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ÎÉ¾ 1

ÎÉ¾ 2

ກ. ÀàÌÁ‹àÓÏŠàÌÄàÀ ທລຍ 1 ÅïŠ ທລຍ 2
ເຂົ້າຫາປະຊາຊົນ,
ຢູ່ກັບປະຊາຊົນ,
ຮັກປະຊາຊົນ,

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້,
ສ້າງຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີ
ກັບຜູ້ນໍາທີ່ດີທີ່ສຸດ,
ເມື່ອວຽກສໍາເລັດ,

ປະຊາຊົນສາມາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງພາກພູມໃຈ,
“ເຮົາເຮັດດວ້ຍໂຕເຮົາເອງ”

Â×àÓãÉÀÉŠàÃÉ¿ÌÉçÖßØ×ŠàÃ
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ÓêÂã
ì Ì×åÈ?
-

ໃນທ່າມກາງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງບັນດາພະນັກງານ ທລຍ ທັງໝົດ ຕໍ່ຜົນງານທີ່
ຍາດມາໄດ້ໃນ ທລຍ ໄລຍະໜຶ່ງ, ໃນປັດຈຸບັນÑ×ÀâÝíàâÖັງâÎ¿àØÓàÇ âÑ²ÜåØ‹ ທລຍ
2 âÎèÌãຜນງàÌ “ÀàÌÑèÈËßÌàË¯ÁèÍâÂ²ÜÌໂດຍÆîÓÆíÌ” ຢ່າງເຕັມຮູບແບບË¯Äß
ÎèÍÎîÃÏíÌÀßËíÍãÍÍÇà×ÌàÌ åÌÀàÌØÖîÈÏŠÜÌÂ×àÓËîÀÇàÀ ÁÜÃÆíÌÌßÍíÈ
ÔïŠ ÅÎÎ Öà×.

-

ÅªÃÈ¨ÃÀŠà×ÌòÓ
ີ êÂ×àÓØÓàÇ×Šà ທລຍ 2 ÄßÍ¡âÖັÃâÎ¿àØÓàÇåÅŠÅßâÑàßÀàÌÅß
ØÌÜÃພື້ນຖານäÂÃÖŠàÃåØ‹ãÀŠÆîÓÆíÌ.

ÅèÃâÀÈÀàÌÎŠÞÌãÎÃ ÄîÈÎßÅíÃâÎ¿àÚàÇ ÀàÌÑèÈËßÌà ÁÜÃäÂÃÀàÌ.

ÎÉ¾ 3

âÎ¿àØÓàÇ ທລຍ 1 ÖßÍî×Šà: “ ÅßØÌèÍÅßØÌïÌÆà×Í‹àÌ åÌÀàÌÑèÈËßÌà
ພື້ນຖານäÂÃÖŠàÃ ãÖß ÎèÍÎîÃÀàÌâÁ¿àâÊéÃÀàÌÍçÖéÀàÌ âÑ¯ÓÁ¹Ì”

âÎ¿àØÓàÇ ທລຍ 2 ÖßÍî×Šà: “ âÑ²ÜÎèÍÎîÃÀàÌâÁ¿àâÊéÃ ãÖß ÀàÌÆíÓåÆ‹ພື້ນຖານ
äÂÃÖŠàÃ ãÖß ÀàÌÍçÖéÀàÌÅáÖèÍÆîÓÆíÌË¯ËîÀÇàÀ äÈÇÏŠàÌÁßÍ×ÌÀàÌÑèÈ
ËßÌàË¯ÓêÅ×ŠÌÝŠ×ÓÁÜÃÆîÓÆíÌ ãÖß ÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃË‹ÜÃÊ¯Ì ËèÃÌ¸âÑ²ÜåØ‹
âÀêÈÀàÌÑèÈËßÌàË¯ÇìÌÇíÃ.
- ÅªÃÈ¨ÃÀŠà×Ì¸ ÄßâÂ²ÜÌÇ‹àÇ ທລຍ 1 ÄàÀ×éËêËàÃÀàÌÑèÈËßÌàË¯ÜêÃåÅŠÆîÓÆíÌ
(æÖÇß 3) æÎâÎèÌÀàÌÑèÈËßÌàË¯ÁèÍâÂ²ÜÌໂດຍÆîÓÆíÌ (æÖÇß 4) È¨ÃË¯æÈ‹Åß
ãÈÃåÌãÏÌ×àÈÁ‹àÃÖîŠÓÌ¸ Æ±ÃãÓŠÌÀàÌÓÜÍØÓàÇໃຫ້ãÀŠÆîÓÆíÌ åÌÀàÌÂ×Í
ÂîÓÆèÍÑßÇàÀÜÌÁÜÃäÂÃÀàÌ ãÖß ÀàÌÉèÈÅéÌÍèÌØàÉŠàÃƒ. ທລຍ ແມ່ນໂຄງ
ການທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ ການເພິ່ງພາຕົນເອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຮ່ວມກັນ.

ãÖÀÎŠÞÌÁ§ÓïÌ
ÆîÓÆíÌÍ¡ÓêÅŠ×ÌÝŠ×Ó

ÎëÀÅàØàÖìŠ
ÀàÌÑèÈËßÌàË¯ÜêÃåÅÆîÓÆíÌ

ÆîÓÆíÌÓêÅ×ŠÌÝŠ×Ó

ÀàÌÑèÈËßÌàË¯ÁèÍâÂ²ÜÌ

ËîÀÁ´ÌÉÜÌ

ໂດຍÆîÓÆíÌ

ÎÉ¾ 4

-

Ñ×ÀâÝíàÉ´ÃâÎ¿àØÓàÇâÜíàæ×‹×Šà ÄßØÓïÌໃຊ້ÍíÈÝÞÌÁÜÃÎßâËÈÜ²Ìƒ Ë¯æÈ‹ÝèÍ
ÏíÌÅáâÖèÈÄàÀÀàÌÌáåÆ‹×éËêÀàÌພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນເອງ

âÁ¿àåÌ

ÀàÌÈáâÌêÌäÂÃÀàÌ, ãÉŠÉ‹ÜÃæÈ‹ÈèÈÎèÍåØ‹âÁ¿àÀèÍÅßÑàÍâÃ²ÜÌæÁÁÜÃË‹ÜÃÊªÌ
ÆíÌÌßÍíÈ ÔïŠ ÅÎÎ Öà×.
Ñ×ÀâÝíà×àÃãÏÌເຮັດÀàÌÁ‹àÓÏŠàÌÈ¨ÃÀŠà×Ì¸ÂìãÌ×åÈ?
1. Ñ×ÀâÝíàÓêâÎ¿àØÓàÇâÜíàÀàÌ×àÃãÏÌãÍÍÓêÅŠ×ÌÝŠ×ÓãÉŠÖîŠÓÁ¹ÌâËéÃ ÔïŠåÌÁ´Ì
Í‹àÌ ãÖß Á´ÌÀຸ່ມÍ‹àÌ ËèÃÌ¸ÇîÈËßÅàÈ âÑ²ÜÍèÌÖîâÎ¿àØÓàÇÀàÌØÖîÈÏŠÜÌ
Â×àÓËîÀÇàÀ ÁÜÃ ທລຍ 2, Ç‹àÇÜÜÀÄàÀÀàÌÅîÓåÅŠãÉŠÀàÌÅßØÌÜÃäÂÃ
ÖŠàÃÑºÌÊàÌແບບæ××àâË³àÌ´Ì.

ÅªÃÈ¨ÃÀŠà×Ì¸ÄßÎßÀÜÍÈ‹×ÇÀàÌãÌßÌáÅÜÃ

ÍàÈÀ‹à×åØÓŠ âÆªÃÄßÅßÙèÍÅßÙïÌÀàÌÓêÅŠ×ÌÝ×ŠÓ åÌÁßÍ×ÌÀàÌ×àÃãÏÌ
ຂອງ ທລຍ ãÖß Å‹àÃÁêÈÂ×àÓÅàÓàÈÁÜÃÆîÓÆíÌâÆ¨Ì: ÀàÌກໍານົດທິດທາງພັດ
ທະນາÍ‹àÌ ãÖß ÀàÌ×àÃãÏÌÑèÈËßÌàÀîŠÓÍ‹àÌ.
2. Ñ×ÀâÝíàÓêâÎ¿àØÓàÇâÖ¨ÃåÅŠ Å‹àÃÁêÈÂ×àÓÅàÓàÈÁÜÃÆîÓÆíÌåØ‹ØÖàÇÁ¹Ì âÑື່Ü
åØ‹âÁíàâÄ¿àດໍາເນີນການÑèÈËßÌàÆîÓÆíÌໂດຍເຂົາເຈົ້າâÜÃ ãÖß âÑ²ÜâÑ¯ÓËß×êËèÈ
ÅßÌßÂ×àÓâÎèÌâÄ¿àÀàÌÁÜÃâÁíàâÄ¿à É¡ÚàÀÏíÌË¯æÈ‹ÝèÍÁÜÃäÂÃÀàÌ.

ÎÉ¾ 5

3. Ñ×ÀâÝíàÄßâÖ¨ÃåÅŠâÎ¿àÚàÇÏï‹ËîÀÇàÀ åØ‹ÓêÎßÅéÈËéÑàÍÁ¹ÌÉ²Ó.
4. Ñ×ÀâÝíàÓêâÎ¿àØÓàÇ Ë¯ÄßâÝèÈ×ÞÀÔŠàÃåÀ‹ÆéÈØÖàÇÁ¹Ì ÀèÍÁßãÙÃÀàÌË¯
ÀŠÞ×Á‹ÜÃÁÜÃÖèÈ ÔïŠãÉŠÖßÁ´Ì.
5. Ñ×ÀâÝíàÄßÁßØÇàÇÁÜÍâÁÈÑºÌË¯âÎ¿àÚàÇÁÜÃ ËÖÇ ÜÜÀåØ‹ØÖàÇÁ¹Ì.

ÎÉ¾ 6

# ຕາຕະລາງສະແດງການວາງແຜນໃນ ທລຍ 2
×éËê–ÀàÌ/ÏíÌ–ÀßËíÍ–Ë–Â
¯ àÈ–Ø×èÃ

ÀàÌ–ÎŠÞÌ–ãÎÃ

–âØÈÏíÌ

I. –ÀàÌ×àÃ–ãÏÌ––ãÍÍÓê–ÅŠ×Ì–ÝŠ×Ó
1.

ÀàÌÌèÈÚàÇ É¡ÆîÓ–ÆíÌ, âÑ¯Ó–Ëß×ê– ËèÃÅÜÃÀÜÃÎßÆîÓ Âì: ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດ ÀàÌ–Ó–Å
ê Š×Ì–ÝŠ×Ó–Ë¯–âÁ´Ó–ãÁÃ –ãÖß ÀàÌÅìÍ
ÀàÌ–ÑèÈËßÌàãÍÍ–Óê–ÅŠ×Ì–ÝŠ×Ó–

ï‹ È–òÝèÍÎß–äØÇ–È
ທາງພັດທະນາບ້ານ –ãÖß ກອງປະຊຸມວາງແຜນ É¡åØ‹–Ï–æ

äÈÇÅßâÑàß–åÌ–Á´ÌÉÜÌÀàÌ

ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ –Æ±ÃãÉŠÖßÁ´ÌÄßæÈ‹ÄèÈÁ¹Ì ØÖÜÈ–æÖÇß–ÝÜÍ–×ÞÌ–ÁÜÃäÂÃÀàÌ– (ÀàÌ

×àÃ–ãÏÌ.

âÎèÌâ×Öà 2 Óº åÌÌ´ÌÄßæÈ‹–âÌ´ÌໜèÀ–åÅŠ ÀàÌ– ×àÃ–ãÏÌ, ÜÜÀ–ãÍÍäÂÃÀàÌÇŠÜÇ, ÄèÈÉ´Ã
Óê–ÅŠ×Ì–ÝŠ×Ó––ÁÜÃ–ÆîÓ–ÆíÌÔŠàÃâÉèÓÅŠ×Ì

ÓêÅŠ×ÌÝŠ×Ó–Éß

äÈÇ– ÎßÉéÍèÈ, ÀàÌ–Âî‹Ó–ÂÜÃ–ÀàÌ–âÃéÌ, ÀàÌ–ÉéÈ

ÅîÓåÅŠ–ÀàÌÄáãÌÀ –ãÖß –âÁ¿à–åÄâÊéÃ–ÅàÇ–âØÈ ÉàÓ –ãÖß– ÎßâÓêÌ–ÏíÌ) –ãÓŠÌÓêÂ×àÓ–Åá
Â×àÓËîÀÇàÀ –ãÖß ÏíÌ–ÀßËíÍÁÜÃÓèÌÔïŠâÁÈ ÂèÌ– âÑ²ÜâÝèÈåØ‹äÂÃÀàÌË¯ÌáåÆ‹ÝïÍãÍÍ
ÆíÌÌßÍíÈ.

ÎèÍÎîÃâÂ²ÜÃÓìâÏêÇãÏŠÁ§ÓïÌ-ÁŠà× Àານພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນເອງ

ÅàÌËèÃÌ¸âÑ²ÜÎïÀÐèÃÄéÈÅáÌëÀ

ãÖß

âÑ¸Ó ໄດ້ຮັບຜົນ.

Â×àÓâÁ¿àåÄÁÜÃÓßØàÆíÌ

–ÀŠÞ×–ÀèÍ–ØÖè–À–

ÀາÌ ãÖß ×éËêÀàÌâÝèÈ×ÞÀÁÜÃ ທລຍ.
2.

–âÌ´ÌØÌèÀ–åÅŠ–

ການ×àÃ–ãÏÌ–ãÍÍ– ËèÃÅÜÃÀÜÃÎßÆîÓ Âì: ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດ Æî–ÓÆíÌ–ÑéÄàÖßÌàâÜÃ–åÌ–ËîÀ–È‹àÌ ÀŠÞ×ÀèÍ

À×Ó–Ö×Ó

(Í¡ãÓŠÌ–ÑÞÃ–ãÉŠ–äÂÃ– ທາງພັດທະນາບ້ານ –ãÖß ກອງປະຊຸມວາງແຜນ ÀàÌ–ÀáÌíÈ–âÎ¿àØÓàÇÀàÌÑèÈËßÌà –ãÖß

ÖŠàÃ–ÁßØÌàÈ–Ì‹ÜÇ–Á´ÌÍ‹àÌ
Ì´Ì)

âË³à ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ –âÌ´ÌØÌèÀ–åÅŠ–ÀàÌ×àÃ–ãÏÌ– ÄèÈÖáÈèÍÍïÖ–Ó
é ß–ÅéÈÂ×àÓÉ‹ÜÃÀàÌ

Æ±Ã

ãÍÍ–À×‹àÃ–ƒåÌ–æÖÇß–Çà× –ãÖß –ÀáÌíÈâÎ¿à ÌÜÌÔïŠåÌ–Á´ÌÉÜນ– ÀàÌກໍານົດທິດທາງພັດ
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ØÓàÇÀàÌ–ÑèÈËßÌà, Í¡–ãÓŠÌ–ÑÞÃ–ãÉŠ–ສະໜອງ ທະນາບ້ານ –ãÖß ການວາງແຜນພັດທະນາ
äÂÃ–ÖŠàÃ (âÊéÃ–×Šà ທລຍ 2 Äß–ÅìÍÉ¡–ÅßØÌÜÃ– ກຸ່ມບ້ານ. ÌÜÀÄàÀÌ´ÌãÏÌÑèÈËßÌàÀîŠÓ
ËëÌ–ໃຫ້ãÀŠ–äÂÃ–ÀàÌÇŠÜÇ

È‹àÌÑºÌÊàÌäÂÃ Í‹àÌÈ¨ÃÀŠà× ÇèÃ–ÅàÓàÈÌá–åÆ‹–âÁ¿àåÌÀàÌ

ÖŠàÃກໍຕາມ).

×àÃãÏÌÁÜÃÖèÈ –ãÖß äÂÃÀàÌÑèÈËß
ÌàÜ²Ìƒ.

3.

Å‹àÃÂ×àÓ–ÑßÇàÇàÓËê–ñåØÇŠ–

âÑ¯ÓÀàÌ–ÐëÀ–ÜíÍÝíÓ–É²Ó –ÀŠÞ×–ÀèÍ–Â×àÓ–Åß–âØ–Ì–ê

ຄ×àÓ–ÑàÀ–ÑÞÌ–ÑßÇàÇàÓ–ØÖîÈÏŠÜÌ–

ØÖ×Ã É¡–ÀàÌ–Ó–Å
ê Š×Ì–ÁÜÃ–ãÓŠÇéÃ–åÌ– åÌ–È‹àÌ –ÍíÈÍàÈ–ÇéÃ-ÆàÇ– âÑ²Ü–ÝèÍÎßÀèÌ–×Šà– Â×àÓËîÀ–ÇàÀ–
ËîÀ–È‹àÌ–ÁÜÃäÂÃÀàÌ

âÎ¿àØÓàÇË¯–ÖßÜÞÈÜÜŠÌ–È‹àÌ

Óê–ËŠà–ÜŠÞÃË¯–Äß–Í–Ó
¡ ê–ÎßÅéÈ

–ÍíÈÍàÈ–ÇéÃ- ËéÑàÍ– Ê‹à–ØàÀ–×Šà–ÓèÌ–Í¡–åØ‹–ãÓŠÇéÃ –ãÖß ÀîŠÓ–

ÆàÇ ÓêÏíÌ–Åá–âÖèÈ. ÅìÍÉ¡–ÀàÌ–âÁ¿àÝŠ×ÓÁÜÃ– ດ້ອຍໂອກາດÜ²Ìƒ– Óê–ÅŠ×ÌÝŠ×Ó–äÈÇÀíÃ åÌ–
ãÓŠÇéÃ

äÈÇÅßâÑàßÀàÌâÎèÌÏï‹ÎßÅàÌÃàÌ Áß–Í×ÌÀàÌ–ÉèÈÅéÌ–åÄ.

ÀîŠÓÍ‹àÌ –ãÖß Éí×ãËÌ–Í‹àÌ.

II. ÎèÍÎîÃ –ກàÌ–Å‹àÃ–ÁêÈ–Â×àÓ–ÅàÓàÈ –ãÖß Â×àÓ–âÎèÌ–âÄ¿àÀàÌ– ÁÜÃ–ÆîÓ–ÆíÌ
4.

ÀàÌ×àÃ–ãÏÌ–æÖÇß–â×Öà 4 Îê – ÀîŠÓ–Í‹àÌ–Äß–Å‹àÃ–ãÏÌ–ÑèÈËßÌà–ÀîŠÓ–Í‹àÌ

–âÑ²Ü– ÀàÌ–ØÖîÈÏŠÜÌ–Â×àÓËîÀ–ÇàÀ–

¯ Æ‹–â×Öà–Çà×–ÌàÌ,
äÈÇ–ÀàÌåØ‹ÅáÚ´ÌÅèÌÇàÉ¡ÀàÌ – ÀáÌíÈÍïÖ–Ó
é ß–ÅéÈÂ×àÓÉ‹ÜÃÀàÌ ãÖß –âÎ¿à Í×ÌÀàÌ–Ì±Ã–Ë–å

ãÓŠÌ–Áß–
ÅªÃ–È¨Ã

åÌ––æÖÇß– ÀŠà×–Ì¸ ÄßâÎèÌÀàÌÜá–Ì×Ç–åØ‹–ÆîÓ–ÆíÌ–Óê–ËèÈ–

ÅßØÌÜÃ––ËëÌ–æÖÇß–Çà×–ÄàÀ

ØÓàÇ–ÀàÌ–ÑèÈËßÌà–ÁÜÃ–âÁíà–âÄ¿à–

ທລຍ

â×Öà 4 Îê. ÀàÌ–ÅßØÌÜÃ–ËëÌ–Äß–ÊìÀ–ÄèÈ–ແບ່ງ Åß–Ìß–Çà×– ÀŠÞ×–ÀèÍ–ÀàÌ–ÑèÈËßÌà –ãÖß
åØ‹–ãÉŠÖßÀîŠÓ âÎèÌ–æÖÇß 4 Îê.

Å‹àÃ–Â×àÓ–ØÓ´Ì–åÄ–åÌ–Â×àÓ–ÜàÈ–ÅàÓàÈ–
ÁÜÃ–âÁíà–âÄ¿à Ë¯–ÄßÄá–ãÌ–À –ãÖß Èá–âÌêÌ–
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ÀàÌ–ÀèÍ–ÍèÌØà–ÝàÀâØÃ¿àÁÜÃ–Â×àÓËîÀ–
ÇàÀ.
5.

–âÑ¸ÓÀàÌ–Â×Í–ÂîÓ–ÁÜÃ–ÆîÓ–ÆíÌ

É¡– ÆîÓ–ÆíÌ–Äß–âÎèÌÏï‹ –Â×Í–ÂîÓ–ÆèÍÑßÇàÀÜÌ–ÔŠàÃ– ÀàÌ–âÑ¯ÓÀàÌÂ×Í–ÂîÓÆèÍÑßÇàÀÜÌ–äÈÇ

ÆèÍÑßÇàÀÜÌÉŠàÃƒÁÜÃäÂÃÀàÌ âÉèÓ–ÅŠ×Ì–åÌÌ¸Ö×ÓËèÃÀàÌ–ÉèÈÅéÌ–åÄ
ÀàÌ–Ìá–åÆ‹ÆèÍÑßÇàÀÜÌÉŠàÃƒâØÖ³àÌ´Ì

–ãÖß ÆîÓ–ÆíÌÄßâÎèÌÀàÌÖé–âÖ¸Ó ÀàÌ–Å‹àÃ–Â×àÓ–
âÎèÌ–âÄ¿àÀàÌåØ‹âÁíàâÄ¿à. ÅªÃÈ¨Ã ÀŠà×–Ì¸ ÇèÃ–

âÆ¨Ì: ×ÞÀÃàÌÀàÌÄèÈÆº-ÄèÈÄ‹àÃ –Ë¯ÈáâÌêÌ Äß–âÝèÈ–åØ‹–âÎèÌÀàÌÎèÍÎîÃ–
ÀàÌäÈÇÆîÓÆíÌ Äß–æÈ‹–ÝèÍÀàÌ–ÆîÀÇï‹.

ËèÃ–È‹àÌ–ÂîÌ–Ìß

Ñà–ÍÁÜÃäÂÃÀàÌ –ãÖß âÝèÈåØ‹ÀàÌåÆ‹
ÄŠàÇÃíÍÎßÓàÌ–Ó–Î
ê ßÅéÈËéÑàÍÁ¹Ì.

6.

–âÑ¯ÓÀàÌÅ‹àÃ–Â×àÓ–äÎŠ–Ãå–Å– ãÖß –âÅêÓ–ÁßØÇàÇ
ÀàÌÀ×ÈÅÜÍ ÔïŠåÌÖßÈèÍÆîÓÆíÌ

–ÀíÌ–æÀ–Àà–ÌÅßãÈÃÂáÂéÈÂá ÀíÌæÀທີ່Å‹àÃໃຫ້ມÂ
ີ ×àÓ–äÎŠ–Ã–åÅ –ãÖß ÀàÌ

âØèÌ –ãÖß ãÀ‹æÁÍèÌØà. ÎèÍÎîÃÜîÎßÀÜÌ À×ÈÅÜÍ

–ãÓŠÌ–ÓêÂ×àÓ–Äá–âÎèÌ–ÑàÇåÉ‹

âÏêÇãÏŠÁ§ÓïÌ-ÁŠà×ÅàÌ ãÖß ×éËêÀàÌ–ÎîÀÖß äÂÃÀàÌພັດທະນາ

ທີ່ຂັບເຄື່ນອໂດຍຊຸມ

ÈíÓäÂÅßÌàÁíÌÁ×àÇ âÑ²ÜÝèÍÎßÀèÌ×Šà ÆîÓ ຊົນເອງ. Æ±ÃÄßâÎèÌÀàÌ–ÝèÍÎßÀèÌ–åØ‹ÀàÌ –
ÆíÌÓêÂ×àÓâÁ¿àåÄ ÀŠÞ×ÀèÍÖßÍÞÍ ØÖèÀÀàÌ Ìá–åÆ‹–ÆèÍÃíÍÎßÓàÌ ÁÜÃäÂÃÀàÌåØ‹–âÀêÈ–
ãÖß ×éËêÀàÌâÝèÈ×ÞÀ ÁÜÃ ËÖÇ 2.
ØÌŠ×ÇÃàÌ–À×ÈÀà–ÍèÌÆê–ÑàÇ–åÌ

Îß–äØÇ–ÈÅïÃ, âÝèÈåØ‹ÆîÓÆíÌËîÀÂíÌæÈ‹ÝèÍ

–Å‹àÃÉèòÃÁ¹Ì ËîÀƒÁ§–ÓïÌ-–ÁŠà×ÅàÌ –ÁÜÃ–äÂÃÀàÌ– Æ±ÃÄß

Ø‹ÜÃÀàÌ ËÖÇ ÅïÌÀàÃ. ÍèÌÄî–ÑßÌèÀÃàÌ–ÀàÌ– âÝèÈåØ‹Óê–Â×àÓ–äÎŠ–Ã–ໄÅÁຶ້Ì.
âÃéÌ/ÄèÈ–Æº– Ôï–Ö
Š ß–ÈèÍ–âÓìÜÃâÁ¿àÉ²Ó.

