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ອາຊຽນ: ປະຊາຄົມທີື່ ມີ ກາລະໂອກາດໃຫ້ແກື່ ທຸກຄົນ 
 

ດ້ວຍການຊື່ ວຍເຫ ື ອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງ: 

 

 
 

ຊຸດເຄື ື່ ອງມື  ສໍ າລັບການສ້າງຕ້ັງຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງໃຫຍື່  (MTE) ໃນເມື ອງພາກພື ້ ນຂະໜາດໃຫຍື່ ຂອງອາຊຽນ
ໄດ້ສ້າງຂື ້ ນມາດ້ວຍການຊື່ ວຍເຫ ື ອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການເພື ື່ ອການພັດທະນາສາກົນ ຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ (GIZ) 
ໂດຍພາຍໃຕ້ໂຄງການຮື່ ວມມື ດ້ານວິ ຊາການລະຫວື່ າງ ອາຊຽນ ແລະ ເຢຍລະມັນ ເພື ື່ ອສົື່ ງເສີ ມການອອກແບບການເດີ ນທາງ 
ແລະ ຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງແບບຍື ນຍົງໃນເມື ອງພາກພື ້ ນຂະໜາດກາງ ຂອງອາຊຽນ, ຊ ື່ ງກະຊວງການຮື່ ວມມື ເສດຖະກິ ດ ແລະ 
ການພັດທະນາ ຂອງ ເຢຍລະມັນ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທ ນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດໂດຍ ກຸື່ ມທີ ື່ ປ ກສາ GFA   GmbH  ຕາງໜ້າ GIZ.  
 

ຜົນຂອງການສ ກສາຄ້ົນຄ້ົວາ, ການຕີ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຂໍ ້ ສະຫ ຸ ບຕື່ າງໆ ໃນຄູື່ ມື ສະບັບນີ ້  ແມື່ ນສ້າງຂື ້ ນອີ ງຕາມ
ຂໍ ້ ມູນທີ ື່ ເກັບກໍາໂດຍ GIZ, ບັນດາທີ ື່ ປ ກສາ, ຄູື່ ຮື່ ວມ, ແລະ ຜູ້ປະກອບສື່ ວນ. ທັງໝົດນີ ້ ບໍ ື່ ໄດ້ໝາຍຄວາມວື່ າເປັນ
ການສະແດງທັດສະນະ ແລະ ຈຸດຢື ນ ຂອງ GIZ  ຫ ື  ອາຊຽນ ຫ ື  ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກ.  
GIZ ບໍ ື່ ຮັບປະກັນຄວາມແນື່ ນອນຖື ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນດ້ານຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານຂອງເອກະສານສະບັບນີ ້ , ແລະ 
ຈະບໍ ື່ ຮັບຜິດຊອບກື່ ຽວກັບຂໍ ້ ມູນຂໍ ້ ຜິດພາດ, ຂໍ ້ ມູນທີ ື່ ຂາດຫາຍ ຫ ື  ການສູນເສຍທີ ື່ ເກີ ດຂື ້ ນຈາກການນໍ າໃຊ້
ເອກະສານສະບັບນີ ້ . 
 

ທຸກຜູ້ປະຕິບັດສາມາດນໍ າໃຊ້ເນື ້ ອໃນຂອງເອກະສານສະບັບນີ ້ ແບບເສລີ  ແຕື່ ຕ້ອງສະແດງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ 
ອ້າງອີ ງເຖິງ ຊ ື່ ງຕ້ອງສົື່ ງໃຫ້ແກື່ ພະແນກພົວພັນປະຊາຄົມ ຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ, ທີື່ ຈາກາຕາ. 
 
ຂໍ ້ ມູນທົື່ ວໄປກື່ ຽວກັບອາຊຽນ ແມື່ ນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ທີື່ : www.asean.org 
 
ລິ ຂະສິ ດຂອງ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) 2021.  
ສະຫງວນທຸດສິ ດ.  
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ຄໍ ານໍ າ 

ໃນສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວກັບການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງ, ແຜນຍຸດທະສາດການຂົນສົື່ ງຂອງກົວລາລໍ າເປີ (ອາຊຽນ, 
2015) ແມື່ ນຖື ເປັນວຽກງານທໍາອິ ດ ແລະ ວຽກທົື່ ວໄປ: 

ST-1.1.1 ພັດທະນາຍຸດທະສາດ “ຫ ີ ກເວ້ັນ”, “ຫັນປື່ ຽນ” ແລະ “ປັບປຸງ” (ASI) ໃນລະດັບພາກພ້ືນ 
ແລະ ລະດັບປະເທດສະມາຊິ ກ  

ປະຈຸບັນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດເລົື່ ານີ ້ , ໃນບັນດາເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ຂອງອາຊຽນ ຍັງ
ຖື ວື່ າຊ້າກວື່ າບັນດາສິື່ ງທ້າທາຍທີື່ ເພີື່ ມຂ ້ ນ ຍ້ອນການຫັນເປັນຕົວເມື ອງ ແລະການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດທີື່ ວື່ ອງໄວ. ເຖິງແມື່ ນວື່ າຈະມີ ເຄືື່ ອງມື , ເຕັກໂນໂລຊີ , ເຄືື່ ອງມື ທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ຄວາມ
ອາດສາມາດທີື່ ຖື ກພິສູດແລ້ວວື່ າມີ ປະສິ ດທິພາບສໍ າລັບແຕື່ ລະຍຸດທະສາດ      ກໍື່ ຕາມ. ແຜນ ແລະ 
ໂຄງການ ASI ຍັງບໍື່ ທັນໄດ້ໄປຕາມຈັງຫວະ, ຂະໜາດ ແລະ ມີ ຜົນກະທົບທີື່ ຕ້ອງມີ  ກື່ ອນທີື່ ຈະເລີື່ ມຮັບມື
ກັບສິື່ ງທ້າທາຍເລົື່ ານີ ້ .  
ສາເຫດຕ້ົນຕໍຂອງສະຖານະການນີ ້  ອາດຈະເກີດຈາກການຂາດການພິຈາລະນາເຖິງຄຸນຄື່ າສັບສິ ນທາງ
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ ງແວດລ້ອມ ລວມເຖິງການຍ ດຕິດກັບວິ ໄສທັດທີື່ ລ້າສະໄໝ ຂອງການ
ພັດທະນາທີື່ ຕ້ອງເພິື່ ງພາລົດຍົນຂອງນັກວາງນະໂຍບາຍຫ າຍໆຄົນ. ສາເຫດທີື່ ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງ
ປະຕິບັດສໍ າລັບສະຖານະການນີ ້ ຄື ສະຖາບັນ. ໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງທີື່ ມີ ຢູື່ ແລ້ວບໍື່
ໄດ້ຖື ກອອກແບບມາສໍ າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງທີື່ ມີ ຄວາມທະເຍີ
ທະຍານຢື່ າງປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. ແຜນ ແລະ ໂຄງການ ASI ຫ າຍອັນ ແມື່ ນມີ ຄວາມລື່ າຊ້າ ແລະ ຖື ກ
ປະນີ ປະນອມມາໃນໄລຍະຍາວ ຜື່ ານ ສະຖາບັນທີື່ ມີ ລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ແລະ ຫ າຍຂອດຫ າຍຂ້ັນ (Kumar & 

Agarwal, 2013) ຊ ື່ ງປະກອບດ້ວຍຫ າຍ    ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທີື່ ຮັບຜິດຊອບໃນຫ າຍສິື່ ງທີື່ ແຕກຕື່ າງກັນ 
ຂອງໂຄງການການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ປື່ ຽນແປງໄດ້, ແຕື່ ຍັງຂາດຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທີື່ ຈະເຮັດວຽກຮື່ ວມກັນ ເພືື່ ອບັນລຸວິ ໄສທັດຮື່ ວມກັນເພືື່ ອ   ການຂົນສົື່ ງແບບ
ຍື ນຍົງ. 

ຍຸດທະສາດການຂົນສົື່ ງທາງບົກແບບຍື ນຍົງ ຂອງອາຊຽນ (ອາຊຽນ, 2019) ໄດ້ລະບຸເຖິງອຸປະສັກຕໍື່
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ      ການຂົນສົື່ ງທາງບົກແບບຍື ນຍົງຢື່ າງແທ້ຈິ ງ, ເປັນອຸປະສັກຂອງສະຖາບັນ, ໃນ
ທາງກັບກັນ, ລວມທັງອຸປະສັກທາງດ້ານການເງິ ນ, ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດດ້ານວິ ຊາການ, ແລະ ການຂາດຄວາມເຂົ ້ າໃຈກື່ ຽວກັບການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ນະໂຍບາຍຂອງຕົນ. ເພືື່ ອໃຫ້ມີ ຄວາມຄື ບໜ້າໄວຂື ້ ນ ແລະ ເພືື່ ອບໍື່ ໃຫ້ເສຍເວລາ, ໂອກາດ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ ທີື່ ເກິດຂ ້ ນຈາກການຂາດນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ, ປະເທດ
ສະມາຊິ ກອາຊຽນ ຈໍ າເປັນຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ໂຄງການ ASI ທີື່ ຍັງຄ້າງຄາຢູື່
, ດັື່ ງທີື່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານເຜີຍແຜື່ ຂອງທະນາຄານໂລກ (Stucki, 2015): 

ອໍ ານວຍ: ເພືື່ ອສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສາມາດ
ຄາດການ           ຄວາມຕ້ອງການ, ຊີ ້ ນໍ າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ແລະ ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ
ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ. 

ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານນີ ້ ແມື່ ນເພືື່ ອ ສະໜອງເຄືື່ ອງມື ໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີື່  ທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ເພືື່ ອຊອກຫາທາງ
ອອກຈາກບັນຫາ        ຂ້ັນຕອນພາຍໃນຂອງສະຖາບັນທີື່ ມີ ລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ແລະ ຫ າຍຂອດຫ າຍຂ້ັນ 
ແລະ ເອົ າຊະນະອຸປະສັກ, ແລະ ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ຕົນເອງສາມາດສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ
ການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງຕາມຍຸດທະສາດ ASI. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ ້ , ບົດບາດຂອງໜື່ ວຍງານຂົນສົື່ ງຊ້ັນນໍ າ 
(Changhwan MO, 2014) ແມື່ ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນຫ າຍ. ຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງໃຫຍື່  (MTE) 
ແມື່ ນຊືື່ ທີື່ ບອກເຖິງໜື່ ວຍງານຊ້ັນນໍ າດັື່ ງກື່ າວ ທີື່ ມີ ລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັນ ເພືື່ ອປະສານງານ ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງ ໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ ຢື່ າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ທີື່ ຖື ກຕັດສິ ນ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍບັນດາອໍ ານາດການປົກຄອງທາງດ້ານການເມື ອງທີື່ ຮັບຜິດຊອບ. 
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ເຄືື່ ອງມື ນີ ້ ໄດ້ດ ງເອົ າປະສົບການຂອງອຸດສະຫະກໍາການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ນັກວາງແຜນຕົວເມື ອງ, ແລະ 
ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ   ທົື່ ວໂລກ. ເຄືື່ ອງມື ໄດ້ສຸມໃສື່ ໂຄງສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍ ລິ ການເດີ ນທາງ ແລະ 
ຂົນສົື່ ງ ແລະ ລະບົບການຂົນສົື່ ງ. ປະກອບກັບຄໍ າແນະນໍ າໃນທາງປະຕິບັດ ສໍ າລັບການເຮັດແຜນການ
ເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງແບບຍື ນຍົງ(SUMP), ຊ ື່ ງພັດທະນາ ແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຂະບວນການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ແລະ ກວມລວມ ໂດຍລະອຽດຫ າຍຂ ້ ນ. 
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ພາກສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້  

ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງໃນ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ບໍື່ ແມື່ ນບັນຫາສະເພາະຂອງອາຊຽນ, ແຕື່ ມັນ
ເປັນບັນຫາທີື່ ຮີ ບດື່ ວນທີື່ ສຸດຂອງອາຊຽນ. ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢື່ າງໄວວາ ໃນຫ າຍທົດສະວັດທີື່

ຜື່ ານມາ ໄດ້ພາໃຫ້ຕົວເມື ອງໃນປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນໄດ້ມີ ການເຕີບໂຕຢື່ າງວື່ ອງໄວ, ຕົວເມື ອງນ້ອຍ
ໄດ້ກາຍເປັນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ , ທີື່ ຄື່ ອຍໆກໍື່ ຕົວເປັນລະບົບຕົວເມື ອງ ແລະ ພາກພ້ືນ ທີື່ ກວ້າງຂວາງ ແລະ 
ຊັບຊ້ອນ. ທື່ າອື່ ຽງນີ ້ ຄາດວື່ າຈະສື ບຕໍື່ ໄປພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການ ບໍ ລິ ການດ້ານການເດີ ນທາງ ແລະ 
ຂົນສົື່ ງ ທີື່ ເພີື່ ມຂື ້ ນ. 

ລັດຖະບານທ້ອງຖິື່ ນກໍາລັງຖື ກຄອບງໍ າໂດຍຂະໜາດຂອງບັນຫາການຂົນສົື່ ງທີື່ ເພີື່ ມຂ ້ ນ, ເຊິື່ ງອາດຈະ
ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວື່ າດຸນລະອານາ ຫ ື  ຊາຍແດນທາງພູມສັນຖານ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມສາມາດທີື່

ເກີນກວື່ າອະພິສິ ດ, ງົບປະມານ ແລະ ທັກສະຂອງຕົນເອງ. ເພືື່ ອທີື່ ຈະແກ້ໄຂສິື່ ງທ້າທາຍນີ ້  ແລະເພືື່ ອຊຸກຍູ້
ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ ພວກເຂົ າຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການ
ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານແບບໃໝື່ . ແນວຄວາມຄິ ດທົື່ ວໄປສໍ າລັບການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງແບບໃໝື່ ນີ ້ ແມື່ ນ 
ຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງໃຫຍື່  (MTE). 

ແນວຄວາມຄິ ດ MTE ມີ ຕ້ົນກໍາເນີ ດມາຈາກຂະແໜງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ,  ແຕື່ ມັນມີ ອາຊີ ບທີື່ ຈະ
ກວມເອົ າທຸກດ້ານ ແລະທຸກຜູ້ປະຕິບັດໃນຂະແໜງການຂົນສົື່ ງ - ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ພະນັກງານລັດຂ້ັນ
ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ນັກລົງທ ນເອກະຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ - ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສໍ າລັບຜູ້ຄົນແລະສິ ນຄ້າທີື່

ໃຊ້ຖະໜົນອະເນກປະສົງ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລື່ າງທາງລົດໄຟທີື່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວາງ
ແຜນ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ໂດຍທີື່ ການແຂື່ ງຂັນລະຫວື່ າງຜູ້ປະກອບການຂົນສົື່ ງ
ສໍ າລັບຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະ ແລະ ສື່ ວນແບື່ ງຕະຫ າດຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊີ ້ ຂາດ, ແລະ ໃນ
ກໍລະນີ ທີື່ ຕ້ອງປັບປຸງປະສິ ດທິພາບຂອງລະບົບຂົນສົື່ ງດ້ວຍຄວາມສາມາດ, ການປະສານສົມທົບ ແລະ 
ຄວາມຢື ດຢຸື່ ນທີື່ ຫ າຍຂ ້ ນ. 

ໜື່ ວຍງານດ້ານການຂົນສົື່ ງໃນທົື່ ວອາຊຽນປະເຊີ ນກັບສິື່ ງທ້າທາຍທີື່ ຄ້າຍຄື ກັນ, ແລະ ອາດຈະອະທິບາຍໃຫ້
ລະອຽດຄື ກັນ ແລະ ແມື່ ນແຕື່ ວິ ທີ ແກ້ໄຂບັນຫາທົື່ ວໄປ. ເພືື່ ອສົມທຽບແລະເຂົ ້ າໃຈໂຄງປະກອບການຄຸ້ມ
ຄອງທີື່ ມີ ຢູື່  ແລະ ໃນອະນາຄົດ, ມັນຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍ າໃຊ້ບັນດາແນວຄິ ດວິ ເຄາະອັນດຽວກັນ ເພືື່ ອເຮັດໃຫ້
ສາມາດກວດກາໂຄງປະກອບການຄຸ້ມຄອງທີື່ ມີ ຢູື່ ແລ້ວແລະທີື່ ຖື ກອອກແບບໃໝື່ , ເພືື່ ອແຍກໜ້າວຽກ
ລະດັບຍຸດທະສາດ, ລະດັບຍຸດໂທບາຍ ແລະລະດັບກິດຈະການ. ນໍ າໃຊ້ແນວຄວາມຄິ ດ ເລົື່ ານີ ້ , ເອກະສານນີ ້

ສາມາດລໍ າລ ກເຖິງຮູບແບບຈໍ າລອງທົື່ ວໄປ ແລະ ແບບດ້ັງເດີ ມທີື່ ສັງເກດເຫັນໃນທົື່ ວໂລກ: 

• ຮູບແບບລະບຽບການທີື່ ຮັດກຸມຕາມຕະຫ າດ: ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານແມື່ ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບ
ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງພັດທະນາທຸລະກິດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນລັກສະນະການສະໜອງ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການ, ຈໍ າກັດການແຊກແຊງຂອງຕົນຕໍື່ ກັບລະບຽບການຂອງກົນໄກຕະຫ າດເລົື່ ານີ ້

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາ; 

• ແບບລັດຊີ ້ ນໍ າ, ຮູບແບບອົງກອນປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງ: ໃນຮູບແບບນີ ້ ລັດຖະບານຈະສະ
ໜອງທ ນ, ກໍານົດ ແລະ ດໍ າເນີ ນບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ທີື່ ເປັນການບໍ ລິ ການທີື່ ສະໜອງຕາມແຜນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຖານ, ເຊິື່ ງຈະກວມເອົ າອານາເຂດທົງໝົດ ຫ ື  ທີື່ ສະໜອງຄື່ າບໍ ລິ ການຕໍື່ າໃຫ້
ສໍ າລັບບາງກຸື່ ມ ຫ ື  ບາງຈຸດປະສົງ; 

ແລະ ສະເໜີຊຸດເຄືື່ ອງມື ສໍ າລັບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບ ຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງ
ໃຫຍື່  ທີື່ ປະສົມປະສານຂໍ ້ ໄດ້ປຽບຂອງແຕື່ ລະຝື່ າຍ. ທີື່ ຈິ ງແລ້ວ, ທັງສອງຮູບແບບດ້ັງເດີ ມນີ ້ ສາມາດສະໜ
ອງວິ ທີ ການການຄຸ້ມຄອງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ ໃຫ້ຂະແໜງການຕື່ າງໆໃນລະບົບຂົນສົື່ ງ ໃນສະພາບການທີື່

ແຕກຕື່ າງກັນ. ແຕື່ ກໍື່ ບໍື່ ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ ໃຫ້ເປັນທີື່ ພໍໃຈໄດ້. ແຕື່ , ວຽກ
ງານລະດັບຍຸດໂທບາຍເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ, ການສະໜອງໂຄງລື່ າງ
ພ້ືນຖານ, ການບໍ ລິ ການແລະ ລະບົບສະໜັບສະໜຸນ ແມື່ ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນຫ າຍ ແລະ ຍັງເປັນໃຈ
ກາງຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ສະລັບສັບຊ້ອນ, ທີື່ ຖື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍໜື່ ວຍງານ
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ປົກຄອງທີື່ ຮັບຜິດຊອບຈໍ ານວນຫ າຍ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຮູບແບບການຂົນສົື່ ງທີື່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ຍັງມີ ຜູ້
ປະກອບການ. ດັື່ ງນ້ັນ, ອໍ ານາດການປົກຄອງລະດັບຍຸດທະສາດໃນທົື່ ວໂລກ ທີື່ ຮັບຜິດຊອບການຂົນສົື່ ງໃນ
ຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບ MTE ທີື່ ເປັນຕົວກາງ ທີື່ ຖື ກອອກແບບມາເພືື່ ອແກ້ໄຂສິື່ ງທ້າທາຍ
ສະເພາະຂອງເມື ອງໃຫຍື່  ແລະ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ . 

ອີ ງຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ, ການກໍານົດພູມສັນຖານຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ ແລະ 
ການນໍ າໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ, ແຕື່ ລະລະດັບ - ຍຸດທະສາດ, ຍຸດໂທບາຍ, ກິດຈະການ - ສາມາດຈັດຢູື່ ໃນ
ຮູແບບທີື່ ແຕກຕື່ າງກັນ ແລະ ມີ ການທັບຊ້ອນກັນໃນບາງລະດັບ. ໃນຕົວຈິ ງແລ້ວ, ສາມຮູບແບບການ
ປົກຄອງ - ຜູ້ຄວບຄຸມ, ໜື່ ວຍງານ, ຜູ້ບໍ ລິ ຫານ - ຈະຢູື່ ຮື່ ວມກັນ, ໂດຍມີ  MTE ເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງຕ້ັງ
ຕົວເມື ອງໃຫຍື່ . 

MTE ຈະເຮັດໜ້າທີື່ ເປັນຈຸດເຊືື່ ອມໂຍງທາງຕ້ັງ ທີື່ ເພີື່ ມມູນຄື່ າລະຫວື່ າງຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນດ້ານຍຸດທະສາດ 
ແລະ ໃນລະດັບການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ. MTEs ຍັງຕ້ອງຮັກສາສາຍສໍ າພັນທາງ
ຂວາງ ທີື່ ມີ ປະສິ ດພາບກັບຜູ້ດໍ າເນີ ນ ການໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍອືື່ ນໆ ພາຍໃນຂະແໜງການຂົນສົື່ ງ
ຜູ້ໂດຍສານ: 

• ຜູ້ປະຕິບັດລະດັບຍຸດທະສາດ: ໜື່ ວຍງານທີື່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ແລະ 
ເລືື່ ອງທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວກໍື່ ແມື່ ນບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ເທດສະບານ ທີື່

ຮັບຜິດຊອບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ໂຄງສ້າງພ້ືນຖານຖະໜົນຫົນທາງ. 

• ຜູ້ປະຕິບັດລະດັບຍຸດໂທບາຍ: MTE - ໜື່ ວຍງານທີື່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍໜື່ ວຍງານ
ທີື່ ຮັບຜິດຊອບ  ກື່ ຽວກັບການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ . ຜູ້ປະຕິບັດໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍອືື່ ນໆໃນ
ຂະແໜງການຂົນສົື່ ງ: ຕົວຢື່ າງ, ທາງລົດໄຟແຫື່ ງຊາດສໍ າລັບລົດໄຟຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານ, ເທດສະ
ບານທີື່ ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານບື່ ອນຈອດລົດ, ໜື່ ວຍງານທີື່ ຮັບຜິດ ຊອບວາງແຜນຜັງເມື ອງ.  

• ຜູ້ປະຕິບັດລະດັບກິດຈະການ: ວິ ສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ຫ ື  ໃຫຍື່ , ລັດ ຫ ື  ເອກະຊົນ, ພາຍ
ໃນ ຫ ື  ຕື່ າງປະເທດ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, MTE ທີື່ ເຂ້ັມແຂງຍັງສາມາດປະຕິບັດແລະ ຮື່ ວມມື ກັບຄູື່ ຮື່ ວມງານລະດັບດຽວກັນ ໃນ
ຂະແໜງການທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ທີື່ ປະກອບສື່ ວນເຂົ ້ າໃນການພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ທີື່

ມີ ປະສິ ດທິພາບເຊັື່ ນ: ໂທລະຄົມ, ທະນາຄານ, ພະລັງງານ, ແລະ ການສ ກສາ. 

ວຽກງານ ທີື່ ເກີດຂື ້ ນເລື ້ ອຍໆຂອງ MTE ໃດໆ ແມື່ ນຈະກື່ ຽວກັບໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງທີື່ ມີ ການເຄືື່ ອນໄຫວ 
ແລະ ພັດທະນາການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ທີື່ ຖື ກຈັດສົື່ ງໂດຍຜູ້ປະກອບການການຂົນສົື່ ງ. ວຽກງານຂອງສັນຍາ
ການບໍ ລິ ການເລົື່ ານີ ້  - ການປະມູນ, ການເຈລະຈາ, ການຄວບຄຸມ, ການປະເມີ ນ, ການຊົດເຊີ ຍ - ແມື່ ນ
ວຽກງານທີື່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການຊ ື່ ງໄດ້ມີ ການນໍ າມາປະກອບໃຊ້ຫ າຍຂ ້ ນໃນການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດລະຫວື່ າງ
ປະເທດແລະ ເປັນຄວາມສາມາດທີື່ ສໍ າຄັນຂອງ MTE. 

LTA ສິ ງກະໂປ ເປັນຕົວຢື່ າງທີື່ ມີ ຊືື່ ສຽງໃນໂລກສໍ າລັບ MTE ແບບປະສົມປະສານ ທີື່ ເຕີບໂຕເຕັມທີ , ຖື ວື່ າ
ທຽບເທົື່ າກັບ ສະຖາບັນການຂົນສົື່ ງລອນດອນ (TfL) ແລະ ໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງຖະໜົນ & ການຂົນສົື່ ງ ດູ
ໄບ (RTA). ໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງ Jabodetabek (BPTJ) ແມື່ ນ MTE ທີື່ ສ້າງຂ ້ ນໃນປີ  
2015 ເພືື່ ອປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດການຂົນສົື່ ງທີື່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປີ  2018. ໜື່ ວຍງານລະດັບຍຸດໂທ
ບາຍອືື່ ນໆ ຍັງມີ ຂອບເຂດທີື່ ແຄບກວື່ າຫ າຍ ແລະ ຍັງບໍື່ ມີ ບົດບາດໃນການປະສົມປະສານ ຄື ທີື່ ເປັນ
ແບບຢື່ າງກັນຂອງ MTE 

ສໍ າລັບໜື່ ວຍງານລະດັບຍຸດທະສາດ ມີ ຫ າຍວິ ທີ ໃນການສ້າງຕ້ັງ MTE ທີື່ ທໍາງານໄດ້ດີ , ແຕື່ ຂ້ັນຕອນດັື່ ງຕໍື່

ໄປນີ ້ ຈະເປັນແນວທາງພ້ືນຖານທີື່ ສໍ າຄັນ: 
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A. ຄວາມຮັບຮູ້ຕໍື່ ການປະຕິບັດທີື່ ດີ ຂອງສາກົນ ແລະ ຮັບຮູ້ສະພາບຂອງທ້ອງຖິື່ ນ 

B. ການສົນທະນາກັບຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຢື່ າງຈິ ງຈັງ, ແລະ ມີ ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາຮື່ ວມກັນ
ຢື່ າງຈະແຈ້ງ. 

C. ວິ ໄສທັດລະຍາວສໍ າລັບລະບົບການຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນ 

D. ພ້ືນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພືື່ ອກໍານົດຂອບເຂດ, ພາລະບົດບາດ, ອົງກອນ ແລະ ການ
ປົກຄອງ ຂອງ MTE. 

E. ແຜນແມື່ ບົດການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ທີື່ ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ, ແລະ ສະ
ໜອງພາລະບົດບາດທີື່ ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ແຕື່ ລະຜູ້ປະຕິບັດ, ແລະ ລວມທັງໂອກາດ ແລະ ສິື່ ງທ້າທາຍທີື່

ສອດຄ້ອງກັນ. 

F. ວິ ທີ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປັບປຸງ MTE ຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ 
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ພາກສະເໜີ 

1.1. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການຂົນສົື່ ງອາຊຽນ 

ແຜນຍຸດທະສາດການຂົນສົື່ ງກົວລາລໍ າເປີ  2016-2025 – KLTSP (ASEAN, 2015) ໄດ້ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມຈໍ າເປັນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນທີື່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົ ານະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງແບບ
ຍື ນຍົງ. ແຜນສະເພາະທີື່ ຖື ກຍົກອອກມາເປັນທິດຊີ ້ ນໍ າ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃນການອອກແບບ
ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງແບບຍື ນຍົງໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ຂອງອາຊຽນ, ຄື : 

ວິ ທີ ການສະຖາບັນປະສານງານ ເພືື່ ອສົື່ ງເສີ ມການຂົນສົື່ ງທີື່ ບໍໍື່ ໃຊ້ເຄືື່ ອງຈັກ 
ແລະ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນຕົວເມື ອງອາຊຽນ 

(ST-1.1) 

ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ຫ ີ ກເວ້ັນ - ຫັນປື່ ຽນ - ປັບປຸງ (A-S-I). 
ຢູື່ ລະດັບພາກພ້ືນ ແລະ ລະດັບປະເທດສະມາຊິ ກ 

(ST-1.1.1) 

ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລື່ າງທາງຖະໜົນ ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ 
ທີື່ ຮອງຮັບຮູບແບບການຂົນສົື່ ງທີື່ ບໍື່ື່ ໃຊ້ເຄືື່ ອງຈັກ 

(ST-1.1.2) 

ຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜຸນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາສໍ າລັບ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງ 

(ST-2.1) 

ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ນະໂຍບາຍກື່ ຽວຂ້ອງກັບ ມາດຕະການທີື່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
ເພືື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງ 

(ST-2.1.1) 

ກວດກາຄື ນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ແລະ, ຖ້າຈໍ າເປັນ, ຮັບຮອງເອົ ານະໂຍບາຍໃໝື່  

(ST-2.1.2) 

ຊຸກຍູ້ການປະສົມປະສານດ້ານການຂົນສົື່ ງ ແລະ ການວາງແຜນນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ 

(ST-2.5) 

ທີ ື່ ມາ: ຍຸດທະສາດການຂົນສົື່ ງກົວລາລໍ າເປີ  (ASEAN, 2015, pp. 32-34) 
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ຍຸດທະສາດການຂົນສົື່ ງທາງບົກແບບຍື ນຍົງຂອງພາກພ້ືນອາຊຽນ– ARSSLT (ASEAN, 2019) ໄດ້ເຈາະ
ເລິ ກເຖິງບັນຫາການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍທີື່ ບັນດາປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ
ທ້ອງຖິື່ ນ ສາມາດພິຈາລະນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງທີື່ ຊັບຊ້ອນ: 

 

“ປະຊາກອນໃນຕົວເມື ອງອາຊຽນກໍາລັງເພີື່ ມຂື ້ ນຢື່ າງໄວວາ, ແລະ ບັນດາຕົວເມື ອງແມື່ ນສູນກາງທີື່

ສໍ າຄັນໃນການຂົນສົື່ ງສິ ນຄ້າ ແລະ ການຂົນສົື່ ງ. ປະມານ 50% ຂອງອາຍພິດການຂົນສົື່ ງ ແມື່ ນມາ
ຈາກການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ. ຜົນກະທົບຈາກການຂົນສົື່ ງ ມັກຈະຮ້າຍແຮງທີື່ ສຸດຢູື່ ທ້ອງຖິື່ ນຖ້າເບິື່ ງ
ໃນສະພາບຕົວເມື ອງ. ມາດຕະການ ຫ ີ ກເວ້ັນ-ຫັນປື່ ຽນ-ປັບປຸງ ເພືື່ ອສົື່ ງເສີ ມການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ
ແບບຍື ນຍົງ ແມື່ ນລວມມີ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການຂົນສົື່ ງ, ການພັດທະນາແບບຮັດກຸມ, ການ
ຄຸ້ມຄອງບື່ ອນຈອດລົດ, ການຕ້ັງລາຄາທີື່ ເໝາະສົມ, ການຈັດຫາການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ມີ ຄຸນ
ນະພາບສູງ (ລົດ ຫ ື  ລົດໄຟ), ການປະຕິຮູບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ການຂົນສົື່ ງທີື່ ບໍື່ ໃຊ້ເຄືື່ ອງຈັກ 
(ການຍື່ າງ ແລະ ການຂີື່ ລົດຖີ ບ), ການປັບປຸງການຂົນສົື່ ງ, ການໃຊ້ຍານພາຫະນະປະສົມ / ໄຟຟ້າ, ຝູງ
ພາຫະນະສະອາດ, ແລະອືື່ ນໆ. ບັນດາມາດຕະການດັື່ ງກື່ າວລ້ວນແຕື່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດຕໍື່ ເສດຖະກິດ
ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢື່ າງຕ້ັງໜ້າ. 

ສິື່ ງເລົື່ ານີ ້ ເກີດຂື ້ ນມາຍ້ອນແຜນການເດີ ນທາງແລະຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງແບບຍື ນຍົງ ແລະ ທີື່ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກບັນດາໂຄງການການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງແຫື່ ງຊາດ. ສື່ ວນອົງປະກອບອືື່ ນໆ 
ແມື່ ນມາຈາກການສະໜອງໂດຍສະຖາບັນ ເພືື່ ອທີື່ ຈະວາງແຜນການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ (ລວມທັງ
ອົງກອນການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ ສໍ າລັບເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ),  ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມ, 
ແລະ ຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈກື່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ." 

ທີ ື່ ມາ: ຍຸດທະສາດການຂົນສົື່ ງທາງບົກແບບຍື ນຍົງອາຊຽນ(ASEAN, 2019, p. 32) 

ARSSLT ສະໜອງພາບລວມນະໂຍບາຍທີື່ ໃນພາບກວ້າງ ຂອງຂົງເຂດນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນ
ຍົງ: 

• ກອບການຮື່ ວມມື ທີື່ ກໍານົດໂດຍອົງກອນປົກຄອງລະດັບຍຸດທະສາດ ທີື່ ຮັບຜິດຊອບເລືື່ ອງ
ນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງ, ລວມທັງກອບນະໂຍບາຍແຫື່ ງຊາດ (3.2), ວິ ໄສທັດ (3.1), ແຜນ
ປະຕິບັດງານ (3.2), ໂດຍອີ ງໃສື່ ຄວາມຮູ້    ທື່ າອື່ ຽງທີື່ ເລິ ກເຊິື່ ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງໃນການ
ປະຕິບັດການ (1.1, 1.2) 

• ມາດຕະການອໍ ານວຍ ແລະ ການກະທໍາ, ທີື່ ປະດິ ດຄິ ດຂ ້ ນມາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານໃນລະດັບ
ຍຸດໂທບາຍ, ໂດຍສະເພາະສະຖາບັນ (4.11) ຂອງ MTE ທີື່ ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງ ຜື່ ານທາງການເງິ ນ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ (4.7) ໂດຍໃຊ້ຂໍ ້ ມູນ, 
ຕົວຊີ ້ ວັດ ແລະ ການຕິດຕາມ (4.10) ແລະ ການສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ຂະແໜງການທັງ
ໝົດ (4.8 ຫາ 4.12) 
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ຮູບພາບທີ  1: ຂົງເຂດນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງໃນ ARSSLT 

 

ຕົວເລກໃນວົງເລັບ ໝາຍເຖິ ງຕົວເລກທີ ື່ ຢູື່ ໃນຫົວຂໍ ້  ຂອງ ARSSLT 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ: ARSSLT: ARSSLT (ASEAN, 2019, p. 6) 

 
ໃນບັນດາຂົງເຂດນະໂຍບາຍ, ARSSLT ໄດ້ກໍານົດ ສາມຂອບເຂດພູມສັນຖານ ທີື່ ຮື່ ວມມື ກັນກໍານົດຂອບ
ເຂດຂອງນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນຂອງຕົວເມື ອງໃຫຍື່ : 

• ການຂົນສົື່ ງລະຫວື່ າງເມື ອງ ແລະ ການເຊືື່ ອມຕໍື່ ຂ້າມຊາຍແດນ 

• ການເຂົ ້ າເຖິງຊົນນະບົດ 

• ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ 

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມື ອງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທື່ າອື່ ຽງກ້າວໄປສູື່ ການດໍ າເນີ ນງານ ແລະ ການເຊືື່ ອມຈອດ
ລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ, ຕົວເມື ອງຍື່ ອຍ, ຊົນນະບົດ, ພາຍໃນຕົວເມື ອງ ແລະ ລວມທັງການເດີ ນທາງ ແລະ 
ຂົນສົື່ ງຂ້າມຊາຍແດນ. ນີ ້ ແມື່ ນຄວາມເປັນຈິ ງຂອງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ຂະຫຍາຍຕົວຢື່ າງ
ວື່ ອງໄວໃນທຸກປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມື ອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຮູບແບບ
ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ ແລະ ຊອກຫາທາງແກ້ໄຂການຂົນສົື່ ງທີື່ ຂະໜາດໃຫຍື່ ກວື່ າອາດີ ດ, ເຊິື່ ງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ໂຄງສ້າງການປົກຄອງໃໝື່ ຢູື່ ໃນລະດັບທີື່ ເໝາະສົມ. 
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ຮູບພາບທີ  2: ສື່ ວນປະກອບໃນຕົວເມື ອງ, ຊົນນະບົດ, ລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ ແລະ ຂ້າມຊາຍແດນຂອງ
ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງໃນພາກພ້ືນ 

 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ :  ໂຄງການ SMMR 

ສິື່ ງທ້າທາຍຂອງການຂົນສົື່ ງໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ 
ເພາະວື່ າມັນມີ ຜົນກະທົບຕໍື່ ປະຊາຊົນແລະ ທຸລະກິດຈໍ ານວນຫ າຍ. ການຂົນສົື່ ງຍັງເປັນຜູ້ປະຕິບັດໜ ື່ ງທີື່

ປື່ ອຍອາຍແກັສເຮື ອນແກ້ວຈໍ ານວນຫ າຍພາຍໃນປະເທດ. ອີ ກດ້ານໜ ື່ ງ, ບັນດາໂຄງການປັບປຸງແລວ
ທາງຂົນສົື່ ງລະດັບຊາດ ແລະ ຂ້າມຊາດ ກໍື່ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົ າໃຈໃສື່ ເປັນພິເສດຈາກຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍແຫື່ ງ
ຊາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສິື່ ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົື່ ງໃນທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ພາກພ້ືນ ແມື່ ນບໍື່ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ສົນໃຈ ຈົນກື່ ວາສິື່ ງເລົື່ ານີ ້ ຈະກ້າວໄປຮອດຂ້ັນທີື່ ຮ້າຍແຮງ. ຊຸດເຄືື່ ອງມື  MTE ປະກອບມີ  ວິ ທີ ແກ້ໄຂບັນຫາ 
ສໍ າລັບການກໍານົດຄື່ າລະດັບ ພາກພ້ືນດັື່ ງກື່ າວຊ ື່ ງຈໍ າເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາການຂົນສົື່ ງໃນລະດັບໃໝື່  
ລວມທັງພາກພ້ືນທີື່ ຖື ກພັດທະນາໄປຕາມແລວທາງເສດຖະກິດທີື່ ປັບປຸງໃໝື່ , ລວມທັງພາກພ້ືນຂ້າມ
ຊາຍແດນ. 

1.2. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມື ອງໃນອາຊຽນ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ໃນທົດສະວັດທີື່ ຜື່ ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວເມື ອງ
ຂອງພວກເຂົ າເຕີບໂຕຢື່ າງວື່ ອງໄວ. ນອກຈາກການອົບພະຍົບຢື່ າງຫ ວງຫ າຍເຂົ ້ າສູື່ ນະຄອນຫ ວງຄື ບາງ
ກອກ,ຈາກາຕາ,ມານີ ລາ,ກົວລາລໍ າເປີ ,ຫ ື  ຮື່ າໂນ້ຍ, ເມື ອງນ້ອຍຫ າຍແຫື່ ງເຊັື່ ນ: ດາໜັງ(ຫວຽດນາມ)ແລະ 
ນະຄອນດາວາວ (ຟີ ລິ ບປິ ນ) ໄດ້ກາຍເປັນສູນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຖື ກພັດທະນາໃຫ້ເປັນ ຕົວ
ເມື ອງໃຈກາງເຊືື່ ອມຕໍື່ ລະດັບສູງ. ໃນຂະບວນການນີ ້ , ການເພີື່ ມຂ ້ ນຂອງລາຄາທີື່ ດິ ນໃນເຂດໃຈກາງເມື ອງ 
ໄດ້ຍູ້ປະຊາກອນທີື່ ເຮັດວຽກອອກໄປຢູື່ ຂ້າງນອກ, ນໍ າໄປສູື່ ການແຜື່ ຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມື ອງ, ແລະ 
ການລວມເອົ າຕົວເມື ອງໃກ້ຄຽງ ເຂົ ້ າໃນລະບົບຕົວເມື ອງທີື່ ກໍາລັງເຕີບໃຫຍື່ , ແລະ ເກີດການສ້າງຕ້ັງເຂດ
ຕົວເມື ອງໃໝື່  (Sheng, 2017). 
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ຕາຕະລາງຂ້າງລຸື່ ມນີ ້  ໄດ້ສະແດງເຖີິງພາບລວມຂອງລະດັບຕົວເມື ອງໃນປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ເຊິື່ ງຂໍ ້

ມູນດັື່ ງກື່ າວໄດ້ ເປີ ດເຜີຍໃຫ້ເຫັນທື່ າອື່ ຽງ, ບື່ ອນທີື່ ມີ ລະດັບການເປັນຕົວເມື ອງຕໍື່ າໃນປັດຈຸບັນ, ບື່ ອນທີື່

ຄາດຄະເນວື່ າ ຈະມີ ອັດຕາການປື່ ຽນແປງ ຂອງຕົວເມື ອງຈະສູງຂ ້ ນໃນແຕື່ ລະປີ . ໃນຫ າຍປະເທດການ
ແບື່ ງເຂດບໍ ລິ ຫານແລະ/ຫ ື  ທາງດ້ານການເມື ອງ ວື່ າເປັນເຂດຕົວເມື ອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ແມື່ ນບໍື່ ໄດ້ມີ
ຄວາມກື່ ຽວຂ້ອງແລ້ວ ເນືື່ ອງຈາກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຂົນສົື່ ງແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  ຂອງການສືື່ ສານ. 
ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ໄດ້ກາຍເປັນ ຕົວເມື ອງໃນຄວາມເປັນຈິ ງໃໝື່  ແລະ ມີ ກອບສໍ າລັບການສະ
ໜອງ   ການບໍ ລິ ການພ້ືນຖານ ແລະ ການຈ້າງງານ. 

ຮູບທີ  3: ການຫັນເປັນຕົວເມື ອງຂອງປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ 

ປະເທດ 
ລະດັບການເປັນ

ຕົວເມື ອງ 
(2018) 

ອັດຕາການ
ປື່ ຽນແປງຕໍື່ ປີ  
ໂດຍສະເລື່ ຍ 

(2015-2020) 

 ປະເທດ 
ລະດັບການເປັນ

ຕົວເມື ອງ 
(2018) 

ອັດຕາການ
ປື່ ຽນແປງຕໍື່ ປີ  
ໂດຍສະເລື່ ຍ 

(2015-2020) 
ບຣູໄນ ດາຣູຊາ

ລາມ 
78 1.7  ມຽນມາ 31 1.7 

ກໍາປູເຈຍ 23 3.2  ຟີ ລິ ບປິ ນ 47 2.0 

ອິ ນໂດເນເຊຍ 55 2.3  ສິ ງກະໂປ 100 1.4 

ສປປ ລາວ 35 3.3  ໄທ 50 1.7 

ມາເລເຊຍ 76 2.1  ຫຽວດນາມ 36 3.0 

    ອາຊຽນ 49 2.2 

ຕົວເລກທັງໝົດແມື່ ນເປັນເປີ ເຊັນ (%) 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ: ດັດແປງຈາກ (United_Nations, 2018) 

ຂະໜາດການຕ້ັງຖິື່ ນຖານຕົວເມື ອງໃນອາຊຽນ ຍັງມີ ລັກສະນະສະເພາະທີື່ ຊີ ້ ບອກເຖິງວິ ວັດທະນາການທີື່

ເປັນເອກະລັກຂອງ  ຕົວເມື ອງຕື່ າງໆ. ມີ ຈໍ ານວນໜ ື່ ງເທົື່ ານ້ັນທີື່ ເປັນຕົວເມື ອງຂະໜາດໃຫຍື່ . ປະຊາກອນ
ໃນຕົວເມື ອງຫ າຍກວື່ າເຄິື່ ງໜ ື່ ງ ແມື່ ນອາໄສຢູື່ ໃນຕົວເມື ອງ ທີື່ ມີ ຂະໜາດການຕ້ັງຖິື່ ນຖານນ້ອຍກວື່ າ 0.3 
ລ້ານຄົນ (ຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸື່ ມນີ ້ ). ໃນຂະນະທີື່ ຫ າຍຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ຂອງອາຊຽນ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ລະບົບການ
ຂົນສົື່ ງມວນຊົນທີື່ ວື່ ອງໄວ, ແຕື່ ເມື ອງນ້ອຍຫ າຍໆແຫື່ ງ ຍັງຕ້ອງອີ ງໃສື່ ການຂົນສົື່ ງບໍື່ ເປັນທາງການ ຫ ື  ລົດ
ໂດຍສານສາທາລະນະ ເປັນຕ້ົນຕໍ. ຄຸນນະພາບຂອງລົດເມເລົື່ ານີ ້  ມັກຈະບໍື່ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຄາດ
ຫວັງຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຖື ກເບິື່ ງວື່ າເປັນ "ການຂົນສົື່ ງຂອງຄົນທຸກຍາກ". 
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ຮູບທີ 4: ປະຊາກອນໃນຕົວເມື ອງ ຕາມຂະໜາດຂອງການຕ້ັງຖິື່ ນຖານຕົວເມື ອງໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ 
(2020) 

ຂະໜາດການ
ຕ້ັງຖິື່ ນຖານໃນ
ຕົວເມື ອງ 

ຈໍ ານວນການຕ້ັງ
ຖິື່ ນຖານໃນຕົວ

ເມື ອງ 
(2020) 

ປະຊາກອນ 
2020 
(‘000) 

ສື່ ວນແບື່ ງຂອງ
ປະຊາກອນໃນຕົວ

ເມື ອງ 
(%) 

ສື່ ວນແບື່ ງຂອງ
ປະຊາກອນທັງ

ໝົດ 
(%) 

>10 ລ້ານ 3 35,233 10.5 5.3 

1-10 ລ້ານ 31 76,443 22.8 11.4 

0.3-1.0 ລ້ານ 93 47,380 14.2 7.1 

<0.3 ລ້ານ - 175,463 52.5 26.2 

ຕົວເມື ອງທັງໝົ
ດ 

- 334,519 100.0 50.0 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ: ດັດແປງຈາກ (United_Nations, 2018) 

ດ້ວຍລາຍຮັບທີື່ ເພີື່ ມຂ ້ ນ ແລະ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສູງກວື່ າລະດັບສະເລື່ ຍຂອງໂລກ, ຈໍ ານວນ
ປະຊາກອນຈໍ ານວນຫ າຍໃນປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ແມື່ ນກໍາລັງຫ ຸ ດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 
(ຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸື່ ມນີ ້ ). ການເພີື່ ມຂ ້ ນຂອງຊົນຊ້ັນກາງ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເພີື່ ມສູງຂ ້ ນ ເຮັດໃຫ້
ຄວາມຕ້ອງການທີື່ ຢູື່ ອາໄສທີື່ ດິີ ກວື່ າເກົື່ າເພີື່ ມຂ ້ ນ, ແລະ ລວມທັງການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ. 

ຮູບພາບທີ  5: ລະດັບຊົນຊ້ັນໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊີ ຟິກ (1991-2015) 

ຊົນຊ້ັນ 
1991 
(%) 

2000 
(%) 

2010 
(%) 

2015 
(%) 

ທຸກຍາກທີື່ ສຸດ 47.0 33.7 13.5 8.6 

ທຸກຍາກປານກາງ 24.1 27.5 22.2 18.0 

ເກືອບທຸກຍາກ 16.6 22.9 34.3 33.9 

ຊ້ັນກາງ 12.4 15.9 29.9 39.4 

ໝາຍເຫດ: ອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊີ ຟິກ ປະກອບມີ  10 ປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ, ຕີ ມໍ ເລສ
ເຕ ແລະ ປະເທດເກາະປາຊີ ຟິກທີ ື່ ກໍາລັງພັດທະນາ; ລາຍຮັບ/ການບໍ ລິ ໂພກໃນປີ  2005 PPP. 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ:  (Huynh, 2013) 

1.3. ຄວາມສໍ າຄັນໃນການຈັດລະບຽບການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ 

ສິື່ ງທີື່ ທ້າທາຍ ແມື່ ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ການເດີ ນທາງ
ແລະຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ຢື່ າງສົມດຸນ ແລະ ຍື ນຍົງ. ເວົ ້ າໂດຍລວມກໍື່ ແມື່ ນ ຄວາມປາດຖະໜາ 
ເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ ຂອງຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຕື່ າງໆໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ຂອງອາຊຽນ ເຊິື່ ງ
ສາມາດສະຫ ຸ ບໄດ້ດັື່ ງນີ ້  (Sheng, 2017):  

• ຊຸມຊົນທຸລະກິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ເງືື່ ອນໄຂທາງກາຍະພາບ ແລະ ສະຖາບັນທີື່ ດ ງດູດ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນການລົງທ ນໃຫ້ແກື່  ເມື ອງແຫື່ ງຜູ້ປະກອບການ. 

• ຊົນຊ້ັນກາງທີື່ ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີ ສິື່ ງອໍ ານວຍການໃຊ້ຊີ ວິ ດທີື່ ສະດວກ
ສະບາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ ປອດໄພ ໃນຕົວເມື ອງຖື ເອົ າຜູ້ບໍ ລິ ໂພກເປັນຫ ັ ກ. 
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• ຄົນທຸກຍາກໃນຕົວເມື ອງຕ້ອງການທີື່ ຈະເຂົ ້ າເຖິງທີື່ ຢູື່ ອາໄສ, ການບໍ ລິ ການ, ແລະ ໂອກາດທາງ
ເສດຖະກິດໃນຕົວເມື ອງທີື່ ເປີ ດກວ້າງການກວມລວມ. 

• ຄົນລຸ້ນຕໍື່ ໄປຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນຈາກການຕັດສິ ນໃຈໃນທຸກມື ້ ນີ ້ . ພວກເຂົ າຕ້ອງການເມື ອງທີື່ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄາດຫວັງວື່ າຜູ້ທີື່ ມີ ອໍ ານາດຕັດສິ ນໃຈ ຈະສ້າງລະບົບ
ການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງ. 
 

ໃນເມືື່ ອບໍື່ ມີ ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງທາລະນະທີື່ ມີ ຄຸນນະພາບດີ , ຄວາມຕ້ອງການຂົນສົື່ ງໄດ້ຖື ກສະໜ
ອງ ໃຫ້ໂດຍພາກເອກະຊົນ, ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນດ້ວຍການຍື່ າງ, ລົດຖີ ບ, ລົດຈັກ ແລະ ລົດສື່ ວນຕົວທີື່ ເພີື່ ມຂ ້ ນ. 
ອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນໄດ້ຕ້ັງເປົ ້ າໃສື່ ຄົນຊ້ັນກາງ ດ້ວຍການປື່ ອຍກູ້ເພືື່ ອຜື່ ອນຊື ້ ພາຫະນະສື່ ວນຕົວ ແລະ ສຸມ
ໃສື່ ໂຄສະນາທີື່ ຈິ ງຈັງ. ອັນນີ ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມແອອັດຢູື່ ໃນໃຈກາງເມື ອງ ເພີື່ ມລະດັບສູງຂ ້ ນ, ເຊິື່ ງເຮັດໃຫ້ເປັນ
ວົງຈອນອັນໂຫດຮ້າຍຕໍື່ ກັບການໃຊ້ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ. 
 
ລະບົບການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງທີື່ ຖື ກຈັດຂ ້ ນ, ຢື່ າງມີ ລະບຽບ, ມີ ປະສິ ດທິພາບ, ແລະ ຍື ນຍົງ ແມື່ ນມີ
ບົດບາດສໍ າຄັນໃນ   ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງເມື ອງ ແລະ ຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ເຊິື່ ງເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ເຂົ ້ າຮື່ ວມກິດຈະກໍາຕື່ າງໆຕາມຈຸດປະສົງທີື່ ແຕກຕື່ າງກັນ ແລະໃນ
ສະຖານທີື່ ຕື່ າງໆ. ໃນຖານະທີື່ ເປັນການກະຕຸ້ນຂະບວນການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ລະບົບການ
ເດີ ນທາງແລະຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງ ແມື່ ນປັດໄຈທີື່ ສໍ າຄັນຂອງຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດ ແລະ ການແຂື່ ງຂັນສາກົນ. 
ລະບົບການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງທີື່ ຖື ກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາເປັນຢື່ າງດີ  ແລະ ມີ ການຈັດການທີື່ ດີ  
ແມື່ ນເປັນພ້ືນຖານຕໍື່ ກັບການພັດທະນາຂອງ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ໃດໆ ທີື່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. 
 
ໃນໄລຍະທໍາອິ ດຂອງການພັດທະນາເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ , ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິ ນຍັງ
ຖື ວື່ າມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຂົນສົື່ ງ ຍັງບໍື່ ໄດ້ຖື ກຖື ເປັນບຸລິ ມະສິ ດ. ລະບຽບການຂອງການ
ບໍ ລິ ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ທີື່ ຍັງບໍື່ ເຂ້ັມງວດ ອາດຈະເປັນການແກ້ໄຂທີື່ ກົງໄປກົງ
ມາທີື່ ສຸດ. ໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດນ້ອຍ ຫາຂະໜາດກາງ, ບື່ ອນທີື່ ບັນຫາ ຮູບແບບການເດີ ນທາງ 
ແລະ ບັນຫາການຈະລາຈອນຍັງບໍື່ ຫ າຍ, ລະບຽບການນີ ້ ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີ  ຕໍື່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ 
ແລະ ເປັນຈຸດດຸື່ ນດື່ ຽງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ ໃນການເປັນກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຕົນເອງ. ແຕື່ ນີ ້ ຍັງບໍື່ ພຽງພໍຕໍື່
ສະພາບການຂອງເເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດກວ້າງໃຫຍື່  ທີື່ ມີ ຮູບແບບການເດີ ນທາງທີື່ ສັບສົນ ແລະ 
ປະລິ ມານການຈະລາຈອນທີື່ ສູງ. 
 

