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ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ ແລະ ຮອບດາ້ ນຂອງ
ເມອງບີ່ ແຕນ ເປົ້າໝາຍຕນຕ
ົ້ ແມນ
ີ່ ເພີ່ ອເປັນເຄີ່ ອງມໃຫແ
້ ກກ
ີ່ ານຄມ
້ ຄອງ, ການຕ ັດສິນໃຈໃນການວາງ
ແຜນພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະການລ ົງທຶນດາ້ ນຕາີ່ ງໆໃຫມ
້ ຄວາມຖກຕອ
້ ງ, ການນາໃຊຊ
້ ັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ການຄມ
້ ຄອງສິີ່ ງແວດລອ
້ ມ ຕອ
້ ງຕອບສະໜອງໃຫແ
້ ກກ
ີ່ ານພັດທະນາແບບຕີ່ ເນີ່ ອງ
ແລະ ຍນຍ ົງເຊັີ່ ນ:
້ າ-ນາພາຂນເມ
1) ການຊນ
ັ ້ ອງ, ກມ
ີ່ ບາ້ ນ, ບາ້ ນ ແລະ ຂະແຫນງການ ດາ້ ນການລງົ ທຶນ ໃນພ້ນ
ທີ່ ສະເພາະໃດໜຶີ່ ງ ແລະ ປະເພດກິດຈະກາ ຫລ ໂຄງການທີ່ ໄດກ
້ ານ ົດໄວໃ້ ນແຜນດາເນນງານຂອງ
ບາ້ ນ, ກມ
ີ່ ບາ້ ນ, ຂະແຫນງການ ແລະ ຂອງເມອງໂດຍອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ
ແຫງີ່ ຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງເມອງວາງອອກ, ສະໜອງກອບໜາ້ ວຽກໃຫສ
້ ອດຄອ
ີ່ ງກ ັບພາລະ
ບ ົດບາດ ການຄມ
້ ຄອງຂອງຂະແໜງການທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
້ ງ ຂອງເມອງ ແລະ ແຂວງ.
2) ເຮັດໜາ້ ທີ່ ປະເມນຜນ
ົ ດາ້ ນການພັດທະນາໃນແຕລ
ີ່ ະໄລຍະ ຕີ່ ກ ັບໂຄງການ, ແຜນການທີ່ ສະ
ເໜມາ ແລະການປະເມນຜນ
ົ ຕີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
້ ມດາ້ ນທາມະຊາດ, ການນາໃຊທ
້ ີ່ ດິນ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ແບບ
ຍດທະສາດໃຫແ
້ ກບ
ີ່ ັນດາແຜນງານ ແລະແຜນການທີ່ ໄດກ
້ ານ ົດໄວ.້
3) ດຶງດູດການລ ົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາີ່ ງປະເທດ ໂດຍຜາີ່ ນການສະໜັບສະໜູນ, ການຄນຄວ
າ້
ົ້
ແລະ ສິີ່ ງຈູງໃຈຕາີ່ ງໆ ຕີ່ ກ ັບການລ ົງທຶນໃນພ້ນທີ່ ໃດໜຶີ່ ງ ເພີ່ ອຮ ັບປະກ ັນຊວິດການເປັນຢູຂ
ີ່ ອງປະຊາ
ຊ ົນບ ັນດາເຜົີ່ າໃຫມ
ັ ້ ເພີ່ ອປົກປັກຮ ັກສາມລະ
້ ຄວາມຢູດ
ີ່ ກິນດຢາີ່ ງໜັກແໜນ
້ ແລະຍນຍ ົງ. ພອ
້ ມກ ັນນນ,
ດ ົກທາງດາ້ ນວ ັດທະນະທາ, ທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
້ ມ ທີ່ ມຄນຄາີ່ ໃຫກ
້ າ້ ວໄປສູກ
ີ່ ານພັດທະນາ
ແບບຍນຍ ົງ.
4) ຊວ
ີ່ ຍໃຫນ
້ ັກລ ົງທຶນມຄວາມສະດວກ ເຂົ້າມາລງົ ທຶນຢາີ່ ງເໝາະສ ົມ ເພີ່ ອນາສະເໜໂຄງການພັດ
ທະນາທີ່ ມຜ ົນດຕີ່ ບາ້ ນ, ກມ
ພັດທະນາການປະ
ີ່ ບາ້ ນ ແລະ ເມອງ ໂດຍນາໃຊພ
້ າສາທີ່ ເຂົ້າໃຈງາຍ,
ີ່
ສານງານລະຫວາີ່ ງຂນເທິ
ງ ແລະ ທອ
ັ້
້ ງຖິີ່ ນ.

ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
ັງ?
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາແມນຫຍ
ີ່
ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ

ແມນການວາງແຜນໂຄງລ
າີ່ ງພ້ນຖານ
ີ່

ດາ້ ນກາຍະພາບຮອບດາ້ ນ ທີ່ ດກວາີ່ ແລະເໝາະສ ົມທີ່ ສດ ສາລບ
ັ ຂອບເຂດການປົກຄອງ, ເຂດພິເສດ
, ແລະ ຫົວຫນວ
ີ່ ຍດາ້ ນທີ່ ດິນ ຕ ົວຢາີ່ ງ: ສິີ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກດາ້ ນການຂ ົນສີ່ງົ (ເສັ ້ນທາງ, ທາງ
ລ ົດໄຟ, ສະໜາມບິນ, ສະຖານຂ ົນສີ່ງົ ໂດຍສານ, ທາີ່ ເຮອ), ໂຮງງານ, ນິຄ ົມອດສາຫະກາ, ສາງສິນ
ຄາ້ , ບີ່ ແຮ,ີ່ ພະລງັ ງານ, ສິີ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ ສາລບ
ັ ທີ່ ພັກອາໃສ ຕິດພັນກ ັບການຂະຫຍາຍຕ ົວ
້ ຂອງປະຊາກອນ. ການການ ົດ
ຂອງການພັດທະນາທາງດາ້ ນເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ ແລະ ການເພ້ມຂຶນ
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ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາເປັນແຜນໄລຍະຍາວ ແລະ ເປັນບອ
ີ່ ນອງໃຫແ
້ ກ ີ່ ການວາງ
ແຜນຍດທະສາດໃນການພັດທະນາໄລຍະກາງ, ແຜນພັດທະນາເສຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ 5 ປ, ແຜນການ
ລ ົງທຶນ ແລະ ແຜນປະຕິບ ັດປະຈາປ.
1. ບ ົນພ້ນຖານນະໂຍບາຍ – ການນາໃຊນ
້ ະໂຍບາຍ (ບີ່ ແມນການວາງແຜນ).
ີ່
2. ຈດປະສ ົງ - ການ ົດການນາໃຊທ
ັ ສະນະທາງຊວະ-ກາຍະພາບ (ບີ່
້ ີ່ ດິນ ບ ົນພ້ນຖານຄນລກ
້ ົງໄສ”).
ແມນການເມ
ອງ & “ບີ່ ມຂສ
ີ່
3. ສ ົມດູນ:

ສີ່ງົ ເສມຄວາມສ ົມດູນ

ລະຫວາີ່ ງການປ້ອງກ ັນສະພາບແວດລອ
້ ມ

ແລະ

ການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ.
້ າກ ັດສາ
4. ໃຫຄ
້ າແນະນາສາລ ັບນ ັກວາງແຜນ, ນ ັກລງົ ທຶນ, ການນາ ກຽີ່ ວກ ັບທາີ່ ແຮງ ແລະ ຂຈ
ລ ັບການລ ົງທຶນ.
5. ໂປີ່ງໄສໃນການວາງແຜນ ແລະ ຕ ັດສິນໃຈ.
6. ງາຍດາຍ,
ສະດວກໃນການນາໃຊ ້ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມສອດຄອ
ີ່
ີ່ ງໃນການປະຕິບ ັດ.

ຈດປະສ ົງ:
•

ເພີ່ ອສະແດງໃຫເ້ ຫັນພາບລວມ ຂອງການພັດທະນາໃນພ້ນທີ່ ເຊັີ່ ນວາີ່ : ເມອງ, ແຂວງ ຫຼ ປະ
ເທດ.

•

ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາເປັນແຜນຍດທະສາດການພັດທະນາໄລ
ຍະຍາວ (ສາລບ
ັ 20-30 ປ).

ໜາ້ ທີ່ ຫຼກ
ັ ຂອງການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ:
ແມນເພ
ີ່ ີ່ ອພັດທະນາໂຄງລາີ່ ງທີ່ ສ ົມເຫດສ ົມຜ ົນ,

້ າກ ັດ
ເພີ່ ອຢັບຢັງ/ຈ

ຜນ
ົ ກະທົບສວ
ີ່ ນເກນ

ຂອງບກຄ ົນ ຕີ່ ຜ ົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊມຊ ົນ, (ປະເດັນດງີ່ ັ ກາີ່ ວນ ້ ຈະນາໄປສູກ
ີ່ ານວາງແຜນແບບມ
ສວ
ແລະ ພ້ນ
ົ້
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ ເຊິີ່ ງກຽີ່ ວພັນກ ັບລະບ ົບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາີ່ ງໆ). ເງີ່ ອນໄຂຕນຕ
້ ນ
ຖານ ສາລ ັບການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
ູ ການແບງີ່ ເຂດດິນ ແລະ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ ແມນຂ
ີ່ ມ
ວາງແຜນນາໃຊທ
້ ີ່ ດິນ ເພາະວາີ່ ການວາງແຜນພັດທະນາເຂດແຄວນ
້ , ຕ ົວເມອງ ແມນກ
ີ່ ຽີ່ ວພັນກ ັບການ
ນາໃຊທ
້ ີ່ ດິນ ທີ່ ສະແດງໃນຮູບແບບພູມສ ັນຖານ.
ແມນການນ
າໃຊ ້ ແຜນການນາໃຊທ
ີ່
້ ີ່ ດິນ

