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ຄູ່ ມ  ແນະນາໍ ສາໍລບັການພດັທະນາແຜນການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົໃນເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນໄດສ້າ້ງຂ ນ້ມາດວ້ຍ
ການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ສະໜບັສະໜນູໂດຍອງົການເພ ່ອການພດັທະນາສາກນົ ຂອງປະເທດ ເຢຍລະມນັ (GIZ) ໂດຍພາຍໃຕໂ້ຄງການຮ່ວມມ ດາ້ນວຊິາ
ການລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ເຢຍລະມນັ ເພ ່ອສົ່ ງເສມີການອອກແບບການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ສາໍລບັເຂດເມ ອງຂະໜາດກາງ 
ຂອງອາຊຽນ, ຊຶ່ ງກະຊວງການຮ່ວມມ ເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາ ຂອງ ເຢຍລະມນັ ເປນັຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ ກຸ່ມທີ່ປກຶສາ GFA   
GmbH  ຕາງໜາ້ GIZ.  
ຜນົຂອງການສກຶສາຄົນ້ຄົວ້າ, ການຕຄີວາມໝາຍ ແລະ ຂໍສ້ະຫ ຸບຕ່າງໆ ໃນຄູ່ ມ  ສະບບັນີ ້ ແມ່ນສາ້ງຂ ນ້ອງີຕາມຂໍມ້ນູທີ່ ເກບັກາໍໂດຍ 
GIZ, ບນັດາທີ່ປກຶສາ, ຄູ່ ຮ່ວມ, ແລະ ຜູປ້ະກອບສ່ວນ. ທງັໝດົນີບ້ໍ່ ໄດໝ້າຍຄວາມວ່າເປນັການສະແດງທດັສະນະ ແລະ ຈດຸຢ ນ 
ຂອງ GIZ  ຫ   ອາຊຽນ ຫ   ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ.  
GIZ ບໍ່ ຮບັປະກນັຄວາມແນ່ນອນຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນດາ້ນຂໍມ້ນູຂ່າວສານຂອງເອກະສານສະບບັນີ,້ ແລະ ຈະບໍ່ຮບັຜດິຊອບ
ກ່ຽວກບັຂໍມ້ນູຂໍຜ້ດິພາດ, ຂໍມ້ນູທີ່ຂາດຫາຍ ຫ   ການສູນເສຍທີ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກການນາໍໃຊເ້ອກະສານສະບບັນີ.້ 
 

ທຸກພາກສ່ວນສາມາດນໍາໃຊເ້ນ ອ້ໃນຂອງເອກະສານສະບບັນີແ້ບບເສລ ີແຕ່ຕອ້ງສະແດງຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ອາ້ງອງີເຖງິ ຊຶ່ ງຕອ້ງສົ່ ງໃຫ ້
ແກ່ພະແນກພວົພນັປະຊາຄມົ ຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ, ທີ່ ຈາກາຕາ. 
ຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັອາຊຽນ ແມ່ນສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດທ້ີ່ : www.asean.org 
ລຂິະສດິຂອງ ສະມາຄມົປະຊາຊາດ ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້(ອາຊຽນ) 2021.  
ສະຫງວນທຸດສດິ.  
 

http://www.asean.org/
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ລາຍຊ ່ ຄໍາສບັຫຍໍ ້
ADB ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ
ARSSLT ຍຸດທະສາດພາກພ ນ້ອາຊຽນກ່ຽວກບັການຂນົສົ່ ງທາງບກົແບບຍ ນຍງົ 
ASEAN ປະຊາຄມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້(ອາຊຽນ) 
ASI ຫ ກີເວັນ້-ຫນັປ່ຽນ-ປບັປຸງ 
ASUS ຍຸດທະສາດການຫນັເປນັຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົຂອງອາຊຽນ 
BAU ວຽກຕາມປກົກະຕ ິ
FUA ພ ນ້ທີ່ ໃຊງ້ານໃນຕວົເມ ອງ 
GHG ແກສ ເຮ ອນແກວ້  
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
IDB ທະນາຄານພດັທະນາລະຫວ່າງອະເມລກິາ 
ITS ລະບບົຂນົສົ່ ງອດັຊະລຍິະ 
KLTSP ແຜນຍຸດທະສາດການຂນົສົ່ ງ ກວົລາ ລໍາເປ ີ 
MER ການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ-ລາຍງານ 
MRV ການຕດິຕາມ-ລາຍງານ-ພສູິດ 
MYC ໝນູໃຊຕ້ວົເມ ອງຂອງທ່ານ 
MPAC ແຜນແມ່ບດົກ່ຽວກບັການເຊ ່ ອມຈອດອາຊຽນ 
OECD ອງົການເພ ່ ອການຮ່ວມມ  ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິ 
SDG ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ 
SUMP ແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ 
TOD ການພດັທະນາພ ນ້ທີ່ ທີ່ ມຸ່ງເນັນ້ການຂນົສົ່ ງ 
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ບົດນໍາ 
ກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕກີານຂນົສົ່ ງອາຊຽນ ຄັງ້ທ ີ27 (27th ATM) ທີ່ ຈດັຂ ນ້ໃນວນັທ ີ11 ພະຈກິ 2021 ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ 
ຖະແຫ ງການພະນມົເປນັ ວ່າດວ້ຍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ1. ຖະແຫ ງການສະບບັນີ ້ ໄດຢໍ້າ້ຄ ນເຖງິ
ຄວາມໝາຍໝັນ້ ແລະ ພນັທະພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ ເພ ່ ອການຫນັເປນັຕວົເມ ອງ, ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແບບຍ ນຍງົ, 
ພອ້ມທງັພນັທະອ ່ ນໆພາຍໃຕຍຸ້ດທະສາດການຫນັເປນັຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ຂອງອາຊຽນ ຊຶ່ ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປ ີ 2018 
ພາຍໃຕຂໍ້ລ້ເິລີ່ ມຂອງ ແຜນແມ່ບດົວ່າດວ້ຍການເຊ ່ ອມຕໍ່ ອາຊຽນ 2025 ພອ້ມທງັ ຍຸດທະສາດພາກພ ນ້ອາຊຽນ ເພ ່ ອການ
ຂນົສົ່ ງທາງບກົແບບຍ ນຍງົ, ຊຶ່ ງໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອາົໃນກອງປະຊຸມ ATM ຄັງ້ທ ີ24 ໃນວນັທ ີ8 ເດ ອນພະຈກິ 2018.  

ຖະແຫ ງການພະນມົເປນັ ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສໍາຄນັໃນການນໍາໃຊວ້ທິ ີ ຫ ກີລ່ຽງ-ຫນັປ່ຽນ-ປບັປຸງ ສໍາລບັວຽກວາງ
ແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົແລະ ເປນັຮູບປະທໍາຕວົຈງິ, ການປກົຄອງ, ແລະ ການບໍລຫິານ, ແລະ 
ເວົາ້ສະເພາະ ກຄໍ ການຫນັປ່ຽນໄປສູ່ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານສະອາດ (Cf. ແຜນຍຸດທະສາດການຂນົສົ່ ງກວົລາລໍາເປີ 2015), 
ແລະ, ເພ ່ ອຈດຸປະສງົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວທິກີານນີ,້ ກໄໍດຊຸ້ກຍູສ້ົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາ ແລະ ເຊ ່ ອມສານແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົ
ສ່ງົຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ (SUMP) ໃນລະດບັຊາດ, ຕວົເມ ອງໃຫຍ່ ແລະ ຕວົເມ ອງທົ່ ວໄປ. ຄູ່ມ ສໍາລບັ SUMP ສະບບັນີ ້
ສະໜອງຄໍາແນະນໍາ ເພ ່ ອນໍາໃຊເ້ປນັເຄ ່ ອງມ ວາງແຜນແບບຮ່ວມກນັ ເພ ່ ອແກໄ້ຂວຽກງານການອອກແບບ, ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ, ການລະດມົທນຶ, ແລະ ການຕດິຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ທີ່ ມີ
ລກັສະນະຊບັຊອ້ນ ໃນເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ.  

ນອກນັນ້, SUMP ກຈໍະປະກອບສ່ວນອນັສໍາຄນັຕໍ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອບການຟ ນ້ຟູອາຊຽນແບບຮອບດາ້ນ (ACRF), 
ເວົາ້ສະເພາະກຄໍ ຍຸດທະສາດລວມທ ີ5: ການກາ້ວໄປສູ່ອະນາຄດົທີ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ມຄີວາມທນົທານເພີ່ ມຂ ນ້, ໂດຍເນັນ້ໜກັໃສ່
ມາດຕະການສໍາຄນັເພ ່ ອຊຸກຍູກ້ານເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງແບບຕັງ້ໜາ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານສຂີຽວ, ພອ້ມທງັປບັປຸງ
ໂຄງລ່າງ ພ ນ້ຖານແລະການເຊ ່ ອມຕໍ່ ຊຶ່ ງເປນັໜຶ່ ງຂງົເຂດບູລມິະສດິຂອງແຜນແມ່ບດົເພ ່ ອສາ້ງປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນປ ີ
2025.  

ຂະບວນການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນການລງົທນຶດາ້ນເວລາ ແລະ ເຈດຈາໍນງົທີ່ ດ ີ ຕາງໜາ້ຜູ ້
ຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ໂດຍມຈີດຸປະສງົບນັລຸການວາງແຜນ, ການອອກແບບ ແລະ ການພດັທະນາໂຄງການລງົທນຶທີ່

ມຄຸີນນະພາບສູງ ແລະ ຮບັໃຊຫ້ າຍຈດຸປະສງົ. ການລງົທນຶໂດຍທີ່ ມກີານກະກຽມແບບຮອ້ບດາ້ນ ແລະ ຖີ່ ຖວ້ນຈະສາມາດສາ້ງ
ຜນົໄດຮ້ບັຫ າຍທີ່ ສຸດ ໂດຍການພດັທະນາໂຄງການລງົທນຶ ທີ່ ແທດເໝາະສໍາລບັຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍ, ມກີານເຫນັດເີຫນັພອ້ມ, 
ຖ ກສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຮບັຮອງເອາົໂດຍຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົ ຊຶ່ ງເປນັພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບວ່ອງໄວ 
ແລະ ມປີະສດິທພິາບສູງສຸດ.  

ການສາ້ງແຜນ SUMP ຂະໜາດໃຫຍ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມໂີຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ເພ ່ ອການປກົຄອງແບບມປີະສດິທພິາບ ໂດຍ
ຮບັປະກນັໃຫສ້ະທອ້ນເຖງິມຕິດິາ້ນເນ ອ້ໃນ ແລະ ດາ້ນພູມສາດ ຂອງລະບບົການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບ      
ທນັສະໄໝ. ບນົຈດິໃຈດັ່ ງກ່າວ. ຄູ່ມ ກ່ຽວກບັ SUMP ນີ ້ກໄໍດມ້ກີານສາ້ງ “ຊຸດເຄ ່ ອງມ ເພ ່ ອສາ້ງຄະນະບໍລຫິານການຂນົສົ່ ງ 
ຂອງເມ ອງໃຫຍ່(MTE)”, ຊຶ່ ງເປນັເອກະສານສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາການຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ

 

1 https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/phnom-penh-declaration-on-sustainable-urban-mobility.pdf 

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/phnom-penh-declaration-on-sustainable-urban-mobility.pdf
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ໃຫຍ່ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຫ າຍພາກສ່ວນ ແລະ ມລີກັສະນະຊບັຊອ້ນ. ເອກະສານຈາໍພວກນີມ້ຈີດຸປະສງົປບັປຸງການປະສມົປະສານ
ດາ້ນການຂນົສົ່ ງ ແລະ ການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ໃນອາຊຽນ.  
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ສະຫຼຸບຫຍໍື້ 
ໃນພາກພ ນ້ອາຊຽນ, ການເຕບີໂຕຂອງເຂດຕວົເມ ອງ ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ກດີການຂະຫຍາຍຕວົທາງກາຍະພາບຂອງບນັດາຕວົເມ ອງ 
ແລະ ລະບບົໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຕ່າງໆ. ໂດຍແນໃສ່ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກທີ່ ໃຊຮ່້ວມກນັ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທີ່ ຢູ່ອາໄສ, 
ທາງລດົໄຟ ແລະ ເສັນ້ທາງ, ພ ນ້ທີ່ ໃນຕວົເມ ອງທີ່ ໃຊງ້ານໃໝ່ ຈຶ່ ງເກດີຂຶນ້. ພ ນ້ທີ່ /ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເຫ ົ່ ານີ ້ຊຶ່ ງເກນີ
ຂອບເຂດການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ອໍານາດທາງເສດຖະກດິ; ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຜູສ້ນັຈອນໄປມາຈາໍ
ນວນຫ າຍ, ລະບບົຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງທີ່ ສະລບັສບັຊອ້ນ ແລະ ຫ າຍຊັນ້ ແລະບນັຫາການຂນົສົ່ ງຫ ກັ ເຮດັໃຫເ້ກດີບນັຫາທາ້ທາຍ 
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍສໍາລບັການວາງແຜນລະບບົການຂນົສົ່ ງຂອງພາກພ ນ້ທີ່ ໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ຍ ນຍງົ.   

ມອຸີປະສກັຫ າຍດາ້ນ ເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທາ້ທາຍເຫ ົ່ ານີ,້ ລວມເຖງິ ການຕດັສນິໃຈທີ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົໃນໂຄງສາ້ງ
ການຄຸມ້ຄອງຂອງເຂດແຄວນ້ທີ່ ຊບັຊອ້ນ, ການຈດັຫາເງນິທນຶສໍາລບັຂະບວນການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ແລະ ຄບົຊຸດ
ຍິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ແລະ ການບໍລກິານເພີ່ ມຕ ່ ມໃໝ່, ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ເຂັມ້ງວດ. ຂະບວນການວາງ
ແຜນແບບປະສມົປະສານ ສໍາລບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງໃນອາຊຽນ ຍງັມໜີອ້ຍ.  ຂໍ ້

ສງັເກດຄ  ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ບ່ໍເປນັໄປຕາມເກນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂັນ້ຕອນມາດຕະຖານ. ການວາງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນໄດ ້
ຮບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້ເປນັຢ່າງດ.ີ ພອ້ມນັນ້, ຫ າຍແຜນການ ກມໍຢູ່ີແລວ້, ແຕ່ວ່າບ່ໍໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຕມັສ່ວນ.ນອກຈາກນີ,້ 
ແຜນການ ແມ່ນມກັຈະຊໍາ້ຊອ້ນ, ບ່ໍທນັສະພາບການ ຫ   ຖ ກປ່ຽນແທນຍອ້ນສະພາບຕວົຈງິຂອງການພດັທະນາຕວົເມ ອງຢ່າງ
ວ່ອງໄວ.  

ອາຊຽນ ໄດກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍ ເພ ່ ອສາ້ງ “ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ຍ ນຍງົ” ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ສຸດກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ
ພາຍໃນພາກພ ນ້. ດັ່ ງນັນ້, ມຄີວາມຈາໍເປນັໃຫມ້ກີານປະສານງານເພ ່ ອນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີ, ການສະໜບັສະໜນູ ແບບ
ຮອບວຽນຊວີດິທີ່ ຄບົວງົຈອນຂອງບນັດາໂຄງການໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ, ລວມທງັ ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນບນັດາລດັອາຊຽນ
ດວ້ຍກນັ. ໃນຂະນະດຽວກນັ ກໍສ ບຕໍ່ ດໍາເນນີການປບັປຸງການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫດ້ຂີຶນ້ໄປຄຽງ
ຄູ່ກນັ. ເພ ່ ອປະຕບິດັຕາມແນວຄວາມຄດິທີ່ ໄດຮ້ບັການພສູິດແລວ້ໃນການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບ
ຍ ນຍງົອາດຈະເປນັວທິແີກໄ້ຂບນັຫາ ສໍາລບັໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງທີ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນໃນລະດບັເມ ອງ
ໃຫຍ່ໃນເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ ສາມາດສະໜບັສະໜນູເພ ່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດຕ້າມຈດຸປະສງົຂອງອາຊຽນ.   

ຄູ່ມ ແນະນໍານີ ້ໄດນໍ້າສະເໜກີານວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົຊຶ່ ງເປນັວທິກີານຍຸດທະສາດ ແລະ 
ປະສມົປະສານ ໂດຍແນໃສ່ ເພ ່ ອປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຄຸນນະພາບຊວີດິຜ່ານການຍກົລະດບັໄປສູ່ການເດນີທາງແລະ
ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ. ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົສາມາດຊ່ວຍໃຫເ້ມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ ສາ້ງເມ ອງ ແລະ ພາກພ ນ້ທີ່ ທີ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປ່ຽນແປງໂດຍ:  

• ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາແບບປະສມົປະສານ ຂອງທຸກຮູບແບບການຂນົສົ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາກມຸມມອງພາບລວມ, ຊຶ່ ງ 
ລວມທງັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບລວມກນັ, ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງສະເພາະ, ຮູບແບບການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງທີ່ ຫ າກຫ າຍ, ການຈລໍະຈອນທາງບກົ ແລະ ສະຖານທີ່ ຈອດລດົ, ແລະ ໂລຈສິຕກິໃນຕວົເມ ອງ.   

• ສົ່ ງເສມີລະບບົຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັທາງດາ້ນເສດຖະກດິໂດຍປະສານງານການວາງແຜນການ
ຂນົສົ່ ງ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດໃີຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.  
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• ແກໄ້ຂບນັຫາການເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ ສໍາລບັພ ນ້ທີ່ ໃຊງ້ານທງັໝດົ ແທນທີ່ ຈະເປນັສະເພາະແຕ່ເຂດເທດສະບານໃນຂອບ
ເຂດການບໍລຫິານ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງ SUMP ໄປຍງັເຂດຕວົເມ ອງໃຫຍ່ ຈາໍເປນັ
ຕອ້ງມກີານວາງແຜນຮ່ວມກນັຂອງເຂດເທດສະບານຕ່າງໆ ເພ ່ ອຊ່ວຍລະບຸບນັຫາທົ່ ວໄປຮ່ວມກນັ.  

• ຊ່ວຍບນັດາລດັຖະບານ ຈດັການກບັວກິດິການດາ້ນການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ໂດຍສະໜບັສະໜນູ   
ການວເິຄາະຕາມຄວາມເປນັຈງິຢ່າງຈງິຈງັ ແລະ ດວ້ຍເຫດນີ ້ຈ ຶ່ ງສາ້ງພ ນ້ຖານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເພ ່ ອບນັລຸໄດຕ້າມເປົາ້ໝາຍ
ດາ້ນສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ.  

• ແນໃສ່ ເພ ່ ອສາ້ງຕ ້ັງ້ກນົໄກການຮ່ວມມ ຂອງຫ າຍໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງພາຍໃນ   
ການວາງແຜນເຂດພ ນ້ທີ່  ແລະ ສົ່ ງເສມີການແລກປ່ຽນບດົຮຽນຢ່າງຫາ້ວຫນັກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສູງຂອງລດັຖະບານ, 
ພອ້ມທງັ ສາ້ງຕັງ້ກນົໄກການຮ່ວມມ ກບັພາກເອກະຊນົ.  

• ປບັປຸງຄວາມສາມາດໃນການກູເ້ງນິຈາກທະນາຄານຂອງໂຄງການໃນແຜນປະຕບິດັງານ ຜ່ານຂະບວນການວາງແຜນ 
ທີ່ ເປນັລະບບົ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຊຶ່ ງສາ້ງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ.້ 

• ນໍາໃຊວ້ທິກີານວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ມຍຸີດທະສາດການສ ່ ສານ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຈະແຈງ້ ເພ ່ ອໃຫ ້
ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປເປນັເຈົາ້ການໃນການວາງແຜນການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆທີ່ ຕນົສົ່ ງເສມີ.  

• ຈດັໃຫມ້ວີທິກີານທີ່ ເປນັລະບບົສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂໍມູ້ນ ເພ ່ ອໃຊເ້ປນັເຄ ່ ອງມ ໃນການວເິຄາະ, ຕດິຕາມ, 
ແລະ ຂໍມູ້ນສໍາລບັຜູມ້ອໍີານາດຕດັສນິໃຈ ແລະ ສາທາລະນະຊນົ. 

• ຍອມຮບັບນັຫາທາ້ທາຍຂອງການວາງແຜນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ບ່ໍແນ່ນອນ ໂດຍເນັນ້ໜກັການສາ້ງຕັງ້ ໂຄງສາ້ງການ 
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການສ ່ ສານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ, ພອ້ມທງັ ການສາ້ງຂະບວນການຕາມຄວາມເປນັຈງິຂອງການພດັທະນາ
ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການຕດິຕາມ.   

• ສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງຫ າຍຂັນ້ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັ
ລດັຖະບານຂັນ້ສູນກາງ ເພ ່ ອເຮດັໃຫຕ້ວົເມ ອງຕ່າງໆສາມາດຈດັການກບັບນັຫາທາ້ທາຍຂອງການເດນີທາງ ແລະ
ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ໃນຂະນະດຽວກນັ ກບໍນັລຸໄດຈ້ດຸປະສງົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ.  

ຄູ່ມ ແນະນໍາເຫ ົ່ ານີ ້ມຈີດຸປະສງົ (i) ເພ ່ ອລະບຸບນັຫາທາ້ທາຍຕ່າງໆໃນການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຂອງອາຊຽນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ແລະ (ii) ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຮູໃ້ນບນັດາຜູ ້
ປະຕບິດັ ເພ ່ ອປກຶສາຫາລ ເພີ່ ມຕ ່ ມກ່ຽວກບັເງ  ່ອນໄຂທີ່ ຕອ້ງມກ່ີອນ, ຄວາມສາມາດໃນການປະຕບິດັງານ, ແລະ ຂດີຄວາມ
ສາມາດ ເພ ່ ອດໍາເນນີການຂັນ້ຕອນການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ. ໃນນີ,້ ໄດມ້ກີານແນະນໍາ
ແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ຊຶ່ ງແບ່ງອອກເປນັສີ່   (4) ໄລຍະຂອງຂະບວນການວາງແຜນ, ຊຶ່ ງດດັສມົໃຫແ້ທດເໝາະກບັການປະຕບິດັຕວົ
ຈງິແລະຊບັພະຍາກອນໃນພາກພ ນ້ສໍາລບັການວາງແຜນ. ສໍາລບັແຕ່ລະໄລຍະ, ຄູ່ມ ແນະນໍາ ໄດຈ້ດັໃຫມ້ຄໍີານຍິາມທົ່ ວໄປ, 
ຕວົຢ່າງ, ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ,້ ການປະຕບິດັທີ່ ດສຸີດແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັຮູບແບບຕ່າງໆຂອງຂະບວນການວາງແຜນ, 
ໃນຂະນະດຽວກນັ ກພໍຈິາລະນາ ເຖງິສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂຂອງສະຖາບນັ, ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທີ່ ແຕກ
ຕ່າງກນັ.    
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ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົແມ່ນອງີໃສ່ການປະຕບິດັຕວົຈງິໃນການວາງແຜນທີ່ ມຢູ່ີສະເໝ ີ
ເພ ່ ອລເິລີ່ ມຂະບວນການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ທງັໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ຫ   ພາກພ ນ້. ກນົໄກການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ ຂອງ
ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ ຫ   ໂຄງສາ້ງການເຮດັວຽກຊົ່ ວຄາວ ອາດຈະສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ,້ ພດັທະນາເພີ່ ມຕ ່ ມ ແລະ ຄ່ອຍ
ເສມີຂະຫຍາຍອອກ. ໂດຍຂຶນ້ກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງການວາງແຜນຂອງທອ້ງຖິ່ ນຫ  ເຂດແຄວນ້ແລະເອກະສານການວາງແຜນ 
ທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ແຜນຂອງຂະແໜງການ, ຮູບແບບການວາງແຜນແບບໃໝ່ ຫ   ປບັປຸງໃໝ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຮ່ວມກນັ. ຜນົໄດ ້
ຮບັອາດຈະເປນັເອກະສານການວາງແຜນທີ່ ຄອບຄຸມໃໝ່ ເຊັ່ ນ ແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ 
(SUMP) ຫ   ຜະລດິຕະພນັຊ່ວຍເສມີໃຫແ້ກ່ແຜນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ (ເຊັ່ ນ ແຜນແມ່ບດົ).  

ຈດຸປະສງົຕະຫ ອດຂະບວນການວາງແຜນ ເພ ່ ອພດັທະນາ SUMP ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

1. ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້, ຜູກ້າໍນດົນະໂຍບາຍ ຄວນຕດັສນິໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ ເພ ່ ອກະກຽມ SUMP ຫ   ເພ ່ ອດໍາເນນີ      
ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົສໍາລບັຂອບເຂດທາງພູມສີາດທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ ຈາກນັນ້, 
ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້າ້ງໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານແລະໂຄງສາ້ງການເຮດັວຽກ,ແລະຄວນອະນຸມດັຮບັຮອງແຜນງານ 
ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ.  ເມ ່ ອໂຄງສາ້ງການເຮດັວຽກ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ແລວ້, ກດໍໍາເນນີການວເິຄາະສະພາບການ
ເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. ໄລຍະທໍາອດິ ແມ່ນສະຫ ຸບດວ້ຍການທບົທວນຄ ນຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ   
ສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ ແລະ ສະພາບການວາງແຜນ ແລະ ສະຫ ຸບບນັຫາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແລະ ໂອກາດ
ຕ່າງໆໃນຂງົເຂດການວາງແຜນ   SUMP ທີ່ ກາໍນດົໄວ.້   

2. ໃນໄລຍະທສີອງ, ກາໍນດົວໄິສທດັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງໃນອະນາຄດົ ໂດຍອງີໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ກ່ອນ
ໜາ້ນີ.້ ຜນົໄດຮ້ບັຕົນ້ຕໍ ແມ່ນ ວໄິສທດັທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ຍຸດທະສາດສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ, 
ຊຶ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຜນັຂະຫຍາຍກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຜູນໍ້າໃຊຕ້ົນ້ຕໍ. ສະຖານະການຈາໍລອງ
ແບບວຽກຕາມປກົກະຕ(ິBAU)ແລະທາງເລ ອກອ ່ ນໆທີ່ ມກີານດໍາເນນີງານໄລຍະສັນ້ແລະໄລຍະຍາວ ສາມາດນໍາໃຊ ້ 
ເພ ່ ອຊັ່ ງຊາທາງເລ ອກຕ່າງໆ. ພອ້ມນັນ້, ກປໍະເມນີສະຖານະການທາງເລ ອກທຽບກບັສະຖານະການສມົມຸດທີ່           
ເໝາະສມົທີ່ ສຸດ ເພ ່ ອບນັລຸໄດຕ້າມວໄິສທດັ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງ SUMP.   

3. ໃນໄລຍະທສີາມ, ຂະບວນການວາງແຜນ ປ່ຽນຈາກລະດບັຍຸດທະສາດ ມາເປນັລະດບັການປະຕບິດັງານ. ຈດຸສຸມ 
ແມ່ນສະຖານະການທີ່ ຄດັເລ ອກໄວ ້ ແລະ ມາດຕະການບູລມິະສດິ, ພອ້ມທງັ ຄໍາອະທບິາຍກ່ຽວກບັການຈດັການ
ດາ້ນການຕດິຕາມ. ມາດຕະການຕ່າງໆ ຈະຖ ກອະທບິາຍ ໃຫມ້ລີກັສະນະສະເພາະເຈາະຈງົທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປ
ໄດ ້ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມາດຕະການເຫ ົ່ ານັນ້ ໄດກ້າໍນດົຈະແຈງ້, ຄອບຄຸມ ແລະ ມກີານປະສານງານຢ່າງດ.ີ ໜາ້ວຽກ
ສໍາຄນັຂອງໄລຍະນີ ້ ແມ່ນການກາໍນດົກນົໄກທາງດາ້ນການເງນິ ພອ້ມທງັການລະບຸແຫ ່ ງເງນິທນຶ, ກະແສເງນິທນຶ 
ແລະ ການຄາດຄະເນ OPEX ແລະ CAPEX ທີ່ ຂັນ້ຕໍ່ າສຸດ ສໍາລບັ SUMP ທງັໝດົ ແລະ ດກີວ່າສໍາລບັແຕ່ລະ
ມາດຕະການບູລມິະສດິ. ຂັນ້ຕອນການວາງແຜນມາດຕະການ ສະຫ ຸບພອ້ມກບັການກະກຽມໄລຍະການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ແລະ ການຍ ່ ນ SUMP ໃຫແ້ກ່ຜູມ້ອໍີານາດຕດັສນິໃຈໃນໜ່ວຍງານທາງການເມ ອງທີ່ ມອໍີານາດຕດັສນິ, ຊຶ່ ງ
ຈາກນັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮອງປະກາດໃຊແ້ຜນດັ່ ງກ່າວ.  

4. ໄລຍະສຸດທາ້ຍ ສຸມໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ ການດໍາເນນີການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ SUMP, 
ພອ້ມດວ້ຍການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການສ ່ ສານຢ່າງເປນັລະບບົ. ໃນນີ,້ ກຄໍ ກບັການສົ່ ງມອບ
SUMP ໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານການວາງແຜນຂອງຂະແໜງການ ຊຶ່ ງກະກຽມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕ່າງໆຕາມ 
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ຂໍກ້າໍນດົຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂອງປະເທດ. ຄວນມກີານມອບໝາຍໃຫວ້ເິຄາະລວງເລກິເພີ່ ມຕ ່ ມ ເຊັ່ ນ ການສກຶສາ
ຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ແລະ ການກະກຽມການປະມູນສໍາລບັການວາງແຜນ ແລະ ມາດຕະການການກໍ່ ສາ້ງ. ການສາ້ງ
ລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແມ່ນອງົປະກອບພ ນ້ຖານສໍາຄນັຍິ່ ງຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງບໍລຫິານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.   

ການໂອນມອບວທິກີານໃນການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາ
ສະພາບຕວົຈງິຂອງໄລຍະເວລາການວາງແຜນສະເພາະ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບາງໄລຍະເວລາ ປະກດົວ່າມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກນັ
ຫ າຍກວ່າ ແລະ ອາດຈະຕອ້ງການເວລາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຫ າຍກວ່າໄລຍະອ ່ ນ. ຂະບວນການວາງແຜນນີ ້ຈະມຂີັນ້ຕອນທີ່

ຕອ້ງໄດດ້ດັສມົໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈງົກບັເຂດແຄວນ້ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດຈ້ດັບູລມິະສດິມາດ
ຕະການຕ່າງໆ ໂດຍອງີໃສ່ ການວາງແຜນ, ນະໂຍບາຍທີ່ ເປນັຮູບປະທໍາ ແລະ ສະພາບຕວົຈງິຂອງການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. 

ຄູ່ມ ແນະນໍານີ ້ ຈດັໃຫມ້ກີານສະຫ ຸບບນັຫາອຸປະສກັຕ່າງໆ ທີ່ ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນພວມປະເຊນີຢູ່ ເພ ່ ອ
ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ, ພອ້ມກບັຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ 
ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ 

1. ຍກົສູງຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັແນວຄວາມຄດິຂອງ SUMP ໃນລະດບັເມ ອງ ແລະ ລະດບັຊາດຂອງອາຊຽນ, ຊຶ່ ງໄດ ້
ຮບັການສະໜບັສະໜນູຜ່ານນະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແຫ່ງຊາດ (NUMP). 

2. ປະສານງານກບັການຄຸມ້ຄອງຫ າຍຂັນ້ຂອງ SUMP. 
3. ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງບນັດາສະຖາບນັ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ.  
4. ຮ່ວມມ  ແລະ ນໍາເອາົຂະແໜງຂນົສົ່ ງນອກລະບບົເຂົາ້ມາໃນຂະບວນການສາ້ງ SUMP.   
5. ໃຫພ້ຈິາລະນາຕ ່ ມກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດຕໍ່ ກບັຂະແໜງຂນົສົ່ ງ.  
6. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົແບບຂອງ SUMP ແລະ ບນັດາໂຄງການສາທດິ.   
7. ພຈິາລະນາຂະແໜງຂນົສົ່ ງນອກລະບບົທີ່ ມຢູ່ີ ໃນເວລາວາງແຜນ SUMP.  
8. ດໍາເນນີການວເິຄາະຕົນ້ທນຶ-ຜນົປະໂຫຍດກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP.  
9. ໃນກລໍະນເີກດີຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງກນັຂອງຖານຂໍມູ້ນ, ໃຫບູ້ລມິະສດິດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ກດົລະບຽບຢູ່ເໜ ອ 

ດາ້ນປະລມິານໃນຂະບວນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ.  
10. ພດັທະນາຊຸມຊນົການປະຕບິດັຕວົຈງິ ເພ ່ ອແລກປ່ຽນປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູ-້ເຕກັນກິ ຂອງບນັດາໜ່ວຍງານ

ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂັນ້ສູນກາງໃນອາຊຽນ.  
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1 ຈຸດປະສົງ 
ລດັສະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ ບນັດາລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມເລັ່ ງດ່ວນ ເພ ່ ອເຮດັໃຫກ້ານເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ
ຂອງເມ ອງ ແລະ ພາກພ ນ້ມຄີວາມຍ ນຍງົຍິ່ ງຂຶນ້, ເພ ່ ອການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ, ຄວາມສະເໝພີາບ, ຄວາມ
ປອດໄພ, ສຸຂະພາບ, ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຄູ່ມ ແນະນໍາເຫ ົ່ ານີ ້ແນໃສ່ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຮູສໍ້າລບັການວາງແຜນການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົແລະ ເພ ່ ອສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ປະຕບິດັຕວົຈງິກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິສາມາດດດັສມົໃຫ ້
ແທດເໝາະກບັເຂດເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນໄດແ້ນວໃດ  ສໍາລບັບນັຫາທາ້ທາຍຮ່ວມກນັຂອງການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງທົ່ ວໄປ ຊຶ່ ງແບ່ງອອກເປນັເຂດເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດກາງຂອງອາຊຽນ2. 

ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົແມ່ນຂັນ້ຕອນອງີໃສ່ນຍິາມຄໍາສບັຂອງຈດຸປະສງົທົ່ ວໄປ ແລະ 
ນໍາໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ການວາງແຜນຮ່ວມກນັ ເພ ່ ອຈດັການກບັບນັຫາການອອກແບບ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການສະໜບັສະໜນູເງນິ
ທນຶ, ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. ວທິກີານວາງ
ແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງນີ ້ ແມ່ນຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງສໍາເລດັຜນົໃນຫ າຍສະພາບການຕາມຂະໜາດຕ່າງໆທີ່ ຫ າກ
ຫ າຍ, ໃນຂອບເຂດວງົກວາ້ງຂອງເມ ອງແລະພາກພ ນ້ໃນສະຫະພາບເອຣີບົແລະໃນທົ່ ວໂລກ. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງການນໍາໃຊ ້
ທີ່ ສໍາເລດັຜນົຂອງແນວທາງແຜນ SUMP ໃຫເ້ຫນັວ່າ ຍງັສາມາດນໍາໃຊໄ້ດໃ້ນພາກພ ນ້ອາຊຽນ. ຈດຸແຂງຂອງການວາງແຜນ 
ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົແມ່ນການວາງແຜນທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ແລະ 
ຄວາມຢ ດຢຸ່ນຂອງຂະບວນການວາງແຜນ, ຊຶ່ ງເຮດັໃຫສ້າມາດດດັສມົໃສ່ກບັສະພາບການ ແລະ ລະດບັຂອງການວາງແຜນທີ່

ແຕກຕ່າງກນັ. ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົຕອ້ງການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ຂດີ
ຄວາມສາມາດ, ແຕ່ກມໍຜີນົຕອບແທນທີ່ ໄດຮ້ບັ ເນ ່ ອງຈາກ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດຢ່າງຫ ວງຫ າຍສໍາລບັທຸກພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໃນເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ.  

ຄູ່ມ ແນະນໍາ ເລີ່ ມຕົນ້ຈາກການວເິຄາະບນັຫາທາ້ທາຍຂອງການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງຂອງອາຊຽນ ແລະ ຂໍມູ້ນ
ພ ນ້ຖານດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງອາຊຽນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ (ບດົທ ີ2). ຈາກນັນ້
, ກມໍກີານສະຫ ຸບກ່ຽວກບັການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ, ໂດຍຕົນ້ຕໍສຸມໃສ່ ໂອກາດຕ່າງໆ 
ເພ ່ ອເອາົຊະນະບນັຫາທາ້ທາຍທົ່ ວໄປໃນການວາງແຜນສໍາລບັເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ(ບດົທ ີ3). ໃນບດົສຸດ
ທາ້ຍ, ເອກະສານນີ ້ ໄດລ້ະບຸແນວທາງຂອງ SUMP ທີ່ ມກີານດດັສມົໃຫແ້ທດເໝາະສໍາລບັ ອາຊຽນ, ຊຶ່ ງດດັປບັໃຫເ້ຂົາ້ກບັ
ການປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງການວາງແຜນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມໃີນປດັຈບຸນັໃນພາກພ ນ້ (ບດົທ ີ4). ໃນຄູ່ມ ແນະນໍາເຫ ົ່ ານີ,້ 
ໄດນໍ້າສະເໜກີານປະຕບິດັຕວົຈງິດາ້ນການວາງແຜນຂອງສາກນົ (ໃຫເ້ບິ່ ງໃນກ່ອງ), ຊຶ່ ງເປນັກລໍະນຕີວົຢ່າງ ວທິກີານຂອງເມ ອງ 
ແລະ ພາກພ ນ້ອ ່ ນໆທີ່ ໄດດໍ້າເນນີການຈດັການຄຸມ້ຄອງບນັຫາທາ້ທາຍຂອງ SUMP ແລະ ໃຊຄ້ ກບັຂໍມູ້ນປອ້ນເຂົາ້ ແລະ ແຮງ
ບນັດານໃຈ ສໍາລບັເມ ອງຕ່າງໆ ແລະ ລດັຖະບານຂອງອາຊຽນ.  

 

 

2  ຄູ່ ມ  ແນະນໍາເຫ ົ່ ານີ ້ຖ ກພດັທະນາຂຶນ້ ໂດຍໜ່ວຍງານການຂນົສົ່ ງທາງບກົຂອງອາຊຽນ (LTWG), ໂດຍໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກອງົການ GIZ ພາຍໃຕ ້ການຮ່ວມມ 
ລະຫວ່າງອາຊຽນ-ເຢຍລະມນັກ່ຽວກບັການອອກແບບການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ແບບຍ ຍງົ ໃນ ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດກາງຂອງອາຊຽນ (“SMMR”). ຄູ່ ມ  ແນະ
ນໍາ ບໍ່ ແມ່ນເອກະສານພນັທະຜູກມດັ ແລະ ສາມາດປບັປຸງ ໂດຍບນັດາລດັສະມາຊກິອາຊຽນ ເພ ່ ອໃຫ ້LTWG ພຈິາລະນາ, ຕາມຄວາມຈາໍເປນັ.   
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2 ການວາງແຜນການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງຂອງ

ເມືອງແບບຍືນຍົງໃນອາຊຽນ  

2.1 ສະພາບລວມບນັຫາທ້າທາຍຂອງການເດນີທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງຂອງ

ເມືອງອາຊຽນ 

ບັນຫາທ້າທາຍສໍາລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ລະບົບການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

ຫ າຍເມ ອງໃນອາຊຽນ ປະເຊນີກບັການຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ເກດີຈາກການຫນັເຂົາ້ສູ່ຕວົເມ ອງ ເນ ່ ອງຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງ
ປະຊາກອນໃນເມ ອງ. ການເຕີບິໂຕຂອງປະຊາກອນໃນລດັສະມາຊກິອາຊຽນ ເກ ອບວ່າສອງເທົ່ າຈາກ 355.1 ລາ້ນຄນົ ມາເປນັ 
649.1 ລາ້ນຄນົ ໃນລະຫວ່າງປ ີ 1980 ແລະ 2018 (ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2019), ແລະ ມກີານຄາດຄະເນວ່າ ຈະເພີ່ ມຂຶນ້
ຮອດ 741 ລາ້ນຄນົພາຍໃນປ ີ2035 (ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2013). ຫ າຍກວ່າໜຶ່ ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນອາໄສຢູ່
ໃນຕວົເມ ອງແລວ້, ໃນຂະນະທີ່  ຍງັມອີກີຫ າຍກວ່າ 90 ລາ້ນຄນົ ຄາດວ່າ ຈະຍກົຍາ້ຍເຂົາ້ມາໃນຕວົເມ ອງພາຍໃນປ ີ2030 
ເພ ່ ອຊອກຫາໂອກາດໃນການເຮດັວຽກທີ່ ດກີວ່າ (Woetzel et al., 2014). ເນ ່ ອງຈາກ ຈດຸສຸມຂອງກດິຈະກາໍທີ່

ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວ່ອງໄວໃນຕວົເມ ອງຕ່າງໆ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລບັທີ່ ພກັອາໄສໃນຕວົເມ ອງ ກເໍພີ່ ມຂຶນ້. ບນັຫາດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຊຸກຍູ ້
ໃຫຜູ້ຄ້ນົຍາ້ຍໄປອາໄສຢູ່ເຂດນອກເມ ອງ ແລະ ເຮດັໃຫຕ້ວົເມ ອງຂະຫຍາຍຕວົ, ພອ້ມທງັ ຜູສ້ນັຈອນໄປ-ມາລະຫວ່າງເຂດ
ນອກເມ ອງ ແລະ ສູນກາງຂອງຕວົເມ ອງກເໍພີ່ ມຂຶນ້ເຊັ່ ນກນັ.   

ລະບບົການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງໃນເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ ສ່ວນໃຫຍ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ
ດາ້ນການຂນົສົ່ ງທີ່ ຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂຶນ້. ໃນຫ າຍເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ ເກ ອບວ່າຈະບ່ໍຄອບ
ຄຸມເຂດໃນຕວົເມ ອງ ແລະ ຈດັໃຫມ້ກີານບໍລກິານໃນລະດບັຕໍ່ າ; ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພ ່ ອການຂີ່ ລດົຖບີ ແລະ 
ຍ່າງ ມກັຈະມຄຸີນນະພາບຕໍ່ າ.  ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເມ ອງ ແລະ ການບ່ໍມທີາງເລ ອກໃນການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົທີ່ ໜາ້ດງຶດູດ
ໃຈ ເຮດັໃຫກ້ານຂນົສົ່ ງຫນັໄປໃຊລ້ດົສ່ວນຕວົເພີ່ ມຂຶນ້. ຕວົເລກພາຫະນະສ່ວນຕວົ ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ 3.2 % ຕໍ່ ປ ີ ຈາກປ ີ
2005 ຫາປ ີ2015 ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະເຕບີໂຕເພີ່ ມຕ ່ ມໃນຊຸມປຕີໍ່ ໜາ້ (PWC, 2015; OECD 2019).  

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເມ ອງ ແລະ ລະບບົການຂນົສົ່ ງທີ່ ມຂີດີຄວາມສາມາດຕໍ່ າ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມແອອດັໃນການຈລໍະຈອນ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຊຶ່ ງເປນັອນັຕະລາຍຕໍ່ ເສດຖະກດິ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ເມ ອງໃຫຍ່ ເຊັ່ ນ ມະນລີາ, ກາຈາຕາ ແລະ 
ບາງກອກ ກປໍະສບົບນັຫາການຈລໍະຈອນຕດິຂດັມາຫ າຍປ.ີ ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດກາງ ອາດຈະປະເຊນີບນັຫາຄ ກນັ ຖາ້ຫາກ 
ຍງັສ ບຕໍ່ ການເຕບີໂຕຕາມທີ່ ຄາດຄະເນໄວ.້ ໃນປີ 2019, ເມ ອງມະນລີາ, ປະເທດ ຟລີບິປນິ ຖ ກຮບັຮູວ່້າ ເປນັຕວົເມ ອງທີ່ ມີ
ຄວາມແອອດັທີ່ ສຸດອນັດບັສອງໃນໂລກ. ເມ ອງຈາກາຕາ ແລະ ບາງກອກ ຖ ກຈດັອນັດບັເປນັທ ີ 10 ແລະ 11 (Tomtom 
International, 2019), ໃນກລໍະນທີີ່ ຜູສ້ນັຈອນໄປມາ ໃຊເ້ວລາປະມານ 64 ຊົ່ ວໂມງໃນການຈລໍະຈອນຕໍ່ ປໃີນເມ ອງໃຫຍ່
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ເຫ ົ່ ານີ ້(ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2018)3. ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB) ຄາດວ່າ ຄວາມແອອດັຂອງເສັນ້ທາງເຮດັໃຫເ້ກດີຄ່າ
ໃຊຈ່້າຍໃນເສດຖະກດິຂອງພາກພ ນ້ອາຊ ີປະມານ 2 ເຖງິ 5 % ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນເບ ອ້ງຕົນ້ (GDP) ໃນ
ທຸກປ ີ ຍອ້ນເວລາທີ່ ສູນເສຍໄປ ແລະ ຕົນ້ທນຶຂອງການຂນົສົ່ ງທີ່ ສູງຂຶນ້. ໂດຍການສະແດງໃຫເ້ຫນັພາບ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັເວລາທງັໝດົຂອງການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງຕ່າງໆຂອງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ປດັຈບຸນັ ຄາດວ່າຢູ່ທີ່  
IDR 4980 ຕ  ້(US$37 ຕ )້ ຕໍ່ ປ.ີ ຕວົເລກນີ ້ອາດຈະເພີ່ ມຂຶນ້ ເກນີກວ່າ 41 % ພາຍໃນປ ີ2020 (ADB, ດັ່ ງທີ່ ອາ້ງອງີໄວ ້
ໃນ ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2018).  ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດແລະຄວາມແອອດັ ສົ່ ງຜນົກະທບົ ບ່ໍພຽງແຕ່ສະພາບແວດລອ້ມ, ແຕ່
ຍງັສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົອກີດວ້ຍ. ໃນປ ີ2018, ປະມານ 200.000 ຄນົຕາຍກ່ອນໄວສມົຄວນ ຍອ້ນມນົ
ລະພດິທາງອາກາດໃນບນັດາປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ.້ ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ສໍາລບັມນົລະພດິທາງອາກາດທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຜາົໄໝນໍ້າ້ມນັ ໂດຍສະເລ່ຍ 2.2% ຂອງ GDP ຂອງບນັດາປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ຊຶ່ ງສູງເຖງິ 
4 % ຂອງ GDP ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ (Greenpeace, 2020). 

