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ຄ ານ າ 
 
 ເພືົ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ບນັລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນນີງານ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປົ່ າໄມ ້ ວາງອອກ ກ ຄ ື 3 ເປ າ້ໝາຍການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ແຫົ່ ງຊາດ ຄັງ້ທ ີVIII ຂອງລດັຖະບານແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ແຕົ່ ນີຮ້ອດປ ີ2020 
ໂດຍຖເືອ ານະໂຍບາຍ ການຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທືົ່ ອລະກາ້ວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ ້
ຫຸຼດພ ນ້ອອກຈາກການເປນັປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ການສາ້ງສາປະເທດຊາດ ໃຫກ້າຍເປນັປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ໄດຖ້ເືອ າວຽກງານ ການກ ົ່ ສາ້ງຊບັພະຍາກອນ
ມະນຸດດາ້ນກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ເປນັວຽກງານບຸລມິະສດິໜ ົ່ ງທີົ່ ມຄີວາມສ າຄນັ ໃນການພດັທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ໃຫມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້ 
 ປະຈບຸນັເຫນັໄດວ້ົ່ າ ພະນກັງານວຊິາການດາ້ນກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມໃ້ນລະດບັຕົ່ າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ົ່ ວປະເທດ ຍງັບ ົ່ ທນັມຄຸີນນະພາບດເີທ ົ່ າທີົ່ ຄວນ ແລະ ມຈີ ານວນບ ົ່ ພຽງພ  ນບັແຕົ່ ຂັນ້ສູນກາງລ ງຮອດທອ້ງ
ຖິົ່ ນ. ສະນັນ້ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ໄດກ້ ານ ດຍຸດທະສາດການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບ ບການສ ກ
ສາດາ້ນກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມແ້ຕົ່ ນີຫ້າ ປີ 2020 ເຊິົ່ ງຈດຸປະສ ງຕ ນ້ຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມົ່ ນການພດັທະນາ
ສມີແືຮງງານຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມກີານເຊືົ່ ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫເ້ຂ າ້ກບັລະບ ບການ
ສ ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສາ້ງຫຼກັສູດທີົ່ ເນັນ້ຄວາມຊ ານານ, ການສດິສອນທີົ່ ເນັນ້ເອ າຜູຮ້ຽນເປນັ
ສູນກາງ. ດັົ່ ງນັນ້ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດດາ້ນກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ຈ ົ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັຕອ້ງໄດ ້
ມກີານປບັປຸງ ແລະ ກ ົ່ ສາ້ງໃໝົ່  ດວ້ຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດບັໄລຍະສັນ້, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ເພືົ່ ອສາ້ງໃຫໄ້ດນ້ກັວຊິາການທີົ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ມຄີວາມຊ ານານ ແລະ ມຄຸີນສ ມບດັທີົ່ ເໝາະ
ສ ມ. ເພືົ່ ອຕອບສະໜອງ ໃຫທ້ົ່ ວງທນັກບັສະພາບການດັົ່ ງກົ່ າວ, ທາງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມພ້າກເ
ໜອື ຈ ົ່ ງໄດພ້ດັທະນາຫຼກັສູດຊັນ້ສູງ ກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມເ້ຂດເນນີສູງຂ ນ້ ເຊິົ່ ງປະກອບດວ້ຍ 4 ສາຂາວຊິາ 
ເຊັົ່ ນ: ປູກຝງັ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມ ງ, ປົ່ າໄມ ້ແລະ ທຸລະກດິກະສກິ າ. ຫຼກັສູດນີ ້ໄດເ້ນັນ້ຄວາມຊ ານານ 
ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພືົ່ ອກ ົ່ ສາ້ງພະນກັງານວຊິາການດາ້ນການກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້
ອອກຮບັໃຊສ້ງັຄ ມ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂ ຕ້  ກລ ງຂອງ
ລດັຖະມ ນຕກີະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວົ່ າດວ້ຍມາດຕະຖານຫຼກັສູດແຫົ່ ງຊາດລະດບັຊັນ້ສູງທຸກ
ປະການ 
 ເພືົ່ ອເຮດັໃຫກ້ານຮຽນການສອນໄດຮ້ບັຜ ນດ ີ ແລະ ມຄີວາມສະດວກ, ຈະຕອ້ງມກີານພດັທະນາ
ບນັດາເອກະສານທີົ່ ສ າຄນັຂອງຫຼກັສູດ ເຊັົ່ ນ: ເອກະສານຫຼກັສູດ, ຄ າອະທບິາຍເນືອ້ໃນຫຍ ຂ້ອງແຕົ່ ລະວຊິາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືອ້ໃນການສດິສອນລະອຽດຂອງແຕົ່ ລະວຊິາ ຫຼ ື ເອີນ້ວົ່ າ: ປ ມ້ຄູົ່ ມກືານ
ຮຽນການສອນ. ສະນັນ້ ຈ  ົ່ ງໄດມ້ກີານພດັທະນາປ ມ້ຄູົ່ ມຂືອງແຕົ່ ລະວຊິາທີົ່ ມໃີນຫຼກັສູດດັົ່ ງກົ່ າວນີ ້ ເພືົ່ ອຕອບ
ສະໜອງຈດຸປະສ ງຂອງຫຼກັສູດ ທີົ່ ເນັນ້ໃສົ່  5 ອ ງປະກອບຫຼກັດັົ່ ງນີ:້ 1). ການສາ້ງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍ ງ, 3). ຕດິພນັກບັການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມເ້ຂດເນນີສູງ, 4). ເນັນ້ການເຮດັ
ພາກປະຕບິດັຕ ວຈງິ, ແລະ 5). ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມດາ້ນບ ດບາດຍງິຊາຍ 
 ໃນການພດັທະນາປ ມ້ຄູົ່ ມເືຫຼ ົ່ ານີ ້ ໄດມ້ກີານມອບໝາຍໃຫອ້າຈານຮບັຜດິຊອບສດິສອນຫຼກັ ແລະ 
ອາຈານຊົ່ ວຍເປນັຜູຂ້ຽນຂ ນ້ ໂດຍໄດຜ້ົ່ ານຂະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີົ່ ຈ າເປນັຕົ່ າງໆ ເຊັົ່ ນ: ການຝ ກ
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ອ ບຮ ມກົ່ ຽວກບັຫຼກັການ, ການໄປທດັສະນະສ ກສາ, ການຄ ນ້ຄວາ້ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ການ
ແລກປົ່ ຽນຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບນັດາຜູມ້ຄີວາມຮູ ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບນັການສ ກ
ສາ ແລະ ໜົ່ ວຍງານອືົ່ ນໆ. ຫຼງັຈາກນັນ້ ກ ໄດມ້ກີານກວດແກເ້ນືອ້ໃນ ໂດຍຄະນະຊີນ້ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
ການພດັທະນາຫຼກັສູດຂອງວທິະຍາໄລ, ເຊິົ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ທົ່ ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທົ່ ານ ເພດັສະໝອນ 
ຖານະສກັ, ທົ່ ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທົ່ ານ ອ າໄພວນັ ສຸກສນັຕ,ິ ທົ່ ານ ທອງເພດັ ຈດິຕະບຸບຜາ, 
ທົ່ ານ ສສຸີກ ວລິະບຸດ, ທົ່ ານ ນ. ໜ ົ່ ຄ າ ວລິະວ ງສາ, ທົ່ ານ ພູທອນ ຈນັທະວ ງສາ, ທົ່ ານ ອຸທອງ ວ ງແສນເມອືງ
, ທົ່ ານ ມຸນຊິາ ພ ງບນັດດິ, ທົ່ ານ ຈນັທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທົ່ ານ ນກິອນ ສຸດທວິ ງ. ນອກຈາກນັນ້ ກ ຍງັ
ມ ີທົ່ ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທົ່ ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜາ້ໂຄງການປບັປຸງວທິະຍາໄລ
ກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ພາກເໜອື (SURAFCO) ພອ້ມດວ້ຍບນັດາຊົ່ ຽວຊານທີົ່ ປ ກສາທາງດາ້ນເຕກັນກິ ທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດອກີຈ ານວນໜ ົ່ ງ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຢົ່ າງໃກຊ້ດິ 
 ວຽກງານພດັທະນາຫຼກັສູດ ແມົ່ ນຈດຸປະສ ງໜ ົ່ ງທີົ່ ສ າຄນັຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີົ່ໄດຈ້ດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕກ້ານສະໜບັສະໜນູທ ນຈາກ
ອ ງການຮົ່ ວມ ືແລະ ພດັທະນາຂອງປະເທດສະວດິເຊແີລນ (SDC) ຕັງ້ແຕົ່ ປ ີ2009 ເປນັຕ ນ້ມາ, ແລະ ໄດ ້
ຮບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນເຕກັນກິ ໃນການພດັທະນາໂຄງສາ້ງຂອງຫຼກັສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປົ່ າໄມ ້ແລະ ວທິະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບນີ (HAFL) 
 ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມພ້າກເໜອື ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສົ່ ວນທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ທີົ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນທ ນຮອນ ແລະ ວຊິາການ, ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ
ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາປ ມ້ຄູົ່ ມນືີຂ້  ນ້ ເພືົ່ ອນ າໃຊເ້ຂ າ້ໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັນ້ ເອກະ 
ສານດັົ່ ງກົ່ າວນີ ້ ຍງັສາມາດນ າໄປປບັໃຊໃ້ນທຸກໆວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ ໃນທ ົ່ ວປະເທດ. ໃນການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ ວຈງິນັນ້, ຖາ້ຫາກພ ບເຫນັຂ ຂ້າດຕ ກບ ກຜົ່ ອງ ແລະ ຄວາມບ ົ່ ສອດຄົ່ ອງເໝາະສ ມປະການ
ໃດ ກະລຸນນາສ ົ່ ງຂ ຄ້ດິເຫນັ ແລະ ຄ າຕ າໜຕິຊິ ມໄປທີົ່ ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມພ້າກເໜອືຊາບ ເພືົ່ ອ
ຈະໄດນ້ າໄປປບັປຸງແກໄ້ຂໃຫດ້ກີວົ່ າເກ ົ່ າໃນອະນາຄ ດ 



iii 

ບ ດນ າ 
 
 ປືມ້ຄູົ່ ມກືົ່ ຽວກບັ “ການສ ົ່ ງເສມີການຕະຫຼາດ ແລະ ການພດັທະນາທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ” ເຫຼັມ້ນີຜູ້ ້
ຂຽນໄດຂ້ຽນຂ ນ້, ໂດຍມຈີດຸປະສ ງ ເພືົ່ ອແນໃສົ່ ຮບັໃຊກ້ານຮຽນການສອນ ໃນລະບ ບຊັນ້ສູງ ຂອງວທິະຍາໄລ
ກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມພ້າກເໜອື. ຜູຂ້ຽນໄດຮ້ວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ນ້ມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປືມ້ຄູົ່ ມ ື
ທີົ່ ເປນັພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕົ່ າງປະເທດ, ຜ ນຂອງການທ ດລອງທາງດາ້ນການຕະຫຼາດ ແລະ ການພດັທະ 
ນາທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູປ້ະສ ບຜ ນສ າເລດັ ໃນທາງດາ້ນການດ າເນນີທຸລະ
ກດິ ໃນໄລຍະຜົ່ ານມາ 

ຈດຸປະສ ງຕ ນ້ຕ ແຕົ່ ລະບ ດຮຽນໃນປືມ້ເຫຼັມ້ນີ ້ແມົ່ ນເພືົ່ ອເປນັບົ່ ອນອງີ ແລະ ເປນັທດິທາງອນັໜ ົ່ ງໃຫ ້
ແກົ່ ບນັດານກັວຊິາການ ແລະ ນກັສ ກສາ ພອ້ມດວ້ຍຜູທ້ີົ່ ມກັອາຊບີດາ້ນການສ ົ່ ງເສມີການຕະຫຼາດ ແລະ 
ການດ າເນນີທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ໄດເ້ຂ າ້ໃຈເຖງິເຕກັນກິວທິກີານຕົ່ າງໆ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ ວຈງິໃນ
ຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

ໃນປືມ້ເຫຼັມ້ນີ ້ຈະໄດເ້ວ າ້ເຖງິ ການສະເໜບີ ດ ແລະ ສະຫຸຼບຫຍ ຂ້ອງທຸລະກດິ, ການຂຽນປະຫວດັ
ຫຍ ຂ້ອງນກັທຸລະກດິ, ການວໄິຈຕະຫຼາດ (ວເິຄາະຕະຫຼາດ), ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ, ແຜນການ
ບ ລຫິານຈດັການ ແລະ ແຜນການເງນິ ແລະ ບ ດສະຫຸຼບຫຍ ຂ້ອງທຸລະກດິ 

 ປືມ້ເຫຼັມ້ນີໄ້ດຈ້ດັພມິຂ ນ້ເທືົ່ ອທ າອດິ, ຍົ່ ອມມຂີ ຂ້າດຕ ກບ ກຜົ່ ອງຫຼາຍດາ້ນ ຈະເປນັດາ້ນເນືອ້ໃນ 
ແລະ ຄ າສບັ ຫຼ ືສ ານວນ, ເພາະສະນັນ້ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍນິດຮີບັເອ າຄ າຕ ານຕິຊິ ມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປນັຢົ່ າງສູງ ຕ ົ່ ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້ົ່ ານທຸກໆທົ່ ານດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ, ເພືົ່ ອຈະໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂ
ເນືອ້ໃນທົ່ ຍີງັບ ົ່ ທນັຄ ບຖວ້ນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີົ່ ມເຕມີ ໄປຕາມການປົ່ ຽນແປງວວິດັທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫຄ້ ບຖວ້ນສ ມບູນຍິົ່ ງຂ ນ້  
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ຈດຸປະສ ງ: 

ເພືົ່ ອໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງການວາງແຜນທຸລະກດິ 

 
ເນືອ້ໃນ 
 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການວາງແຜນທຸລະກດິ 

ການວາງແຜນ ໝາຍເຖງິການຄ ນ້ຄດິ ແລະ ຄ ານ ງວົ່ າ ກົ່ ອນຈະເຮດັຫຍງັກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງໃດສິົ່ ງໜ ົ່ ງ 
ໂດຍສິົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວນັນ້ຈະເກດີຂ ນ້. ກົ່ ອນທີົ່ ທົ່ ານຈະເລີົ່ ມທຸລະກດິອນັ ໃດນັນ້ຈ າເປນັຕອ້ງໄດລ້ວບລວມຂ ມູ້ນສະ
ເພາະໃດໜ ົ່ ງສາກົ່ ອນ ແລະ ສາ້ງແຜນຂ ນ້ມາ ເພືົ່ ອເບິົ່ ງວົ່ າທຸລະກດິນັນ້ສາມາດສາ້ງກ າໄລໄດ ້ຫຼ ືບ ົ່  ທົ່ ານຄວນ
ຈະສົ່ ຽງລ ງທ ນບ ົ່ . ຫາກບ ົ່ ມກີານວາງແຜນການ ແລະ ການກະກຽມທີົ່ ດມີນັກ ົ່ ຈະເປນັສາເຫດຫຼກັ ທີົ່ ພາໃຫ ້
ເກດີອດັຕາສົ່ ຽງສູງໃນບນັດາທຸລະກດິໃໝົ່ . ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າເຄືົ່ ອງມໃືນການພດັທະນາ ວສິາຫະກດິຜູເ້ລີົ່ ມປະ
ກອບກດິຈະການ ແລະ ເຈ  າ້ຂອງທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ໄດມ້ກີານພດັທະນາທກັສະດາ້ນທຸລະກດິ ແລະ 
ການເກບັກ າລວບລວມຂ ມູ້ນທີົ່ ຈ າເປນັໃນແຜນທຸລະກດິ, ໂດຍເອ າແນວຄດິທຸລະກດິ ແລະ ຂ ມູ້ນທີົ່ ທົ່ ານໄດ ້
ຮວບຮວມມາເຂ າ້ດວ້ຍກນັໃນເອກະສານດຽວກນັ ເເຊິົ່ ງອາດສາ້ງຂ ໄ້ດປ້ຽບກ ົ່ ເປນັໄດສ້ິົ່ ງນີແ້ລວ້ທີົ່ ເຮ າເອີນ້ວົ່ າ 
ແຜນທຸລະກດິ. 
 

