າ) ເຮັດໃຫູ້  “ການສູ້ າງຕົວເມ ອງ” ທີຸ່ ສາມາດແລຸ່ ນອູ້ ອມຮອບໄດູ້
ປະກົດຜົນເປັນຈິ ງ 

2. ເສັູ້ ນທາງທີຸ່ ຂະຫຍາຍແມຸ່ ນບໍຸ່ ໃຫູ້ ມີ ສາຍເກາະຫູ້ ອຍ 

3. ນໍ າໃຊູ້ ລົດ MOMO ເບີ  2 ທີຸ່ ມີ ພ ູ້ ນຕໍຸ່ າເປັນພິເສດ. ປູ້ າຍເມ ອງໂອກາຢາມະຈະເຮັດໜູ້ າທີຸ່ ເປັນ
ສັນຍາລັກຂອງໂຄງການດັຸ່ ງກຸ່ າວ 

4. ນໍ າໃຊູ້ ຕົວລົດ “SWIMO” ເຊິຸ່ ງເປັນລົດປະເພດສາກໄຟໄດູ້ ເປັນຄັນທໍາອິ ດໃນໂລກ. ສູ້ າງໃຫູ້ ເປັນ
ສັນຍາລັກເພ ຸ່ ອໃຫູ້ ເຫັນໄດູ້ ເຖິງເມ ຶ ອງໂອກາຢາມະ ເມ ອງແຫຸ່ ງອະນາຄົດ 

5. ສູ້ າງສະຖານີ ໂອກາຢາມະໃຫູ້ ເປັນຕົູ້ ນທາງແລູ້ ວແຍກໃຫູ້ ບໍ ລິ ການການຂົນສົຸ່ ງປະເພດຕຸ່ າງກັນຕາມ
ແຕຸ່ ລະເສັູ້ ນທາງ 
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  ແນວຄິ ດເມ ອງແຫຸ່ ງການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
ທີຸ່ ເປັນມິດຕໍຸ່ ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມໂອກາຢາມະ 

ຂໍ ູ້ ສະເໜີຕໍຸ່ ເມ ອງໂອກາຢາມະ 
ໃນເດ ອນ 5 ປີ ເຮເຊທີ  22 (2010) 

ຈາກນະໂຍບາຍການແບຸ່ ງໜູ້ າທີຸ່ ຂອງພາກລັດແລະເອກະຊົນໂດຍມີ ລັດເປັນເຈົ ູ້ າ
ຂອງເອກະຊົນເປັນຜ ູ້ ບໍ ລິ ຫານ, ໄດູ້ ສະເໜີລະບົບການຂົນສົຸ່ ງໃນຕົວເມ ອງທີຸ່ ທັນ
ສະໄໝແລະຮອບດູ້ ານໂດຍການນໍ າໃຊູ້  LRTແລະລົດເມສະໄໝໃໝຸ່ ເພ ຸ່ ອ “ສູ້ າງ
ຕົວເມ ອງໃຫູ້ ເປັນເມ ອງທີຸ່ ຍຸ່ າງໄດູ້ ຢຸ່ າງມຸ່ ວນຊ ຸ່ ນ” ທັງນີ ູ້ ກໍເພ ຸ່ ອໃຫູ້ ເປັນມິດຕໍຸ່
ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມແລະສັງຄົມທີຸ່ ມີ ຜ ູ້ ສ ງອາຍ  

 
[ການຮຸ່ ວມມ ໃນດູ້ ານກິດຈະການຢ ຸ່
ຕຸ່ າງປະເທດ] 
ເລີຸ່ ມແຕຸ່ ເດ ອນ 7 ປີ  2012 ໄດູ້ ຮຸ່ ວມມ 
ກັບອົງການ JICA ໃນການສໍ າຫຼວດ
ກະກຽມການຮຸ່ ວມມ (PPP) ໂດຍເປັນທີຸ່
ປຶ ກສາໃນການໃຫູ້ ບໍ ລິ ການ LRTແລະ
ການບໍ ລິ ຫານອົງກອນໃນ “ການສໍ າຫຼວດ
ເພ ຸ່ ອກະກຽມວຽກງານການປັບປ ງລົດໄຟ
ໃນຕົວເມ ອງທີຸ່ ເມ ອງປ ເນ”. 
 
* ແນວຄິ ດກຸ່ ຽວກັບວຽກງານການ
ປັບປ ງ LRT/Eco Cityຂອງເມ ອງປ ເນ
ໃນລັດມະຫາຣາຊຕຣາ ປະເທດອິ ນເດຍ 
ມີ ຄ ... 
ເປັນໂຄງການ LRT ທີຸ່ ແລຸ່ ນຈາກເຂດ
ໃຈກາງເມ ອງຫາເຂດອ ດສະຫະກໍາແລະ
ສວນ IT ທີຸ່ ຢ ຸ່ ນອກເມ ອງ ເຊິຸ່ ງມີ ໄລຍະ
ທາງ 14.5km ໂດຍປະຈ ບັນພວມຢ ຸ່ ໃນ
ໄລຍະວາງແຜນແລະຄາດວຸ່ າຈະເປີ ດໃຊູ້
ໃນປີ  2020. 
ເມ ອງປ ເນເຊິຸ່ ງເປັນເມ ອງແຫຸ່ ງ IT ແລະ
ວິ ທະຍາສາດ ພວມຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່ າງ
ວຸ່ ອງໄວ ເປັນເຫດໃຫູ້ ເກີດບັນຫາການຈໍ
ລະຈອນພາຍໃນເມ ອງເຊັຸ່ ນການຈໍ ລະ
ຈອນຕິດຂັດ. ເປັນໂຄງການທີຸ່ ມີ
ຈ ດປະສົງແລະເປົ ູ້ າໝາຍອັນດຽວກັບ 
“ແນວຄິ ດໂອກາຢາມະ”ທີຸ່ ແນໃສຸ່ ການ
ສູ້ າງຕົວເມ ອງທີຸ່ ເປັນມິດຕໍຸ່ ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມ 
(Eco City) ໂດຍການປັບປ ງການ
ຂົນສົຸ່ ງໃນຕົວເມ ອງຈົນເຖິງການປັບປ ງ
ສະພາບແວດລູ້ ອມໃນຕົວເມ ອງແລະ
ສະພາບແວດລູ້ ອມໃນການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ 
ເຊິຸ່ ງໂຄງການດັຸ່ ງກຸ່ າວມີ ຄວາມຮຽກຮູ້ ອງ
ຕູ້ ອງການໃຫູ້ ປະກົດຜົນເປັນຈິ ງ.  