ບັນຫາທ້າທາຍໃນຂະບວນການວາງແຜນການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງຂອງເມືອງ 

ໃນເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ສ່ວນຫ າຍ ໃນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ປະເຊນີໜາ້ກບັບນັຫາທາ້ທາຍຕ່າງໆຢ່າງສໍາຄນັ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ. ໃນບນັດາແຜນແມ່ບດົ, ASEAN ໄດລ້ະບຸ ສາມ
ອຸປະສກັຮ່ວມກນັຕົນ້ຕໍຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງໃນບນັດາລດັອາຊຽນ ຊຶ່ ງລວມມ:ີ  

• ອຸປະສັກໃນການຕັດສິນໃຈ (ຂາດການຮ່ວມມ  ແລະ ແບ່ງປນັຂໍມູ້ນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ, ພາລະບດົບາດ
ທບັຊອ້ນກນັ ແລະ ຂາດການລະບຸບູລມິະສດິຂອງໂຄງການ). 

• ອຸປະສັກທາງດ້ານການເງິນ (ຂດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນງບົປະມານທີ່ ຈາໍກດັ, ຂາດຜນົຕອບແທນຕໍ່ ການລງົທນຶ
ທີ່  
ໜາ້ດງຶດູດໃຈຢ່າງພຽງພໍ ເພ ່ ອຊຸກຍູໃ້ຫນ້ກັລງົທນຶເຂົາ້ມາ, ແລະ ຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງເງນິທນຶທີ່ ເປນັທາງເລ ອກ). 

• ອຸປະສັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (ຂາດການວາງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເພ ່ ອຮອງຮບັການນໍາ
ໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຂາດ ຂດີຄວາມສາມາດໃນດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຊ່ຽວຊານດາ້ນເຕກັນກິ ຫ   
ເອກະສານຕ່າງໆ, ແລະ ຂາດການປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົ) (ກອງ
ເລຂາອາຊຽນ, 2016; ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2018; ໂຄງການ SMMR, 2019).  

ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ໃຫຄໍ້າປກຶສາ ແມ່ນບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັຢ່າງເຕມັສ່ວນເລ ອ້ຍໆ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຂັນ້
ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່. ມບີາງແນວທາງການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ສໍາລບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການວາງ
ແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແລະ ກມໍກັຈະເປນັຂະບວນການວາງແຜນທີ່ ບ່ໍເປນັລະບບົເລ ອ້ຍໆ. ໃນຂະນະທີ່  ການວາງ
ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້ເປນັຢ່າງດ.ີ ພອ້ມນັນ້, ຫ າຍແຜນການ ກມໍຢູ່ີແລວ້, ແຕ່ວ່າ ບ່ໍໄດຈ້ດັຕັງ້

 

3 ດດັຊະນກີານຈລໍະຈອນທີ່ ສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫ ້ໂດຍອງົການ Tomtom International ກວມເອາົ 416 ຕວົເມ ອງໃນ 57 ປະເທດ 
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ 

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
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ປະຕບິດັຢ່າງເຕມັສ່ວນ. ນອກຈາກນີ,້ ແຜນ ແມ່ນມກັຈະຊໍາ້ຊອ້ນ, ບ່ໍທນັສະພາບການ ຫ   ຖ ກປ່ຽນແທນຍອ້ນສະພາບຕວົຈງິ
ຂອງການພດັທະນາຕວົເມ ອງຢ່າງວ່ອງໄວ. 

2.2 ພາບລວມຂອງບນັດານະໂຍບາຍຂອງອາຊຽນທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການ

ເດີນທາງ ແລະຂົນສົົ່ງຂອງເມືອງ 

ອາຊຽນ ໄດກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍສໍາລບັການພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສ່ງົແບບຍ ນຍງົ, ໂດຍການເຜຍີແຜ່ເອກະສານຫ າຍ
ສະບບັ ເພ ່ ອເອາົຊະນະບນັຫາທາ້ທາຍຫ າຍດາ້ນໃນການພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ການຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້
ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ພນັທະຂອງອາຊຽນໃນການປບັປຸງບນັຫາຄວາມຍ ນຍງົ ພອ້ມທງັ ຄຸນນະພາບຂອງການວາງແຜນການ
ເດນີທາງແລະ ຂນົສົ່ ງ, ການເຊ ່ ອມຈອດ, ແລະ ປະສດິທຜິນົທາງເສດຖະກດິໃນຂະແໜງການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ.   

ເອກະສານຄູ່ມ ແນະນໍາຫ ກັສໍາລບັລດັສະມາຊກິອາຊຽນກ່ຽວກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ແມ່ນ ແຜນ
ແມ່ບດົກ່ຽວກບັການເຊ ່ ອມຈອດອາຊຽນ (MPAC 2025), ຊຶ່ ງເປນັເອກະສານກວມເອາົຫ າຍປ,ີ ສຸມໃສ່ບນັດາໂຄງການ, 
ທົ່ ວທງັເສາົຄໍາ້ຕ່າງໆ ແລະ ນະໂຍບາຍທົ່ ວທງັຂະແໜງການຕ່າງໆ. MPAC 2025 ຕອ້ງປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການບນັລຸເຖງິ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນການເມ ອງ, ສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ-ວດັທະນະທໍາຂອງປະຊາຄມົອາຊຽນ 
ຜ່ານຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດຫາ້ດາ້ນ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ຍ ນຍງົ, ນະວດັຕະກາໍດຈີຕີອນ, ໂລຈສິຈກິທີ່ ໂລ່ງລ່ຽນ, 
ຄວາມເປນັເລດີທາງດາ້ນລະບຽບການ, ແລະ ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງປະຊາຊນົ4 (ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2016). ພອ້ມ
ນັນ້, ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ຍງັໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນຍຸດທະສາດການຂນົສົ່ ງອາຊຽນ 2026-2025 / ແຜນຍຸດ
ທະສາດການຂນົສົ່ ງ ກວົລາລໍາເປ ີ(KLTSP) ພາຍໃຕກ້ານຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ.  

ຈດຸປະສງົ ເພ ່ ອສາ້ງຕັງ້ “ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ຍ ນຍງົ” ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງຫ າຍທີ່ ສຸດສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ.  
ເປົາ້ໝາຍ ແມ່ນແນໃສ່ການປະສານສມົທບົຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີ ເພ ່ ອສົ່ ງມອບການຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູທົ່ ວທງັຮອບວຽນ
ຊວີດິບນັດາໂຄງການໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານໃນພາກພ ນ້ອາຊຽນຢ່າງເຕມັສ່ວນ, ລວມທງັ ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້
ລະຫວ່າງບນັດາລດັອາຊຽນດວ້ຍກນັ. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ກສໍ ບຕໍ່ ປບັປຸງການຈະເລນີເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ 
ແລະ ປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິໃຫດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້ (ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2016). ເພ ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ5  ຂອງ “ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ຍ ນ
ຍງົ”, KLTSP ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ ເພ ່ ອປບັປຸງການນໍາໃຊປ້ະສບົການຕ່າງໆ, ບນັດາໂຄງການ ແລະ ຄວາມຮູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ
ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ, ທ່າມກາງຮູບແບບການຂນົສົ່ ງອ ່ ນໆ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ເອກະສານເພີ່ ມຕ ່ ມສອງສະບບັ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນ 
ຍຸດທະສາດພາກພ ນ້ອາຊຽນກ່ຽວກບັການຂນົສົ່ ງທາງບກົແບບຍ ນຍງົ (ARSSLT) ແລະ ຍຸດທະສາດການຫນັເປນັຕວົເມ ອງ
ແບບຍ ນຍງົຂອງອາຊຽນ (ASUS, 2018) ຍງັປະກອບສ່ວນຢ່າງສໍາເລດັຜນົເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ MPAC 2025.  

 

4 ໃນບໍລບິດົນີ,້ ຄໍາສບັນີ ້ໝາຍເຖງິ ການເຂົາ້-ອອກເມ ອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. 
5 ຍຸດທະສາດໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ຍ  ນຍງົ ປະກອບດວ້ຍສາມຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດຕົນ້ຕໍ ຄ : 1) ເພີ່ ມການລງົທນຶ ຂອງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົເຂົາ້ໃນໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານໃນ
ແຕ່ລະລດັສະມາຊກິອາຊຽນ; 2) ປບັປຸງຢ່າງຫ ວງຫ າຍດາ້ນການປະເມນີຜນົ ແລະ ການແບ່ງປນັການປະຕບິດັທີ່ ດສຸີດກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພາບໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານໃນອາຊຽນ; 3) 
ເພີ່ ມການໃຊງ້ານໃນໂມເດວຂອງການຫນັເປນັຕວົເມ ອງອດັຊະລຍິະທົ່ ວທງັພາກພ ນ້ອາຊຽນ (ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2016). 
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KLTSP ໃນຖານະເປນັແຜນຍຸດທະສາດການຂນົສົ່ ງອາຊຽນ 2016-2025 ແມ່ນຍຸດທະສາດສໍາລບັໂຄງການ-ສະເພາະໃນ
ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ ເພ ່ ອບນັລຸໄດເ້ຖງິເປົາ້ໝາຍຂອງການເຊ ່ ອມຈອດພາກພ ນ້ພາຍໃຕ ້ MPAC 2025 ແລະ ປະຊາຄມົ
ເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) 2025. KLTSP ສຸມໃສ່ຫາ້ກຸ່ມວຽກຕາມຫວົຂໍຄ້ : ການຂນົສົ່ ງທາງອາກາດ, ການຂນົສົ່ ງ
ທາງບກົ, ການຂນົສົ່ ງທາງທະເລ, ການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ, ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການຂນົສົ່ ງ. ແຜນໄດຖ້ ກ
ພດັທະນາຂຶນ້ ຜ່ານການປກຶສາຫາລ  ແລະ ການປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຈາກກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານທງັໝດົ, ພອ້ມທງັ 
ໜ່ວຍງານຍ່ອຍພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກອງປະຊຸມຂັນ້ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອາວຸໂສຂະແໜງຂນົສົ່ ງ (STOM) (ກອງເລຂາ
ອາຊຽນ, 2015). ການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາຍຸດທະສາດ KLTSP, ຊຶ່ ງຈດັໃຫມ້ຂີອບວຽກນະໂຍບາຍພາກ
ພ ນ້ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ, ເຊັ່ ນ ຮູບແບບການຂນົສົ່ ງໃຊສ້ານກາກບອນຕໍ່ າ, ການລເິລີ່ ມການຂນົສົ່ ງທີ່

ປະຢດັພະລງັງານ ແລະ ເປນັມດິຕໍ່ ຜູຊ້ມົໃຊ,້ ແລະ ການປະສມົປະສານການວາງແຜນດາ້ນການຂນົສົ່ ງ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ. 
ພອ້ມນັນ້, ແນວທາງ “ຫ ກີເວັນ້-ຫນັປ່ຽນ-ປບັປຸງ”(ASI)ຖ ກສົ່ ງເສມີໃຫນໍ້າໃຊ ້ໃນຖານະເປນັປດັໄຈຫ ກັ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູ 
ການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົໃນບນັດາລດັສະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ ລະດບັພາກພ ນ້.   

ຍຸດທະສາດພາກພ ນ້ອາຊຽນກ່ຽວກບັການຂນົສົ່ ງທາງບກົແບບຍ ນຍງົ (ARSSLT), ຊຶ່ ງສາ້ງຂຶນ້ ໂດຍໜ່ວຍງານການຂນົສົ່ ງ
ທາງບກົອາຊຽນ ແລະ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການ GIZ, ແມ່ນສຸມໃສ່ການຂນົສົ່ ງທາງບກົແບບຍ ນຍງົ. 
ARSSLT ຄວນເລັ່ ງລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ KLTSP ແລະ ສະໜບັສະໜນູລດັສະມາຊກິອາຊຽນ ເພ ່ ອບນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍ
ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDG) ຂອງພວກເຂາົ. ພອ້ມນັນ້, ຍຸດທະສາດນີ ້ຍງັໄດລ້ະບຸເຖງິຄາດໝາຍຂອງ AEC ແລະ ເສາົ
ຄໍາ້ອ ່ ນໆຂອງປະຊາຄມົ, ເຊັ່ ນ ປະຊາຄມົສງັຄມົ-ວດັທະນະທໍາອາຊຽນ (ASCC), ໂດຍສະເພາະ ໃນຂງົເຂດພະລງັງານ, ການ
ເຊ ່ ອມຈອດ, ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ວທິະຍາສາດແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ(ກອງເລຂາອາຊຽນ, 
2019). ໃນຂະນະທີ່  KLTSP ເນັນ້ໜກັໃນວງົກວາ້ງທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ARSSLT ແມ່ນສະເພາະເຈາະຈງົໃສ່ແຜນປະຕບິດັ
ງານແຫ່ງຊາດ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຊຸດຫ ກັການສໍາລບັການສາ້ງນະໂຍບາຍການຂນົສົ່ ງ, ເຊັ່ ນ ແນວທາງ “ຫ ກີເວັນ້-ຫນັປ່ຽນ-
ປບັປຸງ”, ການວາງແຜນການຂນົສົ່ ງທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ປະຊາຊນົ, ການປະສມົປະສານການວາງແຜນດາ້ນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ 
ການຂນົສົ່ ງ, ການນໍາໃຊພ້າຫະນະທີ່ ເປນັມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະ ການສົ່ ງເສມີແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ
ແບບຍ ນຍງົ (ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2019, ໜາ້ 24-26).  

ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃຕຂ້ອບເຂດຂອງແນວຄດິລເິລີ່ ມທີ່ ສໍາຄນັຂອງ “ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ຍ ນຍງົ” ໃນ MPAC 
ແມ່ນ ຍຸດທະສາດການຫນັເປນັຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົຂອງອາຊຽນ (ASUS). ASUS ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດທີ່ ຊ່ວຍ
ໃຫບ້ນັດາລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນໃນອາຊຽນ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມຄ ບໜາ້ໃນດາ້ນການຫນັເປນັຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະພາບ. ເອກະສານນີ ້ ສຸມໃສ່ຫກົຂງົເຂດຄ : ພນົລະເມ ອງ ແລະ ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ 
ຊວີດິການເປນັຢູ່ທີ່ ດ,ີ ຄວາມໝັນ້ຄງົປອດໄພ, ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ນະວດັຕະກາໍ, ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ສາ້ງຂຶນ້, ແລະ ສະພາບ
ແວດລອ້ມທີ່ ມຄຸີນນະພາບ (ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2018). ຂອບວຽກ “ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ສາ້ງຂຶນ້” ແມ່ນແນໃສ່ ການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແລະ ຄວາມສາມາດປບັຕວົຂອງຕວົເມ ອງ. ໃນນີ,້ ມເີປົາ້ໝາຍ ເພ ່ ອສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງລະບບົການຂນົສົ່ ງທີ່ ວ່ອງໄວ
ຂອງລດົເມ (BRT) ແລະ ປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານການຈລໍະຈອນໃນບນັດາຕວົເມ ອງ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຂອບ
ວຽກນີ ້ ຍງັສອດຄ່ອງໄປໃນທດິທາງດຽວກນັກບັຂອບວຽກການຫນັເປນັຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົທີ່ ມຢູ່ີ ເຊັ່ ນ ແຜນງານການເຕບີ
ໂຕສຂີຽວຂອງຕວົເມ ອງ ສໍາລບັອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ໂດຍ OECD, ແຜນງານຕວົເມ ອງທີ່ ພວມຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຍ ນ
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ຍງົ ໂດຍ IDB, ຕວົຊີວ້ດັຖານຂໍມູ້ນຕວົເມ ອງ ໂດຍ ADB ແລະ ດດັຊະນຄີວາມຈະເລນີຂອງຕວົເມ ອງ ໂດຍ UN-Habitat 
III (ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2018).  

ສະພາບລວມຂອງບນັດານະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງທງັໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ຜ່ານມາ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 
ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ (SUMP) ແມ່ນສອດຄ່ອງ
ໄປໃນທດິທາງດຽວກບັບນັດາຍຸດທະສາດການຂນົສົ່ ງທີ່ ມຢູ່ີໃນປດັຈບຸນັ (ເຊັ່ ນ KLSTP, ARSSLT, ແລະ ASUS). 
SUMP ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງ “ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ຍ ນຍງົ” ໃນຖານະເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ 
MPAC 2025 ໄດແ້ນວໃດນັນ້ ແມ່ນຈະໄດອ້ະທບິາຍເພີ່ ມຕ ່ ມໃນບດົທ ີ3 ແລະ 4. 
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3 ແຜນການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງຂອງເມືອງແບບຍືນ

ຍົງ (SUMP) ແມູ່ນຫຍັງ? 
ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ6 ແມ່ນແນວທາງທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດ ແລະ ປະສມົປະສານການ
ວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ຊຶ່ ງປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນດາ້ນຄວາມສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ແລະ ຄຸນນະພາບຊວີດິ
ທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ຜ່ານການຍກົລະດບັສູ່ການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ. ແນວທາງດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນສະໜບັສະໜນູການ
ຕດັສນິໃຈໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນແທຈ້ງິຕາມວໄິສທດັໄລຍະຍາວ. ສິ່ ງນີ ້ ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານປະເມນີຜນົຢ່າງຖີ່ ຖວ້ນກ່ຽວກບັ
ສະພາບຕວົຈງິທີ່ ເປນັຢູ່ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນອະນາຄດົ, ວໄິສທດັຮ່ວມກນັກບັ ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ, ແລະ ຊຸດຂອງມາດຕະການ
ທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງກນັຈາກຫ າຍຂງົເຂດນະໂຍບາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ລວມທງັ ລະບຽບການ, ການສົ່ ງເສມີ, ການສະໜບັສະໜນູເງນິ
ທນຶ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ. ແນວຄວາມຄດິຂອງ SUMP ໄດກ້າໍນດົຈດຸເນັນ້ໜກັສະເພາະໃນການມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມ ກນັລະຫວ່າງຜູປ້ະຕບິດັຕ່າງໆໃນຝ່າຍບໍລຫິານລດັ ແລະ 
ພາກເອກະຊນົ. 

ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົໄດສ້າ້ງມາດຕະຖານໃໝ່ ສໍາລບັການວາງແຜນການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບນະວດັຕະກາໍໃໝ່. ມນັຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາເມ ອງ ແລະ ເຂດຕ່າງໆ ເພ ່ ອປະສມົປະສານຮູບແບບຂອງການຂນົສົ່ ງ 
ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ. ມນັຍງັປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການເຮດັໃຫເ້ປົາ້ໝາຍການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງທີ່ ສໍາຄນັປະກດົຜນົເປນັຈງິໄດ,້ ເຊັ່ ນ ຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ ດຂີຶນ້, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້, ແລະ ການເດນີທາງ, ເພີ່ ມຄວາມປອດໄພໃນທອ້ງຖະໜນົທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້, ຫ ຸດຜ່ອນການລບົກວນທາງການຈລໍະ
ຈອນ, ປະຢດັພະລງັງານຍິ່ ງຂຶນ້, ແລະ ເພີ່ ມຄຸນນະພາບຊວີດິ ແລະ ຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດຕ່າງໆ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນ
ຜນົກະທບົຈາກການຂນົສົ່ ງຕໍ່ ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ.  

ຕໍ່ ໄປນີ ້ແມ່ນນຍິາມຄໍາສບັທີ່ ຍອມຮບັຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ (SUMP), 
ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງສະຫ ຸບຜນົໄດຮ້ບັຕົນ້ຕໍຂອງຂະບວນການ SUMP ທງັໝດົ:  

“ແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ແມ່ນແຜນຍຸດທະສາດທີ່ອອກແບບ ເພ ່ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມ
ຕອ້ງການໃນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ທຸລະກດິໃນບນັດາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດອອ້ມຮອບຕວົເມ ອງ 
ເພ ່ອຄຸນນະພາບຊວີດິທີ່ດຍີ ິ່ ງຂຶນ້. ມນັໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ຕາມການປະຕບິດັດາ້ນການວາງແຜນທີ່ມຢູ່ີ ແລະ ໃຫກ້ານພຈິາລະນາຢ່າງ
ຮອບຄອບຕໍ່ກບັຫ ກັການດາ້ນປະສມົປະສານກນັ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ.”7 

 

6 ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນ
ຍງົ (SUMP) ແມ່ນເອກະສານໜຶ່ ງ ແລະ ກໍເປນັຜນົໄດຮ້ບັຕົນ້ຕໍຂອງຂະບວນການ. ໃນຄໍາສບັຫຍໍ ້ຄ  ‘SUMP’ ຖ ກນໍາໃຊຄ້າ້ຍຄ ກນັສໍາລບັຂະບວນການ ແລະ ແຜນ.  
7 Rupprecht Consult (ບນັນາທກິານ), ຄູ່ ມ  ແນະນໍາ ສໍາລບັການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ, ສະບບັທສີອງ, 
2019, ໜາ້ 9. ສ່ວນທີ່ ເຫ  ອຂອງບດົນີ ້ຍງັອງີໃສ່ ຄູ່ ມ  ແນະນໍາ, ຊຶ່ ງໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ໂດຍຜູຂ້ຽນດຽວກນັກບັເອກະສານນີ.້  
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3.1 ການສ້າງເມືອງແບບຍືນຍງົ 

ການເພີົ່ມຄຸນນະພາບຊີວິດ 

ການຈະເລນີເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນພາກພ ນ້ອາຊຽນ, ການປ່ຽນແປງຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ ສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດຕ່າງໆ, ພອ້ມທງັ ການຂນົສົ່ ງດວ້ຍລດົສ່ວນຕວົທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍ (ທງັດາ້ນບວກ ແລະ ດາ້ນລບົ) ຕໍ່ ກບັຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຄນົໃນພາກພ ນ້ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ.້ ບນັດາ
ຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍ ໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມຈາໍເປນັອນັເລັ່ ງດ່ວນທາງດາ້ນນະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົຍິ່ ງຂຶນ້ 
ແລະ ຜນົຕໍ່ ເນ ່ ອງກຄໍ  ອາຊຽນ ກາໍລງັສົ່ ງເສມີແນວທາງ ASI ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົຂອງການສນັຈອນດວ້ຍລດົຍນົ 
ແລະ ເພ ່ ອເຮດັໃຫລ້ະບບົການຂນົສົ່ ງຫນັເປນັທນັສະໄໝ. ຜ່ານມາແມ່ນວ່າ ຈດຸສຸມສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແນໃສ່ດາ້ນ “ການປບັປຸງ” 
ຂອງ ASI ພອ້ມທງັ ເນັນ້ໜກັໃນການຫ ຸດຜ່ອນພາຫະນະຕ່າງໆເທງິທອ້ງຖະໜນົ, ເພ ່ ອເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົປະຕບິດັງານສູງສຸດ
ຈາກລະບບົທີ່ ມຢູ່ີໃນປດັຈບຸນັ (ເຊັ່ ນ ການເຄ ່ ອນຍາ້ຍຈລໍະຈອນ); ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ແມ່ນມາດຕະການທີ່ ຈາໍເປນັຍິ່ ງສໍາລບັໄລຍະສັນ້-
ຫາ-ໄລຍະກາງ.   

SUMP ໄດລ້ວມເອາົທຸກດາ້ນຂອງ ASI ແລະ ໄດກ້າໍນດົຈດຸສຸມໃສ່ປະຊາຊນົ, ຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງພວກເຂາົຈາກມຸມມອງ
ແບບກວມລວມ (ເຊັ່ ນ ຜູຂ້ບັລດົຈກັ, ພອ້ມທງັ ຜູຍ່້າງຕາມແຄມທາງ ຊຶ່ ງເປນັຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການພດັທະນາທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິ, ພອ້ມທງັ ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງລບົຈາກຄຸນນະພາບຂອງອາກາດທີ່ ເຮຮິາ້ຍ). SUMP ຕັງ້ຄໍາຖາມ
ພ ນ້ຖານຄ  “ຕວົເມ ອງແນວໃດທີ່ ພວກເຮາົຕອ້ງການອາໄສຢູ່?”. ໃນນີ,້ SUMP ສະໜບັສະໜນູຂະບວນການຫນັປ່ຽນຈາກ
ຕວົເມ ອງ ໄປສູ່ເຂດເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມຄີວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບດ,ີ ແລະ ທຸກຄນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ.້ ຫ າຍ
ເມ ອງ ໄດພ້ດັທະນາແຜນດັ່ ງກ່າວນັນ້ໃນຫວ່າງຊຸມປບ່ໍີດນົມານີ.້  

ໃນທະວບີເອຣີບົ, ມາເຖງິປດັຈບຸນັ ມຫີ າຍກວ່າ 1.000 SUMP, ແລະ ກໄໍດສ້າ້ງຄວາມມັ່ ງຄັ່ ງທາງດາ້ນປະສບົການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງ SUMP. ບນັດາຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍ ຮບັຮູຄ້ວາມຈງິບ່ອນວ່າ ນອກຈາກແຜນແມ່ບດົ ແລະ ແຜນຂອງ 
ຂະແໜງການແລວ້, ບນັດາຍຸດທະສາດການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ກນັ (ເຊັ່ ນ ນະໂຍບາຍການຂນົສົ່ ງ ແລະ ການນໍາໃຊ ້
ທີ່ ດນິທີ່ ມກີານປະສານສມົທບົຢ່າງດ)ີ ສາມາດກາໍນດົບູລມິະສດິທີ່ ຈະແຈງ້ຂຶນ້ກ່ຽວກບັທາງແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການ
ເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົໄດ.້   

ໃນບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ, ໂດຍຜ່ານການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ  MobiliseYourCity, ປດັຈບຸນັນີ ້ມ ີ29 SUMP ກາໍລງັ
ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຄູ່ຮ່ວມມ ສະຫະພາບເອຣີບົໃນບນັດາເມ ອງໃຫຍ່ ຈາກອາຊ,ີ ອາຝຣກິາ, ອະເມລກິາໃຕ,້ ແລະ 
ເອຣີບົຕາເວນັອອກ ໂດຍມປີະຊາກອນລວມເຂົາ້ກນັ ແມ່ນ 70 ລາ້ນຄນົ. ຈາກ SUMP ທີ່ ສໍາເລດັສມົບູນໄດຖ້ ກຮບັຮອງ 
ແລະ ລະບຸການລງົທນຶທີ່ ກຽມພອ້ມດາ້ນເງນິທນຶ ຊຶ່ ງມມີູນກວ່າເກ ອບ 10 ຕ ເ້ອໂີຣ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ. ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັແຜນເຫ ົ່ ານີ ້ຈະຈດັໃຫມ້ກີານເຂົາ້ເຖງິການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະທີ່ ປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິທພິາບໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົເຖງິ 
6 ລາ້ນຄນົຕ ່ ມອກີ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍມນົລະພດິທາງອາກາດ GHG ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂນົສົ່ ງໃນແຕ່ລະປ ີ ເຖງິ 
20% ໃນລະດບັຕວົເມ ອງ.   
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ຄູ່ຮ່ວມມ  MobiliseYourCity ຍງັສະໜບັສະໜນູ ແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົໃນລະດບັ
ປະເທດໃນ 12 ປະເທດ, ລວມທງັ ການກະກຽມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ 
(NUMP)ຂອງ 6 ປະເທດ ຊຶ່ ງໃນນີ,້ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງແລວ້ 3 ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ. ການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ  
MobiliseYourCity ສະໜບັ     ສະໜນູເມ ອງຕ່າງໆຂອງສະມາຊກິ ແລະ ປະເທດໃນທົ່ ວໂລກ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫຈ້ດັສນັເງນິ
ທນຶເຖງິ 922 ລາ້ນເອໂີຣ ເພ ່ ອ     ສະໜບັສະໜນູມາດຕະການການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ.  

ການປັບປຸງໃຫ້ສາມາດເຂົື້າເຖິງການຂົນສົົ່ງ 

ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕວົເມ ອງ ແລະ ບນັດານະໂຍບາຍການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ບ່ໍມກີານປະສານສມົທບົກນັ, ມພີຽງແຕ່ສອງ
ສາມຕວົເມ ອງໃນອາຊຽນ ແລະ ເຂດອອ້ມຮອບ ຈດັສນັງບົປະມານທີ່ ພຽງພໍ ເພ ່ ອຈດັໃຫມ້ລີະບບົ ແລະ ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ
ສາທາລະນະທີ່ ພຽງພໍ. ສໍາລບັປະຊາຊນົໃນເຂດຕວົເມ ອງ ແລະ ອອ້ມຮອບ, ສະນັນ້, ມກັຈະເກດີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການ
ສນັຈອນໄປມາເພ ່ ອເຮດັວຽກ ຫ   ສກຶສາ ຫ   ເຮດັກດິຈະກາໍທາງເສດຖະກດິ ໂດຍບ່ໍນໍາໃຊພ້າຫະນະສ່ວນຕວົ. ໃນປດັຈບຸນັນີ,້ 
ເພ ່ ອຮບັປະກນັໜາ້ທີ່ ສໍາຄນັຂອງການໃຊງ້ານຕວົເມ ອງ, ນະໂຍບາຍການຂນົສົ່ ງໃນພາກພ ນ້ອາຊຽນ ແມ່ນສຸມໃສ່ ການສາ້ງໂຄງ
ລ່າງພ ນ້ຖານໃໝ່ ເພ ່ ອປບັປຸງການເຊ ່ ອມຈອດພາຍໃນເຂດຕ່າງໆຂອງເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ຕວົຢ່າງ ຜ່ານ BRT ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຈລໍະຈອນທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້. ແຕ່ວ່າ ມາດຕະການໃນທອ້ງຖິ່ ນເຫ ົ່ ານີ ້ ມກັຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການ
ປະສານສມົທບົກນັເປນັຢ່າງດກີບັກດິຈະກາໍການວາງແຜນເຂດຕ່າງໆ. ສໍາລບັນະໂຍບາຍການຂນົສົ່ ງໃນອະນາຄດົໃນພາກພ ນ້
ອາຊຽນ ຄວນ ເນັນ້ໜກັໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັການເຂົາ້ເຖງິເຂດຕ່າງໆຂອງເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫຊ້ດັເຈນຍິ່ ງຂຶນ້.  

SUMP ຍກົໃຫເ້ຫນັເຖງິບນັຫາການເຂົາ້ເຖງິສໍາລບັ ‘ເຂດຕວົເມ ອງທີ່ ໃຊງ້ານ’ (FUA) 8 ທງັໝດົ ນອກເໜ ອຈາກແຕ່ພຽງເຂດ
ປະລມິນົທນົໃນຂອບເຂດການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໃດໜຶ່ ງ. ການວາງແຜນ ແມ່ນອງີໃສ່ກະແສການສນັຈອນຕວົຈງິຂອງຄນົ ແລະ 
ສນິຄາ້ (ໃນເຂດທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ສິນ້ສຸດ) ຊຶ່ ງເປນັມາດຖານເງ  ່ອນໄຂຈາໍເປນັ ເພ ່ ອສາ້ງແຜນທີ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 
ຄອບຄຸມຫ າຍດາ້ນ. ທຸກຄນົ ລວມທງັ ແມ່ຍງິ, ເດກັນອ້ຍ, ຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ຜູພ້ກິານ, ຄວນໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ເມ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ
ການເຂົາ້ເຖງິລະບບົການໃຫບໍ້ລກິານ ແລະ ລະບບົຂນົສົ່ ງ. ນກັວາງແຜນຜງັເມ ອງ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ ຄວນລະບຸ ແລະ ກາໍຈດັ
ອຸປະສກັຕ່າງໆ ແລະ ບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ຄນົພກິານສາມາດເຂົາ້ເຖງິການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, ສິ່ ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກສາທາລະນະ ແລະ ການບໍລກິານສາທາລະນະໄດ.້ ນກັວາງແຜນຜງັເມ ອງ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ ຮບັຮູວ່້າ ການຂາດ
ການປະສານງານລະຫວ່າງບນັດາເຂດເທດສະບານອອ້ມຮອບໃນເຂດ FUA ດຽວກນັ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມສ່ຽງດາ້ນຄວາມບ່ໍ
ສອດຄ່ອງລງົຕວົກນັ, ຊຶ່ ງມກັຈະເຮດັໃຫເ້ກດີການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງທີ່ ເຮຮິາ້ຍກວ່າເກົ່ າ ແທນທີ່ ຈະເປນັການແກບ້ນັຫາຢ່າງ
ມປີະສດິທຜິນົ. ຕວົຢ່າງ, ຖາ້ຫາກ ເມ ອງທີ່ ເປນັໃຈກາງ ພະຍາຍາມຫ ຸດຜ່ອນການສນັຈອນໄປມາດວ້ຍລດົ (ຕວົຢ່າງ, ເພ ່ ອ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແອອດັຂອງອາກາດ ແລະ ມນົລະພດິທາງອາກາດ), ມນັອາດຈະເກດີການຂດັແຍງ້ກນັ ຖາ້ຫາກເຂດ
ເທດສະບານອອ້ມຮອບ ພດັທະນາເຂດທີ່ ພກັອາໄສໃໝ່ ໂດຍບ່ໍມກີານເຂົາ້ເຖງິການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ. ຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງ

 

8 ເຂດຕວົເມ ອງທີ່ ໃຊງ້ານ (FUA) ແມ່ນເຂດທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງກນັຂອງການສນັຈອນໄປມາຂອງຄນົ ແລະ ສນິຄາ້ໃນແຕ່ລະວນັ; ບາງຄັງ້ ກໝໍາຍເຖງິ ຄ ກບັ “ເຂດການສນັຈອນໄປ
ມາ”. ໂດຍຂຶນ້ກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ສິ່ ງນີ ້ອາດຈະເປນັຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດອອ້ມຮອບຕວົເມ ອງ, ແລະ ເຂດທີ່ ມຫີ າຍຈດຸສູນກາງທງັໝດົ, ຫ   ບາງເຂດພ ນ້ທີ່
ສະເພາະຂອງເທດສະບານຕ່າງໆ. ນີແ້ມ່ນນຍິາມຄໍາສບັຂອງ FUA ໂດຍ OECD: “ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນ ເພ ່ ອລະບຸໃຈກາງຂອງຕວົເມ ອງ, ແລະ ຕາມກະແສ
ການເດນີທາງໄປ-ກບັເພ ່ ອເຮດັວຽກ ເພ ່ ອລະບຸເຂດຫ່າງໄກຈາກຕວົເມ ອງ ຊຶ່ ງຕະຫ າດແຮງງານ ຖ ກເຊ ່ ອມໂຍງຢ່າງຫ ວງຫ າຍກບັເຂດໃຈກາງ.” (OECD, 2013. 
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ກນັດັ່ ງກ່າວ ອາດຈະສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີຄວາມແອອດັໃນທອ້ງຖະໜນົຍິ່ ງຂຶນ້, ການສນັຈອນໄປມາໃຊເ້ວລາດນົກວ່າເກົ່ າ ແລະ ມນົ
ລະພດິຫ າຍຂຶນ້. 

ການເສມີຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງ SUMP ໄປຍງັເຂດເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນມຄີວາມຊບັຊອ້ນ, ແຕ່ວ່າ ການວາງ
ແຜນສໍາລບັການຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມກີານປະສານງານກນັ ຈະຊ່ວຍໃຫລ້ະບຸໄດເ້ຖງິບນັຫາຮ່ວມກນັທີ່

ຕອ້ງໄດມ້ກີານປະສານງານຮ່ວມມ ກນັ (ເຊັ່ ນ ຄວາມແອອດັໃນເສັນ້ທາງສໍາລບັຜູສ້ນັຈອນໄປມາ). ການປະສານງານລະຫວ່າງ
ເຂດຕ່າງໆ ຍງັສາມາດສາ້ງຂອບວຽກ ເພ ່ ອລະບຸໂອກາດຕ່າງໆທີ່ ເປນັຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ທຸກເຂດເທດສະບານອອ້ມຮອບທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໄດ ້ (ເຊັ່ ນ ຄຸນນະພາບຂອງລດົໄຟຂນົສົ່ ງລະຫວ່າງເຂດ ຫ   ການບໍລກິານລດົເມ, ບ່ອນຈອດລດົ & ບ່ອນຂຶນ້ລດົ, 
ເສັນ້ທາງຫ ວງສໍາລບັລດົຖບີ). 

ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ການສູນເສຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຍອ້ນຄວາມແອອດັໃນການເດນີທາງ, ຜນົກະທບົທາງລບົຕໍ່ ກບັສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະ 
ຍອ້ນພາຫະນະປ່ອຍມນົລະພດິທາງອາກາດຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ແລະ ຕົນ້ທນຶພາຍນອກອ ່ ນໆ 9  ຂອງການຂນົສົ່ ງ ແມ່ນ ບນັຫາ 
ທາ້ທາຍຕົນ້ຕໍໃນບນັດາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດເທດສະບານອອ້ມຮອບຂອງອາຊຽນ ແລະ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັຢ່າງ
ເລັ່ ງດ່ວນ. ໃນສາກນົ ຕົນ້ທນຶຄ່າໃຊຈ່້າຍເຫ ົ່ ານີ(້ຕວົຢ່າງ, ໂດຍປະຕບິດັຕາມຫ ກັການຜູສ້າ້ງມນົລະພດິ-ຈ່າຍ) ບ່ໍແມ່ນທາງເລ ອກ 
ທີ່ ແທດເໝາະກບັຄວາມເປນັຈງິສະເໝໄີປ. ມຫີ າຍຕວົຢ່າງຂອງຕວົເມ ອງໃຫຍ່ ຊຶ່ ງລວມເອາົເຂດພ ນ້ທີ່ ນໍາໃຊປ້ະສມົປະສານ
ກນັ, ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານສໍາລບັການຍ່າງ ແລະ ການຂີ່ ລດົຖບີ, ແລະ ມກັຈະມີ
ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິສໍາລບັພາຫະນະສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ແລະ ຍງັຄງົມຄີວາມຈະເລນີຮຸ່ງເຮ ອງທາງດາ້ນເສດຖະກດິເຖງິແມ່ນ
ວ່າ ບໍລມິາດການສນັຈອນຂອງລດົ ຫ ຸດລງົກຕໍາມ. 

SUMP ສົ່ ງເສມີລະບບົການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ ທີ່ ມຜີນົສໍາເລດັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໂດຍມກີານປະສານງານທີ່ ດຍີິ່ ງຂຶນ້ໃນ
ການວາງແຜນການຂນົສົ່ ງ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ (ເຊັ່ ນ ໂດຍການລວມເອາົການພດັທະນາທີ່ ແນໃສ່ການພດັທະນາພ ນ້ທີ່ ທີ່ ມຸ່ງ
ເນັນ້ ການຂນົສົ່ ງ (TOD)). ພອ້ມນັນ້, ການຂນົສົ່ ງທີ່ ບ່ໍມລີດົຈກັ (ສໍາລບັ ໄລຍະທາງທໍາອດິ ແລະ ສຸດທາ້ຍ), ການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງດວ້ຍລດົໄຟຟາ້ແລະລະບບົການຂນົສົ່ ງອດັຊະລຍິະ(ITS)ກໄໍດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີ. ຄຸນລກັສະນະທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດ 
ຂອງ SUMP ຈດັໃຫມ້ໜີາ້ວຽກທີ່ ມຄີວາມແນ່ນອນດາ້ນການວາງແຜນທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການລງົທນຶຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາການຂນົສົ່ ງ, ຊຸກຍູໃ້ຫເ້ກດີການພດັທະນາທີ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ຄວາມຈະເລນີຮຸ່ງເຮ ອງທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ. 

ໃນປດັຈບຸນັ, ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ແລະເຂດອອ້ມຮອບສ່ວນໃຫຍ່ໃນພາກພ ນ້ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕພ້ວມແຂ່ງຂນັ 
ກນັໃນເສດຖະກດິໂລກ ໂດຍອງີໃສ່ຕົນ້ທນຶການຜະລດິຕໍ່ າກວ່າ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວແລວ້, 

 

9 “ຕົນ້ທນຶພາຍນອກ, ຍງັທີ່ ເປນັຮູວ່້າ ຄ ກບັຜນົກະທບົພາຍນອກ, ເກດີຂຶນ້ເມ ່ ອກດິຈະກາໍທາງເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງບຸກຄນົໜຶ່ ງ (ກຸ່ມຄນົໜຶ່ ງ) ມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັບຸ
ຄນົ (ກຸ່ມຄນົ) ອ ່ ນ ແລະ ເມ ່ ອຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວນັນ້ ບໍ່ ໄດຖ້ ກຮບັຜດິຊອບ ຫ   ຊດົເຊຍີຢ່າງເຕມັສ່ວນ ຈາກບຸກຄນົ (ກຸ່ມຄນົ)ທໍາອດິທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົ. ເວົາ້ອກີຢ່າງໜຶ່ ງ, 
ຕົນ້ທນຶພາຍນອກຂອງການຂນົສົ່ ງ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ແມ່ນບໍ່ ຖ ກຮບັຜດິຊອບ ໂດຍຜູຊ້ມົໃຊກ້ານຂນົສົ່ ງ ແລະ ໃນນີ ້ບໍ່ ໄດຖ້ ກໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ເມ ່ ອພວກເຂາົເຮດັການຕດັສນິ
ໃຈໃນການຂນົສົ່ ງ. ລດົຍນົທີ່ ເຜາົໄໝສ້ານມນົລະພດິ NOx, ຕວົຢ່າງ, ເປນັສາເຫດໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ສຸຂະພາບຂອງຄນົ, ເຮດັໃຫເ້ກດີຕົນ້ທນຶພາຍນອກ.” 
(ສະພາປະຊາຄມົເອຣີບົ 2019). 
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ສະພາບແວດລອ້ມໃນຕວົເມ ອງທີ່ ໜາ້ດງຶດູດໃຈ ແລະ ມສຸີຂະພາບດ ີຈະກາຍເປນັປດັໄຈປະສບົຜນົສໍາເລດັຫ າຍຂຶນ້ໃນການດງຶ
ດູດການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ (ໂດຍສະເພາະ ໃນຂະແໜງການບໍລກິານ) ແລະ ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກຂອງຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູສູ້ງ. 
ການສາ້ງຕວົເມ ອງທີ່ ໜາ້ດງຶດູດໃຈ ແລະ ຍ ນຍງົ ໃຫຜ້ນົຕອບແທນທີ່ ດກີວ່າ.  

ການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນເປົື້າໝາຍດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ 

ການຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍສານມນົລະພດິອາຍແກສເຮ ອນແກວ້ (GHG) ເປນັເປົາ້ໝາຍທາງການເມ ອງ ແລະ ສງັຄມົລະດບັສູງ
ທງັໃນລະດບັປະເທດ ແລະ ລະດບັໂລກ. ລດັສະມາຊກິອາຊຽນ ໃຫພ້ນັທະໃນການຂນົສົ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການປະກອບສ່ວນ
ທີ່ ກາໍນດົໃນລະດບັປະເທດ(NDC) ແລະເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDG) ທີ່ ຖ ກຮບັຮອງ, ວາລະຕວົເມ ອງໃໝ່, 
ແລະ ສນັຍາ ປາຣທີີ່ ໃຫສ້ດັຕະຍາບນັ. ພວກເຂາົຮບັຮູວ່້າ ການລວມຕວົເຂົາ້ກນັຂອງຕວົເມ ອງຕ່າງໆ ມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການ
ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍແກສເຮ ອນແກວ້ ແລະ ໃນການຈດັການກບັບນັຫາທາ້ທາຍຂອງມນົລະພດິທາງອາກາດທີ່ ເພີ່ ມສູງຂຶນ້.   

SUMP ຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາລດັຖະບານ ຈດັການກບັວກິດິການທາງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ: ສ່ວນໃຫຍ່ເປົາ້ໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ
ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແມ່ນຄຸນລກັສະນະສໍາຄນັໃນ SUMPs. ຂະບວນການຂອງ SUMP ແມ່ນສະໜບັສະໜນູການ
ວເິຄາະທີ່ ອງີໃສ່ຂໍມູ້ນແທຈ້ງິເປນັພ ນ້ຖານຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ສະນັນ້, ຈຶ່ ງສາ້ງພ ນ້ຖານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເພ ່ ອບນັລຸໄດຕ້າມເປົາ້ໝາຍ
ດາ້ນສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ. ການປະສມົປະສານຂອງໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ, ລະບບົຕ່າງໆ, ແລະ ການບໍລກິານ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫແ້ກ່ການສາ້ງ “ຊຸດແກໄ້ຂທາງດາ້ນນະໂຍບາຍດາ້ນສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ”. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ 
SUMP ໃນການກາໍນດົເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະແຈງ້, ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກບນັດາຕວົຊີວ້ດັຕ່າງໆ, ການຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ການປະເມນີຜນົ, ການສົ່ ງມອບດາ້ນຖານຄວາມຮູທ້ີ່ ມຄຸີນຄ່າສໍາລບັຜູຕ້ດັສນິໃຈ ແລະ ນກັວາງແຜນກ່ຽວກບັມາດ
ຕະການການຫ ຸດລງົ  CO2 ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົ. SUM ສາ້ງການເຊ ່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ເຂດພາກ, ສູນກາງ ແລະ ຂະແໜງຕ່າງໆລະດບັນະໂຍບາຍແລະເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການວາງແຜນ. ສິ່ ງນີ ້
ສົ່ ງເສມີໃຫເ້ກດີຄວາມສອດຄ່ອງກນັຂອງການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຂາ້ມຜ່ານດາ້ນສະພາບ
ດນິຟາ້ອາກາດ. ໃນທາ້ຍສຸດ, ການກາໍນດົປະລມິານການຫ ຸດຂອງສານມນົລະພດິແກສເຮ ອນແກວ້ GHG ສາມາດຈດັໃຫມ້ີ
ການເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງເງນິທນຶເພີ່ ມຕ ່ ມ, ເຊັ່ ນວ່າ ເງນິທນຶສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ, ທີ່ ສາມາດສົ່ ງຜນົໃນທາງບວກໃຫເ້ກດີການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ SUMP. 