ÎÉ¾ 9

III. âÖັÃ–âÎ¿àØÓàÇ–åÅŠÏË
ï‹ îÀ–ÇàÀ– ÔŠàÃ–Ó–êÎßÅéÈËéÑàÍ–Á¹ÌÉ²Ó
7.

–âລັÃ–âÎ¿àØÓàÇ–åÅŠÏï‹ËîÀ–ÇàÀØÖàÇ 66% ÁÜÃ–äÂÃÀàÌ–ÇŠÜÇËèÃÚíÈ– Äß–É‹ÜÃ–Å‹àÃ– –âÑ²Ü–åØ‹–ÀàÌ–ØÖîÈÏŠÜÌ–Â×àÓËîÀ–ÇàÀ–åØ‹–Óê
Á¹Ì

¯– îÈ ØÖì Îß––ÅéÈËé–ÑàÍ–Ë¯–ÅîÈÀàÌ–âÖັÃ–âÎ¿àØÓàÇ–
Îß–äØÇ–È–åØ‹ãÀŠØÓïŠ–Í‹àÌ–Ë–Ë
¯ îÀ–ÇàÀ–ËÅ
ÁíÃ–âÁÈ–ÀîŠÓ–Í‹àÌ– ÀàÌ–ÉéÈÉàÓ –ãÖß–Îß–ÓêÌ–ÏíÌ– – Â×àÓËîÀ–ÇàÀ–ÔŠàÃÝÜÍ–ÂÜÍ–

ãÓŠÌ–ÅªÃ–Äá–

ÀŠÞ×–ÀèÍ–ÏíÌ–ÀßËíÍ–É¡ຜູ້ËîÀ–ÇàÀ ÄßÉ‹ÜÃæÈ‹âÝèÈ âÎèÌ– åÌ–ËèÃ–ÖßÈèÍ–ຄົ×–âÝìÜÌ –ãÖß Í‹àÌ.
ÔŠàÃÖßÓèÈÖß×èÃ, –äÈÇ––âÖັÃåÅŠÏíÌ–ÀßËíÍË¯Äß
æÈ‹ÝèÍË¯ÄßæÈ‹ÉàÓÑàÇØÖèÃ
ÏßÖéÈË¯âØèÌ.

(Éí×–ÔŠàÃ–

ØÖàÇÀ×ŠàÏíÌ

ÎèÍÎîÃÜèÈÉà–ÀàÌ–

âÁ¿àÝÞÌ–ãËÌË¯ÄßâÜíàÀàÌÀ¡–Å‹àÃ–äÝÃÝÞÌ).
8.

âÌ´ÌØÌèÀ–åÅŠÀàÌ–âÁ¿à–âÊéÃ

ãÖß ÝèÍÎßÀèÌ

–ÇîÈ–Ëß–ÅàÈ–ÁÜÃ–äÂÃÀàÌ–ÇŠÜÇæÈ‹ –äÂÃ–ÖŠàÃÑºÌÊàÌ –ÄßÍ¡ÓêÎßäØÇÈ Ê‹à–ØàÀ–

ÀàÌÌá––åÆ‹–ພື້ນຖານäÂÃ–ÖŠàÃ–ØÖàÇ ÝèÍÏíÌÅáâÖèÈ
À×Šà–ÀàÌ–À¡–Å‹àÃ

ËèÃÌ¸–âÑ²Ü–åØ‹–æÈ‹–Îß–äØÇ–ÈÅïÃ– ×Šà:

ÅîÈ –ãÖß– åØ‹ÆîÓÆíÌâÁ¿à–âÊéÃ–ÀàÌÌáåÆ‹æÈ‹–. Å³Ã - Í¡–ÅàÓàÈ–âÁ¿à–âÊéÃ–æÈ‹–ÔŠàÃ–ÅßÈ×À (–äÈÇ–
âÅêÓÀàÌÅßÙèÍÅßÙïÌ ØÖì– âÑ¯ÓÀàÌÐëÀ–ÜíÍ Åß–âÑàß–É¡–Âí×–âÝìÜÌ Ë¯–ËîÀ–ÇàÀ–Ë¯–ÅîÈ).
ÝíÓ–åØ‹–ãÀŠÆîÓ–ÆíÌ åÌÀàÌ–âÑ¯Ó–Ëß×ê–ÀàÌ–Ìá–åÆ‹ - ÆîÓÆíÌ –Í–Ý
¡ ï‹–×Šà Äß–Ìá–åÆ‹–Âì–ãÌ×–åÈ;
ãÖß ÀàÌâÁ¿à–âÊéÃ–äÂÃÀàÌ–ÇŠÜÇ (–âÊéÃ–ÔŠາÃ–åÈ– - Àà–ÌÍáÖîÃ–ÝèÀÅàÍ¡æÈ‹ ØÖì –Í‹àÌÍ¡–æÈ‹–ÝèÍ–
Àç–ÉàÓ, ÀàÌÅß–ØÌÜÃ–ËëÌ–äÈÇ ທລຍ Äß–Í¡–Ó–ê ÀàÌ–ÐëÀ–ÜíÍÝíÓ–ÀŠÞ×–ÀèÍÀàÌ–ÍáÖîÃ–ÝèÀÅà
åØò–ãÀŠ–ÀàÌ–ÐëÀ–ÜíÍÝíÓ–×éÆàÆêÍ
ãÍÍ–äÈÈÈŠÞ×.

–Ë¯–Ó–Ö
ê èÀÅßÌß– -ÆîÓ–ÆíÌ–Í¡–âÁ¿àåÄ

–ÀŠÞ×–ÀèÍ–Âá×Šà–âÎèÌ–âÄ¿à

ÀàÌ.
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IV. âÝèÈ×ÞÀÔŠàÃåÀ‹ÆéÈ ÝŠ×Ó–ÀèÍâÍºÜÃ–ÖèÈ–
9.

–âນ´ÌØÌèÀ–ØÖàÇ–À×ŠàâÀ³à– ÀŠÞ×–ÀèÍ– Â×àÓ–ÑßÇàÇàÓ– Ë¯–ØÌÞ×–ãØÌ‹Ì–Ë¯–Äß–åØ‹–ÜíÃ –âÑ²Ü–ÝèÍÎßÀèÌ– Â×àÓ–ÇìÌ–ÇíÃ–åÌ–æÖÇß–Çà×,
ÀàÌÅ‹àÃ–ÁêÈ–Â×àÓ–ÅàÓàÈ–
ÍèÌÈà–Åß–Êà–ÍèÌ–ÁÜÃ–ÖèÈ.

ÁÜÃ– ÀàÌ–ÖèÈ–Ó–Å
ê Š×Ì–ÀŠÞ×–ÑèÌ– ãÖß– Å‹àÃ–ÁêÈ–Â×àÓ– Ä±ÃÓêÂ×àÓÄáâÎèÌ

ÅáÖèÍâÍºÜÃÖèÈ

Ïï‹–Ë–¯

ÅàÓàÈ–ÁÜÃÑßÌèÀÃàÌ ທລຍ –ãÖß Âï–Ý
Š Š×Ó– âÎèÌ–âÄ¿àÑàÍ (–åÌ–ÖßÈèÍ– ÅïÌ–ÀàÃ,– ãÁ×Ã,–
ÃàÌ–ÖèÈ–åÌ–ËîÀ–ÖßÈèÍ, –äÈÇ–Åß–âÑàß–ÏŠàÌ–×éËê âÓìÜÃ –ãÖß ÀîŠÓ–Í‹àÌ) æÈ‹–ÝèÍÀàÌ–âÏêÇແຜ່–
ÀŠÞ×ÀèÍ–×éËê–ËàÃ–ãÍÍ–Ó–Å
ê Š×ÌÝŠ×Ó –ãÖß Óê–

ËàÃ “ ËèÃ–ÝÞÌ–ËèÃ–âÝèÈ”

ÍíÈÍàÈ

–åÌÀàÌÄèÈÉ´ÃÎßÉéÍèÈËîÀÙ‹à

×ÞÀ–ÁÜÃ–äÂÃÀàÌ.
10.

–âÖັÃ–åÅŠ–ÖßÈèÍ–ÀîŠÓ–Í‹àÌ ØÖàÇ–À×Šà– ÀàÌ–Éດ
è ສêÌ–åÄ
ÖßÈèÍÍ‹àÌ

–ÀŠÞ×–ÀèÍÀàÌÂèÈâÖìÜÀ–äÂÃ ÀàÌ–ÑèÈËßÌà–Ë¯–Ó–Î
ê ßÅéÈËéÑàÍ– ÝÞÀÝ‹ÜÃ–

ïŠ ßÈèÍ–ÀîŠÓ–Í‹àÌ (– åØ‹–Èá–âÌêÌ–×éËêÀàÌ–ÑèÈËßÌàË¯À×‹àÃ–ÜÜÀ
ÀàÌ–ÇŠÜÇ Äß–æÈ‹–Èá–âÌêÌ–Ô–Ö
äÈÇÉí×–ãËÌ–ÁÜÃ–Í‹àÌ

ÔïŠ–åÌ–æÖÇßÔïŠÀÜÃ–Îß æÎ ãÖß Ö×ÓËèÃ–È‹àÌ–ÇîÈ–Ëß–ÅàÈ (ÌÜÀ–

ÆîÓວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ) ທລຍ 2 Å‹àÃ– âØÌìÜ–ÄàÀÖßÈèÍ–Í‹àÌ)
Â×àÓ–âÁ´Ó–ãÁÃ–

ËèÃÌ¸–âÑ²Ü–âÑ¯Ó–ÏíÌ–

åÌÀàÌâÆ²ÜÓÉ¡–ÖßØ×ŠàÃ ÀßËíÍÄàÀäÂÃÀàÌåØ‹ØÖàÇÁºÌ. –ÀàÌ –

ÀàÌ×àÃ–ãÏÌ –ãÖß –ÃíÍÎßÓàÌË¯ÄèÈÅèÌåØ‹–.

âÖັÃ–åÅŠ–ÖßÈèÍ–ÀîŠÓ–Í‹àÌ –ÇèÃ–ÅÜÈÂŠÜÃÀèÍ–ËéÈ–
ËàÃ–Ìß–äÇÍàÇ–ÁÜÃ–ÖèÈ.

äÈÇ–ÀàÌ–Åß

ØÌÜÃ–ËëÌ–äÂÃÀàÌ–æÖÇß 4 Îê, ÜèÌÌ¸–Äß
âÎèÌການ–âÜºÜÜá–Ì×Ç–åØ‹–ແÀŠກàÌ–×àÃ–ãÏÌ
åÌæÖÇßÇà×.
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V. ÁßØÇàÇ– ÑºÌË¯âÎ¿àÚàÇ–ÁÜÃ ທລຍ 2
11.

–âÑ¯Ó–Ëß×ê–ÀàÌ–ÅßØÌèÍÅßØÌïÌ–

Á§–ÉíÀÖíÃ– ÖßØ×ŠàÃ–Áß–ãØÌÃ–ÀàÌ– Ë¯ÀŠÞ×Á‹ÜÃ– –âÑ¯Ó–Ëß×ê–Â×àÓ–âÆ²Ü–ØÓ´ÌÄàÀÏï–å
‹ Ø‹–ËëÌ

–

ÄàÀ–Ïï‹–åØ‹–ËëÌ –ãÖß –ÖèÈÊßÍàÌ ÁÜÃ–ÖèÈ (–âÆ¨Ì: ÅëÀÅà, ÅàËàÖßÌß–ÅîÀ....) – ãÖß ÖèÈÊßÍàÌ = –âÑ¯Ó–Ëß×ê–Â×àÓ–ÝèÍÏéÈ
ÅÎÎ

Öà×

=

ÆèÍÑßÇàÀÜÌ– âÑ²Ü–Åß–ØÌÜÃ–ÀàÌ–ÅßØÌèÍÅßØÌïÌ–âÑ¯Ó–É²Ó–

ØÖàÇ–Á¹Ì = ÀàÌ–ÁßØÇàÇäÂÃ åØ‹–ãÀŠ–äÂÃÀàÌ–ÇŠÜÇ
ÀàÌæÎÅïŠ–ãÁ×Ã–åÚŠŠ.

ÆÜÍ –âÑ²Ü–âÝèÈ–åØ‹–ãÌŠ–ÌÜÌ–×Šà –âÎ¿àØÓàÇ –

(ÎßÀÜÍ–È‹×Ç–ÀàÌ–É¡– ãÏÌ–ÃàÌ–ÅàÓàÈ–ÍèÌÖî–æÈ‹, ØÖèÀÀàÌ–ãÏÌ

ÀàÌ–ÎßÉéÍèÈ–ÃàÌ –ãÖß ÍáÖîÃ–ÝèÀÅà–ÍèÌÈà– ÃàÌ–ãÓŠÌ–æÈ‹–ÝèÍ–ÀàÌ–âÂíàÖíÍ
äÂÃ–ÖŠàÃÁÜÃ ທລຍ 2)

Å‹àÃ–ÁêÈ–Â×àÓ–ÅàÓàÈ–

–ãÖß

ÀàÌ–

ÁÜÃ–Ë‹ÜÃ–ÊªÌ–ãÓŠÌ–

æÈ‹ÝèÍ–ÀàÌ–ÎèÍÎîÃ.
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ຂ. ¡º¤-¯½§÷´-Á½¿-Â£¤¡¾-¢˜®É¾
¡º¤-¯½§÷´-Á½¿-Â£¤¡¾-¢˜®É¾: -Á´È-¡º¤-¯½§÷´-ຶ່¤ ê†-´ó-£¸¾´-¥¿-À¯ñ
¡º¤¯½§÷´-Á½¿-Â£¤¡¾-¢˜®É¾

®É¾-À¯í¾-Ï¾¨-¢º¤-Â£¤¡¾,

¥½Ä©É¥ñ©¢›µøÈÁªÈì½®É¾²¾¨-Ã-¡÷È´-

Â©¨¯ö¡¡½ªò¥½ªÉº¤¥ñ©¢›Ãº¾êò©ªÒÄ¯

¹ìñ¤¥¾¡

¡º¤¯½§÷´Á½¿Â£¤¡¾¢˜À´õº¤ Áì½ ¢˜¡÷È´®É¾¦¿Àìñ©ìö¤. µøÈ²œê†À´õº¤À¯í¾
Ï¾¨À¡‰¾¢º¤-Â£¤¡¾˜ °ø-©
É ¿-Àó-¡º¤-¯½§÷´-Á´È °øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾ §‡¤-À¯ñ
°Éøê†´ó¯½¦ö®¡¾´¾¡ÈºÁìÉ¸, ¦È¸²œê†À¯í¾Ï¾¨ÃÏÈ¢º¤-Â£¤¡¾, ¡¾-©¿-Àó-

¡º¤-¯½§÷´-Á´È-°øÉ¯½¦¾¤¾ÃÏÈ,- ÁªÈÀ¢ö¾À¥í¾¥½Ä©É»ñ®¡¾§È¸¨À¹ìõºÁ½¿¥¾¡
²½ññ¡¤¾ êì¨ À´õº¤, ²½ñ¡¤¾ êì¨ Á¢¸¤ Áì½ /Íõ °øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾
¥¾¡-¡÷È´-®É¾ºˆໆê†´ó¯½¦ö®¡¾ÁìÉ¸.

ªÉº¤-Ä©É-Ã§É-ê÷¡-£¸¾´²½¨¾-´¨¾´

-À²ˆºÁ¥É¤-Ã¹É-§¾¸®É¾-»ñ®-»øÉ-¡Èº

¡È¼¸-¡ñ®-

¡¾-ê†-¥½-¥ñ©¡º¤-¯½§÷´, -¸ñÀ¸ì¾ -Áì½ ¦½«¾-ê†¥ñ©-¡º¤-¯½§÷´-©„¤¡È¾¸ -Áì½ §÷¡¨øÉ-

Ã¹É-§¾¸-®É¾»È¸´-Ã¹É-Ä©É-ª¾´-ì½©ñ®-£¾©Ï¾¨. ºó¤-Ã¦È-¯½¦ö®-¡¾-°È¾-´¾-À¹ñ-¸È¾ ¸òêó
É ¾¤ÎÉ¾-ºö¤¡¾-¥ñ©ª˜¤´½¹¾§öê†-Ä©É-»ñ®-°öÁ´È -¾¨®É¾, »º¤-¾¨®É¾ Áì½ °ø-ª

¢º¤-®É¾ À¯ñ-°-Ä
øÉ ¯-¯½¡¾© Íõ ¯È¾¸-¢È¾¸Ã¹É-ÁªÈ-ì½-£º®£ö¸, -²Éº´-©¼¸-¡ñ-¡-ðªÉº¤-Ä©É-¿Ã§É-¸òêó¯½¡¾©--Á¥É¤-¡¾-µøÈ-¡½©¾¢È¾¸¢º¤-®É¾

µøÈ¸ñ© Áì½ ºˆÅ....

µÈ¾¤ÎÉº¨°øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾

Áì½

¯½¡¾©Á¥É¤¡¾µøÈÂ»¤»¼,

£¸¥½Ä¯²ö®¡ñ®®É¾ê†¥½¥ñ©¡º¤¯½§÷´

˜ ¡Èºຶ່¤º¾êò© êñ¤š À²ˆºÀ¯ñ¡¾µ˜¤µõ¸È¾ ¦½«¾ê†¥ñ©¡º¤¯½§÷´ ¥½-¥ñ©ຂຶ້ນ-µøÈÃ¦ (¯ö¡¡½ªòº¾©¥½Á´È Â»¤»¼, ¸ñ©, ª½¹ì¾©§÷´§ö Íõ ¦½«¾ê†ºˆÅ ª¾´
£¸¾´ÀÏ¾½¦ö´) ê†¥½¦¾´¾©»ñ®°øÉê†¥½À¢í¾»È¸´¥¿¸¹ì¾¨Ä©É.

µÈ¾¤ÎÉº¨ 50% ¢º¤-¥¿¸-°øÉ-Ã¹È¨°øÉ§¾¨ Áì½ 50% ¢º¤-¥¿¸-°øÉ-Ã¹È¨°øÉ
¨ò¤²¾¨Ã®É¾ (ê†´óº¾¨÷ 14 ¯ó¢›Ä¯) ªÉº¤Ä©ÉÉÀ¢í¾»È¸´¡º¤¯½§÷´Á½¿Â£¤¡¾,
«É¾¹¾¡°øÉÀ¢í¾»È¸´®Ò£ö®ª¾´¥¿¸ê†¡¿ö©Ä¸É

¦½ÀÎóÃ¹ÉÀìˆº¡º¤¯½§÷´©„¤¡È¾¸

šºº¡Ä¯´œÃÏÈ. °øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾ ¥½ªÉº¤Ã§É£¸¾´²½¨¾¨¾´ê÷¡¸òêóê¾¤ À²ˆº
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»ñ®¯½¡ñ¸È¾ -ê÷¡²¾¡¦ú¸²¾¨Ã®É¾ (À§„: §öÀ°‰¾, °øÉÀ¦ñ¼ºö¤£½ (£ö-²ò¡¾), °øÉê÷¡-¨¾¡,

°øÉª¾¤ÎÉ¾Ã¹ÉÁ¡ÈÀ©ñ¡Éº¨

¡º¤¯½§÷´©„¤¡È¾¸µÈ¾¤-²Éº´²¼¤¡ñ.

Áì½

°øÉª¾¤ÎÉ¾°øÉº¾¸÷Â¦ªÉº¤Ä©ÉÀ¢í¾»È¸´

¦½«¾ê†¥ñ©¡º¤¯½§÷´:

¦½Â´¦º®É¾ Íõ Â»¤»¼ Íõ ®ÈººˆÅ ê†´ó£¸¾´ÀÏ¾½¦ö´ -Áì½ ¦¾´¾©-

»º¤-»ñ®-¥¿¸-°øÉ-À¢í¾-»È¸´-Ä©É-²¼¤²ð.
¯½ê¾¡º¤¯½§÷´:
¾¨®É¾

°øÉ©¿Àó¡º¤¯½§÷´:

°øÉ¯½¦¾¤¾ êì¨ ¢˜¡÷È´®É¾

°øÉÀ¢í¾»È¸´:

§¾¸®É¾, °øÉª¾¤ÎÉ¾¥¾¡¹Éº¤¡¾¡Ò¦É¾¤»¾¡«¾¢˜À´õº¤, ºö¤¡¾¥ñ©ª˜¤

¦¾¡ö Íõ Â£¤¡¾²ñ© ê½¾ºˆÅ ê†¡¿ìñ¤À»ñ©¸¼¡ µøÈ²œê†©„¤¡È¾¸.
¥÷©¯½¦ö¤¢º¤¡º¤¯½§÷´:
Á½¿§¾¸®É¾ ¡È¼¸¡ñ®¥÷©¯½¦ö¤¹ìñ¡, ¸òÃ¦êñ©, ¹ìñ¡¡¾, ì½®¼®

Áì½ ¸òêó¡¾¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Â£¤¡¾ êì¨.

ÀœºÃ¡º¤¯½§÷´:

Á½¿Â£¤¡¾ êì¨ 2 (Ã§É§÷©À£ˆº¤´õÀ°ó¨Á°È¢Ó´ø¢È¾¸¦¾ ê†-À¯ñ-»ø®-²¾®

10 ì½®¼®²ñ©ê½¾-§÷´-§ö).
Â©¨¯½¡º®´ó®ñ©¾¹ö¸¢Ó©„¤š:
• Â£¤»È¾¤¡¾¥ñ©ª˜¤¢º¤ êì¨ ¦½À²¾½¢˜À´õº¤, ¡÷È´®É¾ Áì½ ¢˜®É¾;
• ¥÷©¯½¦ö¤, ¹ìñ¡¡¾ Áì½ ¸òêó¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Â£¤¡¾ê†¦¿£ñ;
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• ¸òêó¡¾¸¾¤Á°¡¾²ñ©ê½¾¡÷È´®É¾ Äì¨½ 5 ¯ó;
• ¸òêó¥ñ©¦ñ¤ö®¯½´¾Ã¹ÉÁ¡È¡÷È´®É¾;

• º½êò®¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¡¾¥ñ©¦ñÂ£¤¡¾¨Èº¨˜ ຊຶ່ງ 66% ªÉº¤¥ñ©¦ñ¦¿
ìñ®®É¾ê†ê÷¡¨¾¡²¾¨Ã¡÷È´®É¾;

• ì¾¨¡¾¡ò©¥½¡¿-ê-¦
† ½Îñ®¦½Îø Áì½ ®Ò-¦½Îñ®¦½ÎøÂ©¨ -êì¨;

• ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†»ñ®°ò©§º® ¢º¤êó´¤¾¢˜¡÷È´®É¾ (¸¼¡¤¾¡¾ ¥ñ©§œŒ
¥ñ©¥É¾¤ Áì½ ¡¾À¤ò-Â£¤¡¾-¨Èº¨ Á´È§÷´-§öÀ¯ñ°øÉ»ñ®°ò©§º®Ã¡¾

£÷É´£º¤ Áì½ ªñ©¦òÂ©¨¡ö¤Àìó¨) ;

• ¡öÄ¡¦½Á©¤£¿£ò©£¿À¹ñ Áì½ Á¡ÉÄ¢®ñ¹¾-Ã-»ø®-Á®®-¢º¤ êì¨;
• º½êò®¾¨Â©¨¹¨Ó ¡È¼¸¡ñ®¢ÓÁ½¿ ¢º¤¡¾¯Éº¤¡ñ°ö¡½êö®ê¾¤¦ñ¤£ö´
Áì½

¦…¤Á¸©ìÉº´ì¸´êñ¤½Â¨®¾¨¡¾¨ö¡¨É¾¨¥ñ©¦ñ,

ì½®¼®¡¾êö©

Áê£õ/¡¾¯½¡º®¦È¸Á®®¦½Ïñ¡Ã¥ (ºó¤Ã¦È©¿ìñ©Àì¡ê† 192) ¡¾
¹ì÷©°Èº°ö¡½êö®ªÒê¿´½§¾©,

ªÒ»ó©£º¤¯½-À²ó,

¹ì÷©°Èº°ö¡½êö®ªÒ°øÉ©Éº¨Âº¡¾© Áì½ §öÀ°‰¾;

¸ñ©ê½¾ê¿,

¡¾

• ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†»ñ®°ò©§º®¢º¤§¾¸®É¾, º¿¾©¡¾¯ö¡£º¤®É¾ Áì½ êó´
¤¾ êì¨ (ì¸´êñ¤¡¾£÷É´£º¤¿Ã§É Áì½ ®øì½½¦Éº´Á¯¤Â£¤¡¾

¨Èº¨);

• Á½¿ ¡È¼¸¡ñ®²¾ì½®ö©®¾© Áì½ ÎÉ¾ê†»ñ®°ò©§º® ¢º¤°øÉ¯½¦¾¤¾
êì¨ ¢˜¡÷È´®É¾;

• Á½¿¡È¼¸¡ñ®£½½Ä¡ÈÀ¡„¼¢˜®É¾ Áì½ ÎÉ¾ê†»ñ®°ò©§º®¢º¤À¢ö¾À¥í¾ -Ã¢½-®¸¡¾-Á¡É-Ä¢-¢Ó-¢ñ©-Á¨È¤.