ແຜນການດໍ າເນີ ນງານ 5 ຂໍ ູ້ ເພ ຸ່ ອເຮັດໃຫູ້ ປະກົດຜົນເປັນຈິ ງ 

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 



ການແບຸ່ ງໂຊນຂອງເຂດໃນເມ ອງຈາກການຂະຫຍາຍເສັູ້ ນທາງລົດລາງໄຟຟູ້ າ 
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ແນວຄິ ດເມ ອງແຫຸ່ ງການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
ທີຸ່ ເປັນມິດຕໍຸ່ ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມໂອກາຢາມະ 

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 

1. ຂັູ້ ນຕອນຂອງມາດຕະການ 
1) ເອົ າການແລຸ່ ນເຂົ ູ້ າເຂດເດີຸ່ ນໜູ້ າສະຖານີ ໂອກາຢາມະຂອງລົດລາງໄຟຟູ້ າເປັນບາດກູ້ າວທໍາອິ ດເພ ຸ່ ອສູ້ າງໃຫູ້ ເປັນເສັູ້ ນທາງລົດເມໂດຍແຍກຕາມສາຍທາງຢຸ່ າງຈະແຈູ້ ງ. 
2) ຂະຫຍາຍເສັູ້ ນທາງລົດລາງໄຟຟູ້ າແຕຸ່ ສະຖານີ ໂອກາຢາມະ-ຫູ້ ອງວຸ່ າການເມ ອງ-ໜູ້ າສໍ ານັກງານນໍ ູ້ າປະປາ-ໂຮງໝໍມະຫາວິ ທະຍາໄລ-ເຊກິບາຊິ ເພ ຸ່ ອເຮັດໃຫູ້ ເປັນວົງແຫວນແລູ້ ວສູ້ າງເຂດແຕຸ່ ຫູ້ ອງວຸ່ າການເມ ອງຫາໂຮງ
ໝໍມະຫາວິ ທະຍາໄລໃຫູ້ ເປັນເຂດສ ຂະພາບ. 

3) ຂະຫຍາຍເສັູ້ ນທາງລົດລາງໄຟຟູ້ າໄປທາງປະຕ ຕາເວັນຕົກຂອງສະຖານີ ໂອກາຢາມະເພ ຸ່ ອໃຫູ້ ແລຸ່ ນອູ້ ອມຜຸ່ ານເຂດໂຮຄັນ-ໂຈ, ສະຖານີ ໂອກາຢາມະ, ໂອໂມະເທະ-ໂຈ (ພວມພິຈາລະນາແຜນທີຸ່ ຈະເຊ ຸ່ ອມເຂົ ູ້ າກັບລົດໄຟ 
JRສາຍຄິ ບິ ໃນອະນາຄົດ). 

4) ຂະຫຍາຍເສັູ້ ນທາງລົດລາງໄຟຟູ້ າແຕຸ່ ຊິ ໂຣະຊິ ຕະ-ໂຄຣັກກ ເອັນຊິ ຕະ, ເຊກິບາຊິ -ສ ນບໍ ລິ ການໂອການັນຂອງລົດໄຟໂອກາເດັນ, ສໍ ານັກງານນໍ ູ້ າປະປາ-ສະຖານີ ໂອໂມະໂຕະຂອງລົດໄຟ JR ເພ ຸ່ ອສູ້ າງໃຫູ້ ເຂດສ ນບໍ ລິ ການ
ໂອການັນຂອງລົດໄຟໂອກາເດັນແລະເຂດໜູ້ າສະຖານີ ໂອໂມະໂຕະ, ຮິ ງາຊິ ຢາມະກາຍເປັນສະຖານີ ຫັຼກໃນການເຮັດໃຫູ້ ເກີ ດຄວາມຕໍຸ່ ເນ ຸ່ ອງລະຫວຸ່ າງລົດລາງແລະລົດເມປະຈໍ າສາຍທາງ. 

5) ນໍ າໃຊູ້ ລະບົບຕໍາແໜຸ່ ງລົດເມເພ ຸ່ ອສະໜອງຂໍ ູ້ ມ ນຂອງລົດເມພາຍໃນເມ ອງ. 
6) ເພີຸ່ ມພາສີ ຄຸ່ າທາງສໍ າລັບລົດສຸ່ ວນຕົວ, ຮັກສາສະພາບແວດລູ້ ອມໃນໃຈກາງເມ ອງໂດຍລະບົບ Park and Ride 
ເພ ຸ່ ອສູ້ າງໃຫູ້ ກາຍເປັນເມ ອງທີຸ່ ສາມາດຍຸ່ າງໄດູ້ ຢຸ່ າງມຸ່ ວນຊ ຸ່ ນທັງເປັນການກະຕ ູ້ ນການເຄ ຸ່ ອນໄຫວໄປໃນໂຕ. 

7) ປຸ່ ຽນລົດເມໂດຍສານທັງໝົດໃຫູ້ ເປັນລົດເມໄຟຟູ້ າທີຸ່ ເປັນ Barrier-free. 