SUMP ຍງັສາມາດປະສມົປະສານ ແລະ ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັນະໂຍບາຍອ ່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້
ອາກາດ. ໃນຂະນະດຽວກນັ ກສໍາ້ງການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັລະຫວ່າງສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ ເຊັ່ ນ ລດັຖະບານຂັນ້ສູນກາງ, 
ລດັຖະບານຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ອ ່ ນໆ. ໜຶ່ ງໃນຄວາມເປນັໄປໄດສໍ້າລບັບນັດາຕວົເມ ອງ ແມ່ນ ເພ ່ ອດໍາເນນີການຂາ້ມຜ່ານດາ້ນ
ພະລງັງານການຂນົສົ່ ງ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງພະລງັງານ. ສິ່ ງນີ ້ສໍາຄນັຫ າຍທີ່ ສຸດ ເນ ່ ອງຈາກ ການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງ
ວ່ອງໄວໃນການນໍາໃຊລ້ດົທີ່ ໃຊຈ້ກັ, ຄວາມຕອ້ງການສໍາລບັການຂນົສົ່ ງໃນພາກພ ນ້ ແມ່ນຖ ກກາໍນດົໄວວ່້າ ຈະເພີ່ ມສູງຂຶນ້ເຖງິ 
60% ຈາກປ ີ2013 ຫາປ ີ2040 ແລະ ຂະແໜງຂນົສົ່ ງໃນພາກພ ນ້ແມ່ນຂຶນ້ກບັການນໍາໃຊນໍ້າ້ມນັຟອດຊວິສູງຫ າຍ, 25% 
ຂອງມນົລະພດິ CO2 ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພະລງັງານທງັໝດົໃນປີໜຶ່ ງ 10 ມຕີົນ້ກາໍເນດີຈາກຂະແໜງຂນົສົ່ ງ. ການຫ ຸດຜ່ອນການ

 

10 ອາຊຽນ-ຍຸດທະສາດສໍາລບັການຂນົສົ່ ງທາງບກົແບບຍ ນຍງົ-ສຸດທາ້ຍ.pdf 

https://asean.org/storage/2019/03/ASEAN-Regional-Strategy-for-Sustainable-Land-Transport-Final.pdf
https://asean.org/storage/2019/03/ASEAN-Regional-Strategy-for-Sustainable-Land-Transport-Final.pdf
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ຂນົສົ່ ງ ທີ່ ອາໄສນໍາ້ມນັຟອດຊວິ ຜ່ານການນໍາໃຊພ້າຫະນະໄຟຟາ້, ການເດນີທາງຮ່ວມກນັ ລວມທງັ ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, 
ແຕ່ຍງັເປນັການສົ່ ງເສມີຫ າຍຮູບແບບຂອງການຂນົສົ່ ງ ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ
ສໍາລບັສານມນົລະພດິ CO2 ໄດຢ່້າງຫ ວງຫ າຍ. ຕວົຢ່າງ, ການສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊພ້າຫະນະທີ່ ເປນັມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເຊັ່ ນ 
ລດົໄຟຟາ້, ຄວນຈະຄຽງຄູ່ໄປກບັການນໍາໃຊນໍ້າ້ມນັ ຫ   ພະລງັງານທດົແທນທີ່ ເປນັມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມສໍາລບັການສາ້ງ
ພະລງັງານໄຟຟາ້.  ສິ່ ງນີ ້ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູເ້ພີ່ ມຕ ່ ມໃຫແ້ກ່ຄວາມສອດຄ່ອງກນັຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງນະໂຍບາຍທີ່ ເປນັ
ມດິຕໍ່ ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ.  

3.2 ການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັການປູ່ຽນແປງ 

ການສ້າງກົນໄກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທົົ່ວຂະແໜງການ ແລະ ຂອບເຂດເທດສະບານຕ່າງໆ 

ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງສະຖາບນັ ແມ່ນບນັຫາທາ້ທາຍຕົນ້ຕໍໃນຫ າຍຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດເທດສະບານ, ແຕ່ວ່າ ມນັໄດພ້ສູິດໃຫ ້
ເຫນັວ່າ ເປນັປດັໄຈສໍາຄນັຕໍ່ ກບັຜນົສໍາເລດັຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການສາ້ງນະໂຍບາຍການຂນົສົ່ ງທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. ການ
ຮ່ວມມ ກນັຢ່າງຫາ້ວຫນັ ແລະ ການແບ່ງປນັຂໍມູ້ນລະຫວ່າງຫ າຍໜ່ວຍງານຂອງພາກລດັ ແມ່ນຫ ກີເວັນ້ຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງກນັ
ຂອງນະໂຍບາຍທົ່ ວທຸກຂະແໜງການ ແລະ ຂອບເຂດເທດສະບານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ.   

SUMP ໄດຍ້ກົບນັຫາທາ້ທາຍນີຢ່້າງຈະແຈງ້ ໂດຍແນໃສ່ການສາ້ງຕັງ້ກນົໄກການຮ່ວມມ ຂອງກມົຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ   
ການຂນົສົ່ ງພາຍໃນບໍລເິວນການວາງແຜນ (ເຊັ່ ນ ການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການວາງແຜນກ່ຽວກບັອາກາດ, ການ
ບໍລກິານສງັຄມົ, ດາ້ນສຸຂະພາບ, ດາ້ນພະລງັງານ, ການສກຶສາ, ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບການ ແລະ ການກາໍນດົນະໂຍບາຍ). 
SUMP ຍງັໄດສ້ົ່ ງເສມີການແລກປ່ຽນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ກບັລດັຖະບານລະດບັສູງ (ເຊັ່ ນ ລະດບັລວມສູນຂອງເຂດແຄວ້ນ ແລະ 
ລະດບັສູນກາງ), ພອ້ມທງັ ການສາ້ງກນົໄກການຮ່ວມມ ກບັພາກເອກະຊນົ (ເຊັ່ ນ ບ່ໍພຽງແຕ່ຜູສ້ະໜອງການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ, 
ແຕ່ຍງັລວມເຖງິຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ, ເຈົາ້ຂອງທີ່ ດນິ). 

ອງີຕາມປະສບົການໄດພ້ສູິດໃຫເ້ຫນັວ່າ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂະບວນການ SUMP ຄວນຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກຸ່ມ
ຊີນໍ້າລະຫວ່າງສະຖາບນັຕ່າງໆ ຊຶ່ ງປະກອບມບີນັດາຕວົແທນຜູປ້ະຕບິດັຫ າຍທີ່ ສຸດ. ສໍາລບັການຮ່ວມມ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົໄດດ້ີ
ໃນລະດບັປະຕບິດັງານນັນ້, ການສະໜບັສະໜນູຈາກຂັນ້ເທງິ ແມ່ນສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປນັຫ າຍ.  

 ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດມີປະສິດທິຜົນຍິົ່ງຂ ື້ນ 

ລດັສະມາຊກິອາຊຽນ ໄດສ້າ້ງຂອບວຽກນະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ (ເຊັ່ ນ KLTSP, ARSSLT) ຊຶ່ ງ
ແນໃສ່ ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກາໍນດົບູລມິະສດິ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາງດາ້ນການເງນິໃຫມ້ປີະ
ສດິທຜິນົ ໃນຖານະເປນັເງ  ່ອນໄຂທີ່ ຕອ້ງມໄີວກ່້ອນ ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທາງເລ ອກຕ່າງໆ ຂອງການຂນົສົ່ ງໃຫມ້ີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ.  
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 ໂດຍພຈິາລະນາເຖງິຂໍຈ້າໍກດັຂອງຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນການເງນິໃນພາກພ ນ້ອາຊຽນ, ທຸກໂຄງການ ຕອ້ງຊຸກຍູໄ້ປໃນທດິ
ທາງດຽວກນັ, ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ແມ່ນສຸມໃສ່ມາດຕະການ ແລະ ການລງົທນຶທີ່ ມປີະສດິທຜິນົສູງ ຊຶ່ ງທງັໝດົ ແມ່ນ
ສອດຄ່ອງໄປໃນທດິທາງດຽວກບັຈດຸປະສງົຂອງການພດັທະນາທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ເນ ່ ອງຈາກສະພາບຕວົຈງິທີ່ ສາມາດປຽບທຽບ
ກນັໄດ,້ ທາງແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມປີະສດິທຜິນົທີ່ ສຸດ ແມ່ນໄດຮ້ບັຄໍາໝັນ້ສນັຍາໃນສ່ວນສໍາຄນັຂອງການ
ລງົທນຶສໍາລບັການເດນີທາງແລະ ຂນົສົ່ ງ ດວ້ຍການຍ່າງ-ຂີ່ ລດົຖບີ ແລະ ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຮ່ວມກນັ ແລະ ການປະສມົ 
ປະສານຮູບແບບການຂນົສົ່ ງທີ່ ດກີວ່າເກົ່ າ. SUMP ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາແບບປະສມົປະສານ ຂອງທຸກຮູບແບບການຂນົສົ່ ງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ແມ່ນ ການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງຮ່ວມກັນ (ການຂົນສົົ່ງສາທາລະນະແບບດັື້ງເດີມ ພ້ອມ
ທັງ ການບໍລິການໃໝູ່ຮ່ວມກັນ), ການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ດ້ວຍການຍ່າງ-ຂີົ່ລົດຖີບ, ການຂົນສົົ່ງຫຼາຍ
ຮ ບແບບ, ການຈໍລະຈອນຕາມຖະໜົນ ແລະ ບ່ອນຈອດລົດ, ແລະ ໂລຈິດຕິກໃນຕົວເມືອງ, ໃນຂະນະດຽວກນັ 
ກສໍະໜບັສະໜນູການຍກົລະດບັໄປສູ່ ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ. ໃນນີ ້ຍງັແນໃສ່ ເພ ່ ອໃຫມ້ກີານປະສານງານດີ
ຂຶນ້ລະຫວ່າງ ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແລະການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ(ເຊັ່ ນ ອງີໃສ່ ການພດັທະນາພ ນ້ທີ່ ທີ່ ມຸ່ງເນັນ້ການ
ຂນົສົ່ ງ(TOD)) ເພ ່ ອຮກັສາໄວພ້ ນ້ທີ່ ຈາໍກດັ ແລະ ເພ ່ ອຫ ກີເວັນ້ ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ຕາມມາໃນເວລາຂະຫຍາຍຕວົເມ ອງ.  

ພອ້ມນັນ້, SUMP ສະເໜຂີັນ້ຕອນຂອງພາກພ ນ້ທີ່ ເປນັລະບບົ, ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ ແລະ ມາດຕະການບູລມິະສດິ, ໂດຍ
ອງີໃສ່ ຄວາມສາມາດໃນການຍອມຮບັ ແລະ ຄຸມ້ຄ່າທາງການເງນິ. SUMP ສົ່ ງເສມີຊຸດຂອງມາດຕະການທີ່ ມກີານປະສມົ
ປະສານກນັ, ລວມທງັ ການປະສມົປະສານກນັທາງດາ້ນລະບຽບການ, ດາ້ນການສົ່ ງເສມີ, ດາ້ນການເງນິ, ດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ 
ນະໂຍບາຍໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ໂດຍອງີໃສ່ຈດຸປະສງົເປນັຫ ກັ. ຫ າຍເມ ອງ ແລະ ເຂດອອ້ມຮອບເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ 
ພບົວ່າ ແນວທາງນີ ້ ໄດຊ່້ວຍໃຫມ້ກີານເຮດັວຽກປະສານງານກນັສູງສຸດ ແລະ ໄດເ້ພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການຍອມຮບັ       
ມາດຕະການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ, ແຕ່ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົໜອ້ຍ.  

ປດັໄຈໜຶ່ ງໃນການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ທີ່ ມກັຈະຖ ກລະເລຍີ ກຄໍ  ບນັຫາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. ຊ່ອງ
ຫວ່າງຄວາມຮູ ້ ເກ ອບວ່າ ເປນັບນັຫາຮຸນແຮງໃນຂງົເຂດເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ແນວຄດິດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ເປນັນະວດັຕະກາໍ.  
ຄວາມຮບັຮູ,້ ຄວາມຮູວ້ຊິາການ ແລະ ທາງເລ ອກທີ່ ຕອ້ງການຂອງຜູຕ້ດັສນິໃຈ ຍງັສາມາດໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໄດ.້ 
SUMP ລວມມ ີ ການປະເມນີຜນົດາ້ນຂດີຄວາມສາມາດທີ່ ຈະແຈງ້, ການລວມເອາົຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂາ້ມສະຖາບນັ, 
ແລະການກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກພາຍນອກ. ໂດຍບ່ໍຄໍານງຶເຖງິ ເຕກັນກິ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ການວາງແຜນທີ່

ຊບັຊອ້ນ, SUMP ເນັນ້ໜກັໃສ່ການສະໜບັສະໜນູຂະບວນການປ່ຽນແປງຜ່ານການສາ້ງຕັງ້ກນົໄກການຮ່ວມມ ກບັຫ າຍ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ການຮວບຮວມຄວາມຮູແ້ລະ ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຮຽນຮູອ້ງີໃສ່ຂໍມູ້ນແທຈ້ງິ.  

ກ່ອງທ ີ1: ການຮ່ວມມືໃນຂະບວນການສ້າງ SUMP 

ການບນັລຸໄດດ້າ້ນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງສະຖາບນັຕ່າງໆ ໃນຂະບວນການກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
SUMP ແມ່ນສໍາຄນັເປນັພເິສດ ເພາະວ່າ ການຮ່ວມມ ທີ່ ເປນັຈງິກບັບນັດາຜູປ້ະຕບິດັ ຊ່ວຍໃຫສໍ້າເລດັໃນການສາ້ງ 
SUMP ທີ່ ຖ ກຍອມຮບັ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົທາງດາ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ດາ້ນການເງນິ. ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ສໍາ
ຄນັຂອງການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ ແມ່ນການດງຶດູດເງນິທນຶຈາກພາຍນອກເພີ່ ມຕ ່ ມ ໂດຍຜ່ານ
ຄວາມສອດຄ່ອງໄປໃນທດິທາງດຽວກນັຂອງເປົາ້ໝາຍ SUMP ກບັຈດຸປະສງົຂອງໜ່ວຍງານໃຫເ້ງນິທນຶສະໜບັ
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ສະໜນູ. ໃນທາ້ຍສຸດ, ການປະສານງານລະຫວ່າງສະຖາບນັຕ່າງໆ ເຮດັໃຫມ້ກີານຄວບຄຸມໃນບນັດາເຄ ອຂ່າຍ 
ແລະ ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂອງການຂນົສົ່ ງໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນ ເຄ ອຂ່າຍການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ ແລະ ບ່ອນຈອດລດົ. 
ບນັຫາທີ່ ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງສະຖາບນັຕ່າງໆ ແມ່ນ:  

• ຄວາມເປັນຜ ້ນໍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ເມ ່ ອພຈິາລະນາ SUMP ຄ ກບັໂຄງການໜຶ່ ງ, ບດົບາດຂອງການ
ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຄງການກາຍເປນັບນັຫາສໍາຄນັຫ າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຄງການ (ຜູ ້
ຈດັການໂຄງການ ແລະ/ຫ   ຫວົໜ່ວຍຄຸມ້ຄອງໂຄງການ) ແມ່ນຈາໍເປນັ. ມຫີ າຍຮູບແບບ ຊຶ່ ງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 
SUMP ໃນຖານະເປນັໂຄງການ ສາມາດກາໍນດົໂຄງສາ້ງໄດ,້ ໃນການປະຕບິດັທີ່ ດສຸີດ, ຕອ້ງມກີານກາໍນດົພາລະ
ບດົບາດຈະແຈງ້ສໍາລບັຫວົໜ່ວຍບໍລຫິານສະເພາະພາຍໃນໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອດໍາເນນີ
ຂະບວນການ SUMP. ພາຍໃນຫວົໜ່ວຍນີ,້ ບຸກຄນົ ຫ   ທມີງານ ສາມາດຖ ກມອບໝາຍໃຫດໍ້າເນນີຂະບວນການ 
SUMP ເພີ່ ມຕ ່ ມໄດ.້ ໃນນີ,້ ມກັຈະມກີານສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຊົ່ ວຄາວຂຶນ້, ໂດຍສະເພາະ 
ເມ ່ ອວາງແຜນສໍາລບັເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່. ກຸ່ມເຫ ົ່ ານີ ້ ຈາໍເປນັຕອ້ງຖ ກແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ສາມາດເຮດັໃຫເ້ປນັ
ທາງການ ແລະ ປບັປຸງເພີ່ ມຕ ່ ມໄດ.້  

• ການເປັນຄ ູ່ຮ່ວມມື: ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຫ າຍປະເພດແຕກຕ່າງກນັ ຕອ້ງໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຮ່ວມມ , 
ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ບ່ໍຄ່ອຍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງປກົກະຕໃິນກດິຈະກາໍການຄຸມ້ຄອງ
ການຂນົສົ່ ງແບບດັງ້ເດມີ. ອງົປະກອບຂອງການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ  SUMP ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດກ້າໍນດົ ໂດຍອງີໃສ່ ຂອບ
ເຂດໜາ້ທີ່ ໃຊງ້ານ ແລະ ຂອບເຂດທາງພູມສີາດ ແລະ ທກັສະ, ຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ພອ້ມ
ນັນ້, ບດົບາດຂອງຄູ່ຮ່ວມມ , ໂຄງສາ້ງ ແລະ ລະບຽບການຂອງການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ  ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດກ້າໍນດົ ແລະ 
ຕກົລງົກນັ ພອ້ມທງັ ການຈດັສນັໜາ້ວຽກ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ.  

• ຄວາມຊັບຊ້ອນ: ເນ ່ ອງຈາກ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຫວົຂໍ ້ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ, 
ຄວາມຊບັຊອ້ນ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຂອງການປະສານງານກບັຂະແໜງການອ ່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍຜງັເມ ອງມີ
ຫ າຍ, ສະນັນ້, ອາດຈະເກດີຄວາມບ່ໍແນ່ນອນວ່າ ຈະນໍາເອາົຂະແໜງອ ່ ນ ແລະ ຍກົສູງຜນົປະໂຫຍດໃນ SUMP 
ແລະ ຊກັຊວນໃຫຜູ້ມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັຂະແໜງຂນົສົ່ ງ ແລະ ທງັຂະແໜງອ ່ ນໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂນົສົ່ ງເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນຂະບວນການ SUMP ແນວໃດ. ໂດຍສະເພາະ ສໍາລບັຫວົຂໍນ້ີ,້ ມນັຈະເປນັປະໂຫຍດຫ າຍໃນການຈດັໃຫມ້ີ
ຕວົຢ່າງຕ່າງໆ ໃນຖານະເປນັຕວົແບບ ຫ   ແບບຈາໍລອງ.  

• ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ການແບູ່ງປັນຂໍື້ມ ນ: ຄວາມລງັເລໃນການແບ່ງປນັຂໍມູ້ນ ຫ   ຕວົເລກ ຍອ້ນຂໍອ້າ້ງການ
ຮກັສາຄວາມລບັ ຫ   ວດັທະນະທໍາອງົກອນ, ບນັຫາກ່ຽວກບັການຍອມຮບັຄວາມຜດິພາດ, ຫ   ຂໍກ້າໍນດົໃນການ
ປອ້ງກນັຂໍມູ້ນສ່ວນບຸກຄນົທງັໝດົ ສາມາດເຮດັໃຫກ້ານວາງແຜນແບບມກີານຮ່ວມມ ກນັນັນ້ ເກດີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ
ຊບັຊອ້ນໄດ.້  

• ການສະໜັບສະໜ ນ: SUMP ແມ່ນຂະບວນການວາງແຜນຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວນ້, ແຕ່ຕອ້ງໄດສ້າ້ງ
ຂຶນ້ໃນແຕ່ລະລະດບັທາງດາ້ນການເມ ອງ. ຈຶ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງມກີານຮ່ວມມ ກນັຢ່າງໃກຊ້ດິໃນລະດບັລດັຖະບານ
ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ການຕດັສນິໃຈ, ຄວາມເຊ ່ ອໝັນ້ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານຂັນ້ສູນກາງ. ການ
ກະກຽມ  SUMP ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນການເງນິ, ບຸກຄະລາ
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 ການເຂົື້າເຖິງການສະໜັບສະໜ ນເງິນທ ນ ແລະ ການເງິນໄດ້ດີຍິົ່ງຂ ື້ນ 

ການຂາດຊບັພະຍາກອນ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັຫາທາ້ທາ້ຍທົ່ ວໄປທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດຂອງນະໂຍບາຍການຂນົສົ່ ງ. ໃນນີ ້ ມແີຮງກດົດນັ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍເປນັພເິສດໃນຫ າຍເມ ອງ ແລະ ເຂດອອ້ມຮອບເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ,  ໂດຍສະເພາະ ບນັດາ
ໂຄງການໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂະໜາດໃຫຍ່ ມກັຈະຕອ້ງການການປະສມົປະສານດາ້ນການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ແຫ ່ ງ
ເງນິທນຶຈາກພາກລດັ, ລວມທງັ ການຖມົຂຸມຂອງປະເທດ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຈາກຕ່າງປະເທດ, ເງນິກູ,້ ຫ   ພນັທະບດັ
ຂຽວ. ນກັລງົທນຶເຫ ົ່ ານີ ້ຕອ້ງການຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າ ຈະໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທນຶ, ເຊັ່ ນ ການຈ່າຍຄ ນໜີສ້ນິ ແລະ 
ບນັລຸໄດເ້ຖງິຜນົກະທບົທີ່ ຄາດໄວ.້ ການສະໜບັສະໜນູຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຄວບຄູ່ໄປກບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນການພດັທະ 
ນາແບບຍ ນຍງົທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຊຶ່ ງຕອ້ງການສະແດງໃຫເ້ຫນັໄດ ້ ແລະ ສາມາດກາໍນດົປະລມິານໄດໃ້ນຂັນ້ຕອນການກະກຽມໂຄງ 
ການ.ໂດຍຜ່ານການສາ້ງສະຖານະການ, ການປະເມນີຜນົກະທບົອງີໃສ່ການຄາດຄະເນໄວ,້ ແລະຈດຸສຸມການຫ ຸດຜ່ອນທີ່    
ເຂັມ້ແຂງ, SUMPs ສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມມາດຖານເງ  ່ອນໄຂ ເພ ່ ອດງຶດູດຊບັພະຍາກອນຈາກພາຍນອກທີ່ ມມີູນຄ່າເຫ ົ່ ານີ,້ 
ໂດຍສອດຄ່ອງໄປໃນທດິທາງດຽວກບັບູລມິະສດິທີ່ ປບັປຸງຕໍ່ ເນ ່ ອງຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ເພ ່ ອການພດັທະນາ.  

SUMP ປບັປຸງຄວາມສາມາດໃນການກູຢ້ ມຈາກທະນາຄານຂອງແຜນປະຕບິດັງານ: ຂະບວນການວາງແຜນທີ່ ເປນັລະບບົ 
ແລະ ເປນັຍຸດທະສາດ ສາ້ງຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ເນ ່ ອງຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນ
ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດ, ການພດັທະນາສະຖານະການ, ແລະ ການກາໍນດົຈດຸປະສງົ. ບນົພ ນ້ຖານສິ່ ງນີ,້ 
ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຫ ກັສໍາຄນັເລ ອກຊຸດມາດຕະການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົທີ່ ສຸດ ແລະ ສ ່ ສານກບັສາທາລະນະຊນົຢ່າງເປນັ
ລະບບົ. ແນວທາງນີ ້ໄດພ້ສູິດໃຫເ້ຫນັເຖງິ ການສົ່ ງມອບແຜນການຂນົສົ່ ງຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ພອ້ມທງັຄວາມສ່ຽງຕໍ່ າທີ່ ຈະລົມ້

ກອນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອ ່ ນໆ (ເຊັ່ ນ ທີີ່ ດນິ) ແລະ ມກັຈະບ່ໍຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູປ້ະຕບິດັຝ່າຍໃດໜຶ່

ງ. ຄໍາຄດິເຫນັຈາກຫ າຍແຫ ່ ງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ພອ້ມທງັ ການຕກົລງົດາ້ນການຈດັສນັເງນິທນຶ ແມ່ນບນັຫາພ ນ້ຖານ.  

• ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນິຕິກໍາ: ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງລະບຽບການຂັນ້ສູນກາງ (ຫ   ເຂດແຄວນ້) ກ່ຽວ
ກບັການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ  ແລະ ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງສະຖາບນັຕ່າງໆ ໄດຖ້ ກລະບຸໄວ ້ໃນຖານະເປນັ 
ບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົໃນສະພາບຂອງຂະບວນການສາ້ງ SUMP. ກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP, ຕອ້ງໄດ ້
ຂໍຄໍາແນະນໍາທາງດາ້ນກດົໝາຍກ່ຽວກບັພນັທະການຮ່ວມມ ຂອງສະຖາບນັຕ່າງໆ ແລະ ຂະບວນການທີ່ ຕອ້ງການ. 
ນອກຈາກ ນຕິກິາໍຂັນ້ສູນກາງ (ຫ   ເຂດ) ແລວ້, ຂອບວຽກທີ່ ຈດັໃຫມ້ ີ ໂດຍອາຊຽນ ສາມາດເປນັຄໍາແນະນໍາເພີ່ ມ
ຕ ່ ມໄດ.້  

• ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ: ພອ້ມນັນ້, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລບັຂະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະການ ແລະ 
ໂຄງການບູລມິະສດິ, ການຮ່ວມມ ລງົເລກິເພີ່ ມຕ ່ ມ ແມ່ນຈາໍເປນັ, ໂດຍສະເພາະ ພາຍໃນເທດສະບານບໍລຫິານຕວົ
ເມ ອງ ແລະ ເຂດເທດສະບານອ ່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  ພະນກັງານໃນການວາງແຜນ ຕອ້ງສ ບຕໍ່ ຮ່ວມມ ກນັກບັການວາງ
ແຜນຂະແໜງການ. ຕວົຢ່າງ, ການຮ່ວມມ ນີ ້ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ມາດ
ຕະການທີ່ ຈາໍເປນັເພ ່ ອດດັສມົ. ຂັນ້ຕອນຕອ້ງໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ເພ ່ ອຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫແ້ກ່ຜູວ້າງ
ນະໂຍບາຍແລະສາທາະລະນຊນົ. ໃນນີ,້ ຂະບວນການລາຍງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ ຕອ້ງສາ້ງຂຶນ້.  
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ເຫ ວ. ໂດຍອງີໃສ່ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ,  ຄູ່ມ ແນະນໍາ SUMP ໄດສ້ະເໜໃີຫສ້າ້ງແຜນປະຕບິດັງານໄລຍະສັນ້ (2-3 ປ)ີ ໂດຍ
ໃຊງ້ບົປະມານທີ່ ໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ອງີໃສ່ບນັດາຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ. ອງົການຄຸມ້ຄອງການຂນົສົ່ ງ 
ສາມາດວາງແຜນຕະຫ ອດຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງຢ່າງສອດຄ່ອງກນັ ແທນທີ່ ຈະເປນັການຕດັສນິໃຈແບບສະເພາະກດິ (ບາງ
ຄັງ້ ກປໍະຕບິດັຕາມເປົາ້ໝາຍທາງດາ້ນການເມ ອງໄລຍະສັນ້).  

ການສະໜັບສະໜ ນຈາກສາທາລະນະຊົນ 

ການຫນັປ່ຽນໄປສູ່ລະບບົການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົຍິ່ ງຂຶນ້ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຈາກ
ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມແລະ ສາທາລະນະຊນົທົ່ ວໄປ. ຫ າຍມາດຕະການການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການ
ປ່ຽນແປງທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກສໍາລບັປະຊາຊນົ, ທຸລະກດິ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ. ການສະໜບັສະໜນູການປ່ຽນແປງ
ພດຶຕກິາໍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ ອາດຈະຮຽກຮອ້ງໃຫຕ້ອ້ງໄດປ່້ຽນແປງຫ ກັຄວາມຄດິຂອງ
ສາທາລະນະຊນົ.   

ອງົປະກອບດາ້ນວທິກີານທີ່ ສໍາຄນັຂອງ SUMP ແມ່ນປະຕບິດັແນວທາງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຕະຫ ອດ
ຂະບວນການວາງແຜນ. ຊ່ຽວຊານໃນການວາງແຜນ ສ ບຕໍ່ ເຮດັບດົບາດນໍາພາໃນການວເິຄາະບນັຫາທາ້ທາຍ, ສາ້ງແບບ 
ຈາໍລອງສະຖານະການຕ່າງໆ, ນໍາສະເໜມີາດຕະການ, ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົ. ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະແໜງ 
ຂນົສົ່ ງ ແລະ ປະຊາຊນົ ແມ່ນມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປກຶສາຫາລ , ໂດຍສະເພາະ ການສາ້ງວໄິສທດັໄລຍະຍາວ (“ຕວົເມ ອງ ຫ   
ເມ ອງແບບໃດທີ່ ເຮາົຕອ້ງການໃຫລູ້ກຫ ານຂອງພວກເຮາົອາໄສຢູ່?”) ພອ້ມທງັ ການ ການວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ພອ້ມ
ທງັຍຸດທະສາດການສ ່ ສານ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຈະແຈງ້ ແມ່ນ ເງ  ່ອນໄຂທີ່ ຕອ້ງມກ່ີອນ ສໍາລບັປະຊາຊນົ ເພ ່ ອເຮດັໜາ້ທີ່

ເປນັເຈົາ້ການຂອງ SUMP ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ສົ່ ງເສມີ. ການເຮດັໃຫເ້ກດີການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຫາ້ວຫນັແຕ່ຫວົທ ີ ເປນັໄປ
ໄດຫ້ າຍຂຶນ້ທີ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີການຍອມຮບັ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຈາກສາທາລະນະຊນົ, ໃນນີ,້ ກຈໍະເປນັການເຮດັໃຫ ້
ເກດີຄວາມສ່ຽງທາງການເມ ອງໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ ກຈໍະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ.້ ພອ້ມນັນ້, ກໍ
ຈະເປນັການຊ່ວຍ ເພ ່ ອບ່ໍໃຫລ້ະເລຍີຕໍ່ ກບັທດັສະນະຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ສໍາຄນັໄດ.້ ອກີຮູບແບບໜຶ່ ງຂອງ SUMP ແມ່ນການເຮດັ
ໃຫບ້ນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງຂນົສົ່ ງອ ່ ນໆໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ (ເຊັ່ ນ ກມົຕ່າງໆພາຍໃນອງົການດຽວກນັ ຫ   ໃນສະຖາ
ບນັອ ່ ນໆ) ຊຶ່ ງກດິຈະກາໍ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ(ຫ   ຜູທ້ີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ 
SUMP ພາຍໃຕກ້ານພດັທະນາ). 

ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັໃສ່ແຜນປະຕບິດັງານໃນບນັດາຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົ. 
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ກ່ອງທ ີ2: ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງ SUMP 

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂະບວນການແມ່ນໜຶ່ ງໃນຊບັສນິທີ່ ເຂັມ້ແຂງທີ່ ສຸດຂອງຂະບວນການ SUMP, ເນ ່ ອງຈາກ
ວ່າ ມນັໄດສ້ະເໜ ີ ເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາການຂາດຄວາມເຊ ່ ອໝັນ້ລະຫວ່າງ ປະຊາຊນົ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງລດັ, 
ພອ້ມທງັ ບນັດານກັລງົທນຶໃນວງົກວາ້ງ. ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ເປນັກນົໄກການຮ່ວມມ ເປນັພ ນ້ຖານ 
ແມ່ນສໍາຄນັຫ າຍ ສໍາລບັການວເິຄາະຮ່ວມກນັຕໍ່ ກບັບນັຫາການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ການ
ພດັທະນາຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຮ່ວມກນັ, ການກາໍນດົຍຸດທະສາດການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງ, ແລະ ການ
ຄດັເລ ອກມາດຕະການທີ່ ມກີານຍອມຮບັ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. ໃນຂະນະທີ່  ມຜີນົປະໂຫຍດ
ຈະແຈງ້ຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມ, ແຕ່ກຍໍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍ ທີ່ ຈະດໍາເນນີຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ມີ
ປະສດິທພິາບໃນການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP.   

• ຄວາມຮັບຮ ້ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ: ທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົບ່ໍຄ່ອຍຮູຢ່້າງເຕມັທກ່ີຽວກບັການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ. ການປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ມກັຈະສຸມໃສ່ພຽງ
ແຕ່ຜູປ້ະຕບິດັໂດຍກງົ, ຜູຊ້ມົໃຊ,້ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດ ຊຶ່ ງລະເລຍີຜູທ້ີ່ ຢູ່ຮອບນອກຂອງການຕດັສນິໃຈ 
ແຕ່ພດັເປນັຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫ າຍທີ່ ສຸດ, ແລະ ຜູທ້ີ່ ເອາົການດໍາລງົຊວີດິຂອງເຂາົເຈົາ້ອອກຈາກລະບບົ
ຂນົສົ່ ງ. ໃນລກັສະນະນີ,້ ອໍານາດການປກົຄອງທີ່ ເຮດັການວາງແຜນ ມກັຈະຂາດຄວາມເຂົາ້ໃຈ ເພ ່ ອດໍາເນນີ
ການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຖ ກຕອ້ງຊອບທໍາ ແລະ ເພ ່ ອນໍາເອາົຄວາມຮູຂ້ອງຊ່ຽວຊານຢ່າງຈງິຈງັ. ຂະບວນການແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງ SUMP ໃຫໂ້ອກາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຄູ່ມ ແນະນໍາທີ່ ຕອບໂຈດກບັ 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງບນັດາກຸ່ມທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄວທີ່ ເປນັຜູຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ໜາ້ຈະເກດີບນັຫາ
ຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ຮ່ວມ. ຂດີຄວາມສາມາດ ແມ່ນເຮດັໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ໄດແ້ຕ່ລະຂັນ້ຕອນຕະຫ ອດໄລຍະຍາວ 
ແລະ ມນັອາດຈະມປີະໂຫຍດ ເພ ່ ອເລີ່ ມຕົນ້ລວມເອາົ “ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ” ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວນ້. 

• ງົບປະມານ ແລະ ທັກສະ: ໜ່ວຍງານທີ່ ເຮດັການວາງແຜນ ມກັຈະປະເຊນີກບັຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນຊບັພະຍາກອນ 
ການເງນິ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການພດັທະນາ SUMP, ເຖງິຈະເປນັແຕ່ພຽງຂະບວນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມກຕໍາມ. ທກັສະຄວາມຮູທ້ີ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ຄວາມຮູເ້ຕກັນກິທີ່ ຫ ວງຫ າຍ ແມ່ນຈາໍເປນັຕອ້ງການ 
ເພ ່ ອວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນນີກດິຈະກາໍການມສ່ີວນຮ່ວມ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດປ້ະສານງານກບັກດິຈະກາໍ
ອ ່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ SUMP, ແລະ ປດັໄຈປອ້ນເຂົາ້ຈາກປະຊາຊນົ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຈາໍເປນັຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັຮູບ້ນັຫາ ແລະ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັເຂົາ້ໃນການວາງແຜນທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ
ດາ້ນການເມ ອງ.  
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ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍື້ມ ນ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາທີົ່ດີຂ ື້ນ ເພືົ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ 

ໃນຂະນະທີ່  ແນວທາງການວາງແຜນແບບຄອບຄຸມ ແລະ ປະສມົປະສານ, SUMP ອາໄສຂໍມູ້ນແທຈ້ງິ ແລະ ຂໍມູ້ນດາ້ນຄຸນ
ນະພາບຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. ການຂາດຂໍມູ້ນທີ່ ພຽງພໍ (ທງັໃນດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານ) ສໍາລບັການວາງແຜນ ແລະ ການ
ຂາດເຄ ່ ອງມ  ແລະ ຂະບວນການສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂໍມູ້ນ ແລະ ການຄວບຄຸມຂໍມູ້ນ ແມ່ນບນັຫາທາ້ທາຍໃນວງົ
ກວາ້ງໃນເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ. ຂໍມູ້ນທີ່ ເຊ ່ ອຖ ໄດກ່້ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການຂນົສົ່ ງ ແລະ ກະແສ
ການຂນົສົ່ ງຕວົຈງິໃນທຸກຮູບແບບຂອງການຂນົສົ່ ງ ແມ່ນຈາໍເປນັຫ າຍ ເພ ່ ອວເິຄາະສະພາບປດັຈບຸນັຂອງລະບບົການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ (ແລະ ຈາໍເປນັຫ າຍຂຶນ້ອກີ ຖາ້ຫາກມກີານນໍາໃຊແ້ບບຈາໍລອງການຂນົສົ່ ງຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ). ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕ ່ ມແມ່ນຈາໍ
ເປນັຕອ້ງການ ເພ ່ ອກາໍນດົ ເສັນ້ພ ນ້ຖານ ຫ   ເພ ່ ອສາ້ງ ແລະ ປະເມນີຜນົທາງເລ ອກດາ້ນນະໂຍບາຍໃນສະຖານະການທີ່ ເປນັທາງ
ເລ ອກນັນ້.  ພອ້ມນັນ້, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົມາດຕະການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ຍງັສ ບຕໍ່ ການອບັເດດ
ຂໍມູ້ນໄດ.້ ຂໍມູ້ນທີ່ ເກບັກາໍ ແລະ ວເິຄາະ ສາມາດນໍາມາໃຊເ້ປນັຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຕໍ່ ກບັ
ຈດຸປະສງົທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຕ່າງໆ.   

SUMP ຈດັໃຫມ້ແີນວທາງທີ່ ເປນັລະບບົໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂໍມູ້ນ ໃນຖານະເປນັເຄ ່ ອງມ  ເພ ່ ອວເິຄາະ, ຕດິຕາມ
ກວດກາ, ແລະ ຂໍມູ້ນສໍາລບັຜູຕ້ດັສນິໃຈ ແລະ ສາທາລະນະຊນົ. ການຕດິຕາມກວດກາຢ່າງເປນັລະບບົຂອງມາດຕະການຕ່າງໆ 
ເຮດັໃຫເ້ກດີການດດັສມົ ແລະ ດດັປບັຕໍ່ ກບັສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ ມທະວກີານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນ
ການເມ ອງ ແລະ ສາທາລະນະຊນົ ໂດຍຜ່ານ “ຫ ກັຖານ”. ຕວົຢ່າງ, ຊຸດຂອງຕວົຊີວ້ດັລະດບັສູງ ທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກພເິສດ ເພ ່ ອ 
ສະໜບັສະໜນູການສ ່ ສານກບັສາທາລະນະຊນົ ສາມາດສົ່ ງຜນົກະທບົທາງບວກຕໍ່ ກບັການສະໜບັສະໜນູມາດຕະການ
ເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງໃນຫ າຍຕວົເມ ອງ. ຕວົຢ່າງສໍາລບັຕວົຊີວ້ດັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນ ຈາໍນວນຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັບາດເຈບັຮຸນແຮງ ຫ   ເສຍ
ຊວີດິຈາກການ ຈລໍະຈອນຂນົສົ່ ງ, ຈາໍນວນຂອງຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ປະເຊນີກບັຄຸນນະພາບອາກາດຕໍ່ າ, ຫ   ການປະຢດັເວລາໃນການ
ເດນີທາງ.  

ແຫ ່ ງຂໍມູ້ນໃນ SUMP ຈາກການດໍາເນນີງານວາງແຜນອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນວ່າ ຂະແໜງການ ແລະ ແຜນແມ່ບດົ (ເຊັ່ ນ ຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາຕວົເມ ອງ, ແຜນງານອາກາດສະອາດ, ແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນສຽງລບົກວນ, ແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນພະລງັງານ)  

• ເຕັກນິກການມີສ່ວນຮ່ວມ: ມເີຕກັນກິການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຫ າກຫ າຍ ຊຶ່ ງໜ່ວຍງານວາງແຜນ ອາດຈະເຫນັ
ວ່າ ສາມາດປະສມົປະສານການນໍາໃຊຢ່້າງເໝາະສມົໄດ.້  ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ ຊຶ່ ງການມສ່ີວນຮ່ວມຈະຕອ້ງໄດດໍ້າ
ເນນີການສ ບຕໍ່ , ແລະ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດລ້ະບຸວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັແຕ່ລະຄວາມຕອ້ງການ. 
ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັການມສ່ີວນຮ່ວມ ຄວນໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ປະສບົການ
ໃນການວາງແຜນ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດທີ່ ມ.ີ ມຫີ າຍຕວົເມ ອງ ໄດລ້ເິລີ່ ມກນົໄກການເປນັຄູ່
ຮ່ວມມ , ແຕ່ຕອ້ງໄດມ້ປີະສດິທຜິນົໃນໄລຍະຍາວ. ພອ້ມນັນ້, ໜ່ວຍງານວາງແຜນ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດແ້ນະນໍາ 
ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຂະບວນການທີ່ ອອກນອກປະເດນັ, ຕອບໂຕຢ່້າງເໝາະສມົຕໍ່ ກບັຂໍຂ້ດັ
ແຍງ້ທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້, ແລະ ຮບັປະກນັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ. 



 

SUMP | Sustainable Urban Mobility Plans in ASEAN 

 34  

ເພ ່ ອຫ ກີເວັນ້ການເຮດັວຽກຊໍາ້ຊອ້ນກນັ. ການແບ່ງປນັຂໍມູ້ນລະຫວ່າງສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆຕົນ້ຕໍ ລະຫວ່າງ ບນັດາຜູມ້ີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງການຂນົສົ່ ງທງັໝດົ ມກັຈະເປນັບນັຫາທາ້ທາຍສໍາຄນັຕົນ້ຕໃໍນເວລາເລີ່ ມຕົນ້ພດັທະນາສາ້ງ SUMP. ການ
ຄວບຄຸມຂໍມູ້ນ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຊ ່ ອໝັນ້ລະຫວ່າງ ເຈົາ້ຂອງຂໍມູ້ນ “ທີ່ ແຂ່ງຂນັກນັ” (ຊຶ່ ງເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຂະບວນການຮ່ວມ
ມ ຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໂດຍລວມ), ສະນັນ້, ຈຶ່ ງເປນັອງົປະກອບພ ນ້ຖານສໍາຄນັຂອງ SUMP.  

ໃນຂະນະທີ່  SUMP ແມ່ນເຄ ່ ອງມ ທີ່ ເກດີຈາກການປະຕບິດັຕວົຈງິດາ້ນການວາງແຜນ, ຈຶ່ ງໄດແ້ນະນໍາໃຫສຸ້ມໃສ່ຕວົຊີວ້ດັ 
ຫ ກັໆຈາໍນວນໃດໜຶ່ ງ ແລະ ນໍາໃຊຕ້ວົຊີວ້ດັມາດຕະຖານຈາກສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ ເປນັໄປໄດ ້ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ຂັນ້ຕອນ
ການຕດິຕາມກວດກາທີ່ ຈະແຈງ້ສໍາລບັທຸກຕວົຊີວ້ດັ.   

 

ກ່ອງທ ີ3 :  ຂໍື້ກໍານົດ ແລະ ເງືົ່ອນໄຂທີົ່ເປັນຕົວແບບ ຂອງ Mobilise Your City SUMP 

ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ ການກະກຽມ SUMP ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໜ່ວຍງານຂນົສົ່ ງເຂດເທດສະບານ
ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ຫ   ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຫ າຍຕວົເມ ອງ ກຕໍດັສນິໃຈຈາ້ງທີ່ ປກຶສາເພ ່ ອ
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ສະເພາະໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກະກຽມ. ໜາ້ວຽກເຫ ົ່ ານີ ້ ອາດຈະເລີ່ ມແຕ່ການມອບໝາຍແຕ່ລະວຽກ 
ເຊັ່ ນ ດໍາເນນີການວນິດິໄສການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງທງັໝດົ, ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ SUMP ທງັ
ໝດົໂດຍລວມ. ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂທີ່ ເປນັຕວົແບບ Mobilise Your City SUMP ຈດັໃຫມ້ເີອກະສານພອ້ມນໍາ
ໃຊ ້ເພ ່ ອຄດັເລ ອກທີ່ ປກຶສາ ຊຶ່ ງຮບັຜດິຊອບສໍາລບັການສາ້ງ SUMP. ໃນເອກະສານນີ ້ປະກອບມ ີພາບລວມຂອງໜາ້ວຽກ
ຄບົຖວ້ນ ແລະ ວຽກທີ່ ຕອ້ງສົ່ ງມອບ ເພ ່ ອໃຫທ້ີ່ ປກຶສາປະຕບິດັງານສໍາລບັການພດັທະນາສາ້ງ SUMP ເຕມັຮູບແບບ, 
ແລະ ດວ້ຍເຫດນັນ້, ຈຶ່ ງສາມາດດດັສມົໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນໄດ.້ ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂທີ່ ເປນັ
ຕວົແບບ SUMP ແມ່ນມໄີວໃ້ນເວບັໄຊ ້ Mobilise Your City ຄ  https://changing-
transport.org/toolkits/sump  
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ການວາງແຜນເວລາເກີດຄວາມບໍົ່ແນູ່ນອນ 

ເປນັທີ່ ສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດວ່້າ ຜູວ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນກັວາງແຜນ ແມ່ນຍງັມຂໍີສ້ງົໄສຕໍ່ ກບັແນວທາງການວາງແຜນແບບປະສມົ
ປະສານ  ແລະ ຄອບຄຸມທີ່ ປະກດົວ່າ ຕອ້ງການເງນິທນຶ, ເວລາ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດເພີ່ ມຕ ່ ມ ເມ ່ ອທຽບກບັແຜນແມ່ບດົ
ແບບດັງ້ເດມີທີ່ ຖ ກສາ້ງຂຶນ້ໂດຍສະເພາະແຕ່ບນັດານກັຊ່ຽວຊານເທົ່ ານັນ້.   

ຈດຸເລີ່ ມຕ ້ນົຂອງ SUMP ທີ່ ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຕບີໂຕຢ່າງໄວວາ ແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ (ແລະ ພອ້ມນັນ້ ກມໍທ່ີາແຮງທີ່ ຈະເກດີ
ອຸປະສກັຈາກການພດັທະນາທາງດາ້ນເຕກັໂລໂລຊ ີແລະ ດາ້ນສງັຄມົ), ຈຶ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງໄດບ້ນັລຸຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ໃຊຂໍ້ມູ້ນແທຈ້ງິເປນັ
ພ ນ້ຖານໃນວງົກວາ້ງຕໍ່ ກບັຈດຸປະສງົພ ນ້ຖານຂອງນະໂຍບາຍ(ການຂນົສົ່ ງ). ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມກວດກາຄວາມຄ ບໜາ້
ຢ່າງໃກຊ້ດິ ແລະ ຢ ດຢຸ່ນຕໍ່ ກບັປດັໄຈທີ່ ຈະບນັລຸເປົາ້ໝາຍໄດ.້ ສະນັນ້, SUMP ໄຈແ້ຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການວາງ
ແຜນແບບຍຸດທະສາດ (ໄລຍະກາງ ຫາ ໄລຍະຍາວ) ແລະ ການວາງແຜນປະຕບິດັງານ (ໄລຍະສັນ້) ທີ່ ຄວນຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງ
ທຸກໆສອງສາມປ.ີ   

SUMP ຮບັຮູເ້ຖງິບນັຫາທາ້ທາຍຂອງການວາງແຜນໃນເວລາເກດີຄວາມບ່ໍແນ່ນອນ ໂດຍເນັນ້ໜກັໃນການສາ້ງຕັງ້ ໂຄງສາ້ງ
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການສ ່ ສານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (ເຊັ່ ນ ການຮ່ວມມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ສາທາລະນະຊນົ), ພອ້ມທງັ ການສາ້ງຂະບວນການທີ່ ອງີໃສ່ຂໍມູ້ນແທຈ້ງິຂອງການພດັທະນາເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການຕດິຕາມ
ກວດກາ. SUMP ຖ ກອອກແບບ ເພ ່ ອໃຫຊ່້ວຍນກັວາງແຜນ ແລະ ຜູວ້າງນະໂຍບາຍ ໂດຍມໂີຄງສາ້ງ ແລະ ເຄ ່ ອງມ  ເພ ່ ອ
ຈດັການກບັການປ່ຽນແປງທີ່ ເກດີຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ.  