ຕາມທັດສະນະຂອງສະຖາບັນແລ້ວ, ຫ າຍບັນຫາການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງໃນອາຊຽນໃນ
ປັດຈຸບັນ ແມື່ ນເກີດຈາກການທີື່ ມີ ອໍ ານາດການປົກຄອງຫ າຍຜູ້ປະຕິບັດຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບປະເທດ, 
ແຂວງ ແລະ ເມື ອງ ທີື່ ທັບຊ້ອນ ແລະ ຊື່ ອງຫວື່ າງລະຫວື່ າງໜ້າທີື່ ຂອງພວກເຂົ າ. ນອກຈາກນ້ັນ, ລະບຽບ
ການທີື່ ລ້າສະໄໝ ຫ ື  ທີື່ ງຸ ື່ ມງື່ າມ ພ້ອມທັງການຂາດກົນໄກຕິດຕາມກວດກາ, ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ຫ ື  
ທ້ອງຖິື່ ນ ຍັງອາດຈະສົື່ ງຜົນກະທົບຕໍື່ ປະສິ ດທິພາບ ຂອງໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງການບໍ ລິ ການ  ການຂົນສົື່ ງ 
ແລະ ການຈັດສົື່ ງ. 

1.4. ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ : ນິ ຍາມ ແລະ ບັນຫາສະເພາະ 

ໃນອາຊຽນ, ພູມສາດຕົວເມື ອງມີ ຄວາມແຕກຕື່ າງກັນຫ າຍ. ເກາະ Java ຕາເວັນຕົກເປັນຕົວເມື ອງສູງ 
ແລະມີ ລັກສະນະ      ເປັນເຂດຕົວເມື ອງທີື່ ຕິດພັນກັນຫ າຍແຫື່ ງ (ຈາກາຕາ - ບັງຕຸງ - ຊູກາບູມິ - ຊີ ເຣ
ບອນ - ຊີ ລີ ກອນ) ເຊິື່ ງຖື ກພັນລະນາໄດ້ດີ ທີື່ ສຸດວື່ າເປັນ ມະຫານະຄອນ (megalopolis) (Priatmodjo, 

2011), ແລະໃນທີື່ ສຸດກໍສາມາດກວມເອົ າທັງໝົດຂອງເກາະ Java. ນະຄອນຫ ວງມະນີ ລາ, ບາງກອກ, ກົວ
ລາລໍ າເປີ , ຮື່ າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນໂຮື່ ຈີ ມິນ, ພວມຢູື່ ໃນເສ້ັນທາງທີື່ ຄ້າຍຄື ທີື່ ຈະເຊືື່ ອມຈອດກັບບັນດາ ເມື ອງ
ພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ໃກ້ຄຽງ 
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ຮູບພາບທີ  6: ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ຂອງອາຊຽນ ຕາມການກໍານົດຂອງ OECD 

 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ: http://www.worldcitiestool.org/  

ອົງການການຮື່ ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (OECD) ໄດ້ສະເໜີຄໍ ານິ ຍາມທາງສະຖິຕິທາງ
ພູມສາດ ເພືື່ ອກໍານົດ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ອີ ງໃສື່ ຮູບແບບການໄປມາຫາສູື່ ກັນປະຈໍ າວັນ ທີື່

ຂະຫຍາຍໄປນອກຕົວເມື ອງທີື່ ຖື ກກໍື່ ສ້າງຂື ້ ນຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ. 

ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  [ພາກພ້ືນ] ຖື ກກໍານົດໂດຍອີ ງໃສື່ ແນວຄວາມຄິ ດ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະ
ໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ມີ ໜ້າທີື່  (FUAs), ເຊິື່ ງປະກອບມີ ຕົວເມື ອງ ບວກກັບ ເຂດອ້ອມຂ້າງໂດຍປະມານ ຕາມ

ຂອບເຂດຂອງຕະຫ າດແຮງງານຂອງເມື ອງ ('ເຂດການເດີ ນທາງ') 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ: (OECD, 2020) 

ພູມສາດທາງກາຍຍະພາບຂອງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ເຕີບໃຫຍື່ ໄວໃນທຸກມື ້ ນີ ້  ແມື່ ນບໍື່ ຄື່ ອຍຈະ
ກົງກັນກັບເຂດແດນບໍ ລິ ຫານທີື່ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂ ້ ນຫ າຍສິ ບປີ ກື່ ອນ, ໃນຕອນທີື່ ຮູບແບບຕົວເມື ອງ ແລະ ການ
ຂົນສົື່ ງຍັງມີ ຂະໜາດນ້ອຍກວື່ າຕອນນີ ້ ຫ າຍ. ຢູື່ ໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ , ປະຊາກອນສື່ ວນຫ າຍ
ແມື່ ນອາໄສຢູື່ ໃນຂອບເຂດສິ ດອໍ ານາດ ຂອງອົງກອນທີື່ ຮັບຜິດຊອບການບໍ ລິ ການການຂົນສົື່ ງໃນຕົວ
ເມື ອງໜ ື່ ງ ແຕື່ ເຮັດວຽກຢູື່ ໃນເຂດທີື່ ຢູື່ ພາຍໃຕ້ການປົງຄອງຂອງອົງກອນອືື່ ນ. ນີ ້ ເຮັດໃຫ້, ອໍ ານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ, ລະດັບກາງ, ແລະ ລະດັບຊາດ ຈໍ ານວນໜ ື່ ງ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະບົບການຂົນສົື່ ງທີື່

ແຕກຕື່ າງກັນ ໃນອານາເຂດທີື່ ແຕກຕື່ າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ການປະສານງານລະຫວື່ າງໜື່ ວຍງານປົກຄອງເລົື່ າ
ນີ ້  ເປັນວຽກງານພ້ືນຖານຂອງ MTE. 

ລະບົບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ຮູບແບບການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງທີື່ ຖື ກພັດທະນາບົນຈຸດປະສົງພ້ືນຖານ ເພືື່ ອ
ເຮັດໃຫ້ການເດີ ນທາງວື່ ອງໄວຂ ້ ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີື່ ໄກໆໃກ້ເຂົ ້ າມາຫາທັນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂີ ດຈໍ າກັດ
ຂອງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ຖື ກຍູ້ອອກໄປຢື່ າງບໍື່ ຢຸດຢ້ັງ. ການຂະຫຍາຍຕົວແບບນີ ້  ອາດຈະໄດ້ຮັບ
ອິ ດທິພົນ ແລະ ຖື ກນໍ າພາໂດຍ, ຕົວຢື່ າງ, ແລວທາງເສດຖະກິດ ຫ ື ການເຊືື່ ອມໂຍງຂ້າມຊາຍແດນ ຫ ື  ຂ້າມ

http://www.worldcitiestool.org/
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ແມື່ ນໍ ້ າທີື່ ສ້າງຂ ້ ນໃໝື່ . ສິື່ ງເລົື່ ານີ ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມປາຖະໜາໃຫ້ມີ ການສ້າງຕ້ັງ ການປົກຄອງ ການຂົນສົື່ ງ
ແບບຍື ນຍົງ ໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ຢື່ າງເຕັມຮູບແບບຂື ້ ນມາ, ລວມທັງເຂດຂ້າງຄຽງ ເພືື່ ອແກ້
ໄຂ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານລະບົບການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ທັງໝົດ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາການ
ຂະຫຍາຍຕົວທີື່ ຂາດການຄຸ້ມຄອງ ທີື່ ຈະເກີດຂື ້ ນຈົນຄວບຄຸມບໍື່ ໄດ້. 

ຮູບແບບການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງທີື່ ຊັບຊ້ອນ ແມື່ ນອົງປະກອບທີື່ ຈະກໍານົດຂອງການຂົນສົື່ ງໃນເມື ອງ
ພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ . ປະຊາຊົນທີື່ ອາໃສໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ຈະເດີ ນທາງໂດຍຈຸດປະສົງທີື່

ແຕກຕື່ າງກັນ ໃນຂອບເຂດຕື່ າງກັນ ຕ້ັງແຕື່ ໄລຍະທາງໃນບໍ ລິ ເວນໄກ້ຄຽງສ້ັນໆ ໄປຈົນເຖິງໄລຍະທາງໃນ
ເມື ອງຂະໜາດກາງ, ໄປຈົນເຖິງໄລຍະທາງລະດັບພາກພ້ືນ ແລະ ລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ. ກິດຈະວັດປະຈໍ າວັນ
ຂອງພວກເຂົ າແມື່ ນສາມາດປັບປຸງໄດ້ ໂດຍການນໍ າໃຊ້ຍຸດທະສາດ ຫ ີ ກເວ້ັນ – ຫັນປື່ ຽນ – ປັບປຸງ (A-S-I): 

• ຫ ີ ກເວ້ັນ ຄວາມຈໍ າເປັນທີື່ ຈະຕ້ອງເດີ ນທາງໄກ ເພືື່ ອປະກອບອາຊີ ບທີື່ ມີ ຄວາມຖີື່ ສູງ ເຊັື່ ນ: ການ
ສ ກສາ, ຮ້ານຂາຍເຄືື່ ອງຍື່ ອຍ, ກິດຈະກໍາພັກຜື່ ອນ ແລະ ການເຮັດວຽກ. 

• ຫັນປື່ ຽນ ໄປຫາຮູບແບບການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບທີື່ ສຸດ, ສໍ າລັບແຕື່ ລະການເດີ ນທາງ, ໃນ
ລະບົບການຂົນສົື່ ງຫ າຍຮູບແບບ. 

• ປັບປຸງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ 

ໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ , ການເດີ ນທາງທັງໝົດຂອງທຸກຈຸດປະສົງ ແມື່ ນມີ ແນວໂນ້ມທີື່ ດົນກວື່ າ
ການເດີ ນທາງໃນເຂດຕົວເມື ອງຂະໜາດນ້ອຍ. ລະບົບການຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ຍັງ
ມີ ແນວໂນ້ມທີື່ ຈະບໍື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ, ຖ້າຜູ້ເດີ ນທາງບໍື່ ມີ ໂອກາດ ທີື່ ຈະເລື ອກຮູບແບບການຂົນສົື່ ງທີື່ ເໝາະ
ສົມທີື່ ສຸດ ໃນແຕື່ ລະຄ້ັງທີື່ ພວກເຂົ າເດີ ນທາງ. ແຜນແມື່ ບົດ     ການຂົນສົື່ ງທາງບົກ 2040 ຂອງສິ ງກະໂປ 
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວື່ າ ຍຸດທະສາດ A-S-I ສາມາດນໍ າໄປໃຊ້ໃນເມື ອງພາກພ້ືນ     ຂະໜາດໃຫຍື່  ຂອງ
ອາຊຽນໄດ້ຢື່ າງໃດ ດ້ວຍ MTE ແບບປະສົມປະສານຕາມແນວຂວາງຫ າຍຮູບແບບທີື່ ມີ ການເຄືື່ ອນໄຫວ, 
ຕາມທີື່ ໄດ້ສະແດງໂດຍໜື່ ວຍງານຂົນສົື່ ງທາງບົກ (LTA). 

  



 

  MTE | Metropolitan Transport Executives 

 24 

2) ລະດັບຍຸດທະສາດ, ຍຸດໂທບາຍ ແລະ 
ກິດຈະການ 

ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວ, ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ສາມາດອະທິບາຍ
ໄດ້ເປັນຂະບວນການສາມລະດັບ: 

• ວຽກງານລະດັບຍຸດທະສາດ: ກໍານົດກົດລະບຽບ, ກໍານົດຈຸດປະສົງ, ແລະ ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ 

• ວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍ: ກໍານົດລະອຽດແລະປະຕິບັດຕາມແຜນການໃຫ້ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ
ຕາມລະບຽບທີື່ ກໍານົດໄວ້ ແລະ ດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທີື່ ມີ ຢູື່ , 

• ວຽກງານລະດັບກິດຈະການ: ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, ຕາມແຜນງານ, ຫ ື  ໃນຕະຫ າດທີື່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການ. 

ຕະຫ າດອາຫານ ແມື່ ນຕົວຢື່ າງທີື່ ດີ ຂອງສາມລະດັບເລົື່ ານີ ້ . ວຽກງານລະດັບຍຸດທະສາດແມື່ ນ ເພືື່ ອສ້າງ
ລະບຽບການດ້ານການຄ້າ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ຕະຫ າດ, ລວມທັງ ການສະໜອງຄວາມພ້ອມຜະລິ ດຕະ
ພັນ ແລະ ຕື່ ອງໂສ້ການສະໜອງ. ວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍ  ແມື່ ນການອອກແບບ, ສ້າງ ແລະ ດໍ າເນີ ນ
ຕະຫ າດ, ສະໜອງທີື່ ຕ້ັງ, ນໍ ້ າປະປາ, ໄຟຟ້າ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ຂົນສົື່ ງ ແລະ 
ບໍ ລິ ການອືື່ ນໆໃຫ້ແກື່ ຜູ້ຄ້າຂາຍໃນຕະຫ າດ. ການສະໜອງລູກຄ້າດ້ວຍຜະລິ ດຕະພັນ ແລະການບໍ ລິ ການທີື່

ພວກເຂົ າຄາດຫວັງວື່ າຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫ າດ ແມື່ ນວຽກງານລະດັບກິດຈະການ. 

ວຽກງານທັງໝົດ ໃນຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງ ສາມາດຖື ໄດ້ວື່ າເປັນໜ ື່ ງໃນສາມລະດັບ
ດັື່ ງກື່ າວ. ຍົກຕົວຢື່ າງ, ການວາງກອບກົດໝາຍ, ການກໍານົດນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງ ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜູນດ້ານການເງິ ນຂອງລັດຖະບານ ແມື່ ນຖື ວື່ າເປັນວຽກງານລະດັບຍຸດທະສາດຢື່ າງຈະແຈ້ງ, ໃນຂະນະ
ທີື່ ການບໍ າລຸງຮັກສາຫົວລົດໄຟ, ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານກໍາລັງຄົນ ແລະການຂາຍປີ ້ (ຂາຍຍື່ ອຍ, ການເກັບ
ລາຍຮັບ)ແມື່ ນໃນລະດັບກິດຈະການ. ວຽກງານຍຸດໂທບາຍທີື່ ສໍ າຄັນ ແມື່ ນການວາງແຜນ ເຄື ອຂື່ າຍແລະ
ການສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລື່ າງແລະລະບົບ ທີື່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດຜະລິ ດ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ
ແກື່ ລູກຄ້າ. 

ຂະບວນການນະໂຍບາຍສາທາລະນະສາມລະດັບ ໄດ້ຮັບການເຕີມເຕັມ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນໂດຍຫ າຍຜູ້
ປະຕິບັດສະເພາະທາງ. ດັື່ ງນ້ັນ, ໃນຂະແໜງການຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນ, ຂະບວນການນະໂຍບາຍສາທາລະນະ
ທັງສາມລະດັບ ຍັງສະໜອງຕາໜື່ າງທີື່ ເປັນປະໂຫຍດສໍ າລັບການວິ ເຄາະໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນ: 

• ຜູ້ປະຕິ ບັດລະດັບຍຸດທະສາດ: ໜື່ ວຍງານຕື່ າງໆທີື່ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກົດໝາຍ ໃນການ
ກໍານົດລະບຽບການແລະ ສະໜອງການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ, ເຊັື່ ນ ການຂົນສົື່ ງໃນ
ຕົວເມື ອງ ແມື່ ນເທດສະບານ ຫ ື  ແຂວງຕື່ າງໆ; ການຂົນສົື່ ງລະຫວື່ າງເມື ອງ ແມື່ ນ ບັນດາແຂວງ 
ຫ ື  ລັດຖະບານແຫື່ ງຊາດ, 

• ຜູ້ປະຕິ ບັດລະດັບຍຸດໂທບາຍ: ຫ າຍໆຜູ້ປະຕິບັດທີື່ ວາງແຜນລະບົບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ
ໃນລະບົບ, ຕົວຢື່ າງ MTE ຕາມທີື່ ຖື ກອອກແບບມາແມື່ ນຜູ້ປະຕິບັດລະດັບຍຸດໂທບາຍ. 

• ຜູ້ປະຕິ ບັດລະດັບກິ ດຈະການ: ຜູ້ປະກອບການຂົນສົື່ ງທຸກຮູບແບບ, ທຸກຂະໜາດ, ແລະ ທຸກ
ສະຖານະ. 
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ຮູບພາບທີ  7:  ວຽກງານ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດ ລະດັບຍຸດທະສາດ, ຍຸດໂທບາຍ ແລະ ກິດຈະການ 

 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ: SMMR 

ໃນທຸກສະຖານະການຕື່ າງໆ, ລະດັບຍຸດທະສາດທົື່ ວໄປ ແລະ ວຽກງານລະດັບປະຕິບັດການ ແລະ ຜູ້
ປະຕິບັດຈະໄດ້ຮັບການກໍານົດໄວ້ຢື່ າງຈະແຈ້ງ. ແຕື່ ສໍ າລັບໃນກໍລະນີ ລະດັບຍຸດໂທບາຍຈະບໍື່ ແມື່ ນ. ໃນ
ລະບົບການຂົນສົື່ ງທີື່ ບໍື່ ຊັບຊ້ອນ, ບາງວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍ ແມື່ ນຈະຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍ ຜູ້
ປະຕິບັດລະດັບຍຸດທະສາດ, ສື່ ວນວຽກງານອືື່ ນໆ ແມື່ ນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຜູ້ດໍ າເນີ ນການຂົນສົື່ ງ, ແລະ 
ອີ ກຈໍ ານວນຫ າຍແມື່ ນຍັງບໍື່ ໄດ້ຮັບການເອົ າໃຈໃສື່ . ເມືື່ ອລະບົບການຂົນສົື່ ງມີ ຄວາມສະລັບ  ສັບຊ້ອນຫ າຍ
ຂ ້ ນ, ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສໍ າຄັນຂອງວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍກໍື່ ຈະເພີື່ ມຂື ້ ນ, ແລະ ໜື່ ວຍງານຈັດ
ຕ້ັງຂອງພວກເຂົ າ ກໍື່ ຈະກາຍເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງທີື່ ສົື່ ງເສີ ມອິ ດທິພົນຂອງຜູ້ປະຕິບັດຕື່ າງໆ. ຂອບກົດໝາຍ 
ແລະ ນະໂຍບາຍ ແຫື່ ງຊາດຕ້ອງຮັບປະກັນວື່ າ ອິ ດທິພົນເລົື່ ານີ ້  ໄດ້ຖື ກປະສານກັນໃຫ້ໄປໃນທໍານອງດຽວ
ກັນ ເພືື່ ອລະບົບການຂົນສົື່ ງທີື່ ດີ  ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບ. 

ລະດັບຍຸດທະສາດ 

ລະດັບຍຸດທະສາດແມື່ ນນໍ າພາໂດຍ ນັກກໍານົດນິ ຕິບັນຍັດແຫື່ ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາກະຊວງ ທີື່

ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍລວມ ໃຫ້ນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງ. ລະດັບສູງສຸດນີ ້  ຈະສ້າງກອບນິ ຕິກໍາ, ເຊິື່ ງຈະກໍານົດ
ການສ້າງຕ້ັງສະຖາບັນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ກໍານົດວື່ າອົງກອນໃດ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍື່ ວຽກງານ
ສະເພາະ ລວມທັງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ ດທິພິເສດ ທີື່ ເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດນໍ າໃຊ້ ເພືື່ ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານເລົື່ ານີ ້

ສໍ າເລັດ. ກອບກົດໝາຍຍັງໄດ້ແນະນໍ າກົດລະບຽບ ທີື່ ຜູ້ປະກອບການຂົນສົື່ ງເອກະຊົນ ແລະ ສາທາລະນະ 
ຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ຍັງສ້າງຕ້ັງໜື່ ວຍງານຄວບຄຸມ ທີື່ ກໍານົດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການດ້ື່ ງກື່ າວ (ອື່ ານ
ຂໍ ້ ຕໍື່ ໄປກື່ ຽວກັບແບບຈໍ າລອງການປົກຄອງ). 
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ອົງກອນຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສື່ ວນໜ ື່ ງໂດຍສະເພາະ ຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ ທີື່ ມັກຈະຖື ກ
ແບື່ ງອອກຕາມ ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ລັກສະນະທາງພູມສັນຖານ: ທາງລົດໄຟກັບຫົນທາງກັບ
ທາງນໍ ້ າ; ແຫື່ ງຊາດກັບແຂວງກັບເທດສະບານ.        ໜື່ ວຍງານປົກຄອງອືື່ ນໆແມື່ ນຮັບຜິດຊອບໃນ
ເລືື່ ອງອືື່ ນໆທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງເຊັື່ ນ:ການວາງແຜນທາງພ້ືນທີື່ , ແຮງງານ, ພາສີ , ພະລັງງານ ແລະສິື່ ງແວດລ້ອມ,
ເຊິື່ ງອາດຈະມີ ຜົນກະທົບຢື່ າງຫ ວງຫ າຍຕໍື່ ຂະແໜງການຂົນສົື່ ງໃນລະດັບຍຸດທະສາດແລະລະດັບຍຸດໂທ
ບາຍ. 
 
ລະດັບຍຸດໂທບາຍ 

ໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ, ແຜນການຕື່ າງໆຈະຖື ກອະທິບາຍຢື່ າງລະອຽດເພືື່ ອຊອກຫາວິ ທີ ທີື່ ດີ ທີື່ ສຸດ ໃນການ
ນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີື່ ມີ ຢູື່  ເພືື່ ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງທີື່ ວາງໄວ້. ນີ ້ ລວມມີ ການປະສານງານລະຫວື່ າງ ບັນດາ
ອົງກອນທີື່ ຮັບຜິດຊອບແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານຢື່ າງລະອຽດ. 

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ແຕື່ ລະໜື່ ວຍງານທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ຈະມອບວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍ ໃຫ້ໜື່ ວຍ
ງານບໍ ລິ ຫານພາຍໃນຂອງຕົນ, ເຊິື່ ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການ ມີ ຄວາມແຕກຕື່ າງກັນໄປຕາມ
ແຕື່ ລະອົງກອນທີື່ ຮັບຜິດຊອບ. ການປະສານງານລະຫວື່ າງໜື່ ວຍງານທີື່ ຮັບຜິດຊອບທ້ອງຖິື່ ນ ອາດຈະ
ຖື ກຈັດຕ້ັງໂດຍກະຊວງຂົນສົື່ ງລະດັບຊາດ. ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ມີ ພຽງແຕື່ ບັນດາກະຊວງຈໍ ານວນໜ ື່ ງ
ເທົື່ ານ້ັນ ທີື່ ໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປະສານງານ ແລະ ຕ້ັງໜ້າດໍ າເນີ ນນະໂຍບາຍຂົນສົື່ ງພາກ ພ້ືນ
ຢູື່ ທຸກເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ທົື່ ວປະເທດ. ດັື່ ງນ້ັນ, ກອບກົດໝາຍແຫື່ ງຊາດ ອາດຈະສາມາດສະໜ
ອງໃຫ້ ຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງໃຫຍື່ (MTE) ຊ ື່ ງມີ ພາລະບົດບາດຄື : 

• ຈັດຕ້ັງການປະສານງານຕາມແນວນອນ ລະຫວື່ າງບັນດາໜື່ ວຍງານຮັບຜິດຊອບຂ້ັນພາກພ້ືນ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ລວມຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົ າໄວ້ໃນໜື່ ວຍງານເຕັກໂນໂລຊີ ດຽວທີື່ ມີ
ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານຢື່ າງມື ອາຊີ ບ ຊ ື່ ງຊື່ ວຍ ໃຫ້    ອໍ ານາດການປົກຄອງເລົື່ ານີ ້  ນໍ າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຢື່ າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ແລະ ເພືື່ ອປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຮື່ ວມກັນ ຕໍື່ ໜ້າອົງ
ກອນປົກຄອງລະດັບຊາດ ແລະ ຕໍື່ ໜ້າບໍ ລິ ສັດທີື່ ດໍ າເນີ ນກິດຈະການຢູື່ . 

• ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສານງານຕາມແນວຕ້ັງ ກັບອໍ ານາດການປົກຄອງແຫື່ ງຊາດ
ໃນດ້ານໜ ື່ ງ, ແລະ / ຫ ື  ບໍ ລິ ສັດທີື່ ດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ໃນອີ ກທາງດ້ານໜ ື່ ງ, ໂດຍການລວມເອົ າຜູ້
ປະຕິບັດເລົື່ ານີ ້  ເຂົ ້ າມາຢູື່ ໃນການສ້າງຕ້ັງຂອງ MTE. 

ໃນກໍລະນີ ອືື່ ນໆ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ແລະ ລັດຖະບານ ຈະບໍື່ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ການຈັດຕ້ັງທີື່ ສະລັບສັບ
ຊ້ອນດັື່ ງກື່ າວ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ "ການປະສົມປະສານ" ແທນທີື່  "ການປະສານງານ". ໃນກໍລະນີ ນີ ້ , ການປະສານ
ງານຕາມແນວນອນແມື່ ນ ປະຕິບັດໄດ້ໂດຍການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່
ໃຫ້ກັບລັດຖະບານໃນເມື ອງໃຫຍື່ . ແລະ ການປະສານງານຕາມແນວຕ້ັງ ແມື່ ນປະຕິບັດໄດ້ສໍ າເລັດໂດຍ
ການມອບວຽກງານທາງຍຸດໂທບາຍຕື່ າງໆ ແລະ ການດໍ າເນີ ນການ ໃຫ້ຢູື່ ພາຍໃຕ້ສິ ດອໍ ານາດດຽວ, ເຊັື່ ນ: 
ບໍ ລິ ສັດລົດໄຟແຫື່ ງຊາດ, ໂຄງການທາງລົດໄຟໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ແລະ ບາງການດໍ າເນີ ນງານຂອງລົດເມ
ໃນເມື ອງ (ບົດທີ  3.2. ຈະມີ ລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕີມກື່ ຽວກັບການປະສົມປະສານທາງນອນ ແລະ ແນວຕ້ັງ). 

ມີ ຈໍ ານວນຜູ້ປະຕິບັດ ພາກເອກະຊົນ ເພີື່ ມຂ ້ ນຫ າຍ ໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ, ເຊັື່ ນ: ບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ-ທາງອິ ນ
ເຕີເນັດ (ເຊັື່ ນ: Grab) ທີື່ ປະຕິບັດວຽກງານ ການປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນ ເພືື່ ອຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ. 
ດ້ວຍສື່ ວນແບື່ ງຂອງພວກເຂົ າໃນການເດີ ນທາງແລະຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງເພີື່ ມຂື ້ ນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍ, ການ
ຕັດສິ ນໃຈໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍຂອງພວກເຂົ າ ຈະມີ ອິ ດທິພົນຕໍື່ ລະບົບການຂົນສົື່ ງໃນພາກພ້ືນ. ຂໍ ້ ມູນ
ແມື່ ນຊັບພະຍາກອນພ້ືນຖານ ສໍ າລັບກິດຈະກໍາລະດັບຍຸດໂທບາຍ. ບໍ ລິ ການຈັດສົື່ ງໄດ້ສະສົມຂໍ ້ ມູນໄວ້
ເປັນຈໍ ານວນຫ າຍ, ເຊິື່ ງເຮັດຕໍາແໜື່ ງໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍຂອງພວກເຂົ າເຂ້ັມແຂງຂື ້ ນ. ຜູ້
ປະຕິບັດອືື່ ນໆ, ເຊັື່ ນ: ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໂທລະສັບມື ຖື , ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການລະບົບປະຕິບັດການແລະບໍ ລິ ການ
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ແຜນທີື່  ດິ ຈິ ຕອນ ໄດ້ສະສົມຂໍ ້ ມູນຂະໜາດ ໃຫຍື່ ຫ າຍກວື່ າເກົື່ າ, ເຊິື່ ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າມີ ຄວາມຮູ້ທີື່

ລະອຽດ ແລະຄົບຖ້ວນທີື່ ສຸດ ກື່ ຽວກັບຮູບແບບການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງ, ແລະ ທາງເລື ອກການຂົນສົື່ ງ
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. 

ເຊັື່ ນດຽວກັນນີ ້ , ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານລະບົບຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານ ແລະ ລະບົບການຈື່ າຍເງິ ນ ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈໃນ
ລະດັບຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດໂທບາຍ ດ້ວຍຕົວພວກເຂົ າເອງ ເຊິື່ ງອາດຈະມີ ຜົນກະທົບຢື່ າງຫ ວງຫ າຍຕໍື່

ຕະຫ າດການບໍ ລິ ການການຂົນສົື່ ງ. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ແລະ ອົງກອນປົກຄອງຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງການ
ເພີື່ ມທະວີ ຂອງອໍ ານາດຂອງບັນດາຜູ້ປະຕິບັດເອກະຊົນໃນຍຸກຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານ ແລະ ຄວນນໍ າໃຊ້ອໍ ານາດ
ຂອງຕົນ ເພືື່ ອສົມທົບກັບບັນດາຜູ້ປະຕິບັດເລົື່ ານີ ້  ເຂົ ້ າໃນການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງໂດຍລວມ, ບົນ
ພ້ືນຖານການເຄົ າລົບ ແລະ ການຮື່ ວມມື ລະຫວື່ າງຜູ້ປະຕິບັດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 
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ຮູບພາບທີ  8: ການບໍ ລິ ການຈັດສົື່ ງແບບອອນໄລ - ຮູບແບບໃໝື່ ຂອງຜູ້ປະຕິບັດລະດັບຍຸດໂທບາຍ 

 

ແຫ ຼ່ ງທ ຼ່
ຼ່ ມາ : https://www.grab.com ; https://www.wired.com/story/cities-on-demand-transit-buses/  

 

ບໍ ລິ ສັດ GRAB ທີື່ ຕ້ັງຢູື່ ໃນອາຊຽນ ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີື່  ວຽກງານການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ
ໃຫຍື່  ໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ ທີື່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສື່ ວນບຸກຄົນ ແລະ ນະວະຕະກໍາ ການ
ຂົນສົື່ ງຮື່ ວມຫ າຍຮູບແບບ: 

• ວິ ເຄາະ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງທັງໝົດ, ຈາກ 
“ປະຕູສູື່ ປະຕູ” , ໂດຍໃຊ້ວິ ທີ ການຂົນສົື່ ງທຸກຮູບແບບທີື່ ມີ ຢູື່ , ລວມທັງການຈັດສົື່ ງ
ອາຫານ ຈາກຮ້ານອາຫານ ໄປຫາຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ (ການລວມຕົວແບບແນວນອນ), 

•  ສືື່ ສານແບບງື່ າຍໆ  ແລະ ສະໜອງເຄືື່ ອງມື ໃນການຊໍ າລະເງິ ນ, 
• ວາງແຜນ ແລະ ຈັດສົື່ ງພາຫະນະຂົນສົື່ ງດ້ວຍວິ ທີ ທີື່ ດີ ທີື່ ສຸດ, ນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນໃຫຍື່  ແລະ 

ເຄືື່ ອງມື ການຈັດການທີື່ ທັນສະໄໝ ທີື່ ມີ ຢູື່ , 
• ຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ(ເລື ້ ອຍໆແລະຢື່ າງເຄັື່ ງຄັດ, ເພືື່ ອໃຫ້ມີ ຄຸນສົມບັດ

ເປັນຜູ້ປະກອບການ). 

ຮູບແບບດັື່ ງກື່ າວຖື ວື່ າປະສົບຜົນສໍ າເລັດຫ າຍທີື່  ຈົນເຮັດໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີື່ ທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງ
ເລື ອກທີື່ ຈະປັບລະບົບການດໍ າເນີ ນການລົດເມຂອງເມື ອງ ບາງສື່ ວນ ຫ ື  ທັງໝົດ ໄປເປັນ
ການ  "ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ" ທີື່ ຄ້າຍຄື ກັນ. ແນວໃດກໍື່ ຕາມ, ການປື່ ຽນແປງນີ ້  
ແມື່ ນບໍື່ ໄດ້ໃຫ້ຜົນຕາມທີື່ ຄາດໄວ້, ເພາະວື່ າ ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງສື່ ວນບຸກຄົນທີື່ ດີ ທີື່ ສຸດ ຫ ື  
ຮູບແບບການແບື່ ງປັນທີື່ ເໝາະສົມທີື່ ສຸດ ຍັງບໍື່ ສາມາດແຂື່ ງຂັນກັບການຂົນສົື່ ງມວນຊົນ
ຕາມກໍານົດເວລາ ທີື່ ເປັນກະດູກສັນຫ ັ ງຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງ ຫ ື  ພາກພ້ືນທີື່

ໃຫຍື່ ກວື່ າ. 

 

MTE ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດເອກະຊົນໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍໃໝື່  ຈະມີ ບົດບາດ ແລະ ວິ ທີ
ການທີື່ ແຕກຕື່ າງກັນ. ສິື່ ງເຫ ົື່ ານີ ້  ບໍື່ ຄວນທີື່ ຈະແຂື່ ງຂັນກັນ ແຕື່ ຄວນສົມທົບ ແລະ ຮື່ ວມມື
ກັນ ເພືື່ ອສ້າງລະບົບການຂົນສົື່ ງໃນ    ຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ. 

https://www.grab.com/
https://www.wired.com/story/cities-on-demand-transit-buses/
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ລະດັບກິດຈະການ 

ໂຄງປະກອບການປົກຄອງໃນລະດັບກິດຈະການ ແມື່ ນຈະສຸມໃສື່ ການສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງຕົວ
ຈິ ງ. ຜູ້ປະກອບການຂົນສົື່ ງ ຈະຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ, ຄົນຂັບລົດ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການລູກຄ້າ. ບໍ ລິ ສັດເອກະ
ຊົນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈະມີ ຄວາມວື່ ອງໄວ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບໃນການສ້າງການບໍ ລິ ການໃໝື່ ໆ 
ໂດຍບໍື່ ມີ ການແຊກແຊງຈາກລະດັບຍຸດໂທບາຍ ຫ ື  ຈາກສະຖາບັນລະດັບຍຸດທະສາດ ໃນເວລາທີື່ ຕະຫ າດ
ຕ້ອງການການບໍ ລິ ການດັື່ ງກື່ າວ. 

ໃນເວລາທີື່ ອຸດສາຫະກໍາ ກໍາລັງຈະເລີ ນເຕີບໂຕ, ປັດໄຈຕະຫ າດຈໍ ານວນຫ າຍ ກໍາລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ບໍ ລິ ສັດ
ປະຕິບັດງານຂະໜາດໃຫຍື່ . ບໍ ລິ ສັດຂະໜາດໃຫຍື່ ນີ ້  ຈະສາມາດບັນລຸ ຈຸດກຸ້ມເສດຖະກິດ ໃນການ
ປະຕິບັດວຽກງານປົກກະຕິ, ເຊັື່ ນ: ການບໍ າລຸງຮັກສາຍານພາຫະນະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ. 
ບໍ ລິ ສັດປະຕິບັດງານຂະໜາດໃຫຍື່  ຫ ື  ສະມາຄົມຂອງບໍ ລິ ສັດປະຕິບັດງານ ຍັງມີ ປະສົບການ ແລະ ທັກສະ
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍທີື່ ສໍ າຄັນເຊັື່ ນ: ກໍານົດເສ້ັນທາງ, ຕາຕະລາງເວລາ, ແລະ ຄື່ າ
ໂດຍສານ. 

ສະມາຄົມ ຫ ື  ກຸື່ ມບໍ ລິ ສັດດໍ າເນີ ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຈະຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດທີື່

ຕື່ າງກັນ ລະຫວື່ າງບັນດາບໍ ລິ ສັດສະມາຊິ ກ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງບໍ ລິ ສັດຂອງຕົນ ໃນການພົວພັນກັບ
ອໍ ານາດການປົກຄອງລະດັບຍຸດທະສາດ. ສະມາຄົມສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນ "ຄວບຄຸມຕົນເອງ" ແລະ ມັກຈະສົງ
ໃສວື່ າອົງກອນທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ຫ ື  MTE ຈະພະຍາຍາມແຊກແຊງທຸລະກິດຂອງພວກເຂົ າໃນລະດັບຍຸໂທ
ບາຍບໍ . 

ໃນລະບົບທີື່ ມີ ການຈັດຕ້ັງຢື່ າງເປັນລະບຽບ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດ ເປັນໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງສາທາລະນະ 
ຫ ື  ເອກະຊົນ ທີື່ ຖື ກຜູກມັດໂດຍໃບອະນຸຍາດໃດໜ ື່ ງ (ທີື່ ອອກໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ) ແລະ ສັນຍາ (ກັບໜື່ ວຍ
ງານບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງ) ທີື່ ໄດ້ກໍານົດລະດັບການບໍ ລິ ການທີື່ ຈະສະໜອງ. ອົງກອນທີື່ ຮັບຜິດຊອບ - ໃນ
ທາງອ້ອມ, ໂດຍຜື່ ານຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ຫ ື  ອົງກອນບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງ - ໄດ້ກໍານົດຄື່ າໂດຍສານ, 
ເສ້ັນທາງ, ສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ, ການບໍ ລິ ການ, ແລະ ການປະສົມປະສານຫ າຍຮູບແບບທີື່  ຈະສະໜ
ອງໂດຍຜູ້ປະກອບການ. ການແຊກແຊງເລົື່ ານີ ້  ຄວນທີື່ ຈະປັບປຸງທຸລະກິດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຜູ້ປະກອບ
ການ. ຖ້າສິື່ ງເລົື່ ານີ ້ ບໍື່ ມີ ຜົນຫຍັງ, ເຈົ ້ າໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ຈະຊົດເຊີ ຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຢື່ າງພຽງພໍ ຕໍື່

ການບໍ ລິ ການສາທາລະນະທີື່ ໄດ້       ສະໜອງ. ໃນກໍລະນີ ນີ ້ : 

• ຖ້າ ຄື່ າຊົດເຊີ ຍບໍື່ ພຽງພໍ, ຜູ້ປະກອບການຈະຊອກຫາວິ ທີ ສ້າງຜົນຕອບແທນ ແລະ ຫາກໍາໄລໂດຍ
ການຫ ຸ ດຕ້ົນທ ນການຜະລິ ດ ແລະ ລະດັບການບໍ ລິ ການລູກຄ້າ ຫ ື  ຖ້າເປັນໄປບໍື່ ໄດ້, ກໍື່ ຈະຢຸດເຊົ າ
ການດໍ າເນີ ນງານ. 

• ຖ້າຄື່ າຊົດເຊີ ຍມີ ຫ າຍ,ຜູ້ປະກອບການຈະພິຈາລະນາການຊົດເຊີ ຍເລົື່ ານີ ້ ເປັນແຫ ື່ ງລາຍຮັບຕ້ົນຕໍ
ຂອງພວກເຂົ າ, ແລະລະເລີ ຍລາຍຮັບຈາກລູກຄ້າ ແລະ ມີ ການຜະລິ ດທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ. 



 

  MTE | Metropolitan Transport Executives 

 30 

3) ຮູບແບບການປົກຄອງ 

3.1. ຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ, ໜື່ ວຍງານ ແລະ ຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງ  

ລະບົບການຂົນສົື່ ງຈະບໍື່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຖ້າບໍື່ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍຈໍ ານວນໜ ື່ ງ
ເຊັື່ ນ: ກໍານົດຈຸດຢຸດ, ເສ້ັນທາງ, ຄື່ າໂດຍສານ. ໃນຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍລະບຽບການ, ຜູ້ປະຕິບັດ
ໃນລະດັບຍຸດທະສາດ ອາດຈະປະຕິບັດວຽກງານເລົື່ ານີ ້  ແລະ ຖື ວື່ າເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງວຽກງານ ການ
ຂະຫຍາຍສິ ດອໍ ານາດ ຂອງລະບຽບການຂອງພວກເຂົ າ, ໃນຂະນະທີື່      ຜູ້ປະກອບການເອກະຊົນ ຈະ
ປະຕິບັດວຽກງານອືື່ ນໆໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ, ດ້ວຍຕົວເອງ ຫ ື  ດ້ວຍການຮື່ ວມມື ກັບຜູ້ປະຕິບັດອືື່ ນໆ. ໃນ
ຮູບແບບຂອງໜື່ ວຍງານສາທາລະນະ, ສິື່ ງທີ ເອີ ້ ນວື່ າ ໜື່ ວຍງານຂົນສົື່ ງສາທາລະນະແບບປະສົມປະສານ
ຕາມແນວຕ້ັງແມື່ ນຈະກວມເອົ າທັງສາມລະດັບຂອງຂະບວນການ, ລວມທັງລະດັບຍຸດໂທບາຍ. 

ໃນຂະນະທີື່ ລະບົບການຂົນສົື່ ງ ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍື່ ຂື ້ ນ, ເປັນຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ສະລັບສັບຊ້ອນຂື ້ ນ, 
ວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍ ກໍື່ ໄດ້ຂະຫຍາຍໃຫຍື່ ຂື ້ ນ ແລະ ສະລັບສັບຊ້ອນຂື ້ ນເຊັື່ ນດຽວກັນ ເຊິື່ ງມີ ແນວ
ໂນ້ມທີື່ ຈະຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍ   ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງສະເພາະທາງ. ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງເລົື່ ານີ ້  ອາດຈະຖື ກ
ພັດທະນາຈາກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານຂອງລັດຖະບານ ຫ ື  ຈາກສະມາຄົມຜູ້ປະກອບການ. ວິ ທີ ການ
ແກ້ໄຂຊື່ ອງຫວື່ າງໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ ໂດຍການຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ຂອງຜູ້ປະຕິບັດລະດັບຍຸດທະສາດ 
ຫ ື  ລະດັບກິດຈະການ ຍັງມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດຫ າຍ. ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ຈະສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່  ຢູື່
ໃນຂອບເຂດສິ ດທິພິເສດຂອງພວກເຂົ າ ທີື່ ຈໍ າກັດໃນວົງແຄບ ແລະ ຢູື່ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານຂອງ
ເຂົ າເຈົ ້ າ ທີື່ ສື່ ວນຫ າຍຈະຂາດຄວາມວື່ ອງໄວ. ຜູ້ປະກອບການ ຈະມີ ຄວາມວື່ ອງໄວ, ແຕື່ ວື່ າ ຈະຢູື່ ໃນກອບ
ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າ  ຂອງພວກເຂົ າເທົື່ ານ້ັນ. 

ການທີື່ ຈະແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີ ້  ແມື່ ນຕ້ອງສ້າງໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງອີ ກປະເພດໜ ື່ ງ ທີື່ ແຕກຕື່ າງຈາກ
ອົງກອນທີື່ ຖື ກອອກແບບມາເພືື່ ອປະຕິບັດໜ້າທີື່ ລະດັບຍຸດໂທບາຍ ໂດຍສະເພາະ. ເມືື່ ອໜື່ ວຍງານນີ ້ ຖື ກ
ກໍານົດຢື່ າງຊັດເຈນ ວື່ າຈະເປັນອົງກອນທີື່ ແຍກອອກຈາກ ອົງກອນທີື່ ທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈາກຜູ້ດໍ າເນີ ນ
ການຂົນສົື່ ງ, ຮູບແບບທີ ສາມກໍື່ ຈະຖື ກສ້າງຂື ້ ນ, ທີື່ ເອີ ້ ນວື່ າຮູບແບບ ອົງກອນບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງໃນຕົວ
ເມື ອງໃຫຍື່ . ອົງກອນບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງ ແມື່ ນຄໍ າສັບທົື່ ວໄປທີື່ ກໍານົດອົງກອນໃໝື່  ໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ. 
ໃນທາງປະຕິບັດ, ອົງກອນບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງມັກຈະຖື ກເອີ ້ ນວື່ າເປັນ: "ຄະນະກໍາມະ", "ໜື່ ວຍງານ
ປົກຄອງ" ຫ ື  "ສະມາຄົມ", ເຊິື່ ງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ປະຫວັດສາດ ແລະ ໜ້າທີື່ ສະເພາະ ແລະ ວິ ທີ ການເຮັດວຽກ
ຂອງພວກເຂົ າ. 
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ຮູບພາບທີ  9: ຄໍ ານິ ຍາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ອົງກອນ ແລະ ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງ MTE 

 

 

ແຕື່ ລະຮູບແບບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ມີ ຄວາມພຽງພໍທີື່ ຈະຄຸ້ມຄອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ
ຂອງຕົວເມື ອງທັງໝົດ. ແຕື່ ໃນຫ າຍໆກໍລະນີ , ຮູບແບບໜື່ ວຍງານ ແລະ ຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແມື່ ນຈະ
ສາມາດຢູື່ ຮື່ ວມກັນໄດ້. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ລົດເມໃນຕົວເມື ອງ ແມື່ ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດໍ າເນີ ນການ ໂດຍ
ໜື່ ວຍງານຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂອງເທດສະບານ, ໃນຂະນະທີື່ ລົດແທັກຊີ  ແລະ ລົດເມໃນຕົວເມື ອງຖື ກ
ຄວບຄຸມ ໂດຍໜື່ ວຍງານອືື່ ນໆ. ລົດໄຟພາກພ້ືນ ແມື່ ນອາດຈະດໍ າເນີ ນການໂດຍ ໜື່ ວຍງານລົດໄຟແຫື່ ງ
ຊາດ ຫ ື  ໂດຍໜື່ ວຍງານຂົນສົື່ ງລົດເມແຂວງ, ໃນຂະນະທີື່ ການບໍ ລິ ການລົດເມພາກພ້ືນອືື່ ນໆ ແມື່ ນຈະມີ ຜູ້
ປະກອບການລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ ທີື່ ຖື ກຄວບຄຸມໂດຍໜື່ ວຍງານລະດັບຊາດອືື່ ນໆ. 

ໃນເວລາທີື່ ມີ  MTE, ພວກເຂົ າຕ້ອງຖື ກປັບໃຫ້ເຂົ ້ າກັບໂຄງສ້າງທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີື່ ມີ ຢູື່ ກື່ ອນນີ ້  ແລະ 
ເຂົ ້ າລະບົບການຂົນສົື່ ງ ທີື່ ມີ ຜູ້ຄວບຄຸມ, ອົງກອນຮັບຜິດຊອບ, ໜື່ ວຍງານ, ແລະຜູ້ປະກອບການເອກະ
ຊົນ ທີື່ ຖື ກສ້າງຕ້ັງຂ ້ ນແລ້ວ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍ າວັນ ຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ນເຄີ ຍຂອງ
ຕົນເອງ. ດັື່ ງນ້ັນ, ຮູບແບບ ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ໂດຍທົື່ ວໄປຈະລວມມີ ສາມແບບ
ພ້ືນຖານການຄຸ້ມຄອງ, ໂດຍມີ ອົງກອນບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ (MTE) ເປັນໃຈກາງ. 

ຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ: ອົງກອນປົກຄອງລະດັບຍຸດທະສາດ ຈະກໍານົດກົດລະບຽບ 
ແລະ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດໍ າເນີ ນໃນສື່ ວນທີື່ ເຫ ື ອ. ໃນຮູບແບບນີ ້ , ວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍ 
ຈະບໍື່ ໄດ້ຖື ກເບິື່ ງແຍງໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງໃດໜ ື່ ງ, ຄື ກັບຂະແໜງການບໍ ລິ ການອືື່ ນໆ, 
ຕົວຢື່ າງເຊັື່ ນ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາອາຫານ. 

ຮູບແບບອົງກອນ: ອົງກອນທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ຈະປະຕິບັດການດ້ວຍຕົວເອງຢູື່ , ອີ ງຕາມແຜນ
ຍຸດໂທບາຍ ທີື່ ພວກເຂົ າພັດທະນາຂື ້ ນມາຈາກພາຍໃນ.ອົງກອນທີື່ ຄວບຄຸມໂດຍລັດນີ ້ ອາດ
ຈະເປັນພະແນກໃດໜ ື່ ງຂອງລັດຖະບານ, ບໍ ລິ ສັດມະຫາຊົນ ຫ ື  ອົງການຈັດຕ້ັງທີື່ ບໍື່ ຂື ້ ນກັບ
ໃຜທັງໝົດ, ຄື ໃນຫ າຍຂະແໜງເຄື ອຂື່ າຍສາທາລະນະອືື່ ນໆ, ເຊັື່ ນ: ລົດໄຟແຫື່ ງຊາດ. 

ຮູແບບ MTE: ນັກກົດໝາຍຮັບຮູ້ວື່ າ ການຂົນສົື່ ງແມື່ ນຂະແໜງການປະສົມ - ສື່ ວນໜ ື່ ງ
ເປັນເຄື ອຂື່ າຍສາທາລະນະ, ສື່ ວນໜ ື່ ງເປັນອຸດສາຫະກໍາການບໍ ລິ ການ. ດັື່ ງນ້ັນແລ້ວ, ອົງ
ກອນບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຍຸດທະສາດຫ າຍຢື່ າງ ເພືື່ ອອໍ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກື່ ການດໍ າເນີ ນການຂົນສົື່ ງ ທີື່ ຕອບ  ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກ
ທື່ ອງທື່ ຽວ ແລະ ພາກສື່ ວນກື່ ຽວຂ້ອງ. 
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ຮູບພາບທີ  10: ຮູແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ, MTE ແລະ ອົງກອນ 

 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ : ໂຄງການ SMMR  

ຖ້າ MTE ເປັນພຽງແຕື່  ຜູ້ປະຕິບັດເພີື່ ມເຕີມ ທີື່ ຈະເພີື່ ມຂະບວນການຕື່ າງໆ, ສິື່ ງນີ ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບ
ໂດຍລວມມີ ຄວາມຊັບຊ້ອນ, ລາຄາສູງ, ແລະ ບໍື່ ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ. MTE ອາດຈະບໍື່ ຖື ກສ້າງຂື ້ ນເພືື່ ອ
ປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ. MTE ມີ ໜ້າທີື່ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ ໃຫ້ດີ ກວື່ າທີື່ ຜູ້ປະກອບການທີື່ ເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບັນດາໜື່ ວຍງານລວມສາຍຕ້ັງ ທີື່ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະຜື່ ານມາ. ເພືື່ ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ນີ ້ ສໍ າເລັດ, MTE ຕ້ອງ: 

• ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລື່ າງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານ ເພືື່ ອຄຸ້ມຄອງການດໍ າເນີ ນງານ ແລະ 
ການສືື່ ສານ ໃຫ້ພຽງພໍ ຢູື່ ລະດັບກິດຈະການ, 

• ປະຕິບັດວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍໃໝື່ ທີື່ ຍັງບໍື່ ທັນມີ ໃຜຮັບຜິດຊອບ ທີື່ ຈໍ າເປັນຕໍື່ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ລະບົບການຂົນສົື່ ງ ເຊັື່ ນ: ການພັດທະນາແຜນແມື່ ບົດການ
ຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນຫ າຍຮູບຫ າຍແບບ, ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສູນແລກປື່ ຽນຫ າຍຮູບແບບ, ສ້າງ
ລະບົບປີ ້ ຫ າຍຮູແບບ, ການສ້າງຕ້ັງພ້ືນຖານໂຄງລື່ າງຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານ ສໍ າລັບການຄຸ້ມຄອງ
ການດໍ າເນີ ນງານ ແລະການສືື່ ສານທີື່ ພຽງພໍໃນລະດັບກິດຈະການ; 

• ຄຸ້ມຄອງວຽກງານລະດັບຍຸດໂທບາຍ ທີື່ ເຄີ ຍຖື ກປະຕິບັດໂດຍໜື່ ວຍງານພາກລັດ ຫ ື  ໂດຍຜູ້
ດໍ າເນີ ນງານ, ວຽກທີື່ ບໍື່ ມີ ຂອບເຂດທີື່ ພຽງພໍ ຫ ື  ຢື່ າງບໍື່ ພຽງພໍ. 
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• ປະສານງານກັບຫ ື ປະສົມປະສານ, ແຕື່ ບໍື່ ລົບກວນ, ຂະບວນການລະດັບຍຸດໂທບາຍທີື່ ມີ ຢູື່ ແລ້ວທີື່

ໄດ້ຮັບການເບິື່ ງແຍງ ເປັນຢື່ າງດີ  ໂດຍຜູ້ປະຕິບັດຕື່ າງໆ. 

ວຽກງານໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍໃດ ທີື່ ເປັນວຽກງານໃໝື່ ທັງໝົດ, ທີື່ ຈະໃຫ້ປະຕິບັດ, ຫ ື  ບໍື່ ຄວນຖື ກລົບກວນ 
ແມື່ ນຂ ້ ນກັບປະຫວັດໂດຍສະເພາະແລະການຈັດຕ້ັງລະບົບຂົນສົື່ ງໃນເຂດຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ໃດໜ ື່ ງ. ພາລະ
ບົດບາດຂອງ MTE ແມື່ ນເພືື່ ອລວມ ໂຄງສ້າງການປົກຄອງ ແລະ ການສະໜອງການບໍ ລິ ການ. ອັນນີ ້

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ສູງ, ແລະ ອີ ກດ້ານໜ ື່ ງ, ກໍື່ ຕ້ອງມີ
ຄວາມຄື່ ອງຕົວສູງ, ເປີ ດກວ້າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະສານສົມທົບຢື່ າງຕ້ັງໜ້າໃນການລິ ເລີື່ ມນະວັດຕະກໍາ 
ຂອງບັນດາຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຕື່ າງໆ. 
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ຮູບພາບ 11: SL Stockholm: ຈາກໜື່ ວຍງານເທດສະບານ ໄປເປັນກໍາມະການບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງຂອງ
ມື ອງໃຫຍື່  

 
 

SL, ອົງການບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງໃນນະຄອນຫ ວງ Stockholm (ສະວີ ເດັນ) ໄດ້ຖື ກພັດທະນາມາຈາກ 
ການເປັນອົງການທາງລົດໄຟທ້ອງຖິື່ ນຂອງເທດສະບານ ທີື່ ປະສົມປະສານຕາມແນວຕ້ັງ, ໃນການ
ປະຕິຮູບຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງຫ າຍໆຄ້ັງ ທີື່ ແນໃສື່ ການຮັກສາ ການຄວບຄຸມທາງດ້ານການເມື ອງ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງ, ພ້ອມທັງປະສົມປະສານຮູບແບບທີື່  ທັນສະໄໝ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ
ສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພາກເອກະຊົນ ເຂົ ້ າໄປໃນລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະແບບ
ປະສົມປະສານ ຢື່ າງສົມບູນແບບ.  

• ການປະສົມປະສານຕາມແນວນອນຂອງເຂດຕົວເມື ອງທັງໝົດ ແມື່ ນບັນລຸໄດ້ ໂດຍການໂອນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນ    ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໃຫ້ສະພາປະເທດສະຕັອກໂຮມ. ໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ, SL 
ໄດ້ມີ ການຜູກຂາດທາງສາທາລະນະ ສໍ າລັບທຸກຮູບແບບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນທ້ອງຖິື່ ນ. ໃນ
ລະດັບກິດຈະການ, ການປະສົມປະສານຕາມແນວນອນໄດ້ຖື ກຍົກເລິ ກ, ເຊິື່ ງຖື ກແທນທີື່ ໂດຍການ
ເຮັດສັນຍາແຕື່ ລະຮູບແບບຂອງການຂົນສົື່ ງ ກັບຜູ້ປະກອບການສະເພາະທາງ. 

