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ບດົທີ 1

ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້ກ່ຽວກບັໂຄງການ

ຈດຸປະສງົ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ:

1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ແຜນ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍໄດ.້

2. ຂຽນແຜນວາດສະແດງຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງແຜນ, ແຜນງານ, ໂຄງການແລະ ກດິຈະກາໍໄດ.້

3. ລຸບຸຊື່ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບຸລມິະສດິຂອງຂະແໜງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມໄ້ດ ້

4. ບອກລກັສະນະສໍາຄນັຂອງໂຄງການໄດ.້

5. ອະທບິາຍລກັສະນະສໍາຄນັຂອງໂຄງການແບບຕ່າງໆໄດ.້

6. ຂຽນຊື່ ຂອງສິ່ ງທີ່ ຈະເປັນໂຄງການໄດ.້

7. ບອກປະເພດການລງົທນືຂອງລດັໄດ.້

ເນືອ້ໃນ

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍ
1.1.1 ແຜນ (Plan)

ແຜນການແມ່ນລາຍລະອຽດທີ່ ສະແດງທດິທາງການເຮດັວຽກ, ສະແດງເຖງິຂອບເຂດຂອງ

ສິ່ ງທີ່ ຄາດໄວວ່້າຈະປະຕບິດັໃນອານາຄດົ ຊຶ່ ງສະແດງຢ່າງຊດັເຈນເຖງິເປົາ້ໝາຍ, ຈດຸ ປະສງົ, ຂັນ້ຕອນການ

ເຮດັກດິຈະກາໍ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊ.້

1.1.2 ແຜນງານ (Program)

ໝາຍເຖງິກຸ່ມຂອງໂຄງການຕັງ້ແຕ່ສອງໂຄງການຂຶນ້ໄປ ທີ່ ມຄີວາມມຸງ້ໝາຍບນັ ລຸຈດຸປະສງົ

ຢ່າງດຽວກນັ.

1.1.3 ໂຄງການ (Project)

ໝາຍເຖງິກຸ່ມຂອງກດິຈະກາໍທີ່ ຮ່ວມກນັຢູ່ ເພື່ ອການນາໍຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຈີາໍກດັມາໃຊໃ້ຫ ້

ເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ມລີກັສະນະເປັນຂະບວນການທີ່ ມໄີລຍະເວລາເລີມ້ຕົນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາສີນ້ສຸດ.

ແມ່ນຊຸດກດິຈະກາໍທີ່ ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກາໍນດົ ແລະຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊ ້

ຊບັພະ ຍາກອນທີ່ ຈາໍເປັນເຂົາ້ໃນການດໍາເນນີງານ. ເພື່ ອຫວງັຜນົຕອບແທນ ຫຼື ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົໃດ

ໜຶ່ ງ. ໂຄງການປະກອບດວ້ຍວຽກທີ່ ຈະເຮດັ ຫຼກືດິຈະກາໍຕ່າງໆ ນອ້ຍຫຼຫຼືາຍແລວ້ແຕ່ຄວາມສະລບັຊບັຊອ້ນ

ຂອງໂຄງການ.

1.1.4 ກດິຈະກາໍ (Activity)

ໝາຍເຖງິ ວຽກແນ່ນອນທີ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັ ເພື່ ອຈະເຮດັໃຫໂ້ຄງການ ສໍາເລດັໄດ.້
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ຮູບທ1ີ: ຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

ຈາກຮູບຂາ້ງເທງິກ່າວໄອວ່້າແຜນການ A ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍແຜນງານທີ່ ສໍາຄນັຄ:ື ແຜນງານ B ແລະ

ແຜນງານ C. ແຜນງານ C ປະກອບດວ້ຍໂຄງການ F ແລະ ໂຄງການ G ໃນແຕ່ລະໂຄງການກໍ່ ຈະປະກອບ

ດວ້ຍກດິຈະກາໍ (Activity) ຕ່າງໆເຊັ່ ນໂຄງການກໍ່ ຈະປະກອບດວ້ຍກດິຈະກາໍ H ແລະກດິຈະກາໍ I ເປັນ

ຕົນ້.

1.2 ຍຸດທະສາດການພດັທະນາກະສກິາໍຮອດປີ 2025 ແລະ ວໄິສທດັຮອດປີ 2030
1.2.1 ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030

ວໄິສທດັ ຂອງຂະແໜງການກະສກິາໍ ແມ່ນ: “ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາ

ຫານ, ຜະລດິສນິຄາ້ກະສກິາໍທີ່ ມທ່ີາແຮງ, ພດັທະນາກະສກິາໍສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍນືຍງົບນົພືນ້ຖານການ

ຫນັເປັນອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົເພື່ ອປະກອບສ່ວນສາ້ງພືນ້ຖານ

ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ”.

1.2.2 ທດັສະນະ

ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດກ້າໍນດົເອາົ ການຜະລດິກະສກິາໍ ເປັນວຽກໜຶ່ ງ ໃນໂຄງປະກອບ

ເສດຖະກດິ ຕາມທດິຖເືອາົກະສກິາໍ ເປັນພືນ້ຖານ ໃຫແ້ກ່ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານ ແລະ ເປັນພືນ້

ຖານ ໃຫແ້ກ່ ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ.

1..2.3 ທດິນາໍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ຕໍ່ ວຽກງານກະສກິາໍ

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ທີ X ຂອງພກັ ໄດກ້າໍນດົ ທດິທາງ ແລະ ໜາ້ທີ່ ວຽກງານຈດຸສຸມ
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ສໍາລບັການພດັທະນາວຽກງານ ກະສກິາໍ ທີ່ ນອນໃນຂງົເຂດ ວຽກງານເສດຖະກດິ ຄ:ື "ພດັທະນາກະສກິາໍ

ແບບປະສມົປະສານ, ຮບັປະກນັ ຄວາມ ໝັນ້ຄງົ ທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ..." . ຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າ

ໄມ ້ຍງັແມ່ນ ຂະແໜງການພືນ້ຖານ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ. ພວກເຮາົຕອ້ງສຸມໃສ່ ເສມີຂະ

ຫຍາຍຄວາມ ສາມາດບົ່ ມຊອ້ນ ທາງດາ້ນການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມຢ່້າງຮອບດາ້ນ, ສາ້ງໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນທີ່

ຕັງ້ໜາ້ ຕາມທດິ ເຮດັກະສກິາໍ ສະອາດ, ຂະຫຍາຍການເຮດັກະເສດສຸມ ທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ມປີະສດິຕພິາບ

ສູງ; ໝນູໃຊ ້ ວທິະຍາສາດ-ເຕກັນກິທີ່ ກາ້ວໜາ້ ທນັສະໄໝ ເຂົາ້ໃສ່ພືນ້ຖານການຜະລດິ ໃຫນ້ບັມື ້ ນບັກວາ້ງ

ຂວາງ, ຈາໍກດັການຜະລດິ ແບບເປີດກວາ້ງເນືອ້ທີ່ , ຮບີຮອ້ນຈດັວາງ ໂຄງປະກອບ ການປູກຝັງ ລຽ້ງສດັຄນືໃ

ໝ່ ໃຫເ້ໝາະສມົ ຕາມທ່າ ແຮງ ຂອງແຕ່ລະບໍລເິວນ, ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຂະບວນການສາມສາ້ງ ຄ:ື “ສາ້ງ

ແຂວງໃຫເ້ປັນຫວົໜ່ວຍ ຍຸດທະສາດ, ສາ້ງເມອືງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ແລະ ສາ້ງບາ້ນ ໃຫເ້ປັນຫວົໜ່ວຍ

ພດັທະນາ”, ໂດຍສາ້ງ ໃຫມ້ີ ເຂດຜະລດິກະສກິາໍ ສະເພາະ ເຊັ່ ນ: ເຂດປູກເຂົາ້, ເຂດລຽ້ງສດັ, ເຂດປູກພດື

ຜກັປອດສານພດິ, ເຂດປູກພດືອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ອື່ ນໆ.... ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ້ ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ ການນາໍໃຊ ້

ແນວພນັໃໝ່, ເຕກັນກິ ແລະ ວທິະຍາການໃໝ່ ເຂົາ້ໃນການຜະລດິ ໃຫວ່້ອງໄວ ຕດິພນັກບັການຊຸກຍູ ້ ຜູ ້

ປະກອບການ ແລະ ສາ້ງຄອບຄວົຕວົແບບໃຫແ້ຜ່ຫຼາຍ ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານປຸງແຕ່ງ ຜນົຜະລດິ

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ທີ່ ເໝາະ ສມົກບັແຕ່ລະບໍລເິວນ.

1.2.4 ຄາດໝາຍຕົນ້ຕ ໍດາ້ນມະຫາພາກຂອງແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິສງັຄມົ 5 ປີຄັງ້ທີ VIII

- ໃຫລ້ວມຍອດຜະລດິຕະພນັເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ (GDP) ຂະຫຍາຍຕວົ ສະ

ເລັ່ ຍບໍ່ ໃຫຫຸຼ້ດ 7,5% ຕໍ່ ປີ, ໃນນັນ້, ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າ ໄມ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 3,4%, ກວມ 19% ຂອງ

GDP, ອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 10,9%, ກວມ 34,3%, ບໍລກິານ ເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ

8,7%, ກວມ 40,5%,

- GDP ຕໍ່ ຫວົຄນົ 3.250 ໂດລາສະຫະລດັ (ຄດິເປັນ GNI 2.760 ໂດລາສະຫະລດັ)

- ອດັຕາເງນິເຟີສ້ະເລ່ຍ ຕໍ່ າກວ່າ 6%, ອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫຢູ່້ໃນກອບສາມາດຄວບຄຸມໄດ ້

, ລາຍຮບັລວມ 23-25% ຂອງ GDP, ຂາດດຸນບໍ່ ເກນີ 5% ຂອງ GDP.

ພກັແລະລດັຖະບານໄດວ້າງ 3 ເປົາ້ໝາຍໃຫຍ່ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງ

ຊາດຄັງ້ທີ່ VIII ດັ່ ງນີ:້

1). ເປົາ້ໝາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ: ເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ມຄີວາມໝັນ້

ທ່ຽງ, ພືນ້ຖານເສດຖະກດິເຂັມ້ແຂງ

2). ເປົາ້ໝາຍທາງດາ້ນສງັຄມົ ( ດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ): ກໍ່ ສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະ

ນຸດ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ສບືຕໍ່ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ຍກົລະດບັການສກຶສາ, ເອາົໃຈໃສ່ການບໍລກິານສາທາ

ລະ ນະສຸກ

3). ເປົາ້ໝາຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ: ແມ່ນເອາົໃຈໃສ່ປົກປັກຮກັສາ,ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາ

ກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ພດັທະນາຮບັປະ ກນັຄວາມຍນືຍງົ, ກຽມພອ້ມຮບັມື ກບັໄພທໍາມະ
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ຊາດຢ່າງທນັການ.

1.2.5 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາໍເນນີງານ

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຂ້ະແໜງກະສກິາໍ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການບນັລຸບນັດາເນືອ້ໃນ

ແລະ ຄາດ ໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດກ້າໍນດົ

ແຜນພດັທະນາຕາມ 3 ແຜນງານ 10 ແຜນດໍາເນນີງານ ແລະ ມບີນັດາໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງລະອຽດ

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຂ້ະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ມກີານພດັທະ ນາເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 3,4%, ກວມ 19%

ຂອງ GDP.

1.2.5.1 3ແຜນງານ

1) ແຜນງານທີ I: ແຜນງານຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ

ສູຊ້ນົເພື່ ອຮບັປະກນັ ດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຮ້ບັພະ

ລງັງານ 2.600-2.700 ກາລໍຣີ ຕໍ່ ຄນົຕໍ່ ວນັ ໂດຍຮບັປະກນັ 4 ເສາົຄໍາ້ ( ຫຼ ື 4 ອງົປະກອບ) ຂອງວຽກງານສະ

ບຽງອາຫານ, ເຂົາ້ສໍາລບັຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານປະມານ 2,5 ລາ້ນໂຕນ ໃນນີ ້ ເຂົາ້ສໍາລບັການບໍລໂິພກ 2,1

ລາ້ນໂຕນ, ສໍາລບັຄງັແຮເຂົາ້ 400.000 ໂຕນ. ນອກນັນ້ ຜະລດິ ເຂົາ້ 600.000 ໂຕນ

2) ແຜນງານທີ II: ແຜນງານຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນສນິຄາ້

ຄາດໝາຍການຜະລດິເຂົາ້ເປັນສນິຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກປະມານ 1

ຫາ 1,5 ລາ້ນໂຕນ,ຜະລດິກະສກິາໍ, ລຽ້ງສດັ-ປະມງົ, ປ່າໄມ ້ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ທີ່ ມທ່ີາແຮງ ຕາມທດິ

ພດັທະນາກະສິ ກາໍ ສະອາດປອດໄພ ແລະ ຍນືຍງົ ບນົພືນ້ຖານການຫນັເປັນອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ.

ເອາົໃຈໃສ່ຜະລດິເພື່ ອສົ່ ງອອກ ໃນມາດຕະຖານກະສກິາໍສະອາດປອດໄພ ຕາມມາດຕະຖານກະສກິາໍທີ່ ດີ

(GAP) ແລະ ກະສກິາໍອນິຊີ (OA) ແນໃສ່ຕະຫຼາດພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ.

3). ແຜນງານທີ III: ແຜນງານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

ເພື່ ອປະກອບສ່ວນ ຍກົລະດບັ ຄວາມປົກຫຸມ້ປ່າໄມ ້ໃຫໄ້ດ ້ 70%, ຂະ

ແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດກ້າໍນດົກອບວຽກ ແລະ ຄາດໝາຍຕົນ້ຕໍຄ:ື ຈດັສນັ ປ່າຜະລດິ ແລະ ຟືນ້ຟູປ່າ

ທີ່ ເຊື່ ອມໂຊມໃນ ເຂດປ່າຜະລດິ ໃຫໄ້ດ ້ 170,000 ຮຕ, ສາ້ງ ເຂດຢັງ້ຢືນປ່າໄມ ້ ໃຫໄ້ດ ້ 30% ຂອງປ່າຜະ

ລດິທງັໝດົ, ສົ່ ງເສມີ ການປູກໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ ໃຫໄ້ດ ້ 150,000 ເຮກັຕາ, ສາ້ງ ແຜນຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງປ່າໄມຂ້ັນ້ບາ້ນໃຫໄ້ດ ້ 1,500 ບາ້ນ.

1.2.5.2 10 ແຜນດາໍເນນີງານ

1). ແຜນດາໍເນນີງານ ຜະລດິສະບຽງອາຫານ

ສູຊ້ນົຜະລດິເຂົາ້ເປືອກລວມ ບໍ່ ໃຫຫຸຼ້ດ 2,5 ລາ້ນໂຕນ.ສູຊ້ນົຜະລດິພດື,

ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ້ສໍາລບັບໍລໂິພກເຊັ່ ນ: ສາລຫີວານ ໃຫໄ້ດ ້ ປະມານ 228.000 ໂຕນ, ເຜອືກ-ມນັ ໃຫໄ້ດ ້

ປະມານ 304.000 ໂຕນ, ປະເພດໄມໃ້ຫໝ້າກ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 800.000 ໂຕນ ແລະພດືຜກັອື່ ນ ໃໆຫໄ້ດ ້

ປະມານ 1,5 ລາ້ນໂຕນ. ສູຊ້ນົຜະລດິຊີນ້ ແລະ ໄຂ່ ໃຫໄ້ດ ້ 258.000 ໂຕນ, ປາ ແລະ ສດັນໍາ້ 229.500
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ໂຕນ ເຮດັໃຫອ້ດັຕາການ ບໍລໂິພກຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ່ ສະເລ່ຍໄດ ້ 65 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ.

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕປັິດໃຫບ້ນັລຸຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວ ໄດກ້າໍນດົເປັນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການຜະລດິເຂົາ້ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາ

ຫານແຫ່ງຊາດ (13 ນະໂຍບາຍ).

(2). ໂຄງການ ພດັທະນາ ການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ ຢູ່ໃນເຂດພຸດອຍ ແລະ ພູ

ພຽງ.

(3). ໂຄງການສໍາຫລວດເພື່ ອການພດັທະນາການຜະລດິສດັ ແລະ ປາ

ໃນເຂດຈດຸສຸມຊນົລະກະເສດ (ADB).

(4). ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການລຽ້ງຄວາຍລາວ. ແລະ

ໂຄງການອື່ ນໆ.

2). ແຜນດາໍເນນີງານ ຜະລດິເປັນສນິຄາ້ກະສກິາໍ

ສໍາລບັພດືຕ່າງໆ: ສູຊ້ນົຜະລດິກະສກິາໍ ເປັນສນິຄາ້ໃຫໄ້ດ ້ ເຊັ່ ນ: ເຂົາ້ເພື່ ອ

ສົ່ ງອອກ ໃຫໄ້ດ ້ 1,5 ລາ້ນໂຕນ(ເຂົາ້ເປືອກ), ສາລອີາຫານສດັ ໃຫບ້ນັລຸ 1,3 ລາ້ນໂຕນ, ກາເຟ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ

120.000 ໂຕນ, ອອ້ຍ ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກ່ວາ 2 ລາ້ນໂຕນ, ມນັຕົນ້ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1,5 ລາ້ນໂຕນ, ຖົ່ ວເຫຼອືງ

ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 50.000 ໂຕນ, ຖົ່ ວດນິ 68.000 ໂຕນ, ໝາກເດອືຍ 214.000 ໂຕນ.

ສໍາລບັການລຽ້ງສດັ: ສູຊ້ນົຫນັການລຽ້ງສດັແບບທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ການ

ລຽ້ງແບບເປັນຟາມ ໃຫສ້າມາດສະໜອງຜນົຜະລດິ ຈາກຟາມໃຫໄ້ດ ້ 30% ຂອງຜນົຜະລດິສດັທງັໝດົ. ສຸມ

ໃສ່ການລຽ້ງສດັພນັປັບປຸງ ເພື່ ອເປັນສນິຄາ້ ສະໜອງ ຕະຫລາດພາຍໃນ ໃຫພ້ຽງພໍ, ສູຊ້ນົສບືຕໍ່ ສົ່ ງອອກສດັ

ໃຫຍ່ ປະເພດ ງວົ, ຄວາຍ ໄປປະເທດໃກຄ້ຽງ ໂດຍຄດິໄລ່ເປັນນໍາ້ຫນກັຊີນ້ ຢ່າງຕໍ່ າໃຫໄ້ດ ້ 10.000-15.000

ໂຕນ ໃນປີ 2020. ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕປັິດໃຫບ້ນັລຸຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວ ໄດກ້າໍນດົເປັນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການ ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງສດັ ແລະ ສດັນໍາ້ ເປັນສນິຄາ້ (8 ນະໂຍ

ບາຍ).

(2). ໂຄງການ ຜະລດິພດືເສດຖະກດິ ເປັນສນິຄາ້ສົ່ ງອອກ.

(3). ໂຄງການ ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາກຸ່ມການຜະລດິ ແລະ ສະຫະ

ກອນ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

3). ແຜນດາໍເນນີງານ ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

ປັບປຸງນຕິກິາໍດາ້ນວຽກງານປ່າໄມ,້ ສບືຕໍ່ ຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ 51 ເຂດ ໃນ

ທົ່ ວປະເທດ 3,1 ລາ້ນເຮກັຕາ; ສາ້ງເຂດຢັງ້ຢືນປ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້ 30% ຂອງປ່າຜະລດິທງັໝດົ; ຟືນ້ຟູປ່າຜະລດິ

ໃຫໄ້ດ ້ 500.000 ເຮກັຕາ ສົ່ ງເສມີການປູກໄມຕ່້າງໆ ໃຫໄ້ດ ້ 500.000 ເຮກັຕາ. ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕປັິດໃຫ ້

ບນັລຸຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວ ໄດກ້າໍນດົເປັນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິແບບຍນືນານ



6
(2). ໂຄງການສົ່ ງເສມີປູກໄມ ້ແລະ ຟືນ້ຟູປ່າ

(3). ໂຄງການສໍາຫຼວດປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ

(4). ໂຄງການ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາ ປ່າໄມຂ້ັນ້ບາ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ.

4). ແຜນດໍາເນນີງານ ຈດັສນັອາຊບີຄງົທີ່ ແລະ ພດັທະນາຊນົ ນະບດົ

ໂດຍປະຕບິດັ ຕາມທດິ 3 ສາ້ງ, ສາ້ງ ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ແບ່ງ ຄວາມຮບັ

ຜດິ ຊອບຄນືໃໝ່ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ, ພະແນກ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ລະຫວ່າງ ພະແນກ ແລະ ຫອ້ງ

ການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ. ເພື່ ອ ສາມາດ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ໃຫຍ້ນືຍງົ.ຄຸມ້ຄອງ

ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫມ້ຄີວາມຢືນຍງົ ລວມທງັ ການອະນຸລກັແລະ ການນາໍໃຊ ້ກະສກິາໍ-ຊວີະ

ນານາພນັ ທີ່ ມຄີວາມຢືນຍງົ. ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕປັິດໃຫບ້ນັລຸຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວ ໄດກ້າໍນດົເປັນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການພດັທະນາ ກະສກິາໍ ເຂດເນນິສູງ (ຕາມຍຸດທະສາດພດັທະນາ

ກະສກິາໍ ເຂດເນນີສູງ).

(2). ໂຄງການພດັທະນາແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (ໂຄງການຊຸມຊນົຊື່ ນໃຈ).

(3). ໂຄງການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວກະສກິອນຜູລ້ຽ້ງສດັ ເຂດ

ພາກເໜອື (ADB) ແລະ ອື່ ນໆ.

5). ແຜນດາໍເນນີງານ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ ນ: ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງດາ້ນຊນົລະປະ

ທານ, ດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ, ດາ້ນການສົ່ ງເສມີ ສູນບໍລກິານເຕກັນກິ, ດາ້ນສຸຂະນາໄມ ພດື ແລະ ສດັ

(SPS), ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ອື່ ນໆ, ຊຶ່ ງກາໍນດົເປັນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການ ພດັທະນາຊນົລະກະເສດ.

(2). ໂຄງການ ພດັທະນາສູນ ແລະ ສະຖານບີໍລກິານເຕກັນກິກະສກິ

(3). ໂຄງການ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງດາ້ນການຄົນ້ຄວ້າທດົລອງ.

(4). ໂຄງການ ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາ ຫອ້ງວໄິຈ ກ່ຽວກບັພດື ໃຫໄ້ດມ້າດຕະ

ຖານ.

(5). ໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ວທິະຍາໄລ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

6). ແຜນດາໍເນນີງານ ພດັທະນາວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິ

ສຸມ ໃສ່ ການກາໍນດົເຂດ ແລະ ວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິາໍແບບມສ່ີວນຮ່ວມ

ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ/ບາ້ນ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ 10 ແຂວງ ເພື່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ໂຄງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ມາດຕາ

ສ່ວນ 1:5.000 ແລະ 1:10.000 ໃຫສ້ໍາເລດັ. ສຸມໃສ່ການປັບປຸງບໍາລຸງດນິ, ສາ້ງໝໍດນິປະຈາໍບາ້ນ ເພື່ ອຍກົ

ສະມດັຕະພາບເຂົາ້ ໃຫໄ້ດ ້ 5 ໂຕນຕໍ່ ເຮກັຕາ ຂຶນ້ໄປ, ໂດຍກາໍນດົເປັນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການ ພດັທະນາ ນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິປູກຝັງ.

12). ໂຄງການ ສໍາຫຼວດ, ກາໍນດົເຂດການຜະລດິ ແລະວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ
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ກະສກິາໍ.

(3). ໂຄງການຂຶນ້ທະບຽນດນິ ກະສກິາໍ ແລະ ອອກໃບຕາດນິ.

(4). ໂຄງການ ອະນຸລກັ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິາໍ.

7). ແຜນດາໍເນນີງານ ຄົນ້ຄວາ້-ທດົລອງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ຜະລດິ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັເຂົາ້ ໃຫໄ້ດ ້ 10.000 ຫາ 12.000 ໂຕນ/ປີ,

ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ ສູນສະຖານຂີອງລດັ, ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສກິອນ, ສ່ວນທີ່ ເຫຼອື ແມ່ນ ປະຊາຊນົ

ເປັນຜູເ້ກບັຮກັສາ ແນວພນັເຂົາ້ພືນ້ເມອືງ ແລະ ແນວພນັປັບທີ່ ດ.ີ ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັງວົ. ຜະ

ລດິ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັປາ. ເກບັ ແກ່ນພນັໄມ ້ແລະ ອື່ ນໆ. ຄົນ້ຄວາ້ ຍກົລະດບັ ການຜະລດິຜກັສະ

ອາດ ໃຫໄ້ດ ້ ຕາມມາດຕະຖານການຜະລດິກະສກິາໍ ທີ່ ດີ (GAP) ແລະ ກະສກິາໍອນິຊີ (OA). ໂດຍການຫນັ

ເປັນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຜະລດິ ແນວພນັເຂົາ້,

(2). ໂຄງການປັບປຸງເຕກັໂນໂລຊີ ຫຼງັການເກບັກ່ຽວ.

(3). ໂຄງການອະນຸລກັແນວພນັເຂົາ້ ແລະ ພດືສະບຽງ.

(4). ໂຄງການປັບປຸງແນວພນັສດັ ແລະ ສດັນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ.

8). ແຜນດາໍເນນີງານ ບລໍກິານ ແລະ ສົ່ ງເສມີກະສກິາໍ ແລະ ປ່າ ໄມ ້

ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງສະຖານນີ / ສູນບໍ່ ລກິານເຕກັນກິກະສກິາໍໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້

ແຂງໂດຍສະເພາະສູນທີ່ ມແີລວ້ ໂດຍສະເພາະ ສູນ ທີ່ ນອນໃນ ເຂດຈສຸຸມ 3 ສາ້ງ; (ໃນ 51 ເມອືງ, 109 ບາ້ນ)

ໃຫໄ້ປຕາມ ທ່າແຮງ ຂອງ ແຕ່ລະ ເຂດການຜະລດິ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ບຸກຂະລາກອນກໍ່ ຄກືານສາ້ງວິ

ຊາການກບັທີ່ . ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົເປັນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການ ສົ່ ງເສມີຈດັຕັງ້ກຸ່ມຜະລດິ

(2). ໂຄງການ ສົ່ ງເສມີເຕກັນກິການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສກິາໍເຂົາ້ໃນການຜະລ

(3). ໂຄງການ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິແນວພນັພດື, ສດັລຽ້ງ, ແລະ ສດັນໍາ້ໃຫ ້

ຫຼາຍຂືນ້.

(5). ໂຄງການ ປັບປຸງ, ຊຸກຍູ ້ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງສູນບໍລກິານເຕກັນກິໃນຂອບເຂດ

ທົ່ ວປະເທດ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

9). ແຜນດາໍເນນີງານ ປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກໄພ ພບິດັ

ເຊື່ ອມໂຍງແຜນການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ແຕ່ຫວົທີ່ . ນາໍໃຊ ້

ແນວພນັເຂົາ້ ແລະ ແນວພນັພດື ທີ່ ມ ີ ຄວາມທນົທານ ຕໍ່ ສະພາບ ການປ່ຽນແປງ ດນິຟາ້ອາກາດ. ກາໍນດົແຜນ

ທີ ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ. ໂຄງການ ສະໜບັສະໜນູ ມີ ດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົເສຍຫາຍ ການຜະລດິພດື ຈາກໄພທໍາມະຊາດ

(ໂຄງການຮ່ວມມື ກບັ FAO).
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(2). ໂຄງການຜະລດິແນວພນັ ເຂົາ້, ແນວພນັພດື ທີ່ ທນົທານ ຕໍ່ ການ

ປ່ຽນແປງ ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ.

(3). ໂຄງການເຝົາ້ລະວງັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສດັ, ພະຍາດປາ ແລະ

ສດັນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ.

10). ແຜນດາໍເນນີງານ ພດັທະນາກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພະນກັງານ ສະເພາະດາ້ນ. ສາ້ງວຊິາການ

ກບັທີ່ ໃຫກ້າຍເປັນນກັພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ 3-5 ຄນົຕໍ່ ບາ້ນ ໃຫໄ້ດ ້ 80% ໃນປີ 2020, ໃຫກ້າຍເປັນນກັສົ່ ງ

ເສມີທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ສະເພາະດາ້ນ, ຊຶ່ ງມບີນັດາໂຄງການສະໜບັສະໜນູດັ່ ງນີ:້

(1). ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການສະເພາະດາ້ນ.

(2). ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ພະນກັງານກກັກນັພດື ດ່ານສາ

ກນົ ແລະ ອື່ ນໆ.

ເພື່ ອຮບັປະກນັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ ໃຫບ້ນັລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວໃ້ນ

ນັນ້ ມຄີວາມຕອ້ງ ການງບົປະ ມານ ທງັໝດົ ປະມານ 3.887 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້: ງບົປະມານ PIP 1.387 ຕື ້

ກບີ ງບົປະ ມານ ODA 2.500 ຕືກ້ບີ. ຊຶ່ ງແບ່ງຕາມແຜນດໍາເນນີງານດັ່ ງນີ:້

(1). ແຜນງານສະບຽງ 323.05 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP 194

ຕືກ້ບີ ODA 128,80 ຕືກ້ບີ.

(2). ແຜນງານສນິຄາ້ກະສກິາໍ 276,90 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP

166 ຕືກ້ບີ ODA 110,40 ຕືກ້ບີ

(3). ແຜນດໍາເນນີງານ ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ 184,60 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້ງບົປະມານ

PIP 111 ຕືກ້ບີ ODA 73,60 ຕືກ້ບີ.

(4). ແຜນງານ ຈດັສນັອາຊບີຄງົທີ່ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ 230,75

ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP 138 ຕືກ້ບີ ODA 92,00 ຕືກ້ບີ.

(5). ແຜນງານ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ 1.788 ຕື ້

ກບີ, ໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP 208,12 ຕືກ້ບີ ODA 1.580,00 ຕື ້ ກບີ.

(6). ແຜນດໍາເນນີງານ ພດັທະນາວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິ

276,90 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP 166 ຕືກ້ບີ ODA 110,40 ຕືກ້ບີ.

(7). ແຜນດໍາເນນີງານ ຄົນ້ຄວາ້-ທດົລອງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້253,82

ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP 152 ຕືກ້ບີ ODA 101,20 ຕືກ້ບີ.

(8). ແຜນດໍາເນນີງານ ບໍລກິານ ແລະ ສົ່ ງເສມີກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

161,52 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP 97 ຕືກ້ບີ ODA 64,40 ຕືກ້ບີ.

(9). ແຜນດໍາເນນີງານ ປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ
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138,45 ຕືກ້ບີໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP 83 ຕືກ້ບີ ODA 55,20 ຕືກ້ບີ.

(10). ແຜນດໍາເນນີງານ ພດັທະນາກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາ

ກອນ 115,37 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້ ງບົປະມານ PIP 69 ຕືກ້ບີ ODA 46,00 ຕືກ້ບີ

ສໍາລບັແຫ່ຼງທນຶແມ່ນ: ທນຶງບົປະມານພາຍໃນ 10%, ທນຶຈາກການ

ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ກູຢື້ມ 15%, ທນຶຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 55% ແລະ ທນຶຈາກການ

ປ່ອຍສນິເຊື່ ອທະນາຄານ 20%

ເພື່ ອບນັລຸຕາມແຜນການວາງໄວ ້ ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ບນັດາມາດ

ຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເປັນຕົນ້:

1). ມາດຕະການດາ້ນນະໂຍບາຍ,

2). ມາດຕະການດາ້ນນຕິກິາໍ,

3). ມາດຕະການດາ້ນເຊື່ ອມໂຍງແຜນການ ແລະ ການຮວ່ມມ,ື

4). ມາດຕະການດາ້ນການເງນິ ແລະ ການລງົທນຶ ,

5). ມາດຕະການດາ້ນການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປະສານງານ,

6). ພອ້ມນີຕ້ອ້ງໄດເ້ພີ່ ມການເອາົໃຈໃສ່ມາດຕະການດາ້ນການຕດິຕາມ,

ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ.

1.3 ລກັສະນະສໍາຄນັຂອງໂຄງການ
ຈາກຄວາມໝາຍດັ່ ງກ່າວຂາ້ງຕົນ້ ໂຄງການຈະຕອ້ງມລີກັສະນະສໍາຄນັດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້

1. ໂຄງການຕອ້ງເປັນລະບບົ: ໝາຍເຖງິສິ່ ງໃດໆ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍສ່ວນປະກອບຕັງ້ແຕ່ 2 ສ່ວນຂືນ້

ໄປ ໂດຍສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ ານີມ້ຄີວາມສໍາພນັຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ເພື່ ອເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນຖານະທີ່ ເປັນລະບບົໜຶ່ ງ.

ດັ່ ງນັນ້, ເມື່ ອເກດີຄວາມປ່ຽນແປງຂືນ້ໃນສ່ວນປະກອບໃດໆ ຂອງລະບບົກໍ່ ຈະເກດີປະຕກິລິຍິາຂືນ້ໃນສ່ວນ

ປະກອບອື່ ນທງັລະບບົ

ລະບບົໃນທຸລະກດິມກັແບ່ງອອກເປັນ 2 ລກັສະນະຄ:ື ລະບບົປິດໝາຍເຖງິລະບບົທີ່ ສາມາດຢູ່ໃນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດໂ້ດຍບໍ່ ຕອ້ງສໍາພນັກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼື ປັດໃຈພາຍນອກ ມສີະເພາະຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງ

ສ່ວນປະກອບພາຍໃນຂອງລະບບົນັນ້. ອກີລກັສະນະໜຶ່ ງຄ:ື ລະ ບບົເປິດ ໝາຍເຖງິລະບບົທີ່ ມຄີວາມສໍາ

ພນັກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼື ປັດໃຈພາຍນອກເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການ

ເມອືງ ເປັນຕົນ້. ການເປັນລະບບົເປີດມກັຕອ້ງໄດຮ້ບັປັດໃຈນາໍເຂົາ້ຈາກສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໄດແ້ກ່:

ເງນີ, ຄນົ, ວດັຖຸອຸປະກອບ ແລະ ຂໍມູ້ນຕ່າງໆ. ແລວ້ດໍາເນນີຕາມກາໍມະວທິຂີອງອງົການປ່ຽນສະພາບປັດໃຈ

ນາໍເຂົາ້ເປັນປັດໃຈນາໍອອກຫຼື ທີ່ ເອີນ້ວ່າຜນົຜະລດິເຊັ່ ນ: ໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍປ່ຽນວດັຖຸດບີເປັນຜນົຜະລດິ.

ຮູບທ2ີ. ໂຄງການທີ່ ເປັນລະບບົເປິດ

ປດັໃຈການຜະລິດ ກາໍມະວທີິການ

ຜະລິດ

ຜນົຜະລິດ
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2. ໂຄງການຕອ້ງມຈີດຸປະສງົທີ່ ຊດັເຈນ: ຄຕືອ້ງກາໍນດົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ, ໄລຍະເວລາການດໍາ

ເນນີງານ, ງບົປະມານ ແລະ ຜນົງານທີ່ ຈະໄດຮ້ບັ ເປັນຕົນ້. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງ ການຈະຕອ້ງສອກດຄ່ອງກບັ

ຈດຸປະສງົຂອງໜ່ວຍງານລະດບັສູງ ຫຼື ບໍ່ ຂດັກບັນະໂຍບາຍຂອງອງົ ການການກາໍນດົຈດຸປະສງົຈະຕອ້ງຄໍານງຶ

ເຖງິປັດໃຈທີ່ ສໍາຄນັ3 ປະການໄດແ້ກ່: ຊບັພະຍາ ກອນ, ຄວາມຄາດຫວງັຂອງກຸ່ມບຸກຄນົ ແລະ ສະພາບ

ແວດລອ້ມ. ໂຄງການໜຶ່ ງໆຕອ້ງມຈີດຸ ປະ ສງົຊດັເຈນແລະອາດມຫຼີາຍກວ່າໜຶ່ ງຈດຸປະສງົກໍ່ ໄດ.້

3. ໂຄງການຕອ້ງເປັນເລື່ ອງອານາຄດົ: ໝາຍເຖງິໂຄງການໂດຍສ່ວນລວມເປັນການພຈິາລະນາເຖງິ

ສິ່ ງທີ່ ຍງັບໍ່ ທນັເກດີຂືນ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ ງຜນົປະໂຫຍດຕອບແທນ ຫຼື ຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັຂອງ

ໂຄງການ ແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການເປັນເລື່ ອງຂອງການຄາດຄະເນທີ່ ຕອ້ງໃຊຄ້ວາມ

ແນ່ນອນ ແລະ ໃກຄ້ຽງກບັອານາຄດົ. ດັ່ ງນັນ້, ຜູເ້ຮດັໂຄງການຕອ້ງສະແຫວງຫາຂໍມູ້ນທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດໃ້ຫຫຼ້າ

ຍທີ່ ສຸດ ເພື່ ອນາໍມາໃຊໃ້ນການວາງແຜນ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການຢ່າງມປີະສດິທພິາບ

4. ໂຄງການຕອ້ງປະກອບດວ້ຍກດິຈະກາໍ ຫຼກຸ່ືມກດິຈະກາໍ: ໂດຍຕອ້ງເປັນກດິຈະ ກາໍທີ່ ແຕກຕ່າງ

ຈາກກດິຈະກາໍທີ່ ເຮດັຢູ່ປະຈາໍ ແລະ ກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານັນ້ຕອ້ງລຽງລໍາດບັກນັໄປຕັງ້ແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້ຈນົສີນ້ສຸດ

ໂຄງການໃນລກັສະນະສໍາພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ກດິຈະກາໍໃໝ່ຕອ້ງຖາ້ໃຫກ້ດິຈະກາໍອື່ ນສໍາເລດັເສດັສີ ້

ນກ່ອນຈິ່ ງຈະດໍາເນນີການໄດ.້

ກດິຈະກໍາ ຫຼືກຸ່ມກດິຈະກໍາ ເປັນກດິຈະກາໍເລີມ້ຕົນ້ ເປັນກດິຈະກາໍສຸດທາ້ຍ

ຮູບທີ່ 3. ສະແດງກດິຈະກາໍຊຶ່ ງປະກອບຂືນ້ເປັນໂຄງການ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.
5. ໂຄງການມລີກັສະນະຊົ່ ວຄາວແຕ່ມໄີລຍະດາໍເນນີງານທີ່ ແນ່ນອນ: ໝາຍເຖງິໂຄງການ ທຸກໂຄງ

ການຈະຕອ້ງມກີາໍນດົເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ສີນ້ສຸດຂອງໂຄງການໂດຍບໍ່ ດໍາເນນີຕດິຕໍ່ ໄປຕະ ຫຼອດຕາມໄລຍະເວລາ

ຂອງອງົການ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ໄລຍະເວລາສີນ້ສຸດຂອງໂຄງການອາດຖຕືາມອາຍຸການໃຊງ້ານຂອງເຄື່ ອງຈກັ ຫຼື

ອຸປະກອນທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດຂອງໂຄງການ ຫຼື ໃຊຫຼ້ກັອາຍຸຂອງຜນົຕອບແທນຂອງໂຄງການເຊັ່ ນ: ໂຄງການປູກ

ລໍາໄຍເພື່ ອປອ້ມໂຮງງານເຮດັລໍາໄຍແຫງ້ ແລະ ສົ່ ງອອກໄປຈາໍໜ່າຍຕ່າງປະເທດ. ເມື່ ອຜນົຜະລດິລໍາໄຍມີ

ຈາໍນວນໜອ້ຍບໍ່ ພປໍອ້ມໂຮງງານ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຍກົເລກີການສງັຊືລ້ໍາໄຍແຫງ້ ຫຼື ໂຮງງານເປີດຮາ້ນຮບັຖ່າຍ

ເອກະສານອາດຈະກາໍນດົໄລຍະສີນ້ສຸດຂອງໂຄງການ 3 ປີ ຊຶ່ ງເປັນເວລາທີ່ ເຄື່ ອງຖ່າຍເອກະ ສານໃຫກ້ານບໍ່

ໄດແ້ລວ້.

6. ໂຄງການຕອ້ງມລີກັສະນະເປັນເອກະເທດ: ໝາຍເຖງິ ທຸກໂຄງການຕອ້ງມກີານຕັງ້ຜູຈ້ດັການ, ຜູ ້

A Z

A Z
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ບໍລຫິານໂຄງການຊຶ່ ງໄດຮ້ບັມອບອໍານາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ຈະດໍາເນນີງານໄດຢ່້າງອດິ

ສະລະໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົຂອງໜ່ວຍງານ ຫຼື່ ອງົການ.

7. ໂຄງການຕອ້ງມລີກັສະນະປຽບທຽບກນັໄດ:້ ຄນືາໍໄປປຽບທຽບກບັໂຄງການອື່ ນໄດ ້ ເພາະການ

ດໍາເນນີງານຕາມຈດຸປະສງົຂອງອງົ ການອາດຈະເຮດັໄດຫຼ້າຍແນວທາງຊຶ່ ງແຕ່ລະແນວທາງກໍ່ ສາມາດກາໍນດົ

ຂືນ້ເປັນໂຄງການອກີໄດຈ້ ຶ່ ງຕອ້ງເລອືກໂຄງການໃດເໝາະສມົ ແລະ ໃຊປ້ະໂຫຍດໄດຫຼ້າຍທີ່ ສຸດ ໂດຍການ

ປຽບທຽບຂໍດ້ີ ແລະ ຂໍເ້ສຍແຕ່ລະໂຄງການ. ຊຶ່ ງການປຽບ ທຽບອາດໃຊຫຼ້ກັໃນເລື່ ອງຂອງຜນົຕອບແທນ

ຈາກການລງົທນື, ໄລຍະການຄນືທນື, ອດັຕາຕອບແທນ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕວົໃດຕວົໜຶ່ ງ ຫຼ ື ຫຼາຍຕວົກໍ່  ໄດເ້

ປັນເກນໃນການປຽບທຽບ.

8. ໂຄງການຄວນມລີກັສະນະຮບີດ່ວນ ແລະມຕີົນ້ທນືຕໍ່ າ: ການຈດັເຮດັໂຄງການຕອ້ງເນັນ້ການດໍາ

ເນນີງານໃຫສ້ໍາເລດັພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ສັນ້ທີ່ ສຸດ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊຈ່້າຍໜອ້ຍທີ່ ສຸດ.

9. ໂຄງການເປັນລກັສະນະລເິລີ່ ມ ຫຼື ພດັທະນາງານ: ໂຄງການເປັນງານທີ່ ເກດີຈາກການຄດິລເິລີ່ ມ

ງານຂືນ້ໃໝ່ ຫຼື ເພື່ ອພດັທະນາປັບປຸ່ງງານທີ່ ບໍ່ ມປີະສດິທພິາບໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຍິ່ ງຂືນ້.ເມື່ ອໂຄງການໃດດໍາ

ເນນີງານເປັນຜນົດໜີາ້ພໃໍຈແລວ້ອາດປ່ຽນເປັນງານປະຈາໍກໍ່  ໄດເ້ຊັ່ ນ: ໂຄງການປະຫຍດັການໃຊກ້ະແສ່ໄຟຟາ້

ໃນໜ່ວຍງານ ຊຶ່ ງມຈີດຸປະສງົເພື່ ອໃຫພ້ະນກັ ງານປະຫຍດັການໃຊກ້ະແສ່ໄຟຟາ້ໃນໜ່ວຍງານ ເມື່ ອດໍາເນນີ

ຕາມໂຄງການໄດຜ້ນົດີ ກໍ່ ອາດຖວ່ືາເປັນເລື່ ອງປົກກະຕຊິຶ່ ງຕອ້ງດໍາເນນີການເປັນປະຈາໍ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງບໍ່ ຈາໍເປັນ

ຕອ້ງດໍາເນນີການເປັນໂຄງ ການໃໝ່ໃນຊ່ວງຕໍ່ ໆໄປອກີ.

10. ການດາໍເນນີຂອງໂຄງການຕອ້ງມກຸ່ີມເປົາ້ໝາຍທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ມລີກູຄາ້ຈາໍນວນຫຼາຍພສໍມົຄວນ

ໝາຍເຖງິການດໍາເນນີງານຈະຕອ້ງພຈິາລະນາແລວ້ວ່າສາມາດສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໄດ ້

ຫຼາຍເຊັ່ ນ:ໂຄງການຜະລດິສນີຄາ້ຊະນດິໃໝ່ຈາໍໜ່າຍໃນທອ້ງຕະ ຫຼາດລູກຄາ້ໄດແ້ກ່ປະຊາຊນົ ຫຼື ຜູບ້ໍລໂິພ

ກສີນ້ຄາ້ນັນ້ ຜູຜ້ະລດິຈະຕອ້ງຫາວທິກີານ ຫຼື ເຕກັນກີທີ່ ຈະຄອງໃຈລູກຄາ້ໃຫໄ້ດຈ້າໍນວນຫຼາຍທີ່ ສຸດ ແລະ

ຄອງໃຈໃນໄລຍະເວລານານທີ່ ສຸດ.

11. ໂຄງການມລີກັສະນະເປັນແຫ່ຼງລວບລວມຂໍມ້ນູ ໝາຍເຖງິ ຜູເ້ຮດັໂຄງການຕອ້ງລວບລວມຂໍ ້

ມູນທຸກປະເພດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຈາໍເປັນຕໍ່ ການດໍາເນນີໂຄງການ ເພື່ ອສະແດງໃຫບຸ້ກຄນົພາຍໃນ ແລະ

ພາຍນອກ. ໜ່ວຍງານໄດຮູ້ຖ້ານະ ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອງໂຄງ ການຊຶ່ ງຂໍມູ້ນສໍາຄນັທີ່ ຄວນສະແດງໄດ ້

ແກ່: ຄ່າລງົທນື, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານ, ຄ່າບໍາລຸງຮກັສາຜນົປະໂຫຍດຕອບແທນທງັທາງກງົ ແລະ

ທາງອອ້ມ, ລາຄາຜນົຜະລດິຕາມໂຄງ ການ, ໄລຍະເວລາໂຄງການ / ກດິຈະກາໍ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເຕກັ

ນກີວທິຕ່ີາງໆ. ທີ່ ໃຊໃ້ນການດໍາເນນີກດິຈະກາໍຕາມໂຄງການ.

1.4 ແບບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ
ໂຄງການແບ່ງໄດຫຼ້າຍແບບເຊັ່ ນ: ແບ່ງເປັນໂຄງການທາງເສດຖະກດິ ແລະ ໂຄງການທາງສງັຄມົ ຫຼື

ອາດແບ່ງອກີລກັສະນະໜຶ່ ງ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ແບບຄ:ື ໂຄງການອດິສະຫຼະ ໂຄງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ

ໂຄງການພດັທະນາເປັນພືນ້ທີ່ ຊຶ່ ງແຕ່ລະແບບມລີກັສະນະສໍາ ຄນັດັ່ ງນີ ້ :

1. ໂຄງການອດິສະຫຼະ: ເປັນໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສມົບູນໃນຕວົເອງ ແລະ ສາມາດຈດັທໍາ ແລະ

ບໍລຫິານໄດໂ້ດຍໜ່ວຍງານດຽວຈນົເປັນຜນົສໍາເລດັ.

2. ໂຄງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ: ເປັນໂຄງການຂອງໜ່ວຍງານຫຼາຍໜ່ວຍງານ ທີ່ ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງຊຶ່ ງ
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ກນັ ແລະ ກນັ ແລະຈະຕອ້ງດໍາເນນີງານໃຫສ້ອດຄ່ອງສໍາພນັກນັ, ໂຄງການໃນລກັ

ສະນະນີຈ້ະຕອ້ງນາໍມາປະສານກນັຂືນ້ເປັນແຜນງານ.

3. ໂຄງການພດັທະນາເປັນພືນ້ທີ່ : ເປັນໂຄງການ ທີ່ ຈະຕອ້ງມກີານປະສານກດິຈະກາໍ ຫຼາຍໆດາ້ນ

ເຊັ່ ນ: ໂຄງການພດັທະນາຊາຍຝັງທະເລຕາເວນັອອກ ຕອ້ງມກີານເຮດັໂຄງການຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຮ່ວມ

ງານທຸກໆ ດາ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄວພ້າຍໃຕກ້ານບໍລຫິານງານ ແລະ ວາງແຜນຢ່າງເປັນເອກະເທດ ໂດຍມກີານ

ບງັຄບັບນັຊາ ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອ້ນຂາ້ງອດິສະລະມເີອກະພາບການດໍາເນນີງານຈິ່ ງບນັລຸຜນົສໍາເລດັ.

1.5 ຕວົຢ່າງຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນໂຄງການ
ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈແນວຄດິຂອງໂຄງການໄດຈ້ະແຈງ້ຂືນ້ ໃນຫວົຂໍນ້ ີຈ້ ິ່ ງຍກົຕວົຢ່າງຂອງສິ່ ງທີ່

ເອີນ້ວ່າໂຄງການໃນດາ້ນຕ່າງໆ ແລະ ເຫດຜນົທີ່ ຈດັໃຫສ້ິ່ ງນັນ້ເປັນໂຄງການ.

1. ຕວົຢ່າງຂອງໂຄງການດາ້ນທຸລະກດິເຊັ່ ນ: ໂຄງການສາ້ງໂຮງແຮມ, ໂຄງການເປີດສາຂາໃໝ່ຂອງ

ທະນາຄານພານດິ, ໂຄງການທດັສະນາຈອນຮອບໂລກໃນລາຄາພເິສດ, ໂຄງ ການຜະລດີສນີຄາ້ຊະນດິໃໝ່

ແລະ ອື່ ນໆ.

2. ຕວົຢ່າງຂອງໂຄງການດາ້ນວສິະວະກາໍໂຍທາເຊັ່ ນ: ໂຄງການສາ້ງຂວົ, ໂຄງ ການສາ້ງເຂື່ ອນກັນ້ນໍາ້

, ໂຄງການຕດັຖະໜນົສາຍໃໝ່, ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບນິແຫ່ງຊາດ, ແລະ ອື່ ນໆ.

3. ຕວົຢ່າງໂຄງການດາ້ນການສກຶສາເຊັ່ ນ: ໂຄງການສາ້ງໂຮງຮຽນໃໝ່, ໂຄງການປະເມນີຜນົການ

ຝືກອບົຮມົ ແລະ ອື່ ນໆ.

4. ຕວົຢ່າງໂຄງການດາ້ນການພດັທະນາເຊນັ: ໂຄງການສາ້ງໂຮງໄຟຟາ້ພະລງັງານປະລາມານນູ,

ໂຄງການສາ້ງໂຮງກັ່ ນນໍາ້ມນັໃນພາກຕາເວນັອອກສຽງເໜອື, ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົຮອບດາ້ນ,

ໂຄງການພດັທະນາແມ່ຍງິຊນົນະບດົຍາກຈນົ ແລະ ອື່ ນໆ..

5. ຕວົຢ່າງໂຄງການດາ້ນກະສກິາໍເຊັ່ ນ: ໂຄງການປູກຜກັປອດສານພດິ, ໂຄງການປັບ ປຸງຊວີດິການ

ເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສກິອນຜູລ້ຽ້ງສດັເຂດພູດອຍ, ໂຄງການພດັທະນາປາພືນ້ເມອືງ, ໂຄງການພດັທະນາເຂດ

ພູດອຍ NUDP ແລະ ອື່ ນໆ.

