
ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 70 ກວ່າປີ, ປະເທດຊາດເວ ົ້າລວມ, ເວ ົ້າສະເພາະ ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈນັ ຂອງພວກ ເຮ າໄດ ົ້ມກີານປ່ຽນແປງຫລາຍດ ົ້ານ, ໂດຍສະເພາະ 40 ກວ່າປີ ແຫ່ງການປ ກປັກຮກັສາ 
ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ; ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ໃນຖານະເປັນນະຄອນຫລວງຂອງປະເທດ; ກໍ
ມກີານປ່ຽນແປງໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ຮອບດ ົ້ານ ເຊີ່ ງ ສະແດງອອກດັ່ ງນີ ົ້: 
    1. ດ ົ້ານການເມອືງ: ປະເທດເຮ າມລີະບ ບໂຄງສ ົ້າງການເມອືງທີ່ ມພີກັນາໍພາ, ລດັຄ ົ້ມຄອງ ແລະ 
ປະຊາຊ ນເປັນເຈ ົ້າ ແຕ່ສູນກາງຮອດຮາກຖານ ຍ ົ້ອນແນວນັ ົ້ນຈ ່ ງເຮດັໃຫ ົ້ສງັຄ ມມຄີວາມສະຫງ  ບ
ຕະຫລອດມາ ແລະ ເປັນປັດໄຈຄໍ ົ້າປະ  ກນັໃຫ ົ້ການພດັທະນາຕ່ໍໄປຢ່າງແນ່ນອນ. 
    2. ດ ົ້ານປກຊ-ປກສ: ແນວທາງປກຊ-ປກສ ໄດ ົ້ຮບັການຄ ົ້ນຄວ ົ້າເຊື່ ອມຊ ມ ຢູ່ຫລາຍອ ງການຈດັຕັ ົ້ງ 
ແລະ ພ ນລະເມອືງຢ່າງກວ ົ້າງຂວາງ, ການຈດັຕັ ົ້ງເຄື່ ອນໄຫວຮກັສາຄວາມສະຫງ  ບນບັທງັຢູ່ໃນຕ ວ
ເມອືງ, ຊານເມອືງ ຫລ ືຈ ດ ຫລ່ໍແຫລມຕ່າງໆ, ເຂດຊາຍແດນໄດ ົ້ເອ າໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ ົ້ງໜ ົ້າ, ລະບ ບປະຈາໍ
ການກຽມພ ົ້ອມສູ ົ້ຮ ບໄດ ົ້ຮບັການປັບປ ງ ແລະ ປະຕບິດັຢ່າງເຂັ ົ້ມງວດ ຮບັປະກນັໄດ ົ້ຄວາມສະຫງ  ບ
ປອດດໄພຢ່າງໜກັແໜົ້ນ; ຂະບວນການສ ົ້າງບ ົ້ານປົ້ອງກນັຄວາມ ສະຫງ  ບ ຕດິພນັກບັການສ ົ້າງບ ົ້ານ
ພດັທະນາໄດ ົ້ມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂ ົ້ນ;  
      3. ດ ົ້ານເສດຖະກດິ-ຊວີດິການເປັນຢູ່:  ໃຜໆກໍເຫນັຢ່າງຈະແຈ ົ້ງແລ ົ້ວ: ເທດສະບານຂະຫຍາຍກວ ົ້າງ
ອອກກວ່າເກ ່ າ, ປະຊາກອນເພີ່ ມຂ ົ້ນ 3 ເທ ່ າຕ ວ(ປັດຈ ບນັ 1 ລ ົ້ານຄ ນ); ດ ົ້ານເສດຖະກດິ(ຜະລດິຕະພນັ 
ຫລ ືGDP ເພີ່ ມຂ ົ້ນ)ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເກອືບ 30 ເທ ່ າຕ ວ, ປີ 2017 ສະເລ່ຍລາຍຮບັ 4.700 ໂດລາ
ສະຫະລດັ/ຄ ນ/ປີ, ທຽບໃສ່ 1975 ລາຍຮບັພຽງແຕ່ 150 ໂດລາ/ຄ ນ/ປີ; ພື ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສາທາລະນ 
ປະໂຫຍດ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄ ມ, ວທິະຍາ ສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ອນັພ ົ້ນເດັ່ ນແມ່ນ: 
ລະບ ບໄຟຟົ້າ, ພາຫະນະ ເພີ່ ມຂ ົ້ນ 200 ເທ ່ າຕ ວ; ພ ົ້ອມດຽວກນັນັ ົ້ນ ດດັສະນໝີາຍການພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນ ດ, ການສ ກສາ, ສາທາລະນະສ ກ, ວດັທະນະທໍາ, ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄ ມ ເພີ່ ມ
ຂ ົ້ນຫລາຍເທ ່ າຕ ວ ແລະ ອື່ ນໆ. 
    4. ດ ົ້ານວດັທະນະທໍາ-ສງັຄ ມ:  ທີ່ ສໍາຄນັອກີອນັໜ ່ ງແມ່ນຄ ນນະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນມະນ ດ 
ທີ່ ໄດ ົ້ສ ົ້າງຂ ົ້ນມາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຈະກາຍເປັນປັດໄຈພື ົ້ນຖານໃຫ ົ້ການພດັທະນາທີ່ ດຕ່ໍີໄປ; 
ພ ົ້ອມດຽວກນັນັ ົ້ນຄ ນນະພາບຊວີດິຂອງພ ນລະເມອືງຂອງຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແມ່ນສູງຂ ົ້ນ
ຢ່າງຈະແຈ ົ້ງ, ນະຄອນພວກເຮ າໄດ ົ້ຜ່ານພ ົ້ນຈາກສະ ພາບຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ພວມຢູ່ໃນສະພາວະສູ ົ້
ຊ ນໃຫ ົ້ຫລ ດພ ົ້ນຈາກຄວາມດ ົ້ອຍພດັທະນາ. 