• ການປະສົມປະສານແນວຕ້ັງ ຈາກລະດັບຍຸດທະສາດຂອງສະພາເຂດປົກຄອງ ຫາລະດັບຍຸດໂທບາຍ 
SL ເລືື່ ອງການດໍ າເນີ ນງານຂອງລົດໄຟເບົ າ ແລະ ເຮື ອຂ້າມຝັື່ ງ ແມື່ ນຍັງມີ ການປະສົມປະສານກັນ 
ໂດຍຜື່ ານສາຍສໍ າພັນຄວາມເປັນເຈົ ້ າຂອງ. ແຕື່ ການຄຸ້ມຄອງ ແມື່ ນນໍ າໃຊ້ຄວາມສໍ າພັນທາງສັນຍາທີື່

ມີ ການກວດກາຢື່ າງຊັດເຈນ  ລະຫວື່ າງແຕື່ ລະດັບການປົກຄອງ. ສິື່ ງນີ ້ ແມື່ ນຖື ກຢ້ັງຢື ນດ້ວຍເຫດຜົນ
ທີື່ ວື່ າ ການປະຕິບັດງານຂອງທາງລົດໄຟ "ດ້ັງເດີ ມ" ແລະ ເຮື ອຂ້າມຟາກ ຄວນໄດ້ຮັບ       ການປະຕິບັດ
ໂດຍອົງການປະຫວັດສາດທີື່ ມີ ຄວາມທັນສະໄໝ. 

 

 

 

ສໍ າລັບລົດໄຟໃຕ້ດິ ນແລະລົດໄຟພາກພ້ືນ, ລັດຊູແອັດໄດ້ຮັກສາຄວາມເປັນເຈົ ້ າຂອງຊັບສິ ນ, ແຕື່  SL 
ສໍ າປະທານການຄຸ້ມຄອງ ດ້ວຍສັນຍາໄລຍະຍາວ. ສໍ າລັບລົດເມ, ຊັບສິ ນ ແລະ ການດໍ າເນີ ນການທັງ
ໝົດແມື່ ນມອບໃຫ້ເອກະຊົນ, ແລະບໍ ລິ ສັດປະຕິບັດງານລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ຕ້ອງແຂື່ ງຂັນກັນ 
ເພືື່ ອຍາດເອົ າສັນຍາການດໍ າເນີ ນງານກັບ SL. 
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3.2. ການປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງ ແລະ ແບບສາຍຂວາງ ແລະ ສະເພາະທາງ  

ເອກະສານນະໂຍບາຍຈໍ ານວນຫ າຍ, ລວມທັງ ARSSLT, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບົບການຂົນສົື່ ງມີ ການປະສົມ
ປະສານ, ມີ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ, ເພືື່ ອທຸກຈຸດຂອງການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງມີ ປະສິ ທິພາບ
ສູງຂື ້ ນ. 

“ການຮື່ ວມມື ການຂົນສົື່ ງໃນອາຊຽນ  ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນສຸມໃສື່ ໃນການປັບປຸງການເຊືື່ ອມຕໍື່ ທາງດ້ານ
ກາຍະພາບ ລວມທັງການຄ້າ ແລະ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົື່ ງ, ເພືື່ ອທີື່ ຈະສ້າງລະບົບ
ຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ ງ ທີື່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ ທີື່ ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການ

ປະສົມປະສານ. » 

(ASEAN, 2019, p. 15) 

ອົງກອນສະເພາະດ້າ ແລະ ປີ ກຍື່ ອຍ ທີື່ ຮັບຜິດຊອບລະບົບຂົນສົື່ ງ ຕາມລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕາມ
ເຂດຍື່ ອຍທາງພູມສາດ ແລະ ຕາມແບບວິ ທີ ການຂົນສົື່ ງ ແມື່ ນຖື ວື່ າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ. ລະບົບການຂົນສົື່ ງ
ທີື່ ປະສົມປະສານ ທີື່ ຄຸ້ມຄອງໂດຍອົງກອນທີື່ ຮັບຜິດຊອບໃດໜ ື່ ງ ແລະ ຈັດຕ້ັງໂດຍຜູ້ປະກອບການ ຕາມ
ແຜນແມື່ ບົດດຽວ ແມື່ ນບໍື່ ສາມາດເປັນໄປໄດ້. ສິື່ ງທ້າທາຍຂອງ   ການປະຕິຮູບ ການຈັດຕ້ັງໃດໜ ື່ ງ ແມື່ ນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີ ຄວາມດຸື່ ນດື່ ຽງທີື່ ສຸດ ລະຫວື່ າງ ສະເພາະດ້ານ ແລະ ການປະສົມປະສານ. 

ການປະສົມປະສານຕາມແບບສາຍຕ້ັງ ໄດ້ກໍານົດການປະສານງານຂອງແຕື່ ລະໜ້າທີື່ ໃນຂະແໜງການ ຫ ື  
ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງໃນທົື່ ວລະດັບຍຸດທະສາດ, ຍຸດໂທບາຍ, ແລະ ລະດັບໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້
ປະຕິບັດເຫ ົ ານີ ້ ຖື ກປະສົມປະສານເຂົ ້ າ ເປັນອັນດຽວກັນ ຫ ື  ເອີ ້ ນວື່ າ "ປະສົມປະສານຕາມແບບສາຍຕ້ັງ": 
ລົດໄຟແຫື່ ງຊາດ ແລະ ໜື່ ວຍງານຂົນສົື່ ງເທດສະບານ ແມື່ ນຕົວຢື່ າງຂອງການປະສົມປະສານດັື່ ງກື່ າວ. 
(ເບິື່ ງການສົນທະນາກື່ ຽວກັບຮູບແບບຂອງໜື່ ວຍງານຂ້າງລຸື່ ມນີ ້ ). 

ການປະສົມປະສານລວງນອນ ແມື່ ນການປະສົມປະສານໜ້າທີື່ , ພາຍໃນລະດັບການຄຸ້ມຄອງ, ໃນຫ າຍ
ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ຫ ື  ຂະແໜງການ. ການປະສົມປະສານແບບສາຍຂວາງ ເປັນຈຸດປະສົງຂອງຫ າຍ
ແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ ຂໍ ້ ສະເໜີຕື່ າງໆ: 

• ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງແມື່ ນການບໍ ລິ ການ (MaaS) ແມື່ ນການລວມເອົ າຮູບແບບການ
ຂົນສົື່ ງເລົື່ ານີ ້ ເຂົ ້ າໃນຂໍ ້     ສະເໜີທາງການຄ້າທີື່ ເປັນເອກະລັກ, 

• ການພັດທະນາພ້ືນທີື່ ທີື່ ມຸື່ ງເນ້ັນການຂົນສົື່ ງ (TOD) ແມື່ ນການລວມເອົ າການວາງແຜນຕົວ
ເມື ອງ, ການຫັນເປັນຕົວເມື ອງ ແລະ ການວາງແຜນການຂົນສົື່ ງ, 

• ສູນກາງການຂົນສົື່ ງແບບປະສົມປະສານ  ແມື່ ນການປະສົມປະສານ ການວາງແຜນທາງພ້ືນທີື່ , 
ການຫັນເປັນຕົວເມື ອງ, ແລະ ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງທີື່ ສະໜັບສະໜູນກັນ ແລະ ທີື່ ແຂື່ ງຂັນກັນ, 

• ຂໍ ້ ມູນເປີ ດແມື່ ນການລວມເອົ າ ຂໍ ້ ມູນທີື່ ຢູື່ ແຍກຕື່ າງຫາກ ຫ າຍອັນ ທີື່ ມາຈາກຮູບແບບການ
ຂົນສົື່ ງທີື່ ແຕກຕື່ າງກັນ ເພືື່ ອສ້າງເປັນກຸື່ ມຂອງຂໍ ້ ມູນລວມໃຫຍື່  ທີື່ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ບັນດາ
ນະໂຍບາຍທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, 

• ການຫັນເປັນການໃຊ້ໄຟຟ້າ ມີ ທື່ າແຮງໃນການປະສົມປະສານລະບົບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ພະລັງງານ 
ເພືື່ ອປະກອບສື່ ວນເຂົ ້ າໃນນະໂຍບາຍສະພາບອາກາດ ແລະ ໃນບັນດາຈຸດປະສົງອືື່ ນໆ. 

ນະໂຍບາຍປະສານງານແມື່ ນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຫ ີ ກເວ້ັນ- ຫັນປື່ ຽນ 
- ປັບປຸງ  ຢື່ າງດຸື່ ນດື່ ຽງ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ.  ຜູ້ປະຕິບັດງານຖື ວື່ າມີ ປະສິ ດທິພາບສູງ ເພາະວື່ າພວກເຂົ າ
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ເປັນຜູ້ຊື່ ຽວຊານສະເພາະທາງ. ໜື່ ວຍງານປົກຄອງມີ ໜື່ ວຍງານບໍ ລິ ຫານພິເສດສະເພາະທາງ. ກອບກົດ
ໝາຍຢູື່ ລະດັບຍຸດທະສາດ ແລະ ລະດັບກິດຈະການ ຕ້ອງຫ ີ ກລື່ ຽງການປະສົມປະສານຕາມລວງນອນທີື່

ກວ້າງເກີນໄປ ເພືື່ ອຮັບປະກັນການກວດກາ ແລະ ການດຸື່ ນດື່ ຽງທີື່ ພຽງພໍ ແລະ ການແຂື່ ງຂັນ ປະດິ ດສ້າງ
ລະຫວື່ າງກໍາລັງການຄ້າ ແລະ ການເມື ອງ. 

ການປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງ ຖື ເປັນອຸປະສັກຕໍື່ ການປະສົມປະສານຕາມແບບສາຍຂວາງ, ຍ້ອນ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີື່ ຈະ    ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍອມຮັບການລວມກັນໃນແບບສາຍຕ້ັງຢື່ າງເລິ ກເຊິື່ ງ ແລະ 
ປະສົມປະສານຕາມແບບສາຍຂວາງທີື່ ໃຫຍື່  ໃນເວລາດຽວກັນ. ໜື່ ວຍງານຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ປະສົມ
ປະສານຕາມແບບສາຍຕ້ັງ ກໍື່ ມີ ການປະສົມປະສານຕາມແບບສາຍຂວາງໃນລະດັບໜ ື່ ງ, ປະສົມປະສານ
ກັນ, ຕົວຢື່ າງເຊັື່ ນ ລົດໄຟໃນຕົວເມື ອງ, ລົດໄຟລາງເບົ າ, ແລະ ລົດເມທີື່ ເປັນເຄື ອຂື່ າຍດຽວ ແລະ ພັດທະນາ
ການທໍາງານທີື່ ດີ ເລີ ດລະຫວື່ າງກັນ. ແຕື່ ການຂະຫຍາຍອອກຕາມແບບສາຍຂວາງ ຂອງໜື່ ວຍງານ
ປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງ ແມື່ ນຍັງມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດຢູື່ . ນີ ້ ຍ້ອນວື່ າ ການປະສົມປະສານກັນຕາມແບບສາຍ
ຕ້ັງ, ສໍ າລັບຮູບແບບການຂົນສົື່ ງໃດໆກໍື່ ຕາມ, ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຖື ກລວມເຂົ ້ າກັບພະ
ແນກລະດັບຍຸດໂທບາຍໜ ື່ ງ ທີື່ ລວມເຂົ ້ າກັບບໍ ລິ ສັດດໍ າເນີ ນການພຽງແຫື່ ງດຽວ. ດັື່ ງນ້ັນ, ຈະເຮັດໃຫ້ການ
ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງໜື່ ວຍງານອອກຕາມແບບສາຍຂວາງຈະມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເພາະວື່ າໜື່ ວຍ
ງານຈັດຕ້ັງທີື່ ປະສົມປະສານຕາມແບບສາຍຕ້ັງ ຍັງຂາດສິ ດອໍ ານາດ, ຫ ື  ຄວາມສາມາດໃນລະດັບຍຸດໂທ
ບາຍ, ຫ ື  ຮູບແບບທຸລະກິດທີື່ ສາມາເຮັດແນວນ້ັນໄດ້. 

ຮູບພາບທີ  12: ການປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງ ແລະ ສາຍຂວາງ 

 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ: ໂຄງການ SMMR  

ພາລະບົດບາດຂອງອົງກອນບໍ ລິ ຫານລະບົບຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງ ແມື່ ນເພືື່ ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ ້ ຂັດແຍື່ ງ
ລະຫວື່ າງການປະສານງານແບບສາຍຕ້ັງ ແລະ ສາຍຂວາງ. ເພືື່ ອຈຸດປະສົງດັື່ ງກື່ າວນີ ້ , MTE ສາມາດສະໜ
ອງເຄືື່ ອງມື ສະເພາະ ສອງຢື່ າງກໍຄື : 
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• MTE ເປັນໃຈກາງປະສານງານແບບສາຍຕ້ັງທີື່ ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານລະຫວື່ າງທຸກລະດັບ
ຂອງຂ້ັນປົກຄອງ. ແຕື່ ສິື່ ງນີ ້ ແມື່ ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜື່ ານການພົວພັນສັນຍາ, ບໍື່ ແມື່ ນຜື່ ານການ
ປະສົມປະສານໃນໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງດຽວ. 

• MTE ກໍສາມາດບັນລຸການປະສົມປະສານແບບສາຍຂວາງໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍເຊັື່ ນກັນ ໂດຍ
ການເຕ້ົາໂຮມບັນດາອົງກອນຕື່ າງໆເຂົ ້ າໃນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມອບໃຫ້ບັນດາ
ບໍ ລິ ສັດທີື່ ເປັນເອກະລາດໃນລະດັບກິດຈະການເປັນຝື່ າຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ. 

ຮູບພາບທີ  13: ໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂອງ ເກຣເຕ້ີຈາກາຕ້າ ຫ ື  BPTJ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: ດັດປັບຈາກ BPTJ http://bptj.dephub.go.id/tentang-bptj  

 

 

ດໍ າລັດປະທານປະເທດ ເລກທີ  103 ຂອງ ປີ  2015, ໄດ້ແຕື່ ງຕ້ັງໃຫ້ BPTJ ເປັນອົງການປະສານງານລະຫວື່ າງອົງການຈັດຕ້ັງ
ພາກລັດ ໂດຍຜື່ ານ ຂົງເຂດຈາກາຕາ, ໂບກໍ, ດີ ປ໋ ອກ, ຕັງເງຣັງ ແລະ ເບກາສີ  (ເກຣເຕ້ີຈາກາຕາ) ເພືື່ ອຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ບໍ ລິ ຫານລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ ພ້ອມທັງເຊືື່ ອມໂຍງເຄື ອຂື່ າຍລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ. ໜ້າ
ວຽກຂອງ BPTJ ປະກອບມີ :  
1) ການປະສານງານ ແລະ ສົື່ ງເສີ ມຄວາມກົມກຽວໃນການກະກຽມແຜນງານທົື່ ວໄປ ແລະ ແຜນກິດຈະກໍາ ຂອງບັນດາ

ກະຊວງ/ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ໃນບໍ ລິ ບົດຂອງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການບໍ ລິ ການລະຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະແບບປະສົມປະສານ ຢູື່  ນະຄອນຫ ວງຈາກາຕາ. 

2) ການປະສານງານ ແລະ ສ້າງຄວາມກົມກຽວດ້ານເງືື່ ອນໄຂ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງການວາງແຜນງົບປະມານ ເພືື່ ອຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາຢູື່ ຂົງເຂດນະຄອນຫ ວງຈາກາຕາ. 

3) ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານວິ ຊາການ, ດ້ານການເງິ ນ ແລະ/ຫ ື  ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ເພືື່ ອປັບປຸງການສະໜອງ
ການບໍ ລິ ການການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນນະຄອນຫ ວງຈາກາຕາ. 

4) ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານວິ ຊາການ, ດ້ານການເງິ ນ ແລະ/ຫ ື  ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ປັບປຸງສິື່ ງອໍ ານວຍ       ຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານເພືື່ ອສະໜັບສະໜູນການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ
ຂອງນະຄອນຫ ວງຈາກາຕາ.. 

5) ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານວິ ຊາການ, ດ້ານການເງິ ນ ແລະ/ຫ ື  ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ    ການຈາລະຈອນຢູື່ ນະຄອນຫ ວງຈາກາຕາ. 

6) ການກະກຽມແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ
ກິດຈະກໍາທີື່ ນອນຢູື່ ໃນແຜນແມື່ ບົດລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ຢູື່ ເຂດເກຣເຕີຈາກາຕາ ທີື່ ບໍື່ ໄດ້ມີ ຢູື່ ໃນແຜນ ແລະ 
ແຜນງານທົື່ ວໄປຂອງບັນດາກະຊວງ/ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ. 

7) ກະກຽມລະບຽບການແລະນະໂຍບາຍ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະແບບປະສົມ
ປະສານຢູື່ ນະຄອນຫ ວງ ຈາກາຕາ. 

8) ສ້າງຄໍ າແນະນໍ າເພືື່ ອວາງແຜນຜັງເມື ອງທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນຂະໜາດໃຫຍື່ . 
9) ການອອກໃບອະນຸຍາດການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ທີື່ ເກີນຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງແຂວງ ເວົ ້ າສະເພາະກໍຄື ຂົງເຂດຈາກາ

ຕາ, ໂບກໍ, ດີ ປ໋ ອກ, ຕັງເງຣັງ ແລະ ເບກາຊີ  ພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ສໍ າລັບການສ້າງລະບົບບໍ ລິ ການເຊືື່ ອມຕໍື່ ກັບການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ.  

10) ຕິດຕາມ, ປະເມີ ນຜົນ ແລະ ລາຍງານກື່ ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານທົື່ ວໄປ, ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະແບບປະສົມປະສານ ແລະ ແຜນງານພັດທະນາຕື່ າງໆ.  

11) ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ມາດຕະການປັບໄໝລົງໂທດພາກສື່ ວນອົງການຈັດຕ້ັງ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ 
ຝື່ າຍອືື່ ນໆທີື່ ລະເມີ ດແຜນແມື່ ບົດການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂອງເຂດຈາກາຕາ, ບໍ ກໍ, ດີ ປ໋ ອກ, ຕັງເງຣັງ ແລະ ເບກາຊີ . 

12) ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາອືື່ ນໆ ທີື່ ກໍານົດໂດຍລັດຖະມົນຕີການຂົນສົື່ ງ.  
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3.3. ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທີ  1: ຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ 

ໃນຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທີື່ ເອືື່ ອຍອີ ງບໍ ລິ ສັດພາກເອກະຊົນ ສໍ າລັບການສະໜອງການບໍ ລິ ການ ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເດີ ນທາງນ້ັນ ຜູ້ປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງລະບຽບການເປັນຜູ້ປະຕິບັດລະດັບລັດທີື່ ມີ
ພາລະບົດບາດຕ້ົນຕໍໃນລະບົບການຂົນສົື່ ງໃດໜ ື່ ງ. 

ຂະແໜງການບໍ ລິ ການສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນ ຖື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍໃຊ້ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ (ເຊັື່ ນ: 
ການໂຮງແຮມ, ການເບິື່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ອືື່ ນໆ). ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບການຂົນສົື່ ງກໍບໍື່
ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ຖ້າບໍື່ ມີ ພາລະບົດບາດຂ້ັນຍຸດໂທບາຍ, ເປັນຕ້ົນແມື່ ນການປະສານງານ
ລະຫວື່ າງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານສະເພາະ ແລະ ລະຫວື່ າງຜູ້ປະກອບການ, ແລະ ກໍລະນີ ທີື່ ຜູ້ປະກອບການເປັນຜູ້
ແຂື່ ງຂັນກັນບົນຫົນທາງອັນດຽວກັນ. 

ໜ້າວຽກຫ ັ ກ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ແມື່ ນຜູ້ປະຕິບັດທີື່ ອອກໃບອະນຸຍາດດໍ າ
ເນີ ນທຸລະກິດໃຫ້ແກື່ ບໍ ລິ ສັດທີື່ ມີ ເຈດຈໍ ານົງສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ. ໃບອະນຸຍາດດັື່ ງກື່ າວນີ ້ ແມື່ ນ
ສາມາດອອກໃຫ້ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດ ອີ ງຕາມ ຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະກອບການໃນການສະໜ
ອງການບໍ ລິ ການອີ ງຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂ້ັນຕໍື່ າສຸດ. ບັນດາມາດຕະຖານນີ ້  ອາດຈະສູງສໍ າລັບ
ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເຊືື່ ອໝ້ັນ, ຂໍ ້ ມູນຂອງລູກຄ້າ, ພັນທະ, ອັດຕາລາຄາປີ ້  ແລະ ອືື່ ນໆ. 

ຢູື່ ເສດຖະກິດຕະຫ າດເສລີ ໃດໜ ື່ ງ, ຕາມທິດສະດີ ແລ້ວ, ຖ້າຍິື່ ງມີ ຜູ້ແຂື່ ງຂັນທີື່ ສະເໜີໃຫ້ບໍ ລິ ການໃຫ້ແກື່
ລູກຄ້າແມື່ ນຍິື່ ງດີ . ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ການແຂື່ ງຂັນໄລຍະຍາວທີື່ ຫ າຍເກີນໄປລະຫວື່ າງຜູ້ປະກອບການ 
ທີື່ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການຕາມເສ້ັນທາງດຽວກັນອາດນໍ າໄປສູື່ ການນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການທີື່ ອາດເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານສໍ າ
ລັບລູກຄ້າຫ ຸ ດລົງ. ດັື່ ງນ້ັນ, ຈ ື່ ງເປັນໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ໃນການສົື່ ງເສີ ມການ
ແຂື່ ງຂັນທີື່ ດີ  ລະຫວື່ າງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍກໍານົດຈໍ ານວນຂອງໃບອະນຸຍາດທີື່ ສາມາດ
ອອກໄດ້ ແລະ ມາດຕະການປັບໄໝສໍ າລັບຜູ້ປະກອບການທີື່ ບໍື່ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ.  

ການມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຂອງພາກລັດໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍ ແມື່ ນມີ ອັນຈໍ າກັດຢູື່ ພຽງແຕື່ ການສະໜອງທີື່ ດິ ນ 
ເພືື່ ອສ້າງສະຖານີ ຕ້ົນທາງ/ປາຍທາງ ແລະ ຈຸດຈອດຂອງລົດເມ. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການອາດມີ ບົດບາດ
ຄວາມເປັນເຈົ ້ າການເພີື່ ມຂື ້ ນ ແລະ ຂະຫຍາຍໜ້າທີື່ ຕົນເອງຈາກຜູ້ເປັນກໍາມະການ ໄປສູື່ ຜູ້ທີື່ ຄວບຄຸມ 
ແລະ ຮັບປະກັນການແຂື່ ງຂັນແບບເທົື່ າທຽມກັນ ແລະ ການໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າໃຫ້ແກື່ ຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້
ປະກອບການອາດຈັດຕ້ັງ ເປັນສະມາຄົມຫ ື ກຸື່ ມເຄື ອຂື່ າຍ ເພືື່ ອເຮັດໜ້າທີື່ ການຄຸ້ມຄອງຕົນເອງເຊັື່ ນກັນ. 

ໂດຍຜື່ ານການນໍ າໃຊ້ມາດຕະຖານລະດັບສູງ ແລະ ການກວດກາແບບເຂັື່ ງຂັດນ້ັນ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບ
ການສາມາດຮັບປະກັນການຄວບຄຸມຝື່ າຍສະໜອງການບໍ ລິ ການໃຫ້ແກື່ ຕະຫ າດການຂົນສົື່ ງແບບເຂັື່ ງ
ຂັດ. ມາດຕະຖານເລົື່ ານີ ້ ຄວນສະທ້ອນເຖິງອົງປະກອບຂອງກົດໝາຍວື່ າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ການປົກ
ປັກຮັກສາສິື່ ງແວດລ້ອມ. ນອກນ້ັນ, ກໍອາດປະກອບມີ ຂໍ ້ ມູນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເສ້ັນທາງສະເພາະທີື່ ໄດ້ ກໍາ
ນົດໄວ້, ກໍານົດຕາຕະລາງ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ແລະ ລະບົບສະໜັບສະໜູນສະເພາະ.  

ຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທາງບົກ ຂອງປະເທດຟີ ລີ ບປິື່ ນ ແມື່ ນຕົວຢື່ າງ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ແລະ ກໍເປັນຜູ້ປະຕິບັດໜ ື່ ງ ທີື່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ອໍ ານາດຂອງຕົນ ບໍື່ ພຽງແຕື່ ເພືື່ ອການ
ຮັບປະກັນລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ມີ ທັງພ້ືນຖານດ້ານນິ ຕິກໍາ ແລະ ສາມາດດໍ າເນີ ນການໄດ້ອີ ງ
ຕາມຜູ້ປະກອບການ ແຕື່ ກໍຍັງສາມາດຍົກສູງມາດຕະຖານຂອງການບໍ ລິ ການໃຫ້ແກື່ ລູກຄ້າ ຊ ື່ ງເປັນການ
ບໍ ລິ ການທີື່ ສະໜອງໂດຍຜູ້ປະກອບການຂອງພາກເອກະຊົນ. ນອກນ້ັນ, ກໍໄດ້ເປັນຄະນະກໍາມາະການທີື່

ສາມາດຊຸກຍູ້ ໃຫ້ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ສາມາດເພີື່ ມການປະກອບສື່ ວນໃຫ້ແກື່ ການປັບປຸງລະບົບ
ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ.  

ບັນດາມາດຕະຖານອາດສູງຫ າຍ ແລະ ມີ ການບັງຄັບໃຊ້ແບບເຂ້ັ້ມງວດ ໂດຍທີື່ ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຈາກຜູ້ຄຸ້ມ
ຄອງລະບຽບການ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດພາກລັດອືື່ ນໆ (ເຊັື່ ນ: ກົມວິ ຊາການໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ) ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້
ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການບໍື່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງເຮັດໜ້າທີື່ ເປັນກໍາມາະການ ເພາະວື່ າຕະຫ າດມີ ຄວາມເສລີ ໃນລະດັບ
ໃດໜ ື່ ງທີື່ ສາມາດສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ແຕື່ ເຮັດໜ້າທີື່ ເປັນຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ-ນໍ າພາການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ອີ ງຕາມນະໂຍບາຍຊ ື່ ງມີ ລັກສະນະຄ້າຍຄຽງກັນກັບຮູບແບບຄະນະ
ບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ.  
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ຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ດີ  ຈົນກວື່ າຈະຮອດຈຸດທີື່ ພາກພ້ືນຕົວເມື ອງ
ຕ້ອງມີ ການລົງທ ນ     ຂະໜາດໃຫຍື່  ເພືື່ ອພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຊົນ ເຊັື່ ນ ເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟ, ລົດເມ BRT ຫ ື  ລະບົບການຂົນສົື່ ງອືື່ ນໆທີື່ ໃຊ້ຕ້ົນທ ນສູງ. ເພືື່ ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຕາມແຜນ, ເວລາ ແລະ ງົບປະມານແບບມີ ປະສິ ດທິພາບນ້ັນ ກໍຈໍ າເປັນ
ຕ້ອງມີ ການປະສານງານລະດັບຍຸດໂທບາຍ. ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ເວົ ້ າເຖິງມານີ ້  ກໍຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ໂຄງ
ຮື່ າງການຈັດຕ້ັງທີື່ ຈະແຈ້ງຕາມແຕື່ ລະຂ້ັນ ສໍ າລັບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະ ການປະສົມປະສານຮູບ
ແບບການຂົນສົື່ ງແບບຫ າກຫ າຍ, ຊ ື່ ງທັງໝົດແມື່ ນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ຍາກຖ້ານໍ າໃຊ້ຮູບແບບການ
ປົກຄອງແບບນີ ້ .  

ຮູບພາບທີ  14: ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານລະບົບຂົນສົື່ ງທາງບົກຂອງປະເທດ ຟີ ລີ ບປິ ນ.  

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: LTFRB https://ltfrb.gov.ph 

ແຕື່ ໃນຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງ ແບບເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການທີື່ ອີ ງຕາມນະໂຍບາຍນ້ັນ: 

 

 

 

ພາລະກິດ 

ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ເດີ ນທາງມີ ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາາທາລະນະທີື່ ພຽງພໍ, ປອດໄພ, ສະດວກ, ເປັນມິດ
ຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຊືື່ ອຖື ໄດ້ ແລະ ມີ ລາຄາສົມເສດສົມຜົນ ໂດຍການຈັດຕ້ັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, 
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທາງບົກ ທີື່ ສົື່ ງເສີ ມຂະແໜງການທີື່ ນໍ າພາໂດຍການ

ລົງທ ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິ ງ.  

ວິ ໄສທັດ 

ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ລະດັບໂລກ ທີື່ ປະກອບສື່ ວນເຂົ ້ າສູື່ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, 
ການຍົກລະດັບສະຖານະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຜູ້ມີ ສື່ ວຮື່ ວມ, ແລະ ການສົື່ ງເສີ ມສະຫວັດດີ ການ

ຂອງປະຊາຊົນ.  

ກົດບັດຂອງພວກເຮົ າ 

ສ້າງ, ປະກາດໃຊ້, ບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດສອດຄື່ ອງກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝ
າຍ, ແລະ ລະບຽບການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທາງບົກ.  

 

https://ltfrb.gov.ph/


 

  MTE | Metropolitan Transport Executives 

 40 

• ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການບໍື່ ຄວນກີດກ້ັນຜູ້ປະກອບການຝື່ າຍໃດຝື່ າຍໜ ື່ ງຈາກຕະຫ າດ ດ້ວຍການ
ຕັດສິ ນຂ້ັນນະໂຍບາຍ ແຕື່ ຕ້ອງກໍານົດຂໍ ້ ຈໍ າກັດຂອງຈໍ ານວນຜູ້ປະກອບການໂດຍການກໍານົດ
ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການບໍ ລິ ການຂ້ັນຕໍື່ າ. 

• ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການບໍື່ ສາມາດຖົມຂຸມໃຫ້ຜູ້ສະໜອງບໍ ລິ ການແຕື່ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງຄວນ
ລົງທ ນໃສື່ ການພັດທະນາ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ຈຸດຈອດລົດເມ ແລະ ເລນສະເພາະ, 
ສະຖານີ ຕ້ົນທາງ ແລະ ປາຍທາງ, ທາງຍື່ າງ ແລະ ທາງລົດຖີ ບ ເພືື່ ອເຂົ ້ າເຖິງປ້າຍລົດເມ ແລະ 
ສະຖານີ , ແລະ ການບໍ ລິ ການຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານອືື່ ນໆ. 

• ໜື່ ວຍງານປົກຄອງອາດສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊື່ ວຍເຫ ື ອດ້ານການເງິ ນ ເພືື່ ອຊື ້ ການບໍ ລິ ການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ສໍ າລັບກຸື່ ມຜູ້ໃຊ້ສະເພາະ. 

ໃນປະເທດອັງກິດ, ກົດໝາຍ ວື່ າດ້ວຍການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ສະບັບປີ  1985 ໄດ້ມ້າງທໍາລາຍໜື່ ວຍງານ
ຈັດຕ້ັງການຂົນສົື່ ງລົດເມທີື່ ປະສົມປະສານກັນແບບສາຍຕ້ັງ ດ້ວຍການຫັນຝູງລົດເມ, ສະຖານີ ຈອດແລະ
ສ້ອມແປງແລະກິດຈະການເປັນເອກະຊົນ ແລະ ຮັກສາໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັ້ງພາກລັດໄວ້ ໂດຍທີື່ ມີ ພາລະ
ບົດບາດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບຽບການເທົື່ ານ້ັນ. ສໍ າລັບນະໂຍບາຍດັື່ ງກື່ າວ ແມື່ ນເອີ ້ ນວື່ າ ນະໂຍບາຍ
ຜື່ ອນຄາຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ. ຕ້ັງແຕື່ ເວລານ້ັນມາ, ການປະຕິຮູບສະຖາບັນ ແລະ ວິ ວັດທະນາການ
ຂອງຕະຫ າດ ກໍໄດ້ນໍ າໄປສູື່ ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານທີື່ ມີ ລັກສະນະເປັນເອກະລັກ ກໍຄື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ໄດ້ກາຍເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງ ຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງທີື່ ຕາງໜ້າ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ ນ ຊ ື່ ງມີ ການປະສົມປະສານກັບຜູ້ປະຕິບັດຕື່ າງໆທີື່ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ
ຖະໜົນ ແລະ ການຂົນສົື່ ງສໍ າລັບເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ . ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທີື່ ປະສົມປະສານ 
ລະຫວື່ າງຫ າຍຜູ້ປະຕິບັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວື່ າ ການປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງລະຫວື່ າງລະດັບຍຸດໂທ
ບາຍ ແລະ ລະດັບກິດຈະການທີື່  ແບບເລກໜ້ອຍ ສາມາດນໍ າໄປສູື່ ການປະສົມປະສານແບບສາຍຂວາງ
ທີື່ ແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວື່ າງລະດັບຍຸດທະສາດ ແລະ ລະດັບຍຸດໂທບາຍ.  

ບັນດາຕົວຢື່ າງຄະນະບໍ ລິ ຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ທີື່ ໄດ້ຍົກຂື ້ ນມານີ ້  ແມື່ ນ
ແບບຢື່ າງທົື່ ວໄປຂອງຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການທີື່ ໄດ້ມີ ວິ ວັດທະນາການ ພ້ອມທັງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ພາລະບົດບາດທົື່ ວໄປຂອງລະດັບຍຸດໂທບາຍ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ.  
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ຮູບພາບທີ  15: NEXUS – ໜື່ ວຍງານບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ພາຍໃນຮູບແບບປົກຄອງໂດຍຜູ້
ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ 

 

 

Nexus ແມື່ ນອົງການບໍ ລິ ຫານການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານຂອງເຂດຕົວເມື ອງ Tyne 
Wear (ອັງກິດ) ແລະ ເປັນພາກສື່ ວນບໍ ລິ ຫານງົບປະມານ ຕາງໜ້າຄະນະກໍາມະການຊີ ້ ນໍ າ
ຮື່ ວມ ດ້ານການຂົນສົື່ ງ (JTC) ຂອງອໍ ານາດການປົກຄອງຮື່ ວມສໍ າລັບພາກໜືອ-ຕາເວັນ
ອອກແລະ ອໍ ານາດການປົກຄອງຮື່ ວມຂອງພາກເໜືອ ຕົວເມື ອງ Tyne. ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ
ຂອງພວກເຮົ າແມື່ ນເພືື່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດການເປັນຢູື່  ຂອງປະຊາຊົນຕົວເມື ອງ 
Tyne ແລະ Wear ດ້ວຍການສ້າງເຄື ອຂື່ າຍການຂົນສົື່ ງທີື່ ດີ ກວື່ າເກົື່ າ.  

ຄະນະກໍາມະການ JTC ເປັນຜູ້ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ Nexus ດ້ວຍລາຍຮັບຈາກການສື່ ວຍສາ
ອາກອນ ຈາກຫ້າຕົວເມື ອງ ຂອງພາກພ້ືນ Tyne ແລະ Wear, Gateshead, Newcastle, 
Tyneside ເໜືອ, Tyneside ໃຕ້ ແລະ Sunderland. ມູນຄື່ າການປະກອບສື່ ວນແມື່ ນຂື ້ ນກັບ
ສັດສື່ ວນຂອງເນື ້ ອທີື່ ຕໍື່ ກັບປະຊາກອນ. ງົບປະມານທີື່ ໄດ້ຈາກການສື່ ວຍສາອາກອນ ແມື່ ນນໍ າ
ໃຊ້ເພືື່ ອການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທ້ອງຖິື່ ນທີື່  Nexus ເປັນຜູ້ສະໜອງ ຊ ື່ ງໃນນ້ັນລວມມີ  ການ
ເດີ ນທາງແບບບໍື່ ເສຍຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ຫ ື  ແບບສໍ າມະຖານ, ການບໍ ລິ ການລົດເມແບບຄໍ ້ າຈູນ 
(ປະມານ 10% ຂອງເສ້ັນທາງຢູື່ ເຂດ Tyne ແລະ Wear ລວມທັງລົດເມໂຮງຮຽນ), ສະຖານີ
ລົດເມ ແລະ ປ້າຍລົດເມ, ເຮື ອຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ Shields ແລະ ການບໍ ລິ ການສະເພາະສໍ າ
ລັບຄົນທີື່ ມີ ຄວາມພິການ. 

“ສັນຍາການຮື່ ວມມື ແບບສະໝັກໃຈ ແມື່ ນສັນຍາທາງການທີື່  Nexus, ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ຜູ້ດໍ າເນີ ນກິດຈະການລົດເມ ເປັນຝື່ າຍພາຄີ ເຂົ ້ າຮື່ ວມ. ໃນສັນຍາ VPA ນ້ັນ, 
Nexus ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ແມື່ ນມີ ພັນທະໃນການສະໜອງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ
ການຂົນສົື່ ງ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ເລນບູລິ ມະສິ ດ, ປ້າຍຈອດ ແລະ ເລນປື່ ຽນ ພ້ອມທັງເຈລະຈາຮູບ
ແບບການນໍ າໃຊ້ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານດັື່ ງກື່ າວ. ຜູ້ດໍ າເນີ ນກິດຈະການລົດເມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ພັນທະຂອງຕົນ ກື່ ຽວກັບ ມາດຕະຖານຍານພາຫະນະ, ຄື່ າປີ ້ ສູງສຸດ, ຄວາມຖີື່  ແລະ 
ຕາຕະລາງເວລາ” 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີື່ ມເຕີມກື່ ຽວກັບ Nexus : https://www.nexus.org.uk/what-nexus/how-
we-are-funded 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີື່ ມເຕີມກື່ ຽວກັບອົງການປົກຄອງຮື່ ວມ : 
https://www.local.gov.uk/topics/devolution/devolution-online-hub/devolution-
explained/combined-authorities 

https://www.nexus.org.uk/what-nexus/how-we-are-funded
https://www.nexus.org.uk/what-nexus/how-we-are-funded
https://www.local.gov.uk/topics/devolution/devolution-online-hub/devolution-explained/combined-authorities
https://www.local.gov.uk/topics/devolution/devolution-online-hub/devolution-explained/combined-authorities
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ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: NEXUS 

3.4. ແບບການປົກຄອງ 2: ຮູບແບບອົງກອນ 

ສໍ າລັບຮູບແບບອົງກອນນ້ັນ ໜ້າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດລະດັບຍຸດໂທບາຍ ແລະ ກິດຈະການ ແມື່ ນ
ມອບໃຫ້ອົງກອນດຽວ ທີື່ ຂື ້ ນກັບ, ຖື ກຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານໂດຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງ
ກື່ ຽວຂ້ອງ. ຮູບແບບການປົກຄອງດ້ວຍອົງກອນ ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ເວລາທີື່ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງໃດ
ໜ ື່ ງຕັດສິ ນໃຈທີື່ ຈະຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຂົນສົື່ ງທັງໝົດ ພາຍຫ ັ ງທີື່ ນໍ າໃຊ້ຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ລະບຽບການໄດ້ລ້ົມເຫ ວ ແລະ ບໍື່ ສາມາດສະໜອງການບໍ ລິ ການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜື່ ວຍງານ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ.  

ຮູບແບບອົງກອນນີ ້  ເໝາະສົມສະເພາະລະບົບທີື່ ນໍ າໃຊ້ຕ້ົນທ ນສູງ ໂດຍທີື່ ມີ ການປະສົມປະສານ ແລະ 
ເອືື່ ອຍອີື່ ງລະຫວື່ າງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ແລະ ກິດຈະການ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ລົດເມຕົວເມື ອງຂະໜາດໃຫຍື່ , 
ລົດໄຟໃນຕົວເມື ອງ ແລະ ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ. ລະບົບລົງທ ນແບບແຍກສະເພາະ, ເຊັື່ ນ ເຮື ອຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານ, 
ກໍສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ດໍ າເນີ ນກິດຈະການໂດຍກຸື່ ມບໍ ລິ ສັດ; ແລະ ລະບົບການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທີື່ ບໍື່
ໃຊ້ຕ້ົນທ ນສູງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີື່ ເປັນເອກະລາດ ແລະ ບໍື່ ຈໍ າເປັນເອືື່ ອຍອີ ງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ, ເປັນຕ້ົນ
ແມື່ ນລົດແທັກຊີ , ສື່ ວນໃຫຍື່ ບໍື່ ແມື່ ນອົງກອນພາກລັດເປັນຜູ້ດໍ າເນີ ນການ.  

ຮູບແບບອົງກອນນີ ້  ແມື່ ນຂື ້ ນກັບ ຈຸດປະສົງເປົ ້ າໝາຍຮື່ ວມກັນ, ວັດທະນາທໍາການເຮັດວຽກແບບ
ບໍ ລິ ສັດ, ການສືື່ ສານປະສານງານແບບງື່ າຍດາຍ, ແລະ ຂ້ັນຕອນການຕັດສິ ນບັນຫາທີື່ ວື່ ອງໄວ ຊ ື່ ງບັນດາ
ຜູ້ປະຕິບັດມີ ສື່ ວນຮື່ ວມທັງໝົດໃນທຸກຂ້ັນຂອງການປົກຄອງ. ວິ ທີ ນີ ້ ອໍ ານວຍໃຫ້ແກື່ ການປະສານງານ
ໂດຍກົງພາຍໃນອົງກອນ, ລະຫວື່ າງການວາງແຜນ ແລະ ກິດຈະການ ເພືື່ ອຫ ຸ ດຜື່ ອນຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍດ້ານທຸລະ
ກໍາ. ອົງກອນດັື່ ງກື່ າວ ຄາດຄະເນວື່ າຕ້ອງເຮັດວຽກແບບວື່ ອງໄວທັນການ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າບໍື່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ
ການເຮັດສັນຍາທາງການຫ ື ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍລະຫວື່ າງແຕື່ ລະຂອດຂ້ັນຂອງລະບົບ.ນອກນ້ັນ,ຮູບແບບນີ ້

ກໍສາມາດອໍ ານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກື່ ການປະສານງານກັບຂະແໜງການອືື່ ນໆ ທີື່ ຢູື່ ໃນຂອບເຂດການ
ປົກຄອງຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ (ຕໍາຫ ວດຈາລະຈອນ, ການແຈກຢາຍພະລັງງານ, ໂຮງຮຽນ, 
ໂຮງໝໍ, ເຄຫາສະຖານ, ອືື່ ນ). ສື່ ວນຜູ້ປະກອບການພາກເອກະຊົນ ແລະ ລາຍຮັບແມື່ ນຖື ກຍົກເວ້ັນອອກ
ຈາກລະບົບ, ຊ ື່ ງບັນດາໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ປະຕິບັດທີື່ ກະກຽມການລະດົມທ ນໃຫ້ແກື່
ການບໍ ລິ ການສາທາລະນະ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄື່ າເດີ ນທາງຕໍື່ າ.  

ຈາກທັດສະນະມຸມມອງຂອງທິດສະດີ ຕະຫ າດນ້ັນ, ອົງກອນມີ ຄວາມເໝາະສົມສໍ າລັບການຄຸ້ມຄອງ
ບໍ ລິ ຫານທີື່ ເອີ ້ ນວື່ າ ການຜູກຂາດຕາມທໍາມະຊາດຊ ື່ ງໃຫ້ບໍ ລິ ການໄດ້ດີ ທີື່ ສຸດ ໂດຍຜູ້ປະກອບການທີື່ ມີ
ປະສົບການ ແລະ ເປັນທີື່ ຍອມຮັບເປັນຢື່ າງດີ  ແລະ ບໍື່ ສະໜອງໃຫ້ມີ ຕະຫ າດໃຫຍື່ ພຽງພໍສໍ າລັບ
ການຈັດຕ້ັງການແຂງຂັນລະຫວື່ າງຜູ້ປະກອບການທີື່ ມີ ຄວາມໝາຍ. ສາທາລະນຸປະໂພກ ເປັນຕ້ົນ
ແມື່ ນນໍ ້ າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ ແມື່ ນຕົວຢື່ າງທົື່ ວໄປສໍ າລັບສະພາບການຕະຫ າດແບບຜູກຂາດ: “ການ
ຜູກຂາດແບບທໍາມະຊາດ ແມື່ ນການຜູກຂາດໃນຂະແໜງການໃດໜ ື່ ງທີື່ ມີ ຕ້ົນທ ນໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານທີື່

ສູງ ແລະ ມີ ສິື່ ງກີດກ້ັນອືື່ ນໆທີື່ ບໍື່ ອໍ ານວຍຕໍື່ ການແຂື່ ງຂັນ ແລະ ຂະໜາດຂອງຕະຫ າດກໍອໍ ານວຍໃຫ້ຜູ້ສະ
ໜອງທີື່ ໃຫຍື່ ທີື່ ສຸດມີ ທື່ າໄດ້ປຽບຫ າຍກວື່ າຜູ້ແຂື່ ງຂັນຜູ້ປະຕິບັດອືື່ ນ. ສື່ ວນໃຫຍື່ ແລ້ວ ເຫັນວື່ າສະພາບ
ການນີ ້ ຈະເກີດຂື ້ ນໃນຂະແໜງ ການທີື່ ຕ້ອງນໍ າໃຊ້ຕ້ົນທ ນສູງ ແລະ ການສ້າງລະບົບເສດຖະກິດທີື່ ໃຫຍື່  
ເວລາສົມທຽບໃສື່ ຂະໜາດຂອງຕະຫ າດ; ຕົວຢື່ າງທີື່ ສາມາດເຫັນໄດ້ແມື່ ນການສະໜອງສາທາລະນຸປະ
ໂພກ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນນໍ ້ າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ” (Perloff, 2012). ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ
ແລ້ວ, ເພດານລະຫວື່ າງການຜູກຂາດແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ເສດຖະກິດຕະຫ າດທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ຂື ້ ນ
ກັບແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ, ຊ ື່ ງລວມມີ ການບໍ ລິ ການແທັກຊີ ທີື່ ໃຊ້ຕ້ົນທ ນສູງ, ລົດເມສາຍດື່ ວນ ແລະ 
ເສ້ັນທາງລົດໄຟຕ້ົນທ ນສູງ. ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີື່ ມີ ລັກສະນະຄ້າຍຄຽງກັນ ຖື ວື່ າເປັນ
ອົງປະກອບທີື່ ໃຊ້ຕ້ົນທ ນສູງໃນລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ.  

ນອກຈາກນີ ້ , ອົງກອນຍັງຊື່ ວຍຫ ຸ ດຕ້ົນທື ນການເຮັດທຸລະກໍາຈໍ ານວນຫ າຍ  ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການ
ປະສານງານທີື່ ເໝາະສົມລະຫວື່ າງອົງປະກອບທັງໝົດຂອງລະບົບ, ຈາກຍຸດທະສາດ ໂດຍຜື່ ານການວາງ
ແຜນໄປສູື່ ການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ. ແຕື່ ວື່ າຮູບແບບດັື່ ງກື່ າວ ກໍຈະລົບລ້າງບັນດາກົນໄກຂອງການກວດ
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ສອບ ແລະ ການດຸື່ ນດື່ ຽງແລະ ເປີ ດເຜີຍລະບົບການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ      ຄວາມສື່ ຽງຕໍື່ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີື່ ອາດ
ຈະບໍື່ ໄດ້ແກ້ໄຂ.  

 
 
 

ການປະສົມປະສານ ເຊືື່ ອມຕໍື່ ແບບສາຍຕ້ັງ ແລະ ສາຍຂວາງ ໂດຍປະສົມປະສານລະຫວື່ າງລົດເມ, ເຮື ອ
ຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟ, ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ແລະ ສະຖານທີື່ ຈອດລົດ ຈະອໍ ານວຍໃຫ້ແກື່ ການສ້າງ
ລະບົບຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງດ້ວຍຫ າກຫ າຍຮູບແບບທີື່ ມີ ຄວາມສົມບູນຮອບດ້ານ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບ. ເຖິງ
ຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ຈາກການປະສົມປະສານຕາມແນວຕ້ັງ ແລະແນວນອນພ້ອມກັນນ້ັນ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດສິື່ ງ
ທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານຫ າຍຢື່ າງ. ການປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງ ລະຫວື່ າງລະດັບຍຸດໂທ
ບາຍ ແລະ ລະດັບກິດຈະການ ແມື່ ນເຫັນວື່ າຮູບແບບການຂົນສົື່ ງແຕື່ ລະຮູບແບບມີ ແນວໂນ້ມທີື່ ຈະ
ພັດທະນາ, ຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງຂອງຕົນ ແລະ ສົື່ ງອິ ດທິພົນຕໍື່ ກັບບັນດາໜື່ ວຍງານ
ຈັດຕ້ັງທີື່ ໄດ້ປະສົມປະສານແບບສາຍຂວາງ. ການປະສານງານແບບສາຍຂວາງ ແລະ ການແຍກລະຫວື່ າງ
ແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ເພືື່ ອສົື່ ງເສີ ມຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ການອອກແບບທີື່ ກົມກຽວ
ອາດຈໍ າກັດທື່ າແຮງຂອງແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ສະກັດກ້ັນບໍື່ ໃຫ້ມີ ການແຂື່ ງຂັນແບບ
ເຂ້ັມແຂງລະຫວື່ າງແຕື່ ລະຮູບແບບ.  

ຍົກຕົວຢື່ າງ, ເວລາທີື່ ເສ້ັນທາງລົດໄຟເມື ອງໃຫຍື່ ແລະ ລົດເມຖື ກໂຮມເຂົ ້ າພາຍໃຕ້ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ
ດຽວ ແລະ ອົງກອນດຽວ, ຈະມີ ສອງກໍລະນີ ທີື່ ອາດເກີດຂື ້ ນໄດ້: 

• ເສ້ັນທາງລົດໄຟ ແລະ ລົດເມ ໄດ້ຖື ກລວມເຂົ ້ າ ແລະ ພັດທະນາເປັນເຄື ອຂື່ າຍ ທີື່ ຜູ້ໂດຍສານ
ສາມາດນໍ າໃຊ້, ອາດຈະນໍ າໃຊ້ຮູບແບບໜ ື່ ງ ຫ ື  ອີ ກຮູບແບບ ຫ ື  ແບບປະສົມປະສານ ອີ ງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົົ າເຈົ ້ າ. ດັື່ ງນ້ັນ, ຖ້າມີ ການວາງແຜນ ແລະ ການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ
ແບບມີ ປະສິ ດທິພາບສູງ, ລະບົບການຂົນສົື່ ງທີື່ ປະສົມປະສານກັນຈະສາມາດສະໜອງການ
ບໍ ລິ ການທີື່ ມີ ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິ ດທິພາບສູງ. 

• ເສ້ັນທາງລົດໄຟທີື່ ໄດ້ລະດົມຕ້ົນທ ນການລົງທ ນທີື່ ສູງ ຊ ື່ ງຕ້ອງມີ ການຊໍ າລະສະສາງ, ລົດເມອາດ
ຕ້ອງເຮັດພາລະບົດບາດເປັນລະບົບຂົນສົື່ ງເພືື່ ອເຊືື່ ອມຕໍື່ ກັບເຄື ອຂື່ າຍເສ້ັນທາງລົດໄຟ ແລະ ຖື ກ
ຫັກຫ້າມບໍື່ ໃຫ້ສະໜອງການບໍ ລິ ການທີື່ ອາດໄປແຂື່ ງຂັນກັບການບໍ ລິ ການລົດໄຟ. ກໍລະນີ ດັື່ ງກື່ າວ 
ຈະຍົກລະດັບພາບລວມຂອງລະບົບລົດໄຟຕົວເມື ອງ ແຕື່ ຊໍ ້ າພັດໄປຈໍ າກັດທາງເລື ອກການ
ຂົນສົື່ ງສໍ າລັບຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ປະສິ ດທິຜົນທັງໝົດຂອງລະບົບໂດຍລວມ. 

ການປະສົມປະສານບໍື່ ເປັນພຽງແຕື່ ບັນຫາວື່ າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີ ການລວມສູນອໍ ານາດການປົກຄອງ
ໃນລະບົບຂົນສົື່ ງໃດໜ ື່ ງ. ທີື່ ຈິ ງແລ້ວ ກໍມີ ຫ າຍຮູບການ ແລະ ວິ ທີ ສໍ າລັບການປະສົມປະສານ ແລະ ບັນດາ
ສິື່ ງທ້າທາຍ ສໍ າລັບ MTE ທີື່ ຕ້ອງແກ້ໄຂຖ້າຢາກປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍື່ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຂ້ັນຕອນການວາງແຜນທີື່ ດີ  ແລະ ຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະຫ າກຫ າຍ ຂອງເສດຖະກິດຕະຫ າດ 
ຖ້າຢາກສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີື່ ເປັນຮູບປະທໍາ.  
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ຮູບພາບທີ  16: ບາງກອກ - ການປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງສໍ າລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍື່ ລະດັບຊາດ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: Mass Rapid Transit Authority of Thailand https://mrta.co.th/en/about_mrta/history  

. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າມີ ການປະສົມປະສານແບບສາຍຂວາງລະຫວື່ າງລະດັບຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດໂທບາຍ ທີື່ ແ
ໜ້ນແຟ້ນ, ບັນດາອົງກອນອາດກາຍເປັນອົງກອນທີື່ ມີ ລັກສະນະປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ບໍື່ ສາມາດຮື່ ວມມື ນໍ າ
ກັນໄດ້ແບບງື່ າຍດາຍ. ອັນນີ ້ ກໍື່ ອາດເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມເປັນຫື່ ວງເປັນໃຍທີື່ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງຈໍ ານວນໜ ື່ ງ 
ໃນທຸກໆລະດັບ ອາດສ້າງອົງກອນບໍ ລິ ຫານລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂອງຕົນເອງ ແລະ ທັບຊ້ອນກັນໃນ
ຂົງເຂດດຽວກັນ.  

