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¡. ກອງປະຊຸມການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ
1. ການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ - ພາກທີ 1 ນໍາສະເໜີໂດຍລວມ
ເປັນຫຍັງ ພວກເຮົາຈຶ່ງ ມີກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ?
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງພາຍໃຕ້ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ຊຶ່ງຈະເປັນການໃຫ້ ສິດ
ຢ່າງແທ້ຈິງ ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະແດງອອກເຖິງຄວາມມຸ້ງໝາດປາດຖະໜາຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນ.

ແມ່ນຫຍັງຄືເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກກອງປະຊຸມວາງແຜນ
ພັດທະນາ ບ້ານ?
 ຜ່ານຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນວາດຊັບພະຍາກອນບ້ານ,

ຊຸມຊົນຈະມີຄວາມເຂົ້າ

ໃຈດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຮາກເຫງົ້າ ທີ່ເປັນສາຍເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ບ້ານຂອງ ເຂົາ
ເຈົ້າ.

 ຊຸມຊົນຈະສາມາດຈໍາແນກໄດ້ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍ

ທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນຢູ່ຕ່ໍການດໍາລົງຊີ

ວິດກໍ່ຄື ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
 ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສາມາດຈໍາແນກ ແລະ ກໍານົດກິດຈະກໍາທີ່ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຄາດຫວັງວ່າ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກເຫລົ່ານັ້ນໄດ້. (ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຈັດລຽງລໍາດັບຄວາມ
ຕ້ອງການທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງເທົ່ານັ້ນ).
 ຄວາມຄິດເຫັນຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈະປະກອບເຂົ້າໃນລາຍການກິດຈະກໍາບຸ
ລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ (ສັງເກດວ່າຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າຈະ

ຖືກແຍກອອກເປັນກຸ່ມຕ່າງຫາກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດອຸປະສັກທີ່
ມີຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ກໍານົດກິດຈະກໍາທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງກຸ່ມເຂົາເຈົ້າ)
 ຊຸມຊົນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ

ອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດເອງໄດ້,

ອັນໃດເກີນກ່ວາຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ
ພາຍນອກ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ.

1

ຫຼື

ສະເໜີພາກສ່ວນ

ໃຜແດ່ ທີ່ຄວນເຂົ
ຂົາ
້ ຮ່ວມກອ
ອງປະຊຸມວາ
າງແຜນພັດທະນາບ້
ທ
ານ?
?
ປະຊຸມດັ່ງກາວນີ
ກ່
້ເປັນແ
ແບບເປີດກວ້
ວ້າງ
ກອງປ

ແລະ

ຊາວບ້ານທັງໝົດຄວ
ວນມີໜ້າເຂົ
ຂົ້າ

ຮ່ວມ. ແຕ່
ແ ໃນນີ້ຂໍ້ກໍານົ
າ ດຂອງ ທລຍ
ທ
2 ໄດ້ລະບຸ
ລ ໄວ້ວ່າ: "ຢ່າງໜ້ອ
ອຍ 50% ຂອງຈໍານວນຜູ້
ໃຫ່ຍພາຍ
ຍໃນບ້ານ (ຜູ
( ້ມີອາຍຸ 15
1 ປີຂຶ້ນໄປ
ປ) ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແ
ແລະ ຢ່າງໜ້
ງ ອຍ 60%
%
ຂອງຈໍານ
ນວນຄອບຄົ
ຄົວຜູ້ທຸກຍາກ
ກພາຍໃນບ້ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນນັ້ນຢ່າງໜ້
ງ ອຍ 40%
%
ຂອງຈໍານ
ນວນຜູ້ເຂົົ້າຮ່
ຮວມປະຊຸມທັງໝົດ

ຕ້ອງແມ່ນຜູຍິ
້ ງ,

ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ເລື່ອນກອງປ
ປະ

ຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ອອກໄປ".

ໃຜເປັ
ປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະ
ະດວກ?
- ພະ
ະນັກງານ ທລຍ
- ຫ້ອງການພັ
ອ
ດທະນາຊົ
ທ
ນນະບົດຮອບດ້
ດ້ານຂອງເມື
ມືອງ.
- ຫ້ອງການແຜນ
ອ
ນການເມືອງ
- ອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
້ງ
ນ (ແມ່ຍິງ, ຊາ
າວໜຸ່ມ...)
ໝາຍເເຫດ: ຍົກເວັ
ວັນ
້ ຂະແໜງກ
ການວິຊາການ ເພາະຈ
ຈະເປັນການ
ນຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົ້າ ສ້າງ
ແຜນຕ
ຕາມຂະແໜ
ໜງການຂອງງຕົນ.

ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?
- ກອງປະຊຸມນີ້ ໃຊ້ເວລາ 2 ມື້.
ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ມີຄືດັ່ງຕໍ່ ໄປນີ້:
ເວລາ
08:00-09:00

ມື້ທີ 1

ມື້ທີ 2

ໄຂກອງປະຊຸມ: ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງ “ເອົາໃຈໃສ່ບ້ານອື່ນ ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ
ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ແນະນໍາຜູ້ ບ້ານຂອງພວກເຮົາ”
ເຂົ້າຮ່ວມ

09:00-12:00

12:00-13:30

“ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ”

ການຄັດເລືອກຕົວແທນຂອງບ້ານ

ການສ້າງແຜນວາດຊັບພະຍາກອນ

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນ

ບ້ານ

ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ພັກຜ່ອນກິນເຂົ້າທ່ຽງ

“ພັກຜ່ອນກິນເຂົ້າທ່ຽງ

ຈັດພາເຂົ້າ

ສາມັກຄີຮ່ວມກັນ”
13:30-16:30

“ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ”

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຕົວແທນບ້ານ

ການວິເຄາະບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ

ກ່ຽວກັບການກະກຽມ

ຂອງບ້ານ ແລະ ການຈັດລຽງລໍາດັບ ກອງປະ

ເຂົ້າຮ່ວມ

ຊຸມວາງແຜນພັດທະນາ

ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອພັດທະນາບ້ານ ກຸ່ມບ້ານ

ຍ້ອນເຫດຜົນອັນໃດ ພວກເຮົາຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ “ ຈັດພາເຂົ້າທ່ຽງສາມັກຄີ ” ໃນໄລຍະ
ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ?
ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງສະຕິຄວາມສາມັກຄີຂອງໝົດທຸກຄົນພາຍໃນບ້ານ,
ຮູ້ເພິ່ງຕົນເອງ, ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂຶ້ນຢູ່ຊຸມຊົນ. ພວກເຮົາເລັງ ໃສ່
ເບື້ອງບວກຫລາຍກວ່າເບື້ອງລົບ ໂດຍສະເພາະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍເຫລືອ ຕົນ
ເອງໄດ້. ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະເປັນການສ້າງແຮງຈູງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສືບຕ່ໍ ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມື້ທີສອງ (ຄວນມອບເງິນຄ່າອາຫານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ນາຍບ້ານ)
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ສິ່ງໃດແດ່ ທີ່ຜູ້ອໍານວຍຄ
ຄວາມສະດ
ດວກ ຈະຕ້ອງໄດ້
ອ
ກະກຽຽມ ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸ
ດ
ຊມ
ດັ່ງກ່າວນີ
ນີ້?
 ໝັ້ນໃຈວ່າ ທານມີ
ທ່
ອຸປະກ
ກອນທັງໝົດ ທີ່ຈໍາເປັນສໍ
ສາລັບກອງປະຊຸມ
ໃຜແດ່ ທີ່ຄວນເຂົ
ຂົ້າຮ່ວມກອ
ອງປະຊຸມວາ
າງແຜນພັດທະນາບ້
ທ
ານ?
?
 ກອງປະຊຸ
ກ
ມດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນແບບເປີດກວ້
ດ າງ ແລ
ລະ ຊາວບ້ານທັງໝົດຄວ
ວນມີໜ້າເຂົ
ຂົ້າ
ຮ່
ຮວມ.
ແຕ່ໃນນີ
ນ ້ຂໍ້ກໍານົດ
ດຂອງ ທລຍ
ຍ 2 ໄດ້ລະບຸ
ະ ໄວ້ວ່າ: ""ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອ
ອງ
ຈໍ
ຈານວນຜູ
້ ໃຫ່
ໃ ຍພາຍໃນ
ນບ້ານ (ຜູ້ມີ
ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ)ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່
າ ວມ ແລ
ລະ
ຢ່
ຢາງໜ້
ອຍ 60%
6
ຂອງຈໍ
ຈໍານວນຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກພາຍໃນ
ຍ
ນບ້ານຕ້ອງໄ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ມ
ໃນນັ້ນຢ່າງໜ້
ໜ້ອຍ 40%
% ຂອງຈໍານວນຜູ
ນ
້ເຂົົ້າຮ
ຮ່ວມປະຊຸມທັງໝົດ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ຍິ
ຍິງ
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້
ໃ ເລື່ອນກອ
ອງປະຊຸມດັງ່ ກ່າວນີ້ອອກໄປ".
ອ

 ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່
ທານຈະຕ້ອງມີ
ງ ຜູ້ຊ່ວຍ ເພື່ອຈະເປັນຜູ
ນ ້ຊ່ວຍໃນ
ນການສົນທະ
ະນາໃນເວລ
ລາ
ແ ງກຸ່ມ ແລ
ແບ່
ລະ ຊ່ວຍໃນ
ນການແຕ້ມແຜນວາດຂ
ແ
ຂອງບ້ານພ້ອ
ອມທັງຕື່ມຂໍມູ
ມ
້ ນໃສ່ ແບບ
ຟ
ຟອມກໍ
ານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ (ແບບຟອມ
ມແຜນພັດທ
ທະນາບ້ານ)).
ບົດບາດ ແລ
ລະ ໜ້າທີ່ຕົ
ຕ້ົນຕໍ ຂອງຕົ
ຕົວແທນບ້ານ
າ ທີ່ຖືກຄັດ
ດເລືອກຢູ່ໃນ
ນກອງປະຊຸ
ຊມ
ກໍານົດທິ
ທດທາງພັດທະນາບ້
ທ
ານ ມື
ມຫຍັງແດ່?
ເປັ
ປັນຕົວແທນ
ນຂອງບ້ານ ເພື່ອໄປປ້ອງກັ
ອ ນແຜນກ
ການພັດທະ
ະນາບ້ານຂອ
ອງຕົນ ຢູ່ກອງ
ອ
ປະຊຸມກ
ການວາງແຜນຂັ້ນຕ່ໍໄປ

ທ່ານຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຕົວແທນບ້ານ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຕ້ອງຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບ:
 ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຈະຈັດຂຶ້ນເວລາໃດ ແລະ ຢູ່ໃສ;
 ສາມາດນໍາສະເໜີແຜນວາດ ຊັບພະຍາກອນຂອງບ້ານ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງບ້ານ
ຕໍ່ ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ;
 ຄວາມສາມາດມີສວ
່ ນຮ່ວມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຊຶ່ງກອງ
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ແລະ

ສ້າງແຜນການສະ

ເພາະສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະ 4 ປີ;
 ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຂອງບ້ານ

ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນ

ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
ສິ່ງໃດແດ່ ທີ່ອາດຈະເປັນບັນຫາ ໃນເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະ
ນາບ້ານ?
ບັນດາຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊຶ່ງຄາດວ່າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມ
ວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ

(ຫລື

ໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມອື່ນໆພາຍໃຕ້ວຽກງານ

ຂອງ

ທລຍ). ຈົ່ງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງວ່າ ທ່ານຈະຜ່ານຜ່າບັນຫາເຫລົ່ານີ້ຄືແນວໃດ:
1) ປະຊາຊົນຈາກຄຸ້ມອື່ນໆຂອງບ້ານ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຫລາຍ ຈະບໍ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຫຼື ຈະບໍ່ຢູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມື້ທີສອງ.
2) ຈໍານວນຜູ້ຍິງຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຕາມຈໍານວນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

(ຢ່າງໜ້ອຍ 40% ຂອງ

ຈໍາ ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝດ).
3) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມບາງຄົນບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.
4) ມີຄົນມາຫລາຍໂພດ ເມື່ອທຽບກັບຂະໜາດຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ທ່ານ ວາງ
ແຜນໃຊ້ເປັນບ່ອນປະຊຸມ.
5) ຜູ້ຍິງຫຍຸ້ງນໍາການແຕ່ງກິນຮັບໃຊ້

“ພາເຂົ້າທ່ຽງສາມັກຄີ”

ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາ

ມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມື້ທີສອງ". ສະນັ້ນ, ຄວນໃຫ້ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ແຕ່ງກິນ
6) ຈໍານວນຄົນ ຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກເພື່ອຄັດເລືອກເປັນຕົວແທນບ້ານບ່ໍພຽງພໍ.
7) ນາຍບ້ານພະຍາຍາມຈະຊັກຈູງລູກບ້ານໃຫ້ປ່ອນບັດເອົາຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ແທນຂັ້ນບ້ານ.
8) ທ່ານດໍາເນີນການຊ້າກ່ວາກໍານົດ ແລະ ບໍ່ມີເວລາດໍາເນີນການຄັດເລືອກຕົວແທນ
ຂັ້ນບ້ານ.
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9) ໃນໄລຍະດໍາເນີນການຈັດລຽງລໍາດັບບຸຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ, ຜູ້ຊາຍມີອິດທິ
ພົນສູງ, ສ່ວນແມ່ຍິງບໍ່ມີປາກສຽງໃດໆ.
2. ການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ - ພາກທີ 2: “ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ”
ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເຫັນໄດ້ຢ່າງປະຈັກຕາ
ນະພາບບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ແລະ

ແລະ

ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖາ

ຊັບພະກອນອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ

ອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຂາດເຂີນຊຶ່ງອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງຄວາມທຸກ

ຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຕັກນິກ:

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

ອຸປະກອນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້
ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ເຟີດຂຽນເຈັ້ຽສີຕ່າງໆ (ຫລືວັດຖຸທໍາມະຊາດທີ່ສາມາດຫາ
ໄດ້). ສັນຍາລັກທີ່ສະແດງເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນ
ຕ່າງໆ.
ກໍານົດເວລາ: 3-4 ຊົ່ວໂມງ (20 ນາທີ ອະທິບາຍ, 30 ນາທີ ແຕ້ມແຜນວາດ, 40 ນາທີ
ສົມທຽບແຜນວາດ, 1 ຊົ່ວໂມງແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ).
ຂໍ້ແນະນໍາແຕ່ລະບາດກ້າວ
1) ຕັດສິນໃຈວ່າ ທ່ານຈະແຕ້ມແຜນວາດຊັບພະຍາກອນຢູ່ບ່ອນໃດ, ຖ້າແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ
ຫ້ອງ (ນໍາໃຊ້ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫ່ຍ ແລະ ເຟີດຂຽນເຈັ້ຽສີຕ່າງໆ) ຫລື ຖ້າຈະແຕ້ມຢູ່ຂ້າງນອກ
(ນໍາໃຊ້ວັດຖຸຕາມທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ:ກິ່ງໄມ້, ກ້ອນຫີນ, ໃບໄມ້ ແລະອື່ນໆ). ທ່ານຕ້ອງ
ຕັດສິນໃຈວ່າ ທ່ານຈະແບ່ງຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (ຕົວຢ່າງ: ເພດ,
ອາຍຸ ຫລືຊົນເຜົ່າ). ທັງນີ້ກໍຂຶ້ນກັບວ່າຈະມີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈໍານວນຈັກຄົນ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຍ່ອຍ. ຫມັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
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ໃຫ້ແກ່
ແ ກຸ່ມຍ່ອຍ ແມ່ນໄດ້ຮັ
ຮັບການແນະ
ະນໍາຢ່າງຄົບຖ້
ບ ວນກ່ຽວກັ
ກັບວິທີດໍາເນີ
ນີນການແຕ້້ມ
ແຜນ
ນວາດຊັບພະຍາກອນບ້
ບ້ານ.
2) ອະທິ
ທິບາຍຫຍໍ້ໃຫ້
ຫສະມາຊິກທັ
ກ ງຫມົດຂອ
ອງກຸ່ມວ່າ ການສ້າງແ
ແຜນວາດຊັບພະຍາກອ
ບ
ອນ
ຈະກ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຍັ
ບ ງ ແລະ
ະ ຈຸດປະສົ
ສົງຂອງການ
ນນໍາໃຊ້ແຜນ
ນວາດເພື່ອຫຍັ
ຫ ງ. ເຫັນດີ
ນໍາກັນ ກ່ຽວກັບເຄື
ບ ່ອງຫມາຍສັນຍາລັກ ຫລື ສີ ທີີ່ຈະໃຊ້ໃນກ
ການອະທິບາຍແຜນວາດ
າ
ດ.
ຖາມ
ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່
ມ າ ເຂົາເຈົ
ຈົາ
້ ມີຄໍາຖາມ
ມ ຫລື ບໍ່. ຕ່
ຕໍມ
່ າຈຶ່ງແບ່ງງເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ,
ອ ກຸ່ມຍ່ອ
ອຍ
ທີ່ເໝາະສົ
ໝ
ມທີ່ສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ
ຍ 25 ຄົນຕໍ
ຕ່ກຸ່ມ. ສະໜ
ໜອງອຸປະກ
ກອນທີ່ຈໍາປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ
ຈົ້າ
(ຫລື
ລື ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເກັ
ກບຫາວັດຖຸຕາມທໍາມະ
ະຊາດ, ຖ້າຫ
ຫາກດໍາເນີນການປະຊຸ
ນ
ມ
ຢູ່ຂ້າາງນອກ).
3) ແນະ
ະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະກຸ
ລ ່ມ