8) ແຍກສາຍທາງຈາກຊັູ້ ນ 2ຂອງສະຖານີ ໂອກາຢາມະ, ຕິດຕັູ້ ງຂັູ້ ນໃດເລ ຸ່ ອນທີຸ່
ເປັນທໍຸ່ ໃສເພ ຸ່ ອໃຫູ້ ເຫັນເຖິງຮ ບແບບຕົວເມ ອງແຫຸ່ ງອະນາຄົດທັງເປັນ
ການສະແດງໃຫູ້ ເຫັນເຖິງຈ ດຫັຼກຂອງການຂົນສົຸ່ ງແລະເປັນສັນຍາລັກຂອງ
ຕົວເມ ອງໂອກາຢາມະຕົວເມ ອງແຫຸ່ ງລັດຖະບານ. 

9) ເພ ຸ່ ອເປັນການລິ ເລີ ມ, ໃນສົກປີ ຕໍຸ່ ໄປຈະນໍ າໃຊູ້ ລົດລາງ MOMO ເບີ  2ທີຸ່ ມີ
ພ ູ້ ນຕໍຸ່ າເປັນພິເສດ; ຈາກນັູ້ ນຈະເລີຸ່ ມນໍ າສະເໜີລົດ SWIMO ເຊິຸ່ ງເປັນ
ລົດໄຟຟູ້ າຍ ກອະນາຄົດແບບສາກໄຟ (ລົດລາງໄຟຟູ້ າທີຸ່ ໃຊູ້ ໝໍູ້ ໄຟຄັນທໍາອິ ດ 

 ໃນໂລກສູ້ າງໂດຍບໍ ລິ ສັດກົນຈັກໜັກຄາວາຊາກິ) ໂດຍຈະໃສຸ່ ຊ ຸ່ ເປັນ “ລົດເມ ອງໂອກາຢາມະເມ ອງລັດຖະບານ
ແຫຸ່ ງການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະແລະເປັນມິດຕໍຸ່ ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມ” ແລະຈະນໍ າໃຊູ້ ເປັນປູ້ າຍໂຄສະນາຂອງເມ ອງໂອກາ
ຢາມະ ໂດຍຈະແຈູ້ ງປະກາດຂອງເມ ອງແລະການນໍ າໃຊູ້ ແບບ One Stopອ ຸ່ ນໆ ເພ ຸ່ ອສູ້ າງໃຫູ້ ເປັນຕົວເມ ອງທີຸ່
ທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນເປັນອັນໜຶຸ່ ງອັນດຽວກັນແລະເຮັດໃຫູ້ ຮ ບແບບທີຸ່ ສາມາດນໍ າໃຊູ້ ໃນທົຸ່ ວປະເທດ
ປະກົດຜົນເປັນຈິ ງໃນເມ ອງໂອກາຢາມະ. ສຸ່ ວນການຂະຫຍາຍເສັູ້ ນທາງລົດລາງນັູ້ ນແມຸ່ ນຂະຫຍາຍພຽງແຕຸ່
ລາງ ເພາະລົດແບບສາກໄຟຈະບໍຸ່ ໃຊູ້ ສາຍເກາະຫູ້ ອຍ. 

10)ຈາກນະໂຍບາຍດັຸ່ ງກຸ່ າວມານີ ູ້  ພວກເຮົ າຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ ການສູ້ າງເມ ອງໃຫູ້ ເປັນເມ ອງແຫຸ່ ງການຂົນສົຸ່ ງ
ສາທາລະນະທີຸ່ ເປັນມິດຕໍຸ່ ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມທີຸ່ ສ ດໃນໂລກທັງຫັນເປັນ IT ທີຸ່ ເປັນແບບ Barrier-free ປະກົດຜົນ
ເປັນຈິ ງໄດູ້ ; ພູ້ ອມນີ ູ້ ກໍຍັງສາມາດສູ້ າງຕົວເມ ອງໃຫູ້ ເປັນເມ ອງທີຸ່ ຄົນມີ ສ ຂະພາບດີ ຈາກການນໍ າໃຊູ້ ການຂົນສົຸ່ ງ
ສາທາລະນະແລະຜ ູ້ ສ ງອາຍ ສາມາດຢ ຸ່ ໄດູ້ ດູ້ ວຍຕົນເອງແລະເປັນເມ ອງທີຸ່ ໜູ້ າຢ ຸ່ . 

2. ຜົນໄດູ້ ຮັບຈາກມາດຕະການ 
1) ສາມາດເຮັດໃຫູ້ ເມ ອງໂອກາຢາມະເປັນຕົວເມ ອງການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະທີຸ່ ເປັນມິດຕໍຸ່ ສິຸ່ ງແວດລູ້ ອມທີຸ່ ສ ດໃນໂລກ. 
2) ຈາກການທີຸ່ ຜ ູ້ ສ ງອາຍ ອອກນອກບູ້ ານເພີຸ່ ມຂຶ ູ້ ນ, ສາມາດສະກັດກັູ້ ນໂລກສະໝອງເສ ຸ່ ອມໃນຜ ູ້ ສ ງອາຍ ເຮັດໃຫູ້ ຕົວເມ ອງການເປັນເມ ອງ
ໜູ້ າຢ ຸ່ ທີຸ່ ຄົນມີ ສ ຂະພາບດີ ແລະກ ູ້ ມຕົນເອງໄດູ້ . 

3) ຫຼ ດຜຸ່ ອນການປຸ່ ອຍອາຍ CO2 ໂດຍມີ ເປົ ູ້ າໝາຍໃນການຫຼ ດຜຸ່ ອນ CO2 ເຖິງ 25%. 