ຫ າຍໆອົງກອນ ກໍເຫັນວື່ າໄດ້ກາຍເປັນອົງກອນທີື່ ບໍື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບເນືື່ ອງຈາກວື່ າລະບົບຂອດຂ້ັນການ
ປົກຄອງມີ ຫ າຍເກີນໄປ, ຂາດການກວດກາ-ຊີ ້ ນໍ າ-ນໍ າພາ, ໄດ້ເອົ າບັນຫາພາຍໃນເປັນຈຸດສຸມແທນທີື່ ຈະ
ສຸມໃສື່ ຜູ້ຊົມໃຊ້, ມີ ການແຊກແຊງໂດຍຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເມື ອງ ຫ ື  ດ້ານອືື່ ນໆ, ແລະ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ
ດ້ານຂີ ດຄວາມສາມາດໃນການພົວພັນຮື່ ວມມື  ແລະ ປະສານງານແບບສາຍຂວາງ ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ
ຂົນສົື່ ງຜູ້ປະຕິບັດອືື່ ນໆ. ແທນທີື່ ຈະພົວພັນ ແບບຮື່ ວມມື  ຫ ື  ການແຂື່ ງຂັນກັບຜູ້ປະກອບການ ອືື່ ນໆ, ອົງ
ກອນອາດນໍ າໃຊ້ອໍ ານາດສາຍຕ້ັງຂອງຕົນ ເພືື່ ອເຂົ ້ າເຖິງລະດັບຍຸດທະຍາດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມອບສິ ດທິ
ພິເສດແບບຜູກຂາດ ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທີື່ ຕົນເປັນຜູ້ສະໜອງ.  

ການນໍ າໃຊ້ຮູບແບບການປົກຄອງດ້ວຍອົງກອນ ອາດກ້າວໄປສູື່ ຈຸດມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ເວລາທີື່ ຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງມັນເກີນຂີ ດຄວາມສາມາດດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິ ມານຂອງອົງກອນ, ແລະ 
ການຄໍ ້ າຈູນ ແລະ ມາດຕະຖານຖື ກກວດສອບແບບເຄັື່ ງຄັດ ແລະເຂ້ັມງວດ, ຕົວຢື່ າງເຊັື່ ນ,  ເມືື່ ອ: 

 

ລັດຖະບານໄດ້ພິຈາລະນາວື່ າ ການຈາລະຕອນຕາມທ້ອງຖະໜົດຂອງບາງກອອກ ມີ ສະພາບແອອັດ ດັື່ ງນ້ັນ
ການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ MRT ຕ້ອງມີ ຄວາມວື່ ອງໄວເພືື່ ອຊື່ ວຍເຫ ື ອການເດີ ນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ 
ຫ ຸ ດຜື່ ອນການນໍ າໃຊ້ລົດສື່ ວນຕົວ. ດັື່ ງນ້ັນ, ບົນພ້ືນຖານຂອງມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ຄ້ັງວັນທີ  28 ກໍລະກົດ 
1992, ລັດຖະບານກໍໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕ້ັງລັດວິ ສາຫະກິດພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຫ້ອງວື່ າການ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊ ື່ ງເປັນພາກສື່ ວນຮັບຜິດຊອບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ
ແບບວື່ ອງໄວ ຢູື່ ບາງກອກ ແລະ ຂອບເຂດອ້ອມຂ້າງ.  

ໃນຂະນະດຽວກັນກໍື່ ເຫັນວື່ າ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະແບບວື່ ອງໄວ ກໍື່ ເພີື່ ມຂື ້ ນຢື່ າງ
ຫ ວງຫ າຍ. ດັື່ ງນ້ັນ, ຈ ື່ ງໄດ້ມີ ການອອກດໍ າລັດ ວື່ າດ້ວຍການສ້າງຕ້ັງອໍ ານາດການປົກຄອງລະບົບຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະແບບວື່ ອງໄວ ຂອງປະເທດໄທ, ສະບັບ ພ.ສ. 2543 (ປີ  2000), ຊ ື່ ງໄດ້ປະກາດແຕື່ ງຕ້ັງອໍ ານາດການ
ປົກຄອງດັື່ ງກື່ າວ ໂດຍມີ ຊືື່ ຫຍໍ ້ ວື່ າ MRTA ແລະ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບປັບປຸງອົງການປົກຄອງຕື່ າງໆ ແລະ ກໍານົດ
ພາລະບົດບາດ ຂອງ MRTA ເພືື່ ອສາມາດສະໜອງ ແລະ ດໍ າເນີ ນກິດຈະການຂົນສົື່ ງແບບເປັນລະບົບ ແລະ ມີ
ປະສິ ດທິພາບ.  

ໃນປີ  2002, ພາຍຫ ັ ງທີື່ ມີ ການປັບປຸງໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງຂອງອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດ, ພາລະບົດບາດການຊີ ້ ນໍ າ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ MRTA ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໂອນໄປໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຂົນສົື່ ງ.  

https://mrta.co.th/en/about_mrta/history
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• ລະບົບການຂົນສົື່ ງຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກາຍເປັນຕົວເມື ອງນະຄອນໃຫຍື່  ຊ ື່ ງຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ສື່ ວນ
ຮື່ ວມຂອງຫ າຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ຊ ື່ ງຜູ້ປະຕິບັດດັື່ ງກື່ າວບໍື່ ສາມາດຕົກລົງເຫັນດີ ກື່ ຽວກັບ
ໂຄງການແບບລົງທ ນສົມທົບ ຫ ື  ການດໍ າເນີ ນກິດຈະການປະຈໍ າວັນ ໂດຍບໍື່ ມີ ມາດຕະການ
ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຄວບຄຸມ, 

• ນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງຫັນໄປສູື່ ການຂົນສົື່ ງແບບຫ າຍຮູບແບບ, ຊ ື່ ງຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການປະສານ
ງານ ແລະ ຮື່ ວມມື ແບບຮອບດ້ານລະຫວື່ າງແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ຝື່ າຍຜູ້ສະໜອງ 
ຊ ື່ ງບໍື່ ສາມາດປະສົມປະສານ ຫ ື  ຍົກເວ້ັນຮູບແບບໃດໜ ື່ ງໄດ້, 

• ປະສິ ດທິພາບຂອງອົງກອນ, ເວລາສົມທຽບກັບລະບົບຂົນສົື່ ງຂະໜາດດຽວກັນແລ້ວ, ຖື ວື່ າບໍື່ ໄດ້
ລະດັບດີ ເທົື່ າທີື່ ຄວນ. 

 

ຮູບແບບອົງກອນແມື່ ນສາມາດປະຕິຮູບໄດ້, ເພືື່ ອຮັກສາຂໍ ້ ໄດ້ປຽບ ແລະ ທົດແທນ ຫ ື  ລົບລ້າງຈຸດອື່ ອນ
ຕື່ າງໆ. ຕົວຢື່ າງລະດັບສາກົນ ກໍສາມາດວາດພາບໃຫ້ເຫັນໄດ້ວື່ າອົງກອນປົກຄອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະກໍື່ ໄດ້ມີ ວິ ວັດທະນາການອີ ງຕາມ ສາມ (3) ກໍລະນີ ຕ້ົນຕໍດື່ ັ ງຕໍື່ ໄປນີ ້ : 

• ເວລາທີື່ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ແລະນະຄອນ ມີ ຫ າຍອົງກອນ, ບັນດາອົງກອນດັື່ ງກື່ າວອາດ
ເລື ອກທີື່ ຈະປະສານງານ ແລະ ສ້າງໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງຮື່ ວມກັນ ຫ ື  ສະມາຄົມຂອງອົງກອນ ທີື່

ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ ດ້ານຍຸດໂທບາຍໃນລະດັບພາກພ້ືນ. ວີ ທີ ການນີ ້  ແມື່ ນການນໍ າໃຊ້ອົງກອນ
ເທດສະບານໃນລະດັບນະຄອນ. ຈົນກື່ ວາປັດໄຈທັງໝົດຈະບັງຄັບໃຫ້ມີ ການປັບປຸງໂຄງຮື່ າງ
ການຈັດຕ້ັງຂອງການປົກຄອງຕ້ອງປະຕິຮູບອີ ກເທືື່ ອໜ ື່ ງ. (ຕົວຢື່ າງ: ສະຫະພັນດ້ານຄື່ າປີ ້  ແລະ 
Verkehrsverbund ຊ ື່ ງກວມເອົ າເຂດເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ມີ ສູນກາງຫ າຍຈຸດກວ້າງ
ໃຫຍື່  ຢູື່ ປະເທດເຢຍລະມັນ, ແລະ ບັນດາປະເທດອືື່ ນໆຢູື່ ທະວີ ບເອີ ຣົບ) 

• ອົງກອນຜູກຂາດ ຮັກສາ ແລະ ຍົກລະດັບສາຍພົວພັນກັບໜື່ ວຍງານປົກຄອງລະດັບຍຸດທະສາດ 
ແລະ ຕັດຂາດການປະສົມປະສານກັບລະດັບກິດຈະການ. ບັນດາອົງກອນຈໍ າພວກນີ ້  ຈະມີ ການ
ວິ ວັດທະນາການຈາກບໍ ລິ ສັດດໍ າເນີ ນກິດຈະການຂອງພາກລັດ ຈົນເປັນໜື່ ວຍງານບໍ ລິ ຫານການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະລະດັບຍຸດໂທບາຍ (MTE). (ຕົວຢື່ າງ: ອົງກອນປົກຄອງການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະສໍ າລັບ ລອນດອນ, ພາກພ້ືນ Manchester (UK), SL ຢູື່  Stockholm, (Sweden)).  

• ອົງກອນທີື່ ຄວບຄຸມໂດຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງທີື່ ບໍື່ ມີ ສິ ດອໍ ານາດທົື່ ວຂອບເຂດພາກພ້ືນນະຄອນ ຫ ື  
ການຂົນສົື່ ງຫ າຍຮູບແບບ ກາຍເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ ຫ ື  ໜື່ ວຍງານບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງນະຄອນທີື່ ມີ
ຫ າຍຈຸດປະສົງ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ແລະ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງຈະຫັນປື່ ຽນຈາກການ
ຊື່ ວຍເຫ ື ອໂດຍກົງໃຫ້ແກື່ ອົງກອນ ໄປສູື່ ການເຮັດສັນຍາສະໜອງການບໍ ລິ ການໂດຍຜື່ ານ MTE 
ແບບເທືື່ ອລະກ້າວ. ອົງກອນຈໍ າພວກນີ ້  ຈະສຸມໃສື່ ທຸລະກິດຕ້ົນຕໍຂອງເຂົ າ ແລະ ພັດທະນາ
ກິດຈະການຂອງຕົນ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ, ກໍຈະຖື ກເຕ້ົາໂຮມເຂົ ້ າກັບຜູ້ແຂື່ ງຂັນຂອງພາກເອກະຊົນ 
(ຍົກຕົວຢື່ າງ: GVA Amsterdam (NL), MVB Munich (DE), RATP Paris (FR), and VBZ 

Zurich (CH)). 
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ຮູບພາບທີ  17: ປາຣີ  - ບັນດາອົງກອນທີື່ ເຄືື່ ອນໄຫວພາຍໃຕ້ MTE ທີື່ ມີ ຫ າຍພາລະບົດບາດ 

 

ລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຢູື່  ປາຣີ  ໃນເມືື່ ອກື່ ອນແມື່ ນໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຂື ້ ນກັບອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດ 
RATP (ອົງການເອກະລາດເພືື່ ອບໍ ລິ ຫານລະບົບການຂົນສົື່ ງປາຣີ ) ແລະ SNCF (ບໍ ລິ ສັດເສ້ັນທາງລົດໄຟແຫື່ ງ
ຊາດຝຣັື່ ງ). ໃນນ້ັນ, ທື່ າອື່ ຽງແນວໂນ້ມກໍື່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ ການກ້າວໄປສູື່ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ MTE ຂອງຝຣັື່ ງ ຊ ື່ ງມີ
ຊືື່ ວື່ າ Île de France Mobilités:  

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນຂອງ ເມື ອງ ປາຣີ , ພະແນກຂອງເມື ອງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພາກພ້ືນນະຄອນ ມີ ຄວາມ
ຕ້ອງການຢາກຄວບຄຸມການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານດ້ານການຂົນສົື່ ງລະຫວື່ າງອົງກອນ ແລະ ຜູ້ດໍ າເນີ ນ
ກິດຈະການໃນພາກພ້ືນນີ ້ .  

ດັື່ ງນ້ັນ, ນະໂຍບາຍດ້ານການຂົນສົື່ ງຂອງບັນດາອົງການປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້ຫັນເປັນນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງ
ດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ໄດ້ປະສົມປະສານແບບສາຍຂວາງເກີນຂອບເຂດຂອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ຊ ື່ ງໄດ້
ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູື່ ທີື່ ຊືື່ ຂອງMTE ຊ ື່ ງໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງຈຸດປະສົງເປົ ້ າໝາຍຂອງການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ
ຜູ້ໂດຍສານເປັນອັນດັບຕ້ົນຕໍ ແລ້ວຮອງມາຈ ື່ ງແມື່ ນການບໍ ລິ ຫານລະບົບຂົນສົື່ ງຫ າຍຮູບແບບ. 

ອົງກອນການຂົນສົື່ ງແບບປະເພນີ  ໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ດໍ າເນີ ນກິດຈະການຂົນສົື່ ງຂອງລັດ ຊ ື່ ງມີ ພ ດຕິກໍາຄ້າຍຄຽງ
ກັບບໍ ລິ ສັດພາກເອກະຊົນທີື່ ເຄືື່ ອນໄຫວຢູື່ ຕະຫ າດສາກົນ, ແລະ ໃນຖານະທີື່ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຂອງ MTE ປາຣີ .  
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3.5. ຮູບແບບການປົກຄອງ 3: ຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງໃຫຍື່  

MTE ແມື່ ນຮູບແບບທີື່ ລວມຂໍ ້ ໄດ້ປຽບຂອງຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ແລະ ຮູບແບບອົງກອນ 
ພ້ອມທັງນໍ າໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝື່ ອືື່ ນໆ ຊ ື່ ງມີ ລາຍລະອຽດດັື່ ງລຸື່ ມນີ ້ : 

• MTE ແມື່ ນໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງສະເພາະ ທີື່ ອອກແບບມາເພືື່ ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ
ວຽກລະດັບຍຸດໂທບາຍດີ ກວື່ າອົງກອນແບບປະສົມປະສານ ຫ ື  ຜູ້ປະກອບການ ຫ ື  ກະຊວງ ແລະ 
ກົມສາມາດເຮັດໄດ້. ຄະນະບໍ ລິ ຫານລະບົບຂົນສົື່ ງ ແມື່ ນຖື ກຄວບຄຸມ ແລະ ໄດ້ຮັບງົບປະມານ
ແບບເຕັມສື່ ວນຈາກໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງພາກລັດ (ຫ າຍກວື່ າໜ ື່ ງຜູ້ປະຕິບັດ) ແລະ ມີ ພາລະ
ບົດບາດທີື່ ມີ ນິ ຕິກໍາຮອງຮັບເປັນພ້ືນຖານ. ຈາກທັດສະນະມຸມມອງຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງ
ກື່ ຽວຂ້ອງ, MTE ຖື ວື່ າເປັນອົງກອນລະດັບຍຸດໂທບາຍພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປະຕິບັດດັື່ ງ
ກື່ ື່ າວ. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ MTE ຂື ້ ນກັບໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງຫ າຍຜູ້ປະຕິບັດ ແລະ ມີ ການນໍ າ
ໃຊ້ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານພາກລັດຫ າຍຮູບແບບ ຈ ື່ ງສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ MTE 
ສາມາດຖື ກປົກຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍລະດັບຍຸດທະສາດ, ແຕື່ ບໍື່ ໄດ້ຖື ກບໍ ລິ ຫານໂດຍລະດັບນີ ້ .  

• MTE ບໍື່ ແມື່ ນຜູ້ປະຕິບັດດໍ າເນີ ນກິດຈະການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ. ຄະນະບໍ ລິ ຫານດັື່ ງກື່ າວນໍ າໃຊ້ສິ ດ 
ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງມອບໃຫ້ແບບປະສົມປະສານກັນ ເພືື່ ອ
ຄຸ້ມຄອງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງ, ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກື່ ການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ
ຂົນສົື່ ງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ຫ ື  ວື່ າຈ້າງຜູ້ປະກອບການເພືື່ ອສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ. ຈາກທັດສະນະມຸມມອງຂອງຜູ້ປະກອບການນ້ັນ, MTE ອາດເບິື່ ງວື່ າເປັນລູກຄ້າ, 
ເປັນໜື່ ວຍງານປົກຄອງ, ຫ ື  ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ, ຊ ື່ ງຂື ້ ນກັບຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງ
ບໍ ລິ ຫານທີື່  MTE ໃດໜ ື່ ງພັດທະນາຂື ້ ນ. ຖ້າເວົ້າໃນດ້ານວິ ຊາການ, MTE ບໍື່ ແມື່ ນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ລະບຽບການ ຫ ື  ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ, ຊ ື່ ງສິ ດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອາດຖື ກມອບໃຫ້ MTE ແລະ ໃຫ້ເປັນຜູ້
ປະຕິບັດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການ ແລະ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານຍຸດທະສາດ.  

ສໍ າລັບລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ມີ ຫ າຍຮູບແບບຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ມີ ການຂະຫຍາຍຕົວຢື່ າງວື່ ອງໄວນ້ັນ, 
ບັນດາໜ້າວຽກລະດັບຍຸດໂທບາຍອາດມີ ຫ າຍ ແລະມີ ຄວາມສໍ າຄັນເປັນຢື່ າງຍິື່ ງຕໍື່ ກັບການພັດທະນາ
ຂະແໜງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທັງໝົດ ແລະ, ແນື່ ນອນ, ກໍມີ ຄວາມສໍ າຄັນຕໍື່ ການວາງແຜນຜັງເມື ອງ, 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ . ເວລາສົມທຽບກັບຮູບແບບ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ແລະ ຮູບແບບອົງກອນແລ້ວ, ລັກສະນະຕ້ົນຕໍື່ ຂອງຮູບແບບ MTE ມີ ພາລະ
ບົດບາດທີື່ ລວມສູນ ແລະ ເອົ າຈຸດສຸມໃສື່ ການເປັນໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງໜ ື່ ງທີື່ ໄດ້ອອກແບບມາສະເພາະ
ເພືື່ ອປະຕິບັດໜ້າທີື່ ລະດັບຍຸດໂທບາຍ ທີື່ ສອດຄື່ ອງກັບຍູດທະສາດຫ ີ ກເວ້ັນ - ຫັນປື່ ຽນ - ປັບປຸງ, ຊ ື່ ງໂດຍ
ທົື່ ວໄປລວມມີ :   
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• ລະດັບຍຸດທະສາດ: ການປະສານງານກັບບັນດາໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງ ແລະ ປົກຄອງທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງໃນ
ລະບົບການຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງໃຫຍື່ , ການກໍານົດແຜນພັດທະນາ ແລະ ການລົງທ ນ, ການໃຫ້ຄໍ າ
ແນະນໍ າດ້ານວິ ຊາການໃຫ້ແກື່ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ. ຍຸດທະສາດມີ
ຈຸດປະສົງແນໃສື່ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທາງເລື ອກສໍ າລັບການເດີ ນທາງເພືື່ ອໃຫ້
ສາມາດກໍານົດວິ ທີ ການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບສູງສຸດ.  

• ຜູ້ປະຕິ ບັດລະດັບຍຸດໂທບາຍອື ື່ ນໆ: ການປະສານງານກັບຂະແໜງການອືື່ ນໆ, ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ
ຄະນະບໍ ລິ ຫານລະບົບຂົນສົື່ ງທີື່ ຢູື່ ໃກ້ຄຽງ, ອົງກອນການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ການປະສົມປະສານ, ກົມກອງ 
ແລະ ພະແນກວາງແຜນການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ, ຜູ້ບໍ ລິ ຫານໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ, ຜູ້ບໍ ລິ ຫານ
ອະສັງຫາລິ ມະຊັບ, ແລະອືື່ ນໆ. ການປະສານງານແບບສາຍຂວາງກັບຂະແໜງ ການອືື່ ນໆຢູື່ ນອກເ
ໜືອຂະແໜງການຂົນສົື່ ງ ແມື່ ນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນເພືື່ ອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍໃນການຫ ີ ກເວ້ັນການ
ເດີ ນທາງທີື່ ມີ ໄລຍະຍາວ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫ າຍເກີນໄປ ສໍ າລັບການເດີ ນທາງໄປມາປະຈໍ າວັນ.  

• ລະດັບກິ ດຈະການ: ການປະສານງານ, ຕິດຕາມ, ປະເມີ ນຜົນ, ແລະ ເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ຫານ
ຂົນສົື່ ງທຸກຮູບແບບຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງທັງໝົດ ຊ ື່ ງຈະນໍ າໄປສູື່ ການພັດທະນາແຕື່ ລະຮູບ
ແບບຂອງການຂົນສົື່ ງ.  

ເພືື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜ້າທີື່  ແລະ ພາລະບົດບາດນີ ້ , MTE ສາມາດສ້າງຂື ້ ນໂດຍທີື່ ເປັນໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງທີື່

ມີ ຄວາມກະທັດຫັດ, ຊ ື່ ງຄວາມສາມາດຂອງໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງນີ ້ ຈະຂື ້ ນກັບລັກສະນະລວມສູນ ແລະ ການ
ມີ ຈຸດຢື ນທີື່ ເປັນເອກະລັກໃນໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງຂອງການປົກຄອງ ໂດຍທີື່ ມີ ສາຍພົວພັນທີື່ ຈະແຈ້ງກັບ
ບັນດາຜູ້ປະຕິບັດອືື່ ນໆໃນລະບົບ. ທີື່ ຕ້ັງ ແລະ ຈຸດຢື ນທີື່ ເປັນເອກະລັກນີ ້  ຈະສາມາດອໍ ານວຍໃຫ້ MTE 
ສາມາດບັນລຸຜົນສໍ າເລັດໃນການປະສານງານແບບສາຍຂວາງ ທີື່ ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮອບດ້ານກັບບັນດາ
ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ຂ້າມຜື່ ານຂອບເຂດບໍ ລິ ຫານໃນທຸກລະດັບ, ຖ້າສົມທຽບໃສື່ ຮູບແບບການ
ປົກຄອງອືື່ ນ.  

ການເພີື່ ມທະວີ ການປະສານງານສາຍຂວາງນີ ້  ສາມາດນໍ າໄປສູື່ ການປະສົມປະສານຂະແໜງການອືື່ ນໆເຂົ ້ າ
ໃນ MTE. ຍົກຕົວຢື່ າງ, ໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງທາງບົກຂອງປະເທດ ສິ ງກະໂປ (LTA), ໃນ
ລັກສະນະດຽວກັນກັບ ໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງຂອງດູໄບ (RTA), ແລະ ໜື່
ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງນະຄອນຫ ວງ ລອນດອນ (TfL) ບໍື່ ພຽງແຕື່ ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງລະບົບ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທຸກຮູບແບບ, ແຕື່ ກໍຍັງເຮັດໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ແບບເຊືື່ ອມຕໍື່  
“ຈຸດຕໍື່ ຈຸດ”, ການກໍື່ ສ້າງຫົນທາງ, ການບໍ າລຸງຮັກສາ, ແລະ ການກໍານົດລາຄາ. ບັນດາຕົວຢື່ າງເລົື່ ານີ ້ ມີ  
ລັກສະນະທີື່

ື່ ຄ້າຍຄື ນກັນ ກໍຄື ມີ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງແຫື່ ງຊາດ ຫ ື  ນະຄອນຫ ວງ-ຕົວເມື ອງ ລະດັບຍຸດທະ
ສາດທີື່ ມີ ອໍ ານາດດ້ານກົດໝາຍເພືື່ ອສ້າງໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງທີື່ ມີ ລັກສະນະທີື່ ໄດ້ກື່ າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ.  
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ຮູບພາບທີ  18: ໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງທາງບົກຂອງປະເທດ ສິ ງກະໂປ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/who_we_are.html 

  

 

“ອົງການປົກຄອງການຂົນສົື່ ງທາງບົກ (LTA) ແມື່ ນພາກສື່ ວນທີື່ ນໍ າພາວຽກງານການພັດທະນາລະບົບຂົນສົື່ ງ

ທາງບົກ ຢູື່  ປະເທດສິ ງກະໂປ. ພວກເຮົ າເປັນຜູ້ວາງແຜນ, ອອກແບບ, ກໍື່ ສ້າງ ແລະ ບໍ າລຸງຮັກສາໂຄງລື່ າງ
ພ້ືນຖານ ແລະ ລະບົບການຂົນສົື່ ງທາງບົກຂອງປະເທດສິ ງກະໂປ. ພວກເຮົ າມີ ຄວາມມຸື່ ງໝ້ັນທີື່ ຈະສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກື່ ການເຊືື່ ອມຕໍື່  ແລະ ການປະສົມປະສານຂອງລະບົບຂົນສົື່ ງທາງບົກຂອງປະເທດ ເພືື່ ອກ້າວໄປສູື່
ການພັດທະນາລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຕາມທິດສີ ຂຽວ ແລະ ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ ພ້ອມທັງມີ ທາງເລື ອກເພືື່ ອຄົນຍື່ າງ 
ແລະ ທາງລົດຖີ ບ. ພວກເຮົ ານໍ າໃຊ້ທື່ າແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ  ເພືື່ ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກື່ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ
ເສ້ັນທາງລົດໄຟ ແລະ ລົດເມ ພ້ອມທັງພັດທະນາທາງເລື ອກອືື່ ນໆສໍ າລັບການຂົນສົື່ ງທາງບົກໃນອານະຄົດ” 

“ອົງການພວກເຮົ າມີ ວິ ໄສທັດທີື່ ເອົ າຄົນເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການພັດທະນາເຄື ອຂື່ າຍການຂົນສົື່ ງທາງບົກ ທີື່

ສາມາດເຊືື່ ອມຕໍື່ ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ສະຖານທີື່ . ອົງການພວກເຮົ ານໍ າໃຊ້ທຸກວິ ທີ ທາງເພືື່ ອຄຸ້ມຄອງການສັນຈອນ, 
ສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ສາມາດເຊືື່ ອໝ້ັນໄດ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງເລື ອກໃນການ
ເດີ ນທາງເພືື່ ອກາຍເປັນຕົວເມື ອງທີື່ ມີ ການນໍ າໃຊ້ລົດສື່ ວນຕົວໜ້ອຍ. ນອກຈາກການ ກໍານົດທິດທາງໃນຕໍື່ ໜ້າ
ເພືື່ ອການຂົນສົື່ ງທາງບົກ ໂດຍຜື່ ານການສ້າງແຜນແມື່ ບົດແລ້ວ, ພວກເຮົ າກໍຍັງສື ບຕໍື່ ຊອກຫາວິ ທີ ທາງຕື່ າງໆ 
ຊ ື່ ງລວມທັງການນໍ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ , ເພືື່ ອຍົກລະດັບຄວາມເຊືື່ ອຖື ຕໍື່ ກັບລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ແລະ ສະ
ໜັບສະໜູນທາງເລື ອກໃນການຍື່ າງ ແລະ ຂີື່ ລົດຖີ ບ, ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເຮັດວຽກປັບປຸງການເຊືື່ ອມຕໍື່

ຂອງເຄື ອຂື່ າຍຖະໜົນ ແລະ ລະດັບການບໍ ລິ ການທາງເລື ອກການຂົນສົື່ ງແບບຈຸດເຊືື່ ອມຕໍື່ .” 

 
 

https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/who_we_are.html
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ເພືື່ ອບັນລຸການປະສົມປະສານສາຍຂວາງໃນລະດັບທີື່ ດີ , ໜື່ ວຍງານປົກຄອງຕົວເມື ອງ ແລະ ພາກພ້ືນທີື່ ບໍື່
ມີ ອໍ ານາດເຂ້ັມແຂງ ຕ້ອງລວມສູນສິ ດອໍ ານາດ ແລະ ຂີ ດຄວາມສາມາດທັງໝົດ ໃຫ້ເປັນຄະນະບໍ ລິ ຫານ
ການຂົນສົື່ ງລະດັບພາກພ້ືນ ເພືື່ ອປ ກສາຫາລື  ແລະ ຮື່ ວມມື ກັບບັນດາໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງລະດັບຊາດ ທີື່

ຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນການຂົນສົື່ ງລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ, ທາງດື່ ວນ, ລະບຽບຈາລະຈອນ ແລະ ການນໍ າ
ໃຊ້ທີື່ ດິ ນ.  

MTE ບໍື່ ຄວນຈໍ າກັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫ້ເປັນພຽງແຕື່ ຜູ້ປະສານງານລະຫວື່ າງ ຜູ້ປະຕິບັດລະດັບ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ລະດັບກິດຈະການເທົື່ ານ້ັນ ແລະ ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງ
ທີື່ ລວມສູນວິ ຊາການ ແລະ ຊື່ ຽວຊາດທີື່ ມີ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງທີື່ ສຸດ. ນອກນ້ັນ, MTE ກໍ
ຄວນສ້າງຊື່ ອງທາງການປ ກສາຫາລື  ແລະ ສົນທະນາແລກປື່ ຽນແບບຖາວອນ ກັບຜູ້ໃຊ້ລາຍບຸກຄົນ ແລະ 
ຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມທີື່ ມີ ການຈັດຕ້ັງຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ, ແລະ ຈ ື່ ງກາຍເປັນຜູ້ປະສານງານໃຈກາງລະຫວື່ າງ 
ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ມີ ບົດບາດໃນສະຖາບັນຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ: 

• ຈັດກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລື ກັບຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມກື່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ແຜນ ແລະ ໂຄງການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ,  

• ເກັບກໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ ກື່ ຽວກັບຄຸນນະພາບການບໍ ລິ ການຂອງ
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ຂໍ ້ ຜິດພາດດ້ານການອອກແບບເຄື ອຂື່ າຍການຂົນສົື່ ງ ຢື່ າງເປັນລະບົບ. 

ດ້ວຍການສົື່ ງເສີ ມໃຫ້ມີ ການແລກປື່ ຽນ ແລະ ປ ກສາຫາລື ນ້ັນ, MTE ເອງກໍື່ ສາມາດຍົກລະດັບ ແລະ ເສີ ມ
ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ບົນພ້ືນຖານປະສົບການຊີ ວິ ດຕົວຈິ ງ. ນອກນ້ັນ, ກໍຈະເປັນການປະກອບສື່ ວນ
ໃຫ້ແກື່ ຂະບວນການມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ, ເປັນຕ້ົນແມື່ ນການນໍ າສະເໜີ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜື່  ກື່ ຽວກັບ
ແຜນການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນຕົວເມື ອງແບບຍື ນຍົງ (SUMP), ແລະ ກໍື່ ມີ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບແບບຕໍື່ ເນືື່ ອງ.   

ຮູບແບບ MTE: ລະດັບຍຸດທະສາດ 

ລັດຖະບານຂອງແຕື່ ລະປະເທດ ເປັນຜູ້ກໍານົດຂອບນິ ຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ ເປັນພ້ືນຖານສໍ າລັບ
ການກໍານົດທິດທາງ, ມາດຕະຖານ, ແລະ ແຫ ື່ ງທ ນສໍ າລັບການພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ
ທັງໝົດ. 

• ອໍ ານາດນິ ຕິບັນຍັດ ເປັນຜູ້ຮັບຮອງປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ, ເປົ ້ າໝາຍນະໂຍບາຍ, ແລະ ບາງກໍລະນີ  
ກໍເປັນຜູ້ມອບສິ ດ ແລະ ອໍ ານາດໃຫ້ແກື່ ຄະນະບໍ ລິ ຫານວຽກງານການຂົນສົື່ ງ. 

• ສື່ ວນລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ສ້າງແຜນແມື່ ບົດ ແລະ ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍລະດັບສູງ ຊ ື່ ງຕ້ອງຜັນ
ຂະຫຍາຍເປັນນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ.  

• ໜື່ ວຍງານປົກຄອງຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ ຕ້ອງປະເມີ ນຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະເປັນປະຈໍ າ ເວົ ້ າສະເພາະກໍຄື ການປະເມີ ນການບັນລຸຜົນສໍ າເລັດໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະເພາະໃດໜ ື່ ງ, ການປະຕິບັດງານດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການສະໜອງການ
ບໍ ລິ ການໃຫ້ແກື່ ສາທາລະນາຊົນ. 

• ສື່ ວນໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງກໍຕ້ອງຮູ້ ແລະ ມອບໃຫ້ຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງ ເປັນຜູ້
ປະຕິບັດດຽວ ຂອງໜື່ ວຍງານຈັດຕັ້ງພາກລັດ ທີື່ ມີ ພາລະບົດບາດນໍ າພາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນຕົວເມື ອງ ແລະ ໃນພາກພ້ືນຂອງຕົວເມື ອງໃຫຍື່ .  

ການກໍານົດເປົ ້ າໝາຍລວມອາດອ້າງອີ ງເຖິງສົນທິສັນຍາ ຫ ື  ສັນຍາສາກົນ, ເຊັື່ ນ ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ
ສົນທິສັນຍາ ໜື່ ວຍງານ ສປຊ ວື່ າດ້ວຍການປື່ ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ຄ້ັງທີ  24 (UNFCCC – COP24, 

https://unfccc.int/) ແລະ ເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ ຂອງໜື່ ວຍງານ ສປຊ (SDG, 

https://sdgs.un.org/goals) ຫ ື  ບັນດາສັນຍາລະດັບພາກພ້ືນ (ເຊັື່ ນ: KLTSP (ASEAN, 2015)). ອີ ງຕາມ
ວາລະການພັດທະນາຂອງແຕື່ ລະປະເທດ, ກໍຈະມີ ງົບປະມານທີື່ ຈັດສັນເພືື່ ອພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ 
ແລະ ການບໍ ລິ ຫານຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານ. 

ການສົື່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ແມື່ ນພ້ືນຖານອັນສໍ າຄັນສໍ າລັບການແກ້
ໄຂບັນຫາລະດັບພາກພ້ືນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ, ຊ ື່ ງສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການກະຈາຍອໍ ານາດ ແລະ ໜ້າທີື່

https://unfccc.int/
https://sdgs.un.org/goals
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ຮັບຜິດຊອບ. ການກໍານົດໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ, ສິ ດອໍ ານາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແບບຈະແຈ້ງ ໃຫ້ແກື່ ໜື່
ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ຫ ື  ພາກພ້ືນ, ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນແມື່ ນກໍານົດແຜນລະດັບທ້ອງຖິື່ ນທີື່

ສອດຄື່ ອງກັບບູລິ ມະສິ ດແຫື່ ງຊາດ ຈະເຮັດໃຫ້ MTE ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ ແບບມີ
ຜະລິ ດຕະພາບ ແລະ ປະສິ ດທິພາບ.  

ເພືື່ ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີື່ ໄດ້ກໍານົດໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍ າເນີ ນງານນ້ັນ, ແຕື່ ລະຜູ້ປະຕິບັດຕ້ອງເຮັດ
ພາລະບົດບາດສະເພາະຂອງຕົນ. ຄວາມສົມດຸນລະຫວື່ າງ ຜູ້ປະຕິບັດທຫັງໝົດນີ ້  ຈະຮັບປະກັນການຄຸ້ມ
ຄອງລະດັບຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຍື ນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສາມາດສຸມໃສື່
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ປາຍທາງ. 

ມັນຢູື່ ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງແຕື່ ລະໜື່ ວຍງານທີື່ ຮັບຜິດຊອບທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງເພືື່ ອໃຫ້ MTE ມີ ຂີ ດຄວາມ
ສາມາດ, ຄວາມໝ້ັນຄົງ, ແລະການຄຸ້ມຄອງທີື່ ທັນສະໄໝ ທີື່ ຕ້ັງໃຫ້ເປັນໜື່ ວຍງານປົກຄອງຕົນເອງສື່ ວນ
ໃຫຍື່ ທີື່ ຖື ກນໍ າພາແລະຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ຖື ຮຸ້ນໃນລະດັບທາງດ້ານການເມື ອງແຕື່ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກ
ອິ ດທິພົນທີື່ ບໍື່ ເປັນທາງການໂດຍຜື່ ານຄວາມກົດດັນທາງດ້ານການເມື ອງ ຫ ື  ການເກັບຮັກສາຂໍ ້ ມູນໂດຍ
ການບໍ ລິ ຫານອືື່ ນໆ . 

ຮູບແບບ MTE: ລະດັບຍຸດໂທບາຍ 

ໃນລະດັບຍຸດໂທບາຍນ້ັນ, MTE ຈະເຮັດໜ້າທີື່ ເພືື່ ອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍຍຸດທະສາດ ທີື່ ກໍານົດໂດຍໜື່ ວຍງານ
ປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ໂດຍການບັນລຸຄາດໝາຍດ້ານປະລິ ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.  

• MTE ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ພ້ອມທັງລາຍງານຄວາມຄື ບ
ໜ້າ ແລະ ຜົນສໍ າເລັດທີື່ ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃຫ້ທັງໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງ. 

• MTE ພັດທະນາຂີ ດຄວາມສາມາດ ໃນການເກັບກໍາ, ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ແລະ ວິ ເຄາະວິ ໄຈຂໍ ້ ມູນ 
ເພືື່ ອກາຍເປັນອົງກອນທີື່ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອີ ງຕາມຫ ັ ກຖານຕົວຈິ ງ. ວິ ທີ ການ
ນີ ້ ຈະຊື່ ວຍອໍ ານວຍໃຫ້ແກື່ ການວາງແຜນ, ບໍ ລິ ຫານ, ແລະ ປະເມີ ນການສະໜອງການບໍ ລິ ການ
ແບບຕໍື່ ເນືື່ ອງ ເພືື່ ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບົນຈິ ດໃຈດັື່ ງກື່ າວ, ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຈ ື່ ງມີ ຄວາມສໍ າຄັນ. 

• MTE ເປັນຜູ້ກໍານົດ ແລະ ບໍ ລິ ຫານລະບົບຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານແບບປະສົມປະສານ, ລວມທັງການ
ວາງແຜນການບໍ ລິ ການ ແລະ ການຈັດສັນຄື ນໃໝື່  (ເສ້ັນທາງ, ແລະ ຕາຕະລາງ), ການບໍ ລິ ການ
ຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານແບບໃໝື່ , ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ. ຄະນະບໍ ລິ ຫານ 
MTE ເປັນຜູ້ກໍານົດມາດຕະຖານການດໍ າເນີ ນງານ ແລະ ລະດັບຄຸນນະພາບ ຊ ື່ ງເປັນໜ້າວຽກທີື່

ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ໂດຍທີື່ ສົື່ ງເສີ ມການ
ແຂື່ ງຂັນ. 

• MTE ເປັນຜູ້ຕິດຕາມຜູ້ປະກອບການທີື່ ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດດັື່ ງກື່ າວມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍື່ ພັນທະທີື່ ມີ ຕໍື່ ລະບຽບການ ແລະ ສັນຍາ, ແລະ ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງບັນດາໜື່
ວຍງານປົກຄອງຈາກບັນຫາດ້ານການລະເມີ ດລະບຽບການ ແລະ ຂໍ ້ ຫຍຸ້ງຍາດດ້ານການເງິ ນ. 

• MTE ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບທີື່ ເບີ ກຈື່ າຍໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປີ ້

ໃຫ້ແກື່ ຜູ້ເດີ ນທາງ, ແລະ ເງິ ນອຸດໜູນຈາກໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ; ນອກນ້ັນ, ຄະນະ
ບໍ ລິ ຫານກໍສາມາດສ້າງລາຍຮັບເພີື່ ມເຕີມ ຫ ື  ລົງທ ນເພືື່ ອຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເງິ ນ ຂອງລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ.  

ພາຍໃຕ້ຮູບແບບທົື່ ວໄປທີື່ ໄດ້ສະເໜີມາຂ້າງເທິງນ້ັນ, ບັນດາໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຕ້ົນຕໍທີື່ ຄວນມອບໃຫ້ 
MTE ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລວມມີ : 

• ຈັດສັນ ແລະ ກໍານົດຮູບແບບດໍ າເນີ ນທຸລະກິດສໍ າລັບລະບົບຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນຕົວເມື ອງ. 

• ວາງແຜນ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ມີ ຫ າຍຮູບ
ແບບ (ວາງແຜນການບໍ ລິ ການ, ການຈັດສັນການບໍ ລິ ການຄື ນໃໝື່ , ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ
ຜູ້ໂດຍສານແບບໃໝື່ ) ແລະ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ: 
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o ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານເສ້ັນທາງລົດໄຟ, 

o ເລນບູລິ ມະສິ ດສະເພາະລົດເມ, 

o ສະຖານີ ທີື່ ເປັນຈຸດປື່ ຽນຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ສູນ, 

o ການບໍ ລິ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນອືື່ ນໆ. 

• ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການປະສົມປະສານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະກັບການວາງແຜນພາກພ້ືນ 
ແລະ ຕົວເມື ອງ. 

• ສ້າງລະບົບປະສົມປະສານລາຄາຄື່ າໂດຍສານ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍຄື່ າໂດຍສານ. 

• ພັດທະນາລະບົບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານກື່ ຽວກັບລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ມີ ຫ າຍຮູບແບບໃຫ້ແກື່
ຜູ້ໂດຍສານແບບຮອບດ້ານ. 

• ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຊືື່ ສື່ ຽງຂອງລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ. 

• ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງລະບົບ ແລະ ຜູ້ນໍ າໃຊ້. 

• ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ທັກສະສີ ມື ແຮງງານຂອງບຸກຄະລະກອນ. 

ຮູບແບບ MTE: ລະດັບກິ ດຈະການ 

ຜູ້ປະກອບການຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໃຫ້ແກື່
ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງອືື່ ນໆ. ອີ ງຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າວຽກ, ແລະ ປະເພດຂອງສັນຍາ
ດໍ າເນີ ນກິດຈະການ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການອາດສາມາດເຂົ ້ າຮື່ ວມເຮັດບາງໜ້າວຽກລະດັບຍຸດໂທບາຍ ທີື່ ມອບໃຫ້ 
MTE. 

• ຜູ້ປະກອບການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເຂດ ຫ ື  ປະຕິບັດຕາມເສ້ັນທາງ ແລະ ຕາຕະລາງທີື່ ກໍານົດໃຫ້ ແລະ 
ຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄື່ ອງກັບເງືື່ ອນໄຂດ້ານການດໍ າເນີ ນງານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງໃບອະນຸຍາດ 
ແລະ ສັນຍາທີື່ ມີ ກັບຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ. 

• ຜູ້ປະກອບການເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານຊັບສິ ນ ຂອງລະບົບຂົນສົື່ ງ (ໂຄງ
ລື່ າງພ້ືນຖານ, ຂະບວນ, ລະບົບເສີ ມອືື່ ນໆ), 

• ຜູ້ປະກອບການມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງຕົນ ເພືື່ ອ
ຮັບປະກັນວື່ າກໍາລັງແຮງງານມີ ທັກສະພຽງພໍ ແລະ ສະພາບເງືື່ ອນໄຂການເຮັດວຽກທີື່ ເໝາະສົມ
ເພືື່ ອສະໜອງການບໍ ລິ ການແບບຖື ກຕ້ອງ. 

• ຜູ້ປະກອບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກພັດທະນາຍີື່ ຫ້ໍ, ການຕະຫ າດ, ແລະ ນະໂຍບາຍຂໍ ້ ມູນ
ຂື່ າວສານ ແລະ ການສືື່ ສານ ທີື່ ໄດ້ກໍານົດເພືື່ ອສົື່ ງເສີ ມການປະສົມປະສານການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ (ຖ້າມີ ), 

• ຜູ້ປະກອບການເກັບຄື່ າໂດຍສານຈາກຜູ້ໂດຍສານ, ໂດຍນໍ າໃຊ້ເຄືື່ ອງມື ທີື່ ສະໜອງໂດຍ ຫ ື  ກໍານົດ
ໂດຍ MTE. 

ຜູ້ປະກອບການລົດເມພາກເອກະຊົນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ຫ ື  ມີ ສັນຍາສະໜອງການບໍ ລິ ການສະເພາະກໍາ
ນົດເວລາໃດໜ ື່ ງທີື່ ຄົງທີື່ . ການທີື່ ບໍື່ ມີ ການຄໍ ້ າປະກັນຄວາມຕໍື່ ເນືື່ ອື່ ງຂອງສິ ດດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ກໍຈະເປັນ
ການສ້າງຄວາມເຂັື່ ງຕືງໃນຕະຫ າດ ກໍຄື  ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງຮັກສາລະດັບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການ
ປະຕິບັດງານ ບໍື່ ຊ້ັນໃບອະນຸຍາດກໍຈະຖື ກຖອນຖ້າບໍື່ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.  

ກໍລະນີ ເປັນກິດຈະການລົດເມຂະໜາດໃຫຍື່ , ກິດຈະການລົດໄຟ ຫ ື  ອົງກອນຂອງລັດເປັນຜູ້ສະໜອງການ
ບໍ ລິ ການ, ການຍົກເລີ ກສັນຍາ ເປັນມາດຕະການສຸດທ້າຍທີື່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອປັບໄໝລົງໂທດ. ສໍ າລັບ
ກິດຈະການທົື່ ວໄປ, ສັນຍາດໍ າເນີ ນກິດຈະການຈະປະກອບມີ ມາດຕະການໂບນັດມາລັສ ຊ ື່ ງສະໜອງ
ນະໂຍບາຍຈູງໃຈດ້ານການເງິ ນໃຫ້ແກື່ ຜູ້ປະກອບການທີື່ ສາມາດສະໜອງການບໍ ລິ ການຄຸນນະພາບສູງໃຫ້
ແກື່ ລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ແກື່  MTE ແລະ ລະບົບຂົນສົື່ ງໂດຍລວມ. ລະບົບໂບນັດມາລັສ ນີ ້ ແມື່ ນຄິ ດໄລື່ ຕາມ
ເງືື່ ອນໄຂດັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ້ : 
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• ການອຸປະຖໍາ ແລະ ລາຍຮັບຈາກລູກຄ້າ 

• ການປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງເວລາ 

• ຄວາມສະອາດ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຄວາມປອດໄພ 

• ການປົກປັກຮັກສາສິື່ ງແວດລ້ອມ 

• ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ ສັງຄົມ 

ສັນຍາ MTE ຈໍ ານວນໜ ື່ ງ ທີື່ ມີ ຜູ້ປະກອບການທີື່ ມີ ປະສົບການລະດັບສາກົນ ຊ ື່ ງສ້າງຂື ້ ນມາເພືື່ ອຈຸດປະສົງ
ຢາກສົື່ ງເສີ ມ        ການໂອນຖື່ າຍເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການພັດທະນາຂີ ດຄວາມສາມາດ. ໃນໄລຍະຍາວ, 
ສັນຍາລັກສະນະນີ ້ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກື່ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ທີື່ ນໍ າໃຊ້ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນ
ນ້ັນ ສາມາດແຂື່ ງຂັນກັບຜູ້ປະກອບການລະດັບສາກົນ. ຍິື່ ງມີ ການແຂື່ ງຂັນຫ າຍປານໃດ ກໍື່ ຍິື່ ງຈະມີ ການ
ສົື່ ງເສີ ມນະວັດຕະກໍາໃໝື່  ແລະ ຄວາມຄິ ດສັງສັນ, ພ້ອມທັງນໍ າໄປສູື່ ວິ ທີ ການທີື່ ດີ ທີື່ ສຸດສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນ
ກິດຈະການຂົນສົື່ ງ. ຮູບແບບການສ້າງສັນຍາລົດເມຂອງປະເທດ ສິ ງກະໂປ (BCM) ໄດ້ອອກແບບມາ 
ສະເພາະເພືື່ ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີ ້ . ກື່ ອນທີື່ ຈະນໍ າໃຊ້  BCM ນ້ັນ, ປະເທດສິ ງກະໂປ ມີ ສອງຜູ້ປະກອບການ
ທ້ອງຖິື່ ນ ກໍຄື  ລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະດື່ ວນຂອງສິ ງກະໂປ (SMRT) ແລະ ການບໍ ລິ ການລົດເມປະເທດ
ສິ ງກະໂປ (SBS), ຊ ື່ ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ ງກະໂປ ພົບພ້ໍບັນຫາການລົງທ ນບໍື່ ພຽງພໍໃສື່ ການບໍ ລິ ການລົດເມ ແລະ 
ຂໍ ້ ຈໍ າກັດທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ. ໃນໜ້າວຽກສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງ BCM ນ້ັນ, LTA ໄດ້ຊື ້ ຊັບສິ ນລົດເມທັງໝົດ
ຄື ນ ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ການແຂື່ ງຂັນໃນຕະຫ າດ ຊ ື່ ງມີ ສອງຜູ້ປະກອບການລະດັບສາກົນ ໄດ້ເຂົ ້ າມາ ແລະ 
ໄດ້ນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການນະວັດຕະກໍາໃໝື່ ຈໍ ານວນໜ ື່ ງເພືື່ ອປັບປຸງສາຍພົວພັນອຸດສາຫະກໍາ ກັບພະນັກງານ
ບຸກຄະລະກອນ, ປັບປຸງປະສິ ດທິພາບການດໍ າເນີ ນງານ ແລະ ຍົກລະດັບການບໍ ລິ ການໃຫ້ແກື່ ລູກຄ້າ. 
ພາຍຫ ັ ງ BCM, ສໍ າເລັດແລ້ວຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໃນປີ  2019 ໄດ້ເພີື່ ມຂື ້ ນເປັນ 99.3% ເມືື່ ອ
ທຽບໃສື່  90.7% ໃນປີ  2015. 
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ຮູບພາບທີ  19: ໜື່ ວຍງານປົກຄອງລະບົບຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ໂຄຊິ  (Kochi) 

 

ໂຄຊິ  (Kochi) ເປັນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ມີ ປະຊາກອນຫ າຍທີື່ ສຸດໃນລັດ ເຄຣາລາ (Kerala) ຂອງ
ປະເທດອິ ນເດຍ ຊ ື່ ງປະກອບມີ ລະບົບຂົນສົື່ ງເສ້ັນທາງລົດໄຟ, ລົດເມພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (ສໍ າລັບການ
ເດີ ນທາງໄລຍະສ້ັນ, ກາງ ແລະ ຍາວ), ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ, ເຮື ອ, ລົດລາກອັດຕະໂນມັດ, ແທັກຊີ , ລົດຖີ ບ, ແລະ ການ
ຍື່ າງ ແຕື່ ກໍຂາດການປະສົມປະສານ ແລະ ເຊືື່ ອມຕໍື່  ຊ ື່ ງເຮັດໃຫ້ຂາດປະສິ ດທິພາບ. 

ໃນຖານະທີື່ ເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງນະໂຍບານການຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານໃນຕົວເມື ອງ ແຫື່ ງຊາດ, ລັດຖະບານ ຂ້ັນສູນ
ກາງ ໄດ້ກໍານົດເງືື່ ອນໄຂເບື ້ ອງຕ້ົນ ເພືື່ ອອະນຸມັດໃຫ້ປະສົມປະສານລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ກັບຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະອືື່ ນໆ ໂດຍທີື່ ມີ ສູນສັື່ ງການ ແລະ ຄວບຄຸມບື່ ອນດຽວ ແລະ ກໍໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະບົບອອກປີ ້ ຮື່ ວມ
ກັນ ເພືື່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກື່ ຜູ້ໂດຍສານ. ເວລາທີື່ ເປີ ດເສ້ັນທາງລົດໄຟໃຕ້ດິ ນໃນປີ  2017 ແລ້ວ, ຜູ້ດໍ າ
ເນີ ນກິດຈະການ, ບໍ ລິ ສັດເສ້ັນທາງລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ Kochi ກໍາຈັດ (KMRL), ກໍື່ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຄະນະກໍາມະການ ເພືື່ ອ
ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະ ໄດ້ຮື່ າງກົດໝາຍ ວື່ າດ້ວຍການສ້າງຕ້ັງອົງການປົກຄອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນ
ຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ເຄຣາລາ (KMTA) ຊ ື່ ງໄດ້ຖື ກຮັບຮອງໃນເດື ອນພະຈິ ກ 2019.  

ນັບຕ້ັງແຕື່ ເດື ອນພະຈິ ກ 2020, KMTA ກໍຈະກາຍເປັນອົງການຈັດຕ້ັງທີື່ ມີ ຄວາມເອກະລາດ ຊ ື່ ງມີ ໜ້າທີື່

ຮັບຜິດຊອບການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ, ສ້ອມແປງບໍ າລຸງຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ກວດກາລະບົບຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະທຸກຮູບແບບໃນຕົວເມື ອງ. ຄະນະກໍາມະການດັື່ ງກື່ າວແມື່ ນມີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຂົນສົື່ ງເປັນ

ປະທານ ໂດຍທີື່ ມີ ເລຂາທິການຂົນສົື່ ງເປັນຮອງປະທານ. ຄະນະກໍາມະການດັື່ ງກື່ າວສາມາດມີ ສະມາຊິ ກສູງສຸດ 15 

ທື່ ານ ຊ ື່ ງລວມມີ ເຈົ ້ າເມື ອງ, ຫົວໜ້າກໍາລັງຕໍາຫ ວດ, ເລຂາທິການອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ, ເຈົ ້ າແຂວງ, MLA 

ທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍ ລິ ສັດລັດວິ ສາຫະກິດລົດເມ. 

 

ຄະນະກໍາມະການ KMTA  

ລະບົບອອກປີ ້ ໂດຍສານຮື່ ວມກັນ ສໍ າລັບຮູບແບບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຕື່ າງໆ ກໍຄື  ບັດສະມາດ 
KochiOne ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ. ການຈັດສັນເສ້ັນທາງລົດເມຈະມີ ການປະເມີ ນ ແລະ ກໍຈະມີ ການ
ກໍານົດຕາຕະລາງເວລາຮື່ ວມກັນ ເພືື່ ອຮັບປະກັນການເຊືື່ ອມຕໍື່ ລະຫວື່ າງແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ
ຜູ້ໂດຍສານ. ນອກນ້ັນ, ກໍມີ ການນໍ າໃຊ້ລະບົບຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານສາທາລະນະ ແລະ ການເປີ ດຕົວການນໍ າ
ໃຊ້ແອັບພິເຄຊ້ັນ. ນະໂຍບາຍການຈອດຍານພາຫະນະຈະຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ແລະ ອອກໃບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ດໍ າເນີ ນກິດຈະການ. ທັງໝົດລະບົບຈະມີ ສູນສັື່ ງການ ແລະ ຄວບຄຸມບື່ ອນດຽວ. ເຈົ ້ າ
ຂອງກິດຈະການລົດເມພາກເອກະຊົນ ແມື່ ນໄດ້ຖື ກລວມເປັນບໍ ລິ ສັດກິດຈະການລົດເມເຈັດບໍ ລິ ສັດ
ແລະລົດລາກອັດຕະໂນມັດ 27,000 ຫົວໜື່ ວຍ ທີື່ ມີ ສະຫະພັນກໍາມະບານ 6 ຫົວໜື່ ວຍ ກໍໄດ້ຖື ກລວມ
ເປັນສະມາຄົມຮື່ ວມມື ອັນດຽວກັນ. 
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ກໍລະນີ ສ ກສາ: 
ຄະນະກໍາມາທິການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະສໍ າລັບຕົວ
ເມື ອງໃຫຍື່  ຂອງເກົາຫ ີ ໃຕ້ 

ພາກສະເໜີ 

ຄະນະກໍາມະການຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  (MTC) ໄດ້ຖື ກສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນເປັນລະບົບຄຸ້ມຄອງ ທີື່ ຂື ້ ນກັບກະຊວງ
ທີື່ ດິ ນ, ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ແລະ ການຂົນສົື່ ງ ຂອງເກົາຫ ີ ໃຕ້ (ROK-MOLIT), ຊ ື່ ງລັດຖະບານຂ້ັນສູນກາງ, 
ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິິ

ື່ ນ, ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຮັດວຽກຮື່ ວມກັນເພືື່ ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂົນສົື່ ງ
ພາຍໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ໃນປີ  2019. ວຽກງານດັື່ ງກື່ າວມີ ຄວາມສໍ າຄັນເປັນຢື່ າງຍິື່ ງ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າເກືອບ 
80% ຂອງພົນລະເມື ອງເກົາຫ ີ ໃຕ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູື່ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ , ຊ ື່ ງມີ ສິື່ ງທ້າທາຍ ແລະ ພົບ
ກັບບັນຫາ ຄວາມແອອັດ, ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ມົນລະພິດອາກາດ, ແລະ ການເດີ ນທາງໄລຍະ
ໄກລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ ແລະ ເຂດນອກຕົວເມື ອງ.  

ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສາານລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ ແລະ ລະຫວື່ າງຂອບເຂດປົກຄອງ
ບໍ ລິ ຫານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ບັນຫາຄວາມຂາດເຂີ ນດ້ານທີື່ ຢູື່ ອາໄສ ແລະ ບັນຫາດ້ານການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຕົວເມື ອງໃໝື່ . ດັື່ ງນ້ັນ, MTC ຈ ື່ ງເປັນເວທີ ເອື ້ ອອໍ ານວຍ ແລະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາຕື່ າງໆ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ເປັນເວທີ ເຈລະຈາ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທັດສະນະມຸມ
ມອງທີື່ ຂັດແຍື່ ງກັນ ລະຫວື່ າງໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ເວົ ້ າສະເພາະກໍຄື  ວີ ທີ ຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະ ບັນຫາການເງິ ນ. ໂຄງສ້າງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ MTC 
ສາມາດອໍ ານວຍໃຫ້ມີ ການຊຸກຍູ້ສົື່ ງເສີ ມການປະສົມປະສານ 5 ຂົງເຂດໜ້າວຽກ ຊ ື່ ງລວມມີ : ການ
ບໍ ລິ ຫານ, ຄື່ າໂດຍສານ, ການຂົນສົື່ ງ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ, ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ແລະ ຂໍ ້
ມູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ .  

MTC ແມື່ ນວິ ວັດທະນາການຂອງສະມາຄົມການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  (MTA), ຊ ື່ ງໄດ້ກໍື່ ຕ້ັງຂື ້ ນໃນປີ  
2005, ພາຍຫ ັ ງທີື່ ຂະແໜງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂອງ Seoul ໄດ້ມີ ການປະຕິຮູບໃນປີ  2004 (KOTI, 
2012). ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຫ ັ ກໆ ຂອງ MTC ແມື່ ນການຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວດ້ານນະໂຍບາຍການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ຂອງບັນດາຕົວເມື ອງຂອງ Seoul, Incheon ແລະ Gyeonggi, ຊ ື່ ງບໍ ລິ ເວນດັື່ ງກື່ າວ
ເອີ ້ ນລວມກັນເປັນຂົງເຂດນະຄອນຫ ວງ Seoul ພາຍໃຕ້ພ້ືນຖານນິ ຕິກໍາ ຂອງກົດໝາຍ ວື່ າດ້ວຍຄວາມ
ເປັນເອກະລາດຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ສະບັບປີ  2008. ກົດໝາຍນີ ້  ອໍ ານວຍໃຫ້ສາມາດສ້າງ 
MTA ຖ້າການສະໜອງການບໍ ລິ ການຕ້ອງມີ ການຮື່ ວມມືື ລະຫວື່ າງສອງ ຫ ື  ຫ າຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ ນ.  
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ອີ ງຕາມການວິ ເຄາະຂອງເວທີ ການຂົນສົື່ ງສາກົນ (ITF), MTA ເຄີ ຍມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດັື່ ງລຸື່ ມນີ ້ : 

• ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ ຂອງ MTA ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນອາດີ ດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈາກໜື່
ວຍງານປົກຄອງແຂວງ ຊ ື່ ງເຮັດໜ້າທີື່ ພຽງແຕື່  2 ປີ  ແລ້ວກໍື່ ມີ ການສັບປື່ ຽນຕໍາແໜື່ ງ, ລະບຽບ
ການນີ ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ ສິື່ ງທ້າທາຍໃນການສ້າງຍຸດທະສາດທີື່ ມີ ຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຍື ນຍົງໄລຍະຍາວ 
ລະຫວື່ າງປີ  2005 ຫາ 2017. 

• ຄວາມສາມາດໃນການລະດົມທ ນ ຂອງ MTA ຂື ້ ນກັບການປະກອບສື່ ວນແບບສະໝັກໃຈ ຈາກ
ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນສາມແຫື່ ງ.  

• MTA ບໍື່ ມີ ອໍ ານາດດ້ານກົດໝາຍ ເພືື່ ອປະກອບສື່ ວນໃນການຕັດສິ ນບັນຫາ ຂອງໜື່ ວຍງານ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ. 

 

ການປົກຄອງທີື່ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດໃນຂົງເຂດນະຄອນຫ ວງໂຊ (SCA) 

ເຂດນະຄອນຫ ວງໂຊ (SCA) ມີ ສາມພາກພ້ືນທີື່ ມີ ພົນລະເມື ອງຫ າຍກວື່ າ 50% ຂອງພົນລະເມື ອງທັງໝົດ
ຂອງປະເທດ (Kyu-won, 2021). ອີ ງຕາມສູນຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານສະຖິຕິຂອງ ເກົາຫ ີ ໃຕ້ (KOSIS) ນ້ັນ, ໃນປີ  
2019, ພົນລະເມື ອງຂອງ SCA ປະກອບມີ  9,7 ລ້ານຄົນ ຢູື່  Seoul, 13.2 ລ້ານ ຢູື່  Gyeonggi ແລະ 2.9 ລ້ານ 
ຢູື່  Incheon. ສິື່ ງທ້າທາຍທີື່ ເກີດຂື ້ ນ ກໍຄື ການປະສົມປະສານສາມພາກພ້ືນ ຊ ື່ ງ Seoul ແລະ Incheon ມີ ໜ້
າທີື່ ຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຂົນສົື່ ງພາຍໃນຂອບເຂດຂອງຕົນ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງ, ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ Gyeonggi-do ມີ ທັງໝົດ 27 ຕົວ
ເມື ອງ ແລະ 5 ເທດສະບານ ຊ ື່ ງແຕື່ ລະເຂດມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານໂຄງການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ.  

MTA ມີ ໜ້າທີື່ ສຸມໃສື່ ການພັດທະນາແຜນລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂ້າມຊາຍແດນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ , ການ
ສ້າງ BRT ແລະ ສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີ ນທາງ, ການປ ກສາຫາລື  ແລະ ປັບປຸງໂຄງການ
ລະຫວື່ າງພາກພ້ືນ, ແລະ ການປະສານງານໃນການວາງແຜນເສ້ັນທາງລົດເມ ແລະ ການເກັບຄື່ າ
ໂດຍສານ ສໍ າລັບລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະລະຫວື່ າງເທດສະບານທັງໝົດ. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າການ
ປົກຄອງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ, MTA ຈ ື່ ງບໍື່ ສາມາດບັນລຸເປົ ້ າໝາຍໃນການຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງລົດເມ 
ແລະ ລະບົບສາຍລົດເມດື່ ວນ (BRT); ການປັບປຸງສູນໂອນຖື່ າຍຜູ້ໂດຍສານ ລະຫວື່ າງແຕື່ ລະຮູບແບບ
ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ; ການກໍື່ ສ້າງລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ແລະ ຫົນທາງ ລະຫວື່ າງພາກພ້ືນ; ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂໍ ້ ຂັດແຍື່ ງດ້ານລາຍຮັບຄື່ າໂດຍສານທີື່ ໄດ້ຈາກການປະສົມປະສານລະບົບຂົນສົື່ ງ (ITF, 2018).  

ການສ້າງຄະນະກໍາມະການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ຂອງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  (MTC) 

ຄະນະກໍາມະການ MTC ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນໃນເດື ອນມີ ນາ 2019 ໂດຍມີ ວິ ໄສທັດສ້າງລະບົບຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງ
ໃຫຍື່  ທີື່ ສາມາດເຊືື່ ອມຕໍື່ ປະຊາຊົນ ແບບຂ້າມຊາຍແດນ, ແລະ ນໍ າໄປສູື່ ການພັດທະນາຮື່ ວມກັນໃນພາກ
ພ້ືນກື່ ຽວຂ້ອງ ທີື່ ນອກເໜືອຂອບຂອງ MTA ໃນອະດີ ດ (MTC, 2019). ຄະນະກໍາມາທິການດັື່ ງກື່ າວ 
ປະກອບມີ  5 ຄະນະກໍາມະການພາກພ້ືນ ກໍຄື : SCA, ເຂດ Busan ແລະ Ulsan, ເຂດ Daejeon, ເຂດ 
Gwangju, ແລະ ເຂດ Daegu. ປັດໄຈສໍ າຄັນເພືື່ ອບັນລຸຜົນສໍ າເລັດຂອງ MTC ແມື່ ນການຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້
ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມສາມາດເຮັດວຽກຮື່ ວມມື ກັນເພືື່ ອປະສົມປະສານ 5 ເສົ າຄໍ ້ າ: ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ຮູບ
ແບບການຂົນສົື່ ງ, ການຂົນສົື່ ງ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ, ຄື່ າໂດຍສານ, ແລະ ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ . 

ການປະສົມປະສານດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ 

MTC ປະກອບມີ ຄະນະກໍາມະການພາກພ້ືນ 5 ຜູ້ປະຕິບັດ ພ້ອມທັງ ຄະນະກໍາມະການກອງເລຂາ ແລະ 
ຄະນະກໍາມະການປ ກສາຫາລື ເພືື່ ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ ້ ຂັດແຍື່ ງ ເພືື່ ອຮັບປະກັນວື່ າໜື່ ວຍງານປົກຄອງຂ້ັນສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ, ແລະ ພາກເອກະຊົນ ສາມາດຮື່ ວມມື ກັນແບບຕ້ັງໜ້າ ເພືື່ ອແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນພ້ືນທີື່ ຕົວເມື ອງໃຫຍື່ . ດ້ວຍການເຮັດວຽກຮື່ ວມກັນ, ບັນດາຄະນະກໍາມະການເປັນ
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ຜູ້ສ້າງແຜນພ້ືນຖານ ແລະ ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ; ສໍ າລັບແຜນພ້ືນຖານແມື່ ນມີ ຂະບວນການສ້າງທຸກໆ 
20 ປີ  ແລະ ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແມື່ ນສ້າງທຸກໆ 5 ປີ .  

ການປະສົມປະສານ ລະຫວື່ າງແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ 

MTC ສາມາດຮັບປະກັນການປະສົມປະສານລະບົບການຂົນສົື່ ງທຸກຮູບແບບໃນຂົງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜ
າດໃຫຍື່ . ແຜນດັື່ ງກື່ າວ ລວມມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື ອຂື່ າຍເສ້ັນທາງລົດໄຟດື່ ວນ (GTX) ເພືື່ ອເປັນ
ແກື່ ນລໍ າຕ້ົນ ແລະ ລ້ອມຮອບດ້ວຍ Super-BRT ແລະ ເສ້ັນທາງລົດໄຟຕົວເມື ອງທີື່ ອ້ອມຂ້າງ ພ້ອມທັງ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການບໍ ລິ ການລົດເມສາຍດື່ ວນ (BTX). ສໍ າລັບການປະສົມປະສານ ກໍຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການ
ກໍື່ ສ້າງສູນເຊືື່ ອມຕໍື່  ສໍ າລັບການຂົນສົື່ ງທຸກຮູບແບບ ກໍຄື ການເຊືື່ ອມຕໍື່ ເຄື ອຂື່ າຍຂອງ GTX ແລະ BTX ກັບ
ລົດເມ ແລະ ລົດໄຟຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ເພືື່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກື່ ການເດີ ນທາງລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ.  

ການປະສົມປະສານການຂົນສົື່ ງ ແລະ ວຽກງານການນໍ າໃຊ້ທີ ື່ ດິ ນ 

MTC ສຸມໃສື່ ແກ້ໄຂບັນຫາການພັດທະນາເຄື ອຂື່ າຍ ແລະ ນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ທີື່ ເບິື່ ງຂ້າມ 
ຫ ື  ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຜັງເມື ອງມີ ຄວາມຊັກຊ້າ. ດັື່ ງນ້ັນ, ແຜນພັດທະນາການຂົນສົື່ ງ 2030 ຈ ື່ ງໄດ້
ພະຍາຍາມສະທ້ອນເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິ ງຂອງແຕື່ ລະພາກພ້ືນຕົວເມື ອງ, ແລະ ຈັດສັນເຄື ອຂື່ າຍ
ລົດເມສໍ າລັບຕົວເມື ອງທີື່ ສ້າງຂື ້ ນໃໝື່ ແບບຄາດຄະເນໄລຍະຍາວ ຫ ື  ໃນເວລາອັນຄວນ.  

ການປະສົມປະສານວຽກຄື່ າໂດຍສານ 

MTC ຊຸກຍູ້ສົື່ ງເສີ ມການຫັນປື່ ຽນສູື່ ການເດີ ນທາງລະຫວື່ າງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ແບບປະຢັດຄື່ າ
ໃຊ້ຈື່ າຍ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ດ້ວຍການປະສົມປະສານຄື່ າໂດຍສານ ແລະ ການສ້າງບັດໂດຍສານ ສໍ າລັບ
ລະບົບຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  (ບັດ MTC). ບັດ MTC ຈະລຸດລາຄາພິເສດ ແລະ ລາງວັນ ພ້ອມທັງການອຸດ
ໜູນຄື່ າໂດຍສານ ດ້ວຍຝື່ າຍທີື່ ສາມ ໃຫ້ແກື່ ຜູ້ໂດຍສານ.  

ການປະສົມປະສານດ້ານຂໍ ້ ມູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  

MTC ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ສ ກສາ ກື່ ຽວກັບທາງເລື ອກການຂົນສົື່ ງແບບໃໝື່  ພ້ອມ
ທັງວີ ທີ ການເຊືື່ ອມກັບລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ເພືື່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  
ສາມາດສະໜອງແຜນທາງເລື ອກການເດີ ນທາງ ແລະ ລະບົບຊໍ າລະສະສາງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ. ນອກນ້ັນ, 
MTC ກໍມີ ໜ້າທີື່ ພິຈາລະນາກື່ ຽວກັບ ການປະສົມປະສານຍານພາຫະນະທີື່ ຂັບດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນຕ້ົນ 
ແມື່ ນ ລົດເມອັດຕະໂນມັດ ເຂົ ້ າໃນລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ.  
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ຮູບພາບທີ  20: ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງ ຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງ
ໃຫຍື່  (MTC) 

 

ສ້າງໂຄງລື່ າງພື ້ ນຖານທີ ື່ ເຂ້ັມແຂງ 

• ກໍື່ ສ້າງເຄື ອຂື່ າຍເສ້ັນທາງລົດໄຟຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ທີື່ ສາມາດເດີ ນທາງ ໄປມາລະຫວື່ າງ ສະຖານີ ຫ ັ ກຕື່ າງໆ 
ໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕື່  30 ນາທີ , 

• ຟື ້ ນຟູຫົນທາງເຊືື່ ອມຕໍື່  ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກື່ ເຄື ອຂື່ າຍຖະໜົນ. 

ຍົກລະດັບການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ 

• ຈໍ ານວນລົດເມໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ເພີື່ ມຂື ້ ນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ຍົກລະດັບການບໍ ລິ ການ,  

• ລະບົບປື່ ຽນຖື່ າຍ ແລະ ເຊືື່ ອມຕໍື່ ທີື່ ສະດວກ ແລະ ວື່ ອງໄວ,  
• ຫ ຸ ດຜື່ ອນຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ແລະ ເສີ ມຂະຫຍາຍການເຂົ ້ າເຖິງການເດີ ນທາງ 

 ລະບົບທີ ື່ ມີ ນະວັດຕະກໍາໃໝື່  

• ສະໜອງມາດຕະການຄວາມເປັນເຈົ ້ າການສໍ າລັບລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, 

• ປັບປຸງໂຄງສ້າງລະບົບການລົງທ ນໃສື່ ສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກເພືື່ ອການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ຄື ນໃ
ໝື່ , 

• ຍົກລະດັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ . 

ການກະກຽມເພື ື່ ອອານະຄົດ 

• ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວເມື ອງທີື່ ເປັນຈຸດໃຈກາງການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ຄຸນນະພາບອາກາດທີື່ ດີ , 

• ສະໜອງການບໍ ລິ ການເຊືື່ ອມຕໍື່  ແບບຈຸດຕໍື່ ຈຸດ ສໍ າລັບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ. 
 

ແຜນວາດໂຄງຮື່ າງການຈັດຕັ້ງຂອງ Seoul MTC 
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4) ພ້ືນຖານ ຂອງ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານ MTE 

4.1. ການວາງແຜນນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ 

ພາຍໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ , ຄວາມຕ້ອງການການເດີ ນທາງແລະຂົນສົື່ ງມີ ຄວາມຫ າກຫ າຍ, 
ແລະ ຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງພວກເຂົ າ ກໍຕ້ອງການ ການສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທີື່ ຫ າກຫ າຍຮູບ
ແບບ ຕ້ັງແຕື່ ໄລຍະສ້ັນສື່ ວນບຸກຄົນ ຈົນຮອດການເດີ ນທາງຮື່ ວມກັນລະຫວື່ າງຕົວເມື ອງ. ເພືື່ ອສ້າງ
ລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ ປະສິ ດທິຜົນ, ບັນດາການບໍ ລິ ການເລົື່ ານີ ້  ຕ້ອງມີ
ການເຊືື່ ອມຕໍື່  ແລະ ປະສົມປະສານກັນ ເພືື່ ອອໍ ານວຍໃຫ້ຜູ້ເດີ ນທາງສາມາດມີ ທາງເລື ອກ ແລະ ປະສົມ
ປະສານແຕື່ ລະຮູບແບບ ອີ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ດັື່ ງນ້ັນ, MTE ຈ ື່ ງມີ ພາລະບົດບາດຕ້ົນຕໍໃນການ
ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວໃນການເຊືື່ ອມຕໍື່  ແລະ ອໍ ານວຍໃຫ້ສາມາດມີ ທາງເລື ອກໃຫ້ແກື່ ຜູ້ເດີ ນທາງ 

ການບໍ ລິ ການຈໍ າພວກນີ ້ ບໍື່ ພຽງແຕື່ ຕ້ອງມີ ການປະສົມປະສານເຂົ ້ າກັນເທົື່ ານ້ັນ, ແຕື່ ຕ້ອງແທດເໝາະກັບ
ສະພາບພ້ືນທີື່  ແລະ ຕົວເມື ອງອີ ກດ້ວຍ. ລັກສະນະຂອງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະເປັນ
ໂຄງສ້າງທີື່ ມີ ຫ າຍຈຸດສຸມ ແລະ ມີ ການແຈກຢາຍ ພາລະບົດບາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ການຈັດ
ສັນພ້ືນທີື່  ແລະ ແຈກຢາຍພາລະບົດບາດ, ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ ແມື່ ນມີ ການພົວພັນ
ເອືື່ ອຍອີ ງເຊິື່ ງກັນ ແລະ ກັນແບບໜັກແໜ້ນ. ດັື່ ງນ້ັນ, ການຄັດເລື ອກສະຖານທີື່  ຈະສົື່ ງຜົນກະທົບຕໍື່ ກັບ
ລະບົບພາກພ້ືນທັງໝົດ. 

ເຫັນໄດ້ວື່ າ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕົວເມື ອງ ມີ ຂໍ ້ ໄດ້ປຽບສູງ ແລະ ຕົວເມື ອງສື່ ວນໃຫຍື່  ໃນພາກພ້ືນ
ອາຊຽນ ກໍໄດ້ນໍ າໃຊ້ທື່ າແຮງ ດັື່ ງກື່ າວເພືື່ ອຈັດສັນລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ບົນພ້ືນຖານຄວາມໜ
າແໜ້ນຂອງການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ. ສິ ງກະໂປ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການດັື່ ງກື່ າວເພືື່ ອຜັນຂະຫຍາຍເປັນນະໂຍບາຍ
ພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະ ນອກນ້ັນ ກໍມີ  ຕົວເມື ອງ ບາງກອກ, ກົວລາລໍ າເປີ , ມະນີ ລາ
, ຈາກາຕາ, ແລະ ຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ອືື່ ນໆ ໃນອາຊຽນທີື່ ໄດ້ປະຕິບັດແບບດຽວກັນໃນລະດັບໃດໜ ື່ ງ. 
ເສດຖະກິດຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ມີ ຜະລິ ດຕະພາບສູງ ແລະ ບໍື່ ສາມາດມອງຂ້າມຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເງິ ນໃນໄລຍະຍາວ ພ້ອມທັງການນໍ າໃຊ້ຮູບແບບການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າແບບເຂ້ັ້ມ
ແຂງ ສໍ າລັບການພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງ ເພືື່ ອຮັບປະກັບການບັນລຸຜົນສໍ າເລັດແບບຍື ນຍົງ.  

ການຄຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຫ ື  ແບບກົມກຽວດ້ານການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ ແລະ ລະບົບການຂົນສົື່ ງ ໃນ
ລະດັບເມື ອງພາກພ້ືນ  ຂະໜາດໃຫຍື່ ມີ ຂໍ ້ ໄດ້ປຽບດັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ້ : 

• ເອື ້ ອອໍ ານວຍໃຫ້ແກື່ ການຜັນຂະຫຍາຍວິ ໄສທັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ເພືື່ ອກ້າວໄປສູື່
ລະບົບການຂົນສັື່ ງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບດ້ານການຈັດສັນພ້ືນທີື່  ແລະ ຫ ີ ກລື່ ຽງຊື່ ອງຫວື່ າງ ແລະ ການ
ທັບຊ້ອນ: 

o ສາມາດຈັດສັນພ້ືນທີື່ ໃນຕົວເມື ອງທີື່ ຕ້ອງການເພືື່ ອສ້າງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ, 

o ຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານການພັດທະນາທຸກດ້ານພິຈາລະນາເຖິງເຄື ອຂື່ າຍການຂົນສົື່ ງ
ຕ້ັງແຕື່ ຫົວທີ  

• ສົື່ ງເສີ ມການພັດທະນາພ້ືນທີື່ ທີື່ ມຸື່ ງເນ້ັນການຂົນສົື່ ງ (TOD) ຢູື່ ບໍ ລິ ເວນອ້ອມຂ້າງຈຸດເຂົ ້ າເຖິງ
ລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ສະໜັບສະໜູນການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ການດ ງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງ
ສະຖານທີື່ ດັື່ ງກື່ າວ ພ້ອມທັງສ້າງມູນຄື່ າເພີື່ ມ ຊ ື່ ງມີ ຄວາມສໍ າຄັນໃນການລະດົມທ ນເພືື່ ອ
ພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ແລະ ລະບົບການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ. 

• ສາມາດສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກື່ ເຈົ ້ າໜ້າທີື່  ແລະ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງລະດັບພາກພ້ືນ ໃນ
ການພົວພັນປະສານງານ ກັບຄູື່ ຮື່ ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທ ນລະດັບສາກົນ ທີື່ ມີ ຄວາມສົນໃຈ 
ແຕື່ ຕ້ອງມີ ເຫດຜົນທີື່ ເໝາະສົມ ສໍ າລັບການລົງທ ນໃສື່ ແຜນປະສົມປະສານໄລຍະຍາວ. 
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ເພືື່ ອບັນລຸຜົນສໍ າເລັດດ້ານຄວາມກົມກຽວ ລະຫວື່ າງການວາງແຜນການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ ແລະ ລະບົບການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ຊ ື່ ງທັງສອງໜ້າວຽກແມື່ ນສາມາດເຊືື່ ອມສານເຂົ ້ າກັນໄດ້ ເພືື່ ອຂື ້ ນກັບຄະນະບໍ ລິ ຫານ
ງານດຽວກັນ. ຖ້າເຫັນວື່ າບໍື່ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິ ງ, ກໍຕ້ອງມີ ການສ້າງກົນໄກສະຖາບັນເພືື່ ອ
ໃຫ້ທັງສອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ແລະ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານສາມາດປະສານງານຮື່ ວມກັນແບບຮອບດ້ານ 
ຊ ື່ ງເຫັນໄດ້ດັື່ ງຕົວຢື່ າງຕໍື່ ໄປນີ ້ : 

• Cape-Town (ອາຟຣິ ກາໃຕ້): ຂອບການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນແມື່ ນກໍານົດໂດຍ MTE, (ກົມການຂົນສົື່ ງ
ຂອງເມື ອງ Cape Town). 

• ຮົງກົງ: ຂະແໜງຂົນສົື່ ງແມື່ ນໜ້າທີື່ ຂອງຫ້ອງການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທີື່ ຢູື່ ອາໄສ ແລະ ໃນມໍື່ ໆມາ
ນີ ້  ລັດຖະບານຮົງກົງໄດ້ຮັບຮູ້ວື່ າການຈັດຕ້ັງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ທີື່ ຢູື່ ອາໄສ ແລະ ການສະໜ
ອງທີື່ ດິ ນແມື່ ນມີ ຄວາມກື່ ຽວຂ້ອງກັນສູງ (Kin-chung, 2018). 

• ສິ ງກະໂປ: LTA ເຮັດວຽກຢື່ າງໃກ້ຊິ ດກັບອໍ ານາດການວາງແຜນທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະພາກພ້ືນ.  

4.2. ສົມຜົນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິ ນ ຂອງລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ . 

MTE ຈະສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວໄດ້ສໍ າເລັດ ຖ້າມີ ພ້ືນຖານດ້ານການເງິ ນທີື່

ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຍື ນຍົງ. ແຫ ື່ ງຊັບພະຍາກອນ ທີື່ ນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ຄວນ
ມີ ການລະດົມຈາກຫ າຍແຫ ື່ ງ ຊ ື່ ງລວມທັງ, ແລະ ແນື່ ນື່ ອນ ທີື່ ຖື ວື່ າເປັນແຫ ື່ ງທີື່ ສໍ າຄັນທີື່ ສຸດ, ກໍຄື ການເກັບ
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປີ ້ ໂດຍສານໂດຍກົງ ທີື່ ໄດ້ຈາກການດໍ າເນີ ນກິດຈະການປະຈໍ າວັນ ແລະ ນອກນ້ັນ ກໍ
ຄື ການຈັດສັນງົບປະມານພາກລັດ ເພືື່ ອລົງທ ນໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາໂຄງການຕື່ າງໆ. ລາຍຮັບ
ຈາກການຂາຍປີ ້ ໂດຍສານໂດຍກົງ ແລະ ແຫ ື່ ງທ ນຕື່ າງໆຈາກພາກລັດ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ທາງ MTE ໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ການຫັນເປັນມື ອາຊີ ບ, ຊ ື່ ງຜູ້ປະຕິບັດດັື່ ງກື່ າວ ຕ້ອງປະຕິບັດງານ
ແບບມີ ຄຸນນະພາບ ເພືື່ ອຮັກສາການສະໜັບສະໜູນຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງ. ຖ້າຫາກວື່ າ, 
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, MTE ຕ້ອງເອືື່ ອຍອີ ງການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ລະດົມທ ນຈາກແຫ ື່ ງດຽວ ກໍຈະ
ເຮັດໃຫ້ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງດັື່ ງກື່ າວມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດໃນການປົກຄອງຕົນເອງ ຫ ື  ຄວາມເປັນເອກະລາດ.  

ລາຍຮັບໂດຍກົງ ຈາກການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແມື່ ນມີ ເງືື່ ອນໄຂ ອີ ງຕາມນະໂຍບາຍລາຄາປີ ້ . 
ອັດຕາລາຄາປີ ້  ແລະ ນະໂຍບາຍ ແມື່ ນຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການເປັນຜູ້ກໍານົດ, ຫ ື  ແມື່ ນໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ
ຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ຊ ື່ ງຕ້ອງເປັນຜູ້ກະກຽມການລະດົມທ ນ ແລະ ຄໍ ້ າຈູນລາຄາປີ ້  ທີື່ ຕໍື່ າ
ກວື່ າລາຄາກາງຂອງຕະຫ າດ ໂດຍການເບີ ກຈື່ າຍໃຫ້ແກື່  MTE, ຜູ້ປະກອບການ, ຫ ື  ຜູ້ເດີ ນທາງ, ອີ ງຕາມ
ໂຄງສ້າງໂດຍລວມ ຂອງລະບົບລາຄາປີ ້ .  

ການກໍານົດລາຄາ ແລະ ການອອກປີ ້  ແມື່ ນຍຸດທະສາດຫັນປື່ ຽນທົື່ ວໄປ ທີື່ ສາມາດສົື່ ງອິ ດທິພົນຕໍື່ ທາງ
ເລື ອກການຂົນສົື່ ງ, ແລະ ສຸດທ້າຍແລ້ວ, ການຄັດເລື ອກສະຖານທີື່  ແລະ ທື່ າອື່ ຽງແນວໂນ້ມໃນການ
ເດີ ນທາງໃນລະດັບພາກພ້ືນ. ສໍ າລັບການກໍານົດນະໂຍບາຍລາຄາປີ ້ ນ້ັນ ກໍມີ ຫ າຍວີ ທີ ການເຊັື່ ນ:  

• ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ທີື່ ໄດ້ອອກແບບມາເພືື່ ອເປັນ ຕາຂື່ າຍປົກປ້ອງ ໃຫ້ແກື່
ປະຊາກອນທີື່ ມີ ລາຍຮັບຕໍື່ າ ສື່ ວນໃຫຍື່ ແລ້ວຈະມີ  ລາຄາປີ ້ ທີ ື່ ຕໍື່ າ ແລະ ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍດ້ານບໍ ລິ ຫານ 
ແລະ ການດໍ າເນີ ນກິດຈະການແມື່ ນພາກລັດເປັນຜູ້ປະກອບສື່ ວນໂດຍກົງ ຫ ື  ທາງອ້ອມ, 

• ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ທີື່ ອອກແບບມາເພືື່ ອເປັນ ກະດູກສັນຫ ັ ງ ຂອງລະບົບການ
ຂົນສົື່ ງໂດຍລວມ ຈະມີ  ລາຄາປີ ້ ທີ ື່ ສູງ ຊ ື່ ງໄດ້ອອກແບບມາເພືື່ ອຈຸດປະສົງການເກັບລາຍຮັບທີື່ ມີ
ປະສິ ດທິພາບສູງ ເພືື່ ອຮັບປະກັນການດໍ າເນີ ນກິດຈະການແບບຍື ນຍົງ.  

ດັື່ ງນ້ັນ, ຈ ື່ ງມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທີື່ ຈະຕ້ອງມີ ລະບຽບການຈະແຈ້ງ ກື່ ຽວກັບການປັບປຸງອັດຕາລາຄາປີ ້ , ຊ ື່ ງ
ຕ້ອງແມື່ ນປັດໄຈທາງດ້ານຕະຫ າດເປັນປັດໄຈຂັບເຄືື່ ອນ (ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ດັດສະນີ ໝາຍລາຄາຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ 
ຫ ື  ດັດສະນີ ລາຍໄດ້) ຫ ື  ເງືື່ ອນໄຂການລະດົມທ ນ (ເພືື່ ອສາມາດກໍານົດຕ້ົນທ ນຂ້ັນຕໍື່ າ-ທ ນອຸດໜູນ ສໍ າລັບ
ກິດຈະການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ).  

ມີ ຄວາມສໍ າຄັນເປັນພ້ືນຖານທີື່ ຕ້ອງເຂົ ້ າໃຈກື່ ຽວກັບຫ ັ ກການດ້ານເສດຖະກິດຂອງການກໍານົດລາຄາ
ຂອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະ ນະ ແລະ ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ແມື່ ນມີ ກາາພົວພັນກັບຫ ັ ກການເສດຖະກິດ
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ການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ. ຖ້າລາຄາຂອງທີື່ ຢູື່ ອາໄສ ຢູື່ ໃຈກາງຕົວເມື ອງຕໍື່ າ 
ແລະ ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍດ້ານການຂົນສົື່ ງສໍ າລັບແຕື່ ລະຮູບແບບຕໍື່ າເຊັື່ ນກັນ, ຕະຫ າດຈະຮອງຮັບເອົ າລາຄາປີ ້

ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ທີື່ ຕໍື່ າເທົື່ ານ້ັນ. ໃນກໍລະນີ ນີ ້ , MTE ກໍຈໍ າເປັນຕ້ອງເອືື່ ອຍອີ ງທ ນຂອງພາກລັດ ທີື່ ໄດ້
ຈາກແຫ ື່ ງອືື່ ນທີື່ ບໍື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຂົນສົື່ ງ. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າທ ນດັື່ ງກື່ າວນີ ້  ກໍມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທີື່

ຈະນໍ າໃຊ້ ເພືື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍພາກລັດໃນຂະແໜງການອືື່ ນ, MTE ຈະຕົກຢູື່ ໃນສະພາບທີື່ ບໍື່ ມີ
ງົບປະມານພຽງພໍ ຫ ື  ເປັນໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງພາກລັດ ທີື່ ນໍ າໃຊ້ທ ນ ທີື່ ໄດ້ຈາກຂະແໜງການອືື່ ນ.  

ຖ້າຄື່ າທີື່ ຢູື່ ອາໄສ ຢູື່ ພ້ືນທີື່ ທີື່ ເປັນໃຈກາງສູງ ແລະ ຄື່ າເດີ ນທາງສໍ າລັບແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ ສູງເຊັື່ ນກັນ, ອັນນີ ້ ກໍຈະນໍ າໄປສູື່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດການຂົນສົື່ ງອີ ງຕາມຕະຫ າດ. ການ
ຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາໃນລະດັບສາກົນ, ລວມຍອດຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍໂດຍກົງຂອງການຂົນສົື່ ງສື່ ວນຕົວ - 
ຍານພາຫະນະ ແລະ ນໍ ້ າມັນ - ແມື່ ນຕໍື່ າ. ແຕື່ ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍສຸດທິທາງອ້ອມທີື່ ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມຕ້ອງ
ແບກຫາບແມື່ ນຫ າຍພໍສົມຄວນ ເຊັື່ ນ: ການສະໜອງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານຖະໜົນ-ຫົນທາງທີື່ ພຽງພໍ, ເພືື່ ອ
ການຂັບຂີື່  ແລະ ການຈອດລົດ, ການບໍ ລິ ການຈາລະຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ (ຕໍາຫ ວດ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງການສັນຈອນ), ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍດ້ານສຸຂະພາບ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບອຸປະຕິເຫດ ແລະ ມົນລະພິດອາກາດ), ຄື່ າ
ໃຊ້ຈື່ າຍດ້ານລະບົບນິ ເວດ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ກັບອຸດສາຫະກໍານໍ ້ າມັນ ແລະ ຜະລິ ດຍານພາຫະນະ, ອືື່ ນໆ. ທັງໝົ
ດນີ ້ ຖື ວື່ າໂດຍລວມກໍມີ ການຮັບຮູ້, ດັື່ ງນ້ັນ ການເກັບອາກອນສໍ າລັບ ຍານພາຫະນະ, ນໍ ້ າມັນ, ບື່ ອນຈອດ
ລົດ, ແລະ ທາງດື່ ວນ ຈ ື່ ງມີ ການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ.  

ສໍ າລັບເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ, ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກວິ ທີ ການ
ຂົນສົື່ ງແບບສື່ ວນຕົວ ຖື ວື່ າມີ ທື່ າຂະຫຍາຍຕົວແບບວື່ ອງໄວ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າໄລຍະການເດີ ນທາງຍາວ, ການ
ຫັນປື່ ຽນຈາກຍານພາຫະນະສອງລໍ ້  ໄປສູື່ ການນໍ າໃຊ້ລົດສື່ ວນຕົວ ແລະ ກໍຈະພາໃຫ້ເກີດມີ ຄວາມແອອັດ, 
ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍື່ ສັງຄົມ (ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ມົນລະພິດອາກາດ, ສຽງ, ຜົນກະທົບຕໍື່
ສຸຂະພາບຄົນ, ພ້ືນທີື່ ສີ ຂຽວທີື່ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ), ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພືື່ ອຂະຫຍາຍໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານເພືື່ ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບສາມາດຂັບເຄືື່ ອນໄດ້. ບັນດາຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ຈໍ ານວນໜ ື່ ງໃນອາຊຽນ ກໍໄດ້ຜື່ ານຜື່ າ
ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດໃນສະພາບການທີື່ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຂໍ ້ ຈໍ າກັດຂອງພ້ືນທີື່  ແລະ ທາງດ້ານການ
ເງິ ນ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ແລະພົບເຫັນວື່ າຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການລົງທ ນຢື່ າງ
ໃຫຍື່ ຫ ວງເພືື່ ອພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ເພືື່ ອຊື່ ວຍຫ ຸ ດຜື່ ອນພາລະແບກຫາບ
ໄລຍະຍາວຂອງລະບົບຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  (ໃຫ້ເບິື່ ງລາຍການລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ຢູື່ ເມື ອງພາກ
ພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ອາຊຽນ). ຄື່ າໂດຍສານການຂົນສົື່ ງທີື່ ຕໍື່ າ ສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຊອກບື່ ອນຢູື່ ອາໄສ 
ທີື່ ຢູື່ ໄກຕົວເມື ອງ. ອັນນີ ້ ກໍື່ ເປັນການເຮັດໃຫ້ບັນຫາໜັກໜື່ ວງຂື ້ ນ ແລະ ບໍື່ ສາມາດລະດົມຊັບພະຍາກອນ
ເພືື່ ອມາແກ້ໄຂ. 

ຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມ ແລະ ພາຍນອກ ທີື່ ເກີດມາຈາກອັດຕາການຊົມໃຊ້ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ກໍ
ເປັນອີ ກສາເຫດໜ ື່ ງ ທີື່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບົບປະກອບສື່ ວນເພີື່ ມເຕີມ, ເຊັື່ ນ ຜູ້ຂັບ
ລົດສື່ ວນຕົວ ທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແກ້ໄຂຄວາມແອອັດ, ແລະ ນັກລົງທ ນອະສັງຫາລິ ມະຊັບທີື່

ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບປຸງການເຂົ ້ າເຖິງພ້ືນທີື່ ພັດທະນາ. ການປະກອບສື່ ວນຂອງພາກລັດ ແມື່ ນ
ມູນຄື່ າທັງໝົດຂອງຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມ ແລະ ພາຍນອກ ທີື່ ບໍື່ ສາມາດປະມວນເປັນຕົວເລກ ເພືື່ ອ
ມອບໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ແຕື່ ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ ມັນກໍກື່ ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ ້ ວັດດ້ານການ
ຂົນສົື່ ງ, ເຊັື່ ນ ສິ ດໃນການພັດທະນາທີື່ ດິ ນ, ຄື່ າທາງ, ຄື່ ານໍ ້ າມັນ, ແລະ ອືື່ ນໆ. 

ອາກອນ ຫ ື  ຄື່ າທໍານຽມສະເພາະ ອາດຖື ກນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິ ນຂອງການຂົນສົື່ ງ
ໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ມີ ຄວາມໂປື່ ງໃສ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. ຍົກຕົວຢື່ າງ, ລາຍຈື່ າຍການລົງທ ນ ສໍ າລັບ
ການອອກແບບລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ທີື່ ເຊືື່ ອມຕໍື່ ເຂດຕົວເມື ອງທີື່ ພັດທະນາຂື ້ ນໃໝື່  ແມື່ ນສາມາດ
ລະດົມທ ນສົມທົບໄດ້ ໂດຍຜື່ ານກົນໄກທາງເສດຖະກິດອັນສະຫ າດ ທີື່ ມີ ຊືື່ ວື່ າ ການໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ມູນຄື່ າດິ ນທີື່ ເພີື່ ມຂື ້ ນ (Suzuki, 2015). ເປັນທີື່ ຮັບຮູ້ກັນວື່ າ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ດີ  
ຈະນໍ າໄປສູື່ ການຍົກລະດັບການເຂົ ້ າເຖິງຂົງເຂດສະເພາະໃດໜ ື່ ງ ແລະ ຈະພາໃຫ້ມີ ການດ ງດູດປະຊາຊົນ
ເພືື່ ອໄປເຮັດການຄ້າ, ທຸລະກິດ ແລະ ພັດທະນາທີື່ ຢູື່ ອາໄສ ຊ ື່ ງຜົນສຸດທ້າຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄື່ າ ແລະ ລາຄາ
ດິ ນເພີື່ ມຂື ້ ນ. ມູນຄື່ າດ້ານການຄ້າທີື່ ເພີື່ ມຂື ້ ນ ຊ ື່ ງເກີດຈາກການມີ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງທີື່ ດີ  ກໍ
ຄວນຖື ກນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອປະກອບສື່ ວນໃຫ້ແກື່ ການລະດົມທ ນເພືື່ ອການພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານດັື່ ງກາວ
ໃນອານະຄົດ. 



 

  MTE | Metropolitan Transport Executives 

 62 

 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: World Bank (Suzuki, 2015) 

ການລະດົມທ ນເພືື່ ອພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ແລະ ຂະແໜງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແມື່ ນສາມາດ
ເຮັດໄດ້ໂດຍນໍ າໃຊ້ກົນໄກຮື່ ວມມື ລະຫວື່ າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ສໍ າລັບກົນໄກດັື່ ງກື່ າວນີ ້ , 
ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໄດ້ສ້າງຂື ້ ນມາ ໂດຍທີື່ ມີ ໂຄງສ້າງທີື່ ດ ງດູດການລົງທ ນຈາກ
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊັບສິ ນຄົງທີື່ ໄລຍະຍາວ ແມື່ ນພາກລັດສາມາດປະກອບສື່ ວນໄດ້. 
ຖ້າມີ ວິ ທີ ການບໍ ລິ ຫານຄວາມສື່ ຽງໃຫ້ມີ ຄວາມສົມດຸນ ແລະ ກົນໄກສົື່ ງເສີ ມ, ພາກເອກະຊົນສາມາດ
ປະກອບສື່ ວນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍໃຫ້ແກື່ ວຽກງານດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ແລະ ການເງິ ນ. ສັນຍາ PPP ສາມາດ
ມອບສິ ດສໍ າປະທານ ຫ ື  ວິ ທີ ການເຮັດແບບແຟຣນໄຊ(ສິ ດທິພິເສດ) ຊ ື່ ງຂື ້ ນກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານ
ເສດຖະກິດ. 

4.3. ວິ ທີ ການຮອບດ້ານສໍ າລັບວຽກເສດຖະກິດຂອງ MTE 

ພາລະກິດຂອງ MTE ແມື່ ນການຫັນໃຫ້ລະບົບຂົນສົື່ ງມີ ປະສິ ດທິ ພາບສູງສຸດ ແລະ ສົື່ ງເສີ ມການສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ເພືື່ ອເສດຖະກິດ ແລະ ສົງຄົມ. MTE ຕ້ອງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ວິ ທີ ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານທີື່ ດີ . ຖ້າ MTE ຈະບັນລຸຜົນສໍ າເລັດໃນການຈັດສັນ ແລະ ສະໜອງ
ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໄດ້ຕາມລະດັບການບໍ ລິ ການທີື່ ຕ້ອງການນ້ັນ, ບັນດາໜື່ ວຍງານ
ປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງກໍຕ້ອງຕອບສະໜອງດ້ານທ ນຮອນຕາມລະດັບທີື່ ຕົກລົງກັນ. ນີ ້ ຄື ສັນຍາລະຫວື່ າງ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ຂອງ MTE ແລະ ສະພາບໍ ລິ ຫານການເມື ອງຂອງຜູ້ຖື ຫຸ້ນ.  

MTE ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນແບບມີ ຍຸດໂທບາຍ ເພືື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ ້ າ
ໝາຍຍຸດທະສາດ ຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ. ນອກນ້ັນ, ກໍຄວນມີ ການລະດົມທ ນເພີື່ ມເຕີມ 
ເພືື່ ອຮອງຮັບເຫດການທີື່ ບໍື່ ສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ເຫດສຸກເສີ ນ, ເຊັື່ ນ ການຮັບມື ກັບ
ການລະບາດພະຍາດ ຫ ື  ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ. ນອກນ້ັນ, ກໍຍັງມີ ຜົນກະທົບພາຍນອກ ທີື່ ຢູື່ ນອກເໜືອ
ການຄວບຄຸມຂອງ ຄະນະບໍ ລິ ຫານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ເຊັື່ ນ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄານໍ ້ າມັນ. ບາງ
ຄ້ັງ MTE ກໍຕ້ອງເຮັດພາລະບົດບາດໃນການຫ ຸ ດຜື່ ອນ ແລະ ບໍ ລິ ຫານຄວາມສື່ ຽງ ດ້ວຍການນໍ າໃຊ້ກົນໄກ
ຕື່ າງໆ, ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ, ກອງທ ນປັບສະຖຽນລະພາບລາຄານໍ ້ າມັນ.  

MTE ທີື່ ສາມາດອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານທີື່ ປະຢັດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຈັດສັນລະບົບ
ການຂົນສົື່ ງທີື່ ປະສົມປະສານ ລະຫື່ ວາງຫ າຍຮູບແບບ ທີື່ ຄື ກຄື ້ ນນ້ັນ ກໍຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍລວມຈາກຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຕໍື່ ກັບພາລະກິດ ຂອງຕົນ, ໃນນ້ັນກໍລວມມີ  ການລະດົບທ ນທີື່ ຈໍ າເປັນຈາກ
ລາຍຮັບຂາຍປີ ້ , ຈາກລັດຖະບານ, ຈາກທະນາຄານ, ແລະ ຜູ້ລົງທ ນພາກເອກະຊົນ.  

“ລະບົບລະດົມທ ນຈາກມູນຄື່ າເພີື່ ມຂອງດິ ນພັດທະນາ (DBLVC) ແມື່ ນໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ໃນຕົວ
ເມື ອງໃຫຍື່  ຢູື່ ພາກພ້ືນອາຊີ  ເຊັື່ ນ ຮົື່ ງກົງ, ສປ. ຈີ ນ, ແລະ ນະຄອນຫ ວງໂຕກຽວ ຊ ື່ ງໄດ້ຊື່ ວຍ
ໃນການລະດົມທ ນຮອນເພືື່ ອລົງທ ນ, ດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ແລະ ບໍ າລຸງຮັກສາໂຄງລື່ າງ
ພ້ືນຖານ ພ້ອມທັງສົື່ ງເສີ ມການພັດທະນາຕົວເມື ອງແບບຍື ນຍົງ ອີ ງຕາມຫ ັ ກການ TOD. 
ຫ າຍໆຕົວເມື ອງທີື່ ຂະຫຍາຍຕົວແບບວື່ ອງໄວ ໃນປະເທດທີື່ ກໍາລັງພັດທະນາ ມີ ເງືື່ ອນໄຂເພືື່ ອ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ DBLVC - ເວົ ້ າສະເພາະກໍຄື , ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດທີື່ ເຂ້ັ້ມແຂງ, 
ລາຍຮັບ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ລົດສື່ ວນຕົວ ແລະ ຄວາມແອອັດເພີື່ ມຂື ້ ນ - ຊ ື່ ງທັງໝົດນີ ້ ກໍໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ມູນຄື່ າດິ ນເພີື່ ມຂື ້ ນ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນດິ ນໃນຂົງເຂດສະຖານີ ຫ ື ແລວການຂົນສົື່ ງ. ຖ້າ
ສາມາດດັດປັບກັບສະພາບເງືື່ ອນໄຂທ້ອງຖິື່ ນ, ລະບົບ DBLVC ມີ ທື່ າແຮງສູງທີື່ ຈະກາຍເປັນ
ເຄືື່ ອງມື ຍຸດທະສາດເພືື່ ອລະດົມທ ນ ແລະ ວາງແຜນເພືື່ ອພັດທະນາຕົວເມື ອງຢູື່ ປະເທດທີື່ ກໍາ
ລັງພັດທະນາ” 
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MTE ອາດເຮັດຫ າຍພາລະບົດບາດ ໃນວຽກງານພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງ, ຝູງ
ຍານພາຫະນະ ແລະ ຂະບວນ. ບັນດາຊັບສິ ນຕ້ົນຕໍດັື່ ງກື່ າວນີ ້  ຕ້ອງມີ ການລົງທ ນຂະໜາດໃຫຍື່  ແລະ ເປັນ
ຊັບສິ ນທີື່ ມີ ຮອບວຽນຊີ ວິ ດຍາວ.ຈາກບັນດາທາງເລື ອກທີື່ ມີ ນ້ັນ, MTE ຫ ື ຜູ້ປະກອບການສາມາດເປັນເຈົ ້ າ
ຂອງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ (ເຊັື່ ນ: ສະຖານີ , ສະຖານີ ສ້ອມແປງບໍ າລຸງຮັກສາ, ອືື່ ນໆ.) 
ແລະ/ຫ ື  ຂະບວນ. ນອກນ້ັນ, ພາລະບົດບາດຂອງ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ເວລາເວົ ້ າ
ເຖິງການລົງທ ນ, ການສ້າງໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານໃໝື່ , ແລະ ຊື ້ ຂະບວນ, ແມື່ ນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫ າຍວີ ທີ . 

ເວລາທີື່ ຈະກໍື່ ຕ້ັງ MTE, ຕ້ອງມີ ການຕັດສິ ນໃຈ ເພືື່ ອອໍ ານວຍໃຫ້ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານ ມີ ຄວາມເປັນ
ເອກະລາດດ້ານການເງິ ນ ຊ ື່ ງຈະອໍ ານວຍໃຫ້ MTE ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ ໂດຍ
ການນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິ ນຂອງຕົນ. ດັື່ ງນ້ັນ, ປະເດັນດັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ້ ແມື່ ນຄວນຖື ກພິຈາລະນາ: 

• ດ້ວຍວິ ທີ ໃດ ແລະ ສະຖາບັນລະດັບໃດ (ທ້ອງຖິື່ ນ, ພາກພ້ືນ, ແລະ/ຫ ື  ລະດັບຊາດ) ຈະລະດົມແຫ ື່ ງ
ທ ນເພືື່ ອການລົງທ ນໃສື່ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະ ແກ້ໄຂການຂາດດຸນຂອງກິດຈະການ? ໃຜ 
ແລະ ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງພາກລັດໃດ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິ ນ ແລະ ອອກສຽງ ກື່ ຽວກັບງົບປະມານຂອງ 
MTE? 

• ມີ ຊັບພະຍາກອນຫຍັງແດື່  ທີື່ ສາມາດຈັດສັນໃຫ້ແກື່  ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານ (ຈາກການຂາຍປີ ້  ແລະ/
ຫ ື  ລາຍຮັບຈາກຫ້າງຮ້ານ, ອືື່ ນໆ.) ແລະ ຈະໃຊ້ວີ ທີ ໃດເພືື່ ອເກັບລາຍຮັບ? ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ຫ ື  ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງພາກລັດອືື່ ນໆ ຄວນໄດ້ຮັບສິ ດໃນການເກັບອາກອນ
ປະເພດສະເພາະບໍໍື່  (ຍົກຕົວຢື່ າງ, ອາກອນສໍ າລັບບໍ ລິ ສັດທີື່ ຢູື່ ໃນສະຖານທີື່  ແລະ ຂອບເຂດຂອງໜື່
ວຍງານປົກຄອງໃດໜ ື່ ງ ຫ ື  ການຄ້າຂາຍຢູື່ ຂົງເຂດສະເພາະໃດໜ ື່ ງ)? 

• ຜູ້ປະຕິບັດໃດເປັນຜູ້ຕັດສິ ນກື່ ຽວກັບຫ ັ ກການ ແລະ ລະດັບການຊົດເຊີ ຍ? ໃຜຈະເປັນເຈົ ້ າຂອງ 
ດ້ານລາຍຮັບ/ຊັບພະຍາກອນ? ແລ້ວ ຈະນໍ າໃຊ້ແນວໃດ? ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານ ການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ ຈະນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ໃດ ເພືື່ ອເກັບ ແລະ ແຈກຢາຍລາຍຮັບຈາກການຂາຍປີ ້  ໃຫ້ແກື່ ຜູ້
ປະກອບການອີ ງຕາມລະດັບການບໍ ລິ ການທີື່ ສະໜອງໂດຍຜູ້ປະກອບການແຕື່ ລະຝື່ າຍ ຢູື່ ເຂດໃດ
ໜ ື່ ງ? ຜູ້ປະຕິບັດໃດຈະເປັນຜູ້ກໍານົດໂຄງສ້າງ ແລະ ອັດຕາລາຄາປີ ້  ແລະ ນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ໃດ? ມີ
ນະໂຍບາຍຫຍັງບໍື່ ທີື່ ຈະສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເພືື່ ອຍົກລະດັບການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຜູ້
ປະຕິບັດນີ ້ ຄວນມີ ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນລະດັບໃດ? 

ຄວາມສໍ າຄັນໃນການອອກແບບລະບົບການກວດກາທີື່ ດີ ນ້ັນ ບໍື່ ພຽງແຕື່ ຈະຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມສື່ ຽງດ້ານ
ການເງິ ນໃຫ້ແກື່  MTE ເພືື່ ອປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຕົນຢື່ າງດຽວ ແຕື່ ກໍຍັງຮັບປະກັນຈັນຍາບັນ
, ຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ປະສິ ດທິພາບໃນການນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິ ນ.  