 

ກ່ອງທ ີ4: ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານຄວາມສາມາດປັບຕົວໃນ SUMP 
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ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມຍ ນຍງົໃຫແ້ກ່ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງຄນົໃນຕວົເມ ອງໃນລະຫວ່າງ ເກດີວກິດິການ ແລະ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມບອບບາງຂອງລະບບົການຂນົສົ່ ງ, ນກັວາງແຜນ ແລະ ຜູວ້າງນະໂຍບາຍ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ທຸກອງົປະກອບ
ພ ນ້ຖານ ແມ່ນຖ ກເຊ ່ ອມໂຍງເຂົາ້ກນັ, ດາ້ນຊບັພະຍາກອນ, ດາ້ນການມສ່ີວນຮ່ວມ, ດາ້ນຄວາມຢ ດຢຸ່ນ, ດາ້ນຄວາມຊໍາ້
ຊອ້ນກນັ, ດາ້ນຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການສະທອ້ນບນັຫາຕ່າງໆ. ບນັຫາທາ້ທາຍຂອງບນັດາຕວົເມ ອງໃນອາຊຽນແມ່ນ 
ເພ ່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດກ້ານຮບັມ ກບັວກິດິການຢ່າງວ່ອງໄວ, ໄລຍະສັນ້ ໂດຍບ່ໍສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ໜາ້ທີ່ ປະຕບິດັງານໄລຍະຍາວ 
ແລະ ການພດັທະນາລະບບົການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ.  

ການແຜ່ລະບາດໃຫຍ່ຂອງເຊ ອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຮບັມ ທີ່ ດ ີ
ກວ່າເກົ່ າຕໍ່ ກບັວກິດິການດັ່ ງກ່າວ. ຈຶ່ ງຈາໍເປນັ ຕອ້ງໄດນໍ້າເອາົ SUMP ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປບັປຸງໄປພອ້ມກນັ. 
SUMP ກາໍນດົຂອບວຽກການວາງແຜນແບບຍ ນຍງົທີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍສະເພາະໃຫແ້ກ່ການປະສມົປະສານເຂົາ້ກບັ
ຫ ກັການຄວາມສາມາດປບັຕວົຄ ນ. SUMP ສົ່ ງເສມີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງລະບບົການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ ພອ້ມທງັ 
ການຍອມຮບັ ແລະ ປະສມົປະສານມຸມມອງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ບນັດາກຸ່ມຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄວ. SUMP 
ຄວນສາມາດໃນການຮບັມ ກບັເຫດການສຸກເສນີໄລຍະສັນ້ ພອ້ມທງັ ຮກັສາໄວເ້ປົາ້ໝາຍໄລຍະຍາວ. ການຮບັມ ຢ່າງ
ວ່ອງໄວໄລຍະສັນ້ ໂດຍບວກກບັຂດີຄວາມສາມາດໄລຍະຍາວເພ ່ ອດດັປບັ ແມ່ນກະແຈສໍາຄນັ ເພ ່ ອຫ ກີລ່ຽງວກິດິການ
ໃນອະນາຄດົ ໂດຍການຄາດຄະເນ ແລະ ກະກຽມສໍາລບັຜນົກະທບົຮຸນແຮງເຫ ົ່ ານີ ້ ແລະ ເນັນ້ໜກັເຂົາ້ໃນລະບບົການ
ຂນົສົ່ ງ. ຫ ກັຕກັກະຂອງການວາງແຜນທີ່ ເປນັລະບບົ ຊຶ່ ງຢູ່ເບ ອ້ງຫ ງັຂອງຮອບວຽນ SUMP ຈດັໃຫມ້ສີິ່ ງນີແ້ນ່ນອນ ຄ : 
ໂອກາດສໍາລບັຕວົເມ ອງຕ່າງໆ ເພ ່ ອລວມເອາົຄວາມສາມາດປບັຕວົເຂົາ້ໃນໂຄງສາ້ງການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ.  

ແນວຄວາມຄດິທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໃນ SUMP ຈດັໃຫມ້ຫີ ກັການຂອບວຽກການວາງແຜນ ເພ ່ ອພດັທະນາລະບບົການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງທີ່ ສາມາດປບັຕວົໄດ ້ ເພ ່ ອການດດັສມົໄລຍະສັນ້ຕໍ່ ກບັວກິດິການ ແລະ ຍຸດທະສາດການເດນີທາງ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົໄລຍະຍາວ. ການລວມເອາົບນັຫາ ຄວາມສາມາດປບັຕວົເຂົາ້ໃນການວາງແຜນການ
ເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາຕວົເມ ອງ ກະກຽມຮບັມ ກບັເຫດການຄວາມຈງິທີ່ ເປນັ
ອຸປະສກັຂດັຂວາງໄດທ້ນັທ ີແລະ ສາມາດບນັລຸໄດດ້າ້ນຄວາມຍ ນຍງົຂອງການຂນົສົ່ ງໄລຍະຍາວ.  

ບນັດາຕວົເມ ອງໃນອາຊຽນທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP ສາມາດລວມເອາົບນັຫາຄວາມສາມາດປບັຕວົ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງບໍລຫິານຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ ຫ   ເຊ ່ ອມໂຍງ SUMP ໃໝ່ຂອງພວກເຂາົເຂົາ້ໃນຂອບວຽກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຄວາມ
ສາມາດປບັຕວົຂອງພວກເຂາົ.  

ເບິ່ ງຂໍມ້ນູເພີ່ມຕ ່ມທີ່ : https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_topic-
guide_planning_for_more_resilient_and_robust_urban_mobility_online_version.pdf  

  

https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_topic-guide_planning_for_more_resilient_and_robust_urban_mobility_online_version.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_topic-guide_planning_for_more_resilient_and_robust_urban_mobility_online_version.pdf
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11 https://sumps-
up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-
_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf 
12https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-
Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf 

ກ່ອງທ ີ5: ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ SUMP 

ຕວົຢ່າງ, ຜນົກະທບົໂດຍກງົຂອງ SUMP ຕໍ່ ກບັລະດບັຄວາມແອອດັຂອງການຈລໍະຈອນ, ສານມນົລະພດິ CO2 ຫ   ຄຸນ
ນະພາບອາກາດໃນຕວົເມ ອງ ແມ່ນຍາກທີ່ ຈະກາໍນດົປະລມິານ ຍອ້ນຫ າຍມາດຕະການ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມາດ
ຕະການທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ SUMP. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການປະເມນີຜນົກະທບົ ສາມາດດໍາເນນີການໄດ ້ ສໍາລບັມາດ
ຕະການສະເພາະ ເພ ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈເຖງິຜນົກະທບົຂອງມາດຕະການຕໍ່ ກບັ ສານມນົລະພດິ CO2 , ຄຸນນະພາບອາກາດ ຈາກ
ລະດບັຄວາມແອອດັ. ການປະເມນີຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວນັນ້ ໄດດໍ້າເນນີການໃນ ເມ ອງ ຕູຣນີ (ປະເທດອຕີາລ)ີ  ໃນເວລາ ທີ່

ເມ ອງນີ ້ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັທດົລອງການບໍລກິານ MaaS. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກໄລຍະທດົລອງແມ່ນວ່າ ໂດຍການຫ ກີເວັນ້
ການນໍາໃຊລ້ດົສ່ວນຕວົ, ປະຊາຊນົ 30 ຄນົ ປະຢດັ/ບ່ໍປ່ອຍສານມນົລະພດິ CO2 ໄດປ້ະມານ 72 ກກ, ຊຶ່ ງຍງັໄດ ້
ປະກອບສ່ວນເພີ່ ມຕ ່ ມໃຫແ້ກ່ການປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໃນຕວົເມ ອງອກີດວ້ຍ 11 . ມາດຕະການທດົລອງອີ ່ ນອກີ
ໃນຕວົເມ ອງ ຊຶ່ ງເປນັການຈດັການກບັການຂນົສົ່ ງໂລຈສິຕກິໃນຕວົເມ ອງ. ການປ່ຽນແທນພາຫະນະຂນົສົ່ ງທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມນົ
ລະພດິສູງ 43 ຄນັ ດວ້ຍພາຫະນະທີ່ ປ່ອຍສານມນົລະພດິເປນັສູນ (ເຊັ່ ນ ໃຊແ້ກສທໍາມະຊາດ, ໄຟຟາ້ ຫ   ພາຫະນະປະສມົ
ປະສານກນັ (ໄຮບຣດິ)) ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ກດີການຫ ຸດລງົຂອງສານ CO2 ແລະ ສານ NOX ຄ  12% ແລະ 70% ຕາມລໍາດບັ
ໃນແຕ່ລະວນັ. ສມົມຸດຕຖິານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນວງົກວາ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ຮອດ 10% ຂອງພາຫະນະຂນົສົ່ ງ, ຜນົ
ກະທບົທີ່ ໄດຮ້ບັໃນດາ້ນສານມນົລະພດິ CO2 ຈະສູງເຖງິ 71 ໂຕນຕໍ່ ປ ີແລະ ສານ NOX ແມ່ນ 0.6 ໂຕນຕໍ່ ປ.ີ12 ດັ່ ງນັນ້,  
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP ພອ້ມກບັຊຸດມາດຕະການທີ່ ຫ າກຫ າຍ ສາມາດຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນສານມນົລະພດິ CO2 ແລະ 
ປບັປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ລະດບັຄວາມແອອດັຂອງການສນັຈອນໄດ.້  

https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
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 ການສະໜັບສະໜ ນໃນລະດັບປະເທດຜ່ານບັນດານະໂຍບາຍການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງຂອງເມືອງແຫູ່ງ

ຊາດ (NUMPs)  

 ໃນຂະນະທີ່ ການວາງແຜນ ແລະ ການພດັທະນາລະບບົການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ, ບ່ໍແມ່ນບນັຫາຂອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນແຕ່ຝ່າຍດຽວ, ແຕ່ເປນັຜນົປະໂຫຍດຂອງປະເທດ
ໂດຍລວມ. ບນັດານະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໂອກາດສໍາລບັບນັດາລດັຖະບານຂອງ
ປະເທດ ເພ ່ ອເຮດັໃຫບ້ນັດາເມ ອງສາມາດຈດັການກບັບນັຫາທາ້ທາຍໃນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງຢ່າງມປີະສດິທິ
ຜນົ, ໃນຂະນະດຽວກນັ, ກສໍາມາດບນັລຸໄດຈ້ດຸປະສງົທາງດາ້ນເສດຖະເກດິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. ສໍາລບັ 
NUMP, ບນັດາລດັຖະບານຂອງປະເທດ ໄດວ້າງຂອບວຽກທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດ ແລະ ຕດິພນັກບັການປະຕບິດັງານ ຊຶ່ ງສົ່ ງເສມີ
ຂດີຄວາມສາມາດຂອງບນັດາຕວົເມ ອງໃນການວາງແຜນ, ເງນິທນຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະການການເດນີທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ. ການສາ້ງ NUMPs ສາມາດສ່ົ່ ງເສມີແນວທາງການປະສານງານຍິ່ ງຂຶນ້ໃນການກະກຽມ 
SUMP ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົາ້ເຖງິເງນິທນຶ ຫ   ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນ
ການເມ ອງໄດງ່້າຍຂຶນ້ໃນການພດັທະນາຂອງພວກເຂາົ. NUMPs ຍງັສາມາດສາ້ງການປະສານງານເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ 
ລະຫວ່າງ ການສາ້ງ SUMPs ແລະ ນະໂຍບາຍອ ່ ນໆຂອງປະເທດ, ເຊັ່ ນ ນະໂຍບາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ ຫ   ເສດຖະກດິ. 
ຕວົຢ່າງ, ໃນ “ແຜນງານການຂນົສົ່ ງສະອາດຂອງໄທ”, ປະເທດໄທ ແນໃສ່ ການປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດຢ່າງສໍາຄນັ ໃນ
ຂະນະດຽວກນັ ກພໍດັທະນາແຜນງານຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ເພ ່ ອປບັປຸງການຂນົສົ່ ງໃນເມ ອງທົ່ ວທງັບໍລເິວນຕວົເມ ອງ.   
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4 ບາດກ້າວຂອງ SUMP ສໍາລັບບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ 

ເຂດອ້ອມຮອບຕົວເມືອງໃນອາຊຽນ 
ຄູ່ມ ແນະນໍາເຫ ົ່ ານີ ້ ມຈີດຸປະສງົ ເພ ່ ອລະບຸບນັຫາທາ້ທາຍຕ່າງໆສໍາລບັເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ
ເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ແລະ ເພ ່ ອນໍາສະເໜແີນວຄວາມຄດິຂອງການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ
ແບບຍ ນຍງົ. ພອ້ມນັນ້, ກໄໍດຜ້ນັຂະຫຍາຍກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັຕົນ້ຕໍ ຊຶ່ ງຖ ກພດັທະນາຂຶນ້ພາຍໃນຂະບວນການວາງແຜນ. 
ຈດຸປະສງົ ແມ່ນ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຮູໃ້ນບນັດາຜູປ້ະຕບິດັ ແລະ ເພ ່ ອປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັສະພາບເງ  ່ອນໄຂທີ່ ຕອ້ງໄດມ້ກ່ີອນ, 
ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດວຊິາການທີ່ ຈາໍເປນັ ເພ ່ ອດໍາເນນີການຂະບວນການ SUMP. ມນັ
ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຍ້ກົສູງຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍ, ການຮ່ວມມ ກນັ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸດມາດຕະການທີ່ ຍ ນຍງົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP.  

ຄູ່ມ ແນະນໍາເຫ ົ່ ານີ ້ ນໍາສະເໜຮີອບວຽນຂອງ SUMP ຊຶ່ ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມຮູແ້ຕ່ລະບາດກາ້ວຂອງຂະບວນການວາງແຜນ. ຮອບ
ວຽນຂອງ SUMP ເຮດັໃຫງ່້າຍດາຍ ແລະ ນໍາສະເໜໃີນລກັສະນະເປນັຫ ກັຄວາມຄດິ, ຊ່ວຍໃຫນ້ກັວາງແຜນ ເພ ່ ອກາໍນດົໂຄງ
ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕາມຂະບວນການທີ່ ຊບັຊອ້ນນີ.້  ໃນນີ,້ ໄດຈ້ດັອອກເປນັ 4 ໄລຍະ ຄ : (1) ການກະກຽມ ແລະ ການວເິຄາະ; 
(2) ການພດັທະນາຍຸດທະສາດ, (3) ການວາງແຜນມາດຕະການ, (4) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ,13 
ໃນນີ ້ແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນມ ີ3 ບາດກາ້ວ.   

ໂດຍຂຶນ້ກບັສະພາບການວາງແຜນໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ບາດກາ້ວ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ສາມາດດດັປບັ ແລະ ຂາ້ມ
ຜ່ານໄດ ້(ຖາ້ຫາກມຜີນົໄດຮ້ບັທີ່ ເໝາະສມົແລວ້ ເຊັ່ ນ ຈາກຂະບວນການວາງແຜນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອ ່ ນ) ຫ   ເຮດັຊໍາ້ຄ ນໃນຂັນ້ຕອນ
ຕໍ່ ມາໄດ.້ ການເຮດັໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງການວາງແຜນສະເພາະນັນ້ ຕອ້ງດໍາເນນີການ ໂດຍບນັດາຜູປ້ະຕບິດັ
ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວ້ນດວ້ຍຕວົພວກເຂາົເອງ.14 

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໄລຍະທ ີ3, ແຜນຄວນສົ່ ງມອບ ຊຶ່ ງຈະປະກອບເປນັ SUMP ຂອງເມ ອງ ຫ   ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່. 
ເອກະສານ SUMP ສະບບັສຸດທາ້ຍ ຕອ້ງສະຫ ຸບຜນົໄດຮ້ບັຕົນ້ຕໍຂອງຂະບວນການ SUMP15 ທງັໝດົ ສໍາລບັມາດຕະການ
ໄລຍະສັນ້, ມາດຕະການໄລຍະກາງ ແລະ ມາດຕະການໄລຍະຍາວ. ໄລຍະສຸດທາ້ຍ ແລະ ໄລຍະທສີີ່  ສຸມໃສ່ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ຍຸດທະສາດ ແລະ ມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ.  

 

 

13 ສີ່ ໄລຍະການວາງແຜນນີ ້ລວມມ ີ12 ບາດກາ້ວຕົນ້ຕໍ, ຊຶ່ ງໄດຖ້ ກແບ່ງອອກເປນັ 32 ກດິຈະກາໍອກີ. ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕ ່ ມ ເບິ່ ງສະບບັທສີອງຂອງຄູ່ ມ  ແນະນໍາ SUMP.  
14 ຄວາມຈາໍເປນັສໍາລບັຄວາມຢດຶຢຸ່ນ ແມ່ນເຂົາ້ໃຈໄດ ້ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫນ້ກັວາງແຜນ ເຮດັການດດັປບັຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົຕາມຄວາມຈາໍເປນັຂອງສະພາບການສະເພາະ ຕາບ
ເທົ່ າທີ່  ປະຕບິດັຕາມຫ ກັການໂດຍລວມຂອງ SUMP ກຄໍ : ➊ ແຜນເພ ່ ອການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົໃນ “ເຂດບໍລເິວນຕວົເມ ອງທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ໃຊງ້ານ” , ➋ ປະສານຮ່ວມມ ກບັທົ່ ວ
ທຸກສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນເຂດເທດສະບານ, ➌ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ➍ ການເຂົາ້ເຖງິໜາ້ທີ່ ໃຊງ້ານໃນປດັຈບຸນັ ແລະ 
ອະນາຄດົ, ➎ ກາໍນດົວໄິສທດັໄລຍະຍາວ ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈະແຈງ້, ➏ ພດັທະນາທຸກຮູບແບບຂອງການຂນົສົ່ ງໃນລກັສະນະທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງເຂົາ້ກນັ; ➐ ຈດັສນັດາ້ນ
ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ, ➑ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ. 
15 ບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍນີ ້ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມສາລະບານເນ ອ້ໃນທີ່ ເປນັມາດຕະຖານຂອງ MobiliseYourCity SUMP. 
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ຮູບທ ີ1: 12 ບາດກາ້ວຂອງການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ (2019) 
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4.1 ໄລຍະທີ 1: ການກະກຽມ ແລະ ການວິເຄາະ 

ຈຸດປະສົງ 

ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້, ນກັວາງນະໂຍບາຍ ຄວນຕດັສນິໃຈຈະແຈງ້ ເພ ່ ອກະກຽມສາ້ງ SUMP ສໍາລບັຂອບເຂດບໍລເິວນພ ນ້ທີ່

ທາງພູມສີາດທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ເປນັທີ່ ຕອ້ງການແມ່ນວ່າ ເຂດທີ່ ວາງແຜນ ອາດຈະລວມເອາົ ເຂດອອ້ມຮອບເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດ
ໃຫຍ່,ແຕ່ຢ່າງໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ຄວນກວມເອາົເຂດບໍລເິວນທງັໝດົພາຍໃນຊາຍແດນຂອງເມ ອງ. ໂດຍປະຕບິດັຕາມນີ,້ ໂຄງສາ້ງ
ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການເຮດັວຽກ (ຜູຄຸ້ມ້ຄອງບໍລຫິານໂຄງການ, ກຸ່ມຫ ກັຂອງ SUMP, ຄະນະກາໍມະການບໍລຫິານ 
ແລະ ຄະນະກາໍມະການເຕກັນກິ) ຕອ້ງໄດສ້າ້ງຂຶນ້, ແລະ ຕອ້ງອະນຸມດັຮບັຮອງແຜນງານການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ. ເມ ່ ອໂຄງ
ສາ້ງການເຮດັວຽກ ສາ້ງຂຶນ້ແລວ້, ກດໍໍາເນນີການວເິຄາະສະພາບການເດນີທາງ ແລະຂນົສ່ງົ. ໄລຍະທໜີຶ່ ງ ສະຫ ຸບໂດຍ ການທບົ
ທວນຄ ນຄບົຖວ້ນກ່ຽວກບັ ຂດີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ສະພາບຂອງການວາງແຜນ ແລະ ສະຫ ຸບບນັຫາຂອງ
ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນເຂດບໍລເິວນການວາງແຜນ SUMP ທີ່ ກາໍນດົໄວ.້   

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 

 
 

ໃນການເລີ່ ມຕົນ້ ແມ່ນດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການກວດກາສິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີ ຊຶ່ ງລວບລວມຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໜ່ວຍງານພາກລດັ ແລະ 
ພາກເອກະຊນົ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມສໍາຄນັ, ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕາມກດົໝາຍຂອງພວກເຂາົ, ຂດີຄວາມສາມາດ
ທາງດາ້ນການເງນິ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດໃນການປະຕບິດັງານສໍາລບັຫ າຍດາ້ນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນການ
ວາງແຜນ. ສິ່ ງນີ ້ລວມທງັ ການປະເມນີຜນົທກັສະທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ພະນກັງານທີ່ ມຢູ່ີ, ແລະ ຊບັພະຍາກອນການເງນິ ເພ ່ ອ
ພດັທະນາ SUMP, ພອ້ມທງັ ການລະບຸຄວາມຕອ້ງການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ. ຈດຸມຸ່ງໝາຍຕົນ້ຕໍ ຂອງ
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ບາດກາ້ວເຫ ົ່ ານີ ້ແມ່ນ ເພ ່ ອກາໍນດົສາ້ງໂຄງຮ່າງການເຮດັວຽກທີ່ ຫາ້ວຫນັໃນລະດບັຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຫ   ເຂດແຄວນ້. ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການ 
ແມ່ນ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ຊຶ່ ງນໍາພາຂະບວນການພາຍໃຕທ້ດິຊີນໍ້າຂອງຜູຕ້ດັສນິທາງດາ້ນການເມ ອງ.  

ຄໍາຖາມ ແມ່ນວ່າ ຈະເລີ່ ມຕົນ້ແນວໃດ ຖາ້ຫາກວ່າ ຂາດບນັດາໜ່ວຍງານນໍາພາທີ່ ມຂີດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ໂດຍ
ສະເພາະ ໃນເວລາເຮດັວຽກກ່ຽວກບັຂະໜາດຂອບເຂດຂອງເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່.ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ເມ ອງພາກພ ນ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ບ່ໍແມ່ນໜ່ວຍ ງານທາງດາ້ນການເມ ອງດຽວ, ແຕ່ເປນັຂງົເຂດການໃຊງ້ານ, ຊຶ່ ງຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດທົ່ ວທງັ
ຂອບເຂດບໍລຫິານໃນເຂດແຄວນ້ ແລະ ໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ໃນກລໍະນ ີຂາດ ຄະນະບໍລກິານການຂນົສົ່ ງເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ 
(MTE), ອາດຈະພຈິາລະນາ ໂຄງສາ້ງການຈດັຕັງ້ທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ເພ ່ ອແຕ່ງຕັງ້ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ ຫ   ແຕ່ງຕັງ້ໜ່ວຍ
ງານຊົ່ ວຄາວ (ຊຶ່ ງປິ່ ນອອ້ມບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຈາກການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຈາກແຕ່
ລະຂັນ້ແຕ່ເທງິລງົລຸ່ມ) ຊຶ່ ງອາດຈະປ່ຽນໄປເປນັໂຄງສາ້ງທາງການໃນຂັນ້ຕອນຕໍ່ ມາກໄໍດ.້   
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ບນັຫາສໍາຄນັ ແມ່ນຍຸດທະສາດການຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມມສ່ີວນຮ່ວມໃນ SUMP ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ຫາ້ວຫນັ. ເນ ່ ອງຈາກ
ຄວາມສໍາຄນັຂອງການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເມ ອງສໍາລບັຂະບວນການທງັໝດົ, ການປກຶສາຫາລ  ແມ່ນຈາໍເປນັ ຊຶ່ ງ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັວທິກີານ ເພ ່ ອຍກົສູງຄວາມຮບັຮູໃ້ຫແ້ກ່ບນັດາຜູມ້ອໍີານາດໃນການຕດັສນິໃຈ (ເຈົາ້ເມ ອງ ແລະ ບນັດາພະນກັງານ
ຂນົສົ່ ງອ ່ ນໆ) ຕໍ່ ກບັຄວາມເລ່ງັດ່ວນດາ້ນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງການວາງ
ແຜນຍຸດທະສາດ ເພ ່ ອຊອກຫາວທິທີາງ, ເພ ່ ອລະບຸ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວທິກີານແກໄ້ຂທີ່ ຮບັຮອງຮ່ວມກນັ.  

ກ່ອງທີ 6: ຄວາມເປັນຜ ້ນໍາທາງການເມືອງທີົ່ເຂັື້ມແຂງສໍາລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ 

ບນັດາຕວົເມ ອງທງັໝດົຈາກ ເມ ອງນອ້ຍ ຫາ ມະຫານະຄອນ, ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເມ ອງ
ທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເພ ່ ອຂບັເຄ ່ ອນຕວົເມ ອງໄປສູ່ການພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ. ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນ
ການເມ ອງຈາກຂັນ້ສູງ ແມ່ນສໍາຄນັເທົ່ າກນັສໍາລບັບນັດາຕວົເມ ອງເລີ່ ມຕົນ້ໃໝ່, ຊຶ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງການແຮງຊຸກຍູ ້ເພ ່ ອເລີ່ ມຕົນ້ການ
ວາງແຜນສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ, ໃນຂະນະທີ່  ບນັດາຕວົເມ ອງທີ່ ມປີະສບົການຫ າຍກວ່າ ຊຶ່ ງຕອ້ງການໃຫ ້
ມກີານຕດັສນິໃຈທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເພ ່ ອປບັປຸງນະໂຍບາຍຂອງພວກເຂາົເພີ່ ມຕ ່ ມ. ມຫີ າຍຕວົຢ່າງຂອງນກັການເມ ອງລະດບັສູງທີ່ ໄດ ້
ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທີ່ ເຂັມ້ແຂວງຕໍ່ ກບັການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການຫນັປ່ຽນຕວົເມ ອງຂອງພວກເຂາົ. 
ເຈ ົາ້ເມ ອງ ມກັຈະສຸມໃສ່ ມາດຕະການ, ຈດຸປະສງົ ຫ   ວໄິສທດັສະເພາະເຈາະຈງົ. ຜູວ່້າການນະຄອນ ລອນດອນ (UK) ທ່ານ 
Sadiq Kahn ເນັນ້ໜກັຍຸດທະສາດຂອງລາວ ໃສ່ໃນດາ້ນຄວາມສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ,້ ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ “ຖະໜນົ
ສຸຂະພາບດ”ີ ສໍາລບັປະຊາຊນົຂອງຕນົ. ທ່ານ Jaime Lerner, ຊຶ່ ງເປນັຜູວ່້າການ ເມ ອງ Curitiba (ປະເທດ ບຣາຊນິ) ມວີໄິສທດັ
ທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເພ ່ ອເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕົນ້ຕໍ ໄປສູ່ ເມ ອງສຂີຽວ, ນະວດັຕະກາໍ ແລະ ຍ ນຍງົ, ຊຶ່ ງຫນັປ່ຽນຈາກຕວົເມ ອງເປນັ
ມດິຕໍ່ ລດົ ໃຫກ້າຍເປນັຫອ້ງທດົລອງຕວົເມ ອງນະວດັຕະກາໍແທຈ້ງິສໍາລບັການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, ການເດນີທາງທີ່ ໂລ່ງລ່ຽນ 
ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິສຂີຽວ. ທ່ານ Paul de Rook, ຮອງຜູວ່້າການສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ເມ ອງ Groningen ‘s 

(NL) ມຸ່ງໝັນ້ໃຫກ້າຍເປນັເມ ອງທີ່ ເປນັມດິຕໍ່ ລດົຖບີ ຊຶ່ ງເປນັສິ່ ງດັງ້ເດມີຂອງເມ ອງ. ປດັຈບຸນັ, ຜູວ່້າການຂອງເມ ອງ Ambato (ເອ
ຄວາດໍ) ທ່ານ Javier Altamirano ແມ່ນສະໜບັສະໜນູຢ່າງແຮງກາ້ ໃນການພດັທະນາສາ້ງ SUMP ສໍາລບັເມ ອງຂອງຕນົ, ໃນ
ຂະນະດຽວກນັ ກປໍະກາດຈະແຈງ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ກນັຢ່າງໃກຊ້ດິລະຫວ່າງລດັຖະບານ, ມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົ.  

 

ຮ ບພາບ: ສະຖານນີຮູ້ບຊງົທໍ່ ຂອງລະບບົລດົເມໄວ ຂອງເມ ອງ ເຊຣຕີບີາ (©Urbs – Urbaniza ̧ ̃o d Curitiba, 1992); Euroclima+ ສໍາ
ມະນາທາງວຊິາການ ສໍາລບັ ແອມັບາໂຕ ກ່ຽວກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ (©Euroclima+; https://bit.ly/2XyAuH6) 

ແຫຼົ່ງຂໍື້ມ ນ: Alacántra (2019), Rupprecht et al. (2019) 

 

 

https://bit.ly/2XyAuH6
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ແຕ່ລະຕວົເມ ອງ ຫ   ເຂດແຄວນ້ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດກ້າໍນດົ ໜາ້ວຽກໃດທີ່ ຈະຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີການ ໂດຍໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ
ບໍລຫິານ ແລະ ໜາ້ວຽກໃດທີ່ ຈະຕອ້ງໄດມ້ອບໝາຍໃຫແ້ກ່ທີ່ ປກຶສາ. ຈຶ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັປະກນັວ່າ ຂະບວນການຂອງແຕ່
ລະໄລຍະ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ແມ່ນຖ ກຊີນໍ້າ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍໜ່ວຍງານລດັ. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ໜາ້ວຽກຂອງທີ່ ປກຶສາ 
ແລະ ວຽກທີ່ ຕອ້ງສົ່ ງມອບ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດກ້ວດກາດາ້ນຄຸນນະພາບ.  

 

ເພ ່ ອໃຫສ້າມາດປະຕບິດັໄດດ້ັ່ ງກ່າວມານັນ້, ບນັດາໜ່ວຍງານຂອງລດັ ຈາໍເປນັຕອ້ງຮບັປະກນັໄດດ້າ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ
ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕກັນກິ. ໃນໄລຍະການເລີ່ ມຕົນ້, ທກັສະຄວາມຮູ ້ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ 
ອາດຈະຕອ້ງໄດປ້ະເມນີ, ແລະ ຮບັຮອງອະນຸມດັມາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົ ເພ ່ ອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ. ການພດັທະນາຂດີ
ຄວາມສາມາດ ຊຶ່ ງແນໃສ່ ສາມລະດບັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ (ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕົນ້ຕໍກບັຂະບວນການວາງແຜນ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່

ສະໜອງການບໍລກິານຂນົສ່ງົ, ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆ, ແລະ ສງັຄມົໃນວງົກວາ້ງ) ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດດ້ດັສມົໃຫແ້ທດເໝາະກບັ
ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປນັສະເພາະຂອງຕວົເມ ອງ. ແນວທາງແບບດັງ້ເດມີ ເຊັ່ ນ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ ແລະ ທກັສະຜ່ານ
ການປກຶສາຫາລ ໄລຍະຍາວ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ (ອອນລາຍ), ພອ້ມນັນ້ ກຄໍວນພຈິາລະນາການຈດັສໍາມະນາວຊິາການ, 
ກອງປະຊຸມ, ທດັສະນະສກຶສາ, ແລະ ການຮຽນຮູລ້ະຫວ່າງເພ ່ ອນ-ກບັ-ເພ ່ ອນໄປພອ້ມກນັ. ຫ າຍຕວົເມ ອງ ເຫນັຕວົຢ່າງການ
ວາງແຜນທີ່ ດຈີາກສະພາບການວາງແຜນທີ່ ຄ ກນັນັນ້ ຊຶ່ ງເປນັຜນົປະໂຫຍດຢ່າງຫ ວງຫ າຍສໍາລບັແນວທາງຂອງພວກເຂາົ ເຊັ່ ນ 
ໂດຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາດວ້ຍກນັ ຫ   ການເກບັກາໍປະສບົ
ການ ແລະ ຕວົຢ່າງທີ່ ເປນັລະບບົ. ເປົາ້ໝາຍ ອາດຈະສາມາດລເິລີ່ ມຊຸມຊນົເພ ່ ອຮຽນຮູ ້SUMP ຊຶ່ ງສາມາດປະສມົປະສານ
ຄວາມຮູຂ້ອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມມ ໃນພາກພ ນ້ເຂົາ້ດວ້ຍກນັ.   
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ພາຍຫ ງັການຢ ນຢນັຂອບເຂດບໍລເິວນພ ນ້ທີ່ ທາງພູມສີາດຂອງ SUMP, ຄວນດໍາເນນີການກວດກາສິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ວເິຄາະ
ຂອບວຽກແຫ່ງຊາດ, ແຜນແມ່ບດົ, ແຜນຂະແໜງການ, ໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ບດົສກຶສາຕ່າງໆ. ພາບລວມທີ່ ຄບົຖວ້ນກ່ຽວ
ກບັສິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີ ຊ່ວຍໃຫກ້ານສາ້ງແຜນທີ່ ພດັທະນາບນົພ ນ້ຖານຂອງກດິຈະກາໍທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັແຜນຂອງຂະແໜງ 
ການ.      ນຍິາມຄໍາສບັກ່ຽວກບັຂອບເຂດການວາງແຜນທາງພູມສີາດອາດຈະສໍາຄນັພເິສດໃນບໍລເິວນພ ນ້ທີ່  ບ່ໍມກີານຈດັຕັງ້
ໜາ້ທີ່ ນໍາໃຊງ້ານ ໃນເຂດຕວົເມ ອງ, ຫ   ຖາ້ຫາກມ ີ ກບ່ໍໍໄດເ້ປນັເຂດໃນເມ ອງທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ໃຊງ້ານ. ການປະສານງານໃນການວາງ
ແຜນຜງັເມ ອງໃນຕວົແລວ້ ແມ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຫີ າຍເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ ຊຶ່ ງບນັຫານີ ້ຈະຫ າຍຂຶນ້ຕ ່ ມອກີ ຖາ້
ຫາກການວາງແຜນເກດີຂຶນ້ລະຫວ່າງປະເທດ ເຊັ່ ນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ, ລະຫວ່າງ ໜອງຄາຍ ແລະ ເມ ອງຫ ວງວຽງຈນັ. ໃນ
ຂະນະທີ່  ຄວາມຈາໍເປນັສໍາລບັການວາງແຜນ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງເຂດເທດສະບານ ຄາດ
ວ່າ ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ຍອ້ນການພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົເພີ່ ມຂຶນ້, ຄໍາຖາມແມ່ນວ່າ ຫວົໜ່ວຍໜາ້ທີ່ ໃຊ ້
ງານ ແລະ ຫວົໜ່ວຍທີ່ ສາມາດປະຕບິດັງານໄດ ້ຈະຖ ກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໄດແ້ນວໃດ?  
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ກ່ອງທີ 7: ຈີນໄຕ້ຫວັນ: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆສໍາລັບນະໂຍບາຍການເດີນທາງ ແລະ
ຂົນສົົ່ງສີຂຽວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການເຊ ່ ອມຕໍ່ ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການປະສານງານ
ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານເທດສະບານ ຈະມທ່ີາແຮງສູງສະເໝທີາງ
ດາ້ນນະໂຍບາຍນະວດັຕະກາໍ ແລະ ຄອບຄຸມ ແລະ ການປບັປຸງ
ໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂາົ ສໍາລບັລະບບົການເດນີທາງແລະ
ຂນົສົ່ ງ. ເທດສະບານຈນີໄຕຫ້ວນັ ໄດລ້ເິລີ່ ມນະໂຍບາຍການ
ເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງສຂີຽວ, “ນະໂຍບາຍ-ລດົຖບີ-ລດົເມ-
ລດົໄຟໃຕດ້ນິ-ຍ່າງ” ຊຶ່ ງເຊ ່ ອມຕໍ່ ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ  ກບັ
ການວາງແຜນຜງັເມ ອງ, ການອອກແບບຕວົເມ ອງ, ການສາ້ງ
ຕວົເມ ອງຄ ນໃໝ່ ແລະ ICT. ນະໂຍບາຍ ຖ ກດໍາເນນີການ 
ໂດຍຫ າຍໜ່ວຍງານວາງແຜນຂອງລດັ, ເປນັເຈົາ້ການໂດຍ
ລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເປນັຜນົຂອງການຄຸມ້ຄອງລະຫວ່າງ
ກະຊວງຕ່າງໆ. ຈດຸສຸມຕົນ້ຕໍຂອງນະໂຍບາຍ ແມ່ນ ເພ ່ ອ
ປະສານງານການປະຕບິດັ ສໍາລບັການພດັທະນາພ ນ້ທີ່ ທີ່ ມຸ່ງເນັນ້
ການຂນົສົ່ ງ(TOD), ເພ ່ ອຂບັເຄ ່ ອນການພດັທະນາສູນກາງ
ຫ າກຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ສາທາລະນະ ແລະ ປບັປຸງພ ນ້ທີ່

ສໍາລບັການຍ່າງ ແລະ ຂີ່ ລດົຖບີຂອງໄຕຫ້ວນັ. ຕວົຢ່າງໜຶ່ ງຂອງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແມ່ນ “ເສັນ້ທາງ TOD” ທີ່ ມີ
ຊວີດິຊວີາ, ຊຶ່ ງສາ້ງເສັນ້ທາງສໍາລບັການຍ່າງ ແລະ ຂີ່ ລດົຖບີ, 
ໂດຍຄຽງຄູ່ກບັການຈດັສນັຄ ນໃໝ່ເສັນ້ທາງ ໃນແລວທາງລດົ 
ໄຟໃຕດ້ນິ. ການດໍາເນນີງານປະສານກນັອກີຢ່າງໜຶ່ ງ ພາຍໃຕ ້
ນະໂຍບາຍນີ ້ ແມ່ນ ຈດຸສູນກາງຫ າຍຮູບແບບ ຊຶ່ ງເປນັລະບບົ
ການອອກປີແ້ບບປະສມົປະສານເຂົາ້ກນັ, ລະບບົແບ່ງປນັຮ່ວມ
ກນັ, ການຈອດລດົທີ່ ສະຫ າດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການເດນີທາງ 
ແລະຂນົສົ່ ງອ ່ ນໆ.   

ແຫຼົ່ງຂໍື້ມ ນ: Chang (2018), 

https://bit.ly/3dzwqvZ 

ຮ ບພາບ: TOD corridor (https://bit.ly/3dzwqvZ) 

 

https://rupprechtconsultde.sharepoint.com/sites/SMMR/Shared%20Documents/WP%201%20%20Knowledge%20Product%20%231%20SUMP/Green%20Paper%20Draft%20Version/,%20https:/bit.ly/3dzwqvZ
https://rupprechtconsultde.sharepoint.com/sites/SMMR/Shared%20Documents/WP%201%20%20Knowledge%20Product%20%231%20SUMP/Green%20Paper%20Draft%20Version/,%20https:/bit.ly/3dzwqvZ
https://bit.ly/3dzwqvZ
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ຂະບວນການສາ້ງ SUMP ຖ ກກາໍນດົໄວ ້ ພາຍໃຕຂ້ອບວຽກຂອງການປະຕບິດັດາ້ນການວາງແຜນໃນປດັຈບຸນັ ລວມທງັ  
ນຕິກິາໍ, ກດົລະບຽບ, ຂໍກ້າໍນດົ, ການອອກອະນຸຍາດ, ການສໍາປະທານ, ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ, ແລະ ໂດຍ
ສະເພາະ ການວາງແຜນທາງດາ້ນນຕິກິາໍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົກ່ຽວກບັການລາຍງານຂອງ ລະດບັການວາງແຜນຂັນ້ສູງສໍາລບັການວາງ
ແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການຂນົສ່ງົ, ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ, ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຈດຸປະສງົ ແມ່ນ
ແນໃສ່ ການດດັສມົຂະບວນການວາງແຜນໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ປະເທດ ເພ ່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດ ້
ດາ້ນການຊ່ວຍເສມີກນັລະດບັສູງ ລະຫວ່າງ SUMP ແລະ ວທິກີານວາງແຜນທີ່ ຕອ້ງການ (ຫ   ສາ້ງຂຶນ້) ໃນດາ້ນນຕິກິາໍ.  ສິ່ ງຈາໍ
ເປນັ ແມ່ນຕອ້ງໄດກ້າໍນດົວ່າ SUMP ແລະ ເອກະສານການວາງແຜນອ ່ ນໆ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ສາມາດປະສມົປະສານ
ເຂົາ້ກນັໄດແ້ນວໃດ. ສໍາລບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນບນັຫານີ ້ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມສອດຄ່ອງກນັລະຫວ່າງ ລະດບັການວາງ
ແຜນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຂັນ້ສູນກາງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສໍາຄນັຫ າຍ ເພ ່ ອເປນັທດິທາງ ແລະ ກາໍນດົມາດຕະຖານ. ເພາະວ່າ ມີ
ຫ າກຫ າຍ ການວາງແຜນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ໜາ້ທີ່ ການປະສານສມົທບົກນັ ແມ່ນມຜີນົປະໂຫຍດຫ າຍ.  

 
ຫ າຍຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດແຄວນ້ ແມ່ນມແີຜນແມ່ບດົການຂນົສົ່ ງແລວ້, ຊຶ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິ ສະຖານະພາບຂອງການວາງ
ແຜນ ແລະ ນໍາສະເໜມີາດຕະການຕ່າງໆທີ່ ເປນັບູລມິະສດິ. ການປະເມນີບນັດາແຜນແມ່ບດົທີ່ ມຢູ່ີເຫ ົ່ ານີ ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການ

ກ່ອງທ ີ8: ເຄືົ່ອງມືການວາງແຜນປະຕິບັດງານຄວາມສາມາດປັບປຸງຂອງຕວົເມືອງ (ເຄືົ່ອງມື 
CityRAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແນວທາງໜຶ່ ງໃນການເລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການວາງແຜນຜງັ
ເມ ອງໃນການພດັທະນາ ຫ   ຂະຫຍາຍຕວົເມ ອງໃໝ່ ແມ່ນ
ຜ່ານການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ທອ້ງຖິ່ ນ. ເຄ ່ ອງມ  
CityRAP, ຊຶ່ ງພດັທະນາໂດຍ DiMSUR (ສູນກາງ
ເຕກັນກິຂອງພາກພ ນ້ຍ່ອຍ ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງຈດັການ
ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ, ຄວາມຍ ນຍງົ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ປບັຕວົຂອງຕວົເມ ອງ) ໄດຈ້ດັໃຫມ້ ີເຄ ່ ອງມ ຄບົຊຸດ, ລວມ
ທງັ ບດົຮຽນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ, ທີ່

ແນໃສ່ ບນັດາເທດສະບານ ຊບັ-ຊາຮາຣານ ອາຝຣກິາ ເພ ່ ອ
ໃຫເ້ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັການສາ້ງຕວົເມ ອງ 
ໃຫສ້າມາດປບັຕວົໄດ.້ ໂດຍມສີີ່ ໄລຍະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, 
ພະນກັງານເທດສະບານ ແມ່ນຈະໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັຂັນ້
ຕອນການມສ່ີວນຮ່ວມ, ການປະຕບິດັງານ, ແລະ ຂັນ້
ຕອນຈະແຈງ້ ເພ ່ ອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຮດັ
ບດົບາດການເປນັຜູນ້ໍາສໍາລບັການວາງແຜນໃນອະນາຄດົ. 
ເຄ ່ ອງມ  ໄດຖ້ ກນໍາໃຊໃ້ນຫ າຍປະເທດ ເຊັ່ ນ ອາຝຣກິາໃຕ,້ 
ເອທໂິອເປຍ, ແຄບ ເວດີ, ມາລາວ ີແລະ ມາຕາກາສກາ.  