1.6 ປະເພດຂອງໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ
ອງີຕາມດໍາລດັ ເລກທີ່  58/ນຍ ລງົວນັທ ີ22 ພດຶສະພາ 2002, ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ

ຂອງລດັໄດແ້ບ່ງໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັອອກເປັນ 3 ປະເພດດັ່ ງນີ:້

1. ໂຄງການປະເພດ I: ແມ່ນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມມີູນຄ່າລວມເກນີ 50 ຕືກ້ບີຫລ ືຫລາຍ

ກ່ວາ 5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັອາເມລກິາ.

2. ໂຄງການປະເພດ II : ແມ່ນໂຄງການຂະໜາດກາງທີ່ ມມີູນຄ່າລວມລະຫວ່າງ 5 ຫາ 50 ຕືກ້ບີ

ຫລ ືແຕ່ 5 ແສນ ຫາ 5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັອາເມລກິາ.

3.  ໂຄງການປະເພດ III : ແມ່ນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ມມີູນຄ່າລວມບໍ່ ເກນີ 5 ຕືກ້ບີ ຫລ ື 5

ແສນໂດລາສະຫະລດັອາເມລກິາ.
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ບດົທີ 2

ການວາງແຜນໂຄງການ

ຈດຸປະສງົ

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ :

1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງການວາງແຜນໂຄງການໄດ ້

2. ອະທບິາຍຄວາມຈາໍເປັນທີ່ ຕອ້ງມກີານວາງແຜນໂຄງການໄດ ້

3. ອະທບິາຍຂະບວນການວາງແຜນ(ວງົຈອນ)ໂຄງການໄດ)້

4. ອະທບິາຍບດົບາດຂອງນກັວາງແຜນ ແລະ ການວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມໄດ ້

5. ບອກປະເພດຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນສໍາລບັການວາງແຜນໂຄງການໄດ ້

6. ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນໃນການວາງແຜນໂຄງການໄດ ້

7. ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄນົດອ້ຍໂອກາດ ແລະປະເພດແລະສາຍເຫດຂອງການດອ້ຍໂອກາດໄດ ້

8. ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄນົທຸກຍາກ ສາຍເຫດ ແລະ ວທິປັີບປຸງແກໄ້ຂ

9. ອະທບິາຍເຫດຜນົ: ເປັນຫຍງັການວາງແຜນໂຄງການຈຶ່ ງຕອ້ງຄໍານງຶເຖງີບດົບາດຍງິຊາຍ

10. ບອກສິ່ ງທີ່ ຄວນພຈິາລະນາໃນການອອກແບບໂຄງການທີ່ ເອາົໃຈໃສ່ບດົບາດຍງິຊາຍໄດ ້

ເນືອ້ໃນ

2.1 ຄວາມໝາຍຂອງການວາງແຜນໂຄງການ
ການວາງແຜນເປັນຂະບວນການກາໍນດົທາງເລອືກທີ່ ດພີື່ ອດໍາເນນີການໃນອານາຄດົເພື່ ອ ບນັລຸຕາມ

ຈດຸປະສງົທີ່ ຕອ້ງການໂດຍໃຊວ້ທິກີານທີ່ ໃຫປ້ະໂຫຍດສູງສຸດ.ການວາງແຜນໂຄງການ (Project design)

ຈິ່ ງເນັນ້ທີ່ ຈະໃຫກ້ານດໍາເນນີງານ ຕາມໂຄງການບນັລຸຈດຸມຸງ້ໝາຍ ຫຼື ເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບ. ການວາງແຜນໂຄງການຄວນຈະເຮດັໃຫເ້ປັນສິ່ ງທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ມກີານກາໍນດົລໍາດບັຂັນ້ຕອນ

ການດໍາເນນີງານຢ່າງຊດັເຈນວ່າຕອ້ງເຮດັສິ່ ງໃດກ່ອນ ຫຼື ຫຼງັແນວໃດ. ເມື່ ອອ່ານແລວ້ຮູວ່້າໂຄງການນັນ້ຄື

ໂຄງການຫຍງັ, ຈະເຮດັຫຍງັ, ມຈີດຸປະສງົແນວໃດ, ຈະຕອ້ງເຮດັສິ່ ງໃດທີ່ ປະສບົຄວາມສໍາເລດັ, ເຮດັໄດ ້

ດວ້ຍວທິໃີດ. ໃນການດໍາເນນີງານຈະຕອ້ງໃຊຊ້ບັພະຍາກອນເຊັ່ ນ: ຄນົ, ເງນີ, ວດັຖຸ ຫຼສື ິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ. ໃນການປະຕິ ບດັງານຕ່າງໆຫຼາຍໜອ້ຍພຽງໃດ ແລະ ຈະຕອ້ງຮູວ່້າຖາ້ຕອ້ງການເບິ່ ງວ່າໂຄງການ

ນັນ້ປະສບົຄວາມສໍາເລດັບນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຫຼາຍນອ້ຍພຽງໃດ ຈະເບິ່ ງໄດດ້ວ້ຍວທິໃີດ, ເບິ່ ງ

ຈາກຫຍງັ ຫຼື ພຈິາລະນາແນວໃດ, ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີຜູ້ວ້າງແຜນໂຄງການ ຫຼື ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ຈະຕອ້ງພະຍາຍາມ

ກາໍນດົໃຫຊ້ດັເຈນ, ເບິ່ ງເຫນັລໍາດບັຂັນ້ຕອນ, ຄວາມສໍາພນັກ່ອນຫຼງັສາ ມາດເຂົາ້ໃຈໄດໂ້ດຍຕະຫຼອດຈະ

ເຮດັໃຫສ້າມາດນາໍແຜນໄປປະຕບິດັໄດຢ່້າງສະດວກດວ້ຍຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ຊດັເຈນ.

ການວາງແຜນໂຄງການມຂີະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນເຊັ່ ນດຽວກບັຂະບວນການວາງແຜນໂດຍ
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ທົ່ ວໄປກໍ່ ຄ:ື ປະກອບດວ້ຍການກາໍນດົຈດຸປະສງົ, ການລວບລວມ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນ. ການພຈິາລະນາ

ບນັຫາຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ແນວທາງເປັນໄປໄດ ້ ການເລອືກແນວທາງ ຫຼື ວທິກີານທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ແລະ ການ

ກວດສອບ ແລະ ປະເມນີຜນົ.

2.2 ຄວາມຈາໍເປັນໃນການວາງແຜນໂຄງການ
ໂດຍທົ່ ວໄປໂຄງການມກັມາຈາກບນັຫາ (problems) ຫຼື ຄວາມຕອ້ງການ (needs) ເມື່ ອສໍາ

ເລດັໂຄງການແລວ້ ບນັຫາຫຼຄືວາມຕອ້ງການໜາ້ຈະໝດົສີນ້ ຫຼື ເບາົບາງລງົໄປຕາມເປົາ້ໝາຍທລີະບຸໄວເ້ມື່ ອ

ຮູເ້ຖງິສະພາບທີ່ ແທຈ້ງິ ແລະ ລກັສະນະຂອງບນັຫາແລວ້ ວຽກໂຄງ ການຈະເລີ່ ມຈາກການວາງແຜນ

ໂຄງການ, ດໍາເນນີງານຕາມແຜນ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ.

ຮູບທີ່ 4. ຂັນ້ຕອນຂອງການດໍາເນນີງານໂຄງການ

ຮູບນີຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັພາບການປະຕບິດັງານ ແລະ ຄວາມສໍາພນັຂອງການດໍາເນນີງານຕາມໂຄງການ 3

ສ່ວນຄ:ື ວາງແຜນໂຄງການ, ດໍາເນນີຕາມແຜນແລວ້ຈິ່ ງປະເມນີໂຄງການ (ບາງສ່ວນບາງຕອນ) ຜນົທີ່ ໄດຈ້ະ

ເປັນຂໍມູ້ນຢອ້ນກບັ (feed back) ເພື່ ອປັບປຸງແຜນໂຄງການຈນົ ກ່ວາສາມາດເຮດັໃຫໂ້ຄງການບນັລຸເປົາ້ໝ

າຍທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ ດັ່ ງນັນ້, ໃນການປະຕບິດັງານອາດຂຽນໄດເ້ຕມັຮູບແບບໄດດ້ັ່ ງນີ:້

ຂໍມ້ນູຢອ້ນກບັ

ຮູບທີ່ 5. ຂັນ້ຕອນດໍາເນນີງານໂຄງການທີ່ ເຕມັຮູບແບບ

ຮູບນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການປະເມນີມໜີາ້ທປັີບປຸງແຜນໂຄງການສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ ງ ຫຼື ທງັໝດົ

ແລະ ໜາ້ທີ່ ປະເມນີຄວາມສໍາເລດັຂອງໂຄງການ ການວາງແຜນໂຄງການທີ່ ດຈີະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍລາຍ

1. ວາງແຜນໂຄງການ

4. ບນັລຜຸນົຕາມເປ້ົາໝາຍໂຄງການ

2. ດາໍເນນີງານຕາມແຜນ3. ປະເມນີຜນົ

3.ປະເມນີໂຄງການ

(project evaluation)

1. ວາງແຜນໂຄງການ

(project design)

2. ດໍາເນນີຕາມແຜນ

(Implementation)
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ລະອຽດຕ່າງໆ. ວ່າຈະເຮດັຫຍງັແດ່ເຮດັແນວໃດ ແລະ ເຮດັເມື່ ອໃດ, ການປະເມນີຈະຕອ້ງລະບຸໄວໃ້ນ

ລກັສະນະທີ່ ສາມາດປະເມນີໄດ.້ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ມກີານວາງແຜນປະ ກອບດວ້ຍສ່ວນສໍາຄນັຢ່າງໜອ້ຍ 4

ສ່ວນຄ:ື

ຮູບທີ່ 6. ອງົປະກອບຂອງການວາງແຜນໂຄງການ

ການຂຽນໂຄງການມກັຈະເລີ່ ມຈາກ goal ແລວ້ລງົມາ inputs ແຕ່ການວາງແຜນໂຄງການຕອ້ງ

ເລີ່ ມຈາກ input, output, purpose, goal. ການຂຽນແຜນປະຕບິດັງານຕອ້ງມເີຫດມຜີນົ, ມຄີວາມ

ເປັນໄປໄດລ້ະວ່າງວຽກງານກບັເວລາ, ປະລມິານກບັຄຸນນະພາບ, ລາຍລະອຽດຂອງແຜນໂຄງການແຕ່ລະ

ສ່ວນຈາໍເປັນຢ່າງຍິ່ ງທີ່ ຈະຕອ້ງລະບຸໃຫຊ້ດັເຈນວ່າໃຜປະຕບິດັວຽກງານໃດ, ເມື່ ອໃດ, ຜນົທີ່ ໄດຈ້ະນາໍໄປ

ເຮດັຫຍງັທີ່ ໃດ, ແນວໃດ, ເມື່ ອໃດ. ໂດຍກາໍນດົຕາຕະລາງເວລາທຸກຂັນ້ຕອນເຊັ່ ນ: inputs ຄວນລະບຸວ່າ

ຈະຕອ້ງມກີາໍລງັຄນົເທົ່ າໃດ ແບ່ງເປັນຈກັປະເພດ ເລີ່ ມວຽກທີ່ ໃດກບັໃຜໃຊຊ້ບັພະຍາກອນອນັໃດ, ໃຜເປັນ

ຜູດ້ໍາເນນີການ, ມຕີາຕະລາງການເຮດັວຽກແຕ່ລະຂັນ້ຕອນລະບຸໄວແ້ນວໃດ. ເມື່ ອດໍາເນນີງານຕາມແຜນ

ໂຄງການແລວ້ຈະໄດ ້ output ອນັໃດແດ່ ແລະ ປັນໄປຕາມເປົາ້ໝາຍ (targets) ທີ່ ວາງໄວຫຼ້ບືໍ່ . ໃນຂັນ້

ຕອນຕໍ່ ໄປລະບຸຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ (project purpose) ໄດຢ່້າງຊດັເຈນວ່າເມອືສໍາເລດັໂຄງການ

ແລວ້ສະພາບການຈະເປັນແນວໃດ ຈະມສີີ່ ງໃດເປັນເຄື່ ອງຊີບ້ອກວ່າປະສບົຜນົສໍາເລດັ.

• ການວາງແຜນໂຄງການມຄີວາມຈາໍເປັນຕໍ່ ແຜນການປະຕບິດັງານດັ່ ງນີ ້ :

1. ຊ່ວຍໃຫແ້ຜນມຄີວາມຊດັເຈນ ທຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ຮບັຮູບ້ນັຫາຂອງ

ແຜນຮ່ວມກນັ

2. ຊ່ວຍໃຫກ້ານປະຕບິດັຕາມແຜນເປັນໄປຢ່າງມປີະສດິທພິາບແລະຄວບຄຸມງານທງັໝດົ

3. ຊ່ວຍໃຫແ້ຜນມຊີບັພະຍາກອນໃຊຢ່້າງພຽງພໍແລະເໝາະສມົກບັສະພາບງານຕວົຈງິ

4. ຊ່ວຍໃຫແ້ຜນມຄີວາມເປັນໄປໄດສູ້ງ ເພາະມຜູີຮ້ບັຜດິຊອບ ແລະ ເຂົາ້ໃຈໃນການດໍາເນນີງານ

5. ຊ່ວຍລດົຄວາມຂດັແຍ່ງ ກາໍຈດັຄວາມສບັຊອ້ນໃນໜາ້ທີ່ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິ ຊອບຂອງໜ່ວຍ

ງານພາຍໃນອງົກອນ ເພາະແຕ່ລະໜ່ວຍງານມໂີຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍເປັນສະເພາະ.

Goal (ເປົາ້ໝາຍ)

Purpose (ຈດຸປະສງົ)

Output (ຜນົຜະລດິ)

Input (ຕວົປອ້ນ)



16
2.3 ຂະບວນການ (ວງົຈອນ) ວາງແຜນໂຄງການ

ການວາງແຜນໂຄງການຈະຕອ້ງມຂີະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນການປະຕບິດັ ເລີ່ ມ ຕັງ້ແຕ່ຄວາມ

ຄດິທີ່ ຈະມໂີຄງການ, ນາໍໂຄງການໄປປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ຈນົສໍາເລດັໂຄງການ ຈະມລີກັ

ສະເປັນວງົຈອນ ຫຼື ວດັຖະຈກັທີ່ ຕດິຕໍ່ ສບືເນື່ ອງກນັໄປບໍ່ ສີນ້ສຸດ ບາງຄນົຈິ່ ງເອີນ້ວ່າ ວງົຈອນໂຄງການ

(project cycle)

• ຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການ (ວງົຈອນໂຄງການ) ແບ່ງອອກດັ່ ງນີ ້ :

1. ການວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ກາໍນດົໂຄງການ

2. ການຮ່າງໂຄງການ ແລະ ການຈດັກຽມເບືອ້ງຕົນ້

3. ການພຈິາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ

4. ການປະເມນີຄ່າໂຄງການ

5. ການປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ຕດິຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ຄວບຄຸມ

6. ການປະເມນີໂຄງການ

7. ການສໍາເລດັໂຄງການ

ການສີນ້ສຸດໂຄງການ

ການວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ກາໍນດົໂຄງການ

ການປະເມນີໂຄງການ

ການປະຕບິດັຕາມໂຄງການ,

ການຕດິຕາມກວດກາແລະຄວບຄຸມ

ຮູບທີ່ 7. ຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້

ການຮ່າງໂຄງການ ແລະ

ຈດັຕຽມເບືອ້ງຕົນ້

ການພຈິາລະນາຄວາມ

ເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ

ການປະເມນີຄາ່ໂຄງການ
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2.3.1. ການວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ກາໍນດົໂຄງການ (Problem analysis and pro- ject

Identification)

ໝາຍເຖງິການສະແຫວງຫາໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັເລັ່ ງດ່ວນມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ມີ

ຄວາມເໝາະສມົທີ່ ຈະດໍາເນນີການໄດເ້ລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ການເລອືກບນັຫາ ເພື່ ອຕັງ້ໂຄງການ ອາດລະບຸສະພາບໄດ ້

ເປັນ 3 ລກັສະນະຄ:ື

ກ. ບນັຫາຂດັແຍ່ງ ເປັນບນັຫາທີ່ ເກດີຈາກການປະຕບິດັໃນອາດດິ ແຕ່ການປະ ຕບິດັນັນ້

ແຕກຕ່າງໄປຈາກຈດຸປະສງົທີ່ ກາໍນດົຫາກບໍ່ ດໍາເນນີການແກໄ້ຂຈະຕອ້ງມຢູ່ີຕໍ່ ໄປເຊັ່ ນ:ບນັຫາດາ້ນມາດຖານ

ຂອງສນີຄາ້ເປັນຕົນ້.

ຂ. ບນັຫາປອ້ງກນັ ເປັນບນັຫາທີ່ ບໍ່ ເຄຍີມເີກດີຂືນ້ ແຕ່ມແີນວໂນນ້ວ່າຈະເກດີບນັຫາ

ແນ່ນອນຈິ່ ງຕອ້ງຫາວທິປີອ້ງກນັໄວກ່ອນເຊັ່ ນ: ການລດົຕົນ້ທນືການຜະລດິ, ເພື່ ອປອ້ງກນັການຂືນ້ລາຄາສີ ້

ນຄາ້ເປັນຕົນ້.

ຄ. ບນັຫາໃນແງ່ພດັທະນາ ເປັນບນັຫາທີ່ ເກດີຂືນ້ຈາກຄວາມລົມ້ເຫວຂອງການປະຕບິດັ

ວຽກງານໃນອາດດິ ຖາ້ບໍ່ ແກໄ້ຂກໍ່ ມບີນັຫາຕໍ່ ໄປ ໃນອານາຄດົເຊັ່ ນ: ບນັຫາຂດັແຍ່ງບໍ່ ສາມກັຄີ ກນັຂອງ

ພະນກັງານເປັນຕົນ້.

ນອກຈາກນີກ້ານເລີ່ ມໂຄງການອາດມຄີວາມຄດິມາຈາກການສໍາຫຼວດ ແລະ ສກຶສາພາ ວະ

ການຜະລດິ, ເຕກັນກີການຜະລດິ ຕະຫຼາດຜນົຜະລດິທງັໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ ນ: ຈະເກດີການ

ຂາດແຄນຜນົຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານບາງປະເພດ ຫຼື ຈາກການສກຶສາສະເພາະນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ

ແລະ ແຜນພດັທະນາຕ່າງໆ. ຈາກລດັຖະບານ ຫຼຈືາກຄໍາແນະນາໍຜູຊ້ຽ້ວຊານ ຫຼບຸືກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັງານ

ນັນ້ໆເຊັ່ ນ: ນກັທຸລະກດິອາດເລີ່ ມໂຄງການໜຶ່ ງ ຈາກຄວາມຄດິເຫນັ ຫຼື ຂຕໍຊິມົຂອງລູກຄາ້ ຫຼື ຜູຂ້າຍສົ່ ງ ຫຼ ື

ຜູຂ້າຍຍ່ອຍ ຫຼແືມ່ນແຕ່ຂໍມູ້ນຂອງຜູແ້ຂ່ງຂນັ, ການກາໍນດົໂຄງການເປັນການເລອືກວ່າຈະເຮດັຫຍງັ, ເຮດັໄດ ້

ແນວໃດ, ເຮດັເມື່ ອໃດ, ທີ່ ໃດ ແລະ ມຂີະໜາດ ຫຼື ຂອບເຂດດໍາເນນີງານແນວໃດ.

2.3.2 ການຮ່າງໂຄງການ ແລະຈດັກຽມເບືອ້ງຕົນ້ (Project formulation and prefeasibility

study)

ເມື່ ອກາໍນດົບນັຫາຫຼສືະແຫວງຫາໂຄງການໄດແ້ລວ້ ຕອ້ງສກຶສາຫາເຫດ ແລະ ກາໍນດົຈດຸໝ

າຍໃນການແກໄ້ຂບນັຫາລວມທງັຕອ້ງພຈິາລະແນວທາງແກໄ້ຂບນັຫານັນ້ໆ ດວ້ຍສິ່ ງທີ່ ຈະຕອ້ງເຮດັຄ:ື ແປງ

ບນັຫາໃຫເ້ປັນຈດຸປະສງົ, ແປງສາເຫດໃຫເ້ປັນເປົາ້ໝາຍ, ແປງແນວ ທາງແກໄ້ຂບນັຫາໃຫເ້ປັນຜນົງານ ຫຼື

ແປງຂະບວນການແກບ້ນັຫາໃຫເ້ປັນຈດຸປະສງົຂອງໂຄງ ການ ການຈດັກຽມເບືອ້ງຕົນ້ຄກືານລວມລວມ

ແລະ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນເພື່ ອພຈິາລະນາ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ ເພື່ ອໃຊເ້ປັນແນວທາງດໍາເນນີງານ

ແລະ ງບົປະມານ.

2.3.3 ການພຈິາລະນາຄວາມເປັນໄດຂ້ອງໂຄງການ (Feasibility study)

ໝາຍເຖງີການພຈິາລະນາວ່າໂຄງການນັນ້ໆ ມຄີວາມເປັນໄປໄດຫຼ້າຍໜອ້ຍພຽງໃດ ຈະ

ເປັນໂຄງການທີ່ ດຫຼີບືໍ່ ໂຄງການທີ່ ດຄີໂືຄງການທີ່ ສາມາດນາໍໄປປະຕບິດັໄດຈ້ງິ ແລະໃຫຜ້ນົຕອບແທນຄຸມ້ຄ່າ

ຫຼບືນັລຸຈດຸມຸ່ງໝາຍຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ໃນການພຈິາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຈະພຈິາລະ ນາຈາກ

ສິ່ ງຕໍ່ ໄປນີຄ້ ື :

ກ. ແຫ່ຼງເງນີທນືເຊັ່ ນ: ຈາໍນວນເງນີທີ່ ຕອ້ງກູ,້ ໄລຍະເວລາການໃຊຄ້ນື, ອດັຕາ ດອກເບຍ້
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ຫຼື ເງ ື່ອນໄຂການກູຢື້ມ ເປັນຕົນ້.

ຂ. ແຮງງານເຊັ່ ນ: ຈາໍນວນແຮງງານມປີອ້ນໂຄງການຕະຫຼອດ ຫຼບືໍ່ ອດັຕາຄ່າຈາ້ງທີ່ ຈ່າຍ

ເປັນທໍາຫຼບືໍ່

ຄ. ຊບັພະຍາກອນເຊັ່ ນ: ຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນຕົນ້ທນືການຂນົ

ສົ່ ງເປັນຕົນ້.

ງ. ເຕກັນກີວທິກີານເຊັ່ ນ: ຈາໍນວນແລະຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ ອງຈກັມພີຽງພໍຫຼບືໍ່ .

ຈ. ຄວາມນຍິມົຂອງລູກຄາ້ ຫຼື ຜູບ້ໍລໂິພກເຊັ່ ນ: ຄວາມຕອ້ງການປະເພດສນີ ຄາ້ຟຸມເຟືອຍ

ຫຼສືນີຄາ້ທີ່ ຈາໍເປັນແກ່ການຄອງຊບີ ແລະ ຈະຢູ່ໃນຄວາມນຍິມົຂອງລູກຄາ້ເປັນເວລານານເທົ່ າໃດ.

ສ. ຈາໍນວນຄູ່ ແຂ່ງໃນຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດມຫຼີາຍນອ້ຍພຽງໃດ ແລະ

ໃນອານາຄດົຈະມແີນວໂນມ້ແນວໃດ.

2.3.4 ການປະເມນີໂຄງການ (Project appraisal)

ເປັນຂັນ້ຕອນທີ່ ລວມຂໍມູ້ນໂຄງການໃນຮູບແບບລາຍງານການສກຶສາ ຫຼື ໂຄງການທີ່ ສມົ

ບູນ. ເພື່ ອໃຫຜູ້ບ້ງັຄບັບນັຊາ ຫຼເືຈ ົາ້ຂອງເງນີທນືໄດພ້ຈິາລະນາ ແລະ ວເິຄາະເຖງິຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງ

ໂຄງການ ຖາ້ເປັນໂຄງ ການທຸລະກດິເອກະຊນົຈະເນັນ້ດາ້ນເງນີທນຶເປັນສໍາຄນັ, ຖາ້ພຈິາລະນາແລວ້ເຫນັວ່າ

ເປັນໂຄງການທີ່ ເປັນປະໂຫຍດຄຸມ້ຄ່າກບັການລງົທນຶ ກໍ່ ຄງົຈະຮບັອາ ນຸມດັໃຫດ້ໍາເນນີການ ຖາ້ເຫນັວ່າຍງັ

ເປັນຂໍບ້ກົພ່ອງອາດໃຫນ້າໍມາປັບປຸງເພື່ ອນາໍສະເໜໃີໝ່ ແຕ່ຖາ້ເຫນັຂດັແຍ່ງກບັນະໂຍບາຍ ຫຼບືໍ່ ຄຸມ້ກບັການ

ດໍາເນນີງານ ໂຄງການນັນ້ອາດຖກືລະງບັກໍ່ ໄດ.້

2.3.5 ການປະຕບິດັຕາມໂຄງການ ແລະ ການຕດິຕາມກວດສອບ ແລະ ຄວບຄຸມ (Project

Implementation, Direction, Monitroing and Control)

ເປັນການດໍາເນນີໂຄງການ ທີ່ ໄດອ້ານຸມດັແລວ້ໄປປະຕບິດັຕາມແຜນການປະຕິ ບດັງານທີ່

ກາໍນດົໄວເຊັ່ ນ: ການຕດິຕໍ່ ຫາແຫ່ຼງເງນີກູ,້ ການຈດັຫາສະຖານທີ່ , ການຈດັຊືວ້ດັສະດຸອຸປະກອນ ແລະ ວດັຖຸ

ດບີ ເປັນຕົນ້. ແລະ ການຜະລດິສນີຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ຜູຈ້ດັທໍາໂຄງ ການຈະຕອ້ງພະຍາຍາມຄວບຄຸມການ

ປະຕບິດັງານໃຫເ້ປັນໄປຕາມແຜນ ແລະ ຈະຕອ້ງມກີານຕດິຕາມຜນົເພື່ ອໃຫຮູ້ຄ້ວາມກາ້ວໜາ້ໂຄງການເປັນ

ໄລຍະໆ ຖາ້ເກດີມບີນັຫາ ຫຼື ມສີີ່ ງໃດທີ່ ແຕກຕ່າງໄປຈາກແຜນທີ່ ກາໍນດົຈະຕອ້ງມກີານປັບແຜນ ຈນົກ່ວາຈະ

ສາມາດດໍາເນນີການໃຫບ້ນັລຸຜນົສໍາເລດັຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ ໝາຍທີ່ ກາໍນດົ.

2.3.6 ການປະເມນີໂຄງການ (Project Evaluation)

ເປັນວຽກງານທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ປັບປຸງແຜນໂຄງການໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ ງຫຼທືງັໝດົ ແລະ ທໍາໜາ້

ທປີະເມນີຄວາມສໍາເລດັຂອງໂຄງການນັນ້ໆດວ້ຍ.ການປະເມນີຜນົຕອ້ງລະບຸໄວໃ້ນແຜນໂຄງການວ່າຈະປະ

ເມນີຜນົສິ່ ງໃດ, ເມື່ ອໃດ, ດວ້ຍວທິໃີດ ແລະລາຍງານໃຫໃ້ຜຮູ ້ ແລະເມື່ ອໃດ.

2.3.7 ການສາໍເລດັໂຄງການ (Project Completion)

ເປັນການຍຸດຕໂິຄງການເຊິ່ ງຈະປະຕບິດັ ໄດຕ້ໍ່ ເມ ື່ ອ:

ກ. ໂຄງການບນັລຸຈດຸປະສງົ ພາຍຫຼງັຈາກໄດມ້ກີານປະເມນີແລວ້

ຂ. ພາລະກດິຂອງໂຄງການກໍ່ ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດຕໍ່ ໜ່ວຍງານ ຈິ່ ງໂອນພາລະກດິນັນ້ເປັນ

ງານປະຈາໍ.
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2.4 ບດົບາດຂອງນກັວາງແຜນ ແລະ ການວາງແຜນໂຄງການແບບມສ່ີວນຮ່ວມ

2.4.1 ບດົບາດຂອງນກັວາງແຜນໂຄງການ

- ມບີດົບາດໃນການວເິຄາະສະຖານະການຕ່າງໆ (ສະພາບລວມ, ບນັຫາທ່າແຮງ, ປັດ

ໃຈເອືອ້ອໍານວຍ ແລະ ອຸປະສກັຕ່າງໆ).

- ເປັນຜູູລ້ະດມົຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ (ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດ) ເພື່ ອມາຈດັຕັງ້ເປັນແຜນການ.

- ເປັນຜູປ້ະສານກບັໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກໂຄງການ

- ວາງແຜນປະຊຸມ, ນດັໝາຍກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ກະກຽມແຜນການປະຊຸມເພື່ ອການ

ວາງແຜນໂຄງການ

- ເປັນຜູກ້ະກຽມເນືອ້ໃນກອງປະຊຸມເພື່ ອການວາງແຜນ

- ເປັນຜູກ້ະກຽມວດັຖຸອຸປະກອນຮບັໃຊຕ່້າງໆໃນການວາງແຜນ

- ເປັນຜູດ້ໍາເນນີກອງປະຊຸມ/ ເປັນຜູນ້າໍພາກອງປະຊຸມ ເພື່ ອການວາງແຜນໂຄງການ (ກະ

ຕຸນ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສນົທະນາກຸ່ມເພື່ ອການວາງແຜນ)

- ເປັນຜູຮ້ບັເອາົນະໂຍບາຍຈາກຂັນ້ເທິງິຂອງຕນົ ມາວເິຄາະ, ຄດິຄົນ້ ແລວ້ຈຶ່ ງມາກາໍນດົ

ເປົາ້ໝາຍ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນງານໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົແລວ້ຈຶ່ ງຖ່າຍທອດຕໍ່ ເພື່ ອນຮ່ວມງານ.

- ເປັນຜູໃ້ຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຈາໍເປັນໃນການວາງແຜນ

- ເປັນຜູສ້າ້ງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕບິດັ ແລະ ສາ້ງຂໍແ້ນະນາໍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັແຜນປັນຜູຕ້ດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັແຜນ.

2.4.2 ການວາງແຜນໂຄງການແບບມສ່ີວນຮ່ວມ

ການມສ່ີວນຮ່ວມແມ່ນຂະບວນການ ທີ່ ປະຊາຊນົເຂົາ້ມາກ່ຽວຂອ້ງໃນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການ

ພດັທະນາເຂາົເຈ ົາ້ເອງ, ເຂົາ້ມາສກຶສາສະພາບການ ແລະ  ຕດັສນິບນັຫາໃນເລື່ ອງຕໍ່ ໄປນີ:້

- ການຄົນ້ຄວ້າ

- ການວາງແຜນ

- ການປະຕບິດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

- ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ

- ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບ

 ເຫດຜນົທີ່ ຕອ້ງໃຊກ້ານວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມມີ ດັ່ ງນີ:້

- ການມສ່ີວນຮ່ວມເປັນການປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງແຜນແລະເພີ່ ມໂອກາດໃຫກ້ານການປະຕິ

ບດັໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັສູງ

- ເພື່ ອໃຫແ້ຜນຖກືຕອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງທອ້ງຖີ່ ນເປັນຂະບວນການ

ທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີການຮຽນຮູຮ່້ວມກນັ ແລະ ສາ້ງໃຫຊຸ້ມຊນົເປັນເຈົາ້ຂອງກດິຈະກາໍເຂາົເຈ ົາ້ເອງ

- ຊ່ວຍໃຫມ້ສີດິ ແລະປະຊາທປິະໄຕໃນການດໍາລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົຊ່ວຍໃນການລະດມົ

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ
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- ຊ່່ວຍໃຫມ້ກີານສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ມທີາງເລອືກໄດຫຼ້າຍທາງໃນການແກບ້ນັຫາ

2.5 ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງມຂໍີມູ້ນເພື່ ອການວາງແຜນ
ຂໍມູ້ນແມ່ນສິ່ ງຈາໍເປັນທີ່ ສຸຸດສໍາລບັການວາງແຜນ ແລະ ການຕດັສນີໃຈ ເພື່ ອເຮດັກດິຈະກາໍໃດໜຶ່ ງ.

ທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການວາງແຜນລວ້ນແລວ້ແຕ່ຈາໍເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງໃຊຂ້ໍມູ້ນທງັນັນ້, ບໍ່ ວ່າຈະໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ

ກາໍນດົບນັຫາ, ກາໍນດົຈດຸປະສງົ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະ ຕບິດັແຜນການຕ່າງໆ.

2.5.1 ການກາໍນດົຂໍມ້ນູທີ່ ຕອ້ງການ

ກາໍນດົວ່າມຂີໍມູ້ນຫຍງັແດ່ ເພື່ ອຕອ້ງການໃຊໃ້ນການວາງແຜນ. ຖາ້ບໍ່ ມກີານກາໍນດົຊະນດິ

ຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການໄວລ້ວງໜາ້ ຈະເຮດັໃຫກ້ານໃຊເ້ວລາບໍ່ ມປີະສດິທພິາບ, ເຮດັໃຫຂ້ມໍູນທີ່ ເກບັມາເຫຼອື ຫຼື

ບໍ່ ພ.ໍ ໃນຂັນ້ຕອນນີແ້ມ່ນຕອ້ງກາໍນດົເຄື່ ອງມເືພື່ ອໃຫໄ້ດມ້າ ແລະ ຮູຈ້ກັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ຈາໍເປັນກ່ອນຈະລງົມາ

ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ

2.5.2 ຕອ້ງການຂໍມ້ນູຫຼາຍປານໃດ

ບາດກາ້ວທໍາອດິແມ່ນການກາໍນດົຂໍມູ້ນຫຍງັແດ່ທີ່ ຕອ້ງການ ເພື່ ອສາມາດຕອບສະໜອງ

ຕາມຈດຸປະສງົຂອງການວາງແຜນ, ບໍ່ ຄວນອອກໄປເກບັຂໍມູ້ນທີ່ ຄດິວ່າກ່ຽວຂອ້ງກບັສິ່ ງທີ່ ຕນົເອງຢາກໄດ,້

ຕອ້ງພຈິາລະນາຈາໍນວນຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງເກບັເພື່ ອທີ່ ຈະນາໍໃຊຕ້ວົຈງິ ແລະ ຄວນເກນັກາໍຂໍມູ້ນຢ່າງໜອ້ຍສຸດ ໃຫ ້

ພຽງພໍເພື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງການວາງແຜນ.

2.5.3 ຂໍມ້ນູຫຍງັແດ່ທີ່ ຄວນຈະມີ

ຂໍມູ້ນຄວນຈະປະກອບມດີັ່ ງນີ:້

1. ຂໍມູ້ນພູມສາດ, ສະພາບທາງສງັຄມົ, ໂຄງສາ້ງສງັຄມົ, ມລໍະດກົ ແລະ ສາສະໜາ

2. ຄວາມເຊື່ ອ, ການປະຕບິດັທາງວດັທະນະທໍາ, ທດັສະນະຄະຕຂິອງຄນົ ແລະ ກຸ່ມຄນົ

3. ຄຸນນະພາບຊວີດິ, ຄວາມຍຸດຕທໍິາໃນສງັຄມົ

4. ເສດຖະກດິ, ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ການຜະລດິກະສກິາໍ

5. ລະບບົການບໍລກິານທາງສງັຄມົເຊັ່ ນ: ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານສກຶສາ

6. ລະບບົການເມອືງ, ກຸ່ມອງົການຈດັຕັງ້ໃນຊຸມຊນົແລະການກະຈາຍອໍານາດ

7. ຂໍມູ້ນຂ່ານສານ ແລະ ອື່ ນໆ

ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມການເກບັກາໍຂໍມູ້ນຄວນຈະຂືນ້ກບັຈດຸປະສງົ ຂອງການນາໍໃຊຂ້ໍມູ້ນເປັນຫຼກັ

ວ່າຈະເອາົຂໍມູ້ນຫຍງັແດ່ ເພື່ ອຮບັໃຊກ້ດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານັນ້.

2.5.3 ຂໍມ້ນູທາງປະລມິານ ຫຼື ທາງຄຸນນະພາບ

- ຂໍມູ້ນທາງປະລມິານ ແມ່ນຂໍມູ້ນທີ່ ສະແດງອອກໃນລກັສະນະເປັນຕວົເລກ

- ຂໍມູ້ນທາງຄຸນະພາບແມ່ນສະແດງອອກາໍໃນຮູບລກັສະນະການອະທບິາຍເຫດການ

ຕວົຢ່າງຂໍມູ້ນທາງສະຖຕິ ິ(ປະລມິານ)

• ຄຸນນະພາບຊວີດິ

- ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ (ຕໍ່ ການເກດີ 1000)1997 : 65

- ອດັຕາຮຼໜ້ງັສຜູືໃ້ຫຍ່ 1997 : ຍງິ : 50% ; ຊາຍ : 67%

- ການມທີີ່ ດນີກະສກິາໍຕໍ່ ຄວົເຮອືນໂດຍສະເລ່ຍ 1998 : 1 ຮຕ
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• ການບໍລກິານທາງສງັຄມົ

- ອດັຕາສ່ວນຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ມນີໍາ້ປະປາໃຊ1້991:ຢູ່ໃນເຮອືນ:5%,ນອກເຮອືນ

ໜອ້ຍກວ່າ 100 ແມດັ : 30%

- ອດັຕາສ່ວນຈາໍນວນນກັຮຽນປະຖມົເຂົາ້ຮຽນ 1992: ຍງິ: 75%; ຊາຍ 80%.

• ຕວົຢ່າງຂໍມູ້ນທາງຄຸນະພາບ

ການພວົພນັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການຜະລດິ

- “ມກີານແບ່ງງານຕາມແບບດັງ້ເດນີລະຫວ່າງຍງິ ແລະຊາຍໃນວຽກງານກະສກິາໍ,

ວຽກໃນເຮອືນ ແລະ ວຽກອື່ ນໆໃນຊຸມຊນົ. ຈາກການແບ່ງງານນີມ້ນັໄດເ້ຮດັໃຫແ້ມ່ຍງິ (ເດກັຍງິ) ມໂີອກາດ

ໜອ້ຍ ຫຼື ບໍ່ ມເີລຍີໃນການເຂົາ້ເຮ່ວມກດິຈະກາໍໃນການສາ້ງລາຍໄດເ້ສມີ, ຍອ້ນວ່າເຂາົເຈ ົາ້ໃຊເ້ວລາສ່ວນ

ຫຼາຍເຮດັວຽກເຮອືນ ແລະ ບໍ່ ໄດເ້ຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວນໃນການຕດັສນີໃຈໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກນອກ

ເຮອືນ”

- “ ໃນຈາໍນວນ 4 ຄອບຄວົ, ມີ 3 ຄອບຄວົທີ່ ບໍ່ ໄດເ້ຮດັນາຍອ້ນບໍ່ ມຄີວາຍໄຖນາ

ແລະ ອກີຄອບຄວົໜຶ່ ງແມ່ນບໍ່ ມດີນີນາພຽງພໍ”

2.6 ຂັນ້ຕອນໃນການວາງແຜນໂຄງການ
2.6.1 ການກາໍນດົບນັຫາ

ການພຈິາລະນາລາຍລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະປັດໃຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສາຍເຫດຂອງບນັຫາ

ໂດຍຂະບວນການວໄິຈແບບມສ່ີວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍໃຫຄ້ົນ້ພບົບນັຫາໄດດ້ຍີ ິ່ ງຂືນ້. ໂຄງການ ພດັທະນາຕ່າງໆ

ໄດກ້າໍນດົມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ ອຈະແກໄ້ຂບນັຫາເຫຼົ່ ານັນ້. ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ໂຄງການມນັກມໍຊີບັພະຍາ

ກອນທີ່ ຈາໍກດັ, ດັ່ ງນັນ້ຈ ິ່ ງໄດຈ້ດັບຸລມິະສດິ ເພື່ ອຈດັການແກໄ້ຂບນັ ຫາທີ່ ຕົນ້ຕໍ ແລະ ເລັ່ ງດ່ວນກ່ອນໝູ່ .

2.6.2 ການກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ

ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆນັນ້ຈະຕອ້ງມແີຜນປະຕບິດັການວາງແຜນທີ່ ດຈີະຕອ້ງມກີານ

ກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົທີ່ ຊດັເຈນ, ຊຶ່ ງເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົເຫຼົ່ ານັນ້ ຈະເປັນບ່ອນອງີໃນການ

ກາໍນດົກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ທີ່ ຈະຕາມມາ ແລະ ເປັນບ່ອນວດັແທກຄວາມກາ້ວໜາ້, ຜນົສໍາເລດັ ແລະ ຄວາມ

ຫລົມ້ເຫຼວຂອງໂຄງການ.

• ຄວາມໝາຍຂອງເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ

- ເປົາ້ໝາຍແມ່ນສິ່ ງຕອ້ງການຢາກໃຫບ້ນັລຸ, ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ແມ່ນຄວາມຄາດ

ຫວງັທີ່ ຈະໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັໃນໄລຍະຍາວ

- ຈດຸປະສງົ (Objectives) “ຈດຸປະສງົແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຢາກໃຫບ້ນັລຸໃນໄລຍະສັນ້ສໍາ

ລບັແຕ່ລະກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ”

• ຕວົຢ່າງການຂຽນເປົາ້ໝາຍ (Goals)

- ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອືຂອງລາວມອີາຊບີຄງົທີ່

- ເພື່ ອລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈນົຂອງຊາວບາ້ນ, ຊາວບາ້ນມກີານປະກອບອາຊບີທີ່ ໝັນ້

ຄງົ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພໃນຊບີວດິ



22
- ເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮູໜ້ງັສຂືອງເຜົ່ າມ ົງ້ພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

- ເພື່ ອຟືນ້ຟູສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ປອດໄພຂອງແຂວງຜົງ້ສາລີ

• ຕວົຢ່າງການຂຽນຈດຸປະສງົ (Objectives)

- ເພື່ ອລຸດຜ່ອນການຖ່າງປ່າເຮດັໄຮ່ ເປັນການຮກັສາປ່າໄມ ້ ແລະ ດນີໃຫໄ້ດນ້າໍໃຊ ້

ຢ່າງຢືນຍງົໂດຍການສົ່ ງເສມີເຕກັນກີການປູກພດຶເຂດເນນີສູງ

- ເພື່ ອຮບັປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານໃຫພ້ຽງພໍ ກບັຄວາມຕອ້ງການການໂດຍ

ການເພີ່ ມຜນົຜະລດິທາງດາ້ນກະສກິາໍ

- ເພື່ ອຮບັປະກນັສະບຽງອາຫານຢ່າງພຽງພໍໃນຂັນ້ພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງ

ບາ້ນໄດ ້ 100% ເມື່ ອເຖງິປີ 2008

- ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫຊ້າວບາ້ນ ໃນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ,ໂດຍສະເພາະກຸ່ມ

ຊາວບາ້ນທີ່ ມຖີານະທຸກຍາກຈາໍນວນ 200 ຄອບຄວົ ເມື່ ອສນີສຸດປີ 2008

- ເພື່ ອພດັທະນາຄວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫຄ້ະນະອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ

ຄະນະກຸ່ມ ແລະ ພະນກັງານຂອງເມອືງໃຫສ້າມາດວາງແຜນ, ດໍາເນນີການ, ຕດິ ຕາມ ແລະ ບໍລຫິານ

ກດິຈະກາໍໂຄງການໄດຢ່້າງໜອ້ຍ 50 ທ່ານ ເມື່ ອເຖງິປີ 2008

- ເພື່ ອລຸດຜ່ອນ ພາລະການເຮດັວຽກໜກັຂອງແມ່ຍງິ ໃນບາ້ນເປົາ້ໝາຍໃຫລຸ້ດລງົ

ເມື່ ອສີນ້ສຸດໃນປີ 2008

2.6.3 ກາໍນດົຊບັພະຍາກອນ

ໃນໂຄງການພດັທະນາຊຸມຊນົ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທັງ້ນີກ້ໍ່ ເພື່ ອ

ໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍ ແລະຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ. ຊບັພະຍາກອນທີ່ ກ່າວນີແ້ມ່ນລວມມ:ີ ເງນີ, ວດັຖຸອຸປະ

ກອນຮບັໃຊ ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ນໍາ້, ດນີ, ອາກາດ ແລະອື່ ນໆ. ນອກຈາກນັນ້ກໍ່ ຍງັໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຮູ,້ ທກັສະແລະແນວຄວາມຄດິກໍ່ ແມ່ນຊບັພະຍາກອນທີ່ ສໍາຄນັ. ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍຝ່າຍຈະເຮດັໃຫໂ້ຄງການມຊີບັ ພະຍາກອນຫຼາຍຂືນ້.

ໃນການວາງແຜນໂຄງການ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານກາໍນດົຊບັພະຍາກອນ ທີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊໃ້ນ

ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການອອກມາໃຫໝ້ດົເຊັ່ ນ: ພະນກັງານທີ່ ຈະເຮດັໂຄງການ,ບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຊໍານານທີ່

ຈະເປັນທີ່ ປືກສາໂຄງການໄດ,້ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນໃດໜຶ່ ງ, ວດັຖຸອຸປະ ກອນຮບັໃຊ,້ ງບົປະມານ, ແຮງ

ງານ ແລະ ອື່ ນໆ

ເວລາກໍ່ ແມ່ນຊບັພະຍາກອນອກີຊະນດິໜຶ່ ງ, ຊຶ່ ງແຕ່ລະຄນົມເີທົ່ າກນັ: ຊບັພະຍາກອນ ເວ

ລາຈະກ່ຽວຂອ້ງກບັການໃຊເ້ວລາເພື່ ອເຮດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ການວາງແຜນດາ້ນເວລາ, ປະຕທິີ

ນການເຮດັວຽກ ຫຼື ຕາຕະລາງການເຮດັວຽກ ແມ່ນສ່ວນທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນໂຄງການ.

2.6.4 ການວາງແຜນປະຕບິດັ

ການວາງແຜນປະຕບິດັຈະຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິປະເດນັດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້

- ທບົທວນຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການໃຫເ້ປັນທີ່ ຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການຢາກໃຫບ້ນັ

ລຸແມ່ນຫຍງັ?

- ຕດັສນີໃຈແລະຄດັເລອືກກດິຈະກາໍພອ້ມກບັກາໍນດົຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການ
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- ກາໍນດົຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ

- ກາໍນດົຂອບເຂດເວລາສໍາລບັແຕ່ລະກດິຈະກາໍ

- ຂຽນແຜນປະຕບິດັ

2.7 ການວາງແຜນໂຄງການເພື່ ອຄນົດອ້ຍໂອກາດ
ການວາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແມ່ນເພື່ ອຊອກຫາຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການແກໄ້ຂ

ບນັຫາຂອງກຸ່ມຄນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດໃນສງັຄມົ, ບນັຫາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົດອ້ຍໂອກາດໄດຖ້ກື

ເບີ່ ງຂາ້ມຈາກນກັວາງແຜນ ຍອ້ນວ່າກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດ ມບີດົບາດໜອ້ຍຫລາຍ ແລະ ບໍ່ ມອີໍານາດ, ດັ່ ງນັນ້

ຈ ຶ່ ງບໍ່ ມໂີອກາດສະແດງຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ອອກມາ

2.7.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄນົດອ້ຍໂອກາດ

ຄນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ມສີະພາບ ແລະສະຖານະພາບທີ່ ຕໍ່ າກ່ວາຄນົສ່ວນໃຫຍ່

ໃນສງັຄມົ/ຊຸມຊນົ

2.7.2 ປະເພດຂອງກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດ

ການດອ້ຍໂອກາດມຫີລາຍລກັສະນະ ແລະ ມຫີລາຍກຸ່ມຄນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດຊຶ່ ງປະກອບມີ

ດັ່ ງນີ໊:

- ຄນົທຸກຈນົ: ແມ່ນຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດທາງດາ້ນລາຍຮບັຫລກືານເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນ

- ຄນົບໍ່ ມທີີ່ ດນິ: ແມ່ນຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດໃນການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ

- ຄນົຫວ່າງງານ: ແມ່ນຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດໃນການໄດຮ້ບັວຽກເຮດັງານທໍາ

- ຄນົເສຍອງົຄະ: ແມ່ນຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດຍອ້ນວ່າມບີາງສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍພິ ການ ແລະ

ສະພາບຈດິໃຈບໍ່ ປົກກະຕເິໝອືນຄນົທົ່ ວໄປ

- ແມ່ຍງິ: ແມ່ນຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດຍອ້ນວ່າ ມຂີໍຈ້າໍກດັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຊຶ່ ງ

ມໂີອກາດດອ້ຍກວ່າຜູຊ້າຍ

- ເດກັນອ້ຍ: ແມ່ນຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດຍອ້ນວ່າພວກເຂາົບໍ່ ສາມາດຫາລຽ້ງຊບີດວ້ຍຕນົເອງ

, ມຄີວາມອ່ອນແອ ແລະ ຕອ້ງການການເບິ່ ງແຍງພເິສດ

- ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ:ແມ່ນຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດຍອ້ນວ່າພວກເຂາົມອິດິທພິນົໜອ້ຍ, ຢູ່ຫ່າງ

ໄກຄວາມຈະເລນີຄຄືນົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ເຂດດອ້ຍໂອກາດທາງເສດຖະກດິ/ຫ່າງໄກສອກ ຫລກີຂາດໂອກາດ

ໃນການພດັທະນາຄກືນັກບັຄນົທີ່ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກດິອຸດມົສມົບູນ.

2.7.3 ສາຍເຫດຂອງການດອ້ຍໂອກາດ

ເປັນຫຍງັຄນົເຫລົ່ ານັນ້ຈ ຶ່ ງດອ້ຍໂອກາດ ?

- ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ສຸດ ທີ່ ຈະຕອ້ງຊອກຮູວ່້າ ເປັນຫຍງັຄນົເຫລົ່ ານັນ້ຈ ຶ່ ງດອ້ຍ ໂອ

ກາດ

- ຖາ້ເພວກເຮາົຫາກບໍ່ ຮູຈ້ກັສາຍເຫດ ແລະ ບນັຫາທີ່ ແທຈ້ງິແລວ້ຈະເຮດັໃຫບ້ໍ່ ສາມາດ

ຊອກຫາແນວທາງການແກໄ້ຂບນັຫານັນ້ໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງ

• ສາຍເຫດທີ່ ພາໃຫຄ້ນົເຫລົ່ ານັນ້ດອ້ຍໂອກາດມດີັ່ ງນີ ້:
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- ສາຍເຫດມາຈາກປັດໃຈທາງດາ້ນຊວີະສາດ ( Physical factors):

- ຕວົຢ່າງ: ພກິານຍອ້ນສາຍເຫດໃນໂຕ, ເພດ ແລະ ຊບັພະນາກອນທໍາມະຊາດ

• ສາຍເຫດມາຈາກປັດໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ (Economic factors)

- ຕວົຢ່າງ: ການວາງນະໂຍບາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດບໍ່ ເໝາະສມົ

• ສາຍເຫດມາຈາກປັດໃຈທາງດາ້ນສງັຄມົ (social factors)

- ຕວົຢ່າງ: ການນບັຖຕືາມວດັທະນະທໍາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ປະຕບິດັກບັແມ່ຍງິ, ກດີກນັ

ບໍ່ ໃຫມ້ສີດິເຮດັສິ່ ງໃດສິ່ ງນຶ່ ງ

• ສາຍເຫດມາຈາກປັດໃຈທາງດາ້ນການເມອືງ (Political factors)

- ຕວົຢ່າງ: ການຈາໍແນກຕໍ່ ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ

2.7.4 ການວາງແຜນເພື່ ອຄນົທຸກຈນົ

ກ.  ຄນົທຸກຈນົເປັນຄນົແນວໃດ?