ງົບປະມານການຂົນສົື່ ງສໍ າລັບລອນດອນ (TfL) ທີື່ ຄາດຄະເນໄວ້ສໍ າລັບປີ  2019/20 ໃຫ້ພາບລວມຂອງ
ງົບປະມານຂອງ MTE  ຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ຄົບກໍານົດແລ້ວ, ລວມທັງລາຍຮັບຈາກຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ດ້ານຄວາມ
ແອອັດ (ແລະ ອາກອນອືື່ ນໆ), ຄວບຄຸມໄປເຖິງຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍສູງຈາກລາຍຮັບຂອງຜູ້ໂດຍສານແລະການຕໍື່
ອາຍຸຊັບສິ ນຈໍ ານວນຫ ວງຫ າຍແລະການລົງທ ນໃໝື່ , ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນຂະແໜງການທາງລົດໄຟ, ຂະແໜ
ງລົດເມຊ ື່ ງ ທັງໝົດໄດ້ຮັບຈາກແຫ ື່ ງທາງນອກ ແລະ ຕ້ົນທື ນການຄື່ າລົງທ ນ ລວມຢູື່ ໃນ ຕ້ົນທື ນຄື່ າດໍ າ
ເນີ ນງານ. 
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ຮູບພາບທີ  21: ງົບປະມານຄາດຄະເນຂອງ TfL 2019/20 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: ອ້າງອີ ງຈາກ TfL Business Plan 2021/21 to 2024/25 (Transport for London, 2019) 
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5) ການຈັດສັນຕະຫ າດ ແລະ ການເຮັດສັນຍາ 

5.1. ສັນຍາ ລະຫວື່ າງ MTE ແລະ ຜູ້ປະກອບການ 

ປັດໄຈໜ ື່ ງທີື່ ສໍ າຄັນ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບນິ ເວດການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແມື່ ນ
ການກໍານົດປະເພດຂອງ ຜູ້ປະກອບການ ທີື່ ຈະມີ ສິ ດສະໜອງການບໍ ລິ ການປະເພດໃດ ຢູື່ ຂົງເຂດໃດຂອງ
ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ . ໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວ, ຢູື່ ເສດຖະກິດຕະຫ າດເສລີ , ຂອບເງືື່ ອນໄຂ ແມື່ ນຜູ້
ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການເປັນຜູ້ກໍານົດ ຊ ື່ ງຜູ້ປະຕິບັດນີ ້ ເປັນຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດດໍ າເນີ ນທຸລະກິດໃຫ້ ອີ ງ
ຕາມລະບຽບການກື່ ຽວຂ້ອງ. ແຕື່ ສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ຈໍ າເປັນ, ເປັນພາກບັງຄັບ, ແລະ ເປັນ
ສິ ດທິ ພິເສດ ທີື່ ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໂດຍ MTE ເປັນປັດໄຈທີື່ ເຮັດໃຫ້ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານ ເປັນໜື່
ວຍງານຈັດຕ້ັງລະດັບສອງ ແລະ ຜູ້ຕັດສິ ນການຈັດສັນການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງໃຫ້ກັບຕະຫ າດ, ຈົນຮອດຈຸດ
ທີື່ ວື່ າ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ ບາງຄ້ັງຜູ້ປະກອບການກໍອາດເວົ ້ າວື່ າ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ. 

ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ, ກໍມີ ຫ າຍກໍລະນີ ທີື່ ເປັນໄປໄດ້ ສໍ າລັບການສ້າງສາຍພົວພັນດ້ານສັນຍາ ລະຫວື່ າງ 
MTE ແລະຜູ້ປະກອບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, ຊ ື່ ງກວມເອົ າ ການອອກໃບອະນຸຍາດ, ຈົນຮອດສັນຍາສໍ າ
ປະທານ ແລະ PPP ຫ າຍປະເພດ ແລະ ສັນຍາໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ ການຈັດຊື ້ ຈັດຈ້າງພາຍນອກ. ການອອກ
ແບບສັນຍາ ລະຫວື່ າງ MTE ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງຂື ້ ນກັບຫ າຍປັດໄຈ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ປະຫວັດ ແລະ 
ອາຍຸການຂອງ MTE, ຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງ ຜູ້ປະກອບການໃນຕະຫ າດທ້ອງຖິື່ ນ, ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ
, ການວາງແຜນການລົງທ ນ ອີ ງຕາມໄລຍະສັນຍາ, ສັນຍາການແບື່ ງປັນຄວາມສື່ ຽງ, ແລະ ຮູບແບບການ
ມອບສັນຍາ.  

ຮູບພາບທີ  22: ຮູບແບບ MTE – ສັນຍາດໍ າເນີ ນກິດຈະການ 

 

ແຫ ື່ ງທີ ື່ ມາ: ອີ ງຕາມການສໍ າຫ ວດ UITP  
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ສັນຍາແມື່ ນການຕົກລົງເຫັນດີ  ແລະ ການພົວພັນທີື່ ສອງຝື່ າຍພາຄີ ເຂົ ້ າຮື່ ວມນໍ າກັນ. ສັນຍາ ຈະກໍານົດ
ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ສິື່ ງທີື່ ຕ້ອງສະໜອງ ແລະ ປະຕິບັດ, ແຕື່ ອາດຈະບໍື່ ກື່ ຽວກັບເລືື່ ອງການຊໍ າລະສະສາງ. 
ນອກນ້ັນ, ກໍຕ້ອງມີ ເງືື່ ອນໄຂລົບລ້າງ ແລະ ຍົກເລີ ກສັນຍາ. ໃບອະນຸຍາດເພືື່ ອດໍ າເນີ ນກິດຈະການບໍ ລິ ການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ເປັນຮູບແບບໜ ື່ ງຂອງສັນຍາ. ຜູ້ປະກອບການ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ອີ ງຕາມຂໍ ້
ກໍານົດ ແລະ ເງືື່ ອນໄຂຂອງໃບອະນຸຍາດ, ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ປະຕິບັດອອກໃບອະນຸຍາດ ເປັນຜູ້ສະ
ໜອງສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ເພືື່ ອສົື່ ງເສີ ມການບໍ ລິ ການດັື່ ງກື່ າວ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ 
ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກການແຂື່ ງຂັນທີື່ ບໍື່ ເປັນທໍາ. ຖ້າໜື່ ວຍງານປົກຄອງບໍື່ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້, ຜູ້
ປະກອບການກໍຈະດໍ າເນີ ນງານອີ ງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ ເງືື່ ອນໄຂ ຫ ື  ປິ ດທຸລະກິດຂອງຕົນ. ຖ້າຜູ້ປະກອບ
ການບໍື່ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ໜື່ ວຍງານປົກຄອງເປັນຜູ້ປັບໄໝ, ຫ ື  ຖອນໃບອະນຸຍາດ. ການນໍ າໃຊ້ໃບ
ອະນຸຍາດເປັນເຄືື່ ອງມື ໜ ື່ ງທີື່ ສໍ າຄັນ ເພືື່ ອກໍານົດທິດທາງໃນການພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງ, ຖ້າວື່ າ: 

• ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ແລະ MTE ຮື່ ວມມື ຢື່ າງໃກ້ສິ ດ ແລະ ມີ ສິ ດໃນການນໍ າໃຊ້ອໍ ານາດຂອງລັດ
, ຖ້າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ. 

• ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ແລະ MTE ມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈຢື່ າງເລິ ກເຊີື່ ງ ກື່ ຽວກັບທຸລະກິດບໍ ລິ ການ
ຂົນສົື່ ງ ແລະ ກົນໄກຕະຫ າດ.  

ລະດັບບໍ ລິ ການທີິ
ື່ ເພີື່ ມຂ ້ ນ ຊ ື່ ງສົື່ ງຜົນໃຫ້ຕ້ົນທື ນ ການຜະລິ ດສູງຂ ້ ນຈະຕ້ອງຊໍ າລະໂດຍຜູ້ເດີ ນທາງ ຫ ື  

ຜູ້ດໍ າເນີ ນການ. ຖ້າໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ຄາດວື່ າລະດັບຄຸນນະພາບການບໍ ລິ ການຈະເພີື່ ມຂື ້ ນ ໂດຍທີື່ ຜູ້
ເດີ ນທາງ ຫ ື  ຜູ້ປະກອບການບໍື່ ສາມາດຮັບຮອງໄດ້ດ້ານຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ, ໜື່ ວຍງານດັື່ ງກື່ າວຕ້ອງເປັນຜູ້ສະໜ
ອງໃຫ້ ບໍື່ ສະນ້ັນຜູ້ເດີ ນທາງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການກໍຈະຖອນໂຕອອກຈາກລະບົບ. ດັື່ ງນ້ັນ, MTE ມີ ໜ້າທີື່

ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ກື່ ຽວກັບລະດັບການໃຫ້ບໍ ລິ ການທີື່ ເໝາະສົມ - ແລະ 
ອັດຕາລາຄາປີ ້ ເຊັື່ ນກັນ - ທີື່ ຕະຫ າດການຂົນສົື່ ງຍິ ນດີ ຮອງຮັບ, ແລະ ການປັບປຸງບັນດາສິື່ ງອໍ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໂດຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ຈະສາມາດສົື່ ງເສີ ມການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະສິ ດທິ ພາບຂອງ
ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ຈົນໄປຮອດການບັນລຸຜົນສໍ າເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເປົ ້ າໝາຍຍຸດທະສາດ
ຂອງຜູ້ປະຕິບັດດັື່ ງກື່ າວ. MTE ທີື່ ມີ ຂີ ດຄວາມສາມາດສູງ ດ້ານຄວາມຮູ້ຕະຫ າດ, ການອອກໃບອະນຸຍາດ, 
ແລະ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກື່ ການດໍ າເນີ ນກິດຈະການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ສາມາດພັດທະນາ
ລະບົບການຂົນສົື່ ງໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ທີື່ ມີ ຫ າຍຮູບແບບ ໃຫ້ໄປສູື່ ມາດຕະຖານ ແລະ ການດໍ າເນີ ນງານ
ລະດັບສູງ ໂດຍທີື່ ບໍື່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງເພີື່ ມການອຸດໜູນໃຫ້ແກື່ ຂອດດໍ າເນີ ນກິດຈະການ.  
ແຕື່ ຫ າຍໆໜື່ ວຍງານປົກຄອງກໍບໍື່ ເດີ ນຕາມເສ້ັນທາງນີ ້ . ດັື່ ງນ້ັນ, ຖ້າໜື່ ວຍງານປົກຄອງ: 

• ລັື່ ງເລທີື່ ຈະສະໜອງສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ຈໍ າເປັນ, ເຊັື່ ນ ເລນສະເພາະ ສໍ າລັບການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ ຕາມ ຖະໜົນທີື່ ມີ ຄວາມແອອັດ ແລະ ຈຸດປື່ ຽນຖື່ າຍໄປສູື່ ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງອືື່ ນ ຢູື່
ຂົງເຂດໃຈກາງຕົວເມື ອງ, 

• ຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ສາຍລົດເມປະຈໍ າ ຫ ື  ເດີ ນທາງດ້ວຍຄວາມຖີື່ ສູງ ຢູື່ ເຂດທີີ
ື່ ບໍື່ ມີ ຜູ້ເດີ ນທາງພຽງພໍ, 

• ຢາກຍົກລະດັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ຫ ື  ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກື່ ຜູ້ເດີ ນທາງ ທີື່ ຕົນບໍື່ ມີ ຄວາມ
ພ້ອມທີື່ ຈະລົງທ ນໃສື່ , 

ກໍຈໍ າເປັນຕ້ອງລົງທ ນ ເພືື່ ອຮັບປະກັນບໍື່ ໃຫ້ມີ ການຂາດດຸນດ້ານດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ຂອງຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ ເງືື່ ອນໄຂ ແລະ ກໍານົດເວລາການລະດົມທ ນ ກໍຈະປະກົດຂື ້ ນເປັນອົງປະກອບຕ້ົນຕໍ
ຂອງສັນຍາທີື່ ສ້າງຂື ້ ນ ລະຫວື່ າງ MTE ແລະ ຝື່ າຍດໍ າເນີ ນກິດຈະການ.  

ບາງຈຸດປະສົງ ແລະ ສະພາບເງືື່ ອນໄຂກໍເຮັດໃຫ້ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ຕ້ອງລົງທ ນ ບໍື່ ພຽງແຕື່ ສໍ າລັບສິື່ ງອໍ າ
ນວຍຄວາມສະດວກຂອງຕະຫ າດເທົື່ ານ້ັນ ແຕື່ ກໍື່ ຕ້ອງລົງທ ນເພືື່ ອປົກຄຸມຄື່ າດໍ າເນີ ນກິດຈະການເຊັື່ ນ
ກັນ : 

• ເພືື່ ອເປັນການກະກຽມສໍ າລັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຕະຫ າດ, ຕ້ອງອຸດໜູນຝື່ າຍ
ກິດຈະການ ສໍ າລັບເສ້ັນທາງໃໝື່  ຈົນກວື່ າຈະມີ ລາຍຮັບທີື່ ພຽງພໍ.  

• ເພືື່ ອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍຂອງສັງຄົມຊ ື່ ງບໍື່ ມີ ຜູ້ປະຕິບັດໃດຢາກເປັນຜູ້ແບກຫາບດ້ວຍທ ນຂອງຕົນ
ເອງ, ຍົກຕົວຢື່ າງ ມາດຕະ ຖານທໍື່ ລົດທີື່ ເຂ້ັມງວດ ສໍ າລັບຍານພາຫະນະການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ.  
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ສາມາດພິຈາລະນານໍ າໃຊ້ສັນຍາ ເພືື່ ອເປັນເຄືື່ ອງມື ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃນການດໍ າເນີ ນງານ 
ເພືື່ ອຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄື ອຂື່ າຍ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະ ຈັດສັນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່

ຮັບຜິດຊອບ ລະຫວື່ າງຄູື່ ຮື່ ວມ ກື່ ຽວກັບເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງສະເພາະ. ສັນຍານີ ້  ຈະກໍານົດສາຍ
ພົວພັນ ລະຫວື່ າງ MTE ແລະ ຜູ້ປະກອບການໂດຍພິຈາລະນານະໂຍບາຍການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງແບບ
ຮອບດ້ານ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ຈໍ າເປັນເພືື່ ອປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບ ການບໍ ລິ ການ ແລະ ລະດັບຜະລິ ດຕະພາບ.  

ປະເພດຂອງສັນຍາ ຕ້ອງຂື ້ ນກັບການບໍ ລິ ຫານຄວາມສື່ ຽງ ແລະ ການແບື່ ງປັນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ
ທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ລະຫວື່ າງ ຝື່ າຍພາຄີ ຂອງສັນຍາ. ອັນນີ ້  ກໍເປັນການສະແດງເຈດຈໍ ານົງ ແລະ ຄວາມໝາຍ
ໝ້ັນ ຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໃນການຮັບຜິດຊອບພາລະແບກຫາບດ້ານຄວາມ
ສື່ ຽງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ/ຫ ື  ການຄ້າ ຫ ື  ປະໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງເປັນຜູ້ແບກຮັບ. ທາງເລື ອກນີ ້ ແມື່ ນ
ກື່ ຽວຂ້ອງກັບ ສະພາບເງືື່ ອນໄຂດ້ານການເມື ອງແລະການເງິ ນທ້ອງຖິື່ ນ. ເວົ ້ າລວມແລ້ວ, ສັນຍາ ລະຫວື່ າງ 
MTE ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ມີ ທັງໝົດສາມ (3) ປະເພດ:  

• ສັນຍາຄຸ້ມຄອງ ແມື່ ນສັນຍາທີື່ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ 
ແລະ ຄວາມສື່ ຽງດ້ານລາຍຮັບ. ໃນກໍລະນີ ດັື່ ງກື່ າວ,  ບຸກຄະລາກອນທີື່ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມ
ຄອງບໍ ລິ ຫານ ຂອງຜູ້ປະກອບການຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈ ເພືື່ ອ ປະຕິບັດງານຢື່ າງມີ
ປະສິ ດທິພາບ ໂດຍທີື່ ໃຊ້ວິ ທີ ອືື່ ນໆ ທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນຄວາມກົດດັນຈາກການແຂື່ ງຂັນ. ສັນຍາປະເພດນີ ້  
ສື່ ວນໃຫຍື່ ມີ ການຕົກລົງເຫັນດີ ກັນລະຫວື່ າງອົງກອນ ແລະ ລະຫວື່ າງໜື່ ວຍງານທີື່ ຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ MTE ເອງ. 

• ສັນຍາລວມຍອດຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ແມື່ ນມອບໃຫ້ຜູ້ປະກອບການແບກຫາບຄວາມສື່ ຽງດ້ານຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ 
ແລະ ຄວາມສື່ ຽງດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ແກື່  MTE. ດັື່ ງນ້ັນ, ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວື່ າເຄື ອຂື່ າຍການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະລະດັບການບໍ ລິ ການມີ ປະສິ ດທິພາບສູງສຸດ, 
ແລະໃນຄະນະດຽວກັນຜູ້ປະກອບການກໍມີ ໜ້າ ທີື່ ຮັບຜິດຊອບຄື່ າບໍ ລິ ຫານ ແລະ ຄື່ າບໍ າລຸງຮັກສາ.  

• ສັນຍາຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍສຸດທິ  ມອບໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເປັນຜູ້ແບກຫາບຄວາມສື່ ຽງດ້ານຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ 
ແລະ ລາຍຮັບ. ເຖິງວື່ າວີ ທີ ການນີ ້  ຈະເປັນວິ ທີ ປະຢັດທີື່ ສຸດສໍ າລັບ MTE ກໍຕາມ, ກໍເຫັນໄດ້ວື່ າມີ
ຄວາມສື່ ຽງທີື່ ຈະແຈ້ງ ກໍຄື ເປົ ້ າໝາຍ ຂອງຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ (ການສະໜອງການ
ບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ດີ  ແລະ ດ ງດູດປະຊາຊົນ ໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ) ແລະ ຜູ້
ປະກອບການ(ການຮັບປະກັນຜົນກໍາໄລສູງ) ຈະຂັດແຍື່ ງກັນ.  

ບັນດາຄໍ າຖາມຕໍື່ ໄປນີ ້  ກໍຕ້ອງມີ ການພິຈາລະນາຄໍ ານ ງເຖິງ ເວລາທີື່ ເຮັດສັນຍາລະຫວື່ າງ MTE ແລະ ຜູ້
ປະກອບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ:  

• ຄວນມີ ຂໍ ້ ບັນຍັດກື່ ຽວກັບ ລະດັບອັດຕາປະກອບສື່ ວນ ຫ ື ບໍື່  ໃນກໍລະນີ ທີື່  MTE ຕ້ອງແບກຫາບ
ຄວາມສື່ ຽງຂອງລາຄາ ຕ້ົນທ ນທີື່ ເພີື່ ມຂື ້ ນ (ເຊັື່ ນ ສໍ າລັບພະລັງງານ ຫ ື  ເງິ ນເດື ອນບຸກຄະລາກອນ)? 

• ວິ ທີ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ໃດຈະເໝາະສົມ ແລະ ຄວນສຸມໃສື່ ຕົວຊີ ້ ວັດໃດ? ການປະສົມ
ປະສານສັດສື່ ວນໃດຂອງສັນຍາ ກັບນະໂຍບາຍສົື່ ງເສີ ມ-ລົງໂທດ? ຄວນນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອປະເມີ ນການ
ປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ປະກອບການ, ຫ ື  ປະເມີ ນການປະຕິບັດງານຂອງ MTE ສໍ າລັບໜ້າວຽກຂອງ
ຕົນ ທີື່ ມີ ອິ ດທິພົນໂດຍກົງຕໍື່ ກັບການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ປະກອບການ ຫ ື  ບໍື່ ? 

• MTE ຄວນນໍ າໃຊ້ພັນທະສັນຍາ ແລະ ເງືື່ ອນໄຂອັນດຽວກັນກັບຜູ້ປະກອບການທຸກຝື່ າຍ, ຫ ື  ຄວນ
ເຈລະຈາສັນຍາ ອີ ງຕາມແຕື່ ລະກໍລະນີ ? 

5.2. ການເປັນກໍາມະສິ ດຂອງຊັບສິ ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ 

ນອກຈາກວິ ທີ ການລວມຍອດຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ແລະ ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍສຸທິ ເພືື່ ອຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍ
ຈື່ າຍ ແລ້ວ, ການລົງທ ນໄລຍະຍາວຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການເອົ າໃຈໃສື່ ພິເສດ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈຂ້ັນ
ພ້ືນຖານ ເພືື່ ອກໍານົດປະເພດຂອງສັນຍາ ລະຫວື່ າງ MTE ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຂົນສົື່ ງ. ບັນດາທາງເລື ອກ
ພ້ືນຖານທີື່ ຕ້ອງຕັດສິ ນໃຈປະກອບມີ : 
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• ທາງເລື ອກ 1 ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີື່ ເອືື່ ອຍອີ ງຊັບສິ ນແບບໜັກໜື່ ວງ: 
MTE ເປັນຜູ້ຖື ກໍາມະສິ ດຂອງຊັບສິ ນ ແລະ ເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ປະກອບການ ເພືື່ ອນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນ
ດັື່ ງກື່ າວ ເພືື່ ອສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ,  

• ທາງເລື ອກ 2 ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີື່ ເອືື່ ອຍອີ ງຊັບສິ ນແບບເບົ າບາງ: MTE 
ເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ປະກອບການ ເພືື່ ອສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງໂດຍນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນຂອງຕົນ
ເອງ ເຊັື່ ນ ຍານພາຫະນະ, ອືື່ ນໆ. 

ຮູບພາບທີ  23: ການກໍາມະສິ ດຂອງຊັບສິ ນໃນສື່ ວນຂອງການລົງທ ນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ/ຮອບວຽນສັນຍາ 

ຮອບວຽນການລົງທ ນ 
 

ກໍານົດເວລາ ຂອງ ສັນຍາ 
ໄວ ໄລຍະຍາວ 

ສ້ັນ 
ໃຊ້ຊັບສິ ນແບບເບົ າບາງ 

ກໍາມະສິ ດຂອງຜູ້ປະກອບການ 
ໃຊ້ຊັບສິ ນແບບໜັກໜື່ ວງ 

MTE – ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຊົື່ າ 

ໄລຍະຍາວ 
ໃຊ້ຊັບສິ ນແບບໜັກໜື່ ວງ 
MTE – ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ

ບໍ ລິ ຫານ 

ໃຊ້ສິ ນແບບໜັກໜື່ ວງ 
PPP 

 

ສໍ າລັບ MTE ທີື່ ໃຊ້ຊັບສິ ນແບບໜັກໜື່ ວງ ແມື່ ນເໝາະສົມສໍ າລັບເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ຢູື່ ໃນ
ຂ້ັນຕອນເບື ້ ອງຕ້ົນຂອງການພັດທະນາ, ຊ ື່ ງການດໍ າເນີ ນງານຂອງຕະຫ າດຍັງບໍື່ ໄດ້ມີ ການພິສູດ, ຫ ື  
ກໍລະນີ ທີື່  MTE ມີ ເຈດຈໍ ານົງຢາກຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ດ້ານການເຮັດສັນຍາ ແລະ 
ຫ ຸ ດຜື່ ອນສິື່ ງກີດກ້ັນໃນການເຂົ ້ າຕະຫ າດ. ນອກນ້ັນ, ກໍໄດ້ມີ ການນໍ າໃຊ້ໃນຂົງເຂດທີື່ ມີ ຂໍ ້ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ໂອນກໍາມະສິ ດຊັບສິ ນ; ຫ ື  ບໍື່ ສະນ້ັນກໍບໍື່ ສາມາດໂອນໄດ້ເລີ ຍ. ຢູື່ ອາຊຽນ, ສິ ງກະໂປ ເປັນປະເທດທີື່ ນໍ າໃຊ້ກົນ
ໄກນີ ້ .  

ສໍ າລັບ MTE ທີື່ ນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນແບບເບົ າບາງ ແມື່ ນສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ໃນຕະຫ າດທີື່ ມີ ການພັດທະນາ ແລະ ມີ
ການແຂື່ ງຂັນສູງ. ຮູບແບບການປະຕິບັດງານຂອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແມື່ ນເຫັນໄດ້ຕົວຈິ ງ ແລະ ໄດ້
ຖື ກພິສູດ, ແລະ ການໂອນກໍາມະສິ ດຂອງຊັບສິ ນຈາກຜູ້ປະກອບການ ຝື່ າຍໜ ື່ ງ ໄປຫາອີ ກຝື່ າຍບໍື່ ມີ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ. ຮູບແບບການນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນແບບເບົ າບາງ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ ໃນສັນຍາທີື່ ຮອບວຽນ
ຊີ ວິ ດຂອງຊັບສິ ນ ສອດຄື່ ອງກັບຂອບເວລາຂອງສັນຍາ ໂດຍທີື່ ບໍື່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໂອນກໍາມະສິ ດ.  

ຮອບວຽນການລົງທ ນໃສື່ ຊັບສິ ນ ແມື່ ນມີ ຄວາມແຕກຕື່ າງກັບລະຫວື່ າງແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ 
ແລະ ທົື່ ວໄປກໍຕ້ອງມີ      ການກໍານົດວິ ທີ ການສໍ າລັບແຕື່ ລະຮູບແບບການຂົນສົື່ ງ, ຊ ື່ ງ ເສ້ັນທາງລົດໄຟ
ແມື່ ນໃຊ້ຊັບສິ ນໜັກໜື່ ວງ ແລະ ລົດເມແມື່ ນແບບເບົ າບາງ. ແຕື່ ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງທັງສອງ
ປະເພດ ອາດຈະບໍື່ ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ, ເນືື່ ອງຈາກວື່ າໂຄງການລົດເມຂະໜາດໃຫຍື່  ອາດຕ້ອງໃຊ້ຊັບສິ ນຫ າຍ
ກໍເປັນໄປໄດ້, ແລະ ສັນຍາດໍ າເນີ ນກິດຈະການລົດໄຟ ອາດເປັນລະບົບຂະໜາດນ້ອຍ ຫ ື  ລະບົບທີື່ ໄດ້
ພັດທະນາມາແລ້ວ ຊ ື່ ງອາດບໍື່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊັບສິ ນຫ າຍ.  

ສໍ າລັບກໍລະນີ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ຕ້ອງມີ ການລົງທ ນມູນຄື່ າສູງ, ເຊັື່ ນ ເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟ ຫ ື  ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ພ້ອມທັງລະບົບ BRT ນ້ັນ, ມູນຄື່ າຂອງສັນຍາສາມາດຖື ວື່ າ ເປັນມູນຄື່ າສູງໜັກ
ໜື່ ວງ ແລະ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ຄວາມພະຍາຍາມຮື່ ວມກັນ ລະຫວື່ າງ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານ MTE ແລະ ຜູ້
ລົງທ ນ-ຜູ້ປະກອບການຈາກພາກເອກະຊົນ, ເພືື່ ອນໍ າພາການອອກແບບສັນຍາ ອອກແບບ-ກໍື່ ສ້າງ-ດໍ າ
ເນີ ນກິດຈະການ-ມອບໂອນ (DBOT) ຫ ື  ຮູບແບບຮື່ ວມມື  ລະຫວື່ າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນອືື່ ນໆ 
(PPP).  
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5.3. ຮອບວຽນສັນຍາ 

ການມອບສັນຍາ 

ສັນຍາດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ສາມາດສ້າງ ແລະ ມອບໄດ້ ໂດຍນໍ າໃຊ້ຂະບວນການປະມູນແບບເປີ ດກວ້າງ
ການແຂື່ ງຂັນ ຫ ື  ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂະບວນການປະມູນແບບເປີ ດກວ້າງ
ການແຂື່ ງຂັນ ແມື່ ນໜ້າທີື່ ທົື່ ວໄປຂອງ MTE, ແລະ MTE ອາດສ້າງຂື ້ ນມາເພືື່ ອຈຸດປະສົງນີ ້ ສະເພາະ. ແຕື່
ມັນກໍອາດມີ ສາເຫດອືື່ ນໆທີື່ ເໝາະສົມໃຫ້ແກື່  MTE ໃນການເຮັດສັນຍາດໍ າເນີ ນກິດຈະການໂດຍກົງ.  

ສໍ າລັບ MTE ທີື່ ໄດ້ກໍື່ ຕ້ັງຂື ້ ນໃໝື່  ເພືື່ ອປະຕິບັດງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃດໜ ື່ ງນ້ັນ 
ສື່ ວນໃຫຍື່ ບັນຫາ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງກໍຍັງບໍື່ ທັນຮູ້ວື່ າມີ ດ້ານໃດ ແລະ ຫ າຍເທົື່ າໃດ. ນອກນ້ັນ, ກໍມີ ຜູ້ປະຕິບັດ
ຜູ້ປະກອບການ ພາຍໃນຫ າຍຜູ້ປະຕິບັດທີື່ ມີ ປະສົບການ ແລະ ຄວາມພ້ອມທີື່ ຈະເຂົ ້ າແຂື່ ງຂັນໃນການ
ປະມູນ. ດັື່ ງນ້ັນ, ສໍ າລັບຮອບວຽນການເຮັດສັນຍາ ຮອບວຽນທໍາອິ ດນ້ັນ, MTE ອາດຕ້ອງເລື ອກເຮັດ
ສັນຍາໂດຍກົງແລະ ເຈລະຈາສັນຍາໄລຍະສ້ັນ ກັບບັນດາຜູ້ປະກອບການ ຈໍ ານວນໜ ື່ ງ, ເພືື່ ອ: 

• ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ລະອຽດ ກື່ ຽວກັບລະບົບຂົນສົື່ ງ. 

• ສ້າງຄວາມຊໍ ານານລື ້ ງເຄີ ຍ ກື່ ຽວກັບການນໍ າໃຊ້ເຄືື່ ອງມື  ແລະ ຂ້ັນຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, 
ເຊັື່ ນ: ການຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນພາບ, 

• ຫ ີ ກລື່ ຽງລາຍຈື່ າຍ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ັນຕອນການປະມູນ, 

• ສົື່ ງເສີ ມການພັດທະນາຂອງຜູ້ປະກອບການ ຂົນສົື່ ງທີື່ ເປັນເອກະລາດ ຫ າຍຜູ້ປະຕິບັດ ເພືື່ ອໃຫ້
ສາມາດເຂົ ້ າຮື່ ວມການປະມູນແບບເປີ ດກວ້າງການແຂື່ ງຂັນ. 

ເວລາທີື່ ລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໄດ້ພັດທະນາມາລະດັບໃດໜ ື່ ງແລ້ວ ແລະ MTE ແລະ ຜູ້ປະກອບ
ການເອງ ກໍມີ ປະສົບການເພີື່ ມຂື ້ ນ, ບັນດາເງືື່ ອນໄຂ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດ ຂອງສັນຍາດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ກໍຈະ
ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ແລະ ມີ ຄວາມແນື່ ນອນຊັດເຈນເພີື່ ມຂື ້ ນ, ແລະ ນອກນ້ັນ ກໍສາມາດຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຂະບວນການປະມູນທີື່ ສົື່ ງເສີ ມການແຂື່ ງຂັນ, ມີ ຄວາມສື່ ຽງຕໍື່ າ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນດີ ຂື ້ ນ.  

ຂະໜາດຂອງລ໋ ອດ ແລະ ຈໍ ານວນ 

ສັນຍາໃດໜ ື່ ງ ສາມາດກວມເອົ າເຄື ອຂື່ າຍທັງໝົດ, ຂົງເຂດ ຫ ື  ສັດສື່ ວນໃດໜ ື່ ງຂອງເຄື ອຂື່ າຍ, ຫ ື  
ເສ້ັນທາງດຽວ, ຊ ື່ ງທົື່ ວໄປແລ້ວ ແມື່ ນໄດ້ລວມເຂົ ້ າເປັນລ໋ ອດ - ຍົກຕົວຢື່ າງ, ເສ້ັນທາງທັງໝົດຈາກສະຖານີ
ສ້ອມແປງບໍ າລຸງຮັກສາ ຫ ື  ເສ້ັນທາງ ຂອງແລວທາງສະເພາະ, ຫ ື  ປະເພດຂອງການບໍ ລິ ການ. ສໍ າລັບລະບົບ
ການຂົນສົື່ ງ ແລະ ບັນດາສັນຍາດໍ າເນີ ນກິດຈະການນ້ັນ, ການເຮັດສັນຍາອີ ງຕາມລ໋ ອດຂະໜາດໃຫຍື່ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຈໍ ານວນສັນຍາໜ້ອຍລົງແລະກົງກັນຂ້າມຖ້າແບື່ ງອອກເປັນລ໋ ອດຂະໜາດນ້ອຍ ຈໍ ານວນ ສັນຍາ
ຈະເພີື່ ມຂື ້ ນ. 

• ການເຮັດສັນຍາ ແບບລ໋ ອດຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນໂອກາດທີື່ ດີ  ເພືື່ ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດ
ນ້ອຍ ສາມາດດໍ າເນີ ນທຸລະກິດແບບຕໍື່ ເນືື່ ອງ ແລະ ມີ ທື່ າແຮງເພືື່ ອໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຂະຫຍາຍ
ກິດຈະການ,  

• ສໍ າລັບລ໋ ອດຂະໜາດໃຫຍື່  ແມື່ ນນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອດ ງດູດ ຜູ້ປະກອບການລະດັບສາກົນ ແລະ ດ ງດູດ
ຄວາມຮູ້ປະສົບການ.  

ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ກໍມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທີື່ ຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມດຸນເວລາຕັດສິ ດໃຈກື່ ຽວກັບຂະໜາດ
ຂອງລ໋ ອດແລະ ຈໍ ານວນ. ຖ້າມີ ຈໍ ານວນລ໋ ອດ ຫ າຍເກີນໄປ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ມີ ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍດ້ານທຸລະກໍາເພີື່ ມ
ຂື ້ ນ ສໍ າລັບການເຮັດການປະມູນ ແລະ ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍອືື່ ນໆໃນຮອບວຽນຂອງສັນຍາ. ນອກນ້ັນ, ຈໍ ານວນລ໋ ອດ
ໜ້ອຍເກີນໄປ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການເສຍສັນຍາຫ ື ເວລາປື່ ຽນຜູ້
ປະກອບການ, ຊ ື່ ງອາດເຮັດໃຫ້ນໍ າໄປສູື່ ສະຖານະການທີື່ ຜູ້ປະກອບການເປັນປັດໄຈ ສໍ າຄັນສໍ າລັບລະບົບ
ການຂົນສົື່ ງ ແລະ ໃຫຍື່ ເກີນໄປທີື່ ຈົນບໍື່ ສາມາດລ້ົມເຫ ວໄດ້.  
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ຮູບພາບທີ  23: ຄຸ້ມຄອງຮອບວຽນຂອງສັນຍາ ຈາກວັນທີ ຮື່ າງສັນຍາ ຈົນໄປຮອດວັນທີ ຈັດຕ້ັງປະບັດ 
ແລະ ການປະຕິບັດສອດຄື່ ອງ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: Fourbusinesssolutions, Wikimediacommons 

ກໍລະນີ ຄ້າຍຄຽງກັນກັບກໍາມະສິ ດຂອງຊັບສິ ນ, ການກໍານົດຂະໜາດຂອງລ໋ ອດ ສໍ າລັບແຕື່ ລະຮູບແບບ
ການຂົນສົື່ ງ ມີ ລັກສະນະທີື່ ແຕກຕື່ າງກັນ: 

ສໍ າລັບເຄື ອຂື່ າຍລົດເມ, ວິ ທີ ທົື່ ວໄປ ແມື່ ນການແຍກ ແລະ ຈັດສັນເຄື ອຂື່ າຍເປັນລ໋ ອດຈໍ ານວນຫ າຍ ທີື່ ມີ
ສັນຍາໄລຍະສ້ັນ ແລະ ຂຸກຍູ້ໃຫ້ແຕື່ ລະຜູ້ປະກອບການ ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລ໋ ອດຈໍ ານວນໜ ື່ ງ. ຍົກ
ຕົວຢື່ າງ: 24 ລ໋ ອດ ທີື່ ມີ ສັນຍາໄລຍະ 6 ປີ  ທີື່ ມີ  3 ຜູ້ປະກອບການ ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ດັື່ ງນ້ັນ, ຜູ້
ປະກອບການແຕື່ ລະຜູ້ປະຕິບັດ ສາມາດເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 8 ສັນຍາ, ແລະ ແຕື່ ລະປີ  4 ລ໋ ອດ ຂອງ
ເຄື ອຂື່ າຍນີ ້  ສາມາດກໍານົດໃຫ້ມີ ການເຮັດສັນຍາ ແລະ ເຮັດການປະມູນຮອບ ໃໝື່ .  

• ສໍ າລັບ MTE ນ້ັນ, ອັນນີ ້ ກໍໝາຍຄວາມວື່ າຈະມີ ກິດຈະກໍາບໍ ລິ ການ ທີື່ ຕ້ອງປະຕິບັດເປັນປະຈໍ າໃນ
ແຕື່ ລະຂ້ັນຕອນຂອງ ຮອບວຽນສັນຍາ. ວຽກງານດັື່ ງກື່ າວ ເປັນປັດໄຈຊູກຍູ້ໃຫ້ MTE ສາມາດ
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ ແລະ ສົື່ ງເສີ ມຂະບວນການສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດ. 
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເປີ ດກາລະໂອກາດໃຫ້ມີ ການປັບປຸງ
ດັດແກ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ ເງືື່ ອນໄຂ ຂອງສັນຍາ ແຕື່ ລະປີ .  

• ສໍ າລັບຜູ້ປະກອບການ, ລະບົບນີ ້ ກໍເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມສະຖຽນ ແລະ ກໍມີ ໂອກາດໃນຂະນະດຽວກັນ. 
ແຕື່ ລະປີ , ເຂົ າເຈົ ້ າອາດມີ ຄວາມສື່ ຽງທີື່ ຈະເສຍສັນຍາ ຫ ື  ສັນຍາຈໍ ານວນໜ ື່ ງຂອງກິດຈະການ, 
ແຕື່ ບໍື່ ໝາຍຄວາມວື່ າຈະເສຍສັນຍາທັງ    ໝົດໃນປີ ດຽວ. ນອກນ້ັນ, ຜູ້ປະກອບການ ກໍມີ ກາລະ
ໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງຕົນແຕື່ ລະປີ .  

ຮອບວຽນການເຮັດສັນຍາແບບຄົງທີື່  ຕ້ອງມີ ຂະໜາດເຄື ອຂື່ າຍທີື່ ນ້ອຍ. ຕົວເມື ອງຂະໜາດນ້ອຍ ອາດບໍື່
ທັນມີ ເຄື ອຂື່ າຍທີື່ ໃຫຍື່  ເພືື່ ອຮັບປະກັນຄວາມຍື ນຍົງຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ອາດເລື ອກເອົ າຮູບແບບຜູ້ຄຸ້ມ
ຄອງລະບຽບການ ຫ ື  ຮູບແບບອົງກອນ. MTE ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະບໍື່ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຄື ອຂື່ າຍຂະໜາດນີ ້  ແລະ 
ດັື່ ງນ້ັນ ຄວນພິຈາລະນານໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການເຮັດສັນຍາແບບຖາວອນ. ວິ ທີ ການດຽວກັນນີ ້ ສາມາດນໍ າໄປໃຊ້
ກັບເຄື ອຂື່ າຍແລະຍານພາຫະນະອືື່ ນໆທີື່ ສາມາດແບື່ ງອອກເປັນລ໋ ອດທີື່ ຄ້າຍຄື ກັນ ຈໍ ານວນຫ າຍ ເຊັື່ ນ
ຕົວຢື່ າງ ແທັກຊີ  ຫ ື  ຍານພາຫະນະທີື່ ໃຊ້ຮື່ ວມກັນ.   

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Fourbusinesssolutions&action=edit&redlink=1


 

  MTE | Metropolitan Transport Executives 

 71 

ສໍ າລັບເຄື ອຂື່ າຍເສ້ັນທາງລົດໄຟ, ມັນມີ ຂໍ ້ ຫຍຸ້ງຍາກທີື່ ຈະແບື່ ງເຄື ອຂື່ າຍ ເປັນລ໋ ອດ, ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນໃນລະດັບ
ຊາດກໍຄື ກັນ, ແລະ ກໍບໍື່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການເຮັດສັນຍາຖາວອນ ແລະ ເຄື ອຂື່ າຍທັງໝົດຕ້ອງໃຫ້ຜູ້
ປະກອບການຜູ້ດຽວຮັບເໝົາ. MTE ຕ້ອງສ້າງຍຸດທະສາດອືື່ ນໆ ເພືື່ ອຫ ີ ກລື່ ຽງການຜູ້ມັດກັບຜູ້ສະໜອງ
ບໍ ລິ ການ ດ້ວຍການພັດທະນາຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງເຄື ອຂື່ າຍເສ້ັນທາງລົດໄຟ 
ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ, ເຊັື່ ນ: 

• ການຄວບຄຸມວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິ ນໂດຍກົງ, 

• ການຄຸ້ມຄອງລະບົບດ້ວຍຕົນເອງ, ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ແລະ ການຈັດສັນ, 

• ການມີ ສື່ ວນຮື່ ວມແບບຕ້ັງໜ້າ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອບສັນຍາ PPP ແບບສົມທົບ. 

ນອກນ້ັນ, ກໍຕ້ອງມີ ການພິຈາລະນາພິເສດສໍ າລັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ຢູື່  ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ຫ ື  
ຂະແໜງ ການນອກລະບົບ. ເຖິງວື່ າ ຈະບໍື່ ມີ ຂີ ດຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາເຄື ອຂື່ າຍການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ ໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ແລະ ຕ້ອງມອບສື່ ວນໃດສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ, ສິ ດອໍ ານາດ, 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນບາງສື່ ວນໃຫ້ MTE, ຜູ້ປະຕິບັດດັື່ ງກື່ າວ ກໍຍັງເປັນຄັງຄວາມຮູ້ ແລະ ຂີ ດຄວາມ
ສາມາດດ້ານສະຖາບັນ ແລະບຸກຄົນ ຊ ື່ ງຕ້ອງຮັກສາໄວ້ໃນໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງພາກລັດໃໝື່ . ອັນນີ ້ ແມື່ ນ
ໜ້າວຽກໜ ື່ ງທີື່ ບໍື່ ງື່ າຍ. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານລະບົບເກົື່ າ ກໍຈະມີ ທັດສະນະມຸມມອງກື່ ຽວກັບໂຄງ
ການຈັດຕ້ັງໃໝື່ ແບບມີ ການສົງໄສ ແລະ ອາດນໍ າໃຊ້ອໍ ານາດການເມື ອງຂອງຜູ້ໜູນຫ ັ ງ ຫ ື  ມາດຕະການ
ອຸດສາຫະກໍາ ເພືື່ ອປົກປ້ອງວິ ທີ ການແບບດ້ັງເດີ ມ. ເພືື່ ອຮັບປະກັນການບັນລຸຜົນສໍ າເລັດໃນການສ້າງຕ້ັງ 
MTE ນ້ັນ, ມີ ຄວາມສໍ າຄັນເປັນພ້ືນຖານທີື່ ຕ້ອງສ້າງຄວາມໄວ້ເນື ້ ອເຊືື່ ອໃຈ, ຮັກສາວີ ຖີ ຊີ ວິ ດການເປັນຢູື່ , 
ແລະ ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ແຕື່ ລະຜູ້ປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ທີື່ ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ ໃນຂະແໜງລະບົບການຂົນສົື່ ງ
ທ້ອງຖິື່ ນທີື່ ມີ ຢູື່ .  
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6) ການສ້າງຕ້ັງ MTE 

6.1. ພ້ືນຖານດ້ານນິ ຕິກໍາ 

ກົນໄກການປະສານງານທາງການ ລະຫວື່ າງບັນດາໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ອາດບໍື່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງສ້າງ
ນິ ຕິກໍາໃໝື່  ແລະ ມີ ຄວາມສໍ າຄັນເປັນພ້ືນຖານສໍ າລັບ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ. MTE ຕ້ອງມີ
ພ້ືນຖານດ້ານນິ ຕິກໍາລະດັບຊາດ ທີື່ ກໍານົດລະບຽບການ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂະບວນການເຮັດວຽກ ຂອງ MTE 
ທົື່ ວປະເທດ ແລະ ອໍ ານວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງລະດັບຊາດ ສາມາດເຂົ ້ າຮື່ ວມຂະບວນການທັງໝົດ ໃນ
ແຕື່ ລະຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ທີື່ ມີ  MTE. ນອກນ້ັນ, ກໍອໍ ານວຍໃຫ້ແກື່ ການຮື່ ວມມື ລະຫວື່ າງ ບັນດາ MTE ທີື່ ຢູື່ ຕົວ
ເມື ອງໃຫຍື່ ອືື່ ນໆ ພ້ອມທັງການຮື່ ວມມື ກັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງຝື່ າຍທີື່ ສາມ ຈາກ
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ.  

ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງກົດໝາຍແຫື່ ງຊາດ, ຊ ື່ ງເປັນເຊັື່ ນດຽວກັນກັບລັດວິ ສາຫະກິດອືື່ ນໆ, ກື່ ອນທີື່ ຈະສ້າງ 
MTE ແລະ ກໍານົດລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການພົວພັນກັບຜູ້ປະຕິບັດອືື່ ນໆ ໃນ
ລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທັງໝົດ ກໍຕ້ອງມີ ກົດໝາຍລະດັບຊາດ ຫ ື  ນິ ຕິກໍາລຸື່ ມກົດໝາຍເປັນ
ພ້ືນຖານ. ໃນນ້ັນກໍລວມມີ ການກໍານົດ ກົນໄກການຕັດສິ ນບັນຫາ, ເປັນຕ້ົນແມື່ ນການມອບອໍ ານາດ 
ແລະ ສິ ດໃນການອອກສຽງ ໃຫ້ແກື່ ຜູ້ປະຕິບັດຕື່ າງໆທີື່ ເປັນຄູື່ ຮື່ ວມ, ການກໍານົດຂອບເຂດຂອງການ
ຕັດສິ ນບັນຫາ ຂອງຄະນະບໍ ລິ ຫານງານ MTE ແບບເປັນເອກະລາດ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ຫ ື  
ປະລິ ມານ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບໜື່ ວຍງານປົກຄອງລະດັບຍຸດທະສາດ.  

ມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີື່ ຕ້ອງຮັບປະກັນວື່ າ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງ ແມື່ ນມອບໃຫ້ໜື່ ວຍງານຈັດ
ຕ້ັງທີື່ ເໝາະສົມ ແລະ ມີ ຂີ ດຄວາມສາມາດ. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ MTE ຈະສ້າງຂື ້ ນທື່ າມກາງທີື່ ມີ ໜື່ ວຍງານຈັດ
ຕ້ັງອືື່ ນແລ້ວ, MTE ແນື່ ນອນຈະຖື ກສ້າງຂື ້ ນ ໂດຍທີື່ ມີ ການໂອນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 
ຈາກໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງດັື່ ງກື່ າວ. ການປະສົມປະສານເຊືື່ ອມສານ ແລະ ຂອດຂ້ັນຂະບວນການ ລະຫວື່ າງ 
MTE ແລະ ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງອືື່ ນໆ ແລະ ຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມກໍມີ ຄວາມສໍ າຄັນໃນລະດັບດຽວກັນ.ການວາງ
ແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານການປື່ ຽນແປງ ມີ ຄວາມສໍ າຄັນເປັນຢື່ າງຍິື່ ງ ແລະ ຕ້ອງມີ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມແນບນຽນ ແລະ ວິ ທີ ການສະເພາະສໍ າລັບແຕື່ ລະກໍລະນີ . ດັື່ ງນ້ັນ, ພ້ືນຖານດ້ານນິ ຕິ
ກໍາທີື່ ເຂ້ັມແຂງ ຈະຊື່ ວຍສະເພາະວຽກງານນີ ້ . 
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ຮູບພາບທີ  24: ພ້ືນຖານດ້ານນິ ຕິກໍາ ແລະ ຂອບລະບຽບການສໍ າລັບ MTE 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: ໂຄງການ SMMR  
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ຮູບພາບທີ  25: ກົດໝາຍ ວື່ າດ້ວຍການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງແບບຮອບດ້ານໃນຕົວເມື ອງ ເມັກຊິ ກໂກ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: ດັດປັບຈາກ (World Resource Institute (WRI), 2014) 

 

 
 
ໃນປີ  2014, ສະພາຕົວເມື ອງຂ້ັນສູນກາງ - ເມື ອງເມັກຊິ ກໂກ - ໄດ້ປະກາດນໍ າໃຊ້ກົດໝາຍ ເພືື່ ອ
ສ້າງຕ້ັງສູນຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງ ຊ ື່ ງຈະເຮັດໜ້າທີື່ ຄຸ້ມຄອງວຽກການດໍ າເນີ ນກິດຈະການຂົນສົື່ ງ
ສາທາລະນະ ແລະ ການປະສົມປະສານລະຫວື່ າງກົມຂົນສົື່ ງ, ການປະສົມປະສານການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ການວາງແຜນເຄື ອຂື່ າຍຫົນທາງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ.  

ກົດໝາຍສະບັບນີ ້  ທີື່ ມີ ຫ າຍກວື່ າ 250 ມາດຕາ ທີື່ ກໍານົດຫ ັ ກການ, ສະຖາບັນ ແລະ ຂ້ັນຕອນສໍ າລັບ
ການວາງແຜນ ແລະ ການປະສົມປະສານລະບົບການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງ, ຊ ື່ ງສາມາດ
ເຫັນໄດ້ຕາມແຕື່ ລະຫົວຂໍ ້ : ການວາງແຜນການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງ - ການສ ກສາຜົນກະທົບຂອງ
ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ - ການຈັດປະເພດການຂົນສົື່ ງ - ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ສໍ າລັບການເດີ ນທາງ 
ແລະຂົນສົື່ ງ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ - ໃບຂັບຂີື່  ແລະ ໃບອະນຸຍາດ - ໃບອະນຸຍາດການຂົນສົື່ ງ - ລະບົບການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະແບບປະສົມປະສານ - ການສໍ າປະທື່ ານ - ອົງການຄຸ້ມຄອງລະບຽບການຂົນສົື່ ງ - 
ລາຄາປີ ້ ການຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານສາທາລະນະ - ວັດທະນາທໍາການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງ.  

« ກົດໝາຍໃໝື່  ສະບັບນີ ້  ສ້າງພ້ືນຖານໃຫ້ແກື່ ການສ້າງຕ້ັງອົງການປົກຄອງລະບຽບການ ສໍ າ
ລັບແລວທາງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະ ຜູ້ດໍ າເນີ ນກິດຈະການຂົນສົື່ ງ, ຊ ື່ ງເປັນການສົື່ ງເສີ ມຄວາມ
ກົມກຽວຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງທັງໝົດໃນຕົວເມື ອງ. ອົງການປົກຄອງດັື່ ງກື່ າວ, ຊ ື່ ງຈະສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນ
ໃຫ້ສໍ າເລັດໃນເດື ອນມັງກອນ 2015, ມີ ພາລະບົດບາດໃນການປົກປ້ອງສິ ດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ພົນລະເມື ອງ ໃນການເຂົ ້ າເຖິງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທີື່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການປັບປຸງການ
ບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໃຫ້ມີ ປະສິ ດທິພາບ, ປອດໄພ, ແລະ ສົື່ ງເສີ ມຄວາມທົື່ ວເຖິງ. ນອກນ້ັນ, 
ອົງການດັື່ ງກື່ າວ ກໍມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບ, 
ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການປະຕິບັດສອດຄື່ ອງຕາມຕະຕະລາງເວລາ ຂອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ.  

ເພືື່ ອບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມໝາຍໝ້ັນນີ ້ , ຜູ້ນໍ າຂອງຕົວເມື ອງເມັກຊິ ກໂກ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການແບບ
ກົມກຽວ ເພືື່ ອປັບປຸງລະບົບການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງຂອງເມື ອງ, ໂດຍນໍ າໃຊ້ຫ ັ ກການຄວາມຢື ດຢຸື່ ນ
ຂອງເມື ອງ, ການປົກຄອງແບບມີ ສື່ ວນຮວື່ ມ, ແລະ ການຂົນສົື່ ງແບບຕ້ັງໜ້າ. ເພືື່ ອເປັນການ
ຮັບປະກັນສິ ດຂອງພົນລະເມື ອງທຸກຄົນໃນການເຂົ ້ າເຖິງການຂົນສົື່ ງນ້ັນ, ກົດໝາຍກໍໄດ້ເນ້ັນໜັກ
ເຖິງຄວາມສໍ າຄັນໃນການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນທີື່ ມີ ຄວາມສື່ ຽວ ແລະ ຄວາມບອບບາງ. ວິ ທີ ການນີ ້  
ແມື່ ນການສົື່ ງເສີ ມການວາງແຜນລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແບບປື່ ຽນແປງເພືື່ ອຜົນປະໂຫຍດ
ສື່ ວນລວມ ໂດຍທີື່ ນະໂຍບາຍໃນເມືື່ ອກື່ ອນພຽງແຕື່ ເອົ າຜູ້ໃຊ້ລົດສື່ ວນຕົວເປັນຈຸດສຸມ” 
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ຮູບພາບທີ  26: ແຜນແມື່ ບົດການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ຂອງປະເທດ ສິ ງກະໂປ 2040 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: (LTA, 2019) 
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6.2. ແຜື່ ນແມື່ ບົດ 

ການສ້າງແຜື່ ນແມື່ ບົດໄລຍະຍາວ ແມື່ ນເຄືື່ ອງມື ທີື່ ຈໍ າເປັນໃນການວາງແຜນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ລະບົບການຂົນສົື່ ງຂະໜາດໃຫຍື່ , ໃຊ້ທ ນຫ າຍ, ແລະ ມີ ລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ກໍຄື  
ລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ . ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ການທີື່ ມີ ແຜນແມື່ ບົດ ກໍບໍື່ ໄດ້ໝ
າຍຄວາມວື່ າພຽງພໍແລ້ວໃນໂລກຄວາມເປັນຈິ ງ.  
 