ແຫຼົ່ງຂໍື້ມ ນ: UN-Habitat, DiMSUR (2014), 

https://bit.ly/2zZLDb3 

ຮ ບພາບ: ການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັເຄ ່ ອງມ ຄວາມສາມາດ
ປບັຕວົຂອງເມ ອງໃນອາຝຣກິາໃຕ ້ (©UN-Habitat – 

Fruzsina Straus) 

https://bit.ly/2zZLDb3
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ລະບຸ ບນັດາມາດຕະການທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິກ່ອນໜາ້ນີ ້ ເພ ່ ອໃຫໄ້ປທດິທາງດຽວກບັວໄິສທດັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງຕວົເມ ອງ, 
ເພ ່ ອໃຫສ້ະໜບັສະໜນູກນັໃນແຜນກ່ອນໜາ້ນີ ້ກບັມາດຕະການໃໝ່, ເພ ່ ອເພີ່ ມທະວກີານຍອມຮບັ ແລະ ຄວາມເປນັເຈົາ້ການ
ໃນບາງມາດຕະການຜ່ານການວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ແລະ ເພ ່ ອຍກົເລກີບນັດາມາດຕະການທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງຜ່ານການ
ປກຶສາຫາລ ສະເພາະກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. ໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ, ແຜນແມ່ບດົສາມາດເປນັຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ດສໍີາລບັ 
ຂະບວນການສາ້ງ SUMP ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວນ້. ເຄ ່ ອງມ  ເຊັ່ ນ ການປະເມນີຜນົ-ຕນົເອງ ຂອງ SUMP16 ສາມາດ
ຊ່ວຍໃຫກ້າໍນດົໄດ ້ ເຖງິສະພາບການວາງແຜນໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ເພ ່ ອລະບຸຊ່ອງວ່າງ ແລະ ການປບັປຸງທີ່ ຈາໍເປນັ. ຕວົຢ່າງ,  
ອງົປະກອບພ ນ້ຖານໜຶ່ ງ ເພ ່ ອກໍານດົຄຸນນະພາບຂອງແຜນແມ່ບດົທີ່ ມຢູ່ີ ອາດຈະເປນັ ການຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການດາ້ນການ
ສາ້ງວໄິສທດັ ເພ ່ ອສາ້ງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວທີ່ ຈະແຈງ້. ພອ້ມນັນ້, ກຈໍະເປນັປະໂຫຍດຫ າຍໃນການວເິຄາະກ່ຽວກບັກລໍະນີ
ທີ່ ເປນັຮູບປະທໍາ ເພ ່ ອໃຫຂ້ັນ້ສູນກາງ ສາມາດສາ້ງທດິທາງແນະນໍາໃນຂະບວນການວາງແຜນນີ.້   

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂະບວນການວາງແຜນ ແມ່ນອງົປະກອບສໍາຄນັຫ າຍຂອງ SUMP. ແຜນວຽກ ຄວນຈດັໃຫມ້ ີພາບລວມ
ທງັໝດົກ່ຽວກບັຂດີໝາຍ, ໄລຍະເວລາ, ຜູປ້ະຕບິດັ, ວທິກີານທີ່ ສະເໜ,ີ ແລະ ຮູບແບບ ໃນການນໍາສະເໜຜີນົໄດຮ້ບັ. ຜນົຮບັ
ທີ່ ຕອ້ງການຂອງຂະບວນການວາງແຜນ ຍງັຈາໍເປນັຕອ້ງໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມສາມາດຕດັສນິໃຈໄດວ່້າ ບາດກາ້ວ
, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ການປບັປຸງຫຍງັແດ່ທີ່ ຕອ້ງການ ເພ ່ ອໃຫເ້ປນັພ ນ້ຖານຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການວາງແຜນ, ຂດີຄວາມສາມາດທີ່

ມຢູ່ີ, ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. ໃນນີ,້ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວນ້ ຈາໍເປນັ
ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົວ່າ ຖາ້ຫາກພວກເຂາົ ແນໃສ່ເພ ່ ອໃຫໄ້ດແ້ຜນຄອບຄຸມ (SUMP), ຫ   ຜະລດິຕະພນັບາງສ່ວນ, ເຊັ່ ນ ຍຸດທະ
ສາດການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ, ຫ   ເປົາ້ໝາຍ ພອ້ມກບັທາງເລ ອກໃນການປະຕບິດັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ສໍາລບັຂະບວນການນີ,້ 
ຈະເປນັປະໂຫຍດ ເພ ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັທດິທາງແນະນໍາຈາກຂັນ້ສູນກາງ ຫ   ຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຕອ້ງການກດິຈະກາໍການ
ວາງແຜນເພີ່ ມຕ ່ ມ ໂດຍລວມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການວາງແຜນໃດຄວນສ ບຕໍ່ ດໍາເນນີການ, ແລະ ມາດຖານເງ  ່ອນໄຂໃດ 
ຄວນສ ບຕໍ່ ປະຕບິດັຕາມ.  

ເມ ່ ອກາໍນດົຜະລດິຕະພນັ, ຍງັຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້າ້ງຄວາມຈະແຈງ້ວ່າ ງບົປະມານຫ າຍເທົ່ າໃດທີ່ ມຢູ່ີ ສໍາລບັຂະບວນການວາງ
ແຜນຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວນ້. ໂດຍປກົກະຕແິລວ້, ບນັຫານີ ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຖີ່ ຂອງການ
ປະສານງານ, ແລະ ຈະດໍາເນນີການວເິຄາະແບບຈາໍລອງ ຫ   ບ່ໍ. ຈາກນັນ້, ຄໍາຖາມ ແມ່ນວ່າ ຂະບວນການ SUMP ສາມາດໄດ ້
ຮບັການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິແນວໃດ.  

 

16  ການປະເມນີຜນົຕນົເອງຂອງ SUMP ແມ່ນການສໍາຫ ວດອອນລາຍ (https://www.sump-assessment.eu/start) ຊຶ່ ງປະເມນີຜນົ ແລະ ປບັປຸງການວາງ
ແຜນການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງ ຫ   ບໍລເິວນພ ນ້ທີ່ ໃຊງ້ານຂອງຕວົເມ ອງ. ຜນົໄດຮ້ບັສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ກດິຈະກາໍການວາງແຜນໄດດ້ແີນວໃດ ໃນການປະຕບິດັ
ຕາມຫ ກັການຂອງການວາງແຜນການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງຂອງມ ອງແບບຍ ນຍງົ (SUMP). 
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ກ່ອງທີ  9: ເມືອງ Lille, ປະເທດຝຣັ່ງ: ຄະນະກໍາມະການທາງດ້ານການເມືອງ ເພືົ່ອຂັບ
ເຄືົ່ອນບັນດານະໂຍບາຍການຈອດລົດໃນເມືອງໃຫຍ່ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métropole Européenne de Lille (MEL) ກວມເອາົ 95 ເທດສະບານທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ໂດຍມປີະຊາກອນອາໄສຢູ່ ເຖງິ 1.1 
ລາ້ນຄນົ. ໃນປ ີ 2013, MEL ສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການດາ້ນການຈອດລດົ ເພ ່ ອໃຫມ້ຜູີຕ້າງໜາ້ຈາກຝ່າຍການເມ ອງ ແລະ 
ເຕກັນກິຂອງເມ ອງໃຫຍ່ ແລະ ລະດບັເທດສະບາຍ ສາມາດບນັລຸຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັໄດ ້ ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການຈອດລດົ.  
ຄະນະກາໍມະການ ມຈີດຸມຸ່ງໝາຍ ເພ ່ ອຕກົລງົກ່ຽວກບັ ວໄິສທດັຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການຈອດລດົໃນລະດບັເມ ອງ
ໃຫຍ່, ເພ ່ ອຄວບຄຸມລດົແຕ່ລະຄນັ ແລະ ເພີ່ ມຄຸນນະພາບຊວີດິໃນຕວົເມ ອງ. ໂດຍທຸກເທດສະບານທີ່ ຖ ກເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສອງຄັງ້ຕໍ່ ປ,ີ ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງທຸກໜ່ວຍງານລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂອບວຽກສະຖາບນັ ເຮດັໃຫບ້ນັລຸໄດເ້ຖງິ ຄວາມເປນັ
ເອກະພາບທາງດາ້ນການເມ ອງ.  ບນັດາຜູຕ້າງໜາ້ ໄດມ້ໂີອກາດປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັ ລະບຽບການ, ໃນຂະນະທີ່  ການຕດັສນິໃຈ
ລະດບັນະໂຍບາຍຕ ້ນົຕ ໍແມ່ນໄດຈ້າກຂອບວຽກການວາງແຜນເມ ອງໃຫຍ່ ເຊັ່ ນ  SUMP. ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເປນັກາງ
ຂອງຂອບວຽກ ແມ່ນປດັໄຈຕົນ້ຕຂໍອງຜນົສໍາເລດັ. ຄະນະກາໍມະການວາງແຜນ ເພ ່ ອສາ້ງປຶມ້ປກົຂາວກ່ຽວກບັການຈອດລດົ ຊຶ່ ງ
ຈະກາໍນດົຫ ກັການຂອງນະໂຍບາຍການຈອດລດົ ຊຶ່ ງຖ ກເຊ ່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັ  SUMP. 

ແຫຼົ່ງຂໍື້ມ ນ: Rupprecht et al. (2019) 
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ໃນບາດກາ້ວນີ,້ ຄວນດໍາເນນີການວນິດິໄສການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງທົ່ ວຂະແໜງການ. ສິ່ ງນີ ້ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຂໍີມູ້ນ ແລະ ຕວົ
ເລກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງທີ່ ຫ າກຫ າຍ. ພອ້ມນັນ້, ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນໃໝ່ ເຊັ່ ນ ຜ່ານການນບັການຈລໍະ
ຈອນ ແລະ ການສໍາຫ ວດ ແລະ ໄດຈ້າກວທິກີານດຈິຕິອນແບບໃໝ່ທີ່ ນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີ, ຂໍມູ້ນທີ່ ມ,ີ ແລະ ການສໍາຫ ວດ ຈະ
ຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູ ການເກບັກາໍ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. ເພ ່ ອຫ ກີເວັນ້ ການ
ເກບັກາໍຂໍມູ້ນຫ າຍເກນີໄປ, ນກັວາງແຜນ ຈະຕອ້ງໄດກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ອາດຈະຄດັເລ ອກມາດຕະການລ່ວງໜາ້ ກ່ຽວ
ກບັແພກັເກດ/ການປະຕບິດັງານ. ເອກະສານການວາງແຜນຂອງໂຄງການ (ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ) ການຂນົສົ່ ງທີ່ ມຢູ່ີ ຍງັອາດຈະມີ
ຂໍມູ້ນທີ່ ມຄ່ີາ (ເຊັ່ ນ ການວເິຄາະ ຕົນ້ທນຶ-ຜນົປະໂຫຍດ, ບດົວພິາກເສດຖະກດິ) ຊຶ່ ງສາມາດນໍາມາປະສມົປະສານເຂົາ້ກບັການ
ກວດກາຂໍມູ້ນທີ່ ມໃີນການວາງແຜນ. ບຸກຄນົທສີາມ ເຊັ່ ນ ຜູສ້ະໜອງການບໍລກິານໂທລະສບັ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານຂນົສົ່ ງ ຍງັອາດຈະ
ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຂໍມູ້ນໄດໂ້ດຍມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍຕໍ່ າ ຫ   ບ່ໍມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍ.   

ສະພາບການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ ແລະ ທ່າອ່ຽງ ແມ່ນຖ ກວເິຄາະຈາກມຸມມອງຂອງທຸກຮູບແບບການຂນົສົ່ ງສໍາລບັດາ້ນ
ຄວາມຍ ນຍງົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ເຊັ່ ນ ການປ່ອຍສານມນົລະພດິ GHG17, ຄວາມປອດໄພໃນການຈາລະຈອນ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, 
ຄວາມສາມາດຢູ່ອາໄສໄດ,້ ແລະ ອ ່ ນໆ) ໂດຍການນໍາໃຊ ້ຊຸດຂໍມູ້ນທີ່ ເໝາະສມົທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ບນັຫາ
ທາ້ທາຍຂອງການຂນົສົ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວອ້າດຈະເຮດັໃຫນ້ກັວາງແຜນໄດນໍ້າໃຊ ້ເມ ່ ອວເິຄາະເນັນ້ໜກັໃສ່ດາ້ນທີ່ ແນ່ນອນໃດໜຶ່ ງ.  

ເນ ່ ອງຈາກຄວາມສໍາຄນັຫ າຍໃນດາ້ນການບໍລກິານຂນົສົ່ ງສາທາລະນະທີ່ ຫ າຍຂຶນ້ ແລະ ດຍີິ່ ງຂຶນ້ ສໍາລບັເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ, ໃນດາ້ນນີ ້ ຍງັອາດຈະສຸມໃສ່ການສໍາຫ ວດ ແລະ ເຮດັບດົຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນແນວຄວາມຄດິ. ຄວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ສໍາຄນັ ແມ່ນ ການບໍລກິານຂນົສ່ົ່ ງສາທາລະນະທີ່ ຈດັສນັແບບບ່ໍເປນັທາງການຍງັມຢູ່ີໃນລະດບັສູງ. ບນັຫາທາ້ທາຍ
ໃນດາ້ນນີ ້ແມ່ນຂໍມູ້ນຕວົເລກ ແລະ ຫວົໜ່ວຍປະຕບິດັງານຂອ້ນຂາ້ງຂະໜາດນອ້ຍມຈີາໍນວນຫ າຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການ
ບໍລກິານເຫ ົ່ ານີ ້ແມ່ນຈາໍເປນັສໍາລບັການເຂົາ້ເຖງິໂດຍລວມຂອງຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດເທດສະບານ. ເນ ່ ອງຈາກ ຂໍມູ້ນໃນລະດບັ

 

17 MobiliseYourCity ໄດພ້ດັທະນາເຄ ່ ອງມ  - TRIGGER -ເພ ່ ອຄາດຄະເນການຫ ູດສານແກສ GHG ທີ່ ສາມາດຄາດການໄດໃ້ນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP.  
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ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດເທດສະບານ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ຂອ້ນຂາ້ງຫາຍາກ, ອາດຈະພຈິາລະນາສາ້ງແຫ ່ ງຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີ ຊຶ່ ງລະບຸການ
ມຂໍີມູ້ນໄວ ້ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍມູ້ນ. ແຫ ່ ງຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕ ່ ມ ສາມາດໄດມ້າຈາກບດົສກຶສາຫ າຍບດົຂອງນກັວໄິຈຕ່າງໆ (ເຊັ່ ນ 
ບດົສກຶສາຂອງລດັຖະບານພາຍໃນປະເທດ ຫ   ບດົສກຶສາຂອງພາກເອກະຊນົ) ຫ   ການຮ່ວມມ ກບັສາກນົ (ເຊັ່ ນ ບດົສກຶສາຂອງ
ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ອງົການ GIZ, ຫ   NGO ທີ່ ໜາ້ເຊ ່ ອຖ ໄດ)້. ພອ້ມນັນ້, ອາດຈະເປນັປະໂຫຍດ 
ໃນການປະສານງານກບັບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາພາຍໃນປະເທດ ເພ ່ ອດໍາເນນີການເຮດັບດົສກຶສາ 
(ຮ່ວມກນັ) ເພີ່ ມຕ ່ ມ. ບດົລາຍງານທີ່ ເປນັພ ນ້ຖານ ຊຶ່ ງສະເໜໃີຫເ້ຫນັບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກຕົນ້ຕ ໍແລະ ໂອກາດຕ່າງໆຂອງລະບບົ
ການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ ກໍສາມາດເຮດັເປນັເອກະສານອາ້ງອງີທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັຍຸດທະສາດການເດນີທາງ ແລະຂນົສ່ງົ ແລະ 
ສະຖານະການທີ່ ພດັທະນາໃນໄລຍະການວາງແຜນຂັນ້ຕໍ່ ໄປ.  

 

ກ່ອງທີ 10: ເມືອງ ເຈເນີໂຣລ ຊານໂຕ (General Santos), ປະເທດ ຟິລິບປິນ: ການພັດທະນາ

ພືື້ນທີົ່ສາທາລະນະທີົ່ສາມາດຍ່າງໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມພາກລັດ-

ເອກະຊົນ 

ການມກີານເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງເຂັມ້ແຂງ ແມ່ນ
ຈດຸໝາຍສໍາຄນັຂອງການເຄ ່ ອນໄຫວ ເມ ອງ GenSan ຕໍ່ ກບັ
ວໄິສທດັຂອງເມ ອງໃຫກ້າຍເປນັເມ ອງສຂີຽວ ຢູ່ທາງພາກໃຕ ້
ຂອງປະເທດຟລິບິປນິ. ໃນສາມປຜ່ີານມາ, ມບີາງໂຄງການ
ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງພາກລດັ-ເອກະຊນົ ໄດລ້ເິລີ່ ມຂຶນ້ ຄ : (1) ການ
ຫນັປ່ຽນສູນກາງທີ່ ດນິລດັ 12-ເຮກັຕາ ໃຫກ້າຍເປນັພ ນ້ທີ່ ສາ 
ມາດ ເປນັທາງຍ່າງໄດ,້ (2 )ພດັທະນາສວນສາທາລະນະ      
ຂະໜາດນອ້ຍໃນທຸກຮມິທາງຂອງເມ ອງ, (3) ພດັທະນາຄ ນ    

ໃໝ່ສວນສາທາລະນະຂະໜາດນອ້ຍໃນເຂດທີ່ ພກັອາໄສຍ່ອຍ, (4) ເຮດັທາງສໍາລບັຄນົຍ່າງ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ຈອດລດົ 
ແລະ (5) ຫນັປ່ຽນເຄ ອຂ່າຍເສັນ້ທາງວ່າງເປົ່ າ ໃຫກ້າຍເປນັພ ນ້ທີ່ ປອດໄພສໍາລບັເດກັ. ບນັດາໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນພວມຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ກສໍອດຄ່ອງກບັການເຂົາ້ເຖງິໄດໂ້ດຍທົ່ ວໄປ, 
ຄວາມປອດໄພຕໍ່ ເດກັນອ້ຍ, ການອອກແບບຜງັເມ ອງທີ່ ຍ ນຍງົ, ແລະ ມາດຕະຖານການສາ້ງເມ ອງຄ ນໃໝ່. ໃນ
ເວລາທີ່ ພດັທະນາແລວ້, ພ ນ້ທີ່ ສາທາລະນະສໍາລບັຄນົຍ່າງໄດ ້ ແມ່ນຈດັໃຫເ້ປນັສູນກາງການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ
ຂອງເມ ອງທີ່ ເປນັສຂີຽວ. 

ບນັດາໂຄງການ ແມ່ນມກີານຮ່ວມມ ກນັລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງພາກລດັທງັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, 
ພອ້ມທງັກຸ່ມມ ອາຊບີພາກເອກະຊນົ, ສະມາຄມົອະດດີນກັສກຶສາ, ກຸ່ມພນົລະເຮ ອນ, ໂຮງຮຽນ, ສະມາຄມົເຈົາ້
ຂອງທີ່ ພກັອາໄສ, ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍແມ່ນລດັຖະບານ.  

ແຫຼົ່ງຂໍື້ມ ນ: ສະພາການທ່ອງທ່ຽວ GSC  

ຮ ບພາບ:  ສູນກາງລດັຖະບານສໍາລບັທາງຍ່າງ  
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ລາຍການຜົນໄດ້ຮັບຕົື້ນຕໍຂອງໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ການວິເຄາະ 

• ກອງປະຊຸມທາງວຊິາການ ເພ ່ ອເລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການ SUMP, ຈດັໂດຍທມີງານການ ບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ SUMP.  
• ການສາ້ງແຜນທີ່ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ສະໜບັສະໜນູການລະບຸບນັດາຜູປ້ະຕບິດັທີ່ ຄວນມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ.  
• ສະພາບລວມຂອງສະຖານະການການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງ ແລະ ຂອບວຽກການວາງແຜນ ສາມາດສະຫ ຸບເປນັລາຍ

ງານການວນິດິໄສໂດຍຫຍໍ.້  
• ສໍາລບັຂະບວນການໂດຍກງົຂອງການແບ່ງປນັຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ການລະບຸບນັຫາຕົນ້ຕໍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ, ບນັຫາ

ຄົນ້ພບົທີ່ ສໍາຄນັ ສາມາດນໍາມາລວມກນັເຂົາ້ໃນບດົລາຍງານຂໍມູ້ນພ ນ້ຖານ.  
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ກ່ອງທີ 11: ການພັດທະນາ SUMPs ໃນອະເມລິກາໃຕ້ 

ບາງຕວົເມ ອງໃນທະວບີອະເມລກິາໃຕ ້ເຊັ່ ນເມ ອງ ແອມບາໂຕ (ປະເທດ ເອຄວາດ)ໍ ແລະ ເມ ອງ ອນັໂຕຟາກາສຕາ(ປະເທດ ຊເີລ) 
ໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການ SUMP.i  ໃນຂະນະດຽວກນັ, ເມ ອງ ທຣູຮໂີລ (ປະເທດ ເປຣູ) ແມ່ນເກ ອບວ່າຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍ
ຂອງຂະບວນການສາ້ງ SUMP, ຊຶ່ ງເປນັເມ ອງຂະໜາດກາງທໍາອດິຂອງເປຣູ ທີ່ ນໍາໃຊແ້ນວຄວາມຄດິ SUMP ແລະ ດດັສມົໃຫ ້
ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງຕນົ. 

ເມືອງ ອັນໂຕຟາກາສຕາ ແມ່ນເມ ອງຂະໜາດກາງຢູ່ທາງພາກເໜ ອຂອງປະເທດ ຊເີລ ແລະ ເລີ່ ມຕົນ້ພດັທະນາ SUMP ຂອງ
ຕນົເອງໃນປ ີ2019. ສອງບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັພົນ້ເດັ່ ນຈາກປະສບົການ SUMP ຂອງເມ ອງ ອນັໂຕຟາກາສຕາ ແມ່ນລະດບັການຮ່ວມ
ມ ກນັຢ່າງດເີລດີທົ່ ວທງັອານາເຂດເທດສະບານ ແລະ ແນວທາງຍຸດທະສາດ ເພ ່ ອປະດດິສາ້ງຂະບວນການແບບມສ່ີວນຮ່ວມຜ່ານ
ເວບັໄຊການມສ່ີວນຮ່ວມ. 

ຈາກການເລີ່ ມຕົນ້ຂອງໂຄງການ,  ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ສໍາຄນັ ເຊັ່ ນ ລດັຖະບານຂັນ້ເຂດແຄວນ້ (GORE), MINVU, ກະຊວງ
ຂນົສົ່ ງຂອງຊເີລ,  CREO ຂອງເມ ອງ ອນັໂຕຟາກາສຕາ, ຄະນະກາໍມະການພາກລດັ-ເອກະຊນົ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຫ າຍກວ່າ 60 
ອງົການຈດັຕັງ້ ທ່າມກາງອງົການອ ່ ນໆ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ, ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຜນົ
ປະໂຫຍດທີ່ ສູງໃນການຮ່ວມມ ກນັ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ້SUMP ມຄີວາມຄ ບໜາ້. ລະດບັການປະສານງານຮ່ວມມ ກນັທີ່ ດເີລດີ ເຮດັໃຫ ້
ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງການຈາກລະດບັຜູນ້ໍາທາງດາ້ນການເມ ອງ ເພ ່ ອພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ. ໃນຫວ່າງບໍ່

ດນົມານີ,້ ທມີງານການຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານSUMP ຂອງເມ ອງ ອນັໂຕຟາກາສຕາ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວຊິາການທາງອອນລາຍ. ທມີ
ງານໄດນ້ໍາສະເໜ ີ ຜນົຂອງການວເິຄາະສະພາບລວມຂອງການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການປະເມນີຜນົການ
ປະຕບິດັຕວົຈງິດາ້ນການວາງແຜນ. ສໍາລບັການປະເມນີຜນົ, ນກັວາງແຜນ ໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ການປະເມນີຕນົເອງຂອງ SUMP ເພ ່ ອໃຫ ້
ເຂົາ້ໃຈເລກິເຊິ່ ງກ່ຽວກບັປະສດິທຜິນົຂອງຂະບວນການໃນດາ້ນສງັຄມົ, ການເມ ອງ ແລະ ສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ໃນເມ ອງ ອນັໂຕ
ຟາກາສຕາ. ສິ່ ງນີ ້ແມ່ນສໍາຄນັຫ າຍສາໍລບັການກາໍນດົຂໍມູ້ນພ ນ້ຖານ (ໃນເວລາສິນ້ສຸດໄລຍະທ ີ1 ຂອງຮອບວຽນ SUMP) ກ່ອນ
ຈະເລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການພດັທະນາຍຸດທະສາດ (ໄລຍະທ ີ2 ຂອງຮອບວຽນ SUMP). 

ທມີງານຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານ SUMP ໃນເມ ອງ ອນັໂຕຟາກາສຕາ ປະກອບມບີນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຫ າກຫ າຍເຂົາ້ຮ່ວມໃນສາມ
ລະດບັການເຮດັວຽກຄ :  (1) ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, (2) ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ (3) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນ
ເຕກັນກິ. ລະດບັທໍາອດິ ປະກອບມລີດັຖະບານຂັນ້ເຂດແຄວນ້, ເທດສະບານຂອງເມ ອງ ອນັໂຕຟາກາສຕາ, ແລະ ກອງເລຂາຂອງ
ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. ລະດບັທສີອງ ແມ່ນປະກອບດວ້ຍກຸ່ມເຕກັນກິ ຊຶ່ ງລວມທງັ ກມົຂນົສົ່ ງ ແລະ ກອງ
ເລຂາຂັນ້ລດັຖະມນົຕຂີອງເຂດແຄວນ້ດາ້ນທີ່ ພກັອາໄສ, ການຂນົສົ່ ງ, ໂຍທາທກິານ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ.ສໍາລບັລະດບັທສີາມ, 
ຊ່ຽວຊານເຕກັນກິ ແລະ ບໍລຫິານ, ແລະ ທີ່ ປກຶສາ.ii 
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ພອ້ມນັນ້, ລດັຖະບານເຂດແຄວນ້ຂອງ ເມ ອງ ອນັຕາຟາກາສຕາ ໄດເ້ປດີຕວົ ເວບັໄຊສະເພາະ SUMP ຄ  
(http://movilidadantofagasta.cl/).  ໂດຍຈດັໃຫມ້ຂີໍມູ້ນກ່ຽວກບັ SUMP ແລະ ແນໃສ່ ບໍ່ ພຽງແຕ່ເພ ່ ອແຈງ້ໃຫປ້ະຊາຊນົ
ໄດຮ້ບັຊາບຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ SUMP ເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຍງັເປນັການເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະ
ກາໍທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ ເຊັ່ ນ ການສໍາຫ ວດ ແລະ ການປກຶສາຫາລ  ຄຽງຄູ່ ໄປກບັການພດັທະນາແຜນ. ການສ ່ ສານກບັສາທາລະນະຊນົ 
ກາຍເປນັເຄ ່ ອງມ ສາໍຄນັໃນລະຫວ່າງເກດີການແຜ່ລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີໃຫສ້າທາລະນະຊນົໄດມ້ີ
ສ່ວນຮ່ວມ.  

ຮ ບພາບ: SUMP Antofagasta website (©PMUS Antofagasta website). 

 

i ປດັຈບຸນັ ເມ ອງເຫ ົ່ ານີ ້ເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນງານໂຄງການ Euroclima+ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັເງນິທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ ສະພາບ
ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທ່າມກາງໂຄງການອ ່ນໆ ໂດຍອງົການ GIZ. 
ii ຂໍມ້ນູເພີ່ມຕ ່ມກ່ຽວກບັໂຄງສາ້ງການປກົຄອງສາມາດຊອກຫາໄດໃ້ນ ເວບັໄຊ SUMP ເມ ອງ ອນັຟາໂຕກາສຕາ:  

 http://movilidadantofagasta.cl/equipo-pmus/ 

 

  

http://movilidadantofagasta.cl/
http://movilidadantofagasta.cl/equipo-pmus/
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ໃນຂະນະທີ່  ເມ ອງອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ ແອມບາໂຕ ຂອງປະເທດ ເອຄວາດໍ, ຕັງ້ຢູ່ໃນສູນກາງ ອານເດຣຂອງປະເທດ, ມຄີວາມຄ ບໜາ້ຢ່າງ
ຫາ້ວຫນັໃນການພດັທະນາ. ເມ ອງ ແອມບາໂຕ ເລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການໃນປ ີ2019 ແລະ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິສະພາບເງ  ່ອນໄຂ-ລ່ວງ
ໜາ້ທີ່ ເປນັທາງບວກສໍາລບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງແຜນ. ສະພາບເງ  ່ອນໄຂ-ລ່ວງໜາ້ດ່ງັກ່າວ ລວມມ ີຄວາມເປນັຜູນ້ໍາທາງດາ້ນການເມ ອງທີ່

ດ ີແລະ ການສະໜບັສະໜນູໃນການພດັທະນາ SUMP. ທ່ານຜູວ່້າການເມ ອງ ແອມບາໂຕ ທີ່ ໄດຮ້ບັການເລ ອກຕັງ້ໃໝ່  ສົ່ ງເສມີການ
ເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ ເປນັຂດີໝາຍສໍາຄນັໃນຊ່ວງການຫາສຽງຂອງລາວ. ສະນັນ້, ລາວກເໍດນີຕາມຄວາມສນົໃຈຂອງຕນົ
ໂດຍການພດັທະນາ SUMP ສໍາລບັເມ ອງຂອງລາວ.  

ລາວປະກາດຫ າຍຄັງ້ໃນສ ່ ມວນຊນົກ່ຽວກບັການສະໜບັສະໜນູ
ຢ່າງແຮງກາ້ຂອງລາວ ຕໍ່ ກບັການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ
ແບບຍ ນຍງົ ພອ້ມກບັວໄິສທດັໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັນ້ ເພ ່ ອ
ບນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍທາງການເມ ອງທີ່ ກວາ້ງຂຶນ້ ເຊັ່ ນ ກາໍນດົການ
ປະກອບສ່ວນແຫ່ງຊາດ ເອຄວາດໍ (NDC) ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນສານແກສ
ເຮ ອນແກວ້ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ. 
ໃນນີ,້ ຜູນ້ໍາທາງການເມ ອງໃນ ເມ ອງ ແອມບາໂຕ ໄດສ້າ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ພນັທະຂອງຕນົ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການ
ພດັທະນາ SUMP ໂດຍປະຕບິດັຕາມ ບູລມິະສດິຂອງຜູວ່້າການ
ເມ ອງ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການປະສານງານຮ່ວມມ ກນັຢ່າງໃກຊ້ດິ
ລະຫວ່າງລດັຖະບານ, ນກັວຊິາການ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ໃນ

ລກັສະນະວງົຈອນທີ່ ດ ີຊຶ່ ງສາມາດເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດແບບຄອບຄຸມກວ່າ ສໍາລບັການພດັທະນາເມ ອງ ແອມບາໂຕ.  

ເມືອງ ທຣ ຮີໂລ ເປນັເມ ອງຂະໜາດກາງຢູ່ພາກເໜ ອຂອງປະເທດ ເປຣູ ດໍາເນນີຂະບວນການພດັທະນາ SUMP ໃນປ ີ 2020. 
ບນັຫາຕ່າງໆຕໍ່ ໄປນີ ້ຕອ້ງໄດເ້ນັນ້ໜກັໃຫເ້ຫນັ ຄ :  

ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັການຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງແບບ
ຍ ນຍງົ (PROMOVILIDAD) ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ ໂດຍ
ລດັຖະບານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ກະຊວງ ຂນົສົ່ ງ ແມ່ນຊຸກຍູ ້
ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາ SUMPs ໃນຫ າຍເມ ອງຂອງເປຣູ 
ທີ່ ມປີະຊາກອນຢ່າງໜອ້ຍທີ່ ສຸດ 100,000 ຄນົ. ຂອບ
ວຽກນີ ້ ແນໃສ່ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູ ການເດນີທາງ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ພອ້ມທງັ ການປະສມົ
ປະສານລະບບົການຂນົສົ່ ງ, ຈດຸສຸມໃສ່ບນັຫາບດົບາດຍງິ-

ຊາຍ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສູງ, ການເຂົາ້ເຖງິໄດດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້, ຄວາມສະເໝພີາບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຍ ນຍງົທາງດາ້ນການເງນິ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍຂອງ PROMOVILIDAD ລວມມ ີ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ສນັຍາ, ຊີນ້າໍກ່ຽວກບັການປະຕບິດັໃຫ ້
ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຈດັໃຫມ້ກີານຊ່ວຍເຫ  ອທາງດາ້ນວຊິາການກ່ຽວກບັການພດັທະນາບນັດາໂຄງການຂນົສົ່ ງໃນຕວົ
ເມ ອງ, ສົ່ ງເສມີການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຮອບວຽນຂອງໂຄງການiii. ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຖ ກ

ຮ ບພາບ: ຄະນະກາໍມະການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງແບບຍ ນ
ຍງົ (©COMUS) 

 

ຮ ບພາບ: ເມ ອງ ແອມບາໂຕ ເນັນ້ໜກັຄ ນຕ່ໍຄໍາສນັຍາການເດນີທາງ ແລະ
ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ (©ChangingTransport.org) 
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ຮບັຮອງໃນກາງປ ີ2019 ແລະ ນບັຈາກນັນ້ມາ ກໄໍດຊຸ້ກຍູໃ້ຫເ້ກດີຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງຂະບວນການພດັທະນາ SUMP ຢ່າງສໍາຄນັ ໃນ
ເມ ອງ ທຣູຮໂີລ ແລະ ເມ ອງຂະໜາດກາງອ ່ ນໆໃນປະເທດເປຣູ ເຊັ່ ນ ເມ ອງ ອາເຣກປີາ ແລະ ເມ ອງ ປຢູີຣາ.  

 

iii ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພີ່ມຕ ່ມເບິ່ ງ https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-el-programa-

nacional-de-transporte-decreto-supremo-n-027-2019-mtc-1792885-4/ 

 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-el-programa-nacional-de-transporte-decreto-supremo-n-027-2019-mtc-1792885-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-el-programa-nacional-de-transporte-decreto-supremo-n-027-2019-mtc-1792885-4/
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ຄະນະກາໍມະການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົສໍາລບັ SUMP ຂອງເມ ອງ ທຣຮີໂີລ ຫ   ‘COMUS’ ຖ ກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນ
ປຜ່ີານມາ ແລະ ປະກາດຢ່າງເປນັທາງການໂດຍຜູວ່້າການຂອງເມ ອງ. COMUS ແມ່ນການຈດັຕັງ້ລະຫວ່າງເທດສະບານ ຊຶ່ ງປະກອບມ ີ
17 ສະມາຊກິລວມທງັ ຜູວ່້າການເມ ອງ (ຊຶ່ ງເປນັປະທານຂອງຄະນະກາໍມະການ), ບນັດາຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຫອ້ງການຫ າຍ  ຂະແໜງການ 
ພອ້ມທງັ ຄະນະກາໍມະການເຂດອອ້ມຮອບ ແລະ ເທດສະບານເມ ອງຕ່າງໆ. ໃນນີ ້ ໄດມ້ໜ່ີວຍງານຄຸມ້ຄອງດາ້ນເຕກັນກິ ທີ່ ຄຸມ້ຄອງ, 
ຈດັການ ແລະ ກາໍນດົທດິທາງຂອງຂະບວການສາ້ງ SUMP ແລະ ຫກົຂງົເຂດເຕກັນກິວຊິາການໃນຫວົຂໍສ້ະເພາະ ເຊັ່ ນ ການວາງ
ແຜນຜງັເມ ອງ ແລະ ການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ, ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, ການຂນົສົ່ ງພາຫະນະທີ່ ບໍ່ ໃຊຈ້ກັ, ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິ
ຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົiv. ການສາ້ງຄະນະກາໍມະການ  COMUS ແມ່ນຜນົສໍາເລດັທີ່ ສໍາຄນັ ຊຶ່ ງເນັນ້ໜກັໃຫເ້ຫນັເຖງິ
ຄວາມມຸ່ງໝັນ້ຂອງອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນໃນການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ SUMP ແລະ ໃນການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການ
ປະສານສມົທບົ ແລະ ການຮ່ວມມ ຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. ຜ່ານມາ, ການວາງແຜນການຂນົສົ່ ງໃນປະເທດເປຣູ ມກີານປະສານງານ
ຮ່ວມມ ໜອ້ຍ ລະຫວ່າງສະຖາບນັຕ່າງໆ ແລະ ຈາໍກດັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົໃນຂະບວນການວາງແຜນ; ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, 
ການສາ້ງຄະນະກາໍມະການ COMUS ໄດຍ້ກົລະດບັປບັປຸງບນັຫານີ.້ SUMP ແມ່ນເຄ ່ ອງມ  ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫປ້ະເທດເປຣູ ບນັລຸໄດເ້ຖງິ
ຈດຸປະສງົຂອງວາລະ 2030 ສໍາລບັເມ ອງທີ່ ຍ ນຍງົ, ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວງັອນັແຮງກາ້ຂອງປະເທດ 
ເພ ່ ອຫນັປ່ຽນການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງໃນປະເທດເປຣູ ໃຫດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້. 

 

ຮ ບພາບ: ໂຄງສາ້ງການຈດັຕັງ້ຂອງ COMUS (©COMUS) 

iv ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພີ່ມຕ ່ມກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການ COMUS ແມ່ນມໃີນນີ:້ https://mus-trujillo.com/como-funcionamos/ 

 

 

  

https://mus-trujillo.com/como-funcionamos/
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4.2 ໄລຍະທີ 2: ການສາ້ງຍຸດທະສາດ 

ຈຸດປະສົງ 

ໃນໄລຍະນີ,້ ວໄິສທດັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງໃນອະນາຄດົສໍາລບັ FUA ຖ ກກາໍນດົ ໂດຍອງີໃສ່ ວຽກການວນິດິ
ໄສກ່ອນໜາ້ນີ.້  ຜນົໄດຮ້ບັຕົນ້ຕໍ ແມ່ນວໄິສທດັ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ຈະແຈງ້ສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ, ຊຶ່ ງ
ຕອ້ງການໃຫຜ້ນັຂະຫຍາຍພອ້ມກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ປະຊາຊນົ. ສະຖານະການວຽກ-ປກົກະຕ ິ (BAU) 
ແລະ ທາງເລ ອກຕ່າງໆ ພອ້ມທງັການປະຕບິດັງານໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ສາມາດນໍາໃຊເ້ພ ່ ອຊັ່ ງຊາທາງເລ ອກຕ່າງໆ. ຈາກ
ນັນ້ ຈຶ່ ງນໍາໄປປະເມນີຜນົທຽບກບັສະຖານະການ BAU ເພ ່ ອສາ້ງເປນັສະຖານະການທີ່ ດສຸີດ ເພ ່ ອບນັລຸໄດຕ້າມວໄິສທດັ ແລະ 
ຈດຸປະສງົຂອງ SUMP. 

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 

 
 

ການພດັທະນາສາ້ງສະຖານະການ ຊ່ວຍໃຫນ້ກັວາງແຜນ ແລະ ຜູຕ້ດັສນິໃຈ ເພ ່ ອປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ
ຂອງມາດຕະການ ເນ ່ ອງຈາກສະພາບທ່າອ່ຽງໃນປດັຈບຸນັ, ການປ່ຽນແປງສະຖານະການທີ່ ເປນັໄປໄດ,້ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນ
ອະນາຄດົທີ່ ຄາດຄະເນໄວ.້ ສະຖານະການ ທຸລະກດິ-ປກົກະຕ ິ(BAU) ຄາດຄະເນ ການພດັທະນາ ຊຶ່ ງຕັງ້ສມົມຸດຕຖິານ ການ
ສ ບຕໍ່ ດໍາເນນີຕາມນະໂຍບາຍທີ່ ມຢູ່ີໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການທີ່ ວາງແຜນໄວໃ້ນປດັຈບຸນັ. ສະຖານະການ
ທີ່ ເປນັທາງເລ ອກ ອະທບິາຍເຖງິ ການພດັທະນາທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ຊຶ່ ງເກດີຈາກບູລມິະສດິທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດທີ່

ແຕກຕ່າງກນັ (ເຊັ່ ນ ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ ກບັ ການເດນີທາງດວ້ຍການຍ່າງ-ຂີ່ ລດົຖບີ ກບັ ການເດນີທາງດວ້ຍລດົໄຟຟາ້). 
ສະຖານະການດັ່ ງກ່າວ ໄດອ້ະທບິາຍເຖງິຜນົກະທບົຂອງທດິທາງນະໂຍບາຍ ໂດຍເຮດັໃຫ ້ ມາດຕະການທີ່ ຊັ່ ງຊາ ໃຫມ້ປີະ
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ສດິທຜິນົ, ຈດັບູລມິະສດິສໍາລບັການປະຕບິດັງານໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ມາດຕະການຕ່າງໆສໍາລບັຄວາມປອດໄພ
ໃນຫນົທາງ, ການຫ ຸດສານກາກບອນໃນອາກາດ, ການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ສະເໝພີາບ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການອາໄສຢູ່ ແມ່ນແນະ
ນໍາໃນບນັດາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດແຄວນ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ມນົລະພດິທາງອາກາດ, ມນົລະພດິທາງສຽງຈລໍະຈອນ, ແລະ ຄວາມ
ແອອດັ ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກນັ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ FUA ທີ່ ມຂີະໜາດໃຫຍ່. 

ກ່ອງທ ີ12: ການຄິດໄລູ່ສານມົນລະພິດ MobiliseYourCity 

ການຄດິໄລ່ສານມນົລະພດິ MobiliseYourCity ນໍາໃຊ ້ ເພ ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈທ່າແຮງຂອງການຫ ຸດຜ່ອນສານມນົລະພດິທາງ
ອາກາດ  GHG ຂອງ SUMPs ແລະ NUMPs. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນມນັຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາປະເທດ ແລະ ຕວົເມ ອງຕ່າງໆ 
ຄດິໄລ່ ສານມນົລະພດິ GHG ຈາກການຂນົສົ່ ງ ສໍາລບັປໃີດໜຶ່ ງທີ່ ໃຊອ້າ້ງອງີ ແລະ ສະຖານະການ ທຸລະກດິ-ປກົກະຕ ິ
(BAU), ເມ ່ ອທຽບກບັ SUMP ຫ   ສະຖານະການດາ້ນສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ. ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັແມ່ນວ່າ ເຄ ່ ອງມີ ນີ ້ຈດັໃຫມ້ີ
ຂໍມູ້ນຕວົເລກກ່ຽວກບັ ຄວາມຕອ້ງຂອງການຂນົສົ່ ງທີ່ ຖ ກຄດິໄລ່, ການຊມົໃຊພ້ະລງັງານ ແລະ ສານມນົລະພດິ GHG. ຂໍ ້

ມູນຕວົເລກນີ ້ເຮດັໃຫເ້ຫນັພາບລວມຂອງຄວາມກ່ຽວຂອ້ງກນັສໍາລບັແຕ່ລະຮູບແບບຂອງການຂນົສົ່ ງກ່ຽວກບັສານມນົລະ
ພດິ GHG ທງັໝດົ ພາຍໃນອານາດເຂດທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ ພອ້ມນັນ້, ຍງັເຮດັໃຫຜູ້ໃ້ຊສ້າມາດກາໍນດົປະລມິານ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາຜນົກະທບົຂອງຊຸດມາດຕະການປະຕບິດັງານຫ ຸດຜ່ອນໃຫໜ້ອ້ຍສຸດ ໂດຍອງີໃສ່ ແນວທາງ ASIF ຄ  (ຫ ກີເວັນ້, 
ຫນັປ່ຽນ, ປບັປຸງ, ພະລງັງານເຊ ອ້ໄຟນໍາ້ມນັ). ສໍາລບັຄໍາແນະນໍາເພີ່ ມຕ ່ ມກ່ຽວກບັການຄດິໄລ່ສານມນົລະພດິທາງອາກາດ, 
ເບິ່ ງທີ່ :  

 https://www.mobiliseyourcity.net/mobiliseyourcity-emissions-calculator 

 

 

ສໍາລບັການປຽບທຽບ, ຄວນພດັທະນາສາ້ງສະຖານະການການຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ພອ້ມທງັ  
ມາດຕະການທີ່ ກາໍນດົ ແລະ ການປະຕບິດັງານສໍາລບັໄລຍະສັນ້ (2-3 ປ)ີ ແລະ ໄລຍະກາງ (10-15 ປ)ີ. ໃນສາກນົແລວ້, 
ແຜນທີ່ ໃຊຮ້ອດປ ີ2050 ແມ່ນສະຖານະການໄລຍະຍາວທີ່ ເປນັປເີປົາ້ໝາຍ. ເຕກັນກິການສາ້ງສະຖານະການຕ່າງໆ ສາມາດ
ເປນັລກັສະນະກໍານດົທາງດາ້ນປະລມິານ (ການສາ້ງແບບຈາໍລອງ) ຫ   ລກັສະນະດາ້ນຄຸນນະພາບເທົ່ ານັນ້ (ໂດຍອງີໃສ່ການ
ຕດັສນິຂອງຊ່ຽວຊານ ຫ   ຜນົໄດຮ້ບັຈາກຍຸດທະສາດນະໂຍບາຍຜ່ານມາໃນຕວົເມ ອງ ຫ   ສະພາບຕວົຈງິໃນຕວົເມ ອງທີ່ ຄ ກນັ), 
ຫ   ປະສມົປະສານທງັສອງຄ  ດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍາກນັ. ການວາງແຜນໃນແນວນອນທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັສະພາບ
ຕວົຈງິຂອງການວາງແຜນສະເພາະສໍາລບັການເຕບີໂຕທີ່ ວ່ອງໄວ ອາດຈະກາໍນດົໄວ ້ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູຂະບວນການວາງ
ແຜນ.  

ສິ່ ງສໍາຄນັ ຕອ້ງປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັສະຖານະການເຫ ົ່ ານີກ້ບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ຈາກທຸກພາກສ່ວນຂອງ
ສງັຄມົ (ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ), ຜູວ້າງນະໂຍບາຍ, ແລະ ຊ່ຽວຊານ ເພ ່ ອບນັລຸຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມ
ກນັ. ພອ້ມນັນ້, ການປກຶສາຫາລ ທີ່ ຄອບຄຸມຫ າຍດາ້ນຂອງບນັຫາ ສາມາດຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນຄວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະ
ບນັລຸຜນົສໍາເລດັໃນສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ ນໍາສະເໜ ີ ແລະ ໃນທີ່ ສຸດ ກເໍຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງ່າຍຂຶນ້. ໃນຂະນະທີ່  
ບນັຫານີອ້າດຈະເປນັເລ ່ ອງໃໝ່ສໍາລບັນກັວາງແຜນຫ າຍຄນົ, ນກັວາງນະໂຍບາຍ, ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຊຶ່ ງອາດຈະມີ

https://www.mobiliseyourcity.net/mobiliseyourcity-emissions-calculator
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ປະສບົການຈາໍກດັກ່ຽວກບັການພດັທະນາສະຖານະການ ຫ   ການຈດັຂະບວນການປກຶສາຫາລ  ເພ ່ ອສນົທະນາແລກປ່ຽນຜນົ
ໄດຮ້ບັຂອງສະຖານະການ, ສິ່ ງນີ ້ຈະເຮດັໃຫຂ້ະບວນການ SUMP ສະຫ ຸບໄດໂ້ດຍສາມາດຕກົລງົຮ່ວມກນັໄດ,້ ຜນົໄດຮ້ບັທີ່

ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຫ າກຫ າຍພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ.  