ສາລບ
ັ ຕ ົວເມອງ ແລະ ຊ ົນນະບ ົດ ເພີ່ ອສະໜັບສະ

ໜູນການວາງແຜນ ແລະ ການນາໃຊຊ
້ ັບພະຍາກອນດາ້ ນກາຍະພາບທີ່ ດກວາີ່ ໂດຍອງໃສ ີ່ ແຜນນາ
ໃຊທ
້ ີ່ ດິນ ແລະ ການຮ ັບປະກ ັນສິດດາ້ ນທີ່ ດິນ, ຕອບສະໜອງກອບ ແລະ ພ້ນຖານສາລ ັບການວາງ
ແຜນພັດທະນາໂຄງລາີ່ ງທີ່ ດກວາີ່ , ສາມາດປະຕິບ ັດໄດແ
້ ບບມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມກ ັບຫຼ າຍພາກສວ
ີ່ ນ, ສະໜັບ
ສະໜູນ/ສີ່ງົ ເສມການອະນລກ
ັ ສະພາບແວດລອ
້ ມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍາວນານ, ຊວ
ີ່ ຍໃນການ
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
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ຈ ັດສ ັນ,

ການ ົດການລ ົງທຶນໃຫສ
້ ອດຄອ
ີ່ ງ

ແລະ

ສາມາດການ ົດການພັດທະນາໄລຍະຍາວໃຫ ້

ສອດຄອ
ີ່ ງກ ັບການນາໃຊທ
້ ີ່ ດິນແບບຍນຍ ົງ.
ສາລບ
ບ ັດໂດຍພາກລ ັດ, ການມສວ
ັ ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ ແມນປະຕິ
ີ່
ີ່ ນ
ຮວ
ີ່ ມຂອງເອກະຊ ົນຍ ັງມໜອ
້ ຍ,

ມາດຖານຂອງແຜນຍ ັງບີ່ ທັນໄດອ
້ ງໃສພ
ີ່ ້ນຖານດາ້ ນຄວາມຍນຍ ົງທີ່

ສ ົມບູນແບບເທີ່ ອ. ຂນຕອນ
ແລະ ມິຕິທາງດາ້ ນພ້ນທີ່ ຍ ັງບີ່ ທັນຖກນາໃຊຢ
ັ້
້ າີ່ ງເຕັ ມສວ
ີ່ ນ ເຊິີ່ ງອາດ
ນາໄປສູຜ
ີ່ ົນກະທົບບາງມິຕິ

(ການອະນລກ
ັ ຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ,

ສະຖານທີ່ ທາງປະຫວ ັດສາດ

້ ນ
ແລະ ມູນມລະດ ົກທາງວ ັດທະນະທາ...). ນອກຈາກນນ,
ູ ກຽີ່ ວກ ັບ ສິດຄມ
ັ ້ ຂມ
້ ຄອງທີ່ ດິນ ໃນປັດຈບ ັນ
ແລະ ອະນາຄ ົດ ລວມທັງແຜນນາໃຊທ
້ ີ່ ດິນຍ ັງບີ່ ທັນຖກນາໃຊ,້

ຊ ັບພະຍາກອນທີ່ ມ/ທີ່ ຕອ
້ ງການ, ຜູມ
້

ສວ
ການບລິຫານ
ັ້
ີ່ ນໄດ ້ ສວ
ີ່ ນເສັຍໃນຂະບວນການ (ລວມທັງພາກເອກະຊ ົນ), ການຈ ັດແບງີ່ ຂນຕອນ,
ແຜນ,

ຄວາມສາມາດຂອງອ ົງການໃນການປະຕິບ ັດແຜນ

ຍ ັງບີ່ ທັນໄດມ
້ ການພິຈາລະນາຢາີ່ ງເຕັ ມ

ສວ
ີ່ ນ.
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ສະພາບລວມຂອງເມອງ: ແຜນທີ່ ການປົກຄອງ:
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ເມອງບີ່ ແຕນ

ເປັນເມອງໃຕສ
້ ດຂອງແຂວງໄຊຍະບູລ

ຫາີ່ ງຈາກເທດສະບານແຂວງມາທາງ

ທິດໃຕ ້ 239 ກມ, ໄດກ
້ ານ ົດການພັດທະນາຕາມຂ ົງເຂດດງີ່ ັ ນ ້ : ມ 1ເທດສະບານ , 1 ກມ
ີ່ ບາ້ ນ , 5
ບາ້ ນພັດທະນາ

ແລະ

1

ບາ້ ນສາມສາ້ ງ.

້ ທີ່ ທັງຫມ ົດ
ເມອງບີ່ ແຕນມເນອ

1,176

ຕາຕະລາງ

້ ທີ່ ປີ່າປ້ອງກ ັນມ 70,979 ເຮັກຕາ ແລະ ປີ່າຜະລິດ 16,393 ເຮັກຕາ. ສະພາບອາ
ກິໂລແມັດ. ເນອ
ກາດຢູເີ່ ມອງບີ່ ແຕນ ມລກ
ັ ສະນະຊມ
ີ່ ເຢັນ ອນນະພູມສະເລຍ
ີ່
35°C),

29°C (ຕາີ່ ສດ 12°C, ສູງສດ

້ ທີ່ ດິນທາການຜະລິດທີ່ ເ
ສະເລຍ
ົ ແມນ
ີ່ ປະລິມານນ ້າຝນ
ີ່ 120,89 ມມ/ປ; ເປັນເມອງທີ່ ມເນອ

ໝາະສ ົມແກກ
ໝາກງາ) ແລະ
ົ້
ີ່ ານປູກຝ ັງ (ເຂົ້າ ແລະ ພດສິນຄາ້ : ສາມລ, ໝາກເດອນ, ມ ັນຕນ,
ລຽ້ ງສ ັດໃຫຍ ີ່ (ງ ົວ, ຄວາຍ); ມເສັ ້ນທາງເຂົ້າຫາບາ້ ນສວ
ີ່ ນຫຼ າຍໄດ ້ 2 ລະດູ, ມແຫຼງີ່ ທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວທາມະ
້ ົກຕາດ, ມປະກ ົດແຮທ
ຊາດເຊັີ່ ນ: ນາຕ
ີ່ າດທີ່ ມຄາີ່ ຫຼ າຍຈດ, ມຊາຍແດນຕິດກ ັບປະເທດໄທ ເຊິີ່ ງເປັນ
ເງີ່ ອນເຮັດໃຫກ
້ ານຫັນຊາຍແດນເປັນຈດເຊີ່ ອມຕີ່ ທາງດາ້ ນການຄາ້ ແລະ ການລງົ ທຶນ, ການສີ່ງົ ອອກນາເຂົ້າ ສິນຄາ້ .
ເມອງບີ່ ແຕນມຊາຍແດນຕິດຈອດກ ັບບ ັນດາເມອງຕາີ່ ງໆ ແລະປະເທດເພີ່ ອນບາ້ ນຄ:
-

ທິດເໜອ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກ ັບເມອງແກນ
ີ່ ທາ້ ວ.

-

ທິດໃຕ ້ ແລະ ທິດຕາເວັນຕ ົກຕິດກ ັບ 3 ແຂວງຂອງລາດສະອານາຈ ັກໄທ (ເລຍ, ອຕຣາດິດ
ແລະ ຜິດສະນໂລກ).
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ອ ັດຕາການປົກຫມ
້ :
້ ທີ່ ປົກຫມ
້ ທີ່ ທັງໝ ົດ.
ທົີ່ ວເມອງມເນອ
້ ກວມເອົ າ 60% ຂອງເນອ

ແຜນທີ່ ການປົກຫມ
້ ຂອງພດ:
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ພົນລະເມອງ:
ແຜນທີ່ ປະຊາກອນ:
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ເມອງບີ່ ແຕນ ປະກອບມ 28 ບາ້ ນ, ມ 3,665 ຄ ົວເຮອນ, ມພົນລະເມອງທັງໝ ົດ 18,737
ຄ ົນ, ຍິງ 9,447 ຄ ົນ ແລະ ປະກອບມ 3 ຊ ົນເຜົ າ: ເຜົີ່ າລາວ, ກຶມມ ແລະ ມງ.
ົ້
ແຜນທີ່ ຄວາມທກຍາກ:
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ພ້ນຖານໂຄງລາີ່ ງ:
ແຜນທີ່ ພ້ນຖານໂຄງລາີ່ ງ:
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ປະຈບ ັນໂຄງລາີ່ ງພ້ນຖານຊ ົນນະບ ົດກາລງັ ໄດຮ
້ ັບການພັດທະນາເທີ່ ອລະກາ້ ວ ແລະ ສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງໝ ົດທກບາ້ ນ ເປັນຕນ:
ົ້ ໂຮງຮຽນ, ສກສາລາ, ນ ້າປະປາຊມຊ ົນ, ນ ້າລິນ . ເສັ ້ນທາງເຊີ່ ອມຕີ່ ລະ
ຫວາີ່ ງບາ້ ນຫາບາ້ ນໄດຮ
້ ັບການກີ່ ສາ້ ງ, ສອ
້ ມແປງ ແລະ ຍ ົກລະດ ັບທາງປູຢາງເທີ່ ອລະກາ້ ວ. ການ
້ ລະຫວາີ່ ງບາ້ ນຫາບາ້ ນ, ອອກສູຕ
ຄ ົມມະນາຄ ົມມຄວາມສະດວກຫຼ າຍຂຶນ
ີ່ າີ່ ງເມອງ, ຕາີ່ ງແຂວງ ແລະ
ຕາີ່ ງປະເທດ. ນອກຈາກນນ,
ວຽກງານນ ້າປະປາກີ່ ໄດມ
ັ້
້ ການກີ່ ສາ້ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຄາີ່ ຍໃຫແ
້ ກ ີ່
ປະຊາຊ ົນໄດຊ
້ ົມໃຊໃ້ ນຂອບເຂດເທດສະບານເມອງ, ຕະຫຼ າດພາຍໃນເມອງໄດຮ
້ ັບການປັບປງ ແລະ
້ ັບດຂຶນ
້ ກວາີ່ ເກົີ່ າ.
ກີ່ ສາ້ ງ ສາມາດເຮັດໃຫກ
້ ານແລກປີ່ຽນຊ-້ ຂາຍ ສິນຄາ້ ນ ັບມນ
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ແຜນທີ່ ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາຂອງເມອງ:
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ການຈ ັດແບງີ່ ຊນການຊ
ັ້
ົມໃຊ:້
-

ອງຕາມກ ົດໝາຍ ວາີ່ ດວ
້ ຍປີ່າໄມ ້ ສະບ ັບປັບປງ ເລກທ 13/ສພຊ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນ
ທ 09 ພະຈິກ 2005.