“... ບັນດາແຜນແມື່ ບົດການຂົນສົື່ ງ ຊ ື່ ງລວມມີ ແຜນກໍື່ ສ້າງເສ້ັນທາງລົດໄຟຂອງຕົວເມື ອງ, BRT, 
ແລະ ແຜນຂະຫຍາຍລະບົບລົດເມ [ກໍື່ ໄດ້ມີ ການສະເໜີ]. ແຕື່ ບັນຫາທີື່ ສໍ າຄັນ ກໍຄື ການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ. ບົດສ ກສາສະບັບນີ ້  ມີ ຈຸດປະສົງສະເໜີຍຸດທະສາດ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພືື່ ອປັບປຸງລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໃນຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ຂອງພາກພ້ືນ
ອາຊຽນ. ມັນບໍື່ ແມື່ ນການສະເໜີແຜນແມື່ ບົດສະບັບໃໝື່  ເພືື່ ອສະເໜີກື່ ຽວກັບຈໍ ານວນເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟທີື່ ຈະກໍື່ ສ້າງໃໝື່  ແລະ ວິ ທີ ການກໍື່ ສ້າງແລວທາງ BRT. ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍ ແມື່ ນການໃຫ້ຄໍ າແນະ
ນໍ າດ້ານກົນໄກລະດົມທ ນ, ໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງ, ລະບົບນິ ຕິກໍາ, ແລະ ການສ້າງຂີ ດຄວາມ
ສາມາດໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ເພືື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາແຜນຕື່ າງໆເພືື່ ອພັດທະນາ

ລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ” 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: KOTI (Changhwan MO, 2014) 

ແຜນແມື່ ບົດທີື່ ມີ ຄວາມສົມບູນຮອບດ້ານ ບໍື່ ແມື່ ນແຜນແມື່ ບົດສໍ າລັບໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ, ແຕື່ ເປັນ
ເອກະສານນະໂຍບາຍລະດັບຍຸດໂທບາຍທີື່ :  

• ກໍານົດວິ ໄສທັດ, ຄື່ ານິ ຍົມ, ແລະ ນະໂຍບາຍລວມ 

• ປົກຄຸມໜ້າວຽກຂອງຮູບແບບການຂົນສົື່ ງທຸກປະເພດ ແລະ ຂົງເຂດທີື່ ໃຫຍື່ ພຽງພໍ. 

• ລິ ເລີື່ ມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນໄລຍະຍາວ. 

• ສ້າງຂື ້ ນມາບົນພ້ືນຖານຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານ ທີື່ ມີ ຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ແນື່ ນອນຊັດເຈນ ຕາມ
ຄວາມຈໍ າເປັນ. 

• ສ້າງຂະບວນການເພືື່ ອການຕິດຕາມ ໂດຍທີື່ ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ ້ ວັດທີື່ ສາມາດວັດແທກ
ໄດ້. 

• ນໍ າໃຊ້ມາດຕະຖານ “ຕົວຈິ ງ” ແລະ “ບໍື່ ໂດຍກົງ” ເພືື່ ອສົື່ ງເສີ ມເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ. 

• ລວມມີ ເຄືື່ ອງມື  ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍ າເປັນ ເພືື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ, ໂດຍ
ສະເພາະແມື່ ນເພືື່ ອ ການລະດົມທ ນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ.  

• ສຸດທ້າຍ, ແຕື່ ສໍ າຄັນທີື່ ສຸດ: ແຜນແມື່ ບົດຖື ກຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໜື່
ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ທີື່ ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມອືື່ ນໆ. 

ຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວ ແລະ ໂຄງການສໍ າຄັນຂະໜາດໃຫຍື່  ຕ້ອງມີ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ວາງແຜນ
ໄລຍະຍາວ ຕາມແຕື່ ລະໄລຍະ. ດັື່ ງນັ້ນ, ແຜນແມື່ ບົດຕ້ອງສະໜອງທິດຊີ ້ ນໍ າ ແລະແນວທາງສໍ າລັບຫ າຍປີ
ຕໍື່ ໜ້າ ແລະ ບາງຄ້ັງກໍສໍ າລັບທົດສະຫວັດຕໍື່ ໜ້າ. ແຕື່ ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາປັດໄຈສະພາບເງືື່ ອນໄຂ
ອາດມີ ການປື່ ຽນແປງ, ຍຸດທະສາດບູລິ ມະສິ ດມີ ວິ ວັດທະນາການ, ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ທີື່ ມີ ສື່ ວນ
ຮື່ ວມກໍສາມາດປື່ ຽນແປງຢື່ າງໄວວາ: ຜົນສໍ າເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດຈະຍົກລະດັບ
ຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມມຸື່ ງໝ້ັນ; ສື່ ວນຄວາມລ້ົມເຫ ວໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີ
ສື່ ວນຮື່ ວມອາດຕ້ອງ ປັບປຸງວິ ໄສທັດ ແລະ ຊອກຫາວີ ທີ ທາງອືື່ ນເພືື່ ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປັນ
ຮູບປະທໍາ.  

ພາລະບົດບາດຕ້ົນຕໍຂອງ MTE ແມື່ ນການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານແຜນແມື່ ບົດ ສໍ າລັບໄລຍະທີື່ ບັນລຸຜົນສໍ າ
ເລັດ ແລະ ຮອບວຽນໃນການປ ກສາຫາລື ແຜນສະບັບໃໝື່ : 
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• ການກໍານົດແຜນແມື່ ບົດ, ໂດຍທີື່ ມີ ການປ ກສາຫາລື ກັບຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງຫ ັ ກໆ  

• ການຮັບຮອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແຜນແມື່ ບົດໂດຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ 

• ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນໂດຍຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 

• ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ 

• ການລິ ເລີື່ ມຂະບວນການແຜນແມື່ ບົດສະບັບຕໍື່ ໄປ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດ ບໍື່ ສາມາດບັນລຸຜົນສໍ າເລັດໄດ້ ໂດຍທີື່ ບໍື່ ມີ ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງລະດັບຍຸດ
ໂທບາຍທີື່ ບໍື່ ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ທີື່ ສາມາດຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຮູບແບບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ, 
ຂອບເຂດພ້ືນທີື່ , ຜູ້ປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ. MTE ໄດ້ຖື ກອອກແບບມາເພືື່ ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີ ້ . 
MTE ບໍື່ ສາມາດບັນລຸຜົນສໍ າເລັດໄດ້ໂດຍທີື່ ບໍື່ ມີ ແຜນແມື່ ບົດ, ເນືື່ ອງຈາກວື່ າການຮັບຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນການນໍ າພາລະດັບຍຸດໂທບາຍ ຂອງ MTE ຈາກຜູ້ປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ທີື່ ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ ແມື່ ນຂື ້ ນກັບ
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງຮອບວຽນ ແລະ ຂະບວນການທັງໝົດ ຂອງເອກະສານຍຸດໂທ
ບາຍສະບັບນີ ້ .  

ໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເບິື່ ງຄວາມເໝາະສົມ ດ້ານຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມມຸື່ ງໝ້ັນ ຂອງແຜນ
ແມື່ ບົດຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຕ້ັງສະຖາບັນຍຸດໂທບາຍ ທີື່ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ. ແຜນ
ແມື່ ບົດສໍ າລັບເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ປະສົມປະສານ ແລະ ມີ ຄວາມມຸື່ ງໝ້ັນ ຕ້ອງມີ  MTE ທີື່ ມີ
ຄວາມຊໍ ານານງານແລະສົື່ ງເສີ ມການມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຂອງທຸກຜູ້ປະຕິບັດ, ແລະໃນທາງກັບກັນ. ຕາມ
ຫ ັ ກການແລ້ວ, ສາມອົງປະກອບທັງໝົດ - ແຜນແມື່ ບົດ, MTE ແລະ ຂະບວນການສົື່ ງເສີ ມການມີ ສື່ ວນ
ຮື່ ວມໃນການກະກຽມແຜນແມື່ ບົດສະບັບຕໍື່ ໄປ - ຕ້ອງພັດທະນາໄປຄຽງຄູື່ ກັນ. MTE ທີື່ ຖື ວື່ າປະສົບຜົນສໍ າ
ເລັດ ແລະ ເປັນຮູບແບບທີື່ ດີ  (LTA, ສິ ງກະໂປ, TfL London, MTC Seoul, Île de France Mobilités 

Paris, SL Stockholm ທີື່ ໄດ້ຍົກຂື ້ ນມາໃນຊຸດເຄືື່ ອງມື ນີ ້ , ແລະອືື່ ນໆ) ໄດ້ຜື່ ານຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ 
ມາເປັນຮູບແບບໃນປະຈຸບັນ ໂດຍທີື່ ຕ້ອງຜື່ ານຫ າຍຮອບວຽນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ວິ ວັດທະນາການ. 
ສື່ ວນ MTE ອືື່ ນໆ ກໍຕ້ອງຜື່ ານຜື່ າເສ້ັນທາງການພັດທະນາຂອງຕົນເອງ - ແຕື່ ກໍສາມາດຕ້ັງຄວາມມຸື່ ງໝ້ັ
ນ ເພືື່ ອຮຽນຮູ້, ກ້າວໄປສູື່ , ແລະ ອາດກ້າວຂ້າມຜື່ ານຜູ້ນໍ າທາງໃນເມືື່ ອກື່ ອນ.  

ບັນດາຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ທີື່ ນ້ອຍກວື່ ານະຄອນຫ ວງທີື່ ໄດ້ກື່ າວມານ້ັນ ຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນໃນການ
ສ້າງແຜນແມື່ ບົດ ທີື່ ຄາດຄະເນໄລຍະຍາວ ໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຫ ຸ ດຜື່ ອນບັນຫາທີື່ ເກີດຂື ້ ນຈາກ
ລະບົບການຂົນສົື່ ງທີື່ ບໍື່ ມີ ຄວາມພ້ອມພຽງພໍ. ໃນບັນດາຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ນີ ້ , ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງເພືື່ ອການ
ປົກຄອງທີື່ ມີ ໃນປະຈຸບັນ ມີ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ມີ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່  ກໍຄື ການອອກ
ແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດ. ເມື ອງໃຫຍື່  ທີື່ ເປັນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໜ້ອຍ ຫ ື  ຂະ
ໜາດກາງ ແລະ ແຜນແມື່ ບົດຂອງພວກເຂົ າ ເຖິງວື່ າຈະມີ ຂະໜາດໜ້ອຍກວື່ າ ແຕື່ ກໍບໍື່ ໄດ້ຊັບຊ້ອນໜ້
ອຍກວື່ າ ແລະ ຕ້ອງການ ແລະ ອົງກອນຊ້ັນນໍ າລະດັບຍຸດໂທບາຍທີື່ ເຂ້ັມແຂງຢື່ າງມື ອາຊີ ບ, ໝາຍວື່ າ 
MTE, ເພືື່ ອໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍ າເລັດ . 

ການສ້າງ ຫ ື  ມອບໝາຍໃຫ້ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງ ທີື່ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດ ກໍບໍື່ ໄດ້ໝາຍຄວາມວື່ າຈະຮັບປະກັນຜົນສໍ າເລັດ. ແຜນແລະໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງກໍ
ອາດບໍື່ ສາມາດດໍ າເນີ ນງານຕົວຈິ ງໃນລະດັບທີື່ ຄາດໄວ້. ຖ້າມີ ການປະເມີ ນຜົນດ້ານລົບ, ການລິ ເລີື່ ມຮອບ
ວຽນ ຫ ື  ຂະບວນການໃໝື່  ອາດຕ້ອງມີ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຈັດຕ້ັງຂອງ MTE ຂ້ັນພ້ືນຖານ.  

ແຜນແມື່ ບົດການຂົນສົື່ ງເກຣເຕີຈາກາຕາ (RITJ) ສໍ າລັບໄລຍະ 2018-2029 ແມື່ ນແຜນແມື່ ບົດ
ສະບັບທໍາອິ ດ ສໍ າລັບ “Jabadotebek” ລວມມີ  3 ແຂວງ ແລະ 9 ເທດສະບານ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ 
- ແລະ ການປັບປຸງໄລຍະຕໍື່ ໜ້າ ແມື່ ນຈະຕົກຢູື່ ໃນໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຂອງ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ຂອງເກຣເຕ້ີຈາກາຕາ (BPTJ) ຊ ື່ ງໄດ້ສ້າງຂື ້ ນມາໃນປີ  2015 ເພືື່ ອຈຸດປະສົງນີ ້ .  
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ຮູບພາບທີ  27: ບັນດາພາກ ຂອງແຜນແມື່ ນບົດເກຣເຕ້ີຈາກາຕາ (RITJ) 2018 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການປັບປຸງແຜນແມື່ ບົດການຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງ Greater Jakarta (BPTJ, 2018) 

RITJ ໄດ້ສຸມໃສື່ ຂົງເຂດພ້ືນຖານ: ການປະສົມປະສານແບບສາຍຂວາງ ສໍ າລັບແຕື່ ລະຮູບແບບການ
ຂົນສົື່ ງ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງຂະໜາດໃຫຍື່ . ທັງໝົດນີ ້ ກໍໄດ້
ຄາດວື່ າ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍການດໍ າເນີ ນງານການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ຄວາມມຸື່ ງໝ້ັນ, ວິ ທີ ການ
ວາງແຜນຜັງເມື ອງ ແລະ ການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ການປະສົມປະສານ ແລະ ລະບົບສະໜັບສະໜູນໃນຂົງເຂດ
ການຄຸ້ມຄອງການຈາລະຈອນ ແລະ ລະບົບຊໍ າລະສະສາງ.  

ພາຍຫ ັ ງທີື່ ຂະບວນການໄດ້ມີ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາຫ າຍຮອບວຽນແລ້ວ, ບັນດາແຜນແມື່ ບົດກໍຍັງ
ຕ້ອງຮັກສາອົງປະກອບນີ ້ , ແລະ ພັດທະນາໄປອີ ກເພືື່ ອລວມເອົ າອົງປະກອບອືື່ ນໆເຊັື່ ນ: ຄຸນນະພາບການ
ບໍ ລິ ການ ແລະ ສິື່ ງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນຜັງເມື ອງ, ແລະ ການເຊືື່ ອມຕໍື່ ດ້ານສັງຄົມ, ດັື່ ງທີື່ ເຫັນໃນ
ແຜນແມື່ ບົດ LTA 2040, ກົດໝາຍ ວື່ າດ້ວຍການຂົນສົື່ ງເມກຊິ ກໂກ ຫ ື  ແຜນການຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນ
ນະຄອນຫ ວງ ບຣຸກແຊນ ສະບັບລ້າສຸດ ເປັນແຜນທີື່ ດີ ທີື່ ໄດ້ປະສົມປະສານການວາງແຜນໂຄງລື່ າງ
ພ້ືນຖານແບບດ້ັງເດີ ມ ກັບວິ ທີ ການ ແລະ ແນວຄວາມຄິ ດຂອງແຜນການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງຂອງ
ເມື ອງແບບຍື ນຍົງ (SUMP).  
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ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີື່ ມເຕີມກື່ ຽວກັບ SUMP: https://www.eltis.org/mobility-plans/project-partners/sump-award 

More on good move: https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/good-move  

6.3. ສະພາທີື່ ປ ກສາ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ 

ໃນຂອດຂ້ັນຂະບວນການຂອງສະຖາບັນ ຂອງໜື່ ວຍງານປົກຄອງຕົວເມື ອງໃຫຍື່ , ການທີື່ ມີ ສະພາທີື່

ປ ກສາ ສາມາດເພີື່ ມຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ກາລະໂອກາດໃຫ້ແກື່ ກຸື່ ມທີື່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດ. ແຕື່ ທີື່ ຈິ ງແລ້ວ, 
ຖ້າສາມາດສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນມາແລະ ມີ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ ດີ , ສະພາບໍ ລິ ຫານກໍສາມາດຊື່ ວຍໃນການຂ້າມຜື່ ານສິື່ ງ
ກີດກ້ັນ, ຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມສື່ ຽງ, ແລະ ນໍ າພາຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ການສ້າງ MTE ໃ
ໝື່ ທີື່ ມີ ຜູ້ຖື ຫຸ້ນ ແລະ ຫ າຍຜູ້ປະຕິບັດ ກໍອາດມີ ຄວາມສື່ ຽງໃນການຂັດແຍື່ ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ. ດັື່ ງນ້ັນ, 
ອາດຈະເປັນການດີ  ທີື່ ຈະເລີື່ ມຂະບວນການສ້າງຕ້ັງ MTE ໂດຍທີື່ ມີ ການສ້າງສະພາທີື່ ປ ກສາທີື່ ບໍື່ ເຮັດໜ້າ
ທີື່ ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ປະກອບມີ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂ້ັນການນໍ າ, ສະຖາບັນການສ ກສາ, ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ
, ແລະ ກຸື່ ມຜົນປະໂຫຍດສະເພາະ.  

ສະພາທີື່ ປ ກສາລະດັບສູງ ກໍສາມາດເປັນເຄືື່ ອງມື ທີື່ ສໍ າຄັນໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ MTE, 
ພາຍຫ ັ ງທີື່  MTE ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນມາແລ້ວ, ກໍສາມາດຊື່ ວຍຮັກສາຄວາມມຸື່ ງໝ້ັນ ແລະ ວິ ໄສທັດທີື່ ໄດ້ນໍ າ
ພາໃຫ້ມີ ການສ້າງ MTE ຕ້ັງແຕື່ ຕ້ົນ. ການສ້າງສະພາທີື່ ປ ກສານີ ້  ກໍເປັນໂອກາດໜ ື່ ງເພືື່ ອພົວພັນຮື່ ວມມື
ກັບຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງທີື່ ສໍ າຄັນ ທີື່ ບໍື່ ສາມາດປະກອບເຂົ ້ າໃນໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງຂອງຄະນະບໍ ລິ ຫານ
ງານຂອງ MTE, ແຕື່ ການປະກອບສື່ ວນດ້ານແນວຄວາມຄິ ດ ຫ ື  ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສັງຄົມ ແມື່ ນ
ມີ ຄວາມສໍ າຄັນຕໍື່ ການບັນລຸຜົນສໍ າເລັດ. ນອກນ້ັນ, ການສ້າງຄະນະກໍາມະການທີື່ ປ ກສາສະເພາະ ກໍ
ສາມາດຊື່ ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສັງຄົມທີື່ ມີ ລັກສະນະຊັບຊ້ອນຫ ື ບັນຫາລະອຽດອື່ ອນ, ເປັນຕ້ົນ
ແມື່ ນ ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມໝ້ັນຄົງ, ຜູ້ທີື່ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ, ແທັກ
ຊີ ້ , ການທື່ ອງທື່ ຽວ, ແລະ ຜົນກະທົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມ.  

ສະຖານະ, ຂອບເຂດ ແລະ ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງຂອງຄະນະທີື່ ປ ກສາ ຂື ້ ນກັບວັດທະນາທໍາທ້ອງຖິື່ ນ ໃນການ
ພົວພັນກັບສັງຄົມ. ສະພາ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີື່ ປ ກສາ ດ້ານການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ ອາດເປັນຜູ້
ກໍານົດທື່ າອື່ ຽງແນວໂນ້ມ ເພືື່ ອການພັດທະນາວັດທະນາທໍາການວາງແຜນແບບມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ ສໍ າລັບທຸກ
ໜ້າວຽກຂອງການພັດທະນາພາກພ້ືນ. ແຕື່ ອີ ກກໍລະນີ , ສະພາທີື່ ປ ກສາການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງ ອາດ
ພົບຂໍ ້ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະກອບສື່ ວນຕໍື່ ກັບຂະບວນການນະໂຍບາຍລະດັບ  ພາກພ້ືນ ຖ້າຫາກຜູ້ປະຕິບັດ
ດັື່ ງກື່ າວບໍື່ ສາມາດປະສົມປະສານກັບບັນດາກົນໄກການປ ກສາຫາລື  ທີື່ ໄດ້ສ້າງຂື ້ ນມາແລ້ວ. 

https://www.eltis.org/mobility-plans/project-partners/sump-award
https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/good-move
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ຮູບພາບທີ  28: ສະພາທີື່ ປ ກສາ ຢູື່ ພາກພ້ືນນະຄອນຫ ວງ ບຣຸກແຊນ 

 

6.4. ກໍລະນີ ພິເສດຂອງການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແບບຂ້າມຊາຍແດນ.  

ຢູື່ ເຂດພາກພ້ືນ ທີື່ ມີ ຊາຍແດນຮື່ ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເດີ ນທາງຂ້າມຊາຍແດນ, ອົງກອນທີື່ ດໍ າເນີ ນ
ກິດຈະການຢູື່ ທັງສອງຝື່ າຍຂອງຊາຍແດນ ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະຮື່ ວມມື ກັນເພືື່ ອສ້າງຂໍ ້ ຕົກລົງ ແລະ ສັນຍາ, ໂດຍ
ທີື່ ທັງສອງຜູ້ປະຕິບັດສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງຂ້າມຊາຍແດນຄົນລະເຄິື່ ງ, ເພືື່ ອຂ້າມຜື່ ານສິື່ ງທ້າທາຍ

ຄະນະກໍາມາທິການພັດທະນາພາກພ້ືນ (CRD) ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບປະກອບສື່ ວນທັດສະນະມຸມມອງ 
ໃຫ້ແກື່ ອົງການປົກຄອງລະດັບພາກພ້ືນ ຕໍື່ ກັບຮື່ າງເບື ້ ອງຕ້ົນຂອງກົດໝາຍ, ຮື່ າງດໍ າລັດ, ຮື່ າງແຜນ
ພາກພ້ືນ ແລະ ເທດສະບານ, ແລະ ລະບຽບການ. ພາລະກິດຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມື່ ນໄດ້ລະບຸໃນ
ມາດຕາທີ  7 ແລະ 8 ຂອງກົດໝາຍບຣຸກແຊນ ວື່ າດ້ວຍການວາງແຜນພາກພ້ືນ (CoBAT).  

ຄະນະກໍາມາທິການພາກພ້ືນປະກອບມີ ຊື່ ຽວຊານເອກະລາດ 18 ທື່ ານ ທີື່ ແຕື່ ງຕ້ັງໂດຍລັດຖະບານ, ຊ ື່ ງ 
9 ທື່ ານ ແມື່ ນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະພາພາກພ້ືນນະຄອນຫ ວງບຣຸກແຊນ. ຊື່ ຽວຊານດັື່ ງກື່ າວນີ ້ ເປັນຜູ້
ຕາງໜ້າວິ ຊາຊີ ບຂອງຕົນ ກໍຄື : ການວາງແຜນຜັງເມື ອງ ແລະ ປະເທດ (3), ການເດີ ນທາງ ແລະ
ຂົນສົື່ ງ (3), ສິື່ ງແວດລ້ອມ (3), ເສດຖະກິດ (3), ເຄຫາສະຖານ (2), ມໍລະດົກວັດທະນາທໍາ (1), 
ມໍລະດົກທໍາມະຊາດ (1) ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ (2).  

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີື່ ມເຕີມ: https://www.crd-goc.be/fr/la-commission 

                 

ຄະນະກໍາມາທິການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນ (CRM) ເປັນເວທີ ອັນສໍ າຄັນທີື່ ອໍ ານວຍໃຫ້ມີ ການ
ປະຊຸມເປັນປະຈໍ າລະຫວື່ າງຫ າຍຜູ້ປະຕິບັດຂອງການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງໃນບຣຸກແຊນ: ອົງການ
ປົກຄອງຂ້ັນພາກພ້ືນ [bruxelles. mobilité, MTE ຂອງ ບຣຸກແຊນ], ເທດສະບານ, ຜູ້ດໍ າເນີ ນກິດຈະການ

ຂົນສົື່ ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (ພ້ອມທັງພາກສື່ ວນທີື່ ເຊືື່ ອມຕໍື່ ກັບພາກພ້ືນອ້ອມຂ້າງ), ຜູ້ໃຊ້ (ທຸກຮູບແບບ
ຂອງການຂົນສົື່ ງ), ພົນລະເມື ອງ, ສະມາຄົມ, ຜູ້ຈ້າງງານ, ແລະ ອືື່ ນໆ. (ທັງໝົດມີ  78 ສະມາຊິ ກຜູ້ຕາງໜ້າ).  

ນອກຈາກຄວາມສາມາດດ້ານທີື່ ປ ກສາແລ້ວ, ຄະນະກໍາມາທິການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນ ກໍຍັງເປັນພ້ືນ
ທີື່ ເພືື່ ອແລກປື່ ຽນຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານ ລະຫວື່ າງພາກສື່ ວນກື່ ຽວຂ້ອງ. ໃນຂະນະທີື່  ສະມາຊິ ກຂອງອົງການປົກຄອງຂ້ັນ
ພາກພ້ືນສາມາດຂໍ ຄໍ າປ ກສາດ້ານວິ ຊາການ ຈາກ CRM, ຄະນະກໍາມາທິການນີ ້  ກໍມີ ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ ພົວພັນກັບພາລະກິດ ແລະ ກົດບັດຂອງຕົນ. ໃນຊຸມປີ ຜື່ ານມາ, ສະມາຊິ ກກໍໄດ້ສະແດງ
ຄວາມສົນໃຈ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແບບມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ຊ ື່ ງສະທ້ອນເຖິງວິ ໄສທັດຮື່ ວມກັນໃນການ
ເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງ, ແລະ ການເຄົ າລົບຄວາມຄິ ດຂອງທຸກພາກສື່ ວນ. ທັດສະນະມຸມມອງທາງການ ຂອງ CRM 
ໄດ້ປະກອບສື່ ວນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍໃນການສ້າງແຜນແມື່ ບົດເພືື່ ອການເດີ ນທາງ ແລະຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນ / SUMP 
good move.  

ໃນປີ  2020 ແລະ 2021, CRM ໄດ້ອອກຄໍ າເຫັນຕໍື່ ກັບບາງບັນຫາຕື່ າງໆ, ຕົວຢື່ າງ: 

ການວາງແຜນຜັງເມື ອງພາກພ້ືນ - ຮື່ າງດໍ າລັດ ຂອງລັດຖະບານ ວື່ າດ້ວຍແຜນການທື່ ອງທື່ ຽວທຸລະກິດ - 
ທັດສະນະຕໍື່ ຮື່ າງເບື ້ ອງຕ້ົນຂອງກົດໝາຍ ວື່ າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງອາກອນເພືື່ ອແກ້ໄຂຄວາມແອອັດ - ແຜນ
ພັດທະນາເທດສະບານ ສໍ າລັບເທດສະບານ Evère - ໂຄງການເສ້ັນທາງລົດໄຟ ທີື່ ເຊືື່ ອມໂຍງກັບສະໜາມບິ ນ - 
ມາດຕະການສຸກເສີ ນ ໃນສະພາບເງືື່ ອນໄຂ ຂອງວິ ກິດການໂຄວິ ດ-19 - ຮື່ າງດໍ າລັດວື່ າດ້ວຍການປັບປຸງ ດໍ າລັດ ວື່ າ
ດ້ວຍການສ້າງຕ້ັງເຂດປື່ ອຍອາຍພິດເຮື ອນແກ້ວຕໍື່ າ - ແຜນຟື ້ ນຟູຈາກໂຄວິ ດ-19 ຂອງບຣຸກແຊນ - ທັດສະນະ
ຕໍື່ ໂຄງການແຜນແມື່ ບົດການຈອດລົດຖີ ບ.  

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move/good-partner 
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ຕື່ າງໆ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນລະບົບກົດໝາຍທີື່ ແຕກຕື່ າງກັນ, ລະບົບການເມື ອງ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດດ້ານສະເປັກ
ແລະເຕັກນິ ກ. ແຕື່ ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ ຮູບແບບການຮື່ ວມມື ແບບນີ ້ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ແລະ ບໍື່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ 
ເວລາທີື່ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົື່ ງຂ້າມຊາຍແດນທີື່ ເພີື່ ມຂື ້ ນ, ແລະ ຕ້ົນທ ນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາ
ການຄ້າບໍ ລິ ການ ໄດ້ກາຍເປັນສິື່ ງທີື່ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງການຂົນສົື່ ງເປັນຫື່ ວງເປັນໃຍ.  

ຮູບພາບທີ  29: ສາຍລົດເມສາກົນ ລະຫວື່ າງ ໄທ-ລາວ ໃນລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະພາກພ້ືນ.  

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: ໂຄງການ SMMR  

ເວລາທີື່ ການຮື່ ວມມື ຂ້າມຊາຍແດນ ມີ ການເສີ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບ, ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ແລະ 
ເຈົ ້ າໜ້າທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງທັງສອງ ຝື່ າຍ ຕ້ອງເພີື່ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ. ການລົງທ ນສະເພາະ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ກໍ   ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການບໍ ລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ ການດໍ າເນີ ນ
ກິດຈະການຂ້າມຊາຍແດນຮື່ ວມກັນ. ໃນກໍລະນີ ນີ ້ , ເຈົ ້ າໜ້າທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຕ້ອງພົວພັນຮື່ ວມມື ເທືື່ ອລະກ້າວ 
ຈົນກ້າວໄປສູື່ ການຮື່ ວມມື ຂ້າມຊາຍແດນ, ໂດຍເລີື່ ມຈາກການສະໜອງການບໍ ລິ ການຂ້າມ        ຊາຍແດນ
,    ສະເໜີການປະສົມປະສານດ້ານລາຄາປີ ້ ແລະ ພິຈາລະນາສ້າງວິ ທີ ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງຂ້າມຊາຍ
ແດນຮື່ ວມກັນ ໂດຍໃຊ້ເຄືື່ ອງມື  MTE.  

ຢູື່ ທະວີ ບເອີ ຣົບ, ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງຂ້າມຊາຍແດນ ກໍໄດ້ເພີື່ ມຂື ້ ນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ
ບັນດາປະເທດໃນທະວີ ບ ໄດ້ເຕ້ົາໂຮມເຂົ ້ າເປັນສະຫະພາບເອີ ຣົບໃນບັນດາທົດສະຫວັດທີື່ ຜື່ ານມາ. ເພືື່ ອສະ
ໜອງສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງ ພາກລັດ ສໍ າລັບພາກພ້ືນຕົວເມື ອງຂ້າມຊາຍແດນທີື່ ມີ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວ, ກໍໄດ້ມີ ການສ້າງເຄືື່ ອງມື ໃໝື່ ເພືື່ ອການປົກຄອງ. ຍົກຕົວຢື່ າງ, ສັນຍາ Karsruhe ລະຫວື່ າງ 
ຝຣັື່ ງ, ລຸກຊໍ າບວກ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ ສະວິ ດ ວື່ າດ້ວຍ ການຮື່ ວມມື ລະຫວື່ າງໜື່ ວຍງານປົກຄອງພາກພ້ືນ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງພາກລັດ (Accord de Karlsruhe - Karlsruher Übereinkommen, 

1996) ຊ ື່ ງເປັນພ້ືນຖານດ້ານນິ ຕິກໍາ ເພືື່ ອການຮື່ ວມມື ຂ້າມຊາຍແດນ ລະຫວື່ າງ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ ນ ຂອງບັນດາລັດທີື່ ໄດ້ກື່ າວມານ້ັນ, ແລະ ເພືື່ ອການສະໜອງສາທາລະນຸປະໂພກ ຊ ື່ ງລວມມີ ການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ.  
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ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: (Accord de Karlsruhe - Karlsruher Übereinkommen, 1996) ຜູ້ແປພາສາ: ໂຄງການ SMMR  

  

ສັນຍາ ວື່ າດ້ວຍການຮື່ ວມມື ຂ້າມຊາຍແດນ  

ລະຫວື່ າງ ອົງການປົກຄອງຂ້ັນພາກພ້ືນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດ 

ລະຫວື່ າງ  ລັດຖະບານ ຂອງ ປະເທດ ເຢຍລະມັນ, ລັດຖະບານ ປະເທດ ຝຣັື່ ງ,  

ລັດຖະບານ ປະເທດ ລຸກຊໍ າບວກ ແລະ ລັດຖະບານ ສະວິ ດ, ... 

(ບາງເນື ້ ອໃນຂອງສັນຍາ) 

ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຮື່ ວມກັນ ໃນການຮື່ ວມມື ລະຫວື່ າງ ອົງການປົກຄອງຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ
ອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດ ຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ ຢູື່ ທັງສອງຝື່ າຍຂອງຊາຍແດນ,ໂດຍມີ ເຈດຈໍ ານົງສົື່ ງເສີ ມ
ນະໂຍບາຍການເປັນປະເທດເພືື່ ອນບ້ານທີື່ ດີ  ລະຫວື່ າງ ແຕື່ ລະຝື່ າຍພາຄີ ຂອງສັນຍາ ແລະ ເພືື່ ອ    ປູ
ພ້ືນຖານໃຫ້ແກື່ ການນຮື່ ວມມື ຂ້າມຊາຍແດນແບບລົງເລິ ກຮອບດ້ານ, ໂດຍ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກ
ຕື່ າງທາງດ້ານການເມື ອງ ແລະ ການປົກຄອງບໍ ລິ ຫານຂອງແຕື່ ລະລັດ ກໍຄື ອົງການປົກຄອງຂ້ັນ
ທ້ອງຖິື່ ນຂອງຕົນໂດຍມີ ເຈດຈໍ ານົງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສົື່ ງເສີ ມການຮື່ ວມມື  ລະຫວື່ າງ

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ຂອງແຕື່ ລະຝື່ າຍພາຄີ ຂອງສັນຍາຈ ື່ ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ  ດັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ້ : 
ຈຸດປະສົງ 
ຈຸດປະສົງຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນີ ້  ແມື່ ນເພືື່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສົື່ ງເສີ ມການຮື່ ວມມື
ແບບຂ້າມຊາຍແດນ ລະຫວື່ າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນແລະອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ
ຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ, ຝຣັື່ ງ, ລຸກຊໍ າບວກ, ແລະ ສະວິ ດ ໂດຍນອນຢູື່ ໃນຂອບເຂດສິ ດອໍ ານາດຂອງ
ຕົນ ແລະ ໂດຍທີື່ ສອດຄື່ ອງກັບກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ພັນທະຂອງແຕື່ ລະຝື່ າຍພາຄີ  ຕໍື່ ກັບກົດໝາຍ
ສາກົນ.  
ສັນຍາການຮື່ ວມມື  
ສັນຍາການຮື່ ວມມື  ມີ ຈຸດປະສົງອໍ ານວຍໃຫ້ຄູື່ ຮື່ ວມງານສາມາດປະສານງານເພືື່ ອຕັດສິ ນບັນຫາ, ສະ
ໜອງການບໍ ລິ ການ ແລະ ນໍ າໃຊ້ສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກພາກລັດ ທີື່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດຮື່ ວມກັນສໍ າ
ລັບທ້ອງຖິື່ ນ. ເພືື່ ອບັັນລຸຕາມຈຸດປະສົງນີ ້ , ສັນຍາການຮື່ ວມມື  ກໍສາມາດນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອສ້າງສະຖາບັນ
ການຮື່ ວມມື , ບົນພ້ືນຖານຄວາມສອດຄື່ ອງກັບກົດໝາຍພາຍໃນຂອງບັນດາລັດພາຄີ , ຊ ື່ ງອາດເປັນ
ສະຖາບັນທີື່ ມີ ສາຖະນະ ຫ ື  ບໍື່ ມີ ສະຖານະດ້ານກົດໝາຍ.  
ອົງການຈັດຕ້ັງທ້ອງຖິື່ ນຂ້າມຊາຍແດນທີື່ ມີ ຈຸດປະສົງສະເພາະ 
ອົງການປົກຄອງຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ ສາມາດສ້າງສະຖາບັນທີື່ ມີ
ຈຸດປະສົງສະເພາະເພືື່ ອເຮັດວຽກຂ້າມຊາຍແດນ ທີື່ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກ ແລະ ການສະໜ
ອງການບໍ ລິ ການທັງໝົດ. ສະຖາບັນທີື່ ມີ ຈຸດປະສົງສະເພາະທີື່ ເຮັດວຽກຂ້າມຊາຍແດນ ແມື່ ນຕ້ອງຂື ້ ນ
ກັບກົດໝາຍພາຍໃນຂອງລັດພາຄີ , ຂື ້ ນກັບທີື່ ຕ້ັງຂອງລັດພາຄີ  ແລະ ສາມາດເປັນສະຖາບັນພາກລັດ 
ເພືື່ ອການຮື່ ວມມື ລະຫວື່ າງເຂດເທດສະບານ.  
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ຢູື່ ຂົງເຂດທີື່ ສັນຍາ Karlsruhe ປົກຄຸມ ກໍື່ ໄດ້ມີ ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟຈໍ ານວນໜ ື່ ງ ຕ້ັງແຕື່ ມີ ການຕົກລົງເຫັນດີ ເຮັດສັນຍາ : 

2014: ການຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງລົດໄຟຈາກ ບາເຊວ (ສະວິ ດ) ໄປ ເວນ ອາມ ໄຣ (ເຢຍລະມັນ) 
2017: ການຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງລົດໄຟຈາກ ສະຕຣາສບວກ (ຝຣັື່ ງ) ໄປ ເຄນ (ເຢຍລະມັນ) 
2017: ການຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງລົດໄຟຈາກບາເຊວ (ສະວິ ດ) ໄປ ແຊັງຫ ຸ ຍ (ຝຣັື່ ງ) 
2019: ການຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງລົດໄຟຈາກເຊີ ແນວ (ສະວິ ດ) ໄປ ອານມາສ (ຝຣັື່ ງ) 

ຮູບພາບທີ  30: ເສ້ັນທາງລົດໄຟໃນຕົວເມື ອງ ລະຫວື່ າງ ສະຕຣາສບວກ (ຝຣັື່ ງ) ແລະ ເຄນ (ເຢຍລະມັນ)  

  

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: Francebleu.fr 

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂ້າມຊາຍແດນ ສະເພາະສະໜອງພ້ືນຖານດ້ານນິ ຕິກໍາ ເພືື່ ອຄຸ້ມຄອງການ
ບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງຂ້າມ     ຊາຍແດນ ຮື່ ວມກັນ ໂດຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ແລະ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການ
ຂົນສົື່ ງ ທີື່ ຮັບຜິດຊອບຢູື່ ທຸກຝື່ າຍຂອງຊາຍແດນ: 

• ການວາງແຜນເສ້ັນທາງ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາ ຂອງການບໍ ລິ ການຂ້າມຊາຍແດນ 

• ການເຮັດສັນຍາການບໍ ລິ ການກັບຜູ້ປະກອບການ ເພືື່ ອສະໜອງການບໍ ລິ ການຂ້າມຊາຍແດນ 

• ການກໍານົດອັດຕາລາຄາປີ ້  ແລະ ແບື່ ງປັນລາຍຮັບ ແລະ/ຫ ື  ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍຂອງການບໍ ລິ ການຂ້າມ
ຊາຍແດນ 

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂ້າມຊາຍແດນສະເພາະ ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວແມື່ ນມີ ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງທີື່

ກະທັດຫັດ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າຂອບເຂດວຽກງານແມື່ ນຢູື່ ໃນລະດັບຍຸດທະສາດ ແຕື່ ກໍເປັນຂອບເຂດສະເພາະ
ເຈາະຈົງ. ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງນີ ້ ອາດມີ ສະຖານະດ້ານກົດໝາຍ, ແຕື່ ອາດມີ ບຸກຄະລາກອນຈໍ ານວນໜ້ອຍ 
ຫ ື  ບໍື່ ມີ ເລີ ຍ, ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂ້າມຊາຍແດນສະເພາະ ແມື່ ນໜື່ ວຍ
ງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ, ອົງກອນ ຫ ື  MTE ຂອງທັງສອງຝື່ າຍ ທີື່ ເປັນບັນດາຄູື່ ຮື່ ວມເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 
 
ຢູື່ ພາກພ້ືນອາຊີ ຕາເວັນອອກ, ດື່ ານສາກົນສື່ ວນໃຫຍື່  ມີ ສິື່ ງກີດກ້ັນທີື່ ເກີດຂື ້ ນແບບທໍາມະຊາດ ເປັນຕ້ົນ
ແມື່ ນ ທະເລແລະ ສາຍພູ, ແລະ ບໍື່ ຄື່ ອຍມີ ພາກພ້ືນຕົວເມື ອງທີື່ ມີ ຊາຍແດນຮື່ ວມກັນ ຖ້າສົມທຽບໃສື່
ທະວີ ບເອີ ຣົບ. ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ກໍລະນີ ພິເສດ ແລະ ປະສົບການຂອງການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງຂ້າມ
ຊາຍແດນ ກໍມີ ຄວາມສໍ າຄັນຕໍື່ ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ, ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ: 

• ມີ ການພັດທະນາແລວທາງຂ້າມຊາດຢູື່ : 

o ເຂດພັດທະນາອາຊຽນຕາເວັນອອກ ບຣູໄນ-ອິ ນໂດເນເຊຍ-ມາເລເຊຍ-ຟີ ລິ ບປິື່ ນ (BIMP-
EAGA), 

o ເຂດພັດທະນາສາມລື່ ຽມ ອິ ນໂດເນເຊຍ-ມາເລເຊຍ-ໄທ (IMT-GT), 
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o ເຂດອານຸພາກພ້ືນແມື່ ນໍ າຂອງ (GMS).  

ໄດ້ມີ ການຄາດຄະເນວື່ າຄວາມຕ້ອງການຂອງການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງແບບຂ້າມຊາຍແດນຈະ
ເພີື່ ມຂື ້ ນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ນອກນ້ັນ ບັນດາຕົວເມື ອງ ແລະ ພາກພ້ືນທີື່ ມີ ຊາຍແດນຮື່ ວມກັນ 
ກໍຈະມີ ການຂະຫຍາຍຕົວເຊັື່ ນກັນ.  

• ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ຢູື່ ພາຍໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ກໍໄດ້ມີ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງວະທີື່ ວື່ ອງໄວ. ໃນທີື່ ສຸດ, ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ກໍຈະຂະຫຍາຍຕົວຈົນ
ທັບຊ້ອນ ແລະ ປະສົມປະສານເຂົ ້ າກັນ, ຍົກຕົວຢື່ າງ, ຢູື່ ຈາວາ, ອິ ນໂດເນເຊຍ. ບັນດາຄະນະ
ບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ ທີື່ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນມາແລ້ວ ຢູື່ ບັນດາຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ອ້ອມຂ້າງ ອາດ
ສ້າງສັນຍາການຮື່ ວມມື ພິເສດ ຊ ື່ ງມີ ລັກສະນະດຽວກັນກັບສັນຍາສາກົນ ວື່ າດ້ວຍການຮື່ ວມມື
ຂ້າມຊາຍແດນ.  

6.5. ລັກສະນະຂອງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ຢູື່ ອາຊຽນ 

ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງຂອງລະບົບປົກຄອງການຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ຢູື່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ທີື່

ສາມາດສົມທຽບກັບລະດັບການປະສົມປະສານ ແລະ ລະດັບການເຕີບໂຕຂອງ ຕົວຢື່ າງບົດຮຽນສາກົນທີື່

ດີ  ຍັງບໍື່ ທັນມີ ຫ າຍ. ອັນນີ ້ ກໍື່ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ຢູື່ ອາຊຽນ ມີ ປະຫວັດສາດດ້ານຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ດ້ານການຫັນເປັນຕົວເມື ອງ ແລະ ລະບົບການຂົນສົື່ ງຂອງພາກພ້ືນ. ດັື່ ງນ້ັນ, ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງຂອງ
ໜື່ ວຍງານປົກຄອງອາດປື່ ຽນແປງ ຖ້າຄຸນລັກສະນະຈໍ າພວກນີ ້ ມີ ການປື່ ຽນແປງ.  

ລະດັບການເດີ ນທາງແບບສື່ ວນຕົວສູງ 

ລະບົບການຂົນສົື່ ງ ຢູື່  ບັນດາຕົວເມື ອງອາຊຽນ ມີ ຄຸນລັກສະນະພິເສດ ກໍຄື  ລະດັບການຫັນເປັນຕົວເມື ອງ
ທີື່ ມີ ຈຸດປະສົງແບບປະສົມປະສານ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ທີື່ ພັກອາໄສ, ການເຮັດວຽກ, ການສ ກສາ, ເຄືື່ ອງ
ອຸປະໂພກຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ສິື່ ງອໍ ານວຍ     ຄວາມສະດວກ, ສະຖານທີື່ ເພືື່ ອພັກຜື່ ອນແລະເຮັດກິດຈະກໍາ
,ຊ ື່ ງທັງໝົດແມື່ ນອໍ ານວຍໃຫ້ແກື່ ການຍື່ າງແລະຂີື່ ລົດຖີ ບ(ຮູບແບບ ປະເພນີ ຂອງວີ ທີ ການ ຫ ີ ກລື່ ຽງ).  

ຮູູບພາບທີ  31: ຮູບແບບຕົວເມື ອງຂອງພາກພ້ືນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເວລາສົມທຽບກັບພາກພ້ືນ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: (Tzu-Ling Chen, 2020) 

ໃນຂະນະທີື່ ຕົວເມື ອງມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ, ການນໍ າໃຊ້ຍານພາຫະນະສອງກົງ ກໍື່ ໄດ້ມາຊື່ ວຍ ຫ ື  ທົດແທນ
ການຍື່ າງ ແລະ ການໃຊ້ລົດຖີ ບ. ລົດຈັກ ສາມາດສະໜອງວິ ທີ ການເດີ ນທາງແບບສື່ ວນຕົວທີື່ ວື່ ອງໄວ 
ແລະ ກໍື່ ສ້າງສະພາບເງືື່ ອນໄຂດ້ານຕະຫ າດທີື່ ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກື່ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ. ຢູື່
ຫ າຍໆຕົວເມື ອງ ແລະ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ມີ ຄວາມນິ ຍົມຊົມຊອບຂີື່ ລົດຈັກນ້ັນ, ກໍເຫັນວື່ າມີ



 

  MTE | Metropolitan Transport Executives 

 85 

ການສ້າງລະບົບການຂົນສົື່ ງແບບສື່ ວນຕົວສະເພາະ ທີື່ ກໍານົດມາດຕະຖານພ້ືນຖານສະເພາະເຈາະຈົງ ສໍ າ
ລັບ ຍຸດທະສາດ A-S-I.  

ຮູບພາບທີ  32: ລົດເຄືື່ ອງຈັກສອງກົງ / ຈໍ ານວນຍານພາຫະນະທັງໝົດຢູື່ ຖະໜົນ (2019) 

ຫວຽດນາມ 95%  ຟີ ລິ ບປິ ນ 63% 

ສປປ ລາວ 86%  ໄທ 53% 

ກໍາປູເຈຍ 83%  ມາເລເຊຍ 47% 

ມຽນມາ 83%  ສິ ງກະໂປ 14% 

ອິ ນໂດເນເຊຍ 69%  ບຣູໄນ 0% 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: ASEANStatsDataPortal https://data.aseanstats.org  

ເວລາທີື່ ຕົວເມື ອງ ແລະ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມາດຕະຖານເສດຖະກິດສູງຂື ້ ນ
, ລະບົບການຂົນສົື່ ງດ້ວຍການນໍ າໃຊ້ລົດຈັກ ກໍຈະມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ: 

• ຈັກເຜົາໄໝ້ພາຍໃນ ຂອງລົດຈັກ ແມື່ ນແຫ ື່ ງກໍາເນີ ດຂອງມົນລະພິດສຽງ ແລະ ອາກາດທີື່ ຮ້າຍ
ແຮງ. ຢູື່ ເຂດໃຈກາງ   ຕົວເມື ອງ, ຈໍ ານວນຂອງລົດຈັກ ຖື ວື່ າເປັນສິື່ ງລົບກວນສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນ ແລະ ບື່ ອນຈອດລົດມີ ຄວາມແອອັດ. ລົດຈັກໄຟຟ້າ ແລະ ລົດຈັກສອງບື່ ອນນັື່ ງ
ເປັນພຽງແຕື່ ວິ ທີ ການແກ້ໄຂບັນຫາດັື່ ງກື່ າວແບບຊົື່ ວຄາວ. 

• ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມື ອງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວື່ າບັນດາຕົວ
ເມື ອງ ແລະ ຂອບເຂດຊານເມື ອງ ທີື່ ມີ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນໜ້ອຍ, ທີື່ ມີ ຈຸດປະສົງ
ແບບປະສົມປະສານໜ້ອຍ, ແລະ ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ດ້ານທີື່ ພັກອາໄສ ຖື ວື່ າເປັນທື່ າອື່ ຽງ
ແນວໂນ້ມສື່ ວນໃຫຍື່ . ເນືື່ ອງຈາກວື່ າໄລຍະ ແລະ ພະລັງງານເພີື່ ມຂື ້ ນ, ການໃຊ້ລົດສື່ ວນຕົວກໍເພີື່ ມ
ຂື ້ ນ, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ ລົດໃຫຍື່ ກໍຈະມາທົດແທນລົດຈັກ, ແລະ ບັນຫາທີື່ ເກີດຈາກການໃຊ້ລົດຈັກຍິື່ ງ
ຈະຮ້າຍແຮງຂື ້ ນກວື່ າກົື່ າ.  

https://data.aseanstats.org/
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ຮູບພາບທີ  33: ລົດເຄືື່ ອງຈັກສອງກົງ ເດີ ນທາງສື່ ວນບຸກຄົນ (ຫວຽດນາມ) 

 

ແຫ ື່ ງຮູບພາບ: ໂຄງການ SMMR  

ການບໍ ລິ ການລົດເມພາກເອກະຊົນ 

ຂະແໜງການເອກະຊົນນອກລະບົບ ເປັນຜູ້ສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໃນຂອບເຂດທົື່ ວ
ໂລກ ແລະ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນເຊັື່ ນກັນ. ການສະໜອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງແບບບໍື່ ມີ
ການອຸດໜູນ ເປັນວິ ທີ ທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບສູງ     ສໍ າລັບການເດີ ນທາງ ທີື່ ບໍື່ ສາມາດໄປໄດ້ດ້ວຍການຍື່ າງ ຫ ື  
ລົດສື່ ວນຕົວ. ບັນດາທຸລະກິດນີ ້  ກໍຈະມີ ການປັບການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູື່ ການສະໜ
ອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທີື່ ຈໍ າເປັນ ທີື່ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ ໃນຂະນະທີື່ ລະບົບ     ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ
ທາງການຍັງບໍື່ ທັນມີ  ຢູື່ ຂົງເຂດເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ. ດັື່ ງນ້ັນ, ການຂົນສົື່ ງ
ແບບນອກລະບົບ ຊື່ ວຍຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມກົດດັນຕໍື່ ກັບຂະແໜງອະສັງຫາລິ ມະຊັບຢູື່  ຕົວເມື ອງທີື່ ເປັນສູນ
ໃຈກາງ, ເຮັດໃຫ້ທື່ າອື່ ຽງແນວໂນ້ມໃນການຊື ້ ລົດສື່ ວນຕົວມີ ຄວາມຊັກຊ້າ, ຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມແອອັດຕາມ
ທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ປະກອບສື່ ວນໃຫ້ແກື່      ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ. ແຕື່ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ຮອດລະດັບໃດໜ ື່ ງເທົື່ ານ້ັນ.  

  



 

  MTE | Metropolitan Transport Executives 

 87 

 

ຮູບພາບທີ  34: ການຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນທີື່ ບໍື່ ເປັນທາງການ (ກໍາປູເຈຍ) 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ:ໂຄງການ SMMR  

 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: (UITP, 2021) 

 
ເວລາລໍ ຖ້າທີື່ ບໍື່ ແນື່ ນອນ ຢູື່  ດາກາ, ເຊເນການ, ຊ ື່ ງເກີດຂື ້ ນຈາກລັກສະນະຂອງການບໍ ລິ ການ ແບບໄປ
ຮອບດຽວໃຫ້ໄດ້ຜູ້ໂດຍສານເຕັມບື່ ອນນັື່ ງ, ໄດ້ປະກອບສື່ ວນໃຫ້ແກື່ ການບໍ ລິ ການເດີ ນທາງທີື່ ບໍື່ ສາມາດ
ເຊືື່ ອໝ້ັນໄດ້. ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງຍານພາຫະນະ ກໍື່ ຕໍື່ າ. ສໍ າລັບຝື່ າຍ
ສະໜອງ ກໍເຫັນວື່ າຫ າຍເກີນໄປ ຊ ື່ ງສາມາດເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຢູື່ ຕາມເສ້ັນທາງຫ ັ ກຂອງ ຕົວເມື ອງ ຕວກກີ 
ໂດຍທີື່ ບໍື່ ໄດ້ຄໍ ານ ງເຖິງຂົງເຂດ ແລະ ປະຊາກອນທີື່ ບໍື່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ. ເຖິງວື່ າຈະຮູ້
ລາຄາການເດີ ນທາງກໍຕາມ, ລະບົບການເບີ ກຈື່ າຍດ້ວຍເງິ ນສົດ ເຮັດໃຫ້ກະແສລາຍຮັບບໍື່ ຈະແຈ້ງ, ຊ ື່ ງບໍື່
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈື່ າຍເງິ ນໄດ້ງື່ າຍ ຫ ື  ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນໄລຍະທີື່ ມີ
ການລະບາດພະຍາດ. ພ້ອມກັນນ້ັນ, ວິ ທີ ການຂົນສົື່ ງແບບນີ ້  ກໍສາມາດຕົກຢູື່ ໃນລະບົບຄວບຄຸມອານະ
ເຂດ: ເສ້ັນທາງຖື ກຄຸ້ມຄອງແບບທ້ອງຖິື່ ນ, ໂດຍທີື່ ມີ ບຸກຄະລະກອນຝື່ າຍກິດຈະການ ຮູ້ສ ກຕິດພັນ ແລະ 
ຄອບຄອງຂົງເຂດທີື່ ຕົນເອງໃຫ້ບໍ ລິ ການ. ຜົນທີື່ ຕາມມາກໍຄື  ການບຸກລຸກໂດຍຜູ້ແຂື່ ງຂັນພາກສື່ ວນໃໝື່  
ອາດນໍ າໄປສູື່ ການປະພ ດຕົນແບບຕໍື່ ຕ້ານສັງຄົມ ຫ ື  ນໍ າໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ດັື່ ງທີື່ ເຫັນໄດ້ຢູື່ ເມື ອງ ເຄບ
ທາວ, ອາຟຣິ ກກາໃຕ້, ຊ ື່ ງແຮງເຮັດໃຫ້ສະພາບເງືື່ ອນໄຂໃນການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ການບໍ ລິ ການຫ ຸ ດລົງ. ຈາກທັດສະນະຂອງ ເຈົ ້ າໜ້າທີື່  ແລະ ອົງການປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ, ການຂົນສົື່ ງນອກ
ລະບົບ ມີ ພາລະບົດບາດສູງໃນຕົວເມື ອງ, ແຕື່ ກໍມີ ການພົວພັນກັບປັດໄຈພາຍນອກ ຂອງການດໍ າລົງ
ຊີ ວິ ດໃນຕົວເມື ອງ. ໃນນ້ັນ, ກໍປະກອບມີ ການສ້າງຄວາມແອອັດ ຕາມແລວເສ້ັນທາງຫ ັ ກ, ການສ້າງມົນ
ລະພິດສຽງ ແລະ ອາກາດຈາກລົດເກົື່ າ, ແລະ ການເກີດອຸປະຕິເຫດ. ການຂົນສົື່ ງນອກລະບົບ ຈະມີ ການ
ພັດທະນາຢູື່  ຂົງເຂດທີື່ ມີ ລະດັບການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງທີື່ ຕໍື່ າ. ບົນສະພາບການດັື່ ງກື່ າວ, ໜ້າທີື່

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແມື່ ນບໍື່ ໄດ້ກໍານົດຈະແຈ້ງ ຫ ື  ໄດ້ແຍກສິ ດອໍ ານາດ ໃຫ້ແກື່ ບັນດາ
ອົງການປົກຄອງຈໍ ານວນໜ ື່ ງ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບລະຫວື່ າງ ແຕື່ ລະຂອດຂ້ັນຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງມີ ລັກສະນະທັບຊ້ອນ ຫ ື  ຂັດແຍື່ ງກັນ. ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ແລະ ສິື່ ງອໍ າ
ນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສະເພາະ ທີື່ ຊື່ ວຍສົື່ ງເສີ ມການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ (ເຊັື່ ນ: ເລນລົດເມ, ປ້າຍ
ລົດເມ, ຈຸດປື່ ຽນ) ບໍື່ ທັນມີ . ສະພາບການນີ ້  ຖື ວື່ າບໍື່ ສົື່ ງເສີ ມການຮື່ ວມມື , ການປະສານງານ, ການສະໜອງ
ການບໍ ລິ ການແບບເປັນລະບົບກົມກຽວ, ແລະ ການຫັນປື່ ຽນໄປສູື່ ການນໍ າໃຊ້ຝູງຍານພາຫະນະທີື່ ເປັນ
ມິດຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມ.   
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ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມື ອງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍື່ ສາມາດຮັບຮອງເອົ າວິ ທີ
ການປະຢັດຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ດ້ວຍການນໍ າໃຊ້ລະບົບການຂົນສົື່ ງນອກລະບົບ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າຈໍ ານວນຂອງ
ຜູ້ໂດຍສານຈະເພີື່ ມຂື ້ ນ ແລະ ກໍຈະປື່ ຽນໄປນໍ າໃຊ້ລົດສື່ ວນຕົວ. ເພືື່ ອຫ ຸ ດຜື່ ອນທື່ າອື່ ຽງແນວໂນ້ມນີ ້ , ມີ
ຄວາມຈໍ າເປັນທີື່ ຈະປັບປຸງມາດຕະຖານດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງການດໍ າເນີ ນ
ງານຂອງການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງດັື່ ງກື່ າວ ໄປເທືື່ ອລະກ້າວ. ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວື່ າຢູື່  ຟີ ລິ ບປິ ນ ກໍມີ ຄວາມ
ພະຍາຍາມ ໂດຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ PUJ ເພືື່ ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໂຄງການອືື່ ນໆ ເພືື່ ອ
ພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ໂຄງການລົດໄຟໃຕ້ດິ ນມານີ ລາ ແລະ ເມື ອງພາກ
ພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ອືື່ ນໆ.  