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຄວາມທຸກຈນົແມ່ນຖກືວດັແທກດວ້ຍລາຍໄດ ້ ຫຼ ື ການບໍລໂິພກ

ເພື່ ອກາໍນດົຄວາມທຸກຈນົ ສໍາລບັການວາງແຜນ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດກ້າໍນດົຢ່າງ ຊດັເຈນ ກ່ຽວກບັ

ລກັສະນະຂອງຄວາມທຸກຈນົ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະລະດບັຄວາມທຸກຈນົໂດຍໃຊ ້ : ເສັນ້ລະດບັ

ຄວາມທຸກຈນົ

ເສັນ້ລະດບັຄວາມທຸກຈນົ ແມ່ນຖກືກາໍນດົບນົພືນ້ຖານລະດບັລາຍຮບັຫຼື ການບໍລໂິພທີ່

ຈາໍເປັນ ແລະ ພຽງພໍສໍາລບັມາດຕະຖານການດໍາລງົຊວີດິ

ສະຫລຸບແລວ້ຄນົທຸກຈນົແມ່ນຄນົທີ່ ມລີາຍໄດຕ້ໍ່ າຫລມືອີດັຕາການບໍລໂິພກບໍ່ ພຽງພໍການ

ດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານ

ຂ.  ສາຍເຫດຂອງຄວາມທຸກຈນົ

ຄວາມທຸກຈນົມສີາຍເຫດເກດີມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ເຊັ່ ນ: ປັດໃຈ

ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ພູມມສີາດ, ນະໂຍບາຍການພດັທະນາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປັດໃຈທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມອືງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ສາມາດສະຫລຸບໄດວ່້າສາຍເຫດທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມທຸກ

ຈນົມີ 2 ລກັສະນະຄ:ື

ລກັສະນະທີ່ 1: ເກດີຈາກຜນົກະທບົທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ, ຍກົຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ:

ໄພເງນີເຟີ,້ ຄ່າຈາ້ງແຮງງານລຸດລງົ, ການວ່າງງານເພີ່ ມຂືນ້, ຄ່າການບໍລກິານທາງສງັຄມົເພີ່ ມຂືນ້

ລກັສະນະທີ່ 2: ລກັສະນະຄວົເຮອືນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ

- ຄວົເຮອືນແມ່ຍງິເປັນຫວົນາ້ຄອບຄວົ, ທີ່ ບໍ່ ມແີຮງງານພຽງພໍ ແລະ ຂາດການ

ຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຊາວບາ້ນ

- ຄວົເຮອືນທີ່ ບໍ່ ມດີນີພຽງພໍເພື່ ອທໍາການລຽ້ງຊບີ

- ຄວົເຮອືນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ສະພາບພືນ້ທີ່ ທາງພູມສີາດບໍ່ ເໝາະກບັການດໍາລງົຊວີດິ

- ຄວົເຮອືນທີ່ ຖຮືດິຄອງແບບງມົງວຍເກນີໄປ

- ຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືຈາໍແນກຍອ້ນເຫດຜນົທາງດາ້ນຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ

• ສາເຫດອື່ ນໆຂອງຄວາມທຸກຍາກ

- ຍອ້ນບໍ່ ມບ່ີອນທໍາມາຫາກນິ ຫລື ມບ່ີອນຫາກນິບໍ່ ເໝາະສມົພຽງພໍ ບໍ່ ມດີນິ
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ເຮດັສວນ ບໍ່ ມທີນຶຮອນ ເພື່ ອທໍາການລຽ້ງສດັ ທໍາການຜະລດິໄດຮ້ບັຜນົບໍ່ ພໍກຸມ້ກນິຍອ້ນດນິຟາ້ອາກາດບໍ່

ອໍານວຍ ຍອ້ນຂີຄ້າ້ນ ແລະ ບໍ່ ຮູວ້ທິກີານ ຫຼື ເຮດັການຜະລດິບໍ່ ທນັມປີະສດິທຜິນົເທົ່ າທີ່ ຄວນ.

- ຍອ້ນບໍ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ໝັນ້ຄງົ (ມືນ້ ີເ້ຮດັວຽກນີ,້ ມ ືໜ້າ້ເຮດັວຽກໃໝ່)

ແລະ ມລີາຍ ໄດບ້ໍ່ ປົກ ກະຕ.ິ

- ຍອ້ນຄວາມຂີຄ້າ້ນ ຂາດຄວາມອດົທນົດຸໝັ່ ນໃນການທໍາມາຫາກນິ ຫຼື ຍອ້ນ

ບໍ່ ຮູທໍ້າມາຫາກນິ.

ໃນການຊອກຫາສາຍເຫດຂອງຄວາມທຸກຈນົ ພວກເຮາົຕອ້ງຕັງ້ຄໍາຖາມເພື່ ອຫາ

ຄໍາຕອບດັ່ ງຍກົຕວົຢ່າງລຸ່ມນີ:້

- ເປັນຫຍງັຄວົຄອບເລົ່ ານັນ້ຈ ິ່ ງຂາດແຄນທີ່ ດນີ ?

- ເປັຫຍງັຄວົຄນອບເລົ່ ານັນ້ຈ ຶ່ ງມແີມ່ຍງິເປັນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ ?

- ເປັນຫຍງັຊາວບາ້ນຈິ່ ງບໍ່ ມອີາຊບີເສມີ?

ຄ. ວທິກີານປັບປຸງ ເນື່ ອງຈາກຄວາມທຸກຈນົແມ່ນເກດີມາຈາກຫຼາຍສາຍເຫດ,

ດັ່ ງນັນ້ ການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມທຸກຈນົຈິ່ ງບໍ່ ແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ງ່າຍດາຍ ແລະ ສາມາດແກໄ້ຂໄດໃ້ນເວລາອນັ

ສັນ້. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ພວກເຮາົສາມາດໃຊບ້າງມາດຕະການເພື່ ອດໍາເນນີການແກໄ້ຂດັ່ ງຕວົຢ່າງລຸ່ມນີ:້

- ເວລາກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ວາງແຜນງານຫຼໂືຄງການ ຄວນຈະມກີານພຈິາລະ

ນາໃຫຮ້ອບຄອບກ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງມນັ ແລະ ນາໍມາວເິຄາະຢ່າງໄຕ່ຕອງຕອ້ງມກີານສາ້ງແຜນຍຸດທະ

ສາດເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາໃດໜຶ່ ງໂດຍສະເພາະ

- ຖາ້ບໍ່ ສາມາດຈດັການກບັສາຍເຫດຂອງຄວາມທຸກຈນົອນັໜຶ່ ງ, ຄວນຈະມີ

ຄວາມຫາວທິກີານຊ່ວຍເຫຼອືຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແລະ ລະດມົທນືພເິສດເຂົາ້ພະຍາຍາມຊອກ

ຊ່ວຍ

- ຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກພດັທະນາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນກັງານຂັນ້ເມອືງຕອ້ງຊອກ

ຫາໂອກາດເພື່ ອຊ່ວຍໃຫຄ້ນົທຸກເຫຼົ່ ານັນ້ໄດເ້ຂົາ້ໃຈສາຍເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຕກົຢູ່ໃນສະພາບເຊັ່ ນນັນ້, ບອກ

ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຮູສ້ດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໃນການຊອກຫາວທິກີານແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ

ແລະ ມປີະສດິທພິາບ

- ຖາ້ເຫນັວ່ານະໂຍບາຍການພດັທະນາຂອງຊາດ ຍງັບໍ່ ທນັໄດຜ້ນົໃນການແກ ້

ໄຂຄວາມທຸກຈນົ, ຜູທ້ີ່ ນາໍເອາົນະໂຍບາຍນັນ້ໄປຜນັຂະຫຍາຍຄວນຈະມກີານປັບປ່ຽນໃຫແ້ທດເໝາະເທົ່ າທີ່

ຈະເຮດັໄດ ້ ແລະ ມກີານສ່ອງແສງຄນືຕໍ່ ຂັນ້ເທງິເພື່ ອຫາແນວທາງປ່ຽນແປງ.

2.8 ການວາງແຜນໂຄງການແບບມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ເອາົໃຈໃສ່ບດົບດັຍງິ-ຊາຍ

2.8.1 ເຫດຜນົທີ່ ຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ເລື່ ອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນກາໍລງັເປັນທີ່ ຍກົຂືນ້ມາສນົນາຫຼາຍ ໃນໂຄງການພດັທະນາ

ຕ່າງໆ. ຜູທ້ີ່ ເຮດັໂຄງການຄວນຈະນາໍເອາົມາພດັທະນາຍອ້ນວ່າຍງິ ແລະ ຊາຍຕ່າງກໍ່ ມບີດົບາດສໍາຄນັເຊັ່ ນກນັ

ໃນການພດັທະນາດາ້ນຕ່າງໆ. ເມື່ ອເວົາ້ເຖງິບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຕອ້ງໄດເ້ວົາ້ເຖງິສອງເພດໄປພອ້ມກນັ (ບໍ່ ມແີຕ່

ເບິ່ ງເພດໃດເພດໜຶ່ ງ). ສ່ວນຫຼາຍເຂົາ້ໃຈວ່າບດົບາດຍງິ-ຊາຍແມ່ນເປັນເລື່ ອງຂອງແມ່ຍງິຢ່າງດຽວ, ເຊງິ
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ເປັນຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ຜດິ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມເວລາກ່າວເຖງິ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ມນັມຄີວາມຮູສ້ກຶວ່າຕອ້ງໄດ ້

ກ່າວເຖງິເລື່ ອງແມ່ຍງິ ເຫດຜນົຍອ້ນວ່າ ແມ່ຍງິກໍ່ ໄດປ້ະກອບສ່ວນ ແລະ ມບີດົບາດຫຼາຍຢ່າງ ໃນວຽກພດັ

ທະນາແຕ່ຊໍາ້ພດັຍງັດອ້ຍໂອກາດ, ເມື່ ອທຽບໃສ່ກບັເພດຊາຍ ແລະ ໃນສງັຄມົແມ່ນຍງັບໍ່ ທນັມຄີວາມສະເໜີ

ພາບລະ ຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ.

ໃນລດັທະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແມ່ນບໍ່ ມປີະເທດໃດທີ່ ຈະມເີຈດຕະ

ນາຢາກຈາໍແນກແມ່ຍງິ ແລະ ກໍ່ ໄດໃ້ຫສ້ດິແມ່ຍງິຢ່າງເຕມັສ່ວນ, ແຕ່ເວລາໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິແມ່ນຍງັມີ

ການຈາໍແນກຫຼາຍດາ້ນຕໍ່ ແມ່ຍງິ. ດັ່ ງນັນ້, ການເຮດັໂຄງການຕ່າງໆຈະຕອ້ງມລີາຍລະອຽດເພື່ ອເຮດັໃຫຍ້ງິ

ແລະ ຊາຍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເທົ່ າກນັ.

ການຈາໍແນກແມ່ຍງິສ່ວນໜຶ່ ງແມ່ນມາຈາກພືນ້ຖານທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ສງັ ຄມົ ແລະ

ຮດີຄອງປະເພນ.ີ ແມ່ຍງິຖກືຈາໍແນກເພາະວ່າບໍ່ ໄດຮ້ບັການສກືສາສູງເທົ່ າທຽມກບັເພດ ຊາຍ. ມນັແມ່ນ

ຄວາມຈາໍເປັນ ຕອ້ງຍອ້ມຮບັວ່າກ່ອນຈະຄົນ້ຄວາ້ບນັຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ ານັນ້ໄດ,້ ຜູສ້າ້ງໂຄງການຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້

ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້

- ແມ່ຍງິເປັນເພດໜຶ່ ງທີ່ ກວມເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງພນົລະເມອືງ

- ແມ່ຍງິມບີດົບາດຫຼາຍຢ່າງກວ່າຜູຊ້າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ວຽກເຮອືນ, ຕດັຟືນ,

ຕກັນໍາ້, ແຕ່ງ ກນີ ແລະ ອື່ ນໆທີ່ ເປັນວຽກປະຈາໍວນັ

- ແມ່ຍງິມບີດົບາດຫຼາຍດາ້ນໃນການຜະລດິກະສກິາໍ

- ແມ່ຍງິມລີະດບັການສກຶສາຕໍ່ າກວ່າຜູຊ້າຍ

- ແມ່ຍງິບໍ່ ມໂີອກາດໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈ

2.8.2 ການວເິຄາະບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ຈດຸປະສງົຂອງການວເິຄາະກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນເພື່ ອກາໍນດົປະເດນັບດົບາດຍງິ

-ຊາຍຢູ່ໃນໂຄງການວ່າແມ່ຍງິ ແລະ ຊາຍມບີດົ ບາດຕ່າງກນັຄແືນວໃດ, ມກີານແບ່ງງານກນັຄແືນວໃດ, ໃຜ

ເປັນຜູເ້ຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນ. ຕາ ຕະລາງລຸ່ມນີແ້ມ່ນສະແດງຂັນ້ຕອນພືນ້ຖານໃນການວເິຄາະບດົບາດຍງິ-

ຊາຍຂອງໂຄງການ

ຕາຕະລາງທີ່ 1. ການວເິຄາະບດົບາດຍງິ-ຊາຍສໍາລບັການວາງແຜນໂຄງການ

ການປະຕບິດັ ຜນົໄດຮ້ບັ

ສກືສາການແບ່ງງານ

(ໃຜເຮດັຫຍງັ?)

ຮູໄ້ດເ້ຖງິຍງິ-ຊາຍ (ຜູໃ້ຫຍ່, ເດກັນອ້ຍ, ຜູເ້ຖົາ້)

ເຮດັຫຍງັ?, ຢູ່ໃສ່?, ເມື່ ອໃດ?

ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຄວບຄຸຸມ

(ໃຜມຫີຍງັ?)

ໃຜເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຄວບຄຸມຊບັພະຍາກອນ, ການບໍ ລກິານ ແລະ

ການຕດັສນີໃຈ?

ວເິຄາະປັດໃຈ ແລະ ປະຫວດັສາດ

(ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັ ຄມົ ເປັນ

ແນວໃດ?)

ມປັີດໃຈຫຍງັແດ່? (ຍກົຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ພນົລະເມອືງ, ເສດຖະກດິ

, ກດົໝາຍ ແລະ ສະຖາບນັ) ທີ່ ມອີດິທພິນົຕໍ່ ບດົບາດ, ການເຂົາ້

ເຖງິ ແລະ ຄວບຄຸມ ແລະ ພວກມນັຖກືຄວບງາໍໂດຍ

ວດັທະນະທໍາ, ສາດສະ ໜາ ແລະ ທດັສະນະຄະຕຄິແືນວໃດ?
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ຂັນ້ຕອນວເິຄາະວງົຈອນໂຄງການຈະ

ຕອ້ງພຈິາລະນາເຖງິບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ໃນເລື່ ອງໃດແດ່?

ການວາງແຜນໂຄງການ, ການອອກແບບກດິຈະກາໍ, ການ

ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມງານ ແລະ ປະເມນີໂຄງການທີ່ ເອາົໃຈໃສ່

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

2.8.3 ສິ່ ງທີ່ ຄວນພຈິາລະນາໃນການວເິຄາະບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ສໍາລບັການວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີຄວາມທຸກຍາກໃນເບືອ້ງຕົນ້ກ່ອນຈະເລີ່ ມເຮດັ ໂຄງການ

ຜູເ້ກບັກາໍ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນພາກສະໜາມຈະຕອ້ງໃຊຄ້ໍາຖາມລຸ່ມນີ:້

- ແມ່ນໃຜເປັນຜູເ້ປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ? (ຕອ້ງແຍກເພດໃຫເ້ຫນັວ່າມຍີງິ-ຊາຍຈາໍນວນ

ເທົ່ າໃດ)

- ສນົທະນາ ຫຼລືມົກບັກຸ່ມຍງິ-ຊາຍ

- ໄດຄ້ໍານງຶເຖງິແມ່ຍງິແລວ້ບໍ່ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຂະແໜ່ງການ?

- ກາໍນດົແລ່ງລາຍຮບັຂອງຍງິ ແລະ ຊາຍ

- ກາໍນດົອຸປະສກັຕ່າງໆຕໍ່ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິເຊັ່ ນ: ກດົໝາຍ, ວດັທະນະ

ທໍາ ແລະ ສາດສະໜາ

- ຜູປ້ະຕບິດັໂຄງການມຄີວາມສາມາດໃນການຊກັຊວນເອາົແມ່ຍງິເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມ

ແລະ ສາ້ງກດິຈະກາໍທີ່ ມປີະໂຫຍດຕໍ່ ແມ່ຍງິ ຫຼ ືບໍ່

2.8.4 ສິ່ ງທີ່ ຄວນພຈິາລະນາໃນເວລາອອກແບບໂຄງການ

• ໃຊວ້ທິແີບບມສ່ີວນຮ່ວມ

- ໄດນ້າໍເອາົຜູຊ້າຍ-ແມ່ຍງິເຊົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະປະຕິ ບດັໂຄງ

ການໃນຈາໍນວນທີ່ ປຽບທຽບກນັໄດແ້ລວ້ບ?ໍ

- ໄດປື້ກສາກບັຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິຢ່າງສະເໝກີນັແລວ້ບ?ໍ

• ການວເິຄາະບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

- ໄດກ້າໍນດົຄວາມຕອ້ງການຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍໄປພອ້ມກນັແລວ້ບ?ໍ

- ໄດຊ້ອກຮູປັ້ດໃຈຕ່າງເຊັ່ ນ: ວດັທະນະທໍາ, ສງັຄມົ, ສາດສະໜາ ແລະ ອື່ ນໆທີ່ ເປັນ

ອຸປະສກັຕໍ່ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິແລວ້ບໍ?

- ໄດສ້າ້ງມາດຕະການເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ຈາໍກດັອຸປະສກັເຫຼົ່ ານັນ້ແລວ້ຫຼບືໍ່ ?

- ໄດປື້ກສາກບັກຸ່ມແມ່ຍງິ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ແມ່ຍງິແລວ້ບ?ໍ

- ແມ່ຍງິຈະຮບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົຈາກກດິຈະກາໍໂຄງການບ?ໍ

• ການອອກແບບໂຄງການ

- ຂໍມູ້ນດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍຈະສາມາດນາໍໃຊເ້ຂົາ້ທຸກຂັນ້ຕອນຂອງວງົຈອໂຄງການ

ແລວ້ບ?ໍ

- ການອອກແບບໂຄງການໄດກ້ວມເອາົຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ເນັນ້ໃສ່ເພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ມ່ຍງິໄດເ້ຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການບ?ໍ

- ໄດຈ້ດັສນັງບົປະມານເພື່ ອສົ່ ງເສມີກດິຈະກາໍສະເພາະແມ່ຍງິແລວ້ບໍ ?
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• ການຕດິຕາມໂຄງການ

- ມຕີວົບົ່ ງຊເີພື່ ອວດັແທກຄວາມກາ້ວໜາ້ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍແລວ້ບໍ?

- ໄດສ້າ້ງຕວົບົ່ ງຊເີພື່ ອກາໍນດົຜນົປະໂຫຍດຂອງຍງິ-ຊາຍແລວ້ບ?ໍ

- ໄດເ້ກບັກາໍຂມໍູນແບບແຍກເພດ ເພື່ ອຕດິຕາມຜນົກະທບົຂອງໂຄງການແລວ້ບ?ໍ

- ການເຂົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິໃນການວາງແຜນໂຄງການ

- ການເຂົາ້ເຖງິແມ່ຍງິໃນດາ້ນທີ່ ດນິ, ນໍາ້, ອາຫານ,ການບໍລກິານດາ້ນການສກືສາ

ແລະ ສຸກຂະພາບ

- ສດັສ່ວນການແບ່ງປັນຊບັພະຍາກອນໃຫຍ້ງິ ແລະ ຊາຍເທົ່ າທຽມກນັ ຫລື ບໍ່ ?

- ການສາ້ງອາຊບີໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ

- ອດັຕາການເພີ່ ມຂອງແຮງງານທີ່ ເປັນແມ່ຍງິ

- ອດັຕາການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງແມ່ຍງິໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ ສາມາດຕດັສນີໃຈ

- ການສາ້ງກດິຈະກາໍທີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົໃສ່ແມ່ຍງິ

- ການເພີ່ ມຂອງເງນີທນືທີ່ ໃຊສ້ໍາລບັກດິຈະກາໍສໍາລບັແມ່ຍງິ

- ການສົ່ ງເສມີເຕກັໂນໂລຊເີປັນການລດົຜ່ອນແຮງງານຂອງແມ່ຍງິ

- ຜນົກະທບົຕໍ່ ຄວາມເທົ່ າທຽມກນັທາງດາ້ນການເມອືງລະຫວ່າງຍງິ ແລະ ຊາຍ

- ການປອ້ງກນັການທໍາຮາ້ຍ ແລະ ໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຂອງຜູຊ້າຍ

- ການໃຫກ້ານສກືສາ ແລະ ໂອກາດໃນການຝຶກອບົຮມົຂອງແມ່ຍງິ

- ການລຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ ເທົ່ າກນັໃນທຸກດາ້ນລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ
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ບດົທີ 3

ເຕກັນກິ ແລະ ວທິກີານຂຽນໂຄງການ

ຈດຸປະສງົ

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ :

1. ບອກລກັສະນະຂອງໂຄງການທີ່ ດໄີດ ້

2. ບອກໂຄງຮ່າງໃນການຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົ

3. ບອກຂໍດ້ ີແລະ ຂໍເ້ສຍຂອງການຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົໄດ ້

4. ສາມາດຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົໄດ ້

5. ບອກແນວຄວາມຄດິສໍາຄນັຂອງການຂຽນໂຄງການແບບ Log Frameໄດ ້

6. ອະທບິາຍລກັສະນະຄວາມສໍາພນັຂອງອງົປະກອບໃນຕາຕະລາງ Log Frame ທງັໃນ

ທາງນອນ ແລະ ທາງຕັງ້ໄດ ້

7. ບອກຂໍດ້ ີແລະ ຂໍເ້ສຍຂອງການຂຽນໂຄງການແບບ Log Frame ໄດ ້

8. ສາມາດຂຽນໂຄງການແບບ Log Frame ແລະ ແບບ PCAP ໄດ ້

ເນືອ້ໃນ

3.1 ລກັສະນະຂອງໂຄງການທີ່ ດີ
ໂຄງການເປັນສິ່ ງທີ່ ສາ້ງຂືນ້ ເພື່ ອໃຫກ້ານດໍາເນນີງານຂອງອງົການບນັລຸເຖງິເປົາ້ໝາຍຢ່າງມປີະສດິທິ

ພາບ, ຫາກໂຄງການທີ່ ຈະສາ້ງຂືນ້ເປັນໂຄງການທີ່ ດີ ຍ່ອມໝາຍເຖງິປະສດິທພິາບຂອງການດໍາເນນີງານ ແລະ

ຜນົຕອບແທນທິ່ ອງົການ ຫຼື ໜ່ວຍງານຈະໄດຮ້ບັຢ່າງຄຸມ້ຄ່າ ອນັຈະນາໍມາສູ່ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງໜ່ວຍງານ

ໃນທີ່ ສຸດ.

ໂຄງການທີ່ ດຄີວນມລີກັສະນະດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ ້ :

1. ເປັນໂຄງການທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍມຂີໍມູ້ນຖກືຕອ້ງສມົບູນສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ

ຂອງປະຊາຊນົ

2. ລູດຜ່ອນການຂຶນ້ກບັການຈດັການ ແລະ ເສດຖະກດິຈາກຕ່າງປະເທດ

3. ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເທກັໂນໂລຊທີີ່ ເໝາະສມົ

4. ໃຊພ້ະນກງານທອ້ງຖິ່ ນຫລາຍກ່ວາຜູຊ່້ຽວຊານຈາກພາຍນອກ

5. ມກີານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫທ້ອ້ງຖິ່ ນຫລຜູືເ້ຮດັໂຄງການໃຫສ້າມາດຄຸມ້ຄອງໂຄງການ

ຕໍ່ ໄປໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ

6. ມສ່ີວນຮ່ວມຈາກປະຊາຊນົ, ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ໃນທຸກ
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ຂັນ້ຕອນຂອງການເຮດັໂຄງການ.

7. ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ ້ ແລະ ເໝາະສມົຕາມຄວາມຈາໍເປັນ

8. ສາມາດປະຫຍດັເວລາ, ຄນົ, ງບົປະມານ ແລະ ອຸປະກອນ

9. ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດດ້ີ

10. ຕອ້ງປະຕບິດັໄດ ້ ແລະ ວເິຄາະໄດ ້

11. ມເີວລາພຽງພໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕະບດັເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍ

12. ເໝາະສມົກບັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງຂັນ້ເທງີ

3.2 ຂໍແ້ນະນາໍ ໃນການຂຽນເອກະສານໂຄງການເພື່ ອຂໍທນຶຊ່ວຍເຫລອື

• ຕອ້ງມຈີດຸຂາຍທີ່ ດີ

ພວກເຮາົຕອ້ງເຂົາ້ໃຈວ່າ ເຈ ົາ້ຂອງທນຶ ຫລ ືຜູໃ້ຫທ້ນຶໄດຮ້ບັການຮອ້ງຂໍ ຈາກຜູສ້ະ

ມກັຊງິເອາົທນຶເປັນຈາໍນວນຫລາຍພນັໂຄງການຕໍ່ ປີ, ແຕ່ທນຶພດັມຈີາໍກດັ ສະນັນ້ເຮດັແນວໃດຈຶ່ ງຈະເຮດັໃຫ ້

ຜູໃ້ຫທ້ນຶໃຫຄ້ວາມສນົໃຈ ແລະ ເຫນັວ່າໂຄງການຂອງທ່ານມຄີວາມສໍາຄນັ, ຕອ້ງພະ ຍາຍາມບອກຜູໃ້ຫ ້

ທນຶວ່າເປັນຫຍງັໂຄງການຂອງທ່ານຈຶ່ ງສໍາຄນັ, ຫາກບໍ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ບອກວ່າທ່ານຈະເຮດັຫຍງັເສຍີໆ.

ຕອ້ງພຈິາລະນາບາງຈດຸໃນການຂຽນໂຄງການດັ່ ງນີ:້

1. ບນັຫາ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນ

- ຕອ້ງມເີຫດຜນົພຽງພໍຢ່າງເປັນລະບບົ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຈາໍເປັນແລະຄວາມ

ຕອ້ງການອະທບິາຍຊີແ້ຈງໃຫເ້ຫນັວ່າໂຄງການມຄີວາມສໍາຄນັຈາໍເປັນຄວນຈະໄດຮ້ບັການອານຸມດັ ແລະ ໄດ ້

ຮບັການສະນບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ.

- ລກັສະນະຂອງບນັຫານັນ້ເປັນແນວໃດ?

- ບນັຫານັນ້ແຜ່ຂະຫຍານຄແືນວໃດ?

- ເປັນຫຍງັບນັຫານັນ້ຈ ຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງແກໄ້ຂ?

- ຕອ້ງພະຍາມສະແດງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງທນຶເຫນັວ່າຖາ້ບນັຫານັນ້ບໍ່ ຖກືແກໄ້ຂມນັຈະ

ເປັນຜນົສະທອ້ນເຖງີບນັຫາອື່ ນຫລເືປັນຜນົກະທບົໄລຍະຍາວແນວໃດ?

- ຕອ້ງພະຍາຍາມສະແດງບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄນົດອ້ຍໂອກາດຈະແມ່ນຮູບການ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຫລ ືທາງອອ້ມກໍ່ ແລວ້ແຕ່

- ຕອ້ງສະແດງວທິແີກໄ້ຂບນັຫາຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ເປັນໄປໄດຈ້ງິ

2. ເອກະສານສະເໜໂີຄງການ

- ນາໍສະເໜໃີຫຈ້ະແຈງ້ວ່າຈະເຮດັຫຍງັແດ່ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫານັນ້?

- ຈະຮບັປະກນັວ່າໂຄງການໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັຄແືນວໃດ?
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- ຈະວດັແທກຜນົສໍາເລດັນັນ້ຄແືນວໃດ?

3.  ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົໃນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ

- ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການເຮດັວຽກຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ

- ຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າໂຄງການຂອງທ່ານແມ່ນໃຊງ້ບົປະມານຢ່າງມປີະສດິທິ ພາບ ແລະ

ປະສດິທຜິນົ

- ສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຢ່າງຊດັເຈນ

4. ປະເດນັອື່ ນໆ

- ວາງແຜນຮ່ວມກບັຜູທ້ີ່ ຈະໄດຮ້ບັໂຄງການແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ

- ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຈະເຮດັແນວໃດໂຄງການຈຶ່ ງມຄີວາມຍນືຍງົ

- ປະສານງານກບັອງົກອນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ອື່ ນໆ

- ແຫລ່ງທນຶທົ່ ວໄປມກັຈະມແີບບຟອມຂອງຕນົເອງ ດັ່ ງນັນ້ຖາ້ສາມາດຂແໍບບຟອມຈາກແຫລ່ງ

ທນຶໄດຈ້ະເປັນປະໄຫຍດຕໍ່ ການຂຽນໂຄງການເປັນຢ່າງຍິ່ ງ

- ຄວນຊອກຮູວ່້າແຫລ່ງທນຶເຂາົເຈ ົາ້ພຈິາລະນາເພື່ ອອະນຸມດັໂຄງການແນວໃດ? ເຂາົ ເຈ ົາ້ມກັ

ແລະ ສນົໃນເລືອ້ງໃດ?

5. ບາດກາ້ວສາໍຄນັໃນການຂຽນໂຄງການ

ການຂຽນໂຄງການທີ່ ດີ ແລະ ຢາກໃຫເ້ຈົາ້ຂອງທນຶທນຶສນົໃຈມຂີັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້

- ຂຽນແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັໂຄງການໂດຍຫຍໍ ້

- ກາໍນດົແຫລ່ງທນຶທີ່ ອາດຈະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ

- ພະຍາຍາມທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈວ່າຈະເຮດັແນວໃດໃຫເ້ຈົາ້ຂອງທນຶສນົໃຈ

ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຮູບແບບການຂຽນໂຄງການມດີັ່ ງນີ:້

1). ຊື່ ຂອງໂຄງການກະທດັລດັ, ເປັນທີ່ ຈບັໃຈ ແລະ ເໝາະສມົແລວ້ບໍ່ ?

2). ຂຽນບນັຫາ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນໃຫດ້ີ

3). ຕອ້ງເຮດັໃຫຕ້ອນທໍາອດິຂອງເອກະສານສາ້ງຄວາມສນົໃຈໃຫຜູ້ອ່້ານສນົໃຈຢາກ

ອ່ານຕອນຕໍ່ ໄປ

4). ການຂຽນຕອ້ງໃຫອ່້ານງ່າຍ, ບໍ່ ໃຊຄ້ໍາສບັທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ສບັສນົ

5). ຄວາມຍາວຂອງເອກະສານ ມຄີວາມເໝາະສມົແລວ້ບໍ່  ? ມນັບນັຈເຸນືອ້ໃນສໍາຄນັຕ່າງໆ

ແລວ້ບໍ່ ?

6). ການຈດັໜາ້ ແລະ ຕກົແຕ່ງເອກະສານມຄີວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ສວຍງາມເປັນຕາຢາກ

ອ່ານແລວ້ບໍ່  ?

6. ການສື່ ສານກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ
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ປະກອບດວ້ຍ:

ກ. ການຕດິຕໍ່ ສ່ວນຕວົ

ຂ. ເຄຍີຕດິຕໍ່ ພວົພນັກນັມາກ່ອນ

ຄ. ຊອກຮູສ້ິ່ ງທີ່ ເຈ ົາ້ຂອງທນຶສນົໃຈ

ງ. ເຮດັຕາມຂໍແ້ນະນາໍຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ

ຈ. ຄວາມສາມາດຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ

ສ. ເຫດຜນົ

ຊ. ເຮດັຕາມ

ຍ. ການລາຍງານ

3.3 ການຂຽນໂຄງການ
ການປະຕບິດັງານທຸກຢ່າງ ຈະຕອ້ງມກີານຂຽນໂຄງການຂືນ້ ເພາະໂຄງການຈະເຮດັໃຫເ້ຫນັແນວ

ທາງໃນການດໍາເນນີງານໂດຍບຸກຄນົ ຫຼື ກຸ່ມບຸກຄນົມຄີວາມຕັງ້ໜາ້ຈະເຮດັຫຼປືະຕບິດັງານນັນ້ຢ່າງຊດັເຈນ

ແລະ ເປັນຂັນ້ຕອນ. ການຂຽນໂຄງການມຫຼີາຍລກັສະນະ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບໃນໜງັສນືີ ້ ຈາໍແນກອອກ

ເປັນ 2 ລກັສະນະຄື ການຂຽນໂຄງການແບບດັງ້ເດມີ ຫຼກືານຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົ

(Conventional Method) ເຊິ່ ງການຂຽນໂຄງການແບບນີໄ້ດປ້ະຕບິດັກນັມານານແລວ້ ແລະ ຍງັເປັນທີ່

ນຍິມົຂຽນມາຈນົເຖງີປະຈບຸນັນີ ້ ແນວໃດກໍ່ ຕາມປະຈບຸນັ ການຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົໄດຮ້ບັການ

ປັບປຸງຈາກນກັວຊິາການທາງດາ້ນການວາງແຜນສະເໝີ ເຖງິຂໍຈ້າໍກດັທີ່ ສໍາຄນັຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ ນ: ລກັສະນະຂອງ

ໂຄງການມຄີວາມຍາວເກນີຄວາມຈາໍເປັນ, ເນັນ້ປະລມິານຫຼາຍກວ່າຄຸນນະພາບ ເຮດັໃຫຜູ້ຂ້ຽນໂຄງການ

ພະຍາ ຍາມຕັງ້ຈດຸປະສງົໄວຢ່້າງສູງສົ່ ງ ແຕ່ໃນທາງປະຕບິດັບໍ່ ສາມາດຈະດໍາເນນີງານໃຫບ້ນັລຸຕາມຈດຸ ປະສງົ

ທງັໝດົ ຜນົທີ່ ຕາມມາຄບືໍ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມປະຢັດຢ່າງແທຈ້ງິ ຜນົຂອງງານມກັຂາດປະ ສດິທພິາບ ແລະ

ການພຈິາລະນາເຫນັວ່າໂຄງການມກັພຈິາລະນາເປັນລກັສະນະລາຍການ (Item Analysis) ໂດຍບໍ່ ຄໍານງຶ

ເຖງິລະບບົທງັໝດົເຊັ່ ນ: ຕດັງບົປະມານໃນການສາ້ງຕກື ແຕ່ໃຫວ້ທິະຍາໄລຮບັນກັສກຶສາເພີມ້ຂືນ້ ຫຼ ື ຕດັ

ຈາໍນວນບຸກຄະລາກອນ ຜູປ້ະຕບິດັງານແຕ່ອະນຸ ຍາດໃຫຍຸ້ບໜ່ວຍງານ.

ໂດຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວແລວ້ ນກັວຊິາການທາງດາ້ນການວາງແຜນຈຶ່ ງໄດສ້ະເໜແີນວຄດິໃນການຂຽນ

ໂຄງການແບບໃໝ່ເອີນ້ວ່າ ການຂຽນໂຄງການແບບເຫດຜນົສໍາພນັ ຫຼື ການຈດັທໍາໂຄງການແບບເຫດຜນົຕກັ

ກະວທິະຍາ (Logical Framework Method) ຊຶ່ ງເປັນວທິກີານຂຽນໂຄງການໃດໂຄງການໜຶ່ ງ ທີ່ ມ ີ

ສາລະທີ່ ສະຫຸຼບໄດພ້າຍໃນຕາຕະລາງ 16 ຕາຕະລາງ (ຕາຕະລາງໃນແນວນອນ 4 ແຖວໆລະ 4 ຫອ້ງ ແລະ

ຕາຕະລາງໃນແຖວຕັງ້ 4 ແຖວໆ ລະ 4 ຫອ້ງ) ໂດຍໃຫສ້າລະທີ່ ບນັຈໃຸນຕາຕະລາງທາງແນວນອນ ແລະ

ແນວຕັງ້ມຄີວາມສໍາພນັກນັຢ່າງມເີຫດຜນົໃນທາງຕກັກະວທິະຍາ.

3.4 ການຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົ (Conventional Method)
ໂຄງການອາດຂຽນຂືນ້ໂດຍບຸກຄນົ ຫຼື ກຸ່ມບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫເ້ປັນຜູຂ້ຽນໂຄງ ການ ຊຶ່ ງ

ຕອ້ງໃຊຂ້ໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັການຕຽມ ຫຼື ວເິຄາະໂດຍບຸກຄນົອກີກຸ່ມໜຶ່ ງ ເມື່ ອໄດຂ້ຽນໂຄງ ການສໍາເລດັຮຽບ

ຮອ້ຍແລວ້ກໍ່ ອາດຕອ້ງມອບໃຫກຸ່້ມບຸກຄນົອກີກຸ່ມໜຶ່ ງໄປດໍາເນນີງານ ໂດຍກຸ່ມທີ່ ຂຽນບໍ່ ຕອ້ງກ່ຽວຂອ້ງອກີ
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ເລຍີກໍ່ ໄດ ້ ຫຼ ື ກຸ່ມບຸກຄນົກຸ່ມທີ່ ກ່າວມາແລວ້ນີອ້າດໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫເ້ປັນຜູນ້າໍໂຄງການໄປໃຊ ້ ຫຼື ໄປ

ປະຕບິດັກໍ່ ໄດ ້ ທງັນີອ້າດຂືນ້ຢູ່ກບັປັດໃຈຫຼາຍປະການເຊັ່ ນ: ຂະໜາດ ແລະ ຊະນດິຂອງໂຄງການ,

ລກັສະນະຂອງໂຄງການ ແລະ ອື່ ນໆເປັນຕົນ້. ແນວໃດກໍ່ ຕາມບໍ່ ວ່າໂຄງການຈະມຂີະໜາດເຊັ່ ນໃດຍ່ອມຕອ້ງ

ມຮູີບແບບ (form) ຫຼໂືຄງສາ້ງ (structure) ໃນການຂຽນດັ່ ງນີ:້

1. ຊື່ ໂຄງການ………………………...……………………………...………...……….

2. ຫຼກັການ ແລະເຫດຜນົ………………...…………………………..…………………

3. ຈດຸປະສງົ……………………………………………………………….…………..

4. ເປົາ້ໝາຍ…………………………………………..……………….………………

5. ທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ……………………………………………………………………

6. ວທິກີານດໍາເນນີງານ……………………..……………………………………………

7. ໄລຍະເວລາການດໍາເນນີງານ……………………...…………………………..………..

8. ງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງໃຊ…້…………………………………………...

9. ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ………………...…………………………………...………...

10. ຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ………………...…………………………………...…………

11. ການປະເມນີໂຄງການ……...………………………………………………………….

12. ປະຕທິນີປະຕບິດັງານ……..…………………………………………………………..

ລາຍລະອຽດຂອງຮູບແບບ ຫຼື ໂຄງສາ້ງອາດແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມລກັສະນະ ຫຼ ື ປະເພດຂອງ

ໂຄງການ ໂຄງການບາງໂຄງການມລີາຍລະອຽດຫຼາຍ ບາງໂຄງການມລີາຍລະອຽດນອ້ຍ ທງັນີແ້ລວ້ແຕ່ຜູ ້

ຂຽນໂຄງການຈະພະຍາຍາມຈດັທໍາຂືນ້ ຫຼ ື ຍດຶຖໂືດຍມຸ່ງຫວງັໃຫຜູ້ອ່້ານໂຄງການ ຫຼື ປະຕບິດັໂຄງການມີ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈໂດຍງ່າຍທີ່ ສຸດ ການຂຽນໂຄງການໂດຍມລີກັ ສະນະທີ່ ມລີາຍອຽດ ແລະ ຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວ

ໂດຍມຄີວາມຍາວຫຼາຍໜາ້ເຈຍ້.

ເພື່ ອຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນຂະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຂຽນໂຄງການແບບປະເພດນນີ ິ ຍມົໂດຍ

ລາຍລະອຽດຂອໍະທບິາຍພອ້ມຍກົຕວົຢ່າງປະກອບໃນແຕ່ລະຫວົຂໍຂ້ອງຮູບແບບ ຫຼໂືຄງສາ້ງຂອງການຂຽນ

ໂຄງການດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້

1. ຊື່ ໂຄງການ

ຊື່ ໂຄງການຈະຕອ້ງມຄີວາມຊດັເຈນ ເໝາະສມົ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈງົ ເປັນທີ່ ເຂົາ້ໃຈ ໂດຍ

ງ່າຍແກ່ຜູນ້າໍໂຄງການໄປໃຊ ້ ຫຼື ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ. ຊື່ ໂຄງການຈະບອກໃຫຮູ້ວ່້າຈະເຮດັສິ່ ງໃດ

ໂຄງການທີ່ ສະເໜຂີືນ້ນັນ້ເຮດັຫຫຍງັ ໂດຍປົກກະຕຊິື່ ໂຄງການຈະສະແດງຫຼື ບອກຊດັເຈນໃນລກັສະນະດັ່ ງ

ນີຄ້:ື ສະແດງລກັສະນະງານທີ່ ປະຕບິດັ ແລະ ສະແດງລກັສະນະສະເພາະຂອງໂຄງການເຊນັ: ໂຄງການປະ

ຊຸມສໍາມະນາທາງປະຕບິດັການ ເລື່ ອງ ”ການຈດັອງົການ ແລະ ລະບບົບໍລຫິານລດັ” ຫຼ“ືໂຄງການປະຫຍດັຄ່າ

ສາທາລະນະປະໂພກຂອງສະຖານສກຶສາໃນສງັກດັກມົອະຊວີະສກຶສາ”.

ແນວໃດກໍ່ ດີ ໃນບາງໂຄງການນອກຈາກຈະມຊີື່ ໂຄງການແລວ້ຜູຂ້ຽນອາດລະບຸຊື່ ແຜນງານໄວ ້

ດວ້ຍທງັນີເ້ພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມຊດັເຈນຫຼາຍຍິ່ ງຂືນ້ ແລະ ເປັນການຊີໃ້ຫຮູ້ວ່້າໂຄງການທີ່ ກາໍນດົຂືນ້ຢູ່ໃນແຜນ

ງານຫຍງັ ສາມາດສະໜບັສະໜນູແຜນງານນັນ້ໄດ ້ ຫຼບືໍ່ ແລະ ຫຼາຍນອ້ຍເທົ່ າໃດ.
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2. ຫຼກັການ ແລະ ເຫດຜນົ

ຫຼກັການ ແລະ ເຫດຜນົເປັນສ່ວນທີ່ ສະແດງເຖງິບນັຫາຄວາມຈາໍເປັນ ຫຼຄືວາມເປັນໄປທີ່ ຈະ

ຕອ້ງມໂີຄງການ ແລະ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມເດອືດຮອ້ນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ຈະເກດີຂືນ້,

ຫາກປ່ອຍໃຫບ້ນັຫາ ຫຼື ສະພາບເປັນໄປດັ່ ງເດມີ ຫຼື ຕາມຍະຖາກາໍ ຜູຂ້ຽນໂຄງການຈະຕອ້ງລະບຸເຖງິບນັຫາ

ເຫດຜນົ ແລະ ຂໍມູ້ນສະໜບັສະໜນູໃຫປ້ະກດົໂດຍຊດັເຈນ ແລະ ຕອ້ງຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າການດໍາເນນີງານທີ່ ຈະ

ຂຽນຂືນ້ຈະໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັຊື່ ງແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດ,້ ນອກຈາກນັນ້ອາດຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າໂຄງການ

ທີ່ ຂຽນຂືນ້ນີສ້ອດຄອງກບັແຜນ ຫຼື ນະໂຍບາຍຂອງອງົກອນ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ແລະ ເປັນການກຽມການໄປສູ່

ສະພາບທີ່ ຕອ້ງການໃນອານາຄດົຂອງໂຄງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການທີ່ ໄດກ້າໍນດົຂືນ້ ຜູ ້

ຂຽນໂຄງການຈະຕອ້ງພະຍາຍາມຫາເຫດຜນົ ຫຼກັການ ແລະ ທດິສະດຕ່ີາງໆສະນບັໜບັສະໜນູໂຄງການ

ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ເພື່ ອໃຫຜູ້ບ້ໍລຫິານຫຼຜູືທ້ີ່ ມໜີາ້ທີ່ ອານຸມດັໂຄງການໃຫກ້ານສະນບັສະໜນູ

ແລະ ອານຸມດັໃຫໂ້ຄງການທີ່ ນາໍສະເໜໃີຊດ້ໍາເນນີການໄດ.້

3. ຈດຸປະສງົ

ຈດຸປະສງົ ເປັນການສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຜນົງານທີ່ ເປັນຈດຸມຸງ້ໝາຍປາຍທາງທີ່ ຕອ້ງ ການ ທີ່

ຈະໃຫເ້ກດີຂືນ້ຈາກການປະຕບິດັງານ, ການກາໍນດົຈດຸປະສງົທີ່ ດຈີະຊ່ວຍໃຫເ້ຫນັທດິທາງໃນການດໍາເນນີ

ງານ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັງານເປັນໄປຢ່າງຮດັກຸມ ການຂຽນຈດຸ ປະສງົຈະຕອ້ງໃຊຂ້ໍມູ້ນທີ່ ຊດັເຈນບໍ່

ຄຸມເຄອື ສາມາດປະເມນີຜນົ ແລະ ວດັຜນົໄດ.້ ໂຄງການໜຶ່ ງໆ ອາດມຈີດຸປະສງົຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງຂໍກ້ໍ່ ໄດ ້ ໂດຍ

ລຽງລໍາດບັຕາມຄວາມສໍາຄນັຈາກຫຼາຍລງົໄປຫານອ້ຍ. ການຂຽນຈດຸປະສງົຄວນຈະຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິລກັສະ

ນະທດີີ 5 ປະການ ດັ່ ງນີ ້ :

1) ເປັນໄປໄດ ້ (sensible): ຈດຸປະສງົທີ່ ດຕີອ້ງມຄີວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການດໍາເນນີ ໂຄງການ

2) ວດັໄດ ້ (Measurable): ຈດຸປະສງົທີ່ ດຕີອ້ງສາມາດວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດ.້

3) ລະບຸສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການ (Attainable) : ຈດຸປະສງົທີ່ ດຕີອ້ງລະບຸສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງດໍາເນນີງານຢ່າງ

ຊດັເຈນ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈງົຫຼາຍທີ່ ສຸດ.

4) ເປັນເຫດເປັນຜນົ (Reasonable) : ຈດຸປະສງົທີ່ ດຕີອ້ງເປັນເຫດເປັນຜນົໃນການປະຕິ

ບດັບດັງານ.

5) ເວລາ (Time): ຈດຸປະສງົທີ່ ດຕີອ້ງມຂີອບເຂດຂອງເວລາທີ່ ແນ່ນອນໃນການປະຕບິດັງານ

ເພື່ ອໃຫຈ້ດຸປະສງົຂອງໂຄງການມລີກັສະນະເປັນຈດຸປະສງົທາງປະຕບິດັການທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ

ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ, ສະນັນ້ ການຂຽນຈດຸປະສງົຈິ່ ງຄວນໃຊຄ້ໍາທີ່ ສະແດງເຖງິຄວາມຕັງ້ໃຈ ຫຼື ຈດຸມຸ່ງໝາຍຂອງການ

ດໍາເນນີງານໂຄງການ ດັ່ ງຕວົຢ່າງການຂຽນຈດຸປະສງົໂຄງການເຊັ່ ນ:

- ເພື່ ອລດົຈາໍນວນສານເຄມທີີ່ ປົນເປືອ້ນມາກບັອາຫານສດົ

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫຜູ້ສ້ອນທີ່ ບໍ່ ມວຸີດທທິາງຄູ ໄດມ້ໂີອກາດພດັທະນາຕນົເອງ ໃຫມ້ຄີວາມຮູ ້

ຄວາມຊໍານານເພີມ້ຂືນ້ ແລະ ມໂີອກາດມວຸີດທທິາງຄູ

- ເພື່ ອໃຫຊ້າວນາມໂີອກາດໃນການເລອືກໃຊແ້ຫ່ຼງສນີເຊື່ ອຫຼາຍຂືນ້

ແນວໃດກໍ່ ດີ ມຄີໍາຫຼາຍຄໍາທີ່ ຄວນຫຼກີລຽງໃນການໃຊຂ້ຽນຈດຸປະສງົໂຄງການເພາະເປັນຄໍາທີ່ ມ ີ

ຄວາມໝາຍກວາ້ງ ຍາກແກ່ການປະຕບິດັໃຫບ້ນັລຸເຖງິຈດຸປະສງົ ແລະ ເມື່ ອປະຕບິດັແລວ້ ປະເມນີຜນົ ຫຼື
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ວດັຜນົງານບໍ່ ໄດ,້ ຄໍາດັ່ ງກ່າວໄດແ້ກ່ຄໍາວ່າ: ເຂົາ້ໃຈ, ຮູຄຸ້ນ້ເຄຍີ, ຊາບຊືງ້, ຮູຊ້ ືງ້, ເຊື່ ອ, ສນົໃຈ, ເຄຍີຊນີ,

ສໍານກື ແລະ ຍອມຮບັເປັນຕົນ້. ດັ່ ງຕວົຢ່າງຂອງປະໂຫຍດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ.້

- ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈເຖງິການດໍາເນນີງານ

- ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຮູເ້ຖງິຄວາມເປັນມາຂອງບນັຫາການປະຕບິດັງານ

- ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມຊາບຊືງ້ໃນພະພຸດທະສາດສະໜາ

4. ເປົາ້ໝາຍ

ເປົາ້ໝາຍ ເປັນການສະແດງເຖງິຄວາມຕອ້ງການ ທີ່ ຄາດຫວງັຈະໃຫເ້ກດີຂືນ້ຈາກການປະຕິ

ບດັງານທີ່ ລະບຸທາງໃນດາ້ນປະລມິານ ແລະ ດາ້ນຄຸນນະພາບ. ດັ່ ງນັນ້, ເປົາ້ໝາຍຈະບອກໃຫຜູ້ດ້ໍາເນນີໂຄງ

ການ ແລະ ຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮູ້ວ່້າໂຄງການນັນ້ຈະດໍາເນນີການຫຍງັ ປະ ລມິານເທົ່ າໃດ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ

ທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດບນັລຸຜນົຕາມຈດຸປະສງົທີ່ ກາໍ ນດົໄວຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ນັນ້ຄເືປົາ້ໝາຍຈະ

ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄອ້ງກບັຈດຸປະສງົ ບາງຄນົອາດເອີນ້ຂັນ້ຕອນນີວ່້າ ຈດຸປະສງົສະເພາະ.

5. ທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ

ແມ່ນສະທີ່ ທີ່ ໂຄງການນັນ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢຸ່ເຊັ່ ນບາ້ນເປົາ້ໝາຍ, ເມອືງເປົາ້ໝາຍ ແລະ ແຂວງ

ເປົາ້ໝາຍ

6. ການດາໍເນນີງານ

ວທິກີານດໍາເນນີງານເປັນງານ ຫຼື ກດິຈະກາໍ ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງປະຕບິດັໃຫບ້ນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງ

ໂຄງການ ວທິກີານດໍາເນນີງານຈາໍແນກເປັນກດິຈະກາໍຍ່ອຍຫຼາຍກດິຈະກາໍໂດຍສະແດງໃຫເ້ຫນັຢ່າງຊດັເຈນ

ຕັງ້ແຕ່ຕົນ້ຈນົຈບົ ຂະບວນການວ່າມກີດິຈະກາໍໃດທີ່ ຕອ້ງການຈະເຮດັ, ເຮດັເມື່ ອໃດ,, ໃຜເປັນຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບ ຈະເຮດັແນວໃດ, ໄລຍະເວລາເທົ່ າໃດ ແລະ ຂອບເຂດ ຫຼື ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັປະຕບິດັງານຫຼາຍນອ້ຍ

ຊໍ່ າໃດ.

7. ໄລຍະເວລາໃນການດາໍເນນີງານ

ໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນນີໂຄງການເປັນການລະບຸໄລຍະເວລາ ຕັງ້ແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້ໂຄງການຈນົ

ຮອດເວລາສີນ້ສຸດໂຄງການ ວ່າໃຊເ້ວລາທງັໝດົເທົ່ າໃດ ເຊັ່ ນ 3 ເດອືນ 6 ເດອືນ 1 ປີ ຫຼື 2 ປີ ອື່ ນໆ ແລະ

ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າເວລາທີ່ ເລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ວນັທີ່ ເດອືນ ປີ ຫຍງັ ແລະ ຈະສໍາເລດັໃນ ວນັທີ່ ເດອືນ ປີ ຫຍງັ

ເຊັ່ ນດຽວກນັຖາ້ໂຄງການເປັນໂຄງການໄລຍະເວລາຍາວ ແລະ ມຫຼີາຍຂັນ້ຕອນກໍ່ ຈະຕອ້ງສະແດງຊ່ວງເວລາ

ໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນນັນ້ໆ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອໃຊປ້ະກອບການພຈິາລະນາເພື່ ອອານຸມດັໂຄງການ.

8. ງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ໃຊ ້

ງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ໃຊເ້ປັນການລະບຸເຖງິຈາໍນວນຄນົ, ວດັສະດຸອຸປະກອນ

ແລະ ປັດໃຈອື່ ນໆທີ່ ມຈີາໍນວນຕໍ່ ການດໍາເນນີໂຄງການໜຶ່ ງໆ.

ການກາໍນດົງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນໃນການດາໍເນນີງານໂຄງການ ຜູວ້າງແຜນ

ໂຄງການຄວນຄໍານຶງ້ເຖງິຫຼກັສໍາຄນັ 4 ປະການ ໃນການຈດັທໍາໂຄງການໂດຍຈະຕອ້ງຈດັກຽມໄວຢ່າງພຽງພໍ

ແລະ ຈະຕອ້ງໃຊຫຼ້ກັ 4 E ໄດແ້ກ່:

1) Economy (ຄວາມປະຫຍດັ) : ການສະເໜງີບົປະມານໂຄງການ ຈະຕອ້ງເປັນ ໄປດວ້ຍ

ຄວາມປະຫຍດັກໍ່ ຄໃືຊທ້ນື ຫຼື ຊບັພະຍາກອນທຸກຊະນດິຕາມສມົຄວນ ແຕ່ຜນົຂອງການດໍາເນນີໂຄງການ

ເປັນໄປດວ້ຍດີ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ.
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2) Efficiency (ຄວາມມປີະສດິທພິາບ) : ໂຄງການທຸກໂຄງການຈະຕອ້ງມຄຸີນຄ່າ ເປັນທີ່

ຍອມຮບັ ແລະ ທຸກຄນົມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈໃນຜນົງານທີ່ ເກດີຂືນ້.

3) Effectiveness (ຄວາມມປີະສດິທຜິນົ) : ໂຄງການທຸກໂຄງການຈະຕອ້ງດໍາເນນີງານ

ເປັນໄປຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົທີ່ ກາໍນດົໄວ.້

4) Epuity (ຄວາມຍຸດຕທໍິາ) : ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທຸກຊະນດິ ຫຼື ການໃຊຈ່້າຍຊບັ

ພະຍາກອນຈະຕອ້ງເປັນໄປຕາມເກນທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ທງັນີ ້ ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຝ່າຍປະຕບິດັງານຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຄ່ອງຕວົ

ແລະ ມປີະສດິທພິາບສູງ.

ການລະບຸຍອດເງນີງບົປະມານ ແລະຈາໍນວນຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆທີ່ ຕອ້ງການ ຄວນຈະລະບຸທີ່ ມາ

ດວ້ຍເຊັ່ ນ: ຈາກງບົປະມານລດັ, ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຕ່າງປະເທດ ຈາກການບໍລຈິາກຂອງໜ່ວຍງານ ຫຼື

ໂຄງການເອກກະຊນົ ຫຼື ອື່ ນໆ ເປັນຕົນ້. ນອກຈາກນີຍ້ງັຕອ້ງແບ່ງອອກເປັນລາຍລະອຽດໃນການໃຊຢ່້າງຊດັ

ເຈນອກີດວ້ຍ ຊື່ ງຈະຊ່ວຍໃຫກ້ານພຈິາລະນາສະໜບັສະໜນູ ແລະ ອານຸມດັໂຄງການເປັນໄປດວ້ຍດ.ີ

9. ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການເປັນການລະບຸໃຫຮູ້ວ່້າ ໜ່ວຍງານໃດ ຫຼບຸືກຄນົໃດ ຫຼກຸ່ືມ ບຸກຄນົໃດ

ເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການສະເໜີ ແລະ ດໍາເນນີໂຄງການ ເພື່ ອໃຫຜູ້ພ້ຈິາລະນາສາ ມາດກວດສອບໄດຢ່້າງ

ຊດັເຈນໃນເລື່ ອງຕໍ່ ໄປນີ.້

ກ. ໂຄງການທີ່ ຈດັທໍາຂືນ້ເປັນງານໃນໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ເປັນພາ ລະກດິຂອງ

ໜ່ວຍງານ ຫຼື ຂອງບຸກຄນົຜູນ້ ັນ້ ຫຼ ື ບຸກຄນົຄະນະນັນ້ຢ່າງແທຈ້ງິ ຫຼື ບໍ່ .

ຂ. ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການມປີະສບົການ ແລະ ຄຸນສມົບດັທີ່ ເໝາະສມົມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຫຼືາຍ

ນອ້ຍພຽງໃດ ມຊີບັພະຍາກອນສໍາລບັໂຄງການໄດ ້ຫຼື ບໍ່

10. ຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ

ຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັເປັນຜນົທີ່ ເກດີມາຈາກຄວາມສໍາເລດັຂອງໂຄງການ ເມື່ ອໂຄງ ການສີນ້

ສຸດລງົ ເຊິ່ ງຈະໝາຍເຖງິຜນົກະທບົໃນທາງທີ່ ດທີີ່ ຄາດວ່າຈະເກດີຂືນ້ທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ. ນອກຈາກນີ ້

ຈະລະບຸໄວຊ້ດັເຈນວ່າໃຜຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຜນົກະທບົໃນລກັສະນະແນວໃດ ທາງໃນດາ້ນ

ປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບ. ໃນຂັນ້ນີຜູ້ບ້ໍລຫິານ ຫຼຜູືກ່້ຽວຂອ້ງຈະນ າໄປໃຊປ້ະໂຫຍດຕໍ່ ການຕດັສນີໃຈທີ່ ຈະ

ດໍາເນນີໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ ໄປ ໂດຍພຈິາລະນາປຽບທຽບກບັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ປະລມິານທີ່ ໃຊໃ້ນການ

ດໍາເນນີງານ.

11. ການປະເມນີໂຄງການ

ການຂຽນໂຄງການສ່ວນນີສ້ະແດງ ເຖງິການຕດິຕາມ, ການຄວບຄຸມ, ການກາໍກບັ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົໂຄງການ. ໂດຍສະແດງໃຫຮູ້ວ່້າໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັສະໜບັສະໜນູຈະມວີທິກີານໃນ

ການຄວບຄຸມແນວໃດ ເພື່ ອືໃຫໂ້ຄງການບນັລຸເຖງິຈດຸປະສງົທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ.

ການປະເມນີໂຄງການຕອ້ງລະບຸບຸກຄນົ ຫຼ ື ໜ່ວຍງານທຮີບັຜດິຊອບປະເມນີໂຄງການ ແລະ ຕອ້ງ

ລະບຸວທິຫຼີເືຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊປ້ະເມນີໄວດ້ວ້ຍ ການປະເມນີຈະບອກໄລຍະເວລາໃນການປະເມນີດວ້ຍເຊັ່ ນ: ການ

ປະເມນີກ່ອນດໍາເນນີການ, ຂະນະດໍາເນນີການ ຫຼື ຫຼງັດໍາເນນີການ ຫຼື ລະບຸເວລາຊດັເຈນວ່າຈະປະເມນີທຸກ

ໄລຍະສາມເດອືນເປັນຕົນ້.
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12. ປະຕທິນິການປະຕບິດັງານ

ເປັນການນາໍເອາົໄລຍະເວລາກາໍກບັການເຮດັວຽກໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ເພື່ ອສະແດງການເຮດັ

ວຽກກ່ອນ ຫຼື ຫຼງັ. ເຊັ່ ນປະຕທິນີປະຕບິດັງານໂຄງການຈດັອບົຮມົການປະດດິຂອງທີ່ ລະລກຶເພື່ ອຈາໍໜ່າຍ

ອາດມປີະຕທິນິປະຕບິດັງານດັ່ ງນີ:້

ຕາຕະລາງທີ່ 2. ປະຕທິນິການປະຕບິດັງານ

ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ ອາທດິແລະເດອືນທີ່ ຈະດໍາເນນີງານ

ມງັກອນ ກຸມພາ ມນິາ ເມສາ ພດຶສະພາ ມຖຸິນາ

ຫາຄວາມຕອ້ງການ

ຈດັທໍາຫຼກັສູດ

ຫາຜູຝື້ກອບົຮມົ

ຫາວທິະຍາກອນ

ກະກຽມສະຖານທີ່

ຈດັຫາເອກະສານ

ທໍາປະກາສະນຍິະບດັ

ຝືກອບົຮມົ

ປະເມນີຜນົ

ຈດັເຮດັລາຍງານ

ສະຫູຼບແລວ້ການຂຽນໂຄງການຕາມແບບປະເພນນີຍິມົຈະຕອ້ງມເີນືອ້ຫາສາລະທີ່ ລະອຽດຊດັເຈນ

ສະເພາະເຈາະຈງົ ໂດຍຮູບແບບຂອງໂຄງການຈະສາມາດຕອບຄໍາຖາມດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີກ້ໍ່ ຄ:ື

1. ໂຄງການຫຍງັ ໝາຍເຖງິ ຊື່ ໂຄງການ

2. ເປັນຫຍງັຕອ້ງເຮດັໂຄງການນັນ້ ໝາຍເຖງິ ຫຼກັການແລະເຫດຜນົ

3. ເຮດັເພື່ ອຫຍງັ ໝາຍເຖງິ ຈດຸປະສງົ

4. ເຮດັໃນປະລມິານເທົ່ າໃດ ໝາຍເຖງິ ເປົາ້ໝາຍ

5. ເຮດັແນວໃດ ໝາຍເຖງິ ວທິກີານດໍາເນນີງານ

6. ເຮດັຍາມໃດແລະໃຊເ້ວລານານເທົ່ າໃດ ໝາຍເຖງິ ໄລຍະເວລາດໍາເນນີງານ

7. ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຫຍງັແດ່,ເທົ່ າໃດແລະໄດມ້າຈາກໃສ ໝາຍເຖງິງບົປະມານ

ແລະຊບັພະຍາກອນທີ່ ໃຊ ້

8. ໃຜເຮດັ ໝາຍເຖງິ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ

9. ຕອ້ງເຮດັກບັໃຜ ໝາຍເຖງິ ໜ່ວຍງານຫຼບຸືກຄນົທີ່ ໃຫກ້ານສະໜນູ

10 . ມຫີຍງັເກດີຂືນ້ເມື່ ອສິນ້ສຸດໂຄງການ ໝາຍເຖງິ ຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ

11. ເຮດັໄດຕ້າມຈດຸປະສງົແລະເປົາ້ໝາຍຫຼບືໍ່ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີຜນົ

ໂຄງການທຸກໂຄງການຜູຂ້ຽນຕອ້ງສາມາດຕອບຄໍາຖາມດັ່ ງກ່າວໄດທ້ງັໝດົ ອາດເວົາ້ໄດວ່້າ:ເປັນການ

ຂຽນໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສມົບູນໃນຮູບແບບ ແລະ ຫາກການຕອບຄໍາຖາມເປັນໄປໄດດ້ວ້ຍຄວາມມເີຫດ
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ແລະ ຜນົ ມຫຼີກັການຍ່ອມຖໄືດວ່້າໂຄງການທີ່ ຂຽນຂືນ້ນັນ້ເປັນໂຄງ ການທີ່ ດ.ີ ນອກຈາກໄດຮ້ບັການ

ພຈິາລະນາອານຸຍາດໂດຍງ່າຍແລວ້ຜນົຂອງການດໍາເນນີງານມກັຈະມປີະສດິທພິາບດວ້ຍ.

3.3.1 ຂໍດ້ີ ແລະ ຂໍເ້ສຍຂອງການຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົ

ຕາຕະລາງທີ່ 3. ຂໍດ້ີ ແລະ ຂໍເ້ສຍຂອງການຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົ

ຂໍດ້ີ ຂໍເ້ສຍ

1. ງ່າຍຕໍ່ ການຂຽນ

2. ງ່າຍຕໍ່ ການເຂົາ້ໃຈແກ່ຜູກ່້ຽວຂອ້ງ

1. ໂຄງການມກັມຄີວາມຍາວເກນີໄປ

2. ມຈີດຸປະສງົຂອງໂຄງການຫຼາຍຢ່າງແຕ່ຂາດຄວາມ   ຊດັເຈນ

3. ມກີານໃຊງ້ບົປະມານແລະຊບັພະຍາກອນທີ່ ບໍ່ ປະຫຍດັ

4. ຍາກແກ່ການກວດສອບວ່າແຕ່ລະອງົປະກອບເປັນເຫ

ເປັນຜນົກນັຫຼບືໍ່ ເທົ່ າໃດ

5. ຜູພ້ຈິາລະນາຫຼຜູືວ້ເິຄາະໂຄງການຈະຕອ້ງໃຊເ້ວລານານສໍາລບັ

ພຈິາລະນາລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

3.5 ການຂຽນໂຄງການແບບເຫດຜນົສໍາພນັ (Logical Framework Matrix)
3.5.1 ແນວຄດິໃນການຂຽນໂຄງການ Logical Framework Matrix ຫຼເືອີນ້ສັນ້ໆວ່າ

Log Frame

ການຂຽນໂຄງການແບບດັງ້ເດມີຫຼແືບບປະເພນນີຍິມົ ມຂີໍເ້ສຍຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ ນ ໂຄງການມີ

ຄວາມຍາວເກນີໄປ, ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການມຫຼີາຍ ແລະ ມກັເປັນຈດຸປະສງົທີ່ ຂາດຄວາມຊດັເຈນຄ່າໃຊຈ່້າຍ

ຫຼື ງບົປະມານໂຄງການເນັນ້ການສະໜບັສະໜນູຈດຸປະສງົແຕ່ລະຈດຸປະສງົເປັນສໍາຄນັ ຈື່ ງເຮດັໃຫກ້ານໃຊ ້

ງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນເປັນໄປໂດຍຂາດປະສດິຕພິາບ ຫຼື ບໍ່ ເປັນການປະຍດັລວມທງັມກັເປັນ

ໂຄງການທີ່ ມຄີວາມບກົຜ່ອງເພາະຂຽນຂືນ້ໂດຍພຈິາລະນາຈາກງານທີ່ ຕອ້ງ ການເຮດັກ່ອນແລວ້ ຈື່ ງ

ພຈິາລະນາກາໍນດົຈດຸປະສງົຂືນ້ພາຍຫຼງັໂດຍພະ ຍາຍາມໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັງານທີ່ ຕອ້ງການກະທໍານັນ້. ສະນັນ້,

ຈ ື່ ງເຮດັໃຫຜູ້ກ່້ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການບໍ່ ຄກືນັ ປະກອບກບັການພຈິາ

ລະນາອານຸມດັໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົມຄີວາມສະລບັສບັຊອ້ນ ແລະ ຍາກແກ່ການຕດັສນີໃຈຂອງຜູ ້

ພຈິາລະນາໂຄງ ການ ດວ້ຍບນັຫາ ແລະ ເຫດຜນົ ດັ່ ງກ່າວ, ແລວ້ຈິ່ ງໄດເ້ກດີແນວຄດິໃນການຂຽນໂຄງການທີ່

ມຄີວາມງ່າຍຕໍ່ ການພຈິາລະນາ ໂດຍໃຫແ້ຕ່ລະໂຄງການມຈີດຸປະສງົທີ່ ດທີີ່ ສຸດພຽງຈດຸປະສງົດຽວ ແລະເປັນ

ໂຄງການທີ່ ມເີຫດຜນົທີ່ ກຽ່ວເນື່ ອງກນັຕະຫຼອດການຂຽນໂຄງການດັ່ ງກ່າວເອີນ້ວ່າ: ການຂຽນໂຄງ ການແບບ

ເຫດຜນົສໍາພນັ (Logical Framework Matrix)

ການຂຽນໂຄງການແບບເຫດຜນົສໍາພນັ ເປັນວທິກີານນາໍສະເໜໂີຄງການອກີລກັສະນະໜຶ່ ງ

ທບີໍລສິດັ Practical Concepts lncorporated ແຫ່ງສະຫະລດັອາເມລກິາ ໄດພ້ດັ ທະນາຂືນ້ປະ ມານ

ປີ ຄ.ສ. 1972 ແລະ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັນຍິມົໃຊຢ່້າງກວ້າງຂວາງທງັໃນສະຫະລດັອາເມລິ ກາ, ປະເທດ

ໃນທະວບີຢູໂຣບ, ປະເທດໃນທະວບີອາເມລກິາໃຕ ້ ແລະ ປະ ເທດຕ່າງ ໃໆນທະວບີເອເຊຍ.ໂດຍນຍິມົເອີນ້

ການຈດັສາ້ງໂຄງການແບບສັນ້ໆວ່າ: Log Frame (ລອກເຟຣມ)
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ການຂຽນໂຄງການແບບ Log Frame ຄກືານຂຽນໂຄງການມເີຫດຜນົຕໍ່ ເນື່ ອງກນັ ໂດຍ

ສະແດງ ເຖງິຂັນ້ຕອນການເຮດັວຽກທີ່ ເປັນເຫດເປັນຜນົເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ສາມາດປະເມນີຜນົພາຍ

ໃນຕວົເອງ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການງ່າຍຕໍ່ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ, ງ່າຍຕໍ່ ການວິ ເຄາະ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ ການປະເມນີ.

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການສະແດງໃນຕາຕະລາງໂດຍບນັຈຢູຸ່ໃນຕາຕະລາງແຕ່ລະຕຫອ້ງ ແລະ ສະແດງໃຫ ້

ເຫນັວ່າໂຄງການມຈີດຸປະສງົຫຍງັ, ວ່າຈະດໍາເນນີການແນວໃດ, ມປັີດໃຈສໍາຄນັອນັໃດທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່

ໂຄງການ. ນອກຈາກນີຍ້ງັບນັລຸໃຫເ້ຫນັວ່າຜນົງານ ແລະຄວາມສໍາເລດັຂອງໂຄງການຈະວດັແທກໄດແ້ນວ

ໃດ, ຂໍມູ້ນໄດມ້າຈາກໃສ ແລະ ດວ້ຍວທິແີນວໃດ ເປັນ ຕົນ້. ໂດຍຂໍຄ້ວາມລາຍລະອຽດໃນແຕ່ລະຫອ້ງຂອງ

ຕາຕະລາງຈະຕອ້ງເປັນເຫດເປັນຜນົແກ່ກນັ ແລະ ກນັທາງແນວຕັງ້ ແລະ ແນວນອນ. ຮູບແບບການຂຽນ

ໂຄງການແບບ Log Frame ໂດຍສະຫຸຼບມລີກັສະນະດັ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້

ຕາຕະລາງທີ່ 4. ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງເຫດຜນົສໍາພນັແຕ່ລະຫອ້ງ
ຄໍາສະຫຸຼບ

NS

ຕວົບົ່ ງຊີ ້

OVI

ແຫ່ຼງ ແລະ ວທິພີສູິດ

MOV

ເງ ື່ອນໄຂ

IA
ຄໍາສະຫຼຸບຈດຸມຸ່ງ

ໝາຍ

(G)

ສິ່ ງທີ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສໍາ

ເລດັ ຫຼ ື ສະແດງວ່າບນັລຸຈດຸ

ມຸ່ງໝາຍ

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ / ຫຼ ື ວທິກີານ

ກວດສອບຄວາມສໍາເລດັ

ສະພາບທີ່ ຈະກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມ ສໍາ

ສໍາເລດັຕາມຈດຸມຸ່ງໝາຍ

ຄໍາສະຫຼຸບຈດຸປະສງົ

ຂອງໂຄງການ

(P)

ສະພາບການ ຫຼ ື ສະຖານະ

ການເມື່ ອມກີານດໍາເນນີງານ

ຕາມຈດຸປະສງົຄບົຖວ້ນແລວ້

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ ແລະ / ຫຼກືານ

ກວດສອບວ່າການດໍາເນນີ

ງານບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງ

ໂຄງການ

ສະພາບການທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ ້

ຈດຸປະສງົມສ່ີວນສໍາພນັກບັ

ຈດຸມຸ່ງໝາຍ

ຄໍາສະຫຼຸບຜນົງານ

ຫຼ ື ຜະລດິຜນົຂອງ

ໂຄງການ

(O)

ສະພາບການ ຫຼ ື ລກັສະນະ

ທີ່ ສະແດງຜນົງານ ຫຼ ື ຜນົຜະ

ລດິ

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ ແລະ / ຫຼ ື ວທິີ

ການກວດສອບຜນົງານຫຼ ື ຜນົ

ຜະລດິ

ສະພາບການທີ່ ສະແດງຄວາມ

ສໍາພນັໃນການສະໜບັສະໜນູ

ກນັລະຫວ່າງຜນົງານ ແລະ

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ

ຄໍາສະຫຼຸບປັດໃຈ

(I)

-ສະພາບທີ່ ສະແດງວ່າໄດ ້

ມກີານດໍາເນນີງານໃນເລື່ ອງ

ນັນ້ເກດີຂືນ້ຈ ິ່ ງມກີດິຈະກາໍ

ການດໍາເນນີງານັນ້ຈງິ

-ລາຍການປັດໃຈ (ຄນົ-ເງນີ

ວດັຖຸ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກການສະໜບັສະໜນູ)

ທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບ

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນລາຍງານ ຫຼ ື ວທິີ

ການກວດສອບຢັງ້ຢືນ

ຂໍກ້າໍນດົໃນແຕ່ລະສ່ວນ ຫຼ ື

ໃຫມ້ກີານດໍາເນນີງານໃຫໄ້ດ ້

ຜນົງານທີ່ ຕອ້ງການຢ່າງມປີະ

ສດິທພິາບ

ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງເຫດຜນົສໍາພນັສາມາດອະທບິາຍເພີມ້ເຕມີໄດດ້ັ່ ງນີ ້ :

1) ອງົປະກອບຕາມທາງຕັງ້

ອງົປະກອບພືນ້ຖານທີ່ ນາໍມາໃຊໃ້ນການສາ້ງຕາຕະລາງນີ ້ ຈະເບິ່ ງຈາກດາ້ນເທງິກາດາ້ນລຸ່ມ ຫຼື

ຈະເບິ່ ງຈາກລຸ່ມຂືນ້ສູ່ດາ້ນເທິ່ ງ ກໍ່ ໄດ ້

ລກັສະນະຄວາມສໍາພນັຂອງອງົປະກອບຕາມທາງຕັງ້ຈະມລີກັສະນະດັ່ ງໃນພາບຕໍ່ ໄປນີ:້
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ຮູບທີ່ 8. ລກັສະນະຄວາມສໍາພນັຂອງອງົປະກອບຕາມທາງຕັງ້(ຈາກເທງິລງົລຸ່ມແລະຈາກລຸ່ມຂືນ້ເທງິ)

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

ຈາກຕາຕະລາງສະແດງຄວາມສໍາພນັຂອງອງົປະກອບຕາມທາງຕັງ້ນີ ້ ຈະເຫນັໄດວ່້າ: ການພຈິາລະ

ນາຄວາມສໍາພນັ ອາດພຈິາລະນາໄດສ້ອງທາງຄ:ື ພຈິາລະນາຈາກເທິ່ ງລງົລູ່ ມ (Downward) ເຊິ່ ງພຈິາລະນາ

ຈາກຈດຸມຸ່ງໝາຍ (Goal) ລງົສູ່ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ (Purpose) ແລະ ຕໍ່ ໆໄປຈນົເຖງິປັດໃຈ (Input)

ຕາມລໍາດບັລກັສະນະຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງລະດບັຈະມໃີນດາ້ນທີ່ ເປັນຄໍາຕອບຄໍາຖາມວ່າ “ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີ

ສິ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຫອ້ງເທງິທີ່ ເປັນຕວົຕນົໄດແ້ນວໃດ” ຫຼຈືະເຮດັໃຫເ້ກດີອງົປະກອບໃນຕອນເທງິໄດແ້ນວໃດ

ເຊັ່ ນ: ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີ ຫຼື ບນັລຸຈດຸມຸ່ງໝາຍໄດແ້ນວໃດຄໍາຕອບກໍ່ ຄ:ື ຕອ້ງເຮດັໃຫໄ້ດສ້ິ່ ງລະບຸໄວວ່້າເປັນ

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ຖາ້ໄດ ້ P ຈະສະແດງວ່າບນັລຸ G ຢ່າງແນ່ນອນ ເປັນຕົນ້.

ລກັສະນະຄວາມສໍາພນັ ເອີນ້ວ່າ: How Relation ຫຼື How Question ຈະສະແດງຄວາມ

ສໍາພນັຕໍ່ ເນື່ ອງໃນດາ້ນການເປັນເຫດເປັນຜນົໄປຕາມລໍາດບັ ໂດຍຕັງ້ເປັນຄໍາຖາມຫຼກັເປັນລໍາດບັໄປຄຖືາມວ່າ

ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີ G ເຮດັໃຫເ້ກດີ I ໄດແ້ນວໃດ.

ໃນທາງກບັກນັເປັນການສະແດງຄວາມສໍາພນັຂອງອງົປະກອບເຊີ່ ງພຈິາລະນາຈາກສ່ວນລຸ່ມສູ່ສ່ວນ

ເທງິ (Upward) ຈະດໍາເນນີການໃນລກັສະນະທີ່ ກບັກນັ ກບັວທິທີີ່ ກ່າວມາໃນຕອນຕົນ້ ຄ:ື ເລີ່ ມການ

ພຈິາລະນາຈາກປັດໃຈ (I) ເປັນຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ ຄໍາຖາມທີ່ ເປັນຄໍາຖາມຫຼກັຈະປ່ຽນເປັນຫຍງັ (why

Question) ເຊັ່ ນ: ເປັນຫຍງັຈະຕອ້ງມີ I ເປັນຫຍງັຈະຕອ້ງມີ O ເປັນຫຍງັຈະຕອ້ງມີ P ຄໍາຕອບຕໍ່ ຄໍາຖາມ

ເຫຼົ່ ານີຕ້າມຫຼກັເຫດຜນົສໍາພນັກໍ່ ຄື ເພື່ ອໃຫເ້ກດີສິ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນລະດບັທີ່ ສູງຂືນ້ໄປຕາມລໍາດບັນັນ້ເອງ.

ໃນທີ່ ນີຈ້ະຍກົຕວົຢ່າງການເພີ່ ມລາຍໄດຂ້ອງຊາວກະສກິອນ ເຊິ່ ງເຮດັໂດຍການພດັທະນາຊນົລະປະ

ທານ ແລະ ການພດັທະນາຊນົລະປະທານສາມາດເຮດັໄດໂ້ດຍສາ້ງເຂື່ ອນຄອງສົ່ ງນໍາ້ແລະອື່ ນໆ. ເຊິ່ ງເຂື່ ອນ

ຈະສາ້ງໄດໂ້ດຍການສໍາຫຼວດທີ່ ດນີການອອກແບບຄອງເໝອືງເປັນຕົນ້.

ຈດຸມຸ່ງໝາຍ (G)

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ (P)

ຜນົງານ (O)

ປັດໃຈ (I)

ຈດຸມຸ່ງໝາຍ (G)

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ (P)

ຜນົງານ (O)

ປັດໃຈ (I)
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G ເພີ່ ມລາຍໄດຂ້ອງຊາວກະສກິອນ G ເພີ່ ມລາຍໄດຂ້ອງຊາວກະສກິອນ

P ການພດັທະນາຊນົລະປະທານ P ການພດັທະນາຊນົລະປະທານ

O 1. ເຂື່ ອນດນີ

2. ຄອງເໝອືງສົ່ ງນໍາ້

O 1. ເຂື່ ອນດນີ

2. ຄອງເໝອືງສົ່ ງນໍາ້

I

1.1 ອອກແບບເຂື່ ອນ

1.2 ສໍາຫຼວດທີ່ ດນີ

ສໍາຫຼວດເຂື່ ອນ I

1.3 ອອກແບບເຂື່ ອນ

1.4 ສໍາຫຼວດທີ່ ດນີ

ສໍາຫຼວດເຂື່ ອນ

2.1 ສໍາຫຼວດແນວຄອງ

2.2 ຈາ້ງຄນົຂຸດຄອງສົ່ ງນໍາ້

2.3 ສໍາຫຼວດແນວຄອງ

2.4 ຈາ້ງຄນົຂຸດຄອງສົ່ ງນໍາ້

ຮູບທີ່ 9. ລກັສະນະຄວາມສໍາພນັຂອງອງົປະກອບຕາມທາງຕັງ້ໃນການເພີ່ ມລາຍໄດຂ້ອງຊາວກະກະສກິອນ

(ຈາກເທງິລງົລຸ່ມແລະຈາກລຸ່ມຂືນ້ເທງິ)

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

ຈາກຮູບຂາ້ງເທງິ ສະແດງວ່າການເພີ່ ມລາຍໄດຂ້ອງຊາວກະສກິອນສາມາດເຮດັໄດໂ້ດຍການພດັທະ

ນາຊນົລະປະທານ ແລະ ການພດັທະນາຊນົລະປະທານຈະສໍາເລດັຕໍ່ ເມ ື່ ອມກີານສາ້ງເຂື່ ອນດນີ ແລະ ຄອງສົ່ ງ

ນໍາ້ ແລະ ການຈະມເີຂື່ ອນດນີ ແລະ ຄອງສົ່ ງນໍາ້ໄດຕ້ອ້ງມກີດິຈະກາໍ ແລະ ຊບັພະຍາກອນໄດແ້ກ່: ການອອກ

ແບບການສໍາຫລວດ, ການຈາ້ງຄນົ, ຂຸດຄອງເປັນຕົນ້.

ຈາກຮູບຂາ້ງເທງິສະແດງວ່າເປັນຫຍງັຕອ້ງສໍາຫຼວດຄອງ, ຈາ້ງຄນົ ແລະ ຂຸດຄອງ ທີ່ ຕອ້ງເຮດັເຊັ່ ນນີ ້

ກໍ່ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຄ້ອງສົ່ ງນໍາ້, ຕອ້ງອອກແບບເຂື່ ອນ, ຕອ້ງສໍາຫຼວດທີ່ ດນີ, ຕອ້ງສາ້ງເຂື່ ອນ ກໍ່ ເພື່ ອໃຫໄ້ດເ້ຂື່ ອນມີ

ເຂື່ ອນ ແລະ ມຄີອງກໍ່ ເພື່ ອການພດັທະນາຊນົລະປະທານ ແລະ ມກີານພດັທະ ນາຊນົລະປະທານກໍ່ ເພື່ ອເພີ່ ມ

ລາຍໄດຂ້ອງຊາວກະສກິອນ ເປັນຕົນ້.

2) ອງົປະກອບຕາມທາງນອນ

ອງົປະກອບຕາມແນວນອນນີຈ້ະລຽງລໍາດບັໄປຕາມທາງນອນ ຊື່ ງປະກອບດວ້ຍສິ່ ງ ສໍາຄນັ 4

ປະການດວ້ຍ ກນັຄ:ື

(1) ຄໍາສະຫຸຼບຫຼຄືໍາບນັຍາຍສະຫຸຼບ (Narrative Summary : NS)

(2) ຕວົບົ່ ງຊີຫຼ້ດືດັສະນຄີວາມສໍາເລດັ (Objectively Verifiable Indication :

OVI)

(3) ແຫ່ຼງຫຼວືທິພີສູິດຄວາມສໍາເລດັ (Means of verification : MOV)

(4) ເງ ື່ອນໄຂຫຼເືງອືນໄຂຂອງຄວາມສໍາເລດັ (Important Assumption : IA)

(1) ຄໍາສະຫຸຼບ: ເປັນຄໍາອະທບິາຍສັນ້ໆ ຊື່ ງລກັສະນະສະເພາະຕ່າງໆ ທີ່ ຕອ້ງການ ໄດ ້
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ແກ່: ຈດຸມຸ່ງໝາຍ, ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ, ຜນົງານ ແລະ ປັດໃຈ. (ຫຼຊ່ືອງກດິຈະກາໍ ແລະ ຊບັພະຍາ

ກອນ) ນຍິມົຂຽນໃຫສ້ັນ້ທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ.້

(2) ຕວົບົ່ ງຊີ:້ ເປັນສິ່ ງທີ່ ພສູິດຄວາມສໍາເລດັ ເປັນຂໍຄ້ວາມສັນ້ໆ ທີ່ ບອກໃຫຮູ້ ້

ວ່າຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວ່າ ການດໍາເນນີງານຕາມໂຄງການນັນ້ປະສບົຄວາມສໍາເລດັ ພສູິດຫຼຕືວົບົ່ ງຊີຄ້ວາມ

ສໍາເລດັຂອງຄໍາສະຫຸຼບແຕ່ລະຕວົອາດມໄີດຫຼ້າຍຢ່າງ ຫຼຫຼືາຍຕວົກໍ່ໄດໃ້ນແຕ່ລະກລໍະນີ

(3) ແຫ່ຼງ ແລະວທິພີສູິດ: ຈະເປັນວທິທີີ່ ວດັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ອາດໃຊໃ້ນການສາ້ງ ຫຼກືາໍນດົ

ດດັ ສະນພີສູິດຄວາມສໍາເລດັອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ ຄບືອກວ່າດດັຊະນນີັນ້ໄດມ້າຈາກໃສຈະໄດມ້າແນວໃດ ເຊັ່ ນ: ໄດ ້

ມາໂດຍການສໍາຫຼວດ, ໄດມ້າໂດຍການສອບຖາມ ຫຼື ໄດມ້າຈາກແຫ່ຼງສະຖຕິິ ຫຼ ື ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນໃດແດ່.

(4) ເງ ື່ອນໄຂຂອງຄວາມສໍາເລດັ ຫຼື ເງ ື່ອນໄຂ: ເປັນການກ່າວເຖງິ “ສິ່ ງທີ່ ຄາດໝາຍ”

ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູວ່າຄວາມສໍາເລດັທີ່ ລະບຸໃນຄໍາສະຫູຼບນັນ້ ຈະເກດີຂືນ້ກງົກບັທີ່ ຕອ້ງ ການຖາ້ມສີະພາບ

ແວດລອ້ມ ຫຼື ມລີກັສະນະເປັນໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົພືນ້ຖານເບືອ້ງຕົນ້. ດັ່ ງທີ່ ກ່າວມາໄວ ້ ການກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂຈະ

ເປັນເລື່ ອງທີ່ ຍາກແຕ່ເປັນສິ່ ງທຕີອ້ງເຮດັໃຫໄ້ດ ້ ແລະ ເງ ື່ອນ ໄຂໃນແຕ່ລະກລໍະນອີາດມໄີດຫຼ້າຍກວ່າໜຶ່ ງຢ່າງ.

ລກັສະນະຄວາມສໍາພນັຂອງອງົປະກອບຕາມທາງນອນຊື່ ງພຈິາລະນາໄດ ້ 2 ລກັ ສະນະຄື

ຈາກຊາ້ຍໄປຂວາ ແລະ ຈາກຂວາໄປຊາ້ຍສະແດງໄດດ້ັ່ ງຮູບຮູບຂາ້ງລຸ່ມນີ:້

HOW HOW HOW

ຮູບທີ່ 10. ຄວາມເປັນເຫດເປັນຜນົຕາມທາງນອນພຈິາລະນາຈາກຊາ້ຍໄປຂວາ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

Why Why Why

ຮູບທີ່ 11. ຄວາມເປັນເຫດເປັນຜນົໃນທາງນອນພຈິາລະນາຈາກຂວາໄປຂາ້ຍ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.
ຈາກຮູບທີ່ 10 ເປັນການພຈິາລະນາຈາກ “ຊາ້ຍ” ໄປ “ຂວາ” ຈະຕອ້ງເປັນຫດຜນົທີ່ ຮບັປະກນັ

ເປັນຊ່ວງໃນລກັສະນະທີ່ ເປັນການເຮດັແນວໃດ (How) ກໍ່ ຄສືາລະສໍາຄນັການດໍາເນນີງານຈະບົ່ ງຊີຄ້ວາມ

ສໍາເລດັໄດແ້ນວໃດ ແລວ້ຕວົບົ່ ງຊີຄ້ວາມສໍາເລດັຈະກວດສອບ ແລະ ວດັຄວາມສໍາເລດັດວ້ຍວທິແີນວໃດ

ແລະ ວທິກີວດສອບຄວາມສໍາເລດັເປັນໄປຕາມເງ ື່ອນໄຂສໍາ ຄນັແນວໃດເປັນຕົນ້ ໃນທໍານອງດຽວກນັ ຈາກ

ຮູບທີ່ 11 ຂໍຄ້ວາມທີ່ ບນັຈໃຸນແຕ່ລະຕາຕະລາງຈາກ “ຂວາ” ໄປສູູ່ “ຊາ້ຍ” ຈະຕອ້ງເປັນເຫດເປັນຜນົທີ່

ຮບັປະກນັເປັນຊ່ວງເຊັ່ ນດຽວກນັໃນລກັ ສະນະເປັນຫຍງັ (Why) ກໍ່ ຄ:ື ເປັນຫຍງັເງ ື່ອນໄຂສໍາຄນັຈິ່ ງມຜີນົຕໍ່

ແຫ່ຼງກວດສອບ ແລະ ວດັຄວາມສໍາເລດັ ເປັນຕົນ້.

ແຫຼງ່ແລະວທີິ

ພິສດູ(MOV)

ຄາໍສະຫຸຼບ

(NS)

ຕວົບ ົ່ງຊີ້

(OVI)

ເງ ື່ອນໄຂສາໍຄນັ

(IA)

ຄາໍສະຫຸຼບ

(NS)
ຕວົບ ົ່ງຊີ້

(OVI)

ແຫຼງ່ແລະວທີິ

ພິສດູ(MOV)

ເງ ື່ອນໄຂສາໍຄນັ

(IA)
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3.5.2 ຂໍດ້ີ ແລະ ຂໍເ້ສຍຂອງການຂຽນໂຄງການແບບເຫດຜນົສາໍພນັ

ຕາຕະລາງທີ 5. ຂໍດ້ີ ແລະ ຂໍເ້ສຍຂອງການຂຽນໂຄງການແບບເຫດຜນົສໍາພນັ

ຂໍດ້ີ ຂໍເ້ສຍ
1. ສະຫຸຼບສາລະສໍາຄນັຂອງໂຄງການໄວໃ້ນທີ່ ດຽວກນັທງັໝດົຢ່າງ

ຊດັເຈນແລະແບ່ງຄວາມເປັນເຫດເປັນຜນົຂອງໂຄງການແລະ

ລະບຸໄດວ່້າຂໍມູ້ນຫຼກືານລວບລວມຂໍມູ້ນມາໄດແ້ນວໃດ ແລະຂໍ ້

ມູນທຸກຊ່ວງມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັ

2. ເປັນເຄື່ ອງມທືີ່ ບງັຄບັໃຫຜູ້ວ້າງແຜນຄດິວາງແຜນຖີ່ ຖວ້ນ

3. ເຮດັໃຫກ້ານພຈິາລະນາມຄີວາມສະດວກຂືນ້

4. ສໍາລບັຜູບໍ້ລຫິານໂຄງການຖວ່ືາ LOG FRAME ເປັນ ແບບ

ຂອງການບໍລຫິານໂຄງການ ຂະນະທີ່ ຜູປ້ະເມນີຜນົໂຄງການກໍ່

ພຈິາລະນາຈາກການປະເມນີຜນົເຄື່ ອງຊີບ້ອກ (Indicator)

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ຫຼື (MOV) ແລະ ເງ ື່ອນ ໄຂ (assumption) ວ່າ

ມຫີຍງັ ຫຼື ເຫດການຫຍງັຄວບຄຸມ ຫຼື ບ່ໍ

5. ຖາ້ມອຸີປະສກັບນັຫາ ໃນເລື່ ອງໂຄງການທີ່ ບ່ໍບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົ

LOG FRAME ເປັນແນວທາງທີ່ ຈະຕດັສນີໃຈວ່າສມົຄວນທີ່

ຈະປັບປຸງໂຄງການນັນ້ສມົຄວນທີ່ ຈະຂຽນໂຄງການຂືນ້ມາໃໝ່

ເພື່ ອເສມີ ໂຄງການໃຫສ້ມົບູນຍິ່ ງຂືນ້.

1. ຕອ້ງໃຊຂໍ້ມູ້ນຫຼາຍ

2. ຕອ້ງການຄວາມຮ່ວມມຈືາກຜູ ້

ຊ່ຽວຊານຫຼາກຫຼາຍ

3.5.3 ຕວົຢ່າງການຂຽນໂຄງການແບບເຫດຜນົສາໍພນັ

ເພື່ ອຄວາມເຂົາ້ໃຈຍິ່ ງຂືນ້ຈ ຶ່ ງຂໍຍ້ກົຕວົຢ່າງ ການຂຽນໂຄງການແບບເຫດຜນົສໍາ ພນັ ໂດຍ

ລະບຸຂໍຄ້ວາມໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງໃນ 16ຫອ້ງດັ່ ງນີ:້

ຕາຕະລາງທ6ີ. ຕວົຢ່າງການຂຽນ ໂຄງການແບບເຫດຜນົສໍາພນັ (ໂຄງການສົ່ ງເສມີການປູກ ເຂົາ້ຂອງຊາວ

ກະສກິອນລະຫວ່າງປີ 1988 -1992)

ຄໍາສະຫຸຼບ

(NS)

ຕວົບົ່ ງຊີ ້

(OVI)

ແຫ່ຼງ ແລະ ວທິພີສູິດ

(MOV)

ເງ ື່ອນໄຂ

(IA)
- ຈດຸມຸ່ງໝາຍ

ເພີ່ ມລາຍໄດຂ້ອງຊາວ

ກະສກິອນ

ລາຍໄດຂ້ອງຊາວກະສກິອນເພີ່ ມ

ຂືນ້ຈາກປີລະ 1,000,000 ກບີ

ເປັນປີລະ 1,500,000 ກບີ ໃນ

ປີ 1992

- ການສໍາຫຼວດ

- ລາຍງານສະພາບຕະ

ຫຼາດເຂົາ້ຂອງພະແນກ

ການຄາ້ແຂວງ

ຊາວກະສກິອນມຖີານະ

ຄວາມເປັນຢູ່ດຂີືນ້

- ຈດຸປະສງົ

ເພື່ ອເພີ່ ມຜນົຜະລດິເຂົາ້

ຂອງຊາວກະສກິອນ

ຜນົຜະລດິເຂົາ້ເພີ່ ມຈາກ 400ກິ

ໂລ/ໄລ່ ເປັນ 600 ກໂິລ/ໄລ່ ໃນ

ປີ 1992

- ສະຖຕິຜິນົຜະລດິເຂົາ້

ຂອງຊາວກະສກິອນຂອງ

ແຂວງ

1.ລາຄາເຂົາ້ ສູງກວ່າ ລະດບັ

ປີ 1989-1990

2. ບໍລກິານຂນົສົ່ ງ ແລະ
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- ການສໍາຫຼວດ ການເກບີຮກັສາສາມາດ

ເພີ່ ມກາໍລງັບໍລກິານໄດ3້5%

ພາຍໃນເດອືນມິ ຖຸນາ1990

- ຜນົໄດຮ້ບັ

1. ຊາວນາໃຊປຸ໋້ຍເພີ່ ມຂືນ້

2. ຊາວນາໄດຮ້ບັຄໍາ

ແນະນໍາທາງວຊິາການ

3. ຊາວນາ ໃຊພ້ນັເຂົາ້ທີ່ ໃຫ ້

ຜນົຜະລດິສູງ

4. ລະບບົຊນົລະປະທານ

ຂະຫຍາຍຕວົ

1.ຊາວນາໃຊປຸ໋້ຍເພີ່ ມຂືນ້ປີ ລະ

20 %

2.ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕບິດັງານ ສົ່ ງ

ເສີ່ ມຕາມກາໍນດົເວລາ

3.ຊາວນາໃຊພ້ນັທີ່ ແຈກ ແລະ ຊື່

ເອງເຊິ່ ງໃຫຜ້ນົຜະ ລດິສູງປີລະ

20 %

4.ເບິ່ ງຄອງທີ່ ຂຸດໃໝ່ຍາວ 2 ກິ

ໂລແມດັ

-ການສໍາຫຼວດ

- ບດົລາຍງານການກວດ

ວຽກງານ

1.ໃຊປຸ໋້ຍທີ່ ເໝາະສມົກບັ

ພນັເຂົາ້

2.ນໍາ້ຝົນລະຫວ່າງລະດູມໍ

ລະສຸມຕກົບໍ່ ຕໍ່ າກວ່າ 1200

ມລີແີມດັ

-ປັດໃຈ

1. ຈດັຊືປຸ໋້ຍຕວົຢ່າງ

2. ແນະນໍາການໃຊປຸ໋້ຍ

ແລະ ແຈກຢາຍປຸ໋ຍຕວົ

ຢ່າງ

3. ແນະນໍາທາງວຊິາການ

4. ຈດັຊືພ້ນັເຂົາ້ຕວົຢ່າງ

5.ສໍາຫຼວດທາງເຕກັນກີ

6. ລອກຄອງເໝອືງ

7. ຂຸດຄອງເໝອືງເພີ່ ມ

1. ຄ່າຈດັຊືປຸ໋້ຍ 50 ໂຕນ

35,000,000 ກບີ

2. ຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລບັເຈ ົາ້ໜາ້

ທີ່ ລງົປະຕບິດັວຽກງານ

10,000,000 ກບີ

3. ພນັເຂົາ້ດີ 50 ໂຕນ

150,000,000 ກບີ

4. ຄ່າສໍາຫຼວດລອກຄອງເໝອືງ

ຂຸດຄອງເໝອືງ

750,000,000 ລາ້ນກບີ

ລວມ: 945,000,000 ກບີ

1. ໃບບນິການເບກີ ແລະ

ການຈ່າຍເງນີ

2. ໃບບນິຮບັເງນີ

1.ຊາວນາບໍ່ ມຄີວາມອດັ

ຄະຕຕິໍ່ ການໃຊປຸ໋້ຍ ແລະ

ພນັເຂົາ້

2.ລາຄາປຸ່ຍບໍ່ ເກນີ 7500

ກບີ/ກໂິລ ຕະ ຫຼອດໄປ

ເຖງິປີ 1992

3.ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະ

ໜນູດາ້ນງບົປະມານຕາມ

ປົກກະຕິ

4.ພນັເຂົາ້ຕອ້ງໃຫລ້າ້ຫຼມື ີ

ລາຄາທີ່ ຊາວນາສາມາດຊືໄ້ດ

ບໍ່ ສູງກວ່າປີທີ່ ແລວ້ 10 %

3.6. ບນັຫາການຂຽນໂຄງການ
ການຂຽນໂຄງການມຄີວາມຍຸງ້ຍາກ ຄວາມຍຸງ້ຍາກດັ່ ງກ່າວບາງຄັງ້ງ່າຍຕໍ່ ການແກໄ້ຂ ແຕ່ໃນບາງ

ກລໍະນຍີາກຕໍ່ ການແກໄ້ຂຢ່າງຍິ່ ງ ຫຼ ື ບໍ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດເ້ລຍີກໍ່ ໄດຖ້າ້ເປັນສິ່ ງທີ່ ກ່າວມາແລວ້ນີ.້ ການປະຕບິດັ

ວຽກງານຄງົບໍ່ ສາມາດທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ ້ ຫຼຫືາກພໍເປັນໄປໄດ ້ ຜນົງານທີ່ ເກດີຂາດຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທິ

ພາບຢ່າງບໍ່ ຕອ້ງສງົໄສອກີທງັໂຄງການບາງໂຄງການ ເມື່ ອຂຽນຂືນ້ມາແລວ້ບໍ່ ສາມາດນາໍໄປປະຕບິດັໄດ.້ບນັຫາ

ການຂຽນໂຄງການພໍສະຫຸຼບໄດດ້ັ່ ງນີ ້ :

1. ຂາດຜູມ້ຄີວາມສາມາດຢ່າງແທຈ້ງິໃນການຂຽນໂຄງການ: ຖາ້ໂຄງການຖກືຂຽນຂືນ້ໂດຍບຸກ

ຄນົທີ່ ບໍ່ ມຄີວາມສາມາດຢ່າງແທຈ້ງິ ໂຄງການນັນ້ກໍ່ ມກັສາ້ງຄວາມສບັສນົກບັຜູນ້າໍໄປປະຕບິດັເພາະຂາດຂໍມູ້ນ

ທີ່ ມຄີວາມເປັນຈງິ ຫຼຂືາດຂໍມູ້ນທີ່ ຈະຕອ້ງໃຊຈ້ງິ.
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2. ມເີວລານອ້ຍ ຫຼື ມເີວລາຢ່າງຈາໍກດັ: ກໍ່ ຄຜູືຂ້ຽນໂຄງການມກັໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຂືນ້ຢ່າງຮບີ

ດ່ວນ ເຮດັໃຫກ້ານຂຽນໂຄງການຕອ້ງເຮດັຢ່າງຮບີດ່ວນເຊັ່ ນດຽວກນັ ການມເີວລານອ້ຍຈິ່ ງບໍ່ ສາມາດສກຶສາ

ຂໍມູ້ນຢ່າງລະອຽດໄດ ້ ຂໍມູ້ນບາງຊະນດິຍງັຂາດການວເິຄາະທີ່ ດພີໍ. ດັ່ ງ ນັນ້, ເມື່ ອໂຄງການຂຽນຂືນ້ມາແລວ້

ຈິ່ ງຂາດຄວາມຊດັເຈນຂອງຂໍມູ້ນເປັນບນັຫາຍຸງ້ຍາກໃນການເອາົໂຄງການໄປປະຕບິດັ.