-

ອງຕາງກ ົດໝາຍ ວາີ່ ດວ
້ ຍທີ່ ດນ ສະບ ັບປັບປງ ເລກທ 04/ສພຊ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນ
ທ 21 ຕລາ 2003.

-

ອງຕາມກ ົດໝາຍ ວາີ່ ດວ
້ ຍກະສິກາ ເລກທ 01/98 ສພຊ, ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທ
10/10/1998.
ທິມງານແຜນງານ ຮວ
ີ່ ມກ ັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົ ທຶນ ແຂວງໄຊຍະບູລ ໄດລ
້ ົງ

ເຮັດວຽກເພີ່ ອປຶ ກສາຫາລ ແລະ ຕ ົກລ ົງເອກະພາບໃນເບ້ອງຕນກ
ົ້ ຽີ່ ວກ ັບນະໂຍບາຍການຈ ັດແບງີ່ ດິນປາ
ີ່ ຮວ
ີ່ ມກ ັບພະແນກຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
້ ມ ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ
ປາ
ີ່ ໄມ;້ ຈາກນນັ ້ ໃນວ ັນທ

19-20 ເມສາ 2016 ກີ່ ໄດຈ
້ ັດກອງປະຊມປຶ ກສາຫາລ ເພີ່ ອເປັນເອກະ

້ ຢູທ
ພາບກຽີ່ ວກ ັບນະໂຍບາຍ ຂນແຂວງຂຶ
ນ
ັ້
ີ່ ີ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ແຂວງໄຊຍະບູລ.
ກອງປະຊມໄດເ້ ຫັ ນດຈ ັດແບງີ່ ເຂດການນາໃຊອ
້ ອກເປັນ 5 ເຂດ ແລະ ໃນວ ັນທ 3 ພຶດສະພາ 2016
ກີ່ ໄດຈ
ເພີ່ ອເຜຍແຜຜ
ແລະ ໄດເ້ ຫັ ນດເປັນ
ັ ້ ອງຂນ
ຶ້
ົ ຂອງກອງປະຊມຂນແຂວງ
ັ້
້ ັດກອງປະຊມຂນເມ
ີ່ ນ
ເອກະພາບໃນການຈ ັດແບງີ່ ເຂດການນາໃຊອ
້ ອກເປັນ 5 ເຂດ: ເຂດຫວງຫາ້ ມເດັດຂາດ, ເຂດຈາກ ັດ
ການນາໃຊ ້ (ເຂດກ ັນຊ ົນ), ເຂດນາໃຊແ
້ ບບຄວບຄມ, ເຂດນາໃຊແ
້ ບບປະເພນ ແລະ ເຂດນາໃຊ ້
ອະເນກປະສ ົງ. ສາລ ັບການຈ ັດແບງີ່ ເຂດແມນໄດ
ເ້ ຫັ ນດນາໃຊສ
ີ່
້ າມປັດໃຈພ້ນຖານຄ: ລະດ ັບຄວາມສູງ
, ຄວາມຄອ
້ ຍຊ ັນ ແລະ ອ ັດຕາການປົກຫມ
້ ຂອງພດ ເພີ່ ອເປັນພ້ນຖານການຈ ັດແບງີ່ ເຂດ.
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ການຈ ັດລະດ ັບຄວາມສູງ:
ແຜນທີ່ ສະແດງລະດ ັບຄວາມສູງ

ເຄື່ອງໝາຍ:
0 – 350 ແມັດ
350 – 500 ແມັດ
500 – 700 ແມັດ
700 – 1000 ແມັດ
>=1000 ແມັດ ຂື້ນໄປ
ປະເພດ

ລະດ ັບສູງ (ມ)

ລາຍລະອຽດ

I

0 - 350

ທົີ່ ງພຽງໃຫຍ ີ່ 1

II

350 - 500

ທົີ່ ງພຽງໃຫຍ ີ່ 2

III

500- 700

ທົີ່ ງພຽງນອ
້ ຍເຂດພູດອຍ

IV

700 - 1000

ພູພຽງ

V

>= 1000

ເຂດພູດອຍ
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ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ການຈ ັດລະດ ັບຄວາມຄອ
້ ຍຊ ັນ:
ແຜນທີ່ ສະແດງລະດ ັບຄວາມຄອ
້ ຍຊ ັນ

ເຄື່ອງໝາຍ:
0 – 5 ອົງສາ
5 – 15 ອົງສາ
15 – 25 ອົງສາ
25 – 35 ອົງສາ
>=35 ອົງສາ ຂື້ນໄປ
ປະເພດ

ຄວາມຄອ
້ ຍຊ ັນ %

ຄວາມຄອ
້ ຍຊ ັນ (ອ ົງສາ)

I

0-12

0 -5

II

13-36

5.85-16

III

37-45

16.65-20

IV

46-60

20.7-27

V

≥60

≥27
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ການຈ ັດແບງີ່ ເຂດ:

ເຂດ
ເຂດນາໃຊອ
້ ະເນກປະສ ົງ
ເຂດໃຊຕ
້ າມປະເພນ
ເຂດນາໃຊແ
້ ບບຄວບຄມ
ເຂດຈາກ ັດການໃຊ(້ ກ ັນຊ ົນ)
ເຂດຫວງຫາ້ ມເດັດຂາດ
Page 16 of 40

ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ແຜນທີ່ ທາີ່ ແຮງ:
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ຈາກຜ ົນການລ ົງຈ ັດກອງປະຊມແບບມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ
ກ ັບຊາວບາ້ ນຢູໃີ່ ນສີ່ ຈດ (ເຂດບາ້ ນບີ່ ແຕນ, ເຂດເມອງຮາ
ແລະ ເຂດນາບ ົງເໜອ) ເຊິີ່ ງມບາ້ ນເຂົ້າຮວ
ີ່ ມທັງໝ ົດ 19
ບາ້ ນ ເຫັ ນວາີ່ ເມອງບີ່ ແຕນ ນອກຈາກຈະເປັນເມອງທີ່ ມ
ທາີ່ ແຮງໃນການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ລຽ້ ງສ ັດແລວ
້ ຍ ັງມ
ທາີ່ ແຮງຫຼ າຍດາ້ ນທີ່ ເປັນເງີ່ ອນໄຂໃຫແ
້ ກກ
ີ່ ານພັດທະນາໃນ
້
ອານາຄ ົດ ແລະ ທາີ່ ແຮງທີ່ ພົນເດັີ່
ນກວາີ່ ໝູໄີ່ ດແ
້ ກ ີ່ ເຄີ່ ອງປີ່າ
ຂອງດ ົງ (ເປອກຂະຫຍ ັນ, ໝາກຂາມໂຄກ, ໜີ່ ບນ
ີ່ , ຫວາຍ
, ຜ ັກຫວານ, ເຫັ ດ) ເຊິີ່ ງກະຈາຍຢູໃີ່ ນ 4 ເຂດ (ເຂດ 1,
2,

3

ແລະ

ເພີ່ ອນບາ້ ນ

4)

(ໄທ)

ເພີ່ ອເປັນສິນຄາ້ ສີ່ງົ ອອກຂາຍປະເທດ
ແລະ

ເປັນອາຫານ;

ມສ ັດປີ່າຫຼ າຍ

ຊະນິດເຊັີ່ ນ: ເຍອງ, ຟານ, ເມຍ, ລິງ, ຄາີ່ ງ, ເຕົີ່ າ, ແລນ,
ໝ ແລະ ປູລູ (ເຂດ 1 ແລະ 2); ມປາ
ີ່ ໄມ ້ ແລະ ໄມປ
້ ອ
ີ່ ງ
ອດ ົມສ ົມບູນໂດຍສະເພາະແມນຢູ
ີ່ ເີ່ ຂດ 1, 2, 3 ແລະ 4;
ມແຫຼ ງີ່ ທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວທາມະຊາດຫຼ າຍແຫງີ່ ເຊັີ່ ນ:

້ ົກຕາດ
ນາຕ

້
ີ່ ເຊິີ່ ງເປັນທາີ່ ແຮງ
ຕາດຮາ, ຕາດສະແນນ ແລະ ນາອອກບ
ໃນການພັດທະນາເປັນແຫຼ ງີ່ ທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວໄດໃ້ ນອານາຄ ົດ; ມບ
ແຮ ີ່ ແລະ ບເກອ ເຊິີ່ ງເປັນສິນຄາ້ ສີ່ງົ ອອກ ແລະ ສາ້ ງລາຍ
ຮ ັບໃຫແ
້ ກປ
ີ່ ະຊາຊ ົນໄດຫ
້ ຼ າຍສ ົມຄວນໃນແຕລ
ີ່ ະປ; ມແມນ
ີ່ ້າ
້
ີ່ ຫຼ າຍສາຍເຊິີ່ ງເປັນທາີ່ ແຮງສາລບ
ນາອອກບ
ັ ສາ້ ງ

ແລະ

ຊ ົນລະປະທານຂະໜາດນອ
້ ຍເພີ່ ອສະໜອງນ ້າໃຫແ
້ ກກ
ີ່ ານ
້
ຜະລິດ ແລະ ມແຫຼ ງີ່ ນາສາມາດສ
າ້ ງເຂີ່ ອນໄຟຟ້າຂະໜາດ
້ າ).
ນອ
້ ຍໄດ ້ (ນາຮ