 

ຮູບພາບທີ  35: ລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະແບບຜູ້ປະກອບການຈຸນລະພາກ (ຟີ ລິ ບປິ ນ) 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: SMMR Project 

ຄວາມສາມາດຂອງ ຜູ້ປະກອບການຂົນສົື່ ງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການນໍ າໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝື່  ແລະ 
ປະກອບສື່ ວນໃຫ້ແກື່ ລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະໂດຍລວມ ແມື່ ນບໍື່ ຄວນເບິື່ ງຂ້າມເມີ ນເສີ ຍ. ຂະແໜ
ງການລົດເມພາຍໃນຕົວເມື ອງ ຢູື່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ທັງໝົດ ເກືອບວື່ າແມື່ ນຜູ້ປະກອບ
ການພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ ມີ ວິ ໄສທັດໜ ື່ ງ    ດ້ານການດໍ າເນີ ນງານ, ປະລິ ມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ ທີື່ ຕະຫ າດການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ທີື່ ມີ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີື່ ດີ  ສາມາດກ້າວໄປ
ເຖິງ. ລະບົບການຂົນສົື່ ງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ແບບປະສົມປະສານ ຄວນນໍ າໃຊ້ທື່ າແຮງ ເລົື່ ານີ ້  
ຂອງຜູ້ປະຕິບັດລົດໂດຍສານລະຫວື່ າງເມື ອງຫ າຍເທ້ົາກັບ  ພາກນອກລະບົບໃນເມື ອງ ແລະ ລະດັບພາກ
ພ້ືນ.  
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ຮູບພາບທີ  36: ສາຍລົດເມຕົວເມື ອງ ຂອງຜູ້ປະກອບການເອກະຊົນ (ມາເລເຊຍ) 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: http://www.intercity.my 

ການຂົນສົື່ ງມວນຊົນ 

ຕ້ັງແຕື່ ປີ  1980 ເປັນຕ້ົນມາ, ບັນດາເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ຂອງນະຄອນຫ ວງອາຊຽນ ໄດ້ເລີື່ ມສ້າງ
ລະບົບຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ເພືື່ ອສະໜອງພ້ືນທີື່  ແລະ ວິ ທີ ປະຢັດຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ ເພືື່ ອເດີ ນທາງເຂົ ້ າເຖິງສູນ 
ແລະ ໃຈກາງຕົວເມື ອງທີື່ ມີ ຄວາມໜາ ແໜ້ນ. ຍົກຕົວຢື່ າງ, ຢູື່  ຈາກາຕາ, ຜູ້ປະກອບການລົດໄຟ ແຫື່ ງ
ຊາດ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການລົດໄຟຂົນສົື່ ງຜູ້ໂດຍສານ KAI ແລະ BRT ຊ ື່ ງເອີິ

້ ນວື່ າ TransJakarta ແລະ ໄດ້ສ້າງ
ຂື ້ ນມາໃນປີ  2004 ດໍ າເນີ ນການໂດຍເທດສະບານ PT Transportasi    ຈາກາຕາ ເປັນເຄື ອຂື່ າຍ BRT ທີື່

ຍາວທີື່ ສຸດໃນໂລກ. ການບໍ ລິ ການນີ ້  ສາມາດໃຫ້ບໍ ລິ ການເດີ ນທາງ 1 ລ້ານຄ້ັງຕໍື່ ມື ້ ; ຢູື່ ໃນເມື ອງພາກພ້ືນຂະ
ໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ມີ ປະຊາກອນຫ າຍກວື່ າ 30 ລ້ານຄົນ. ເສ້ັນທາງລົດໄຟ LRT ແລະ MRT ກໍໄດ້ເປີ ດໃຫ້ນໍ າໃຊ້
ໃນ      ປີ  2017 ແຕື່ ກໍຍັງຕ້ອງພັດທະນາອີ ກຕືື່ ມ ເພືື່ ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະລິ ມານເພີື່ ມເຕີມ. 

ຜົນສໍ າເລັດ ຂອງ TransJakarta ໄດ້ກາຍເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ອີ ກ 25 ຕົວເມື ອງ ຢູື່ ປະເທດອິ ນໂດເນເຊຍ ໃນ
ການພັດທະນາ BRT ຂອງຕົນເອງ. ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ເຄື ອຂື່ າຍລົດເມທີື່ ກື່ າວມານ້ັນ ກໍບໍື່ ສາມາດສົມ
ທຽບກັບມາດຕະຖານ BRT ສາກົນໄດ້ (ITDP, 2016), ແຕື່ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງໜື່
ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງ ໃນຕົວເມື ອງຂະໜາດກາງ ແລະ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ໃນການ
ພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ແລະ ສ້າງຈຸດເລີື່ ມຕ້ົນ ຫ ື  ພ້ືນຖານ ເພືື່ ອການພັດທະນາ ຍຸດທະ
ສາດລະດັບຊາດ ເພືື່ ອການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຕົວເມື ອງທີື່ ມີ ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ແລະ ອອກແບບໃນ
ຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ.  
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ຮູບພາບທີ  37: ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງມວນຊົນ ດ້ວຍລົດໄຟ ແລະ BRT ລະດັບໂລກ, ຢູື່ ທີື່  ຈາກາຕາ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: (Sustainable Bus, 2019) 

ຕະຫ ອດຫ າຍທົດສະຫວັດທີື່ ຜື່ ານມາ, ໜື່ ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງ ຢູື່ ຕົວເມື ອງຫ ັ ກໆ ໄດ້ປະເຊີ ນໜ້າ
ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການພັດທະນາອົງກອນຄຸ້ມຄອງການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ທີື່ ບໍື່ ອໍ ານວຍ, ໂດຍທີື່ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານການເງິ ນ ແລະ ບຸກຄະລະກອນ. ດັື່ ງນ້ັນ, ລາຍການຂອງ BRT, LRT, 
ແລະ MRT ທີື່ ມີ ຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທາງການ ໃນພາກພ້ືນອາຊຽນກໍຍັງມີ ໜ້ອຍ, ແລະ ການ
ປະກອບສື່ ວນຂອງການບໍ ລິ ການດັື່ ງກື່ າວ ຕໍື່ ກັບລະບົບການຂົນສົື່ ງມວນຊົນໃນເຂດເມື ອງໃຫຍື່  ກໍໃຫຍື່
ຫ ວງ ແຕື່  ຍັງມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານປະລິ ມານ (ຍົກເວ້ັນ MRT ສິ ງກະໂປ).  
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ຮູບພາບທີ  38: ລະບົບຂົນສົື່ ງມວນຊົນ ຢູື່ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ຂອງອາຊຽນ  

ລະບົບຂົນສົື່ ງມວນຊົນດ້ວຍເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟຂອງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ຫ ື  BRT 

ວັນທີື່ ລິ ເລີື່ ມ 
ການ

ຂະຫຍາຍ ຄ້ົງ
ລ້າສຸດ 

ໄລຍະຍາວ 
(ກມ) 

ຈໍ ານວນຜູ້ໃຊ້ 
(ລ້ານຄົນ/ປີ ) 

ລະບົບເສ້ັນທາງລົດໄຟ ມານີ ລາ 1984 2021 37 218 

ລະບົບຂົນສົື່ ງມວນຊົນດື່ ວນ ສິ ງກະໂປ 1987 2021 216 1,235 

ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ກົວລາ 
ລໍ າເປີ  

1996 2017 143 113 

ລະບົບເສ້ັນທາງລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ມານີ ລາ 1999 2000 17 97 

ລົດໄຟລອຍຟ້າ BTS ບາງກອກ 1999 2021 69 237 

 MRT ບາງກອກ 2004 2019 71 95 

ທຣານຈາກາຕາ (TransJakarta) 2004 2017 251 264 

BRT (BTS) ບາງກອກ 2010  17 9 

ເສ້ັນທາງລົດໄຟ ຊັນເວ Klang Valley 
BRT Sunway  

2015  5 6 

ຮື່ າໂນຍ BRT 2016  15 n.a. 

ຈາກາຕາ MRT 2019  16 10 

ຈາກາຕາ LRT 2019  6 n.a. 

ລົດເມ ມານີ ລາ Manila EDSA 
Busway 

2020  25 n.a. 

ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ຮື່ າໂນຍ 2021  13 n.a. 

ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ເມື ອງ ໂຮື່ ຈີ ມິ ນ 2022  20 n.a. 

ວຽງຈັນ BRT    n.a. 

ອິ ດສະການດາ ມາເລເຊຍ Iskandar 
Malaysia BRT 

  51 n.a. 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: Wikipedia  
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7) ຄໍ າແນະນໍ າ 

7.1. ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານການປື່ ຽນແປງ: ການກໍານົດເປົ ້ າໝາຍທີື່ ຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນເອກະ
ພາບ.  

ການປັບປຸງໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ພາລະບົບາດ ຂອງຮູບແບບການປົກຄອງທີື່ ມີ ຢູື່  ແລະ/ຫ ື  ການ
ສ້າງຕ້ັງຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ ອາດພົບພ້ໍສິື່ ງທ້າທາຍ ແລະ ຕ້ອງຂື ້ ນກັບສະພາບເງືື່ ອນໄຂດ້ານ
ການເມື ອງ, ສະຖາບັນ, ແລະ ນິ ຕິກໍາ. ບາດກ້າວທີື່    ສໍ າຄັນທີື່ ສຸດໃນການປະຕິຮູບ ແມື່ ນການສະໜັບສະ
ໜູນດ້ານເຈດຕະນາລົມ ແລະ ຄວາມໝາຍໝ້ັນດ້ານການເມື ອງ ຂອງໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງທີື່ ມີ ສິ ດຕັດສິ ນ
ບັນຫາ, ຊ ື່ ງຖ້າບໍື່ ມີ ການສະໜັບສະໜູນຂະບວນການທັງໝົດອາດຖື ກກີດກ້ັນ ຫ ື  ຊັກຊ້າ.  

ຖ້າຕ້ອງການສ້າງ MTE, ຈະເປັນການດີ ຖ້າເຮັດໄດ້ໄວເທົື່ າໃດຍິື່ ງດີ , ກື່ ອນທີື່ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານວຽກ
ງານນີ ້  ຈະຖື ກມອບ   ໝາຍ ແລະ ກະຈາຍໄປສູື່ ບັນດາກົມກອງ, ອົງກອນ, ແລະ ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງພາກ
ເອກະຊົນ ຈົນໄປຮອດຈຸດທິື່ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງເພືື່ ອປະສານງານ ແລະ ບາງຄ້ັງການຂັດ
ແຍື່ ງຕໍື່ ຕ້ານກໍອາດເກີດຂື ້ ນ. ການເລີື່ ມຕ້ົນທີື່ ດີ  ຈະສາມາດອໍ ານວຍໃຫ້ແກື່ ການເຕີບໃຫຍື່ ຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງ MTE ທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ ມີ ພາລະບົບບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບທີື່ ຈະແຈ້ງ ຊ ື່ ງສອດຄື່ ອງກັບ
ປະຫວັດສາດທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ສະພາບເງືື່ ອນໄຂການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຕົວເມື ອງ, ເມື ອງ
ພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ອ້ອມຂ້າງ, ແລະ ສະຖາບັນລະດັບຊາດ.  

ຖ້າຫາກກາຍເວລາດັື່ ງທີື່ ໄດ້ກື່ າວມາຂ້າງເທິ ງແລ້ວ, ກໍສາມາດອອກແບບ MTE ໂດຍນໍ າໃຊ້ບັນດາອົງ
ປະກອບທີື່ ມີ ໃນປະຈຸບັນ. ເຖິງວື່ າອາດຈະຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານຍາກກວື່ າ ແຕື່ ຍັງສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດ 
ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ ດີ ໃນໄລຍະສ້ັນ.  

ຄວນມີ ການວິ ເຄາະວິ ໄຈສະພາບເງືື່ ອນໄຂປະຈຸບັນແບບຖິື່ ຖ້ວນ ແລະ ສ້າງກໍລະນີ ສົມມຸດພ້ືນຖານ ເພືື່ ອ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໜື່ ວຍງານກື່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດອືື່ ນໆ ຮັບຮູ້ກື່ ຽວກັບບັນຫາຕື່ າງໆ ທີື່ ຈະປະເຊີ ນໜ້າໃນ
ອະນາຄົດ ຖ້າບໍື່ ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນການປະຕິຮູບ. ຂະບວນການນີ ້ ຄວນລິ ເລີື່ ມ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້
ການນໍ າພາຂອງໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງທີື່ ກ້າວໜ້າ ແລະ ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງຊີ ້ ນໍ າ-ນໍ າພາ. ກໍລະນີ ໜ ື່ ງ, ຍົກ
ຕົວຢື່ າງ, ກໍອາດໃຫ້ລັດຖະບານຂ້ັນສູນກາງ ເປັນຜູ້ຕັດສິ ນໃນການປະຕິຮູບ ແລະ ຂະບວນການປະຕິ
ຮູບນໍ າພາໂດຍ ລັດຖະມົນຕີ ຂົນສົື່ ງ ຫ ື  ເຈົ ້ າໜ້າທີື່ ອາວຸໂສ, ໂດຍທີື່ ຮື່ ວມມື ຢື່ າງໃກ້ສິ ດກັບການນໍ າໜື່ ວຍ
ງານປົກຄອງຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ.  

ການວິ ເຄາະວິ ໄຈ ແລະ ການສ້າງກໍລະນີ ພ້ືນຖານ ຈະສາມາດໃຫ້ຄໍ າຕອບ ຕໍື່ ກັບຄໍ າຖາມເບື ້ ອງຕ້ົນຕື່ າງໆ 
ເຊັື່ ນ: 

• ມີ ບັນຫາດ້ານໂຄງສ້າງ, ແລະ ສິື່ ງທ້າທາຍ ກື່ ຽວກັບ ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງຫຍັງແດື່ ທີື່ ຕ້ອງ
ແກ້ໄຂ? 

• ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ແລະ ກາລະໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິ ນ ມີ ຫຍັງແດື່ ? 

• ເຄືື່ ອງມື ດ້ານການເງິ ນ ແລະ ງົບປະມານມີ ຫຍັງແດື່ ? 

• ເຮັດແນວໃດຈະສາມາດຊຸກຍູ້ສົື່ ງເສີ ມໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມທັງໝົດເຂົ ້ າຮື່ ວມ
ຂະບວນການ?  

ບາງຄ້ັງຄາວ, ທັດສະນະມຸມມອງທີື່ ຂັດແຍື່ ງກັນ ກື່ ຽວກັບເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໂດຍລວມ ແລະ 
ການຂັດແຍື່ ງ ກື່ ຽວກັບໂຄງການບູລິ ມະສິ ດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການເງິ ນທີື່ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ອາດກາຍເປັນສິື່ ງ
ກີດກ້ັນຕໍື່ ການປື່ ຽນແປງ. ໃນກໍລະນີ ດັື່ ງກື່ າວ, ຕ້ອງມີ ການນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການປັບປຸງເທືື່ ອລະກ້າວທີື່ ສາມາດ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຕົວຈິ ງໄດ້ ແຕື່ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍື່ ໃຫ້ຄາດໝາຍຕື່ າງໆທີື່ ຕ້ອງບັນລຸ ແຕກຕື່ າງກັນກັບ
ເປົ ້ າໝາຍໂດຍລວມ. ເຖິງວື່ າແຜນເບື ້ ອງຕ້ົນຈະເປັນແຜນໂດຍພ້ືນຖານກໍຕາມ, ການກໍານົດ      ເປົ ້ າໝ
າຍໄລຍະຍາວ ແລະ ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກໍຕ້ອງມີ ຄວາມກະຈື່ າງແຈ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃນວົງກວ້າງ.  
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ການສົື່ ງເສີ ມການປ ກສາຫາລື  ແລະ ການສົນທະນາແລກປື່ ຽນ ກັບບັນດາຜູ້ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງມີ ຄວາມສໍ າ
ຄັນເປັນຢື່ າງຍິື່ ງ ເພາະວື່ າຈະຊື່ ວຍໃຫ້ຊຸກຍູ້ການເຊືື່ ອມຊື ມ ແລະ ເຫັນດີ ຮັບຮອງການສະເໜີ ເພືື່ ອສ້າງໂຄງ
ຮື່ າງການຈັດຕ້ັງໃໝື່ , ຊ ື່ ງທັງໝົດນີ ້ ຈະມີ ການປື່ ຽນແປງດ້ານພາລະບົດບາດ, ກົນໄກການຕັດສິ ນບັນຫາ 
ແລະ ການເຮັດວຽກປະຈໍ າວັນທົື່ ວໄປ.  

7.2. ການກໍານົດຂອບຂອງ MTE  

ໃນໄລຍະກະກຽມ ກື່ ອນທີື່ ຈະກ້າວໄປສູ້ການສ້າງຕ້ັງ MTE, ແລະ ໃນໄລຍະທີື່ ມີ ການປ ກສາຫາລື ກັບຜູ້
ປະຕິບັດກື່ ຽວຂ້ອງນ້ັນ, ຕ້ອງຕອບບັນດາຄໍ າຖາມພ້ືນຖານດັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ້ .  

ຂົງເຂດດ້ານພູມສາດ 

ວິ ທີ ການກໍານົດຂົງເຂດພູມສາດຂອງ MTE ແມື່ ນຄວນນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ໃດ? ໂດຍຫ ັ ກການແລ້ວ, ກໍຄວນກໍານົດ
ເປັນຂົງເຂດເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ , ຊ ື່ ງມີ ນິ ຍາມວື່ າ ເປັນຂົງເຂດທີື່ ມີ ສັດສື່ ວນຜູ້ຢູື່ ອາໄສສື່ ວນໃຫຍື່  
ທີື່ ເດີ ນທາງໄປໃຈກາງຕົວເມື ອງເປັນປະຈໍ າ. ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ, MTE ບໍື່ ແມື່ ນການວິ ເຄາະທາງດ້ານພູມ
ສາດ, ແຕື່ ເປັນເຄືື່ ອງມື ດ້ານບໍ ລິ ຫານ ສໍ າລັບໜື່ ວຍງານປົກ    ຄອງທ້ອງຖິື່ ນ. ດັື່ ງນ້ັນ, ກໍຖື ວື່ າເປັນການ
ຕັດສິ ນບັນຫາດ້ານຍຸດທະສາດ ສໍ າລັບໜື່ ວຍງານປົກຄອງຂ້ັນສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ ກໍມີ ຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ ທີື່ ລະດັບເທດສະບານ ສາມາດເຂົ ້ າຮື່ ວມໃນຂົງເຂດ ຂອງພ້ືນທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ MTE, ຫ ື  ບໍື່ ເຂົ ້ າຮື່ ວມ    
ກໍໄດ້.  

ຍົກຕົວຢື່ າງ, ຖ້າໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຫ ັ ກ ແລະ ພາລະບົດບາດຕ້ົນຕໍ ຂອງ MTE ແມື່ ນການຈັດສັນລະບົບ
ການຂົນສົື່ ງໃໝື່ , ຂອບເຂດ ແລະ ພ້ືນທີື່  ອາດຈະແມື່ ນເຂດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເຂດຂອງລະບົບຂົໍ ນສົື່ ງດື່ ັ ງື່
ກາວໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີ ນີ ້ , ບັນດາໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນທີື່ ໃກ້ຄຽງ ອາດສະເໜີເຂົ ້ າຮື່ ວມ MTE 
ເພາະວື່ າຜູ້ປະຕິບັດນີ ້ ກໍມີ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊືື່ ອມຕໍື່ ກັບ       ເຄື ອຂື່ າຍລະບົບການຂົນສົື່ ງເຊັື່ ນກັນ. 

ການສ້າງ MTE ມີ ຄວາມສໍ າຄັນ ໂດຍສະເພາະສໍ າລັບເຂດຊານເມື ອງ, ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຕົວເມື ອງ
ໃຈກາງນ້ອຍ ຊ ື່ ງກໍໄດ້ຖື ກເຕ້ົາໂຮມເຂົ ້ າເປັນເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ. ພາກ
ພ້ືນດັື່ ງກື່ າວນີ ້  ອາດມີ ຜູ້ສະໜອງບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງຫ າຍຜູ້ປະຕິບັດ ໂດຍທີື່ ຍັງບໍື່ ມີ ຄວາມຈະແຈ້ງວື່ າຕ້ອງຂື ້ ນ
ກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະຕິບັດໃດ ແຕື່ ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີ ການເອືື່ ອຍອີ ງເຊິື່ ງກັນແລະກັນໃນລະດັບ
ທີື່ ສູງ. MTE ຈະເປັນໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງທີື່ ຈະປັບປຸງໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານແບບ
ກະຈື່ າງແຈ້ງ.  

ຂອບເຂດຂອງໜ້າທີ ື່ ຮັບຜິດຊອບ 

ລະດັບການປະສົມປະສານແບບສາຍຂວາງ ແລະ ຮູບແບບ ຄວນນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ໃດສໍ າລັບ MTE, ສໍ າລັບໄລຍະ
ກໍື່ ຕ້ັງຂື ້ ນໃໝື່ , ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ? 

• ເອົ າພຽງແຕື່ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂ້ັນທ້ອງຖິື່ ນ ຢູື່ ໃຈກາງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ຫ ື  
ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທັງໝົດ ຢູື່  ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ? 

• ເອົ າພຽງແຕື່ ການຂົນສົື່ ງສາທາລະນະທາງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ, ຫ ື  ການບໍ ລິ ການນອກ
ລະບົບ, ຮູບແບບການຂົນສົື່ ງທີື່ ນໍ າໃຊ້ຮື່ ວມກັນ, ການຂົນສົື່ ງອີ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ການ
ຂົນສົື່ ງແບບອອນໄລ, ແທັກຊີ ້ ? 

• ເອົ າພຽງແຕື່ ການບໍ ລິ ການ ແລະ ໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງ, ຫ ື  ລວມເອົ າວຽກການວາງ
ແຜນຜັງເມື ອງ ແລະ ການຫັນເປັນຕົວເມື ອງ ດັື່ ງທີື່ ລະບຸໃນຫ ັ ກການການພັດທະນາພ້ືນທີ ທີ ມຸື່ ງ
ເນ້ັນການຂົນສົື່ ງ (TOD)?  

ເວລາສ້າງ MTE ຂື ້ ນມາໃໝື່ ກໍບໍື່ ສາມາດເປັນໄປໄດ້ທີື່ ຈະລວມເອົ າທຸກພາລະບົບບາດ ແລະ ໜ້າທີື່

ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ ມາບາດດຽວ. MTE ຄວນສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນ ໂດຍທີື່ ເອົ າພາລະບົດບາດຕ້ົນຕໍ ແລະ ສໍ າຄັນ 
ແລະ ຫ ັ ງຈາກນ້ັນຈ ື່ ງຂະຫຍາຍຕົວແບບເທືື່ ອລະກ້າວ. ໃນໄລຍະຍາວ, ຈະບໍື່ ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ບໍື່ ມີ
ຄວາມຈໍ າເປັນ, ຫ ື  ເປັນສິື່ ງທີື່ ຕ້ອງການ ທີື່ ຈະຕ້ອງປະສົມປະສານພາລະບົດບາດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການ
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ຂົນສົື່ ງ ມາໄວ້ຢູື່ ກັບ MTE ທີື່ ຕອບໂຈດໄດ້ທຸກຈຸດປະສົງ. ອີ ງຕາມບົດຮຽນຂອງ RASCI, RAPID ຫ ື  ໜື່ ວຍ
ງານປົກຄອງທີື່ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບຕັດສິ ນບັນຫາອືື່ ນໆ, ກົນໄກການປະສານງານທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ 
ເປັນທາງການ, ທີື່ ມີ ຄວາມຢ ດຢຸນ, ສາມາດສ້າງຂື ້ ນໄດ້ ລະຫວື່ າງຜູ້ປະຕິບັດລະດັບຍຸດໂທບາຍ ແລະ ປະສົມ
ປະສານຂະບວນການຕັດສິ ນບັນຫາ ໃນຫ າຍຂົງເຂດ ແລະ ພາລະບົດບາດ.  

RAPID-O ຫ ື  ຫ ັ ກການທີື່ ຄ້າຍຄຽງກັນສາມາດອໍ ານວຍໃຫ້ແກື່ ການປະເມີ ນໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງເພືື່ ອການ
ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານໃນປະຈຸບັນ ພ້ອມທັງສະເໜີໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງໃໝື່  ແບບລະອຽດ ແລະ ຮອບດ້ານ. 
ອັນນີ ້  ກໍຈະເປັນເຄືື່ ອງມື ໜ ື່ ງທີື່ ສໍ າຄັນ ແລະ ສາມາດຊື່ ວຍໃນການປ ກສາຫາລື  ລະຫວື່ າງຜູ້ດໍ ານົດ
ນະໂຍບາຍ ໂດຍມີ ທັດສະນະອອກແບບວິ ໄສທັດຮື່ ວມກັນ ເພືື່ ອສ້າງ      ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງ ມາຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານການຂົນສົື່ ງແບບມີ ປະສິ ດທິຜົນ.  

ພາລະບົດບາດທີື່ ມອບໃຫ້ MTE ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ ການວາງແຜນການຂົນສົື່ ງ ແລະ 
ລະບຽບການ/ການເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ປະກອບການ ແມື່ ນຄວນມອບໃຫ້ແບບເຕັມສື່ ວນ, ເພືື່ ອສົື່ ງເສີ ມ
ການກໍານົດພາລະບົດບາດການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານທີື່ ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີ ຂອດຂ້ັນໃນການຕັດສິ ນບັນຫາຕາມ
ແຕື່ ລະ ລະດັບ ແລະ ຂະບວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ: 

• MTE ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ກື່ ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິ ງໃຫ້ແກື່  ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ
ກື່ ຽວຂ້ອງ 

• ບັນດາໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງຕັດສິ ນໃຈ ແລະ ມອບໃຫ້ MTE ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

• MTE ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ເວົ ້ າສະເພາະກໍຄື  ການຄຸ້ມຄອງ ຫ ື  ເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ປະກອບການ 

ສໍ າລັບບັນຫາອືື່ ນໆ ທີື່ ເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງການປະສົມປະສານລະບົບການຂົນສົື່ ງແບບຍື ນຍົງນ້ັນ, ແຕື່
ເປັນພາລະບົດບາດຂອງ    ໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ຫ ື  ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງລະດັບທ້ອງຖິື່ ນ ຫ ື  ລະດັບຊາດ, ການ
ຕັດສິ ນບັນຫາອາດບໍື່ ມີ ຄວາມກະຈື່ າງແຈ້ງ ດ້ານຂ້ັນ ແລະ ລະດັບ, ແລະ ການມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຂອງ MTE ອາດ
ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ. ຍົກຕົວຢື່ າງ, ການວາງແຜນການຂົນສົື່ ງ, ການວາງແຜນການນໍ າໃຊ້ທີື່ ດິ ນ, ແລະ ຂະບວນ
ການວາງແຜນພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານ ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະບໍື່ ເຫັນມີ ການປະສົມປະສານ ແຕື່ ນໍ າໃຊ້ວີ ທີ ການ 
ປະສານງານ ແບບທາງການໂດຍການໃຫ້ ຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບ 
ລະຫວື່ າງອົງກອນບໍ ລິ ຫານງານ ໃນບັນດາບາດກ້າວສໍ າຄັນຕື່ າງໆ ຂອງຂະບວນການຕັດສິ ນບັນຫາ. 

ຜູ້ປະກອບການ ບໍື່ ເປັນພຽງແຕື່ ຝື່ າຍຮັບຄໍ າສັື່ ງຈາກອົງກອນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເທົື່ ານ້ັນ. ຖ້າຜູ້ປະກອບການ 
ເປັນບໍ ລິ ສັດເອກະລາດ ທີື່ ມີ ສັນຍາ ຫ ື  ຖື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ, ເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດ
ຕົກລົງເຫັນດີ  ຫ ື  ບໍື່ ຕົກລົງເຫັນດີ  ດໍ າເນີ ນກິດຈະການພາຍໃຕ້ເງືື່ ອນໄຂ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດທີື່ ໄດ້ສະເໜີ. ອົງ
ກອນທີື່ ມີ ການປະສົມປະສານແບບສາຍຕ້ັງ ອາດບໍື່ ມີ ທາງເລື ອກດັື່ ງກື່ າວ, ແຕື່ ຜົນສະທ້ອນທີື່ ຕາມມາ 
ແມື່ ນໜື່ ວຍງານປົກຄອງ ທີື່ ອົງກອນຂື ້ ນກັບເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ສໍ າລັບທັງສອງກໍລະນີ , ຜູ້ປະກອບການ 
ກໍຖື ກສະເໜີໃຫ້ລາຍງານຕໍື່ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ ກື່ ຽວກັບກິດຈະການທີື່ ພວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ເພືື່ ອປັບປຸງສະພາບເງືື່ ອນໄຂ ທີື່ ຈະອໍ ານວຍຕໍື່ ການດໍ າເນີ ນກິດຈະການ ໃຫ້ແກື່ ຄະນະ
ບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ ແລະ ໜື່ ວຍງານກື່ ຽວຂ້ອງ ຊ ື່ ງອາດເລື ອກທີື່ ຈະປະຕິບັດຕາມ, ຫ ື  ບໍື່ ກໍໄດ້.  
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 ຮູບພາບທີ  39: ຂ້ັນຕອນການຕັດສິ ນບັນຫາຂອງ RAPID-O  

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: SMMR Project inspired by Bain https://www.bain.com/insights/rapid-tool-to-clarify-decision-

accountability/  

ຕາຕະລາງດ້ານລຸື່ ມນີ ້  ນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການລຽບງື່ າຍ ທີື່ ພັດທະນາຈາກຮູບແບບ RAPID-O ເພືື່ ອກວດເບິື່ ງພາ
ລະບົບດບາດຂອງ ແຕື່ ລະ MTE ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ ້ : 

  “+”   = ຜູ້ປະກອບສື່ ວນ: ມີ ສິ ດແຈ້ງ ແລະ ລາຍງານຄະນະບໍ ລິ ຫານງານກື່ ຽວຂ້ອງ ກື່ ຽວກັບບັນຫາທີື່ ຢາກ
ໃຫ້ພິຈາລະນາ 

 “++”  = ຮັບຜິດຊອບຮື່ ວມກັນ: ຕ້ອງມີ ການຕົກລົງເຫັນດີ  ກື່ ອນທີື່ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານກື່ ຽວຂ້ອງ
ສາມາດດໍ າເນີ ນການໄດ້. 

“+++” = ໜື່ ວຍງານຊີ ້ ນໍ າ: ມີ ສິ ດ ແລະ ອໍ ານາດໃນການໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ແລະ ທິດຊີ ້ ນໍ າໃຫ້ແກື່ ໜື່ ວຍງານ
ປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ, ໂດຍທີື່ ພິຈາລະນາຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ ທັດສະນະຈຸດຢື ນ ຂອງໜື່ ວຍງານອືື່ ນໆ.  

https://www.bain.com/insights/rapid-tool-to-clarify-decision-accountability/
https://www.bain.com/insights/rapid-tool-to-clarify-decision-accountability/
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ຮູບພາບທີ  40: ຕາຕະລາງຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ: ດັດປັບ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຈຄວາມຈາກ Worldbank (Kumar & Agarwal, 2013) 

ຖ້າໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ມີ ເຈດຈໍ ານົງຢາກສ້າງ MTE ໂດຍທີື່ ສາມາດດໍ າເນີ ນງານໄດ້ໃນລະດັບ
ດຽວກັນກັບບັນດາ     ຕົວແບບ ທີື່ ໄດ້ຍົກຂື ້ ນມານ້ັນ, MTE ກໍຄວນມີ ພາລະບົດບາດລັກສະນະດຽວກັນ. 
ແຕື່ ການຄຸ້ມຄອງວຽງການການຂົນສົື່ ງ ຂອງເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ໃດໜ ື່ ງ ບໍື່ ສາມາດອະທິບາຍ 
ແລະ ເຂົ ້ າໃຈໄດ້ໂດຍການກໍານົດພາລະບົດບາດໃຫ້ແກື່ ໜື່ ວຍງານ    ຈັດຕ້ັງທີື່ ຊີ ້ ນໍ າຢື່ າງດຽວ. ໃນໂຄງຮື່ າງ
ການຈັດຕ້ັງເພືື່ ອການປົກຄອງທີື່ ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ, MTE ທີື່ ມີ ການປະສົມປະສານກວ້າງຂວາງ, ເປັນຕ້ົນ
ແມື່ ນ London TfL, Dubai RTA ຫ ື  ສິ ງກະໂປ LTA, ແລະ ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງອືື່ ນໆ ກໍປະກອບສື່ ວນໃຫ້ແກື່  
ຫ ື  ຄຸ້ມຄອງອົງປະກອບສໍ າຄັນຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ. ດັື່ ງນ້ັນ, ການວິ ເຄາະກື່ ຽວກັບສິື່ ງທີື່ ຈໍ າເປັນ ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຂົນສົື່ ງ ບໍື່ ວື່ າຈະຢູື່ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດ
ໃຫຍື່ ໃດກໍຕາມ ຄວນຕ້ອງເລີື່ ມຈາກ   ການກໍານົດຂອບເຂດໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບ ທີື່ ລວມມີ ໜື່ ວຍງານ
ປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ, ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງລະດັບຍຸດໂທບາຍ, ແລະ ອົງປະກອບອືື່ ນໆຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ
ຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ແລະ ປະເພດຂອງໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບທີື່ ແທດເໝາະກັບສະພາບເງືື່ ອນໄຂປະຈຸບັນ.  
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7.3. ງົບປະມານ 

MTE ຈະເຂ້ັມແຂງ ກໍຕໍື່ ເມືື່ ອມີ ການລວມສູນ ແລະ ປະສົມປະສານການບໍ ລິ ຫານງົບປະມານຂອງ ບັນດາ
ໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ທີື່ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຂົນສົື່ ງ ຢູື່ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ . 
ຢູື່ ບັນດາຕົວເມື ອງຂະໜາດກາງ ຢູື່ ພາກພ້ືນອາຊຽນ, ງົບປະມານດ້ານການຂົນສົື່ ງມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດແລະ ໃຊ້ສໍ າ
ລັບໂຄງການພັດທະນາໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານຫົນທາງເທົື່ ານ້ັນ. ໜື່ ວຍງານ ປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ທີື່ ມີ ໂຄງການ
ຂົນສົື່ ງສາທາລະນະຂະໜາດໃຫຍື່  ກໍໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກື່ ໂຄງການດັື່ ງກື່ າວແລ້ວ. ສື່ ວນໃນບັນດາ
ຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ນ້ັນ, ມີ ຫ າຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງກື່ ຽວຂ້ອງ ທີື່ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຂະໜາດໃຫຍື່  ແບບ
ເຮັດໃຜ   ເຮັດມັນ. ການປະສົມປະສານ, ຫ ື ຢື່ າງໜ້ອຍການປະສານງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ໂດຍຜື່ ານ MTE ກໍເປັນບາດກ້າວທີື່ ສໍ າຄັນໃຫຍື່ ຫ ວງແລ້ວ. ແຕື່ ລະບົບການຂົນສົື່ ງແບບປະສົມປະສານບໍື່
ສາມາດສ້າງຂື ້ ນໄດ້ໂດຍເອືື່ ອຍອີ ງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍື່ ເທົື່ ານ້ັນ. ຕ້ອງມີ ງົບປະມານພຽງພໍ ເພືື່ ອ
ພັດທະນາໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍຈໍ ານວຍຫ າຍ ແລະ ກິດຈະກໍາໜ້າວຽກປະຈໍ າວັນ ເພືື່ ອປະສົມປະສານ
ບັນດາອົງປະກອບທີື່ ມີ ຂະໜາດແຕກຕື່ າງກັນ ເຂົ ້ າເປັນລະບົບທີື່ ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ກົມກຽວ.  

ການຮັບປະກັນການລະດົມທ ນຈາກງົບປະມານທີື່ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດຈະຫຍຸ້ງຍາກສະເໝີ,ແລະ MTE ຕ້ອງ
ພັດທະນາຂີ ດຄວາມສາມາດ ຕົນເອງໃນການລະດົມທ ນຮອນ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ແບບມີ ປະສິ ດທິຜົນ: 

• ຈັດສັນ ແລະ ເຕ້ົາໂຮມໂຄງລື່ າງພ້ືນຖານການຂົນສົື່ ງ ແລະ ການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງທັງໝົດ, ໂດຍທີື່

ມີ ຈຸດປະສົງທີື່ ຈະແຈ້ງ ກໍຄື ການສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບປະສິ ດທິພາບໂດຍລວມຂອງ
ລະບົບການຂົນສົື່ ງຫ າຍຮູບແບບ. 

• ສົື່ ງເສີ ມການລົງທ ນໃສື່ ສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ເພືື່ ອເພີື່ ມຄວາມສາມາດໃນການດ ງດູດ ແລະ 
ປະສິ ດທິພາບຂອງລະບົບການຂົນສົື່ ງ ແທນທີື່ ຈະໄປສົື່ ງເສີ ມໂຄງການທີື່ ເຮັດເອົ າໜ້າເອົ າຕາ ແລະ 
ຕ້ອງອຸດໜູນກິດຈະການ ເພືື່ ອເປັນການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ດັດສົມຄວາມສົມດຸນເວລາທີື່ ມີ ການວາງ
ແຜນທີື່ ບໍື່ ດີ  ແລະ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານສິື່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ. 

• ຍົກລະດັບການເກັບລາຍຮັບໂດຍກົງ ຈາກກິດຈະກໍາຂອງຕົນ: ລາຍຮັບຈາກຜູ້ໂດຍສານ (ໂດຍກົງ 
ຫ ື  ທາງອ້ອມ), ຄື່ າຈອດລົດ, ຄື່ າທາງ, ຄື່ າທໍານຽມຄວາມແອອັດ/ທາງ, ມູນຄື່ າເພີື່ ມຈາກດິ ນ, ການ
ປະມວນມູນຄື່ າຊັບສິ ນ. 

• ນໍ າໃຊ້ຮູບແບບການລະດົມທ ນທີື່ ຊຸກຍູ້ສົື່ ງເສີ ມ: ອົງກອນການລະດົມທ ນແລະຮູບແບບການຮື່ ວມ
ມື ລະຫວື່ າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ສື່ ວນໃຫຍື່ ຕ້ອງມີ ອົງກອນບໍ ລິ ຫານງານ ເປັນຜູ້ປະສານ
ງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍື່ . MTE ທີື່ ສ້າງຂື ້ ນມາດີ  ສາມາດ
ປະກອບສື່ ວນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍໃຫ້ແກື່ ການບໍ ລິ ຫານຄວາມສື່ ຽງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊືື່ ອໝ້ັນໃຫ້ແກື່
ອົງກອນລະດົມທ ນ ແລະ ນັກລົງທ ນພາກເອກະຊົນ.  

7.4. ການຮື່ ວມມື ພາຍໃນ ແລະ ການຮື່ ວມມື ສາກົນ 

ລະບົບການຂົນສົື່ ງຢັື່ ງຮາກຖານເລິ ກຢູື່ ໃນອານາເຂດແລະສັງຄົມ. ດັື່ ງນ້ັນ, ການເອືື່ ອຍອີ ງສະຖາບັນພາກ
ລັດ ແລະ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດເພາະຜູ້ປະຕິບັດດື່ ັື່ ງກື່ າວ ມີ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບ
ການ ກື່ ຽວກັບສະພາບເງືື່ ອນໄຂພາຍໃນ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດຕື່ າງໆ. ເພາະສະນ້ັນ, ລັດຖະບານຂ້ັນສູນກາງ ແລະ 
ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ແຕື່ ລະ MTE ຄວນສົື່ ງເສີ ມ   ການສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດລະດັບຊາດ 
ໃຫ້ແກື່ ບັນດາພາລະບົດບາດຕື່ າງໆ ທີື່ ພົວພັນກັບຂະແໜງການຂົນສົື່ ງ. 

ການນໍ າໃຊ້ແຫ ື່ ງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການລົງທ ນ ຂອງບໍ ລິ ສັດຜູ້ປະກອບການສາກົນ ກໍເປັນ
ອີ ກວິ ທີ ທາງໜ ື່ ງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບໃນການສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດ, ໂດຍສະເພາະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງຫ າກຫ າຍຮູບແບບທີື່ ໃໝື່  ເປັນຕ້ົນແມື່ ນ BRT ແລະ ລົດໄຟຕົວເມື ອງ, 
ລົດໄຟຟ້າ, ລົດສາຍເຄບເບີ ້ ນ, ແລະ ອືື່ ນໆ. MTE ຕ້ອງເປັນຜູ້ຈັດສັນຕະຫ າດການບໍ ລິ ການຂົນສົື່ ງ ແລະ 
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ ອໍ ານວຍໃຫ້ວິ ສາຫະກິດພາຍໃນ ສາມາດເຕີບໃຫຍື່
ຂະຫຍາຍຕົວ, ພ້ອມທັງ ລະດົມຄວາມສາມາດຈາກວິ ສາຫະກິດຜູ້ປະກອບການສາກົນ.  
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ເຄື ອຂື່ າຍໜື່ ວຍງານປົກຄອງພາກລັດ ແລະ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງ ຍັງສາມາດສ້າງກາລະ
ໂອກາດໃຫ້ແກື່ ການສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດສື່ ວນບຸກຄົນ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນເຊັື່ ນກັນ. ການເຂົ ້ າຮື່ ວມ
ເຄື ອຂື່ າຍດື່ ັ

ື່ ງກື່ າວນີ ້  ແມື່ ນຄວນຊຸກຍູ້ໃນທຸກລະດັບ.  

7.5. ລາຍການທົບທວນ ແລະ ການປັບປຸງແບບຕໍື່ ເນືື່ ອງ 

ຊຸດເຄືື່ ອງມື ນີ ້  ໄດ້ສ້າງຂື ້ ນມາໂດຍທີື່ ບໍື່ ມີ ຄູື່ ມື . ສໍ າລັບແຕື່ ລະຕົວເມື ອງ ແລະ ຕົວເມື ອງໃຫຍື່ ນ້ັນ, ການນໍ າ
ລະດັບປະເທດ, ແຂວງ, ແລະ ໜື່ ວຍງານປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ທີື່ ມີ ໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາລະບົບ
ການຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງ ແລະ ພາກພ້ືນຄວນວິ ເຄາະສະພາບເງືື່ ອນໄຂປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນການ
ພັດທະນາໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຂອງລະບົບຂົນສົື່ ງທີື່ ຂື ້ ນກັບຕົນເອງ ພ້ອມທັງ ປະເມີ ນໂຄງຮື່ າງ
ການຈັດຕ້ັງທີື່ ມີ ໃນປະຈຸບັນ ວື່ າເໝາະສົມພຽງພໍແລ້ວຫ ື ບໍື່  ສໍ າລັບການເຮັດວຽກປະຈໍ າວັນ, ການປັບປຸງ
ຍົກລະດັບແບບຕໍື່ ເນືື່ ອງ, ການນໍ າໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝື່ , ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ. ຫ າຍໆຜູ້ປະຕິບັດ ຈະ
ສະຫ ຸ ບໄດ້ວື່ າ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກື່ ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງລະດັບຍຸດໂທບາຍ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດ
ໃຫ້ແກື່ ການສົື່ ງເສີ ມ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງ ທີື່ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດເປັນຮູບປະທໍາໃນຕົວເມື ອງ 
ຫ ື  ພາກພ້ືນຂອງຕົນ. ການວິ ເຄາະໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງສາມລະດັບ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ, ອົງກອນ 
ແລະ MTE ແລະ ຮູບແບບການຕັດສິ ນບັນຫາ RAPID-O ສາມາດຊື່ ວຍເພືື່ ອບັນລຸໜ້າວຽກນີ ້ ໄດ້, ພ້ອມ
ທັງລາຍການທີື່ ໄດ້ສ້າງຂື ້ ນມາດ້ານລຸື່ ມນີ ້ . ເວລາທີື່ ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ທີື່ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການ
ເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ ແລະ ເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ໃດໜ ື່ ງສາມາດກວດເບິື່ ງງວື່ າປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ມາດຕະການໃນລາຍການໄດ້ທັງໝົດແລ້ວ, ແນື່ ນອນ ພາກພ້ືນດັື່ ງກື່ າວຈະກ້າວໄປສູື່ ການເດີ ນທາງ ແລະ 
ຂົນສົື່ ງທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ ປະສິ ດທິຜົນ, ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອຸດົມຮັື່ ງມີ .  

ການສ້າງຕ້ັງ MTE ແລະ ໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງໃນເບື ້ ອງຕ້ົນບໍື່ ຄວນຖື ວື່ າເປັນຮູບແບບສຸດທ້າຍສົມບູນ. 
ເວລາທີື່ ມີ ການໂອນພາລະບົດບາດໃຫ້ແກື່ ໜື່ ວຍງານຈັດຕ້ັງໃໝື່  ແລະ ພາຍຫ ັ ງທີື່ ໄດ້ກໍານົດທີື່ ຕ້ັງ ແລະ
ສິ ດອໍ ານາດ, ກໍຕ້ອງມີ ການປະເມີ ນຄື ນໃໝື່ ວື່ າໂຄງຮື່ າງ ການຈັດຕ້ັງດັື່ ງກື່ າວນີ ້  ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີື່ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຫ ື ບໍື່ . ຖ້າ MTE ສາມາດບັນລຸໄດ້, ການປະເມີ ນກໍຈະເປັນອີ ກ
ຂ້ັນຕອນໜ ື່ ງທີື່ ຈະນໍ າໄປສູື່ ການກໍານົດຈຸດປະສົງອືື່ ນໆທີື່ ມີ ຄວາມມຸື່ ງໝ້ັນໃໝື່ .  

• ການປະເມີ ນຂະໜາດ ແລະ ຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງ MTE ແບບຕໍື່ ເນືື່ ອງ ສາມາດຊື່ ວຍປະເມີ ນ
ວື່ າການສ້າງຄະນະບໍ ລິ ຫານງານດັື່ ງກື່ າວນີ ້  ສາມາດປະຕິບັດຕາມພາລະກິດຂອງຕົນໄດ້ຫ ື ບໍື່  

• ຂະບວນການແລະຂ້ັນຕອນການຕັດສິ ນບັນຫາ ຄວນມີ ການທົບທວນເພືື່ ອຮັບປະກັນວື່ າ MTE 
ສາມາດປະກອບສື່ ວນ ໃນການບັນລຸການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ ້ າໝາຍຍຸດທະສາດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. 

• ສັນຍາທີື່ ສ້າງຂື ້ ນກັບຜູ້ປະກອບການຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການມີ ສື່ ວນຮື່ ວມເຂົ ້ າໃນການ
ປັບປຸງການຂົນສົື່ ງສາທາ ລະນະໂດຍລວມ. 

• ຄວນແລກປື່ ຽນປະສົບການ ກັບເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່ ອືື່ ນໆ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ຄວາມຊຽວຊານຂອງພວກເຂົ າ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນກັບຜູ້ປະຕິບັດທີື່ ໄດ້ຜື່ ານຂະບວນທີື່ ຄ້າຍຄື ກັນ
ມາແລ້ວ.  
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ຮູບພາບທີ  41: ລາຍການທົບທວນ 

 

ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນ :ໂຄງການ SMMR  

 

 

* 

ວິ ໄສທັດ: ການລະດົມຈິ ນຕະນາການ 

❑ ທົບທວນຂອບນະໂຍບາຍແຫື່ ງຊາດ ແລະ ສາກົນ 

❑ ການກໍານົດວິ ໄສທັດໄລຍະຍາວ ເພືື່ ອການພັດທະນາລະບົບການຂົນສົື່ ງພາກພ້ືນ 

❑ ເຕ້ົາໂຮມ ແລະ ຊຸກຍູ້ພາກສື່ ວນກື່ ຽວຂ້ອງຫ ັ ກໆ ເພືື່ ອການດໍ າເນີ ນງານຮື່ ວມກັນ 

ເປົ ້ າໝາຍ: ກໍານົດມາດຕະການເພືື່ ອຜັນຂະຫຍາຍວິ ໄສທັດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ 

❑ ຫ ີ ກລື່ ຽງບັນຫາ: ດ້ວຍການປະສົມປະສານການຂົນສົື່ ງ ກັບການວາງແຜນການນໍ າໃຊ້ທິື່ ດິ ນ 

❑ ຫ ີ ກລື່ ຽງບັນຫາ: ດ້ວຍການອໍ ານວຍການສະໜອງການບໍ ລິ ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງ ທີື່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ 

❑ ຫັນປື່ ຽນ: ສະໜອງການບໍ ລິ ການສາທາລະນະ ໃນລະດັບພາກພ້ືນ 

❑ ຫັນປື່ ຽນ: ຊູກຍູ້ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສົື່ ງແບບຕ້ັງໜ້າ 

❑ ປັບປຸງ: ຫ ຸ ດຜື່ ອນການສ້າງມົນລະພິດໂດຍຍານພາຫະນະ 

❑ ປັບປຸງ: ຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ຂອງຮູບແບບການຂົນສົື່ ງທີື່ ຍື ນຍົງ 

❑ ກໍານົດຕົວຊີ ້ ວັດ, ຂໍ ້ ມູນພ້ືນຖານ, ແລະ ຄາດໝາຍສໍ າລັບແຕື່ ລະມາດຕະການ 

❑ ກໍານົດສິື່ ງທີື່ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລ້ວເຫັນຜົນປະໂຫຍດໄວ ແລະ ປັດໄຈທີື່ ຈະເຮັດໃຫ້ມີ ການປື່ ຽນແປງດ້ານ
ບວກແບບວື່ ອງໄວ ສໍ າລັບທຸກປະເພດການຂົນສົື່ ງ. 

ຄາດໝາຍ: ກໍານົດເສ້ັນທາງເພືື່ ອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ 

❑ ກໍານົດຂອບເຂດຂອງແຜນແມື່ ບົດເມື ອງພາກພ້ືນຂະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ສາມາດບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ 

❑ ການປະເມີ ນຂອບເຂດໜ້າທີື່ ຮັບຜິດຊອບທຸກຢື່ າງ ທີື່ ຈໍ າເປັນເພືື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດ.  

❑ ສ້າງພ້ືນຖານດ້ານນິ ຕິກໍາ, ການປົກຄອງ, ແລະ ສ້າງຕ້ັງ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານການຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງໃຫຍື່  ເພືື່ ອຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດ 

❑ ສ້າງໂຄງຮື່ າງການຈັດຕ້ັງທີື່ ເປັນອົງການປົກຄອງ ທີື່ ຄຸ້ມຄອງພາກສື່ ວນກື່ ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ທີື່ ຈໍ າເປັນໃນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດ ທີື່ ບໍື່ ສາມາດປະສົມປະສານກັບລະບົບຂົນສົື່ ງຕົວເມື ອງໃຫຍື່ .  

❑ ປະສານງານກັບເພືື່ ອນຮື່ ວມງານ, ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ, ທີື່ ກໍາລັງເດີ ນເສ້ັນທາງດຽວກັນ ແລະ ມີ ເປົ ້ າໝາຍ
ຄ້າຍຄື ກັນ.  

❑ ສ້າງກົນໄກການຈັດສັນ ແລະ ລະດົມທ ນ ເພືື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນແມື່ ບົດ.  

❑ ເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ດໍ າເນີ ນກິດຈະການ, ອີ ງຕາມແຕື່ ລະສະຖານະ: ອົງກອນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, ພາກສື່ ວນເອກະລາດ, 
ນອກລະບົບ.  

❑ ສ້າງກົນໄກການປ ກສາຫາລື ກັບຜູ້ມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ, ຄະນະກໍາມະການທີື່ ປ ກສາ, ແລະ ວິ ທີ ການວາງແຜນຕົວເມື ອງ
ແບບຍື ນຍົງ (SUMP).  
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