À¯ó©¡¸É¾¤¡¾¦öê½¾ «¾´ Áì½ ªº®

À¯ó©¡¸É¾¤¡¾¦öê½¾ Íõ §ñ¡«¾´ ¡È¼¸¡ñ®¹ìñ¡¡¾ªÈ¾¤Å¢º¤ êì¨: ¦ò©,

ÎÉ¾ê†»ñ®°ò©§º® Áì½ £¾©Ï¾¨ê†¥½Ä©É»ñ®¢º¤§÷´§ö (¦ò©, ®ö©®¾©¨òງ§¾¨ Áì½
§öÀ°‰¾, ¡¾Ã¹É°ö¯½Â¹¨©Á¡È°øÉê÷¡¨¾¡, ¡¾¯½¡º®¦È¸¢º¤§÷´§ö, ¡¾ìö¤
êôê†¡É÷´£È¾ Áì½ ºˆÅ..... (-Ã§ÉÀ¸ì¾¯½´¾ 2 §‰¸Â´¤)

ÎÉ¾ 15

ì½©ñ®£¾©Ï¾¨ ê†¥½Ä©É»ñ®:
• ê÷¡Å®É¾Ä©É»ñ®»øÉ Áì½ ´ó£¸¾´À¢í¾Ã¥ ¡È¼¸¡ñ®¥÷©¯½¦ö¤¢º¤ êì¨, ìñ¡
¡¾, ì½®¼®¡¾ªÈ¾¤Å Áì½ ¸òêó¡¾ ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Â£¤¡¾ êì¨;

• ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†»ñ®°ò©§º® ¢º¤°øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾ Ä©Éº½êò®¾¨Á¥É¤ªÒ
ê÷¡Å ²¾¡¦¸Èê†¡È¼¸¢Éº¤;

• £½½»ñ®°ò©§º®¡öÄ¡¦½Á©¤£¿À¹ñ Áì½ Á¡ÉÄ¢®ñ¹¾ Íõ £½½Ä¡ÈÀ¡„¼ ¢Ó¢ñ©-Á¨È¤¢˜®É¾Ä©û»ñ®¡¾£ñ©Àìõº¡ Áì½ Ä©É»ñ®¡¾±ô¡ºö®»ö´;

• ê÷¡²¾¡¦È¸ê†¡È¼¸¢ûº¤ ´ó£¸¾´À¢í¾Ã¥¡È¼¸¡ñ® ¸¼¡¤¾ êì¨ Áì½ ¡¾¯½
¦¾¤¾¡ðÄ©É»ñ®¡¾¯ñ¤¯÷¤©ó¢›;

• Á°¡¾¥ñ©¡º¤¯½§÷´¡¿ö©êò©ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾®É¾Ãº½¾£ö© Ä©É«õ¡
¡¿ö© Áì½ Ä©É»ñ®»º¤¡ñ®§¾¸®É¾.

¡¿ö©À¸ì¾©¿Àó¡º¤¯½§÷´:
1Œ 3 ´œ

¡¾¡¸©¡¾£õ:
°øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾ ¥½ªÉº¤»ñ®¯½¡ñ¸È¾ ²ÒÁ´È¯½§¾§öÁªÈì½®É¾ ²¾¨

Ã¡÷È´®É¾¢º¤ªöຕ້ອງÄ©É»ñ®»øÉ

¡È¼¸¡ñ®¸ñÀ¸ì¾ê†¥½¥ñ©¡º¤¯½§÷´¡¿ö©êò©

ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾®É¾ Áì½ »ñ®¯½¡ñ¸È¾ °øÉÀ¢í¾»È¸´¡º¤¯½§÷´¥½À¢í¾»È¸´
ª¾´ê†¡¿ö©Ä¸É. ²Éº´©¼¸¡ñ°øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾ ¥½ªÉº¤Ä©É¦õ®-ªÒ¯ô¡¦¾¹¾ìõ

¡ñ®§¾¸®É¾¡È¼¸¡ñ® ¡÷È´¨Èº¨ªÈ¾¤Åê†¥½ªÉº¤¡¾Á¨¡¯ô¡¦¾¹¾ìõªÈ¾¤¹¾¡ ໃນÀ¸
ì¾©¿Àó¡º¤¯½§÷´¡¿ö©êò©ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾®É¾˜

Ã¡ðì½ó«É¾¹¾¡ªö¡

ìö¤®Ò-êñ-Ä©ÉÉÃ¡º¤¯½§÷´Á½¿Â£¤¡¾£˜¤š.
¦…¤-ê-ª
† Éº¤-Àºö¾-Ã¥-Ã¦È ¦¿ìñ®-¡¾-¥ñ©-¡º¤-¯½§÷´¡¿ö©-êò©-ê¾¤-¡¾-²ñ©ê½¾-®É¾.
Ã-Äì¨½-©¿-Àó-¡º¤-¯½§÷´-Á½¿-Â£¤¡¾-¢˜®É¾-

ªÉº¤¯ô¡¦¾-¹¾ìõ-¡ñ®-®É¾

°ø-¯
É ½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾

¡È¼¸-¡ñ®¡¾¥ñ©¡º¤-¯½§÷´-¡¿ö©-êò©-ê¾¤-¡¾-²ñ©ê½¾-

®É¾-ê†-¥½-¥ñ©-¢›-Ã-¢˜ªº-ª-Ä
Ò ¯- £õ:
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ªÉº¤-§º¡-¸òêó-ê¾¤ Áì½ ªÉº¤-»ñ®¯½¡ñ-¸È¾ µÈ¾¤-ÎÉº¨ (50% ¢º¤-¥¿¸-°øÉ-Ã¹È¨
²¾¨-Ã-®É¾, 40% ¥¿¸-°øÉÃ¹È¨°øÉ¨ò¤, 60% ¢º¤-¥¿¸°ø-ê
É ÷¡-¨¾¡) ¥½-Ã¹ÉÄ©É
À¢í¾-»È¸´¡º¤¯½§÷´.

º½êò®¾¨ À¯ñ¹¨ñ¤¥‡¤Ã¹É£ö¥¿¸¹ì¾¨À¢í¾»È¸´?

§¾¸®É¾ê÷¡Å£ö ®Ò¸È¾°øÉ»„¤´ó, °øÉê÷¡¨¾¡, °øÉ©Éº¨Âº¡¾©ºˆÅ²¾¨Ã®É¾

Á´Èºö¤-¯½¡º®-ˆ¤¢º¤-§÷´-§ö ÁªÈì½£ö-Á´È´óÁ©£ò©®Ò£õ¡ñ À¥í¾£ò©Á¸ˆ¤, °øÉ

ºˆ£ò©Á¸ˆ¤ Áì½ ªÒÅÄ¯. ¦½˜, «É¾¹¾¡ê÷¡Å£öÄ©ÉÀ¢í¾»È¸´¡º¤¯½§÷´¥½

Ä©É£¸¾´À¯ñÀº¡½²¾®¡ñ (Ä´Éì¿©¼¸ìÉº´»í¸®ÒÄ¢È¸ Ä°È®Ò²Éº´ Á¯¤®É¾®Ò
À»õº¤). ¦¿ìñ®°øÉ¨ò¤ §‡¤À¯ñ°øÉ»ñ®°ò©§º®²¾ì½Îñ¡ÎÈ¸¤ ¢º¤£º®£ö¸À§„: À¯ñ°øÉ
§º¡¹¾ìí¸¹¾³õ,

ªñ¡ÕŒª¿À¢í¾,

§º¡¹¾º¾¹¾,

À®†¤Á¨¤ìø¡Àªí¾,

Îˆ¤

À¢í¾ŒÀ¯‰¾Ä³ Áì½ ºˆÅ.... À¸í¾ì¸´ÁìÉ¸-Á´È¨ò¤-Á´È°øÉ¡¿§¾ª¾¡¿ ¢º¤£º®£ö¸,
À¢ö¾À¥í¾À¯ñ°øÉ»øÉ¸È¾ºñÃ© Á´È£¸¾´¥¿À¯ñ¡ÈººñÃ©£¸²ñ©ê½¾ª¾´¹ìñ¤.
¦½˜, «É¾¹¾¡À¢ö¾À¥í¾-Ä©É´óÂº¡¾©À¢í¾»È¸´¡º¤-¯½§÷´-¡¿ö©-êò©-ê¾¤-²ñ©ê½¾-

®É¾, À¢ö¾À¥í¾¥½¦¾´¾©¯½¡º®£¿£ò©£¿À¹ñ ¢º¤À¢ö¾À¥í¾À¢í¾ÃÁ°¡¾ Íõ
êò©Ã¡¾²ñ©ê½¾®É¾ Íõ À¸í¾µÈ¾¤ຶ່¤¸È¾ «É¾¹¾¡°ø¨
É ò¤Ä©É»ñ®¡¾²ñ©ê½¾ ¡ð

Àê‰¾¡ñ®¸È¾ ¹ö¸ÎÈ¸¨, £º®£ö¸¡ðÄ©É»ñ®¡¾²ñ©ê½¾, «É¾¹¾¡¹ö¸ÎÈ¸¨£º®£ö¸
Ä©É»ñ®¡¾²ñ©ê½¾¡ðÏ¾¨£¸¾´¸È¾ ®É¾Ä©É»ñ®¡¾²ñ©ê½¾, «É¾®É¾Ä©É»ñ®
¡¾²ñ©ê½¾¡ðÏ¾¨£¸¾´¸È¾¦ñ¤£ö´¡ð£õ¯½Àê©§¾©

Ä©É»ñ®¡¾²ñ©ê½¾À§„

©¼¸¡ñ.
• ê÷¡Å-£˜¤ªÉº¤--Ä©É-À§ó°øÉ¨ò¤ -Áì½ §¾¸-Î÷È´-Ã¹É-À¢í¾-»È¸´-¡º¤-¯½§÷´-¢º¤-®É¾
Áì½

§÷¡¨ø-Ã
É ¹É-À¢ö¾-À¥í¾¿-¦½-ÀÎó-ªÒ-¡º¤-¯½§÷´

µ¾¡-²ñ©ê½¾®É¾-¢º¤-À¢ö¾-À¥í¾.

¡È¼¸-¡ñ®-¦…¤-ê†-À¢ö¾-ªÉº¤¡¾-

• ¥½-¥ñ©-¢›µø-Ã
È ¦? (¡¾-¡¿ö©-¦½«¾-ê†-¥ñ©-¡º¤-¯½§÷´˜ ªÉº¤-»ñ®¯½¡ñ-¸È¾
ÎÈ¸¨-ºˆÅ-¢º¤-®É¾ ¥½¦¾´¾©-À¢í¾-»È¸´-¿-Ä©É-Ïö©);

• ªÉº¤-Ä©É-Á¥É¤-Ã¹É-°-ê
øÉ †¥½À¢í¾-»È¸´-¡º¤-¯½§÷´©„¤¡È¾¸-˜ª˜¤-ÁªÈµøÈ¡º¤¯½§÷´
Á½¿Â£¤¡¾¢˜®É¾,
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• ¡¿ö©¸ñ Áì½ À¸ì¾ ¢º¤-¡º¤-¯½§÷´¡©„¤¡È¾¸, • Á¥É¤-Ã¹É-ê†-¯½§÷´-ªˆ´-¸È¾- ¸òêó¡¾Â©¨ì¸´ ¡È¼¸¡ñ®¡¾©¿Àó¡º¤¯½§÷´
¡¿ö©êò©ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾®É¾ Â©¨¦½À²¾½Á¥É¤Ã¹ÉÀ¢ö¾À¥í¾§¾®¸È¾ °øÉê†-¥½À¢í¾-»È¸´¡º¤-¯½§÷´©„¤¡È¾¸-˜-

¥½-Ä©É-À¢í¾-»È¸´êñ¤¡º¤-¯½§÷´-ì¸´

®É¾ Áì½ ¥½-Ä©ÉÀ¢í¾-»È¸´-¡¾£í£¸É¾¯ô¡¦¾¹¾ìõÀ¯ñ¡÷È´ (¡÷È´-¨ò¤ -Áì½
¡÷È´-§¾¨);

• ¡¾-¥ñ©²¾-À¢í¾-¦¾´ñ¡£ó

Ã-À¸ì¾¥ñ©¡º¤-¯½§÷´-¡¿ö©-êò©-ê¾¤-¡¾-²ñ©ê½

¾-®É¾˜ªÉº¤ Ä©É¯ô¡¦¾¹¾ìõµøÈ¡º¤¯½§÷´Á½¿Â£¤¡¾ (£ò©¸È¾¤ö®
¯½´¾¦¿ìñ®¡¾¥ñ©²¾À¢í¾¦¾´ñ¡£ó˜

ªÉº¤Ä©ÉÀºö¾Ã¹É®É¾ê†¡È¼¸¢Éº¤

ÁªÈ©¼¸š À²ˆºÀ¢ö¾À¥í¾¥½Ä©É¡½¡¼´Ä¸É«É¾);

• °øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾

ªÉº¤»øÉ¸È¾ÃÀ¸ì¾¥ñ©¡º¤¯½§÷´µøÈÁªÈì½®É¾˜

®É¾Ã©¥½ªÉº¤¡¾¿Ã§É²¾¦¾êÉº¤«† Íõ ®ðªÉº¤¡¾? «É¾´ó£¸¾´¥¿
À¯ñªÉº¤Ä©É§º¡¹¾°øÉê†¥½Á¯²¾¦¾Ä¸É¡Èº-ìÈ¸¤-ÎÉ¾;

• «¾´¸È¾Á®È¤ºº¡À¯ñ¦º¤¡÷È´£í£¸É¾-Ã-¡º¤-¯½§÷´-¡¿ö©-êò©-ê¾¤-²ñ©
ê½¾®É¾˜ ²¼¤²ð Íõ ®ð? ÍõªÉº¤¡¾Ã¹É´ó¡¾¦öê½¾¹ì¾¨¡÷È´¡¸È¾

˜ºó¡ (¯ó´
š óÁªÈ«¾´£¸¾´ªÉº¤¡¾, ¦ú¸¯óÎÉ¾À¸ì¾¡º¤¯½§÷´êö®ê¸
Á°¡¾²ñ©ê½¾-¢º¤-®É¾ ¥‡¤¥ñ©Ã¹É´ó¡¾¦öê½¾¡÷È´¨Èº¨ºó¡).

ຄ. ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ
1. ການການ
ໍ ົດທິດທາງການພ ັດທະນາບາ້ ນ - ພາກທີ 1 ນຳສະເໜີໂດຍລວມ
ເປັນຫຍັງ ພວກເຮົາຈຶ່ງ ແນະນໍາໃຫ້ມີກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງການພັດທະ
ນາບ້ານ ໃນແຕ່ລະບ້ານ?
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນທີສ
່ ຸດ ໃນຂະການວາງແຜນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງພາຍໃຕ້ວຽກງານ ຂອງ ທລຍ 2. ຊຶ່ງຈະເປັນການໃຫ້ສິດຢ່າງ
ແທ້ຈິງ ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ, ເພື່ອ
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ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະແດງອອກເຖິງຄວາມມຸ້ງໝາດປາຖະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອການມີ
ອະນາຄົດທີ່ດຂ
ີ ຶ້ນ.

ແມ່ນຫຍັງຄືເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງການ
ພັດທະນາບ້ານ?
• ຜ່ານຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນວາດຊັບພະຍາກອນບ້ານ,

ຊຸມຊົນຈະມີຄວາມເຂົ້າ

ໃຈດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຮາກເຫງົ້າ ທີ່ເປັນສາຍເຫດຂອງຄວາມທຸກຢູ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
• ຊຸມຊົນຈະຈໍາແນກໄດ້ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍ

ທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນຢູ່ຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດກໍ່ຄື

ການເປັນຢູຂ
່ ອງເຂົາເຈົ້າ.
• ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະຈຳແນກ ແລະ

ກໍານົດກິດຈະກໍາທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດ

ຫວັງວ່າ ຈະເປັນການປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຜ່ານ
ຜ່າອຸປະສັກເຫລົ່ານັ້ນ.

(ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຈັດລຽງພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທາງ

ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງເທົ່ານັ້ນ).
• ຄວາມຄິດເຫັນຂອງກ່ມ
ຸ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈະປະກອບເຂົ້າໃນລາຍການກິດຈະກໍາບູ
ລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ (ສັງເກດວ່າຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າຈະ
ຖືກແຍກອອກເປັນກຸ່ມຕ່າງຫາກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດອຸປະສັກທີ່
ມີຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ກໍານົດກິດຈະກໍາທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງກຸ່ມເຂົາເຈົ້າ)
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• ຊຸມຊົນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວ່າ ອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດ
ເຮັດເອງໄດ້, ອັນໃດເກີນກວ່າຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງແມ່ນການຮຽກຮ້ອງ
ຫຼື ສະເໜີຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ.
• ທີ່ປະຊຸມຈະໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 6 ຄົນ (ຊາຍ 3 ແລະ ຍິງ 3) ເປັນຕົວແທນບ້ານ
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
• ສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ຕົວແທນຂອງບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເວ
ລາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວ ກັບວິທີ
ຄິດໃນການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.ນ້ອງກະຄິດວ່າຖ້າເພິ່ນໃຫ້ໂອກາດນ້ອງກໍ່
ຈະສະໝັກໄປແຂວງອືນ
່
ໃຜແດ່ ທີ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ?
ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ຊາວບ້ານທັງໝົດ ຄວນມີໜ້າ
ເຂົ້າຮ່ວມ. ແຕ່ໃນນີຂ
້ ໍ້ກໍານົດຂອງ ທລຍ 2 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: "ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງຈຳ
ນວນຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ (ອາຍຸຫລາຍກວ່າ 14 ປີ) ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ,
ຢ່າງໜ້ອຍ 40% ຂອງຈຳນວນ ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ່ຍຈະຕ້ອງເຂົົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 60% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ເລື່ອນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ອອກໄປ".
ກອງປະຊຸມ ຈະຈັດຂົ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ?
ອາດຈະຈັດຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫລື ສະຖານທີ່ອນ
ື່ ໆກໍໄດ້ ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເດີນ
ທາງເຂົ້າໄປຮ່ວມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນບ່ອນເໝາະສົມທີ່ສຸດ (ສ່ວນວ່າຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນ
ໃດແທ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລື

ໃນໄລຍະເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມແນະນໍາໂຄງການ

ທລຍ 2 ຂັ້ນບ້ານ.)
ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?
- ກອງປະຊຸມນີ້ ໃຊ້ເວລາ 2 ມື້.
- ກອງປະຊຸມນີ້

ຈະຈັດຂຶ້ນຫລັງຈາກກອງປະຊຸມແນະນໍາໂຄງການຂັ້ນບ້ານສໍາເລັດ

ລົງ 1 ອາທິດ ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ພແ
່ໍ ມ່ປະຊາຊົນ ມີເວລາຄິດຫງໍາວ່າ ອີງໃສ່ການແນະ
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ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານນັ້ນ ຢາກໃຫ້ບ້ານຂອງເຮົາເປັນຄືແນວໃດໃນອີກ 5 ປີ
ຕ່ໍໜ້າ.
ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ
ມີຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເວລາ

ມື້ທີ 1

0800-0900

ໄຂກອງປະຊຸມ: ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງ “ເອົາໃຈໃສ່ບ້ານອື່ນ

ມື້ທີ 2
ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ

ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ແນະນໍາຜູ້ ບ້ານຂອງພວກເຮົາ”
ເຂົ້າຮ່ວມ
0900-1200

1200-1330

“ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ”

ການຄັດເລືອກຕົວແທນຂອງບ້ານ

ການສ້າງແຜນວາດຊັບພະຍາກອນ

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນ

ບ້ານ

ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ພັກຜ່ອນກິນເຂົ້າທ່ຽງ

“ພັກຜ່ອນກິນເຂົ້າທ່ຽງ ຈັດພາເຂົ້າສາ
ມັກຄີຮ່ວມກັນ”

1330-1630

“ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ”

ຝຶກອົບຮົມ

ໃຫ້ແກ່ຕົວທນບ້ານກ່ຽວ

ການວິເຄາະບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ

ກັບການກະກຽມ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ຂອງບ້ານ ແລະ ການຈັດລຽງລໍາດັບ ຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອພັດທະນາບ້ານ
ຍ້ອນເຫດຜົນອັນໃດ ພວກເຮົາຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ “ ຈັດພາເຂົ້າທ່ຽງສາມັກຄີ ” ໃນໄລຍະ
ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ?
ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງສະຕິ ດ້ານຄວາມສາມັກຄີຂອງໝົດທຸກຄົນພາຍໃນ
ບ້ານ, ເພິ່ງຕົນເອງ, ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂຶ້ນຢູຊ
່ ຸມຊົນ. ພວກເຮົາເລັງ
ໃສ່ດ້ານເບື້ອງບວກຫລາຍກວ່າເບື້ອງລົບ

ໂດຍສະເພາະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍ

ເຫລືອຕົນເອງໄດ້. ນອກຈາກນີຍ
້ ັງຈະເປັນການສ້າງແຮງຈູງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສືບ
ຕ່ໍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມື້ທີສອງ. (ຄວນມອບເງິນຄ່າຄາບອາຫານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ນາຍ
ບ້ານ.)
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ສິ່ງໃດແດ່ ທີ່ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ
ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວນີ້?
• ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານມີອຸປະກອນທັງໝົດ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບກອງປະຊຸມ (ລາຍລະອຽດ
ເບິ່ງຄືນພາກ ທີ 6, 7, 8 ແລະ 9 )
• ໝັ້ນໃຈວ່າ ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ກໍານົດຢ່າງລະອຽດຢູ່ກອງ
ປະຊຸມແນະນຳໂຄງການ (ໃຫ້ຈື່ວ່າ "ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງຈຳນວນ ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນ
ຜູ້ໃຫ່ຍ (ອາຍຸຫລາຍກວ່າ 14 ປີ) ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຢ່າງໜ້ອຍ
40% ຂອງຈໍານວນຜູ້ຍິງ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ່ຍຈະຕ້ອງເຂົົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ
60% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ເລື່ອນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ອອກໄປ".
• ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງມີອີກຜູ້ໜຶ່ງ ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການສົນທະນາໃນເວ
ລາແບ່ງກຸ່ມ

ແລະ

ຊ່ວຍໃນການແຕ້ມແຜນວາດຂອງບ້ານພ້ອມທັງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່

ແບບຟອມກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ

(ແບບຟອມສັງລວມການກໍານົດ

ທິດທາງພັດທະນາບ້ານ).
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງຕົວແທນບ້ານ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ
ກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ ມືຄືຫຍັງແດ່?
ທ່ານຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຕົວແທນບ້ານ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຕ້ອງຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບ:
• ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຈະຈັດຂຶ້ນເວລາໃດ ແລະ ຢູ່ໃສ;
• ສາມາດນຳສະເໜີແຜນວາດ ຊັບພະຍາກອນຂອງບ້ານ ແລະ ລໍາດັບທີ່ເປັນບູລິມະ
ສິດຂອງບ້ານຕໍ່ ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ;
• ສາມາດມີສວ່ນຮວ່ມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມ
ດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ແລະ ສ້າງແຜນການສະເພາະສຳ
ລັບການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະ 4 ປີ;
• ກາຍເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຂອງບ້ານ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນ
ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
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ສິ່ງໃດແດ່

ທີ່ອາດຈະເປັນບັນຫາ

ໃນເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງການ

ພັດທະນາບ້ານ?
ບັນດາຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊຶ່ງຄາດວ່າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມ
ກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ (ຫລື ໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ວຽກ
ງານ ຂອງ ທລຍ). ຈົ່ງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງວ່າ ທ່ານຈະຜ່ານຜ່າບັນຫາເຫລົ່ານີຄ
້ ືແນວ
ໃດ:
1) ປະຊາຊົນຈາກຄຸ້ມອື່ນໆຂອງບ້ານ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຫລາຍ ຈະບໍ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມ ຫຼື ຈະບໍຢ
່ ູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມື້ທສ
ີ ອງ.
2) ຈຳນວນຜູຍ
້ ິງຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຕາມຈໍານວນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ (ຢ່າງໜ້ອຍ 40%).
3) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມບາງຄົນບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.
4) ມີຄົນມາຫລາຍໂພດ ເມື່ອທຽບກັບຂະໜາດຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານ
ວາງແຜນໃຊ້ເປັນບ່ອນປະຊຸມ.
5) ຜູ້ຍິງຫຍຸ້ງນໍາການແຕ່ງກິນຮັບໃຊ້ “ພາເຂົ້າທ່ຽງສາມັກຄີ” ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາ
ມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມື້ທສ
ີ ອງ.
6) ຈໍານວນຄົນ ຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກເພື່ອຄັດເລືອກເລືອກເປັນຕົວແທນບ້ານບ່ໍພຽງພໍ.
7) ນາຍບ້ານພະຍາຍາມຈະຊັກຈູງລູກບ້ານ

ໃຫ້ປ່ອນບັດເອົາຜູ້ກຽ່ ວເປັນຜູ້ແທນຂັ້ນ

ບ້ານ.
8) ທ່ານດໍາເນີນການຊ້າກວ່າກໍານົດ ແລະ ບໍ່ມີເວລາດໍາເນີນການຄັດເລືອກຕົວແທນ
ຂັ້ນບ້ານ.
9) ໃນໄລຍະດໍາເນີນການຈັດລຽງລໍາດັບບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ, ຜູ້ຊາຍມີອິດ
ທິພົນສູງ ແລະ ແມ່ຍິງບໍ່ມີປາກສຽງໃດໆ.