ແຕ
ຕ້ມແຜນວາ
າດບ້ານຂອງງເຂົາເຈົ້າ

ໂດຍປະຕິບັ
ບັດຕາມບາາດ

ກ້າວ
ວຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. ແບ່
ແ ງເນື່ອທີ່ບ່
ບອນແຕ້ມແຜນວາດອອ
ອກເປັນ 3 ສ
ສ່ວນ (ສອງສ
ສ່ວນສໍາລັບແຕ້ມແຜນ
ວ ແລະ ອີກໜື່ງສ່ວນ ສໍາລັບຂຽນ
ວາດ
ນເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ
ກຕ່າງໆໃສ່)

ຂ. ແຕ້ມຂອບເຂດບໍລິເວນຂອງບ້ານ (ລວມທັງເນື້ອທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ສຸດ ທີ່
ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ປູກຝັງ ຫລື ຊອກຫາອາຫານ),
ຄ. ແຕ້ມແຫລ່ງນໍ້າຕົ້ນຕໍ (ຫ້ວຍນໍ້າ, ບໍ່ນໍ້າ, ຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ອື່ນໆ),
ງ. ແຕ້ມເສັ້ນທາງ, ຂົວຂ້າມນໍ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງຍ່າງທັງໝົດ,
ຈ. ແຕ້ມສິ່ງປຸກສ້າງສາທາລະນະ (ໂຮງຮຽນ, ຕະຫລາດ, ສຸກສາລາ, ວັດ, ຫ້ອງການ
ບ້ານ ຫລື ສໍານັກງານອື່ນໆ ຂອງລັດ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ),
ສ. ແຕ້ມເຮືອນຢູ່ອາໃສທັງຫມົດ, ພ້ອມທັງບົ່ງບອກວ່າຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ໃສ?
ຊ. ແຕ້ມບໍລິເວນຂອບເຂດທີ່ນໍາໃຊ້ປູກພຶດ (ນາເຂົ້າ, ຜັກ ແລະ ອື່ນໆ).
ຍ. ແຕ້ມບໍລິເວນ ບ່ອນທີ່ໄປກ່ຽວຫຍ້າມາລ້ຽງສັດ ຫລື ເຮັດເປັນຄັງສັດລ້ຽງ.
ດ. ແຕ້ມພື້ນທີ່ປ່າໄມ້.
ຕ. ແຕ້ມບໍລິເວນເຂດສະຫງວນ ຫລື ບໍລິເວນດິນ ທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ
ບ້ານ.
ຖ. ແຕ້ມບໍລິເວນທີ່ປະຫວ່າງບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ລວມທັງດິນທີ່ບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ ຍ້ອນການເຊາະ
ເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມ ຫລື ໄພທໍາມະຊາດອື່ນໆ.
ທ. ບອກໃຫ້ສໍາມະນາກອນ ແຕ້ມສິ່ງໃດກໍຕາມ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ.
4) ເມື່ອແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມແຜນວາດສໍາເລັດແລ້ວ, ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມມາລວມຢູ່ຈຸດດຽວ
ກັນ,
5) ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສັງເກດເບິ່ງແຜນວາດ ທີ່ແຕ້ມໂດຍກຸ່ມອື່ນ ຕົວຢ່າງ: ແມ່ຍິງ,
ຊາວຫນຸ່ມ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ສັງເກດເບີ່ງຈຸດທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບ
ແຜນວາດຂອງກຸ່ມຂອງຕົນ ແລ້ວຈື່ເອົາໄວ້.

ສະເໜີໃຫ້ທັງສອງກຸ່ມ ເລືອກເອົາແຜນ

ວາດໃດແຜນວາດນຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຄ້າຍຄືທີ່ສຸດ ທັງນີ້ຂຶ້ນກັບການຕົກລົງຂອງຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມ, ຂັ້ນຕອນຕ່ໍໄປ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດັດແກ້ແຜນວາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງ
ຕາມການສັງເກດຜ່ານມາເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ມັນມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ (ໃຫ້ສັງເກດ
ເບິ່ງວ່າ ຈໍານວນຫລັງຄາເຮືອນຢູ່ໃນບ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານ
ມາ, ເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ພາຍຫລັງສໍາເລັດແລ້ວ ໃຫ້ແຕ້ມແຜນວາດຂອງບ້ານດັ່ງກ່າວ
ໃສ່ເຈັ້ຽແຜ່ນໃຫ່ຍ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຕອນບ່າຍ ແລະ
ໃຫ້ແຕ້ມແຜນວາດດັ່ງກ່າວໃສ່ເຈັ້ຍເອ 4 (A 4) ເພື່ອຈະໄດ້ຄັດຕິດໃສ່ປື້ມສັງລວມ
ແຜນພັດທະນາບ້ານ.
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6) ຖາມເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການໃດແດ່ ທີ່ມີຊົມໃຊ້ຢູ່ໃນບ້ານ ເຊິ່ງມີຢ່າງ
ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທີ່ຍັງຂາດເຂີນ. ຂຽນເປັນລາຍການໃນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ວ່າອັນໃດມີ
ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ອັນໃດຍັງມີຄວາມຂາດເຂີນ. ທ່ານສາມາດປະກອບຄໍາຄິດ
ເຫັນ 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)
ນ. ອື່ນໆ
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ຫລື ສັນຍາລັກທີ່ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ ເພື່ອເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ແກ່ສິ່ງຕ່າງໆ, ຊຶ່ງສັນຍາລັກດັ່ງກ່າວ ຄວນມີລັກສະນະງ່າຍດາຍ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ຊາວ
ບ້ານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍ.
ສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີສ່ວນ
ໃດຢູ່ໃນບ້ານ (ຕົວຢ່າງ: ຫນ່ວຍ, ຄຸ້ມ) ເຊິ່ງເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນໄດ້ຫນ້ອຍກ່ວາພາກ
ສ່ວນອື່ນໆຂອງບ້ານ ຫລື ບໍ່? ຖາມວ່າຄົວເຮືອນທັງຫມົດສາມາດເຂົ້າເຖິງດິນ ຫລື ບໍ? ຄົວ
ເຮືອນທັງຫມົດມີສະບຽງອາຫານພຽງພໍຕະຫລອດປີ ຫລື ບໍ່?.
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3. ການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ - ພາກທີ 3: “ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ”
ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ
ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ

ພ້ອມນັ້ນມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ

ຕ່ໍຊີວິດການ

ເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຄືແນວໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະຂົ້າໃຈເຖິງວ່າ
ຈະ ແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນຄືແນວໃດ ໂດຍການລະດົມຊັບພະຍາກອນທັງ
ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຮ່ວມ
ກັນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ.
ເຕັກນິກ:

ໃນພາກນີ້ຈະນໍາໃຊ້ສອງວິທີການ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈສະຖານະ

ພາບຂອງບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄິດວ່າ ຢາກໃຫ້ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເປັນແນວໃດໃນອານາຄົດ:
 ການວິເຄາະຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ

(ອີງຕາມແຜນວາດຊັບພະຍາກອນຂອງບ້ານທີ່

ສ້າງຂຶ້ນມາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ)
 ການຈັດລຽງລໍາດັບບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການ

(ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຕັດສິນ

ໃຈວ່າ ກິດຈະກໍາໃດທີ່ຈະສາມາດປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາ

ຫຼື ສະຖານະ

ພາບໃນປະຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ).
ອຸປະກອນ
ທີ່ຕ້ອງການ: ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ບິກເຟີດສີຕ່າງໆ ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ, ສະກ໊ອດຕິດເຈັ້ຽ,
ກະຕ່າ/ຖ້ວຍ ແລະ ແກ່ນສາລີ ຫລື ກ້ອນຫີນນ້ອຍ.
ກໍານົດເວລາ: ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ
 1 ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບການວິເຄາະຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ.
 1 ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບການສະເຫນີ ແລະ ກໍານົດບຸລິມະສິດຂອງຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ.
 1 ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບການຈັດລຽງລໍາດັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້າວ
1) ແບ່ງເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
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2) ແຕ້
ແ ມຮູບຕົ້ນໄມ້
ໄ ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫນຶງຕົ
ງ່ ້ນ (ອາດ
ດແຕ້ມໃສ່ເທິງໜ້າດິນ ຫລື
ຫ ໃສ່ແຜ່
ຜນ
ເຈັ
ຈັ້ຍຂະຫນາດໃຫຍ່). ເຮັ
ເ ດໃຫ້ມີຂະຫນາດໃຫ
ະ
ຍ່ສົມຄວນ ເພື່ອວ່າທຸກຄົ
ກ ນໃນຫ້ອງ
ອ
ປ ມສາມາ
ປະຊຸ
າດເບິ່ງເຫັນໄດ້
ໄ .
ຕົວຢ່າງການ
ນວິເຄາະຕົ້ນໄມ້
ໄ ບັນຫາ
ຮູ
ຮບພາບທີ
1

ຮູ
ຮບທີ
2

ເປັນພະຍາດ
ພ
ຖອ
ອກທ້ອງ

ບໍ່ມີ
ມີວິດຖ່າຍ

ບໍ່ມີຄວ
ວາມຮູ້
ໃນການກໍ່ສ້າງ

ບໍ່ມີ
ມງີ ົບປະມານ
ນ

ກິນຢູ່ບໍ່ສະອາດ

ບໍ່ມີຄວ
ວາມຮູ້ດ້ານ
ສຸຂະສຶກສາ

ຮີດຄອງ
ດ
ປະ
ະເພນີ

ຮູບທີ 3

ກືກໜັງສື

ເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ບໍ່ມີໂຮງຮຽນ/ໂຮງຮຽນຢູ່ໄກ

ພໍ່ແມ່ຂາດແຮງງານ

ບໍ່ມີເງີນຊື້ເຄື່ອງໃຫ້ລູກ

3) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັນສັງເກດເບິ່ງແຜນວາດຊັບພະຍາກອນທີ່ແຕ້ມແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າເບິ່ງຄືນ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານຕ່າງໆຢູ່
ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົ້າເຈົ້າ,

ຈາກນັ້ນ

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂຽນເປັນລາຍການບັນຫາ

ໃຫ່ຍໆທັງຫມົດ ທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ.
4) ຕັ້ງຄໍາຖາມຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າທຸກຍາກ. ຂຽນ
ຄໍາສັບ

“ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ”

ບັນດາສາເຫດ

ລົງໃສ່ກິ່ງກ້ານສາຂາຂອງຕົ້ນໄມ້.

ຈະຂຽນໃສ່ຮາກໄມ້.

ຕໍ່ມາຂຽນ

ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກໍານົດສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງ

ຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. (ສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ຕ້ອງບັນທຶກໄວ້ໃນແບບຟອມ ການກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ - ພາກ ກ)

ບາງຕົວຢ່າງ ຕາຕະລາງວິເຄາະບັນຫາຂອງບ້ານ:
ລດ

ບັນຫາ

ຄວາມທຸກຍາກ

ສາເຫດ

ວິທີແກ້ໄຂ

ຂອງບ້ານ
1

ຊອບ (ຊາວບ້ານ/
ພາຍນອກ)

ເດັນນ້ອຍບໍ່ ໄດ້ 

ໂຮງຮຽນເປ່ເພ



ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ໃໝ່

ພາຍນອກ

ຮຽນໜັງສື

ຄູສອນມາຈາກ



ສ້າງຄູທ້ອງຖີ່ນ

ພາຍນອກ

ບ້ານອື່ນ



ສຶກສາອົບຮົມພ່ໍ ແມ່ນັກຮຽນ

ບ້ານ

ຄອບຄົວທຸກຍາກ



ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາ ສ້າງລາຍ ພາຍນອກ
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ພາກສ່ວນຮັບຜິດ

ຮັບ

5) ກວດກາເບິ່ງກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍານົດອອກມາ ແລະ
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະເໜີທິດທາງໃນການແກ້ໄຂ ພ້ອມກັບວ່າ ອັນໃດທີ່ຊຸມຊົນສາມາດ
ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.

ເຮັດແນວນີ້ໄປເລື້ອຍໆ ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາຈະໄດ້ເປົ້າໝາຍໃນ

ການພັດທະນາຊຸມຊົນການລາຍເປັນຂຽນເຈົ້າສາມາດເຂົາ . ບັນດາເປົ້າຫມາຍໃຫ້
ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ,

ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່າມັນຈະ

ເປັນຈິງໄດ້.
6) ໃຫ້ກຸ່ມຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຫນຶ່ງ ເພື່ອເປັນຜູ້ສະເຫນີ ”ບັນຫາໄມ້ຕົ້ນ“ ຕໍ່ກຸ່ມອື່ນ. ຜູ້ກ່ຽວ
ຍັງຈະເປັນຜູ້ລົງສະຫມັກໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນຕົວແທນຂອງບ້ານ

ເພື່ອໄປເຂົ້າ

ຮ່ວມການປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຕື່ມອີກ.
7) ແຕ່ລະກຸ່ມມາລວມຢູ່ຈຸດດຽວກັນ

ຈາກນັ້ນມອບໃຫ້ຕາງໜ້າແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍສະ

ເຫນີຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເປົ້າຫມາຍຂອງກຸ່ມເຂົາເຈົ້າ. ໃນໄລຍະທີ່ນໍາສະເຫນີນັ້ນ
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນບັນທຶກໃສ່ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່

ຖ້າຫາກມີການສະເຫນີ

ເປົ້າໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລ້ວ. ຫເປົ້າ)ມາຍຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຊາຍຄວນຈະ
ບັນທຶກລົງໃສ່ແບບຟອມສັງລວມແຜນພັດທະນາບ້ານ - ພາກ ຂ.)
8) ເມື່ອການສະເຫນີທັງຫມົດຈາກແຕ່ລະກຸ່ມເສັດສີ້ນແລ້ວ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ນໍາພາການສົນທະນາເຮັດແນວໃດ ເພື່ອສ້າງເປັນລາຍການເປົ້າຫມາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ທີ່ສຸດ, ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ການບໍລິການອັນໃດ ທີ່ຕ້ອງການ
ໃຫ້ປັບປຸງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນໃດ ທີ່ອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ປຸກ
ສ້າງໃໝ່ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຄະນະທີ່ສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງ

ກ່າວນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຊຸມຊົນເອງສາມາດເຮັດໄດ້ 100%
ຫຼື ອັນໃດທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຊັ່ນ: ທີ່ດິນ, ແຮງງານ ຫລື ວັດຖຸ... ເພື່ອບັນລຸ
ເປົ້າ ຫມາຍຂອງບ້ານເຮົານີ້ ອັນໃດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກ.
ອັນໃດແດ່ ຊຶ່ງຄາດວ່າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກ ທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້ ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກດັ່ງກ່າວນັ້ນ?
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສົນທະນາ

ຕ້ອງສ້າງລາຍການເປົ້າໝາຍຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້

8 ຫາ 10 ລາຍການ ເພື່ອແກ້ໄຂສາເຫດຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
9) ມາຮອດນີ້ ທ່ານມີຄວາມພ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍຊຸມຊົນກໍານົດລາຍການເປົ້າຫມາຍບຸລິ
ມະສິດໂດຍການຄັດເລືອກ ວ່າກິດຈະກໍາໃດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າປາດຖະຫນາ ເພື່ອບັນລຸ
ເປົ້າຫມາຍບຸລິມະສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າຄວນກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ກິດ
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ຈະກໍາບຸລິມະສິດ ຈາກນັ້ນຈັດລຽງຕາມລໍາດັບ (ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກລົງໃສ່ແບບຟອມ
ການກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ

ພາກ

-

ຄ).