ບ ັນຫາ:
ນອກຈາກທາີ່ ແຮງທີ່ ກາີ່ ວມາຂາ້ ງເທິງ,

ເມອງບີ່ ແຕນຍ ັງມບ ັນຫາ

ີ່ ັ ກາີ່ ວຫລດລ ົງ
ຫຼ າຍດາ້ ນເຊິີ່ ງຈະຕອ
້ ງໄດສ
້ ບຕີ່ ແກໄ້ ຂເພີ່ ອເຮັດໃຫບ
້ ັນຫາດງ
້ ເຊງ. ສາລບ
ເທີ່ ອລະກາ້ ວ ແລະ ກາ້ ວໄປຫາການແກໄ້ ຂຢາີ່ ງຊນ
ັ ບ ັນຫາທີ່
້ ຫຼ າຍກວາີ່ ໝູແ
້ ຢູີ່
ມ ັກເກດຂຶນ
ເຊິີ່ ງເກດຂຶນ
ີ່ ຕລ
ີ່ ະປໄດແ
້ ກ:ີ່ ໄຟໄໝລ
້ າມປາ
ີ່
ທົີ່ ວໄປໃນ 4 ເຂດ (ເຂດ 1, 2. 3 ແລະ 4); ມການລ ັກລອບເຂົ້າໄປຕ ັດ
ໄມໃນເຂດ
2, 3 ແລະ 4; ປະຊາຊ ົນໃຊສ
້
້ ານເຄມ ແລະ ຢາຂາ້ ຫຍາ້ ສາ
ລ ັບການຜະລິດ

ຢູໃີ່ ນໃນເຂດທ

4

ແລະ

5;

ມການເຂົ້າໄປຖາງປາ
ີ່

້ ທີ່ ຂອງຊາວບາ້ ນຢູໃນເຂດທ 3 ແລະ 4; ນອກຈາກນນັ ້
ຂະຫຍາຍເນອ
້ ນ,
ຍ ັງມການລຽ້ ງສ ັດຢູເີ່ ຂດຊາຍແດນ (ບາ້ ນໜອງປາຈດ, ບາ້ ນນາດ
ນາ
ັ້
ບ ົງໃຕ,້ ຂອນແກນ
ີ່ ); ມການລ ັກລອບຊອ
໋ ດປາ ເຂດ ແກງ້ ວ ັງມ ົນ-ແກງ້
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ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ໂຕນ); ເສັ ້ນທາງລະຫວາີ່ ງບາ້ ນຫາບາ້ ນພົບຄວາມຫຍງ້ ຍາກໃນລະດູຝ ົນ; ມນ ້າຖວ
້ ມ ແລະ ດິນເຈີ່ ອນ ເຮັດ
ໃຫກ
້ ານສ ັນຈອນຫຍງ້ ຍາກຫຼ າຍ.
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ແຜນທີ່ ບ ັນຫາ:
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ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ນະໂຍບາຍ:
ເຂດທ 1: ເຂດຫວງຫາ້ ມເດັດຂາດ:
ແມນເຂດປ
ີ່
ີ່າໄມຊຶີ່້ ງເປັນບອ
ີ່ ນອາໄສຫາກິນ

ແລະ

ຂະຫຍາຍພັນຕນຕ
ົ້ ຂອງສ ັດ ແລະ ເປັນບອ
ີ່ ນທີ່ ມພັນພດ ທີ່
້ ີ່ ອານຍາດໃຫດ
ໃນເຂດນບ
້ າເນນ

ຫຼ າກຫຼ າຍດ ົກໜາ.

ກິດຈະການປາ
ົ ປາ
ີ່ ໄມ,້ ເກັບກູຜ
້ ະລິດຕະຜນ
ີ່ ໄມ ້ ລວມທັງການ
ເຂົ້າໄປໃນເຂດດງີ່ ັ ກາີ່ ວຢາີ່ ງເດັດຂາດ ໂດຍບີ່ ໄດຮ
້ ັບອານຍາດ.
ການເຄີ່ ອນຍາ້ ຍພັນພດ, ພັນສ ັດ ກີ່ ບີ່ ອານຍາດເຊັີ່ ນດຽວກ ັນ.
້ ະກອບມດິນປະເພດຕາີ່ ງໆດງ
ີ່ ັ ນ:້
ໃນເຂດນປ
-

ດິນປີ່າໄມທ
້ ີ່ ສ ົມບູນ.

-

ດິນວ ັດທະນະທາ.

-

້
ດິນແຫຼງີ່ ນາ.

-

ຖກາມະສິດໂດຍລດ
ັ .

ສິີ່ງທີ່ ອານຍາດເຮັດໄດ:້
-

ປູກປີ່າ

-

ຄນຄວ
າ້ ທົດລອງທາງດາ້ ນຊວະສາດ-ຊວະພາບ.
ົ້

-

ດິນວ ັດທະນະທານາໃຊເ້ ປັນສະຖານທີ່ ທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວ ແລະ ວ ັດ.

ສິີ່ງທີ່ ບີ່ ອານຍາດໃຫເ້ ຮັດ:
-

ບີ່ ອານຍາດໃຫດ
ົ ກະທົບຕີ່
້ າເນນກິດຈະກາໃດໆທີ່ ສີ່ງົ ຜນ
ໂຄງສາ້ ງທາມະຊາດຂອງທີ່ ດິນ ແລະ ປີ່າໄມ.້

-

ບີ່ ສາມາດຈ ັດສ ັນເປັນກາມະສິດສວ
ີ່ ນຕ ົວ, ເອກະຊ ົນ,
ເອກະເທດ, ລວມໝູໄີ່ ດ.້

ເຂດທ 2: ເຂດຈາກ ັດການນາໃຊ ້ (ເຂດກ ັນຊ ົນ):
ເປັນເຂດເຊີ່ ອມຕີ່

ຢູອ
ີ່ ອ
້ ມແອມ
້ ເຂດປອ
້ ງກ ັນສູງສດ,

ອະນຍາດໃຫເ້ ຂົ້າໄປໄດ ້ ແບບຈາກ ັດເຊັີ່ ນ: ການເກັບເຄີ່ ອງປາ
ີ່
ຂອງດ ົງເພີ່ ອບລິໂພກ.
ແລະ

ເຂດນເ້ ປັນເຂດທີ່ ຢູອ
ີ່ າໄສຂອງສ ັດປີ່າ

້ ີ່ ສາຄ ັນ.
ແຫຼ ງີ່ ຍອດນາທ

້ ະກອບມດິນປະເພດ
ໃນເຂດນປ

ຕາີ່ ງໆດງີ່ ັ ນ:້
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ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

-

ດິນປາ
ີ່ ໄມ.້

-

ດິນບລິເວນນ ້າ.

-

ດິນວ ັດທະນະທາ.

-

ຖກາມະສິດໂດຍລດ
ັ .

ສິີ່ງທີ່ ສາມາດເຮັດໄດ:້
-

ປູກປາ
ີ່ .

-

ຄນຄວ
າ້ ທົດລອງທາງດາ້ ນຊວະສາດ-ຊວະພາບ.
ົ້

-

ເກັບເຄີ່ ອງປີ່າຂອງດ ົງເພີ່ ອບລິໂພກ.

ສິີ່ງທີ່ ບີ່ ອານຍາດໃຫເ້ ຮັດ:
-

ບີ່ ອານຍາດໃຫດ
ົ ກະທົບຕີ່ ໂຄງສາ້ ງທາມະຊາດຂອງທີ່ ດິນ ແລະ ປາ
້ າເນນກິດຈະກາໃດໆທີ່ ສີ່ງົ ຜນ
ີ່ ໄມ.້

-

ບີ່ ສາມາດຈ ັດສ ັນເປັນກາມະສິດສວ
ີ່ ນຕ ົວ, ເອກະຊ ົນ, ເອກະເທດ, ລວມໝູໄີ່ ດ.້

ເຂດທ

3:

ເຂດນາໃຊແ
້ ບບຄວບຄມ

ອະນຍາດໃຫມ
ົ້ ີ່າໄມເຊັີ່
້ ການຂດຄນປ
້ ນ:

ການເກັບເຄີ່ ອງ

ປີ່າຂອງດ ົງ ແລະ ຜະລິດຕະຜນ
ນຍ ົງ ແບບມການ
ົ ປີ່າໄມແບບຍ
້
ການຄວບຄມ

(ບີ່ ສີ່ງົ ຜນ
ົ ກະທົບຕີ່ ໂຄງສາ້ ງທາມະຊາດຂອງ

້ , ອະນຍາດ
ປາ
ົ້
ີ່ ໄມ),້ ການຂດຄນໄມ
້ ແລະ ບີ່ ແຮແ
ີ່ ບບຄມເຂັມ
ໃຫມ
ັ ້ ນຖານຢູພ
້ ຊມຊ ົນຕງຖິີ່
ີ່ າຍໃນ ຫລ ບລິເວນເຊັີ່ ນ: ບລິເວນ
້ ະກອບມດິນປະເພດຕາີ່ ງໆດງ
ີ່ ັ ນ:້
ໃກຄ
້ ຽງ. ໃນເຂດນປ
-

ດິນປີ່າໄມ ້ (ປີ່າຟ້ ນຟູ, ປີ່າຜະລິດ)

-

ດິນບລິເວນນາ້

-

ດິນຄ ົມມະນາຄ ົມ

-

ຖກາມະສິດໂດຍລ ັດ

ສິີ່ງທີ່ ສາມາດເຮັດໄດ:້
-

ສາມາດເຮັດກິດຈະກາໄດ ້ ແຕຕ
ີ່ ອ
້ ງໄດຮ
້ ັບອານຍາດຈາກພາກສວ
ີ່ ນກຽີ່ ວຂອ
້ ງ.

-

ປູກປີ່າ.

-

ຕ ັດໄມເພ
້ ີ່ ອປກສາ້ ງໄດ ້ ແຕຕ
ີ່ ອ
້ ງໄດຮ
້ ັບອະນຍາດກອ
ີ່ ນ.

-

້ ທາງ, ແລວໄຟຟາ
ພັດທະນາພ້ນຖານໂຄງລາີ່ ງເຊັີ່ ນ: ເສັນ
້ .
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້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ສິີ່ງທີ່ ບີ່ ອານຍາດໃຫເ້ ຮັດ:
-

ຫາ້ ມລາີ່ ສ ັດປີ່າ.

-

ຫາ້ ມຈູດປາ
ີ່ .