ÎÉ¾ 23

2. ການກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ - ພາກທີ 2: “ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນ

ປັດຈຸບັນ”
ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເຫັນໄດ້ຢ່າງປະຈັກຕາ
ນະພາບຂອງບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ,

ແລະ

ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖາ

ຊັບພະກອນອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ໃນປະ

ຈຸບັນ ແລະ ອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຂາດເຂີນຊຶ່ງອາດຈະເປັນສາຍເຫດຂອງຄວາມ
ທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຕັກນິກ:

ພວກເຮົາຈະໃຊ້ວິທີ “ການສ້າງແຜນວາດຊັບພະຍາກອນບ້ານ” ຊຶ່ງເປັນທັງ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຫັນປະຈັກຕາເປັນຮູບປະທໍາ. ເປັນການອອກແບບ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຈໍາແນກຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຊຸມຊົນມີຊົມໃຊ້ຢ່າງອຸດົມ
ສົມບູນ ແລະ ຍັງຂາດເຂີນຢູ່.

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້: ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ເຟີດຂຽນເຈັ້ຽສີຕາ
່ ງໆ (ຫລືວັດຖຸທໍາມະຊາດທີ່ສາ
ມາດຫາໄດ້). ສັນຍາລັກທີ່ສະແດງເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການ
ທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ.
ກໍານົດເວລາ:

3-4 ຊົ່ວໂມງ (20 ນາທີ ອະທິບາຍ, 30 ນາທີ ແຕ້ມແຜນວາດ, 40
ນາທີສົມທຽບແຜນວາດ, 1 ຊົ່ວໂມງແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ).

ຂໍ້ແນະນໍາແຕ່ລະບາດກ້າວ
1) ຕັດສິນໃຈວ່າ ທ່ານຈະແຕ້ມແຜນວາດຊັບພະຍາກອນຢູ່ບ່ອນໃດ, ຖ້າແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ
ຫ້ອງ (ນໍາໃຊ້ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫ່ຍ ແລະ ເຟີດຂຽນເຈັ້ຽສີຕ່າງໆ) ຫລື ຖ້າຈະແຕ້ມຢູຂ
່ ້າງນອກ
(ນໍາໃຊ້ວັດຖຸຕາມທໍາມະຊາດ-ກິ່ງໄມ້, ກ້ອນຫີນ, ໃບໄມ້ ແລະອື່ນໆ). ທ່ານຕ້ອງຕັດ
ສິນໃຈວ່າ ທ່ານຈະແບ່ງຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (ຕົວຢ່າງ: ເພດ, ອາຍຸ
ແລະ/ຫລືຊົນເຜົ່າ).

ທັງນີ້ກໍຂຶ້ນກັບວ່າຈະມີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈໍານວນຈັກຄົນ

ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຍ່ອຍ. ຫມັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
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ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຍ່ອຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແນະນຳຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບວິທີດໍາເນີນການແຕ້ມ
ແຜນວາດຊັບພະຍາກອນ.
2) ອະທິບາຍຫຍໍ້ໃຫ້ສະມາຊິກທັງຫມົດຂອງກຸ່ມວ່າ ການສ້າງແຜນວາດຊັບພະຍາກອນ
ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຍັງ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ແຜນວາດເພື່ອຫຍັງ. ເຫັນດີນ
ນຳກັນ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫມາຍສັນຍາລັກ ຫລື ສີທີ່ຈະໃຊ້ໃນແຜນວາດ ເພື່ອອະທິບາຍ
ແຜນວາດ. ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄໍາຖາມ ຫລື ບໍ່. ຕໍ່ມາຈຶ່ງແບ່ງເປັນກຸ່ມ
ຍ່ອຍ-ກຸ່ມຍ່ອຍທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 25 ຄົນຕໍ່ກຸ່ມ. ສະຫນອງອຸປະກອນທີ່ຈໍາ
ປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ (ຫລື ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເກັບຫາວັດຖຸຕາມທໍາມະຊາດ, ຖ້າຫາກດໍາ
ເນີນການປະຊຸມຢູຂ
່ ້າງນອກ).
3) ແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ

ແຕ້ມແຜນວາດບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມບາດ

ກ້າວຕໍ່ໄປນີ:້
ກ. ແຕ້ມຂອບເຂດບໍລິເວນຂອງບ້ານ (ລວມທັງເນື້ອທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ສຸດ ທີ່
ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ປູກຝັງ ຫລື ຊອກຫາອາຫານ),
ຂ. ແຕ້ມແຫລ່ງນໍ້າຕົ້ນຕໍ (ຫ້ວຍນໍ້າ, ບໍ່ນໍ້າ, ຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ອື່ນໆ),
ຄ. ແຕ້ມເສັ້ນທາງ, ຂົວຂ້າມນໍ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງຍ່າງທັງໝົດ,
ງ. ແຕ້ມສິ່ງປຸກສ້າງສາທາລະນະ (ໂຮງຮຽນ, ຕະຫລາດ, ສຸກສາລາ, ວັດ, ຫ້ອງການ
ບ້ານ ຫລື ສໍານັກງານອື່ນໆ ຂອງລັດ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ),
ຈ. ແຕ້ມເຮືອນຢູ່ອາໄສທັງຫມົດ,
ສ. ແຕ້ມບໍລິເວນຂອບເຂດທີນ
່ ໍາໃຊ້ປູກພຶດ (ນາເຂົ້າ, ຜັກ ແລະ ອື່ນໆ).
ຊ. ແຕ້ມບໍລິເວນ ບ່ອນທີ່ໄປກ່ຽວຫຍ້າມາລ້ຽງສັດ ຫລື ເຮັດເປັນຄັງສັດລ້ຽງ.
ຍ. ແຕ້ມພື້ນທີ່ປ່າໄມ້.
ດ. ແຕ້ມບໍລິເວນເຂດສະຫງວນ ຫລື

ບໍລິເວນດິນ ທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ

ບ້ານ.
ຕ. ແຕ້ມບໍລິເວນທີ່ປະຫວ່າງບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ລວມທັງດິນທີ່ບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ ຍ້ອນການເຊາະ
ເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມ ຫລື ໄພທໍາມະຊາດອື່ນໆ.
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ຖ. ບອກໃຫ້ສໍາມະນາກອນ ແຕ້ມສິ່ງໃດກໍຕາມ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ.
4) ເມື່ອແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມແຜນວາດສໍາເລັດແລ້ວ, ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມມາລວມຢູ່ຈຸດດຽວ
ກັນ,
5) ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສັງເກດເບິ່ງແຜນວາດ ທີ່ແຕ້ມໂດຍກຸ່ມອື່ນ ຕົວຢ່າງ: ແມ່ຍິງ,
ຊາວຫນຸ່ມ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ສັງເກດເບີງ່ ຈຸດທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບ
ແຜນວາດຂອງກຸ່ມຂອງຕົນ ແລ້ວຈື່ເອົາໄວ້. ສະເໜີໃຫ້ທັງສອງກຸ່ມ ເລືອກເອົາແຜນ
ວາດໃດແຜນວາດນຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຄ້າຍຄືທີ່ສຸດ ທັງນີ້ຂຶ້ນກັບການຕົກລົງຂອງຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມ,

ຂັ້ນຕອນຕ່ໍໄປສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດັດແກ້ແຜນວາດດັ່ງກ່າວ

ໂດຍອີງ

ຕາມການສັງເກດຜ່ານມາເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ມັນມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ (ໃຫ້ສັງເກດ
ເບິ່ງວ່າ ຈໍານວນຫລັງຄາເຮືອນຢູ່ໃນບ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານ
ມາ, ເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ພາຍຫລັງສໍາເລັດແລ້ວ ໃຫ້ແຕ້ມແຜນວາດຂອງບ້ານດັ່ງກ່າວ
ໃສ່ເຈັ້ຽແຜ່ນໃຫ່ຍ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຕອນບ່າຍ ແລະ
ໃຫ້ແຕ້ມແຜນວາດດັ່ງກ່າວໃສ່ເຈັ້ຍເອ 4 (ເອ 4) ເພື່ອຈະໄດ້ຄັດຕິດໃສ່ປື້ມສັງລວມທິດ
ທາງການພັດທະນາບ້ານ.
6) ຖາມເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການໃດແດ່ ທີ່ມີຊົມໃຊ້ຢູ່ໃນບ້ານ ເຊິ່ງມີຢ່າງ
ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທີ່ຂາດເຂີນ. ຂຽນເປັນລາຍການໃນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ວ່າອັນໃດມີຢ່າງ
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ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ອັນໃດຍັງມີຄວາມຂາດເຂີນ. ທ່ານສາມາດປະກອບຄຳຄິດເຫັນ
ຫລື ເອົາຮູບພາບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງ ເພື່ອລົງມືຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົນທະນາ ເຊັ່ນ:
ກ. ດິນ
ຂ. ສະບຽງອາຫານ
ຄ, ນໍ້າ (ຊົນລະທານ ຫລື ສໍາລັບບໍລິໂພກ)
ງ. ເສັ້ນທາງ ຫລື ທາງຍ່າງ
ຈ. ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ
ສ. ກາລະໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາ
ຊ. ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ
ຍ. ສະຖານທີ່ສຶກສາ
ດ. ການໃຫ້ບໍລິການ ຫລື ຜະລິດຜົນດ້ານກະສິກໍາ (ແນວປູກ, ຝຸ່ນປຸ໋ຍ, ການ
ສົ່ງເສີມ/ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ)
ຕ. ການລ້ຽງສັດ
ຖ. ຟືນ ຫລື ເຊື້ອໄຟອື່ນໆ
ທ. ມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນໄພທໍາມະຊາດ (ນໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈາະເຈື່ອນ ແລະ
ອື່ນໆ)
ບ. ອື່ນໆ
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ຫລື ສັນຍາລັກທີ່ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ ເພື່ອເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ແກ່ສິ່ງຕ່າງໆ, ຊຶ່ງສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຄວນມີລັກສະນະງ່າຍດາຍ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານ
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍ.
ສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີສ່ວນ
ໃດຢູ່ໃນບ້ານ (ຕົວຢ່າງ: ຫນ່ວຍ, ຄຸ້ມ) ເຊິ່ງເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າພາກ
ສ່ວນອື່ນໆຂອງບ້ານ ຫລື ບໍ່? ຖາມວ່າຄົວເຮືອນທັງຫມົດສາມາດເຂົ້າເຖິງດິນ ຫລື ບໍ? ຄົວ
ເຮືອນທັງຫມົດມີສະບຽງອາຫານພຽງພໍຕະຫລອດປີ ຫລື ບໍ່?.
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3. ການກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ - ພາກທີ 3: “ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນ

ອະນາຄົດ”
ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ
ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມທັງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕ່ໍຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຄືແນວໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະຂົ້າໃຈເຖິງວ່າ ຈະ
ແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນຄືແນວໃດ ໂດຍການລະດົມຊັບພະຍາກອນທັງໝົດ
ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ

ແລະ

ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ

ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ.
ເຕັກນິກ:

ໃນພາກນີຈ
້ ະນໍາໃຊ້ສອງວິທີການ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈສະຖານະ

ພາບຂອງບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ ຢາກໃຫ້ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເປັນແນວໃດໃນອານາຄົດ:
• ການວິເຄາະຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ

(ອີງຕາມແຜນວາດຊັບພະຍາກອນຂອງບ້ານທີ່

ສ້າງຂຶ້ນມາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ)
• ການຈັດລຽງລໍາດັບບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການ

(ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຕັດສິນ

ໃຈວ່າ ກິດຈະກໍາໃດທີ່ຈະສາມາດປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາ

ຫຼື ສະຖານະ

ພາບໃນປະຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ).
ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ: ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ບິກເຟີດສີຕ່າງໆ ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ, ສະກ໊ອດ
ຕິດເຈັ້ຽ, ກະຕ່າ/ຖ້ວຍ ແລະ ແກ່ນສາລີ ຫລື ກ້ອນຫີນນ້ອຍ.
ກໍານົດເວລາ: ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ
• 1 ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບການວິເຄາະຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ.
• 1 ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບການສະເຫນີ ແລະ ກໍານົດບູລິມະສິດຂອງຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ.
• 1 ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບການຈັດລຽງລໍາດັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້າວ
1) ແບ່ງເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
2) ແຕ້ມຮູບຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫນຶ່ງຕົ້ນ (ອາດແຕ້ມໃສ່ເທິງໜ້າດິນ ຫລື ໃສ່ແຜ່ນ
ເຈັ້ຍຂະຫນາດໃຫຍ່). ເຮັດໃຫ້ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ສົມຄວນ ເພື່ອວ່າທຸກຄົນໃນຫ້ອງ
ປະຊຸມສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້.
3) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັນສັງເກດເບິ່ງແຜນວາດຊັບພະຍາກອນທີ່ແຕ້ມແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າເບິ່ງຄືນ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານຕ່າງໆຢູ່
ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົ້າເຈົ້າ,

ຈາກນັ້ນ

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂຽນເປັນລາຍການບັນຫາ

ໃຫ່ຍໆທັງຫມົດ ທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ.

4) ຕັ້ງຄໍາຖາມຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ຫລື ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຍາກ. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະ
ຫວ່າງສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບ ລວມທັງການຍົກຕົວຢ່າງບາງຢ່າງ ທີ່ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງ. ຂຽນຄໍາສັບ “ຄວາມທຸກຍາກ” ລົງໃສ່ລໍາຕົ້ນໄມ້. ຕໍ່ມາມອບໃຫ້ຜູ້ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກ ຫລື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຂຽນບັນດາບັນຫາຕົ້ນຕໍ ຫລື ແຕ້ມ
ສັນຍາລັກຂອງບັນຫາລົງໃສ່ຕົ້ນໄມ້. ຜົນກະທົບຈະຂຽນລົງໃສ່ກິ່ງງ່າຕົ້ນໄມ້ ແລະ
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ສາເຫດ ຈະຂຽນໃສ່ຮາກໄມ້. ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກໍານົດສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມທຸກ
ຍາກ ຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. (ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງບັນ
ທຶກໄວ້ໃນແບບຟອມ ການກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ - ພາກ ກ)

ບາງຕົວຢ່າງ ຈໍານວນໜຶ່ງ:
ບັນຫາຄວາມ
ທຸກຍາກຂອງ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດ
ສາເຫດ

ຜົນກະທົບ

ວິທີແກ້ໄຂ

ຊອບ (ຊາວບ້ານ/

ບ້ານ

ພາຍນອກ)

ເດັນນ້ອຍບໍ່

• ໂຮງຮຽນ, ເປ່ເພ

ໄດ້ຮຽນໜັງສື

• ຄູສອນມາຈາກ
ບ້ານອື່ນ
• ຄອບຄົວທຸກ
ຍາກ

• ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານ

• ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ
ໃໝ່

ທຳ

ພາຍນອກບ້ານ

້ ງຖີ່ນ
• ຊຸມຊົນບໍ່ມີຄວາມ • ສ້າງຄູທອ
ເຂັ້ມແຂງ

• ສຶກສາອົບຮົມພ່ໍ

• ບ້ານບໍ່ໄດ້ຮັບ

ແມ່ນັກຮຽນ

ການພັດທະນາ

ພາຍນອກບ້ານ/

ພາຍນອກ

• ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາ
ສ້າງລາຍຮັບ

5) ກວດກາເບິ່ງກ່ຽວກັບສາຍເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ

ທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍານົດອອກມາ

ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄໍາຄິດເຫັນ ວ່າອັນໃດທີ່ຊຸມຊົນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.
ເຮັດແນວນີໄ
້ ປເລື້ອຍໆ ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາຈະໄດ້ເປົ້າໝາຍໃນຕ່ໍໜ້າຂອງຊຸມຊົນ.
ເຂົາເຈົ້າສາມາດຂຽນເປັນລາຍການ ບັນດາເປົ້າຫມາຍໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍ
ຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ, ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່າມັນຈະເປັນຈິງໄດ້.
6) ໃຫ້ກຸ່ມຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຫນຶ່ງ ເພື່ອເປັນຜູສ
້ ະເຫນີ ìຕົ້ນໄມ້ບັນຫາî ຕໍ່ກຸ່ມອື່ນ. ຜູ້ກ່ຽວ
ຍັງຈະເປັນຜູລ
້ ົງສະຫມັກໃນການເລືອກຕັ້ງຕົວແທນຂອງບ້ານ

ເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມ

ການປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຕື່ມອີກ.
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7) ແຕ່ລະກຸ່ມມາລວມຢູຈ
່ ຸດດຽວກັນ

ຈາກນັ້ນມອບໃຫ້ຕາງໜ້າແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍສະ

ເຫນີຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເປົ້າຫມາຍຂອງກຸ່ມເຂົາເຈົ້າ. ໃນໄລຍະທີນ
່ ໍາສະເຫນີນັ້ນ
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນບັນທຶກໃສ່ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫ່ຍ

ຖ້າຫາກມີການສະເຫນີ

ເປົ້າໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລ້ວ. (ເປົ້າຫມາຍຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຊາຍຄວນຈະ
ບັນທຶກລົງໃສ່ແບບຟອມການກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ - ພາກ ຂ.)
8) ເມື່ອການສະເຫນີທັງຫມົດຈາກແຕ່ລະກຸ່ມເສັດສີນ
້ ແລ້ວ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ນໍາພາການສົນທະນາເຮັດແນວໃດ ເພື່ອສ້າງເປັນລາຍການເປົ້າຫມາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ທີ່ສຸດ, ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ການບໍລກ
ິ ານອັນໃດ ທີ່ຕ້ອງການ
ໃຫ້ປັບປຸງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນໃດ ທີ່ອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ປຸກ
ສ້າງໃໝ່

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງ

ກ່າວນີ້ ຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຊຸມຊົນເອງສາມາດເຮັດໄດ້ 100%
ຫຼື ອັນໃດທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຊັ່ນທີ່ດິນ, ແຮງງານ ຫລື ວັດຖຸ.. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ
ຫມາຍຂອງບ້ານເຮົານີ້ ອັນໃດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກ. ອັນ
ໃດແດ່ ຊຶ່ງຄາດວ່າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກ ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້
ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກດັ່ງກ່າວນັ້ນ? ໃນ
ຕອນທ້າຍຂອງການສົນທະນາ ຕ້ອງສ້າງລາຍການເປົ້າໝາຍຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 8
ຫາ 10 ລາຍການ ເພື່ອແກ້ໄຂສາເຫດຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
9) ມາຮອດນີ້ ທ່ານມີຄວາມພ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍຊຸມຊົນກໍານົດລາຍການເປົ້າຫມາຍບູລິ
ມະສິດໂດຍການຄັດເລືອກ ວ່າກິດຈະກໍາໃດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າປາດຖະຫນາ ເພື່ອບັນລຸ
ເປົ້າຫມາຍບູລມ
ິ ະສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າຄວນກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ກິດ
ຈະກໍາບູລິມະສິດ ຈາກນັ້ນຈັດລຽງຕາມລໍາດັບ (ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກລົງໃສ່ແບບຟອມ
ການກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ ພາກ - ຄ). ເພື່ອເປັນການຍົກສູງດ້ານ
ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການກໍານົດບູລິມະສິດຂັ້ນບ້ານນີ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ໃນ 5 ບຸລິ
ມະສິດກິດຈະກໍາທໍາອິດນັ້ນ ຕ້ອງຄັດເລືອກຈະຕ້ອງມາຈາກກຸ່ມຜູ້ຍິງ.
10)

ວິທີທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຄັດເລືອກນີ້ແມ່ນ

“ວິທີການຈັດລຽງລໍາດັບຄວາມຕ້ອງ

ການ” ຊຶ່ງມີສອງທາງໃນການເຮັດວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້:
ກ) ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍການຍົກມື; ຫລື
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ຂ) ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍ “ການປ່ອນກ້ອນຫີນ ຫຼື ແກ່ນສາລີໃສ່ກະຕ່າ ຫຼື
ຖ້ວຍ”.
ວິທີການ ຂ) ຢາຍກະຕ່າ ຫລື ຖ້ວຍແຍກໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ (ມີຈັກກິດຈະກໍາ ກໍ່ໃຫ້
ມີເທົ່ານັ້ນກະຕ່າ ຫຼື ຖ້ວຍ), ຄຽງຄູ່ກັບມີປ້າຍບອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອກໍານົດກິດຈະ
ກຳ. ຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຕ້ອງມີກ້ອນຫີນ ຫຼື ແກ່ນສາລີຄົນລະ 6 ແກ່ນ ໃນກໍາມື
ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປ່ອນ 3 ແກ່ນລົງໃສ່ໃນກະຕ່າກິດຈະກຳ ທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຄິດວ່າສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ປ່ອນ 2 ເມັດຖົ່ວ ລົງໃສ່ກະຕ່າກິດຈະກໍາອັນດັບສອງ ແລະ
ປ່ອນ 1 ເມັດ ໃສ່ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນດັບສາມ. ເມື່ອກ້ອນຫີນ ຫຼື ແກ່ນສາລີທັງ
ໝົດຖືກຢາຍໃສ່ກະຕ່າຕາມຈຸດປະສົງແລ້ວ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກກໍຈະນັບຈໍາ
ນວນເມັດຖົ່ວທັງໝົດໃນແຕ່ລະກະຕ່າ. ກະຕ່າທີ່ມີເມັດຖົ່ວຫລາຍທີ່ສຸດຈະເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ບູລິມະສິດສູງສຸດ ແລະ ອື່ນໆຕາມລໍາດັບ.
11)

ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າ ສະເໜີກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຂົາ

ເຈົ້າຄວນສະເໜີທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການຢູ່ພາຍໃນບ້ານພ້ອມໂລດ,
ເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກ.

ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ເຫັນ

ໝັ້ນໃຈວ່າລາຍການບູລິມະສິດທີ່ຕ້ອງການ

ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ທີ່ສະເໜີນັ້ນ ໄດ້ຖືກບັນທຶກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລົງໃສ່ແບບຟອມ
ການກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ.

ເຕືອນຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມຕື່ມວ່າ

ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້

ເລືອກເອົາຜູ້ແທນບ້ານ ເປັນຜ້ໄ
ູ ປສະເໜີທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ ຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າຢູ່ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
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4. ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ - ພາກທີ 4 “ເອົາໃຈໃສ່ບ້ານໃກ້ຄຽງ

ຂອງພວກເຮົາ”

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບບ້ານ
ອື່ນໆ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະສົມ
ທຽບລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ລະຫວ່າງບ້ານທັງໝົດພາຍໃນກຸ່ມບ້ານຂອງຕົນ.
ເຕັກນິກ: ວິທີທີ່ກະທັດຮັດ ເພື່ອຕີລາຄາ ແລະ ປຽບທຽບລະດັບຄວາມທຸກຍາກບ້ານອື່ນໆ
ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ.
ການກະກຽມ: ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫ່ຍ, ເຟີດຂຽນເຈັ້ຍ ສີຕ່າງໆ ແລະ ລາຍຊື່ ຂອງບ້ານທັງໝົດ
ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ
ກໍານົດເວລາ: 1 ຫາ 1 ຊົ່ວໂມງເຄີ່ງ
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້າວ
1) ນໍາໃຊ້ແຜນວາດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແລ້ວນັ້ນ, ຖາມຊາວບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບອກຊື່
ບັນດາບ້ານ ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ. ຈາກນັ້ນຂຽນຊື່ບ້ານດັ່ງກ່າວເຫລົ່ານີ້ ລົງໃສ່ແຜ່ນ
ວາດ ທີ່ຄິດວ່າແມ່ນຈຸດນັ້ນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັບທີ່ຕັ້ງຕົວຈິງ. (ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຖ້າຫາກວ່າ
ມັນບໍ່ຄືຕົວຈິງແທ້ໆ ເພາະມັນບໍ່ສໍາຄັນປານໃດ.)
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2) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຄິດກ່ຽວກັບບ້ານອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງວ່າ ເປັນບ້ານທຸກຍາກ ຫຼື ບໍ?.
ບ້ານໃດທຸກຍາກນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ທຸກຍາກຫລາຍກວ່າບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າສົມທຽບໃສ່ມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເລກທີ 285/ນຍ) ດັ່ງນີ້:
o ຕາມປົກກະຕິ ເຂົາເຈົ້າມີເຂົ້າກິນ ພຽງພໍຕະຫລອດປີ ຫລື ບໍ່?
o ເຂົາເຈົ້າມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ໃຊ້ເວລາຍ່າງບໍ່ເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ບໍ່?
o ມີສຸກສາລາ ຢູ່ໃນໄລຍະການຍ່າງບໍ່ເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ບໍ່?
o ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ຫລື ບໍ?
່
o ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໃນທຸກລະດູການ ຫລື ບໍ່?
o ຄອບຄົວສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃນບ້ານ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ຫລື ບໍ່?
3) ຂີດຕາຕະລາງໜຶ່ງ ທີ່ມີສອງຖັນໃຫ່ຍ ເພື່ອຂຽນລາຍຊື່ຂອງບ້ານ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບລົງ
ໃນຖັນເບື້ອງຊ້າຍມື ແລະ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ລົງໃນຖັນເບື້ອງຂວາມື (ດັ່ງທີ່ມີ
ສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ)້ :
ມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ
(ອິງຕາມດໍາລັດ ເລກທີ່ 285/ນຍ)
ຊື່ບ້ານ
.

ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ ໂຮງຮຽນ

ສຸກສາລາ ນໍ້າສະອາດ

(ມີ = 0

(ມີ = 0

(ມີ = 0

(ມີ = 0

ບໍ່ມີ = 1)

ບໍ່ມີ = 1)

ບໍ່ມີ = 1)

ບໍ່ມີ = 1)

ຫົນທາງທຽວ ມີໄຟຟ້າ
ໄດ້ 2 ລະດູ (

ໃຊ້

ມີ = 0

(ມີ = 0

ຄະແນນ
ລວມ

ລະດັບ
ຄວາມທຸກ

ບໍ່ມີ = 1) ບໍ່ມີ = 1)

1.
2
3.
4.
5.
.
.
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ຍາກ

4) ໝັ້ນໃຈວ່າ ຊື່ບ້ານທັງໝົດພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ຖືກຂຽນລົງໃນຖັນເບື້ອງຂວາ. (ຖ້າຫາກ
ຊຸມຊົນບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບ້ານທັງໝົດ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຄວນບອກໃຫ້ຊາວ
ບ້ານ ແລະ ຂຽນຊື່ບ້ານນັ້ນລົງໃສ່.)

5) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ທົບທວນຄືນເບີງ່ ຄືນບັນດາບ້ານໃກ້ຄຽງ ໂດຍທົບທວນເປັນ
ບ້ານ ເປັນບ້ານໄປ ໃນນີ້ໃຫ້ກວດເບີງ່ ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ບ້ານ
ເຫລົ່ານັ້ນ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ ຫລື ບໍ່ ເພາະວ່າມັນແມ່ນການ
ກໍານົດໄດ້ເຖິງຄວາມທຸກຍາກ,
6) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ສາມາດຈັດລໍາດັບຄວາມທຸກຍາກ ເປັນ 3 ລະດັບຄື:
• ຄະແນນ 5 – 6 = ທຸກຍາກຫລາຍ
• ຄະແນນ 3 – 4 = ທຸກຍາກປານກາງ
• ຄະແນນ 0 – 2 = ທຸກຍາກຕໍ່າ
7) ບັນທຶກລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງແຕ່ລະບ້ານ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ. ສະຫລຸບໂດຍ
ການຕັ້ງຄໍາຖາມຕໍຜ
່ ູ້ເຂົາຮ່ວມກອງປະຊຸມວ່າ ກິດຈະກໍາປະເພດໃດ ຈະເຮັດໃຫ້
ບ້ານໃກ້ຄຽງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນໍາ, ກິດຈະກໍາປະເພດໃດ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດ
ໃຫ້ແກ່ທັງໝົດກຸ່ມບ້ານ.
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8) ມາຮອດນີ້ ຖືວ່າພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການເລືອກຕົວແທນ
ຂອງບ້ານ ເພື່ອໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.

5. ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ - ພາກທີ 5 "

ການຄັດເລືອກຕົວແທນ ບ້ານ"
ຈຸດປະສົງ-

ເພື່ອເລືອກເອົາຕົວແທນບ້ານ ຈໍານວນ 6 ຄົນ (ຊາຍ 3 ແລະ ຍິງ 3) ຊຶ່ງຈະ
ເປັນຜູ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.

ການກະກຽມ - ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫ່ຍ/ບິກເຟີດຂຽນເຈັ້ຽ, ຖ້ວຍ/ແກ່ນສາລີ/ກ້ອນຫິນ
(ອີງຕາມແຕ່ວ່າຈະເລືອກເອົາອັນໃດ)
- ຈົ່ງຄໍານຶງກ່ຽວກັບ ຈໍານວນພົລະເມືອງທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນບ້ານ. ຖ້າຫາກ
ວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 10% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ສະນັ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ
ຕົວແທນບ້ານ 1 ຄົນ ຈະຕ້ອງມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ຖ້າຫາກຫລາຍກວ່າ
25% ຢ່າງໜ້ອຍ ຕົວແທນບ້ານ 2 ຄົນຈະຕ້ອງມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.
ກໍານົດເວລາ -

ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້າວ
ໄລຍະປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງຂັ້ນຕອນ: 1) ສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້
ສະໝັກຄັດເລືອກ; ແລະ 2) ການຄັດເລືອກ
ການຄັດເລືອກ:
1) ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຄັດເລືອກ ໂດຍການອະທິບາຍບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົວແທນບ້ານ ທີ່ຈະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດ ເຊັ່ນ: ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມວາງ ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານເປັນເວລາ 2 ມື້ ຢູ່ຫ້ອງການຂອງກຸ່ມບ້ານ. ອະທິ
ບາຍວ່າ

ທາງກຸ່ມເພີ່ນຈະຮັບຜິດຊອບເລື່ອງອາຫານການກິນເວລາໄປເຂົ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
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2) ອະທິບາຍກົດລະບຽບຄືນ ທີ່ກໍານົດວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍຕົວແທນບ້ານຈໍານວນເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຈະຕ້ອງເປັນແມ່ຍິງ (ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ສິດຂອງແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາໃນ
ເວລາມີການຕັດສິນໃຈ). ຖ້າຫາກບ່ອນໃດ ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ກໍ່ໃຫ້ແຕ່ງ
ຕັ້ງຊົນເຜົ່າ ເພື່ອເປັນຕົວແທນບ້ານ.
3) ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມວ່າ

ຕົວແທນບ້ານ ຄວນມີຄຸນສົມບັດແນວໃດແດ່ ຈຶ່ງຈະ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ດ?
ີ . ຂຽນ ລາຍການຄຸນສົມບັດທີຕ
່ ້ອງການໃສ່ເຈັ້ຽແຜ່ນໃຫ່ຍ ຫຼື
ກະດານດຳ. ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການບາງເທື່ອອາດຈະແມ່ນ: ເປັນຄົນຊື່ສັດ, ເຊື່ອ
ຖືໄດ້, ເປັນມິດ, ມີອາລົມດີ, ເປັນຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມເຄົາລົບນັບຖື, ກ້າເວົ້າກ້າວ່າຢູ່ຕໍ່
ໜ້າມະຫາຊົນ, ຮູ້ຈັກລາຍລະອຽດຂອງບ້ານເຮົາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ອືນ
່ ໆ. ຕ່ໍໄປໃຫ້ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສະເໜີຊື່ບຸກຄົນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເຫລົ່ານີ້ ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍ
ໄດ້.

ຜູ້ທີ່ຈະສະເໜີຊນ
ື່ ັ້ນ ບໍ່ຈໍາເປັນວ່າຈະແມ່ນຜູ້ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຫລາຍຢູ່

ໃນບ້ານ (ຕົວຢ່າງ: ນາຍບ້ານ ຫຼື ອື່ນໆ).
4) ການຄັດເລືອກແບບເປີດເຜີຍ ໂດຍອາດຈະປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
• ອາສາສະຫມັກຂານຊືດ
່ ້ວຍຕົນເອງ; ຫລື
• ຜູ້ເຂົ້ຮ່ວມສະໜີຊື່ຜູ້ທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມເໝາະສົມ.
5) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນການຄັດເລືອກເປັນໄປດ້ວຍດີ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຫລາຍ
ກວ່າຈໍານວນຕົວແທນບ້ານທີ່ຕ້ອງການ. ໝາຍຄວາມວ່າ ທີ່ປະຊຸມຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຜູ້
ຊາຍ 5 ຄົນ ແລະ ຍິງ 5 ຄົນ ເພື່ອຄັດເລືອກເປັນຕົວແທນຂອງບ້ານ,
6) ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ອ່ານຊື່ຂອງຜູ້ສະເໜີເພື່ອຄັດເລືອກທັງໝົດ, ຕໍ່ມາຖາມ
ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແຕ່ລະຄົນວ່າເຂົາເຈົ້າ ຍິນດີທີ່ຈະເປັນຕົວແທນບ້ານ ຫລື ບໍ່ ຖ້າເລືອກ
ຕັ້ງໄດ້,
7) ຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະຄົນ ກ່າວປາໄສ ຫຼື ສະແດງຄໍາເຫັນແບບສັ້ນໆ ເພື່ອອະທິບາຍວ່າ
ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຜູ້ສະໝັກທີ່ດີ

ເພື່ອທີ່ຈະຮັບໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນບ້ານຖ້າ

ເລືອກຕັ້ງໄດ້.
ການເລືອກຕັ້ງ
8) ສົມມຸດວ່າ ມີຜູ້ສະໝັກ ໃນຈໍານວນທີ່ພຽງພໍ (ຫລາຍກວ່າ ແມ່ຍິງ 3 ແລະ ຊາຍ
3)*, ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍວິທິແບບເປີດເຜີຍ ຫລື ແບບວົງ
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ແຄບ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລົງຄະແນນສຽງເລືອກເອົາທັງຜູ້ສະໝັກຍິງ

ແລະ

ຊາຍ.
9) ວິທີການເລືອກຕັ້ງແບບເປີດເຜີຍ

ແມ່ນໂດຍການຍົກມື.

ອ່ານຊື່ແຕ່ລະຄົນດ້ວຍ

ສຽງດັງ ພ້ອມຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມທີ່ເລືອກເອົາເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການຍົກມືໃຫ້.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແຕ່ລະຄົນ ສາມາດຍົກມືໄດ້ພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທີ່ເປັນ
ຂວັນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັບຈໍານວນຄະແນນໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເພດຍິງກ່ອນ ແລະ ຕໍ່ມາ
ຈຶ່ງນັບເພດຊາຍ. ໃຫ້ຜູ້ບັນທຶກ ເປັນຜູ້ນັບຄະແນນສຽງ ແລະ ຂຽນຈຳນວນລົງໃສ່
ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫ່ຍ

ຊຶ່ງຜູ້ໃດກໍສາມາດເບິ່ງເຫັນ.

ເມື່ອການນັບຄະແນນສຽງທັງໝົດ

ເສັດສິ້ນລົງແລ້ວ, ບັນດາແມ່ຍິງທັງ 3 ແລະ ຊາຍທັງ 3 ທີ່ ມີຄະແນນສຽງຫລາຍ
ກວ່າໝູ່ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາເປັນຕົວແທນບ້ານ.
ໃຫ້ຈື່ຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຊົນເຜົ່າ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າ ມີຜູ້ສະໝັກຈາກກຸ່ມຊົນ
ເຜົ່າ ເພື່ອເປັນຕົວແທນບ້ານ ກໍລະນີມີຫລາຍເຖິງ 10% ຂອງປະຊາກອນພາຍໃນບ້ານ.

10)

ການເລືອກຕັ້ງແບບວົງແຄບ ດໍາເນີນການແບບປິດລັບ ເພື່ອວ່າຜູ້ສະໝັກ

ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ໃຜສະໜັບສະໜູນໃຜ. ວິທີນີ້ເຮັດດ້ວຍການປ່ອນບັດລົງຄະແນນ ຫລື
ຢາຍກ້ອນຫິນ ຫລື ບັດລົງຄະແນນໃສ່ໃນຖ້ວຍ ຫລື ກະຕ່າຈັດວາງຢູ່ຂ້າງຫລັງຜູ້
ສະໝັກແຕ່ລະຄົນ (ຈັດວາງແບບບໍ່ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ ສາມາດຮ້ເູ ຫັນວ່າ ໃຜລົງຄະແນນ
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ໃຫ້ຕົນ). ນັບຈໍານວນບັດ ຫລື ກ້ອນຫິນຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ ແລະ ຂຽນຜົນການນັບ
ຄະແນນສຽງລົງໃສ່ເຈັ້ຍ ຫລື ກະດານດໍາ. ປະກາດໃຫ້ຮູ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ຊະນະ ເມື່ອ
ຄະແນນສຽງທັງໝົດຖືກນັບແລ້ວ.
11)

ເມື່ອການເລືອກຕັ້ງເສັດສິ້ນແລ້ວ, ຕົວແທນຂອງບ້ານຄວນຕົກລົງກັນວ່າ ໃຜ

ຄວນເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ. ຈາກນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໃນການຄັດ
ເລືອກຕົວແທນບ້ານ ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະທັບການາຍບ້ານ.
12)

ພາຍຫລັງຈາກຄາບອາຫານທ່ຽງ

ຈົ່ງຢ່າລືມເຮັດການແນະນໍາຫຍໍ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້

ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນຕົວແທນບ້ານດັ່ງນີ້.
• ວັນທີ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ,
• ວິທີການອະທິບາຍແຜນວາດບ້ານ

ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະກອງປະຊຸມກໍານົດທິດ

ທາງພັດທະນາບ້ານ,
• ວິທີນໍາສະເໜີແຜນທິດທາງການພັດທະນາບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໂດຍອີງຕາມ

ແບບຟອມທີ່ມແ
ີ ລ້ວ,
• ວິທີການເຈລະຈາ ຫຼື ປຶກສາຫາລືກັບບ້ານອື່ນໆ ເພາະວ່າຢູ່ກອງປະຊຸມວາງ
ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຈະສ້າງແຜນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ໃນໄລຍະ 5 ປີ
ລວມທັງການສ້າງແຜນຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະ 4 ປີ ຕໍ່ໜ້າ.
ໝາຍເຫດ: ແຜນທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ ແລະ ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
ຈະໄດ້ມີການທົບທວນຄືນໃນແຕ່ລະປີ, ສະນັ້ນ ສໍາລັບຕົວແທນບ້ານ ຖ້າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຄັດເລືອກໃໝ່ກໍສາມາດດໍາເນີນການໄດ້

ໃນໄລຍະເວລາ

ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
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ງ. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
1. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ – ພາກທີ່ 1: ເຂົ້າໃຈບັນຫາ ແລະ ເປົ້າໝາຍ
ໃນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂອງພວກເຮົາ
ການວາງແຜນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຂັ້ນຕອນການວາງ

ແຜນຂອງ ທລຍ. ຊຶ່ງຈະເປັນການສ້າງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ໂດຍລວມ/ແບບຮອບ
ດ້ານ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ກໍານົດບັນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 4 ປີ
ຂ້າງໜ້າ. ກອ ງປະຊຸມນີ້ຈະຈັດຂຶ້ນປະມານສອງອາທິດ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມກໍານົດທິດ
ທາງການພັດທະນາບ້ານ ຢູ່ທຸກໆບ້ານພາຍໃນກຸ່ມບ້ານສໍາເລັດລົງແລ້ວ.
ຕາຕະລາງເວລາ ສໍາລັບກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ມີຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເວລາ

ມື້ທີ 1

ເວລາ

0800-0900

- ເປົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ 0800-1100
ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ຈາກກອງ

ມື້ທີ 2
“ສ້າງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂອງ

ປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາ

ພວກເຮົາ”

ກຸ່ມບ້ານ

ວິທີການແຜນວາດໃນຝັນ

- ທົບທວນ

ເນື້ອໃນຫລັກໆ

ຂອງ ທລຍ
0900-1200

“ເຂົ້າໃຈບັນຫາ

ແລະ

ເປົ້າ 1100-1200

ສະເໜີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ

ໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ”

ທລຍ 2 - ການຈັດສັນງົບປະມານ

ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການວິເຄາະບັນ

ໃນໄລຍະ 4 ປີ ຂ້າງໜ້າ; 66%

ຫາ, ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດ,

ຕ້ອງໄປຫາບ້ານທຸກຍາກທີສ
່ ຸດ; ສຳ

ຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາ

ເລັດການຕື່ມແບບຟອມສັງລວມ
ບັນທຶກ

ແຜນການພັດທະນາກຸ່ມ

ບ້ານ; ການ ປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມ
ຊົນ; ລາຍການກິດຈະກໍາທີ່ ທລຍ ບໍ່
ສະໜັບສະໜູນ.
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1200-1330

ພັກຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ

1200-1300

ພັກຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ

1330-1630

ສ້າງແຜນພັດທະນາກູ່ມບ້ານ

1300-1600

ແຜນການລົງທຶນຂອງ ທລຍ - ກຳ

ຂອງ ພວກເຮົາ” ການສ້າງແຜນ

ນົດບູລມ
ິ ະສິດໂຄງການຍ່ອຍສະ

ວາດຂອງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ການ

ເພາະຂອງ ທລຍ (ດ້ານພື້ນຖານ

ຈັດລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ

ໂຄງລ່າງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່

ແຕ່ລະບ້ານ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງດັ່ງກ່າວນີ້) ລວມທັງສະເໜີຈຸດ
ທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ
1600-1700

• ຄູ່ມືປ້ອງກັນທາງສັງຄົມ
• ສ້າງຕັ້ງຄະນກໍາມະການໄກ່
ເກ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນ
ກຸ່ມບ້ານ
• ຮັບຮອງເອົາຜູ້ປະສານງານກຸ່ມ
ບ້ານ
• ກະກຽມກອງປະຊຸມໃນຕ່ໜ
ໍ ້າ
(ກອງປະຊຸມປະສານການ
ວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ລາຍງານກ່ຽວກັບ
ທະນາກຸ່ມບ້ານ

ແຜນພັດ
ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ

ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ)
ຈຸດປະສົງ

- ເພື່ອຕົກລົງຮ່ວມກັນ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໃນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂອງພວກເຮົາ.

ເຕັກນິກ:

- ການວິເຄາະແບບສີ່ຫ້ອງທີ່ປະກອບມີ ບັນຫາ, ທ່າແຣງ, ກາລະໂອກາດ
ແລະ ຄວາມມຸ້ງ ໝາດປາຖະໜາ.
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ບ່ອນປະຊຸມ: - ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າໃຫຍ່ສົມຄວນ ພໍທີ່ຈະຮອງຮັບຜູ້ປະຊຸມ
ປະມານ 60 ຄົນໄດ້, ໂດຍປົກກະຕິສະເໜີຈັດຢູ່ ຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານທີ່ເປັນຈຸດ
ໃຈກາງຂອງແຕ່ລະບ້ານ.
ການກະກຽມ : - ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມທັງໝົດ ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ ວັນ, ເວລາ ແລະ
ສະຖານທີ່ໆແນ່ນອນຂອງກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ:
- ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ບັນທຶກກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມແລ້ວ ເພື່ອຈະເກັບ
ກໍາຈຸດສໍາຄັນໆຂອງການດ້ສົນທະນາ.
- ຢ່າລືມອຸປະກອນເຊັ່ນ ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່/ເຟີດຂຽນເຈັ້ຽ/ສະກ໊ອດຕິດເຈັ້ຍ
ກໍານົດເວລາ: - ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ
ຄໍາແນະນໍາ ແຕ່ລະບາດກ້າວ:
1) ການປະຊຸມໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ບໍ່ຈໍາເປັນຈະແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (ບໍ່ຈໍາ
ເປັນແຍກກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຊາຍ).
2) ຢູ່ເທິງເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫລື ກະດານດໍາ, ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສີ່ແຈສາກ ດັ່ງຂ້າງ
ລຸ່ມນີ້:
ທ່າແຮງ

ບັນຫາ

ກາລະໂອກາດ

ຄວາມມຸ້ງໝາດປາຖະໜາ
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3) ອະທິບາຍ ວ່າແຕ່ລະຫ້ອງສີ່ແຈສາກ ມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ:
•

ທ່າແຮງ - ແມ່ນຫຍັງ ທີ່ເປັນລັກສະນະທາງບວກກາດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ໃນກຸ່ມ
ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ;
ມາດເຮັດເອງໄດ້,

ອັນໃນທີ່ພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າສາ
ຊັບພະຍາກອນຊະນິດໃດ

ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຢ່າງອຸດົມສົມ

ບູນ....
•

ບັນຫາ - ຂໍ້ຈຳກັດ ຫຼື ອຸປະສັກອັນໃດ ທີ່ຊຸມຊົນປະເຊີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ;

•

ກາລະໂອກາດ - ສິ່ງໃດທີ່ພາຍນອກ ຈະມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ
ບ້ານຂອງຕົນເອງ (ຕົວຢ່າງ ລັດຈະມາສ້າງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ກຸ່ມບ້ານພວກ
ເຮົາ, ເມືອງເພີ່ນມີແຜນຈະຕັ້ງຕະຫລາດຢູກ
່ ຸມບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ຈະມີໂຄງ
ການສ້າງທາງປູຢາງຜ່ານໃຈກາງຂອງບ້ານ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ...)

•

ຄວາມມຸ່ງໝາດປາຖະໜາ-ໝາຍເຖິງເປັນກິດຈະກໍາທີ່ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ

ເມື່ອ

ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າປະ
ເຊີນຢູໃ
່ ນປະຈຸບັນໄດ້.
4) ຕົວແທນແຕ່ລະບ້ານ ຈະຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງໜຶ່ງຄົນ ເພື່ອນໍາສະເໜີຜົນຂອງກອງປະຊຸມ
ກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ. ການສະເໜີຄວນເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາລົງໃນ
ແບບຟອມກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ

(ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,

ສາເຫດຂອງ ບັນຫາ, ຜົນກະທົບ, ວິທີແກ້ໄຂ, ໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ). ການ
ສະເໜີຂອງແຕ່ລະບ້ານນັ້ນ ຄວນໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ຫາ 20 ນາ ທີ.
5) ພາຍຫລັງການສະເໜີຂອງແຕ່ລະບ້ານສໍາເລັດລົງ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນ
ໃຊ້ເວລາບັນທຶກຜົນການວິເຄາະແບບສີ່ຫ້ອງ (ທ່າແຮງ, ບັນຫາ, ກາລະໂອກາດ
ແລະ ຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາ)

ທີ່ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາລວມຂອງຫລາຍກບ້ານ.

ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາວ່າ ອັນໃດແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ມີເປົ້າໝາຍຄື
ກັນລະຫວ່າງບ້ານອື່ນໆ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ. ຖ້າຫາກວ່າເປັນບັນຫາອັນດຽວກັນ ຫລື
ແມ່ນກິດຈະກໍາອັນດຽວກັນກັບຫລາຍບ້ານ ໃຫ້ແຕ້ມເຄື່ອງໝາຍດາວໃສ່ (ຈຳນວນ
ເຄື່ອງໝາຍດາວມີເທົ່າໃດກໍໝາຍເຖິງມີເທົ່ານັ້ນບ້ານ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ).
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6) ກວດກາຄືນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ພ້ອມທັງທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈນໍາກັນວ່າ ອັນໃດທີ່
ເປັນບັນຫາ, ອັນໃດແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼື ອັນໃດແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຫລາຍ
ບ້ານ, ອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫລົ່ານັ້ນ.

2. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ພາກທີ 2 – “ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂອງພວກ

ເຮົາ”
ຈຸດປະສົງ:

- ເພື່ອໃຫ້ຕົວແທນບ້ານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບນໍາກັນ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈາກ
ນັ້ນ ສ້າງເປັນແຜນວາດ

ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມທຸກຍາກຂອງກຸ່ມ

ບ້ານຢູ່ໃສ ແລະ ກໍານົດວ່າ ບ້ານໃດມີຄວາມທຸກຍາກລະດັບໃດ ທັງນີ້ເພື່ອຮັບ
ປະກັນວ່າ ການພັດທະນາຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ.
ເຕັກນິກ:

- ສອງເຕັກນິກຖືກນໍາມາໃຊ້:
•

ການສ້າງແຜນວາດຄວາມທຸກຍາກ ຂອງກຸ່ມບ້ານ

•

ການຈັດລະດັບຄວາມທຸກຍາກ

ການກະກຽມ: - ແຜນວາດບ້ານ (ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາ
ບ້ານ) ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ເຟີດຂຽນເຈັ້ຽສີຕ່າງໆ, ເຈັ້ຍສີການຈັດລະດັບຄວາມ
ທຸກຍາກ (ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນພາກ “ເອົາໃຈໃສ່ບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາ” ຜົນ
ຂອງການວິເຄາະແບບຕາຕະລາງສີ່ຫ້ອງ ທີ່ມີ ທ່າແຮງ, ບັນຫາ, ກາລະໂອ
ກາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ.
ກໍານົດເວລາ:

- 3 ຫາ 4 ຊົ່ວໂມງ (ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ທໍາອິດ ຂອງກອງປະຊຸມວາງ

ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ)
ຄໍາແນະນໍາ ແຕ່ລະບາດກ້າວ 1) ນໍາເອົາແຜນວາດບ້ານຂອງແຕ່ລະບ້ານມາຕິດຈອກໃສ່ກັນ.

ຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ

ທີ່ເຂົ້າກັນພໍດີ (ບ້ານໃກ້ຄຽງກັນຈະຢູ່ຕິດຈອດກັນ).
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2) ມອບໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມໜຶ່ງ ຫລື ສອງຄົນແຕ້ມແຜນວາດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງທັງໝົດ
ກຸ່ມບ້ານ (ໃຊ້ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ 4 ແຜ່ນຕິດຕ່ໍກັນ ທັງນີ້ເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
ໄດ້ເຫັນງ່າຍ) ແຜນວາດຂອງກຸ່ມບ້ານ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີລາຍລະອຽດເທົ່າກັບແຜນ
ທີ່ບ້ານແຕ່ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍ:
• ຊາຍແດນບ້ານ ແລະ ຊື່ຂອງແຕ່ລະບ້ານ
• ເສັ້ນທາງທີ່ປູຢາງ ຫຼື ຫີນແຮ່
• ຫ້ວຍນໍ້າ
• ລະບົບຊົນລະປະທານ
• ເນື້ອທີ່ທໍາການຜລິດກະສິກ (ອັນໃດແມ່ນເນື້ອທີ່ນາ ຫລື ອັນໃດແມ່ນ ເນື້ອທີ່
ປູກພືດເສດຖະກິດ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ສີຕ່າງກັນ)
• ສຸກສາລາ
• ໂຮງຮຽນ
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3) ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ຫລື ສີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບແຕ່ລະລາຍການຢູ່ຂ້າງເທິງນັ້ນ.
ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າຕົວແທນຂອງແຕ່ລະບ້ານ
ວາດຂອງກຸ່ມບ້ານ. ຂຽນ

ແຕ້ມເຄື່ອງໝາຍເຫລົ່ານີ້ລົງໃສ່ແຜນ

ຄໍາອະທິບາຍບັນດາເຄື່ອງຫມາຍຢູ່ແຈດ້ານລຸ່ມ

ຂອງ

ແຜນວາດ.
4) ອີງໃສ່ບັນຫາຈາກຜົນຂອງການວິເຄາະແບບສີ່ຫ້ອງທີ່ມີ ທ່າແຮງ, ບັນຫາ, ກາລະ
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາທີ່ເຮັດຜ່ານມາ. ສໍາລັບແຕ່ລະບັນຫານັ້ນ,
ໃຫ້ເອົາມາແຕ້ມໃສ່ແຜນວາດ ໂດຍໃຫ້ຖືກກັບບ້ານ ທີ່ກຽວຂ້ອງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຂີດວົງ
ມົນສີແດງອ້ອມໄວ້.
5) ພາຍຫລັງສໍາເລັດການສົນທະນາແລ້ວ ແລະ ໝາຍບັນຫາທັງໝົດ ໃສ່ແຜນວາດ
ກຸ່ມບ້ານແລ້ວ, ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍ
ອີງຕາມການສັງເກດແຜນວາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແມ່ນແທ້ບໍ່ທີ່ວ່າ

ບ້ານທີ່ມີບັນຫາ

ຫລາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນກຸ່ມບ້ານ?
6) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເບິ່ງຄືນກ່ຽວກັບ ການຈັດລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຈັດມາແລ້ວໃນເວລາ

ດໍາເນີນກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ

ພາກ:

“ເອົາໃຈໃສ່ບ້ານໃກ້ຄຽງ” ແມ່ນແທ້ບໍ່ວ່າ ບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າຈັດຢູ່ໃນລະດັບວ່າ “ທຸກ
ຍາກ”, ບ້ານເຫລົ່ານັ້ນ ມີບັນຫາຫລາຍກວ່າໝູ່ບ?
ໍ່ ທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ ຈຶ່ງຢັ້ງຢຶນວ່າ
ບ້ານເຫລົ່ານີ້ເປັນບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນກຸ່ມບ້ານ?
7) ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມຈັດລະດັບລະດັບຄວາມທຸກຍາກ, ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ຫຼື ນຳ
ໃຊ້ຕາຕະລາງດຽວກັນກັບ

ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາ

ບ້ານດັ່ງລຸ່ມນີ້:
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ມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ
(ອິງຕາມດໍາລັດ ເລກທີ່ 285/ນຍ)
ຊື່ບ້ານ
.

ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ ໂຮງຮຽນ

ສຸກສາລາ ນໍ້າສະອາດ

(ມີ = 0

(ມີ = 0

(ມີ = 0

(ມີ = 0

ບໍ່ມີ = 1)

ບໍ່ມີ = 1)

ບໍ່ມີ = 1)

ບໍ່ມີ = 1)

ຫົນທາງທຽວ
ໄດ້ 2 ລະດູ
(ມີ = 0
ບໍ່ມີ = 1)

ມີໄຟຟ້າ
ໃຊ້ (ມີ = 0

ຄະແນນ
ລວມ

ລະດັບ
ຄວາມທຸກ

ບໍ່ມີ = 1)

1.
2
3.
4.
5.
.
.
.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກຄະແນນລວມ = 5-6 ຄະແນນ ເອີ້ນວ່າ "ທຸກຫລາຍ"
= 3-4 ຄະແນນ ເອີ້ນວ່າ "ປານກາງ”,
= 0-2 ຄະແນນ ເອີ້ນວ່າ “ບໍ່ທຸກ”.
8) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ສົມທຽບລະຫວ່າງ ການຈັດລຽງລໍາດັບຄວາມທຸກຍາກດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ໃສ່ກັບແຜນວາດຄວາມທຸກຍາກຂອງກຸ່ມບ້ານ ທີ່ແຕ້ມຂຶ້ນມານັ້ນ ວ່າມີ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນແລ້ວບໍ?
່

ບັນດາບ້ານ

ທີ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນລະດັບຄວາມທຸກຍາກ

ຫລາຍນັ້ນ ສອດຄ່ອງກັບບັນດາບ້ານ ທີ່ມີບັນຫາຫລາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ແຜນວາດຂອງກຸ່ມນັ້ນ ຫຼື ບໍ? ຖ້າຫາກຄ້າຍຄືກັນແລ້ວ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຂັ້ນຕອນ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສໍາເລັດລົງ. ຕົວແທນບ້ານສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການຈັດລະດັບ
ບ້ານທຸກຍາກດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຢໃ
ູ່ ນກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມ
ບ້ານໃນຂັ້ນຕອນຕ່ໍໄປ.

ÎÉ¾ 47

ຍາກ

3. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ພາກທີ 3 – "ສ້າງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
ຂອງ ພວກເຮົາ "
ຈຸດປົະສົງ -

ພາກນີ້

ຈະເປັນການສ້າງແຜນການພັດທະນາກຸ່ມໂດຍທົ່ວໄປ.

ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຈະຕັດສິນໃຈ

ໂດຍຜູ້

ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາ,

ນອກຈາກນີ້ ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຈັດລຽງບຸລິມະສິດ ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາ
ແລະ

ແຜນການລົງທຶນຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກຢູໃ
່ ນກຸ່ມບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຕັກນິກ -

ສ້າງແຜນວາດໃນຝັນ ການຈັດລຽງລໍາດັບບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການຕາມ
ຮູບແບບ ອີງໃສ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ

ການກະກຽມ - ໝັ້ນໃຈວ່າ

ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມ

ມີແບບຟອມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ

(ໂດຍສະເພາະ ພາກ ຄ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ບັນທຶກລາຍການ “ບູລິມະສິດ
ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາບ້ານ”)
ກໍານົດເວລາ - 3 ຊົ່ວໂມງ (1 ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບລະດົມຄໍາຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; 1 ຊົ່ວໂມງ ສ້າງແຜນການທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນ, 1 ຊົ່ວ
ໂມງ ສໍາລັບກໍານົດບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນ)
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້າວ 1) ວິທີການສ້າງແຜນວາດໃນຝັນແມ່ນນໍາມາໃຊ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຊາວບ້ານ (ຜູ້ໄດ້ຮັບປະ
ໂຫຍດໃນອະນາຄົດ) ໃຫ້ຄິດໄກອອກໄປສູອ
່ ະນາຄົດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສະຖະ
ພາບຂອງເຂົາ

ເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນເຂົ້າກັບທິດທາງການພັດທະນາບ້ານໃນອະນາຄົດ

ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
2) ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກຢ່າງໜ້ອຍເປັນສອງກຸ່ມ: ຊາຍ ແລະ ຍິງ. (ຖ້າຫາກທ່ານມີຜູ້
ອຳນວຍຄວາມສະດວກຫລາຍຄົນ. ທ່ານສາມາດຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ, ລວມທັງ
ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອີກກຸ່ມສໍາລັບຊົ່ນ ເຜົ່າທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ມີການສົນທະນາໄດ້ດີ
ຂຶ້ນ.)
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3) ໃຫ້ພິຈາລະນາເບີງ່ ແຜນວາດຂອງກຸ່ມບ້ານ,

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນຶກວາດພາບວ່າ

ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ກຸ່ມບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຄື ແນວໃດໃນອີກຫ້າປີຕ່ໍໜ້າ. ໃນແຕ່
ລະກຸ່ມໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນື່ງເປັນຜູ້ບັນທຶກຜົນ ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຂອງສະມາຊິກ
ກຸ່ມ. ອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຫວັງຢາກໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ? ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະສົນ
ທະນາໃນປະເດັນ

“ຄວາມມຸ້ງໝາດປາຖະໜາ”

ທີ່ນອນໃນຕາຕະລາງວິເຄາະສີ່

ຫ້ອງທີ່ມີ ທ່າແຮງ, ບັນຫາ, ກາ ລະໂອກາດ,.... ເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດໃຊ້ບູລິມະ
ສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານມາອ້າງອີງນໍາອີກ.

ແຕ່ລະກຸ່ມຄວນປະກອບຄໍາຄິດ

ເຫັນຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຄວນສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໂດຍລວມ ໃນ
ກຸ່ມບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
4) ຕໍ່ມາແຕ່ລະກຸ່ມ ດໍາເນີນການສົນທະນາໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາເຫລົ່ານີ້. ສິ່ງໃດເປັນກິດຈະກຳສະເພາະເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ?
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ອາດປະກອບດ້ວຍການກ່ໍສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,

ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີ

ວິດການເປັນຢ່,ູ ກິດຈະກໍາເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານທັກ
ສະຕ່າງໆ...
5) ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງຄັດເລືອກເອົາ 5 ບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນ
ແລ້ວ

(ຈາກນັ້ນບັນທຶກລົງໃສ່ແບບຟອມສັງລວມແຜນບ້ານພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ),

ຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມກັບມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່

ໂດຍອ້ອມຢູ່ແຜນວາດກຸ່ມ

ບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຕ້ມໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
6) ກຸ່ມແມ່ຍິງ

ຄວນສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ,

ຕິດຕາມມາໂດຍກຸ່ມຜູ້ຊາຍ

(ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ ຖ້າຫາກມີ). ມາຮອດນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດບູລິມະສິດ ທີ່
ຕ້ອງການລົງທຶນຂອງກຸ່ມບ້ານ.
7) ໃຊ້ວິທີລົງປະຊາມະຕິ ຫຼື ຍົກມືເອົາ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຢ່າງນ້ອຍ 8 ລາຍການທີ່
ຕ້ອງການລົງທຶນໃນໄລຍະ 5 ປີ ໃນຕ່ໍໜ້າຂອງກຸ່ມບ້ານ. ໃນນັ້ນໃຫ້ອີງໃສ່ລະດັບ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນ
ດ່ຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ທ່ານຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ໃນ 5 ບູລິມະສິດ
ທໍາອິດ ຕ້ອງຄັດເລືອກມາຈາກແມ່ຍິງ. ບັນທຶກຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນຕາມລໍາດັບ
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ບູລິມະສິດໃສ່ແບບຟອມ, ມາຮອດນີ້ ຖືວ່າພວກເຮົາໄດ້ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
ຂອງພວກເຮົາ.
8) ສ້າງລາຍການທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນ ໂດຍເອົາຈາກແຕ່ລະກຸ່ມ. ສໍາລັບແຕ່ລະຫ້ອງໃນ
ຕາຕະລາງ,

ດໍາເນີນການລົງຄະແນນ

ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າກິດຈະກໍາໃດເປັນທາງ

ເລືອກ. ໃນຕອນທ້າຍທ່ານຈະຮູກ
້ ່ຽວ ກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນອັນໃດເປັນບູລິມະ
ສິດອັນດັບທໍາອິດ.
9)

ເພື່ອສະຫລຸບມ້ວນທ້າຍພາກນີ້, ເວົ້າໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມວ່າ ແຜນພັດທະນາ
ກຸ່ມບ້ານນີ້ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການເບື້ອງ
ລັດ ຫລື ສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ເພາະແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບ
ລົງທຶນຢູໃ
່ ນກຸ່ມບ້ານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ ແລະ ມີສວ່ນ
ຮ່ວມຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ອະທິບາຍວ່າ ທລຍ ຈະສະໜັບສະໜູນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານໃນສ່ວນໃດນື່ງເທົ່ານັ້ນ, ທັງນີ້ ຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍຂອງໂຄງ
ການ ແລະ ຂຶ້ນກັບງົບປະມານທີ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້. ມາຮອດນີທ
້ ່ານພ້ອມທີ່ຈະດໍາເນີນ
ການໃນພາກກອງປະຊຸມຕໍ່ໄປ.

4. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ພາກທີ 4 – "ການສ້າງແຜນການຂອງ ທລຍ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ໄລຍະ 5 ປີ"

ຈຸດປະສົງ: -

ເພື່ອສ້າງແຜນການຂອງ ທລຍ ສໍາລັບສະໜັບສະໜູນ ການປະຕິບັດແຜນ

ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ. ແຜນຂອງ ທລຍ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສ້າງເປັນແຜນ 4 ປີ . ແຜນການດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນບູລິມະສິດໂຄງການຍ່ອຍ, ງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍຄາດ

ຄະເນທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນ, ສະຖານທີ່ກໍສ້າງໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ.
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ເຕັກນິກ: -

ຈັດການປະຊຸມປຶກສາຫາລືໂດຍຕົວແທນບ້ານຂອງແຕ່ລະບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ

ການກະກຽມ: -

ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ຮັບການແນະນໍາແລ້ວ ກ່ຽວກັບເນື້ອ

ກໍານົດເວລາ: -

3 ຊົ່ວໂມງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ: ປະມານ 45 ນາທີ ສໍາລັບແນະນໍາ ກ່ຽວ

ໃນຫລັກໆ ຂອງ ທລຍ 2.

ກັບລະບຽບຫລັກການ ຂອງ ທລຍ ແລະ 2 ຫາ 2 ຊົ່ວໂມງເຄີ່ງ

ສໍາລັບສ້າງ

ແຜນການຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະ 4 ປີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນການພັດທະນາ
ກຸ່ມບ້ານ.
ຄ ໍາແນະນ ໍາສ ໍາລັບແຕລ
່ ະບາດກາ້ ວ: ແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫລັກການ ຂອງ ທລຍ 2:
1) ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງງົບປະມານໄລຍະ 4 ປີສໍາ
ລັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ອະທິບາຍວ່າການຈ່າຍງົບປະມານ ແມ່ນຈະເປັນແບບປີຕໍ່ປີ.

ສູດການຈັດແບ່ງມີຄືດັ່ງນີ້:
ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ
ຂອງກຸ່ມບ້ານ
< 2,000 ຄົນ
2,000 ຫາ 4,000 ຄົນ
>4,000 ຄົນ

ງົບປະມານ ທີ່ຈັດແບ່ງໃຫ້ກຸ່ມ ຕ່ໍປີ
30,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ່ໍປີ (ປະມານ
240,000,000 ກີບ ຕ່ໍປີ
40,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ່ໍປີ (ປະມານ
320,000,000 ກີບ ຕ່ໍປີ)

50,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ່ໍປີ (ປະມານ
400,000,000 ກີບ ຕ່ໍປ)ີ
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ໝາຍເຫດ: ການຈັດແບ່ງງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີສາມາດ ມີການຍືດຍຸ່ນໄດ້ ຫຼື ສາ
ມາດຈັດແບ່ງສູງກວ່າຕົວເລກທີ່ເຖິງ 50% ຍົກເວັ້ນປີທໍາອິດ, ແຕ່ງົບປະມານສໍາລັບ
4 ປີແມ່ນຍັງເທົ່າເດີມ,

2) ຢໍ້າຄືນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ສ້າງແຜນການໃນໄລຍະ 4 ປີ, ໃນນັ້ນ ຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ

ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ

ທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດ. ເອົາແບບຟອມສັງລວມແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງ (ພາກທ້າຍ
ສຸດຂອງແບບຟອມ ແມ່ນແຜນການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງ ທລຍ ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນ ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ໃນໄລຍະ 5 ປີ) ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງໃດໜຶ່ງ
ໃນການແນະນໍາວິທີການຕື່ມລາຍລະອຽດໃສ່ແບບຟອມ,
3) ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມວ່າ ກິດຈະກໍາ ຫລື ການລົງທຶນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກສະເໜີມາ
ນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໂດຍລວມ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຜົນປະ
ໂຫຍດສະເພາະບຸກຄົນແຕ່ຢ່າງໃດ,
4) ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍໃດໆກໍຕາມ ຄວນໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີດັ່ງກ່າວນັ້ນ,
5) ອະທິບາຍລາຍການທີ່ ທລຍ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ-ປະເພດກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ຄວນບັນຈຸເຂົ້າ
ເປັນໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ທລຍ 2 ມີດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້:

• ການສ້າງເສັ້ນທາງໃໝ່ ອີງຕາມມາດຖານໃໝ່ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດການຈັດລະດັບເສັ້ນ
ທາງຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃນປັດຈຸບັນ.
• ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
• ສະໂມສອນກຸ່ມບ້ານ;
• ເລື່ອຍຈັກຕັດໄມ້, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ; ເສັ້ນໃຍຊະນິດນື່ງ
ເພື່ອປະສົມເຮັດໃຫ້ວັດຖຸສິ່ງຂອງມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຕ່ໍຄວາມຮ້ອນ,
ຫລື ການລົງທຶນອື່ນໆ ທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ທໍາມະຊາດ;
• ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ສິນ
ເຊື່ອ, ກູ້ຢືມ, ອຸປະກອນ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າສໍາລັບການລົງທຶນຂອງຄົວເຮືອນ;

• ທໍ່ນໍ້າ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຕໍ່ນໍ້າເຂົ້າເຮືອນສ່ວນບຸກຄົນ;
• ວັດຖຸ ຫຼື ອຸປະກອນ ທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ພຽງແຕ່ຄົວເຮືອນດຽວ;
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• ການປຸກສ້າງອາຄານ ຫລື ຫ້ອງການຂອງລັດ;
• ການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານລັດ ຫລື ເງິນເດືອນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບ
ເງິນອຸດໜູນ ຈາກລັດຖະບານແລ້ວ;
• ການຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານ

ຫລື

ການຂະຫຍາຍບ້ານໃໝ່

ອອກໄປຫາເຂດພື້ນທີ່ຫລໍ່

ແຫລມ, ເຂດປ່າສະຫງວນ ຫລື ເຂດທີ່ສະເໜີໃຫ້ເປັນເຂດສະຫງວນ;
• ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ກິດຈະກໍາ ທີ່ກ່ຽວພັນ ຫລື ນໍາໄປສູ່ການຂູດຮີດແຮງງານເດັກ
ຫລື ການຄ້າມະນຸດ,
• ການສ້າງເສັ້ນທາງ ຫລື ຟື້ນຟູທາງປະເພດໃດໆ ພາຍໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ຫລໍ່ແຫລມ
ຫລື ເຂດພື້ນທີ່ສະເໜີໃຫ້ເປັນເຂດສະຫງວນ;
• ອາຄານ ຫລື ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງສາສະໜາ;
• ການຍຶດຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍບ້ານແບບບໍ່ສະຫມັກໃຈ.
ໝາຍເຫດ: ທລຍ 2 ບໍ່ສະໜັບສະໜູນແຜນການທ້ອນໂຮມບ້ານ ແລະ/ຫລື ການຍົກ
ຍ້າຍບ້ານ ຊຶ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນະຄານໂລກ.
6) ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຊາບວ່າ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຊຸມຊົນວາງເປົ້າໝາຍວ່າຈະຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດນັ້ນ ຊຸມຊົນຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງມູນຄ່າໂຄງ
ການຍ່ອຍທັງໝົດ, ໃນນີ້ແມ່ນການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານ

ຫລື ວັດຖຸໃນຮູບແບບ

ສະໝັກໃຈ,
7) ຊຸມຊົນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບົວລະ
ບັດຮັກສາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ,

8) ສະໜອງ “ລາຄາຫົວໜ່ວຍ” ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ. ຊີ້ບອກວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄວນກະ
ກຽມງົບປະມານທີ່ຄາດຄະເນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງແຜນການລົງທຶນ ແລະ ໂຄງ
ການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີໃນແຕ່ລະປີ ຄວນບໍ່ເກີນຈໍານວນເງິນທີ່ ທລຍ ຈັດແບ່ງໃຫ້ໃນ
ແຕ່ລະປີ. ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າ ໃນການຄິດໄລ່
ງົບປະມານ,
9) ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ວ່າເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແມ່ນຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ທຸກຍາກ ແລະ ຫລັກການຕົ້ນຕໍຂອງ ທລຍ ແມ່ນເລັງໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ.
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ສະນັ້ນ, ຢ່າງໜ້ອຍ 60% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ 66% ຂອງຈຳນວນໂຄງ
ການຍ່ອຍທັງໝົດ ຕ້ອງນໍາຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ໄປຫາບ້ານທຸກຍາກ ໃນກຸ່ມບ້ານ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
10) ອີກອັນນື່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່າໝູ່ ກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຜູ້

ຊົມໃຊ້. ໝາຍຄວາມວ່າ ຊຸມຊົນຈະຕ້ອງຕົກລົງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ໂຄງການ

ຍ່ອຍໂດຍຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າ ມັນຈະປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ

ເພີ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍ ໄປ
ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງ ຫຼື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງບ້ານ (ເພື່ອວ່າຈະມີຫລາຍບ້ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ),

11) ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ຫລື ຮັບປະກັບໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ໂຄງການຍ່ອຍ, ຊຸມ
ຊົນຈໍາຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຍ່ອຍນັ້ນໆ. ການ
ຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ຕົວຢ່າງ ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະປະເພດໂຄງການຍ່ອຍ ມີດັ່ງນີ້:

ປະເພດໂຄງການ

ຕົວຢ່າງ ປະເພດໂຄງການຍ່ອຍ

ນໍ້າສະອາດ

ນໍ້າສ້າງ, ນໍ້າລິນ, ວິດຖ່າຍ, ແລະ ການປ້ອງກັນແຫລ່ງນໍ້າ,
ອື່ນໆ

ຕົວຢ່າງ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ການຝຶກ

ອົບຮົມສຸຂະອະນາໄມ, ການລະບາຍ
ນໍ້າເສຍຈາກ ຄົວເຮືອນ/ບ້ານ

ການສຶກສາ--

ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງລ້ຽງເດັກ (ອາ ການຝຶກອົບຮົມຄູສອນ;

ສ້າງໂຮງຮຽນ

ຄານ, ວິດຖ່າຍ, ເບັ້ຍລ້ຽງຊົ່ວຄາວ ປະກອນການສຶກສາ

ສະໜອງອຸ

(ປື້ມ,

ອຸປະ

ສໍາລັບຄູສັນຍາຈ້າງ, ວັດສະດຸ, ອຸ ກອນການຮຽນ-ການສອນ); ການສ້າງ
ປະກອນ, ໂຕະຕັ່ງ, ຝຶກອົບຮົມ, ຕັ້ງ/ເຄື່ອນໄຫວສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກ
ທຶນການສຶກສາ, ຕຳລາການຮຽນ- ຮຽນ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການສອນ, ເຄື່ອງດົນຕີ).

ເພື່ອເພີ່ມທະວີອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ/
ການຂຶ້ນຫ້ອງຢູ່ໂຮງຮຽນ.

12) ເມື່ອການແນະນໍາຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ທລຍ ຈົບລົງແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄວນເຈລະ
ຈາຮ່ວມກັນ ແລະ ສໍາເລັດລົງລາຍລະອຽດສະເພາະ ຂອງແຜນການລົງທຶນຕາມພື້ນ
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ຖານປີຕໍ່ປີ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄວນໃຊ້ແຜນວາດໃນຝັນ ເພື່ອອ້າງອີງ ແລະ ການວິ
ເຄາະແບບຕາຕະບາງສີ່ຫ້ອງ

ທີ່ເບິ່ງຈາກຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ,

ບັນຫາ,

ທ່າແຮງ ແລະ ກາລະໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຮ່ວມກັນກ້າວໄປ
ຫາເປົ້າໝາຍທີ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນໍາກັນ.

13) ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຮັບຮູ້ ວ່າແຜນການລົງທຶນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນ
ໄລຍະກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຈະມີການທົບທວນ ແລະ ສາມາດ
ແກ້ໄຂ ຫລື ດັດປັບອີກ (ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ ແລະ ການວາງ
ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຈະດໍາເນີນອີກໃນແຕ່ລະປີ).

14) ເຕືອນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍໜຶ່ງ ຈະບໍ່ຖືກຮັບຮອງຈົນກວ່າ ການ
ສຳຫລວດ-ອອກແບບທາງດ້ານເຕັກນິກຈະເສັດສິ້ນລົງ ແລະ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາຈົນ
ກວ່າໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ໄດ້ລະເມີດຕ່ໍນະໂຍບານການປ້ອງກັນຜົນ
ກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ໂດຍສະເພາະ ນະໂຍບາຍການທົດແທນ
ທີ່ດິນ).

15) ກ່ອນທີກ
່ ານປະຊຸມຈະອັດລົງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄວນ ຄັດເລືອກຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ
ດັ່ງນີ້:
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ຄັດເລືອກເອົາ 4 ຄົນ (ຍິງ 2 ແລະ ຊາຍ 2) ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງກຸ່ມບ້ານ ໄປ

•

ຮ່ວມກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ທີ່ຈະຂຶ້ນຢູ່ຂັ້ນ

ເມືອງ.

5. ກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
¦½«¾ê†¥ñ©¡º¤¯½§÷´:
¹Éº¤-¯½§÷´- ¢º¤¹Éº¤¸È¾-¡¾¯ö¡£º¤-À´õº¤
¯½ê¾¡º¤¯½§÷´:

êÈ¾-À¥í¾À´õº¤- ¹ìõ êÈ¾-»º¤-À¥í¾À´õº¤

°øÉ©¿Àó¡º¤¯½§÷´:

²½ñ¡¤¾ êì¨ ¢˜-À´õº¤ -Áì½ °øÉ-¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾

°øÉÀ¢í¾»È¸´:

ªö¸-Áê-¡÷È´-®É¾ Áì½ °øÉ-¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾, °øÉª¾¤ÎÉ¾¥¾¡¹Éº¤¡¾¡Ò¦É¾¤

»¾¡«¾¢˜À´õº¤, ª¾¤ÎÉ¾²½-Á-¡ -Áì½ ¹Éº¤¡¾ ¥¾¡-¢½-ÁÎ¤-¡¾-ªÈ¾¤Åê†-¡È¼¸

¢Éº¤¢˜-À´õº¤, ºö¤¡¾¥ñ©ª˜¤¦¾¡ö Íõ Â£¤¡¾²ñ©ê½¾ºˆÅ ê†¡¿ìñ¤À»ñ©¸¼¡µø-Ã
È À´õº¤-©„¤-¡È¾¸, ²¾¡-Àº¡½-§ö Áì½ ²½ñ¡¤¾ êì¨ ê÷¡Å¢˜

¥÷©¯½¦ö¤¢º¤¡º¤¯½§÷´:
•

¿¦½-ÀÎó Áì½ ¦öê½¾ ¡È¼¸¡ñ®-Á°-²ñ©ê½¾-¡÷È´-®É¾-Ã-Äì¨½-¨¾¸ -

Â©¨-ªö¸-ÁêÁªÈì½¡÷È´®É¾,
•

¿¦½-ÀÎó Áì½ ¦öê½¾¿¹Éº¤¡¾-¸ò§¾-¡¾ê†¡È¼¸¢Éº¤-¢˜-À´õº¤ ¡È¼¸
¡ñ®¡¾®ðìò¡¾ªÈ¾¤Å ê†¥½¦½Îñ®¦½ÎøÃ¹ÉÁ¡È¡÷È´®É¾,

•

êö®-ê¸-Á°¡¾-ìö¤êô-¢º¤ êì¨, Â©¨¦½À²¾½ µøÈÃ®ö©¦½ÀÎóÂ£¤

¡¾¨Èº¨ ¦¿ìñບ¯óê¿ºò© Áì½ ¯óê†¦º¤¢º¤ êì¨ Äì¨½ 2,
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•

¦öê½¾»È¸´¡ñ®¹Éº¤¡¾¸ò§¾¡¾ê†¡È¼¸¢Éº¤¢˜À´õº¤

¡È¼¸¡ñ®£¸¾´

¦¾´¾© Áì½ £¸¾´À¯ñÄ¯Ä©É Ã¡¾¦½Îñ®¦½Î÷¡¾£÷É´£º¤ÕÃ§É Â£¤
¡¾¨Èº¨ÃÄì¨½¨¾¸,
•

ªö¡ìö¤ ¡È¼¸¡ñ®¥¿¸Â£¤¡¾¨Èº¨ ¥¾¡˜¥½Ä©É©¿Àó¡¾ºº¡Á®®

(¦¿Í¸© Áì½ ¢¼ì¾¨ì½º¼© ®ö©¦½ÀÎóÂ£¤¡¾¨Èº¨)
•

ªö¡ìö¤ ¡È¼¸¡ñ®£¸¾´À¯ñÄ¯Ä©É Ã¡¾À»ñ©Â£¤¡¾»È¸´¡ñ (À§„: Â£¤
¡¾»È¸´¡ñì½¹¸È¾¤®É¾ Íõ ì½¹¸È¾¤¡÷È´®É¾ ê†À¹ñ¸È¾¥½À¯ñ¡¾¯½µñ©
Íõ ´ó¡¾£÷É´£È¾¡¸È¾)

•

´ó£¸¾´£ò©£¸¾´À¹ñÃ©Á©È ¡È¼¸¡ñ®¡¾¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾ êì¨ Ã
»º®¸¼°È¾´¾ ê†Ä©É»ñ®¥¾¡¡öÄ¡¦½Á©¤£¿£ò©£¿À¹ñ Áì½ Á¡ÉÄ¢®ñ¹¾

Íõ ºˆÅ

ì½©ñ®£¾©Ï¾¨ ê†¥½Ä©É»ñ®:
•

´ó¡¾ªö¡ìö¤

¡È¼¸¡ñ®¡¾ì¸´Àºö¾Á°¡¾ìö¤êô¢º¤

êì¨ À¢í¾Ã

Á°²ñ©ê½¾À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ ¢º¤À´õº¤,
•

´ó¡¾ªö¡ìö¤

¡È¼¸¡ñ®¡¾¦¿¹ì¸©Œºº¡Á®®

®ñ©¾Â£¤¡¾¨Èº¨ê†

£ñ©Àìõº¡¸È¾ ¥½¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©µøÈÃ¯óêó 1 Áì½ ¯óêó 2 Â©¨´ó¡¾»ñ®»º¤Àºö¾
£¸¾´»¼¡»Éº¤ªÉº¤¡¾Å§È¸¨À¹ìõºê¾¤©É¾¸ò§¾¡¾,
•

´ó¡¾Ã¹É£¿Ï˜¦ñ¨¾ÃÍñ¡¡¾ ¢º¤¹Éº¤¡¾¸ò§¾¡¾¢˜À´õº¤ Áì½

¢½ÁÎ¤¡¾ê†¡È¼¸¢Éº¤

Ã¡¾¦½Îñ®¦½Îø¡¾®ðìò¡¾Â£¤¡¾¨Èº¨

(ªö¸µÈ¾¤: ¡¾¦½Îº¤£ø¦º Íõ ²½ñ¡¤¾Á²© ê†¥½Ä¯¯½¥¿µøÈ Â»¤»¼ Íõ
¦÷¡¦¾ì¾ ê†¥½¡Ò¦É¾¤Â©¨ êì¨),

•

´ó¡¾Ã¹É£¿Ï˜¦ñ¨¾ÃÍñ¡¡¾ ¢º¤¹Éº¤¡¾¸ò§¾¡¾¢˜À´õº¤ Áì½

¢½ÁÎ¤¡¾ê†¡È¼¸¢Éº¤ ªÒ¡ñ®£¸¾´¨õ¨ö¤¢º¤Â£¤¡¾.
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ÎÉ¾¸¼¡ Áì½ £¸¾´»ñ®°ò©§º®:
• µ˜¤µõ£õ ¡È¼¸¡ñ®¢˜ªº¡¾À»ñ©¸¼¡¢º¤ êì¨:

ì½®¼®Íñ¡¾, »º®

¸¼, êô»ºªö¸¥ò¤ê†´ó Áì½ ¢Ó¥¿¡ñ©©É¾¤ö®¯½´¾, ì¾¨¡¾¡ò©¥½¡¿ ê†

¦½Îñ®¦½Îø Áì½ ®Ò¦½Îñ®¦½Îø,
ê¾¤©É¾¦ñ¤£ö´

Á®®¦½Ïñ¡Ã¥,

Áì½

¦…¤Á¸©ìÉº´

ì½®ö®¡¾êö©Áê,

¢ûðÁ½¿Ã¡¾¯Éº¤¡ñ°ö¡½êö®

(¡¾À¸£õ/¡¾¯½¡º®¦È¸ê†©ò

Á¹ìÈ¤»ó©£º¤¯½À²ó¸ñ©ê½½ê¿

ì¸´êñ¤¡÷È´§öÀ°‰¾°øÉ©Éº¨Âº¡¾©)

• ¿¦½ÀÎóÁ°²ñ©ê½¾¡÷È´®É¾,

• êö®ê¸£õ Á°¡¾£¾©£½À¤ö®¯½´¾ ¦¿ìñ®Â£¤¡¾¨Èº¨ Ã¯óêó 1
Áì½ ¯óêó 2 Â©¨ê¼®Ã¦È¤ö®¯½´¾¢º¤ກຸ່ມບ້ານ,

• ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ( Áì½ Â£¤¡¾²ñ©ê½¾ºˆÅ, «É¾¹¾¡´ó) Ã¹É
£¿Á½¿ «É¾¹¾¡¸È¾´óÂ£¤¡¾ê†§Õ§Éº¡ñ ¹ìõ ´óÁ°ê†¥½©¿Àó ¹ìõ
«É¾´óÁ¹ìÈ¤êôºˆ ê†¥½¦½Îñ®¦½ÎøÁ°²ñ©ê½¾¡÷È´®É¾,
•

µõµñ¸È¾Â£¤¡¾¨Èº¨¢º¤ êì¨ Ã¯óêó‡¤ 1 Áì½ ¯óêó 2 ê†¥½©¿Àó¡¾

ºº¡Á®®¡Ò¥½ªÉº¤Ä©É»ñ®»º¤¦÷©êÉ¾¨ºó¡
§¾¡¾.

¡È¼¸¡ñ®¡¾¦½Îñ®¦½Îø©É¾¸ò

Ï¾¨À¹©:

• ¡Èº¥ñ©¡º¤¯½§÷´, ²½Á¡¸ò§¾¡¾ ¥½ªÉº¤Ä©Éµ˜¤µõªö¸Àì¡¤ö®¯½´¾ê†

£¾©£½À Ã¦ÈÁ°²ñ©ê½¾¡÷È´®É¾ (¿Ã§É¢Ó´øì¾£¾¹ö¸ÎÈ¸¨Ã«¾¢Ó
´ø),

• ¡Èº¥ñ©¡º¤¯½§÷´,

²½ñ¡¤¾ êì¨ ¢˜À´õº¤ ¥½ªÉº¤Ä©Éµõµñ¸È¾ Â£¤

¡¾¨Èº¨ Ã¯óêó 1 ªÉº¤Ã¹É¦º©£Èº¤¡ñ®À¤ˆºÄ¢Ã¡¾£ñ©Àìõº¡ (À§„:
66% ¢º¤¥¿¸Â£¤¡¾¨Èº¨ ªÉº¤ªö¡Ã¦È®É¾ê†ê÷¡¨¾¡ê†¦÷©),

• Â£¤¡¾¨Èº¨
Áì½

ê†¡¿ö©Ä¸ÉµÃ
øÈ Á°²ñ©ê½¾¡÷È´®É¾

¥½ªÉº¤²ò¥¾ì½¾

»ñ®»º¤¸È¾Â£¤¡¾©„¤¡È¾¸®Ò´ó¡¾§ñ®§Éº¡ñ®Á°²ñ©ê½¾µøÈÀ´õº¤,

Â£¤¡¾ ©„¤¡È¾¸À¯ñÄ¯Ä©É, ¦½˜, º¿¾©¡¾¯ö¡£º¤¢˜À´õº¤ªÉº¤Ã¹É

¡¾»ñ®»º¤Àºö¾Á°¡¾©„¤¡È¾¸,
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• Ã¡ðì½óê†Â£¤¡¾¨Èº¨ ê†¦½ÀÎó «õ¡Â¥½©É¸¨À¹©°öÃ©¡ðª¾´µøÃ
È ¡º¤
¯½§÷´ (ªö¸µÈ¾¤: ìñ©«½®¾ ¹ìõ °øÉÃ¹Éêôº‡Å ´óÁ°¡¾ìö¤êôÁìÉ¸) ªö¸

Áê¡÷È´®É¾ º¾©¥½¦½ÀÎó®÷ìò´½¦ò© µøÈÃ¯óêó 2 À²ˆºÃ¹É êì¨ ¦½Îñ®¦½
Î÷.

®¾¤Â£¤¡¾¨Èº¨¦¾´¾©»¸´À¢í¾¡ñÄ©É «É¾¹¾¡À»ñ©Ã¹É®É¾ºˆ Íõ

¡÷È´®É¾ºˆ

£É¾¨£õ¡ñ,

Ä©É»ñ®°ö¯½Â¹¨©

Ã¡ðì½óê†À¢ö¾À¥í¾¦½ÀÎóÂ£¤¡¾¨Èº¨ê†

Á¸Ã©¡Òª¾´¥¿¸¤ö®¯½´¾Â£¤¡¾¨Èº¨‡¤

®ÒÃ¹ÉÀ¡ó

60,000 Â©ì¾. À«ò¤µÈ¾¤Ã©¡Òª¾´ Á¸£¸¾´£ò©Ã¡¾¦½ÀÎóÂ£¤¡¾

¨Èº¨ÃÏÈ ¡Ò®Ò¦¾´¾©À¡ó©¢ຶ້ µøÈÃ¡º¤¯½§÷´š,

• ªö¸Áê®É¾ Áì½ °øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾ ¥½´ó£¸¾´»ñ®°ò©§º® Ã¡¾
À°ó¨Á°È°ö ¢º¤¡º¤¯½§÷´£˜¤š Ã¹Éê÷¡Å®É¾Ä©É»ñ®»øÉ (À®…¤Ã¹ö¸¢Óêó 6) Áì½

Â©¨¡¾ªò©¢È¾¸°ö¢º¤¡º¤¯½§÷´ìö¤Ã¦ÈÃ¡½©¾¢È¾¸
®É¾,

êì¨

¯½¥¿¡÷È´

• ²ò¥¾ì½¾¡È¼¸¡ñ® ¡¾£÷É´£º¤¿Ã§É Áì½ ®øì½½¦Éº´Á¯¤ ¥½ªÉº¤´ó¡¾

êö®ê¸ Áì½ ¦öê½¾¡ñ µøÈÃ¡º¤¯½§÷´©„¤¡È¾¸š. «É¾£ò©¸È¾ £¸¾´¨õ
¨ö¤¢º¤ Â£¤¡¾ນ¨Èº¨ ©„¤¡È¾¸´ó£¸¾´¥¿¡ñ©¹ì¾¨, ªö¸Áê¡÷´
È ®É¾£¸
Â¥½Â£¤¡¾©„¤¡È¾¸Ä¸É.

µøÈÃÄì¨½¡º¤¯½§÷´©„¤¡È¾¸š

ªö¸Áê¡÷È´®É¾

£¸êö®ê¸£õ ¡ñ®¢½ÁÎ¤¡¾ê†¡È¼¸¢Éº¤ ¡È¼¸¡ñ®Á°¡¾£÷û´£º¤¿Ã§É

ÃÄì¨½¨¾¸ Â©¨¦½À²¾½Ã©É¾²½ñ¡¤¾ ê†¥½Ã¹É®ðìò¡¾ (£ø¦º,

Á²©¯½¥¿¦÷¡¦¾ì¾) Áì½ ¤ö®¯½´¾ê†¥½¿Ã§É (À¤òÀ©õº²½ñ¡¤¾, º÷
¯½¡º»ñ®Ã§É Áì½ £È¾¦™À¯õº¤ºˆÅÀ§„ µ¾¯ö¸²½¨¾©ªÈ¾¤Å)
¡¿ö©-À¸ì¾-¥ñ©-¡º¤-¯½§÷´
• 1 ´œ, ¥ñ©-¢›¹ìñ¤-¡¥¾¡ ¡º¤-¯½§÷´-¯½¦¾-¤¾-¡¾¸¾¤-Á°-²ñ©ê½¾-¡÷È´®É¾ ¦¿-Àìñ©-ÁìÉ¸ 2 º¾êò©.
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6. ກອງປະຊຸມແຈ້ງການ ແຜນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
ເປົ້າໝາຍ - ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນແຕ່ລະບ້ານ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການພັດ
ທະນາກຸ່ມບ້ານ. ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊາບຕື່ມ ແຜນການລົງທຶນຂອງ ທລຍ,
ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ຈະດໍາເນີນການສໍາ
ຫລວດໃນເດືອນຕໍ່ມາ. ເພື່ອຮັບຮອງເອົາແຜນການພັດທະນາກຸ່ມ ຢ່າງເປັນ
ທາງການ ໂດຍພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນແຕ່ລະບ້ານ.
ກໍານົດເວລາ -

ກອງປະຊຸມຄວນດໍາເນີນພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມ

ປະສານງານການວາງພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ. ນາຍບ້ານ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ
ກຸ່ມບ້ານ ຈະເປັນຜູ້ກະກຽມກອງປະຊຸມ. ການນໍາສະເໜີຜົນຂອງການວາງ
ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງ ທລຍ ແມ່ນຕົວແທນ
ບ້ານເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີ.
ຄຳແນະນຳ: ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ກອງປະຊຸມອື່ນໆຂອງບ້ານ, ຜູ້ໃຫຍ່ຈໍານວນ 50% ຂອງປະ
ຊາກອນຈະຕ້ອງມີໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ.
ຕົວແທນບ້ານ

ສະໜີຜົນຂອງການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ແລະ ລາຍງານວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍໃດໆທີ່ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີສຳ
ລັບບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມດຽວກັນ ຕ້ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍພື້ນ
ຖານໂຄງລ່າງປະເພດໃດ,

ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

(ປີໃດໃນໄລຍະ

ແຜນການ 4 ປີ) ເຊັ່ນດຽວກັບ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານ
ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ.

ພວກເຂົາເຈົ້າ

ຄວນໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕື່ມ.

ນອກຈາກນັ້ນອີກ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຍກໃຫ້ເຫັນ ວ່າຊຸມຊົນຈະສາມາດປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການ.
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ສືບຕໍ່ຈາກການສະເໜີ, ຄວນໃຫ້ມີພາກ ການຕັ້ງຄໍາຖາມ-ຕອບ ແລະ ສົນທະ

ຄໍາຖາມຂອງຊຸມຊົນ.
ຕ່ໍຈາກການ ນໍາສະເໜີຂອງຕົວແທນບ້ານນັ້ນ, ຈະມີການຕັ້ງຄໍາຖາມ
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ຫຼື ການສະເໜີຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ ຜູ້
ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ຖາມຄວາມເຫັນນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະ
ນາກຸ່ມບ້ານຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການລົງຄະແນວສຽງ (ອາດຈະໃຊ້ເປັນ
ແບບຍົກມື ຫລື ປ່ອນບັດ). ໃນກໍລະນີທີ່ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານບໍ່ຖືກຮັບ
ຮອງເອົາ, ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ ຈະຕ້ອງ
ເຮັດບົດລາຍງານ ເພື່ອຊີ້ແຈງຜົນຂອງການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ໃຫ້ເຫດ
ຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງຊຸມຊົນ ຈຶ່ງບໍ່ຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການວາງແຜນພັດທະນາ
ກຸ່ມບ້ານ.
ໝາຍເຫດ:

ຖ້າຫາກສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບ້ານໃນກຸ່ມບ້ານ

ບໍ່ຮັບຮອງເອົາ

ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ, ບັນຫານີ້ຈະຕ້ອງຍົກຂຶ້ນສະເໜີຕໍ່ທີມງານບໍລິຫານ.
ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ທີມງານບໍລຫ
ິ ານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງຈະຕ້ອງ ໄດ້ແນະນຳ
ໃຫ້ເຮັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຄືນໃໝ່ອີກຄັ້ງ.
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ການກະກຽມສໍາລັບໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ສໍາລັບບ້ານທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ

1

ຂອງ

ທລຍ 2, ກອງປະຊຸມນີ້ ຍັງຈະເຮັດບາດກ້າວ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການກະກຽມ, ສໍາລັບ
ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດປະກອບດ້ວຍ:
•

ແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຊາບກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງທິມງານຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ,

ຈໍານວນສະມາຊິກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບທິມນີ້

ລວມທັງແຈ້ງພາ

ລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະມາຊິກໃນທີມ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄວນອະທິ
ບາຍໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮູ້. ຄວນແຈ້ງເຕື້ອນໃຫ້ຊຸມຊົນຮັບຊາບອີກ ວ່າທິມງານນີ້ຈະ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການລະດົມການປະກອບສ່ວນທີ່ ຊຸມຊົນໄດ້ຕົກລົງໄວ້
ແລ້ວນັ້ນ.
•

ຄວນແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຊາບ

ກ່ຽວກັບຕາຕະລາງຂອງການລົງມາສໍາຫລວດ

ແລະ

ອອກແບບໂຄງການຕົວຈິງ.
•

ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຊຸມຊົນຊາບ ກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບກົນໄກສະແດງ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ພ້ອມນີ້ ຊຸມຊົນຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງຄະນະກຳ
ມະການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄາ
ໍ ຮ້ອງຮຽນໃດນຶ່ງ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ຫລື ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ.

ÎÉ¾ 62

ເອກະສານຄັດຕິດ
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VV- Form
¡º¤êôÍÐ©°Èº£¸¾´ê÷¡¨¾¡ II

¸ñêó: _____/_____/_______

Á®®³º´¦ñ¤ì¸´êò©-ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾®É¾ Ã-Äì¨½ 5 ¯ó (2-011Œ2015)
ê†ª˜¤

ì½¹ñ©-¢º¤-¡ö´-

ì½¹ñ©-¢º¤-êì¨

¦½«òªò

-Á¢¸¤
-À´õº¤
¡÷È´-®É¾
®É¾

¥¿¸¢º¤°øÉê†À¢í¾»È¸´: __________________£ö, ¨ò¤:________________£ö
¥¿¸¢º¤°øÉê†À¢í¾»È¸´ê†À¯ñ£öê÷¡:__________£ö, ¨ò¤:________________£ö
°øÉº¿¸¨£¸¾´¦½©¸¡:

1.__________________________

2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________

êò©ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾®É¾
£¿Á½¿:

²½ñ¡¤¾ êì¨ -Áì½/Íõ °øÉ-¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾- ¥½-ªÉº¤-ªˆ´-Á®®--³º´šÍñ¤-¥¾¡-¡º¤-¯½§÷´-¡¿ö©êò©-ê¾¤-¡¾-²ñ©ê½¾-®É¾¦¿-Àìñ©.