ເພື່ອເປັນການຍົກສູງດ້ານ

ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການກໍານົດບຸລິມະສິດຂັ້ນບ້ານນີ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ໃນ 5 ບຸລິ
ມະສິດກິດຈະກໍາທໍາອິດນັ້ນ ການຄັດເລືອກຈະຕ້ອງມາຈາກກຸ່ມຜູ້ຍິງ.
10)

ວິທີ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຄັດເລືອກນີ້ແມ່ນ “ວິທີການຈັດລຽງລໍາດັບຄວາມຕ້ອງ

ການ” ຊຶ່ງມີສອງທາງໃນການເຮັດວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້:
ກ) ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍການຍົກມື; ຫລື
ຂ) ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍ “ການປ່ອນກ້ອນຫີນ ຫຼື ແກ່ນສາລີໃສ່ກະຕ່າ ຫຼື
ຖ້ວຍ”.
ວິທີການ ຂ) ຢາຍກະຕ່າ ຫລື ຖ້ວຍແຍກໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ (ມີຈັກກິດຈະກໍາ ກໍ່ໃຫ້
ມີເທົ່ານັ້ນກະຕ່າ ຫຼື ຖ້ວຍ), ຄຽງຄູ່ກັບມີປ້າຍບອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອກໍານົດກິດຈະ
ກໍາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຕ້ອງມີກ້ອນຫີນ ຫຼື ແກ່ນສາລີຄົນລະ 6 ແກ່ນ ໃນກໍາມື
ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປ່ອນ 3 ແກ່ນລົງໃສ່ໃນກະຕ່າກິດຈະກໍາ ທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຄິດວ່າສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ປ່ອນ 2 ແກ່ນລົງໃສ່ກະຕ່າກິດຈະກໍາອັນດັບສອງ ແລະ ປ່ອນ
1 ແກ່ນໃສ່ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນດັບສາມ. ເມື່ອກ້ອນຫີນ ຫຼື ແກ່ນສາລີທັງ ໝົດຖືກ
ຢາຍໃສ່ກະຕ່າຕາມຈຸດປະສົງແລ້ວ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກກໍຈະນັບຈໍາ ນວນ
ແກ່ນໝາຫຖົ່ວທັງໝົດໃນແຕ່ລະກະຕ່າ. ກະຕ່າທີ່ມີແກ່ນໝາກຖົ່ວຫລາຍ ທີ່ ສຸດຈະ
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບູລິມະສິດສູງສຸດ ແລະ ອື່ນໆຕາມລໍາດັບ.
11)

ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າ ສະເໜີກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຂົາ

ເຈົ້າຄວນສະເໜີທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການຢູ່ພາຍໃນບ້ານພ້ອມໂລດ,
ເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກ.

ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ເຫັນ

ໝັ້ນໃຈວ່າລາຍການບູລິມະສິດທີ່ຕ້ອງການ

ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ທີ່ສະເໜີນັ້ນ ໄດ້ຖືກບັນທຶກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລົງໃສ່ແບບຟອມ
ສັງລວມແຜນພັດທະນາບ້ານ. ເຕືອນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕື່ມວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ ເລືອກເອົາ
ຜູ້ແທນບ້ານ ເປັນຜູ້ໄປສະເໜີແຜນພັດທະນາບ້ານ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ກອງປະ
ຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
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4. ກອງປ
ປະຊຸມວາງແ
ແຜນພັດທະ
ະນາບ້ານ - ພາກທີ
ພ
4 “ເເອົາໃຈໃສ່ບ
ບ້້ານໃກ້ຄຽງຂ
ຂອງພວກ
ເຮົາ”

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຮັບປະກັ
ບ
ນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ມ ຄວາມເຂົ
ຂົ້າໃຈຂັ້ນພື້ນ
ນຖານ ກ່ຽວກັບບ້ານ
ອື່ນໆ ພາ
າຍໃນກຸ່ມບ້ານຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ະ ມີຄວາມອ
ອາດສາມາດ
ດທີ່ຈະສົມ
ທຽບລະດັ
ດັບຄວາມທຸ
ທກຍາກ ລະຫວ່າງບ້ານທ
ທັງໝົດພາຍ
ຍໃນກຸ່ມບ້ານຂອງຕົ
ນ
ນ.
່ອຕີລາຄາ ແລະ
ເຕັກນິກ: ວິທີທີ່ກະທັດຮັດ ເພືອ
ແ ປຽບທຽ
ທຽບລະດັບຄ
ຄວາມທຸກຍາ
າກບ້ານອື່ນໆ
ພາຍໃນກ
ກຸ່ມບ້ານ.
ການກະກ
ກຽມ: ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫ່ຍ, ເຟີດຂຽນເຈັ
ຈັ້ຍ ສີຕ່າງໆ
ໆ ແລະ ລາຍ
ຍຊື່ ຂອງບ້ານທັງໝົດ
ພາຍໃນກ
ກຸ່ມບ້ານ
ກໍານົດເວ
ວລາ: 1 ຫາ 1 ຊົ່ວໂມງເຄີ່ງ
ຄໍາແນະນ
ນໍາສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້
ກ້າວ
1) ນາໃຊ້
ນໍ
ແຜນວ
ວາດບ້ານ ທີີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແລ້ວນັ້ນ, ຖາມຊາວບ້
ຖ
າານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ບ
ບອກຊື
່ບັນດາ
າບ້ານຢູ່ພາຍ
ຍໃນກຸ່ມບ້ານ.
າ ຈາກນັນຂຽນຊື
ນ
້
່ບ້ານ
ນດັ່ງກ່າວເຫ
ຫລົ່ານີ້ ລົງໃສ່
ແ ນວາດ ທີ່ຄິດວ່າແມ່ນຈຸ
ແຜ່
ນ ດນັ້ນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັບ
ບທີ່ຕັ້ງຕົວຈິງ.
ງ (ບໍ່ເປັນຫຍ
ຍັງ ຖ້າຫາກ
ກ
ວ່ ນບໍ່ຄືຕົວຈິ
ວາມັ
ວ ງແທ້ໆ ເພາະມັນບໍ່ສໍ
ສໍາຄັນປານໃ
ໃດ.)

2) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຄິດກ່ຽວກັບບ້ານອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງວ່າ ເປັນບ້ານທຸກຍາກ ຫຼື ບໍ?.
ບ້ານໃດທຸກຍາກຫນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ທຸກຍາກຫລາຍກວ່າບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າສົມທຽບໃສ່ມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ 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 ບໍ່?
o ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໃນທຸກລະດູການ ຫລື ບໍ່?
o ຄອບຄົວສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃນບ້ານ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ຫລື ບໍ່?
3) ຂີດຕາຕະລາງໜຶ່ງ ທີ່ມີສອງຖັນໃຫ່ຍ ເພື່ອຂຽນລາຍຊື່ຂອງບ້ານ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບລົງ
ໃນຖັນເບື້ອງຊ້າຍມື ແລະ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ລົງໃນຖັນເບື້ອງຂວາມື (ດັ່ງທີ່ມີ
ສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້):
ມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ

(ອິງຕາມດໍາລັດ ເລກທີ່ 285/ນຍ)
ຊື່ບ້ານ
.

ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ ໂຮງຮຽນ
(ມີ = 0

ບໍ່ມີ = 1)

(ມີ = 0

ສຸກສາລາ ນໍ້າສະອາດ
(ມີ = 0

(ມີ = 0

ບໍ່ມີ = 1)

ບໍ່ມີ = 1)

ບໍ່ມີ = 1)

ຫົນທາງທຽວ ມີໄຟຟ້າ
ໄດ້ 2 ລະດູ

ໃຊ້

(ມີ = 0

(ມີ = 0

ຄະແນນ
ລວມ

ລະດັບ
ຄວາມທຸກ
ຍາກ

ບໍ່ມີ = 1) ບໍ່ມີ = 1)

1.

0

0

1

0

0

1

2

ບໍ່ທຸກ

2

1

1

0

1

1

1

5

ທຸກທີ່
ສຸດ

3.

1

0

1

1

0

1

4

ທຸກປານ
ກາງ

4.
5.
.
.
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4) ໝັ້ນໃຈວ່າ ຊືບ
່ ້ານທັງໝົດພາຍໃນກ່
ດ
ມບ້
ຸ ານ ຖືກຂຽນລົງໃນຖັ
ຖັນເບື້ອງຊ້າຍ.
າ (ຖ້າຫາາກ
ຊຸ ນບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບ້ານທັ
ຊມຊົ
ນ ງໝົດ, ຜ້
ຜູອໍານວຍຄ
ຄວາມສະດວ
ວກ ຄວນບອກຊາວບ້າານ
ແ
ແລະ
ຂຽນຊືບ້
ບ
່ ານນັ້ນລົງໃສ່
ໃ .)
5) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸ
ມ
ມ ທົບທວນຄືນບັນດາບ້ານໃກ້ຄຽງ ໂດຍທົບທວນເເປັນແຕ່ລະ
ບ້ານໄປ ໃນນີ
ນີ້ໃຫ້ກວດເບີ
ບີ່ງຕາຕະລາ
າງຂ້າງເທິງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ບ້ານເຫ
ຫລົ່ານັ້ນມີ
ພື້ນຖານໂຄງງລ່າງ ຫຼື ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ ຫລື
ຫ ບໍ່ ເພາະ
ະວ່າມັນແມ່
ມນການກໍານົດໄດ້ເຖິງ
ຄ
ຄວາມທຸ
ກຍາ
າກ,
6) ຜ້ເຂົ
ູ ້າຮ່ວມປ
ປະຊຸມ ສາມາດຈັດລໍາດັບຄວາມທຸກຍາກ
ກ
ເປັນ 3 ລະດັບຄື:
 ຄະແນ
ນນ 5 – 6 = ທຸກຍາກ
ກທີ່ສຸດ
 ຄະແນ
ນນ 3 – 4 = ທຸກຍາກ
ກປານກາງ
 ຄະແນ
ນນ 0 – 2 = ບໍ່ທຸກ
ບ
ກ
ກຍາກຂອງແ
ແຕ່ລະບ້ານ ພາຍໃນກຸ່ມບ້
ມ ານ. ສະຫ
ຫລຸບໂດຍ
7) ບັນທຶກລະດັບຄວາມທຸ
ກ
ການຕັ
້ງຄໍາຖາມຕໍ
ຖ
່ຜູ້ເຂົາຮ່ວມກອງປ
ປະຊຸມວ່າ ກິດຈະກໍາປະ
ະເພດໃດ ຈະ
ະເຮັດໃຫ້
ບ້ານໃກ້ຄຽງໄ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນໍ
ປ
າ ກິດຈະກໍາປະເພດໃດ
າ,
າ
ດ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດ
ນ
ດ
ໃຫ້ແກ່ທັງໝົດກ່
ດ ຸມບ້ານ.
8) ມາຮອດນີ
ມ
້ ຖືືວ່າພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະດໍາເນີ
ນີນຂັ້ນຕອນ
ນການເລືອກຕົ
ກ ວແທນ
ຂ
ຂອງບ້
ານ ເພື
ພື່ອໄປຮ່ວມກ
ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັ
ພັດທະນາຂັ້ນ
ນກຸ່ມບ້ານ.

5. ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ - ພາກທີ 5 " ການຄັດເລືອກຕົວ

ແທນບ້ານ"
ຈຸດປະສົງ

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

ການກະກຽມ ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່/ບິກເຟີດຂຽນເຈັ້ຽ, ຖ້ວຍ/ແກ່ນສາລີ/ກ້ອນຫິນ (ອີງຕາມແຕ່
ວ່າຈະເລືອກເອົາອັນໃດ)
ຈົ່ງຄໍານຶງກ່ຽວກັບ ຈໍານວນພົນລະເມືອງທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນບ້ານ. ຖ້າ
ຫາກວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 10% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ສະນັ້ນ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ ຕົວແທນບ້ານ 1 ຄົນ ຈະຕ້ອງມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ຖ້າຫາກ
ຫລາຍກວ່າ 25% ຢ່າງໜ້ອຍ ຕົວແທນບ້ານ 2 ຄົນຈະຕ້ອງມາຈາກກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າ.
ກໍານົດເວລາ:ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້າວ
ໄລຍະປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງຂັ້ນຕອນ: 1) ສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້
ສະໝັກເປັນຕົວແທນ; ແລະ 2) ການຄັດເລືອກ
ການຄັດເລືອກ:
1) ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຄັດເລືອກ ໂດຍການອະທິບາຍບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົວແທນບ້ານ ທີ່ຈະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດ ເຊັ່ນ: ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມວາງ ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານເປັນເວລາ 2 ມື້ ຢູ່ຫ້ອງການຂອງກຸ່ມບ້ານ. ອະທິ
ບາຍວ່າ

ທາງກຸ່ມເພີ່ນຈະຮັບຜິດຊອບເລື່ອງອາຫານການກິນເວລາໄປເຂົ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
2) ອະທິບາຍກົດລະບຽບຄືນ ທີ່ກໍານົດວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍຕົວແທນບ້ານຈໍານວນເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຈະຕ້ອງເປັນແມ່ຍິງ (ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ສິດຂອງແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາໃນ
ເວລາມີການຕັດສິນໃຈ). ຖ້າຫາກບ່ອນໃດ ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ກໍ່ໃຫ້ແຕ່ງ
ຕັ້ງຊົນເຜົ່າ ເພື່ອເປັນຕົວແທນບ້ານ.
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3) ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມວ່າ ຕົວແທນບ້ານ ຄວນມີຄຸນສົມບັດແນວໃດແດ່ ຈຶ່ງຈະ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີ?. ຂຽນລາຍການຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການໃສ່ເຈັ້ຽແຜ່ນໃຫ່ຍ ຫຼື
ກະດານດໍາ. ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການບາງເທື່ອອາດຈະແມ່ນ: ເປັນຄົນຊື່ສັດ, ເຊື່ອ
ຖືໄດ້, ເປັນມິດ, ມີອາລົມດີ, ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ກ້າເວົ້າກ້າວ່າຢູ່ຕໍ່
ໜ້າມະຫາຊົນ, ຮູ້ຈັກລາຍລະອຽດຂອງບ້ານເຮົາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ອື່ນໆ. ຕ່ໍໄປໃຫ້ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສະເໜີຊື່ບຸກຄົນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເຫລົ່ານີ້ ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍ
ໄດ້. ຜູ້ທີ່ຈະສະເໜີຊື່ນັ້ນ ບໍ່ຈໍາເປັນວ່າຈະແມ່ນຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຫລາຍຢູ່
ໃນບ້ານ (ຕົວຢ່າງ: ນາຍບ້ານ ຫຼື ອື່ນໆ).
4) ການຄັດເລືອກແບບເປີດເຜີຍ ໂດຍອາດຈະປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
 ອາສາສະຫມັກບອກຊື່ດ້ວຍຕົນເອງ; ຫລື
 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະເໜີຊື່ຜູ້ທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມເໝາະສົມ.
5) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນການຄັດເລືອກເປັນໄປດ້ວຍດີ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຫລາຍ
ກ່ວາຈໍານວນຕົວແທນບ້ານທີ່ຕ້ອງການ. ໝາຍຄວາມວ່າ ທີ່ປະຊຸມຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຜູ້
ຊາຍ 5 ຄົນ ແລະ ຍິງ 5 ຄົນ ເພື່ອຄັດເລືອກເປັນຕົວແທນຂອງບ້ານ,
6) ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ອ່ານຊື່ຂອງຜູ້ສະເໜີເພື່ອຄັດເລືອກທັງໝົດ, ຕໍ່ມາຖາມ
ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແຕ່ລະຄົນວ່າເຂົາເຈົ້າ ຍິນດີທີ່ຈະເປັນຕົວແທນບ້ານ ຫລື ບໍ່ ຖ້າໄດ້ຖືກ
ຄັດເລືອກ,
7) ຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະຄົນ ກ່າວສະແດງຄໍາເຫັນສັ້ນໆ ເພື່ອອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາ
ເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຜູ້ສະໝັກທີ່ດີ ເພື່ອທີ່ຈະຮັບໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນບ້ານຖ້າ ເລືອກຕັ້ງໄດ້.
ການເລືອກຕັ້ງ
1) ສົມມຸດວ່າ ມີຜູ້ສະໝັກ ໃນຈໍານວນທີ່ພຽງພໍ (ຫລາຍກ່ວາ ແມ່ຍິງ 3 ແລະ ຊາຍ
3)*, ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍວິທິແບບເປີດເຜີຍ ຫລື ແບບປິດ
ລັບ.
ຊາຍ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລົງຄະແນນສຽງເລືອກເອົາທັງຜູ້ສະໝັກຍິງ

2) ວິທີການເລືອກຕັ້ງແບບເປີດເຜີຍ

ແມ່ນໂດຍການຍົກມື.