3. ໂຄງການບາງໂຄງການມຈີດຸປະສງົບໍ່ ຊດັເຈນ: ດັ່ ງນັນ້ຈ ິ່ ງຍາກຕໍ່ ການກວດສອບຄວບຄຸມ

ແລະ ຕດິຕາມການດໍາເນນີງານ ແລະ ການປະເມນີຜນົເພາະຜູປ້ະເມນີຜນົບໍ່ ສາມາດປຽບທຽບຜນົທີ່ ເກດີຂືນ້

ຈງິ ກບັຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະເກດີຂືນ້ ຈາກການກາໍນດົຕາມການວາງແຜນໂຄງການໄດ.້

4. ມຄີວາມບໍ່ ແນ່ນອນເກດີຂືນ້ອນັເປັນຜນົມາຈາກຕວົຜນັປ່ຽນຕ່າງໆ: ຜູຂ້ຽນໂຄງ ການບໍ່ ສາ

ມາດຄວບຄຸມໂຄງການໄດທ້ງັໝດົເຊັ່ ນ: ພາວະເສດຖະກດິປ່ຽນແປງ, ຕົນ້ທນືຄ່າໃຊຈ່້າຍສູງຂືນ້ ແລະ

ອື່ ນໆ. ເຊິ່ ງເປັນໄພທໍາມະຊາດບໍ່ ສາມາດຈະຄາດຄະເນໄດ ້ ຫຼ ື ອາດເປັນເຫດການທີ່ ບໍ່ ໄດຄ້າດຄດິໄວກ່້ອນເຊັ່ ນ:

ສງົຄາມ, ການປະຕວິດັລດັຖະປະຫານ ແລະ ອື່ ນໆ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວລວ້ນເປັນເງ ື່ອນໄຂທາງພາຍນອກໂຄງການ

ທງັໝດົ ເມື່ ອເກດີຂືນ້ຍ່ອມສາ້ງບນັຫາໃຫກ້ບັໂຄງການທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວຢ່້າງຫຼາຍ. ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງອາດກ່າວໄດວ່້າ

ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ນອກເໜອືຈາກການຄວບຄຸມເປັນບນັຫາຢ່າງສໍາຄນັຂອງໂຄງການ.

ນອກຈາກບນັຫາທີ່ ໄດກ່້າວແລວ້ ອໍານາດຂອງຜູບ້ໍລຫິານອງົການ, ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ

ຂອງໂຄງການ, ການບໍ່ ໄດຮ້ບັຄວາມຮ່ວມມຈືາກຜູກ່້ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຂາດງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາ

ກອນສະໜບັສະໜນູຢ່າງເໝາະສມົພຽງພໍ ຍ່ອມເປັນບນັຫາສໍາຄນັຂອງໂຄງການເຊັ່ ນດຽວກນັ ໂຄງ ການເຖງິ

ຈະຂຽນຂືນ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງມເີຫດມຜີນົເປັນຢ່າງດີ ຫາກຜູບ້ໍລຫິານບໍ່ ເຫນັຄວາມສໍາຄນັຍ່ອມເປັນໂຄງການທີ່ ບໍ່

ສາມາດນາໍໄປປະຕບິດັໄດ ້ ຫຼ ື ເປັນໂຄງ ການທີ່ ຂຽນຂືນ້ໃນແຜ່ນກະດາດເຈຍ້ເທົ່ ານັນ້.
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ບດົທີ 4

ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດກ້ານຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ການຄດັເລອືກ

ໂຄງການ

ຈດຸປະສງົ

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ :

1. ບອກຄວາມເປັນມາ, ຄວາມໝາຍ ແລະຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ

1. ບອກຂອບເຂດການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ

2. ອະທບິາຍການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການດາ້ນຕ່າງໆ

3. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການໃນການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການ

4. ບອກຂັນ້ຕອນການເລອືກໂຄງການ

5. ອະທບິາຍສ່ວນປະກອບແລະວທິກີານຂຽນບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ

ເນືອ້ໃນ

4.1 ຄວາມເປັນມາຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ ຫາກໍ່ ໄດຮ້ບັຄວາມສນົໃຈກນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ

ຈງິຈງັນບັຕັງ້ແຕ່ສີນ້ສງົຄາມໂລກຄັງ້ທີ່ ສອງເປັນຕົນ້ມາ ທງັນີເ້ພາະເມື່ ອສງົຄາມໂລກຄັງ້ທີ່ ສອງຍຸດຕລິງົ ປະ

ເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ ດອ້ຍພດັທະນາຕ່າງກໍ່ ເລັ່ ງລະດມົຊບັພະຍາກອນມາໃຊໃ້ນການເພີ່ ມຜນົ

ຜະລດິ ແລະ ລງົທນືໃນໂຄງການພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ທງັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົເຊັ່ ນ: ຖະ

ໜນົ, ໄຟຟາ້, ຊນົລະປະທານ, ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ ນໆ ເປັນຕົນ້. ເພື່ ອເລັ່ ງລດັພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ ແລະ ສມັຄມົຂອງປະເທດໃຫຈ້ະເລນີກາ້ວໜາ້ຂືນ້. ການລງົທນືດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໃຊເ້ງນີທນືເປັນ

ຈາໍນວນຫຼາຍ ແລະ ມກີານກູເ້ງນີຈາກສະຖາບນັການເງນີລະຫວ່າງປະເທດເຊັ່ ນ: ທະນາຄານໂລກ, ສະຖາ

ບນັການເງນີລະຫວ່າງປະເທດ, ສະຖາບນັການເງນີເຫຼົ່ ານີ ້ ມຫຼີກັການພຈິາລະນາຄາ້ຍໆກນັຄື ຕອ້ງການໃຫ ້

ເງນີກູສ້ະເພາະໂຄງການທີ່ ໃຫປ້ະໂຫຍດຕອບແທນຄຸມ້ຄ່າຕໍ່ ປະເທດທີ່ ຂກໍູ ້ ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ ສາມາດໄຊ ້

ເງນີກູຄ້ນືພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກາໍນດົ. ດັ່ ງນັນ້, ສະຖາບນັການເງນີລະຫວ່າງປະເທດ ຈິ່ ງມກັລະບຸໃຫຜູ້ຂ້ກໍູ ້

ຕອ້ງສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ ເພື່ ອໃຊປ້ະກອບການພຈິາລະນາໃຫກູ້ເ້ງນີເຊັ່ ນດຽວກບັການລງົ

ທນືໃນພາກເອກະຊນົກ່ອນທີ່ ຈະລງົທນືໂຄງການໃດນຶ່ ງ ນກັລງົທນືຕອ້ງຄາດຄະເນເຖງິຜນົຕອບແທນທີ່ ຈະ

ໄດຮ້ບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ຈະຕອ້ງເສຍໄປ ເພື່ ອປະກອບການພຈິາລະນາວ່າສມົຄວນລງົທນຶໃນໂຄງການນັນ້

ຫຼບືໍ່ ໃນທໍານອງດຽວກນັທະນາຄານການຄາ້ ແລະ ສະຖາບນັການເງນີທີ່ ໃຫເ້ງນີກູແ້ກ່ໂຄງການລງົທນືຂອງ

ເອກະຊນົຕ່າງກໍ່ ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ແກ່ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການເຊັ່ ນກນັ ເພື່ ອເປັນເຄື່ ອງມື

ຊ່ວຍກັ່ ນກອງໃນການປ່ອຍເງນີກູໃ້ຫເ້ປັນໄປດວ້ຍຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ລດົຄວາມສ່ຽງຂອງເງນີກູ.້
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4.2 ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ

ຄໍາວ່າການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ (feasibility study) ຂອງໂຄງ ການ ໄດມ້ຜູີ ້

ໃຫຄ້ວາມໝາຍໄວຫຼ້າຍຄວາມໝາຍດວ້ຍກນັແຕ່ໂດຍສະຫຸຼບແລວ້ ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງ

ການເປັນການສກຶສາ ເພື່ ອຈະເບິ່ ງວ່າໂຄງການທີ່ ຈະໃຊດ້ໍາເນນີການປະຕບິດັນັນ້, ມຄີວາມສມົບູນ, ໃນລາຍ

ລະອຽດ ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະປະຕບິດັ ໃຫບ້ນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົທີ່ ກາໍນດົໄວຢ່້າງມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຫຼາຍນອ້ຍພຽງໃດ.

ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການເຊັ່ ນ ດຽວກບັການວເິຄາະໂຄງການ (project

analysis) ກ່ອນທີ່ ຈະດໍາເນນີງານ ຊຶ່ ງຈະເປັນການປະເມນີເຖງິຂໍດ້ີ (advantage) ແລະ ຂໍເ້ສຍ

(disadvantage) ຫຼື ຜນົປະໂຫຍດຕອບແທນ (benefit) ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (cost) ຂອງໂຄງການ,

ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຈິ່ ງເນັນ້ໄປທີ່ ການປະເມນີເຖງິຄວາມຄຸມ້ຄ່າຂອງໂຄງການ (the

evaluation of project worth) ໂດຍໂຄງການຈະມຄີວາມຄຸມ້ຄ່າກໍ່ ຕໍ່ ເມ ື່ ອຜນົປະໂຫຍກຕອບແທນ

ຂອງໂຄງການມຄຸີນຄ່າສູງກວ່າຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ເສຍໄປນັນ້ເອງ.

4.3 ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອປະໂຫຍດໃນການພຈິາລະນາວ່າ:

1. ໂຄງການນີຄ້ວນຈະພຈິາລະນາອານຸມດັໃຫດ້ໍາເນນີການຫຼບືໍ່

2. ເມື່ ອໂຄງການໄດຮ້ບັອານຸມດັແລວ້ ຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັຈາກການດໍາເນນີໂຄງການຈະເປັນ

ຜນົທີ່ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ ຫຼື ພດັທະນາອງົກອນປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການປະຕບິດັເພີ່ ມຂືນ້ ຫຼບືໍ່ ພຽງໃດ

ແລະ ໂຄງການນີມ້ຊີບັພະຍາກອນທງັທາງດາ້ນງບົປະມານບຸກຄະລາກອນ, ວດັຖຸ, ອຸປະກອນ, ອາຄານ

ສະຖານທີ່ , ລະບບົການຈດັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານພອ້ມ ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະ

ສາມາດປະຕບິດັໂຄງການໃຫບ້ນັລຸຜນົສໍາເລດັຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ ຫຼບືໍ່ ພຽງໃດ.

3. ຫາກໂຄງການບໍ່ ໄດຮ້ບັອານຸມດັຈະມສີາເຫດຈາກກລໍະນໃີດແດ່ ຄວນຈະມກີານປັບປຸງເພື່ ອແກ ້

ໄຂບນັຫາອຸປະສກັ ຫຼື ຍກົເລກີໂຄງການນັນ້ໄປ ແລະ ຫາກຈະມກີານປັບປຸງ ຄວນຈະປັບປຸ່ງບ່ອນໃດແດ່ ຈິ່ ງ

ຈະເປັນຜນົໃຫກ້ານດໍາເນນີໂຄງການເປັນໄປຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງບນັລຸເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົທີ່ ກາໍນດົໄວ.້

4.4 ຂອບເຂດການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ ມລີາຍລະອຽດຂອງການສກຶສາແຕກຕ່າງກນັໄປ ໃນແຕ່

ລະໂຄງການທງັນີສຸ້ດແລວ້ແຕ່ລະໂຄງການນັນ້ຈະມລີກັສະນະໃດເຊັ່ ນ: ອາດເປັນໂຄງການທີ່ ລເິລີ່ ມໃໝ່ ຫຼື

ເປັນໂຄງການຂະຫຍາຍວຽກງານເດມີ, ຫາກເປັນໂຄງການເກົ່ າທີ່ ຜນົຜະລດິຂອງໂຄງການມລີູກຄາ້ປະຈາໍຢູ່

ແລວ້ ໃນກລໍະນເີຊັ່ ນນີກ້ໍ່ ບໍ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງສກຶສາເຖງິຄວາມເປັນໄປໄດໂ້ດຍລະອຽດເຊັ່ ນ: ບໍ່ ຈາໍ

ເປັນຕອ້ງສກຶສາດາ້ນການຕະຫຼາດຂອງໂຄງການ ແລະ ການຈດັຮູບອງົການ ຫຼື ການບໍລຫິານ ເປັນຕົນ້. ແຕ່

ຖາ້ເປັນໂຄງການໃໝ່ກໍ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງສກຶສາຄວາມເປັນໄດໂ້ດຍລະອຽດໃນທຸກດາ້ນນັນ້ຄ:ື ດາ້ນ

ຕະຫຼາດ, ດາ້ນເຕກັນກີ, ດາ້ນການເງນີ, ດາ້ນເສດຖະກດິ, ດາ້ນການຈດັອງົການ ແລະ ການຈດັການ ເປັນ

ຕົນ້. ຫຼື ໃນໂຄງການຂອງລດັ, ການວເິຄາະຈະເບິ່ ງໄປທີ່ ຄວາມຢູ່ດກີນີດຂີອງປະຊາຊນົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ



48
ຕອບແທນທີ່ ມຕີໍ່ ສງັຄມົໂດຍສ່ວນລວມ, ແຕ່ຖາ້ເປັນໂຄງການເອກະຊນົແລວ້ ຈະເບິ່ ງໄປທີ່ ຜນົກາໍໄລຂອງ

ການລງົທນື. ດັ່ ງນັນ້, ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການການລງົທນືຈິ່ ງມກັເນັນ້ໄປແຕ່ສະເພາະດາ້ນ

ການຕະຫຼາດ, ດາ້ນເຕກັນກີ, ດາ້ນການເງນີ ແລະ ດາ້ນການຈດັການ. ອາດບໍ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງສກຶສາວເິຄາະ

ຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ.

4.5 ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການດາ້ນຕ່າງໆ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການປະກອບໄປດວ້ຍການສກຶສາວເິຄາະໃນດາ້ນຕ່າງໆລວມ

6 ດາ້ນດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ ້ :

1. ການວເິຄາະດາ້ນຕະຫຼາດ ຫຼອຸືປະສງົ (Market or demand analysis)

2. ການວເິຄາະດາ້ນເຕກັນກີ (Technical analysis)

3. ການວເິຄາະດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມໂຄງການ (environmental analysis)

4. ການວເິຄາະດາ້ນເສດຖະກດິ (Economic analysis)

5. ການວເິຄາະດາ້ນການເງນີ (Financial analysis)

6. ການວເິຄາະດາ້ນການຈດັອງົການ, ການຈດັການ (Managerial and organizational

analysis)

4.5.1 ການວເິຄາະດາ້ນຕະຫຼາດ ແລະ ອຸປະສງົ

ການວເິຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນເຖງິອຸປະສງົຂອງຜນົຜະລດິຂອງໂຄງການເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນຕໍ່

ການວາງແຜນ ແລະ ການວເິຄາະໂຄງການເປັນຢ່າງຍິ່ ງ, ທງັນີເ້ພາະຫາກຜະລດິອນັໃດອອກມາແລວ້ບໍ່ ມ ີ

ຕະຫຼາດຮອງຮບັກໍ່ ບໍ່ ມເີຫດຜນົໃດທີ່ ຈະທໍາການຜະລດິ. ນອກຈາກນັນ້ ຂະໜາດຂອງອຸປະສງົ ຍງັເປັນເຄື່ ອງ

ຊີເ້ຖງິຂະໜາດຂອງການຜະລດິ ຫຼື ຂະໜາດຂອງໂຄງການອກີດວ້ຍ, ການວເິຄາະອຸປະສງົຈິ່ ງເປັນເລື່ ອງ

ສໍາຄນັ ໂດຍຜນົການວເິຄາະຈະຕອ້ງຕອບບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັ 3 ປະການຄ:ື

1) ອຸປະສງົໃນຜນົຜະລດິຂອງໂຄງການມຫຼີາຍນອ້ຍປານໃດ

2) ອຸປະສງົໃນຜນົຜະລດິມແີນວໂນມ້ເພີ່ ມຂືນ້ຫຼລຸືດລງົແລະໃນອດັຕາຫຼາຍນອ້ຍພຽງໃດ

3) ໂຄງການທີ່ ກາໍລງັພຈິາລະນາຢູ່ ຈະສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໄດຫຼ້າຍນອ້ຍພຽງໃດ

• ການວເິຄາະດາ້ນການຕະຫຼາດ ຫຼອຸືປະສງົ ຕອ້ງເລີ່ ມດວ້ຍການເກບັ ແລະ ວເິຄາະຂໍ ້

ມູນລາຄາ ແລະ ປະລມິານຂອງຜນົຜະລດິທງັທີ່ ຜນົຜະລດິໄດ ້ ນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ ຈາກຂໍມູ້ນໃນອາລດິ

ແລະ ປະຈບຸນັຊຶ່ ງພຈໍະເຮດັໃຫຮູ້ຂ້ະໜາດຂອງອຸປະສງົ ແລະ ຖາ້ເປັນໂຄງການທີ່ ຜນົຜະລດິປະເພດທີ່ ບໍ່ ມ ີ

ການຊືຂ້າຍ ເຊິ່ ງສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນໂຄງການຂອງລດັຖະບານເຊັ່ ນ: ໂຄງການທາງດາ້ນການສກຶສາ, ສາທາລະ

ນະສຸກ, ການພຈິາລະນາເຖງິອຸປະສງົໂຄງການເຫຼົ່ ານີ ້ ເບິ່ ງໄດຈ້າກຈາໍນວນຜູໃ້ຊບ້ໍລກິານທີ່ ຄາດວ່າຈະມເີຊັ່ ນ:

ຈາໍນວນປະຊາກອນທີ່ ຢູ່ໃນເກນທີ່ ຈະເຂົາ້ຮບັການສກຶສາ ເປັນຕົນ້.

ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດສ້ກຶສາຂະໜາດຂອງອຸປະສງົທີ່ ເປັນຢູ່ໃນປະຈບຸນັແລວ້ຈາໍເປັນຕອ້ງຄາດຄະເນເຖງິຂະ

ໜາດຂອງອຸປະສງົທງັໝດົໂດຍພຈິາລະນາຈາກປັດໃຈອື່ ນໆປະກອບເຊັ່ ນ: ຖາ້ເຮາົຕອ້ງການຄາດຄະເນການ

ໃຊໄ້ຟຟາ້ໃນອານາຄດົ ກໍ່ ອາດຫາໄດຈ້າກການໃຊຄ້ວາມສໍາພນັໃນອາດດິຂອງການໃຊໄ້ຟຟາ້ກບັປັດໃຈຕ່າງໆ

ທີ່ ມຄີວາມສໍາພນັເຊັ່ ນ: ລາຍໄດປ້ະເທດ, ຈາໍນວນປະຊາຊນົ, ລາຍໄດຕ້ໍ່ ຄນົ ເປັນຕົນ້. ແລະ ເມື່ ອຜະລດິ

ອອກມາແລວ້ຈະສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດໄດຫຼ້າຍນອ້ຍພຽງໃດ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມກີານ
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ພຈິາລະນາເຖງິຄູ່ ແຂ່ງທີ່ ມຢູ່ີເດມີ ທງັໃນດາ້ນປະລມິານການຜະລດິ, ຄຸນນະພາບ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງການ

ຜະລດິ, ລາຄາ ແລະ ຕົນ້ທນື. ເພື່ ອພຈິາລະນາວ່າຄຸນນະພາບຂອງຜນົຜະລດິໂຄງການເປັນແນວໃດ ດກີວ່າຄູ່

ແຂ່ງ ຫຼບືໍ່ ຕົນ້ທນືການຜະລດິສູງກວ່າ ຫຼື ຕໍ່ າກວ່າ ເພື່ ອຈະໄດພ້ຈິາລະນາຫາທາງປັບປຸງໃຫສ້າມາດທໍາການ

ແຂ່ງຂນັກນັໄດ.້

4.5.2 ການວເິຄາະດາ້ນເຕກັນກີ

ເນື່ ອຶງຈາກໃນການຜະລດິສນີຄາ້ ແລະ ບໍລກິານມເີຕກັນກີການຜະລດິໃຫເ້ລອືກໄດຫຼ້າຍ

ປະເພດ ເຕກັນກີການຜະລດິແຕ່ລະປະເພດກໍ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປ ໃນດາ້ນກາໍມະວທິກີານຜະລດິ,

ເຄື່ ອງຈກັ, ເຄື່ ອງມື ແລະ ອຸປະກອນການຜະລດິ, ຊະນດິ, ປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງປັດໃຈການ

ຜະລດິທີ່ ຕອ້ງການ, ສິ່ ງຕ່າງໆເຫຼົ່ ານີຈ້ະມຜີນົຕໍ່ ຕົນ້ທນືການຜະລດິ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ິ່ ງຈາໍຕອ້ງພຈິາລະນາຕໍ່ ຂໍດ້ ີ ແລະ

ຂໍເ້ສຍຂອງເຕກັນກີການຜະລດິປະເພດຕ່າງໆ. ແລວ້ຄດັເລອືກເຕກັນກີການຜະລດິທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົທີ່

ສຸດ ການວເິຄາະທາງດາ້ນນີຈ້ ິ່ ງມສ່ີວນຊ່ວຍໃຫຮູ້ວ່້າຜນົຜະລດິທີ່ ຈະຜະລດິນັນ້ ຈະຜະລດິໄດແ້ນວໃດ ແລະ

ເຕກັນກີການຜະລດິມຄີວາມເໝາະສມົກບັຈດຸມຸ່ງໝາຍຂອງໂຄງການ ຫຼບືໍ່ ການວເິຄາະດາ້ນເຕກັນກີຈະປະ

ກອບດວ້ຍການວເິຄາະໃນເລື່ ອງຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ:້

1) ການວເິຄາະຂະບວນການຜະລດິ

2) ການກາໍນດົຂະໜາດຂອງໂຮງງານ ແລະ ຕາຕະລາງການຜະລດິ

3) ການຄດັເລອືກເຄື່ ອງຈກັ ເຄື່ ອງມື ແລະ ອຸປະກອບການຜະລດິ

4) ການກາໍນດົແຫ່ຼງທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຮງງານ ຫຼອືາຄານ

5) ການອອກແບບໂຄງງານ ແລະ ໂຄງສາ້ງອາຄານ

6) ການສກຶສາວເິຄາະວດັຖຸດບີທີ່ ຈະໃຊ ້

7) ປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງແຮງງານທີ່ ຕອ້ງການ

8) ການປະມານການຕົນ້ທນືການຜະລດິ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆ ທີ່ ຕອ້ງການ

4.5.3 ການວເິຄາະດາ້ນສະພານແວດລອ້ມ

ສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຄງການຄອືານາບໍລເິວນຮອບໂຄງການທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົຈາກໂຄງການ ຊຶ່ ງອານາບໍລເິວນໂດຍຮອບນີຈ້ະປະກອບໄປດວ້ຍ:

1) ຊບັພະຍາກອນກາຍຍະພາບ ໄດແ້ກ່: ພູມປີະເທດ, ດນີ, ອາກາດ, ນໍາ້ຜວິດນີ,

ນໍາ້ໃຕດ້ນີ, ທໍລະນວີທີະຍາ ແລະ ແຮ່ທາດ

2) ຊບັພະຍາກອນຊວີະພາບ ໄດແ້ກ່: ປະມງົ, ສດັປ່າ, ປ່າໄມ ້ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິ

ອື່ ນໆທີ່ ຢູ່ໃນປ່າ ແລະ ໃນນໍາ້

3) ຊບັພະຍາກອນທີ່ ສາ້ງດວ້ຍມະນຸດ ຫຼສືິ່ ງທມີຄຸີນຄ່າຕໍ່ ການໃຊສ້ອ້ຍຂອງມະນຸດ

ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່: ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂັນ້ພືນ້ຖານຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ຖະໜນົ, ທ່າເຮອື, ສະໜາມບນີ, ໄຟຟາ້, ນໍາ້

ປະປາ, ການລະບາຍນໍາ້ ແລະ ການປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ, ຊນົລະປະທານ, ການປູກປ່າ, ການໃຊທ້ີ່ ດນີ, ການ

ພດັທະນາອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ເໝອືງແຮ່ ເປັນຕົນ້.

4) ຄຸນຄ່າທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຄຸນະພາບຂອງຊວີດິ ຊຶ່ ງໄດແ້ກ່: ສະພາບທາງດາ້ນເສດຖະ

ກດິ ແລະ ສງັຄມົ, ສາທາລະນະສຸກ, ສະຖານທີ່ ພກັຜ່ອນຢ່ອນໃຈ, ໂບຮານສະຖານ, ໂບຮານວດັຖຸ ແລະ
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ຄຸນຄ່າດາ້ນວດັທະນະທໍາ ເປັນຕົນ້

ການວເິຄາະດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ ມວີດັຖຸປະສງົ 3 ປະການ ຄ:ື

1) ເພື່ ອຊີໃ້ຫເ້ຫນັສະພາບກ່ອນຈະມໂີຄງການ ວ່າສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນຕ່າງໆ

ຂອງໂຄງການເປັນແນວໃດ ຈຶ່ ງຕອ້ງເຮດັການສກຶສາວເິຄາະໂດຍລະອຽດ ພອ້ມກບັມຂີໍມູ້ນສະໜບັສະໜນູ

2) ເພື່ ອຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າເມື່ ອມໂີຄງການແລວ້ ຈະມຜີນົກະທບົພາຍນອກຕໍ່ ສະພາບ

ແວດລອ້ມແນວໃດບໍ່ ວ່າຈະເປັນຜນົກະທບົທາງບວກ ຫຼື ທາງລບົ, ທາງກງົ ຫຼື ທາງອອ້ມ, ໄລຍະສັນ້ພຽງ

ຊົ່ ວຄາວ ຫຼື ໄລຍະຍາວທີ່ ຖາວອນກໍ່ ຕາມ ແລະ ຫາກເປັນໄປໄດກ້ໍ່ ຄວນລະບຸຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວເປັນຕວົເລກ

ແລະ ເປັນມູນຄ່າດວ້ຍ ເພື່ ອສະດວກໃນການປຽນທຽບຜນົທາງດາ້ນບວກ ແລະ ຜນົທາງດາ້ນລບົ

3) ເພື່ ອຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າຖາ້ມຜີນົກະທບົພາຍນອກທາງດາ້ນລບົຫຼເືສຍຫາຍຕໍ່ ສະພາບ

ແວດລອ້ມແລວ້ຈະມວີທິກີານ ແລະ ແນວທາງໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂໄດແ້ນວໃດ, ທງັນີເ້ພື່ ອໃຫ ້

ເກດີຄວາມສູນເສຍຕໍ່ ສະພາບແວດລອ້ມນອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ ໃຫໂ້ຄງການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຕອບແທນຫຼາຍ

ທີ່ ສຸດ ຫາກເປັນໄປໄດກ້ໍ່ ຄວນລະບຸຄ່າໃຊຈ່້າຍເພື່ ອວຽກງານນີໄ້ວດ້ວ້ຍ.

ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ຄວນຈະມກີານສກຶສາວເິຄາະທາງດາ້ນນີ ້ ໄດແ້ກ່: ໂຄງການປະເພດທີ່

ກ່ຽວກບັອຸດສາຫະກາໍການກະເສດ, ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງບາງປະເພດເຊັ່ ນ: ເໝອືງແຮ່, ພະລງັງານ

ເຂື່ ອນ, ສະໜາມບນີ, ທ່າເຮອື, ຖະໜນົ, ນຄິມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ເປັນຕົນ້.

4.5.4 ການວເິຄາະດາ້ນເສດຖະກດິ

ການວເິຄາະດາ້ນເສດຖະກດິ ເປັນການວເິຄາະຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນເສດກດິວ່າໂຄງ

ການທີ່ ພຈິາລະນາຢູ່ນັນ້ ຈະໃຫຜ້ນົຕອບແທນຕໍ່ ລະບບົເສດຖະກດິໂດຍສ່ວນລວມຂອງປະເທດຄຸມ້ຄ່າ ຫຼບືໍ່

ເພື່ ອປະກອບການພຈິາລະນາຕດັສນີໃຈໃນການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີຈາໍກດັໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົຕອບແທນຕໍ່

ສ່ວນລວມຫຼາຍທີ່ ສຸດ. ຜນົການວເິຄາະຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຜນົຕອບແທນທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດສູ້ງ ຫຼຕືໍ່ າກ່ວາ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ຕອ້ງເສຍໄປ ຖາ້ສູງກວ່າໂຄງການນັນ້ກໍ່ ເປັນໂຄງການທີ່ ດທີາງເສດຖະກດິ, ການວເິຄາະທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິຈິ່ ງມສ່ີວນຊ່ວຍຢ່າງສໍາຄນັຕໍ່ ການຕດັສນີໃຈໃນການທີ່ ຈະຮບັ ຫຼປືະຕເິສດໂຄງການ.

4.5.5 ການວເິຄາະທາງການເງນີ
ການວທິາງການເງນີເປັນການວເິຄາະການລງົທນື ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງໂຄງການ,

ນອກຈາກນີຍ້ງັລວມເຖງີການວາງແຜນທາງການເງນີທີ່ ເໝາະສມົກບັໂຄງການເພຶ່ ອກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມໝັນ້ໃຈ

ວ່າ ຖາ້ມໂີຄງການນີແ້ລວ້ຈະບໍ່ ມບີນັຫານທາງການເງນີໃດໆ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າໂຄງການມຜີນົຕອບແທນໃຫ ້

ແກ່ຜູຮ່້ວມໂຄງການຫຼາຍພທໍີ່ ຈະຈງູໃຈໃຫເ້ຂາົເຫຼົ່ ານັນ້ເຂົາ້ມາຮ່ວມໂຄງການດວ້ຍຕະຫຼອດໂຄງການ.

ໂດຍທົ່ ວໄປການວເິຄາະທາງດາ້ນການເງນີຂອງໂຄງການຈະປະກອບໄປດວ້ຍການວເິຄາະ

ໃນເລື່ ອງຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ:້

1) ການຄາດຄະເນການເງນີຂອງໂຄງການ

2) ການວເິຄາະຄວາມສາມາດໃນການທໍາກາໍໄລຂອງໂຄງການ

3) ການປະເມນີຜນົຕອບແທນທາງການເງນີຂອງໂຄງການ

4) ການພຈິາລະນາແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງເງນີທນື

5) ການໃຊຄ້ນືເງນີກູ ້
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ດວ້ຍເຫດນີ ້ ໃນການວເິຄາະທາງການເງນີຂອງໂຄງການ ຜູວ້ເິຄາະຈິ່ ງຕອ້ງຈດັທໍາງບົການ

ເງນີຕ່າງໆ ຊຶ່ ງໄດແກ່: ງບົກາໍໄລ ແລະ ຂາດທນື, ງບົກະແສເງນີສດົ ແລະ ງບົດຸນ ເພາະງບົການເງນີດັ່ ງກ່າວ

ເປັນພືນ້ຖານຂອງການວເິຄາະ ຊຶ່ ງງບົການເງນີເຫຼົ່ ານີກ້ໍ່ ຄແືຜນການເງນີຂອງໂຄງການນັນ້ເອງ.

4.5.6 ການວເິຄາະດາ້ນການຈດັການ

ເຖງີແມ່ນວ່າຈະໄດມ້ກີານວເິຄາະດາ້ນຕ່າງໆມາແລວ້ ແລະ ປະກດົວ່າໂຄງການທີ່ ສະເໜີ

ນັນ້ເປັນໂຄງການທີ່ ດີ ແຕ່ເມື່ ອໂຄງການນັນ້ໄດຮ້ບັອານຸມດັ ແລະ ມກີານດໍາເນນີງານແລວ້ ກໍ່ ອາດຈະປະສບົ

ກບັຄວາມລົມ້ເຫຼວ ແລະ ຂາດທນືໄດເ້ຊັ່ ນກນັ ຖາ້ຫາກວ່າການຈດັການ ຫຼກືານບໍລຫິານໂຄງການບໍ່ ດີ ແລະ

ບໍ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໃນຫຼາຍກລໍະນຄີວາມສໍາເລດັຂອງໂຄງການຈະຂືນ້ຢູ່ກບັຄວາມສາມາດໃນດາ້ນການ

ບໍລຫິານ ຫຼກືານຈດັການເປັນສໍາຄນັ ດັ່ ງນັນ້, ໃນການວເິຄາະຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຈຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງ

ມກີານວເິຄາະທາງດາ້ນນີດ້ວ້ຍ ເພື່ ອກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າຈະບໍ່ ມບີນັຫາທາງດາ້ນນີແ້ຕ່ປະການໃດເມື່ ອ

ມກີານດໍາເນນີໂຄງການໄປປະຕບິດັ.

ໂດຍທົ່ ວໄປ ການວເິຄາະທາງດາ້ນນີຈ້ະປະກອບໄປດວ້ຍ:

1) ການກາໍນດົໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົທີ່ ສຸດຕໍ່ ການປະຕບິດັຕາມ

ໂຄງການ

2) ການກາໍນດົປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພະນກັງານທີ່ ຕອ້ງການ

3) ການກາໍນດົຮູບແບບ ແລະ ວທິກີານກວດສອບ ແລະ ຄວບຄຸມພາຍໃນ

4) ການກາໍນດົວ່າຈະຕອ້ງມຜູີຊ່້ຽວຊານຈາກພາຍນອກມາຊ່ວຍວຽກງານດວ້ຍຫຼບືໍ່

ໂດຍທີ່ ດາ້ນຕ່າງໆຂອງໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມສໍາພນັຕໍ່ ກນັ ຖາ້ມກີານປ່ຽນແປງ ຫຼື ມີ

ການຕດັສນີໃຈກ່ຽວກບັດາ້ນໃດດາ້ນໜຶ່ ງແລວ້ ຈະມຜີນົກະທບົໄປສູ່ການພຈິາລະນາ ຫຼກືານຕດັສນີໃຈໃນ

ດາ້ນອື່ ນໆ ດັ່ ງນັນ້, ການວເິຄາະໂຄງການທີ່ ດຈີ ຶ່ ງຕອ້ງທໍາການວເິຄາະເຖງີແງ່ມູນ ຫຼດືາ້ນຕ່າງໆ ດັ່ ງກ່າວຂອງ

ໂຄງການໃຫຄ້ບົທຸກດາ້ນເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ ້ ທງັນີເ້ພື່ ອໃຫໄ້ດຊ້ຶ່ ງໂຄງການທດີພີອ້ມໃນທຸກໆດາ້ນນັນ້ເອງ.

4.6 ຄວາມໝາຍຂອງການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການ
ໂດຍປົກະຕແິລວ້ ການດໍາເນນີກດິຈະການໃດໆ ກໍ່ ຕາມເຮາົມກັຈະປະສບົບນັຫາວ່າມສີິ່ ງທີ່ ຢາກຈະ

ເຮດັຫຼາຍໆຢ່າງ ແຕ່ມປັີດ ຫຼຊືບັພະຍາກອນ ທງັໃນດາ້ນຂອງງບົປະມານ ກາໍລງັຄນົ ແລະ ໄລຍະເວລາ

ຈາໍກດັ ໃນທາງປະຕບິດັຈາໍເປັນຕອ້ງຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງສິ່ ງທີ່ ເຮາົຈະເຮດັ ໃຫເ້ໝາະສມົກບັປັດໃຈ

ຕາມຫຼກັວຊິາການວາງແຜນ. ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການ ເປັນການພຈິາລະນາຄວາມເໝາະ

ສມົ ຄວາມຈາໍເປັນ ຫຼຄຸືນຄ່າຂອງໂຄງການຢ່າງມເີຫດຜນົ ມຫຼີກັເກນ ໂດຍລຽງລໍາດບັຈາກຫຼາຍໄປຫານອ້ຍ

ດັ່ ງນັນ້, ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການເປັນວຽກງານທີ່ ຕອ້ງອາໄສຂໍມູ້ນເຕກັນກີ ວທິກີານ ແລະ

ຂະບວນການຫຼາຍຂັນ້ຕອນ ໃນບາງກລໍະນມີຄີວາມສະລບັຊບັຊອ້ນຫຼາຍ.

4.7 ບຸກຄນົທີ່ ຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການ
ຜູທ້ີ່ ມໜີາ້ທີ່ ໃນການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການອາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດດັ່ ງນີ:້
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4.7.1 ຜູສ້ະເໜໂີຄງການ

ບໍ່ ວ່າຈະເປັນການສະເໜໂີຄງການເພື່ ອຂໍຄວາມເຫນັດກ່ີອນທີ່ ຈະບນັຈໄຸວໃ້ນແຜນ ຫຼເືພື່ ອ

ພຈິາລະນາອານຸມດັງບົປະມານ (ໃນກລໍະນໂີຄງການໄດຮ້ບັຄວາມເຫນັດແີລວ້) ໃນກລໍະນທີີ່ ມຫຼີາຍໂຄງ

ການດວ້ຍກນັ ຜູສ້ະເໜໂີຄງການຄວນຈະຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການທີ່ ສະເໜໄີວດ້ວ້ຍ ເຊີ່ ງຈະ

ເຮດັໃຫສ້ະດວກແກ່ຜູພ້ຈິາລະນາໂຄງການເຊັ່ ນ ຖາ້ມປັີດໃຈບໍ່ ພກໍບັຜູສ້ະເໜຕີອ້ງການຈະສາມາດພຈິາລະນາ

ວ່າຄວນອານຸມດັໂຄງການໃດກ່ອນ.

4.7.2 ຜູບ້ລໍຫິານໂຄງການ

ຜູບ້ໍລຫິານໂຄງການ (ຫຼຜູືບ້ໍລຫິານງານໂດຍທົ່ ວ ໄໆປ) ຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ ການດໍາເນນີ

ງານຂອງໂຄງການຫຼາຍໂຄງການໃນຂະນະດຽວກນັ ຫຼວ່ືາຈະຮບັຜດິຊອບພຽງໂຄງການດຽວກໍ່ ຕາມ ແຕ່ຈາໍ

ເປັນຈະຕອ້ງເຮດັວຽກຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ ອໃຫກ້ານບໍລຫິານໂຄງການບນັຕາມເປົາ້ ໝາຍ ດັ່ ງນັນ້ ການຕດັສນີໃຈ

ວ່າຄວນຈະເຮດັອນັໃດກ່ອນ ອນັໃດຫຼງັ ຈ ຶ່ ງເປັນຄວາມຈາໍເປັນ

4.7.3 ຜູວ້ເິຄາະໂຄງການ

ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານມອບໝາຍໃຫບຸ້ກຄນົ ຫຼກຸ່ືມບຸກຄນົ ຫຼໜ່ືວຍງານອື່ ນໆ ເປັນຜູວ້ເິຄາະ

ໂຄງການກ່ອນສະເໜໃີຫຜູ້ບ້ໍລຫິານຕດັສນີໃຈອານຸມດັໃຫດ້ໍາເນນີການໂຄງການ

4.8 ຫຼກັການໃນການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການ
4.8.1 ຫຼກັການວ່າດວ້ຍການຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍ

ໂຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍ ຂອງລດັ, ໜ່ວຍງານ ຫຼຜູືບ້ໍລຫິານຄວນຈະໄດຮ້ບັ

ການພຈິາລະນາກ່ອນ ຫຼແືມ່ນແຕ່ຈະເວົາ້ເຖງີນະໂຍບາຍເລື່ ອງດຽວກໍ່ ອາດມໂີຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງນະໂຍ

ບາຍນັນ້ຫຼາຍໂຄງການໄດ.້ ດັ່ ງນັນ້, ໂຄງການທີ່ ຈະມຜີນົຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຫຼາຍຈະຕອ້ງມຄີວາມສໍາ

ຄນັຂອງໂຄງການຢູ່ໃນລະດບັສູງ ການພຈິາລະນາໂຄງການໃນລກັສະນະ ດັ່ ງກ່າວນີ ້ ເຮດັໄດທ້ງັສາມນັສໍານກຶ

ແລະ ໃຊຫຼ້ກັວຊິາການເຊີ່ ງເອີນ້ວ່າ ”ການຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍ”.

1.8.2 ຫຼກັການວ່າດວ້ຍການວດັຕົນ້ທນືແລະຜນົປະໂຫຍດ (Cost-Benefit Analysis)

ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັໂດຍໃຊກ້ານວເິຄາະຕົນ້ທນື ແລະ ຜນົປະໂຫຍດເປັນວທິໜີຶ່ ງ

ທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມສມົໃຈຢ່າງຍິ່ ງໃນການພຈິາລະນາການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ທງັຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ

ຫຼກັການສໍາຄນັຂອງການວເິຄາະໂຄງການແບບນີ ້ ເປັນການວເິຄາະຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັໃນການ

ລງົທນືໃນແຕ່ລະໂຄງການ ທງັນີເ້ພື່ ອຶຈະພຈິາລະນາເບິ່ ງວ່າການລງົທນືນັນ້ຈະໄດຮ້ບັຜນົຄຸມ້ຄ່າ ຫຼບືໍ່ ວທິກີານ

ນີອ້າໄສຫຼກັທາງເສດຖະສາດທີ່ ວ່າການທີ່ ຈະໃຫໄ້ດກ້າໍໄລສູງສຸດ (Optimum profit) ຈະຕອ້ງລງົທນືຈນົ

ລາຍໄດເ້ພີ່ ມ (Marginal return) ເທົ່ າກບັການລງົທນືເພີ່ ມ (Marginal cost). ໃນພາກເອກະຊນົໂດຍ

ທົ່ ວໄປຈະຍດຶຫຼກັການນີ ້ ແຕ່ການລງົທນືບາງປະເພດບໍ່ ໄດມຸ່້ງຫວງັກາໍໄລສູງສຸດ ເປັນຫຼກັຢ່າງດຽວ ເຊັ່ ນ ການ

ລງົທນືໃນພາກລດັຖະບານ ການພຈິາລະນາຈິ່ ງໃຊຜ້ນົຕອບແທນ (Benefit) ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄ່າໃຊ ້

ຈ່າຍ (Cost) ທີ່ ຈະຕອ້ງເສຍເພື່ ອດໍາເນນີການຂອງໂຄງການເປັນເກນ. ສໍາລບັຂັນ້ຕອນໃນການວເິຄາະແບບ

ຂາ້ວໆ ມີດີ ັ່ ງນີ ້ :

1) ກາໍນດົຈດຸປະສງົເຊັ່ ນ: ການເພີ່ ມຜນົຜະລດິທາງການກະເສດ, ການປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ
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ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ, ການຈດັການການກກຶໜງັສຂືອງປະຊາຊນົ ແລະ ອື່ ນໆ

2) ການຄາດຄະເນຜນົປະໂຫຍດ (Expected Benefit) ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ

ເຊີ່ ງຈະມທີງັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດໂດຍອອ້ມ ໂດຍຄາດຄະເນຜນົປະໂຫຍດດັ່ ງກ່າວ

ເປັນໜ່ວຍຂອງເງນີ

3) ຄໍານວນຄ່າໃຊຈ່້າຍ (Required Cost) ຄ່າໃຊຈ່້າຍໂດຍກງົ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໂດຍ

ອອ້ມ

4) ກາໍນດົໄລຍະເວລາ ໃນບາງໂຄງການທີ່ ສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫບດທນັທອີາດຈະບໍ່

ຄໍານງຶເຖງີໄລຍະເວລາ ແຕ່ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍຕອ້ງໃຊເ້ວລາ ການຄດິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕອ້ງ

ພຈິາລະນາໄລຍະເວລາ ໂດຍເບິ່ ງວ່າໂຄງການຈະໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດເປັນເວລາເທົ່ າໃດ ແນວໃດ ໂຄງການບາງ

ຢ່າງມໄີລຍະເວລານານເປັນສບີໆ ປີ ເຊັ່ ນການສາ້ງເຂື່ ອນ ການຈດັການສກຶສາ ເປັນຕົນ້

5) ການຄໍານວນອາດຈະໃຊ ້ 2 ວທິີ ຄື

(1) ຄໍານວນອດັຕາຂອງຜນົປະໂຫຍດຕໍ່ ຕົນ້ທນື (Rate of Return)

(2) ຄໍານວນມູນຄ່າປະຈບຸນັ (Present Value) ຂອງຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຈະໄດຮບັ

ໃນອານາຄດົ ແລະ ຕົນ້ທນືທີ່ ຈະຕອ້ງເສຍໄປ ໂດຍກາໍນດົອດັຕາສ່ວນລດົ (Discount Rate) ໄວກ່້ອນ

6) ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ ໂດຍເບິ່ ງຈາກຜນົການວເິຄາະຂອງໂຄງການແຕ່ລະ

ໂຄງການ ໃນກລໍະນໃີຊອ້ດັຕາຕໍ່ ຜນົປະໂຫຍດຕໍ່ ຕົນ້ທນື ໂດຍໂຄງການທີ່ ມອີດັຕາດັ່ ງກ່າວສູງມາກ່ອນ ຫຼມື ີ

ຄວາມສໍາຄນັສູງກວ່າໂຄງການທີ່ ມອີດັຕາຕໍ່ າ ແລະ ໃນກລໍະນທີີ່ ໃຊມູ້ນຄ່າປະຈບຸນັ ໂຄງການທີ່ ມມີູນຄ່າສູງ

ມາກ່ອນ

ແນວໃດກໍ່ ຕາມ ໃນທາງປະຕບິດັ ການວເິຄາະໂດຍອາໄສຫຼກັ (Cost-Benefit) ມີ

ບນັຫາຫຼາຍປະການໂດຍສະເພາະໂຄງການທາງສງັຄມົເຊັ່ ນ: ການຄໍານວນຜນົປະໂຫຍດຕອ້ງອາໄສຄວາມ

ຖກືຕອ້ງ ຂອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານເປັນສໍາຄນັ ຊື່ ງຈະກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາຫຼາຍຢ່າງ ນອກຈາກນີກ້ານຄໍານວນຜນົປະ

ໂຫຍດຍງັເປັນການຄາດຄະເນໃນອານາຄດົ ສະຖານະການອາດປ່ຽນແປງໄດ ້ ແລະ ຂອບຂອງການຄໍານວນ

ອາດຈະບໍ່ ຄວບຄຸມເຖງີຜນົປະໂຫຍດທາງອອ້ມທີ່ ຈະເກດີຈາກການລງົທນືນັນ້ ເປັນຕົນ້.

ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວ ການວເິຄະໂດຍວທິນີີຈ້ ຶ່ ງມຂີອບເຂດຈາໍກດັ ຢູ່ສະເພາະໂຄງ

ການໃຫຍ່ໆ ທີ່ ສາມາດວດັຜນົປະໂຫຍດໄດຢ່້າງຊດັເຈນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊງີມກັຈະເປັນໂຄງການທາງເສດ

ຖະກດິ

4.8.3 ຫຼກັການວ່າດວ້ຍປະສດິທພິາບຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍ (Cost-Effectiveneess Analysis)

ເນື່ ອງຈາກການວເິຄາະແບບ Cost-Benefit ປະສບົບນັຫາຫຼາຍປະການດັ່ ງກ່າວແລວ້ ຈຶ່ ງ

ມຜູີພ້ະຍາຍາມຫາຫຼກັການຢ່າງອື່ ນມາໃຊແ້ທນ ໂດຍເບິ່ ງສະເພາະໃນເລື່ ອງຂອງປະສດິທພິາບຂອງການໃຊ ້

ຈ່າຍ (Cost-Effectiveness) ເປັນປະການສໍາຄນັ ຫຼກັການສໍາຄນັຂອງການວເິຄາະວທິນີີກ້ໍ່ ຄກືານ

ພະຍາຍາມດໍາເນນີງານຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ຫໄ້ດຜ້ນົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຫຼື ໃຫສ້ີນ້ເປ່ືອງຄ່າໃຊຈ່້າຍ

ນອ້ຍທີ່ ສຸດ, ນກັເສດຖະສາດຊາວອາເມລກິາ 2 ທ່ານຄື Charles J. Hitch ແລະ Ronald N.

Mekean ເປັນຜູສ້ະເໜໃີຫເ້ຮດັການວເິຄາະດວ້ຍວທິນີີ ້ ໂດຍໄດນ້າໍມາໃຊໃ້ນໂຄງການຂອງທາງການ

ທະຫານກ່ອນ ຕໍ່ ມາໄດມ້ກີານນາໍໄປໃຊກ້ນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນດາ້ນອື່ ນໆເພາະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ ງ ໂດຍ
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ສະເພາະໂຄງການທີ່ ກາໍນດົເປົາ້ໝາຍໄດຢ່້າງຊດັເຈນ ແລະ ໂຄງການທີ່ ຈດັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ແນ່ນອນໄດຍ້າກ

ສ່ວນເຕກັນກິໃນການວເິຄາະນັນ້ອາໄສຫຼກັການ ແລະ ທດິສະດທີາງເສດຖະສາດປະກອບ.

ແນວໃດກໍ່ ຕາມການວເິຄາະໂດຍວທິນີີ ້ ຈະມປີະໂຫຍດກໍ່ ຕໍ່ ເມ ື່ ອໂຄງການຕ່າງໆ ໃຊເ້ຕກັ

ນກິໃນການດໍາເນນີງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບສູງທີ່ ສຸດແລວ້ ເພາະຖາ້ຫາກວ່າການໃຊເ້ຕກັນກິການດໍາເນນີງານ

ຍງັບໍ່ ດພີໍ ເມ ື່ ອມກີານປັບປຸງເຕກັນກິການເຮດັວຽກອາດເຮດັໃຫສ້າມາດລດົຄ່າໃຊຈ່້າຍລງົໄປໄດອ້ກີ ເວລາຈະ

ຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ ເຮາົກໍ່ ພຈິາລະນາຈາກຫຼກັການທີ່ ວ່າ ໂຄງການທຈີະສາມາດຕອບສະໜອງຈດຸປະສງົ

ທີ່ ຕອ້ງການແລະສິນ້ເປືອງຊບັພະຍາກອນຫຼຄ່ືາໃຊຈ່້າຍນອ້ຍທີ່ ສຸດມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍກ່ວາໂຄງການອ່ື່ ນ.