-

ບີ່ ສາມາດຈ ັດສ ັນເປັນກາມະສິດສວ
ີ່ ນຕ ົວ, ເອກະຊ ົນ, ເອກະເທດ, ລວມໝູໄີ່ ດ.້

-

ຫາ້ ມນາໃຊສ
ັ ວິຊາການ.
້ ານເຄມແບບບີ່ ຖກຕອ
້ ງຕາມຫຼ ກ

-

ຫາ້ ມນາໃຊເ້ ຄີ່ ອງມຫາປາແບບດ ັບສູນ.

ເຂດທ 4: ເຂດນາໃຊແ
້ ບບປະເພນ:
ເປັນເຂດປີ່າໄມລ
້ ນ
້ ທສອງ (ປີ່າໃໝ)ີ່ , ປີ່າຟີ່ມ, ທົີ່ ງ
ຫຍາ້ ລຽ້ ງສ ັດ, ການຜະລິດກະສິກາຕາມປະເພນ, ເຂດເຮັດ
ໄຮຄ
ີ່ ົງທີ່

ຫຼ

ເຂດທີ່ ສາມາດຢດຕິການຖາງປາ
ີ່ ເຮັດໄຮແ
ີ່ ບບ

້ ະກອບມດິນປະເພດຕາີ່ ງໆ
ເລີ່ ອນລອຍໄດແ
້ ລວ
້ . ໃນເຂດນປ
ີ່ ັ ນ:້
ດງ
-

ດິນກະສິກາ (ປູກຝງັ , ລຽ້ ງສ ັດ)

-

ດິນຊ ົນລະປະທານ

-

ດິນຄ ົມມະນາຄ ົມ

-

ດິນອດສາຫະກາ

-

ດິນວ ັດທະນະທາ

-

ຖກາມະສິດໂດຍລດ
ັ ແລະ ຊມຊ ົນ

ສິີ່ງທີ່ ສາມາດເຮັດໄດ:້
-

ເຮັດການຜະລິດ ປູກຝ ັງ ແລະ ລຽ້ ງສ ັດໄດ.້

-

ປູກປາ
ີ່ .

-

ສາມາດຈ ັດສ ັນເປັນກາມະສິດສວ
ີ່ ນຕ ົວ, ເອກະຊ ົນ, ເອກະເທດ, ລວມໝູີ່ (ຕອ
້ ງເປັນສ ັນຊາດລາວຕາມ
ກ ົດໝາຍ).

-

ດິນຄ ົມມະນາຄ ົມນາໃຊເ້ ພີ່ ອພັດທະນາທາງ, ຂ ົວ, ນ ້າປະປາ...

-

ເຊົີ່ າ ແລະ ສາປະທານທີ່ ດິນໄດ.້

ສິີ່ງທີ່ ບີ່ ອານຍາດໃຫເ້ ຮັດ:
-

ຫາ້ ມຈູດປີ່າ.

-

ຫາ້ ມບີ່ ໃຫຫ
ັ ປີ່ຽນດິນນາ ເປັນດິນປະເພດອີ່ ນ ກອ
້ ນ
ີ່ ນໄດຮ
້ ັບອະນຍາດຈາກພາກສວ
ີ່ ນກຽີ່ ວຂອ
້ ງ.
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ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

-

ຄ ົນຕາີ່ ງດາ້ ວ, ບີ່ ມສ ັນຊາດ ແລະ ຕາີ່ ງປະເທດ ບີ່ ສາມາດຖກາມະສິດທີ່ ດິນໄດ,້ ແຕມ
ີ່ ສິດເຊົີ່ າ ແລະ ສາ
ປະທານທີ່ ດິນ.

-

ຫາ້ ມນາໃຊສ
ັ ວິຊາການ.
້ ານເຄມແບບບີ່ ຖກຕອ
້ ງຕາມຫຼ ກ

-

ຫາ້ ມນາໃຊເ້ ຄີ່ ອງມຫາປາແບບດ ັບສູນ.

ເຂດທ 5: ເຂດນາໃຊອ
້ ະເນກປະສ ົງ:
ເປັນເຂດທີ່ ໄດມ
້ ການນາໃຊ ້ ແລະ ປຽີ່ ນແປງສາລ ັບ
ຫຼ າຍຮູບແບບຂອງການນາໃຊເ້ ຊັີ່ ນ: ການປູກຝ ັງ, ລຽ້ ງສ ັດ,
ອດສາຫະກາ, ທີ່ ພັກອາໄສ, ການພັດທະນາໂຄງລາີ່ ງ. ໃນ
້ ະກອບມດິນປະເພດຕາີ່ ງໆດງ
ີ່ ັ ນ:້
ເຂດນປ
-

ດິນກະສິກາ (ປູກຝ ັງ, ລຽ້ ງສ ັດ).

-

ດິນຄ ົມມະນາຄ ົມ.

-

ດິນປກສາ້ ງ.

-

ດິນອດສາຫະກາ.

-

ດິນວ ັດທະນາທາ.

-

ຖກາມະສິດໂດຍລ ັດ, ສວ
ີ່ ນຕ ົວ, ເອກະຊ ົນ,
ເອກະເທດ ແລະ ລວມໝູ.ີ່

ສິີ່ງທີ່ ສາມາດເຮັດໄດ:້
-

ເຮັດການຜະລິດ ປູກຝ ັງ ແລະ ລຽ້ ງສ ັດໄດ.້

-

ສາມາດຈ ັດສ ັນເປັນກາມະສິດສວ
ີ່ ນຕ ົວ, ເອກະຊ ົນ, ເອກະເທດ, ລວມໝູີ່ (ຕອ
້ ງເປັນສ ັນຊາດລາວ ຕາມ
ກ ົດໝາຍ).

-

ປກສາ້ ງ.

-

ພັດທະນາພ້ນຖານໂຄງລາີ່ ງ.

ສິີ່ງທີ່ ບີ່ ອານຍາດໃຫເ້ ຮັດ:
-

ຫາ້ ມຫັນດິນນາເປັນດິນປະເພດອີ່ ນ ກອ
ີ່ ນໄດຮ
້ ັບອະນຍາດຈາກລ ັດ.

-

ຄ ົນຕາີ່ ງດາ້ ວ, ບີ່ ມສ ັນຊາດ ແລະ ຕາີ່ ງປະເທດ ບີ່ ສາມາດຖກາມະສິດທີ່ ດິນໄດ,້ ແຕມ
ີ່ ສິດເຊົີ່ າ ທີ່ ດິນ
(ເອກະຊ ົນ ແລະ ລ ັດ), ສາປະທານທີ່ ດິນ (ລ ັດ).

-

ຫາ້ ມນາໃຊຢ
້ າຂາ້ ຫຍາ້ ແບບບີ່ ຖກຕອ
້ ງຕາມຫຼ ັກວິຊາການ.

-

ຫາ້ ມນາໃຊເ້ ຄີ່ ອງມຫາປາແບບດ ັບສູນ.
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ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ດາ້ ນກາຍະພາບ:
ຫອ
້ ງການແຜນການເມອງຕອ
້ ງຖເອົ າແຜນດງີ່ ັ ກາີ່ ວເປັນບອ
ີ່ ນອງ ເພີ່ ອເຜຍແຜໃີ່ ຫບ
້ ັນດາຂະແໜງການ, ອ ົງ
ການຈ ັດຕງພາຍໃນເມ
ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ນາໄປຜນ
ັ້
ັ ຂະຫຍາຍເປັນແຜນພັດທະນາລະອຽດຂອງຂະແໜງການກີ່ ຄ
ແຜນພັດທະນາຕາີ່ ງໆຂອງເມອງ,

ເປັນເອກະສານອາ້ ງອງໃນການພິຈາລະນາອານມ ັດການລງົ ທຶນຢູພ
ີ່ າຍໃນ

ເມອງ ແລະ ເປັນເຄີ່ ອງມໃນການຕິດຕາມ ເພີ່ ອເຮັດໃຫກ
ົ , ຖກຕອ
້ ານລງົ ທຶນມປະສິດທິຜນ
້ ງ ແລະ ເໝາະສ ົມ
ກ ັບສະພາບຕ ົວຈິງຂອງພ້ນທີ່ ເຊັີ່ ນ:
•

ນາໃຊສ
ັ ວາງແຜນຍດທະສາດໄລຍະກາງ.
້ າລບ

•

ນາໃຊເ້ ຂົ້າໃນການວາງແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນສີ່ງົ ເສມການລ ົງທຶນ.

•

ນາໃຊສ
ັ ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມຂອງເມອງ.
້ າລບ

ການນາໃຊກ
້ ານການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາເພີ່ ອການ ົດປະເດັນຮອ
້ ນທາງ
ດາ້ ນທີ່ ດິນ ແລະ ຈດທີ່ ຕອ
້ ງເອົາໃຈໃສ:ີ່
ຕາມການຈ ັດແບງີ່
3 ປະເພດປີ່າ ເຫັ ນວາີ່ ເຂດ
ແກງ້ ໂຈກ

(ເຂດບາ້ ນນາ້

ພຽງ) ແມນໄດ
ຖ
ີ່
້ ກຈ ັດແບງີ່
ເປັນປີ່າປ້ອງກ ັນ
ເປັນແຫຼງີ່ ທາມະຊາດທີ່
ອດ ົມສ ົມບູນເຊັີ່ ນ:

ປາ
ີ່ ໄມ,້

້ າ
ສ ັດປາ
ີ່ ແລະ ແຫຼ ງີ່ ນາສ
ລ ັບເຮັດການຜິລິດຂອງ
ປະຊາຊ ົນ.
ຄວາມຈາເປັນ

ອິງຕາມ
ທາງ

ລ ັດຖະບານເຫັ ນດໃຫມ
ັ ້ ນຖານໃໝສ
ັ ປະຊາຊ ົນຜູທ
້ ການຈ ັດສ ັນໃຫເ້ ປັນເຂດຕງຖິີ່
ີ່ າລບ
້ ີ່ ໄດຮ
້ ັບຜ ົນກະທົບຈາກການ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ. ປະຊາຊ ົນຜູທ
ພັດທະນາ ແລະ ປະຊາຊ ົນຜູທ
້ ີ່ ສະໝ ັກໃຈເຂົ້າໄປດາລງົ ຊວິດຢູໃີ່ ນເຂດດງ
້ ີ່ ຍ ົກຍາ້ ຍເຂົ້າໄປຢູີ່
ີ່ ັ ກາີ່ ວຈະໄດຮ
ເຂດດງ
ັ ຖະບານເຊັີ່ ນ:
້ ັບການເອົ າໃຈໃສຈ
ີ່ າກລດ