 
ຮູບທ ີ1     ການເພີົ່ ມມນູຄົ່ າຂອງຜ ນຜະລດິກະສກິ າ 
ແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາ: ກ ມສ ົ່ ງເສມີກະສກິ າ ແລະ ສະຫະກອນ (2016) 

ບ ດທ ີ1 
ບ ດສະເໜກີົ່ ຽວກບັແຜນທຸລະກດິ 
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1.2 ແຜນທຸລະກດິ (ຄວາມໝາຍຂອງແຜນທຸລະກດິ) 
ຕດັສນິໃຈວົ່ າທົ່ ານຄວນຈະເລີົ່ ມທຸລະກດິ ແລະ ມກີານປບັປຸງຈດຸໃດຈດຸໜ ົ່ ງຈດັສນັແນວຄດິ 

ຄວນຈະເລີົ່ ມດ າເນນີທຸລະກດິ ວທິແີບບໃດທີົ່ ເໝາະສ ມທີົ່ ສຸດນ າສະເໜຂີ ມູ້ນທາງທຸລະກດິຂອງທົ່ ານ ເພືົ່ ອຂ 
ເງນິກູຈ້າກສະຖາບນັການເງນິ ເຊັົ່ ນ: ທະນາຄານ. ເຄືົ່ ອງມຝື ກອ ບຮ ມ ການພດັທະນາວສິາຫະກດິ ອອກແບບ
ມາເພືົ່ ອຊົ່ ວຍທົ່ ານ ໃນການກະກຽມແຜນທຸລະກດິ ເພືົ່ ອນ າສະເໜ ີ ຫຼ ື ເພືົ່ ອຄວບຄຸມແຜນການໃນການດ າ
ເນນີທຸລະກດິ ຂອງທົ່ ານ ທີົ່ ກ າລງັດ າເນນີຢູົ່  ໃນເວລາທີົ່ ກ າລງັພດັທະນາແຜນທຸລະກດິຢູົ່ ນ ັນ້, ທົ່ ານກ ົ່ ຈະໄດມ້ີ
ໂອກາດຄດິທ ບທວນ ແລະ ປະເມນີແນວຄດິຂອງຕ ນເອງ. ທົ່ ານອາດຈະພ ບວົ່ າຕ ນເອງຕອ້ງໄດປ້ບັປົ່ ຽນແຜນ
ທຸລະກດິຂອງຕ ນ. ດັົ່ ງນັນ້, ຈ ົ່ ງຄດິວົ່ ານີແ້ມົ່ ນຂັນ້ຕອນໃນການທ ບທວນ. ກົ່ ອນທີົ່ ທົ່ ານຈະຂຽນແຜນທຸລະກດິ
ໃຫສ້ າເລດັ, ທົ່ ານຈະຕອ້ງປະເມນີໃຫດ້ກີວົ່ າເກ ົ່ າວົ່ າແນວຄດິກົ່ ຽວກບັທຸລະກດິ ຂອງທົ່ ານ ມນັມຄີວາມເປນັ
ໄປໄດແ້ທ ້ແລະ ສາມາດສາ້ງກ າໄລໄດ ້ຫຼ ືບ ົ່ . ຫາກທົ່ ານໄດຕ້ດັສນິໃຈແລວ້ວົ່ າຈະສບືຕ ົ່  ແລະ ເລີົ່ ມເປດີທຸລະ
ກດິຂອງຕ ນເອງ ຫຼ ືເຮດັການປບັປຸງຈດຸໃດຈດຸໜ ົ່ ງ, ທົ່ ານກ ົ່ ຄວນຈະວາງແຜນວົ່ າຈະເຮດັຢົ່ າງໃດສາກົ່ ອນ 

ຈ ົ່ ງຈ າໄວວ້ົ່ າ ມນັເປນັສິົ່ ງທີົ່ ສ າຄນັທີົ່ ຈະຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາ ຂອງທົ່ ານ ເພືົ່ ອຊອກຫາຂ ມູ້ນທງັໝ ດທີົ່
ຈ າເປນັ ແລະ ຄດິທ ບທວນເຖງິແນວຄດິກົ່ ຽວກບັທຸລະກດິ ຂອງຕ ນເອງ. ເປນັຄວາມຄດິທີົ່ ດທີີົ່ ທົ່ ານຄວນຈະ
ເລີົ່ ມຈາກການເຮດັກດິຈະກ າ ຈາກເຄືົ່ ອງມກືານຮຽນ ພາກ ທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ ການພດັທະນາວສິາຫະ
ກດິໃຫແ້ລວ້ສາກົ່ ອນ ແລວ້ຕ ົ່ ດວ້ຍແນວຄດິຂອງຕ ນເອງໃນແຜນທຸລະກດິນີ ້ ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີົ່ ຕອ້ງ
ການພດັທະນາແຜນທຸລະກດິເພືົ່ ອໃຫສ້າມາດນ າໄປໃຊໃ້ນການກູຢ້ມືເງນິ ກົ່ ອນອືົ່ ນໝ ດຄວນຈະຕືົ່ ມໃສົ່ ແບບ
ຟອມ ໃຫສ້ າເລດັເພືົ່ ອເປນັແນວທາງຂ ທ ນໝນູວຽນ ແລະ ຍືົ່ ນຕ ົ່ ພາກສົ່ ວນການເງນິຈລຸະພາກ 

 
1.3 ຂ ກ້ ານ ດໃນ (ການນ າໃຊເ້ອກະສານ) 

1. ຄວນໃຊເ້ຈຍ້ທີົ່ ມຄຸີນະພາບທີົ່ ດສຸີດຕາມລກັສະນະງານເຊັົ່ ນ: ເຈຍ້ 210 Gram ສ າລບັປ ກໜາ້
ສົ່ ວນເນືອ້ໃນ ຂອງແຜນເປນັເຈຍ້ 80 - 110 Gram ຫຼ ືເຈຍ້ Glossy ສ າລບັການພມິ Laser ຫຼ ືເຈຍ້ສະ
ເພາະສ າລບັ Inkjet ໃນສົ່ ວນທີົ່ ມກີານພມິຮູບຖົ່ າຍ ຕ ວຢົ່ າງ: ຜະລດິຕະພນັ, ສນິຄາ້ ຫຼ ື ການບ ລກິານເປນັ
ຕ ນ້. 

2. ຄວນໃຊສ້ເີຈຍ້ທີົ່ ເປນັສສຸີພາບ ແລະ ສທີີົ່ ເປນັທາງການເຊັົ່ ນ: ຂາວ, ຄຮມີ, ຟາ້, ເທ າອົ່ ອນ 
3. ຄວນໃຊເ້ຄືົ່ ອງພມິທີົ່ ມຄຸີນະພາບການພມິທີົ່ ເໝາະສ ມ ເຊັົ່ ນ: Laser Jet, Color Laser 

Jet, Ink Jet 
4. ຄວນໃຊຮູ້ບແບຕ ວອກັສອນ (Font) ແລະ ຂະໜາດ (Size) ທີົ່ ເໝາະສ ມ. 
5. ຄວນມກີານປດິໜາ້ປ ກດວ້ຍປາສຕຣກິ ແລະ ປ ກເປນັປາສຕຣກິໃສ ປະໜາ້ແຜນທຸລະກດິ. 
6. ຄວນເອ າເຂ າ້ເຫຼ ັມ້ດວ້ຍຫົ່ ວງກະດູກງ ູ ທີົ່ ມຂີະໜາດໃຫຍົ່ ເໝາະສ ມກບັຄວມໜາຂອງຈ ານວນ

ໜາ້ເອກະສານສາມາດເປດີອົ່ ານໄດງ້ົ່ າຍ ເພືົ່ ອຄວາມສະດວກໃນການຖອດອອກຈາກເຫຼັມ້ ໃນການເຮດັສ າ
ເນ າ. 

7. ຄວນມກີານຈດັຮູບເຫຼັມ້ ຫຼ ືການຈດັວາງ Lay-out ທີົ່ ສວຍງາມເປນັລ າດບັອົ່ ານໄດງ້ົ່ າຍ. 
8. ຄວນມຄີວາມໜາຫຼາຍ ບ ົ່ ໃຫເ້ກນີ 40-50 ໜາ້. 
9. ຄວນແຍກເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ອອກຈາກແຜນທຸລະກດິ  
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10. ມກີານແປງ ຮູບພາບ, Graphic Schedule, Flowchart ສະແດງລາຍລະອຽດຕົ່ າງໆ 
ທີົ່ ປະກ ດໃນແຜນທຸລະກດິ ເພືົ່ ອໃຫຜູ້ອ້ົ່ ານເຂ າ້ໃຈໄດງ້ົ່ າຍໃນສົ່ ວນຂອງຂັນ້ຕອນຕົ່ າງໆ ເຊັົ່ ນ ລກັສະນະຂອງ
ຮູບສນິຄາ້, ຂະບວນການຫຼຂືັນ້ຕອນການຜະລດິ ເປນັຕ ນ້ 

11. ຄວນມຕີາຕະລາງ ແລະ ພາບສະແດງລາຍລະອຽດຕົ່ າງໆ ກົ່ ຽວກບັຂ ມູ້ນ ການປຽບທຽບທີົ່
ປະກ ດໃນແຜນທຸລະກດິ ເຊັົ່ ນ: ການສະແດງຍອດຂາຍໃນອະດດີ 

12. ຄວນກວດສອບລາຍລະອຽດໃນແຜນທຸລະກດິໃຫຄ້ ບຖວ້ນ 
13. ຄວນກວດສອບຕ ວອກັສອນ ຕ ວສະກ ດ ຄ າສບັໃນແຜນທຸລະກດິໃຫຖ້ກືຕອ້ງ 
14. ຄວນມລີາຍລະອຽດເພີົ່ ມເຕມີກົ່ ຽວກບັການອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັ ແລະ ສບັ

ທາງດາ້ນເຕກັນກິ ໃນກ ລະນທີີົ່ ເປນັສບັທີົ່  ມຄີວາມໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມໝາຍໃໝົ່ ທີົ່ ຍງັບ ົ່ ເປນັທີົ່ ແຜົ່
ຫຼາຍໃນທຸລະກດິ 

15. ຄວນກວດສອບສາລະສ າຄນັໃນແຜນທຸລະກດິທີົ່ ຖກືຕອ້ງ ໂດຍສະເພາະຕ ວເລກ ແລະ 
ສູດການຄດິໄລົ່ ຕົ່ າງໆ 

16. ຄວນມກີານແຈງ້ໃຫຜູ້ອ້ົ່ ານແຜນຮບັຊາບລົ່ ວງໜາ້ ໃນກ ລະນທີີົ່ ຕອ້ງການໃຫປ້ ກປດິໃນຂ ້
ມູນຂອງແຜນທຸລະກດິເປນັຄວາມລບັ ສະເພາະຜູກ້ົ່ ຽວຂອ້ງເທ ົ່ ານັນ້ ແລະ ໃນກ ລະນຂີ ແຜນທຸລະກດິຄ ື
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ຈດຸປະສ ງ: 
ເພືົ່ ອໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ 
1. ສະຫຸຼບ ແລະ ສງັລວມຫຍ ຂ້ອງທຸລະກດິ 
2. ອະທບິາຍແນວຄດິໃນການສາ້ງຕັງ້ຂອງທຸລະກດິ 

 
ເນືອ້ໃນ 
 
2.1 ສະຫຸຼບຫຍ ຂ້ອງທຸລະກດິ 

ເປນັການສະຫຸຼບລາຍລະອຽດ ທີົ່ ສ າຄນັທງັໝ ດໃນແຜນທຸລະກດິ ເຊິົ່ ງຈະເປນັການສະແດງສະ 
ເພາະລາຍລະອຽດຫ ວຂ ສ້ະເພາະ ສົ່ ວນເນືອ້ໃນທີົ່ ສ າຄນັຄ:ື ການບ ລຫິານຈດັການ, ແຜນການຕະຫຼາດ, ແຜນ 
ການຜະລດິ ແລະ ແຜນການເງນິ ສົ່ ວນເນືອ້ໃນ ຂອງບ ດສະຫຸຼບຜູບ້ ລຫິານນີ ້ຄວນມຄີວາມຍາວບ ົ່ ເກນີ 1 - 2 
ໜາ້ເຈຍ້ A4 ແລະ ສງັລວມໃນຕອນສຸດທາ້ຍພາຍຫຼງັ ຈາກການສາ້ງແຜນທຸລະກດິສ າເລດັເປນັທີົ່ ຮຽບຮອ້ຍ 
ໂດຍບ ດສະຫຸຼບການບ ລຫິານທີົ່ ດ ີຄວນມລີາຍລະອຽດຂ ມູ້ນດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ 

ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ແລະ ລາຍລະອຽດທ ົ່ ວໄປຂອງທຸລະກດິຂອງ ຊືົ່ ໂຄງການ / ບ ລສິດັ / ຫາ້ງຮຸນ້ສົ່ ວນ 
/ ກດິຈະການທີົ່ ຕັງ້ຂອງທຸລະກດິ, ແນວຄວາມຄດິການດ າເນນີທຸລະກດິ, ເຫດຜ ນໃນການເລອືກດ າເນນີທຸລະ
ກດິ, ເຫດຜ ນໃນການເລອືກຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ ເຊິົ່ ງສາມາດແກບ້ນັຫາຂອງລູກຄາ້ ໃຫ ້
ສອດຄົ່ ອງກບັສະພາບຕະຫຼາດ. 

ລູກຄາ້ເປ າ້ໝາຍຂອງທຸລະກດິທີົ່ ໄດກ້ ານ ດເຊັົ່ ນ: ເພດ, ອາຍຸ, ລາຍໄດຄ້ອບຄ ວ, ລະດບັການສ ກ
ສາ, ຄົ່ ານຍິ  ມສົ່ ວນຕ ວ ແລະ  ການຕດັສນິໃຈດວ້ຍຕ ນ້ເອງ. 

ກ ນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດ ວທິກີານ  ແລະ  ກ ານ ດໃນການສາ້ງຮູບແບບ, ຜະລດິຕະພນັສນິຄາ, 
ການບ ລກິານ. 

ການຕັງ້ລາຄາຂາຍ ຂອງສນິຄາ້ ຫຼ ືການບ ລກິານ ການເລອືກຊົ່ ອງທາງການຈດັຈ າໜົ່ າຍ  ສນິຄາ້ ຫຼ ື
ການບ ລກິານ, ເລອືກວທິກີານສ ົ່ ງເສມີການຕະຫຼາດ ຜະລດິຕະພນັໃນການບ ລກິານ.  

ແຜນການຜະລດິ ການບ ລຫິານ ລາຍລະອຽດທີົ່ ຕັງ້ໂຮງງານ,  ສະຖານທີົ່ ຈ າໜົ່ າຍ, ການຄາດຄະເນ
ກົ່ ຽວກບັຍອດການຜະລດິສນິຄາ້.  

ການບ ລຫິານຈດັການ ເປນັຮູບແບບໂຄງສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ  ແຜນການໃນອະນາຄ ດຂອງທຸລະ
ກດິ. 

ສະຫຸຼບທາງການເງນິ ການຄາດຄະເນຍອດຂາຍ, ລາຍຮບັ, ສະຫຸຼບຜ ນກ າໄລ ທາງການເງນິເຊັົ່ ນ: 
ໄລຍະເວລາຄນືທ ນ, ຈດຸກຸມ້ທ ນ (NPV, IRR) ເປນັຕ ນ້. 
 
 

ບ ດທ ີ2 
ສະເໜບີ ດສະຫຸຼບຫຍ ຂ້ອງທຸລະກດິ 



5 

 

2.2 ການສງັລວມຫຍ ຂ້ອງທຸລະກດິ 
ໃນການນ າສະເໜບີ ດສະຫຸຼບຫຍ ຂ້ອງແຜນທຸລະກດິ ເພືົ່ ອໃຫຮູ້ກ້ານເຄືົ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຈາກ

ໜົ່ ວຍງານ, ວ ງເງນິສນິເຊືົ່ ອ, ໃນການລ ງທ ນຕ ວຈງິ ຄວນມລີາຍລະອຽດຊດັເຈນ ເຊັົ່ ນ: ຈ ານວນເງນິທີົ່ ຈົ່ າຍ, 
ຈດຸປະສ ງຂອງການໃຊເ້ງນິຈາກທະນາຄານ, ສະຖາບນັການເງນິ ການຮບັປະກນັ, ໃນຜ ນຕອບແທນ ແລະ  
ເງ ືົ່ອນໄຂຕົ່ າງໆ  ໂດຍສະເພາະ ເນັນ້ຄວາມສ າຄນັໃຫຜູ້ອ້ົ່ ານພຈິາລະນາແຜນທຸລະກດິວົ່ າໄດມ້ກີານຂຽນແຜນ
ທຸລະກດິ ເພີົ່ ອເຮດັຫຍງັແທ ້

 
2.3 ແນວຄດິໃນການສາ້ງຕັງ້ຂອງທຸລະກດິ 

ເປນັການສະເໜລີາຍລະອຽດຂອງຄວາມເປນັມາໃນການສາ້ງໂຄງການ ໄດແ້ກົ່  ຊືົ່ ກດິຈະການເລີົ່ ມ
ຕ ນ້, ຜູເ້ລີົ່ ມກ ົ່ ຕັງ້, ປທີີົ່ ເລີົ່ ມກ ົ່ ຕັງ້, ແນວຄວາມຄດິ ຫຼ ື ເຫດຜ ນໃນການກ ົ່ ຕັງ້ກດິຈະການ ທ ນຈ ດທະບຽນ ຫຼ ື
ທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ ຂອງກດິຈະການ, ການເຕບີໂຕ ຂອງ ກດິຈະການ, ການປົ່ ຽນແປງຕົ່ າງໆ ທີົ່ ເກດີຂ ນ້ ລວມເຖງິຄ
ວາມສ າເລດັ ແລະ ອຸປະສກັ ໃນໄລຍະເວລາທີົ່ ຜົ່ ານມາ ຕະຫຼອດຮອດປະສ ບການ ຂອງ ຜູກ້ ົ່ ຕັງ້, ຜູຮ້ົ່ ວມລ ງ
ທ ນ, ທມິງານຜູບ້ ລຫິານ ລວມເຖງິປະສ ບການໃນຊົ່ ວງເວລາຂອງການດ າເນນີກດິຈະການກົ່ ອນໜາ້ນີ.້ 