ສາຍປະຕ ຕາເວັນຕົກ
(ສູ້ າງໃໝຸ່ ) 

ເຂດການຄູ້ າ 

ເຂດສ ຂະພາບ 

ເຂດວັດທະນະທໍາ 

ສາຍໂອໂມະໂຕະ (ສູ້ າງໃໝຸ່ ) 

ສາຍໂອການັນ(ເພີຸ່ ມ
ເຕີ ມ) 

ສາຍຮອບວຽນ(ສູ້ າງໃໝຸ່ ) 

ສາຍເຊຄິ
ບາຊິ  

ສາຍຮິ ງາ
ຊິ ຢາມະ 

ສາຍໂຄຣັກກ 
ເອັນ(ສູ້ າງໃໝຸ່ ) 

ສະຖານີ ໂອ
ກາຢາມະ 
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ການກະຕ ູ້ ນແລະການຟ ູ້ ນຟ ການຂົນສົຸ່ ງ
ສາທາລະນະໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 

ຜ ູ້ ສ ງອາຍ ສາມາດອອກເຮ ອນໄດູ້ ຢຸ່ າງສະບາຍໃຈ 
→ ຫຼ ດຜຸ່ ອນອັດຕາຂອງໂລກສະໝອງເສ ຸ່ ອມໃນຜ ູ້ ສ ງອາຍ  
ຜົນການຄົູ້ ນຄວູ້ າພົບວຸ່ າການອອກເຮ ອນສາມາດສະກັດກັູ້ ນຄວາມສຸ່ ຽງ

ໃນການເກີ ດໂລກດັຸ່ ງກຸ່ າວໄດູ້  1/4 ສໍ າລັບ 
ຜ ູ້ ມີ ອ ປະສັກໃນການຍຸ່ າງແລະ1/3.5 ສໍ າລັບໂລກສະໝອງເສ ຸ່ ອມ 
(ໂດຍທຸ່ ານ ໂຊຈິ  ຊິ ງໄກ ຈາກສະຖາບັນຄົູ້ ນຄວູ້ າກຸ່ ຽວກັບຜ ູ້ ສ ງອາຍ ໂຕກຽວ) 

ເພີຸ່ ມພ ນສ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ  
→ ການນໍ າໃຊູ້ ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະມີ ຜົນປະໂຫຍດຕໍຸ່

ການຮັກສາຫ ຸ່ ນ 
ຈາກຜົນການຄົູ້ ນຄວູ້ າພົບວຸ່ າ ຜ ູ້ ທີຸ່ ໃຊູ້  LRTໃນການທຽວການ
ຈະມີ ຄວາມສຸ່ ຽງຕໍຸ່ ການເປັນໂລກຕ ູ້ ຍປະມານ 81% ເຊິຸ່ ງຕໍຸ່ າ
ກວຸ່ າເມ ຸ່ ອທຽບໃສຸ່ ຜ ູ້ ທີຸ່ ບໍຸ່ ໄດູ້ ໃຊູ້  (ທຸ່ ານ Robert Stokes 
ມະຫາວິ ທະຍາໄລ Drexel ລັດເພັນຊິ ນວາເນຍ ສະຫະລັດ

ອາເມລິ ກາ) 

ການນໍ າໃຊູ້ ທາງດຸ່ ວນຟີ  ຕູ້ ອງເສຍ 2
ໂກດ500ຕ ູ້ ເຢນ ,  

ເຖິງຈະໃຫູ້ ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ
ໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນສາມາດນໍ າໃຊູ້ ໄດູ້ ຟີ ກໍ ຍັງ

ຕູ້ ອງເສຍ 1ໂກດເຢນ  

ມ ມມອງຂອງປະຊາຊົນຈະ
ແມຸ່ ນອັນໃດ ?? 

ການປຸ່ ຽນແທນລົດສຸ່ ວນຕົວໂດຍລົດເມ
ຈະສາມາດຫຼ ດຜຸ່ ອນ CO2 ໄດູ້ ເຖິງ 1/4 

ແນໃສຸ່ ຫຼ ດຜຸ່ ອນ CO2 
25%! 

ການສູ້ າງຕົວເມ ອງແລະການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
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ຮ ບແບບການບໍ ລິ ຫານການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 

ຮ ບແບບ “ການສູ້ າງໂດຍເຄິຸ່ ງລັດບໍ ລິ ຫານໂດຍເອກະຊົນ” ເຊິຸ່ ງເປັນການປະສົມປະສານການສູ້ າງໂດຍລັດບໍ ລິ ຫານໂດຍເອກະ

ຊົນເຂົ ູ້ າກັບການສູ້ າງໂດຍລັດມອບໃຫູ້ ເອກະຊົນເປັນຮ ບແບບທີຸ່ ເໝາະສົມທີຸ່ ສ ດ 

 ⇒ ຈໍ າເປັນຕູ້ ອງປຸ່ ຽນແປງລະບົບທຶ ນຊຸ່ ວຍເຫຼ ອເພ ຸ່ ອໃຫູ້ ເກີ ດປະໂຫຍດ 

ສູ້ າງໂດຍເຄິຸ່ ງ
ລັດເອກະຊົນ
ບໍ ລິ ຫານ 

ລັດສູ້ າງລັດ
ບໍ ລິ ຫານ 

ລັດສູ້ າງ
ເອກະຊົນ
ບໍ ລິ ຫານ 

ເອກະຊົນ
ສູ້ າງເອກະ
ຊົນບໍ ລິ ຫານ 

ລັດສູ້ າງ
ມອບໃຫູ້
ເອກະຊົນ 

1. ຕູ້ ອງມີ ມາດຕະການຕໍຸ່ ຜົນກະທົບຈາກນະໂຍບາຍທຶ ນຊຸ່ ວຍເຫຼ ອ 
2. ຕູ້ ອງມີ ມາດຕະການແກູ້ ໄຂບັນຫາການຈັດຫາທຶ ນ 
3. ຕູ້ ອງມີ ມາດຕະການແກູ້ ໄຂບັນຫາການເຂົ ູ້ າຮຸ່ ວມຂອງ 

ບໍ ລິ ສັດໃໝຸ່ ແລະຄວາມພະຍາຍາມດູ້ ານທ ລະກິດ 
 
 
 
 
 1) ປຸ່ ຽນແທນທຶ ນຊຸ່ ວຍເຫຼ ອ “ແບບຖົມໜີູ້  

ພາຍຫັຼງ” ມາເປັນ “ແບບຄວາມພະຍາຍາມ 
ບໍ ລິ ຫານທີຸ່ ສາມາດເຫັນໄດູ້ ” 