ແລະ

ອ່ານຊື່ແຕ່ລະຄົນດ້ວຍ

ສຽງດັງ ພ້ອມຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມທີ່ເລືອກເອົາເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການຍົກມືໃຫ້.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແຕ່ລະຄົນ ສາມາດຍົກມືໄດ້ພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທີ່ເປັນ
ຂັວນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັບຈໍານວນຄະແນນໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເພດຍິງກ່ອນ ແລະ ຕໍ່ມາ
ຈຶ່ງນັບເພດຊາຍ. ໃຫ້ຜູ້ບັນທຶກ ເປັນຜູ້ນັບຄະແນນສຽງ ແລະ ຂຽນຈໍານວນລົງໃສ່
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ເຈັ
ຈັ້ຍແຜ່ນໃຫ່
ຫຍ

ຊຶ່ງຜູໃດກໍ
ໃ
້
ສາມາດ
ດເບິ່ງເຫັນ.

ເມື່ອການ
ນນັບຄະແນນສຽງທັງໝົດ

ເສັ
ສັດສິ້ນລົງແລ້
ແ ວ, ບັນດາ
າແມ່ຍິງທັງ 3 ແລະ ຊາຍທັ
ຊ
ງ 3 ທີ່ ມີຄະແນນ
ນຫລາຍກວ່
ວ່າ
ໝູູຈະຖືກຮັບຮອງເອົາເປັ
ໝ່
ປັນຕົວແທນບ
ບ້ານ.
ໃຫ້ຈື່ຈໍານວນ
ນທີ່ຕ້ອງການ
ນສໍາລັບຊົນເຜົ່າ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າ ມີຜູ້ສະໝັກຈາກກ່
ກ
ຸມຊົນ
ເຜົ່າ ເພືືອ
່ ເປັນຕົວແທນບ້
ແ
ານ ໃນກໍ
ໃ ລະນີທມີ
ມ
ີ່ ີຫລາຍເຖິງ 10% ຂອງປະຊາກ
ກອນພາຍ ໃໃນ
ບ້ານ.

3) ການເລື
ກ
ອກຕັ
ຕັ້ງແບບວົງແຄບ
ແ
ແມ່ນດໍາເນີນການ
ນແບບປິດລັບ ເພື່ອວ່າຜ້
ຜູູສະໝັກ ຈະ
ຈ
ບໍ່ຮູ້ວ່າ ໃຜສະ
ບ່
ະໜັບສະໜູ
ໜນໃຜ. ວິທີນີ
ນີ້ເຮັດດ້ວຍກ
ການປ່ອນບັ
ບັດລົງຄະແນ
ນນ ຫລື ຢາາຍ
ກ້ອນຫິນ ຫລື
ລື ບັດລົງຄະ
ະແນນໃສ່ໃນຖ້
ນ ວຍ ຫລື ກະຕ່າຈັດວ
ວາງຢູ່ຂ້າງຫລັງຜູ້ ສະໝັ
ໝັກ
ແ ລະຄົນ (ຈັ
ແຕ່
( ດວາງແບ
ບບບໍ່ໃຫ້ຜູສ
້ ະໝັ
ະ ກ ສາມ
ມາດຮູ້ເຫັນວ່
ວາ ໃຜລົງຄະແນນ
ຄ
ໃຫ້
ຕົນ). ນັບຈໍານວນບັ
າ
ດ ຫ
ຫລື ກ້ອນຫິ
ຫິນຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ ແລ
ລະ ຂຽນຜົນການນັບ ຄ
ຄະ
ແ
ແນນສຽງລົ
ງໃສ່
ໃ ເຈັ້ຍ ຫ
ຫລື ກະດານ
ນດໍາ. ປະກ
ກາດໃຫ້ຮູ້ວ່າໃຜເປັນຜ້ຊະນະ
ູຊ
ເມື
ມື່ອ
ຄ
ຄະແນນສຽງ
ງທັງໝົດຖືກນັບແລ້ວ.

4) ເມື່ອການເລືອກຕັ້ງເສັດສິ້ນແລ້ວ, ຕົວແທນຂອງບ້ານຄວນຕົກລົງກັນວ່າ ໃຜຄວນ
ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ.

ຈາກນັ້ນ

ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໃນການຄັດ

ເລືອກຕົວແທນບ້ານ ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະທັບການາຍບ້ານ.
5) ພາຍຫລັງຈາກຄາບອາຫານທ່ຽງ ຈົ່ງຢ່າລືມເຮັດການແນະນໍາຫຍໍ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ ທີ່ຖືກ
ເລືອກຕັ້ງເປັນຕົວແທນບ້ານດັ່ງນີ້.
 ວັນທີ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ,
 ວິທີການອະທິບາຍແຜນວາດບ້ານ

ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະກອງປະຊຸມກໍານົດທິດ

ທາງພັດທະນາບ້ານ,
 ວິທີນໍາສະເໜີແຜນທິດທາງພັດທະນາບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໂດຍອີງຕາມແບບ

ຟອມທີ່ມີແລ້ວ,
 ວິທີການເຈລະຈາ ຫຼື ປຶກສາຫາລືກັບບ້ານອື່ນໆ ເພາະວ່າຢູ່ກອງປະຊຸມວາງ
ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຈະສ້າງແຜນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ໃນໄລຍະ 5 ປີ
ລວມທັງການສ້າງແຜນຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະ 4 ປີ ຕໍ່ໜ້າ.
ໝາຍເຫດ: ແຜນທິດທາງພັດທະນາບ້ານ ແລະ ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຈະໄດ້
ມີການທົບທວນຄືນໃນແຕ່ລະປີ, ສະນັ້ນ ສໍາລັບຕົວແທນບ້ານ ຖ້າມີຄວາມຈໍາ
ເປັນຕ້ອງຄັດເລືອກໃໝ່ກໍສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

¢. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
1. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ – ພາກທີ່ 1: ເຂົ້າໃຈບັນຫາ, êÈ¾-Á»¤, ¡¾ì½Âº-¡¾© ແລະ £¸¾´-´÷È¤-ໝ¾©-¯¾©-«½Î¾
ການວາງແຜນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຂັ້ນຕອນການວາງ

ແຜນຂອງ ທລຍ ຊຶ່ງຈະເປັນການສ້າງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານໂດຍລວມ ແລະຮອບດ້ານ
ແລະ ຍັງຈະໄດ້ກໍານົດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 4 ປີ ຕໍ່
ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມນີ້ຈະຈັດຂຶ້ນປະມານສອງອາທິດ

ແຜນພັດທະນາບ້ານ ຢູ່ທຸກໆບ້ານ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ .
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ຫລັງຈາກສໍາເລັດກອງປະຊຸມວາງ

ຕາຕະລາງເວລາ ສໍາລັບການຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ມີຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເວລາ

ມື້ທີ 1

0800-0900

-

ເວລາ

ເປົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນ 0800-1100

ສ້າງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂອງ ພວກ

ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ເຮົາ” ວິທີການແຜນວາດໃນ ຝັນ

ຈາກກອງປະຊຸມ

ວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

-

ມື້ທີ 2

ທົບທວນເນື້ອໃນຫລັກໆ

ຂອງ

ທລຍ
0900-1200

“ເຂົ້າໃຈບັນຫາ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍທີ່ 1100-1200

ສະເໜີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ທລຍ

ຈະພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ” ນໍາໃຊ້ເຕັກ

2 - ການຈັດສັນງົບປະມານ ໃນໄລຍະ 4

ນິກການວິເຄາະບັນຫາ,

ປີ ຂ້າງໜ້າ; 66% ຕ້ອງໄປຫາບ້ານທຸກ

ກາລະໂອກາດ,

ທ່າແຮງ,

ຍາກທີ່ສຸດ;

ຄວາມມຸ້ງມາດປາ

ສໍາເລັດການຕື່ມແບບຟອມ

ສັງລວມບັນທຶກ ແຜນການພັດທະນາກຸ່ມ

ຖະໜາ

ບ້ານ; ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມ ຊົນ;

ລາຍການກິດຈະກໍາທີ່ ທລຍ ບໍ່ສະໜັບ
ສະໜູນ.

1200-1330

ພັກຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ

1200-1300

1330-1630

ສ້າງແຜນພັດທະນາກູ່ມບ້ານ

ຂອງ 1300-1600

ພັກຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ
ແຜນການລົງທຶນຂອງ ທລຍ - ກໍາ ນົດບູ

ພວກເຮົາ” ການສ້າງແຜນ ວາດຂອງ

ລິມະສິດໂຄງການຍ່ອຍສະ

ກຸ່ມບ້ານ

ທລຍ (ດ້ານພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ

ແລະ ການ ຈັດລະດັບ

ຄວາມທຸກຍາກ

ຂອງແຕ່ລະບ້ານ

ເພາະຂອງ

ຝຶກອົບຮົມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານພື້ນ ຖານ

ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ

ໂຄງ ລ່າງດັ່ງກ່າວນີ້) ລວມທັງສະເໜີ ຈຸດ
ທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ
1600-1700

 ຄູ່ມືປ້ອງກັນທາງສັງຄົມ

 ສ້າງຕັ້ງຄະນກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍ
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ
 ຮັບຮອງເອົາຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ

 ກະກຽມກອງປະຊຸມໃນຕ່ໍໜ້າ (ກອງ
ປະຊຸມປະສານການ ວາງແຜນພັດ
ທະນາກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ
ກອງປະຊຸມ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນ
ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ຢູ່
ແຕ່ລະບ້ານ)
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ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອຕົກລົງຮ່ວມກັນ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂອງພວກເຮົາ.

ເຕັກນິກ: ການວິເຄາະແບບ 7ຫ້ອງທີ່ປະກອບມີ: ຂະແໜງການ, ຈຸດແຂງ, ໂອກາດ, ຈຸດ
ອອ່ນ, ຄວາມມຸ້ງໝາດປາຖະໜາ, ປັດໃຈນໍາເຂົ້າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ
ບ່ອນປະຊຸມ: ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າໃຫຍ່ສົມຄວນ ພໍທີ່ຈະຮອງຮັບຜູ້ປະຊຸມ
ປະມານ 60 ຄົນໄດ້, ໂດຍປົກກະຕິສະເໜີຈັດຢູ່ ຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານທີ່ເປັນຈຸດ
ໃຈກາງຂອງແຕ່ລະບ້ານ.
ການກະກຽມ :
- ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມທັງໝົດ ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ ວັນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານ
ທີ່ໆແນ່ນອນຂອງກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
- ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ບັນທຶກກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມແລ້ວ ເພື່ອຈະເກັບ ກໍາຈຸດສໍາຄັນໆ
ຂອງການສົນທະນາ.
- ຢ່າລືມອຸປະກອນເຊັ່ນ: ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່/ເຟີດຂຽນເຈັ້ຽ/ສະກ໊ອດຕິດເຈັ້ຍ
ກໍານົດເວລາ:

ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຄໍາແນະນໍາ ແຕ່ລະບາດກ້າວ:
1. ການປະຊຸມໃນຂັ້ນຕອນນີ້,

ບໍ່ຈໍາເປັນຈະແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (ບໍ່ຈໍາ ເປັນແຍກກຸ່ມ

ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຊາຍ).
2. ຢູ່ເທິງເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫລື ກະດານດໍາ, ຈົ່ງຂີດຕາຕະລາງ ດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້
3. ອະທິບາຍ ວ່າແຕ່ລະຫ້ອງ ມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ? ລາຍລະອຽດ ໃຫ້ອະທິບາຍຕາມ
ເນື້ອໃນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຢູ່ໃນຕາມຕາຕະລາງ
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4. ຕົວແທນແຕ່ລະບ້ານ ຈະຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງໜຶ່ງຄົນ ເພື່ອນໍາສະເໜີແຜນ ພັດທະນາບ້ານ. ການ
ສະເໜີຄວນເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງວິເຄາະບັນຫາຂອງບ້ານ.. ການ
ສະເໜີຂອງແຕ່ລະບ້ານນັ້ນ ຄວນໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ຫາ 20 ນາທີ.
5. ພາຍຫລັງການສະເໜີຂອງແຕ່ລະບ້ານສໍາເລັດລົງ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນ ໃຊ້
ເວລາບັນທຶກຜົນການວິເຄາະ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາລວມຂອງຫລາຍບ້ານ.

ສິ່ງສໍາຄັນ

ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາວ່າ ອັນໃດແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ມີເປົ້າໝາຍຄື ກັນລະຫວ່າງບ້ານ
ອື່ນໆ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ. ຖ້າຫາກວ່າເປັນບັນຫາອັນດຽວກັນ ຫລື ແມ່ນກິດຈະກໍາອັນດຽວ
ກັນກັບຫລາຍບ້ານ ໃຫ້ແຕ້ມເຄື່ອງໝາຍດາວໃສ່ (ຈໍານວນ ເຄື່ອງໝາຍດາວມີເທົ່າໃດກໍ
ໝາຍເຖິງມີເທົ່ານັ້ນບ້ານ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ).
6. ກວດກາຄືນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ພ້ອມທັງທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈນໍາກັນວ່າ ອັນໃດທີ່ ເປັນ
ບັນຫາ, ອັນໃດແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼື ອັນໃດແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຫລາຍ ບ້ານ, ອັນ
ໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫລົ່ານັ້ນ.
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7. ຕາຕະລາງວິເຄາະຈຸດແຂງ ແລະ ໂອກາດ ໃນການພັດທະນາ (ເປັນການວິເຄາະຕາມຂະແໜງການ)
ຂະແໜງການ

ຄໍາຖາມຫລັກ

(1)

ຈຸດແຂງ

(2)

ແມ່ນຫຍັງ ທີ່ມີແລ້ວຢູ່ໃນ
ບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ

ໂອກາດ

(3)

ຈຸດອອ່ນ

(4)

ແມ່ນຫຍັງ ທີ່ເປັນທ່າແຮງ ໃນ

ບັນຫາ ຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ?

(êÈ¾Á»¤®ö´§Éº− ¹ìõ

(ສັງລວມເອົາບັນຫາ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ)

ການພັດທະນາໃນຕ່ໍໜ້າ

ຄວາມມຸງ່ ໝາດປາຖະໜາ

(5)

ອັນໃດ ທີ່ເປັນ ຄວາມຄິດ ທີ່ຢາກ
ພັດທະນາ?

ຄວາມ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ຕ້ອງການ/¡ò©¥½¡¿

(6)

ອັນໃດ ທີ່ຊຸມຊົນ

ຕ້ອງການໃຫ້ບັນລຸ ຄວາ

ມຸ່ງໝາດປາຖະໜາ?