ເປນັການສະແດງຜ ນງານການດ ານນີງານທີົ່ ຜົ່ ານມາຂອງທຸລະກດິ ເພືົ່ ອໃຫຮູ້ເ້ຖງິສະພາບການດ າ
ເນນີທຸລະກດິ ທີົ່ ຜົ່ ານມາວົ່ າມກີານເຕບີໂຕ ຫຼ ື ຫຸຼດລ ງ ມຜີ ນງານການດ າເນນີງານເປນັແນວໃດ ໂດຍໄດດ້ າ
ເນນີການມາກົ່ ອນໜາ້ນີ ້ຄວນສະແດງຜ ນການດ າເນນີງານທີົ່ ຜົ່ ານມາ ຢົ່ າງໜອ້ຍ 3 ປ ີແຕົ່ ໃນກ ລະນ ີ ເປນັທຸ
ລະກດິໃໝົ່ , ຫາກ ົ່ ປະກອບກດິຈະການມາບ ົ່ ທນັດ ນ ອາດສະແດງຜ ນ ໄດຮ້ບັໄລຍະທີົ່ ຜົ່ ານມາຫຼາ້ສຸດ ຖາ້ບ ົ່ ຈ າ
ເປນັຈະສະແດງລາຍລະອຽດຢູົ່ ໃນນີກ້ ົ່ ໄດ ້ອງິຕາມຄວາມເໝາະສ ມໃນແຕົ່ ກ ລະນ ີຫຼ ືອາດສະເໜຜີ ນງານການ
ດ າເນນີທຸລະກດິທີົ່ ຜົ່ ານມາ ແມົ່ ນເປນັລາຍລກັອກັສອນກ ຍງິເປນັການດເີຊັົ່ ນ: ລາຍໄດ,້ ກ າໄລສຸດທ,ິ ມູນຄົ່ າ
ຊບັສນິ, ໜີສ້ນິ, ເງນິລ ງທ ນ, ຜູຖ້ຫຸືນ້ ແລະ ມກີານເພີົ່ ມເຕມີໃນສົ່ ວນການປົ່ ຽນແປງໃນມູນຄົ່ າຂອງກດິຈະ
ການ. 
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ຈດຸປະສ ງ 

ເພືົ່ ອໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ: 
1. ຂຽນປະຫວດັນກັທຸລະກດິຕ ນເອງ 

 
ເນືອ້ໃນ 
 

3.1 ປະຫວດັຫຍ ຂ້ອງນກັທຸລະກດິ 
ທຸກໆທຸລະກດິຈະເກດີຂ ນ້ໄດກ້ ົ່ ຕອ້ງມແີນວຄດິສາກົ່ ອນ ທຸລະກດິທີົ່ ເກດີຂ ນ້ໄດກ້ ົ່ ເພາະບນັດາຜູ ້

ປະກອບກດິຈະການເຫນັໄດວ້ົ່ າ ຄ ນເຮ າຈ າຕອ້ງການຊືສ້ນິຄາ້ເຫຼ ົ່ ານັນ້ ແລະ ໃຊບ້ ລກິານໃດໜ ົ່ ງສາກົ່ ອນ ເວ
ລາທີົ່ ຄ ນ້ພ ບໂອກາດທາງທຸລະກດິ ທົ່ ານຈ າເປນັຈະຕອ້ງພດັທະນາແນວຄດິຂອງຕ ນເອງໃຫກ້າຍເປນັແນວຄດິ
ທາງທຸລະກດິ ໃນແຜນທຸລະກດິ, ເຮ າເອີນ້ວົ່ າ ແນວຄດິ 

ປະຫວດັຫຍ ຂ້ອງທຸລະກດິຄວນຈະເປນັຂ ມ້ນູທີົ່ ງົ່ າຍ ຕ ົ່ ການເຂ າ້ໃຈກບັການຂຽນຈະເປນັຮູບແບບ 
ຕາຕະລາງ ຫຼ ື ເອກະສານອາ້ງອງີ ເມືົ່ ອເບິົ່ ງຈາກຫຼາຍມູມມອງແລວ້ມນັກ ົ່ ຄາ້ຍຄກືບັຊວີະປະຫວດັສ າລບັທຸລະ
ກດິຂອງທົ່ ານນັນ້ເອງ 

 
ຮູບທ ີ2     ຄວາມເປນັຜູນ້ າ 
ແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາ: ກ ມສ ົ່ ງເສມີກະສກິ າ ແລະ ສະຫະກອນ (2016) 

ບ ດທ ີ3  
ການຂຽນປະຫວດັຫຍ ຂ້ອງນກັທຸລະກດິ 
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3.2 ແນວຄວາມຄດິຂອງນກັທຸລະກດິທີົ່ ຄວນຈະຮູ ້
 ສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານຫຍງັແດົ່  ທີົ່ ທຸລະກດິຂອງທົ່ ານຈະຂາຍ 
 ທົ່ ານຈະຂາຍໃຫໃ້ຜ, ຂາຍສນິຄາ້ຊະນດິໃດ 
 ຄວນເລອືກປດັໃຈທີົ່ ຈ າເປນັອນັໃດ, ຈະສາ້ງຄວາມເພິົ່ ງພ ໃຈໃຫແ້ກົ່ ລູກຄາ້ແບບໃດດ ີ
 

ຕ ວຢົ່ າງ:  ປະຫວດັຫຍ ຂ້ອງນກັທຸລະກດິ 
ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 
ຊືົ່ ຂອງທຸລະກດິ ເຂ າ້ຈີົ່ ແຊບຊອ້ຍ ນາງ ໄກົ່ ແກວ້ 

ທີົ່ ຢູົ່  ຮາ້ນຊບັພະສນິຄາ້, ຕ ກອາຄານ, ຮາ້ນທ ົ່ ວໄປ, ຕະຫຼາດ  
ບາ້ນ ໜອງດາ, ເມອືງ ສໂີຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານ 
ສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານຫຍງັແດົ່ ? ທີົ່ ໄດວ້າງແຜນວົ່ າຈະສະໜອງໃນທຸລະກດິຂອງທົ່ ານ? 
(ຈ ົ່ ງຂຽນໃຫພ້ ດກີບັຫວົ່ າງທີົ່ ໃຫໄ້ວ)້ 
ປະເພດ ຂອງຮາ້ນ ຮາ້ນ ເຂ າ້ຈີົ່  
ສນິຄາ້ ເຂ າ້ຈີົ່ ສາລ ີຂະໜາດກາງ 12 ແຜົ່ ນ ອ ບສ ດໃໝົ່ ທຸກເຊ າ້ 
ບ ລກິານ ມກີານຈດັສ ົ່ ງພາຍໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ຖາ້ຊືຈ້ ານວນຫຼາຍ 
ລູກຄາ້ 
ທົ່ ານຕອ້ງການດ ງດູດລູກຄາ້ປະ
ເພດໃດ ? 
ຈ ົ່ ງລະບຸຄຸນລກັສະນະທີົ່ ສ າຄນັ
ຂອງພວກເຂ າ (ເຊັົ່ ນ: ອາຍຸ, ເພດ 
ແລະ ລາຍຮບັ) ຫາກລາຍລະອຽດ
ເຈາະຈ ງຫຼາຍເທ ົ່ າໃດຍິົ່ ງເປນັການ
ດ.ີ 
 
 

ລູກຄາ້ຍົ່ ອຍ 
- ບນັດາ ພ ົ່  ແມົ່  ປະຊາຊ ນ ພາຍໃນບາ້ນເລອືກຊື ້ ເຂ າ້ຈີົ່  ປະຈ າ

ຈາກຮາ້ນຊບັພະສນິຄາ້ ຫຼ ືບ ົ່ ສະນັນ້ກ  ຕອ້ງເດນີທາງ ດວ້ຍໄລຍະທາງ 
15 ກມໄປຕະຫຼາດໜອງຈນັເພືົ່ ອຊືເ້ຂ າ້ຈ ີົ່  ໂດຍທ ົ່ ວໄປແລວ້ ທີົ່  ບາ້ນ 
ໜອງດາ ແມົ່ ເຮອືນທີົ່ ຊືເ້ຂ າ້ຈ ີົ່  ມາຮບັປະທານພາຍໃນຄອບຄ ວມລີາຍ
ຮບັສະເລົ່ ຍ 800,000 ກບີຕ ົ່ ເດອືນ ແລະ ງ  ບປະມານສະເລົ່ ຍສ າລບັ
ຄົ່ າອາຫານທງັໝ ດແມົ່ ນ 300,000 - 350,000 ກບີຕ ົ່ ເດອືນ 

ລູກຄາ້ຂາຍສ ົ່ ງ 
-  ແມົ່ ຄາ້ຊາວຂາຍຕາມທອ້ງຕະຫຼາດໃນ ບາ້ນ ໜອງດາ ປດັຈຸ

ບນັແມົ່ ນຊືເ້ຂ າ້ຈ ີົ່  ຈາກຮາ້ນຊບັພະສນິຄາ້ ແລະ ຈາກບາ້ນອືົ່ ນໆ ມາ
ຂາຍຕ ົ່  ມຫີາ້ງຂາຍອາຫານຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກະບ ົ່ ມຮີາ້ນອາຫານຢູົ່
ທ ົ່ ວບາ້ນ ພລດິາ ທີົ່ ໃຊເ້ຂ າ້ໜ ມປງັເປນັສົ່ ວນປະສ ມໃນສນິຄາ້ຂອງຕ ນ 
ຕ ວຢາງ: ມເີຂ າ້ຈີົ່ ຍດັໄສ ້ ຫຼ ືບ ົ່  ດັົ່ ງນັນ້ ກ ົ່ ມກີານຫຸມ້ຫ ົ່ ໃໝົ່ ແລວ້ຂາຍ
ໃນລາຄາທີົ່ ສູງຂ ນ້ ລາຍຮບັສະເລົ່ ຍສ າລບັທຸລະກດິພາຍໃນທອ້ງຖິົ່ ນ
ແມົ່ ນ 1,200,000 - 1,500,000 ກບີຕ ົ່ ເດອືນ. 
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ຈດຸປະສ ງ 

ເພືົ່ ອໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ 
1. ອະທບິາຍລກັສະນະຂອງຜູປ້ະກອບກດິຈະການໃໝົ່  
2. ວເິຄາະຕະຫຼາດຂອງທຸລະກດິ  

  

ເນືອ້ໃນ  
 
4.1 ຜູປ້ະກອບກດິຈະການໃໝົ່  

ຜູປ້ະກອບກດິຈະການໃໝົ່ ຫຼາຍຄ ນ ມກັຈະພ ບພ ກ້ບັຂ ຜ້ດິພາດໃນເວລາພດັທະນາ  ທາງດາ້ນທຸ
ລະກດິຂອງຕ ນ້ເອງ  ເນືົ່ ອງຈາກທຸລະກດິຂອງຕ ນເປນັທຸລະກດິທີົ່ ເປດີໃໝົ່ , ຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງຂອງການນ າສະເໜສີນິ
ຄາ້ ແລະ ບ ລກິານໃໝົ່ ໆ  ຕອ້ງຂາຍໃນລາຄາທີົ່ ຖກືກວົ່ າ ແລະ ມຄຸີນນະພາບທີົ່ ດກີວົ່ າຄູົ່ ແຂົ່ ງໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອ
ຫາລູກຄາ້ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຊ້ືໃ້ນຊຸມຊ ນ ແຕົ່ ອາດຈະບ ົ່ ຈງິສະເໝໄີປ ແລະ ກ ົ່ ເປນັພຽງສ ມມຸດ
ຖານຂອງຕ ນເອງເທ ົ່ ານັນ້. ກົ່ ອນທີົ່ ຈະເປດີທຸລະກດິ ຫຼ ື ປບັປົ່ ຽນສິົ່ ງໃດໜ ົ່ ງ ຕ ົ່ ທຸລະກດິທີົ່ ກ າລງັດ າເນນີຢູົ່  
ເປນັສິົ່ ງສ າຄນັທີົ່ ຕອ້ງໝັນ້ໃຈວົ່ າມຈີດຸປະສ ງໃນຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານທີົ່ ເດັົ່ ນກວົ່ າຄູົ່ ແຂງທີົ່ ມ ີ

 
4.2 ການຕະຫາຼດ 

ການຕະຫຼາດປຽບເໝອືນທຸກສິົ່ ງຢົ່ າງໃຫທ້ົ່ ານຄ ນ້ຫາລູກຄາ້  ວົ່ າແມົ່ ນໃຜ ແລະ ສນິຄາ້ປະເພດໃດ
ທີົ່ ພວກເຂ າຈ າເປນັຕອ້ງໄດຊ້ື ້ແລະ ສນິຄາ້ປະເພດໃດທີົ່ ພວກເຂ າຕອ້ງການ ມນັແມົ່ ນວທິກີານໃນການສາ້ງ
ຄວາມເພິົ່ ງພ ໃຈໃຫແ້ກົ່ ລູກຄາ້ໃນຂະນະທີົ່ ທົ່ ານກ າລງັສາ້ງກ າໄລດວ້ຍ: 

 ການສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານທີົ່ ຈ າເປນັຕອ້ງໄດຊ້ື ້
 ການຕັງ້ລາຄາເພືົ່ ອໃຫລູ້ກຄາ້ເຕມັໃຈທີົ່ ຈະຈົ່ າຍ 
 ການຂາຍສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານ  
 ການແຈງ້ ແລະ ດ ງດູດລູກຄາ້ໃຫຊ້ືສ້ນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານຂອງທົ່ ານ 
ໃນພາກສົ່ ວນ ຂອງແຜນທຸລະກດິນີ ້ ຈະໄດຕ້ອ້ງວໄິຈຕະຫຼາດ ມນັເປນັສິົ່ ງທີົ່ ສ າຄນັທີົ່  ຕອ້ງຈ ດຈ າ

ວົ່ າຕະຫຼາດທີົ່ ຕອ້ງພຈິາລະນາແມົ່ ນ ຕະຫຼາດໃໝົ່ ທີົ່ ເປນັໄປໄດ ້ ບ ົ່ ແມົ່ ນຕະຫຼາດທີົ່ ທົ່ ານໄດໃ້ຫບ້ ລກິານແກົ່ ລູກ
ຄາ້ທີົ່ ມຢູີົ່ ນ ັນ້ແລວ້ ແຕົ່ ໃນທີົ່ ນີໝ້າຍເຖງິຄ ນທີົ່ ອາດຈະໄດມ້າເປນັລູກຄາ້ໃນວນັໃດວນັໜ ົ່ ງ ຕ ວຢົ່ າງທີົ່ ດກີ ົ່ ຄ ື
ຕອ້ງພຈິາລະນາຕະຫຼາດ ແມົ່ ຄາ້ຂາຍອາຫານໃນເຂດທອ້ງຖິົ່ ນນັນ້ ຕະຫຼາດ ຂອງແມົ່ ຄາ້ຊາວຂາຍ ບ ົ່ ໄດລ້ວມ
ສະເພາະແຕົ່ ຜູົ່ ຄ ນທີົ່ ຊືອ້າຫານໃນຕະຫຼາດນັນ້ປະຈ າ ແຕົ່ ຍງັລວມເຖງິທຸກໆຄ ນທີົ່ ອາໄສຢູົ່ ຕາມໄລຍະທາງທີົ່ ສາ
ມາດເດນີໄປມາ ຫຼ ືຂບັຂີົ່  ພາຫະນະມາສູົ່ ຕະຫຼາດ ກຸົ່ ມຄ ນເຫຼ ົ່ ານີແ້ມົ່ ນລູກຄາ້ໃໝົ່  

ບ ດທ ີ4 
ການວໄິຈຕະຫຼາດ (ວເິຄາະຕະຫຼາດ) ຂອງທຸລະກດິ 
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ດວ້ຍການໃຫຂ້ ມູ້ນນີ ້ ຜູອ້ົ່ ານທີົ່ ໄດອ້ົ່ ານແຜນທຸລະກດິຂອງທົ່ ານແລວ້ ຈະສາມາດຈ ດຈ າຍຸດທະ
ສາດໃນທຸລະກດິຂອງທົ່ ານໄດ ້ເຊິົ່ ງມນັໄດຖ້ກືອອກແບບມາເພືົ່ ອສາ້ງຈດຸແຂງ ແລະ ເອ າຊະນະທຸກຄວາມທາ້
ທາຍຕ ົ່ ທຸລະກດິຂອງທົ່ ານ 

 

 
ຮູບທ ີ3     ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ນ້ກົ່ ຽວກບັການຕະຫລາດ 
ແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາ:  ກ ມສ ົ່ ງເສມີກະສກິ າ ແລະ ສະຫະກອນ (2016) 
  
4.3 ຂ ມູ້ນຈ າເປນັຕ ົ່ ແຜນທຸລະກດິ 

 ລກັສະນະສ າຄນັຂອງຕະຫຼາດທຸລະກດິ 
 ລູກຄາ້ຫຼກັ  
 ຄູົ່ ແຂົ່ ງ  
 ຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ 
ຂັນ້ຕອນທ າອດິໃນການພດັທະນາແຜນການວເິຄາະຕະຫຼາດຄ:ື  ການເຮດັການວໄິຈຕະຫຼາດ ເພືົ່ ອ

ຮຽນຮູເ້ພີົ່ ມເຕມີກົ່ ຽວກບັລູກຄາ້ ແລະ ຄູົ່ ແຂົ່ ງ ຈາກການພດັທະນາແນວຄດິທາງທຸລະກດິ ທົ່ ານອາດຮູສ້ ກວົ່ າ
ຕ ນເອງຮູຫຼ້າຍພ ສ ມຄວນແລວ້ກົ່ ຽວກບັຕະຫຼາດ ແຕົ່ ຍິົ່ ງຮູຫຼ້າຍເທ ົ່ າໃດ ມນັຍິົ່ ງເປນັການດ ີແລະ ຈ າເປນັຕອ້ງ
ໄດຊ້ອກຫາຂ ມູ້ນເພີົ່ ມເຕມີຈາກແຫຼົ່ ງຕົ່ າງໆອກີ ນີແ້ມົ່ ນບາງຕ ວຢົ່ າງທີົ່ ຈະຊົ່ ວຍໃນການຄ ນ້ຄວາ້ເພີົ່ ມເຕມີກົ່ ຽວ
ກບັລູກຄາ້ ແລະ ຄູົ່ ແຂົ່ ງ ຈ  ົ່ ງລ ມກບັລູກຄາ້ໃໝົ່  ໂດຍຖາມພວກເຂ າວົ່ າ  

ຕ ວຢົ່ າງ: 
 ສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານຫຍງັແດົ່ ທີົ່ ພວກເຂ າຕອ້ງການຊື ້
 ພວກເຂ າຄດິແນວໃດກົ່ ຽວກບັຄູົ່ ແຂົ່ ງ  

 ສ ກສາທຸລະກດິຄູົ່ ແຂົ່ ງຂອງທົ່ ານ ໂດຍຊອກຫາຂ ມູ້ນກົ່ ຽວກບັ: 
 ສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານຂອງຄູົ່ ແຂົ່ ງ, ຍ ກຕ ວຢົ່ າງ: ຄຸນນະພາບ ແລະ ການອອກແບບ 



10 

 

 ສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານ ມມີູນຄົ່ າເທ ົ່ າໃດ 
 ວທິກີານດ ງດູດລູກຄາ້ໃຫມ້າຊືສ້ນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານດວ້ຍແບບໃດ 

 ສອບຖາມຈາກຜູສ້ະໜອງ ແລະ ຄູົ່ ຮົ່ ວມງານທາງທຸລະກດິ: 
 ສນິຄາ້ໃດແດົ່ ທີົ່ ຂາຍດໃີນທຸລະກດິ  
 ຜູສ້ະໜອງຄູົ່  ຄດິແບບໃດ ກົ່ ຽວກບັທຸລະກດິທົ່ ານ 
 ຜູສ້ະໜອງຄດິແນວໃດ ກົ່ ຽວກບັສນິຄາ້ຂອງຄູົ່ ແຂົ່ ງ  
ນອກນີໃ້ຫຊ້ອກຮູ ້ ອົ່ ານນ າໜງັສືົ່ ພມິ, ການໂຄສະນາສນິຄາ້, ແຜົ່ ນລາຍການສນິຄາ້ ແລະ ວາລະ

ສານອືົ່ ນໆ ເພືົ່ ອນ າເອ າຂ ມູ້ນ ແລະ ແນວຄດິຕົ່ າງໆມາປບັໃຊໃ້ນສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານ 
 

ຕ ວຢົ່ າງ:  ແຜນການວໄິຈຕະຫຼາດ 
ປະຫວດັຫຍ  ້

ຄວາມຕອ້ງການໃນ
ປະເພດສນິຄາ້ ແລະ ບ ລິ
ການຂອງທົ່ ານປດັຈບຸນັມີ
ການຂະຫຍາຍຕ ວໃນຂ ງ
ເຂດຂອງທົ່ ານບ ? 