 2) ໂດຍພ ູ້ ນຖານແມຸ່ ນໃຫູ້ ມ ນຄຸ່ າຈໍ າກັດ (ບໍຸ່ ມີ ການ 
ຊຸ່ ວຍເຫຼ ອໃນການໃຊູ້ ໜີູ້ ) 

 3) ສູ້ າງນະໂຍບາຍການບໍ ລິ ຫານເພ ຸ່ ອເພີຸ່ ມຈໍ ານວນຜ ູ້ ຊົມໃຊູ້  
ໂດຍແນໃສຸ່ ການເພີຸ່ ມຍອດຂາຍ (ພຽງແຕຸ່ ການຫຼ ດຜຸ່ ອນລາຍ 
ຈຸ່ າຍກໍຖ ວຸ່ າເປັນແຮງຈ ງໃຈໃນຄວາມພະຍາຍາມດູ້ ານທ ລະກິດທີຸ່  
ສາມາດຮັບໄດູ້ ) 

 4) ຕູ້ ອງຈຸ່ າຍເງິ ນທຶ ນໃນການດໍ າເນີ ນທ ລະກິດພ ູ້ ນຖານໂດຍແບຸ່ ງ
ເປັນ ລາຍເດ ອນ 

 ແຜນການການຟ ູ້ ນຟ ການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະໃນທູ້ ອງຖິຸ່ ນ 



 
ຖູ້ າຖາມວຸ່ າການແລຸ່ ນລົດເມຕາມເສັູ້ ນທາງແມຸ່ ນການບໍ ລິ ການລົດເມປະຈໍ າທາງບໍຸ່ , ຄໍ າຕອບກໍຄ  
ການແລຸ່ ນລົດເມໂດຍບໍຸ່ ຕອບສະໜອງເງ ຸ່ ອນໄຂຂູ້ າງລ ຸ່ ມນີ ູ້  ກໍເທົຸ່ າກັບການເອົ າລົດເມມາໃຫູ້
ບໍ ລິ ການລົດຕັກຊີ ຮຸ່ ວມ, ບໍຸ່ ສາມາດເອີ ູ້ ນວຸ່ າລົດເມປະຈໍ າທາງໄດູ້ . 

ເງ ຸ່ ອນໄຂຂອງລົດເມປະຈໍ າທາງໃນຖານະທີຸ່ ເປັນການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
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 ການບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍແລະການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 

 
1. ມີ ສະຖານີ ຕົູ້ ນທາງແລະປາຍທາງຢຸ່ າງຈະແຈູ້ ງ 
2. ມີ ຕາຕະລາງເວລາແລຸ່ ນລົດແລະຕູ້ ອງແລຸ່ ນລົດຕາມເວລາທີຸ່ ກໍານົດ 
3. ຕູ້ ອງມີ ຄວາມຖີຸ່ ໃນການເດີ ນລົດໃນລະດັບໃດໜຶຸ່ ງ (1 ຊົຸ່ ວໂມງໃດ 1 ຄັູ້ ງ (ຄັນ))ຂຶ ູ້ ນໄປ 
4. ຕູ້ ອງມີ ການກໍານົດຄຸ່ າໂດຍສານ 
5. ຕູ້ ອງມີ ຈ ດຖູ້ າລົດທີຸ່ ແນຸ່ ນອນແລະຕູ້ ອງມີ ປູ້ າຍບອກທີຸ່ ເຂົ ູ້ າໃຈງຸ່ າຍ, ສໍ າລັບຈ ດຖູ້ າລົດເມທີຸ່ ບໍຸ່ ໄດູ້

ເສຍຄຸ່ າໂດຍສານ (ລົດເມຟີ )ແມຸ່ ນຕູ້ ອງມີ ປູ້ າຍເພ ຸ່ ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການສັນຈອນ 
6. ຕູ້ ອງກໍານົດເຄ ອຂຸ່ າຍສາຍທາງເພ ຸ່ ອໃຫູ້ ສາມາດເຂົ ູ້ າເຖິງການຂົນສົຸ່ ງປະເພດອ ຸ່ ນໄດູ້ ແລະຕູ້ ອງສູ້ າງ

ໃຫູ້ ເປັນເຄ ອຂຸ່ າຍການຂົນສົຸ່ ງ 

ເງ ຸ່ ອນໄຂທີຸ່ ຕູ້ ອງມີ  



  
ເພ ຸ່ ອເຮັດໃຫູ້  “ທ ລະກິດລົດເມທີຸ່ ທັນສະໄໝ” ປະກົດຜົນເປັນຈິ ງນັູ້ ນ ຕູ້ ອງມີ  “ການພັດທະນາເຕັກນິ ກການຂັບຂີຸ່ -ການບໍ າ

ລ ງຮັກສາ” ແລະ “ການນໍ າໃຊູ້ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຢຸ່ າງເຕັມທີຸ່ ໂດຍການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ” 
 
 
  

 ບໍຸ່ ແມຸ່ ນທ ລະກິດທີຸ່ ພຽງແຕຸ່ ປຸ່ ອຍລົດໃຫູ້ ຄົນຂັບ, ແຕຸ່ ແມຸ່ ນທ ລະກິດທີຸ່ ບໍ ລິ ຫານລະບົບການຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະທັງໝົດ 
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ທ ລະກິດ
ລົດເມທີຸ່
ທັນສະໄໝ 

ໜຸ່ ວຍ
ງານ

ບໍ ລິ ຫານ 

ປອດໄພ 
ສະອາດ 

ການ
ບໍ ລິ ຫານ
ເວລາ 

ການບໍ ລິ  
ຫານ

ການເດີ ນ
ລົດ 

ເຕັກນິ ກ
ການບໍ າ
ລ ງຮັກສາ 

ການກໍຸ່  
ສູ້ າງພະ 
ນັກງານ 

ການວາງແຜນທີຸ່
ແທດເໝາະກັບ
ສະພາບການ 

ການດໍ າເນີ ນ
ແຜນການທີຸ່ ແທດ 
ເໝາະກັບສະພາບ

ການ 

ການກວດກາຄ ນ
ຫັຼງຈາກການດໍ າ
ເນີ ນແຜນການ 

ປັບປ ງແລະເພີຸ່ ມ
ປະສິ ດທິ ພາບ
ຕາມຜົນການ
ກວດກາ 

 ການບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍແລະການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 



ການບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍ 
ເພ ຸ່ ອນໍ າໃຊູ້ ສິຸ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຕຸ່ າງໆສໍ າລັບລົດເມແລະອ ຸ່ ນໆໃຫູ້ ເກີ ດຜົນປະໂຫຍດໄດູ້
ນັູ້ ນ ການກໍຸ່ ສູ້ າງ “ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ” ຍຸ່ ອມເປັນສິຸ່ ງທີຸ່ ຂາດບໍຸ່ ໄດູ້ . 
ກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ ໄດູ້ ນໍ າໃຊູ້ ຄວາມຮ ູ້ ອັນອ ດົມສົມບ ນກຸ່ ຽວກັບການກໍຸ່ ສູ້ າງແລະບໍ ລິ ຫານ
ພະນັກງານທີຸ່ ທູ້ ອນໂຮມໄດູ້ ຈາກການບໍ ລິ ຫານທ ລະກິດການຂົນສົຸ່ ງຜ ູ້ ໂດຍສານມາເກີ ນກວຸ່ າ 
100 ປີ ນັບແຕຸ່ ໄດູ້ ກໍຸ່ ຕັູ້ ງມາ ເຂົ ູ້ າໃນການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ-ກໍຸ່ ສູ້ າງຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ຈົນ
ສາມາດຮັກສາມາດຖານດູ້ ານຄວາມປອດໄພໃນລະດັບສ ງຢ ຸ່ ປະເທດຍີຸ່ ປ ຸ່ ນ ໃນລະດັບທີຸ່ ວຸ່ າໃນ
ການເດີ ນລົດອູ້ ອມໂລກ 125ຮອບໃດ (ປະມານ 50ພັນkm)ຈະມີ ອັດຕາເກີ ດອ ບັດຕິເຫດພຽງ 
1 ຄັູ້ ງ. 

ໃນແຕຸ່ ລະມ ູ້  ພວກເຮົ າໄດູ້ ມີ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັນລ ເປົ ູ້ າໝາຍໃນການນໍ າສົຸ່ ງຜ ູ້ ໂດຍສານໄປຍັງຈ ດໝາຍປາຍທາງ
ຢຸ່ າງປອດໄພ. 
ໂດຍສະເພາະແມຸ່ ນເລັງເຫັນຄວາມສໍ າຄັນຂອງລະບົບການບໍ ລິ ຫານພະນັກງານແລະການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂູ້ ອງກັບ
ການເດີ ນສາຍ ຈຶຸ່ ງໄດູ້ ພະຍາຍາມກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານໂດຍຜຸ່ ານການແຂຸ່ ງຂັນພາຍໃນກ ຸ່ ມເຊິຸ່ ງມີ ຈ ດປະສົງເພ ຸ່ ອກິດຈະກໍາ 
SSP-UP ທີຸ່ ເລັງໃສຸ່ ການຍົກລະດັບມາລະຍາດຂອງພະນັກງານແລະການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຂັບຂີຸ່ ເປັນຕົູ້ ນ. 

ການນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ການບໍ ລິ ຫານໂດຍການ
ກວດກາແຜນການເດີ ນລົດໃນມ ູ້ ນັູ້ ນໆ
ໃນຄອມພິວເຕີ ແລູ້ ວສົຸ່ ງຕໍຸ່ ໄປຫາຄົນຂັບ
ລົດຢຸ່ າງຖ ກຕູ້ ອງ. 
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ການຮຽກເອີ ູ້ ນກຸ່ ອນອອກເດີ ນສາຍ. 
ຜ ູ້ ບໍ ລິ ຫານກວດເຊັກສະພາບຮຸ່ າງກາຍ
ຂອງຄົນຂັບ, ການດ ຸ່ ມສິຸ່ ງມ ນເມົາແລະ
ອ ຸ່ ນໆເພ ຸ່ ອໃຫູ້ ແນຸ່ ໃຈວຸ່ າຈະບໍຸ່ ເປັນ
ອ ປະສັກໃນການເດີ ນສາຍໃນມ ູ້ ນັູ້ ນ. 

ຫັຼງຈາກເອົ າລົດເຂົ ູ້ າອ ຸ່ ແລູ້ ວ ຕູ້ ອງ
ລາຍງານສະພາບການເດີ ນສາຍ
ແລະຖອກເງິ ນຄຸ່ າໂດຍສານໃນມ ູ້
ນັູ້ ນ. 

 ການບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍແລະການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 
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5SAF 

SSP-UP 
 S … Safety & Security (ຄວາມປອດໄພ) 
 S …  Service                 (ການໃຫູ້ ບໍ ລິ ການ) 
 P …  Productivity          (ປະສິ ດທິ ຜົນ) 
 UP… Up                        (ເພີຸ່ ມ) 

ກິດຈະກໍາຜັກຫົມ 

3ຊົຸ່ ວ ຂອງບໍ ລິ ສັດຂົນສົຸ່ ງຣຽວບິ  

ການດ ຸ່ ມເຫົຼູ້ າ 
ການໃຊູ້ ໂທລະສັບມ ຖ  

ການຂັບລົດໂດຍບໍຸ່ ພົກພາໃບຂັບຂີຸ່  

ກິດຈະກໍາSAFTY – OK + IB 

S: ບໍຸ່ ເລັຸ່ ງລົດໄວ 
A: ຮັກສາໄລຍະຫຸ່ າງທີຸ່ ປອດໄພລະຫວຸ່ າງລົດ 
F: ຈອດຢ ຸ່ ທາງຄົບທາງລົດໄຟ 
T: ບໍຸ່ ຕໍາກົູ້ ນ 
Y: ບໍຸ່ ເກິ 
O: ລະວັງໃນການແຊງ 
K: ຂັບຊູ້ າໆໃນເຂດທາງແຍກ 