ເຖງິວ່າ: ສະພາບແວດລ ົ້ອມສາກ ນ, ພາກພື ົ້ນໄດ ົ້ມກີານຜນັແຍກຢ່າງສບັສ ນ, ພາຍໃນໄດ ົ້ມຄີ ນ
ບ່ໍດຈີາໍນວນໜື່ ງ ສ ມທ ບກບັອດິທກິໍາລງັປໍລະປັກ ອອກແຮງເຄື່ ອນໄຫວມ ົ້າງເພທໍາລາຍດ ົ້ວວຍຫລາຍ
ຮູບ, ຫລາຍວທິ ີແຕ່ພາຍໄຕ ົ້ການ ນາໍພາຂອງພກັປະຊາຊ ນປະຕວິດັລາວ ປະເທດຊາດ ພວກເຮ າກໍ່ ມທ່ີາ
ຂະຫຍາຍຕ ວເປັນກ ົ້າວໆຕະລອດມາ; 



   ສງັລວມແລ ົ້ວ:  40  ກວ່າ ປີມານີ ົ້, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັໄດ ົ້ມກີານປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ກ ົ້າວໜົ້າໃນ
ທ ກໆດ ົ້ານເຊິ່ ງອາດເວ ົ້າໄດ ົ້ວ່າ ບ່ໍທນັມຍີ ກໃດ, ເວລາໃດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຈະມຄີວາມຈະເລນີວດັ
ທະນາ, ເຂັ ົ້ມແຂງຄວືຽງຈນັໃນປະຈ ບນັນີ ົ້, ແຕ່ແນ່ນອນ ບ່ໍແມ່ນວ່າການເຕບີໂຕຄແືນວນີ ົ້ ຈະໝາຍຄວາມ
ວ່າ ນະຄອນຫລວງພວກເຮ າ ຈະສາມາດສະ   ໜອງຕອບໄດ ົ້ໝ ດຕາມຄວາມຮຽກຮ ົ້ອງຕ ົ້ອງການທີ່ ນບັມື ົ້
ນບັສູງຂອງຊາວເມອືງໄດ ົ້ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ຍງັຂາດເຂນີຫລາຍຢ່າງ ແລະ ຫລ ດໂຕນກບັບນັດາ
ນະຄອນຫລວງປະເທດອື່ ນໆຢູ່, ເຊິ່ ງຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ແກ ົ້ໄຂຕ່ໍໄປເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ: ການພດັທະ ນາພື ົ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງເສັ ົ້ນທາງຮ່ອມ-ທາງຊອຍ, ຍ ົ້ອນແນວນັ ົ້ນ ຄະນະພກັ, ອ ງການປ ກຄອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
ຈື່ ງ ໄດ ົ້ຄ ົ້ນຄວ ົ້າສ ົ້າງຕັ ົ້ງກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
    ກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແມ່ນອ ງການຈດັຕັ ົ້ງຂອງລດັ ທີ່ ສ ົ້າງຕັ ົ້ງຂ ົ້ນໂດຍ
ການມສ່ີວນຮ່ວມລະຫວ່າງລດັກບັປະຊາຊ ນ (ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ) ມສ່ີວນຮ່ວມທາງດ ົ້ານ
ກ ງຈກັການຈດັຕັ ົ້ງ (ໂຄງປະກອບບ ກ ຄະລະກອນ) ໃນການບໍລຫິານວຽກງານ ແລະ ການ
ປະກອບສ່ວນທາງດ ົ້ານເງນິທ ນ ໃນການບູລະນະເສັ ົ້ນທາງຢູ່ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ແມ່ນຮູບການ
ຮ່ວມມກືນັລະຫວ່າງລດັກບັ ປະຊາຊ ນເພື່ ອໃຫ ົ້ ການບໍລກິານສາທາລະນະທີ່ ດແີກ່ສງັຄ ມ, ແມ່ນ
ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັເຮ າ ໃນການເສມີຂະຫຍາຍສດິເປັນເຈ ົ້າ ແລະ ການ
ປະຕບິດັພນັທະຂອງພ ນລະເມອືງ. 
  ກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນມຊີື່ ຫຍໍ ົ້ວ່າ: (ກທປຊ.ນວ) 
I. ຄວາມໝາຍ,ຄວາມສໍາຄນັ: 
   1.1 ຄວາມໝາຍ:                                                                
    - ຄວາມໝາຍແຄບ: ແມ່ນການຮ່ວມມກືນັເຮດັລະຫວ່າງລດັກບັປະຊາຊ ນໃນການກໍ່ ສ ົ້າງ, ບູລະນະ 
ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເພື່ ອໃຫ ົ້ການບໍລກິານສາທາລະນະແກ່ສງັຄ ມ ໃຫ ົ້ມຄີວາມສະດວກໃນການໄປ
ມາ. 
    - ຄວາມໝາຍກວ ົ້າງ: ແມ່ນການຮ່ວມມກືນັ ຂອງພາກລດັ ກບັປະຊາຊ ນຊາວນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈນັ ໃນການກໍ່ ສ ົ້າງ, ສ ົ້ອມແປງເສັ ົ້ນທາງເພື່ ອຄວາມສະດວກ, ສະອາດ ແລະ ສວຍງາມຂອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ແມ່ນການປະຕບິດັພນັທະຂອງຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ໜື່ ງໃນພນັທະ 
(5ຮ່ວມ), ແມ່ນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊ ນ, ເພື່ ອເຮດັໃຫ ົ້ການພດັທະນາມຄີວາມຍນືຍ ງ.   
   2.1 ຄວາມສໍາຄນັ: 
     ກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນມຄີວາມສໍາຄນັຊ່ວຍແກ ົ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊ ນແມ່ນ: ຮູບແບບ
ການພດັທະນາທີ່ ດ ີ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍ ງ, ອນັເນື່ ອງມາຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊ ນ; ຊ່ວຍ
ຫລ ດຜ່ອນ ງ  ບປະມານຂອງລດັ ໃນການກໍ່ ສ ົ້າງພື ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແກ ົ້ໄຂໄດ ົ້ບນັຫາລ ດຕດິ ຫລ ືການ
ສນັຈອນໄປມາແອອດັໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ເປັນການຂ ດຄ ົ້ນທ່າແຮ່ງບ ່ ມຊ ົ້ອນ, ຊ່ວຍໃຫ ົ້ທ ົ້ອງ
ຖີ່ ນເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ, ສ ົ້າງຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງດ ົ້ວຍຕ ນເອງຕາມທດິນາໍສາມສ ົ້າງ ທີ່ ພກັ-ລດັຖະບານໄດ ົ້ວາງ