¡. êò©ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾– êÈ¾¹¸ñ¤¸È¾ µ¾¡-¥½-Ã¹É®É¾¢º¤êÈ¾À¯ñÁ¸Ã© Ã 5 ¯óªÒÎÉ¾?
êò©ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾¢º¤°øÉ¨ò¤
1

êò©ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾¢º¤°øÉ§¾¨
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
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¢. Á´È¹¨ñ¤Á©Èê†êÈ¾¥¿À¯ñªÉº¤´óÀ²ˆºÀ»ñ©Ã¹É®ñì÷êò©ê¾¤¡¾²ñ©ê½¾©„¤¡È¾¸?
ì¼¤ì¿©ñ®®øìò´¾¦ò©
®øìò´¾¦ò©ê†ªÉº¤¡¾Â©¨°ø¨
É ò¤

®øìò´¾¦ò©ê†ªÉº¤¡¾Â©¨°øÉ§¾¨

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ì¿©ñ®®øìò´½¦ò© ê†-ªÉº¤¡¾-²ñ©ê½¾®É¾Ã 5 ¯óªÒÎÉ¾
¢½¹¾©/´¾©ª¾-¦È¸

¦½-ÀÎó-Â©¨

ì¾¨¡¾-®øìò-´½-¦ò©ê†-ªÉº¤¡¾-²ñ©ê½¾-®É¾
¹Î

¥

¹Î

¥

1

-Â»¤»¼

¹Éº¤

3

-Á´ñ©

4X8

2

ê¾¤

-À¦˜

2

¡´

8

3

Õ-ìò

¡´

-3

¡Êº¡

6

4

Õ-®¾-©¾

®Ò

3

5

±ô¡-ºö®»ö´ ¸òêó¯ø¡-À¹ñ©

£ö

100

¡÷-ú´

§¾¨

¡÷È´
¨ò¤

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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¡÷È´-§ö-À°‰¾
/ ºˆÅ

¢Ó-´ø-²œ«¾-¢º¤-®É¾:
¢Ó-´ø-ê‰¸-Ä¯
¯½§¾¡º-êñ¤-Ïö©:

¨ò¤:

À©ñ¡Éº¨ (<15):
£ö¸-À»õº:

¥¿¸-£ö-ê÷¡-êñ¤-Ïñ©: ___________¨ò¤:______ -

# £ö¸-À»õº-ê÷¡-¨¾¡:

-Ã¹É-ªˆ´-¥¿¸-£º®-£ö¸-ê÷¡-¨¾¡-²¼¤-ÁªÈ-Ã-¡ðì½ó-ê-º
† ¿¾©-¡¾-¯ö¡£º¤-®É¾-Ã§É-¯œ-´¢º¤-¡ö´-¦½«òª-ò Áì½-Ä©É-»ñ®-¡¾-±ô¡ºö®»ö´-¸òê-¡
† ¾-£ñ©-Àìõº¡-£º®£ö¸-ê÷¡-¨¾¡ -ºó¤-Ã¦´¾©ª¾-À¡-¢º¤-¡ö´-¦½«òª-òÀê‰¾-˜. «É¾-®Ò-©„¤-˜-Á´È-Ã¹É¢¼£¿-¸È¾ "®Ò-»øÉ"

¡÷È´-§ö-À°‰¾-Ã-®É¾
ì¾¨-§ˆ-¢º¤-¡÷È´-§ö-À°‰¾

ì½¹ñ©-¡÷È´-§ö-À°‰¾

¥¿¸-£ö

¥¿¸-Á´È¨ò-¤

1
2
3
4
5
6

-Ã§É-ì¾¨-§ˆ-¡÷È´§ö-À°‰¾ê†-À¯ñ-ê¾¤-¡¾ ¡ñ® ì½-¹ñ©¡ö´¦½«òªò, ¡½§¸¤Á°¡¾ Áì½ ¡¾ìö¤êô

ì¾¨-À§ñ-Áì½-¯½-êñ®-¡¾-¾¨®É¾

°øÉ-®ñêô¡
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¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

¸ñ-êó: _____/_____/_______

¡º¤-êô-ÍÐ©°Èº-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡ II

KDP Form

-Á®-®-³º´¦ñ¤-ì¸´-Á°-²ñ©ê½¾-¡÷È´-®É¾ÃÄì¨½ 5 ¯ó (¯ó________À«ò¤_________)
ê†-ª˜¤

ì½¹ñ©-¢º¤êì¨

-Á¢¸¤

ì½-¹ñ©-¢º¤-¡ö´-

ê†-ª˜¤

¦½«òªò

ì½¹ñ©-¢º¤êì¨

ì½-¹ñ©-¢º¤-¡ö´¦½«òªò

¡÷È´-®É¾

-À´õº¤

¥¿¸¢º¤°øÉê†À¢í¾»È¸´: __________________£ö

¨ò¤:________________£ö

I. À- ¯í¾-Ï¾¨-¨÷©-ê½-¦¾©-À²ˆº-ÍÐ©°Èº-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡ (2011-Œ2015)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

II. ®÷ìò´½¦ò©£¸¾´-ªÉº¤¡¾- Ã¡¾-ìö¤êô (-À²ˆº-®ñì÷-À¯í¾-Ï¾¨-¨÷©-ê½-¦¾©) – ²œ«¾-Â£¤-ìÈ¾¤--, ¡¾-¨ö¡-ì½©ñ®-§ó¸ò©-¡¾-À¯ñ-µøÈ-, ¡¾-±õ¡ºö®»ö´ -Áì½ -ºˆÅ

®Òê÷¡

®É¾)

¡¾¤

(§ˆ-®É¾-Áì½-¡÷È´-

¯¾-

®É¾*
ê÷¡-

-ì¿©ñ®®÷ìò¦ò©£¸¾´ªÉº¤¡¾

ê†-ª˜¤

¦½«¾½-²¾®-¢º¤-

¢½Î¾© / ´¾©ª¾-¦È¸

¹Î

¥

¹Î

¥

£¾©£½À °øÉê†¥½-Ä©É-»ñ®-

¡÷È´¦½-ÀÎó-Â©¨:

°ö-¯½-Â¹¨-©

¡÷È´

¡÷È´
¨ò¤

§ö-À°‰¾

§¾¨

¡÷È´

1.













2.













3.













4.













5.













6.













7.













8.













9.













10.













11.













12.













13.













14.













15.













§¾¨

¨ò¤

£¾©£½À
¤ö®¯½´¾ê†
ªÉº¤¡¾ìö¤êô
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¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2
16.













17.













19.













20.

























* Ï¾¨-À¹©: -Ã¹É-¯½§¾§ö-¦ö´ê¼®¡ñ-Àº¤-ì½¹¸È¾¤-®É¾-ªÒ-®É¾
III. -Á°¡¾¢º¤ êì¨ -À²ˆº¦½Îñ®¦½Îø ¡¾¥ñ©-ª˜¤-¯½ªò®ñ©-Á°-²ñ©ê½¾¡÷È´®É¾ ÃÄì¨½- 5 ¯ó¦½«¾½-²¾®-¢º¤-

¡÷È´

¡÷È´

¡÷È´

§¾¨

¨ò¤

§ö-À°‰¾

®Òê÷¡

¯ó-êó 3

¯½-Â¹¨-©

¯¾-¡¾¤

¯ó-êó 2

£¾©£½À-°øÉ-ê†¥½Ä©É-»ñ®-°ö-

¡÷È´¦½-ÀÎó-Â©¨:

1.













2.













3.













1.













2.













3.













1.













2.













®É¾)

¯ó-êó 1

®É¾**

(§ˆ-®É¾-Áì½-¡÷È´-

¢½Î¾© / ´¾©ª¾-¦È¸

ê÷¡-

Â£¤¡¾-¨Èº¨

ê†-ª˜¤

¥

¹Î

¢Î

¹Î

§¾¨

¨ò¤

¤ö®¯½´¾
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¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

¯ó-êó 4

3.













1.













2.













3.

























¤ö®¯½´¾êñ¤Ïö©

** Ï¾¨-À¹©: -Ã¹É-¯½§¾§ö-¦ö´ê¼®¡ñ-Àº¤-ì½¹¸È¾¤-®É¾-ªÒ-®É¾
-À§ñ-£½½¡÷È´®É¾²ñ©ê½-¾

ເຊັນ°øÉ-®ñêô¡
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¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

¦ñ¨¾-ìñ¡-¦¿ìñ®-ÁªÉ´-Á°-ê†-®É¾ Áì½ -Á°-ê†-¡÷È´-®É¾
¦ñ¨¾-ìñ¡-©É¾-Â£¤-ìÈ¾¤
-Â»¤»¼

¦½-Â´-¦º-¡÷È´-®É¾

À»õº-¯½§¾§ö

¦÷¡¦¾ì¾

-Â»¤Ïð

Ä³³É¾

¸ñ©

Â®©

ª½Í¾©

Õ-ìò

Õ-®¾-©¾

Õ-¯½¯¾

-

-
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¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

Õ-¦É¾¤

§öì½¯½ê¾
¢ö¸-¢É¾´Õê¾¤-§÷´-§ö-²¾¨-Ã-®É¾ê¾¤-§÷´-§ö-®É¾¹¾®É¾ê¾¤-Í¸¤ (ê¾¤-¯øµ¾¤)-

¦ñ¨¾-ìñ¡-©É¾-§ñ®²½¨¾¡º-ê¾¤-ê¿-´½-§¾© -Áì½ ¡¾-°½ìò©
¦¾¨-Õຕ່າງໆ
®ô¤ Íõ Îº¤¢½Î¾©-Ã¹¨È

ຂອບເຂດ¯È¾-Àì‰¾/¯È¾-¯ø¡

ຂອບເຂດ¯È¾¦ñ¡¦ò©

ຂອບເຂດ¯È¾©ö¤-ªõ®
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¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

-ຂອບເຂດ²ø©-º¨

ຂອບເຂດ¦¸

ê‰¤-¾

ê‰¤-ìÉ¼¤¦ñ©

¦ñ¨¾-ìñ¡-À¢©-Á©
-À¦˜-Á©ì½¹¸È¾¤--®É¾À¦˜-Á©ì½¹¸È¾¤-¡÷È´-®É¾À¦˜-Á©ì½¹¸È¾¤-À´õº¤
-

À¦˜-Á©ì½¹¸È¾¤-Á¢¸¤
À¦˜-Á©ì½¹¸È¾¤-¯½-Àê©
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¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

ເອກະສານແນທ້າຍທີ່ 1: ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ີບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ປະສານງານ
ກຸ່ມບ້ານ
-°øÉ-¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾--«-¸
õ È¾-À¯ñ-°øÉ-ê†-À»ñ©-¸¼¡-Ã¹É-¡ñ®

êì¨,

°øÉ-¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-

®É¾ £¸-À¯ñ-®÷¡£ö-ê†-´-£
ó ÷¦ö´®ñ©-©„¤š: ´ó£¸¾´-§ˆ¦ñ©, -À¯ñ-£ö-©-÷Ï„, -À¯ñ-£ö-Ä¸É-

Àœº-À§ˆº-Ã¥-Ä©É, Áì½ -À¯ñ-£öê†-ÁªÈ-ì½-®É¾-¨º´»ñ®. º¡¥¾¡-š ªÉº¤¦¾´¾©-ºÈ¾-

ºº¡-¢¼-Ä©É Áì½ ¦¾´¾©-»øÉ-£ò©-ÄìÈ-Àì¡-Ã-¢˜²œ«¾. À¯ñ®÷¡£ö-ê†-´ó-¯½¦ö®-¡¾ Ã¸¼¡¤¾-ºö¤¡¾-¥ñ©ª˜¤¢˜§÷´-§ö Áì½ °ö¤¾¡¾-À»ñ©¸¼¡-°È¾-´¾-À¯ñ-ê†-¨º´

»ñ®-Ä©É-.

°øÉ-¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾ -´óÎÉ¾-ê†-§È¸¨-ÀÍõº -Áì½ º¿¸¨-£¸¾´-¦½©¸¡-Ã¹É-Á¡È

¡÷È´-®É¾ -Áì½ ®É¾ Ã-¡¾¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-¸¼¡¤¾ êì¨ -Ã˜ì¸´êñ¤ ¢ñû-ªº¡¾-¸¾¤-Á°Á®®-´-¦
ó È¸-»È¸´ (¡¾¡¿ö©-êò©-ê¾¤-¡¾-²ñ©ê½¾-®É¾ Áì½ ¡¾-

¸¾¤Á°-²ñ©ê½¾-¡÷È´-®É¾) ì¸´êñ¤-¡¾¥ñ©ª˜¤¯½ ªò®ñ©-Â£¤¡¾¨Èº¨-.
°øÉ-¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾ÁªÈì½-êÈ¾-¥½-À»ñ©-ÎÉ¾-ê†-¦ø¤-¦÷©-Á´È 4 ¯ó,

¥½«õ¡-¯È¼Áê--Â©¨°ø-ûºˆ-²¾¨Ã-¡÷È´-®É¾,

Íñ¤-¥¾¡˜

À²¾½¸È¾§÷´-§ö-¥½-´óÂº¡¾© ¦½-ÀÎó-§ˆ°øÉ-

¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾-£ö-ÃÏÈ µøÈÃ-¡º¤-¯½§÷´-¡¿ö©-êò©-ê¾¤-²ñ©ê½¾-®É¾.

¡¾-¯½-

À´ó-°øÉ-¯½¦¾-¤¾¡÷È´-®É¾ Á´È-¥½-Ä©É-À»ñ©-À¯ñÁªÈì½Äì¨½Å Â©¨-§÷´-§ö Áì½ º¾©-

ð ¥.
¥½-«õ¡-¯È¼Áê-«É¾-¹¾¡-§÷´-§ö-®Ò²-Ã
¥½-Ä©É-À»ñ©-Ã-ÁªÈì½-¯ó

¨Èº¨¤¸©¦÷©êÉ¾¨.

¡¾¦½-ÀÎó-§-°
ˆ øÉ-¯½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾-£ö-ÃÏÈ

Ã-À¸ì¾-¥ñ©-¡º¤-¯½§÷´¡¸©¡¾¡¾

Ã§É¥È¾¨À¤òÂ£¤¡¾

²¾ì½-®ö©®¾©-¢º¤-°-¯
øÉ ½¦¾-¤¾-¡÷È´-®É¾ Á´È-§È¸¨-ÀÍõºêó-´¤¾ êì¨ ¢˜-

À´õº¤-Ã-¡¾-¥ñ©-ª˜¤ ¯½ªò®ñ©¡ò©¥½¡¿-ªÈ¾¤Å¢º¤-Â£¤¡¾- µøÈ-¡÷È´-®É¾¢º¤-ªö ñ®-ÁªÈ-

¡¾¸¾¤-Á°- ¥ö-À«ò¤-¡¾¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-Â£¤¡¾¨Èº¨, §‡¤ÎÉ¾-ê†-Íñ¡-Å´ó©„¤š:

• §È¸¨--¥ñ©-¡º¤-¯½§÷´-ê†-¥ñ©-¢›-µ-®
øÈ É¾ Áì½ µøÈ-¢˜¡÷È´-®É¾ (¡º¤-¯½§÷´-¡¿ö©-êò©ê¾¤-²ñ©ê½¾-®É¾,

ºˆÅ),

¡º¤-¯½§÷´-¸¾¤-Á°-²ñ©ê½¾-®É¾ Áì½ ¡º¤-¯½§÷´-

• -§È¸¨--À»ñ©Ã¹É¯½§¾§ö-ê÷¡-£ö»øÉ-¥ñ¡ ¡È¼¸¡ñ® êì¨ -Áì½ §÷¡¨ø-Ã
É ¹ÉÀ¢ö¾-À¥í¾-ê÷¡-£ö-

À¢í¾-»È¸´¡º¤-¯½§÷´ -Áì½ -À¢í¾-»È¸´-¡ò©¥½¡¿ªÈ¾¤Å²¾¨ÃªÉ¸¼¡¤¾ êì¨,
Â©¨¦½À²¾½ §÷¡¨ø-Ã
É ¹É§öÀ°‰¾, °øÉ©Éº¨Âº¡¾© Áì½ Á´È¨ò¤.
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• §È¸¨Ã¡¾¸¾¤Á° Áì½ ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡ò©¥½¡¿ ¢º¤ êì¨ ²¾¨Ã¡÷È´
®É¾.

• §È¸¨À»ñ©Ã¹É§÷´§ö´ó-£¸¾´-À¢í¾-Ã¥- ¡È¼¸¡ñ®£¸¾´¥¿À¯ñ¢º¤¡¾´ó¦È¸»È¸´
¥¾¡§÷´§ö À¢í¾Ã¡¾¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Â£¤¡¾¨Èº¨ Áì½ Ã¹ÉÁÈÃ¥¸È¾¡¾
¯½¡º®¦È¸©„¤¡È¾¸Á´È£¸¾´-¥ò¤,

• §È¸¨À»ñ©Ã¹ÉÁÈÃ¥¸È¾ ¡ò©¥½¡¿¢º¤ êì¨ Ä©É´ó¡¾¯½¦¾¡ñ®²¾¡¦È¸
ºˆÅ Áì½ Â£¤¡¾²ñດê½¾ºˆÅ ê†¡¿ìñ¤¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©µøÈÃ¡÷È´®É¾¢º¤
ªöêñ¤š À²ˆºÍó¡ìÉ¼¤®ñ¹¾¡¾§Õ§Éº¡ñ,

• §È¸¨Ã¡¾¸ñ©Áê¡¥¿¸°øÉ©Éº¨Âº¡¾©

À¢í¾»È¸´Ã¢½®¸¡¾¯ô¡¦¾

¹¾ìõªÈ¾¤Å (¡¾Á¨¡¡÷È´¨Èº¨À²ˆº¯ô¡¦¾¹¾ìõ «É¾´ó£¸¾´¥¿À¯ñ)

• ì¾¨¤¾£¸¾´£õ®ÎÉ¾¢º¤Â£¤¡¾

êì¨

¥¾¡˜Àºö¾Ä¯ªò©Ä¸ÉµøÈ¡½©¾

¢È¾¸ ¢º¤¡÷È´®É¾µÈ¾¤À¯ñ¯½¥¿ÃÁªÈì½Äì¨½,

• À»ñ©®ö©ì¾¨¤¾¯½¥¿À©õº Ã¹ÉÁ¡È°øÉ¯½¦¾¤¾ êì¨ ¢˜À´õº¤ Â©¨Ã§É
Á®®²º´ì¾¨¤¾ ¢º¤ êì¨.

• ì¾¨¤¾®ñ¹¾ê†À¡ó©¢› Ã¹É¡ñ®º¿¾©¡¾¯ö¡£º¤êÉº¤«… Áì½ ²½ñ¡
¤¾ êì¨,

• §È¸¨Ã¡¾®ñêô¡ Áì½ ©¿Àó¡¾¡¸©¦º®ê÷¡£¿£ò©£¿À¹ñê†À¹ñ¸È¾ ´ó
£¸¾´¥¿À¯ñ ê†Ä©É¦‰¤°È¾ê¾¤¡öÄ¡¦½Á©¤£¿£ò©£¿À¹ñ Áì½ Á¡ÉÄ¢®ñ

¹¾,

• §È¸¨Á¯²¾¦¾êÉº¤«… ÃÀ¸ì¾¥ñ©¡º¤¯½§÷´, ±ô¡ºö®»ö´ Áì½ ¡¾µÉ¼´
µ¾´¡÷È´®É¾«É¾¹¾¡´ó£¸¾´¥¿À¯ñ,

• Á¥É¤Ã¹É²½ñ¡¤¾ êì¨ »øÉÁªÈì½®ñ¹¾ ¹ìõ ®¾¤®ñ¹¾ê†º¾©À¡ó©¢› ¡È¼¸
¡ñ®¡¾¯Éº¤¡ñê¾¤¦ñ¤£ö´ Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´.

ª¾´¯ö¡¡½ªòÁìÉ¸ °øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾¥½Á®ú¤ÎÉ¾¸¼¡¡ñ Â©¨ºó¤ª¾´

¥¿¸®É¾ Áì½ Äì¨½ê¾¤Ä¯¹¾ÁªÈì½®É¾ Áì½ ¢½Î¾©¢º¤®É¾²¾¨Ã
¡÷È´®É¾, §‡¤°øÉ¯½¦¾¤¾¡÷È´®É¾ ¥½À¯ñ°øÉº¿¸¨£¸¾´¦½©¸¡ Ã¹ÉÁ¡È®ñ©¾
®É¾ÀÍ‰¾˜.

ໜ້າ 75

¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

ເອກະສານແນທ້າຍທີ່ 2: ກົດເກນ 10 ຢ່າງຂອງການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ດີ
ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອປັບປຸງ ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ.
1.

ຟັງຫລາຍກວ່າເວົ້າ.
ຈົ່ງຢ່າບັນລະຍາຍ, ວາງຕົວແບບມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບໃນການສົນທະນາ.
ນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດຫລັກ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນຂັ້ນຕອນຂອງການເລີ່ມຕົ້ນປະ
ຊຸມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນປ່ອຍໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນເປັນຜູ້ເວົ້າເກືອບທັງໝົດ.

2.

ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ປະຕິບັດຕໍ່ນັກສໍາມະນາກອນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ.
ກວດສອບໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມັກເວົ້າຈະມີໂອກາດໃນການປາກເວົ້າ. ຈົ່ງຢ່າປ່ອຍ
ໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຄວບຄຸມກອງປະຊຸມເກືອບທັງໝົດ (ໂດຍການໃຊ້ສຽງດັງ, ໃຊ້ພາສາ
ທີ່ແຂງກະດ້າງ, ເວົ້າຫລາຍໂພດ), ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະແມ່ນພະນັກງານລັດ, ຜູ້ຊີ້ນໍາ
ກຸ່ມບ້ານ ຫລື ຄະນະບ້ານ. ອາດຈະນຳ ໃຊ້ “ໄມ້ສັນຍາລັກປ່ຽນຜຽນເວົ້າ” ເພື່ອ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນາຮັກສາຈຸດສຸມຄວາມສົນໃຈ.

3.

ໝັ້ນໃຈວ່າຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງແມ່ຍິງ.
ຊຸກຍູ້ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ໂດຍໃຫ້ໂອກາດເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ອອກຄໍາຄິດ
ເຫັນ. ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ, ຄວນແຍກອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ຫຼື ສໍາລັບແມ່ຍິງຕ່າງ
ຫາກ. (ໝັັ້ນໃຈວ່າ ມີການແປພາສາສໍາລັບຜູ້ທີ່ປາກເວົ້າພາສາຊົນເຜົ່າ.)

4.

ນໍາໃຊ້ສິ່ງປະຈັກຕາ
ໝາຍເຖິງອຸປະກອນທີ່ນໍ້າໃຊ້ ເຊັ່ນ ຮູບພາບ, ຮູບແຕ້ມ, ສັນຍາລັກຕ່າງໆ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມເປັນໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນຕື່ມ, ໂດຍສະເພາະ
ອັດຕາການກືກໜັງສືສູງ.

ຄວນນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້

ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີ
ໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະ

ຫລາຍໄດ້.
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5.

ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລັກສະນະດຽວກັນ.

ກວດກາຄືນເບິ່ງວ່າ ທຸກຄົນໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ. ໂດຍເຊີນໃຫ້
ນັກສໍາມະນາກອນອະທິບາຍຄືນ

ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເອງໄດ້ອະທິບາຍໄປແລ້ວ

(ຕົວ

ຢ່າງ “ທ່ານເຂົ້າໃຈແນວໃດ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ“ ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ”). ຈົ່ງໃຊ້ຄໍາສັບຕາມທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈ ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຈຸດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະ
ຊຸມໄດ້ອ້າງອີງເຖິງ.
6.

ກະກຽມເປັນຢ່າງດີ.
•

ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຮູ້ຈັກ ເປັນການລ່ວງໜ້າ ວ່າກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃສ.

•

ໝັ້ນໃຈວ່າ ອຸປະກອນທຸກຢ່າງ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການມີພ້ອມສໍາລັບນໍາໃຊ້ (ແຜ່ນ
ເຈັ້ຍ, ປາກກາຂຽນ, ອຸປະກອນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ໃນການນັບ
ເຊັ່ນ: ຖ້ວຍ ຫຼື ກະຕ່າ...).

•

ປະພຶດເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ໂດຍການມາປະຊຸມຕົງຕໍ່ເວລາ (ມາທັນເວລາ).

•

ຮູ້ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ ທີ່ທ່ານຈະເຮັດວຽກນໍາ ແລະ ທ່ານປະສົງຢາກແຍກອອກ
ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍຫລືບໍ່ (ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ບົນພື້ນຖານອັນໃດ ທີ່ທ່ານຈະແບ່ງກຸ່ມ
ຕົວຢ່າງ: ແບ່ງຕາມເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ).

ໜ້າ 77

¡¾²ñ©ê½¾ê†¢ñ®À£ˆºÂ©¨§÷´§ö __ ທລຍ Äì¨½ 2

7.

ມີຜູ້ບັນທຶກນຶ່ງຄົນ.
ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງເປັນຜູ້ບັນທຶກກອງປະຊຸມ (ອາດຈະແມ່ນຜູ້ປະສານງານ
ກຸ່ມບ້ານ).

ຜູ້ກ່ຽວຈະບັນທຶກການຕັດສິນໃຈຕົ້ນຕໍໃນກອງປະຊຸມ,

ຈົດກ່າຍເອົາ

ແຜນທີ່ (ຈາກການສ້າງແຜນວາດ) ແລະ ຮັກສາເວລາ (ບອກເຕືອນຜູ້ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ເມື່ອກອງປະຊຸມໝົດເວລາ).
8.

ບໍລິຫານເວລາຢ່າງສະຫລາດ.
ຮັກສາກອງປະຊຸມໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດເວລາ ແລະ ເນື້ອຫາ, ແຕ່ກໍຕ້ອງມີ
ການດັດປັບໄດ້. ຮູ້ຈັກວ່າ ເມື່ອໃດຄວນເຂົ້າແຊກແຊງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ກອງປະຊຸມດໍາເນີນໄປຕາມລະບຽບວາລະ ແລະ ສິ່ງທີ່ກໍານົດການໄວ້.

9.

ເລັງເປົ້າໝາຍໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ.
ຈົ່ງພະຍາຍາມຮັກສາຂະຫນາດຂອງກຸ່ມບໍ່ໃຫ້ກາຍ 25 ຄົນ ຖ້າຫາກຈໍາ
ເປັນ, ໃຫ້ພິຈາລະນາແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກ ແລະ ຜູ້ບັນທຶກຢ່າງລະໜຶ່ງຄົນ ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ. ພິຈາລະນາແບ່ງຜູ້ຊາຍ
ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິງ ອອກເປັນກຸ່ມຕ່າງຫາກ ແລະ ຖ້າຫາກເໝາະສົມ ຍ້ອນເຫດຜົນ
ທາງພາສາ, ຈົ່ງແຍກກຸ່ມສະເພາະຊົນເຜົ່າ ແລະ ອາດເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າຈະ
ແບ່ງກຸ່ມອີງຕາມອາຍຸ (ຕົວຢ່າງ ກຸ່ມທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະ ກຸ່ມທີ່ຍັງເປັນໂສດ).

10. ຮັກສາການມີອາລົມເບີກບານ ສະນຸກສະໜານ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະດີຫຼາຍ

ຖ້າຫາກກອງປະ

ຊຸມເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ!
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