 + I: ບໍຸ່ ຫັຼບໃນ 
B: ບໍຸ່ ອວດການຖອຍຫັຼງ 

 (ສະບັບຂອງການຂົນສົຸ່ ງຣິ ກ ໂຈ) 

ກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

 ການບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍແລະການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 



ການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 

ກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ ບໍຸ່ ເຄີ ຍປຸ່ ອຍປະລະເລີ ຍຕໍຸ່ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການບໍ ລິ ການລ ກຄູ້ າແລະການເດີ ນສາຍ
ລົດເມທີຸ່ ປອດໄພ, ພວກເຮົ າໄດູ້ ດໍ າເນີ ນການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານຢ ຸ່ ເປັນປະຈໍ າໂດຍການສູ້ າງລະບົບການກໍຸ່ ສູ້ າງ
ພະນັກງານພາຍໃນກ ຸ່ ມທີຸ່ ເອີ ູ້ ນກັນວຸ່ າ “ມະຫາວິ ທະຍາໄລຣຽວບິ ”. 
 
ວິ ຊາຫັຼກທີຸ່ ສອນແມຸ່ ນ ການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍ, ການສູ້ າງພະນັກງານຂັບລົດ, ການສູ້ າງ
ພະນັກງານຄ ູ້ ມຄອງການບໍ າລ ງຮັກສາ, ການສູ້ າງພະນັກງານບໍ າລ ງຮັກສາ 

● ການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານບໍ ລິ ຫານການ
ເດີ ນສາຍ 

ຕູ້ ອງໄດູ້ ຮຽນຢຸ່ າງພຽງພໍກຸ່ ຽວກັບການ
ບໍ ລິ ການລ ກຄູ້ າໄປພູ້ ອມໆກັນ. 

● ການສອນເຕັກນິ ກການເດີ ນລົດ 
ເພ ຸ່ ອປູ້ ອງກັນການເກີ ດອ ບັດຕິເຫດ 
ຈໍ າເປັນຕູ້ ອງມີ ເຕັກນິ ກການຂັບລົດ
ໃນລະດັບ10cm. 

● ການຍົກລະດັບເຕັກນິ ການບໍ າລ ງຮັກສາ 
ຝຶກຝົນເຕັກນິ ກການບໍ າລ ງຮັກສາລົດຢ ຸ່ ໃນໂຮງງານແລະສ ນຂອງ
ກ ຸ່ ມໂດຍມີ ການສິ ດສອນຈາກABCຂອງການບໍ າລ ງຮັກສາຈາກ
ຊຸ່ າງທີຸ່ ຊໍ ານານ. 

ການສູ້ າງລະບົບວຽກງານການບໍ ລິ ຫານ, ການເດີ ນສາຍ, 
ການບໍ າລ ງຮັກສາຕົວຈິ ງແລະລະບົບການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 

Copyright © Ryobi Group All rights reserved. 

 ການບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍແລະການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 



“ວິ ທີ ການບໍ ລິ ຫານຄົນຂັບລົດເມ” (ໂດຍບໍ ລິ ສັດລົດເມຣຽວບິ ) 
 
1) ຄວາມຕັູ້ ງໃຈໃນຖານະທີຸ່ ເປັນມ ອາຊີ ບ, 2) ປູ້ ອງກັນການເກີ ດອ ບັດຕິເຫດ (ກຸ່ ຽວກັບອາຍ ແລະການປູ້ ອງກັນອ ບັດຕິເຫດ), 3) ການສອນກຸ່ ຽວກັບ
ການປູ້ ອງກັນການເກີ ດອ ບັດຕິເຫດ, 4) ແຜນການສອນ *ເບິຸ່ ງຕາຕະລາງດູ້ ານລ ຸ່ ມ, 5) ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ, 6) ຄວາມສໍ າຄັນໃນການຮຽກເອີ ູ້ ນ 
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 ຕາຕະລາງແຜນການສອນປະຈໍ າປີ  
ບໍ ລິ ສັດລົດເມຣຽວບິ  

ໄລຍະ    ການສອນເລກທີ  1676 ທີຸ່ ທາງກະຊວງຄົມມະນາຄົມວາງອອກ (ພາຍ
ໃນສ ນບໍ ລິ ການ) 

ການສອນພາຍໃນບໍ ລິ ສັດລົດເມຣຽວບິ  ການສອນພາຍໃນກ ຸ່ ມບໍ ລິ ສັດຣຽວບິ  

ເດ ອນ 1   ການຝຶກແກູ້ ໄຂການຍຶ ດລົດເມ, ການປູ້ ອງກັນອັກຄີ ໄພ (ບັູ້ ງດັບເພີ ງ) ການສອນລວມໝ ຸ່ ໃຫູ້ ແກຸ່ ຜ ູ້ ທີຸ່ ກໍຸ່ ອ ບັດຕິເຫດ 

ເດ ອນ 2 ຄວາມຕັູ້ ງໃຈໃນການຂັບລົດ ມາດຕະການໃນເວລາສ ກເສີ ນ (ເຄ ຸ່ ອງສົຸ່ ງສັນຍານສ ກເສີ ນ, ປະຕ ສ ກ
ເສີ ນ) 

  

ເດ ອນ 3 ຂໍ ູ້ ທີຸ່ ຄວນປະຕິບັດເພ ຸ່ ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການເດີ ນລົດ ສອນການຍົກລະດັບເປັນລົດດຸ່ ວນ-ລົດເໝົາ 
ຫັຼກສ ດພິເສດໃນການຍົກລະດັບ SSP                               