ການພັດທະນາພ້ນຖານໂຄງລາີ່ ງ

(ທາງ, ນ ້າ

ປະປາ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ) ແລະ ບກເບກເນອທີ່ ທາການຜະລິດໃຫແ
້ ຕລ
ີ່ ະຄອບຄ ົວ. ເພີ່ ອເປັນການຮ ັກສາ
ສະພາບແວດລອ
ົ ກະທົບໃນໄລຍະຍາວ ແມນມ
້ ມເຂັດດງີ່ ັ ກາີ່ ວ ບີ່ ໃຫເ້ ກດຜນ
ີ່ ຄວາມຈາເປັນ ທີ່ ຈະຕອ
້ ງມການຈ ັດ
ສ ັນທີ່ ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃຫປ
ິ , ປີ່າໄມບ
້ ະຊາຊ ົນໃນເຂດດງີ່ ັ ກາີ່ ວ ເພີ່ ອຄມ
້ ຄອງນາໃຊດ
້ ນ
້ ີ່ ໃຫມ
້ ການບກລກ
ເພີ່ ມຕີ່ ມ.
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ີ່ ໄປ (ການນາໃຊ ້ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍ):
ຂນຕອນຕ
ັ້
ຜາີ່ ນມາບອ
ີ່ ນອງສາລ ັບການວາງແຜນແມນບ
ີ່ ີ່ ທັນແໜນ
້ ໜາ,
ພັດທະນານ ້
ສະນນ,
ັ້

ເປັນຄວາມຕອ
້ ງການຂອງເມອງມາແຕດ
ີ່ ົນນານແລວ
້

ມາຮອດປະຈບ ັນ

ພັດທະນາອີ່ ນໆ

ແມນມ
ີ່ ຄວາມຈາເປັນ,

ແລະ

ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການ
ແຕເີ່ ນີ່ ອງຈາກວາີ່ ມຫຼາຍປັດໃຈຍ ັງບີ່ ພອ
້ ມ

ຍອມຮ ັບເປັນບອ
ີ່ ນອງໄດ ້

ສາລ ັບການວາງແຜນ

ີ່ ັ ກາີ່ ວມນໄດ
ຍອ
ຢ
ັ
້ ນວາີ່ ການການ ົດດງ
້ ອ
້ ນກ ັບຄນໃຫພ
້ ວກເຮົາເຫັ ນໄດກ
້ ຽີ່ ວກ ັບຄວາມສາຄ ັນຂອງ

ອ ົງປະກອບອີ່ ນໆ. ຜາີ່ ນມາການລງົ ທຶນປູກ, ລຽ້ ງ ແມນມ
ົ ໄດຮ
ີ່ ການລງົ ທຶນສູງຜນ
້ ັບນອ
້ ຍ ຍອ
້ ນພວກເຮົາບີ່ ທັນ
ເຂົ້າໃຈໃນການນາໃຊເ້ ຂດທີ່ ເໝາະສ ົມ ແລະ ມການບກລກປາ
ີ່ ໄມ.້
-

້ ນ
ການຮ ັກສາຂມ
ູ
ແລະ ການສາ້ ງຄວາມສາມາດຂອງບກຄະລາກອນຕອ
້ ງໃຫມ
້ ການຕີ່ ເນອງ ເພີ່ ອໃຫ ້
ສາມາດນາໃຊໄ້ ດ.້

-

້ ນ
ໃຫມ
ູ ເພີ່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫເ້ ກດປະໂຫຍດສູງສດ.
້ ການເປດກວາ້ ງການນາໃຊຂ
້ ມ

-

ສະເໜໃຫພ
້ າກສວ
ີ່ ນຕາີ່ ງໆສບຕີ່ ສະໜັບສະໜູນເພີ່ ອໃຫມ
້ ຄວາມຕີ່ ເນີ່ ອງ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນຜ ົນສາເລັ ດ.

-

ສາລບ
ໄ້ ປຕາມລະບຽບການ ແລະ ໃຫມ
ັ ການສະເໜຂປີ່ຽນເຂດການນາໃຊແ
້ ມນໃຫ
ີ່
້ ບອ
ີ່ ນອງ.

-

ຕອ
ມ
້ ງໄດຈ
້ ັດຂອບເຂດແຕລ
ີ່ ະບາ້ ນໃຫລ
້ ະອຽດ (ມປີ່າຫຍ ັງແດ)ີ່ ເພີ່ ອງາຍໃນການຄ
ີ່
້ ຄອງ.

-

ແຕງີ່ ຕງຄະນະຮ
ບ ັດ, ຕິດຕາມັ້
ັບຜິດຊອບພອ
ັ້
້ ມທັງການ ົດສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ລະອຽດ ເພີ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ກວດກາແຕລ
ີ່ ະໄລຍະ.

-

ສາລບ
ັ ເຂດສເຫຼ ອງ (ເຂດນາໃຊອ
້ ະເນກປະສ ົງ) ແມນຕ
ີ່ ອ
້ ງໄດເ້ ອົ າໃຈໃສວ
ີ່ າີ່ ຈະໃຊແ
້ ນວໃດ ເພີ່ ອໃຫມ
້
ຄວາມຍນຍ ົງ ໂດຍສະເພາະແມນການຫັ
ນເປັນດິນປະເພດອີ່ ນ (ລະບຽບຕອ
ີ່
້ ງເປັນລະບຽບ) ແລະ ທກ
ພາກສວ
ີ່ ນຕອ
້ ງໃຫກ
້ ານສະໜັບສະໜູນ.

ການເຊີ່ ອມການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ ກ ັບແຜນຂອງຂະແໜງການ
ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ:
-

ີ່ ັ ກາີ່ ວໄປສາ້ ງເປັນ
ທກຂະແໜງການຕອ
້ ງນາເອົ າການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາດງ
ແຜນເຄີ່ ອນໄຫວແຕລ
ີ່ ະໄລຍະ,

ໃຫຂ
າ້
ົ້
້ ະແໜງການຄນຄວ

ຈດໃດທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ັ ຂະຫຍາຍ
້ ງຕອ
້ ງນາໄປຜນ

ເຂົ້າໃນແຜນຂອງຕ ົນ ລງົ ຮອດຂນບ
ັ ້ າ້ ນ.
-

້ າຂນເມ
ທາງຄະນະຊນ
າ້ ໃຫເ້ ຂົ້າໃຈ ແລະ ລງົ ເຜຍແຜໃີ່ ຫປ
ັ ້ ອງຕອ
ົ້
້ ງໄດຄ
້ ນຄວ
້ ະຊາຊ ົນເຂົ້າໃຈ.

-

ຖາ້ ເປັນໄປໄດ ້

ຂະແໜງການສຶກສາຂນປະຖ
ັ້
ົມ

ພາຍໃນເມອງຕອ
້ ງດຶງເອົ າຈດທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
້ ງເຂົ້າໄປເພີ່ ອ

ສາ້ ງຈິດສານຶກໃຫແ
້ ກນ
ີ່ ັກຮຽນ.
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ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ອະນມ ັດ:
້ ຜນ
້ ົງລາຍເຊັ ນ
ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
ົ ບ ັງຂ ັບໃຊນ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາສະບ ັບນມ
້ ັບແຕມ
ີ່ ລ
ເປັນຕນໄປ.
ົ້
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ຄານາ ທາີ່ ນ ຫົວໜາ້ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງໄຊຍະບູລ:
ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາຂອງເມອງ

ແມນການວາງແຜນແບບມ
ສວ
ີ່
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ

້ ເທິງ ທັງເປັນວິທການວາງແຜນແບບປະສ ົມປະສານ ເພີ່ ອເຮັດໃຫກ
ແຕເີ່ ທິງລ ົງລມ
ີ່ ແລະ ລມ
ີ່ ຂຶນ
້ ານວາງແຜນ
ພັດທະນາມຄວາມຍນຍ ົງ, ເປັນລະບ ົບ ແລະ ສອດຄອ
ີ່ ງກ ັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທອ
້ ງຖິີ່ ນ. ເປັນເຄີ່ ອງມ
ການວາງແຜນແບບໃໝ ີ່ ເພີ່ ອປັບປງລະບ ົບການວາງແຜນໃຫມ
້ ຄວາມຖກຕອ
້ ງ ແລະ ເໝາະສ ົມ.
້ ະກອບມບ ັນດາ
ທິມງານຫຼ ັກທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບໃນການວາງນປ

ຜູຊ
້ ຽີ່ ວຊານຈາກກະຊວງແຜນການ

ແລະ

ການລງົ ທຶນ-ກ ົມແຜນການ (MPI – DoP), ແຜນງານ GIZ ELTeS, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົ ທຶນ
ີ່ ັ ກາີ່ ວຂຶນ
້ ໂດຍອງໃສ ີ່ ຄາສີ່ງັ ແນະນາກຽີ່ ວກ ັບ ການວາງ
ພອ
ັ ້ ອງ ໄດສ
້ ມດວ
້ ຍທິມງານວາງແຜນຂນເມ
້ າ້ ງແຜນດງ
ແຜນພັດທະນາເສຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມຂອງເມອງ (DSEDP)

ທີ່ ຜາີ່ ນມາ ແລະ ປະສ ົບການກຽີ່ ວກ ັບການສາ້ ງແຜນ

ພັດທະນາໂດຍອງຕາມສະພາບພ້ນທີ່ ຢູໃີ່ ນແຂວງເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານຮວ
ີ່ ມມ ລາວ - ເຍຍລະມ ັນ. ການ
ການ ົດດງີ່ ັ ກາີ່ ວແມນເປັ
ນພ້ນຖານໃຫແ
ີ່
້ ກກ
ີ່ ານວາງແຜນພັດທະນາທັງຫມດົ

ແລະ

ການພັດທະນາໃນອະນາຄ ົດ

ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນໃຫແ
ັ ້ ອງ. ໄດມ
້ ກກ
ີ່ ານວາງແຜນຫາ້ ປ, ແຜນການລງົ ທຶນ ຢູໃີ່ ນຂນເມ
້ ການແນະນາ ແລະ
ແບງີ່ ໜາ້ ວຽກທີ່ ສາຄ ັນຕາມຂນຕອນ
ລວມທັງວິທການໃໝ ີ່ ແລະ ເຄີ່ ອງມ ສາລບ
ັ້
ັ ການວາງແຜນ.