ອອກ ແລະ ບນັລ ໄດ ົ້ຄາດໝາຍໃຫຍ່ ທີ່ ກໍານ ດໄວ ົ້ໃນມະຕກິອງປະຊ ມໃຫຍ່ຄັ ົ້ງທ ີ VI ແລະ ແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ 5 ປີຄັ ົ້ງທ ີVIII ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 
II. ຈ ດປະສ ງຂອງການສ ົ້າງຕັ ົ້ງກອງທ ນທາງ 
    ແນວຄວາມຄດິຂອງການສ ົ້າງຕັ ົ້ງກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແມ່ນການຈດັຕັ ົ້ງ
ປະຕບິດັແນວທາງ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັເຮ າ ກ່ຽວກບັການເສມີ
ຂະຫຍາຍສດິເປັນເຈ ົ້າ ແລະ ການປະຕບິດັພນັທະຂອງພ ນລະເມອືງ ໃນການກໍ່ ສ ົ້າງ, ສ ົ້ອມແປງ ແລະ 
ການປ ກປັກ ຮກັສາເສັ ົ້ນທາງ (ມາດຕາ 4 ກ ດໝາຍທາງຫລວງ); ແນໃສ່ເພື່ ອລະດ ມຂ ນຂວາຍເງນິທ ນ, 
ເພື່ ອສະສ ມທ ນຈາກອ ງການຈດັຕັ ົ້ງຂອງລດັ, ອ ງການຈດັຕັ ົ້ງສງັຄ ມ, ນຕິບິ ກຄ ນ ແລະ ປະຊາຊ ນ ຫລ ື
ຜູ ົ້ໃຊ ົ້ລ ດ, ໃຊ ົ້ຖະໜ ນ ທີ່ ດໍາລ ງຊວີດິຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ແນໃສ່ກໍ່ ສ ົ້າງ, ສ ົ້ອມແປງ ຫລ ືບູລະນະ
ເສັ ົ້ນ ທາງຮ່ອມ, ທາງຊອຍໃນເທດສະບານ ແລະ ນອກເທດສະບານ ໃຫ ົ້ມຄີວາມສວຍງາມ, ເຮດັ
ໃຫ ົ້ການສນັຈອນໄປມາ ສະດວກ, ສະບາຍ, ແກ ົ້ໄຂບນັຫາລ ດຕດິ ແລະ ອ ປະຕເິຫດຕາມທ ົ້ອງຖະໜ 
ນ... 
 - ເປັນການຂ ດຄ ົ້ນທ່າແຮງບ ່ ມຊ ົ້ອນພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ແມ່ນການປະຕບິດັພນັທະຂອງ
ຄ ນ ນະຄອນ ຫລວງ ໜື່ ງໃນພນັທະ 5 ຮ່ວມຂອງຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ (ຮ່ວມສ ົ້າງສາ
ພດັທະນາ, ຮ່ວມ ແກ ົ້ໄຂບນັຫາ...); 
 -  ເປັນການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັດໍາລດັຂອງນາຍ ກລດັຖະມ ນຕວ່ີາດ ົ້ວຍກອງທ ນທາງຫລວງ ໃນມາດຕາ 4, 
ຂໍ ົ້ 4.7 ຜູ ົ້ໃຊ ົ້ລ ດໃຊ ົ້ຖະໜ ນ ຕ ົ້ອງເປັນຜູ ົ້ປະກອບທ ນ ເຂ ົ້າໃນການບູລະນະຮກັສາທາງຫລວງທ ກ
ປະເພດ; 
 - ເປັນການເຕ ົ້າໂຮມເງນິທ ນໃຫ ົ້ມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂ ົ້ນ, ເພື່ ອຊ່ວຍແບກຫາບ ຫລ ື ແບ່ງເບ າງ  ບປະມານ
ຂອງລດັໃນການກໍ່ ສ ົ້າງ, ສ ົ້ອມແປງເສັ ົ້ນທາງຮ່ອມ, ທາງຊອຍໃນເທດສະບານ ແລະ ນອກເທດສະບານ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ; ຜູ ົ້ຢູ່ໃນຕ ວເມອືງມເີສັ ົ້ນທາງດ ີ ແລະ ທາງງາມກໍ່ ຕ ົ້ອງເຫນັໃຈຢູ່ຜູ ົ້ຢູ່ເຂດ
ຊານເມອືງ ຫລ ືນອກເມອືງ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັມເີສັ ົ້ນທາງ, ການມເີສັ ົ້ນທາງດ,ີ ທາງງາມຢູ່ໃນຕ ວເມອືງ ກໍ່ ແມ່ນ
ການປະກອບສ່ວນພນັທະຂອງຜູ ົ້ຢູ່ນອກເມອືງ; ສະນັ ົ້ນຄວນເຫນັ ໃຈໃຜໆກໍ່ ລ ົ້ວນແຕ່ມຄີວາມ
ຕ ົ້ອງການ ຫລ ືມ ົ້ງມາດປາດຖະໜາຢາກໄດ ົ້, ຢາກມ.ີ 
 - ເພື່ ອຊໍາລະໜີົ້ສນິທີ່ ຍງັຄ ົ້າງ (ໜີົ້ຄ ົ້າງຊໍາລະ) ໃນການກໍ່ ສ ົ້າງ-ສ ົ້ອມແປງເສັ ົ້ນທາງຮ່ອມ, ທາງຊອຍ (ພູດ
ຂອງນະຄອນ ຫລວງ) ໃນເມື່ ອກ່ອນ.  
III. ຄວາມຈາໍເປັນໃນການສ ົ້າງຕັ ົ້ງກອງທ ນທາງ 
   - ຍ ົ້ອນພາຫານະຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂ ົ້ນ(ພ ລະເມອືງ 800.000 ກວ່າຄ ນ, ມີ
ລ ດເກອືບ 800.000 ຄນັ ແລະ ບ່ໍນບັລ ດມາຈາກແຂວງອື່ ນ), ເສັ ົ້ນທາງເປ່ເພ ມຄີວາມຕ ົ້ອງການນາໍໃຊ ົ້
ເສັ ົ້ນທາງໃນການສນັຈອນໄປມາໃຫ ົ້ສະດວກ, ສະບາຍ; 