4.8.4 ຫຼກັການວ່າດວ້ຍພະລດິຕະຜນົເພີ່ ມ (Marginal Productivity approach)

ຫຼກັການວເິຄາະດວ້ຍວທິນີີ ້ ເບງີຈາກຜນົຕອບແທນຕໍ່ ໜ່ວຍແຕ່ລະໜ່ວຍຂອງການລງົທນື

ເພີ່ ມຂືນ້ໃນໂຄງການຫຼາຍໆໂຄງການປຽບທຽບກນັວ່າ ຈະລງົທນືໃນແຕ່ລະໂຄງການແນວໃດ ຊື່ ງຈະເປັນປະ

ໂຫຍດຫຼາຍ ໃນກລໍະນທີີ່ ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການຫຼາຍໂຄງການ ໂຄງການທີ່ ມຜີນົຕອບແທນເພີ່ ມຕໍ່ ໜ່ວຍສູງຈະ

ມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ ສ່ວນໂຄງການທມີຜີນົຕອບແທນຕໍ່ ໜ່ວຍຕໍ່ າຈະມຄີວາມສໍາຄນັໜອ້ຍ

ແນວໃດກໍ່ ຕາມການປຽບທຽບຂະໜາດຂອງການລງົທນືຈາໍເປັນຕອ້ງມສີມົມຸດຖານໄວ ້

ແນ່ນອນເພາະອາດຈະເກດີບນັຫາໃນທາງດາ້ນປະຕບິດັ ດັ່ ງນັນ້, ໃນການວເິຄາະຈີ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງອາໄສຫຼກັ

ການ ຫຼາຍໆຫຼກັການປະກອບກນັ

4.8.5 ຫຼກັການວ່າດວ້ຍການໃຊຈ່້າຍ ແລະ ຜນົໄດ ້ (Cost-Utility Analysis)

ວທິວີເິຄາະຄຸນຄ່າຂອງໂຄງການ Cost-Utility ນີຄ້ກືບັການວເິຄາະແບບ Cost-

Effectiveneess ຫຼາຍ ແຕ່ມຂີໍແ້ຕກຕ່າງທີ່ ວ່າ Cost-Effectiveneess ເນັນ້ດາ້ນປະລມິານ ສ່ວນ

Cost-Utility ເນັນ້ທາງປະລມິານແລະຄຸນນະພາບ Dr Leroy J. tuscher ແຫ່ງ Lehigh university

ສະຫະລດັອາເມລກິາ ໄດພ້ະຍາຍາມໃນການວເິຄາະແບບ Cost-Benefit ແລະ Cost-

Effectiveneess ເພື່ ອໃຊໃ້ນການພຈິາລະນາຈດັສນັງບົປະມານທາງການສກຶສາ ແນວທາງພຈິາລະນາ

“ຜນົໄດ”້ ຫຼື ” Utility ” ຂອງໂຄງການເຊິ່ ງໄດມ້າຈາກການວດັປະລມິານແລະຄຸນນະພາບ ລວມກນັເປັນຫຼກັ

ແລວ້ນາໍໄປປຽບທຽບກບັຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງໂຄງການທງັໝດົ ຫຼງັຈາກນັນ້ຈີ່ ງແບ່ງງບົປະມານລະຫວ່າງໂຄງການ

ຕາມສດັສ່ວນຂອງ “ຜນົໄດ”້ ຫຼອືກີອນັໜື່ ງກໍ່ ຄໂືຄງການ “ຜນົໄດ”້ ສູງຈະໄດຮ້ບັງບົປະມານໃນສດັສ່ວນທີ່ ສູງ

ກວ່າ ຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການຈີ່ ງສູງຕາມໄປດວ້ຍ.

4.9 ຂັນ້ຕອນການເລອືກໂຄງການ
ການເລອືກໂຄງການເພື່ ອຈະນາໍໄປປະຕບິດັຫຼດືໍາເດນີງານ ມກັເກດີຂືນ້ໃນກລໍະນເີງນີທນື ຫຼປັືດໃຈ

ທີີ່ ຈະໃຊດ້ໍາເນນີໂຄງການໄດພ້ຽງບາງໂຄງການເທົ່ ານັນ້ ຂະນະທີ່ ມໂີຄງການທີ່ ສະເໜເີພື່ ອທີ່ ຈະຂອໍານຸມດັດໍາ

ເນນີການຕອ້ງໃຊເ້ງນີສໍາລບັດໍາເນນີການໃນຈາໍນວນຫຼາຍກວ່າເງນີ ຫຼປັືດໃຈທີ່ ມຢູ່ີ.

ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ ເປັນການປະເມນີໂຄງການກ່ອນການດໍາເນນີການຊຶ່ ງຈະ

ຊ່ວຍໃຫຜູ້ບ້ໍລຫິານໄດສ້າລະພຽງພໍທີ່ ຈະໃຊຕ້ດັສນີໃຈເລອືກໂຄງການເພື່ ອດໍາເນນີການໄດ.້
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1. ການກໍານດົໂຄງກາ (ໂຄງ

ການທີ່ 1, ໂຄງການທີ່ 2,

ໂຄງການທີ່ 3,ໂຄງການທີ່ 4

ແລະ ໂຄງການທີ່ 5)

ຮູບທີ່ 12. ສະແດງຂັນ້ຕອນໃນການເລອືກໂຄງການ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

ແນວທາງວເິຄາະ ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຜນົຕໍ່ ການພຈິາລະນາທາງເລອືກ ຫຼື ພຈິາລະນາໂຄງການນັນ້ ໂດຍ

ທົ່ ວໄປຈະດໍາເນນີການ ດັ່ ງນີ:້

1. ພຈິາລະນາຖງີຜນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກການດໍາເນນີການຂອງແຕ່ລະໂຄງການທີ່ ເກດີຂືນ້ວ່າ ໂຄງການ

ໃດທີ່ ເກດີຜນົປະໂຫຍດຕໍ່ ໜ່ວຍງານຫຼາຍທີ່ ສຸດ ກໍ່ ຄື ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາໄດຖ້ກືຈດຸ

2. ພຈິາລະນາເຖງີຄຸນຄ່າຂອງຜນົການດໍາເນນີງານແຕ່ລະໂຄງການທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໄປວ່າໂຄງການ

ໃດຈະມຄີວາມຄຸມ້ຄ່າຕໍ່ ການລງົທນືສູງສຸດ ແລະ ເກດີປະໂຫຍດຕໍ່ ອງົກອນສູງສຸດ ໂຄງການໃດມຄ່ີາໃນ

ລະດບັລອງລງົມາ

3. ພຈິາລະນາຮູບແບບ ແລະ ຫຼກັເກນຂອງແຕ່ລະໂຄງການວ່າມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະນາໍໄປໃຊ ້

ປະຕບິດັໃຫບ້ນັລຸຜນົ ໂດຍສອດຄອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງການ ຫຼຈືດຸປະສງົທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້

4. ປະເມນີລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໃນດາ້ນຕ່າງໆ ວ່າຈະມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະນາໍໄປໃຊໃ້ຫ ້

ເກດີຜນົສໍາເລດັໃນການປະຕບິດັຫຼາຍນອ້ຍພຽງໃດ

5. ວເິຄາະເງ ື່ອນໄຂເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງແຕ່ລະໂຄງການວ່າຈະເຮດັໃຫເ້ປັນອຸປະສກັຕໍ່ ການ

ນາໍໄປສູ່ການປະຕບິດັ ຫຼບືໍ່ ພຽງໃດ ເຊັ່ ນ ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼຂືໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນບໍລຫິານ ເຕກັນກີວທິກີານ ເວລາ

ກາໍລງັຄນົ ງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆ ເປັນຕົນ້.

6. ວເິຄາະຂໍດ້ີ ແລະ ຂໍເ້ສຍຂອງແຕ່ລະທາງເລອືກ

7. ປຽບທຽບທາງເລອືກເພື່ ອຫາທາງເລອືກທີ່ ດທີີ່ ສຸດ

ສະຫຸຼບແລວ້ການຕດັສີນ້ໃຈການເລອືກໂຄງການເປັນການເລອືກເພຶ່ ອໃຫໄ້ດທ້າງເລອືກຫຼໂືຄງການ

ທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ແລະ ເກດີປະໂຫຍດຕໍ່ ໜ່ວຍງານສູງສຸດ.

2. ການສກຶສາ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້

ຂອງໂຄງ ການ

4. ຕດັສີນໃຈເລືອກໂຄງການທ່ີດທີີ

ສດຸ(ສມົໝດຸວາ່ເປັນ 3 ລາໍດບັທາໍ

ອິດຄືໂຄງການທ່ີ 5, ໂຄງການທ່ີ

2 ແລະ ໂຄງການທ່ີ 1 ຕາມ

ລາໍດບັ)

3. ລາໍດບັຄວາມ

ສາໍຄນັຂອງໂຄງ

ການ (ຈາກຫຼາຍ

ໄປຫາໜອ້ຍ)

ໂຄງການທ່ີ 5

ໂຄງການທ່ີ 2

ໂຄງການທ່ີ 1

ໂຄງການທ່ີ 3

ໂຄງການທ່ີ 4
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4.10 ການຂຽນລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ (ທາງດາ້ນທຸລະກດິ)

4.10.1 ຮູບແບບຂອງການຂຽນລາຍງານ

ຮູບແບບ ແລະ ວທິກີານຂຽນລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຈະ

ຕອ້ງພຈິາລະນາຈາກຈດຸປະສງົຂອງການຈດັທໍາການສກຶສາ, ຄວາມເໝາະສມົຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູທ້ີ່ ຈະໃຊ ້

ປະໂຫຍດຈາກລາຍງານ ໂດຍປົກກະຕຜູິຈ້ະໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກລາຍງານ ນີໄ້ດແ້ກ່:

1) ຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງໂຄງການເອງ ເພື່ ອໃຊເ້ປັນແນວທາງໃນການຕດັສນີໃຈແລະ ດໍາເນນີ

ງານໂຄງການ, ຕດິຕໍ່ ແຫ່ຼງວດັຖຸດບີ, ຜູຂ້າຍເຄື່ ອງຈກັ ຫຼຜູືຈ້າ້ງບຸກຄນົລະດບັບລໍຫິານມາເຮດັວຽກໃຫໂ້ຄງ

ການ.

2) ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈມາຮ່ວມລງົທນື

3) ແຫ່ຼງກູເ້ງນີ

4) ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານ ເຊັ່ ນ ຄະນະກາໍມະການສົ່ ງເສມີການລງົທນື ໃນກໍ

ລະນຈີະຂໃໍຫເ້ປັນກດິຈະການສົ່ ງເສມີໃນການລງົທນື ເປັນຕົນ້.

4.10.2 ຂໍແ້ນະນາໍໃນການຂຽນລາຍງານ

ການຂຽນລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ ຄວນປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ:້

1) ຂຽນໃຫຖ້ກືຕາມຈດຸປະສງົທີ່ ຈະນາໍລາຍງານໄປໃຊ ້ ເຊັ່ ນ ການຂຽນເພື່ ອຈະຂກໍູຄ້ວນ

ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນເລື່ ອງຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການໃນການຊໍາລະຄນືເງນີກູ ້ ຂຽນເພື່ ອສະເໜແີກ່ໜ່ວຍ

ງານຂອງລດັຄວນຈະເນັນ້ໃນເລື່ ອງຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຕໍ່ ສົງັຄມົໂດຍສ່ວນລວມ ເປັນຕົນ້

2) ຄວນຈະມບີດົສະຫຸຼບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໄວໃ້ນສ່ວນທໍາອດິ ເພື່ ອທີ່ ຈະບໍ່ ໄດ ້

ເສຍເວລາອ່ານຂອງຜູພ້ຈິາລະນາໂດຍບໍ່ ຈາໍເປັນ

3) ລາຍງານທີ່ ດຕີອ້ງໃຫຄ້ວາມເຫນັແບບກງົໄປກງົມາບໍ່ ມຄີວາມເຫນັສ່ວນຕວົ

4) ໃຊພ້າສາຂຽນທີ່ ສັນ້ ແລະ ກະທດັຮດັ ແຕ່ພໍພຽງໃຊລ້ກັສະນະການຂຽນທີ່ ເປັນແບບ

ດຽວກນັຕະຫຼອດທຸກເຫຼັມ້

5) ບອກຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັທາງເລອືກຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫຜູ້ອ່້ານສາມາດປະເມນີ ຫຼເືຮດັການ

ພຈິາລະນາໃໝ່ໄດ ້

6) ບອກເຖງີເງ ື່ອນໄຂ ຂໍຈ້າໍກດັ ຫຼຂືໍສ້ມົມຸດທີ່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາຢ່າງຊດັເຈນ

4.10.3 ສ່ວນປະກອບຂອງລາຍງານ

1) ໜາ້ປົກຂອງລາຍງານຈະຕອ້ງບອກເຖງີຊື່ ຂອງໂຄງການ ແລະ ອງົການທີ່ ສາມາດຈະຕດິ

ຕໍ່ ໄດປ້ະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນຕໍ່ ໄປນີ ້

(1) ຊື່ ໂຄງການ

(2) ຊື່ ຂອງອງົການທີ່ ສະເໜໂີຄງການນີ ້

(3) ທີ່ ຢູ່ທຈີະຕດິຕໍ່ ທາງໄປສະນໄີດ ້ ພອ້ມໝາຍເລກໂທລະສບັ ແຟກ ອເີມລ

(4) ບຸກຄນົທີ່ ຈະຕດິຕໍ່ ເພື່ ອຂຂໍໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັໂຄງການ

2) ສະຫຸຼບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໂດຍຫຍໍ ້ ສ່ວນນີມ້ຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍຈະຕອ້ງໃຫຂ້ໍ ້

ມູນຕ່າງໆຢ່າງພຽງພໍ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫຜູ້ອ່້ານຕດັສນີໃຈໄດວ່້າ ເຂາົຄວນຈະອ່ານສ່ວນທີ່ ເປັນລາຍລະອຽດ ຂອງ
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ລາຍງານຕໍ່ ໄປ ຫຼບືໍ່ ໃນສ່ວນນີຄ້ວນຈະປະກອບດວ້ຍ:

(1) ລກັສະນະໂຄງການ (ເຊັ່ ນ ເປັນໂຄງການໃໝ່ ຫຼຂືະຫຍາຍໂຄງການເພີ່ ມຜະລດິ

ສນີຄາ້ເພື່ ອຂາຍໃນປະເທດ ຫຼເືພື່ ອສົ່ ງອອກ) ຈດຸປະສງົຄວາມເປັນມາ ແລະ ສາເຫດທີ່ ລເິລີ່ ມໂຄງ ການ

(2) ຂະໜາດກາໍລງັການຜະລດິ ຍອດຂາຍໂດຍປະມານ ເງນີລງົທນືຂອງໂຄງການ

(3) ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫໂ້ຄງການນີມ້ລີກັສະນະພເິສດແລະໜາ້ສນົໃຈ (ເຊັ່ ນ: ເປັນ

ຜະລດິຕະພນັໃໝ່ທີ່ ຍງັບໍ່ ມໃີນທອ້ງຕະຫຼາດ)

(4) ຜນົຕອບແທນຂອງໂຄງການໃນທາງການເງນີ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ

(5) ຂໍສ້ະຫຸຼບວ່າໂຄງການນີຄ້ວນຈະລງົທນື ຫຼື ບໍ່ ເພາະເຫດໃດ

3) ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

(1) ການສກຶສາດາ້ນຕະຫຼາດ

ກ. ຜະລດິຕະພນັ: ບອກເຖງີລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັຫຼກັ ຜະລດິຕະພນັ

ສໍາລອງ ແລະ ຜນົຜະລດິຂອງໂຄງການ

ຂ. ປະລມິານຄວາມຕອ້ງການຜະລດິຕະພນັ: ບອກເຖງີຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດ

ຂອງຜະລດິຕະພນັຊະນດິນີ ້ ລວມເຖງີຜະລດິຕະພນັອື່ ນທີ່ ທດົແທນກນັໄດ ້ ແລະ ບອກເຖງີຕວົຊີແ້ນວໂນນ້

ຂອງຕະຕະຫຼາດໃນອານາຄດົ ປະລມິານຄວາມຕອ້ງການຂອງຜະລດິຕະພນັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະ

ເທດ, ບອກກ່ຽວກບັສະຖຕິກິານຂາຍ ການສົ່ ງອອກ ທງັຈາໍນວນ ແລະ ມູນຄ່າ ທງັທຜ່ີານມາ, ໃນອາດດິ

ແລະ ທີ່ ຄາດຄະເນສໍາລບັອານາຄດົ.

ຄ. ແຫ່ຼງຂອງອຸປະທານໃນປະຈບຸນັ: ຄູ່ ແຂ່ງຂນັພາຍໃນປະເທດ ບອກຊື່ ທີ່ ຢູ່

ວນັທີ່ ກໍ່ ຕັງ້ ກາໍລງັການຜະລດິ ຜນົຜະລດິລວມ ແລະ ຍອດຂາຍໂດຍປະມານ ລະຫວ່າງ 5 ປີທີ່ ຜ່ານມາ

ແລະ ແຜນງານຂອງຄູ່ ແຂ່ງຂນັ, ການນາໍເຂົາ້ຜະລດິຕະພນັໃນລະຫວ່າງ 5 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ແບ່ງຕາມປະເທດຜູ ້

ຜະລດິ ທງັຈາໍນວນ ແລະ ມູນຄ່າ, ນະໂຍບາຍຂອງລດັຕໍ່ ການນາໍເຂົາ້ເຊັ່ ນ: ອດັຕາພາສນີາໍເຂົາ້ເປັນຕົນ້.

ງ. ລາຄາ: ບອກເຖງີລາຄາຂາຍຜະລດິຕະພນັໃນປະຈບຸນັ ທງັລາຄາຂາຍສົ່ ງ

ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ລາຄາໃນໂຮງງານ, ລາຄານາໍເຂົາ້, ລາຄາສົ່ ງອອກ ພາສສີົ່ ງອອກຂອງຜູຜ້ະລດິແຕ່ລະລາຍ

ແລະ ລະດບັລາຄາຂາຍສູງສຸດທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ.້

ຈ. ແຜນການຕະຫຼາດ ບອກເຖງີແຜນການຕະຫຼາດດາ້ນຕ່າງໆ ທີ່ ຈະນາໍມາໃຊ ້

ໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ ເຊັ່ ນ: ໄລຍະການຈາໍໜ່າຍ, ວທິກີານໂຄສະນາເພຍີແຜ່ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຂາຍ

ເປັນຕົນ້.

ສ. ຍອດຂາຍທີ່ ຄາດວ່າຈະຂາຍໄດໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ

(2) ການສກຶສາທາງດາ້ນເຕກັນກີ (ການຜະລດິ)

ກ. ຄຸນລກັສະນະສະເພາະຂອງຜະລດິຕະພນັ: ບອກເຖງີຄຸນລກັສະນະສະ

ເພາະຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຊີນ້ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຕະຫຼອດຈນົການເລອືກກາໍມະວທິກີານຜະລດິ ແລະ

ເຕກັໂນໂລຢີທີ່ ຈະໃຊ.້

ຂ. ຂະໜາດກາໍລງັການຜະລດິຂອງໂຮງງານທີ່ ວາງແຜນໄວ ້ ແລະ ແຜນການ

ຜະລດິສໍາລບັແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ.

ຄ. ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລດິ ສະແດງລາຍການເຄື່ ອງຈກັ ແລະ
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ອຸປະກອນການຜະລດິຕ່າງໆ ໂດຍລະອຽດ (ກາໍລງັການຜະລດິ, ຂະໜາດ, ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິ)

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ ງລາຍການຫຼກັທີ່ ສໍາຄນັ.

ງ. ວດັຖຸດບີທີ່ ໃຊ ້ (ລວມທງັສິນ້ສ່ວນ) ຊະນດິຂອງວດັຖຸດບີທີ່ ໃຊ ້ ຂໍກ້າໍນດົ

ຄຸນສມົບດັ ແລະ ຄຸນລກັສະນະຂອງວດັສະດຸນັນ້, ຄວາມຕອ້ງການໂດຍປະມານ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ບອກ

ເຖງີທີ່ ມາຂອງວດັສະດຸເຫຼົ່ ານັນ້ທັງ້ທີ່ ຕອ້ງສັ່ ງເຂົາ້ ແລະ ທີ່ ຈດັຫາໄດໃ້ນປະເທດ.

ຈ. ສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ ປະກອບການ: ໃຫບ້ອກທີ່ ຕັງ້

ຂະໜາດຂອງພືນ້ທີ່ ທໃີຊ,້ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຄວາມສະດວກໃນການຂນົສົ່ ງ, ດາ້ນພະລງັງານ ແລະ

ນໍາ້, ການຈດັຂອງເສຍຈາກໂຮງງານ, ຜນົກະທບົຕໍ່ ສະພາບແວດລອ້ມ, ກດົຂໍບ້ງັຄບັພເິສດສໍາລບັພືນ້ທີ່ ນ ັນ້

ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍສະແດງແຜນທີ່ ປະກອບສະແດງພືນ້ທີ່ ທຕີັງ້.

ສ. ອາຄານ ແລະ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ: ບອກເຖງີລກັສະນະ ແລະ ແຜນຜງັຂອງອາຄານ

ຕ່າງໆ ລວມທງັການຕດິຕັງ້ລະບບົສາທາລະນະປະໂພກ, ປະເມນີຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແລະ ເວລາໃນການກໍ່ ສາ້ງ.

ຊ. ຍານພະຫະນະ: ກາໍນດົຊະນດິ ແລະ ຈາໍນວນຂອງຍານພະຫະນະທີ່ ຕອງ້

ການ ປະເມນີຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນຍານພາຫະນະ.

ຍ. ເຄື່ ອງໃຊສ້ໍານກັງານ: ລະບຸສະນດິ ແລະ ຈາໍນວນຂອງເຄື່ ອງໃຊສ້ໍານກັງານ

ທີ່ ຕອ້ງການ ປະເມນີຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນເຄື່ ອງໃຊສ້ໍານກັງານ.

ດ. ສາທາລະນະປະໂພກຕ່າງໆ ທີ່ ຈາໍເປັນ

ຕ. ລາຍລະອຽດດາ້ນເຕກັນກີອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ຂໍມູ້ນການສກຶສາຂອງຝ່າຍຊ່າງ ການ

ຕກົລງົເລື່ ອງລຂິະສດິ ສດິທໃິນການຜະລດິ ຄໍາຍນີຍອມໃຫໃ້ຊສ້ດິບາງຢ່າງ ເຊັ່ ນ: ເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ ແລະ

ສດິຖອິື່ ນໆ.

ຖ. ການວາງແຜນການດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ ແຜນງານທົ່ ວໄປຂອງໂຄງການ

ສະແດງຕາຕະລາງເວລາ ຫຼື ຂັນ້ຕອນໃນການດໍາເນນີງານຕາມໂຄງການ ແລະ ກາໍນດົການເຮດັວຽກທີ່ ສໍາຄນັ

ທ. ຄາດຄະເນຕົນ້ທນືການຜະລດິໃນແຕາລະໄລຍະເວລາເຊັ່ ນ: ຄ່າວດັຖຸດບີ

ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າເຊື່ ອມລາຄາ ແລະ ຄ່າຫຸຼຍ້ຫຽ້ນໃນການຜະລດິ.

(3) ການສກຶສາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ

ກ. ບອກເຖງີໂຄງການອື່ ນທງັທີ່ ດໍາເນນີງານຢູ່ແລວ້ ແລະ ກາໍລງັກໍ່ ຕັງ້ຂືນ້ເຊິ່ ງມີ

ຜນົເຊື່ ອມ ໂຍງທາງດາ້ນເຕກັນກີ ຫຼກືານຕະຫຼາດກບັໂຄງການນີ.້

ຂ. ຜນົປະໂຫຍດ ຫຼຜືນົກະທບົທາງດາ້ນລບົຂອງໂຄງການ

ຄ. ສະພາບການລງົທນື ແລະ ສິ່ ງຈງູໃຈຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ພາສຕ່ີາງໆ ເປັນຕົນ້

(4) ການວເິຄາະທາງດາ້ນການເງນີ

ຈະບອກເຖງີປະລມິານເງນີລງົທນືທງັໝດົໃນແຕ່ລະລາຍການ ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງ

ເງນີທນື, ວເິຄາະຜນົກາໍໄລຂາດທນື ແລະ ອດັຕາຜນົຕອບແທນຂອງໂຄງການ

(5) ການສກຶສາດາ້ນການຈດັການ

ກ. ຜູຮ່້ວມງານໃນໂຄງການ: ບອກລາຍຊື່ ຜູກ້ໍ່ ຕ ັງ້ ແລະ ຜູຮ້ວມງານພາຍໃນປະ

ເທດ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດໃນໂຄງການທຸກຄນົ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມທືີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ (ເຊັ່ ນ ທາງດາ້ນ

ການເງນີ ການບໍລຫິານເຕກັໂນໂລຢີແລະອື່ ນໆ) ແລະ ຈະແນ່ໃຈໄດແ້ນວໃດວ່າຈະຫາເງນີທນືທີ່ ຕອ້ງການໄດ ້
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ຂ. ຮູບແບບຂອງອງົການ: ບອກເຖງີໂຄງສາ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໂຄງການ (ຈະ

ຢູ່ໃນກດິຈະການເດມີ ຫຼື ຈະຕັງ້ກດິຈະການໃໝ່) ຮູບແບບຂອງກດິຈະການ

ຄ. ລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄວບຄຸມ ການຄວບຄຸມເວລາໃນການດໍາເນນີ

ງານ: ບອກເຖງີວທິກີານຄວບຄຸມຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງໂຄງການໃຫທ້ນັຕາມກາໍນດົເວລາ ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ ້

ຈ່າຍ.

(6) ຜນົສະຫຸຼບຂອງໂຄງການ

ຂໍສ້ະຫຸຼບວ່າໂຄງການນີຄ້ວນຈະລງົທນື ຫຼບືໍ່ ເພາະເຫດໃດ ຕາມຄວາມເຫນັຂອງ

ຜູເ້ຮດັການສກຶສາ

(7) ພາກເອກະສານອາ້ງອງີ

ບອກແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນການອາ້ງອງີຂໍສ້ມົມຸດ ແລະ ເງອືນໄຂ

ຕ່າງໆ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຂໍມູ້ນ ແລະ ການວເິຄາະທີ່ ເພີ່ ມເຕມີ.
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ບດົທີ 5

ການບໍລຫິານໂຄງການ

ຈດຸປະສງົ

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ :

1. ບອກຄວາມໝາຍ, ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການບໍລຫິານໂຄງການ

2. ອະທບິາຍຂະບວນການບໍລິຫານໂຄງການ

3. ອະທບິາຍປັດໃຈພືນ້ຖານໃນການບໍລຫິານໂຄງການ

4. ຂຽນແຜນປະຕບິດັໃນການບໍລຫິານໂຄງການ

5. ການຈດັອງົກອນ(ລະບບົການຈດັຕັງ້) ໃນການບໍລຫິານໂຄງການ

6. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງທີມງານໂຄງການ

7. ບອກຫຼກັການຄດັເລອືກຜູຈ້ດັການໂຄງການ

ເນືອ້ໃນ

5.1 ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລຫິານໂຄງການ

ເມື່ ອໂຄງການໄດຮ້ບັການກຽມ ແລະ ພຈິາລະນາອານຸມດັໃຫດ້ໍາເນນີການໄດ,້ ການຈດັກດິຈະກາໍທີ

ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອການບລໍຫິານໂຄງການຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການກາໍນດົຂືນ້, ເນື່ ອງຈາກໂຄງການມເີປົາ້ໝາຍທີ່ ຊດັ

ເຈນ ການບໍລຫິານໂຄງການກໍ່ ຄເືຮດັແນວໃດທີ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົສໍາເລດັຕາມເປົາ້ໝາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່

ກາໍນດົ. ໂຄງການແຕ່ລະໂຄງການຈະສາມາດດໍາເນນີໄປໄດດ້ວ້ຍດີ ຈະປະສບົຄວາມສໍາເລດັ ຫຼບືນັລຸເຖງີເປົາ້

ໝາຍຢ່າງມຄຸີນນະພາບໄດ ້ ຈະຕອ້ງຂືນ້ຢູ່ກບັການບໍລຫິານໂຄງການຢ່າງມຄຸີນນະພາບ ສະນັນ້, ການບໍລຫິານ

ໂຄງການຈິ່ ງໝາຍເຖງີການໃຊຂ້ະບວນການ ເຕກັນກີວທິກີານ ເພື່ ອໃຫກ້ານດໍາເນນີງານຂອງກດິຈະກາໍຕ່າງໆ

ໃນໂຄງການເປັນໄປຕາມຂັນ້ຕອນ ຕອບສະໜອງ ຫຼບືນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ ງຜູຮ້ບັຜດິຊອບຈະ

ຕອ້ງບໍລຫິານ ໂດຍສະເພາະການບໍລຫິານງານເພື່ ອໃຫເ້ກດີວຽກງານ ການກາໍນດົອໍານາດໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິ

ຊອບ ແລະ ຂອບເຂດໃນການປະສານງານໃຫກ້ບັບຸກຄນົ ກຸ່ມບຸກຄນົ ຫຼໜ່ືວຍງານ ການແນະນາໍ ຫຼໃືຫຄ້ໍາ

ປືກສາເພື່ ອໃຫສ້າມາດຄວບຄຸມເບິ່ ງແຍງສິ່ ງຕ່າງໆ ໃຫຢູ່້ພາຍໃຕສ້ິ່ ງທີ່ ເຮາົປະສງົຢາກຈະໄດ.້

5.2 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການບໍລຫິານໂຄງການ

ເຕກັນກີວທິກີານບໍລຫິານໂຄງການ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂືນ້ມາຈາກພາກທະຫານໃນປະເທດ ສະ

ຫະລດັອາເມລກິາ ປະມານກວ່າຫລາຍໆສບິປີມາແລວ້ ໂດຍເນັນ້ທີ່ ຈະເຮດັໃຫກ້ານດໍາເນນີງານປະສບົຄວາມ

ສໍາເລດັ ໃນໄລຍະຕໍ່ ມາການບໍລຫິານໂຄງການໄດນ້າໍໄປໃຊເ້ພີ່ ມປະສດິທພິາບຂອງການເຮດັວຽກໃນໜ່ວຍ

ງານຕ່າງໆທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ເນື່ ອງຈາກສະພາບສງັຄມົປັດຈບຸນັ ຄວາມຕອ້ງການສນີຄາ້ ແລະ
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ການບໍລກິານທີ່ ມລີກັສະນະສະລບັຊບັຊອ້ນ ການແຂ່ງຂນັລະຫວ່າງອງົການ ການພດັທະນາດາ້ນວທິະຍາ

ການ ທີ່ ໃຫເ້ກດີຜນົຜະລດິທີ່ ມທີງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ໃນສະພາບແວດລອ້ມປັດຈບຸນັ ການໃຊ ້

ລະບບົບໍລຫິານແບບດັງ້ເດນີ ບໍ່ ສາມາດບນັລຸເປົາ້ໝາຍໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ຈະຕອ້ງມກີານພດັທະນາວທິີ

ການບໍລຫິານງານແບບໃໝ່ ທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດໃນການປະຕບິດັງານ ທາງດາ້ນການບໍລຫິານໂດຍສາມາດ

ເຮດັໃຫອ້ງົການ ມກີານພດັທະນາທາງດາ້ນການວາງແຜນ ການຈດັອງົການ ການກາໍກບັດແູລ ແລະ ການ

ຄວບຄຸມກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ລວມໄປເຖງີການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງອງົການໃຫເ້ກດີ

ປະໂຫຍດສູງສຸດ ນາໍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເຊັ່ ນ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ

ຄງັສນີຄາ້, ໂຄງການພດັທະນາຮູບແບບລດົໃຫຍ່ ຈນົຮອດການພດັທະນາສນີຄາ້ທີ່ ໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ

ເຊັ່ ນ: ເກບີ, ເສືອ້ຜາ້, ສິ່ ງຂອງເຄື່ ອງໃຊຕ່້າງໆ ສາມາດດໍາເນນີການໃນລກັສະນະໂຄງການ ຫຼື ນາໍໄປໃຊໃ້ນ

ກດິຈະກາໍທີ່ ບໍ່ ສະແຫວງຫາຜນົກາໍໄລ ຫຼື ໂຄງການໃນລະບບົລາດຊະການ. ການບໍລຫິານໂຄງການເປັນເຕກັ

ນກີການບໍລຫິານທີ່ ເນັນ້ການເຮດັວຽກເປັນທມີ ເພື່ ອແກບ້ນັຫາຂອງວຽກງານທີ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ ແລະ

ສະລບັຊບັຊອ້ນ ເປັນເຕກັນກິຊຶ່ ງໃຊວ້ທິກີານຈດັຕັງ້ອງົການຍ່ອຍໃນອງົການແມ່ ຫຼື ອງົການເດມີ ເພື່ ອແກ ້

ບນັຫາໃດບນັຫາໜຶ່ ງໂດຍສະເພາະ.

5.3 ຂະບວນການບໍລຫິານໂຄງການ

ຄວາມສໍາເລດັຂອງການບໍລຫິານໂຄງການ ຈະຕອ້ງອາໄສຂະບວນການໃນການບໍລຫິານງານ ທດິສະ

ດກີານບໍລຫິານຕ່າງໆກໍ່ ປະກອບດວ້ຍຫຼກັການສໍາຄນັ ໄດແ້ກ່: ການວາງແຜນ (Planning), ການຈດັອງົ

ກອນ (Organizing), ການອໍານວຍການ (Directing), ແລະ ການຄວບຄຸມ (Controlling) ໂດຍທົ່ ວ

ໄປແລວ້ ການບໍລຫິານໂຄງການບໍ່ ວ່າຈະເປັນໂຄງການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ອຸດສາຫະກາໍ ຫຼື ການສກຶສາຈະ

ໃຊຂ້ະບວນການດັ່ ງກ່າວ ແຕ່ກໍ່ ມທີດິສະດກີານບໍລຫິານທີ່ ມລີາຍລະອຽດປີກຍ່ອຍລງົໄປແລະ ສາມາດນາໍມາ

ໃຊໃ້ນການບໍລຫິານໂຄງການໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ໄດແ້ກ່ ທດິສະດກີານບໍລຫິານຂອງ ລເູທຣີ໌ ກລູດິ

“POSDCORB” ໄດແກ່: ການວາງແຜນ (Planning), ການຈດັໜ່ວຍງານ (Organizing), ການຈດັ

ບຸກຄະລາກອນ (Staffing), ການອໍານວຍການສັ່ ງການ (Directing), ການປະສານງານ

(Coordinating), ການລາຍງານ (Reporting) ແລະ ການງບົປະມານ (Budgeting)

ທາງນີປີ້ກຍ່ອຍໃນລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການ ອາດຂືນ້ຢູ່ກບັເນືອ້ຫາສາລະຂອງວຽກງານ, ຂະ

ໜາດຂອງອງົການ, ໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນນີໂຄງການ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ຕະຫຼອດຈນົປະສບົ

ການຂອງຜູບ້ໍລຫິານໂຄງການ.

• ຂະບວນການສາໍຄນັໃນການບລໍຫິານໂຄງການ

1. ການວາງແຜນ ໝາຍເຖງີການລວບລວມແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ເພື່ ອຈດັ

ທໍາ ຫຼເືຮດັເປັນໂຄງການ ແລະ ໃຊເ້ປັນກອບໃນການປະຕບິດັງານ ວ່າຈະເຮດັຫຍງັ, ເມື່ ອໃດ, ແນວໃດ, ໃຜ

ເປັນຄນົເຮດັ, ມຈີດຸປະສງົ ແລະເປົາ້ໝາຍແນວໃດ ການວາງແຜນ ເປັນຂັນ້ຕອນທໍາອດິທີ່ ຜູບ້ໍລຫິານໂຄງການ
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ແລະ ຜູກ່້ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງກຽມເຮດັ.

2. ການຈດັອງົກອນ (ໜ່ວຍງານ) ໝາຍເຖງີ ການຈດັຮູບແບບໃນການບໍລຫິານໂຄງການ

ລວມໄປເຖງີການຈດັຄນົໃຫເ້ຂົາ້ກບັງານ, ຈດັສນັອດັຕາກາໍລງັ, ເຄື່ ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ, ການຈດັແບ່ງກຸມ

ຂອງງານຫຼກືດິຈະກາໍ ພອ້ມທງັກາໍນດົເວລາໃນການປະຕບິດັງານຂັນ້ຕອນການປະສານງານກບັໜ່ວຍງານ.

3. ການອໍານວຍການ ໝາຍເຖງີ ການມອບໝາຍອໍານາດໜາ້ທີ່ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ໃນການປະຕບິດັງານໃຫບຸ້ກຄນົ ກຸ່ມບຸກຄນົ ຫຼໜ່ືວຍງານໃຫຮູ້ວ່້າ ມຂີອບເຂດໃນການເຮດັວຽກຫຼາຍນອ້ຍ

ພຽງໃດ ມກີດິຈະກາໍໃດແດ່ທີ່ ຕອ້ງເຮດັ ຫາກມບີນັຫາອຸປະສກັ ມເີລື່ ອງທີ່ ຕອ້ງການແກບ້ນັຫາ ແລະ ການ

ຕດັສນີໃຈ ໃຜຈະເປັນຜູເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ນ ັນ້ ອາດເວົາ້ໄດວ່້າ ການອໍານວຍການ ເປັນຂະບວນການທີ່ ເນັນ້ການໃຊ ້

ອໍານາດນາ້ທີ່ ເພື່ ອການບໍລຫິານໂຄງການ.

4. ການຄວບຄຸມ ໝາຍເຖງີ ການກາໍກບັ ຄວບຄຸມດແູລ ການປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມຜນົ

ການປະຕບິດັງານໃນແຕ່ລະກດິຈະກາໍ ຫາແນວທາງໃນການປັບປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ຍງັລວມໄປເຖງີການເຮດັ

ບດົລາຍງານຄວາມກາ້ວຂອງການດໍາເນນີໂຄງການເພື່ ອໃຫຜູ້ກ່້ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັຮູ.້

5.4 ລະບບົການຕດິຕາມ/ກາໍກບັວຽກງານ

ການຕດິຕາມວຽກງານ (Monitoring) ເປັນການເກບັຂໍມູ້ນເພື່ ອເບິ່ ງວ່າຈະສາມາດເລັ່ ງມກືານເຮດັ

ວຽກຫຼື ການບໍລຫິານງານໃຫເ້ປັນໄປຕາມເປົາ້ໝາຍຢ່າງມປີະສດິທພິາບໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກາໍນດົ ເປັນເຕກັ

ນກີທີ່ ຜູບ້ໍລຫິານໂຄງການຈະໃຊເ້ພື່ ອເລັ່ ງລດັໃຫວ້ຽກປະສບົຜນົສໍາເລດັພາຍໃນເວລາ ແລະ ໃຊຊ້ບັພະຍາ

ກອນຢ່າງປະຢັດ.

ເຕກັນກິການກວດສອບ ການເງນີ ແລະ ການງບົປະມານ

ເຕກັນກີການຄວບຄຸມ ຜນົການກວດສອບພາຍໃນ

ເຕກັນກີານແນະນໍາໃຫຄໍ້າປຶກສາ ຜນົການປະຕບິດັງານຕາມ ໂຄງການ

ເຕກັນກີການກວດສອບການບໍລຫິານພາຍໃນ

ຮູບທີ່ 13. ລະບບົການຕດິຕາມງານ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.
ຈາກຮູບຂາ້ງເທງິ, ລະບບົການກາໍກບັງານຈະປະກອບດວ້ຍລະບບົຍ່ອຍ 2 ລະບບົ ຄື 1). ລະບບົ

ການເກບັລວບລວມຂໍມູ້ນ ເຊິ່ ງໃນການຈະໄດມ້າຊື່ ງຂໍມູ້ນ ຈາໍເປັນຕອ້ງອາໄສເຕກັນກີການກວດສອບ, ເຕກັ

ລະບບົການເກບັລວບລວມຂໍມ້ນູ

ລະບບົການກາໍກບັ

ງານ

ລະບບົການລາຍງານ
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ນກີການຄວບຄຸມ, ເຕກັນກີການແນະນາໍ ໃຫຄ້ໍາປຶກສາ ແລະ ເຕກັນກີການກວດສອບການບໍລຫິານພາຍໃນ

ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີກດິຈະກາໍຕ່າງໆພາຍໃຕໂ້ຄງການ 2). ລະບບົການລາຍງານ ເມື່ ອໄດຂ້ໍມູ້ນມາແລວ້ ຜູ ້

ບໍລຫິານໂຄງການຈະຕອ້ງສະເໜລີາຍງານໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຄງການຮູໂ້ດຍການລາຍງານຂໍມູ້ນແບ່ງອອກເປັນ 3

ດາ້ນ ຄ:ື ລາຍງານກ່ຽວກບັການເງນີ ແລະ ງບົປະມານ, ລາຍງານຜນົການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ລາຍງານ

ຜນົການປະຕບິດັງານຕາມໂຄງການ ການກາໍກບັວຽກນັນ້ມປີະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ ງໃນການບໍລຫິານໂຄງການ 4

ປະການ ຄ:ື

1) ໄດຮູ້ຄ້ວາມກາ້ວໜາ້ຂອງໂຄງການ

2) ຮູບ້ນັຫາ ຮູວ່້າການເຮດັວຽກເປັນໄປຕາມແຜນ ຫຼບືໍ່ ກດິຈະກາໍໃດມບີນັຫາຕອ້ງຮບີແກໄ້ຂ

3) ໄດກ້ວດສອບຄວາມເໝາະສມົຂອງໄລຍະເວລາ ແລະ ວຽກງານໃນຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ

ອາດກາໍນດົເວລາໄວບ້ໍ່ ສມົກບັວຽກງານ ຖາ້ມກີານກາໍກບັດແູລໃກຊ້ດິ ອາດຊບັປ່ຽນໄລຍະເວລາ ຫຼເືພີ່ ມ

ຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆໄດທ້ນັທ.ີ

4) ສາມາດເຮດັວຽກຕາມແຜນໄດ ້

ກ່າວໂດຍສະຫຸຼບໃນຂະບວນການບໍລຫິານໂຄງການ ຈະມີ 3 ຂັນ້ຕອນໃຫຍ່ໆ ດັ່ ງສະແດງໃນຮູບ

ທີ່ ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້

ຮູບທີ່ 14. ວງົຈອນຂອງຂະບວນການບໍລຫິານ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

5.5 ປັດໃຈພືນ້ຖານໃນການບໍລຫິານໂຄງການ

ການບໍລຫິານໂຄງການເປັນຂະບວນການທີ່ ຈະເຮດັໃຫໂ້ຄງການບນັລຸເຖງີຄວາມສໍາເລດັໃນ 3 ລກັ

ສະນະຄ:ື ໂຄງການສໍາເລດັພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກາໍນດົ, ໂຄງການສໍາເລດັພາຍໃຕງ້ບົປະມານທີ່ ຈດັສນັໃຫ ້

ບນັລວຸດັຖປຸະສງົ

ການຕດິຕາມ/ກາໍກບັງານ

ແລະ ການປະເມນີຜນົ

ການວາງແຜນ

ການດາໍເນນີງານຕາມແຜນ
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ແລະ ວດັຖຸປະສງົຂອງໂຄງການບນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕອ້ງການ.

ປັດໃຈພືນ້ຖານທີ່ ສໍາຄນັໃນການບໍລຫິານໂຄງການມດີັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້

1. ປັດໃຈກ່ຽວກບັໜ່ວຍງານ: ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ ຄວນສອດຄ່ອງກບັຈດຸ

ປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງໜ່ວຍງານ ການດໍາເນນີງານຂອງໜ່ວຍງານ ແລະ ການບໍລຫິານໂຄງການຕອ້ງໄປ

ໃນທດິທາງດຽວກນັ ມຊີບັພະຍາກອນສະນບັສະໜນູໃນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະ

ສມົ.

2. ປັດໃຈທີ່ ກ່ຽວກບັບຸກຄະລາກອນ: ຜູບ້ໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ຜູກ່້ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້

ຄວາມເຂົາ້ໃຈອງົປະກອບ ຫຼື ໂຄງສາ້ງຂອງໂຄງການໄປໃນທດິທາງດຽວກນັ, ຮູບ້ດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົເອງ

ແລະ ຜູອ້ື່ ນ ເຂົາ້ໃຈຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັງານ ແລະ ທີ່ ສໍາຄນັຈະຕອ້ງຮູຈ້ກັການເຮດັວຽກເປັນທມີ.

3. ປັດໃຈກ່ຽວກບັສະພາບແວດລອ້ມ: ໄດແ້ກ່ສະຖານະການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ການເມອືງ ການ

ປົກຄອງ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ຈະຕອ້ງເອືອ້ອໍານວຍຕໍ່ ການດໍາເນນີໂຄງການໃຫສ້ໍາເລດັລຸລ່ວງໄດ.້

5.6 ແຜນປະຕບິດັໃນການບໍລຫິານໂຄງການ

ການບໍລຫິານໂຄງການທີ່ ດແີລະມຜີນົສໍາເລດັສູງນັນ້ຄວນຈະມແີຜນປະຕບິດັການ (Action plan)

ທີ່ ດຄີວບຄູ່ ກນັໄປດວ້ຍ ເນື່ ອງຈາກຈະເຮດັໃຫຜູ້ດ້ໍາເນນີໂຄງການໄດຮູ້ເ້ຖງີຄວາມຊດັເຈນຂອງແຕ່ລະກດິ ຈະ

ກາໍ, ລໍາດບັຂອງກດິຈະກາໍ, ໄລຍະເວລາເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ສີນ້ສຸດຂອງກດິຈະກາໍ ແລະ ທງັໂຄງການ ເປົາ້ໝານ

ຜນົຜະລດິຂອງແຕ່ລະກດິຈະກາໍ ແລະ ໂຄງການ ຊຶ່ ງສາມາດນາໍໄປໃຊໃ້ນການປະຕບິດັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ດໍາເນນີໂຄງການໃຫບ້ງັເກດີຜນົສໍາເລດັສູງສຸດໄດ.້ ການຈດັທໍາແຜນປະຕບິດັເພື່ ອຄວບຄຸມ ແລະບໍລຫິານ

ໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົເປັນສ່ວນຫຼາຍຄ:ື ແຜນແທ່ງ (Bar Chart) ເນື່ ອງຈາກຂຽນໄດງ່້າຍ ແລະ

ອ່ານເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແຜນນີຈ້ະມລີກັສະນະສີ່ ລຽມຜນືຜາ້ ໃນທາງນອນສໍາລບັສະແດງຂັນ້ຕອນ ແລະ ການ

ເຊື໋ອມໂຍງຂອງກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການກາໍກບັດວ້ຍເວລາທີ່ ສະແດງເຖງີໄລຍະເວລາເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ສີນ້ສຸດ

ຂອງແຕ່ລະກດິຈະກາໍນັນ້. ຜູຄ້ດິຄົນ້ແຜນແທ່ງເປັນຊາວອາເມລກິາ ຊື່ ແກນຕ໌ (Henry I. Gantt) ຈິ່ ງເປ

ເຮດັ ໃຫຄ້ນົທົ່ ວໄປນຍິມົຮອ້ງແຜນແທ່ງນີວ່້າແຜນ ແກນຕ໌ (Gantt Chart) ຕາມຊື່ ຜູຄ້ ົນ້ພບົ.

ວທິກີານເຮດັແຜນແທ່ງມວີທິກີານ ດັ່ ງນີ:້

1) ຈດັລາຍການກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການທີ່ ຕອ້ງດໍາເນນີການປະຕບິດັ

2) ຈດັເຮດັຕາຕະລາງເວລາ ປະຕບິດັງານຂອງກດິຈະກາໍໂດຍຈາໍແນກເປັນ ວນັ ອາທດິ ເດອືນ ຫຼື ປີ

3) ຈດັລຽງກດິຈະກາໍຕາມລໍາດບັໃນຫອ້ງຊາ້ຍມຂືອງຕາຕະລາງ

4) ກາໍນດົໄລຍະເວລາການດໍາເນນີງານຂອງກດິຈະກາໍໂດຍລາກເສັນ້ ຫຼເືຮດັເຄື່ ອງໝາຍສະແດງ

ໄລຍະເວລາໃນຕາຕະລາງເວລາທີ່ ຈດັຂືນ້ໃນທາງນອນ ເຊີ່ ງປົກກະຕຈິະເຮດັເປັນແທ່ງສີ່ ລ່ຽມຜນືຜາ້ ຫລື

ແບບລູກສອນດັ່ ງຕາຕະລາງທີ່ ສະແດງລຸ່ມນີ:້
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ຕາຕະລາງທີ່ 7. ແຜນແທ່ງ ສໍາລບັໃຊເ້ຮດັແຜນປະຕບິດັໃນການບໍລຫິານໂຄງການ

ລ/ດ ກດິຈະກໍາ 2013

ງວດ 1

ຕລ ພຈ ທວ

ງວດ 2

ມກ ກພ ມນ

ງວດ 3

ມສ ພພ ມນ

ງວດ 4

ກກ ສຫ ກຍ

1

2

3

4

5

6

7

...

ກດິຈະກໍາທີ່  1

ກດິຈະກໍາທີ່  2

ກດິຈະກໍາທີ່  3

ກດິຈະກໍາທີ່  4

ກດິຈະກໍາທີ່  5

ກດິຈະກໍາທີ່  6

ກດິຈະກໍາທີ່  .......

ກດິຈະກໍາທີ່  .......

5.7 ທມີງານໂຄງການ

ດັ່ ງໄດກ່້າວມາແລວ້ ປັດໃຈພືນ້ຖານໃນການບໍລຫິານໂຄງການໃນເລື່ ອງຂອງບຸກຄະລາກອນຄຜູື ້

ກ່ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງຮູຈ້ກັການເຮດັວຽກເປັນທມີ ການຈະເຮດັໂຄງການບໍ່ ສາມາດໃຊບຸ້ກຄະລາກອນຄນົດຽວ

ຮບັຜດິຊອບການດໍາເນນີງານທງັໝດົ ຈາໍເປັນຕອ້ງອາໄສທມີງານ ລື ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ໂດຍທົ່ ວໄປທມີງານ

ໂຄງການຈະປະກອບດວ້ຍ ຜູຈ້ດັການໂຄງການ (Project Manager) ສໍານກັງານໂຄງການ (Project

Office) ແລະ ສະມາຊກີໃນໂຄງການ (Interface Manager)

1. ຜູຈ້ດັການໂຄງການ: ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຈະໄດຮ້ບັແຕ່ງຕັງ້ມາຈາກໜ່ວຍງານຕາມໜາ້ທີ່ ເຊີ່ ງເປັນ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຫຼມືຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການຫຼາຍທີ່ ສຸດ ໜາ້ທີ່ ຂອງຜູຈ້ດັການໂຄງການ ຈະເລີ່ ມຕັງ້

ແຕ່ການຄດັເລອືກຜູເ້ປັນສະມາຊກີທມີງານ, ການວາງແຜນດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ, ການເລອືກຮູບແບບ

ອງົກອນໃນການບໍລຫິານໂຄງການ, ການມອບໝາຍງານໃຫສ້ະມາຊກີ, ການກາໍກບັຕດິຕາມກວດສອບ

ແລະ ຄວບຄຸມໃຫວ້ຽກງານດໍາເນນີໄປຕາມແຜນ.

2. ສໍານກັງານໂຄງການ: ສໍານກັງານໂຄງການ ຈະເປັນສູນຂອງການວາງແຜນ, ສັ່ ງການ, ປະສານ

ງານ ແລະ ຄວບຄຸມການຈດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ເປັນສູນກາງໃນການໃຫຂ້ໍມູ້ນ ເປັນສິ່ ງສະແດງເຖງີໂຄງການໃນ

ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະຊ່ວຍສາ້ງຄວາມຮູສ້ກຶຮ່ວມກນັໃນໝຸ່ສະມາຊກີໂຄງການ.