ດວ
້ ຍຄວາມ

້ ີ່ ງຶ ເຮັດໃຫກ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ
ພະຍາຍາມຂອງທິມງານນຈ
້ ານການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາດງ

ປະສ ົບຜ ົນ

້ .
ສາເລັ ດ ແລະ ຈະຊວ
ີ່ ຍໃຫກ
້ ານພັດທະນາມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄນນະພາບເພີ່ ມຂຶນ
ຂະບວນການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ

້ ນ
ແມນເພ
ູ ທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ີ່ ີ່ ອເຮັດໃຫຂ
້ ມ
້ ງທັງ

ຫມ ົດທີ່ ໄດເ້ ກັບກາຈາກບາ້ ນ, ກມ
ີ່ ບາ້ ນ ແລະ ຂະແໜງການ ເຂົ້າມານາໃຊຢ
້ ໃູີ່ ນການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນ
ທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ ທີ່ ມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ ແລະ ສະໜອງຮູບແບບທີ່ ຈາເປັນສາລ ັບເປັນບອ
ີ່ ນອງໃນການສາ້ ງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມຂອງເມອງ ເປັນ ຕນແມ
ນ:
ົ້
ີ່
-

້ ນ
້ ນ
້ ນ
້ ນ
ການຄມ
ູ ໂດຍຜາີ່ ນລະບ ົບແຫຼງີ່ ຂມ
ູ ດາ້ ນພູມສ ັນຖານ ຂມ
ູ ຂາີ່ ວສານເປດ (ຂມ
ູ ທາງ
້ ຄອງຖານຂມ
້ ນ
ດາ້ ນພູມສາດ , ຂມ
ູ ສະຖິຕິຂະແຫນງການ ) QGIS.

-

ການເຮັດແຜນທີ່ ພັດທະນາ ເພີ່ ອສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນ ຂນຕອນການວາງແຜນ
ແລະ ການພັດທະນາແບບມ
ັ້
ສວ
ັ້
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ ໂດຍຜາີ່ ນຂະບວນການວິເຄາະຢູໃີ່ ນແຕລ
ີ່ ະຂນ.

-

ການເຊີ່ ອມໂຍງຂະແໜງການ.
ເຮັດໃຫຄ
້ ນນະພາບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ ແລະ ຍດທະສາດການລ ົງທຶນ ລວມ

້ .
ທັງການນາໃຊທ
້ ີ່ ດິນຂອງເມອງໄດຮ
້ ັບການປັບປງຜ ັນຂະຫຍາຍດຂຶນ
ການພັດທະນາ

ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອ

້ ັງໄດສ
ນຍ
້ ມໃສກ
ີ່ ານປັບປງການປະສານງານໃນລະດ ັບທີ່ ແຕກຕາີ່ ງກ ັນ.

ຫຼ ັງຈາກນນ,
ັ້

ມການ

ທອດຖອນບ ົດຮຽນ ເພີ່ ອຈະນາໄປຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຢູໃີ່ ນເມອງອີ່ ນພາຍໃນແຂວງ.
ັ້
ໃນໂອນ,້

ຂາ້ ພະເຈົາ້ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດ

ສາລບ
ັ ອ ົງການ

GIZ

ກີ່ ຄແຜນງານ

ELTeS ທີ່ ໄດໃ້ ຫກ
້ ານສະໜັບສະໜູນທາງດາ້ ນປັດໃຈຕາີ່ ງໆ (ດາ້ ນເຕັ ກນິກ ແລະ ງ ົບປະມານ) ໃຫແ
້ ກກ
ີ່ ະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ກີ່ ຄພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ແຂວງໄຊຍະບູລ ເພີ່ ອພັດທະນາ
້ ົນສາເລັ ດ.
ແລະ ສາ້ ງແຜນສະບ ັບນຈ
ຂຂອບໃຈ ມາຍ ັງບ ັນດາທາີ່ ນ ຄະນະຮ ັບຜິດຊອບ ທກຄ ົນຜູທ
້ ີ່ ໄດມ
້ ສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ
ີ່ ັ ກາີ່ ວນ ້ ຈະພ້ນຖານທີ່ ສາຄ ັນ ໃນການປັບປງຄວາມ
ໃຫຄ
ັ ້ າີ່ ການການ ົດດງ
້ າແນະນາຕາີ່ ງໆ. ຂາ້ ພະເຈົາ້ ເຊີ່ ອໝນວ
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ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ອາດສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບການວາງແຜນໂດຍສະເພາະແມນການຜ
ັນຂະຫຍາຍໄປເປັນແຜນພັດທະນາ
ີ່
້ ກວາີ່
ເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ ແລະ ແຜນຍດທະສາດການລງົ ທຶນຂອງເມອງ ແລະ ແຂວງ ໃຫມ
້ ຄນນະພາບດຂຶນ
ເກົີ່ າ.
ໄຊຍະບູລ ,ວ ັນທ:---------------ຫົວໜາ້ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ແຂວງ
ທາີ່ ນ ບນລວ
້ ນ ຊ ົມສຫາປັນຍາ
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ຄານາ ທາີ່ ນ ເຈົາ້ ເມອງ ເມອງບີ່ ແຕນ:
້ ທີ່
ເມອງບີ່ ແຕນ ແມນເມ
ອງໜີ່ ງໃນ 11 ເມອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລ ເປັນເມອງໃຕສ
ີ່
້ ດຂອງແຂວງມເນອ
ທັງຫມ ົດ 1,176 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ, ທິດເໜອ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກ ັບເມອງແກນ
ີ່ ທາ້ ວ. ທິດໃຕ ້
ແລະ ທິດຕາເວັນຕ ົກຕິດກ ັບ 3 ແຂວງຂອງລາດສະອານາຈ ັກໄທ (ເລຍ, ອຕຣາດິດ ແລະ ພິດສະນໂລກ).
້ ພິລະອາດຫານ, ດໝີ່ນ
, ປະຊາຊ ົນມມູນເຊອ
ັ ຂະຫຍ ັນພຽນ, ມຮດຄອງປະເພນອ ັນດງາມຫຼ າກຫຼ າຍສສ ັນ.
້ ທີ່ ສວ
ເມອງບີ່ ແຕນ ເປັນເມອງທີ່ ມເນອ
ັ້
ີ່ ນໃຫຍມ
ີ່ ຄວາມຄອ
້ ຍຊ ັນໃນລະດ ັບຕງແຕ
ີ່ 25% ຈ ົນເຖິງ 45%
ເປັນເງີ່ ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກ ແກກ
ີ່ ານຜະລິດກະສິກາ (ປູກຝງັ ແລະ ລຽ້ ງສ ັດ), ເມອງໄດເ້ ອົ າໃຈໃສ ີ່
ການຈ ັດສ ັນພູມລາເນົາຄ ົງທີ່ ແລະ ອາຊບໝນທ
ັ ້ ຽີ່ ງ, ສີ່ງົ ເສມການປູກພດເປັນສິນຄາ້ , ການລຽ້ ງສ ັດຕິດພັນກ ັບ
ການຜູກພັນສອງສນ
ົ້ ແລະ ການສະໜອງແຫຼ ງີ່ ທຶນຕາີ່ ງໆ ຢູພ
ີ່ າຍໃນເມອງ, ເພີ່ ອເຮັດໃຫຄ
້ ອບຄ ົວປະຊາຊ ົນມ
້ ; ປັບປງສິີ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກຕາີ່ ງໆ ທີ່ ເປັນເງີ່ ອນໄຂໃຫແ
ລາຍຮ ັບ ແລະ ຊວິດການເປັນຢູດ
ີ່ ຂຶນ
້ ກກ
ີ່ ານ
ພັດທະນາເຊັີ່ ນ:

ເສັ ້ນທາງ,

ໄຟຟ້າ,

29°C (ຕາີ່ ສດ 12°C, ສູງສດ 35°C),

້
ນາປະປາ.

ສະພາບອາກາດມລກ
ັ ສະນະຊມ
ີ່ ເຢັນ

ອນນະພູມສະເລຍ
ີ່

ສະເລຍ
ີ່ ປະລິມານນ ້າຝ ົນແມນ
ີ່ 120.89 ມມ/ປ.

ຈດປະສ ົງໃນການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ

ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ

ແມນເພ
ີ່ ີ່ ອເປັນ

ເຄີ່ ອງມໃຫແ
້ ກກ
ີ່ ານຄມ
້ ຄອງ, ການຕ ັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ,ໂດຍສະເພາະການ
ລ ົງທຶນດາ້ ນຕາີ່ ງໆໃຫມ
້ ຄວາມຖກຕອ
້ ງສອດຄອ
ີ່ ງກ ັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພ້ນທີ່ ,
ກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ການຄມ
້ ຄອງສິີ່ ງແວດລອ
້ ມ

ການນາໃຊຊ
້ ັບພະຍາ

ເພີ່ ອຕອບສະຫນອງໃຫແ
້ ກກ
ີ່ ານພັດທະນາແບບຕີ່ ເນີ່ ອງ

ແລະ ຍນຍ ົງຄ:
້ າ-ນາພາຂນເມ
1) ການຊນ
ັ ້ ອງ, ກມ
ີ່ ບາ້ ນ, ບາ້ ນ ແລະ ຂະແຫນງການດາ້ ນການລງົ ທຶນ ໃນພ້ນທີ່ ສະເພາະ
ໃດໜຶີ່ ງ ແລະ ປະເພດກິດຈະກາ ຫລ ໂຄງການທີ່ ໄດກ
້ ານ ົດໄວໃ້ ນແຜນດາເນນງານຂອງບາ້ ນ, ກມ
ີ່ ບາ້ ນ
, ຂະແຫນງການ ແລະ ຂອງເມອງໂດຍອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມແຫງີ່ ຊາດ, ຂອງ
ແຂວງ ແລະ ຂອງເມອງວາງອອກ, ສະໜອງກອບໜາ້ ວຽກໃຫສ
້ ອດຄອ
ີ່ ງກ ັບພາລະບ ົດບາດ ການຄມ
້
ຄອງຂອງຂະແໜງການທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
້ ງຂອງເມອງ ແລະ ແຂວງ.
2) ເຮັດໜາ້ ທີ່ ປະເມນຜນ
ົ