ການສອນຄົນຂັບມ ອາຊີ ບ  
ການສອນລວມໝ ຸ່ ໃຫູ້ ແກຸ່ ຜ ູ້ ທີຸ່ ກໍຸ່ ອ ບັດຕິເຫດ 

ເດ ອນ 4 ຈ ດພິເສດໃນດູ້ ານໂຄງສູ້ າງຂອງລົດ ຈັດກິດຈະກໍາຄວາມປອດໄພໃນການຈໍ ລະຈອນທົຸ່ ວປະເທດໃນລະດ ໃນ
ໄມູ້ ປົຸ່ ງ 

  

ເດ ອນ 5 ຄວາມປອດໄພພາຍໃນລົດ ສອນຜ ູ້ ບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍ ການສອນລວມໝ ຸ່ ໃຫູ້ ແກຸ່ ຜ ູ້ ທີຸ່ ກໍຸ່ ອ ບັດຕິເຫດ 

ເດ ອນ 6 ຄວາມປອດໄພໃນເວລາຂຶ ູ້ ນລົງລົດ ມາດຕະການໃນເວລາເກີ ດສະພາບອາກາດປຸ່ ຽນແປງ ຫັຼກສ ດພິເສດໃນການຍົກລະດັບ SSP                               

ການສອນຄົນຂັບມ ອາຊີ ບ  

ເດ ອນ 7 ເສັູ້ ນທາງເດີ ນສາຍທີຸ່ ເໝາະສົມ, ສະພາບເສັູ້ ນທາງແລະສະພາບການ
ເດີ ນລົດຕາມເສັູ້ ນທາງດັຸ່ ງກຸ່ າວ ສອນການຍົກລະດັບເປັນລົດດຸ່ ວນ-ລົດເໝົາ ການສອນລວມໝ ຸ່ ໃຫູ້ ແກຸ່ ຜ ູ້ ທີຸ່ ກໍຸ່ ອ ບັດຕິເຫດ 

ເດ ອນ 8 ການຄາດຄະເນຄວາມເປັນອັນຕະລາຍແລະການຫຼີ ກລຸ່ ຽງ ສອນຜ ູ້ ບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍ ຫັຼກສ ດພິເສດໃນການຍົກລະດັບ SSP 

ເດ ອນ 9 ການຂັບລົດຢຸ່ າງປອດໄພທີຸ່ ເໝາະສົມກັບຄົນຂັບ 
ສອນການຍົກລະດັບເປັນລົດດຸ່ ວນ-ລົດເໝົາ 

  ຈັດກິດຈະກໍາຄວາມປອດໄພໃນການຈໍ ລະຈອນທົຸ່ ວປະເທດໃນລະດ 
ໃນໄມູ້ ຫົຼຸ່ ນ 

ການສອນລວມໝ ຸ່ ໃຫູ້ ແກຸ່ ຜ ູ້ ທີຸ່ ກໍຸ່ ອ ບັດຕິເຫດ 
ການແຂຸ່ ງຂັນ SSP 

ເດ ອນ 10 ປັດໃຈດູ້ ານຮຸ່ າງກາຍແລະຈິ ດໃຈຂອງຄົນຂັບທີຸ່ ກຸ່ ຽວພັນເຖິງອ ບັດຕິ
ເຫດແລະວິ ທີ ການຈັດການກັບປັດໃຈດັຸ່ ງກຸ່ າວ ສອນການປະຢັດນໍ ູ້ າມັນ   

ເດ ອນ 11   ການດ ຸ່ ມສິຸ່ ງມ ນເມົາ ການສອນລວມໝ ຸ່ ໃຫູ້ ແກຸ່ ຜ ູ້ ທີຸ່ ກໍຸ່ ອ ບັດຕິເຫດ 

ເດ ອນ 12 ຄວາມສໍ າຄັນໃນການຮັກສາສ ຂະພາບ 
ສອນການຍົກລະດັບເປັນລົດດຸ່ ວນ-ລົດເໝົາ  

ຈັດກິດຈະກໍາກວດສອບຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົຸ່ ງໂດຍລວມໃນ
ໄລຍະທູ້ າຍປີ -ຕົູ້ ນປີ  

ຫັຼກສ ດພິເສດໃນການຍົກລະດັບ SSP                               

ການສອນຄົນຂັບມ ອາຊີ ບ 

* ການສອນພະນັກງານຂັບລົດໃໝຸ່ , ການສອນຜ ູ້ ທີຸ່ ກໍຸ່ ອ ບັດຕິເຫດ, ການສອນການຕໍານິ , ການສອນການພິສ ດແມຸ່ ນຈັດຂຶ ູ້ ນຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ ກົດລະບຽບການຂົນສົຸ່ ງ ມາດຕາ 38 ຂໍ ູ້ ທີ  1, ມາດຕາ 48 ຂໍ ູ້ ທີ  1 ເລກທີ  16 

ຕົວຢຸ່ າງການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 

 ການບໍ ລິ ຫານການເດີ ນສາຍແລະການກໍຸ່ ສູ້ າງພະນັກງານ 



ສ ດທູ້ າຍນີ ູ້  

ສະພາບເສດຖະກິດ  

1. ສະພາບໂຄງສູ້ າງເສດຖະກິດຕົກຕໍຸ່ າຕໍຸ່ ເນ ຸ່ ອງຈົນຮອດປີ  2021 
2. ນັບຈາກນີ ູ້  8 ປີ , ເສດຖະກິດຍີຸ່ ປ ຸ່ ນຈະເຕີ ບໂຕ ±0 
 

    ໂຕກຽວ -ເຂດເມ ອງຫຼວງ  . . .ປະມານ  +3%, ເຂດທູ້ ອງຖິຸ່ ນ . . .  ປະມານ -3%  

ລົດໄຟວາກາຢາມະ ສະຖານີ ຄິ ຊິ （ເມ ອງຄິ ໂນະກາວະ ແຂວງວາກາຢາ
ມະ） 
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ເປັນຫຍັງຈຶຸ່ ງຕູ້ ອງມີ ການ
ຂົນສົຸ່ ງສາທາລະນະ 
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