SUMP ແມ່ນຂະບວນການທີ່ ຊບັຊອ້ນ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດມ້ກີານວາງແຜນເປນັຢ່າງດ.ີ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ວ່າ ຍອ້ນເວລາບ່ໍພຽງພໍ ຫ   ການ
ຄດັຄາ້ນ, ການປກຶສາຫາລ  ຈຶ່ ງບ່ໍເກດີຂຶນ້. ຈດຸມຸ່ງໝາຍ ແມ່ນແນໃສ່ ເພ ່ ອປບັປຸງການວາງແຜນຜ່ານຂະບວນການປກຶສາຫາລ  
ແລະ ກນົໄກການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ  ແລະ ເພ ່ ອທດົສອບຮູບແບບທີ່ ເໝາະສມົ ຊຶ່ ງບນັດາຜູປ້ະຕບິດັ ແມ່ນໄດລ້ຶງ້ເຄຍີ ແລະ ຮູສ້ກຶ
ສະດວກ. ສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັແມ່ນວ່າ ທຸກອງົການທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ SUMP ແມ່ນແບ່ງປນັຈດຸປະສງົຮ່ວມກນັ ເພ ່ ອສາ້ງຂະບວນການທີ່

ສາມາດຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໄດ,້ ໃນຂະນະດຽວກນັ ກສໍາ້ງຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ. ຕວົຢ່າງ, ການເນັນ້ໜກັໃສ່ເມ ອງພາກພ ນ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດເປນັຂະບວນການຈດຸສຸມຮ່ວມກບັບນັດາຜູນໍ້າໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດເທດສະບານຂອງເມ ອງພາກພ ນ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຜູມ້ອໍີານາດເຕມັທີ່ ໃນການຕດັສນິໃຈຂອງເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ
ເພີ່ ມຕ ່ ມຈາກການກັ່ ນກອງທີ່ ເປນັມ ອາຊບີທາງດາ້ນວຊິາການ. ສິ່ ງສໍາຄນັ ແມ່ນການຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການ ເພ ່ ອວ່າ ບນັດາຜູ ້
ປະຕບິດັໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ໃນເຂດແຄວນ້ ຍງັສາມາດເຫນັໄດເ້ຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງການປກຶສາຫາລ  ແລະ ສາ້ງຄວາມເຊ ່ ອໝັ ້

ນຕໍ່ ກນັ. ຄໍາຖາມແມ່ນວ່າ ເຮາົຈະຍກົສູງຄວາມຮບັຮູບ້ນັຫາທີ່ ສໍາຄນັ, ຫ ຸດຜ່ອນອຸປະສກັ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຊ ່ ອໝັນ້ນີໄ້ດ ້
ແນວໃດ.  

 

 
 

ບາດກາ້ວນີ ້ ແນໃສ່ ເພ ່ ອພດັທະນາຄວາມເປນັເອກະສນັຕໍ່ ກບັວໄິສທດັການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງຮ່ວມກນັ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ 
ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ຈະແຈງ້ ຊຶ່ ງລະບຸທດິທາງສໍາລບັການປບັປຸງການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ໂດຍອງີໃສ່ການສມົ
ທຽບສະຖານະການຕ່າງໆ. ຜູຕ້ດັສນິໃຈ ຄວນຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນການກາໍນດົທດິທາງຍຸດທະສາດໃນອະນາຄດົຢ່າງຕັງ້ໜາ້. 
ຕວົຢ່າງ, ວໄິສທດັການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ ສາມາດເຊ ່ ອມຕໍ່ ກບັນະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແຫ່ງຊາດ ແລະ ວໄິສ
ທດັຂອງເມ ອງທີ່ ມຢູ່ີໄດ ້(ເຊັ່ ນ ບາງຕວົເມ ອງ ຕອ້ງການໃຫກ້າຍເປນັ “ເມ ອງອດັຊະລຍິະ,” ແລະ ບາງຕວົເມ ອງອ ່ ນ ກຕໍອ້ງການ
ກາຍເປນັ “ເມ ອງທີ່ ຍ ນຍງົ”). 
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ວໄິສທດັ ມກັຈະລວມເອາົຈດຸປະສງົ ເຊັ່ ນ ຫ ຸດຜ່ອນລະດບັຂອງການນໍາໃຊພ້າຫະນະ, ເພີ່ ມການນໍາໃຊຮູ້ບແບບການຂນົສົ່ ງ
ແບບຍ ນຍງົ (ການຍ່າງ, ຂີ່ ລດົຖບີ, ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ) ໃນຮູບແບບການແບ່ງປນັຮ່ວມກນັ, ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຊວີດິ (ພອ້ມທງັ ສາ້ງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຄ ນໃໝ່ທາງດາ້ນພູມພີາກ ເພ ່ ອເອ ອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ພ ນ້ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການ
ບໍລກິານຢ່າງດເີທ ່ ອ), ເພີ່ ມຄວາມປອດໄພໃນຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນສານມນົລະພດິທາງອາກາດ (ມນົລະພດິໃນ
ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ແກສເຮ ອນແກວ້), ການປະສມົປະສານທີ່ ດຂີຶນ້ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການວາງແຜນການເດນີ 
ແລະຂນົສົ່ ງ, ແຕ່ຍງັ ເປນັການຈດັສນັຄ ນໃໝ່ໃນລະດບັສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້. ເວົາ້ສະເພາະເຈາະຈງົຍິ່ ງ
ຂຶນ້ສໍາລບັການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, ວໄິສທດັ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາສະເພາະ ໂດຍການປບັປຸງລະບຽບການສໍາລບັຜູປ້ະກອບ
ການການບໍລກິານຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ/ຜູປ້ະກອບການການຂນົສົ່ ງລະຫວ່າງເຂດເທດສະບານ, ປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດຂອງ 
ໜ່ວຍງານການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະຂອງພາກລດັ, ການພດັທະນາສະຖາບນັການຈດັຕັງ້, ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ 
ແລະ ອ ່ ນໆ. ໃນກລໍະນໃີດກຕໍາມ, ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ຈດຸປະສງົ ແມ່ນສາມາດບນັລຸໄດ ້ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາການເດນີທາງ ແລະ
ຂນົສົ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຊຶ່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ຫຫ້ າຍທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປໄດ ້ ໂດຍອງີໃສ່ບູລມິະສດິທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດ. ໃນຂະນະທີ່  
ບນັຫານີ ້ອາດຈະເປນັແນວທາງໃໝ່ ສໍາລບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ, ຊຶ່ ງເປນັຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດບ່ໍຫ າຍຈາກການພດັທະນາ
ວໄິສທດັ, ຂະບວນການຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆ, ພອ້ມທງັ ການກັ່ ນກອງທີ່ ເປນັມ ອາຊບີທາງດາ້ນວຊິາການ, ອາດ
ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງຄວາມຈະແຈງ້ທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດຂອງທຸກຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໃນນີ,້ ການໄດຮ້ບັປະສບົການໃນການສາ້ງ
ຍຸດທະສາດ ພອ້ມທງັ ຮູບແບບ ແລະ ຂະບວນການທີ່ ຖ ກດດັປບັ ແລະ ງ່າຍດາຍ ແມ່ນສໍາຄນັຫ າຍ. ຄຸນຄ່າຂອງການພດັທະນາ
ຍຸດທະສາດຮ່ວມກນັ ສາມາດເຫນັໄດ ້ ເມ ່ ອພວກເຂາົໄດຮ້ບັຄວາມຊອບທໍາທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການ
ຕ່າງໆ ແລະ ເປນັອງົປະກອບພ ນ້ຖານສໍາລບັການເຂົາ້ເຖງິເງນິທນຶໃຫແ້ກ່ວທິກີານແກໄ້ຂທີ່ ຍ ນຍງົ ຊຶ່ ງຄວນສອດຄ່ອງກບັ 
ມາດຖານການປະເມນີຜນົທາງດາ້ນເງນິທນຶ ແລະ ດາ້ນນະໂຍບາຍໃນຂັນ້ສູນກາງ. ໃນນີ,້ ການເຊ ່ ອມຈອດຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງ
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາເຊັ່ ນກນັ.  
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ກ່ອງທີ 13: ສິງກະໂປ: ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວທີົ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບການເດີນທາງ ແລະຂົນສົົ່ງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຕອ້ງການວໄິສທດັທີ່ ຈະແຈງ້ພອ້ມກບັເປົາ້ໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ ສງິກະໂປ 
ໄດສ້າ້ງຍຸດທະສາດຮອບດາ້ນ, "ແຜນແມ່ບດົການຂນົສົ່ ງທາງບກົ 2040", ເຊິ່ ງລວມມີ
ທດັສະນະໃນໄລຍະຍາວ, ວໄິສທດັທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ຍຸດທະສາດສໍາລບັຊວີດິຄນົໃນເມ ອງຂອງ
ສງິກະໂປ. ມນັກາໍນດົແຮງຊຸກຍູສ້າມປະການ ທີ່ ເກນີກວ່າການປບັປຸງໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ແລະ 
ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ,ີ ໂດຍສຸມໃສ່ປະຊາຊນົ ແລະ ຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງ
ພວກເຂາົ. ແຜນການຂນົສົ່ ງ ໄດກ້າໍນດົບູລມິະສດິທີ່ ຊດັເຈນສໍາລບັອະນາຄດົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍທີ່

ສຸມໃສ່ພນົລະເມ ອງ, ເວລາໃຊເ້ດນີທາງ, ຄຸນນະພາບຊວີດິ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກ
ເຂາົ. ມນັນໍາເອາົການວາງແຜນການຂນົສົ່ ງຮ່ວມກນັກບັຂງົເຂດນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອ ່ ນໆ, 
ເຊັ່ ນ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ສຸຂະພາບ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ະພະລງັງານ.  ສາມແຮງຊຸກຍູ ້ນັນ້
ແມ່ນ: 

• ເຂົື້າໃນຕົວເມືອງ 45-ນາທີ ພ້ອມກບັ ໄປຫາເຂດເທດສະບານຕ່າງໆ 20-
ນາທ ີ
ຕວົເມ ອງ ທີ່ ຄນົສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເດນີທາງໄປເຮດັວຽກພາຍໃນ 45 ນາທ ີໂດຍນໍາໃຊ ້
ຮູບແບບການເດນີທາງ “ຍ່າງ-ຖບີລດົ-ນັ່ ງລດົ”. ພາຍໃນ 20 ນາທ,ີ ເຂດບໍລເິວນສູນ
ກາງເມ ອງທີ່ ໃກສຸ້ດ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ໂດຍການຍ່າງ, ຂີ່ ລດົຈກັ ຫ   ການຂນົສົ່ ງ
ສາທາລະນະ.   

• ການຂົນສົົ່ງສາໍລບັທຸກຄົນ 
ລະບບົການຂນົສົ່ ງສາໍລບັຄວາມຕອ້ງການຂອງທຸກຄນົ ໂດຍສຸມໃສ່ ການຂນົສົ່ ງ
ສາທາລະນະທີ່ ບໍ່ ມອຸີປະສກັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈພເິສດສາໍລບັຄນົພກິານ ແລະ ຄນົ
ທຸກອາຍຸ.  

• ຊີວິດທີົ່ມສີຸຂະພາບດີ ແລະ ການເດີນທາງທີົ່ປອດໄພກວ່າ 
ມພີ ນ້ທີ່ ຫ າຍຂຶນ້ສໍາລບັການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງດວ້ຍການ
ຍ່າງ-ລດົຖບີ ແລະ ການນໍາໃຊພ້ ນ້ທີ່ ໃນຊຸມຊນົ, ລວມທງັ ພ ນ້ທີ່ ສໍາລບັຄນົຍ່າງ ແລະ ຂີ່
ລດົຖບີ ແລະ ສະຖານຂີນົສົ່ ງສາທາລະນະ. ກຸ່ມການຂນົສ່ງົສາທາລະນະ ທີ່ ມກີານນໍາໃຊ ້
ພະລງັງານສະອາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຄວາມປອດໄພໃນຫນົທາງ ຕ່ໍກບັ “ວໄິສທດັສູນ” 
ຜ່ານການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ, ການອອກແບບໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ແລະ ລະບຽບການຈລໍະ
ຈອນ.  
 
ຍຸດທະສາດການຂນົສົ່ ງຂອງສງິກະໂປ ຖ ກສາ້ງຂຶນ້ ໂດຍການປະສານສມົທບົຢ່າງໃກຊ້ດິ
ກບັເຄ ອຂ່າຍຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງກວາ້ງຂວາງ "ຜ່ານເຄ ອຂ່າຍການເປນັຄູ່ ຮ່ວມຊຸມຊນົ 
(CPN) ພາຍໃຕອ້ງົການຂນົສົ່ ງທາງບກົ (LTA). ບໍ່ ພຽງແຕ່ຜູສ້ນັຈອນໄປມາ, 
ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກບໍລກິານຂນົສົ່ ງ, ພາກເອກະຊນົ, ນກັວຊິາການ ແລະ ຊ່ຽວຊານ 
ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຍງັມ ີບນັດາຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຜ່ານຮູບແບບການມສ່ີວນ
ຮ່ວມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ຄໍາຄດິເຫນັຈາກບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ການຈດັໃຫມ້ີ
ສ່ວນຮ່ວມນີ ້ ຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົເຂົາ້ໃຈຍິ່ ງຂຶນ້ກ່ຽວກບັການພຈິາລະນາເບ ອ້ງຫ ງັ ການ
ວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍການຂນົສົ່ ງທາງບກົຂອງສງິກະໂປ. ໂດຍນໍາໃຊຮູ້ບແບບການ
ມສ່ີວນຮ່ວມທງັແບບອອນລາຍ ແລະ ພບົປະເຊິ່ ງໜາ້ ຍງັເຮດັໃຫພ້ນົລະເມ ອງທຸກຄນົ 
ສາມາດໃຫຄ້ໍາຄດິເຫນັຕ່ໍກບັແຜນໄດ.້  

ແຫ ່ ງຂໍມູ້ນ: ລດັຖະບານສງິກະໂປ (2020), 
ແຜນແມ່ບດົການຂນົສົ່ ງທາງບກົຮອດປ ີ2040: 
https://bit.ly/3ePEdpy 
ຮູບພາບ: ©Singapore ແຜນແມ່ບດົການ
ຂນົສົ່ ງທາງບກົຮອດປ2ີ040 
 

https://bit.ly/3ePEdpy
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ໃນເວລາທີ່ ໄດກ້ໍານດົວໄິສທດັ ແລະ ຈດຸປະສງົແລວ້, ບາດກາ້ວຕໍ່ ໄປ ແມ່ນການກາໍນດົ ບນັດາຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ 
ຍຸດທະສາດ. ຕວົຊີວ້ດັຍຸດທະສາດ ຄວນສາມາດຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄ ບໜາ້ຕໍ່ ກບັຜນົສໍາເລດັໃນແຕ່ລະຈດຸປະສງົ. ການກໍາ
ນດົພຽງແຕ່ສອງສາມຕວົຊີວ້ດັໃນລະດບັຍຸດທະສາດ ອາດຈະພສູິດໃຫເ້ຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ການປະຕບິດັໄດຈ້ງິ, 
ໂດຍສະເພາະ ສໍາລບັບນັດາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດແຄວນ້ທີ່ ມຊີບັພະຍາກອນຈາໍກດັ ຫ   ມປີະສບົການໜອ້ຍໃນການວາງແຜນ
ຍຸດທະສາດການຂນົສົ່ ງ. ລາຍການຕວົຊີວ້ດັ ຄວນເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິບນັຫາສໍາຄນັແທຈ້ງິໃນຕວົເມ ອງ 
(ເຊັ່ ນ ຈາໍນວນສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເວລາເກດີອຸບດັຕເິຫດໃນຖະໜນົຫນົທາງ, ການແບ່ງປນັພ ນ້ທີ່ ສໍາລບັຄນົຍ່າງ 
ແລະ ຄນົຍ່າງຂາ້ມທາງທີ່ ມຄຸີນນະພາບຕໍ່ າ, ຫ   ລະດບັຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ)18. 

ຊຸດເປົາ້ໝາຍ ເພ ່ ອກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັຍຸດທະສາດ ຄວນແນໃສ່ບນັຫາຄ : ຕອ້ງສະເພາະເຈາະຈງົ, ສາມາດວດັແທກໄດ,້ ສາມາດ
ບນັລຸຜນົໄດ,້ ມຄີວາມເປນັຈງິ ແລະ ມຂີອບເຂດກາໍນດົເວລາ. ເປົາ້ໝາຍ ຄວນມລີກັສະນະມຸ່ງໝັນ້ ແຕ່ກເໍປນັຈງິ; ສິ່ ງນີ ້ຍງັ 
ໝາຍເຖງິ ການອະທບິາຍຈະແຈງ້ວ່າ ຕວົຊີວ້ດັໃດ ຄວນປ່ຽນແປງໄປໜອ້ຍຫ າຍເທົ່ າໃດ, ພາຍໃນປໃີດ (ເຊັ່ ນ ການຫ ຸດສານ
ມນົລະພດິ  GHG ໃຫໄ້ດ ້30% ຈາກການຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງພາຍໃນສບິປ)ີ. ເປົາ້ໝາຍທນັທ ີທີ່ ນໍາສະເໜຂີດີໝາຍເພ ່ ອກາ້ວ
ໄປຍງັເປົາ້ໝາຍໄລຍະຍາວ ຍງັຈາໍເປນັຕອ້ງໄດລ້ວມເຂົາ້ນໍາ (ເຊັ່ ນ ການຫ ຸດສານມນົລະພດິ  GHG ໃຫໄ້ດ ້ 15% ຈາກການ
ຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງພາຍໃນຫາ້ປ)ີ.  

ລະບຸລາຍການຜົນໄດ້ຮັບຕົື້ນຕໍຂອງໄລຍະການພັດທະນາຍຸດທະສາດ  

• ກອງປະຊຸມວຊິາການເພ ່ ອກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ວໄິສທດັກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມແລະ ປະຊາຊນົ ເພ ່ ອພດັທະນາ
ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັທາງເລ ອກທີ່ ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄດົ.  

 

18 ການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ ຂອງ MobiliseYourCity ໄດນ້ໍາສະເໜກ່ີຽວກບັລາຍການຜນົກະທບົ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັການລງົທນຶ (ເບິ່ ງຕ ່ ມ ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂຕວົແບບ MYC 
Model ແລະ ລາຍການເບ ອ້ງຕົນ້ສໍາລບັ SUMP). 
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• ຍຸດທະສາດ SUMP, ລວມທງັ ວໄິສທດັ ແລະ ຈດຸປະສງົຮ່ວມກນັ, ຊຶ່ ງເປນັຜນົໄດຮ້ບັຂອງກດິຈະກາໍການສາ້ງວໄິສ
ທດັ ແລະ ຈດຸປະສງົ.  

• ນໍາສະເໜທຸີກສະຖານະການທີ່ ພດັທະນາຂຶນ້ ພອ້ມທງັຢ່າງໜອ້ຍທີ່ ສຸດໃນສະຖານະການວຽກປກົກະຕ ິ (BAU) 
ແລະ ສະຖານະການທາງເລ ອກ (ກາກບອນຕໍ່ າ).  

• ຊຸດເປົາ້ໝາຍຂອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ສາມາດບນັລຸຜນົໄດ ້ແຕ່ມຄີວາມມຸ່ງໝັນ້ສູງ (ເໜ ອ ວຽກ-ປກົກະຕ)ິ.  

 
 

ກ່ອງທີ 14: ເມອືງ ວິຕໍເຣຍ-ກາສເຕ (Vitoria-Gasteiz), ປະເທດສະເປນ; ເມືອງ ໂບໂລຢາ (Bologna), ປະເທດອີ
ຕາລີ ແລະ ເມືອງ ເທສຊາໂລນີກິ (Thessaloniki), ປະເທດ ເກຣັກ:  ເວທີສໍາລັບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາຜ ມີ້

ສ່ວນຮ່ວມ 

ສາມຕວົເມ ອງໃນພາກໃຕຂ້ອງເອຣີບົ ເຊັ່ ນ ເມ ອງວກິຕໍເຣຍ-ກສັເຕອສິ (Vitoria-Gasteiz), ໂບໂລຢາ (Bologna) ແລະ ເທສະໂລນິ
ກ ີ (Thessaloniki) ມສີິ່ ງໜຶ່ ງທີ່ ຄາ້ຍຄ ກນັ: ພວກເຂາົກາໍນດົແຜນພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຢ ນຢງົ 
(SUMP) ແລະ ມາດຕະການອ ່ ນໆກ່ຽວຂອ້ງ ດວ້ຍການປະສານສມົທບົ ກບັຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມແລະ ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງໃກຊ້ດິ 
ດວ້ຍຮູບການມສ່ີວນຮ່ວມແບບກວາ້ງຂວາງ. ໃນນັນ້, ທງັສາມເມ ອງໄດສ້າ້ງ “ເວທປີກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັການຂນົສົ່ ງ - Mobility 

Forum” ທີ່ ມຫີ າຍໆພາກສ່ວນເຂົາ້ຮ່ວມ ເຊັ່ ນ ອໍານາດການປກົຄອງເມ ອງ, ປະຊາຊນົ, ສະຖາບນັຕ່າງໆ ແລະ ພາກເອກະຊນົຕ່າງໆ.  

ເມ ອງວກິຕໍເຣຍ-ກສັເຕອສິ (Vitoria-Gasteiz) ຂອງສະເປນ ໄດເ້ປນັທີ່ ສນົໃຈໃນຊຸມປຜ່ີານມາ ຍອ້ນແນວຄວາມຄດິ 
“Superblock” ຢ່າງຮອບດາ້ນຂອງພວກເຂາົຊຶ່ ງເປນັໜຶ່ ງໃນຍຸດທະສາດຕົນ້ຕໍ ເພ ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຢ ນຢງົ (SUMP). “Superblock” ແມ່ນພ ນ້ທີ່ ດາ້ນພູມມສີາດທີ່ ລວມເອາົຫ າຍໆບລ໋ອກ (Block) ໃນຕວົເມ ອງ
ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫນ້ໍາໃຊສ້ະເພາະ ເພ ່ ອໃຫເ້ປນັທາງຢ່າງ, ຂີ່ ລດົຖບີ, ການບໍລກິານຕ່າງໆ ແລະ ການນາໍໃຊລ້ດົຂອງຄນົໃນພ ນ້ທີ່ ເທົ່ ານັນ້, ໃນ
ຂະນະທີ່ ການນໍາໃຊລ້ດົສ່ວນຕວົອ ່ ນໆ ແລະ ການສົ່ ງສາທາລະນະແມ່ນບໍ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫນ້ໍາໃຊໃ້ນພ ນ້ທີ່ ອອ້ມຮອບຂອງ
ບນັດາບລ໋ອກດັ່ ງກ່າວ. ໃນການກາໍນດົແຜນພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຢ ນຢງົ (SUMP) ສະບບັທ າອດິ, 
ພວກເຂາົໄດສ້າ້ງຕັງ້ເວທປີກຶສາຫາລ ໃນຊຸມຊນົ (Citizen Forum) ເພ ່ ອການຂນົສົ່ ງແບບຢ ນຢງົທີ່ ນໍາພາໂດຍ  ຄະນະກາໍມະການວຊິາ
ການຮ່ວມຂອງບນັດາຂະແໜງການ ທີ່ ປະກອບມບີນັດາໜ່ວຍການງານຕ່າງໆຂອງເມ ອງ ເຊັ່ ນ ພະແນກພດັທະນາເສດຖະກດິ, ພະແນກ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະພ ນ້ທີ່ ສາທາລະນະ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ໜ່ວຍງານຈລໍະຈອນ ແລະ ໜ່ວຍ 
ງານການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ. ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການກາໍນດົ ແຜນພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບ
ຢ ນຢງົ (SUMP) ດັ່ ງກ່າວ ໄດກ້ໍ່ ໃຫເ້ກດີມ ີ“ຂໍຕ້ກົລງົຂອງຊຸມຊນົເພ ່ ອການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ (Citizens Pact for 

Sustainable Mobility)” ສໍາລບັ ການພດັທະນາລະບບົການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງໃນອະນາຄດົ. ເພ ່ ອຫ ກີລ່ຽງບໍ່ ໃຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ 
ເຈົາ້ຂອງຮາ້ນຄາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວຄວາມຄດິດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມກງັວນົໃນເບ ອ້ງຕົນ້, ອໍານາດການ
ປກົຄອງເມ ອງໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສານງານຕດິຕໍ່ ກບັສະມາຄມົຂອງຊຸມຊນົ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຍງັໄດຈ້ດັກດິຈະກາໍຍກົລະດບັຄວາມຮບັ
ຮູໃ້ຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ກບັວດັທະທໍາໃໝ່ແຫ່ງການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ. ໃນນັນ້, ໄລຍະເບ ອ້ງຕົນ້ ໄດມ້ີ
ຄວາມຄດິເຫນັຄດັຄາ້ນເຊັ່ ນກນັ ຈາກພະນກັງານຂອງການຈດັຕັງ້ຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆ, ແຕ່ກໄໍດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃນ
ພາຍຫ ງັ ເນ ່ ອງຈາກໄດມ້ກີານປກຶສາຫາລ ຂອງຄະນະເຮດັວຽກຢ່າງເປນັປະຈາໍ   ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມເປນັເອກະພາບ ໃນບນັດາມາດ
ຕະການທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

ສໍາລບັ ແຜນພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຢ ນຢງົ (SUMP) ຂອງ ເມ ອງໂບໂລຢາ (Bologna) ແມ່ນ ຊຸມຊນົ 
ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງ ຮ່ວມກນັກາໍນດົຂຶນ້ ຜ່ານ “ເວທກີານປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ” ໂດຍແນ່ໃສ່
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ການມສ່ີວນຮ່ວມ ດວ້ຍກດິຈະກາໍແລກປ່ຽນຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເຊັ່ ນ ການສໍາຫ ວດທາງອອນລາຍ, ຈດົໝາຍຂ່າວ ແລະ 
ເວບັໄຊຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມແລະ ຊາວບາ້ນ ໄດຖ້ ກເຊ ອ້ເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມໃນຫ າຍໆກອງປະຊຸມ ແລະ ກດິຈະກາໍ  ເພ ່ ອ
ສາ້ງຄວາມຮບັຮູ-້ເຂົາ້ໃຈ ຮ່ວມກນັ ກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດການພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຢ ນຢງົ (SUMP) 
ເຊັ່ ນ ຈດຸປະສງົ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານຂອງຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວ. ຂະບວນການນີເ້ຮດັໃຫ ້ ເມ ອງໂບໂລຢາ (Bologna) 
ສາມາດກາໍນດົ ແຜນພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຢ ນຢງົ (SUMP) ທີ່ ປະສມົປະສານກບັແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ແລະ ໂລຈສິຈກິ ພອ້ມກນັນັນ້ກຍໍງັເປນັທີ່ ຍອມຮບັຂອງສງັຄມົໃນລະດບັສູງ. 

ສໍາລບັເມ ອງເຕສະໂລນກິ ີ(Thessaloniki), ເວທປີກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນປ ີ2006 

ພາຍຫ ງັ ແຜນພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ (SUMP) ຖ ກຮບັຮອງ. ເວທປີກຶສາຫາລ ນີມ້ໜີາ້ທີ່ ເປນັ
ບ່ອນໂຮມຊຸມນມຸຂອງທຸກຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຊຶ່ ງປະກອບມ ີກະຊວງຂນົສົ່ ງ, ອໍານາດການປກົຄອງປະຈາໍເຂດແຄວນ້, ອໍານາດການປກົຄອງ
ເມ ອງ, ມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ (AUTh ແລະ HIT-CERTH), ຜູສ້ະໜອງການບໍລກິານຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, 
ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາກະກາໍທອ້ງຖິ່ ນ, ສະມາຄມົຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານເຂົາ້ຮ່ວມ. ເວທດີັ່ ງກ່າວ
ມເີປົາ້ໝາຍເພ ່ ອນໍາສະເໜກ່ີຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ພອ້ມທງັຂອບແນວຄວາມຄດິ ເພ ່ ອປະສານງານກ່ຽວກບັ
ການກາໍນດົແຜນພດັທະນາການຂນົສົ່ ງຂອງເທດສະບານແບບຍ ນຍງົ ແລະ ຊອກຫາວໄິສທດັ ແລະ ຍຸດທະສາດຮ່ວມກນັ ສໍາລບັແຜນ
ພດັທະນາການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົສໍາລບັທຸກເທດສະບານໃນພ ນ້ທີ່ ຂອງເມ ອງ.  

 

ແຫ ່ ງຂໍມ້ນູ:  Rupprecht et al. (2019), Escudero, J.C. (2013).  
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ກ່ອງທ ີ15: ວິໄສທັດຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ແລະຂົນສົົ່ງແບບຍືນຍົງໃນເຂດເມືອງ
ພາກພືື້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ກວາດາລາຈາຣາ  (Guadalajara), ປະເທດແມັກຊີໂກ  

ໃນເຂດເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເມ ອງ ກວາດາລາຈາຣາ (ປະຊາກອນ 5 ລາ້ນຄນົ) ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ 
ເຄຍີຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານຜ່ານບນັດາໜ່ວຍງານຂນົສົ່ ງ ແລະ ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂອງຫ າຍເຂດເທດສະບານ ແລະ ວາງແຜນໂດຍລດັຖະບານ
ສູນກາງ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມຕົນ້ຕ ໍເພ ່ ອປບັປຸງການວາງແຜນຜງັຕວົເມ ອງແບບປະສມົປະສານ ໃນເຂດຊຸມຊນົເມ ອງທີ່ ຂະຫຍາຍຕວົ
ຢ່າງວ່ອງໄວ, 10 ເຂດເທດສະບານ ປດັຈບຸນັນໍາສະເໜໂີດຍ IMEPLAN, ຊຶ່ ງເປນັສະຖາບນັເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ສໍາລບັການວາງ
ແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜງັເມ ອງ. ດວ້ຍວທິນີີ,້ ການຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານຜງັເມ ອງ ແລະ ການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ 
ໂດຍອກີຂັນ້ຂອງສະຖາບນັທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່.   

ການຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ແລະ ການນໍາໃຊມ້າດຕະການວາງແຜນແບບຍ ນຍງົ ມບີດົບາດສໍາຄນັໃນ
ການບນັລຸໄດຕ້າມຈດຸປະສງົຂອງການສາ້ງເມ ອງທີ່ ກະທດັຮດັ ແລະ ຍ ນຍງົພາຍໃຕແ້ຜນທີ່ ດນິເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ (POTmet, 

2015). ແຕ່ເຖງິແມ່ນວ່າ ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ໄດເ້ກດີມວີາລະຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ ແລະ ບນັດາສະຖາບນັ
ການວາງແຜນໃນຕວົເມ ອງ, ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມແລະ ປະຊາຊນົ ແມ່ນຄດັຄາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ບໍ່ ເຮດັໃຫເ້ສຍຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຕດັ
ພ ນ້ທີ່ ຫນົທາງສໍາລບັລດົ.ໃນບາງກລໍະນ,ີ ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂີ່ ລດົຖບີທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ ຕອ້ງໄດປ້ບັປ່ຽນເປນັບ່ອນຈອດລດົ ແລະ ບ່ອນຂບັ
ລດົຈກັ.  ເມ ອງ Guadalajara ຕອບໂຕ ້ໂດຍການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານແລກປ່ຽນ ແລະ ສນົທະນາລະຫວ່າງກຸ່ມຝ່າຍທີ່ ບໍ່ ເຫນັດຂີອງຜູມ້ີ
ສ່ວນຮ່ວມ. ຄະນະກາໍມະການໃໝ່ ແລະ ກມົການສ ່ ສານພາຍໃນໜ່ວຍງານຂອງລດັ ຖ ກສາ້ງຂຶນ້ ເພ ່ ອດໍາເນນີການດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຫ າຍຂຶນ້ໃນວາລະຂອງການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ. ການປບັປຸງແບບຄບົຊຸດຂອງ PMUS (ພາສາແອດສະ
ປາຍໂຍນສໍາລບັ SUMP) ແນໃສ່ ເພ ່ ອລວມເອາົແຜນຂອງຂະແໜງການທງັໝດົ ແລະ ປະຕບິດັງານດາ້ນການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ປະສານງານກນັຂອງການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ. ການມສ່ີວນຮ່ວມແຕ່ຕົນ້ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ສະຖາບນັ
ເທດສະບານ ແມ່ນມຄີວາມຊບັຊອ້ນ, ແຕ່ວ່າເປນັມາດຕະການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົຫ າຍ ເພ ່ ອສໍາເລດັການວາງແຜນຜງັເມ ອງ.  

 

 

 

 
ຮູບພາບ: GuadalajaraGob 

ແຫ ່ ງຂໍມ້ນູ: Strunden (2020) 
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4.3 ໄລຍະທີ 3: ການວາງແຜນມາດຕະການ 

ຈຸດປະສົງ 

ໃນໄລຍະທສີາມນີ,້ ຂະບວນການວາງແຜນ ຍາ້ຍຈາກລະດບັຍຸດທະສາດ ມາເປນັລະດບັປະຕບິດັງານ. ຈມຸສຸດ ແມ່ນອງີຕາມ 
ສະຖານະການທີ່ ຄດັເລ ອກ ແລະ ມາດຕະການບູລມິະສດິ, ພອ້ມທງັ ຄໍາອະທບິາຍກ່ຽວກບັການດໍາເນນີການຕດິຕາມກວດກາ. 
ມາດຕະການຕ່າງໆ ຈະຖ ກອະທບິາຍໄວ ້ພອ້ມທງັ ລະບຸຄວາມສະເພາະເຈາະຈງົໃຫຫ້ າຍທີ່ ສຸດ ເພ ່ ອຮບັປະກນັ ຄວາມຈະແຈງ້
ໃນດາ້ນການກາໍນດົວຽກ, ຄອບຄຸມ, ແລະ ປະສານງານກນັຢ່າງດ.ີ ໄລຍະການວາງແຜນມາດຕະການນີ ້ ສະຫ ຸບໂດຍການ
ກະກຽມເພ ່ ອໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຍ ່ ນ SUMP ໃຫແ້ກ່ຜູຕ້ດັສນິໃຈໃນໜ່ວຍງານທາງດາ້ນການເມ ອງ ຊຶ່ ງຈະ
ຮບັຮອງເອາົແຜນໃນເວລາຕໍ່ ມາ.  

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 

 

 

ສະຖານະການທີ່ ຮກັສາໄວ ້ຄວນຈະຕອ້ງໄດອ້ະທບິາຍລາຍລະອຽດ, ຈດັໃຫມ້ກີານຄາດຄະເນຕົນ້ທນຶຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແລະ ຂອບ
ເຂດການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຄວນກາໍນດົ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົຂອງມາດຕະການ ແລະ ຄວາມຈາໍເປນັສໍາລບັການເວນຄ ນທີ່ ດນິ. ຄວນອະທບິາຍປດັໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ຄວາມງ່າຍໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງດາ້ນຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ລະດບັຄວາມກຽມພອ້ມ.  ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ສະຖານະການ
ທີ່ ຄດັເລ ອກນັນ້ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕກົລງົກນັໄວຢ່້າງແທຈ້ງິ, ອາດຈະຕອ້ງໄດປ້ະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັຕວົຊີວ້ດັ
ທີ່ ສໍາຄນັຕົນ້ຕໍ.  
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ກ່ອງທີ 16: ເມືອງ ກວາງໂຈ, ປະເທດຈີນ: ການວາງແຜນແບບກວມລວມຂອງລະບົບການຂົນສົົ່ງທີົ່

ວ່ອງໄວຂອງລົດເມ (BRT) 

ໃນລະຫວ່າງປ ີ2004 ແລະ 2010, ຕວົເມ ອງກວາງໂຈວ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົ BRT ທີ່ ມຂີດີຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງອາຊ.ີ ເປນັ
ແຫ່ງທໍາອດິໃນປະເພດດຽວກນັທີ່ ມຄີວາມຖີ່ ຂອງຜູໂ້ດຍສານຄ ກບັລດົໄຟໃຕດ້ນິ 50,000 ຄນົຕໍ່ ຊົ່ ວໂມງ ແລະ 800,000 ຄນົຕໍ່ ວນັ. 
ລະບບົ BRT ເປນັລະບບົທໍາອດິທີ່ ເຊ ່ ອມຕໍ່ ໂດຍກງົກບັລະບບົລດົໄຟໃຕດ້ນິຂອງເມ ອງ ແລະ ເສມີສະຖານນໂີດຍໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂອງ
ລດົຖບີ. ໂດຍມເີສັນ້ທາງ BRT ເປນັຈດຸໃຈກາງສໍາຄນັຂອງໂຄງການຫ ກັນີ,້ ລະບບົໂດຍເມປະຈາໍທາງໃໝ່ນີ ້ຈ ຶ່ ງເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເຄ ອ
ຂ່າຍການຂນົສົ່ ງຕໍ່ ເນ ່ ອງຫ າຍຮູບແບບທີ່ ໃຫຍ່ຂຶນ້ ແລະ ແນວທາງການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ເຂົາ້ກນັ. ບໍ່ ພຽງແຕ່ພຈິາລະນາເຖງິ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົ ສໍາລບັລະບບົການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະທີ່ ດຂີຶນ້ເທົ່ ານັນ້ (ເຊັ່ ນ ຄວາມຖີ່ ທີ່ ສູງຂຶນ້, ຄວາມປອດໄພທີ່ ດຂີຶນ້, 
ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ເວລາໃນການໄປມາ), ແຕ່ຍງັໄດຄ້ໍານງຶເຖງິ ຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຊ້ມົໃຊຮູ້ບແບບການ
ຂນົສົ່ ງຕໍ່ ເນ ່ ອງກນັແບບອ ່ ນໆ (ເຊັ່ ນ ລດົເມ, ລດົໃຕດ້ນິ) ແລະ ຄນົຍ່າງ ແລະ ຜູໃ້ຊລ້ດົຖບີ. ສະນັນ້, ແນວທາງແບບກວມລວມນີ ້ໄດ ້
ພຈິາລະນາເຖງິຄຸນລກັສະນະການອອກແບບ ແລະ ການປະສມົປະສານກນັ, ບໍ່ ພຽງສະເພາະແຕ່ສະຖານນຂີອງ BRT ເທົ່ ານັນ້, ແຕ່
ຍງັສໍາລບັພ ນ້ທີ່ ໃນຕວົເມ ອງທງັໝດົອກີດວ້ຍ. ສະຖານນ ີ ແມ່ນສາ້ງຂຶນ້ໂດຍເປນັມດິກບັຄນົຍ່າງດວ້ຍຂວົຂາ້ມ, ບ່ອນຈອດລດົຖບີ, 
ແລະ ແບ່ງປນັພ ນ້ທີ່  ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແລະ ເສັນ້ທາງສຂີຽວ ພອ້ມກບັທາງຂອງລດົຖບີ, ບ່ອນທາງຄນົຍ່າງ, ສວນສາທາລະນະ 
ແລະ ສະໜາມຫ ິນ້ຂອງເດກັນອ້ຍ ແມ່ນຕາມເສັນ້ທາງຂອງ BRT ຕະຫ ອດໃນຕວົເມ ອງ. .  

ບນັດາໂຄງການສໍາຄນັຕົນ້ຕໍ ເຊັ່ ນລະບບົ BRT ໃນເມ ອງກວາງໂຈວ ແມ່ນຄວາມຕອ້ງການອນັແຮງກາ້ຂອງແນວທາງການວາງແຜນແບບ
ປະສມົປະສານກນັ, ໂດຍພຈິາລະນາ ຕາໜ່າງການຂນົສົ່ ງໂດຍລວມທງັໝດົ, ພອ້ມທງັ ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົ, ມາດຕະການ
ເສມີຕ ່ ມອ ່ ນໆອກີ ແລະ ການປະສມົປະສານຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. ຂອບວຽກຂອງ SUMP ນໍາສະເໜແີນວທາງແບບກວມລວມ ໂດຍ
ການປະສມົປະສານບນັດາໂຄງການສໍາຄນັຕົນ້ຕໍເຂົາ້ໃນພາບລວມຂອງລະບບົການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ, ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ
ຊວີດິທີ່ ປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ ແລະ ແນວທາງແບບຍ ນຍງົໄລຍະຍາວ.  

       

ແຫ ່ ງຂໍມ້ນູ: C40 Cities Climate Leadership Group (2016), Far East Mobility (2020) 

ຮູບພາບ: ລະບບົ BRT (©ITDP); ບ່ອນຈອດລດົຖບີຢູ່ສະຖານນ ີBRT (©Karl Fjellstrom, ການຂນົສົ່ ງຕາະວນັອອກໄກ) 
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SUMP ຄວນລວມມຊຸີດມາດຕະການຊ່ວຍເສມີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຮ່ວມກນັຢ່າງຄບົຊຸດ. ມາດຕະການໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ
ທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍສູງກວ່າ ຄວນເສມີດວ້ຍແພກັເກດມາດຕະການທີ່ ນອ້ຍກວ່າ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ບ່ໍແພງຫ າຍ 
(ເບາົບາງ), ເຊັ່ ນການຄຸມ້ຄອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຂນົສົ່ ງ, ມາດຕະການດາ້ນການສກຶສາ, ມາດຕະການດາ້ນການສົ່ ງເສມີ, 
ຫ   ມາດຕະການຍກົສູງຄວາມຮບັຮູ.້ ບ່ໍຄວນກາໍນດົບູລມິະສດິເກນີກວ່າສາມລະດບັ (ເຊັ່ ນ ບູລມິະສດິສູງ, ກາງ ແລະ ຕໍ່ າ). 
ສະນັນ້, SUMP ນໍາສະເໜແີນວທາງ ເພ ່ ອໃຫທ້ບົທວນຄ ນລະດບັຂອງການປະສມົປະສານທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງບນັດາ
ໂຄງການໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານການຂນົສົ່ ງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຖາ້ຈາໍເປນັ, ກເໍພີ່ ມນະໂຍບາຍແບບເບາົບາງດັ່ ງກ່າວ.  

ບນັດາມາດຕະການບູລມິະສດິ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດແ້ບ່ງອອກເປນັກດິຈະກາໍການປະຕບິດັງານໃນໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະໄລຍະຍາວ. 
ຄໍາອະທບິາຍການປະຕບິດັງານລະອຽດ ປະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຕົນ້ທນຶຄ່າໃຊຈ່້າຍ, ຂໍກ້າໍນດົທາງດາ້ນນຕິກິາໍ, ການ
ປະກອບສ່ວນທີ່ ຄາດໄວເ້ຂົາ້ໃນຈດຸປະສງົ, ພອ້ມທງັ ບູລມິະສດິ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຂອບເຂດກາໍນດົເວລາທີ່ ສະເໜ.ີ 
ບນັດາມາດຕະການ ສາມາດຈດັເປນັກຸ່ມ ເຊັ່ ນ ໂດຍອງີໃສ່ຮູບແບບຂອງການຂນົສົ່ ງ, ອງີຕາມສະຖານທີ່  ແລະ ອງີຕາມປະເພດ
ຫ ກັ (ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, ການຂນົສົ່ ງທີ່ ບ່ໍໃຊຈ້ກັ, ການຈາລະຈອນ, ຄວາມປອດໄພໃນຖະໜນົຫນົທາງ, ສານມນົລະພດິ 
GHG,  ຄວາມສາມາດໃນການປບັຕວົຄ ນຕໍ່ ກບັເຫດການສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ອ ່ ນໆ) ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການກາໍນດົ 
ຊຸດປະສມົປະສານຂອງມາດຕະການ (ທາງດາ້ນການເງນິ)ທີ່ ເປນັໄປໄດ.້ ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົຄວນຈະ
ວາງແຜນໄວ ້ ສໍາລບັແຕ່ລະກດິຈະກາໍປະຕບິດັງານ. ຊຸດຂອງຕວົຊີວ້ດັຫ ກັ ແມ່ນກາໍນດົໄວ ້ ເພ ່ ອການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ   
ປະເມນີຜນົຂອງບນັດາມາດຕະການຫ ກັ ພອ້ມທງັ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ເໝາະສມົໃນການພຈິາລະນາຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈາໍກດັສໍາລບັການເກບັກາໍຂໍມູ້ນໃໝ່, ພອ້ມທງັຕວົຊີວ້ດັທີ່ ມຂີະໜາດນອ້ຍ. ແຕ່ລະຕວົຊີວ້ດັ ມຄໍີານຍິາມ, 
ຮູບແບບການລາຍງານ, ຂໍມູ້ນຈະຖ ກວດັແທກແນວໃດ, ຄ່າຕວົຊີວ້ດັ ຄດິໄລ່ແນວໃດຈາກຕວົເລກທີ່ ມ,ີ ແລະ ຄວາມຖີ່ ໃນ
ການວດັແທກແມ່ນແນວໃດ. ພອ້ມນັນ້,ຍງັໄດກ້າໍນດົໃຜຈະເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ,ງບົປະມານການລາຍງານ 
ພອ້ມທງັ ຕວົເລກທີ່ ເປນັພ ນ້ຖານ ເຊັ່ ນ ຄ່າຕວົເລກເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ຄ່າຕວົເລກເປົາ້ໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ ຕອ້ງການ. ເມ ່ ອ
ໃດກຕໍາມທີ່ ເປນັໄປໄດ,້ ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ເປນັມາດຕະຖານທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວຢ່້າງດແີລວ້ແລະຄວນນໍາໃຊວ້ທິກີານທີ່ ຈະວດັແທກ ແລະ 
ວເິຄາະ. ການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ ລະດບັໂລກຂອງ MobiliseYourCity ໄດນໍ້າສະເໜກ່ີຽວກບັລາຍການຕວົຊີວ້ດັຫ ກັທີ່ ເປນັ
ມາດຕະຖານສໍາລບັSUMP. 
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ກ່ອງທີ 17: ເມອືງ ມາຣີກີນາ (Marikina), ປະເທດຟີລິບປິນ: ຊຸດມາດຕະການຄົບວົງຈອນເພືົ່ອສົົ່ງເສີມການຂີົ່

ລົດຖີບ 

ເມ ອງ Marikina ພດັທະນາລະບບົທາງລດົຖບີ 50 ກໂິລແມດັພາຍໃນຕວົເມ ອງ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຂີ່ ລດົຖບີແລະປບັປຸງຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖງິຂອງຜູຂ້ີ່ ລດົຖບີ. ການກໍ່ ສາ້ງໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ໃນປ ີ2002 ຊຶ່ ງເປນັແນວທາງການ "ທດົລອງ", ຊຶ່ ງນກັ
ວາງແຜນຜງັເມ ອງ ໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ດດັແປງແຜນການຂອງພວກເເຂາົ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ. ເຄ ອຂ່າຍເຊ ່ ອມຕໍ່ ເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂອງ 
ຕວົເມ ອງ, ໂດຍສະເພາະຊຸມຊນົທີ່ ມລີາຍໄດຕ້ໍ່ າ, ໄປຫາບ່ອນເຮດັວຽກ, ຕະຫ າດ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ ສໍາຄນັອ ່ ນໆ. ດວ້ຍ ການ
ພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂອງລະບບົທາງລດົຖບີ, ທາງຍ່າງ ແລະ ທາງລະບາຍນໍາ້ ກໄໍດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ຖະໜນົຫນົທາງກໄໍດຮ້ບັ
ການບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ວາ້ງອອກເພ ່ ອເຮດັໃຫມ້ບ່ີອນຫວ່າງຫ າຍຂຶນ້ສໍາລບັຜູຂ້ີ່ ລດົຖບີ. ສໍາລບັການສົ່ ງເສມີການຂີ່ ລດົຖບີ 
ແລະ ການປບັປຸງຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົໂດຍລວມ, ຕວົເມ ອງ ໄດປ້ະຕບິດັລະບຽບການ ແລະ ກດົລະບຽບຈະລາຈອນໃໝ່ທີ່

ສອດຄ່ອງ ແລະ ໄດຈ້ດັຂະບວນການໂຄສະນາກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງລດົຖບີ ລວມທງັການສກຶສາ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ      
ຄວາມປອດໄພ. ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຂນົສົ່ ງຫ າຍຮູບແບບ, ສະຖານຈີອດລດົຖບີໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ຢູ່ສະຖານລີດົໄຟ. ໂດຍລວມແລວ້, 
ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ຍງັແນໃສ່ການຟ ນ້ຟູພ ນ້ທີ່ ສາທາລະນະ, ຄຽງຄູ່ ກບັການປບັປຸງພ ນ້ທີ່ ສຂີຽວແລະ ພ ນ້ທີ່ ສໍາລບັການຂນົສົ່ ງທີ່ ຄກຶຄ ນ້. 
ຫ ງັຈາກການກໍ່ ສາ້ງສໍາເລດັແລວ້, ເທດສະບານຍງັເຮດັວຽກກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີການຂີ່ ລດົຖບີ ເຊັ່ ນ: ໂດຍຜ່ານເງນິກູຢ້ ມລດົຖບີສໍາລບັ
ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນຕວົເມ ອງ, ການສກຶສາຄວາມປອດໄພຂອງລດົຖບີໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຄລນີກິການຂີ່ ລດົຖບີ ຫ   ກດິຈະກາໍ
ຕ່າງໆ. ພອ້ມກນັນັນ້, ຍງັໄດຮ້ບັການປບັປຸງໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ໂດຍຜ່ານປາ້ຍ, ບ່ອນຈອດລດົຖບີ ແລະ ສະຖານລີດົຖບີ. 