(7)

ພາກສວ່ນໃດ ຈະເປັນຜູ້

ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດ (ຊຸມຊົນເອງ

ຫຼື ສະເໜີພາກສ່ວນພາຍ

ນອກຊ່ວຍເຫລືອ)

À¤ˆº−Ä¢)

ຕົວຢ່າງການວິເຄາະ
ອາຫານການກິນ

ເຂົ້າ, ພືດຜັກ, ສັດລ້ຽງ

ມີເນື້ອທີ່ ທີ່ສາມາດເນື້ອທີ່ນາ

ຈໍານວນ 10% ຂອງຄອບຄົວ ຍັງບໍ່ມີເນື້ອທີ່ທໍາ

ທຸກຄອບຄົວ ຢາກມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ,

ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການ

(ສໍາລັບເປັນອາຫານ),

ໄດ້, ດິນສາມາດປັບປຸງ ໂດຍ

ການຜະລິດ/ບໍ່ທັນມີລາຍຮັບ ເພື່ອຊື້ເຂົ້າກິນ ,

ຢາກປັບປຸງ ອາ ຫານການກິນ

ເຮັດຝຸ່ນທໍາມະຊາດ

ອາຫານທີ່ຫາມາໄດ້ຈາກປ່າ,

ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ

ແຕ່ລະປີ ຈະມີນໍ້າຖ້ວມ ປະມານ 5%

ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ/ມີໂພຊະນາ

ຜົນລະປູກຖືກເສັຽຫາຍ

ການ

ປະມານ 90% ຂອງ

ພາຍນອກ

ຄອບຄົວທັງໝົດພາຍໃນ
ບ້ານ ມີເຂົ້າ ແລະ ອາຫານ
ການກິນ ຕະລອດປີ
¦¾ê¾

Œ¦÷¡¦¾ì¾´ó 7 ®É¾−

Œ¹Éº¤¡¾−¦¾ê¾ ´ó−½

Œ´ó 3 ®É¾−À¯ñ−À¯ñ−²½¨¾© «º¡êÉº¤¨Éº−:

Œμ¾¡Ã¹Éê÷¡£ö−´ó£¸¾´»øÉê¾¤

Ä©É»ñ®¡¾−®ðìò¡¾−

Â¨®¾¨ ¦É¾¤ ®É¾−ªö¸ Á®®

¡ò−º¾¹¾−©ó®,ê†μøÈº¾Ã¦®Ò¦½º¾©,

©É¾−¦÷¢½¦ô¡¦¾

ŒÁªÈì½®É¾−´ó Á²© º¦®

¦¾ê¾ì½ −½¦÷¡ Ã− ¯ó−š

¢¾©£¸¾´»øÉ©É¾−¦÷¢½¦ô¡¦¾,À¦˜−ê¾¤®Ò

Œ μ¾¡Ä¯ ®ðìò¡¾−¯†−¯ö¸

¦½©¸¡Ã−¡¾−Ä¯Ã§É®Òìò¡¾−¦÷¡¦¾ì¾μøÈ¡÷È

μøÈ¦÷¡¦¾ ì¾¡÷È´®É¾−

®É¾−

1.

±ô¡ºö®»ö´©É¾−¦÷¢

ພາຍນອກ

½¦ô¡¦¾

ພາຍນອກ

2.

¦Éº´Á¯¤À¦˜−ê¾¤

1.

¨ö¡ì½©ñ®£ø

ພາຍນອກ

¦Éº´Á¯¤À¦˜−ê¾¤

ພາຍນອກ

´
ສຶກສາ

Œ ´óÂ»¤»¼− 3 ¹ìñ¤ 3

Œ¹Éº¤¡¾−¦ô¡¦¾À´õº¤´óÁ°

Œ £ø®Ò²¼¤²ð

¹Éº¤ μøÈ 3 ®É¾−

− ¦º−¯½§¾¦ô¡¦¾ ¯óÎÉ¾

Œ¯½§¾§ö−¡ô¡Îñ¤¦õ

Œ´ó£ø§ö−À°‰¾ 1 £ö−

ໃຫ້ແກ່ທຸກບ້ານ

Œº÷¯½¡º−¡¾−¦ô¡¦¾®Ò²¼¤²ð

Œ £ö−ì¾¸ 2 £ö−

Œμ¾¡ìö®ìÉ¾¤ºñ©ª¾¡¾−¡ô¡Îñ¤¦õ

2.

À¢í¾ 3 ®É¾−

ŒÀ¦˜−ê¾¤®ÒÀ¢í¾ 3 ®É¾−¹È¾¤Ä¡¦º¡¹ìó¡

3.

¦½Îº¤º÷¯½¡º

ພາຍນອກ

−¡¾−¦ô¡¦¾
¨ê¢

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
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Œ´óê¾¤ À¢í¾À«ó¤ 5 ®É¾−,

Œ²½Á−¡ ¨ê¢ Á¢¸¤ ¯ñ®

Œ¹¨÷É¤¨¾¡Ã−¡¾−¢ö−¦‰¤¦ò−£É¾ ¥¾¡

¯½§¾§ö−²¾¨Ã−¡÷È´μ¾¡´ó¢ö¸Ä

¹ó−Á»È,Á¹ìÈ¤−Õ, Ä³³É¾

¯÷¤ ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງ ®É¾−

ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ ຫາ ®É¾−

¯¹¾À¢©¡¾−°½ìò©

1.

¦É¾¤¢ö¸Ä¯¦øÈÀ¢©
¡¾−°½ìò©

ພາຍນອກ

2. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ພາກທີ 2 – “¦½²¾®-¢º¤-¡÷È´-®É¾−-Ã−-¯½¥÷-®ñ−”
ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອໃຫ້ຕົວແທນບ້ານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບນໍາກັນ

ກ່ຽວກັບ

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຜົນກະທົບ ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈາກນັ້ນ ສ້າງ
ເປັນແຜນວາດ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມທຸກຍາກຂອງກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ໃສ
ແລະ ກໍານົດວ່າ ບ້ານໃດມີຄວາມທຸກຍາກລະດັບໃດ ທັງນີ້ເພື່ອຮັບ ປະກັນວ່າ
ການພັດທະນາຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ.
ເຕັກນິກ:

ສອງເຕັກນິກຖືກນໍາມາໃຊ້:

ການກະກຽມ:



ການສ້າງແຜນວາດຄວາມທຸກຍາກ ຂອງກຸ່ມບ້ານ



ການຈັດລະດັບຄວາມທຸກຍາກ
ແຜນວາດບ້ານ

(ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາ

ບ້ານ) ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ເຟີດຂຽນເຈັ້ຽສີຕ່າງໆ, ເຈັ້ຍສີການຈັດລະດັບຄວາມ
ທຸກຍາກ (ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນພາກ “ເອົາໃຈໃສ່ບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາ” ຜົນ
ຂອງການວິເຄາະແບບຕາຕະລາງສີ່ຫ້ອງ ທີ່ມີ: ທ່າແຮງ, ບັນຫາ, ກາລະໂອ
ກາດ ແລະ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ.
ກໍານົດເວລາ: 3 ຫາ 4 ຊົ່ວໂມງ (ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ທໍາອິດ ຂອງກອງປະຊຸມວາງ ແຜນ
ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ)
ຄໍາແນະນໍາ ແຕ່ລະບາດກ້າວ
1) ນໍາເອົາແຜນວາດບ້ານຂອງແຕ່ລະບ້ານມາຕິດຈອກໃສ່ກັນ.

ຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ

ທີ່ເຂົ້າກັນພໍດີ (ບ້ານໃກ້ຄຽງກັນຈະຢູ່ຕິດຈອດກັນ).
2) ມອບໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມໜຶ່ງ ຫລື ສອງຄົນແຕ້ມແຜນວາດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງທັງໝົດ
ກຸ່ມບ້ານ (ໃຊ້ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ 4 ແຜ່ນຕິດຕ່ໍກັນ ທັງນີ້ເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
ໄດ້ເຫັນງ່າຍ) ແຜນວາດຂອງກຸ່ມບ້ານ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີລາຍລະອຽດເທົ່າກັບແຜນ

¸¾©ບ້ານແຕ່ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍ:
 ຊາຍແດນບ້ານ ແລະ ຊື່ຂອງແຕ່ລະບ້ານ
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 ເສັ້ນທາງທີ
ທ
່ປູຢາງງ ຫຼື ຫີນແຮ່
 ຫ້ວຍນ
ນໍ້າ
 ລະບົບຊົ
ບ ນລະປະ
ະທານ
 ເນື້ອທີ່ທໍາການຜລິ
ລິດກະສິກໍາ

(ອັນໃດແ
ແມ່ນເນື້ອທີນາ
ນ
່

ຫລື

ອັນໃດແມ່ນ

ເນື້ອທີ່ ປູກພືດເສ
ສດຖະກິດ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ສີ
ສີຕ່າງກັນ)
 ສຸກສາ
າລາ
 ໂຮງຮຽ
ຮຽນ
3) ນາໃຊ້
ນໍ
ເຄື່ອງໝ
ໝາຍ ຫລື ສີທີ່ແຕກຕ
ຕ່າງກັນ ສໍາລັ
າ ບແຕ່ລະລາຍການຢ່
ຢຂ້
ູ າງເທິງນັນ
້ນ.
ມ
ມອບໃຫ້
ຫົວໜ້
ໜາຕົວແທນ
ນຂອງແຕ່ລະບ້ານ

ແ ມເຄື່ອງໝ
ແຕ້
ໝາຍເຫລົ່ານີ້ລົງໃສ່ແຜ
ຜນ

ວ
ວາດຂອງກ່
ຸມບ້
ມ ານ. ຂຽຽນຄํາອະທິ
ທິບາຍບັນດາເຄື
ດ
່ອງຫມາຍຢູ່ແຈດ້ານລຸ
າ ່ມ ຂອ
ອງ
ແ
ແຜນວາດ.

4) ອີງໃສ່ບັນຫາຈາກຜົນຂອງການວິເຄາະ ທ່າແຮງ, ບັນຫາ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມ
ມຸ້ງໝາດປາດຖະໜາ ທີ່ເຮັດຜ່ານມາ. ສໍາລັບແຕ່ລະບັນຫານັ້ນ, ໃຫ້ເອົາມາແຕ້ມ
ໃສ່ແຜນວາດ

ໂດຍໃຫ້ຖືກກັບບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກນັ້ນໃຫ້ຂີດວົງມົນສີແດງອ້ອມ

ໄວ້.
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) ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມຈັດລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຕາ
ຕະລາງດຽວກັນກັບທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ກອງປະຊຸມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານດັ່ງລຸ່ມ
ນີ້:
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

ບໍ່ມີ = 1)

1.
2
3.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກຄະແນນລວມ = 5-6 ຄະແນນ ເອີ້ນວ່າ "ທຸກທີ່ສຸດ"
= 3-4 ຄະແນນ ເອີ້ນວ່າ "ປານກາງ”,
= 0-2 ຄະແນນ ເອີ້ນວ່າ “ບໍ່ທຸກ”.
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ລະດັບ
ຄວາມທຸກ
ຍາກ

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 ເພື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມ
ບ້ານໃນຂັ້ນຕອນຕ່ໍໄປ.

3. ການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ພາກທີ 3 – "ສ້າງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ -Ã−Äì¨½ 5 ¯ó "
ຈຸດປົະສົງ:

ພາກນີ້ ຈະເປັນການສ້າງແຜນການພັດທະນາກຸ່ມໂດຍທົ່ວໄປ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມປະຊຸມຈະຕັດສິນໃຈ

ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາ,

ນອກ

ຈາກນີ້ ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຈັດລຽງບຸລິມະສິດ ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາ ແລະ
ແຜນການລົງທຶນຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມ

ທຸກຍາກຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຕັກນິກ:

ສ້າງແຜນວາດໃນຝັນ ການຈັດລຽງລໍາດັບບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການຕາມ
ຮູບແບບ ອີງໃສ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ

ການກະກຽມ: ໝັ້ນໃຈວ່າ

ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມ

ມີແບບຟອມກໍານົດທິດທາງພັດທະນາບ້ານ

(ໂດຍສະເພາະ ພາກ ຄ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ບັນທຶກລາຍການ “ບຸລິມະສິດ
ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາບ້ານ”)
ກໍານົດເວລາ: 3 ຊົ່ວໂມງ (1 ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບລະດົມຄໍາຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; 1 ຊົ່ວໂມງ ສ້າງແຜນການທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນ, 1 ຊົ່ວ
ໂມງ ສໍາລັບກໍານົດບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນ)
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້າວ
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1) ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍອອກ ເປັນສອງກຸ່ມ: ກຸ່ມຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຍິງ. (ຖ້າຫາກ
ມີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຫລາຍຄົນ ທ່ານສາມາດຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ, ລວມ
ທັງ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອີກກຸ່ມສໍາລັບຊົ່ນເຜົ່າ ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ມີການສົນທະນາ ໄດ້ດີ
ຂຶ້ນ.)
2) ແຕ່ລະກຸ່ມ ໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນື່ງເປັນຜູ້ບັນທຶກຜົນການປະກອບ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງສະມາ
ຊິກກຸ່ມ.
3) ນໍາເອົາແຜນວາດຂອງກຸ່ມບ້ານໃນປະຈຸບັນ ມາຕິດໄວ້ຢູ່ບ່ອນໃດໜື່ງ ແຕ່ໃຫ້ແຕ່ລະ
ກຸ່ມສາມາດແນມເຫັນໄດ້.
4) ແຕ່ລະກຸ່ມ ເລີ່ມປຶກສາຫາລື ໂດຍເອົາຂໍ້ມູນຈາກການວິເຄາະ ຈຸດແຂງ, ທ່າແຮງ,
...ຫ້ອງ "ຄວາມມຸ່ງໝາດປາ ຖະໜາແລະ ຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ / ກິດຈະ
ກໍາ" ມາເຍືອງໃສ່ແຜນວາດປະຈຸບັນຂອງກຸ່ມບ້ານ ວ່າມີຄວາມສອຄ່ອງ ຫຼື ແມ່ນ
ຄວາມຈິງບໍ? ນອກຈາກນັ້ນໃຫ້ເຍືອງເບີ່ງໃສ່ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ຂອງແຕ່ລະ
ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມ້ບານ ແລະ ເຍືອງໃສ່ແຜນພັດທະນາຂອງແຕ່ລະບ້ານ ວ່າແມ່ນ
ຄວາມຕ້ອງການແທ້ບໍ? ຫຼື ຢາກໃຫ້ກຸ່ມບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຄືແນວໃດໃນອີກ ຫ້າ
ປີຕ່ໍໜ້າ?
5) ແຕ່ລະກຸ່ມ ຮັບຮອງຄັດເລືອກເອົາກິດຈະກໍາ;
6) ແຕ່ລະກຸ່ມກັບມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ເພື່ອ ນໍາສະເໜີຜົນການປຶກສາຫາລື
ຂອງກຸ່ມຂອງຕົນ;

7) ກຸ່ມແມ່ຍິງ

ຄວນສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ,

ຕິດຕາມມາໂດຍກຸ່ມຜູ້ຊາຍ

(ແລະກຸ່ມອື່ນໆ ຖ້າຫາກມີ). ມາຮອດນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດບຸລິມະສິດ ທີ່
ຕ້ອງການລົງທຶນຂອງກຸ່ມບ້ານ.
8) ໃຊ້ວິທີລົງປະຊາມະຕິ ຫຼື ຍົກມືເອົາ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາລາຍການທີ່ ຕ້ອງການລົງ
ທຶນໃນໄລຍະ 5 ປີ ໃນຕ່ໍໜ້າຂອງກຸ່ມບ້ານ. ໃນນັ້ນໃຫ້ອີງໃສ່ລະດັບ ຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນ ດ່ຽງດ້ານບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ, ທ່ານຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ໃນ 5 ບຸລິມະສິດທໍາອິດ ຕ້ອງ
ຄັດເລືອກມາຈາກແມ່ຍິງ.

9) ບັນທຶກຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນຕາມລໍາດັບ ບຸລິມະສິດໃສ່ແບບຟອມ, ມາຮອດນີ້ ຖື
ວ່າພວກເຮົາໄດ້ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຂອງພວກເຮົາ. ສະຫລຸບແລ້ວວ່າ ພວກ
ເຮົາຮູ້ບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງ, ຮູ້ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ, ຮູ້ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ແລະ ຮູ້
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ງົບ
ບປະມານຂ
ຂອງແຕ່ລະໂ
ໂຄງການ ລ
ລວມທັງງົບປະມານທັ
ປ
ງໝົ
ໝດ ທີ່ຕ້ອງການພັ
ງ
ດທະ
ທ
ນ ່ມບ້ານຂ
ນາກຸ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະ
າ
5 ປີຕ່ໍໜ້າ;
10) ເພື່ອສະຫລ
ລຸບມ້ວນທ້າຍພາກນີ
າ
້, ເວົ້າໃຫ້ຜເຂົ
ູເ້ ້າຮ່ວມປະ
ະຊຸມວ່າ ແຜ
ຜນພັດທະນ
ນາ
ກ່ມບ້
ກ
ຸ ານນີ້ ຍັງສາມາດນໍ
ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ນການວາງແ
ແຜນຂອງແຕ
ຕ່ລະຂະແໜ
ໜງການເບື້ອງ
ອ
ລັດ ຫລື ສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ທນ
ຶນອື່ນໆ ເພາ
າະແຜນດັ່ງກ່
ກາວນີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ
ງ
ສໍາລັັບ
ລົງທຶນຢູ່ໃນກຸ
ກຸ່ມບ້ານຂອງງພວກເຮົາ ໂດຍໄດ້ຜ
ຜ່າ
່ ນການຄັດ
ດເລືອກ ແລະ
ແ
ມີສ່ວນ
ຮ່
ຮວມຂອງແຕ
ຕ່ລະບ້ານ.