ທຸລະກທິີົ່ ຄາ້ຍຄກືນັມີ
ຕ ວເລກເພີົ່ ມຂ ນ້ ບ ? 

ຄູົ່ ແຂົ່ ງຂອງທົ່ ານຂາຍ
ໃນລາຄາເທ ົ່ າໃດ? 

ເປນັອຸດສາຫະກ າຕາມ
ລະດູການບ ? 

 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂ າ້ຈີົ່ ເພີົ່ ມສູງຂ ນ້ ແລະ ເຂ າ້ໜ ມອ ບກ ົ່ ເພີົ່ ມສູງຂ ນ້ 

ເຊັົ່ ນດຽວກນັໃນ ບາ້ນ ພລລິາ ເນືົ່ ອງຈາກປະຊາກອນທີົ່ ເພີົ່ ມສູງຂ ນ້ ແລະ 
ຕ ວເລກຂອງນກັທົ່ ອງທົ່ ຽວຕົ່ າງຊາດ ທີົ່ ເຂ າ້ມາທົ່ ຽວຊ ມບາ້ນດັົ່ ງກົ່ າວເພີົ່ ມຂ ້
ນຕາມລະດູການ ໃນປດັຈບຸນັບ ົ່ ມຮີາ້ນເຂ າ້ຈີົ່ ເລຍີ ດັົ່ ງນັນ້ພ ົ່ ແມົ່ ປະຊາຊ ນ
ພາຍໃນບາ້ນ ແລະ ແມົ່ ຄາ້ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດຕອ້ງເດນີທາງໄປຊືສ້ນິຄາ້ດັົ່ ງ
ກົ່ າວຫົ່ າງຈາກ ບາ້ນ    ໜອງດາ (ສໂີຄດຕະບອງ) 15 ກມ ແລະ ບ ົ່ ສະນັນ້
ກ ົ່ ຕອ້ງຍອມຈົ່ າຍໃນລາຄາທີົ່ ສູງກວົ່ າເພືົ່ ອຊືສ້ນິຄາ້ນ າເຂ າ້ມາ 

ລູກຄາ້ຫຼກັ ຂອງທົ່ ານ 
ຈ ົ່ ງອະທບິາຍປະເພດລູກຄາ້
ທີົ່ ທົ່ ານວາງເປ າ້ໝາຍໄວ ້

ລູກຄາ້ລາຍຍົ່ ອຍ 
ປະຊາຊ ນພາຍໃນບາ້ນຜູທ້ີົ່ ມກັຊືເ້ຂ າ້ຈ ີົ່ ສ ດໃນຕອນເຊ າ້ຈາກພາຍໃນ

ທອ້ງຖິົ່ ນຂອງຕ ນເຕມັໃຈທີົ່ ຈະຈົ່ າຍ 15,000 – 25,000 ກບີຕ ົ່ ກອ້ນ 
ລູກຄາ້ຂາຍສ ົ່ ງ: 

ສະເພາະຜູຂ້າຍໃນຕະຫຼາດທອ້ງຖິົ່ ນທີົ່ ຫຸມ້ຫ ົ່  ເຂ າ້ຈ ີົ່  ແລະ ເຂ າ້ໜ ມອ ບ 
ໃໝົ່ ຈະຂາຍໃນລາຄາທີົ່ ສູງຂ ນ້ ລາຄາເຂ າ້ຈີົ່ ໃນລະຫວົ່ າງ 1,200,000 – 
1,500,000 ກບີຕ ົ່ ຖ ງ 

ການແຂົ່ ງຂນັ 
ທຸລະກດິປະເພດໃດທີົ່ ເປນັຄູົ່ ແຂົ່ ງຂອງທົ່ ານ? ຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອອົ່ ນຂອງເຂ າແມົ່ ນຫຍງັ? ຈ  ົ່ ງຄດິເຖງິ 

 ຊືົ່ ຂອງທຸລະກດິດັົ່ ງກົ່ າວ 
 ສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານ 
 ລາຄາ 
 ທີົ່ ຕັງ້ 



11 

 

ທົ່ ານຄວນລະບຸຄູົ່ ແຂົ່ ງຫຼກັ ເຊິົ່ ງຂ ນ້ຢູົ່ ກບັທຸລະກດິເຊິົ່ ງອາດຈະມຫຼີາຍຢົ່ າງ 
ຄູົ່ ແຂົ່ ງທ ີ1 ຮາ້ນຊບັພະສນິຄາ້ ໃນເມອືງ  

ເຂ າ້ຈີົ່ , ເຄກັ ແລະ ເຂ າ້ໜ ມອ ບອືົ່ ນໆ ທີົ່ ນ າເຂ າ້ເປນັສນິຄາ້ສ ດໃໝົ່  ວາງຂາຍ
ພຽງແຕົ່ ທຸກໆ 3 ວນັ ເທ ົ່ ານັນ້ ແລະ ເປດີ 24 ຊ ົ່ ວໂມງ 
ເຂ າ້ຈີົ່  = 20,000 - 35,000 ກບີຕ ົ່ ກອ້ນ 
ຕັງ້ຢູົ່ ໃຈກາງ ບາ້ນ ພລດິາ 
ຈດຸແຂງ 

 ທີົ່ ຕັງ້ສະດວກ ແລະ ເປດີຕະຫຼອດ 24 ຊ ົ່ ວໂມງ 
 ຮບັຈົ່ າຍຜົ່ ານບດັເຄຣດດິ 
 ຂາຍສນິຄາ້ຫຼາຍປະເພດທີົ່ ດ ງດູດລູກຄາ້ ເຊັົ່ ນ ຢາສູບ ແລະ ເຫຼ າ້ 
 ມກີານແຂົ່ ງຂນັລາຄາ ແລະ ສນິຄາ້ຊຸດໃຫຍົ່  

ຈດຸອົ່ ອນ 
 ສນິຄາ້ສ ດໃໝົ່ ຫາຍາກ 
 ບ ົ່ ມສີົ່ ວນຫຸຼດສ າລບັການຊືແ້ບບຂາຍສ ົ່ ງ 
 ການບ ລກິານລູກຄາ້ບ ົ່ ດ ີ

ຄູົ່ ແຂົ່ ງທ ີ2  ຮາ້ນຂາຍເຂ າ້ຈີົ່  ແອບພອນ  
 ຜະລດິ ເຂ າ້ຈີົ່ , ເຄກັ ແລະ ເຂ າ້ໜ ມປງັ 
 ຮບັສັົ່ ງທ າຈ ານວນຫຼາຍ 
 ສ ົ່ ງຟຣ ີໃນບາ້ນ ໜອງດາ ຖາ້ສັົ່ ງຫຼາຍກວົ່ າ 800,000 ກບີ 
 ລາຄາເຂ າ້ຈີົ່  = 25,000 - 40,000 ກບີຕ ົ່ ກອ້ນ 
 ຕັງ້ຢູົ່ ບາ້ນ ສະພານບູລ,ີ ຫົ່ າງຈາກ ບາ້ນ ໜອງດາ 15 ກມ 

ຈດຸແຂງ 
 ເຄກັມຄຸີນນະພາບດ ີແລະ ການຕ ກແຕົ່ ງທີົ່ ງ  ດງາມ 
 ເປນັທາງເລອືກທີົ່ ນຍິ  ມສ າລບັການສະຫຼອງພາຍໃນຄອບຄ ວ 
 ບ ລກິານສ ົ່ ງຟຣຖີາ້ສັົ່ ງຈ ານວນຫຼາຍ 

ຈດຸອົ່ ອນ 
 ລາຄາບ ົ່ ຕ ົ່ າພ ທີົ່ ຈະດ ງດູດລູກຄາ້ຈາກ ບາ້ນ ພລດິາ 
 ຮບັແຕົ່ ເງນິສ ດເທ ົ່ ານັນ້ 
 ມແີຕົ່ ຂາຍຍົ່ ອຍ ແລະ ບ ົ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ 

ຂອງແມົ່ ຄາ້ໃນຕະຫຼາດ 
ຄວາມຕອ້ງການ ລູກຄາ້ເຕມັໃຈທີົ່ ະຈົ່ າຍສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານຂອງຂອ້ຍໃນລາຄາ 25,000 

ກບີຕ ົ່ ກອ້ນ 
ລາຄາຂອງຄູົ່ ແຂົ່ ງ ສູງສຸດ: 40,000 ກບີຕ ົ່ ກອ້ນ ຈາກຮາ້ນຂາຍເຂ າ້ຈີົ່ ໃນບາ້ນໃກເ້ຮອືນຄຽງ 

ລາຄາຕ ົ່ າສຸດ: 20,000 ກບີຕ ົ່ ກອ້ນ ຈາກຮາ້ນຊບັພະສນິຄາ້ 
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ຈດຸປະສ ງ 

ເພືົ່ ອໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ 
2. ສາ້ງແຜນການຂາຍ ແລະ ການສ ົ່ ງເສມີການຂາຍ 

 
ເນືອ້ໃນ 
 
5.1 ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫາຼດ 
 ການຕະຫຼາດ ແມົ່ ນມຄີວາມສ າຄນັຂອງການເລີົ່ ມຕ ນ້ ແລະ ດ າເນນີກດິຈະການຂອງທຸລະກດິ 
ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ື ການບ ລກິານຂອງທົ່ ານຈະດຊີ ົ່ າໃດ, ຖາ້ຫາກບ ົ່ ວາງຕະຫຼາດໃນທາງທີົ່ ຖກືຕອ້ງ 
ຈະບ ົ່ ມໃີຜຊືສ້ນິຄາ້ນັນ້ ການວໄິຈຕະລາດ, ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ ຈະກ ານ ດສືົ່ ການໂຄສະນາໃຫລູ້ກ
ຄາ້ໄດຮູ້ຈ້ກັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລກິານ ຖາ້ຫາກລູກຄາ້ບ ົ່ ຮູຈ້ກັກົ່ ຽວກບັທຸລະກດິແລວ້ ຄວາມສ າເລດັ 
ຂອງທົ່ ານກ ົ່ ຈະມຂີດີຈ າກດັ ການຕະຫຼາດທີົ່ ດ ີ ມນັຈະຊົ່ ວຍໃຫລູ້ກຄາ້ເຂ າ້ໃຈວົ່ າເປນັຫຍງັ ຜະລດິຕະພນັ, 
ການບ ລກິານ ຈ ົ່ ງດກີວົ່ າ ແລະ  ມຄີວາມແຕກຕົ່ າງຈາກ ຄູົ່ ແຂົ່ ງ ຂອງທົ່ ານ ຄວນມ ີສອງຢົ່ າງນີ ້

 
ຮູບທ ີ4     ປດັໄຈພືນ້ຖານທີົ່ ສ າຄນັຂອງໂອກາດທາງທຸລະກດິ 
ແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາ:  ກ ມສ ົ່ ງເສມີກະສກິ າ ແລະ ສະຫະກອນ (2016) 

ບ ດທ ີ5 
ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ 

 



13 

 

5.2 ແຜນການຂາຍ ແລະ ການສ ົ່ ງເສມີການຂາຍ 
ແຜນການຂາຍ ແລະ ແຜນການສ ົ່ ງເສມີການຂາຍ ແມົ່ ນສອງແຜນທີົ່ ມຄີວາມແຕກຕົ່ າງກນັ ການ

ຕະຫຼາດ ແລະ ແຜນການຂາຍ ແມົ່ ນປ ກກະຕເິປນັຍຸດທະສາດໄລຍະສັນ້ ເພືົ່ ອແນໃສົ່ ເຮດັໃຫລູ້ກຄາ້ເປ າ້ໝາຍ
ເຮດັການຕດັສນິໃຈ ໃນການຊື ້ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລກິານ. 

ແຜນການຂາຍ ຈະລວມທງັສິົ່ ງຂອງຕົ່ າງໆ ທີົ່ ທຸລະກດິສາມາດສະເໜໃີຫລູ້ກຄາ້ ເປນັສິົ່ ງດ ງດູດໃຈ 
ເພືົ່ ອຊື ້ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລກິານ  

ຕ ວຢົ່ າງ: 
 ຊືສ້ນິຄາ້ສອງຢົ່ າງ ຮບັຟຣໜີ ົ່ ງຢົ່ າງ 
 ມສີົ່ ວນຫຸຼດລາຄາ ໃນເມືົ່ ອຜະລດິຕະພນັເປົ່ ເພ 

ແຜນການສ ົ່ ງເສມີການຂາຍ ແມົ່ ນເປນັຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ເພືົ່ ອດ ງດູດລູກຄາ້ເຂ າ້ຫາທຸລະກດິ 
ຂອງທົ່ ານ ແລະ ສາ້ງສາຍສ າພນັທີົ່ ດ ີ ແຜນການສ ົ່ ງເສມີການຂາຍ ແມົ່ ນເປນັສິົ່ ງທີົ່ ທົ່ ານສາມາດຊົ່ ວຍລູກຄາ້ 
ຮບັຮູທຸ້ລະກດິ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ ເພືົ່ ອສາ້ງພາບພ ດທີົ່ ດແີກົ່ ທຸລະກດິ ແລະ ເປນັສິົ່ ງດ ງດູດລູກຄາ້ຈາກຄູົ່
ແຂົ່ ງຂນັຂອງທົ່ ານ ຕ ວຢົ່ າງ: ເຮດັປາ້ຍໃຫຍົ່ ແບບຖາວອນ ເພືົ່ ອໂຄສະນາການບ ລກິານ ຫຼ ືຂ ມູ້ນຜະລດິຕະພນັ 

 

ຕ ວຢົ່ າງ:   ຍຸດທະສາດ ທາງການຕະຫຼາດ 
ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລກິານ 
ເນືອ້ໃນ ເຂ າ້ຈີົ່  
ຄຸນນະພາບ ອົ່ ອນໜຸມ້, ເປນັເຂ າ້ຈີົ່ ສ ດ 
ສສີນັ ສເີຂ າ້ຈີົ່ ສ ດ 
ຂະໜາດ ຖ ງຂະໜາດກາງ (12 ປົ່ ຽງ) 
ການຫຸມ້ຫ ົ່  ຖ ງຢາງ 
ຂ ໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂົ່ ງຂນັຜະລດິຕະພນັ 
ຫຼ ືການບ ລກິານ ຂອງເຮ າ ແຕກຕົ່ າງ ຫຼ ື
ດກີວົ່ າຂອງຄູົ່ ແຂົ່ ງຂນັແນວໃດ ? 

ຂອ້ຍຈະຈດັໃຫມ້ເີຂ າ້ຈີົ່ ສ ດທຸກມື ້ໃນເມືົ່ ອຄູົ່ ແຂງຂອງຂອ້ຍບ ົ່ ມ ີ
ເຂ າ້ຈ ີົ່ ສ ດໃໝົ່ . 

ລູກຄາ້ຍນິດຈີົ່ າຍເທ ົ່ າໃດ? ຖາ້ທົ່ ານມຄູີົ່
ແຂົ່ ງ, ຄດິວົ່ າລາຄາຂອງເຂ າເທ ົ່ າໃດ? 

20,000 – 40,000 ກບີຕ ົ່ ຖ ງ 

ລາຄາຂອງຄູົ່ ແຂົ່ ງ: ສູງ, ກາງ, ຕ ົ່ າ  
ລາຄາ ຂອງຂອ້ຍ 
ທົ່ ານສະເໜລີາຄາຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືການ
ບ ລກິານ ເທ ົ່ າໃດ? 