ດາ້ ນການພັດທະນາໃນແຕລ
ີ່ ະໄລຍະ

ຕີ່ ກ ັບໂຄງການ,

ແຜນການທີ່ ສະເໜມາ

ແລະການປະເມນຜ ົນຕີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
້ ມດາ້ ນທາມະຊາດ, ການນາໃຊທ
້ ີ່ ດິນ ແລະ ສ ັງຄ ົມແບບຍດທະສາດໃຫແ
້ ກ ີ່
ບ ັນດາແຜນງານ ແລະແຜນການທີ່ ໄດກ
້ ານ ົດໄວ.້
3) ດຶງດູດການລ ົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາີ່ ງປະເທດ ໂດຍຜາີ່ ນການສະໜັບສະໜູນ, ການຄນຄວ
າ້ ແລະ
ົ້
ສິີ່ ງຈູງໃຈຕາີ່ ງໆ ຕີ່ ກ ັບການລ ົງທຶນໃນພ້ນທີ່ ໃດໜຶີ່ ງ ແລະ ປະເພດກິດຈະກາ/ໂຄງການທີ່ ໄດກ
້ ານ ົດໄວໃ້ ນແຜນ
ງານ ໂດຍອິງໃສແ
ີ່ ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມແຫງີ່ ຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງເມອງ ເພີ່ ອຮ ັບປະກ ັນຊ
ວິດການເປັນຢູຂ
ເພີ່ ອ
ັ້
ີ່ ອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົີ່ າໃຫມ
້ ຄວາມຢູດ
ີ່ ກິນດຢາີ່ ງໜັກແໜນ
້ ແລະຍນຍ ົງ. ພອ
້ ມກ ັນນນ,
ປົກປັກຮ ັກສາມລະດ ົກທາງດາ້ ນວ ັດທະນະທາ, ທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
້ ມທີ່ ມຄນຄາີ່ ໃຫກ
້ າ້ ວໄປສູກ
ີ່ ານ
ພັດທະນາແບບຍນຍ ົງ.
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ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

4) ຊວ
ີ່ ຍໃຫນ
້ ັກລ ົງທຶນມຄວາມສະດວກ ເຂົ້າມາລງົ ທຶນຢາີ່ ງເໝາະສ ົມ ເພີ່ ອນາສະເໜໂຄງການພັດທະນາທີ່
ມຜ ົນດຕີ່ ບາ້ ນ, ກມ
ພັດທະນາການປະສານງານລະຫວາີ່ ງ
ີ່ ບາ້ ນ ແລະ ເມອງ ໂດຍນາໃຊພ
້ າສາທີ່ ເຂົ້າໃຈງາຍ,
ີ່
ຂນເທິ
ງ ແລະ ທອ
ັ້
້ ງຖິີ່ ນ.
ເມອງບີ່ ແຕນຂອງພວກເຮົາ ຖເອົ າການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ ເປັນປະເດັນທີ່
້
ພົນເດັີ່
ນ, ສາຄ ັນ ແລະ ຈ ັດເປັນບລິມະສິດຂອງເມອງ, ມນຮຽກຮ
ອ
ັ
ັ້
ັດ, ເອກະ
້ ງໃຫບ
້ ັນດາອ ົງການຈ ັດຕງພາກລ
ຊ ົນ ແລະ ປະຊາຊ ົນພາຍໃນເມອງ ປະກອບສວ
າ້ ເພີ່ ອຮ ັບປະກ ັນການພັດທະນາ ແລະ ການນາ
ັ້
ີ່ ນຢາີ່ ງຕງຫນ
ໃຊທ
ົ ສະທອ
ົ ໃນຮູບແບບຕາີ່ ງໆ.
້ ີ່ ດິນໃຫມ
້ ຄວາມເໝາະສ ົມ, ຍນຍ ົງ, ປາສະຈາກບ ັນຫາ ແລະ ຜນ
້ ນດາ້ ນລບ

ຄະ

ນະນາຂອງເມອງ ເວລາໃດກີ່ ເປັນຫວ
ັ ທະນາເສດ
ີ່ ງເປັນໄຍ ແລະ ເອົ າໃຈໃສທ
ີ່ ີ່ ສດ ຕີ່ ບ ັນຫາດງີ່ ັ ກາີ່ ວ ແນໃສພ
ີ່ ດ
້ ເປັນກາ້ ວໆ.
ຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ ໃຫມ
້ ຄວາມຍນຍ ົງ ແລະ ປັບປງຊວິດການເປັນຢູຂ
ີ່ ອງປະຊາຊ ົນໃຫດ
້ ຂຶນ
ນະໂອກາດນ,້

ຂາ້ ພະເຈົາ້ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢາີ່ ງສູງ

ມາຍ ັງທກພາກສວ
ີ່ ນທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
້ ງທີ່ ໄດ ້

ສະຫນ ັບ ສະຫນູນ, ເອົ າໃຈໃສສ
າ້ ການ ົດກອບການນາໃຊພ
ຶ ສາ ຄນຄວ
ົ້
ີ່ ກ
້ ້ນທີ່ ດາ້ ນກາຍະພາບ ສະບ ັບນ ້
ພະເຈົາ້ ເຊີ່ ອຫມນວ
ັ ້ າີ່
ກະສານພ້ນຖານ

ການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ແລະ

ເປັນບອ
ີ່ ນອງ

ໃຫແ
້ ກທ
ີ່ ກພາກສວ
ີ່ ນ

ຂອງເມອງບີ່ ແຕນ

ຂາ້

ຈະເປັນເອ

ເພີ່ ອຈ ັດຕງຜ
ັ້ ນ
ັ ຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມຂອງເມອງໃຫບ
້ ັນລຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້
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ການກໍານົດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພື້ນທີ່ເພີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງເມອງບໍີ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ, ສປປ ລາວ

ເອກະສານຊອ
້ ນທາ້ ຍ
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ເອກະສານຊອ
ິ ແລະ ປາີ່ ໄມ ້ ເມອງບີ່ ແຕນ
້ ນທາ້ ຍ 1: ແຜນທີ່ ການນາໃຊດ
້ ນ
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ຫນ້າ 34 ຈາກ 40

ເອກະສານຊອ
້ ນທາ້ ຍ 2: ລາຍຊີ່ ຜູຮ
້ ວ
ີ່ ມຂະບວນການການ ົດຂອບການນາໃຊພ
້ ້ນທີ່ ເພີ່ ອການພັດທະນາ
ລ/ດ

ຊີ່ ແລະ ນາມສະກນ

ຕາແໜງ
ີ່

ພາກສວ
ີ່ ນ

ທິມງານຂນແຂວງ
ັ້
1

ທາີ່ ນ ບນລວ
້ ນ ຊ ົມສຫາປັນຍາ

ຫົວໜາ້ ພະແນກ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລ ົງທຶນ

2

ທາີ່ ນ ຄາເຜຍ ສິດທະວ ົງ

ຮອງຫົວໜາ້ ພະແນກ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລ ົງທຶນ

3

ທາີ່ ນ ສທົນ ໄຊຍະລາດ

ຫົວໜາ້ ຂະແໜງແຜນການ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລ ົງທຶນ

4

ທາີ່ ນ ຊູໂີ່ ຕ ແຊຈ
ີ່ າວ
ີ່

ຮອງຫົວໜາ້ ຂະແໜງແຜນການ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລ ົງທຶນ

5

ທາີ່ ນ ເພັດລາກອນ ແສນທະວສກ

ວິຊາການ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລ ົງທຶນ

ທິມງານຂນເມ
ັ້ ອງ
1

ທາີ່ ນ ບນທອງ ວ ັນນາ

ຮອງເຈົ້າເມອງ

ເມອງບີ່ ແຕນ

2

ທາີ່ ນ ສະຫງ ົບ ພັບບ ົວອອນ

ຫົວໜາ້ ຫອ
້ ງ

ຫອ
້ ງແຜນການ ເມອງບີ່ ແຕນ

3

ທາີ່ ນ ນາງ ປານ ຈ ັນທະຄູນ

ຫົວໜາ້ ໜີ່ວຍງານແຜນການ

ຫອ
້ ງແຜນການ ເມອງບີ່ ແຕນ

4

ທາີ່ ນ ສອນວິໄຊ ໄຊອດ ົມ

ວິຊາການ

ຫອ
້ ງແຜນການ ເມອງບີ່ ແຕນ

5

ທາີ່ ນ ຄາຫຼາ້ ຈ ັນທະວ ົງ

ວິຊາການ

ຫອ
້ ງການຊ ັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ
້ ມ ເມອງ
ບີ່ ແຕນ

6

ທາີ່ ນ ນາງ ອອນອານ ົງ ສລິຍາ

ວິຊາການ

ຫອ
້ ງແຜນການ ເມອງບີ່ ແຕນ

7

ທາີ່ ນ ບນລິໄລ ນິລະມິດ

ວິຊາການ

ຫອ
້ ງການກະສິກາ-ປີ່າໄມ ້ ເມອງບີ່
ແຕນ

ທິມງານທີ່ ປກສາ
1

ທາີ່ ນ ຟລິບ ບ ົງຕູຢານ

ຫົວໜາ້ ທິ ມງານ ທີ່ ປຶ ກສາ

DDP Team Leader

2

ທາີ່ ນ ຄາສອນ ລ ັກໄມຕຼ

ທີ່ ປຶ ກສາ

GIZ_LMDP/DDP

3

ທາີ່ ນ ຈ ັນ ພົມມະຈິດ

ທີ່ ປຶ ກສາ

GIZ_LMDP/DDP
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ເອກະສານຊອ
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