4. ການວ
ວາງແຜນພັ
ພັດທະນາກ່
ກມບ້
ຸ ານ ພາ
າກທີ 4 – "ສ້າງແຜນ
ນການຂອງງ ທລຍ ເພື
ພື່ອ
ສະໜັ
ໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ງ້
ບັດແຜນພັ
ແ
ດທະ
ະນາກຸມ
່ ບ້າານ ໄລຍະ 5 ປີ"

ຈຸດປະສົງ: -

ເພື່ອສ້າງແຜນກາ
ານຂອງ ທລ
ລຍ ສໍາລັບສະໜັບສະໜ
ໜູນ ການປ
ປະຕິບັດແຜ
ຜນ

ພັດທະນ
ນາກຸ່ມບ້ານ. ແຜນຂອງ ທລຍ ດັ່ງກ
ກ່າວນີ້ ຈະສ
ສ້າງເປັນແຜ
ຜນ 4 ປີ . ແຜນການດັ
ດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ຈ
ຈະສະແດງໃ
ໃຫ້ເຫັນບຸລິມະສິ
ມ ດໂຄງງການຍ່ອຍ, ງົບປະມານ
ນທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍຄາາດ
ຄະເນທີ່ຕ
ຕ້ອງການລົງທຶ
ງ ນ, ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ພາຍໃໃນກຸ່ມບ້ານ..
ໝາຍເຫດ:
ອ ບາຍຕື່ມວ່
ອະທິ
ມ າ ທລຍ ຈະສະໜັບສະໜູ
ສ ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ
ະນາກຸ່ມບ້ານ
ໃນສ່ວນໃໃດນື່ງເທົ່ານັ້ນ, ທັງນີ້ຂນກັ
ນ
ຶ້ ບນະໂຍ
ຍບາຍຂອງໂ
ໂຄງການ ແລ
ລະ ຂຶ້ນກັບງົບປະມານທີ່
ໄດ້ຈັດສັນ
ນໃຫ້.
ເຕັກນິກ: -

ຈັດກາ
ານປະຊຸມປຶກສາຫາລືໂດຍຕົ
ໂ
ວແທນບ້ານຂອງງແຕ່ລະບ້ານເຂົ
ນ ້າຮ່ວມ

ການກະກ
ກຽມ: ໝ
- ັ້ນໃຈວ່
ໃ າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່
າ ວມປະຊຸມໄດ້
ມ ຮັບການແນະນໍາແລ້
ແ ວ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ

ຫລັກໆ ຂອງ ທລຍ 2.
ກໍານົດເວລາ: -

3 ຊົ່ວໂມງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ: ປະມານ 45 ນາທີ ສໍາລັບແນະນໍາ ກ່ຽວ

ກັບລະບຽບຫລັກການ ຂອງ ທລຍ ແລະ 2 ຫາ 2 ຊົ່ວໂມງເຄີ່ງ ສໍາລັບສ້າງແຜນການ
ຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະ 4 ປີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
ຄ ໍາແນະນ ໍາສ ໍາລ ັບແຕລ
່ ະບາດກາ້ ວ: -

ແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫລັກການ ຂອງ ທລຍ 2:

1) ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງງົບປະມານໄລຍະ 4 ປີສໍາ
ລັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ອະທິບາຍວ່າການຈ່າຍງົບປະມານ ແມ່ນຈະເປັນແບບປີຕໍ່ປີ.
ສູດການຈັດແບ່ງມີຄືດັ່ງນີ້:
ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ

ງົບປະມານ ທີ່ຈັດແບ່ງໃຫ້ກຸ່ມ ຕ່ໍປີ

ຂອງກຸ່ມບ້ານ
< 2,000 ຄົນ
2,000 ຫາ 4,000 ຄົນ
>4,000 ຄົນ

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 ຕ່ໍປີ)

ໝາຍເຫດ:
- ກຸ່ມບ້ານ ບໍ່ສາມາດ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານເກີນເພດານ ທີ່ຈັດສັນໃຫ້ໃນແຕ່ລະປີນັ້ນ
- ການຈັດສັນໂຄງການ ເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະປີນັ້ນ ຄວນຈັດໂຄງການໜ້ອຍ ຫາ ໃຫ່ຍ
ສົມມຸດວ່າ ໃນປີທໍາອິດ ເປັນໂຄງການໜ້ອຍ ປີທີ່ສອງ ເປັນໂຄງການໜ້ອຍ, ປີ
ທີ່ສາມ ຫຼື ປີທີ່ 4 ຈຶ່ງເປັນໂຄງການໃຫ່ຍ. ຈຸດປະສົງເຮັດແນວນີ້ ກໍເພາະວ່າ ໃນ
ຊຸມປີທໍາອິດ ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດເສັຽ
ກ່ອນ...
2) ຢໍ້າຄືນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ສ້າງແຜນການໃນໄລຍະ 4 ປີ, ໃນນັ້ນ ຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ

32

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) ອະທິບາຍລາຍການປະເພດກິດຈະກໍາທີ່ ທລຍ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ- ທີ່ບໍ່ຄວນບັນຈຸເຂົ້າ
ເປັນໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ທລຍ 2 ມີດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້:
 ການສ້າງເສັ້ນທາງໃໝ່ ອີງຕາມມາດຖານໃໝ່ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດການຈັດລະດັບເສັ້ນ
ທາງຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃນປະຈຸບັນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
 ສະໂມສອນກຸ່ມບ້ານ;
 ເລື່ອຍຈັກຕັດໄມ້, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ; ເສັ້ນໃຍຊະນິດນື່ງ
ເພື່ອຜະສົມເຮັດໃຫ້ວັດຖຸສິ່ງຂອງມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຕ່ໍຄວາມຮ້ອນ,
ຫລື ການລົງທຶນອື່ນໆ ທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ທໍາມະຊາດ;
 ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ສິນ
ເຊື່ອ, ກູ້ຢືມ, ອຸປະກອນ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົ້າສໍາລັບການລົງທຶນຂອງຄົວເຮືອນ;
 ທໍ່ນໍ້າ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຕໍ່ນໍ້າເຂົ້າເຮືອນສ່ວນບຸກຄົນ;
 ວັດຖຸ ຫຼື ອຸປະກອນ ທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ພຽງແຕ່ຄົວເຮືອນດຽວ;
 ການປຸກສ້າງອາຄານ ຫລື ຫ້ອງການຂອງລັດ;
 ການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານລັດ ຫລື ເງິນເດືອນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບ
ເງິນອຸດໜູນ ຈາກລັດຖະບານແລ້ວ;
 ການຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານ

ຫລື

ການຂະຫຍາຍບ້ານໃໝ່

ອອກໄປຫາເຂດພື້ນທີ່ຫລໍ່

ແຫລມ, ເຂດປ່າສະຫງວນ ຫລື ເຂດທີ່ສະເໜີໃຫ້ເປັນເຂດສະຫງວນ;
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 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ກິດຈະກໍາ ທີ່ກ່ຽວພັນ ຫລື ນໍາໄປສູ່ການຂູດຮີດແຮງງານເດັກ
ຫລື ການຄ້າມະນຸດ,
 ການສ້າງເສັ້ນທາງ ຫລື ຟື້ນຟູທາງປະເພດໃດໆ ພາຍໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ຫລໍ່ແຫລມ
ຫລື ເຂດພື້ນທີ່ສະເໜີໃຫ້ເປັນເຂດສະຫງວນ;
 ອາຄານ ຫລື ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງສາດສະໜາ;
 ການຍຶດຄອງທີ່ດິນ ແລະ
 ການຍົກຍ້າຍບ້ານແບບບໍ່ສະຫມັກໃຈ. ລວມທັງການຍົກຍ້າຍມາ ບໍ່ທັນຮອດ 2 ປິ
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 ແຕ່
ລະປີ.

ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າ

ໃນການຄິດໄລ່

ງົບປະມານ,
9) ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ວ່າເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແມ່ນຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ທຸກຍາກ ແລະ ຫລັກການຕົ້ນຕໍຂອງ ທລຍ ແມ່ນເລັງໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ.
ສະນັ້ນ, ຢ່າງໜ້ອຍ 60% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ 66% ຂອງຈໍານວນໂຄງ
ການຍ່ອຍທັງໝົດ ຕ້ອງນໍາຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ໄປຫາບ້ານທຸກຍາກ ໃນກຸ່ມບ້ານ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ ວ່າບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍ
(ຮອດ 66% ຂອງຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ຫຼື ບໍ?)
ກຸ່ມບ້ານ:__________________ເມືອງ:___________________ແຂວງ:_______________
ວິທີທີ່ 1:

10

ບ້ານ

5

ບ້ານ

10

ໂຄງການ

ໂຄງການຍ່ອຍ

7

ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ
ຈໍານວນບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ
ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫລືອຈາກ ທລຍ ໃນໄລຍະ 4
ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຈັດສັນໄປຫາບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະ 4 ປີ
ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ ທີ່ບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍ

ຍ່ອຍ

70

%

ວິທີທີ່ 2:
ໂຄງການຍ່ອຍດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ ທີ່ກຸ່ມບ້ານ ຈະຈັດຕັ້ງ

ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍ ຕ້ອງຈັດສັນ

ປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ທຶນຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະ 4 ປີ

ໄປຫາບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດ

15

10

14

9

13

9

12

8

11

7

10

7

9

6

8

5

7

5

6

4

5

3

4

3

3

2

2

2

1

1

10) ອີກອັນຫນື່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່າໝູ່ ກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຜູ້
ຊົມໃຊ້. ໝາຍຄວາມວ່າ ຊຸມຊົນຈະຕ້ອງຕົກລົງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ໂຄງການ
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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:
ປະເພດ

ຕົວຢ່າງ ໂຄງການຍ່ອຍ

ຕົວຢ່າງ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໂຄງການ
ນໍ້າສະອາດ

ນໍ້າສ້າງ, ນໍ້າລິນ, ວິດຖ່າຍ, ແລະ ການປ້ອງກັນແຫລ່ງນໍ້າ, ການຝຶກອົບ ຮົມສຸ
ຂະອະນາໄມ, ການລະບາຍນໍ້າ ເສຍ ຈາກ

ອື່ນໆ

ຄົວເຮືອນ/ບ້ານ
ການສຶກສາ--

ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງລ້ຽງເດັກ (ອາ ການຝຶກອົບຮົມຄູສອນ;

ສ້າງໂຮງຮຽນ

ຄານ, ວິດຖ່າຍ, ເບັ້ຍລ້ຽງຊົ່ວຄາວ ກອນການສຶກສາ
ສໍາລັບຄູສັນຍາຈ້າງ,

(ປື້ມ,

ສະໜອງອຸປະ
ອຸປະກອນການ

ວັດສະດຸ, ຮຽນ-ການສອນ); ການສ້າງຕັ້ງ/ເຄື່ອນໄຫວ

ອຸປະກອນ, ໂຕະຕັ່ງ, ຝຶກ ອົບຮົມ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ
ທຶນການສຶກສາ, ຕໍາລາການຮຽນ- ມູນຂ່າວສານ
ການສອນ, ເຄື່ອງດົນຕີ).

ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້

ເພື່ອເພີ່ມທະວີອັດຕາການ

ເຂົ້າຮຽນ/ການຂຶ້ນຫ້ອງຢູ່ໂຮງຮຽນ.

12) ເມື່ອການແນະນໍາຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ທລຍ ຈົບລົງແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄວນປຶກສາ

ຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຂສ
ໍ້ ະຫລຸບຮວ
່ ມກ ັນໃນລາຍລະອຽດສະເພາະ ຂອງແຜນການລົງ

ທຶນຕາມພື້ນຖານປີຕໍ່ປີ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄວນໃຊ້ແຜນວາດບ້ານໃນຝັນ ເພື່ອອ້າງ
ອີງ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ເບິ່ງຈາກຄວາມມຸ້ງໝາດປາດຖະໜາ, ບັນຫາ, ທ່າແຮງ
ແລະ ກາລະໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຮ່ວມ ກັນກ້າວໄປຫາເປົ້າ
ໝາຍທີ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນໍາກັນ.
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13) ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜ້
ຜູເຂົ້າຮ່ວມປ
ປະຊຸມຮັບຮູ້ ວ່າແຜນກ
ການລົງທຶນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນ
ໄລ
ລຍະກອງປະ
ະຊຸມວາງແຜ
ຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຈ
ຈະມີການທົບ
ບທວນ ແລ
ລະ ສາມາດ
ແກ້
ກ້ໄຂ ຫລື ດັດປັບອີກ (ກ
ກອງປະຊຸມກໍ
ມ ານົດທິດທາງພັ
ທ
ດທະນ
ນາບ້ານ ແລ
ລະ ການວາ
າງ
ແຜ
ຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຈະດໍ
ຈ າເນີນອີກໃນແຕ່ລະປີ).
14) ເຕື
ຕືອນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະ
ະຊຸມວ່າ ໂຄງງການຍ່ອຍໜຶ່ງ ຈະບໍ່ຖ
ຖືືກຮັບຮອງຈົ
ຈົນກວ່າ ກາານ
ສໍາາຫລວດ-ອອກ
ກແບບທາງດ້ານເຕັກນິກຈະເສັດສິ້ນລົງ ແລະ
ະ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົ
ບ
າຈົນ
ກວ່
ວ່າໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່
ນ າ

ໂຄງງການດັ່ງກ່າວບໍ
າ ່ຂັດກັບ
ບນະໂຍບາຍ
ຍການປ້ອງກັ
ກັນຜົນກະທົົບ

ທາ
າງສັງຄົມ ແລະ
ແ
ສິ່ງແ
ແວດລ້ອມ (ໂດຍສະເພ
ພາະນະໂຍບາຍການທົ
ທົດແທນຄືນທີ່
ດິນ
ນ).
15) ກວດກາຄື
ກ
ນ...
16) ກອນທີ
ກ່
່ກອງປ
ປະຊຸມຈະອັດລົງ, ຜູ້ເຂົ້າາຮ່ວມຄວນ
ນ ຄັດເລືອກຕົ
ຕົວແທນກຸມບ້
່ມ ານດັ່ງນີ້:
 ຄັດເລືອກເອົ
ກ າ 4 ຄົນ (ຍິງ 2 ແລະ
ແ
ຊາຍ 2)
2 ເພື່ອເປັ
ປັນຕົວແທນຂ
ຂອງກຸ່ມບ້າານ
ໄປຮ່ວມກ
ກອງປະຊຸມປະສານງາ
ມ
ນການວາງແຜນພັດທະ
ະນາກຸ່ມບ້ານ
ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ.
ອ

ທີ່ຈະຂຶ້ນ

5. ກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນ¢˜−-À´õº¤
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:
 ນໍາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍ
ຕົວແທນແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ,
 ນໍາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນານໍາຫ້ອງການວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວ ກັບ
ການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບ້ານ,
 ທົບທວນແຜນການລົງທຶນຂອງ ທລຍ, ໂດຍສະເພາະ ແຜນປະຈໍາຮອບວຽນ ຫຼື ສົກ
ປີນັ້ນໆ,
 ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບຫ້ອງການວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ

ກ່ຽວກັບຄວາມ

ສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສະໜັບສະໜຸນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຊ້ ໂຄງ
ການຍ່ອຍໃນໄລຍະຍາວ,
 ຕົກລົງ

ກ່ຽວກັບຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍ

ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ດໍາເນີນການອອກແບບ

(ສํາຫຼວດ ແລະ ຂຽນລາຍລະອຽດ ບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ)
 ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເຮັດໂຄງການຮ່ວມກັນ (ເຊັ່ນ:

ໂຄງ

ການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບ້ານ ຫຼື ລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ ທີ່ເຫັນວ່າຈະເປັນການປະຢັດ
ຫຼື ມີການຄຸ້ມຄ່າກວ່າ)
 ມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃດແດ່ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໃນ
ຮອບວຽນຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຫຼື ອື່ນໆ


ການວາງກອບເວລາເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດໂຄງການຍ່ອຍ

ລະດັບຄາດໝາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:
•

ມີການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການລວມເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງ ທລຍ ເຂົ້າໃນ ແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ,
•

ມີການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ຄັດ

ເລືອກວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນຮອບວຽນ ຫຼື ໃນປີຕ່ໍມາ ໂດຍມີການຮັບຮອງ ເອົາ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການ,
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•

ມີການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນຫຼັກການ

ຂອງຫ້ອງການວິຊາການຂັ້ນເມືອງ

ແລະ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການໂຄງການຍ່ອຍ (ຕົວຢ່າງ:
ການສະໜອງຄູສອນ ຫຼື ພະນັກງານແພດ ທີ່ຈະໄປປະຈໍາຢູ່ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສຸກສາລາ ທີ່ຈະ
ກໍ່ສ້າງໂດຍ ທລຍ),
•

ມີການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນຫຼັກການ

ຂອງຫ້ອງການວິຊາການຂັ້ນເມືອງ

ແລະ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ.
ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ:
ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ
ປະທານກອງປະຊຸມ:
ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ຫລື ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ
ຜູ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ:
ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:
ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການກໍ່ສ້າງ
ຮາກຖານຂັ້ນເມືອງ, ຕາງໜ້າພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່
ກ່ຽວ ຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼື ໂຄງການພັດທະນາອື່ນໆ ທີ່ກໍາລັງ
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ທຸກໆຂັ້ນ
ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 ຢັ້ງຢືນຄືນ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງ ທລຍ:

ລະບຽບຫຼັກການ, ຮອບ

ວຽນໂຄງການ, ທຶນຮອນຕົວຈິງທີ່ມີ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ, ລາຍການກິດ
ຈະກໍາ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ຂ້ໍແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຜົນ
ກະທົບ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ການເວນຄືນ/ການປະກອບສ່ວນ ທີ່
ດິນ ແບບສະໝັກໃຈ, ລະບົບການທົດແທນ, ແຫລ່ງຮີດຄອງປະເພນີວັດທະ ນະທໍາ
ລວມທັງກຸ່ມຊົນເຜົ່າຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ)
 ນໍາສະເໜີແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ,
 ທົບທວນຄືນ ແຜນການຄາດຄະເນງົບປະມານ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ຈະຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດຢູ່ໃນຮອບວຽນ ຫຼື ໃນປີຕ່ໍມາ ໂດຍທຽບໃສ່ງົບປະມານຂອງກຸ່ມບ້ານ,
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 ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ( ແລະ ໂຄງການພັດທະນາອື່ນໆ, ຖ້າຫາກມີ) ໃຫ້
ຄໍາແນະນໍາ ຖ້າຫາກວ່າມີໂຄງການທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ຫລື ມີແຜນທີ່ຈະດໍາເນີນ ຫລື
ຖ້າມີແຫລ່ງທຶນອື່ນ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
ຢືນຢັນວ່າໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ໃນປີທີ 1 ແລະ ປີທີ 2 ທີ່ຈະດໍາເນີນການ



ອອກແບບກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງສຸດທ້າຍອີກກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາ
ການ.
ໝາຍເຫດ:
 ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມ, ພະແນກວິຊາການ ຈະຕ້ອງໄດ້ຢັ້ງຢືນຕົວເລກງົບປະມານທີ່
ຄາດຄະເນ ໃສ່ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ (ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນຖານຂໍ້
ມູນ),
 ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມ,

ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ໂຄງ

ການຍ່ອຍ ໃນປີທີ 1 ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ (ເຊັ່ນ:
66% ຂອງຈํານວນໂຄງການຍ່ອຍ ຕ້ອງຕົກໃສ່ບ້ານທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ),
 ໂຄງການຍ່ອຍ
ແລະ

ທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ

ຮັບຮອງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການຊັບຊ້ອນກັບແຜນພັດທະນາຢູ່ເມືອງ,

ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວເປັນໄປໄດ້, ສະນັ້ນ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງຕ້ອງໃຫ້
ການຮັບຮອງເອົາແຜນການດັ່ງກ່າວ,
 ໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ສະເໜີ ຖືກໂຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມຢູ່ໃນກອງ
ປະຊຸມ (ຕົວຢ່າງ: ລັດຖະບານ ຫລື ຜູ້ໃຫ້ທຶນອຶ່ນໆ ມີແຜນການລົງທຶນແລ້ວ) ຕົວ
ແທນກຸ່ມບ້ານ ອາດຈະສະເໜີບຸລິມະສິດ ຢູ່ໃນປີຖັດໄປ ເພື່ອໃຫ້ ທລຍ ສະໜັບສະ
ໜຸນ.

ບາງໂຄງການຍ່ອຍສາມາດຮວມເຂົ້າກັນໄດ້ ຖ້າຫາກເຮັດໃຫ້ບ້ານອື່ນ ຫຼື

ກຸ່ມບ້ານອື່ນ

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ໃນກໍລະນີທີ່ເຂົາເຈົ້າສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍທີ່

ຄ້າຍຄືກັນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມຈໍານວນງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍນຶ່ງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນເງິນທີ່
ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບ້ານໃນປີນື່ງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ແນວຄວາມຄິດໃນການສະ ເ
ໜີໂຄງການຍ່ອຍໃໝ່ ກໍ່ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນີ້,
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 ຕົວແທນບ້ານ ແລະ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການ
ເຜີຍແຜ່ຜົນ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ທຸກໆບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕິດຂ່າວຜົນຂອງ
ກອງປະຊຸມລົງໃສ່ໃນກະດານຂ່າວ ທລຍ ປະຈໍາກຸ່ມບ້ານ,
 ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງ ຈະຕ້ອງມີການ
ທົບທວນ ແລະ ສົນທະນາກັນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້. ຖ້າຄິດວ່າ ຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ດັ່ງກ່າວມີຄວາມຈໍາກັດຫລາຍ,

ໂຈະໂຄງການດັ່ງກ່າວໄວ້.

ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານຄວນ

ຢູ່ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້

ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ

ຄວນທົບທວນຄືນ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້
ໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານພະນັກງານ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ (ຄູສອນ,
ແພດປະຈໍາສຸກສາລາ) ແລະ ງົບປະມານທີ່ຈະນໍາໃຊ້ (ເງິນເດືອນພະນັກງານ, ອຸ
ປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ຄ່າສິ້ນເປືອງອື່ນໆເຊັ່ນ: ຢາປົວພະຍາດຕ່າງໆ)
ກໍານົດເວລາຈັດກອງປະຊຸມ:
 1 ມື້, ຈັດຂຶ້ນຫລັງຈາກ ກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ
ສໍາເລັດແລ້ວ 2 ອາທິດ.

6.

ກອງປະຊຸມລາຍງານ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ເປົ້າໝາຍ: - ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນແຕ່ລະບ້ານ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການພັດ
ທະນາກຸ່ມບ້ານ. ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ຕື່ມ ແຜນການລົງທຶນຂອງ ທລຍ,
ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ຈະດໍາເນີນການສໍາ
ຫລວດໃນເດືອນຕໍ່ມາ.
 ເພື່ອຮັບຮອງເອົາແຜນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຢ່າງເປັນທາງການໂດຍພ່ໍແມ່
ປະຊາຊົນແຕ່ລະບ້ານ.
ກໍານົດເວລາ: ກອງປະຊຸມຄວນດໍາເນີນພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມປະສານ
ງານການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ. ນາຍບ້ານ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ກຸ່ມ
ບ້ານຈະເປັນຜູ້ກະກຽມກອງປະຊຸມ.
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ຄໍາແນະນ
ນໍາ: ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ກ
ກອງປະຊຸມອື່ນໆຂອງບ້ານ,
າ ຜູ້ໃຫຍ່ (ອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂື້ນໄປ
ປ)
ຈໍານວນ
ນ 50% ຂອ
ອງປະຊາກອ
ອນຈະຕ້ອງມີ
ມີໜ້າເຂົ້າຮ່ວ
ວມປະຊຸມ.
ຜູປ
ຜ້
້ ະສານງານກຸ່ມບ້ານ
ລາຍງານ
ນວ່າ

ສະໜີຜົນຂອງການວ
ນ
ວາງແຜນພັດ
ດທະນາກຸ່ມບ້ານ

ໂຄງການຍ່ອຍໃໃດໆທີ່ໄດ້ສະເໜີ
ະ

ແລະ

ບໍ່ໄດ້ສະເໜີສໍາ

ແລ
ລະ

ລັບບ້ານຂອ
ອງ

ເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມດຽວ
ວ ກັນ ຕ້ອງຊີ
ຊີໃ
້ ຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍພື້ນ ຖ
ຖານໂຄງລ່າງປະເພດໃດ
ດ,
ກໍານົດເວ
ວລາຈັດຕັ້ງປະຕິ
ປ ບັດ (ປີ
ປີໃດໃນໄລຍ
ຍະ ແຜນກາານ 4 ປີ) ເຊັ່ນດຽວກັບ ສະຖານທີ່
ກໍ່ສ້າງໂຄ
ຄງການ ແລ
ລະ ງົບປະມ
ມານ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ຄວ
ວນໃຫ້ຄວາມ
ກະຈ່າງແ
ແຈ້ງຕື່ມ.

ນອກ ຈາກ
ກນັ້ນອີກ ຈະຕ້
ຈ ອງໄດ້ແຍກໃຫ້
ແ
ເຫັນ ວ່າຊຸມຊົນຈະສາມາາດ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໄດ
ດ້ໃນ ການກໍ
ກໍ່ສ້າງໂຄງກ
ການ.
ສືບຕໍ່ຈາກກາ
ານສະເໜີ, ຄວນໃຫ້
ຄ
ມພາກການຕັ
ີພ
້ງຄໍ
ງ າຖາມ-ຄໍ
ຄາຕອບ ແລ
ລະ ສົນທະນ
ນາ
ທີ່ເປັນກາານໃຫ້ໂອກາດແກ່ຊາວບ້ານ ໃນກາ
ານສ້າງຄວາ
າມເຂົ້າໃຈ ກ່
ກຽວກັບດ້ານຕ່
ນ າງໆ ຂອ
ອງ
ການວາງງແຜນພັດທະນາກ່
ທ
ຸມບ້ານ.
າ ຜູ້ອໍານວ
ວຍຄວາມສ
ສະດວກ ຂັນກ່
ນ
້ ຸມບ້ານ ຄວນເກັ
ຄ
ບ ກໍາ
ເອົາບັນດ
ດາຂໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຖາມຂອງຊຸ
ຖ
ມຊົນ.
ຕ່ໍ
ຕຈາກການນໍ
ນໍາສະເໜີຂອງຕົ
ອ ວແທນບ້ານນັ້ນ,

ຈະມີການຕັ
ຕັ້ງຄໍາຖາມ

ຂອງຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມ ແລະ ມີການ
ນປຶກສາຫາລື
ລື ຫຼື ການສະເໜີຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້າານ
ຕ້ອງໄດ້ບ
ບັັນທຶກເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ຖາມຄວາມເຫັນນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະ ນາກຸ່ມບ້ານ
ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງ (ອາດຈະໃຊ້ເປັນແບບຍົກມື ຫລື ປ່ອນບັດ).
ໃນກໍລະນີທີ່ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານບໍ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ,

ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ

ແລະ

ພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ ຈະຕ້ອງ ເຮັດບົດລາຍງານ ເພື່ອຊີ້ແຈງຜົນຂອງການລົງຄະແນນ
ສຽງ ແລະ

ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງຊຸມຊົນ

ຈຶ່ງບໍ່ຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການວາງແຜນ

ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ.
ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບ້ານໃນກຸ່ມບ້ານ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະ
ນາກຸ່ມບ້ານ, ບັນຫານີ້ຈະຕ້ອງຍົກຂຶ້ນສະເໜີຕໍ່ທີມງານບໍລິຫານ. ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ທີມ
ງານບໍລິຫານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງຈະຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາ ໃຫ້ເຮັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະ
ນາກຸ່ມບ້ານຄືນໃໝ່ອີກຄັ້ງ.
ການກະກຽມສໍາລັບໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ສໍາລັບບ້ານທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 1 ຂອງ ທລຍ 2,
ກອງປະຊຸມນີ້ ຍັງຈະເຮັດບາດກ້າວ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການກະກຽມ, ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດປະກອບດ້ວຍ:


ແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຊາບກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງທີມງານຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ,

ຈໍານວນສະມາຊິກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບທີມນີ້

ລວມທັງແຈ້ງພາ

ລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະມາຊິກໃນທີມ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄວນອະທິ
ບາຍໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮູ້. ຄວນແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຊຸມຊົນຮັບຊາບອີກ ວ່າທີມງານນີ້ຈະ
ເປັນຜູ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບ ສໍາລັບການລະດົມການປະກອບສ່ວນທີ່ ຊຸມຊົນໄດ້ຕົກລົງໄວ້
ແລ້ວນັ້ນ.


ຄວນແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຊາບ

ກ່ຽວກັບຕາຕະລາງຂອງການລົງມາສໍາຫລວດ

ແລະ

ອອກແບບໂຄງການຕົວຈິງ.


ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຊຸມຊົນຊາບ ກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບກົນໄກສະແດງ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ພ້ອມນີ້ ຊຸມຊົນຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງຄະນະກໍາ
ມະການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄໍາຮ້ອງຮຽນໃດນຶ່ງ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ຫລື ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ.
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ເອ
ອກະ
ະສາ
ານຄັ
ຄັດຕິດ

VDP
P- Form

ກອ
ອງທຶນຫຼຸດຜອນຄວາມທ
ຜ່
ທຸກຍາກ II

ວັນທີ: _____/_
_____/___
_____

ຟອມສັງລວ
ວມແຜນພັດທະນາບ້
ທ
ານ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2011
1-2015)
ແບບຟ
ທີ່ຕງັ້

ລະຫັດຂອງງ ທລຍ

ລະຫັ
ລ ດຂອງງກົມສະຖິຕິ

ແຂວງ
ເມືອງ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ້ານ
ຈໍານວນຂ
ຂອງຜູ້ທີ່ເຂົາຮ່
າ
້ ວມທັງໝົດ :____
_________
____ຄົນ, ຍິງ:_____
_______ຄົ
ຄົນ

ຈໍານວນຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຄົນທຸກ:____________ຄົນ, ຍິງ:___________ຄົນ
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ: 1.__________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________

ທິດທາງການພັດທະນາບ້ານ

ຄໍາແນະນໍາພະນັກງານ ທລຍ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ຈະຕ້ອງຕື່ມແບບຟອມນີ້
ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາບ້ານສໍາເລັດ.

ກ. ທິດທາງການພັດທະນາ_ ທ່ານຫວັງວ່າ ຢາກຈະໃຫ້ບ້ານຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ ໃນ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ?
ທິດທາງການພັດທະນາຂອງຜູ້ຊາຍ

ທິດທາງການພັດທະນາຂອງຜູ້ຍິງ
1
2
3

1
2
3

4
5
6
7

4
5
6
7

8
9
10

8
9
10

ຂ. ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸທິດທາງການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ?