25,000 ກບີ 

ເຫດຜ ນທີົ່ ເລອືກໃນລາຄາດັົ່ ງກົ່ າວ ຂອ້ຍໄດຄ້ດິໄລົ່ ຕ ນ້ທ ນ ແລະ ລາຄາ ດັົ່ ງ ກົ່ າວ ຈະສາມາດເຮດັ
ໃຫຂ້ອ້ຍມກີ າໄລ ສ າລບັເຂ າ້ຈີົ່ ໃນແຕົ່ ລະຖ ງ ທີົ່ ຈະສູງກວົ່ າຕ ນ້
ທ ນໃນການຜະລດິ. ລາຄານີຈ້ະບ ົ່ ສູງຫຼາຍ ຫຼ ືຕ ົ່ າຫຼາຍ ທຽບໃສົ່
ລາຄາຄູົ່ ແຂົ່ ງ ແລະ ສິົ່ ງທີົ່ ໄດປ້ຽບ ຄກືານນ າເອ າເຂ າ້ຈີົ່ ສ ດໃນ
ບາ້ນ... ໃນແຕົ່ ລະວນັ 
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ຍຸດທະສາດການຂາຍ  
ທົ່ ານມແີຜນຈະຂາຍ ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລກິານ ແນວໃດ?  
ຄດິກົ່ ຽວກບັ: 

 ລູກຄາ້ ສາມາດຈົ່ າຍຄົ່ າ ຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືການບ ລກິານ ແນວໃດ? 
 ແຜນການຂາຍຈະດ ງດູດລູກຄາ້ກຸົ່ ມເປ າ້ໝາຍ ຫຼ ື ເພີົ່ ມຍອດຂາຍຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການ

ບ ລກິານແນວໃດ? 
 ແຜນການຂາຍຈະສາ້ງຄວາມຈ ງຮກັພກັດໃີຫລູ້ກຄາ້ແນວໃດ? 

ກດິຈະກ າການຂາຍ ລາຍລະອຽດ ເຫດຜ ນ 
ຂາຍເປນັເງນິສ ດ
ເທ ົ່ ານັນ້ 

ລາຍການສນິຄາ້ທງັໝ ດ
ຂາຍເປນັເງນິສ ດເທ ົ່ ານັນ້. 
ຈະບ ົ່ ຮບັການຊືຕ້ດິໜີ.້ 

ສິົ່ ງນີເ້ປນັການເຕອືນຂາ້ພະເຈ າ້ລກີລຽ້ງການໃຊຈ້ົ່ າຍ 
ທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ອນັນີມ້ນັເຮດັໃຫຂ້າ້ພະເຈ າ້
ຕດິຕາມກະແສເງນິສ ດຂອງທຸລະກດິງົ່າຍຂ ນ້ 
 

ຫຸຼດລາຄາ ສ າລບັ
ການຊືຈ້ ານວນ
ຫຼາຍ 

ຊື ້ເຂ າ້ຈີົ່  3 ກອ້ນ, ກອ້ນທີົ່  
4 ລາຄາເຄິົ່ ງຄົ່ າ 

ຂອ້ຍຕອ້ງການສ ົ່ ງເສມີໃຫລູ້ກຄາ້ ຊືຈ້ ານວນຫຼາຍ. 
ໃນການວໄິຈຕະຫຼາດຂອງຂອ້ຍເຫນັວົ່ າ ລູກຄາ້ຍົ່ ອຍ
ທງັໝ ດ ຈະຊື ້2 ຫຼ ື3 ກອ້ນ ໃນທຸກໆ 2-3 ວນັ. 
ລູກຄາ້ຂາຍຍ ກ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາການຂາຍ
ຈ ານວນຫຼາຍ 
 

ຫຸຼດລາຄາ ລາ້ງສາງ 
 
 

ຫຸຼດລາຄາເຂ າ້ຈີົ່  ທງັໝ ດ 
50 % ລະຫວົ່ າງ 5 ໂມງ
ແລງ ຫາ ເວລາປດິ (5:30- 
6: 00 ໂມງ) 

ສິົ່ ງນີມ້ນັຈະຊົ່ ວຍໃຫຂ້າ້ພະເຈ າ້ລາ້ງສະຕ໊ອກໃນທຸກມື ້
ດັົ່ ງນັນ້ຍງັເປນັການຮກັສາຊືົ່ ສຽງສ າລບັການຈດັຫາໃຫ ້
ມເີຂ າ້ຈີົ່ ສ ດ 

ຫຸຼດລາຄາໃຫ ້
ນກັຮຽນ 

ຫຸຼດລາຄາ 10 % ໃຫແ້ກົ່
ນກັຮຽນໃນຊຸດນກັຮຽນ 

ນກັຮຽນຫຼາຍຄ ນໄດຮ້ບັເງນິຈ ານວນໜອ້ຍ ເພືົ່ ອຊື ້
ອາຫານຫວົ່ າງຫຼງັເລກີຮຽນ. ການສະເໜຫຸຼີດລາຄານີ ້
ເປນັການດ ງດູດໃຫເ້ຂ າເຈ  າ້ມາຊືນ້ າຮາ້ນຂອ້ຍ. ພ ົ່ ແມົ່
ເຂ າເຈ  າ້ ຍງັຈະບອກໃຫເ້ຂ າຊືເ້ພືົ່ ອຄອບຄ ວພອ້ມ 
 

ການສ ົ່ ງເສມີການຕະຫຼາດ 
ທົ່ ານຈະວາງແຜນດ ງດູດລູກຄາ້ແນວໃດ? 
ຄດິກົ່ ຽວກບັ: 

 ລູກຄາ້ຈະຊອກຫາ ຫຼ ືຕດິຕ ົ່ ທົ່ ານແນວໃດ? 
 ທົ່ ານສາມາດຕດິຕ ົ່ ພ ວພນັກບັທຸລະກດິອືົ່ ນໃນຂ ງເຂດນີແ້ນວໃດ? 

 
ສະຖານທີົ່  
ສະຖານທີົ່  ແມົ່ ນ: ເຊ ົ່ າ   ເປນັຂອງຕ ນເອງ  ສາ້ງຂ ນ້ໃໝົ່     ອືົ່ ນໆ (ລະບຸ……………..) 



15 

 

ສະຖານທີົ່ ຂອງທຸລະກດິ 
ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ສ້ະຖານທີົ່
ທຸລະກດິຂອງທົ່ ານ ຈະຕັງ້ຢູົ່ ໃສ? 
ບ ົ່ ແມົ່ ນ ພຽງແຕົ່ ບອກທີົ່ ຢູົ່ ເທ ົ່ ານັນ້ 

ຂາ້ພະເຈ າ້ ຈະເຊ ົ່ າຫອ້ງຈາກ ຮາ້ນອາຫານຂອງລຸງ ໃນຕະຫຼາດທອ້ງ
ຖິົ່ ນ ມນັເປນັສະຖານທີົ່ ສະດວກທີົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ໃນຕະຫຼາດຂອງບາ້ນ ທີົ່ ລູກຄາ້
ຂອງຂອ້ຍ ໄປຊືອ້າຫານ ມນັເຂ າ້ຫາງົ່າຍ ແລະ ຄົ່ າເຊ ົ່ າໃນລາຄາຖກື 
ຈາກລຸງຂອງຂອ້ຍ 

ສິົ່ ງພສູິດ: 
ເປນັຫຍງັທົ່ ານຈ ົ່ ງເລອືກສະຖານ
ທີົ່ ແຫົ່ ງນີ?້ ມນັມຂີ ໄ້ດປ້ຽບແນວ
ໃດ ແລະ ມຂີ  ້ຫຸງ້ຍາກຫຍງັແດົ່ ? 

ສະຖານທີົ່ ຈະຖກືກວົ່ າ ເພາະວົ່ າຂາ້ພະເຈ າ້ເຊ ົ່ າຈາກລຸງ ຮາ້ນຄາ້ຂອງ
ຂອ້ຍແມົ່ ນຢູົ່ ທາງຫຼງັຕະຫຼາດ ເຊິົ່ ງອາດຈະບ ົ່ ມຄີ ນຫຼາຍມາຍົ່ າງຜົ່ ານ. 
 

ກດິຈະກ າສ ົ່ ງເສມີການຕະຫຼາດ ລາຍລະອຽດ ເຫດຜ ນ ສ າລບັກດິຈະກ າ 
ຈດັສ ົ່ ງເຖງິທີົ່ ໃຫລ້າ້  ຈດັສ ົ່ ງກົ່ ອນ 9:00 ໃນມື ້

ນ ັນ້ ຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັການສັົ່ ງ
ຊື ້ພຽງແຕົ່ ໃນເຂດ ບາ້ນ ກ 
ແລະ ການສັົ່ ງຊື ້ ເກນີ 
150,000 ກບີ ຈດັສ ົ່ ງໃສົ່
ຖ ງຢາງໂດຍລ ດຈກັ  

ການຈດັສ ົ່ ງ ສາມາດເຮດັໄດໃ້ນການສັົ່ ງ
ຊືລ້າຍໜອ້ຍກວົ່ າຄູົ່ ແຂົ່ ງຈດັໃຫ ້ ແລະ 
ເຂ າ້ຈີົ່ ຈະຍງັສ ດຢູົ່ ໃນລະຫວົ່ າງການສ ົ່ ງ
ມອບ 

ກະດານຂົ່ າວ. ຕດິປະກາດໃສົ່ ກະດານຂົ່ າວ 
ອອ້ມເຂດຕະຫຼາດ ໃຫຮູ້ ້
ເຖງິສະຖານທີົ່  ແລະ 
ຜະລດິຕະພນັ 

ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າເປນັທຸລະກດິໃໝົ່  ຂອ້ຍ
ຕອ້ງການໃຫ ້ ຜູຄ້  ນໄດຮູ້ວ້ົ່ າມຮີາ້ນຄາ້  
ໃໝົ່ ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ມແີນວຄດິຈະ
ແຈງ້ວົ່ າພວກເຮ າຂາຍຫຍງັ 

ນາມບດັ. ເຮດັນາມບດັ ທີົ່ ບອກຊືົ່
ທຸລະກດິ, ຊືົ່  ແລະ ຂ ມູ້ນ
ຕດິຕ ົ່ ພ ວພນັ.  

ສາມາດແຈກຫໃຫລູ້ກຄາ້ທີົ່ ສ ນໃຈສັົ່ ງຊື ້
ຫຼ ືແນະນ າຮາ້ນໃຫຜູ້ອ້ືົ່ ນຮູ ້

ການຫຸມ້ຫ ົ່ ຜະລດິຕະພນັ ສາ້ງເຄືົ່ ອງໝາຍທີົ່ ດ ງດູດ, 
ໃສົ່ ເບໂີທລະສບັໃສົ່ ໃນ
ສະຫຼາກເຂ າ້ຈີົ່  

ຂອ້ຍຕອ້ງການໃຫລູ້ກຄາ້ຮູຈ້ກັເຄືົ່ ອງ 
ໝາຍ ແລະ ກາສນິຄາ້ ໃນເວລາ ພ ົ່ ຄາ້
ຂາຍຍ ກ ຂາຍຜະລດິຕະພນັຂອງຂອ້ຍ 
ແລະ ໃຫເ້ຂ າພຈິາລະນາມາຊືໂ້ດຍກ ງ
ຈາກຂອ້ຍ ນອກນັນ້, ຂອ້ຍຕອ້ງການ
ໃຫຜູ້ຄ້ ນໄດຮູ້ວ້ົ່ າຜະລດິຕະພນັ ຂອງ
ຂອ້ຍແມົ່ ນສ ດທີົ່ ສຸດ 

ຄູົ່ ຮົ່ ວມງານ ຮົ່ ວມກບັຕະຫຼາດທີົ່ ລຸງຂາຍ
ອາຫານ ທີົ່ ເປນັທີົ່ ຮູຈ້ກັກນັ
ດ ີແລະ ມລູີກຄາ້ຫຼາຍຄ ນ 

ການຮົ່ ວມຮາ້ນກບັລຸງໃນຕະຫຼາດ ຂາ້ 
ພະເຈ າ້ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກຊືົ່ ສຽງ
ຂອງລາວ (ເປນັການປະຢດັຕ ນ້ທ ນ) 

ໃຫລ້າງວນັແກົ່ ລູກຄາ້ເກ ົ່ າ ບດັແລກຊື ້ ຈະໄດແ້ຈກໃຫ ້
ລູກຄາ້ທີົ່ ເກ  ົ່ າ 1 ກອ້ນ ໃນ
ທຸກໆ 10 ຄັງ້ ທີົ່ ມາຊື ້

ຂອ້ຍຕອ້ງການໃຫລ້າງວນັແກົ່ ລູກຄາ້ ທີົ່
ຈ  ງຮກັພກັດ ີ ແລະ ເປນັການສະໜບັ
ສະໜນູໃຫຊ້ືຈ້ ານວນຫຼາຍ 
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ຈດຸປະສ ງ 

ເພືົ່ ອໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ 
1. ສາ້ງແຜນບ ລຫິານ ແລະ ຈດັການ 
2. ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນທີົ່ ມຄີວາມຈ າເປນັຕອ້ງມໃີນແຜນທຸລະກດິ 

 
ເນືອ້ໃນ 
 
6.1 ແຜນບ ລຫິານ ແລະ ຈດັການ 
 ໃນເວລາທີົ່ ທົ່ ານເລີົ່ ມຕ ນ້ເປດີທຸລະກດິໃໝົ່  ອາດຈະບ ົ່ ມເີວລາພ  ຫຼ ືທກັສະ ທີົ່ ຈະເຮດັວຽກທງັໝ ດ
ດວ້ຍທົ່ ານເອງ ຈ າເປນັຈະຕອ້ງຮບັພະນກັງານມາເຮດັວຽກຊົ່ ວຍໃນທຸລະກດິທົ່ ານ ຖາ້ຈະຈາ້ງພະນກັງານ ຈ າ
ເປນັຕອ້ງຮູຈ້ກັບ ລຫິານເຂ າເຈ  າ້. ຕອ້ງວາງຈດຸປະສ ງສ າລບັພະນກັງານ, ສະໜບັສະໜນູ, ແນະນ າ ແລະ ຈົ່ າຍ
ເງນິໃຫເ້ຂ າເຈ  າ້ ທົ່ ານຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຕະຫຼາດແຮງງານ 

ໃນເວລາ ການຕດັສນິໃຈຈາ້ງກ າມະກອນ, ສິົ່ ງສ າຄນັຕອ້ງຮູວ້ົ່ າສມີແືນວໃດທີົ່ ຕອ້ງການ ກ າມະກອນ
ທີົ່ ບ ົ່ ມສີມີ ືກ ົ່ ອາດບ ົ່ ເໝາະສ ມກບັບາງວຽກ ແຕົ່ ບາງວຽກພດັຈ າເປນັຕອ້ງມທີກັສະພເິສດ. ບາງຄັງ້ກ ອາດແມົ່ ນ
ສະມາຊກິຄອບຄ ວເຮດັບາງວຽກ ສິົ່ ງນີເ້ປນັສິົ່ ງທ າມະດາ ແລະ ເຮດັໄດດ້ຢູີົ່ ເລືອ້ຍໆ ແຕົ່ ຕອ້ງຮູວ້ົ່ າສະມາຊກິ
ຄອບຄ ວນັນ້ຕອ້ງແມົ່ ນຜູທ້ີົ່ ມທີກັສະ ແຕົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນວົ່ າເຂ າເປນັສະມາຊກິຄອບຄ ວ 
  
6.2 ຂ ມູ້ນທີົ່ ມຄີວາມຈ າເປນັຕອ້ງມໃີນແຜນທຸລະກດິ 

 ບ ດບາດຜູບ້ ລຫິານ 
 ພະນກັງານ 
 ຈດຸແຂງ ຂອງຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານ 
 ຈດຸອົ່ ອນ ແລະ ສິົ່ ງທາ້ທາຍ ຂອງຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານ 
 ການລ ງທ ນ ຂອງເຈ າ້ຂອງໃນທຸລະກດິ 
 ທີົ່ ປ ກສາ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ 

 
 
 
 
 
 

ບ ດທ ີ6  
ແຜນບ ລຫິານຈດັການ 
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ຕ ວຢົ່ າງ:  ແຜນບ ລຫິານຈດັການ 
ຕ າແໜົ່ ງ ໜາ້ວຽກ 

 
ທກັສະ ແລະ ປະສ ບ
ການທີົ່ ຕອ້ງການ 

ເຮດັໂດຍ 

ຜູບ້ ລຫິານເຕມັເວລາ 
 
 

- ຮບັສະໝກັ, ຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ບ ລ ິ
ຫານຈດັການພະນກັງານ 

- ບ ລຫິານການເງນິ (ບນັຊ)ີ 
- ສັົ່ ງຊື ້ວດັຖຸດບິ ແລະ ອຸປະກອນ 
- ບ ລກິານລູກຄາ້ (ຂາຍ, ຮບັການສັົ່ ງຊື)້ 
- ເຮດັເຂ າ້ຈີົ່ , ເຄກັ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ
ອືົ່ ນໆ 

- ຮູຈ້ກັວຽກການ
ເງນິ 

- ທກັສະບ ລຫິານ
ທຸລະກດິ 

- ທກັສະການເຮດັ
ເຂ າ້ຈີົ່   

ນາງ  
ໄກົ່ ແກວ້  

ຜູເ້ຮດັເຂ າ້ຈີົ່ ຊ ົ່ ວຄາວ 
 

- ເຮດັເຂ າ້ຈີົ່ , ເຄກັ  
- ອະນາໄມເຮອືນຄ ວ ແລະ ອຸປະກອນ 
- ສ ົ່ ງສນິຄາ້ໃນກ ລະນ ີ ສັົ່ ງຊືຈ້ ານວນຫຼາຍ 

(ແລວ້ແຕົ່ ກ ລະນ)ີ 

- ທກັສະການເຮດັ
ເຂ າ້ຈີົ່  ແລະ ບາງ
ປະສ ບການທີົ່ ຊ າ 
ນານງານ 

1 ຄ ນ 

ທີົ່ ປ ກສາທຸລະກດິ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ 
ບນັຊລີາຍຊືົ່  ຫຼ ືການສະໜບັສະໜນູ ແບບມອືາຊບີ ທີົ່ ທົ່ ານວາງແຜນຈະໃຊ ້
ຈ ົ່ ງຄດິກົ່ ຽວກບັ: ຜູປ້ ກສາ, ນກັກ ດໝາຍ, ນກັບນັຊ,ີ ນກັປະກນັໄພ 