 
ແຫ ່ ງຂໍມ້ນູ: ເມ ອງ ມາກາຕ ີ(2008) 

ຮູບພາບ:  ©Aldrin B. Plaza,  https://bluprint.onemega.com/make-bike-lanes-work/ 

 

https://bluprint.onemega.com/make-bike-lanes-work/
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ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັບນັດາຕວົຢ່າງຂອງມາດຕະການທີ່ ໄຈແ້ຍກອອກເປນັໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັດາຕວົຊີວ້ດັຕ່າງໆ ເພ ່ ອປະເມນີຜນົ. ໃນນີ ້ ແມ່ນເພ ່ ອສາ້ງຄວາມຈະແຈງ້ວ່າ ບາງມາດຕະການທີ່ ແນ່ນອນໃດ
ໜຶ່ ງສາມາດແບ່ງອອກຕາມໄລຍະເວລາ ແລະ ຖ ກປະເມນີຜນົໂດຍຕວົຊີວ້ດັສະເພາະແນວໃດ.  

 

 

ກ່ອງທີ 17: ຕົວຊີື້ວັດຜົນກະທົບຫຼັກຂອງ  MobiliseYourCity SUMP 

ບນັດາຕວົຊີວ້ດັຜນົກະທບົຫ ກັຂອງ MobiliseYourCity ຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາຕວົເມ ອງ ຕດິຕາມກວດກາຜນົກະທບົຈາກ
ແຜນຂອງພວກເຂາົໃນມຸມມອງດາ້ນຄວາມຍ ນຍງົ ຊຶ່ ງສາມາດວດັແທກເປນັປະລມິານ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDGs).  

ບນັດາຕວົຊີວ້ດັເຫ ົ່ ານີ ້ ນໍາສະເໜລີາຍການມາດຕະຖານສໍາລບັຂະແໜງການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ, ແລະ ຄວນ
ເປນັສ່ວນເສມີກບັບນັດາຕວົຊີວ້ດັທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ສະເພາະ ຊຶ່ ງສາມາດຕອບຕະໜອງໄດກ້ບັເນ ອ້ໃນສະເພາະຂອງແຕ່ລະ 
SUMP.  

1. ສານມົນລະພິດ GHG ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົົ່ງ: ການຫ ຸດສານມນົລະພດິ GHG ໃນແຕ່ລະປໃີນ
ສະຖານະການຂອງSUMP ເມ ່ ອທຽບກບັສະຖານະການປກົກະຕ ິ(BAU).  

2. ການເຂົື້າເຖິງການຂົນສົົ່ງສາທາລະນະ: ສດັສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ ອາໄສພາຍໃນຂອບເຂດ 500 ແມດັ
ຈາກສະຖານນລີດົຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ ໂດຍການບໍລກິານສະເລ່ຍຕໍ່ າສຸດຄ  20-ນາທ.ີ  

3. ຄວາມປອດໄພໃນຖະໜົນ: ການສູນເສຍຊວີດິ/ບາດເຈບັຈາກອຸບດັເຫດການຂນົສົ່ ງທງັໝດົ (ໃນຖະໜນົ, 
ລດົໄຟ ແລະ ອ ່ ນໆ.), ຕໍ່ ພນົລະເມ ອງ 100.000 ຄນົ ຕໍ່ ປ.ີ   

4. ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ: ຄ່າສະເລ່ຍມນົລະພດິທາງອາກາດໃນຕວົເມ ອງປະຈາໍປ ີຂອງຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດ
ນອ້ຍ (μg PM 2.5) ຢູ່ສະຖານນຕີດິຕາມທອ້ງຖະໜນົ.   

5. ການແບູ່ງປັນຮ ບແບບຂອງການຂົນສົົ່ງທີົ່ບໍົ່ໃຊ້ຈັກ ແລະ ການຂົນສົົ່ງສາທາລະນະ: ສດັສ່ວນຂອງ
ການເດນີທາງໄປມາດວ້ຍຮູບແບບການຂນົສົ່ ງບ່ໍໃຊຈ້ກັ ແລະ ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ ໃນຖານະເປນັສ່ວນແບ່ງ
ຂອງການເດນີທາງໄປມາທງັໝດົ.   

6. ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ລະບົບຂົນສົົ່ງສາທາລະນະ: ເປີເຊນັຂອງລາຍໄດສຸ້ດທທິີ່ ຈ່າຍໃນການຂນົສົ່ ງ
ສາທາລະ ນະ ເພ ່ ອການນໍາໃຊເ້ປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມຄວົເຮ ອນກຸ່ມທສີອງ.   

 

ວທິກີານຄບົຖວ້ນ (ນຍິາມ, ການກາໍນດົປະລມິານ ແລະ ອ ່ນໆ) ຂອງຕວົຊີວ້ດັຫ ກັຂອງ SUMP ແມ່ນມໄີວໃ້ນເວບັໄຊ:້ 
https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-
11/Data%20Needs%20and%20Uses_MobiliseYourCity%20Core%20Impact%20Indicators.pdf   

https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-11/Data%20Needs%20and%20Uses_MobiliseYourCity%20Core%20Impact%20Indicators.pdf
https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-11/Data%20Needs%20and%20Uses_MobiliseYourCity%20Core%20Impact%20Indicators.pdf
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ອງົປະກອບພ ນ້ຖານຂອງ SUMP ຕວົຢ່າງ ວດັແທກດວ້ຍ 

ຈດຸປະສງົ ຫ ຸດຜ່ອນມນົລະພດິໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຈາໍນວນມ ທ້ີ່ ມລີະດບັມນົລະພດິທາງອາກາດ
ເກນີກວ່າລະດບັຈາໍເປນັ 

ຈດຸປະສງົການຂນົສົ່ ງ ເພີ່ ມການນໍາໃຊຮູ້ບແບບການຂນົສົ່ ງ
ທີ່ ບໍ່ ໄດເ້ຄ ່ ອງຈກັ 

ການແບ່ງປນັລະຫວ່າງການຍ່າງ ແລະ ການຂີ່

ລດົຖບີ 

ມາ
ດຕ

ະກ
ານ
ຕ່າ
ງໆ

 

ໄລຍະສັນ້ 
ສາ້
ງເສ

ັ ນ້ທ
າງສ

ໍ າລ
ບັລ

ດົຖ
ບີ 

ສາ້ງເສັນ້ທາງສໍາລບັລດົຖບີແບບ
ຊົ່ ວຄາວເທງິຖະໜນົຫ ກັ 

% ການປ່ຽນແປງຂອງການເດນີທາງດວ້ຍ
ລດົຖບີ 

ໄລຍະກາງ ຫ ຸດຜ່ອນການເຂົາ້ເຖງິຂອງພາຫະນະ
ໃນເສັນ້ທາງສະເພາະໃດໜຶ່ ງ 

ຈາໍນວນ ກໂິລແມດັຂອງເສັນ້ທາງ/ຖະໜນົຈາກ
ການຈລໍະຈອນດວ້ຍລດົທີ່ ໃຊເ້ຄ ່ ອງຈກັ 

ໄລຍະຍາວ ສາ້ງເສັນ້ທາງລດົຖບີແຍກຕ່າງຫາກ ຈາໍນວນ ກໂິລແມດັຂອງເສັນ້ທາງສໍາລບັລດົຖບີ
ຖ ກສາ້ງຂຶນ້ 

ໄລຍະສັນ້ 

ເສ
ັ ນ້ທ

າງສູ
ນກ

າງສ
າໍລ
ບັຄ

ນົຍ່
າງໃ

ນຕ
ວົ

ເມ
 ອງ

 

ສາ້ງມ /້ສຸດສບັປະດາ/ອາທດິທີ່ ບໍ່ ໃຊ ້
ລດົ 

ຈາໍນວນຂອງເສັນ້ທາງສໍາລບັຄນົຍ່າງ 

ໄລຍະກາງ ຫ ຸດຜ່ອນການເຂົາ້ເຖງິເສັນ້ທາງເລາະ
ຊ ເ້ຄ ່ ອງຂອງພາຫະນະບາງປະເພດ 

% ຂອງການເຂົາ້ເຖງິຂອງພາຫະນະ 

ໄລຍະຍາວ ເສັນ້ທາງຍ່າງເລາະຊ ເ້ຄ ່ ອງໃນສູນກາງ
ຕວົເມ ອງ 

% ສໍາເລດັສູນກາງສໍາລບັທາງຄນົຍ່າງໃນຕວົ
ເມ ອງ 

ຊບັພະຍາກອນ ການລງົທນຶ ແລະ ຕົນ້ທນຶການບໍາລຸງ
ຮກັສາ 

ການລງົທນຶດາ້ນການຂນົສົ່ ງ ແລະ ຕົນ້ທນຶ
ການບໍາລຸງຮກັສາສໍາລບັໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ
ປບັປຸງ/ສາ້ງໃໝ່ 

 

ພອ້ມນັນ້, ແນວທາງການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານຂອງ MobiliseYourCity ສໍາລບັສານມນົລະພດິ GHG ຈດັ
ໃຫມ້ຄູ່ີມ ແນະນໍາທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ວທິກີານ MRV ປິ່ ນອອ້ມການປະເມນີຜນົກ່ອນ ແລະ ຫ ງັ ພອ້ມທງັ ການຕດິຕາມກວດກາ
ແຕ່ລະໄລຍະຂອງສານມນົລະພດິ GHG ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMPs ແລະ 
NUMPs.19  

 

19  ແນວທາງການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານຂອງ MobiliseYourCity ສໍາລບັສານມນົລະພດິ GHG ແມ່ນມໄີວໃ້ນ MobiliseYourCity website.  

https://www.mobiliseyourcity.net/mobiliseyourcity-monitoring-and-reporting-approach-ghg-emissions
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ກ່ອງທີ 18: MobiliseYourCity ການເປັນຄ ູ່ຮ່ວມມືລະດັບໂລກ ເພືົ່ອສົົ່ງເສີມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ SUMP ໃນ
ທ້ອງຖິົ່ນ 

 

ການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ  ແມ່ນການສະໜບັສະໜນູເງນິທນຶຮ່ວມກນັ ໂດຍຫວົໜາ້ອງົການຮ່ວມມ  ແລະ ພດັທະນາສາກນົ (DG DEVCO) ຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົ, ກະຊວງ ຂາ້ມຜ່ານທາງນເິວດວທິະຍາ ແລະ ຄວາມສາມກັຄ ີ(MTES) ຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ, ກອງທນຶອາໍນວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັ
ສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ (FFEM) ຂອງປະເທດຝຣ່ງັ, ກະຊວງ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ,  ການສາ້ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງນວິເຄລຍ 
(BMU) ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ ແລະ ອງົການພດັທະນາຂອງປະເທດຝຣ່ງັ (AFD). ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍທີ່ ໄດຮ້ບັເງນິທນຶ ແມ່ນ 
ດໍາເນນີການ ໂດຍປະສານງານກບັລດັຖະບານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລເິລີ່ ມໂດຍ ອງົການ AFD, ອງົການ Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ແລະ ລວມທງັ ການສະໜບັສະໜນູອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ອງົການ  Centre d'études 

et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), ອງົການ Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), ອງົການ Codatu NGO ແລະ ສະຖາບນັ Wuppertal.  

ໃນດາ້ນຫ ກັການແລວ້, ຈດຸປະສງົຂອງຄູ່ ຮ່ວມມ  MobiliseYourCity  ແມ່ນເພ ່ ອພດັທະນາບນັດາຕວົເມ ອງໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມຫ າຍຂຶນ້, ມຊີວີດິຊວີາ
ຍິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ມປີະສດິທພິາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິຫ າຍຂຶນ້ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນສານມນົລະພດິ GHG ຈາກການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ ແລະ 
ເພ ່ ອເພີ່ ມຄວາມເປນັໄປໄດສ້ໍາລບັພນົລະເມ ອງໃນຕວົເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ. ການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ ຂອງ 
MobiliseYourCity ມເີປົາ້ໝາຍ ເພ ່ ອເຮດັວຽກໂດຍປະສານງານໃກຊ້ດິກບັ 100 ຕວົເມ ອງ ແລະ 20 ປະເທດ ແລະ ເພ ່ ອພດັທະນາແຜນການ
ເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ (SUMP) ແລະ ນະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແຫ່ງຊາດ (NUMP) ໃນລະດບັໂລກ.   

ນບັແຕ່ຖ ກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້, MobiliseYourCity ໄດກ້າຍເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ ນໍາໜາ້ລະດບັໂລກ ເພ ່ ອເພີ່ ມການລງົທນຶສໍາລບັທາງແກໄ້ຂດາ້ນການຂນົສົ່ ງແບບ
ຍ ນຍງົ. ໃນປ ີ2021, ການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ ນີ ້ໄດມ້ຫີ າຍກວ່າ 60 ຕວົເມ ອງທີ່ ເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ  ໂດຍມປີະຊາກອນລວມກນັຫ າຍກວ່າ 75 ລາ້ນຄນົໃນ 32 
ປະເທດ. ອງົການ AFD ແລະ GIZ ແມ່ນສະໜບັສະໜນູການຜນັຂະຫຍາຍ SUMPs ແລະ NUMPs. ການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ  ຄາດວ່າ ຈະສ ບຕ່ໍ
ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ເພ ່ ອໃຫເ້ຫນັຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ເປນັຮູບປະທໍາສໍາລບັການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ.  

ໃນພາກພ ນ້ອາຊ,ີ ການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ  MobiliseYourCity ກ່ຽວຂອ້ງກບັຫ າຍກດິຈະກາໍພາຍໃຕ ້ ການໃຫເ້ງນິທນຶຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ 
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB) ເຊັ່ ນ ໂຄງການ MobiliseYourCity ອນິເດຍ ຫ   ໃນລະດບັປະເທດ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ
ນະໂຍບາຍການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແຫ່ງຊາດ ໃນປະເທດໄທ, ຟລິບິປນິ, ປາກດີສະຖານ, ມຽນມາ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ. ນອກຈາກການ
ໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫ  ອທາງດາ້ນວຊິາການໃນພາກພ ນ້ແລວ້, ການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ  ຍງັແນໃສ່ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄູ່ ຮ່ວມມ ໃໝໆ ແລະ ເພ ່ ອຈດັໃຫມ້ີ
ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຂອງຕນົ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMPs. 
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ຈາໍນວນຜູຊ້ມົໃຊອ້ນິເຕເີນດັທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນລດັສະມາຊກິອາຊຽນ20 ສາມາດເປນັຜນົປະໂຫຍດໄດ,້ ເນ ່ ອງຈາກມນັເຮດັໃຫເ້ປນັ
ໄປໄດໃ້ນການຈດັເວທອີອນລາຍ (ເວບັໄຊ ້ຫ   ແອບັ) ສໍາລບັຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ສ ່ ທາງອອນ
ລາຍດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເຄ ່ ອງມ ທີ່ ເປນັປະໂຫຍດສໍາລບັພນົລະເມ ອງ ເພ ່ ອມສ່ີວນຮ່ວມໂດຍກງົ ເມ ່ ອມາດຕະການ SUMP ຖ ກຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ, ເຊັ່ ນ ປະຊາຊນົສາມາດລາຍງານເຖງິໜ່ວຍງານລດັຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດໂ້ດຍງ່າຍ ຜ່ານ ແອບັ/ເວບັໄຊ ້ ເມ ່ ອມີ
ບນັຫາເກດີຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

 

 
 

ການວາງແຜນທາງດາ້ນການເງນິຢ່າງຖີ່ ຖວ້ນ ແມ່ນຈາໍເປນັ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັງານທີ່ ກາໍນດົ
ໄວນ້ັນ້ ແມ່ນເໝາະສມົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຄວາມເປນັໄດທ້າງດາ້ນການເງນິ. ສະນັນ້, ຈຶ່ ງຕອ້ງກາໍນດົແຫ ່ ງເງນິທນຶ ທີ່

ນອກເໜ ອຈາກງບົປະມານຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ແລະ ພດັທະນາແຜນການທາງດາ້ນການເງນິ. ແຜນການເງນິລະອຽດ ສາມາດລວມ
ເຂົາ້ໄວໃ້ນຕວົຂອງແຜນເອງ ຫ   ເປນັສ່ວນຂອງຂະບວນການແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນທງັສອງກລໍະນ,ີ ງບົປະມານສໍາລບັແຕ່ລະການ
ປະຕບິດັງານທີ່ ເປນັບູລມິະສດິ ແລະ ການຈດັການໄລຍະຍາວສໍາລບັການກະຈາຍຕົນ້ທນຶຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແລະ ລາຍຮບັໃນ
ທ່າມກາງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຕ້ກົລງົເຫນັດກ່ີອນການຮບັຮອງປະກາດໃຊ ້ SUMP. 
ສະນັນ້, ຈຶ່ ງຄວນດໍາເນນີການປະຕບິດັງານຕໍ່ ໄປນີ:້  

• ການລະບຸເງນິທນຶທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ແຫ ່ ງເງນິທນຶ, ພອ້ມທງັ ຄວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ 
SUMP ເພ ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນໍາໃຊ.້  

• ການປະເມນີການຈດັຕັງ້ໃນຖານະເປນັພນັທະທາງດາ້ນການເງນິແລະຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການເງນິຂອງອງົການ 
ຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ,ແລະ ພວກເຂາົກມໍສີດິແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເງນິ.  

 

20 ຈາກປ ີ2008 ຫາ 2013 ຈາໍນວນຜູໃ້ຊອ້ນິເຕເີນດັໃນອາຊຽນເຕບີໂຕ ເຖງິ 16 ໃນແຕ່ລະປ ີ(ທະນາຄານໂລກ, 2014 ຊຶ່ ງລະບຸໃນ Woetzel et al., 2014). ການເຂົາ້
ເຖງິອນິເຕເີນດັ ພາຍໃນອາຊຽນສູງເຖງິ 65% ໃນປ ີ2019.ການເຂົາ້ເຖງິ ສ ່ ສງັຄມົອອນລາຍ ແມ່ນ 63% ແລະ ການເຊ ່ ອມຕ່ໍມ ຖ  ແມ່ນ 132%. (ASEAN UP, 2019). 
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• ການລະບຸນຕິບຸິກຄນົທີ່ ກູຢ້ ມທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ສໍາລບັມາດຕະການທີ່ ຕອ້ງການເງນິທນຶຈາກພາຍນອກ ພອ້ມ
ທງັ ການປະເມນີຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ທາງດາ້ນສນິເຊ ່ ອ.  

• ການລະບຸແຫ ່ ງເງນິທນຶສໍາລບັຄວາມເປນັໄປໄດໂ້ດຍລະອຽດເພີ່ ມຕ ່ ມ ແລະ ການສກຶສາຕະຫ າດທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັ 
ການລງົທນຶຂະໜາດໃຫຍ່.  

ແຫ ່ ງເງນິທນຶທີ່ ເປນັທ່າແຮງໄວແ້ລະງບົປະມານຈະປະເມນີຈາໍນວນເງນິທີ່ ມໃີຫຕ້າມຄວາມເປນັຈງິຂອງມາດຕະການ,ທງັສໍາລບັ 
ການລງົທນຶ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປະຕບິດັງານ, ລວມທງັ:  

• ອາກອນທອ້ງຖິ່ ນ: ອາກອນຂນົສົ່ ງພເິສດຂອງທອ້ງຖິ່ ນສໍາລບັການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະທີ່ ຈ່າຍໂດຍລດັ ຫ   ເອກະຊນົ, 
ນກັພດັທະນາ;  

• ແຫ ່ ງເງນິທນຶລາຍໄດ:້ ຄ່າປີ,້ ຄ່າທໍານຽມການຈອດລດົ, ການກາໍນດົລາຄາໃຈກາງເມ ອງ, ຄ່າລດົແອອດັ, ຄ່າໂຄສະນາ;  
• ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົ ໃນເງນິທນຶ, ການລງົທນຶ, ການປະຕບິດັງານ, ຫ   ທງັສອງຢ່າງລວມກນັ, ເຊັ່ ນ 

ຜ່ານສນັຍາການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 
• ກດິຈະກາໍການລະດມົເງນິທນຶ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັຜູອຸ້ປະຖໍາທີ່ ເໝາະສມົ (ແຕ່ໃຫພ້ຈິາລະນາເຖງິ ຄວາມສາມາດໃນ

ການເຂົາ້ກນັກບັກນົລະຍຸດທາງການຕະຫ າດ); 
• ງບົປະມານຂອງທອ້ງຖິ່ ນ: ຈາກບນັດາເທດສະບານເມ ອງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ;  
• ບນັດາໜ່ວຍງານຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ/ເຂດແຄວນ້ ແລະ ເງນິທນຶຈາກອາຊຽນ;  
• ບນັດາສະຖາບນັການເງນິສາກນົ;  
• ກູຢ້ ມຈາກພາຍນອກ, ອອກພນັທະບດັເທດສະບານ ແລະ ພນັທະບດັສຂີຽວ.  

 

ເມ ່ ອພດັທະນາທາງເລ ອກດາ້ນການເງນິ, ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາ ສະພາບການສະເພາະຂອງລດັສະມາຊກິທີ່  SUMP ກໍາ
ລງັກະກຽມຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ. ບນັຫານີ ້ ພເິສດໃນກລໍະນທີີ່  ລດັຖະບານຂັນ້ສູນກາງ ມກັຈະມກີານຄວບຄຸມຫ າຍ
ກວ່າ ສໍາລບັເງນິທນຶສະໜບັສະໜນູຂອງຕວົເມ ອງ, ແລະ ການໃຫທ້ນຶຂອງຜູຊ່້ວຍເຫ  ອ ອາດຈະສໍາຄນັກວ່າ ແລະ ບ່ໍແນ່ນອນ
ຫ າຍກວ່າ.  ການມເີງນິທນຶສະໜບັສະໜນູ ຍງັອາດຈະ ຂຶນ້ກບັວ່າ ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານການຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງຕົນ້ຕໍ ເປນັໄປໄດ ້
ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິທນຶຈາກລດັຖະບານສູນກາງ ຊຶ່ ງເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໂຄງການຂນົສົ່ ງແຫ່ງຊາດລະຫວ່າງຕວົເມ ອງຕ່າງໆ. 
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ກ່ອງທ ີ19: ເມືອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໂຮູ່ຈີມິນ, ປະເທດຫວຽດນາມ: ການສະໜັບສະໜ ນເງິນທ ນເພືົ່ອ

ການພັດທະນາການຂົນສົົ່ງແບບຍືນຍົງ 

 
ໃນຂະນະທີ່ ຕວົເມ ອງພວມພດັທະນາ SUMP ຫ   ເຮດັວຽກກບັໂຄງການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົອ ່ ນໆ, ການສະໜບັສະໜນູເງນິທນຶ 
ແມ່ນກະແຈສໍາຄນັສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ມເີງນິທນຶທີ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ບິ່ ງພາບລວມຂອງຄວາມເປນັໄປໄດ ້ເນ ່ ອງ
ຈາກວ່າ ໂຄງການສາມາດດງຶດດູການສະໜບັສະໜນູເງນິທນຶຮ່ວມກນັໄດ.້ ເມ ອງຮ່າໂນຍ້ ແລະ ໂຮ່ຈມີນິ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ນໍາໃຊ ້
ການສະໜບັສະໜນູເງນິທນຶຈາກ ກອງທນຶການລງົທນຶດາ້ນສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ (CIF) ແລະ ກອງທນຶເຕກັໂນໂລຊສີະອາດ (CTF) 

ເພ ່ ອໃຫເ້ງນິທນຶແກ່ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົຂອງລະບບົການຂນົສົ່ ງຂອງພວກເຂາົ. ສໍາລບັມູນຄ່າໂຄງການໜຶ່ ງສໍາຄນັ ແມ່ນ 3.5 ຕ  ້
ໂດລາ, CTF ໃຫເ້ງນິທນຶສະໜບັສະໜນູ 250 ລາ້ນໂດລາ,  ຊຶ່ ງຕົນ້ຕໍ ແມ່ນນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຂະຫຍາຍເສັນ້ທາງລດົໄຟ ແລະ ລະບບົ
ລດົເມໃນຕວົເມ ອງ ແລະ ກຸ່ມພາຫະນະໃຊພ້ະລງັງານທດົແທນ ແລະ ການຫນັເປນັທນັສະໄໝ. ທງັສອງແຫ ່ ງເງນິທນຶ ແມ່ນມໄີວສ້ໍາລບັ
ບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາທງັໝດົ, ໃນຂະນະທີ່  CIF ຍງັສາມາດສົ່ ງເສມີບນັດາໂຄງການແຫ່ງຊາດແລະ ດງຶດດູການສະໜບັສະໜນູ 
ເງນິທນຶຮ່ວມກນັ ເພ ່ ອການພດັທະນາການຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົ.   

 
ແຫ ່ ງຂໍມ້ນູ: CIF (2020), Bräuninger et al. (2012) 

ຂໍມ້ນູເພີ່ມເຕມີ : https://www.climateinvestmentfunds.org/ 

 

 

 

 

 

https://www.climateinvestmentfunds.org/
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ຄວນພດັທະນາແຜນວຽກສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP ທີ່ ເປນັທາງເລ ອກຕະຫ ອດຊ່ວງ 15 ປຕີໍ່ ໜາ້. ປດັໄຈທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໃນການກາໍນດົວາລະ ລວມມ:ີ  

• ການມເີງນິທນຶ (ປະລມິານ ແລະ ຕະຫ ອດຊ່ວງເວລາ);  
• ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ເປນັລໍາດບັຕໍ່ ເນ ່ ອງ;  
• ເວລາທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັເຮດັບດົສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ;້  
• ການປະເມນີຜນົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ;  
• ການທບົທວນຄ ນ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍທຸກຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ;  
• ການໝນູໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ;  
• ການສາ້ງຕັງ້ສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ສະເພາະ ແລະ ການຈດັການທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຖາ້ຈາໍເປນັ (ໃນກລໍະນ ີການເປນັຄູ່

ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງພາກລດັ-ເອກະຊນົ);  
• ການກະກຽມທາງດາ້ນວສິາວະກາໍລະອຽດ ໃນກລໍະນທີີ່ ຈາໍເປນັ;  
• ການຄດັເລ ອກຜູສ້ະໜອງ ແລະ ຜູຮ້ບັເໝາົ;  
• ການສາ້ງຕັງ້ລະບບົ MRV ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ຂໍີມູ້ນທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງການ ແລະ  
• ສາ້ງຍຸດທະສາດການສ ່ ສານ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

ກາໍນດົການດັ່ ງກ່າວ ຄວນລວມເຖງິ ກນົໄກສໍາລບັການທບົທວນຄ ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ່ ອກວດກາ ແລະ ອບັເດດ SUMP 
(ທຸກໆ 3 ຫາ 5 ປ)ີ, ໂດຍອງີໃສ່ ບນັຫາທາ້ທາຍທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃໝ່, ບນັຫາທີ່ ບ່ໍຄາດຄດິ, ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີຫ   
ອຸປະສກັຕ່າງໆ.   

ແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄວນກວດກາໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າ ໜ່ວຍງານໃດຈະຮບັຜດິຊອບໃນການດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ມາດຕະການຕ່າງໆໃນ SUMP (ລວມທງັ ການເຮດັບດົສກຶສາການກະກຽມຄວາມພອ້ມ) ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຫຍງັແດ່
ທີ່ ພວກເຂາົຕອ້ງການ ເພ ່ ອໃຫສ້າມາດປະຕບິດັໄດ.້  
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ທຸກກດິຈະກາໍທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການດໍາເນນີງານທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນຂັນ້ຕອນເຫ ົ່ ານີ ້ຄວນຈະລະບຸ ແລະ ນໍາສະເໜໃີນແຜນ
ປະຕບິດັງານທີ່ ກາໍນດົເວລາສະເພາະໄວ.້ ເຖງິແມ່ນວ່າ ແຜນນີ ້ຄວນກວມເອາົໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP ທງັໝດົ, ຂໍ
ແນະນໍາ ໃຫມ້ແີຜນປະຕບິດັງານບູລມິະສດິໄລຍະສັນ້ (5 ປ)ີ ທີ່ ສາມາດເປນັຈງິໄດ ້ ແລະ ມເີງນິທນຶສະໜບັສະໜນູໂດຍ
ສະເພາະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສາມາດດໍາເນນີການໄດທ້ນັທ ີຫ ງັຈາກໄລຍະການວາງແຜນ. ຕວົເມ ອງ
ສ່ວນໃຫຍ່ ຕອ້ງການການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການປະຕບິດັງານ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕ່າງໆ. 
ຄໍາຖາມ ແມ່ນວ່າ ກນົໄກນີມ້ໄີວ ້ຫ   ຈາໍເປນັຕອ້ງສາ້ງຂຶນ້ຫ າຍໜອ້ຍເທົ່ າໃດ.  

ລາຍການຜົນໄດ້ຮັບຕົື້ນຕໍຂອງໄລຍະການວາງແຜນມາດຕະການ  

• ແຜນການເງນິທີ່ ເໝາະສມົ ຊຶ່ ງກາໍນດົວທິກີານທີ່ ຈະສະໜບັສະໜນູເງນິທນຶສໍາລບັການປະຕບິດັງານຂອງ SUMP. 
• ເອກະສານສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຕວົຊີວ້ດັຕົນ້ຕໍ, ລວມທງັ ວທິກີານໃນການຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມກວດກາ.  
• ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ຈະແຈງ້ ລວມທງັ ກາໍນດົເວລາ, ງບົປະມານ, ການຈດັສນັແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ 

ລະບຸຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການ.  
• ເອກະສານ SUMP ສະບບັສໍາເລດັທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ແລະ ກຽມພອ້ມໃນການຮບັຮອງ.  

 

ກ່ອງ 20: ສາລະບານສໍາຄັນກ່ຽວກັບ MobiliseYourCity SUMP 

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຂະບວນການວາງແຜນ, ແຜນຄວນສົ່ ງມອບ ຊຶ່ ງຈະປະກອບດວ້ຍ SUMP ຂອງຕວົເມ ອງ ຫ   ເຂດ

ແຄວນ້ ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່. ເອກະສານ SUMP ສະຫ ຸບຜນົໄດຮ້ບັຕົນ້ຕໍຂອງຂະບວນການ SUMP ທງັໝດົ, 

ລວມທງັ ຜນົຂອງການວນິໄິສການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ, ການສມົທຽບສະຖານະການຕ່າງໆ, ວໄິສທດັຂອງ 

SUMP, ມາດຕະການທີ່ ຄດັເລ ອກ ແລະ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຜນການຕດິຕາມກວດກາ. ສາລະບານສໍາຄນັ

ຂອງ MobiliseYourCity SUMP ຈດັໃຫມ້ຂໍີມູ້ນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ ງ່າຍໃນການນໍາໃຊກ່້ຽວກບັ ເອກະສານ SUMP 

ຖ ກສາ້ງເປນັໂຄງສາ້ງທີ່ ດສຸີດແນວໃດ ແລະ ຂໍມູ້ນໃດທີ່ ຄວນປະກອບມໄີວ ້ ເພ ່ ອບນັລຸໄດຕ້າມມາດຕະຖານ SUMP 

ສາກນົ.  

 

ສາໍລບັຄາໍແນະນາໍເພີ່ມຕ ່ມ ເບິ່ ງ: https://www.mobiliseyourcity.net/annotated-table-contents-sustainable-urban-mobility-

plans-sumps ແລະ https://changing-transport.org/toolkits/sump 

 

 

  

https://www.mobiliseyourcity.net/annotated-table-contents-sustainable-urban-mobility-plans-sumps
https://www.mobiliseyourcity.net/annotated-table-contents-sustainable-urban-mobility-plans-sumps
https://changing-transport.org/toolkits/sump
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4.4 ໄລຍະທີ  4: ການຈດັຕັື້ງປະຕບິັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ  

ຈຸດປະສົງ 

ໄລຍະທສີີ່  ແມ່ນສຸມໃສ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ ການປະຕບິດັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ SUMP, ໂດຍຄວບ
ຄຸມໄປກບັການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການສ ່ ສານຢ່າງເປນັລະບບົ. ໃນນີ,້ ໄດມ້ກີານສົ່ ງມອບ SUMP ໃຫ ້
ແກ່ບນັດາກມົທີ່ ວາງແຜນຂອງຂະແໜງການ ຊຶ່ ງກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕ່າງໆຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ
ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂັນ້ສູນກາງ. ການວເິຄາະລວງເລກິເພີ່ ມຕ ່ ມ ເຊັ່ ນ ການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ແມ່ນໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້, ແລະ 
ກະກຽມການປະມູນສໍາລບັມາດຕະການການວາງແຜນ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງ.  ການສາ້ງຕັງ້ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົ ແມ່ນອງົປະກອບພ ນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັໃນການວາງແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ບໍລຫິານ.  

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 

 
 

ໄລຍະນີ ້ແມ່ນໄລຍະສໍາຄນັຫ າຍ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ເປນັໄລຍະຂາ້ມຜ່ານຈາກການວາງແຜນ ສູ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການສົ່ ງ
ມອບຈາກທມີງານຍຸດທະສາດ ໄປຍງັທມີງານເຕກັນກິ. ເພ ່ ອບ່ໍໃຫມ້ກີານຢຸດຊະງກັຂອງຂະບວນການ ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ  
SUMP ແມ່ນຫ ກັການແນະນໍາ ໃນຖານະເປນັຍຸດທະສາດກວມລວມ, ຈຶ່ ງສໍາຄນັຫ າຍໃນການຮກັສາໄວກ້ານຕດິຕໍ່ ປະສານ
ງານ ລະຫວ່າງທມີງານຍຸດທະສາດ ແລະ ທມີງານເຕກັນກິ (ຜູຈ້ດັການດາ້ນການປະຕບິດັງານ). ຄໍາຖາມຄຈຶະຈດັຕັງ້ຢ່າງໃດ ໃຫ ້
ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຈະຫ ກີເວັນ້ບ່ໍໃຫລ້ະບບົທາງການເຮດັວຽກໜກັເກນີໄປ ໄດຢ່້າງໃດ ແລະ ທມີງານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ຈະ
ສ ບຕໍ່ ປະຕບິດັງານ ຫ   ບ່ໍ. ເພ ່ ອກວດສອບສະຖານະທົ່ ວໄປຂອງການດໍາເນນີການ, ກອງປະຊຸມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ
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ຂອງຜູຈ້ດັການດາ້ນປະຕບິດັງານ ຈຶ່ ງຄວນຈດັຂຶນ້. ສິ່ ງນີ ້ ອາດຈະເປນັເລ ່ ອງຍາກ ໂດຍສະເພາະ ຖາ້ຫາກມຂີດີຄວາມສາມາດ
ທົ່ ວໄປໜອ້ຍ (ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຄວາມຊ່ຽວຊານດາ້ນເຕກັນກິ) ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແລະ ບ່ໍມີ
ຊບັພະຍາກອນ ເພ ່ ອດໍາເນນີການຕໍ່ ກບັຄໍາຄດິເຫນັຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຫ   ສໍາລບັກດິ
ຈະກາໍສຸກເສນີໃນກລໍະນທີີ່ ການປະຕບິດັງານ ບ່ໍເປນັໄປຕາມແຜນ.   

ບາດກາ້ວສໍາຄນັອກີຢ່າງສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແມ່ນການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ, ໃນຂງົເຂດນີ,້ ການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງສາທາລະນະ
ແບບຍ ນຍງົສໍາລບັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ. ໂດຍປກົກະຕແິລວ້,  ການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນສ່ວນໄລຍະຕົນ້ຂອງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແຕ່ວ່າ ກໍກ່ຽວຂອ້ງກບັໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທງັໝດົ ໂດຍຂຶນ້ກບັເວລາຂອງການປະຕບິດັງານທີ່

ແຕກຕ່າງກນັ. ການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານແບບຍ ນຍງົ ຄວນເປນັໄປໄດ ້ເຖງິແມ່ນວ່າ ລາຄາການຈດັ
ຊ ນ້ ັນ້ ຈະສູງກວ່າກຕໍາມ. ແຕ່ວ່າຕອ້ງຫ ກີເວັນ້ ການລະເມດີກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກດົໝາຍຂອງປະເທດ. ສໍາລບັການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ SUMP,  ຈຶ່ ງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເມ ່ ອມໂີອກາດເລກັໜອ້ຍ ຫ   ບ່ໍມຂີອບວຽກສໍາລບັການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງສາທາລະນະ
ແບບຍ ນຍງົ. ອາດຈະພຈິາລະນາ ເພ ່ ອເພີ່ ມຕ ່ ມຮູບແບບຄວາມຍ ນຍງົເຂົາ້ໃນ ຂໍກ້າໍນດົຂັນ້ຕໍ່ າສຸດ ຫ   ມາດຖານການໄດຮ້ບັ
ສນັຍາມອບເໝາົ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫມ້ຄີະແນນສູງຂຶນ້ ແລະ ໃຊກ້ານກາໍນດົຕົນ້ທນຶແບບຮອບວຽນ ແທນທີ່ ຈະໃຊລ້າຄາຈດັຊ ເ້ທົ່ າ
ນັນ້ ເປນັມາດຖານເງ  ່ອນໄຂດາ້ນລາຄາ.  
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ຜ່ານການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິແລະ ເປນັລະບບົ, ບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກ ຄວນໄດລ້ະບຸແຕ່ຕົນ້. 
ພອ້ມນັນ້, ການດດັສມົ ອາດຈະມຄີວາມຈາໍເປນັ ຖາ້ຫາກວ່າ ມາດຕະການ, ກດິຈະກາໍ ຫ   ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ ຫ   ທີີ່ ດກີວ່າ ອາດ
ຈະມໄີວ ້ຫ   ຄວາມຮູໃ້ໝ່ ອາດຈະເຮດັໃຫມ້າດຕະການລາ້ສະໄໝໄດ.້ ໃນນີ,້ ມຄີວາມຈາໍເປນັຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງສໍາລບັຄວາມຢ ດຢຸ່ນ 
ແລະ ການດດັສມົໃຫເ້ຂົາ້ກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃໝ່ໆ.   

ປດັໄຈພາຍໃນຫ າກຫ າຍປະເພດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການວາງແຜນ (ເຊັ່ ນ ເວລາ ຫ   ງບົປະມານ) ຫ   ປດັໄຈພາຍນອກ ( ເຊັ່ ນ ຄວາມ
ບ່ໍສາມາດຕກົລງົກນັຂອງສາທາລະນະຊນົຕໍ່ ກບັກດິຈະກາໍສໍາຄນັ, ສະພານຕິບິນັຍດັທາງການເມ ອງ, ຂະບວນການດາ້ນລະບຽບ
ການ ແລະ ອ ່ ນໆ.) ອາດຈະເປນັຕວົຂດັຂວາງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫ   ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຜດິດ່ຽງສໍາຄນັຈາກຍຸດທະສາດທີ່ ຕກົລງົກນັ
ແລວ້.   

ຕວົຢ່າງ, ຖາ້ຫາກມາດຕະການ ພບົກບັການຄດັຄາ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ, ອາດຈະຊ່ວຍໄດ ້ຖາ້ຫາກປ່ຽນມາດຕະການນັນ້ ເປນັການ
ທດົລອງຊົ່ ວຄາວ ຫ   ຕວົແບບ ທີ່ ຈະມກີານປະເມນີຜນົໃນໄລຍະເວລາທີ່ ແນ່ນອນໃດໜຶ່ ງ (ເຊັ່ ນ ໜຶ່ ງປ)ີ, ແລະ ຈາກນັນ້, ກໍ
ຮກັສາໄວ ້ຫ   ບ່ໍສ ບຕໍ່  ໂດຍຂຶນ້ກບັຜນົໄດຮ້ບັ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ການຄດັຄາ້ນ ຈະຫ ຸດລງົ ເມ ່ ອປະຊາຊນົ ແລະ ນກັການເມ ອງ 
ລຶງ້ເຄຍີກບັການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຫນັໄດເ້ຖງິຜນົປະໂຫຍດ.  
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ກ່ອງ  21: ເມືອງ ມັນດາເລ (ປະເທດ ມຽນມາ) ແລະ ເມືອງພາກພືື້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ມີດານ (ປະເທດ ອິນໂດເນ

ເຊຍ) ທີົ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບຂະບວນການ SUMP 

ເມ ອງ ມນັດາເລ ແລະ ເຂດພ ນ້ທີ່ ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ມດີາ (ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຕວົເມ ອງ ມດີານ, ເມ ອງ ບນິຈາຍ, ເມ ອງ ເດລ ີ
ເຊດີງັ ຣເີຈນຊ ີແລະ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເມ ອງ ກາໂຣ ຣເີຈນຊ)ີ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ  ຂອງ MobiliseYourCity ໃນປ ີ 2020. 

ນບັແຕ່ຕົນ້ປ ີ2021, ທງັສອງຕວົເມ ອງ ແມ່ນເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການຜນັຂະຫຍາຍ SUMP ພອ້ມໄດຮ້ບັເງນິທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ
ອງົການ ການພດັທະນາຝຣັ່ ງ (AFD), ໜຶ່ ງໃນບນັດາຄູ່ ຮ່ວມມ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕົນ້ຕໍຂອງການເປນັຄູ່ ຮ່ວມມ ນີ.້ ໂດຍພຈິາລະນາການເຕບີ
ໂຕທາງດາ້ນປະຊາກອນສາດ ແລະ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ, ບນັດາຕວົເມ ອງເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ. ເຂດພ ນ້ທີ່

ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ມດີານ ມປີະຊາກອນຫ າຍກວ່າ 4,7 ລາ້ນຄນົ ໃນຂະນະທີ່  ເມ ອງ ມນັດາເລ ຊຶ່ ງເປນັເມ ອງອນັດບັສອງຂອງ
ປະເທດມຽນມາ, ມປີະຊາກອນປະມານ 1,7 ລາ້ນຄນົອາໄສຢູ່. ກດິຈະກາໍທາງດາ້ນເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍ ຂອງເມ ອງ ມນັດາເລ ແມ່ນ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄາ້, ໃນຂະນະທີ່  ເຂດພ ນ້ທີ່ ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ມດີານ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນສູນກາງທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິຕົນ້ຕຂໍອງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ເນ ່ ອງຈາກເປນັຕວົເມ ອງທີ່ ມທ່ີາເຮ ອ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີກດິຈະກາໍການນໍາເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ
ລະຫວ່າງປະເທດ. ພອ້ມນັນ້, ຖາ້ຫາກ ການເດນີທາງ ແລະຂນົສ່ງົໃນສອງຕວົເມ ອງເຫ ົ່ ານີ ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການແອອດັຂອງການ
ຈລໍະຈອນສ່ວນໃຫຍ່ ຍອ້ນການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງລດົ, ເມ ອງ ມນັດາເລ ຍງັຄງົເປນັເມ ອງທີ່ ມລີດົຈກັເປນັຕົນ້ຕໍ ຊຶ່ ງເປນັປດັໄຈນໍາໃຊເ້ພ ່ ອ
ຂນົສົ່ ງໃນແຕ່ລະວນັ ພອ້ມກບັການບໍລກິານລດົເມສາທາລະນະທີ່ ບໍ່ ຄ່ອຍດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ຜູສ້ນັຈອນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນເຂດເມ ອງພາກ
ພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ມດີານ ແມ່ນນໍາໃຊລ້ດົຕູເ້ອກະຊນົນອກລະບບົ.   