   - ຍ ົ້ອນຂາດເຂນີງ  ບປະມານ(ເງນິທ ນ)ໃນການກໍ່ ສ ົ້າງ, ສ ົ້ອມແປງເສັ ົ້ນທາງໃນແຕ່ລະປີ ປະມານ 20 
ຕື ົ້ກບີແຕ່ເວ ລາດຽວກນັນັ ົ້ນ ລດັຖະບານສາມາດສະໜອງ ງ  ບປະມານໃຫ ົ້ໄດ ົ້ພຽງແຕ່ 3-4 ຕື ົ້ກບິ/ປີ 
ເທ ່ ານັ ົ້ນ, ສະນັ ົ້ນຈື່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ົ້ອງໄດ ົ້ລະດ ມການປະກອບສ່ວນຈາກອ ງການຈດັຕັ ົ້ງຂອງລດັ, ອ ງ
ການຈດັຕັ ົ້ງສງັຄ ມ ແລະ ປະຊາຊ ນ ຫລ ືຜູ ົ້ໃຊ ົ້ລ ດ, ໃຊ ົ້ຖະໜ ນທີ່ ດໍາລ ງຊວີດິຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ; 
IV. ຫລກັການຄ ົ້ມຄອງ-ບໍລຫິານ, ຂອບເຂດການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ, ວທິກີານເກບັເງນິ-ອດັຕາການເກບັ 
    4.1 ຫລກັການຄ ົ້ມຄອງ-ບໍລຫິານ 

1. ຕ ົ້ອງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບຕາມລະບ ບງ  ບປະມານຂອງລດັ; 
2. ນາໍໃຊ ົ້ ກທປຊ. ນວ ໃຫ ົ້ຖກືຕ ົ້ອງຕາມເປ ົ້າໝາຍ, ປະຢັດ ແລະ ມປີະສດິທຜິ ນ; 
 3. ທ ກລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕ ົ້ອງໃຊ ົ້ລະບ ບບນັຊຄີງັເງນິ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ລ ງ

ບນັຊ ີຕາມຫລກັການ ແລະ ລະບຽບການບນັຊຂີອງລດັ; 
4. ບໍລຫິານງ  ບປະມານ ກທປ. ນວ ໃຫ ົ້ມຄີວາມຄ່ອງຕ ວ, ວ່ອງໄວ, ຍ ຕທໍິາ ແລະ ໂປ່ງໃສຮບັ 