ຜູສ້ະໜອງ ບ ດບາດ ການສະໜບັສະໜນູ 
ລຸງຄ າ ແນະນ າ ແລະ ສ າພນັທຸລະກດິ  - ໃຫຄ້ າແນະນ າ ແລະ ປ ກສາ ການ 

ເລີົ່ ມຕ ນ້ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ 
- ສະເໜລູີກຄາ້ 
- ແບົ່ ງຄົ່ າເຊ ົ່ າສະຖານທີົ່  ແລະ ຄົ່ າໂຄ 
ສະນາ 

ທະນາຄານ BCEL ບ ລກິານທະນາຄານ - ຮກັສາບນັຊ ີ
- ຈົ່ າຍຄົ່ າດອກເບຽ້ 
- ປົ່ ຽນເງນິ 

ຮາ້ນຂາຍເຄືົ່ ອງຍົ່ ອຍ ຜູສ້ະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືົ່ ອງ 
ປຸງ 

- ຮບັ ແລະ ສ ົ່ ງການສັົ່ ງຊື ້ສ າລບັ
ເຄືົ່ ອງປຸງ 
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ຈດຸປະສ ງ: 
ເພືົ່ ອໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ 
1. ຄດິໄລົ່ ການຄາດຄະເນກ າໄລ ແລະ ຂາດທນື 
2. ອະທບິາຍການກ ານ ດຄົ່ າສະເລົ່ ຍຕ ນ້ທນືຂາຍ 
3. ອະທບິາຍການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ 

 
ເນືອ້ໃນ 
 
7.1 ດາ້ນການເງນິ 

ການຄາດຄະເນ ບອກໃຫທ້ົ່ ານຮູວ້ົ່ າ ແມົ່ ນຫຍງັທີົ່ ທົ່ ານຢາກໃຫເ້ກດີຂ ນ້ໃນອະນາຄ ດ ແຜນການ
ເງນິ ໄດຄ້າດຄະເນຕ ນ້ທ ນທຸລະກດິ ແລະ ບອກຈ ານວນເງນິທ ນທີົ່ ທົ່ ານຕອ້ງການຈະແຈງ້, ຄາດຄະເນການ
ສາ້ງແຜນກ າໄລ ແລະ ແຜນກະແສເງນິສ ດ ຈ ານວນກ າໄລຂອງກດິກ າຈະສາ້ງຂ ນ້ນັນ້ ຈະໄດຜ້ ນຕອບແທນ
ຫຼາຍປານໃດ ໃນອະນາຄ ດຂອງທຸລະກດິທົ່ ານ ຖາ້ຫາກວົ່ າມແີຜນທີົ່ ຈະກູ ້ ມນັຍງັເປນັການຊົ່ ວຍໃຫໝ້ັນ້ໃຈ 
ທີົ່ ຈະພະຍາຍາມກູຢ້ມືເງນິມາລ ງທ ນໃສົ່ ທຸລະກດິ ໄດ ້ ຂ ມູ້ນດັົ່ ງກົ່ າວນີ ້ ຍງັເຮດັໃຫຜູ້ອ້ົ່ ານໄດເ້ຂ າ້ໃຈວົ່ າທົ່ ານ
ເຮດັແຜນທຸລະກດິລະອຽດຊດັເຈນດ ີແລະ ກະກຽມພອ້ມ. 

 
ຮູບທ ີ5     ການວາງແຜນດາ້ນການເງນິ 
ແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາ:  ກ ມສ ົ່ ງເສມີກະສກິ າ ແລະ ສະຫະກອນ (2016) 

ບ ດທ ີ7  
ແຜນການເງນິ 
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ຂ ມູ້ນທີົ່  ມຄີວາມຈ າເປນັຕອ້ງມໃີນແຜນທຸລະກດິ:  
 ເງນິທ ນກ ົ່ ຕັງ້ ສ າລບັ ຊບັສນິ ແລະ ການໃຊຈ້ົ່ າຍອືົ່ ນໆ 
 ການຄາດຄະເນກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ 
 ແຜນຄາດຄະເນກະແສເງນິສ ດ  

 
7.2 ທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ 

ການເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ ແມົ່ ນຕອ້ງໃຊທ້ ນ ກະທັງ້ກົ່ ອນເປດີກດິຈະການ ທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ແມົ່ ນທ ນເພືົ່ ອ
ໃຊຈ້ົ່ າຍກົ່ ອນການດ າເນນີງານ ໃນພາກທ າອດິຂອງແຜນການເງນິທີົ່ ຈ າເປນັຕອ້ງເອ າໃຈໃສົ່  ສ າລບັເຈ າ້ຂອງ
ທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ເຈ  າ້ຂອງທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ໄດມ້ກີານຄດິໄລົ່ ຕ ນ້ທ ນປົ່ ຽນແປງ ແລະ ຕ ນ້
ທ ນບ ົ່ ປົ່ ຽນແປງ ແລະ ແຜນຄາດຄະເນຍອດຂາຍປະຈ າເດອືນ ແລະ ແຜນການຜະລດິ ທີົ່ ຈ າເປນັ. ຈາກຂ ມູ້ນ
ດັົ່ ງກົ່ າວນີ,້ ສາມາດກ ານ ດວົ່ າ ທົ່ ານຈ າເປນັຕອ້ງມເີງນິເທ ົ່ າໃດ ເພືົ່ ອໃຫທຸ້ລະກດິ ສາມາດເລີົ່ ມຕ ນ້ສາ້ງກ າໄລ. 
ຖາ້ວົ່ າບ ົ່ ມເີງນິພຽງພ  ເພືົ່ ອເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິແລວ້ ອາດຈ າເປນັຕອ້ງຈົ່ າຍຄນືໃນແຜນທຸລະກດິຂອງທົ່ ານ ແລະ 
ການກູຢ້ມືເງນິກ ເຊັົ່ ນດຽວກນັ ກົ່ ອນອືົ່ ນໝ ດທີົ່ ທົ່ ານຮູຄ້ວາມຕອ້ງການທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ ໃນກດິຈະກ າທີົ່ ຈະຜະລດິ
ເປນັສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານອືົ່ ນໆ 

 
ຮູບທ ີ6     ການເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ 
 
7.3 ປະເພດຂອງທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ 

ສາມາດແບົ່ ງອອກເປນັ 2 ປະເພດ: 
ຊບັສນິ: ຊບັສນິອນັໃດທີົ່ ທົ່ ານເປນັເຈ າ້ຂອງ ແລະ ຈ າເປນັ ສາມາດນ າໃຊໃ້ນໄລຍະຍາວ ໄດ ້ຊບັສນິ 

ສາມາດຂາຍອອກ ໃນລະຫວົ່ າງເວລາທີົ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໄດ,້ ສາມາດນ າໃຊເ້ປນັຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ສ າລບັກູ ້
ຢມືເງນີ ຊບັສນິທງັໝ ດແມົ່ ນນບັທງັສິົ່ ງໄດຈ້ດັຊື ້ແລະ ສິົ່ ງທີົ່ ມໃີນຕອນເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ ນບັວົ່ າເປນັຊບັສນິ. 
ປະເພດຊບັສນິເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ ລວມມຊີບັສນິສງັຫາລມິະຊບັ, ອຸປະກອນ, ເຄືົ່ ອງເຟນີເີຈ ີແລະ ວດັຖຸດບິ. 
ເງນິສ ດໃນມ ືໃນເວລາທຸລະກດິເລີົ່ ມເປດີກ ົ່ ສາມາດພຈິາລະນາ ເປນັຊບັສນິ 

ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ: ຄົ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄົ່ າບ ລກິານ ທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດຂາຍໄດໃ້ນຕາມທີົ່ ຫຼງັ ແຕົ່ ທົ່ ານຈ າເປນັຕອ້ງ
ໄດໃ້ຊຈ້ົ່ າຍເງນິ ໃນຕອນເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ ກົ່ ອນທີົ່ ຈະມກີານສາ້ງລາຍຮບັ. ຍ ກຕ ວຢົ່ າງ ຄົ່ າທ ານຽມໃນ
ອະນຸຍາດ, ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍການກູຢ້ມື, ການຕດິຕັງ້ອຸປະກອນຮບັໃຊ,້ ກາໝາຍ ແລະ ການອອກແບບຫຸມ້ຫ ົ່  

ຄດິ ໄລ ຕ ນ້ ທ ນ ທຸລະ ກດິ  

ຄາດ ຄະ ເນຍອດຂາຍປະຈ າ ເດອືນ ແລະ ແຜນການຜະລດິ ທີົ່ ຈ າ ເປນັ 

ຄດິ ໄລົ່  ທ ນ ເລີົ່  ມຕ ນ້ ທຸລະ ກດິ 
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ໃນຕາຕະລາງລຸົ່ ມນີແ້ມົ່ ນຕ ນ້ທ ນ ຂອງທຸລະກດິ ເຂ າ້ຈີົ່  ນາງ ໄກົ່ ແກວ້ ທຸກໆທຸລະກດິອາດມຄີວາມ
ແຕກຕົ່ າງກນັ ດັົ່ ງນັນ້, ເມືົ່ ອເວ າ້ເຖງິແຜນການເງນິອາດມອີນັເພີົ່ ມເຕມີ, ແຕກຕົ່ າງກນັໃນຕ ນ້ທ ນ. ທົ່ ານຈ າເປນັ
ຕອ້ງດດັປບັຕາຕະລາງໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຕ ວຈງິ ຂອງທຸລະກດິ 
 
ຕ ວຢົ່ າງ:  ແຜນການເງນິ 
ຕ ນ້ທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ 

ຊບັສນິ ເນືອ້ໃນ ຕ ນ້ທ ນຕ ົ່ ຫ ວໜົ່ ວຍ ລວມ 
ອຸປະກອນ 
 

ມດີ x1  
ຊາມ x 1 
ເຄືົ່ ອງປະສ ມ x 1 
ບົ່ ວງໄມ ້x 1 
ຊາມແຊົ່ ເຂ າ້ຈີົ່  x 3 
ເຕ າອ ບ x 1 

145,000 
96,000 

290,000 
25,000 
55,000 

550,000 

145,000 
96,000 

290,000 
25,000 
55,000 

550,000 
ອາຄານ/ສະຖານທີົ່ /ລ ຍູ້ ້
 

(ຈະຢມືຈາກລຸງ ແລະ ນ າໃຊ ້
ເຮອືນຄ ວຂອງຂາ້ພະເຈ າ້ເອງບ ົ່ ຈ າ
ເປນັຕອ້ງຊື)້ 

- - 

ເງນິສ ດໃນມ ື
 

ສ າລບັ ການຈດັຊືກ້ ລະນບີງັເອນີ 
ແລະ ເງນິທອນລູກຄາ້ 

800,000 800,000 

ລ ດ ບ ົ່ ມ ີ - - 
ການສະໜອງ ແລະ 
ວດັຖຸດບິ 

ຍດິສ x 3 ກລ 
ເກອື x 1 ກລ 

ນ າ້ມນັ x 10 ລດິ 
ໄຂົ່ ໄກົ່  x 24 
ແປງ້ x 3 ກລ 

8,000 ກບີຕ ົ່ ກລ 
16,000 ກບີຕ ົ່ ກລ 
7,000 ກບີຕ ົ່ ລດິ 

1,000 ກບີຕ ົ່ ໜົ່ ວຍ 
8,000 ກບີຕ ົ່ ກລ 

24,000 
16,000 
70,000 
24,000 
24,000 

ຊບັສນິອືົ່ ນທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນເປນັ
ເງນິສ ດ 
(ເຄືົ່ ອງນຸົ່ ງ, ເຄືົ່ ອງໃຊເ້ຟີ
ນເີຈ,ີ ຄອມພວີເຕ)ີ 

ຕັົ່ ງ x 1 
ໂຕະ x 1 

ຜາ້ກນັເປືອ້ນ x 2 

80,000 
240,000 
32,000 

80,000 
240,000 
64,000 

ລວມຕ ນ້ທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້   2,503,000 
ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ ເນືອ້ໃນ ຕ ນ້ທ ນຕ ົ່ ຫ ວໜົ່ ວຍ ລວມ 

ໃບອະນຍຸາດແລະຂ ນ້ທະບຽນ 
(ການອອກອະນຸຍາດທຸລະກດິ
, ໃນຢັງ້ຢນືອາຫານ ແລະ ຢາ, 
ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ, 
ຄົ່ າທ ານຽມຕົ່ າງໆ) 

ໃບອະນຸຍາດຕົ່ າງໆຈາກ
ເມອືງ 
 
ຄົ່ າປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພ 

80,000 ກບີຕ ົ່ ປ ີ
 
 

25,000 ກບີຕ ົ່ ເດອືນ 

80,000 
 
 

150,000 
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ຕ ນ້ທ ນກູຢ້ມື (ຊແ້ທນເງນິກູ,້ 
ດອກເບຍ້) 

ຍງັຊອກບ ົ່ ໄດວ້ົ່ າຈະໄປກູມ້າ
ຈາກໃສ, ແຕົ່ ຂອ້ຍມຄີວາມ
ຈ າເປນັ 

-  -  

ຄົ່ າເຊ ົ່ າ (ຊບັສນິ, ພາຫະນະ, 
ອຸປະກອນ) 

ຄົ່ າເຊ ົ່ າຮາ້ນ 3 ເດອືນ 500,000 ກບີຕ ົ່ ເດອືນ 1,500,000 

ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍປດັໄຈອືົ່ ນໆ (ຟຟາ້, 
ນ າ້ປະປາ, ອາຍແກສ) 
 

ອາຍແກສ x 6 ເດອືນ 
ໄຟຟາ້ x 6 ເດອືນ 
ນ າ້ປະປາ x 6 ເດອືນ 

120,000 ກບີຕ ົ່ ເດອືນ 
160,000 ກບີຕ ົ່ ເດອືນ 
80,000 ກບີຕ ົ່ ເດອືນ 

720,000 
960,000 
480,000 

ການໂຄສະນາ 
 

ປາ້ຍໃສົ່ ໃນຕະຫຼາດ, 
ນາມບດັ 
 ສະຫຼາກໃສົ່ ເຄືົ່ ອງຫຸມ້ຫ ົ່  

80,000 ກບີທຸກໆຄັງ້ 
40,000 ກບີຕ ົ່ 100ອນັ 

1,500 ກບີຕ ົ່ ອນັ 

80,000 
40,000 

768,000 
ແຮງງານ ເງນິເດອືນຜູບ້ ລຫິານ 

 
ເງນິເດອືນຜູເ້ຮດັເຂ າ້ຈີົ່  
  

16,000 ກ/ຊມ  
120 ຊມ/ດ 

16,000 ກ/ຊມ 
60 ຊມ/ດ 

1,920,000 
 

960,000 

ລວມຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການເລີົ່ ມຕ ນ້  7,658,000 
ລວມຕ ນ້ທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້  
ລວມຊບັສນິທງັໝ ດ 2,503,000 
ລວມຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍທງັໝ ດ 7,658,000 
ລວມທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ ສ າລບັການເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ 10,161,000 
ລວມເງນິທ ນທີົ່ ມໃີນມ ືເພືົ່ ອລ ງທ ນ 1,600,000 
ເງນິທ ນເພີົ່ ມເຕມີທີົ່ ຈ າເປນັໃນການເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ 8,561,000 

 
7.4 ແຜນຄາດຄະເນກະແສເງນິສ ດ 

ແຜນຄາດຄະເນກະແສເງນິສ ດ ແມົ່ ນການຄາດຄະເນວົ່ າ ຈະມເີງນິສ ດເຂ າ້ມາໃນທຸລະກດິ ເທ ົ່ າໃດ 
ແລະ ຈະມເີງນິສ ດອອກເທ ົ່ າໃດ ໃນແຕົ່ ລະເດອືນ 
 ໃນເວລາຄດິໄລົ່ ກະແສເງນິສ ດ, ຕອ້ງຈືົ່ ໄວວ້ົ່ າມນັບ ົ່ ພຽງແຕົ່ ເງນິສ ດຈະໄຫຼົ່ ເຂ າ້ ແລະ ອອກຈາກ
ທຸລະກດິ ຂອງທົ່ ານເທ ົ່ ານັນ້, ແຕົ່ ມນັຍງັໄຫຼົ່ ຜົ່ ານວ ງຈອນການດ າເນນີທຸລະກດິອກີ ແລະ ມຄີວາມຈ າເປນັໃນ
ແຕົ່ ລະຂັນ້ຕອນ ຈາກເຫດຜ ນດັົ່ ງກົ່ າວ, ການເຮດັການຄາດຄະເນ ແລະ ການຕດິຕາມກະແສເງນິສ ດ ແມົ່ ນສິົ່ ງ
ສ າຄນັ ເຊິົ່ ງຈະບ ົ່ ເຮດັໃຫທຸ້ລະກດິ ຂອງທົ່ ານ ຂາດເງນິ ໄດໃ້ນທຸກເວລາ. ທຸລະກດິຈະມຄີວາມລ າ້ບາກ ຖາ້
ຫາກວົ່ າມເີງນິໃນທຸກໆຕ ນ້ເດອືນເລືອ້ຍໆ ແລະ ມຫຼີາຍເຫດຜ ນ ທີົ່ ເຮດັໃຫທຸ້ລະກດິຂາດເງນິສ ດ.  