ລຽງລໍາດັບບູລິມາສິດ

ບູລິມາສິດທີ່ຕ້ອງການໂດຍຜູ້ຍິງ

ບູລິມາສິດທີ່ຕ້ອງການໂດຍຜູ້ຊາຍ

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9
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10

10

ລໍາດັບບູລມ
ິ ະສິດ ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາບ້ານໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ
ລາຍການບູລິມະສິດທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາບ້ານ

ຂະຫນາດ/ມາດຕາສ່ວນ

ສະເໜີໂດຍ

ຫໜ

ກຸ່ມ

ຈນ

ຫໜ

ຈນ

ຊາ
ຍ

1

ໂຮງຮຽນ

ຫ້ອງ

3

ແມັດ

4X8

2

ທາງ

ເສັ້ນ

2

ກມ

8

3

ນໍ້າລິນ

ກມ

3

ກ໊ອກ

6

4

ນໍ້າບາດານ

ບໍ່

3

5

ຝຶກອົບຮົມ ວິທີປູກເຫັດ

ຄົນ

100

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ຂໍມ
້ ູນພື້ນຖານຂອງບ້ານ:
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ພົນລະເມືອງທັງໝົດ:____________ຍິງ:_______
ຈໍານວນຄົນທຸກທັງໝົດ: ___________ຍິງ:______ ເດັກນ້ອຍ (<15):
ຈໍານວນ ຄົວເຮືອນ:__________ຈໍານວນຄົວເຮືອນທຸກຍາກ:_________
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ກຸ່ມ

ຍິງ

ກຸ່ມຊົນ
ເຜົ່າ/

ອື່ນໆ

-ໃຫ້ຕື່ມຈໍານວນຄອບຄົວທຸກຍາກພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໃຊ້ປມ
ື້ ຂອງກົມສະຖິຕິ

ແລະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິທີ່ການຄັດເລືອກຄອບຄົວທຸກຍາກ ອີງໃສມາດຕາເກນຂອງກົມສະຖິຕິເທົ່າ
ນັ້ນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແມ່ນໃຫ້ຂຽນຄໍາວ່າ "ບໍ່ຮູ້"

ຊົນເຜົ່າໃນບ້ານ
ລາຍຊື່ຂອງຊົນເຜົ່າ

ລະຫັດຊົນເຜົ່າ

ຈໍານວນຄົນ

ຈໍານວນແມ່ຍິງ

1
2
3
4
5
6
-ໃຊ້ລາຍຊື່ຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນທາງການ ກັບ ລະຫັດກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ລາຍເຊັນແລະປະທັບການາຍບ້ານ
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ຜູ້ບັນທຶກ

ການພັ
ພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື
ຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ __ ທລຍ ໄລຍະ
ະ2

ກອງທຶ
ທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸ
ນ
ກຍາກ
ຍ II
ວັນທີ: _____/__
_____/___
_____

-ແບບຟອມສັງລວມແຜນພັ
ງ
ດ
ດທະນາກຸ
່ມບ້ານໃນໄລຍະ
ະ 5 ປີ (ປີ____
_____ເຖິງ_________)
_
ທີ່ຕ
ຕັ້ງັ

ລະຫັ
ຫັດ

ລະຫັ
ຫັດ

ທີ່ຕັ້ງ

ຂອງທລຍ ຂອງກ
ກົມ
ສະຖິ
ຖຕິ

ແຂ
ຂວງ

ລະຫັດ

ລະຫັດຂອງກົ
ຂ
ມສະຖິ
ຖິຕິ

ຂອງ

ທລຍ
ກຸ່ມບ້ານ
າ

ເມືືອງ
ຈໍານວ
ວນຂອງຜູ້ທີ່ເຂົາ
້ ຮ່ວມ: ___
__________
___ຄົນ

ຍິງ:____
__________
__ຄົນ

I. ເປົ
ປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດເພື
ທ
່ອຫຼ
ຫຸດຜ່ອນຄວ
ວາມທຸກຍາກ (2011-2015)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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II. ®÷ìò´½¦ò©£¸¾´-ªÉº¤¡¾−- Ã−¡¾−-ìö¤êô− (-À²ˆº-®ñ−ì÷-À¯í¾-Ï¾¨-¨÷©-ê½-¦¾©) ²œ−«¾−-Â£¤-ìÈ¾¤--, ¡¾−-¨ö¡ì½©ñ®-§ó¸ò©-¡¾−-À¯ñ−-μøÈ-, ¡¾−-±õ¡ºö®»ö´ -Áì½ -ºˆ−Å

-

ì¿©ñ®®÷ìò
¦ò©£¸¾´

(§ˆ-

®É¾−-

£¾©£½À− °øÉê†¥½-Ä©É»ñ®-°ö−-¯½-Â¹¨-©

®Òê÷¡

¡÷È´¦½-ÀÎó-Â©¨:

¯¾−-¡¾¤

Áì½-

¦½«¾−½-²¾®-¢º¤-®É¾−*

¢½Î¾© / ´¾©ª¾-¦È¸−

ê÷¡ê† ¦÷©-

ªÉº¤¡¾−

ê†-ª˜¤

1.













2.













3.













4.













5.













6.













7.













8.













9.













10.













11.













12.













13.













14.













15.













16.













17.













19.













20.

























¡÷È´®É¾−)

¹Î

¥−

* Ï¾¨-À¹©: -Ã¹É-¯½§¾§ö−-¦ö´ê¼®¡ñ−-Àº¤-ì½¹¸È¾¤-®É¾−-ªÒ-®É¾−
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¹Î

¥−

¡÷È´§¾¨

¡÷È´¨ò¤

¡÷È´§ö−-À°‰¾

§¾¨

£¾©£½À−

¤ö®¯½´¾−ê†
ªÉº¤¡¾−ìö¤êô−
¨ò¤
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III. -Á°−¡¾−¢º¤ êì¨ -À²ˆº¦½Îñ®¦½Îø− ¡¾−¥ñ©-ª˜¤-¯½ªò®ñ©-Á°−-²ñ©ê½−¾¡÷È´®É¾− Ã−Äì¨½- 5 ¯óê†-ª˜¤
Â£¤

(§ˆ-

Áì½-

1

¯ó-êó
2

¯ó-êó
3

¯ó-êó
4

¡÷È´¦½-ÀÎó-Â©¨:

ê†¥½Ä©É-»ñ®-°ö−¯½-Â¹¨-©

1.













2.













3.













1.













2.













3.













1.













2.













3.













1.













2.













3.

























¡÷È´-

®É¾−)
¯ó-êó

¢½Î¾© / ´¾©ª¾-¦È¸−

®Òê÷¡

¨Èº¨

¦½«¾−½-²¾®-¢º¤-®É¾−**
¯¾−-¡¾¤

®É¾−-

ê÷¡-

¡¾−-

£¾©£½À−-°øÉ-

¥−

¹Î

** Ï¾¨-À¹©: -Ã¹É-¯½§¾§ö−-¦ö´ê¼®¡ñ−-Àº¤-ì½¹¸È¾¤-®É¾−-ªÒ-®É¾−
-À§ñ−-£½−½¡÷È´®É¾−²ñ©ê½-−¾
ເຊັນ°øÉ-®ñ−êô¡
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¢Î

¹Î

¡÷È´§¾¨

¡÷È´¨ò¤

¡÷È´§ö−-À°‰¾

§¾¨

¨ò¤

¤ö®¯½´¾−
êñ¤Ïö©

¤ö®¯½
´¾−
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ì¾£¾¹ö¸ÎÈ¸¨À²ˆº¯½À´ó−´ø−£È¾Â£¤¡¾−¨Èº¨
¦¿ìñ®¡¾−¸¾¤Á°−Ã−¦ö¡¯ó 2012 ¹¾ 2013 (»º®¸¼−ê† 10)
ì/©

ì¾¨¡¾−¡Ò¦É¾¤

¹ö¸ÎÈ¸¨

ì¾£¾¹ö¸Îú¸¨

Ï¾¨À¹©

(ກີບ)
1

Â»¤»¼−¯½«ö´ ¢½Î¾©¹Éº¤»¼−

¹ûº¤

123,500,000

¹Éº¤»¼− 2 ¹Éº¤ ¹ìõ 3 ¹Éº¤+¹Éº¤¡¾−£ø+¹Éº¤¦¾¤+À³ó−óÀ¥ó+

2

Â»¤»¼−º¾−÷®¾− ¢½¾© (6´x7´/¹Éº¤)

¹ûº¤

130,000,000

¹Éº¤»¼− 2 ¹Éº¤ ¹ìõ 3 ¹Éº¤+¹Éº¤¡¾−£ø+¹Éº¤¦¾¤+¹Éº¤-

(6x7Á´ñ©)

¹Éº¤−Õ+¢÷´º¾¥ö´ Áì½¹ìñ¡À¦ö¾ê÷¤.
−Õ+¢÷´º¾¥ö´ Áì½¹ìñ¡À¦ö¾ê÷¤.

3

ຫໍສະໝຸດປະຈໍາໂຮງຮຽນ

Íñ¤

325,000,000

¯½¡º®´ó¹Éº¤Ä¸É¯œ´, ¹Éº¤ºÈ¾−Îñ¤¦õ Áì½ ¹Éº¤¦¾¤

4

ª½Í¾©§÷´§ö−

Íñ¤

247,000,000

º¾£¾®Ò´ó±¾ÁºÉ´, ´ó»Èº¤ì½®¾¨−ÕºÉº´º¾£¾−, ´ó¹Éº¤−Õ

5

¦½Â´¦º−§÷´§ົນ

Íñ¤

585,000,000

1 ¹Éº¤¡¾−, ¹Éº¤¯½§÷´ Áì½¹Éº¤−Õ

6

¦÷¡¦¾ì¾

Íñ¤

416,000,000

º¾£¾¦÷¡¦¾ì¾ 1 ¹ìñ¤,

7

À»õº−²ñ¡-£ö−À¥ñ® (2 ¹Éº¤/Íñ¤)

Íñ¤

325,000,000

º¾£¾¹ð²ñ¡ ²Éº´¹Éº¤−Õ 1 ¹ìñ¤, À»õº−£ö¸.

8

º÷¯½¡º−¡¾−Á²©

§÷©

83,200,000

9

ªøÉμ¾¯½¥¿®É¾−

ªøÉ

3,900,000

10

£º¡¦ñ©ì¸´¢º¤®É¾−

Íñ¤

156,000,000

º¾£¾−ÂìÈ¤®Ò´ó±¾ 1 ¹ìñ¤, »í¸ºÉº´

11

¡Ò¦É¾¤ì½®ö®−Õìò− (À¯ñ−¸¼¡»ñ®ÀÏö¾)

¡´

71,500,000

¹ö¸¤¾−, ºÈ¾¤À¡ñ®−Õ, ºÈ¾¤ìö©£¸¾´©ñ−, ì¾−¡ºñ¡, À¯ñ−¡¾−»ñ®ÀÏö¾ 100% (®Ò´óÁ»¤¤¾−§÷´§ö−)

12

¹ð²ñ¡£ø

48

Íñ¤

325,000,000

º¾£¾−¢½Î¾© 2 ¹Éº¤, ²Éº´À»õº−£ö¸
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13

êô−»¼−£ø

£ö−

19,500,000

14

¸¾¤êÒ−Õìò−

¡´

50,000,000

15

¹ö¸¤¾−−¿ûìò−

¥÷©

15,000,000

16

ºú¾¤À¡ñ®−Õ-Á®®-§ø-©ò, ¢½Î¾©®ñ−¥÷

´3

2,500,000

¦ø¤ 1.5 Á´ñ©, ¡É¸¾¤ 1x1Á´ñ©.

17

ºú¾¤À¡ñ®−Õ-Á®®-¨ö¡, ¢½Î¾©®ñ−¥÷

´3

8,000,000

À¦ö¾¦ø¤ 8 ´, ¡É¸¾¤ 1x1Á´ñ©.

1.5 ´3,

À¯ñ−¡¾−»ñ®ÀÏö¾100% (®Ò´óÁ»¤¤¾−§÷´§ö−)

1.5 ´3,
18

ì¾−¡ºü¡−Õìò−

¥÷©

5,000,000

19

−Õ¯½¯¾§÷´§ö− (50 £º®£ö¸)

Á¹È¤

400,000,000

20

ຂຸດ−Õ¦É¾¤

®Ò

16,000,000

21

ເຈາະ−Õ®¾©¾−

®Ò

23,400,000

ì¸´ì½®ö®¯Õ−Õ
À¥¾½Á®®¯ò©, »øÀ¥¾½¢½Î¾© 125 ´´, ¸¾¤êÒ PVC 13.5,
²Éº´Â¯û´´õÂμ¡.

22

Ä³³É¾Á¦¤ª¾À¸ñ−

§÷©

104,000,000

Á°¤Â§ì¾, ÏÓÄ³, ©º¡Ä³³É¾, ªøÉÀμñ−¦¿ìñ®À¡ñ®»ñ¡¦¾μ¾.

23

Ä³³É¾ª¾¢È¾¨Á»¤¡¾¤+ÏÓÁ¯¤

¡´

130,000,000

¯½¡º®´óÀ¦ö¾À®ªö¤, ¦¾¨Á´ÈÄ³, ¡ö¤ªóÄ³³É¾ Áì½ º÷¯½¡º−¯½¡º®ªÈ¾¤Å

24

Ä³³É¾ª¾¢È¾¨Á»¤ªÔ+ÏÓÁ¯¤

¡´

25

ªò©ª˜¤ÏÓÁ¯¤ 30kva-100kva

Îú¸¨

110,500,000

¯½¡º®´óÀ¦ö¾À®ªö¤, ¦¾¨Á´ÈÄ³, ¡ö¤ªóÄ³³É¾ Áì½ º÷¯½¡º−
¯½¡º®ªÈ¾¤Å

30,000,000 ¹¾ - ÎÓÁ¯¤ Áì½º÷¯½¡º−¯½¡º®
100,000,000

26

±¾¨À®ªö¤À¦ó´À¹ìñ¡

49

´¨

9,100,000.00

Âª±¾¨, Á°È−²œ−, ±¾¢É¾¤, ¹ø§É¾¤, »¾¡«¾−, Á¢É¸Á¢É, ºÈ¾¤
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°Èº−, º¾£¾−¯Éº¤¡ñ−¡¾−¡ñ©À§¾½
27

£º¤ÀÏõº¤À®ªö¤À¦ó´À¹ìñ¡

´¨

1,950,000.00

£º¤ÀÏõº¤»ø®£¾¤Ïø, »ø® 4 ìÈ¼´

28

£º¤ÀÏõº¤¹ó−¡Ò

´¨

570,000.00

£º¤ÀÏõº¤»ø®£¾¤Ïø, »ø® 4 ìÈ¼´

29

º¾£¾−ªÈ¾¤ÅÃ−ì½®ö®§ö−ì½¯½ê¾−

§÷©

5,200,000.00

êÒÀºö¾−ÕÀ¢í¾−¾, ª¾©Âª, ¢É¾´¹É¸¨, ìº©ê¾¤, ì½®¾¨-

30

¦Éº´Á¯¤ê¾¤

¡´

18,000,000 - ¹¾

−Õ¢É¾¤£º¤, Á®È¤−Õ, êÉ¾¨£º¤

25,000,000
31

¡Ò¦É¾¤ê¾¤

¡´

58,500,000.00

32

¢ö¸¥ö´

´

8,450,000.00

33

¢ö¸−Õìí−

´

11,050,000.00

34

¢ö¸Ä´É¢¾¤ÀÍñ¡

´

10,400,000.00

35

¢ö¸ºøÈ

´

10,400,000.00

36

¢ö¸Ä´É

´

5,200,000.00

ìö©ªñº¡Å¦¾´¾©−¿Ã§ÉÄ©É
¸¼¤¥ñ−, ¸ñ−ê† 20 ¡ñ−¨¾ 2012
²½Á−¡¸ò¦½¸½¡¿
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-Â»¤Ïð

Ä
Ä³³É¾

¸ñ©

Â
Â®©

ª½Í¾©

Â
Â»¤¦óÀ¢í¾

−Õ-ìò−

−
−Õ-®¾-©¾−

ອາ່ ງ−Õ-¯½¯¾ຊຸ
½
ມຊນ
ົນ

ກອ
¯¾ທົວໄປ
໋ ກ−Õ-¯½¯

−Õ-¦É¾¤

§ö−ì½¯½ê¾
¾−
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Á¹È¤§¾©
ê¾¤-Í¸¤Á

ຮູບ¦ñ−¨
¨¾-ìñ¡-©É¾−-§ñ®²½¨
¨¾¡º−-ê¿-´½-§¾©
© -Áì½ ¡¾
¾−-°½ìò©
¦¾
¾¨-−Õຕ່າງໆ
ໆ
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¨È
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¤
ຂອ
ອບເຂດ¯È¾-Àì‰¾/¯È¾-¯ø¡

ອບເຂດ¯È¾¦ñ¡¦ò©
ຂອ

ອບເຂດ¯È¾©ö¤-ªõ®
ຂອ
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¾

-
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ຂອບ
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ະ2

ຂອ
ອບເຂດ¦¸−
−

Ä»È
»¯ø¡À¢í¾

ê‰¤-¤−¾

ê‰¤-¤ìÉ¼¤¦ñ©

¢º
º®À¢©ºÈ¾¤À¡ñ
¤ ®¡ñ¡−Õ
ÕÀ§„−: ¹ö¸¤¤¾−−Õìò−

ຮູບ¦ñ−¨
¨¾-ìñ¡-À¢©
©-Á©−
À¦˜−-Á©−ì½¹
¹¸È¾¤--®É¾−À¦˜−-Á©−ì½¹
¹¸È¾¤-¡÷È´-®É¾−¾
À¦˜−-Á©−ì½¹
¹¸È¾¤-À´õº¤
-

À¦˜
¦˜−-Á©−ì½¹¸È¾¤-Á¢¸¤
À¦˜
¦˜−-Á©−ì½¹¸È¾¤-¯½-Àê
ê©
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«½Îö¾Ä»È©¼¸, À´õº¤¥ñê½®øìó, ªøÉ ¯. 4625, ½£º¹ì¸¤¸¼¤¥ñ,
Âê: 021Œ261 479, 261 480, Á³ñ¡: 021Œ 261 481
WWW.prflaos.org
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