3. ສະມາຊກີໂຄງການ: ສະມາຊກີໂຄງການອາດຈະມາຈາກໜ່ວຍງານຕາມໜາ້ທີ່ ເຊງີໄດຮ້ບັການ

ຄດັເລອືກໃຫເ້ປັນທມີງານຈາກການປຶກສາຫາລຮ່ືວມກນັຂອງຜູຈ້ດັການໂຄງການ ຫຼຫືວົໜາ້ໃນໜ່ວຍງານ

ຕາມໜາ້ທີ່ ຊຶ່ ງຈະສາມາດໃຫຂ້ໍມູ້ນໄດເ້ປັນຢ່າງດີ ວ່າໃນໜ່ວຍງານນັນ້ໃຜທີ່ ມຄຸີນສມົບດັເໝາະສມົທີ່ ຈະນາໍ

ມາເປັນທມີງານໄດ.້ ຕວົຢ່າງ ການຄດັເລອືກທມີງານໂຄງການທາງດາ້ນວສິະວະກາໍ ດັ່ ງໃນຮູບທີ່ 14.
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ຮູບທີ່ 15. ສະແດງຮູບແບບອງົກອນສໍາລບັໂຄງການທາງດາ້ນວສິະວະກາໍ

ຕາມຮູບທີ່ 15 ຈະເຫນັວ່າ ວສິະວະກອນໂຄງການ ແລະ ຜູຄ້ວບຄຸມການເງນີຂອງໂຄງການ ຈະເປັນ

ຜູລ້າຍງານໂດຍກງົໄປຍງັຜູຈ້ດັການໂຄງການ ເພາະຈະສາມາດຄວບຄຸມເປົາ້ໝາຍຫຼກັຂອງໂຄງການ ຄຜືນົງານ

ທາງດາ້ນເຕກັນກີ ແລະ ງບົປະມານ ໂດຍຜູຈ້ດັການໂຄງການຈະເຮດັໜາ້ທີ່ ຄວບຄຸມກາໍນດົເວລາການເຮດັ

ວຽກ ແຕ່ສໍາລບັ ໂຄງການໃຫຍ່ ອາດໃຫທ້ມີງານຫຼກັ ຫຼຫືວົໜາ້ຄວບຄຸມແຕ່ລະຝ່າຍລາຍງານໂດຍກງົໃຫຜູ້ ້

ຈດັການໂຄງການ.

5.8 ຫຼກັການຄດັເລອືກຜູຈ້ດັການໂຄງການ
ຜູຈ້ດັການໂຄງການອາດມາຈາກພາຍໃນ ຫຼພືາຍນອກອງົກອນ ການຄດັເລອືກຜູຈ້ດັການໂຄງການທີ່

ເໝາະສມົເປັນໜາ້ທີ່ ຂອງຜູບ້ໍລຫິານລະດບັສູງຂອງອງົກອນ ເພື່ ອໃຫເ້ກດີການຍອມຮບັຈາກຜູຈ້ດັການ ຫຼື

ຫວົໜາ້ໃນໜ່ວຍງານຕາມໜາ້ທີ່ . ຫຼກັການໃນການຄດັເລອືກຜູຈ້ດັການໂຄງການທີ່ ສໍາຄນັມດີັ່ ງນີ:້

1. ມຄຸີນລກັສະນະທີ່ ດໄີດແ້ກ່ ຄວາມຄດິສາ້ງສນັ, ເປັນຜູນ້າໍ, ຄວາມນຸມ້ນວນ, ມຄີວາມສາມາດ

ໃນການປັບຕວົ, ການປະສານງານ, ມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃນຕວົເອງ, ມວີໄິສທດັ ຮອບຮູໃ້ນວຽກງານຫຼາຍໆ

ດາ້ນເປັນຕົນ້.

2. ເປັນຜູຈ້ດັການ ຫຼຫືວົໜາ້ໃນໜ່ວຍງານຕາມໜາ້ທີ່ ແລະ ສະມາຊກີໃນໜ່ວຍງານຍອມຮບັ

3. ເປັນຜູລູ້ກຄາ້ຍອມຮບັ ແລະ ເຫນັດີ

4. ເປັນຜູມ້ປີະສບົການໃນວຽກງານໂຄງການ

5. ເປັນຜູທ້ີ່ ມທີດັສະນະ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານໃນໜາ້ທີ່ ຜູຈ້ດັການໂຄງການຊຶ່ ງຄວນຈະຕອ້ງມີ

ຄວາມຮູໃ້ນການບໍລຫິານທົ່ ວໄປ (generalist) ຫຼາຍກວ່າ ມຄີວາມຮູສ້ະເພາະຢ່າງ (Specialist).

ຜູຈ້ດັການດາ້ນສນັຍາ

ຜູຈ້ດັການໂຄງການ

ວສິະວະກາໍໂຄງການ ຜູຄ້ວບຄມຸການເງນີຂອງໂຄງການ

ວສິະວະກອນການຜະລິດ

ຜູຈ້ດັການດາ້ນການບໍລິຫານຜູຈ້ດັການພາກສະໜາມ
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ບດົທີ 6

ການປະເມນີໂຄງການ

ຈດຸປະສງົ

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ:

1 ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ປະວດັຄວາມເປັນມາ ຂອງການປະເມນີໂຄງການໄດ ້

2 ອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັ ຫລື ປະໂຫຍດຂອງການປະເມນີໂຄງການໄດ ້

3 ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງການໄດ ້

4 ບອກປະເພດຂອງການປະເມນີໂຄງການໄດ ້

5 ອະທບິາຍໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົໄດ ້

6 ອະທບິາຍບນັຫາໃນການປະເມນີໂຄງການໄດ ້

ເນືອ້ໃນ

6.1 ຄວາມໝາຍຂອງການປະເມນີໂຄງການ

ຄວາມຈະເລນີທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ວຊິາການສະໄໝໃໝ່່ ເຖງີຈະມຄຸີນປະໂຫຍດມະຫາ

ສານຕໍ່ ສງັຄມົແຕ່ກໍ່ ສາ້ງບນັຫາໃຫກ້ບັສງັຄມົ ແລະ ສະມາຊກີຂອງສງັຄມົຢູ່ບໍ່ ນອ້ຍ ຈິ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງສາ້ງໂຄງ

ການຕ່າງໆຂືນ້ມາ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາເຫຼົ່ ານັນ້. ເນື່ ອງຈາກໂຄງການບາງໂຄງການໄດຮ້ບັການດໍາເນນີການ ເພື່ ອ

ແກບ້ນັຫາຕ່າງໆໄດຜ້ນົແດ່ ແລະ ບໍ່ ໄດຜ້ນົແດ່ ແຕ່ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຕ່າງໆເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ຊຶ່ ງໃນບາງ

ກລໍະນເີບິ່ ງຄຈືະບໍ່ ເກດີປະໂຫຍດຕໍ່ ສງັຄມົ ຫຼຕືໍ່ ການແກບ້ນັຫາປະການໃດ, ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ ແນວຄດິກ່ຽວ

ກບັການປະເມນີໂຄງການຈິ່ ງມຄີວາມມຸ່ງຫວງັເພື່ ອຄາດຄະເນເບິ່ ງວ່າໂຄງການທີ່ ກາໍນດົຂືນ້ນັນ້ຫາກນາໍໄປປະ

ຕບິດັແລວ້ຈະເກດີປະໂຫຍດຫຼາຍໜອ້ຍພຽງໃດ ຫຼໃືນຂະນະນາໍໄປປະຕບິດັ ແລະ ພຈິາລະນາເບິ່ ງວ່າໂຄງ

ການນີໜ້າ້ຈະດໍາເນນີການຕໍ່ ໄປ ຫຼບືໍ່ ຫຼເືມ ື່ ອສໍາເລດັເສດັສີນ້ໂຄງການໃຫປ້ະໂຫຍດກບັສງັຄມົພຽງໃດ ມຜີນົ

ກະທບົຕໍ່ ສງັຄມົໃນທາງໃດ ຫຼື ຄວນຈະດໍາເນນີການແກໄ້ຂປັບປຸ່ງແນວໃດ.

ການປະເມນີໂຄງການຖເືປັນສາດປະຍຸກ (Applied Science) ເກດີຈາກການປະສມົປະສານ

ຂອງວຊິາການຫຼາຍຂະແໜງ ແຕ່ມແີນວຄດິ ແລະ ມວີທິກີານ ຜູກພນັກບັວຊິາເສດຖະສາດເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ແນວໃດກໍ່ ຕາມ ຖາ້ພຈິາລະນາສະເພາະຄໍາວ່າການປະເມນີໂຄງການແລວ້ອາດບອກໄດວ່້າເປັນຄໍາປະສມົຂອງ

ຄໍາສອງຄໍາຄຄືໍາວ່າ ການປະເມນີກບັຄໍາວ່າໂຄງການ ຊຶ່ ງທງັສອງຄໍາຕ່າງກໍ່ ມຄີວາມໝາຍສະເພາະຂອງຕວົເອງ.

ການປະເມນີ ຫຼື ການປະເມນີຜນົ ມຄີວາມໝາຍກງົກບັຄໍາພາສາອງັກດິວ່າ Eva lunation ຊຶ່ ງ

ໝາຍເຖງີຂະບວນການລວບລວມ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນເພື່ ອການຕດັສນີໃຈດໍາເນນີການສິ່ ງໃດສິ່ ງໜຶ່ ງ. ນອກ
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ຈາກນີ,້ ຍງັມຄີວາມໝາຍເຖງີຂະບວນການເຊັ່ ນການວໃິຈ(Research) ການວດັຜນົ (Measurement)

ການກວດສອບລາຍງານຜນົ (Appraisal) ການຄວບຄຸມ (Monitoring) ການປະມານການ

(Assessment) ແລະ ພຈິາລະນາຕດັສນີໃຈ (judgment) ເປັນຕົນ້. ຊຶ່ ງຄາໍດັ່ ງກ່າວອາດສະຫຸຼບ

ເປັນຄວາມໝາຍຮ່ວມກນັໄດວ່້າ ເປັນການປະມານຄ່າທີ່ ຈະເກດີຂືນ້ຈາກການດາໍເນນີງານໂດຍອາໄສຂໍມ້ນູທີ່ ໄດ ້

ເກບັລວບລວມດວ້ຍວທິກີານສອບຖາມ, ທດົສອບ, ສງັເກດ ແລະ ວທິກີານອື່ ນໆ ແລວ້ເຮດັການວເິຄາະເພື່ ອ

ຕດັສນີໃຈວ່າການດໍາເນນີງານນັນ້ ມຄ່ີາ ຫຼບືນັລຸຈດຸປະສງົຂອງການດາໍເນນີງານນັນ້ຫຼາຍນອ້ຍພຽງໃດ.

ສໍາລບັຄວາມໝາຍຂອງໂຄງການນັນ້ໝາຍເຖງີ ກດິຈະກາໍ ຫຼກຸ່ືມກດິຈະກາໍທີ່ ລວມກນັຢູ່ ເພື່ ອການ

ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີຢ່າງຈາໍກດັມາໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ທງັນີໂ້ດຍມລີກັສະນະຂະບວນການ

ທີ່ ມໄີລຍະເວລາເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາສີນ້ສຸດ.

ດັ່ ງນັນ້ ການປະເມນີໂຄງການຈິ່ ງໝາຍເຖງີຂະບວນການໃນການກວດສອບ ແລະ ວເິຄາະການດາໍເນນີ

ງານຢ່າງມລີະບບົ ແລະ ນາໍຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການວເິຄາະໄປໃຊຕ້ດັສນີວ່າການດໍາເນນີໂຄງການມຄຸີນຄ່າ ຫຼບືນັລຸ

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຫຼາຍນອ້ຍພຽງໃດ ລວມເຖງີການນາໍໄປໃຊເ້ພື່ ອປັບປຸ່ງແກໄ້ຂວທິກີານດາໍເນນີຂອງ

ໂຄງການໃຫດ້ຂີືນ້.

6.2 ປະວດັຄວາມເປັນມາຂອງການປະເມນີ ໂຄງການ

ການປະເມນີໂຄງການໄດມ້ມີານານແລວ້ກ່ວາ 150 ປີ ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພື່ ອການກວດສອບການ

ໃຊຈ່້າຍຂອງເງນີຈາໍນວນຫຼາຍ, ສະຫະລດັອາເມລກິາຈດັໂຄງການບໍລຫິານໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ລວມທງັໃຫ ້

ການສກຶສາກບັປະຊາຊນົຊາວອາເມລກິາ. ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັການປະເມນີຜນົໄດເ້ປັນທີ່ ຮູກ້ນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງ

ເມຶ່ ອປະມານ ຄ.ສ 1960 ຊຶ່ ງລດັຖະບານສະຫະລດັອາເມລກິາໄດສ້ະໜບັສະໜນູການເງນີມະຫາສານເພື່ ອ

ການສກຶສາ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ຮູບແບບການປະເມນີໂຄງການ, ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ ວທິະຍາສາດຂອງການປະເມນີ

ໂຄງການຈິ່ ງມກີານລວບລວມໄວເ້ປັນລະບບົ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັກນັໃນປະຈບຸນັວ່າເປັນວຊິາຊບີຂະແໜ່ງໜຶ່ ງ.

ແນວໃດກໍ່ ຕາມ ການປະເມນີໂຄງການເຖງີຈະມຄີວາມເປັນມາທີ່ ຍາວນານຫຼາຍກວ່າ 150 ປີ ແຕ່ກໍ່

ເປັນວທິະຍາສາດທີ່ ໄດຮບັການຍອມຮບັ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍຢ່າງໄວວາ ເມື່ ອປະມານ 30 ປີ ຜ່ານມາ. ຄວາມ

ເປັນມາຂອງການປະເມນີໂຄງການດັ່ ງກ່າວມາແລວ້ເປັນສິ່ ງທີ່ ນກັປະເມນີຈະຕອ້ງມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຄວບຄູ່ ໄປ

ກບັສະພາບການປະເມນີທີ່ ເປັນຢູ່ໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ໃນອານາຄດົ ແລະ ເປັນສິ່ ງທີ່ ນກັປະເມນີຈະໄດລ້ະນກຶ

ເຖງີ ແລະ ໃຊເ້ປັນຫຼກັໃນການປະເມນີ ທງັນີເ້ພື່ ອນກັປະເມນີສາມາດຮຽນຮູສ້ິ່ ງທີ່ ດີ ແລະ ຄວາມຜດິພາດໃນ

ອາດດິສໍາລບັໃຊປັ້ບປຸງແກໄ້ຂການປະເມນີໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົໃຫດ້.ີ

6.3 ຄວາມສໍາຄນັຂອງການປະເມນີໂຄງການ

ການປະເມນີໂຄງການຢ່າງມລີະບບົ ມສ່ີວນຊ່ວຍໃຫຜູ້ບ້ໍລຫິານໂຄງການ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເຖງີຄຸນຄ່າ
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ຂອງໂຄງການທີ່ ກາໍນດົຂືນ້ໄດວ່້າຈະສາມາດສະໜອງຕອບຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ ຫຼສືາມາດແກບ້ນັຫາ

ທີ່ ເກດີຂືນ້ຫຼາຍນອ້ຍພຽງໃດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫຜູ້ບ້ໍລຫິານສາມາດຕດັສນີໃຈໃນການດໍາເນນີການປັບປຸງ ແລະ

ປ່ຽນໂຄງການໃຫເ້ປັນໄປຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ.

ຄວາມສໍາຄນັ ຫຼຄຸືນປະໂຫຍດຂອງການປະເມນີໂຄງການ ສະຫຸຼບໄດດ້ັ່ ງນີ:້

1. ການປະເມນີໂຄງການ (ກ່ອນເລີ່ ມໂຄງການ) ຊ່ວຍເຮດັໃຫກ້ານກາໍນດົຈດຸປະສງົແລະ ວທິກີານ

ດໍາເນນີງານໂຄງການມຄີວາມຊດັເຈນຂືນ້ ກໍ່ ຄກ່ືອນທີ່ ໂຄງການຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໃຫນ້າໍໄປໃຊ ້

ຕອ້ງຜ່ານການກວດສອບຢ່າງລະອຽດຈາກຜູບ້ໍລຫິານ ແລະ ຜູປ້ະເມນີ, ສ່ວນທີ່ ບໍ່ ຊດັເຈນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປັບປຸ່ງແກໄ້ຂໃຫມ້ຄີວາມຖກຶຕອ້ງຊດັເຈນເສຍກ່ອນ,ສະນັນ້ຈ ິ່ ງກ່າວໄດວ່້າການປະເມນີໂຄງການ(ກ່ອນ

ຈະເລີ່ ມໂຄງການ) ມສ່ີວນຊ່ວຍເຮດັໃຫໂ້ຄງການມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະສາມາດທີ່ ຈະນາໍໄປປະຕບິດັໄດຢ່້າງ

ໄດຜ້ນົ.

2. ຊ່ວຍໃຫກ້ານໃຊຊ້ບັພະຍາກອນເປັນໄປຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ທງັນີີເ້ພາະການປະເມນີໂຄງການ

ຈະຕອ້ງວເິຄາະທຸກສ່ວນຂອງໂຄງການ ຊບັພະຍາກອອນທີ່ ບໍ່ ຈາໍເປັນ ຫຼມືຫຼີາຍເກນີໄປຈະຕອ້ງຖກືຕດັອອກ

ແລະ ຊບັພະຍາກອນໃດທີ່ ຂາດກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັການຈດັຫາເພີ່ ມຕື່ ມ, ສະນັນ້ການປະເມນີໂຄງການຈິ່ ງມສ່ີວນທີ່

ເຮດັໃຫກ້ານໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຂອງໂຄງການເປັນໄປຢ່າງຄຸມ້ຄ່າ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ.

3. ຊ່ວຍໃຫແ້ຜນ ແລະ ແຜນງານບນັລຸຈດຸປະສງົ ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່າວແລວ້ວ່າ ໂຄງການເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງ

ຂອງແຜນທແລະ ແຜນງານ, ດັ່ ງນັນ້ ເມ ື່ ອໂຄງການໄດຮ້ບັການກວດສອບ ວເິຄາະ ປັບປຸ່ງແກໄ້ຂໃຫດ້ໍາເນນີ

ການໄປໄດດ້ີ ຍ່ອມຈະເຮດັໃຫແ້ຜນງານດໍາເນນີໄປໄດດ້ີ ແລະ ບນັລຸຈດຸປະສງົທີ່ ກາໍນດົໄວ.້

4. ມສ່ີວນຊ່ວຍໃນການແກບ້ນັຫາອນັເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ແລະ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມ

ເສຍຫາຍລດົນອ້ຍລງົ ດັ່ ງຕວົຢ່າງໂຄງການ ການສາ້ງເຂື່ ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຊຶ່ ງໃນການສາ້ງຖະໜນົເພື່ ອໄປສູ່

ສະຖານທີ່ ໆສາ້ງເຂື່ ອນນັນ້ຕອ້ງຜ່ານປ່າໄມທໍ້າມະຊາດ ເປັນການທໍາລາຍປ່າ ແລະ ສດັປ່າຫຼາຍຊະນດິ ບາງ

ຊະນດິອາດຕອ້ງສູນພນັ, ການປະເມນີໂຄງການອາດຊ່ວຍໃຫເ້ກດີໂຄງການປອ້ງກນັຮກັສາປ່າ ແລະ ໂຄງ

ການອານຸລກັ ແລະ ອບົພະຍບົສດັປ່າຂືນ້ເພື່ ອແກ່ບ້ນັຫາເປັນຕົນ້.

5. ຊ່ວຍສາ້ງຂວນັ ແລະ ກາໍລງັໃຈແກ່ຜູປ້ະຕບິດັງານ ແລະ ເຮດັໃຫຜ້ນົງານມຄຸີນນະພາບສູງຂືນ້

ເພາະການປະເມນີໂຄງການບໍ່ ແມ່ນເປັນການຄວບຄຸມບງັຄບັບນັຊາ ຫຼສືັ່ ງການ ໂດຍລກັສະນະເຊັ່ ນນີຍ່້ອມ

ເຮດັໃຫຜູ້ປ້ະຕບິດັງານຕັງ້ໃຈປະຕບິດັງານອກີທງັການປະເມນີສະພາບຂອງການກວດສອບຜນົຜະລດິຂອງ

ໂຄງການຢູ່ສະເໝີ ຈ ິ່ ງຊ່ວຍໃຫຄຸ້ນນະພາບຂອງຜນົຜະລດິເພີ່ ມສູງຂືນ້ອກີ.

6. ຊ່ວຍໃນການຕດັສນີໃຈໃນການບໍລຫິານໂຄງການ ເພາະຈະເຮດັໃຫຜູ້ບ້ໍລຫິານໄດຮູ້ເ້ຖງີອຸປະ

ສກັ ບນັຫາ ຂໍດ້ີ ຂໍເ້ສຍ ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ແນວທາງໃນການປັບປຸ່ງແກໄ້ຂການດໍາເນນີການໂຄງການ

ໂດຍຂໍມູ້ນທີ່ ກ່າວມາແລວ້ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫຜູ້ບ້ໍລຫິານຕດັສນີໃຈວ່າ ຈະດໍາເນນີໂຄງການນັນ້ຕໍ່ ໄປ ຫຼຍືກົເລກີ

ໂຄງການນັນ້.
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ການປະເມນີໂຄງການເປັນວຽກງານທີ່ ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນກວ່າການວາງແຜນ ເພາະການວາງ

ແຜນເປັນການຄາດຄະເນອານາຄດົ ແລະ ຄົນ້ຫາວທິກີານໃນການປະຕບິດັງານເພື່ ອບນັລຸເຖງີເປົາ້ໝາຍ ຂະ

ນະທີ່ ການປະເມນີໂຄງການ ເປັນການສະແຫວງຫາຂຂໍມູ້ນຕວົຈງິທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີງານໂຄງການເຊີ່ ງຂໍ ້

ມູນຕວົຈງິບາງສິ່ ງເບິ່ ງເຫນັຈບັຕອ້ງໄດ ້ ແລະ ບາງສີ່ ງເບິ່ ງບໍ່ ເຫນັ ແລະ ຈບັຕອ້ງບໍ່ ໄດ,້ ສະນັນ້ການປະເມນີ

ໂຄງການຈິ່ ງມຄີວາມຍາກລໍາບາກ, ທີ່ ຜູປ້ະເມນີຈະຕອ້ງພະຍາຍາມຊອກສະແຫວງຫາຄວາມຈງິເຫຼົ່ ານັນ້ໃຫ ້

ໄດຂ້ໍມູ້ນທີ່ ເປັນຈງິຫຼາຍທີ່ ສຸດ ທງັນີເ້ພື່ ອຈະໄດນ້າໍໄປໃຊຕ້ດັສນີໃຈໃນການບໍລຫິານໂຄງການໃຫບ້ນັລຸເຖງີ

ເປົາ້ໝາຍ ແລະຈດຸປະສງົທີ່ ຕອ້ງການ ການປະເມນີໂຄງການຈະຕອ້ງເຮດັຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງ.

6.4 ຂະບວນການປະເມນີໂຄງການ
ຂະບວນການປະເມນີໂຄງການ ປະກອບດວ້ຍຂັນ້ຕອນທີ່ ສໍາຄນັດັ່ ງນີ:້

1. ການສກຶສາ ແລະ ພຈິາລະນາເຖງີລາຍລະອຽດຂອງຈດຸປະສງົໂຄງການ: ເພື່ ອໃຫຮູ້ວ່້າ ໂຄງການ

ມຈີດຸປະສງົ ຫຼຈືດຸມຸ່ງໝາຍທີ່ ສາມາດດໍາເນນີການໄດ ້ ຫຼບືໍ່ ມກີານປັບປ່ຽນຈດຸປະສງົໃຫມ້ຄີວາມສະເພາະ

ເຈາະຈງົ ແລະ ປະຕບິດັໄດໃ້ນລກັສະນະໃດ ຂັນ້ຕອນນີຖ້ວ່ືາເປັນການປະເມນີ ກ່ອນທີ່ ຈະລງົມປືະຕບິດັງານ

ຕວົຈງິ ເປັນການກວດສອບຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການເປັນສໍາຄນັ.

2. ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຂໍມູ້ນ: ເປັນການປະເມນີຂໍມູ້ນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ

ທີ່ ຈະຕອ້ງໃຊດ້ໍາເນນີການວ່າມຄີວາມເໝາະສມົພຽງພໍທີ່ ຈະໃຊປ້ະຕບິດັງານ ຫຼບືໍ່ ຂັນ້ຕອນນີເ້ປັນການກວດ

ສອບຄວາມເໝາະສມົຂອງຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈະຕອ້ງໃຊໃ້ນການບໍລຫິານໂຄງການ.

3. ການເກບັລວບລວມຂໍມູ້ນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ: ເປັນການວເິຄາະເຖງີຂະບວນການໃນການ

ດໍາເນນີໂຄງການໃນລກັສະນະເປັນການເກບັລວບລວມ ແລະ ຈາໍແນກຂໍມູ້ນໃຫເ້ປັນໝວດໝູ່ ເປັນຊດັສ່ວນ

ແລະ ໃຫມ້ຄີວາມເປັນຈງິຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເພາະຫາກການດໍາເນນີງານໃນຂັນ້ຕອນນີມ້ບີນັຫາຈະເຮດັໃຫຜ້ນົງານທີ່

ເກດີຂືນ້ມບີນັຫາມານາໍ ຂັນ້ຕອນນີເ້ປັນການກວດສອບຂະບວນການວ່າເໝາະສມົກບັຂໍມູ້ນຫຼບືໍ່ .

4. ການວເິຄາະ ການແປຄວາມໝາຍ ແລະ ການສະຫຸຼບຜນົ: ເປັນຂັນ້ຕອນທີ່ ຂໍມູ້ນໄດຜ່້ານຂະ

ບວນການຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຜູປ້ະເມນີຈະຕອ້ງເຮດັການວເິຄາະຜນົທີ່ ເກດີຂືນ້ວ່າເປັນແນວໃດ ແລະ ຜນົທີ່

ເກດີຂືນ້ຈະມແີນວໂນມ້ ໄປລກັສະນະໃດ ການປະເມນີໃນຂັນ້ຕອນນີເ້ປັນການປະເມນີຜນົງານຂອງໂຄງການ

ທີ່ ເກດີຂືນ້ວ່າໃຫຜ້ນົຄຸມ້ຄ່າກບັການດໍາເນນີງານ ຫຼບືໍ່ ຄວນປັບປຸງປ່ຽນແປງໃຫດ້ຂີືນ້ແລວ້ດໍາເນນີງານຕໍ່ ໄປ ຫຼື

ຈະຍກົເລກີໂຄງການ.

ໂດຍຂະບວນການທີ່ ກ່າວ ແລວ້ເປັນຂະບວນການທົ່ ວໄປຂອງການປະເມນີໂຄງການຫຼປືະເມນີການ

ປະຕບິດັງານທຸກຊະນດິ ແລະ ໃນການປະເມນີໂຄງການແຕ່ລະໂຄງການນັນ້ ຍງັມປັີດໃຈອກີສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ຕອ້ງ

ນາໍເຂົາ້ມາພຈິາລະນາໃນການປະເມນີຄື ໄລຍະເວລາ (Timing Periods) ຂອງການດໍາເນນີງານໂຄງການ

ແລະ ຄວາມເປັນຈງິ ຜນົປະໂຫຍດ ຂໍຜູ້ກພນັຄວາມເປັນໄປໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ອື່ ນໆ.
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ຄວາມຄາດຫວງັ                            ຄວາມໜາ້ຈະເປັນ

ຄວາມສອດຄອ່ງ

ດວ້ຍເຫດຜນົ ດວ້ຍການພິສດູ

ດວ້ຍເຫດຜນົ ດວ້ຍການພິສດູ

ຮບູທ່ີ16. ຂະບວນການປະເມນີໂຄງການ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

ການປຽບທຽບ

ມາດຕະຖານຫືຼ

ຈດຸປະສງົໂຄງ

ການ

ຫຼກັການ ແລະ ເຫດຜນົຂອງໂຄງການ

ຜນົງານ

ທ່ີເປັນຈງິ

ຂະບວນການ

ດາໍເນນີງານ

ທ່ີເປັນຈງິ

ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ຂະບວນການ

ດາໍເນນີງານທ່ີ

ຕ ັງ້ໃຈໄວ້

ຜນົງານທ່ີ

ຄາດວາ່

ຈະໄດຮ້ບັ

ຂໍມ້ນູນາໍເຂ້ົາ

ທ່ີໄດຮ້ບັການ

ກວດສອບແລວ້

ລາຍລະອຽດຂໍມ້ນູ

ຈາກໂຄງການອື່ ນ

ການພິຈາລະນາຕດັສນີວາ່ໂຄງ

ການຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະ

ໜນູ

ຂໍມ້ນູນາໍເຂ້ົາ

ທ່ີຕ ັງ້ໃຈຈະໃຊ້

ການປຽບທຽບ
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ຈາກຮູບທີ່ 16 ສະແດງໃຫຮູ້ວ່້າທຸກສ່ວນຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກນັສະເໝີ ໂດຍຂໍ ້

ມູນນາໍເຂົາ້ ຂະບວນການດໍາເນນີງານ ແລະ ຜນົງານຕາມທີ່ ຄາດຫວງັ ກບັຂໍມູ້ນນາໍເຂົາ້ ຂະບວນການດໍາເນນີ

ງານ ແລະ ຜນົງານທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈງິ ຈະຕອ້ງມກີານປຽບທຽບເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຈະຕອ້ງປຽບທຽບມາດຕະຖານ

ຫຼຈືດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການອື່ ນ ໃໆນລກັສະນະດຽວກນັ.

ແນວໃດກໍ່ ດີ ຄວາມສໍາພນັຂອງລາຍລະອຽດໂຄງການຊຶ່ ງມສີອງລກັສະນະຄື ລກັສະນະທີ່ ເປັນ

ຄວາມຄາດຫວງັກບັລກັສະນະທີ່ ເປັນຄວາມຈງິ ເປັນຄວາມສໍາພນັທີ່ ສອດຄ່ອງເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຖາ້ຄວາມ

ຄາດຫວງັເປັນເຊັ່ ນນີແ້ລວ້ຄວາມເປັນຈງິທີ່ ເກດີຂືນ້ຈະເປັນແນວໃດ ໂດຍບໍ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງີຕວາມເຊື່ ອໝັນ້ ຫຼື

ຄວາມທ່ຽງຕງົ ຂອງສິ່ ງທີ່ ເກດີຂືນ້ຈງິເຫຼົ່ ານັນ້.

ຄວາມສໍາພນັພາຍໃນ ລະຫວ່າງຂໍມູ້ນນາໍເຂົາ້ ແລະ ຜນົງານລາຍລະອຽດໂຄງການທງັສອງລກັສະ

ເປັນສະເພາະລກັສະນະ ກໍ່ ຄລືາຍລະອຽດຂອງໂຄງການທີ່ ເປັນຄວາມຄາດຫວງັຈະມຄີວາມສໍາພນັກນັແບບ

ປະຕສິໍາພນັໂດຍເຫດຜນົເຊງີຕກັກະວທິະຍາ (Logical Contingency) ສ່ວນລາຍລະອຽດໂຄງການທີ່

ເປັນຄວາມຈງິຈະມຄີວາມສໍາພນັກນັແບບປະຕສິໍາພນັໂດຍການພສູິດ (Empirical Contingency) ຊຶ່ ງມີ

ລາຍລະອຽດໂດຍສງັເຂບ ດັ່ ງນີ:້

1) ການປະຕສິໍາພນັໂດຍເຫດຜນົເຊງີຕກັກະວທິະຍາ ໝາຍເຖງິ ຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງລາຍລະ

ອຽດໂຄງການທີ່ ເປັນຄວາມຄາດຫວງັ ທງັທີ່ ເປັນຂໍມູ້ນນາໍເຂົາ້ ຂະບວນການ ແລະ ຜນົງານ ຈະມຄີວາມ

ສໍາພນັກນັແບບທດິສະດີ ແລະ ປະສບົການ ທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົແກ່ກນັ ແລະ ກນັ ຫຼເືປັນໄປຕາມຫຼກັ

ເຫດຜນົເຊງີຕກັກະສາດ.

2) ປະຕສິໍາພນັໂດຍການພສູິດ ໝາຍເຖງິຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງລາຍລະອຽດໂຄງການທີ່ ເປັນ

ຈງິ ທງັທີ່ ເປັນຂໍມູ້ນນາໍເຂົາ້ ຂະບວນການ ແລະ ຜນົງານ ຈະມຄີວາມສໍາພນັເຊງິກນັ ແລະ ກນັຕາມຫຼກັການ

ທີ່ ເກດີຈາກການພສູິດ ການທດົລອງເພື່ ອໃຫເ້ຫນັ ແລະ ຮູໂ້ດຍສດັເຈນວ່າ ມຄີວາມເປັນເຊັ່ ນນັນ້ຈງິ ຫຼມື ີ

ຄວາມເປັນຈງິຕາມຫຼກັຂອງເຫດຜນົໂດຍການພສູິດ.

6.5 ປະເພດຂອງການປະເມນີໂຄງການ
ການປະເມນີໂຄງການຈາໍແນກອອກເປັນປະເພດໄດຫຼ້າຍປະເພດຕາມເຫດຜນົຂອງນກັວິ

ຊາການແຕລ່ະບກຸຄນົເຊ່ັນ:

6.5.2 ປະເພດຂອງການປະເມນີໂຄງການສະໄຄຣເວນ (Michael Scrivan)

ໄດຈ້າໍແນກການປະເມນີໂຄງການໂດຍອີງໃສໄ່ລຍະເວລາເໄດ້ 2 ປະເພດຄື:

1) ການປະເມນີລະຫວາ່ງໂຄງການ (Formative evaiuation) ເປັນການ

ປະເມນີໃນຂະນະທ່ີໂຄງການກາໍລງັດາໍເນນີງານຢູ່ ໂດຍມຈີດຸມຸງ່ໝາຍເພ່ືອສະເໜີຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນ

ໃຫຜູ້ບໍ້ລິຫານໄດປ້ບັປງຸແກໄ້ຂໂຄງການໃຫດ້າໍເນນີງານໃຫມ້ປີະສິດທິພາບຫຼາຍຂືນ້.
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2) ການປະເມນີເມ ື່ອສາໍເລັດເສັດສີ້ນໂຄງການ (Summative evaluation)

ເປັນການປະເມນີພາຍຫຼງັຈາກການດາໍເນນີການໄດສ້າໍເລັດແລວ້ ແລະ ຜູປ້ະເມນີວເິຄາະຂໍມ້ນູ

ເພ່ືອໃຫຜູ້ມ້ອີາໍນາດຕດັສີນໃຈວາ່ ໂຄງການນ ັນ້ມຄີນຸຄາ່ຫຼາຍນອ້ຍພຽງໃດສມົຄວນທ່ີຈະດາໍເນນີ

ງານຕ່ໍໄປ ຫືຼບ່ໍ.

6.5.2. ປະເພດການປະເມນີໂຄງການແອລຄນີ (Marvin C. Alkin)

Alkin ໄດຈ້າໍແນກການປະເມນີໂຄງການອອກເປັນ 5 ປະເພດ ຊຶ່ ງແຕລ່ະປະ

ເພດຂອງການປະເມນີໂຄງການມລີກັສະນະຄາ້ຍກບັຂະບວນການການພດັທະນາໂຄງການກໍ່ຄື:

1) ການປະມານການລະບບົ (Systems assessment) ໝາຍເຖງິ ການ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ ການວເິຄາະຂໍມ້ນູຕາ່ງໆກອ່ນທ່ີຈະນາໍໄປໃຊເ້ພ່ືອການດາໍ

ເນນີງານໂຄງການ. ວເິຄາະຜນົຕອບແທນທ່ີຈະໄດຮ້ບັຈາກການຈດັທາໍໂຄງການ ລວມທງັຄາດ

ຄະເນຜນົກະທບົຕາ່ງໆທ່ີອາດເກດີຂືນ້ຈາກການດາໍເນນີໂຄງການ ການດາໍເນນີໂຄງການປະເພດ

ນີອ້າດເອີນ້ອີກຢາ່ງນຶ່ ງວາ່ ”ການປະເມນີກອ່ນຕກົລງົໃຈດາໍເນນີງານໂຄງການ”

2) ການວາງແຜນໂຄງການ (Program planning) ໝາຍເຖງິ ການຈດັທາໍ

ໂຄງການໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ສອດຄອງກບັສວ່ນປະກອບລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ທ່ີ

ໂຄງການມຢີູ,່ ການປະເມນີໂຄງການປະເພດນີເ້ປັນການຈດັທາໍໂຄງການໃຫພ້ອ້ມກອ່ນການດາໍ

ເນນີງານໂຄງການ.

3) ການນາໍໂຄງການໄປປະຕິບດັ (Program implementation) ຫືຼ ການ

ປະເມນີການປະຕິບດັງານ ໝາຍເຖງິການປະເມນີຂະບວນການ ໃນການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງ

ການໃຫດ້າໍເນນີໄປຕາມແຜນງານທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້

4) ການປບັປງຸໂຄງການ (Program improvement) ໝາຍເຖງິການກວດ

ຫາຂໍບ້ກົພອ່ງຂອງໂຄງການແລວ້ປບັປງຸແກໄ້ຂໂຄງການນ ັນ້ໃຫດ້າໍເນນີການຕ່ໍໄປຢາ່ງເຄັງຄດັ,

ການປະເມນີໂຄງການປະເພດນີ້ ເປັນການປະເມນີເມ ື່ອໂຄງການໄດດ້າໍເນນີການແລວ້ ປບັປງຸ

ແກໄ້ຂຕາມຂໍຢ້ອ້ນກບັ (Feed back) ທ່ີເກດີຂືນ້ນ ັນ້ເພ່ືອໃຫໂ້ຄງການມຜີນົງານຕາມຈດຸປະສງົ

ທ່ີໄດດ້າໍເນນີໄວ.້

5) ການຕດັສີນໃຈຍອມຮບັໂຄງການ (Program Certification) ໝາຍເຖງິ

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕາ່ງໆ ຫຼງັຈາກໂຄງການໄດສ້າໍເລັດແລວ້ ວາ່ໂຄງການທ່ີດາໍເນນີການໄປ

ນ ັນ້ກໍ່ໃຫເ້ກດີກຜນົຕ່ໍອງົການລືສງັຄມົແນວໃດແດ່ ສມົຄວນທ່ີໂຄງການນີຈ້ະດາໍເນນີການຕ່ໍ ຫືຼຈະ
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ຕອ້ງສີນ້ສດຸລງົ ໂດຍບ່ໍຕອ້ງເຮັດອີກຕ່ໍໄປການປະເມນີໂຄງການປະເພດນີອ້າດເອີນ້ວາ່ ”ການປະ

ເມນີຫຼງັໂຄງການສີ້ນສດຸ”

ໂດຍປະເພດ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງການປະເມນີໂຄງການດ ັງ່ທ່ີກາ່ວມາແລວ້

ອາດສະຫຸຼບໄດວ້າ່ ການປະເມນີໂຄງການຈາໍແນກອອກໄດເ້ປັນ 4 ປະເພດດວ້ຍກນັຄື ການປະ

ເມນີກອ່ນການດາໍເນນີງານ (Pre-evaluation), ການປະເມນີຂະນະກາໍລງັດາໍເນນີງານ (on-

going evaluation) ການປະເມນີເມ ື່ອໂຄງການສາໍເລັດ (end-of-project evaluation)

ແລະ ການປະເມນີຫຼງັສາໍເລັດສີ້ນໂຄງການ (Post-project evaluation) ເຊງິມລີກັສະໂດຍ

ສະຫຸຼບເປັນວງົຈອນ ດ ັງ່ຮບູທ່ີ............

ປບັປງຸ

ຍກົເລີກ

ຮບູທ່ີ 17. ວງົຈອນການປະເມນີໂຄງການ

ແຫລງ່ທ່ີມາ: ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້. ພສ 2540.

ຈາກຮູບຂາ້ງເທງິສະແດງໃຫຮູ້ວ່້າການປະເມນີໂຄງການຈະຕອ້ງມໄີລຍະ ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນການປະ

ເມນີຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ກໍ່ ຄຈືະຕອ້ງມກີານປະເມນີກ່ອນທີ່ ຈະນາໍໂຄງການໄປໃຊ ້ ຫຼື ນາໍໄປປະຕບິດັງານ ເຊິ່ ງເປັນ

ຂັນ້ຕອນທໍາອດິ ແລະ ເມື່ ອນາໍໂຄງການໄປປະຕບິດັ ຈະຕອ້ງມກີານກວດສອບປະເມນີການດໍາເນນີງານຜນົ

(4)

ການປະເມນີຫຼງັສາໍ

ເລັດສີນ້ໂຄງການ

(1)
ການປະເມນີ

ກອ່ນດາໍເນນີການ

ໂຄງການ

(2)

ການປະເມນີ

“ຂະນະກາໍລງັດາໍ

ເນນີການ

(3)

ການປະເມນີເມ ື່ອ

ໂຄງການແລວ້ສາໍເລັດ
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ໂຄງການເປັນຂັນ້ຕອນທີ່ 2 ແລະເມື່ ອໂຄງການແລວ້ສໍາເລດັຈະຕອ້ງມກີານປະເມນີເພື່ ອກວດສອບໂຄງການ

ວ່າເປັນໄປຕາມຈດຸປະສງົ ຫຼບືໍ່ ເປັນໄປຕາມຈດຸປະສງົ ຫຼບືໍ່ ເປັນຂັນ້ຕອນທີ່ 3 ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ຈະປະເມນີ

ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າໂຄງການທີ່ ແລວ້ສໍາເລດັໄປ ມຜີນົກະທບົແນວໃດແດ່ຕໍ່ ສງັຄມົ ຈະດໍາເນນີໂຄງການຕໍ່ ໄປ ຫຼຍຸືດຕິ

ໂຄງການນັນ້ເປັນຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍ.

6.6 ຄະນະກາໍມະການປະເມນີໂຄງການ ແລະ ການດໍາເນນີງານ

6.6.1 ອງົປະກອບຂອງຄະນະກາໍມະການ

ການປະເມນີໂຄງການ ເປັນໜາ້ທີ່ ທີ່ ສໍາຄນັຢ່າງໜຶ່ ງຂອງຜູບ້ໍລຫິານ ແຕ່ເປັນໜາ້ທີ່ ໆຜູບ້ໍລິ

ຫານບໍ່ ສາມາດຈະດໍາເນນີໃຫສ້ໍາເລດັລຸລ່ວງໄດໂ້ດຍຕນົເອງພຽງຄນົດຽວ, ການປະເມນີໂຄງການເປັນວຽກ

ງານທີ່ ບຸກຄນົຫຼາຍຝ່າຍໃນໜ່ວຍງານຈະຕອ້ງຮ່ວມກນັດໍາເນນີງານຈຶ່ ງຈະເຮດັໃຫກ້ານປະເມນີໂຄງການມປີະ

ສດິທພິາບ.

ຈາໍນວນສະມາຊກິຂອງຄະນະກາໍມະການຂືນ້ຢູ່ກບັຂະໜາດຂອງໜໜ່ວຍງານທີ່ ບລໍຫິານໂຄງການ

ນັນ້ ຫາກເປັນໜ່ວຍງານໃຫຍ່ ແລະ ການບໍລຫິານໂຄງການໃຫຍ່ ຄະນະກາໍມະການອາດມຈີາໍນວນຫຼາຍຄນົ

ເຊັ່ ນ ສມົມຸດວ່າໜ່ວຍງານໜຶ່ ງມບຸີກຄະລາກອນເພື່ ອການດໍາເນນີໂຄງການຈາໍນວນຫຼາຍກວ່າ 30 ຄນົ, ສະ

ນັນ້ຄະນະກາໍມະການປະເມນີໂຄງການ ຄວນປະກອບດວ້ຍບຸກຄນົປະມານ 9-12 ຄນົ (ປະມານໜຶ່ ງໃນ

ສາມ). ຄະນະກາໍມະການຄວນເປັນບຸກຄນົລະດບັຫວົໜາ້ງານອກີໜຶ່ ງໃນສາມຄວນເປັນບຸກຄນົຜູປ້ະຕບິດັ

ງານ ແລະ ອກີໜຶ່ ງໃນສາມຄວນເປັນບຸກຄນົພາຍນອກ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. ນອກຈາກນີຄ້ະນະ

ກາໍມະການອາດຈະຈດັໃຫອ້ານຸກາໍມະການເຮດັນາ້ທີ່ ປະເມນີກດິຈະກາໍ ເຊິິ່ ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງການ

ດວ້ຍກໍ່ ໄດ ້ ຄະນະອານຸກາໍມະການອາດຈະມີ 4-6 ຄນົ.

ຄະນະກາໍມະການເພື່ ອການປະເມນີຈດັຕັງ້ຂືນ້ໃນສອງລກັສະນະຄື ຄະນະກາໍມະການຖາວອນ ເຊິ່ ງ

ເຮດັໜາ້ທສີະເພາະການປະເມນີໂຄງການຂອງໜ່ວຍງານແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ ມສີໍານກັງານປະຈາໍຢູ່ໃນໜ່ວຍ

ງານນັນ້ ແລະ ຄະນະກາໍມະການທີ່ ຕັງ້ຂືນ້ຊົ່ ວຄາວ ຫຼຄືະນະກາໍມະການສະເພາະກດິ ເຊິິ່ ງເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນການ

ປະເມນີສະເພາະງານ ເມື່ ອສໍາເລດັສີນ້ພາລະກດິແລວ້ ຄະນະກາໍມະການຈະສະລາຍຕວົ.

6.6.2 ວທິກີານດາໍເນນີງານ

ເມື່ ອຄະນະກາໍມະການປະເມນີໂຄງການບໍ່ ວ່າຈະເປັນຄະນະກາໍມະການຊຸດ ຫຼຈືາໍແນກເປັນ

ອານຸກາໍມະການຍ່ອຍຫຼາຍຄະນະ ຫຼເືປັນຄະນະກາໍມະການຖາວອນຫຼຄືະນະກາໍມະການຊົ່ ວຄາວ, ເມື່ ອໄດ ້

ຮບັການແຕ່ງຕັງ້ແລວ້ ການວາງແຜນເພື່ ອປະເມນີໂຄງການເປັນໜາ້ທີ່ ໆຄະນະກາໍມະການຈະຕອ້ງເຮດັ. ການ

ວາງແຜນປະເມນີໂຄງການມຂີັນ້ຕອນ ແລະ ແຜນງານທີ່ ຄະນະກາໍມະການຈະຕອ້ງເຮດັດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້

1) ກາໍນດົຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີການດໍາເນນີງານ: ຂັນ້ຕອນທໍາອດິນີຄ້ະນະກາໍມະ

ການຈະຕອ້ງສາມາດຕອບຄໍາຖາມສໍາຄນັ 3 ຂໍຕ້ໍ່ ໄປນີ:້



76

(1) ອນັໃດຄຄືວາມມຸ່ງໝາຍຂອງການປະເມນີໂຄງການນີ ້ ?

(2) ຈດຸປະສງົໃນການປະເມນີມອີນັໃດແດ່ ?

(3) ເປັນຫຍງັຈິ່ ງຕອ້ງປະເມນີໂຄງການນີ ້ ?

2) ຄວາມຕອ້ງການໃນການປະເມນີ

ຫຼງັຈາກຕອບຄໍາຖາມໃນຂໍທໍ້າອດິແລວ້ ຄະນະຜູປ້ະເມນີຈະຕອ້ງຈດັທໍາຄວາມຈາໍເປັນ

ໃນການປະເມນີ ແລະ ສາມາດລດົລະດບັຄວາມຈາໍເປັນກ່ອນຫຼງັໃນການປະເມນີ. ການຫາຄວາມຕອ້ງການ

ຈາໍເປັນໃນການປະເມນີ, ການຈດັລະດບັກ່ອນຫຼງັຂອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງປະເມນີເພື່ ອເປັນການປະຫຍດັທງັເວລາ

ເງນີ, ວດັຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ແຮງງານ, ທີ່ ສໍາຄນັຄຈືະຕອ້ງມທີດັສະນະຄະຕິ ຫຼເືຈດຕະນາທດີຕີໍ່ ກນັ ຈ ຶ່ ງ

ສາມາດເຮດັໃຫກ້ານປະເມນີ ແລະ ຜນົຂອງການປະເມນີເປັນໄປຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ໃນຂັນ້ຕອນນີນ້ອກ

ຈາກຄະນະກາໍມະການ ຕອ້ງຫາຄວາມຈາໍເປັນໃນການປະເມນີຜນົໂຄງການແລວ້ ໂດຍສ່ວນຕວົຂອງຄະນະ

ກາໍມະການທຸກຄນົຈະຕອ້ງກຽມຕວົໃຫພ້ອ້ມ ກໍ່ ຄມືຄີວາມເຂົາ້ໃຈໃນຈດຸມຸ່ງໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການ

ປະເມນີຢ່າງຈະແຈງ້.

3) ການສາ້ງເຄື່ ອງມື ແລະ ການລວບລວມຂໍມູ້ນ

ຄະນະກາໍມະການຈະຕອ້ງສາ້ງ ຫຼເືລອືກຫາເຄື່ ອງມທືີ່ ສອດຄ່ອງຫຼາຍທີ່ ສຸດກບັຈດຸປະສງົ

ຫຼສື ິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການປະເມນີໃນການສາ້ງ ຫຼເືລອືກເຄື່ ອງມນືັນ້, ຄະນະກາໍມະການຄວນໃຫຜູ້ກ່້ຽວຂອ້ງທຸກຝ່າຍ

ໄດຮ້ບັຮູ ້ ແລະ ຖາ້ເປັນໄປໄດຈ້ະຕອ້ງຍອມຮບັເຄື່ ອງມທືີ່ ຈະນາໍໄປໃຊນ້ັນ້ ຫຼເືປີດໂອກາດໃຫທຸ້ກຝ່າຍໄດສ້ະ

ແດງຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ສາ້ງເຄື່ ອງມຮ່ືວນກນັ.

ການລວບລວມຂໍມູ້ນເປັນຂັນ້ຕອນທີ່ ສໍາຄນັ ເພາະຫາກລວບລວມຂໍມູ້ນ ເປັນໄປຢ່າງບໍ່ ມ ີ

ປະສດິທພິາບແລວ້ຈະຕອ້ງມຜີນົກະທບົທີ່ ສໍາຄນັຕໍ່ ຜນົການປະເມນີ ໃນຂັນ້ຕອນນີຜູ້ປ້ະເມນີຕອ້ງມຄີວາມ

ເຂົາ້ໃຈ ຕໍ່ ບນັຫາເຫຼົ່ ານີຢ່້າງຊດັເຈນເຊັ່ ນ:

(1) ຂໍມູ້ນໃດທີ່ ຕອ້ງການເກບັລວບລວມ ?

(2) ຈະເກບັຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານັນ້ແນວໃດ ?

(3) ຈະເກບັຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານັນ້ເມ ື່ ອໃດ ?

(4) ໃຜຈະເປັນຜູເ້ກບັຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານັນ້ ?

4) ການວເິຄາະຂໍມູ້ນ

ວທິກີານວເິຄາະຂໍມູ້ນຈະຕອ້ງສອດຄ່ອງ ແລະເປັນໄປຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຮູບແບບ

ຂອງການປະເມນີທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ເຊິ່ ງວທິທີີ່ ໃຊໃ້ນການວເິຄາະຈະຖກືກາໍນດົຂືນ້ໄວລ່້ວງໜາ້ ການວເິຄາະຂໍ ້

ມູນມຜີນົຕໍ່ ຄຸນນະພາບຂອງການປະເມນີເປັນຢ່າງຍິ່ ງ

5) ການລາຍງາຍຂໍມູ້ນ ແລະ ການລາຍງານຜນົ

ເມື່ ອຂໍມູ້ນໄດຮ້ບັການວເິຄາະແລວ້ ຄະນະກາໍມະການຈະນາໍຂໍມູ້ນນັນ້ ເຊິິ່ ງຖວ່ືາເປັນ
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ຜນົການປະເມນີໂຄງການ ຄະນະຜູປ້ະເມນີຈະຕອ້ງວາງແຜນ ໃນການນາໍສະເໜຂີໍມູ້ນເຊິ່ ງມເີນືອ້ຫາທີ່ ສໍາຄນັ

ຈະຕອ້ງລາຍງານຄ:ື ຈດຸປະສງົ (Objectives) ໃນການປະເມນີ, ວທິກີານ (Procedures) ໃນການປະ

ເມນີຜນົ, ຜນົ (Results) ຂອງການປະເມນີຜນົ ແລະ ການນາໍຜນົການປະເມນີໄປໃຊ ້ (Implications)

ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດ. ການນາໍເອາົຜນົການປະເມນີໄປໃຊນ້ັນ້ຈະຕອ້ງຊີີໃ້ຫເ້ຫນັຈດຸດີ (Strength) ແລະ ຈດຸ

ອ່ອນ (Weakness) ຂອງຜນົເຫຼົ່ ານັນ້ ແລະ ຕອ້ງຊີໃ້ຫເ້ຫນັດວ້ຍວ່າຈະຕອ້ງແກໄ້ຂຈດຸອ່ອນໄດແ້ນວໃດ

ແລະ ເຮດັແນວໃດຈິ່ ງເຮດັໃຫຈ້ດຸດນີ ັນ້ຄງົສະພາບທີ່ ເປັນຈດຸດຢູ່ີສະເໝີ ສະເໜແີນະນາໍໃນການປັບປຸ່ງໂຄງ

ການ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການ.