ປະກນັລາຍຈ່າຍຕາມແຜນການປະຈາໍປີ;  
5.  ການຈດັຕັ ົ້ງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກທປ. ນວ, ມກີານສະຫລ ບ, ກວດກາ ແລະ ຕລີາຄາ

ເປັນປະຈາໍຕາມສ ກປີງ  ບປະມານ, ຮບັປະກນັໃຫ ົ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສໃນການບໍລຫິານ ແລະ ການນາໍໃຊ ົ້
ເງນິກອງທ ນ, ແນໃສ່ປັບປ ງວຽກງານກອງທ ນໃຫ ົ້ບນັລ ຕາມຈ ດປະສ ງ, ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ມປີະສດິທຜິ ນ
ສູງ. 
    4.2  ຂອບເຂດການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 
     ລະດ ມທ ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (ມພີນັທະ) ຈາກບ ກຄ ນ, ນຕິບິ ກຄ ນ, ອ ງການຈດັຕັ ົ້ງຕ່າງໆຂອງ
ພາກລດັ, ອ ງການ ຈດັຕັ ົ້ງທາງສງັຄ ມ ທີ່ ມທີີ່ ຕັ ົ້ງສໍານກັງານ-ອ ງການຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ 
ປະຊາຊ ນ ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນຜູ ົ້ທີ່ ມພີາຫານະ(ລ ດສ່ວນຕ ວ ຫລ ືລ ດລດັ) ທີ່
ຂ ົ້ນທະບຽນຢູ່ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຫລ ື ຂ ົ້ນທະບຽນຢູ່ແຂວງອື່ ນແຕ່ເອ າມານາໍໃຊ ົ້ວຽກງານ ຫລ ື
ດໍາເນນີທ ລະກດິ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຢ່າງປ ກກະຕ ິ (ຍ ກເວັ ົ້ນລ ດນກັການທດູ ແລະ ອ ງ
ການຈດັຕັ ົ້ງສາກ ນ). 
    4.3  ວທິກີານເກບັເງນິ-ອດັຕາການເກບັ 
       - ວທິກີານເກບັເງນິ: ເກບັເພີ່ ມຈາກຄ່າບໍລກິານມາດຕະຖານເຕກັນກິພາຫານະ(ລ ດ) ທ ກປະເພດ 
ປີລະ 1 ຄັ ົ້ງ/ຄນັ (ລ ດສ່ວນຕ ວ ຫລ ືລ ດລດັ) ທີ່ ຂ ົ້ນທະບຽນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຫລ ືຂ ົ້ນທະບຽນ 
ຢູ່ແຂວງອື່ ນ ແຕ່ເອ າມານາໍໃຊ ົ້ວຽກງານ ຫລ ືດໍາເນນີທ ລະກດິ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຢ່າງປ ກກະຕ ິ
(ຍ ກເວັ ົ້ນລ ດນກັການທດູ ແລະ ອ ງການຈດັຕັ ົ້ງສາກ ນ).    

- ອດັຕາການເກບັ(ຄາດຄະເນເບື ົ້ອງຕ ົ້ນ): ຂ ົ້ນກບັຂະໜາດ ຫລ ືຄາມແຮງຂອງລ ດແຕ່ລະປະເພດດັ່ ງນີ ົ້: 
1. ລ ດບນັທ ກປະເພດ 18 ລໍ ົ້ຂ ົ້ນໄປ   350.000 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
2. ລ ດບນັທ ກປະເພດ 12 ລໍ ົ້    350.000         ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 



3. ລ ດບນັທ ກປະເພດ 10 ລໍ ົ້    350.000 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
4. ລ ດບນັທ ກປະເພດ  6 ລໍ ົ້    350.000  ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
5. ລ ດບສັປະເພດ 45 ບ່ອນນັ່ ງຂ ົ້ນໄປ            262.500 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
6. ລ ດບສັປະເພດ 25              262.500 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
7. ລ ດຕູ ົ້ໂດຍສານ     262.500 ກບີ/ຄນັ/1ປີ.  
8. ລ ດເຕກັຊ ີ      262.500 ກບີ/ຄນັ/1ປີ.  
9. ລ ດສອງແຖວໃຫຍ່     262.500 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
10.ລ ດສອງແຖວນ ົ້ອຍ     262.500 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
11.ລ ດກະບະ, ລ ດຕູ ົ້ສ່ວນຕ ວ ຄວາມແຮງສູງກ່ວາ 3.000 CC ຂ ົ້ນໄປ 175.000 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
12.ລ ດກະບະ, ລ ດເຕູ ົ້ສ່ວນຕ ວ ຄວາມແຮງແຕ່ 2.999 CC ລ ງມາ  175.000 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
13.ລ ດເກງັ, ລ ດຈບີທ ກຊະນດິຄວາມແຮງສູງກ່ວາ 3.000 CCຂ ົ້ນໄປ 175.000  ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
14.ລ ດເກງັ, ລ ດຈບີທ ກຊະນດິຄວາມແຮງແຕ່ 2.999 CC ລ ງມາ  175.000    ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
15.ລ ດສາມລໍ ົ້, ຕ ກໆ, ຈາໍໂບ ົ້     87.500  ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
16.ລ ດຈກັທ ກປະເພດ ຄວາມແຮງແຕ່ 109 CC ລ ງມາ  87.500 ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 
17.ລ ດຈກັທ ກປະເພດ ຄວາມແຮງສູງກ່ວາ 110 CC ຂ ົ້ນໄປ  87.500  ກບີ/ຄນັ/1ປີ. 