ຕ ວຢົ່ າງ: 
 ທົ່ ານເຄຍີຊືສ້ ິົ່ ງຂອງ ວດັຖຸດບິກົ່ ອນຂາຍສນິຄາ້ ນີໝ້າຍຄວາມວົ່ າ ເງນິສ ດອອກກົ່ ອນ 

ກອົ່ ນເງນິສ ດຈະເຂ າ້ມາຫາ 
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 ຖາ້ທົ່ ານໃຫສ້ນິເຊືົ່ ອແກົ່ ສະມາຊກິຄອບຄ ວ ຫຼ ື ລູກຄາ້ ບ ົ່ ໄດຮ້ບັການຈົ່ າຍຄນືໃນທນັທ,ີ 
ທົ່ ານຊື ້ວດັສະດຸກົ່ ອນທີົ່ ລູກຄາ້ຈະຈົ່ າຍເງນິແກົ່ ທົ່ ານ. 

 ທົ່ ານຈ າເປນັຕອ້ງການເງນິສ ດຊືອຸ້ປະກອນ. ອຸປະກອນນັນ້ ສາມາດຊົ່ ວຍໃນການສາ້ງ
ກ າໄລໃນອະນາຄ ດ. ແຕົ່ ວົ່ າ ປ ກກະຕມິກັໃຊເ້ງນິສ ດ ສ າລບັຊືອຸ້ປະກອນ ກົ່ ອນທີົ່ ທົ່ ານຈະຫາເງນິເປນັກ າໄລ
ໄດ ້

ໃນເວລາຄດິໄລົ່ ຕ ນ້ທ ນ ເພືົ່ ອດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ກະກຽມຄາດຄະເນກະແສເງນິສ ດ, ຕອ້ງ
ພຈິາລະນາວົ່ າຈະມເີງນິສ ດໃນມເືທ ົ່ າໃດ ໃນແຕົ່ ລະເດອືນ ສ າລບັຈົ່ າຍທອນ ໃຫແ້ກົ່ ລູກຄາ້ ແລະ ບ ລຫິານລາຍ
ຈົ່ າຍແບບບງັເອນີ. ມນັບ ົ່ ມລີະບຽບຕາຍຕ ວວົ່ າ ຕອ້ງຄດິໄລົ່ ເປນັຈ ານວນເທ ົ່ າໃດ ແຕົ່ ທົ່ ານຕອ້ງໃຫສ້ ມດູນລະ
ຫວົ່ າງໜອ້ຍໂພດ ແລະ ຫຼາຍໂພດ, ຈ ານວນເງນິຈະຂ ນ້ກບັຕ ວເລກ ແລະ ຂະໜາດຂອງການຂາຍ ຄາດວົ່ າ
ຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ດຸນດົ່ ຽງລະຫວົ່ າງເງນິສ ດ ແລະ ການຂາຍຕດິໜີ ້ລະບຽບທີົ່ ດ ີແມົ່ ນ ບ ົ່ ຄວນມເີງນິສ ດໃນ
ກ າມ ື ຫຼາຍກວົ່ າ 2 ຄັງ້ຕ ົ່ ເດອືນ. ເຮດັທ ດລອງ ແລະ ຄວາມຜດິພາດອາດໃຫ ້ແນວຄດິທີົ່ ດວີົ່ າ ທົ່ ານຈ າເປນັ
ຕອ້ງມຈີ ານວນເທ ົ່ າໃດ. 

ໃນຕາຕະລາງລຸົ່ ມນີແ້ມົ່ ນການຄາດຄະເນກະແສເງນິສ ດ ຂອງທຸລະກດິເຂ າ້ຈີົ່  ນາງ ໄກົ່ ແກວ້ ທຸກ
ທຸລະກດິອາດມຄີວາມແຕກຕົ່ າງກນັ ດັົ່ ງນັນ້, ເມືົ່ ອເວ າ້ເຖງິແຜນກະແສເງນິສ ດ ມນັອາດແຕກັຕົ່ າງ. ຈ າເປນັ
ຕອ້ງດດັປບັຕາຕະລາງໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຕ ວຈງິ ຂອງທຸລະກດິ. ໃນເບືອ້ງຕ ນ້ ໃນທຸກທຸລະກດິໃໝົ່ ຄວນຈະ
ຄດິໄລົ່  ເປນັ 12 ເດອືນ ເບືອ້ງຕ ນ້ກົ່ ອນ. 
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ຕາຕະລາງທ ີ1     ແຜນການເງນິ 
ແຜນກະແສເງນິສ ດ 
ວນັເດອືນປເີລີົ່ ມ ຕ ນ້: 
01/01/2014 

ເດອືນທ ີ1 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ2 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ3 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ4 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ5 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ6 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ7 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ8 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ9 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ10 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ11 
(ກບີ) 

ເດອືນທ ີ12 
(ກບີ) 

ເງນິ
ສ ດ

ເຂ
 າ້ 

ເງນິສ ດ
ເບືອ້ງຕ ນ້  
(ເງນິສ ດຕ ນ້
ເດອືນ) 

800,000  800,000  800,000  800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

ເງນິສ ດຈາກ
ການຂາຍ 

2800,000 4,200,000 4,200,000 5,600,000 5,600,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

ເງນິສ ດອືົ່ ນໆ 
- ກູຢ້ມືໃໝົ່  

/ເງນິກູ ້
- ດອກເບຍ້
ຈາກການ
ຝາກເງນິ 

- 
 

- - - - - - - - - - - 

ລວມ 2800,000 4,200,000 4,200,000 5,600,000 5,600,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
ລວມເງນິສ ດເຂ າ້ 3,600,000 5,000,000 5,000,000 6,400,000 6,400,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 

ເງນິ
ສ ດ

ອອ
ກ 

 

ອຸປະກອນ 1,161,000 - - - - - - - - - - - 
ເຊ ົ່ າ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ເງນິເດອືນ 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 
ການສະ   
ໜອງ ແລະ 
ວດັຖຸດບິ 
ນີແ້ມົ່ ນຕ ນ້
ທ ນໂດຍກ ງ

158,000 232,000 232,000 310,000 310,000 387,000 387,000 387,000 387,000 387,000 387,000 387,000 
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ສ າລບັການ
ຜະລດິ,ຜະ 
ລດິຕະພນັ
ຂອງທົ່ ານ 
ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ
ອືົ່ ນໆ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ຈາ້ຍຄນືເງນິ
ກູແ້ລະ 
ດອກເບຍ້ 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

ຕ ນ້ທ ນອືົ່ ນໆ 
ຄົ່ າໂຄສະນາ 
ຊບັສນິທີົ່ ບ ົ່
ແມົ່ ນເງນິ 
ສ ດ (ໂຕະ, 
ຕັົ່ ງ.) 

 
888,000 
384,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

ຄົ່ າທ ານຽມ
ໃບອະນ ຸ
ຍາດ  
ຄົ່ າທ ານຽມ
ໃບອະນຸ 
ຍາດ  
ທຸລະກ ິ
ຄົ່ າປອ້ງກນັ
ຄວາມປອດ
ໄພ 

 
 
 

80,000 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

 
- 
 
 
 
 

25,000 

ລວມເງນິສ ດຈົ່ າຍ 8,076,000 5,637,000 5,637,000 5,715,000 5,715,000 5,792,000 5,792,000 5,792,000 5,792,000 5,792,000 5,792,000 5,792,000 
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7.5 ການຄາດຄະເນແຜນກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ 
ໃນພາກຊຸດທາ້ຍຂອງແຜນການເງນິ ແມົ່ ນແຜນກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ ມນັຊີບ້ອກໃຫຮູ້ວ້ົ່ າ ທົ່ ານ

ສາ້ງກ າໄລ ຈາກຍອດການຂາຍ, ການຕັງ້ລາຄາ ແລະ ຕ ນ້ທ ນ ໃນ 12 ເດອືນເທ ົ່ າໃດ. ທົ່ ານສາມາດສາ້ງກ າໄລ
ໄດ ້ໃນເມືົ່ ອມຍີອດຂາຍຫຼາຍກວົ່ າຕ ນ້ທ ນ ສະແດງວົ່ າຂາດທ ນ ໃນເມືົ່ ອຍອດຂາຍໜອ້ຍກວົ່ າຕ ນ້ທ ນ 

ມນັອາດໃຊເ້ວລາໜອ້ຍໜ ົ່ ງ ສ າລບັທຸລະກດິໃໝົ່ ທີົ່ ຫາກ ົ່ ເລີົ່ ມຕ ນ້, ມນັຄວືົ່ າທົ່ ານມກີ າໄລໜອ້ຍ
ດຽວ ໃນປທີ າອດິ ຕອ້ງແນົ່ ໃຈວົ່ າສາມາດຢູົ່ ລອດໃນປທີ າອດິແມົ່ ນເປນັສິົ່ ງສ າຄນັ ໃນການວາງແຜນຂອງທົ່ ານ. 
ໂດຍການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງມດືັົ່ ງກົ່ າວນີ ້ຈະຮູໄ້ດວ້ົ່ າຈະມກີ າໄລ ຫຼ ືຂາດທ ນ. ເພືົ່ ອໃຫສ້ າເລດັໃນພາກນີ,້ ທົ່ ານຈ າ
ເປນັຕອ້ງເບິົ່ ງຄນືໃນແຜນກະແສເງນິສ ດໃນ 12 ເດອືນ 
 
ຕ ວຢົ່ າງ:  ແຜນການເງນິ 
ແຜນກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ 
ລວມລາຍຮບັ 
ອນັນີແ້ມົ່ ນລວມຍອດລາຍຮບັ
ເປນັເງນິສ ດໃນໜ ົ່ ງປ,ີ ລວມທງັ
ເງນິລ ງທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້, ເງນິສ ດໃນມ ື
ແລະ ເງນິສ ດຈາກການຂາຍ ແລະ 
ແຫຼົ່ ງລາຍຮບັອືົ່ ນໆ 

 
3,600,000+5,000,000+5,000,000+ 
6,400,000+6,400,000+7,800,000+ 
7,800,000+7,800,000+7,800,000+ 
7,800,000+7,800,000+7,800,000 

 
81,000,000 

ລວມຍອດລາຍຮບັຈາກການ
ຜະລດິ 

 81,000,000 

ລວມຕ ນ້ທ ນຊືວ້ດັຖຸດບິ 
ອນັນີແ້ມົ່ ນຕ ນ້ທ ນຂອງການສະ 
ໜອງ ແລະເຄືົ່ ອງປຸງອືົ່ ນໆ ໃນ
ການເຮດັຜະລດິຕະພນັ, ການ
ບ ລກິານ 

 
158,000+232,000+232,000+310,000+ 
310,000+387,000+387,000+387,000+ 
387,000+387,000+387,000+387,000 

 
3,951,000 

ລວມຕ ນ້ທ ນການຜະລດິ  3,951,000 
ກ າໄລເບືອ້ງຕ ນ້ 
ລວມຍອດລາຍຮບັຈາກການຂາຍ
ຜ ນຜະລດິ – ລວມຕ ນ້ທ ນການ
ຜະລດິ 

81,000,000 - 3,951,000 
 
 

77,049,000 
 

ລວມຕ ນ້ທ ນດ າເນນີງານ ລວມຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຕົ່ າງໆໃນການດ າເນນີງານ12ເດອືນ  
ອຸປະກອນ  1,161,000 +  

67,373,000 ຄົ່ າເຊ ົ່ າ 6,000,000 + 
ເງນິເດອືນ 34,560,000 + 
ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍອືົ່ ນໆ 24,000,000 + 
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ຄົ່ າຈົ່ າຍຄນືເງນິກູ ້ແລະ ດອກເບຍ້  ? + 
ຕ ນ້ທ ນອືົ່ ນໆ 1,272,000 + 
ຄົ່ າທ ານຽມອະນຸຍາດ 380,000 + 
ລວມຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍດ າເນນີງານ  67,373,000 
ກ າໄລສຸດທ ິ
ກ າໄລເບືອ້ງຕ ນ້ – ລວມຄົ່ າໃຊ ້
ຈົ່ າຍດ າເນນີງານ 

 
77,049,000-67373,000 
 

 
9,676,000 
 

ກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ ໃນ 12 ເດອືນ 9,676,000  
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ຈດຸປະສ ງ 

ເພອືໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ 
1. ປະກອບຂ ມູ້ນຕົ່ າງໆໃສົ່ ໃນແບບຟອມໄດຢ້ົ່ າງຖ ກຕອ້ງ 
2. ນ າໃຊແ້ບບຟອມນິໄ້ດໃ້ນການເຮດັທຸລະກດິເປນັຂອງຕ ນ 

 
ເນືອ້ໃນ 
 
8.1 ບ ດສະຫຸຼບຫຍ  ້ 

ເປນັການສະເໜພີາບລວມຂອງແນວຄດິທຸລະກດິຂອງທົ່ ານ ມນັມເີນືອ້ໃນກວມລວມເອ າຂ ມູ້ນ
ສ າຄນັທງັໝ ດຈາກແຜນທຸລະກດິ ບ ດສະຫຸຼບຫຍ  ້ແລະ ພາກອືົ່ ນໆ ຈ າເປນັຕອ້ງສະເໜໃີຫຖ້ກືກບັຄວາມສ ນ
ໃຈ ຂອງທີົ່ ທົ່ ານຈະເອ າແຜນທຸລະກດິໃຫ.້ ຍ ກຕ ວຢົ່ າງ ແຜນທຸລະກດິສ າລບັສະເໜ ີ ເພືົ່ ອຂ ກູຢ້ມືເງນິ ອາດ
ຈະຕອ້ງມວີທິກີານອືົ່ ນແຕກຕົ່ າງຈາກ ບົ່ ອນອືົ່ ນເພືົ່ ອປະເມນີຜ ນການດ າເນນີທຸລະກດິ ສະນັນ້ ທົ່ ານຈະສາ 
ມາດກ ານ ດຂອບເຂດໃນການປບັປຸງໄດ ້

ເປນັສິົ່ ງສ າຄນັທີົ່ ວົ່ າ ບ ດສະຫຸຼບຫຍ  ້ ແມົ່ ນມເີນືອ້ໃນຈະແຈງ້ ແລະ ເບິົ່ ງກະທດັຫດັ ເພາະວົ່ າມນັ
ແມົ່ ນເຮດັໃຫຜູ້ອ້ົ່ ານພ ໃຈແຕົ່ ຫ ວທ ີ ແລະ ໄດຮ້ບັຮູແ້ນວຄວາມຄດິທຸລະກດິ ບ ົ່ ຄວນຂຽນຍາວກາຍ ໜ ົ່ ງໜາ້
ເຈັຍ້. ເພືົ່ ອເຮດັໃຫມ້ນັສັນ້ນັນ້ ທົ່ ານອາດສງັລວມ ສອງ ຫຼ ືສາມ ປະໂຫຍກ ຂອງທຸກໆພາກ ໃນແຜນທຸລະ
ກດິມາໃສົ່ . 

 
8.2 ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
 ໃນເວລາສາ້ງແຜນທຸລະກດິ ທົ່ ານຕອ້ງໄດເ້ຮດັການສ າຫຼວດຕະຫຼາດກົ່ ອນ ແລະ ປະເມນີແນວຄດິ 
ຂອງທົ່ ານ, ພດັທະນາແຜນດ າເນນີງານ ທີົ່ ທົ່ ານກ າລງັດ າເນນີຢູົ່ . ໃນຕອນທາ້ຍ ຂອງແຜນທຸລະກດິແມົ່ ນບົ່ ອນ
ໃສົ່  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເເຊິົ່ ງມນັຈະເປນັການຢັງ້ຢນືສິົ່ ງທີົ່ ທົ່ ານກ າລງັວາງແຜນ. 
 ເອກະສານທີົ່ ຄວນຈະໃສົ່ ຊອ້ນທາ້ຍນັນ້ ທົ່ ານຄວນອົ່ ານແຜນທຸລະກດິຄນືອກີ ແລະ ບນັດາ
ກດິຈະກ າ ທີົ່ ໄດເ້ຮດັ  ໃຫພ້ະຍາຍາມຄດິວົ່ າ ຈະເອ າແຜນທຸລະກດິໄປໃຫໃ້ຜອົ່ ານ ແລະ ແມົ່ ນຫຍງັທີົ່ ເຂ າສ ນ
ໃຈທີົ່ ສຸດ. 