ນອກເໜ ອຈາກ SUMPs ທີ່ ແນໃສ່ການຈດັໃຫມ້ສີະຖານະການຕ່າງໆ ແລະ ທາງແກໄ້ຂ ເພ ່ ອປບັປຸງການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງໃນບນັດາ
ຕວົເມ ອງ, ເຄ ່ ອງມ ເຫ ົ່ ານັນ້ ຍງັຈະນໍາສະເໜ ີສໍາລບັການປະຕບິດັໃໝ່ສໍາລບັເມ ອງ ມນັດາເລ ແລະ ເຂດພ ນ້ທີ່ ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ມດີານ ສໍາລບັການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວທິກີານຂອງ SUMP ອາໄສການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຫ າຍສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ ໃນຖານະການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາກອນ
ໃນທອ້ງຖິ່ ນ. SUMPs ທີ່ ຜນັຂະຫຍາຍໃນບນັດາຕວົເມ ອງເຫ ົ່ ານີ ້ຍງັໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ເພ ່ ອສາ້ງ ແລະ ຕດິຕ ້ງັການ
ສງັເກດການດາ້ນການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ. ໃນນີ,້ ຂະບວນການ SUMP ສໍາລບັບນັດາຕວົເມ ອງຂອງອາຊຽນ ບໍ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນັ
ແຜນການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງ ທີ່ ເປນັຜນົໄດຮ້ບັເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ ການຮບັຮອງນໍາໃຊ ້SUMP ມາພອ້ມກບັການສາ້ງເຄ ່ ອງມ ປະຕບິດັຕວົຈງິ 
ເພ ່ ອນໍາພາ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ເກບັກາໍຂໍມູ້ນການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ, ແລະ ດດັສມົຈດຸສຸມຂອງແຜນໄປ
ຍງັເປົາ້ໝາຍໃນການພດັທະນາບນັດາໂຄງການຂນົສົ່ ງທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດສໍາຄນັ.  
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ເມ ່ ອການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເລີ່ ມຕົນ້ດໍາເນນີການ, ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງກດິຈະກາໍທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄວນມກີານສ ່ ສານກບັ
ສາທາລະນະ. ສະນັນ້, ພນົລະເມ ອງ ສາມາດໄດຮ້ບັປະສບົການກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງຢ່າງແທຈ້ງິໃນຕວົເມ ອງຂອງພວກເຂາົ 
ຫ   ສະຖານທີ່ ໃກຄ້ຽງ ແລະ ສາມາດເຮດັການເຊ ່ ອມຕໍ່ ໄດ ້ຖາ້ພວກເຂາົ ໄດປ້ະກອບສ່ວນຄໍາຄດິເຫນັເຂົາ້ໃນຂະບວນການວາງ
ແຜນ. ພນົລະເມ ອງ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົ ຈາກກດິຈະກາໍທີ່ ແນ່ນອນໃດໜຶ່ ງນັນ້ ຄວນໄດ ້
ຮບັການແກໄ້ຂສະເພາະ. ໃນນີ,້ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ  ແລະ ປະຊາຊນົ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີ
ການອກີຄັງ້ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ການສ ່ ສານ ແລະ ການເຈລະຈາ ນັນ້ ເປນັຂະບວນການທີ່ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ບ່ໍໄດຢຸ້ດຕຕິໍ່ ກບັການ
ວາງແຜນ.  

ພອ້ມນັນ້, ການນໍາເອາົນກັການເມ ອງເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມ ມບີດົບາດສໍາຄນັຫ າຍໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ. ເຖງິ
ແມ່ນວ່າ ນກັການເມ ອງ ຈະບ່ໍແມ່ນຊ່ຽວຊານ, ແຕ່ພວກເຂາົ ກຮໍບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈໄດເ້ຖງິບາງມາດຕະການ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ແນ່ນອນ
ໃດໜຶ່ ງ, ສະນັນ້, ຕວົຊີວ້ດັ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດນໍ້າສະເໜໃີນຮູບແບບຂອງຕວົເລກທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ. ພອ້ມນັນ້, 
ຄວນມກີານອບັເດດສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫແ້ກ່ບນັດາສະພາໃນທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິເພ ່ ອຍກົສູງ ຄວາມ
ຮບັຮູທ້ົ່ ວໄປ ແລະ ຄວາມສນົໃຈສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ.  

ທງັໝດົນີ ້ ມຈີດຸປະສງົ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີຂະບວນການຮຽນຮູສໍ້າລບັອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ. ຄວນຊ່ວຍໃຫ ້ ຂະບວນການ
ວາງແຜນໄດຮ້ບັການປບັປຸງຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຊຸມຊນົການປະຕບິດັຕວົຈງິ ສາມາດສາ້ງຂຶນ້ໄດ ້ໂດຍນໍາໃຊສ້ ່  ເວທອີອນ
ລາຍ ເພ ່ ອແບ່ງປນັປະສບົການ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ລະດບັພາກພ ນ້.  
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ກ່ອງທີ 22: ຊຸມຊົນສືົ່ອອນລາຍໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ “Plataforma de Movilidad Urbana 

Sostenible en Latino Am“rica“ 

ຊຸມຊນົສ ່ ອອນລາຍໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ ສະໜອງໃຫບ້ນັດາຜູຊ້ມົໃຊມ້ພີ ນ້ທີ່ ການພບົປະຜ່ານອອນລາຍ ຊຶ່ ງເປນັບ່ອນທີ່

ພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັຂ່າວສານ ແລະ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັເຫດການ ແລະ ກດິຈະກາໍການຝກຶອບົຮມົທີ່ ເປນັຜນົປະໂຫຍດຕໍ່ ພວກ
ເຂາົ. ພອ້ມນັນ້, ພວກເຂາົຍງັສາມາດຕອບໂຕກ້ນັກບັສະມາຊກິອ ່ ນໆ, ການປກຶສາຫາລ ກນັເປນັກຸ່ມ, ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັ 
ແລະ ແບ່ງປນັເອກະສານຕ່າງໆ, ພອ້ມທງັ ປະສບົການຂອງການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດກ່້ຽວກບັການ
ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ.  

ການພບົປະຜ່ານທາງອອນລາຍສໍາລບັການຮຽນຮູ ້ ເພ ່ ອການຮ່ວມມກນັນີ ້ ແນໃສ່ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີໃຫບ້ນັດາຕວົເມ ອງໃນ     
ການພດັທະນາການຂນົສົ່ ງສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດຍ້ິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ປ່ອຍສານກາກບອນຕໍ່ າ. ໃນນີ,້ ໄດນໍ້າເອາົບນັດາຜູປ້ະຕບິດັດາ້ນ
ການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົດວ້ຍກນັ ມາແບ່ງປນັຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສໍາລບັການປກຶສາຫາລ ໃນລະດບັ
ເຂດແຄວນ້, ການແລກປ່ຽນປະສບົການຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ສາ້ງພນັທະມດິ ແລະ ການປະສານງານກນັລະຫວ່າງຜູປ້ະຕບິດັຕ່າງໆ 
ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການດໍາເນນີການປະຕບິດັງານ, ການແບ່ງປນັໂອກາດໃນການຝກຶອບົຮມົທາງດາ້ນເຕກັນກິຊ່ຽວຊານສະເພາະ 
ແລະ ການສາ້ງເຄ ອຂ່າຍຂອງການຕດິຕໍ່ ພວົພນັກນັ. ເວທນີີ ້ ຍງັແບ່ງອອກເປນັກຸ່ມຕາມຫວົຂໍ ້ ນອກເໜ ອຈາກກຸ່ມທົ່ ວໄປ 
ເພ ່ ອຮບັປະກນັການສ ່ ສານທີ່ ງ່າຍຂຶນ້ສໍາລບັຫວົຂໍສ້ະເພາະ.  
 

ແຫ ່ ງຂໍມ້ນູ: MobiliseYourCity 
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ລາຍການຜົນໄດ້ຮັບຕົື້ນຕໍຂອງໄລຍະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

• ເອກະສານຄວາມຈງິທີ່ ອະທບິາຍຮູບແບບຂອງແຕ່ລະກດິຈະກາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງບນັດາກະຊວງ/ກມົ ແລະ 
ສະຖາບນັທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

• ຄຸນລກັສະນະສະເພາະທາງດາ້ນເຕກັນກິສໍາລບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ ຊຶ່ ງພຈິາລະນາເຖງິຮູບແບບ   
ຄວາມຍ ນຍງົ, ລວມທງັ ຂໍກ້າໍນດົຂັນ້ຕໍ່ າສຸດ ຫ   ມາດຖານເງ  ່ອນໄຂໃນການໄດຮ້ບັວຽກຊຶ່ ງຊ່ວຍຜູປ້ະມູນໃນການໄດ ້
ຮບັຄະແນນສູງຂຶນ້.  

• ການຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ການສ ່ ສານປກົກະຕກິບັບນັດາກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ (ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ, 
ສາທາລະນະຊນົໃນວງົກວາ້ງຂຶນ້, ນກັການເມ ອງ, ແລະ ສະພາຂອງເມ ອງ) ກ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັແລະການປບັປຸງບນັດາຕວົຊີວ້ດັທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດ(ອດັຕາການຕາຍ/ບາດເຈບັຈາກການຂນົສົ່ ງ,ຄຸນນະພາບ 
ຂອງອາກາດ ແລະ ອ ່ ນໆ.). 
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5 ສະຫຼຸບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພືົ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

SUMP ໃນບັນດາເມືອງໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ 
SUMP ແມ່ນຂະບວນການວາງແຜນທີ່ ຕໍ່ ເນ ່ ອງໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ຫ   ລະດບັເຂດແຄວນ້ສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງ
ຂອງເມ ອງແບບຍ ນຍງົ. ຂະບວນການ ແມ່ນມລີກັສະນະດາ້ນການຮ່ວມມ , ແນໃສ່ເປົາ້ໝາຍເປນັຫ ກັ ແລະ ການປະສມົ
ປະສານກນັ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ຂອງບນັດາຜູປ້ະຕບິດັແລະຜູຕ້ດັສນິໃຈຈາກບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຂະແໜງ 
ຂນົສົ່ ງ, ຈາກລະດບັຂັນ້ເມ ອງໄປຮອດລະດບັສູນກາງ, ມກີານປະສານງານກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງການເດນີທາງ ແລະ
ຂນົສົ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສໍາລບັຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວນ້. ການປະສານງານນີ ້ ແມ່ນອງີໃສ່ຈດຸປະສງົ ແລະ ນະໂຍບາຍການ
ເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ, ແລະ ມາດຕະການທີ່ ກາໍນດົສາ້ງຂຶນ້ໂດຍບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. ພອ້ມນັນ້, SUMP ຍງັມີ
ຄຸນລກັສະນະການສາ້ງຕັງ້ໂຄງສາ້ງຂອງການເຮດັວຽກ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູ ແລະ ປະສານງານຂະບວນການຂອງການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັມາດຕະການ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄ ບໜາ້. ຈດຸປະສງົຂອງຍຸດທະສາດການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງທີ່ ແບ່ງປນັ 
ແລະ ຕກົລງົຮ່ວມກນັ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຄວາມຖ ກຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທາງແກໄ້ຂໃນການເດນີທາງ 
ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົແລະເຮດັໃຫເ້ກດີການປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິເງນິທນຶສໍາລບັບນັດາມາດຕະການບູລມິະສດິຕ່າງໆໄດດ້ຂີຶນ້.    

SUMP ແມ່ນອງີໃສ່ການປະຕບິດັດາ້ນການວາງແຜນ ທີ່ ມຢູ່ີ ເພ ່ ອລເິລີ່ ມ ຂະບວນການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ໃນ
ລະດບັຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຫ   ຂັນ້ເຂດແຄວນ້. ກນົໄກການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ  ທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ລະຫວ່າງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ຫ   ໂຄງສາ້ງ ການ
ເຮດັວຽກແບບຊົ່ ວຄາວ ອາດຈະສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ,້ ໂດຍພດັທະນາເພີ່ ມຕ ່ ມ ແລະ ຄ່ອຍເສມີຂະຫຍາຍຜ່ານການປະສມົ
ປະສານ. ໂດຍຂຶນ້ກບັ ສະຖານະພາບການວາງແຜນຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ຫ   ເຂດແຄວນ້ ແລະ ເອກະສານການວາງແຜນທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ 
ແຜນຂອງ     ຂະແໜງການ, ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການວາງແຜນ ແມ່ນຖ ກພດັທະນາຂຶນ້ຢ່າງມກີານປະສານສມົທບົຮ່ວມກນັ. ຜນົ
ໄດຮ້ບັ ອາດຈະເປນັເອກະສານການວາງແຜນໃໝ່ທີ່ ຄອບຄຸມ (SUMP) ຫ   ເປນັຜນົໄດຮ້ບັຊ່ວຍເສມີຕ ່ ມກບັແຜນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ 
(ເຊັ່ ນ ແຜນແມ່ບດົ).ໃນເວລາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດແຄວນ້ຕ່າງໆ ຕອ້ງການເລີ່ ມຕົນ້ SUMP, ບນັຫາສໍາຄນັຍິ່ ງທີ່ ຜູຕ້ດັສນິໃຈ
ຂອງອາຊຽນຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ກຄໍ  ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດແຄວນ້ ຊຶ່ ງເປນັຜູທ້ີ່ ຈະຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັ
ອະນາຄດົຂອງ SUMP. ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນ ຈະສາ້ງຂອບວຽກທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂສໍາລບັ SUMP ແລະ ຈະແກໄ້ຂ
ບນັຫາອຸປະສກັຕົນ້ຕໍແນວໃດ ສໍາລບັການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ  ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂະບວນການວາງແຜນ 
ທີ່ ປະກອບດວ້ຍຫ າຍຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແບບຄອບຄຸມ. ບາງເງ  ່ອນໄຂທີ່ ຕອ້ງມກ່ີອນ ແລະ ຂດີໝາຍສໍາຄນັສໍາລບັແນວທາງຂອງ 
SUMP ແມ່ນບນັຫາທາ້ທາຍຂອງປະເທດ ແລະ ບນັດາຕວົເມ ອງຈາກພາກພ ນ້ອາຊຽນ ແລະ ອາດຈະປະກດົ ຄ ກບັ ອຸປະສກັ
ຕໍ່ ກບັການສາ້ງ SUMP ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.  ຕວົຢ່າງຂອງອຸປະສກັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນ ການຂາດແຜນຂະແໜງການກ່ອນໜາ້ນັນ້, 
ພ ນ້ຖານຂໍມູ້ນຕວົເລກທີ່ ບ່ໍໜກັແໜນ້, ການຂນົສົ່ ງທີ່ ບ່ໍມກີານຄຸມ້ຄອງ, ແລະ ການປະສານງານເລກັໜອ້ຍໃນການຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂອງເມ ອງ.  

ການ “ສົ່ ງຜ່ານ” ແນວທາງຂອງ SUMP ໄປຍງັຮູບແບບການວາງແຜນອ ່ ນໆ ຈາໍເປນັຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັການວາງແຜນ
ຂອງພາກພ ນ້/ເຂດແຄວນ້ ໂດຍການປະສມົປະສານ ແລະ ດດັປບັແຜນໃຫເ້ຂົາ້ກບັຄວາມຕອ້ງການອນັຈາໍເປນັຂອງບນັດາຕວົ
ເມ ອງ ແລະ ເຂດແຄວນ້ ແລະ ຂອບວຽກນຕິກິໍາແຫ່ງຊາດ. ສິ່ ງນີ ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບາງໄລຍະເຫນັວ່າ ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງຫ າຍ
ກວ່າ ແລະ ອາດຈະຕອ້ງໃຊເ້ວລາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຫ າຍກວ່າ (ເຊັ່ ນ ໄລຍະການກະກຽມ ພອ້ມທງັການລະບຸ ແລະ ການ
ຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ເງນິທນຶ). ເພ ່ ອຕອບໂຈດນີ,້ ແນວຄວາມຄດິຂອງ SUMP ນໍາສະເໜແີບບຮອບວຽນ ເຊັ່ ນ ການ
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ເຮດັຊໍາ້ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ. ແນວທາງຂອງ SUMP ໃນກລໍະນໃີດກຕໍາມ ຄວນເປນັຂັນ້ຕອນທີ່ ດດັປບັໄດ,້ ແທດເໝາະກບັ
ສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ມລີກັສະນະສະເພາະຂອງເຂດແຄວ້ນ ທີ່ ຈດັບູລມິະສດິມາດຕະການຕ່າງໆ ໂດຍອງີຕາມ ການວາງແຜນ, 
ນະໂຍບາຍທີ່ ເປນັຮູບປະທໍໍາ, ແລະ ຄວາມເປນັຈງິຂອງສະພາບການຂນົສົ່ ງ.   

ແຕ່ລະບດົຕໍ່ ໄປນີ ້ ນໍາສະເໜກ່ີຽວກບັອຸປະສກັຕົນ້ຕໍສໍາລບັບນັດາເຂດແຄວ້ນເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນກ່ຽວ
ກບັຂອບເຂດການວາງແຜນ, ຂະບວນການຕດັສນິໃຈ, ການຈດັໃຫມ້ປີດັໄຈທາງດາ້ນການເງນິ, ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ 
ຈດັໃຫມ້ຄໍີາແນະນໍາສໍາລບັແຕ່ລະຂງົເຂດ. ໂດຍອງີໃສ່ບນັຫາທາ້ທາຍທີ່ ນໍາສະເໜ,ີ ມຫີ າຍຄໍາແນະນໍາ ແມ່ນໄດເ້ນັນ້ໜກັສໍາລບັ
ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຂອງອາຊຽນ ເພ ່ ອໃຫພ້ຈິາລະນາ ເມ ່ ອຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP.  

ການວາງແຜນທີົ່ເປັນຍຸດທະສາດຜ່ານການປະສານສົມທົບກັນ  

ສໍາລບັຂະບວນການຕດັສນິໃຈ, ຈດຸສຸມແມ່ນການວາງແຜນ SUMP ທີ່ ມແີນວທາງການປະສານສມົທບົກນັ ແລະ ມສ່ີວນ
ຮ່ວມ ສາມາດເປນັບນັຫາສໍາລບັເຂດຕວົເມ ອງໃຫຍ່ທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງຂອງເທດສະບານທີ່ ບ່ໍມກີານ
ແຜ່ກະຈາຍ. ເຂດຕວົເມ ອງໃຫຍ່ ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ຈະແບ່ງອອກເປນັຫ າຍເທດສະບານ, ແຕ່ລະເທດສະບານ ອາດຈະມ ີຫ   ອາດຈະ
ບ່ໍມໂີຄງສາ້ງການບໍລຫິານ. ການຫນັປ່ຽນຈາກການປະຕບິດັດາ້ນການວາງແຜນດາ້ນວຊິາການ, ແບບດັງ້ເດມີໄປສູ່ແນວທາງທີ່

ເປນັຍຸດທະສາດ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮ່ວມມ  ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຫ າຍຂຶນ້ໃນລະດບັເທດສະບານ ແລະ ເຂດແຄວນ້ ແລະ 
ວໄິສທດັໄລຍະຍາວສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະຂນົສ່ງົ. ສິ່ ງນີ ້ ອາດຈະຕອ້ງໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມຫ າຍຂຶນ້ໃນການລວມເອາົທມີ
ງານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານດາ້ນການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ ເມ ່ ອທຽບກບັເທດສະບານອ ່ ນໆທີ່ ມຢູ່ີແລວ້.  
 
ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ແລະ ການປະສານງານລະດບັສະຖາບນັຂອງແຜນ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ (ຜ່ານ 
ຄະນະກາໍມະການບໍລຫິານ, ຄະນະກາໍມາທກິານ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ອ ່ ນໆ) ແມ່ນຂະບວນການທີ່ ໃຊເ້ວລາຫ າຍ ແລະ 
ເປນັໄລຍະຍາວ. ຂງົເຂດທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງການຄຸມ້ຄອງຕວົເມ ອງໃຫຍ່ ຕອ້ງໄດຕ້ກົລງົກນັໃນລະດບັປະເທດ. ການວາງ
ແຜນຂະແໜງການ ແມ່ນຈາໍເປນັ, ແຕ່ຕອ້ງເສມີຊ່ວຍດວ້ຍການວາງແຜນການເດນີທາງ ແລະ ຂນົສົ່ ງທົ່ ວທຸກຂະແໜງການ 
ແລະ ເຂດແຄວນ້/ຕວົເມ ອງໃຫຍ່ຢ່າງເປນັລະບບົ. ໃນລະດບັເຂດແຄວນ້/ຕວົເມ ອງໃຫຍ່, ທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ທມີ
ງານປະສານງານ ສາມາດຫ ກີເວັນ້ຂໍຂ້ດັແຍງ້, ໜາ້ທີ່ ທບັຊອ້ນກນັ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ ່ ສານໄດ.້ ທມີງານນີ ້
ຄວນເຂົາ້ຮ່ວມການປກຶສາຫາລ ແລກປ່ຽນທາງການເມ ອງ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິໃນການພດັທະນາຕວົເມ ອງ ເພ ່ ອຍກົ
ບນັຫາ ການເດນີທາງແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົເຂົາ້ໃນວາລະສາທາລະນະທົ່ ວໄປ. ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ການຈດັແຈງທາງດາ້ນສະຖາບນັ 
ນີ ້ໃຊເ້ວລາຫ າຍ, ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນການເມ ອງ ອາດຈະມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການສາ້ງຄວາມຄ ບໜາ້ໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈຮ່ວມກນັຂອງຂະບວນການທີ່ ປະສມົປະສານນີ,້ ຜນົກະທບົທາງບວກໃນ
ອະນາຄດົ ແລະ ຄວາມຈາໍເປນັຂອງມນັ, ຈຶ່ ງສໍາຄນັຫ າຍທີ່ ຈະເອາົບນັດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງເມ ອງ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ 
ທງັໝດົຈາກຂະແໜງການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ. ສິ່ ງນີ ້ ເຮດັໃຫແ້ນວທາງຂອງ SUMP ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ,  ສ ່ ສານກບັ
ພາກສ່ວນທີ່ ເປນັເຈົາ້ການຮ່ວມກນັ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານເພີ່ ງພາອາໄສຄໍາສັ່ ງທາງການການເມ ອງໜອ້ຍລງົ. ດວ້ຍເຫດຜນົທີ່ ຄ ກນັ
ນີ,້ ສິ່ ງສໍາຄນັ ແມ່ນການເຮດັໃຫພ້ນົລະເມ ອງ ແລະ ບນັດາສະມາຄມົຂອງປະຊາຊນົໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມຕັງ້ແຕ່ຕົນ້. ການສ ່ ສານໃນ
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ວງົກວາ້ງຂອງເຫດການສໍາຄນັ ແລະ ໂອກາດໃນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສາ້ງວໄິສທດັ ຈະຊ່ວຍສົ່ ງເສມີໃນການລະບຸຕວົຕນົ
ຂອງພນົລະເມ ອງຜ່ານມາດຕະການ ແລະ ມຜີນົກະທບົສູງຕໍ່ ການບນັລຸເປົາ້ໝາຍຕາມແຜນ ແລະ ການຍອມຮບັແຜນ.  
 

ຄໍາແນະນໍາ 

1. ຍົກສ ງຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ SUMP ໃນລະດັບຕົວເມືອງຂອງອາຊຽນ ແລະ 

ລະດັບປະເທດ ເຊັົ່ນ ຜ່ານນະໂຍບາຍການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງຂອງເມືອງແຫູ່ງຊາດ (NUMP). 
ສິ່ ງສໍາຄນັຫ າຍ ແມ່ນການຍກົສູງຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັແນວຄວາມຄດິຂອງ SUMP ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ເຂດ
ແຄວນ້ ແລະ ລະດບັປະເທດ ເພ ່ ອໃຫສ້າມາດມກີານຮ່ວມມ ກນັລະຫວ່າງຂະແໜງວາງແຜນ ແລະ ຜູຕ້ດັສນິໃຈ
ທາງດາ້ນການເມ ອງ. ໃນການດໍາເນນີການດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການປ່ຽນແປງໃນລະດບັ
ທອ້ງຖິ່ ນ, ເຂດແຄວນ້ ແລະ ລະດບັຊາດໃນໄລຍະຍາວ. ການລວມເອົາຂອບວຽກແຫູ່ງຊາດຂອງ SUMP 

ເພືົ່ອຈັດໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜ ນສໍາລັບບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ ແລະ ເພືົ່ອຈັດໃຫ້

ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ. ນອກຈາກການຍກົສູງຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັແນວຄວາມ
ຄດິຂອງ SUMP ໃນລະດບັຕ່າງໆຂອງການຕດັສນິໃຈແລວ້, ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້
ແກ່ຂອບວຽກແຫ່ງຊາດສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ. ໃນການດໍາເນນີການດັ່ ງກ່າວນີ ້
ແມ່ນຮບັປະກນັການພດັທະນາ SUMPs ຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການ
ປ່ຽນແປງທາງດາ້ນການເມ ອງໃນລະດບັຊາດ. ການຈດັໃຫມ້ ີຂອບວຽກນຕິກິາໍໃນລະດບັຊາດ ຍງັຈະຊ່ວຍສະໜັ
ບສະໜນູບນັດາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດແຄວນ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  SUMP ຂອງພວກເຂາົໂດຍອາ້ງອງີເຖງິ
ຂອບວຽກນຕິກິໍາຂອງຕນົໃນບໍລບິດົ ຂອງປະເທດ.  

2. ປະສານງານລະຫວ່າງຫຼາຍລະດັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂອງ SUMP. ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້າ້ງຄວາມ
ຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງລດັຖະບານຂັນ້ຕ່າງໆໃນຂະບວນການສາ້ງ 
SUMP. ໃນການດໍາເນນີການດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແມ່ນຈະຮບັປະກນັໄດວ່້າ ແຕ່ລະຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ 
ແມ່ນຮບັຮູເ້ຖງິພາລະບດົບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຕນົເຂົາ້ໃນ SUMP. ພອ້ມນັນ້, ຍງັເຮດັໃຫສ້າມາດ
ຮບັມ ກບັວກິດິການ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຢ່້າງວ່ອງໄວທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ
ຂອງລະບບົການຂນົສ່ງົ. ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການທີ່ ສຸດ ແມ່ນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການເດນີທາງ ແລະ
ຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການຍກົສູງຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນຄວາມຈາໍເປນັໃນການປະສານງານຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງບນັດາ
ຂະແໜງການວາງແຜນ ແລະ ຜູຕ້ດັສນິໃຈທາງດາ້ນການເມ ອງ ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ່ຽນແປງໃນ
ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດແຄວນ້ໃນໄລຍະຍາວ.  

3. ສົົ່ງເສີມການປະສານງານຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ບັນດາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.  
ການປະສານງານຮ່ວມມ ກນັລະຫວ່າງບນັດາສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມພາຍນອກ 
ແມ່ນຈາໍເປນັຫ າຍໃນການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMPs. ການຮ່ວມມ  ຈະເຮດັໃຫມ້ກີານສ ບຕໍ່ ຝງັແໜນ້
ແນວຄດິຂອງ SUMP ເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງສະຖາບນັ ແລະ ໃນລະດບັການເມ ອງ. ພອ້ມນັນ້, ຍງັຈະ
ຊ່ວຍໃນການປະສມົປະສານ SUMP ເຂົາ້ໃນຂອບວຽກຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສອດຄ່ອງໃນທດິທາງດຽວກນັກບັ
ຂອບວຽກ ແລະ ນະໂຍບາຍການວາງແຜນຕວົເມ ອງອ ່ ນໆ. ການຮ່ວມມ ກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມແມ່ນກະແຈສໍາ
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ຄນັ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຫ າກຫ າຍດາ້ນຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ວທິກີານແກໄ້ຂບນັຫາຂອງບນັດາຜູ ້
ມສ່ີວນຮ່ວມ. ການຮ່ວມມ ກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຍງັຈະຊ່ວຍໃນການສາ້ງ ຄວາມຄດິຂອງ
ການເປນັເຈົາ້ການຮ່ວມມກນັ ແລະ ສາ້ງວໄິສທດັຮ່ວມກນັໃນດາ້ນການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ.   

4. ການຮ່ວມມື ແລະ ການນໍາເອົາຂະແໜງຂົນສົົ່ງນອກລະບົບເຂົື້າໃນຂະບວນການສ້າງ SUMP. 
ຂະແໜງຂນົສົ່ ງນອກລະບບົ ຈດັໃຫມ້ກີານແບ່ງປນັດາ້ນການຂນົສົ່ ງຮ່ວມກນັທີ່ ສໍາຄນັໃນບນັດາຕວົເມ ອງຂອງ
ອາຊຽນ. ສະນັນ້, ຈຶ່ ງສໍາຄນັຫ າຍທີ່ ຈະນໍາເອາົບນັດາຂະແໜງການນີເ້ຂົາ້ນໍາໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສາ້ງ 
SUMP ເພ ່ ອຈດັໃຫມ້ລີະບບົການຂນົສົ່ ງທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ປບັປຸງສະພາບເງ  ່ອນໄຂການເຮດັວຽກສໍາລບັຜູ ້
ສະໜອງການບໍລກິານທງັໝດົ. ການຮ່ວມມ ແລະການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ ເພີ່ ມຕ ່ ມກບັຂະແໜງຂນົສົ່ ງນອກລະບບົ
ແມ່ນປດັໄຈຈາໍເປນັສໍາລບັ ການຫນັເປນັທນັສະໄໝທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ ແລະ ເພີ່ ມທະວດີາ້ນນະວດັຕະກາໍໃໝ່. 
ໃຫເ້ອາົໃຈໃສ່ ສໍາລບັ    ການບໍລກິານເຫ ົ່ ານີ ້ເມ ່ ອວາງແຜນໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານການຂນົສົ່ ງໃໝ່. ການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ 
ກບັພາກເອກະຊນົ ແລະ ການຮ່ວມມ ກນັກບັຂະແໜງຂນົສົ່ ງນອກລະບບົ ຍງັສາມາດເປນັໄປໄດໃ້ນການປບັປຸງ
ການສະໜອງບໍລກິານຂອງພວກເຂາົ (ເຊັ່ ນ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ ກບັຜູສ້ະໜອງບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິໃນ
ທອ້ງຖິ່ ນ ເພ່ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈ່າຍເງນິທີ່ ບ່ໍຕອ້ງມກີານຕດິຕໍ່ ກນັເຊິ່ ງໜາ້). 

5. ໃຫ້ພິຈາລະນາເພີົ່ມຕືົ່ມຕໍົ່ກັບໄນຍະສໍາຄັນຂອງການປູ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຕໍົ່ກັບຂະແ

ໜງຂົນສົົ່ງ.  ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ເຫດການທາງດາ້ນອາກາດທີ່ ຮຸນແຮງ ສາມາດສ່ງົຜນົ
ກະທບົທາງລບົຕໍ່ ກບັລະບບົການຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມ ອງຂອງອາຊຽນ. ຜູວ້າງນະໂຍບາຍ, ນກັວາງແຜນ ແລະ ຜູ ້
ຕດັສນິໃຈ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ໃຈຍິ່ ງຂຶນ້ກ່ຽວກບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມບອບບາງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ
ປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດຕໍ່ ກບັລະບບົການຂນົສົ່ ງຂອງພວກເຂາົ ເພ ່ ອດດັສມົ ແລະ ວາງແຜນລະບບົໃຫໜ້ັ
ກແໜນ້, ຢ ດຢຸ່ນ ແລະ ປະສມົປະສານເຂົາ້ກນັ. ໂດຍພຈິາລະນາບນັຫາສໍາຄນັຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້
ອາກາດຕໍ່ ກບັຂະແໜງຂນົສົ່ ງ  ໝາຍເຖງິ ການເລັ່ ງລດັ ແລະ ຍກົລະດບັການຂາ້ມຜ່ານດາ້ນການນໍາໃຊພ້ະລງັງານ
ຂອງຂະແໜງຂນົສົ່ ງ, ແຕ່ຍງັຕອ້ງໄດປ້ະສານງານກບັບນັດາສະຖາບນັອ ່ ນໆໃນຂັນ້ສູນກາງ, ເຂດແຄວນ້ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອປະສມົປະສານ ນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດເຂົາ້ໃນ SUMP. ຜນົກະທບົຈາກ
ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ເຫດການສະພາບອາກາດຮາ້ຍແຮງ ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນລງົໄດ ້ຜ່ານການ
ຮ່ວມມ ໃນລະດບັເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ທົ່ ວທງັຂະແໜງການຕ່າງໆໃນຕວົເມ ອງ ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັມາດຕະການດດັສມົ ແລະ ມາດຕະການຈາໍກດັໃຫ ້ ໜອ້ຍທີ່ ສຸດ. ຜູຕ້ດັສນິໃຈ ຄວນພຈິາລະນາ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສາມາດໃນການປບັຕວົຄ ນໃນລະດບັຕວົເມ ອງຂອງພວກເຂາົ ແລະ 
ການລວມເອາົການວາງແຜນການປບັຕວົສູ່ສະພາບເດມີເຂົາ້ໃນ SUMP ເພ ່ ອກະກຽມລະບບົການຂນົສົ່ ງຂອງ
ພວກເຮາົກບັວກິດິການໃນອະນາຄດົໄດດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້.   

6. ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕົວແບບ SUMP ແລະ ໂຄງການສາທິດ. ໂຄງການຕວົແບບ ແລະ ໂຄງການສາທດິ ເຮດັ
ໃຫມ້ແີນວທາງການປະຕບິດັ SUMP ໃໝ່ທີ່ ສາມາດເຫນັໄດໃ້ນຕວົເມ ອງ. ພອ້ມນັນ້, ຍງັຊ່ວຍໃນລະຫວ່າງການ
ປະເມນີຜນົ ແລະ ເຮດັໃຫສ້າມາດເຮດັໃຫງ່້າຍໃນການເຮດັຊໍາ້ຄ ນໃນສ່ວນອ ່ ນໆຂອງເມ ອງ. ບນັດາໂຄງການຕວົ
ແບບ ຍງັສາມາດສົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP ແລະ ສາ້ງແຮງບນັດານໃຈໃຫເ້ມ ອງອ ່ ນໆ ພດັທະນາຍຸດ
ທະສາດຂອງພວກເຂາົໂດຍອງີໃສ່ຜນົສໍາເລດັຂອງມາດຕະການຕວົແບບ. ການປະສານງານຮ່ວມມ ກບັ ບນັດາຜູມ້ີ
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ສ່ວນຮ່ວມໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ພາກເອກະຊນົ ສາມາດເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການ
ຕວົແບບ ແລະ ໂຄງການສາທດິໄດຢ່້າງວ່ອງໄວ.  
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ຊັົ່ງຊາທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບ SUMPs 

ໜຶ່ ງໃນອຸປະສກັທີ່ ໃຫຍ່ຫ ວງທີ່ ສຸດຂອງ SUMP ແມ່ນຂດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນງບົປະມານທີ່ ຈາໍກດັຂອງເຂດແຄວນ້
ເທດສະບານຕວົເມ ອງ. ໂດຍປກົກະຕແິລວ້, SUMP ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັດາໂຄງການໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 
ການພດັທະນາ ຫ   ການຫນັເປນັທນັສະໄໝຂອງການຂນົສົ່ ງຂະໜາດໃຫຍ່. ໂດຍໃຊແ້ນວທາງການປະສມົປະສານເຂົາ້ກນັຂອງ
ແຜນຍຸດທະສາດ, ຈຶ່ ງງ່າຍກວ່າທີ່ ຈະລະບຸບນັດາມາດຕະການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົທີ່ ສຸດ ຊຶ່ ງໂປ່ງໃສ່ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ 
ເພ ່ ອປບັປຸງSUMPs ໃຫສ້າມາດກູຢ້ ມເງນິທະນາຄານໄດ,້ ບນັດາໂຄງການທີ່ ສະເໜ ີຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຈ້ດັໃຫມ້ກີານລງົທນຶທີ່ ມີ
ຜນົຕອບແທນຢ່າງເປນັຮູບປະທໍາ, ລະບຸສະເພາະທຸກ CAPEX ແລະ OPEX, ແລະ ເປນັທີ່ ຕອ້ງການ ແມ່ນການປະສມົ
ປະສານຕົນ້ທນຶພາຍນອກເຂົາ້ໃນຄວາມຕອ້ງການສໍາລບັການລງົທນຶທີ່ ຍ ນຍງົຍິ່ ງຂຶນ້. ໃນເຂດແຄວນ້ເມ ອງພາກພ ນ້ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ, ເຈົາ້ຂອງລດົສ່ວນຕວົ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງສະເພາະ, ແລະ ຄວາມແອອດັ ແລະ ມນົລະພດິທາງອາກາດ ແມ່ນ
ຢູ່ເໜ ອຂອບເຂດທີ່ ຈາໍເປນັ. ສະນັນ້, ຈຶ່ ງຈາໍເປນັໃນການຫນັເປນັສາກນົທາງດາ້ນຕົນ້ທນຶ ແລະ ການຄດິໄລ່ຜນົເສຍຫາຍສໍາລບັ
ການຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົ ເພ ່ ອຊັ່ ງຊາທາງດາ້ນການເງນິ. ບນັດາຕວົເມ ອງ ສາມາດລວບລວມແຫ ່ ງເງນິທນຶທງັພາກລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົ ແລະ ຍງັນໍາໃຊເ້ງນິທນຶຊ່ວຍເຫ  ອລາ້ ແລະ ເງນິກູຈ້າກຕ່າງປະເທດໃນການສະໜບັສະໜນູເງນິທນຶທາງດາ້ນສະພາບ
ດນິຟາ້ອາກາດ.  
 
ການລງົທນຶໃນ SUMP ສາມາດເປນັບນັຫາທາ້ທາຍໃນບາງກລໍະນ ີ ຖາ້ຫາກ ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຜນົຕອບແທນໃນການ
ລງົທນຶຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP ບ່ໍຈະແຈງ້. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການລງົທນຶໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ SUMP ແມ່ນໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດໃນຂະແໜງການອ ່ ນໆຢ່າງແທຈ້ງິ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ລະດບັເຂດແຄວນ້ ແລະ 
ລະດບັຊາດ.  SUMPs ຊ່ວຍໃນການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍໃຫແ້ກ່ທາງເລ ອກຕ່າງໆສໍາລບັການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງ ໂດຍ
ການຈດັໃຫມ້ທີາງເລ ອກໃຫແ້ກ່ແກ່ລດົແຕ່ລະຄນັທີ່ ນໍາໃຊ ້ ຊຶ່ ງສາມາດສົ່ ງຜນົໃນທາງກບັກນັກບັທ່າອ່ຽງຂອງການນໍາໃຊລ້ດົທີ່

ເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນລະດບັຄວາມແອອດັໄດ.້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ SUMP ຍງັສາມາດນໍາໄປສູ່ການຫ ຸດລງົ
ຂອງມນົລະພດິທາງອາກາດ, ຊຶ່ ງສາມາດປອ້ງກນັການເສຍຊວີດິ ແລະ ຈດັໃຫມ້ຜີນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 
ເສດຖະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໃຫດ້ຂີຶນ້ (ເບິ່ ງພາກທ ີ 3.1). ການສົ່ ງເສມີການຂນົສົ່ ງ
ສາທາລະນະ ແລະ ຮູບແບບຂອງການຂນົສົ່ ງທີ່ ນໍາ້ໃຊຢ່້າງຫ ວງຫ າຍໃນ SUMP ສາມາດເຮດັໃຫສຸ້ຂະພາບຂອງພນົລະເມ ອງດີ
ຂຶນ້ແລະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມປອດໄພໃນທອ້ງຖະໜນົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. ໂດຍລວມແລວ້, 
ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ SUMP ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຄຸນນະພາບຊວີດິທີ່ ດຂີຶນ້ ແລະ ເຮດັໃຫຕ້ົນ້
ທນຶສາກນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜນົກະທບົພາຍນອກທີ່ ເປນັທາງລບົຂອງລະບບົການຂນົສົ່ ງແບບດັງ້ເດມີ.   
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7. ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການຂົນສົົ່ງທີົ່ບໍົ່ເປັນທາງການ ເມືົ່ອວາງແຜນ SUMP. ການຂນົສົ່ ງນອກລະບບົ 
ແມ່ນມຢູ່ີທົ່ ວທງັລດັສະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ ຈດັໃຫມ້ກີານການບໍລກິານທີ່ ເສມີຕ ່ ມໃຫແ້ກ່ການຂນົສ່ງົ
ສາທາລະນະ ແລະ ການບໍລກິານຂອງພາກເອກະຊນົທີ່ ເປນັປກົກະຕ.ິ ເປນັສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ຈະຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ
ກບັການໃຫບໍ້ລກິານນີ ້ ເມ ່ ອວາງແຜນ SUMP ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍໃນການສົ່ ງເສມີການເກ ອ້ໜນູກນັ ແທນທີ່ ຈະເປນັ
ການແຂ່ງຂນັກນັ ໂດຍການຫ ກີລ່ຽງການລງົທນຶໃນການພດັທະນາການສະໜອງການຂນົສົ່ ງທີ່ ຄາ້ຍຄ ກນັຜ່ານ
ການບໍລກິານການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ. ການປະສມົປະສານການຂນົສົ່ ງທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການໃນ SUMP ສາມາດ
ເຮດັໃຫເ້ກດີການປະຕຮູິບ 
ຂະແໜງການຜ່ານຮູບແບບທຸລະກດິໃໝ່ໆ ແລະ ການຈດັຕັງ້ໃໝ່ໆເກດີຂຶນ້, ເຮດັໃຫຂ້ອບວຽກທາງດາ້ນລະບຽບ
ການ ແລະ ການລງົທນຶຂອງພາກລດັກຮໍດັກຸມຍິ່ ງຂຶນ້.  

8. ດໍາເນີນການວິເຄາະຕົື້ນທ ນ-ຜົນປະໂຫຍດກ່ອນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ SUMP. ບນັດາຕວົເມ ອງ 
ສາມາດດໍາເນນີການວເິຄາະຕົນ້ທນຶ-ຜນົປະໂຫຍດ ເມ ່ ອຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັມາດຕະການຕ່າງໆສໍາລບັ SUMP 
ຂອງພວກເຂາົ, ຄາ້ຍຄ ກນັກບັເມ ອງ Arad (ປະເທດໂຣມາເນຍ) ທີ່ ພບົວ່າ ຈະໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນເຖງິ €2.2 
ລາ້ນເອໂີຣສໍາລບັທຸກໆ €1 ລາ້ນເອໂີຣທີ່ ລງົທນຶໄປ21. 

 

ການນໍາໃຊ້ເຄືົ່ອງມືດິຈິຕອນ ເພືົ່ອສະໜັບສະໜ ນ SUMP  

ໃນດາ້ນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ເຕກັນກິການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ເີຄ ່ ອງມ ແບບຈາໍລອງ
ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ພ ນ້ຖານຂໍມູ້ນທີ່ ໜກັແໜນ້ ຊຶ່ ງມກັຈະບ່ໍຄ່ອຍມໄີວ.້ ໂດຍການລງົທນຶເຂົາ້ໃນ ການຫນັເປນັດຈິຕິອນຂອງ
ການຂນົສົ່ ງແລະການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງການເກບັກາໍຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ບນັດາຕວົເມ ອງສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕ ່ ມ 
ຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງເຂົາ້ໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈ ແລະ ການວາງແຜນ. ການຫນັເປນັດຈິຕິອນຂອງການຂນົສົ່ ງ ເຮດັໃຫງ່້າຍຂຶນ້ໃນ
ເບິ່ ງພາບລວມຂອງຂະບວນການວາງແຜນ, ແຕ່ຍງັມຜີນົກະທບົຢ່າງສໍາຄນັໃນການປດິກັນ້ຊ່ອງຫວ່າງດາ້ນຂໍມູ້ນ, ເຊັ່ ນແມ່ຍງິ, 
ຮູບແບບການຂນົສົ່ ງທີ່ ບ່ໍໄດລ້ງົທະບຽນ ແລະ ຮູບແບບການຂນົສົ່ ງອ ່ ນໆ. ນອກຈາກແບບຈາໍລອງການຂນົສົ່ ງ, ການຫນັເປນັດິ
ຈຕິອນ ແລະ ຮູບແບບອອນລາຍ ແມ່ນເວທທີີ່ ພຽງພໍສໍາລບັແຜນງານການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ເລັ່ ງລດັການສ ່ ສານຂອງບນັດາ
ໂຄງການໃໝ່.   
  

 

21 ເມ ອງ ອາຣາດ, 2017.Planul de Mobilitate Urbană  Durabilă  al Municipiului Arad, pp 288-289 



 

SUMP | Sustainable Urban Mobility Plans in ASEAN 

 93  

 
ຄໍາແນະນໍາ 

9. ໃນກໍລະນີຂອງການມີຂໍື້ມ ນຕົວເລກບໍົ່ໜັກແໜ້ນ, ຈັດບ ລິມະສິດດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ

ປົກກະຕິທາງດ້ານປະລິມານໃນຂະບວນການເກັບກໍາຂໍື້ມ ນ. ເມ ່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ຫຍຸງ້ຍາກ, ນກັວາງ
ແຜນ ແລະ ຜູຕ້ດັສນິໃຈ ສາມາດຈາໍກດັໃນການເກບັຕວົເລກຈາໍນວນໜອ້ຍກວ່າ. ຈະເປນັປະໂຫຍດຫ າຍກວ່າ 
ເພ ່ ອໃຫມ້ກີານປບັປຸງຂໍມູ້ນໂດຍທົ່ ວໄປຢ່າງເປນັປກົກະຕກິວ່າການດໍາເນນີການວເິຄາະລະອຽດຫ າຍໃນທຸກໆ 10 
ປ.ີ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ, ຜູຕ້ດັສນິໃຈຂອງອາຊຽນ ສາມາດນໍາ້ໃຊຂໍ້ມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີ 
ໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ອ ່ ນໆ ຫ   ຮ່ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັງ້ອ ່ ນໆໃຫຫ້ າຍທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປໄດ.້   

10. ສ້າງຊຸມຊົນຂອງການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພືົ່ອແລກປູ່ຽນຂໍື້ມ ນວິທະຍາການ ແລະ ການວາງແຜນໃນ
ບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ. ບນັດາຕວົເມ ອງໃນອາຊຽນ ສາມາດໄດຮ້ບັປະໂຫຍດ
ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການການເດນີທາງ ແລະຂນົສົ່ ງແບບຍ ນຍງົທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນບນັດາຕວົ
ເມ ອງ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມ ອ ່ ນໆ. ການສາ້ງຊຸມຊນົຂອງເວທກີານປະຕບິດັຕວົຈງິ ຊຶ່ ງຄວາມຮູ ້ ແລະ ການ
ປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວສາມາດຄດິຄ່າໄດ ້ເປນັສິ່ ງຈາໍເປນັສໍາລບັບນັດາສະມາຊກິລດັອາຊຽນ ແລະ ບນັດາຕວົເມ ອງຕ່າງໆ
ທີ່ ຈະຮຽນຮູຈ້າກກນັແລະກນັ. ແນວທາງທີ່ ຄາ້ຍຄ ກນັກບັບນັດາຕວົເມ ອງໃນອະເມລກິາໃຕທ້ີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
SUMPs ໃນການສາ້ງຊຸມຊນົຂອງເວທກີານປະຕບິດັຕວົຈງິຜ່ານທາງອອນລາຍ ສາມາດດໍາເນນີການໄດ ້ (ເບິ່ ງ
ກ່ອງ 22).  
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