V. ໂຄງປະກອບບ ກຄະລະກອນ(ຄະນະບໍລຫິານກອງທ ນ). 
5.1 ຄະນະບໍລຫິານ. 

 ສະພາບໍລຫິານ ກທປ.ນວ ແມ່ນອ ງກອນບ່ໍປະຈາໍການ, ເຮດັບ ດບາດໜົ້າທີ່ ດ ົ້ານນຕິບິນັຍດັ, 
ຕ ກ ລ ງບນັຫາສໍາຄນັຂອງກອງທ ນ ແລະ ເປັນຜູ ົ້ກວດກາຂອງກອງທ ນ; ສະພາບໍລຫິານກອງທ ນ 
ປະກອບ ດ ົ້ວຍປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກໍາມະການຈາໍນວນໜ ່ ງ ທີ່ ມາຈາກພາກລດັ, ອ ງ
ການຈດັຕັ ົ້ງສງັຄ ມ, ກອງບໍລກິານ, ສະມາຄ ມອາຊບີ ແລະ ຜູ ົ້ມອີາຊບີອດິສະຫລະ. 
 ໂຄງປະກອບບ ກຄະລາຄອນຂອງສະພາບໍລຫິານ ກທປ.ນວ ມດີັ່ ງນີ ົ້; 
 1. ທ່ານຮອງເຈ ົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ                 ເປັນທີ່ ປືກສາກອງ
ທ ນທາງ 
 2. ຫ ວໜົ້າພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂ ນສ ່ ງ                       ເປັນ
ຄະນະ 
 3. ຫ ວໜົ້າຂະແໜງງ  ບປະມາ ພະແນກການເງນິ 01 ທ່ານ              ເປັນ
ຄະນະ 
 4. ຫ ວໜົ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ 01 ທ່ານ           ເປັນ
ຄະນະ 



 5. ຫ ວໜົ້າຫ ົ້ອງການຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ບໍລກິານຕ ວເມອືງວຽງຈນັ 01 ທ່ານ            ເປັນ
ຄະນະ 
 6. ຫ ວໜົ້າກອງຄ ົ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂບັຂີ່  01 ທ່ານ            ເປັນ
ຄະນະ 
 7. ຜູ ົ້ຕ່າງໜ ົ້າສະພາການຄ ົ້າ ແລະ ອ ດສະຫະກໍາ 01 ທ່ານ             ເປັນ
ຄະນະ 
 8. ຜູ ົ້ຕ່າງໜ ົ້າຈາກອ ງການກາໍມະບານ ນວ 01 ທ່ານ                     ເປັນ
ຄະນະ 
 9. ຜູ ົ້ຕ່າງໜ ົ້າສະຫະພນັແມ່ຍງິ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 01 ທ່ານ                    ເປັນ
ຄະນະ 
 10. ຜູ ົ້ຕ່າງໜ ົ້າອ ງການຊາວໜ ່ ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 01 ທ່ານ                    ເປັນ
ຄະນະ 
 11. ຜູ ົ້ຕ່າງໜ ົ້າຈາກພາກສ່ວນປະຊາຊ ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 01 ທ່ານ              ເປັນ
ຄະນະ 
 12. ຜູ ົ້ຕ່າງໜ ົ້ານກັທ ລະກດິເອກະຊ ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 01 ທ່ານ           ເປັນ
ຄະນະ 
 ສະພາບໍລຫິານ ກທປ.ນວ ມຂີອບເຂດສດິ ແລະ ໜົ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ົ້: 
 - ແນະນາໍກຽ່ວກກບັແຜນການສ ົ້ອມແປງທາງໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ການສໍາລະເງນິໃນແຕ່ລະປີ 
ຕາມແຜນລວມສູນຂອງອ ງການປ ກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 
 - ປ ກລະດ ມການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ ົ້ຊ ມໃຊ ົ້ລ ດ, ໃຊ ົ້ຖະໜ ນ ໃນການສ ົ້າງກອງທ ນ ແລະ 
ການລະດ ມແຫລ່ງ ທ ນອື່ ນໆ ເພື່ ອບູລະນະເສັ ົ້ນທາງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 
         5.2 ໂຄງປະກອບ: 
    ຄະນະບໍລຫິານງານ ກທປ.ນວ ປະກອບດ ົ້ວຍ: 
     1. ຄະນະບໍລຫິານ ກທປ.ນວ ແມ່ນອ ງການປະຈາໍການ, ມພີາລະບ ດບາດໜົ້າທີ່ ອໍານວຍຄວບຄ ມ, 
ບໍລຫິານຈດັການ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍຜ ນໄດ ົ້-ຜ ນເສຍຂອງກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈນັ , ຕ່ໍອ ງການປ ກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ມພີາລະບ ດບາດຊີ ົ້ນາໍ, ຄ ົ້ມຄອງບໍລຫິານການ
ເກບັ ລາຍຮບັ ແລະ ນາໍໃຊ ົ້ເງນິກອງທ ນ ໃຫ ົ້ຖກືຕ ົ້ອງຕາມເປ ົ້າໝາຍ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທິ
ຜ ນ. 
     2. ຄະນະບໍລຫິານງານ ກທປ.ນວ ປະກອບດ ົ້ວຍ ຫ ວໜົ້າຂະແໜງຄ ົ້ມຄອງທາງບ ກ ພະແນກ 
ຍທຂ.ນວ ກທປ.ນວ 1 ທ່ານ ເປັນຫ ວໜ ົ້າຄະນະບໍລຫິານ ແລະ ຮອງ 2 ທ່ານ ຜູ ົ້ທີ່ ຮູ ົ້ທາງດ ົ້ານການເງນິ 