ກດິຈະກ າອນັໜ ົ່ ງທີົ່ ທົ່ ານຕອ້ງໄດເ້ຮດັໃນການສາ້ງແຜນທຸລະກດິ ຄສືງັລວມບນັດາເອກະສານສະ
ໜບັສະໜນູ ຄ ືການວໄິຈ ຈດຸແຂງ, ຈດຸອົ່ ອນ, ໂອກາດ ແລະ ອຸປະສກັ (SWOT) ຂອງແນວຄວາມຄດິທຸ 
ລະໃໝົ່  ແລະ ແນວຄດິເພືົ່ ອປບັປຸງ ສົ່ ວນເອກະສານອນັອືົ່ ນ ສາມາດປະກອບເຂ າ້ຕືົ່ ມຄ:ື 

- ໃບຢັງ້ຢນືຕົ່ າງໆທີົ່ ເໝາະສ ມຂອງທົ່ ານ ທີົ່ ໜາ້ເຊືົ່ ອຖ ື
- ໃບອະນຸຍາດ ຫຼ ືໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງທຸລະກດິ 

ບ ດທ ີ8 
ບ ດສະຫຸຼບຫຍ ຂ້ອງແບບຟອມທຸລະກດິ 
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-  ໃບຢັງ້ຢນືຖານະການເງນິ ຈາກທະນາຄານ 
- ບ ດວໄິຈຕະຫຼາດ 
- ໃບປະເມນີລາຍຈົ່ າຍຕົ່ າງໆ 
- ພາບແຕມ້, ຮູບປະກອບ ຂອງທຸລະກດິ 

 
ຕ ວຢົ່ າງ:  ບ ດສະຫຸຼບຫຍ  ້
ຊືົ່ ທຸລະກດິ: ຮາ້ນເຂ າ້ຈີົ່ ແຊບຊອ້ຍ ນາງ ໄກົ່ ແກວ້ 
ປະເພດທຸລະກດິ ເຂ າ້ຈີົ່ - ຂາຍຍົ່ ອຍ ແລະ ຂາຍຍ ກ 
ຜະລດິຕະພນັ/ 
ການບ ລກິານ 

ເຂ າ້ຈີົ່ ຂະໜາດກາງ (ຖ ງລະ 12 ປົ່ ຽງ) ເປນັເຂ າ້ຈີົ່ ໃໝົ່ ສ ດສ ົ່ ງໃຫໃ້ນທຸກໆຕອນ
ເຊ າ້ ແລະ ສາມາດສ ົ່ ງໃຫກ້ບັທີົ່  ຖາ້ສັົ່ ງຊືຈ້ ານວນຫຼາຍ 

ລູກຄາ້ ປະຊາຊ ນໃນທອ້ງຖິົ່ ນ (ຂາຍຍົ່ ອຍ) ແລະ ພ ົ່ ຄາ້ຊາວຂາຍ (ຂາຍຍ ກ) ໃນເຂດ  
ໜອງດາ, ເມອືງສໂີຄດຕະບອງ 

ໂອກາດທາງຕະຫຼາດ ເຂ າ້ຈີົ່  ແມົ່ ນເປນັສິົ່ ງທີົ່ ນຍິ  ມໃນເຂດບາ້ນໜອງດາ, ແຕົ່ ວົ່ າປະຈບຸນັແມົ່ ນບ ົ່ ມເີຂ າ້
ຈ ີົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນນັນ້. ລູກຄາ້ຈ າເປນັຕອ້ງເດນີທາງໄກ 15 ກໂິລ ເພືົ່ ອໄປຊືທ້ີົ່  
ຕະຫຼາດໜອງຈນັ ເພືົ່ ອຊືເ້ຂ າ້ຈ ີົ່ ສ ດ ຫຼ ືຊືເ້ຂ າ້ຈ ີົ່ ຈາກຜູຈ້ດັຈ າໜົ່ າຍໃນທອ້ງຖິົ່ ນນັນ້ 
ແມົ່ ນບ ົ່ ສ ດ ພອ້ມທງັຍງັລາຄາແພງ. ຮາ້ນເຂ າ້ຈີົ່ ນາງໄກົ່  ຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້
ທີົ່  ບາ້ນໜອງດາ ເພືົ່ ອສະໜອງເຂ າ້ຈີົ່ ສ ດໃຫແ້ກົ່ ລູກຄາ້ 

ເຈ  າ້ຂອງ ນາງ ໄກົ່ ແກວ້ 
ຈ ານວນພະນກັງານ 2 ຄ ນ 
ການແຂົ່ ງຂນັ ການແຂົ່ ງຂນັໃນຂ ງເຂດນັນ້ ແມົ່ ນຍງັຈ າກດັ ໃນເຂດທີົ່ ມຕີະຫຼາດໃຫຍົ່ ນັນ້ ແລະ 

ມຜູີຂ້າຍໜອ້ຍ. ຍງັບ ົ່ ທນັມຄູີົ່ ແຂົ່ ງ ທີົ່ ສາມາດສະໜອງເຂ າ້ຈີົ່ ສ ດ ເປນັປ ກກະຕິ
ໃນແຕົ່ ລະວນັ ຜູຂ້າຍໃນທອ້ງຖິົ່ ນນັນ້ ຈະເປນັລູກຄາ້ປເປ າ້ໝາຍ ຄ ືຜູຂ້າຍຍ ກ 

ການພຈິາລະນາທາງການ
ເງນິ 

ເງນິລ ງທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ທງັໝ ດທີົ່ ຈ າເປນັໃນເບືອ້ງຕ ນ້ແມົ່ ນ 10,161,000 ກບີ. ໃນ
ນີ ້ 1,600,000 ກບີ ແມົ່ ນມແີລວ້ສ າລບັລ ງທ ນ, ນາງ ໄກົ່  ຈະຂ ກູຢ້ມື 
8,561,000 ກບີ ເພືົ່ ອເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ. ກ າໄລສຸດທ ິທີົ່ ສາມາດສາ້ງໄດໃ້ນ 12 
ເດອືນ ແມົ່ ນມຈີ ານວນ 9,676,000 ກບີ 
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ເອກະສານປະກອບ 
ການວໄິຈ ຈດຸແຂງ, ຈດຸອົ່ ອນ, ໂອກາດ ແລະ ອຸປະສກັ (SWOT) ຂອງທຸລະກດິ 

 
ຈດຸແຂງ ຈດຸອົ່ ອນ 

- ມສີະຖານທີົ່ ຕັງ້ເໝາະສ ມ ໃນຕະຫຼາດທອ້ງຖິົ່ ນ 
- ຈະຂາຍໃຫທ້ງັລູກຄາ້ຍົ່ ອຍ ແລະ ລູກຄາ້ຂາຍ

ຍ ກ 
- ມສູີດການ ແລະ ສມີໃືນການຜະລດິເຂ າ້ຈີົ່   

- ຂາດປະສ ບການໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ
ມາກົ່ ອນ 

- ຍງັຂາດທກັສະໃນການເຮດັຜະລດິຕະພນັ
ອືົ່ ນ 

ໂອກາດ ອຸປະສກັ 
- ບ ົ່ ມຄູີົ່ ແຂົ່ ງລາຍອືົ່ ນໃນຕະຫຼາດເຂ າ້ຈີົ່ ໃນຂ ງເຂດ

ນັນ້ ແລະ ບ ົ່ ມຜູີສ້ະໜອງເຂ າ້ຈີົ່ ແບບສ ດໄດໃ້ນ
ແຕົ່ ລະວນັໄດ ້

- ລຸງຄ າ ສາມາດໃຫຄ້ າຊີແ້ນະລະຫວົ່ າງການດ າ
ເນນີທຸລະກດິ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກດິ 

- ຄູົ່ ແຂົ່ ງອາດເລີົ່ ມທຸລະກດິທີົ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ທີົ່
ອາດນ າໄປສູົ່ ຍອດຂາຍຫຸຼດລ ງ  

 
ໃນນີຈ້ດຸແຂງຫຼາຍກວົ່ າຈດຸອົ່ ອນບ ົ່ ?                  ແມົ່ ນ   ບ ົ່ ແມົ່ ນ  
ໃນນີໂ້ອກາດມຫຼີາຍກວົ່ າອຸປະສກັບ ົ່ ?                ແມົ່ ນ   ບ ົ່ ແມົ່ ນ  
ຂາ້ພະເຈ າ້ຈະມວີທິແີກໄ້ຂຈດຸອົ່ ອນ ແລະ ອຸປະສກັແນວໃດ? 
 
 ຂາ້ພະເຈ າ້ຈະໄດຮ້ບັຄ າແນະນ າ ຈາກ ລຸງຄ າ ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເລີົ່ ມຮຽນຜະລດິ 
ຜະລດິຕະພນັອືົ່ ນໆ 
 ຂາ້ພະເຈ າ້ ຈະພະຍາຍາມເຮດັໃຫຕ້າມຄວາມຈ າເປນັ ຂອງ ລູກຄາ້ຂາຍຍ ກ ເພືົ່ ອໃຫໄ້ດກ້ານສະໜບັ
ສະໜນູ ໃນການແຂົ່ ງຂນັ. 
 
ຕ ວຢົ່ າງ:  ຄຸນລກັສະນະຜະລດິຕະພນັ 
ຜະລດິຕະພນັ/ການບ ລກິານ ເຂ າ້ຈີົ່ . 
ຄຸນນະພາບ ອົ່ ອນໜຸມ້, ເປນັເຂ າ້ຈີົ່ ສ ດ. 
ສສີນັ ເຫຼອືງ 
ຂະໜາດ ຂະໜາດກາງ (12 ແຜົ່ ນ). 
ການຫຸມ້ຫ ົ່   ຖ ງຢາງ ທີົ່ ມສີະຫຼາກທຸລະກດິ. 
ຜະລດິຕະພນັແຕກຕົ່ າງຈາກ
ຜະລດິຕະພນັຄູົ່ ແຂົ່ ງແນວໃດ? 

ຂາ້ພະເຈ າ້ຈະສະໜອງເຂ າ້ຈີົ່ ສ ດ, ໃນຂະນະທີົ່ ຄູົ່ ແຂົ່ ງບ ົ່ ສາມາດເຮດັໄດ.້ 
ຂາ້ພະເຈ າ້ຈະສ ົ່ ງເຖງິທີົ່ ລາ້ໆ ໃນເຂດຕະຫຼາດ ທີົ່ ມຜູີສ້ ັົ່ ງຊືຫຼ້າຍກວົ່ າ 
150,000 ກບີ. ສົ່ ວນຄູົ່ ແຂົ່ ງຕອ້ງສັົ່ ງຊື ້800,000 ກບີ ຈ ົ່ ງສ ົ່ ງໃຫ.້ 
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ຕ ວຢົ່ າງ:  ແຜນດ າເນນີງານ 
ຂັນ້ຕອນໃນການເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ ສ າເລດັ? ຂັນ້ຕອນໃນການເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ ສ າເລດັ? 
1. ເລອືກແນວຄດິທຸລະກດິ  7.    ຊອກສະຖານທີົ່   
2. ກ ານ ດແນວຄດິທຸລະກດິ   

8. ພດັທະນາການໂຄສະນາ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການສ ົ່ ງເສມີການຕະຫຼາດ  

3. ກ ານ ດລູກຄາ້  9.   ຕັງ້ລາຄາຂາຍ   

4. ສ າຫຼວດຕະຫຼາດ  10.   ຄດິໄລົ່ ຕ ນ້ທ ນ   

5. ວໄິຈການແຂົ່ ງຂນັ  11.   ຂຽນແຜນທຸລະກດິ   

6. ກ ານ ດລກັສະນະຜະລດິຕະພນັ   12.   ສະເໜກີູຢ້ມືເງນິ   
 

 

ຮູບທ ີ7     ແຜນທຸລະກດິຕາມແບບ 

X 
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8.3 ແບບຟອມແຜນທຸລະກດິ ໂດຍຫຍ  ້
 

ແບບຟອມຂອງແຜນທຸລະກດິໂດຍຫຍ  ້
ຊືົ່ ທຸລະກດິ:                                            ປະເພດທຸລະກດິ: 
………………………………………………….…………………………………… 
ຜະລດິຕະພນັ/ການບ ລກິານ: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
ລູກຄາ້: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
ໂອກາດ ທາງຕະຫຼາດ: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
ເຈ  າ້ຂອງ:      ຈ ານວນພະນກັງານ: 
………………………………………………….…………………………………… 
ການແຂົ່ ງຂນັ: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
ການພຈິາລະນາທາງການເງນິ: 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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ຕາຕະລາງທ ີ2     ຮົ່ າງການວໄິຈຕະຫຼາດ 
ລກັສະນະຕ ນ້ຕ ຂອງຕະຫຼາດທຸລະກດິ   

ກຸົ່ ມລູກຄາ້ເປ າ້ໝາຍ ຂອງທົ່ ານ  

ການແຂົ່ ງຂນັ 
ຄູົ່ ແຂົ່ ງຂນັ # 1  

ຄູົ່ ແຂົ່ ງຂນັ # 2  

ຄວາມຕອ້ງການຕະຫຼາດ 
ລູກຄາ້ມຄີວາມຍນິດຈີົ່ າຍສ າລບັຜະລດິຕະພນັ/
ການບ ລກິານຂອງຂອ້ຍ 

 

ລາຄາຂອງຄູົ່ ແຂົ່ ງ  
ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ 
ຜະລດິຕະພນັ/ການບ ລກິານ 
ເນືອ້ໃນ 1 2 3 

   

ຄຸນນະພາບ    
ສສີນັ    
ຂະໜາດ    
ການຫຸມ້ຫ ົ່     
ຂ ໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂົ່ ງຂນັ    
ລູກຄາ້ຍນິດຈີົ່ າຍລາຄາເທ ົ່ າ
ໃດ? 

   

ລາຄາ ຂອງ ຄູົ່ ແຂົ່ ງ 
ສູງສຸດ 
ສະເລົ່ ຍ 
ຕ ົ່ ສຸດ 

   

ລາຄາ ຂອງຂອ້ຍ    
ເຫດຜ ນທີົ່ ເລອືກລາຄາ
ດັົ່ ງກົ່ າວນີ ້
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ຍຸດທະສາດການຂາຍ 
ກດິຈະກ າການຂາຍ ລາຍລະອຽດ ເຫດຜ ນ ຂອງການເຮດັກດິຈະກ າ 
   
   
   
   
ການສ ົ່ ງເສມີການຕະຫຼາດ 
ສະຖານທີົ່  
ສະຖານທີົ່ :  ສະຖານທີົ່  ແມົ່ ນ:  ເຊ ົ່ າ   ເປນັຂອງຕ ນເອງ  ສາ້ງຂ ນ້ໃໝົ່     ອືົ່ ນໆ 
(ລະບຸ……………..) 
ສະຖານທີົ່ ຕັງ້ທຸລະກດິ:  
ສິົ່ ງພສູິດ:  
ກດິຈະກ າການສ ົ່ ງເສມີການ
ຕະຫຼາດ 

ລາຍລະອຽດ ເຫດຜ ນ ຂອງການເຮດັກດິຈະກ າ 

   

   

   

   

ທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ 
ຊບັສນິ ເນືອ້ໃນ ຕ ນ້ທ ນຕ ົ່ ຫ ວໜົ່ ວຍ ລວມ 
ອຸປະກອນ    

ອາຄານ/ສະຖານທີົ່ /ລ ຍູ້ ້    

ເງນິສ ດໃນມ ື    
ລ ດ    
ການສະໜອງ ແລະວດັຖຸດບິ    

ຊບັສນິອືົ່ ນທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນເປນັ
ເງນິສ ດ 
(ເຄືົ່ ອງນຸົ່ ງ, ເຄືົ່ ອງໃຊເ້ຟນີເີຈ,ີ 
ຄອມພວີເຕ)ີ 
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ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ    
ໃບອະນຍຸາດ ແລະ ຂ ນ້
ທະບຽນ 
(ການອອກອະນຸຍາດທຸລະ
ກດິ,ໃນຢັງ້ຢນືອາຫານ ແລະ 
ຢາ, ການຮກັສາຄວາມປອດ
ໄພ, ຄົ່ າທ ານຽມຕົ່ າງໆ) 

   

ຕ ນ້ທ ນກູຢ້ມື 
(ຊແ້ທນເງນິກູ,້ ດອກເບຍ້) 

   

ຄົ່ າເຊ ົ່ າ 
(ຊບັສນິ, ພາຫະນະ, 
ອຸປະກອນ) 

   

ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍປດັໄຈອືົ່ ນໆ    
(ໄຟຟາ້, ນ າ້ປະປາ, ອາຍແກສ) 

   

ການໂຄສະນາ    
ແຮງງານ    
ລວມຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການເລີົ່ ມຕ ນ້   
ລວມຕ ນ້ທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້  
ລວມຊບັສນິທງັໝ ດ  
ລວມຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍທງັໝ ດ  
ລວມທ ນເລີົ່ ມຕ ນ້ ສ າລບັການເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ  
ລວມເງນິທ ນທີົ່ ມໃີນມ ືເພືົ່ ອລ ງທ ນ  
ເງນິທ ນເພີົ່ ມເຕມີທີົ່ ຈ າເປນັໃນການເລີົ່ ມຕ ນ້ທຸລະກດິ  
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ຕາຕະລາງທ ີ3    ຮົ່ າງແຜນການເງນິ

ແຜນການເງນິ                     
 

ແຜນກະແສເງນິສ ດ                       
ວນັເດອືນປເີລີົ່ ມຕ ນ້ ເດອືນທ ີ1 ເດອືນທ ີ2 ເດອືນທ ີ3 ເດອືນທ ີ4 ເດອືນທ ີ5 ເດອືນທ ີ6 ເດອືນທ ີ7 ເດອືນທ ີ8 ເດອືນທ ີ9 ເດອືນທ ີ10 ເດອືນທ ີ11 ເດອືນທ ີ12 

   
   
 ເງ
ນິສ

 ດເ
ຂ າ້

 ເງນິສ ດເບືອ້ງຕ ນ້                          
ເງນິສ ດຈາກການຂາຍ                         
ເງນິສ ດອືົ່ ນໆ                         
ລວມ                         

ລວມເງນິສ ດເຂ າ້                         

   
   
   
   
   
   
ເງນິ

ສ ດ
ອອ

ກ 

ອຸປະກອນ                         
ເຊ ົ່ າ                         
ເງນິເດອືນ                         
ການສະໜອງ ແລະ 
ວດັຖຸດບິ                         
ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍອືົ່ ນໆ                         
ຈາ້ຍຄນືເງນິກູ ້ແລະ 
ດອກເ ບຍ້                         
ຕ ນ້ທ ນອືົ່ ນໆ                         
ຄົ່ າທ ານຽມໃບອະນຍຸາດ                         

ລວມເງນິສ ດຈົ່ າຍ                         
ເງນິສ ດທາ້ຍເດອືນ                         
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ແຜນກ າໄລ ແລະ ຂາດທ ນ  
ລວມລາຍຮບັ  
ລວມຍອດລາຍຮບັຈາກການຜະລດິ  
ລວມຕ ນ້ທ ນຊືວ້ດັຖຸດບິ  
ລວມຕ ນ້ທ ນການຜະລດິ  
ກ າໄລເບືອ້ງຕ ນ້  
ລວມຕ ນ້ທ ນດ າເນນີງານ  
ອຸປະກອນ   
ຄົ່ າເຊ ົ່ າ  
ເງນິເດອືນ  
ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍອືົ່ ນໆ  
ຈົ່ າຍຄນືເງນິກູ ້ແລະ ດອກເບຍ້   
ຕ ນ້ທ ນອືົ່ ນໆ  
ຄົ່ າທ ານຽມອະນຸຍາດ  
ລວມຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍດ າເນນີງານ  
ກ າໄລສຸດທ ິ  
ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທ ນ ໃນ 12 ເດອືນ  
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