ແລະ ເປັນວຊິາການສ ົ້ອມແປງທາງ, ເຊີ່ ງໄດ ົ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ົ້ງ ແລະ ປ ດຕໍາແໜ່ງໂດຍເຈ ົ້າຄອງ ຕາມການ 
ສະເໜຂີອງຫ ວໜ ົ້າພະແນກ ຍທຂ.ນວ. 
     3. ປະກອບບ ກຄະລະກອນຈາກອ ງການກວດສອບພາກກາງ ແລະ ພະແນກກວດກາລດັ ນວ, 
ເພື່ ອເຮດັໜ ົ້າທີ່ ກວດກາ, ພາກສ່ວນລະ 1 ທ່ານ ແລະ ຈາກແນວລາວສ ົ້າງຊາດ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ກໍາ 
ມະບານ, ສ ກສາທກິານ-ກລິາ ແລະ ສນັຫາຕ ວແທນປະຊາຊ ນຂອງເມອືງ ພາກສ່ວນລະ 1 ທ່ານ ເປັນຜູ ົ້ 
ບໍລຫິານ.  
     4. ຫ ວໜົ້າສະພາບໍລຫິານກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ກໍານ ດຈ ົ້າງກໍາມະກອນ 
ຕາມຄວາມຈາໍ ເປັນ ແລະ ກໍານ ດນະໂຍບາຍເທ ່ າກບັເງນິເດອືນຕໍາສ ດຂອງລດັຖະກອນ, ພ ົ້ອມດຽວ
ກນັນັ ົ້ນ ແຕ່ລະເມອືງສາມາດຮບັອາສາສະໝກັເອ າໄດ ົ້ໂດຍກໍານ ດບ່ໍໃຫ ົ້ກາຍ 09 ຄ ນ. 
     5. ຄະນະບໍລຫິານ ກທປ.ນວ ມຂີອບເຂດສດິ ແລະ ໜົ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ົ້: 
 - ສ ົ້າງແຜນດໍາເນນີງານ ແລະ ໂຄງການເຄື່ ອນໄຫວ, ແຜນຈດັເກບັລາຍຮບັ ແລະ ປະຕບິດັລາຍ 
ຈ່າຍຂອງກອງທ ນປະຈາໍປີ ແລະ 05 ປີ ສະເໜໃີຫ ົ້ສະພາບໍລຫິານກອງທ ນຮບັຮອງເອ າ; 
 - ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນເກບັລາຍຮບັ ແລະ ຄ ົ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຂອງກອງທ ນ ຕາມການຮບັຮອງ 
ເອ າຂອງສະພາບໍລຫິານຂອງກອງທ ນ ແລະ ຄ ົ້ມຄອງ-ບໍລຫິານວຽກງານປະຈາໍວນັຂອງກອງທ ນ; 
 - ຮ່າງຄໍາສັ່ ງ, ຂໍຕ ກລ ງ, ລະບຽບການ ແລະ ເອກະສານທາງການຕ່າງໆ ທີ່ ກຽ່ວຂ ົ້ອງວຽກງານ 
ກອງທ ນ ໃຫ ົ້ແກ່ສະພາບໍລຫິານກອງທ ນ ປະກາດໃຊ ົ້ ຫລ ືຮບັຮອງເອ າ; 
 - ວເິຄາະ-ວໃິຈຂໍ ົ້ມູນ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການສອ ົ້ມແປງ ກໍ່ ສ ົ້າງເສັ ົ້ນທາງດ ົ້ວຍທ ນຂອງກອງທ ນ; 
 - ປະສານສ ມທ ບກບັຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນວທີ່ ກຽ່ວຂອງ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ົ້ແກ່
ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕ ິບດັຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜົ້າທີ່ ຂອງກອງທ ນ; 
 - ປະຕບິດັໜ ົ້າທີ່ ເປັນນາຍບນັຊຂີອງກອງທ ນ; 
 - ສ ົ້າງຕັ ົ້ງໜ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກຂອງຕ ນ ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ເໝາະສ ມ ແລະ ໃນຂອບ
ເຂດ ງ  ບປະມານຄ ົ້ມຄອງ-ບໍລຫິານກອງທ ນ ທີ່ ໄດ ົ້ຮບັໃນແຕ່ລະປີ; 
 - ລາຍງານ ແລະ ຖະແຫລງຂ່າວສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວຄ ົ້ມຄອງ-ບໍລຫິານວຽກງານ ຂອງ
ກອງ ທ ນໃຫ ົ້ສະພາບໍລຫິານກອງທ ນ ແລະ ສາທາລະນະຊ ນຊາບທ ກໆ 03 ເດອືນ, 06 ເດອືນ ແລະ 
ປະຈາໍ ປີ; 
 - ປະຕບິດັໜ ົ້າທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມການຕ ກລ ງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລຫິານກອງທ ນທາງ. 
VI. ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູ ົ້ມຜີ ນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູ ົ້ລະເມດີ: 

 ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູ ົ້ມຜີ ນງານ: 
ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ, ພາລະກອນ, ບ ກຄ ນ, ນຕິບິ ກຄ ນ ແລະ ການຈດັຕັ ົ້ງຕ່າງໆ ທີ່ ເຄື່ ອນ 

ໄຫວວຽກງານດເີດັ່ ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຈະໄດ ົ້
ຮບັ ການຍ ົ້ອງຍຕໍາມລໍາດບັຂັ ົ້ນ ຫລ ືລະບຽບການຢ່າງສ ມເຫດ, ສ ມຜ ນ.  



      ມາດຕະການຕ່ໍຜູ ົ້ລະເມດີ: 
ບ ກຄ ນ, ນຕິບິ ກຄ ນ ແລະ ການຈດັຕັ ົ້ງຕ່າງໆ ທີ່ ນາໍໃຊ ົ້ພາຫານະ (ລ ດສ່ວນຕ ວ ຫລ ືລ ດລດັ) 

ທ ກປະເພດທີ່ ໄດລະບ ໄວ ົ້ໃນມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ ົ້ຕ ກລ ງສະບບັເລກທີ່ ...../ຈນວ; ຫາກບ່ໍເສຍຄ່າບໍລກິານ
ມາດ ຖານເຕກັນກິລ ດປະຈາໍປີ ຫລ ື ບ່ໍນາໍລ ດຂອງຕ ນມາກວດກາມາດຕະຖານເຕກັນກິ ແລະ ແຈ ົ້ງ
ເອກະສານຢັົ້ງຢືນບ່ໍຖກືຕ ົ້ອງ ຈະໄດ ົ້ຖກືປະຕບິດັວໄິນຕາມມາດຕະການດັ່ ງນີ ົ້; 

- ຄັ ົ້ງທ ີ1: ຖກືກ່າວເຕອືນ, ແນະນໍາສ ກສາອ ບຮ ມ, ເສຍຄນືໃຫ ົ້ຖກືຕ ົ້ອງ. 
- ຄັ ົ້ງທ ີ2: ໃຫົ້ເສຍຄນືຄ ບຖົ້ວນ ແລະ ທງັປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່າທີ່ ເສຍຄນື. 
- ຄັ ົ້ງທ ີ3: ໃຫົ້ເສຍຄນືຄ ບຖົ້ວນ ແລະ ປັບໃໝ 100% ຂອງມູນຄ່າທີ່ ເສຍຄນື. 
- ຄັ ົ້ງທ ີ4: ດໍາເນນີຄະດຕີາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກຽ່ວຂ ົ້ອງ. 

  ➢ ສງັລວມບນັຫາ: 
   ກອງທ ນທາງປະຊາຊ ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແມ່ນອ ງການຈດັຕັ ົ້ງຂອງລດັ ທີ່ ສ ົ້າງຕັ ົ້ງຂ ົ້ນເພື່ ອຈ ດ 
ປະສ ງແນໃສ່ສະສ ມເງນິທ ນ ເພື່ ອກໍ່ ສ ົ້າງ ແລະ ສ ົ້ອມແປງເສັ ົ້ນທາງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ໃຫ ົ້ມີ
ຄວາມສະອາດ, ສວຍງາມ ແລະ ຍນືຍ ງ; ແມ່ນການຮ່ວມມກືນັລະຫວ່າງລດັກບັ ປະຊາຊ ນ ເພື່ ອ
ໃຫ ົ້ການບໍລກິານສາທາລະນະແກ່ສງັຄ ມ; ແມ່ນການປະຕບິດັພນັທະ ຂອງຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
ໜື່ ງໃນພນັທະ 5 ຮ່ວມຂອງຄ ນນະຄອນຫລວງ (ຮ່ວມສ ົ້າງສາພດັທະນາ, ຮ່ວມແກ ົ້ໄຂບນັຫາ...) ແລະ 
ເພື່ ອບນັລ ໃຫ ົ້ໄດ ົ້ບນັດາຄາດໝາຍໃຫຍ່ ທີ່ ໄດ ົ້ກໍານ ດໄວ ົ້ໃນມະຕກິອງປະຊ ມໃຫຍ່ຄັ ົ້ງທ ີVI ແລະ ແຜນ
ພດັ ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ 5 ປີຄັ ົ້ງທ ີ VIII (2016-2020) ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ເປັນ
ການບ ກທະລ  ທາງດ ົ້ານຈນິຕະນາການ, ການພດັທະນາຕ ວເມອືງ ຊ ມຊ ນໃໝ່ທີ່ ສວີໄິລ, ພຈິະລະນາ
ຖານະການເງນິ ຂອງເມອືງຫລວງ, ຕ ວເມອືງໃຫຍ່ ຕາມຫລກັການເອ າຕ ວເມອືງລ ົ້ຽງຕ ວເມອືງ, ເອ າ
ສາທາລະນະຊ ນ ແກ ົ້ໄຂບນັຫາຂອງຊ ມຊ ນ. 
 