ການລາຍງານຜນົການປະເມນີໂຄງການມເີປົາ້ໆໝາຍທີ່ ສໍາຄນັຢ່າງໜຶ່ ງຄຈືະຕອ້ງໃຫຜູ້ບ້ໍລຫິານ

ລະດບັສູງຂອງໜ່ວຍງານມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຮູໄ້ດໄ້ວທ້ີ່ ສຸດ ທງັນີເ້ພື່ ອປະໂຫຍດໃນການຕດັສນີໃຈໃຫ ້

ທນັເວລາ, ການລາຍງານຜນົຕໍ່ ຜູບ້ໍລຫິານຄວນເປັນພາສາທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ກະທດັຮດັ ຄວນຫຼກີລຽ້ງພາສາ

ສະຖຕິິ ຫຼພືາສາທາງວຊິາການທີ່ ບໍ່ ຈາໍເປັນ.

6) ການຕດິຕາມຜນົ

ເມື່ ອການປະເມນີໄດນ້າໍໄປໃຊ ້ ຈດຸດີ ແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງຜນົງານໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີ

ແລະ ປັບປຸງເພື່ ອການດໍາເນນີງານໂຄງການແລວ້ ໂຄງການອາດຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໃຫດ້ໍາເນນີງານຕໍ່ ໄປ

ແລະ ການດໍາເນນີງານຄວນປະຕບິດັໃນຮູບແບບເດມີ ໃນການປັບປຸ່ງແກໄ້ຂຂໍບ້ກົພ່ອງທີ່ ເປັນຢູ່ ແລະ ປ່ຽນ

ແປງຕາມຄວາມຈາໍເປັນ ແລວ້ມກີານປະເມນີຊໍາ້ອກີຄັງ້ໜຶ່ ງ, ຫາກຜນົການປະເມນີເປັນສິ່ ງພໃໍຈ ແລະ ເປັນ

ໄປຕາມຈດຸປະສງົແລວ້ໂຄງການນັນ້ຍ່ອມຖໄືດວ່້າເປັນໂຄງການທີ່ ປະສບົຄວາມສໍາເລດັ ຂັນ້ຕອນທີ່ 6 ໃນ

ການປະເມນີໂຄງການຂອງຄະນະກາໍມະການປະເມນີໂຄງການດັ່ ງທີ່ ກ່າວແລວ້ ອາດສະຫຸຼບໄດວ່້າເປັນແຜນ

ການປະເມນີທີ່ ຜູປ້ະເມນີໃຊເ້ປັນທດິທາງໃນການດໍາເນນີງານໂດຍຈະຕອ້ງຕອບຄໍາຖາມຕາມລໍາດບັຂັນ້ຕອນ

ຕໍ່ ໄປນີ:້ ປະເມນີຫຍງັ ? ປະເມນີເຮດັຫຍງັ? ປະເມນີແນວໃດ? ປະເມນີເມື່ ອໃດ? ປະເມນີໂດຍໃຜ ? ເກບັ

ລວບລວມຂໍມູ້ນແນວໃດ ວເິຄາະຂໍມູ້ນແນວໃດ? ນາໍສະເໜຂີໍມູ້ນແນວໃດ ? ລາຍງານຜນົການປະເມນີໂດຍ

ໃຜ? ຜນົການປະເມນີໃຊປ້ະໂຫຍດ ຫຼມືປີະໂຫຍດແນວໃດ?

ຮູບແບບຂອງການປະເມນີ ທີ່ ນຍິມົໃຊກ້ນັໂດຍທົ່ ວໄປຈະເປັນຜນົທີ່ ສບຶເນື່ ອງມາຈາກ

ການນາໍເອາົຕາຕະລາງ ເຫດຜນົສໍາພນັມາປັບໃຊໃ້ຫສ້ອດຄອ້ງກບັອງົປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນຂັນ້ຕອນການປະ

ເມນີຜນົໂຄງການທີ່ ຈະໄປປະເມນີ ນບັຕັງ້ແຕ່ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີຜນົ, ຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການ, ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ

, ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊ ້ ວທິກີານລວບລວມຂໍມູ້ນ, ວທິວີເິຄາະຂໍມູ້ນ ແລະ ແນວທາງການປະເມນີຜນົຈະປະກອບໄປ

ດວ້ຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆດັ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້



78

ຕາຕະລາງທີ່ 8. ສະແດງຮູບແບບຂອງການປະເມນີຜນົໂຄງການ

ຈດຸປະສງົ

ຂອງການ

ປະເມນີຜນົ

ຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊ ້

ແລະວທິກີານ

ລວບລວມຂໍມູ້ນ

ວທິວີເິຄາະຂໍມູ້ນ ແນວທາງການ

ປະເມນີຜນົ

ຈດຸປະສງົທີ່ 1

ຈດຸປະສງົທີ່ 2

ຈດຸປະສງົທີ່ 3

ແລະ ອື່ ນໆ

ຈາກຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິສາມາດອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີໄດດ້ັ່ ງນີ:້

1) ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີຜນົ ເປັນສິ່ ງທີ່ ຜູປ້ະເມນີຕອ້ງການປະເມນີ

2) ຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການເປັນຂໍມູ້ນທີ່ ຈະນາໍມາໃຊປ້ະກອບການປະເມນີຜນົໂຄງການເຊິ່ ງຈະຕອ້ງວິ

ເຄາະຈາກຕວົຜນັປ່ຽນ ຫຼຈືດຸປະສງົ.

3) ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ເປັນແຫ່ຼງທີ່ ສະແດງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນນັນ້ເຊັ່ ນ: ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນຕົນ້

4) ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊເ້ຊັ່ ນ: ແບບສອບຖາມ, ເອກະສານໂຄງການ, ເອກະສານການເບກີຈ່າຍເງນີ, ການ

ສງັເກດໂດຍກງົ, ການສໍາພາດ, ການທດົສອບ ເປັນຕົນ້.

5) ວທິວີເິຄາະຂໍມູ້ນ ໃຫສ້ະແດງເຖງິວທິກີານທີ່ ຈະໃຊວ້ເິຄາະຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີສໍາລບັນາໍໄປປະກອບ

ການປະເມນີຜນົໂຄງການຊຶ່ ງຈະໃຊໃ້ນວທິໃີດນັນ້ຈະຂືນ້ຢູ່ກບັຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການເປັນສໍາຄນັເຊັ່ ນ: ການ

ແຈກແຈງຄວາມຖີ່ ແລະ ການຄໍານວນຄ່າສະຖຕີເີປັນຕົນ້.

6) ແນວທາງການປະເມນີຜນົ ໃຫດ້ໍາເນນີການໃນລກັສະນະການປຽບທຽບຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈງິກບັ

ແຜນງານທີ່ ກາໍນດົ, ສະຫຸຼບບນັຫາ ແລະ ສາເຫດ

6.7 ສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິໃນການປະເມນີໂຄງການ

ສິ່ ງສໍາຄນັ ຫຼແືນວຄດິທີ່ ສໍາຄນັເຊິ່ ງຜູປ້ະເມນີໂຄງການຈະຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິ ເພື່ ອທີ່ ຈະເຮດັໃຫກ້ານປະ

ເມນີບນັລຸເຖງິເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕອ້ງການຢ່າງແທຈ້ງິ ສາມາດອະທບິາຍເປັນຂໍ ້ໆ ໄດດ້ັ່ ງນີ:້

1. ຄວາມຈງິ (Evidence) ໝາຍຄວາມວ່າລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຈງິຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການ

ປະເມນີໂຄງການຈະຕອ້ງຫຼາຍພໍ ແລະ ມເີຫດຜນົທີ່ ສາມາດພສູິດການຕດັສນີໃຈທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົ

2. ຄຸນປະໂຫຍດ (Benefit) ໝາຍຄວາມວ່າການປະເມນີໂຄງການນັນ້ຈະຕອ້ງຄໍານງືວ່າການລງົ

ທນືກບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັກຸມ້ຄ່າຫຼບືໍ່ ຖາ້ເປັນການປະເມນີໂຄງການທີ່ ບໍ່ ມປີະໂຫຍດກບັສງັຄມົໂດຍສ່ວນ

ລວມກໍ່ ບໍ່ ຄວນຈະລງົທນືເພາະການປະເມນີໂຄງການມກັຈະເສຍຄ່າໃຊຈ່້າຍສູງ.

3. ຄວາມຖີ່ (Frequency) ໝາຍຄວາມວ່າໃນການປະເມນີໂຄງການຈະມຄີວາມຖີ່ ໃນການເກບັ
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ລວບລວມຂໍມູ້ນຫຼາຍຊໍ່ າໃດ ຍ່ອມຕອ້ງຂືນ້ກບັລກັສະນະຂອງໂຄງການເປັນສໍາຄນັ ຫາກເປັນໂຄງການໄລຍະ

ຍາວການເກບັຂໍມູ້ນຈະຕອ້ງໄດຮບັການກາໍນດົໄວເ້ປັນໄລຍະ ອາດຈະເປັນທຸກ 6 ເດອືນ ທຸກປີ ຫຼແືລວ້ແຕ່

ຄວາມເໝາະສມົແຕ່ຈະຕອ້ງມກີານເກບັລວບລວມ ແລະ ການວເິຄາະຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ທັງ້ນີເ້ພື່ ອໃຫຂ້ໍມູ້ນມີ

ຄວາມເປັນຈງີ ຈີ່ ງເຮດັໃຫກ້ານວເິຄາະຂໍມູ້ນມຄີວາມຖກືຕອ້ງ.

4. ຂໍມູ້ນຢອ້ນກບັ (Feedback) ໝາຍຄວາມວ່າການປະເມນີໂຄງການນັນ້ຜູປ້ະເມນີຈະຕອ້ງປະ

ເມນີພຈິາລະນາຂໍມູ້ນຢອ້ນກບັ ອາດຈະເປັນອຸປະສກັ ບນັຫາ ຜນົດຫຼີຜືນົເສຍຕ່າງໆ.

5. ຂໍຜູ້ກມດັ (Commitment) ໝາຍຄວາມວ່າການປະເມນີໂຄງການຈະຕອ້ງມບຸີກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົແລະບຸກຄນົທີ່ ຕອ້ງມສ່ີວນກຽ່ວຂອ້ງດໍາເນນີງານ ລວມທງັບຸກຄນົທີ່ ຈະຕອ້ງນາໍຜນົການປະເມນີ

ໂຄງການໄປໃຊ ້ ການຜູກມດັບຸກຄນົຫຼາຍຝ່າຍໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມຍ່ອມເປັນສິ່ ງສໍາຄນັຂອງຂະບວນການ ການ

ປະເມນີຜນົໂຄງການ.

6. ຄວາມມວີໄິນ (Objectivity) ໝາຍຄວາມວ່າ ການປະເມນີຜນົໂຄງການທີ່ ດນີ ັນ້ຕອ້ງມວີໄິນຫຼື

ຄວາມກງົໄປກງົມາສູງ ແລະຄວາມເປັນວໄິນຈະເກດີຂືນ້ໄດຍ່້ອມຕອ້ງອາໄສບຸກຄນົພາຍນອກຫຼຜູືຊ່້ຽວຊານ

ໃນການປະເມນີ ເປັນຜູເ້ຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືໃນການປະເມນີ.

7. ຈດຸປະສງົ (Objective) ໝາຍຄວາມວ່າ ການປະເມນີໂຄງການຈະຕອ້ງມຈີດຸປະສງົ ແລະ

ລາຍລະອຽດ ໃນການດໍາເນນີງານຢ່າງຊດັເຈນ

8. ມາດຕະຖານ (Standards) ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນການປະເມນີໂຄງການຈະຕອ້ງມມີາດຕະຖານ

ທີ່ ສາມາດນາໍເອາົຜນົງານທີ່ ເກດີຂືນ້ໄປປຽບທຽບໄດ ້ ມາດຕະຖານທີ່ ໃຊປ້ຽບທຽບມີ 2 ລກັສະນະຄື ມາດ

ຕະຖານທີ່ ເປັນເກນແນ່ນອນ ຫຼເືປັນເກນຕາຍຕວົ (Absolute standard) ເຊີ່ ງເປັນເກນມາດຕະຖານທີ່

ກາໍນດົຂືນ້ແລວ້ ປ່ຽນແປງຍາກ ບາງເທື່ ອເອີນ້ວ່າ ມາດຕະຖານແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ (Standard of

exellence) ສ່ວນມາດຕະຖານອກີລກັສະນະໜື່ ງເອີນ້ວ່າມາດຕະຖານທີ່ ເໝາະສມົ (Appropriate

standard) ເຊີ່ ງເປັນມາດຕະຖານທີ່ ປຽນແປງໄດຕ້າມຄວາມເໝາະສມົ

9. ຄວາມສອດຄ່ອງສໍາພນັ (Relevance) ໝາຍຄວາມວ່າ ການເກບັລວບລວມຂໍມູ້ນ ແລະ

ການວເິຄາະຂໍມູ້ນຈະຕອ້ງເປັນໄປຕາມຄວາມເປັນຈງິຂອງຂໍມູ້ນນາໍເຂົາ້ ແລະ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັຈດຸປະສງົ

ຂອງການປະເມນີ

10. ຄ່ານຍິມົ (Values) ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນການພຈິາລະນາຕດັສນີໃຈໂຄງການນັນ້ ຄວນຈະຕອ້ງ

ເປັນໄປຕາມຄຸນຄ່າອນັເໝາະສມົຂອງຂໍມູ້ນ ແລະ ຂໍຜູ້ກມດັທີ່ ຕໍ່ ເນ ື່ ອງກນັ

6.8 ບນັຫາໃນການປະເມນີໂຄງການ

ບນັຫາຂອງການປະເມນີໂຄງການເມື່ ອພຈິາລະນາແລວ້ສາມາດແບ່ງບນັຫາອອກໄດເ້ປັນສາມດາ້ນຄ:ື

1. ບນັຫາອນັເກດີຈາກຂໍມູ້ນນາໍເຂົາ້ ມດີັ່ ງນີ:້



80

1) ຂໍມູ້ນບໍ່ ພຽງພໍ ເນື່ ອງຈາກການຂາດແຄນງບົປະມານທີ່ ຈະຕອ້ງໃຊໃ້ນການເກບັລວບລວມ

2) ຄວາມຂາດແຄນ ຄວາມບໍ່ ເໝາະສມົ ແລະ ບໍ່ ຊຽວຊານ ຂອງຜູທ້ີ່ ຈະເຮດັໜາ້ທີ ໃນການປະ

ເມນີໂຄງການ

3) ການຂາດແຄນວດັຖຸອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊ ້

2. ບນັຫາອນັເກດີຈາກຂະບວນການມດີັ່ ງນີ:້

1). ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີໂຄງການບໍ່ ຊດັເຈນ ບໍ່ ເໝາະສມົ

2). ໃຊຮູ້ບແບບການປະເມນີທີ່ ບໍ່ ເໝາະສມົ

3). ປະເມນີສະເພາະຈດຸໃດຈດຸໜຶ່ ງຂອງໂຄງການເທົ່ ານັນ້ ຫຼປືະເມນີຜນົສຸດທາ້ຍ ຫຼຜືນົສໍາເລດັ

ຂອງໂຄງການພຽງຢ່າງດຽວຈຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານສະຫຸຼບຜນົການປະເມນີຂາດຄວາມຊດັເຈນ ຫຼຂືາດຄວາມຖກື

ຕອ້ງເທົ່ າທີ່ ຄວນຈະເປັນ.

4) ຂາດການປະສານງານທີ່ ດລີະຫວ່າງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ແລະ ການປະ

ເມນີໂຄງການ ຫຼລືະຫວ່າງຜູປ້ະເມນີກບັຜູດ້ໍາເນນີງານໂຄງການ.

3. ບນັຫາເກດີຈາກຜນົງານ ມດີັ່ ງນີ:້

1). ຜນົການປະເມນີໂຄງການຂາດຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຕືໍ່ ການທີ່ ຈະນາໍໄປໃຊ ້ ຫຼຕືໍ່ ການຕດັສນີໃຈ

2). ຜນົຂອງການປະເມນີມກັຖກືລະເລຍີຈາກຜູບ້ໍລຫິານທີ່ ຈະຕອ້ງນາໍໄປໃຊເ້ພື່ ອປັບປຸ່ງງານໃຫ ້

ດຂີືນ້

3) ຜນົຂອງການປະເມນີບໍ່ ສອດຄ່ອງ ຫຼບືດິເບອືນໄປຈາກຈດຸປະສງົຫຼມືາດຕະຖານທີ່ ກາໍນດົໄວ ້

ຫຼາຍເກນີໄປ

ບນັຫາອຸປະສກັດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິ ຫາກຜູປ້ະເມນີໂຄງການສາມາດຮູ ້ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ອາດເກດີ

ຂືນ້ເສຍກ່ອນເປັນການລ່ວງໜາ້ ຍ່ອມເຮດັໃຫຜ້ນົຂອງການປະເມນີໂຄງການມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖື ແລະ ນາໍ

ໄປສູ່ການຕດັສນີໃຈທີ່ ຖກືຕອ້ງໃນທີ່ ສຸດ.
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ເອກະສານອາ້ງອງີ

ຄະນະກາໍມະການພດັທະນາຫລກັສດູໂຮງຮຽນກະສິກາໍ ແລະປ່າໄມຊ້ ັນ້ກາງຫລວງພະບາງ ແລະ

ຈາໍປາສກັ. 2003. ເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນວຊິາການວາງແຜນຂ ັນ້ບາ້ນ

. 64 ນ.
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ຄ ົນ້ຄວ້າກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດ. 102 ນ.

ດຣ, ລິນຄາໍ ດວງສະຫວນັ ແລະ ຮສ. ສກຸລາຕີ ສຊີາເນດ. 2009. ການການຕິດຕາມກວດກາ

ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ. ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ

ສະບນັຄ ົນ້ຄວ້າກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດ132 ນ.

ວໍສມຸດີ ອີ່ ມແກວ້ ແລະ ສລຸຣຍິະ ຈຽມປຣະຊານທາກອນ. ພສ 2540. ການບໍລິຫານໂຄງການ.

ສາໍນກັພິມສນູສ ົ່ງເສີມວຊິາການ.  164 ນ. (ພາສາໄທ)
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ການວເິຄາະຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການ

 ການວເິຄາະຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ຄຂືັນ້ຕອນທີ່ ເປັນເຄື່ ອງມອືນັເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນ

ໂຄງການ ເພາະສາມາດແຍກໃຫເ້ຫນັຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ໃນກະບວນການວາງແຜນ ຢ່າງລະອຽດ. ການວເິຄາະຜູ ້

ມສ່ີວນຮ່ວມ ມປີະໂຫຍດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

- ປັບປຸງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ດາ້ນຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈະແກໄ້ຂບນັຫາ ຫຼື ບນັລຸເປົາ້ ໝາຍຂອງກຸ່ມຄນົ

ຫຼື ການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

- ໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ ກ່ຽວກບັ ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງກຸ່ມຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້

ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມດໍາເນນີແຜນການ ຫຼື ໂຄງການ;

- ໄຈແ້ຍກໃຫເ້ຫນັຜນົໄດ ້ ແລະ ຜນົເສຍ ທີ່ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຈະໄດຮ້ບັ;

- ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ພາຍຫຼງັສິນ້ສຸດໂຄງການ;

- ຍກົໃຫເ້ຫນັຢ່າງຈະແຈງ້ ເຖງິສດິ, ຄວາມຕອ້ງການ, ຊບັພະຍາກອນ, ທກັສະ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດຂອງກຸ່ມຄນົ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

- ຍກົໃຫເ້ຫນັ ຜູທ້ີ່ ຈະຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ;

- ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ອາດຈະກໍ່ ໃຫເ້ກດີຂໍຂ້ດັແຍງ້ຈາກການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ແບບຊໍາ້ຊອ້ນ

ຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ.

 ຜູມ້ສ່ີວນຮ່່ວມໃນໂຄງການ

ຜູມ້ສ່ີວນຮ່່ວມໃນໂຄງການໃດໜຶ່ ງ ໝາຍເຖງິຜູທ້ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ (ທງັດາ້ນບວກ ແລະ

ດາ້ນລບົ) ພາຍຫຼງັສິນ້ສຸດໂຄງການນັນ້, ຜູທ້ີ່ ສາມາດດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ໃນ

ໂຄງການນັນ້. ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການໃດໜຶ່ ງ ລວມມ:ີ

- ກຸ່ມຜູຊ້ມົໃຊ ້ ໄດແ້ກ່: ຜູຊ້ມົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ, ການບໍລກິານ ແລະ ໝາກຜນົ ໃນຂງົເຂດ

ໂຄງການນັນ້;

- ກຸ່ມຜູໃ້ຫຄ້ວາມສນົໃຈ ໄດແ້ກ່: ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ສາມາດ ແນະນາໍວທິທີາງ ທີ່ ຈະ

ນາໍໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດ ພາຍຫຼງັສິນ້ສຸດໂຄງ ການ;

- ກຸ່ມຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ ໄດແ້ກ່: ປະຊາຊນົ, ອໍານາດ ການປົກຄອງ, ອງົການ

ຈດັຕັງ້ ໃນຂງົເຂດໂຄງການນັນ້;

- ຜູຕ້ດັສນິບນັຫາ ໄດແ້ກ່: ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ເຈ ົາ້ຂອງ ໂຄງການ ຜູມ້ບີດົບາດ

(ລະດບັສູງ)ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ;

- ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງອອ້ມ ໄດແ້ກ່: ອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼ ື ພາກສ່ວນ ທີ່ ສງັເກດການ

ແລະ ອື່ ນໆ.
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ຕາຕະລາງທີ 9. ຕາຕະລາງວເິຄາະຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການ

ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ຄວາມຕອ້ງການ

(ຄວາມສນົໃຈ)

ຜນົກະທບົ ຈາກ

ໂຄງການ

ບູລມິະສດິ

ກຸ່ມຕົນ້ຕໍ + ; - ; +/- 1 – 2 – 3 –

ກຸ່ມສໍາຮອງ

+ ເປັນຜນົກະທບົດາ້ນບວກ +/- ເປັນໄປໄດ ້ ທີ່ ຈະມຜີນົກະທບົສອງດາ້ນ

- ເປັນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ

ຕາຕະລາງທີ 10. ຕວົຢ່າງການວເິຄາະຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ

ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ຄວາມຕອ້ງການ (ຄວາມສນົໃຈ) ຜນົກະທບົ

ຈາກໂຄງການ

ບຸລມິະສດິ

ກຸ່ມຕົນ້ຕໍ

- ຊຸມຊນົ/ຊາວ

ກະສກິອນ

- ອໍານາດການ

ປົກຄອງ

ຄໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງ

ໄດຮ້ບັເຕກັນກິໃໝ່

ເປັນວຊິາການບາ້ນ

ມຄີງັເຂົາ້ລວມ

ໄດຮ້ບັເອກະສານເຕກັນກິ

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1

ກຸ່ມສໍາຮອງ

- ຜູຈ້າໍໜ່າຍຝຸ່ນ-

ແນວພນັ

- ກາໍມະກອນ/

ຮບັຈາ້ງ

- ພະແນກ ກປ.

- ກະຊວງ ກປ.

- ຜູໃ້ຫທ້ນຶ

ມລີາຍຮບັ

ມລີາຍຮບັ

ບນັລຸໜາ້ວຽກ

ບນັລຸເປົາ້ໝາຍ

ການໃຊຈ່້າຍມຜີນົສູງ

ບນັລຸຈດຸປະສງົ

+

+

+

+

+

2

2

3

4

4

ແຫ່ຼງທີ່ ມາ:  ກມົແຜນການ ແລະການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ,້ 2012
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ການວເິຄາະຕົນ້ໄມບ້ນັຫາ (Problem Tree) ແລະ ການວເິຄາະຕົນ້ໄມຈ້ດຸປະ

ສງົ (Objective Tree)

1. ການວເິຄາະຕົນ້ໄມບ້ນັຫາ (Problem Tree)

1.1 ຈດຸປະສງົ

ກດິຈະກາໍໃນການສາ້ງຕົນ້ໄມບ້ນັຫາແມ່ນເພື່ ອຊ່ວຍໃຫກຸ່້ມສາມາດກາໍນດົບນັຫາຕົນ້ຕໍ,

ຊອກຫາສາຍພວົພນັລະຫວ່າງສາຍເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງພວກມນັ. ສາ້ງລະດບັຊັນ້ຂອງບນັ ຫາເພື່ ອ

ໃຫເ້ປັນຕົນ້ໄມບ້ນັຫາ.

ຮູບທີ 18. ຕົນ້ໄມບ້ນັຫາ

1.2       ວທິສີາ້ງຕົນ້ໄມບ້ນັຫາ: ວາງສາຍເຫດ ຢູ່ລຸ່ມ ( ເປັນຮາກຕົນ້ໄມ)້, ວາງບນັຫາໄວທ້າງ

ກາງ (ເປັນລໍາຕົນ້), ວາງຜນົກະທບົໄວເ້ບືອ້ງເທງິ ( ເປັນງ່າໄມ ້).

ສາເຫດຫລກັ 1
ສາເເຫດຫລັກ 2

ຜົນສະທ້ອນ 1

ສາຍເຫດ

ຍ່ອຍ 1

ສາຍເຫດ

ຍ່ອຍ 2

ສາຍເຫດ

ຍ່ອຍ 3

ຜົນ
ສະທ້ອນ 2

ສາຍເຫດ

ຍ່ອຍ 4

ບນັຫາ

ຜນົສະທອ້ນ 1

ຜົນເນື່ອງ1

ຜນົສະທອ້ນ 2 ຜນົສະທອ້ນ 3

ຜົນເນື່ອງ 2 ຜົນເນື່ອງ3 ຜົນເນື່ອງ4

ຜນົກະທບົ

ບນັຫາ

ສາເຫດ



86

2. ການວເິຄາະຕົນ້ໄມຈ້ດຸປະສງົ (Objective Tree)

2.1 ຈດຸປະສງົ

ກດິຈະກາໍໃນການສາ້ງຕົນ້ໄມຈ້ດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອຊ່ວຍໃຫສ້າມາດກາໍນດົຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍ,

ກາໍນດົກດິຈະກາໍຕ່າງໆເພື່ ອນາໍໄປປະຕບິດັໃຫມ້ໝີາກຜນົ ແລະ ບນັລຸໄດຈ້ດຸປະສງົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງ

ໂຄງການທີ່ ວາງໄວຢ່້າງມເີຫດມຜີນົ.

2.2 ວທິກີານປ່ຽນຈາກຕົນ້ໄມບ້ນັຫາໄປເປັນຕົນ້ໄມຈ້ດຸປະສງົ

ໃນເວລາສາ້ງຕົນ້ໄມຈ້ດຸປະສງົຈະຕອ້ງປ່ຽນປະໂຫຍກໃນທາງລບົຈາກຕົນ້ໄມບ້ນັຫາໃຫເ້ປັນ

ປະໂຫຍກທີ່ ມຄີວາມໝາຍໃນທາງບວກ, ແຕ່ຕອ້ງມວີທິກີານຂຽນທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ໄດຄ້ວາມໝາຍ.

ຕວົຢ່າງ:

- ປະໂຫຍກທີ່ ຜດິ: ນໍາ້ຖວ້ມເລືອ້ຍໆ  ນໍາ້ບໍ່ ຖວ້ມ

- ປະໂຫຍກທີ່ ຜດິ: ນໍາ້ຖວ້ມເລືອ້ຍໆ  ຈາໍນວນນໍາ້ຖວ້ມລຸດລງົ

ໃນເວລາສາ້ງຕົນ້ໄມຈ້ດຸປະສງົຈະຕອ້ງປ່ຽນບນັຫາໄປເປັນຈດຸປະສງົ, ປ່ຽນສາຍເຫດໄປເປັນ

ກດິຈະກາໍ ແລະ ໝາກຜນົ, ປ່ຽນຜນົກະທບົທາງລບົໄປເປັນຜນົໄດຮ້ບັເປັນຕົນ້. ພາຍຫລງັການວເິຄາະແລວ້

ຈະໄດນ້າໍໄປຂຽນເປັນວໄິສທດັ, ພາລະກດິ, ຍຸດທະສາດ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຕໍ່ ໄປ ດັ່ ງ

ສະແດງໃນຮູບລຸ່ມນີ:້

ຕົນ້ໄມບ້ນັຫາ

ຜນົກະທບົ

ບນັຫາຫລກັ

ສາເຫດ

ຕົນ້ໄມຈ້ດຸປະສງົ

ກດິຈະກາໍຫລກັ

ຈດຸປະສງົ

ຜນົຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ

ສາເຫດ
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ຮູບທີ 19. ຕົນ້ໄມຈ້ດຸປະສງົ

ແຫ່ຼງທີ່ ມາ:  ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ,້ 2012

ໝາກຜນົ1 ໝາກຜນົ 2

ກດິຈະກາໍ1 ກດິຈະກາໍ2 ກດິຈະກາໍ3 ກດິຈະກາໍ4

ຈດຸປະ
ສງົ

ຜົນໄດຮ້ັບ 1

ສາເຫດ 1

ຜົນໄດຮ້ັບ 2 ຜົນໄດຮ້ັບ 3

ປັດໄຈ 3

ປຜັນົໄດຮ້ບັ
ໄລຍະຍາວ

ຈດຸປະສງົ

ຜນົໄດຮ້ບັ

ຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະ

ຍາວ

ຜນົໄດຮ້ບັ

ໄລຍະຍາວ

ຜນົໄດຮ້ບັ

ໄລຍະຍາວ

ຜນົໄດຮ້ບັ

ໄລຍະຍາວ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ການຄດິໄລ່ງບົປະມານໂຄງການ (Budget)

ການຄດິໄລ່ງບົປມານຂອງໂຄງການທີ່ ດຂີຶນ້ຢູ່ກບັຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ຄວາມແນ່

ນອນໃນການຄາດກະການໃຊຈ່້າຍໃນເລືອ້ງຕ່າງໆ ກ່ອນຈະເລີມ້ຄດິໄລ່ງບົປະມານໂຄງການຄວນຕັງ້ຄໍາຖາມ

ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້

- ໂຄງການນີຈ້ະເລີມ້ເວລາໃດ ແລະ ຈະສິນ້ສຸດເວລາໃດ?

- ໂຄງການທີ່ ເຮດັນັນ້ມຈີກັກດິຈະກາໍ ແຕ່ລະກດິຈະກາໍນັນ້ຕອ້ງມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍຫຍງັແດ່?

- ໂຄງການນັນ້ຈາໍເປັນຕອ້ງມໝີວດງບົປະມານຫຍງັແດ່ ?

ໃນການຄດິໄລ່ງບົປະມານຂອງໂຄງການ ແມ່ນມຫີລາຍໝວດ ງບົປະມານທີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງມີ

ໂດຍສະເພາະໂຄງການໃຫຍ່ ຍິ່ ງຕອ້ງມງີບົປະມານຫລາຍຮ່ວງ, ຖາ້ບໍ່ ມກີານຈດັໝວດງບົປະມານຈະເຮດັໃຫ ້

ການຄດິໄລ່ມຄີວາມສບັສນົ, ບາງຄັງ້ອາດຈະລມືຄດິໄລ່ກໍ່ ເປັນໄດ.້

ຕາຕະລາງທີ 11. ໝວດງບົປະມານໂຄງການ

ໝວດງບົປະມານ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ງບົປະມານ

ລວມ
ທນຶພາຍໃນ ທນຶຕ່າງປະເທດ

1. ພະນກັງານ

2. ສະຫວດັດກີານ

3. ທີ່ ປຶກສາ

4. ຄ່າເດນີທາງ

5. ຄ່າວດັຖຸອຸປະກອນສໍານກັງານ ລວມທງັສື່ ອຸ

ປະກອນຕ່າງໆ

6. ຄ່າເຊົ່ າສໍານກັງານ, ນໍາ້ປະປາໄຟຟາ້ ແລະ ອື່ ນໆ

7. ການເຮດັກດິຈະກາໍ, ຝຶກອບົຮມົ, ກອງທນຶ

ໝນູວຽນ, ສະນບັສະໜນູກດິຈະກາໍຕ່າງໆ

8. ການຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົໂຄງການ

9. ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆທີ່ ບໍ່ ສາມາດ

ຄາດການໄວລ່້ວງໜາ້
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1. ໝວດພະນກັງານ

ໃນການຄດິໄລ່ງບົປະມານດາ້ນພະນກັງານນັນ້ຜູບ້ໍລຫິານ ຫລ ືຜູອ້ອກແບບໂຄງການຄວນຕອບ

ຄໍາຖາມດັ່ ງນີ ້:

- ຕອ້ງການພະນກັງານຈກັຄນົຈຶ່ ງເຮດັວຽກໂຄງການສໍາເລດັ?

- ຕອ້ງການພະນກັງານເປັນເວລາເທົ່ າໃດ?

- ຕອ້ງການບຸກຄະລາກອນໃນຕໍາແໜ່ງໃດແດ່?

- ອດັຕາການຈາ້ງງານ ຫລື ເງນິເດອືນຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງເທົ່ າໃດ?

- ປົກກະຕແິລວ້ໃນໂຄງການໃດນຶ່ ງຈະມບຸີກຄະລາກອນຕາມຕາໍແໜ່ງງານດັ່ ງນີ:້

- ຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງໂຄງການ

- ຜູປ້ະສານງານໂຄງການ

- ພະນກັງານວຊິາການຜູມ້ຄີວາມຊໍານານເຊັ່ ນ: ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຝຶກອບົຮມົ,

ພະນກັງານກະສກິາໍ, ສກຶສາ, ສາທາ ອື່ ນໆ

- ເລຂາ, ພະນກັງານຝ່າຍຈດັຫາວດັຖຸອຸປະກອນ, ບນັຊກີານເງນິ,

- ພະນກັງານຂບັລດົ

- ແມ່ບາ້ນ

1. ໝວດທີ່ ປຶກສາໂຄງການ

ງບົປະມານໝວດນີໃ້ຊເ້ມື່ ອມຄີວາມຈາໍເປັນຈາ້ງບຸກຄນົພາຍນອກ  ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາ

ມາດ ເພື່ ອມາເຮດັວຽກອນັໃດອນັໜຶ່ ງ, ຕອ້ງວາງແຜນຄດິໄລ່ລ່ວງໜາ້ວ່າຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນບຸກຄນົພາຍ

ນອກໃນເລື່ ອງໃດແດ່? ຈາໍນວນເທົ່ າໃດ? ແລະ ໃຊຄ່້າໃຊຈ່້າຍຈາໍນວນເທົ່ າໃດ?

2. ໝວດຄ່າເດນີທາງ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນລະຫວ່າງການເດນີທາງ

ແມ່ນການຄດິໄລ່ສໍາລບັກດິຈະກາໍທີ່ ມກີານເດນີທາງ ນອກຈາກນີຄ້ວນຄດິໄລ່ຄ່າໃຊຈ່້າຍລະ

ຫວ່າງການເດນີທາງເຊັ່ ນ: ຄ່າອາຫານ ແລະ ທີ່ ພກັໃນເວລາເຮດັວຽກ, ການຄດິໄລ່ຄ່າເດນີທາງ ແລະ ຄ່າໃຊ ້

ຈ່າຍໃນລະຫວ່າງການເດນີທາງສາມາດຄດິໄລ່ໄດຈ້າກການຕັງ້ຄໍາຖາມລຸ່ມນີ໊:

- ມກີດິຈະກາໍຫຍງັແດ່ທີ່ ຈະຕອ້ງມກີານເດນີທາງ ?

- ຈາໍນວນຜູເ້ດນີທາງມເີທົ່ າໃດ?

- ຈະເດນີທາງຈກັຄັງ້

- ຈະເດນີທາງດວ້ຍວທິໃີດ? (ທາງລດົບດັ, ເຊົ່ າລດົ, ທາງຍນົ, ທາງເຮອື ອື່ ນໆ)

- ຈະເດນີທາງເມື່ ອໃດ?

- ການເດນີທາງແຕ່ລະຄັງ້ໃຊເ້ວລາເທົ່ າໃດ?

3. ໝວດວດັຖຸອຸປະກອນ

ເປັນການຄດິໄລ່ຄ່າໃຊຈ່້າຍກ່ຽວກບັອຸປະກອນຮບັໃຊເ້ຊັ່ ນ: ພາຫະນະ, ຄ່າເຊົ່ າຫອ້ງການ, ຄອມ

ພວີເຕ,ີ ເຄື່ ອງອດັເອກະສານ ແລະ ອື່ ນໆ, ການຄດິໄລ່ໃນໝວດນີສ້າມາດເຮດັໄດໂ້ດຍຕອບຄໍາຖາມດັ່ ງນີ໊:

- ຕອ້ງໃຊຫ້ອ້ງການຂະໜາດໃຫຍ່ຫລນືອ້ຍເທົ່ າໃດຈຶ່ ງພຽງພໍກບັຈ ານວນ ພະນກັງານທີ່ ກາໍ

ນດົ?
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- ຕອ້ງໃຊອຸ້ປະກອນຫຍງັແດ່ ?

- ເອກະສານທີ່ ຈະພມີ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການມຫີຍງັແດ່?

- ມຄີວາມຈາໍດປັນຕອ້ງໄດຕ້ດິຕັງ້ເຄື່ ອງສື່ ສານເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັ, ແຝກ ອນິເຕແີນດັ ແລະ

ອື່ ນໆ

- ຄາດກະຄ່ານໍາ້ປະປາ ແລະ ໄຟຟາ້ຈາໍນວນເທົ່ າໃດ?

- ຄ່າສອ້ມແປງລດົ ແລະ ນໍາ້ມນັເທົ່ າໃດ

4. ໝວດຄ່າໃຊຈ່້າຍສຸກເສນີ

ເປັນງບົປະມານທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງໂຄງການທີ່ ບໍ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ,້ ແມ່ນເງນິທີ່ ແຮ

ໄວສ້ໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ອາດຈະເກດີມ,ີ ຊຶ່ ງໂຄງການບໍ່ ສາ ມາດຄາດຄະເນໄດວ່້າມນັຈະມຫີຍງັເກດີຂຶນ້ ແລະ

ເທົ່ າໃດ? ສ່ວນຫລາຍມກີານຄດິໄລ່ບໍ່ ເກນີ 10 % ຂອງງບົປະມານໂຄງການທງັໝດົ

• ຕວົຢ່າງ:

- ງບົປະມານໂຄງການທງັໝດົ          = 100,000,000 ກບີ

- 10% ຂອງງບົປະມານໂຄງການທງັໝດົ = 10,000,000 ກບີ

- ລວມງບົປະມານໂຄງການທງັໝດົ      = 110,000,000 ກບີ
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ກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4: ຕວົຢ່າງ ການຂຽນໂຄງການແບບປະເພນນີຍິມົ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ

****************

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ວນັທີ່ 28/11/2003

ເມອືງໄຊຍະບູລີ ເລກທີ່ ………….

ບດົສະເໜໂີຄງການ

1. ຊື່ ໂຄງການ

ໂຄງການປູກພດືເປັນສນີຄາ້ຂອງບາ້ນ ນາລາ ຈາໍນວນ 14 ຄອບຄວົ ເມອືງແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບູລ”ີ

2. ຊື່ ຜູເ້ຮດັໂຄງການ

ຫອ້ງການກະສກິາໍແລະປ່າໄມ ້ ໜ່ວຍງານປູກຝັງພອ້ມດວ້ຍຫອ້ງການສະຫະພນັແມ່ຍງິເມອືງໄຊຍະບູ

ລີ (ໜ່ວຍງານສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ)

3. ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

ບາ້ນນາລາ ເປັນບາ້ນໜຶ່ ງສາ້ງຂືນ້ ໃນປີ 1907 ຕັງ້ຢູ່ຊານເມອືງຂອງເມອືງ ໄຊຍະບູລີ ຫ່າງຈາກຕວົເມອືງ

ໄປທາງທດິຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືປະມານ 7 ກໂິລແມດັ ຊື່ ງທດິເໜອືຕດິກບັບາ້ນນາແລງ້ຫຼວງ, ທດິໃຕຕ້ດິ

ກບັບາ້ນນາຍາວເໜອື, ທດິຕາເວນັອອກຕດິກບັທົ່ ງນາ ແລະ ສາຍພູຂີໝ້ິນ້ ແລະ ທດິຕາເວນັຕກົຕດິກບັສາຍ

ນໍາ້ຮຸ່ງ..

ປະກອບມີ 108 ຄອບຄວົ ມພີນົລະເມອືງທງັໝດົ 669 ຄນົ; ຍງິ 338 ຄນົ, ຊາຍ 331 ຄນົ ມີ 3 ຊນົ

ເຜົ່ າ: ລາວລຸ່ມມີ 652 ຄນົ; ຍງິ 332 ຄນົ, ລາວເທງິ 14 ຄນົ; ຍງິ 5 ຄນົ, ລາວສູງ 3 ຄນົ; ຍງິ 1 ຄນົ.

- ບາ້ນດັ່ ງກ່າວປະກອບມພີືນ້ຖານເສດຖະກດິດັ່ ງນີ:້

1.1 ດາ້ນການຜະລດິກະສກິາໍ

 ດາ້ນປູກຝັງ: - ມເີນືອ້ທີ່ ນາປີ 28.69 ຮຕ ຜນົຜະລດິ 196.6 ໂຕນ. ມເີນືອ້ທີ່ ນາແຊງ

22.00 ຮຕ ຜນົຜະລດິ 110 ໂຕນ. ເນືອ້ທີ່ ເຮດັໄຮ່ 18.72 ຮຕ ຜນົຜະລດິ 28.93 ໂຕນ, ສະເລ່ຍຫວົຄນົ

ໄດ ້ 334 ກໂິລກລາມ/ຄນົ/ປີ.

 ດາ້ນລຽ້ງສດັ: ຊາ້ງ 1 ໂຕ, ຄວາຍ 108 ໂຕ, ງວົ 16 ໂຕ, ແບ ້ 58 ໂຕ,ສດັປີກ 3611 ໂຕ,

ໜອງປາ 16 ໜອງປ່ວຍປາແລວ້ 24.400 ໂຕ

 ດາ້ນປ່າໄມ:້ ມປ່ີາສະຫງວນ 150 ຮຕ, ປ່າຄຸມ້ຄອງ 375 ຮຕ, ປ່າປອ້ງກນັແຫ່ຼງນໍາ້

575 ຮຕ, ປ່ານາໍໃຊ ້ 550 ຮຕ
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 ດາ້ນຫດັຖະກາໍ: ມຊ່ີາງຕໍ່ ເຫຼກັ 3 ຄນົ

1.2 ລາຍຮບັຈາກສນີຄາ້ຂາອອກ: ລາຍຮບັຈາກກະສກິາໍ 225.984.000 ກບີ, ຈາກອຸດສາຫະ

ກາໍ 59.620.000 ກບີ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆ 769.354.000 ກບີ.

1.3 ລາຍຮບັສະເລ່ຍຈາກການເຮດັໄຮ່: ມຄີອບຄວົເຮດັໄຮ່ 14 ຄອບຄວົ ຈາໍນວນພນົ 84 ຄນົ

ເນືອ້ທີ່ ເຮດັໄຮ່ 18.72 ຮຕ ຜນົຜະລດິລວມ 28.9 ໂຕນ, ລາຄາ 1.200.000 ກບີ/1ໂຕນ ລວມເປັນເງນີທງັ

ໝດົ 34.716.000 ກບີ ສະເລ່ຍ ລາຍຮບັ 35.000 ກບີ/ຄນົ/ເດອືນ.

1.4 ດາ້ນຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງ: ມລີດົຈກັ 6 ຄນັ, ລດົຖບີ 40 ຄນັ ແລະລດົ

ໄຖນາ 20 ຄນັ

1.5 ດາ້ນການເງນີ: ມຄີງັເງນີສະສມົຂອງບາ້ນ 2.350.000 ກບີ

1.6 ດາ້ນການສກຶສາ: ມໂີຮງຮຽນ 1 ຫຼງັມີ 5 ຫອ້ງຮຽນ, ມນີກັຮຽນທງັໝດົ 124ຄນົ ; ຍງິ 52

ຄນົ, ຊາຍ 72 ຄນົ ມຄີສູອນ 5 ຄນົ ເປັນຍງິ 2 ຄນົ, ຊາຍ 3 ຄນົ; ຊັນ້ ປໍ 1 ມນີກັຮຽນ 28 ຄນົ ຍງິ 8 ຄນົ

, ຊາຍ 20 ຄນົ; ຊັນ້ ປໍ 2 ມນີກັຮຽນ 24 ຍງິ 11 ຄນົ, ຊາຍ 13 ຄນົ; ຊັນ້ ປໍ 3 ມນີກັຮຽນ 19 ຄນົ; ຍງິ 9

ຄນົ, ຊາຍ 10 ຄນົ; ຊັນ້ ປໍ 4 ມນີກັຮຽນ 30 ຄນົ; ຍງິ 15 ຄນົ, ຊາຍ 15 ຄນົ; ຊັນ້ ປໍ 5 ມນີກັຮຽນ 23

ຄນົ; ຍງິ 9 ຄນົ, ຊາຍ 14 ຄນົ

ບາ້ນປະກາດຈບົຊັນ້ປະຖມົຂັນ້ບາ້ນແລວ້ ໃນປີ 1987.

3.7  ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ: ດື່ ມນໍາ້ຕົມ້ສຸກ 86 ຄອບຄວົກວມເອາົ 80%; ນອນໃນມຸງ້ 108ຄອບ

ຄວົ ກວມເອາົ 100%; ມສີວມຖ່າຍ 97 ຄອບຄວົ ກວມເອາົ 90%.

3.8   ດາ້ນວດັທະນະທໍາ: ຖສືາສະໜາພຸດ

ອາຊບີຂອງຊາວບາ້ນນາລາ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເຮດັນາ ແລະ ປູກພດືເປັນສໍາ ຮອງເຊັ່ ນ: ເຮດັນາສດົ

= 50 ຄອບຄວົ = 46,3%; ເຮດັໄຮ່ ແລະ ນາ = 23 ຄອບຄວົ = 21,30%; ;ເຮດັໄຮ່ສດົ = 14

ຄອບຄວົ = 13,00%, ເປັນພະນກັງານ = 12 ຄອບຄວົ 11,10%; ຄາ້ຂາຍ ແລະ ອື່ ນໆ = 9 ຄອບຄວົ

8,30%.

ສະເລ່ຍລາຍໄດ ້ 31.000/ຄນົ/ເດອືນ ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງສາມາດແຍກລະດບັຄອບຄວົໄດດ້ັ່ ງນີ:້ ຄອບຄວົຮັ່ ງ

ມີ 3 ຄອບຄວົ; ຄອບຄວົປານກາງ 103 ຄອບຄວົ; ຄອບຄວົທຸກຍາກ 2 ຄອບຄວົ.

ເວົາ້ລວມແລວ້ພາຍໃນບາ້ນ ນາລາ ຖວ່ືາລາຍໄດແ້ຕ່ລະຄອບຄວົ ແມ່ນຍງັຕໍ່ າຫຼາຍຖາ້ທຽບໃສ່

ແຜນການເພື່ ອລບົລາ້ງຄວາມທຸກຈນົທີ່ ຂັນ້ເທງິວາງອອກ.

2. ຄວາມຈາໍເປັນ ຫຼື ເຫດຜນົທີ່ ຕອ້ງເຮດັໂຄງການ

ບາ້ນ ນາລາ ເປັນບາ້ນໜື່ ງທີ່ ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົເພື່ ອລບົລາ້ງຄວາມທຸກ

ຍາກ ແລະ ຍງັມຫຼີາຍບນັຫາທີ່ ຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂຄ:ື

2.1 ລາຍຮບັຕໍ່ າ

2.2 ຂາດເຂົາ້ກນີ
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2.3 ນ ້າໃຊບ້ໍ່ ສະອາດ

2.4 ອາຄານໂຮງຮຽນບໍ່ ຖາວອນ

2.5 ຂາດຫຼກັອານາໄມ

ໃນ 5 ບນັຫາດັ່ ງກ່າວນີຈ້າໍເປັນຕອ້ງຊອກຫາທາງອອກໃຫປ້ະຊາຊນົພອ້ມກນັເຮດັອາຊບີເສມີ ແລະ

ກດິຈະກາໍທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງບາ້ນຄ:ື ສະເໜໂີຄງການປູກພດືໂດຍສະເພາະການ

ປູກໝາກເດອືຍ, ໝາກງາ, ປໍສາ ຊື່ ງມເີນືອ້ທີ່ ພຽງພໍເໝາະສມົດກີວ່າພດືອື່ ນໆ.

3. ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ

3.1 ເປົາ້ໝາຍ

- ເພື່ ອຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນໃຫດ້ຂີືນ້

- ເພື່ ອບນັລຸຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງວາງອອກຮອດປີ 2010

ຕອ້ງໃຫຫຸຼ້ດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຈນົ ແລະ ຢຸດຕກີານຖ່າງປ່າເຮດັໄຮ່.

3.2 ຈດຸປະສງົ

- ເພື່ ອບນັລຸຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງແຂວງວາງອອກ ແຕ່ນີຮ້ອດປີ 2010

ຕອ້ງລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໃຫໄ້ດ ້ 100%.

- ເພື່ ອໃຫໄ້ດລ້າຍຮບັຂອງຈາໍນວນ 14 ຄອບຄວົສູງຂືນ້ຮອດປີ 2005 ສະເລ່ຍໃສ່ຫວົຄນົ ໃຫ ້

ໄດສູ້ງກ່ວາ 100.000 ກບີ/ເດອືນ ໃນຈາໍນວນ 14 ຄອບຄວົທີ່ ເຮດັໄຮ່.

4. ສະຖານທີ່ ດາໍເນນີໂຄງການ

ຂອບເຂດສະຖານທີ່ ບາ້ນນາລາ ເຊິ່ ງມເີນືອ້ທີ່ ດນິເພື່ ອປູກໝາກເດອືຍ ຈາໍນວນ 14 ຮຕ ເປັນດນິທີ່

ຈດັສນັມອບເປັນກາໍມະສດິຂອງຄອບຄວົໄວແ້ລວ້.

5. ແຜນວຽກໂຄງການ

1. ກະກຽມທມີງານ

2. ລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນ

3. ຝຶກອບົຮມົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ

4. ສໍາຫຼວດເນືອ້ທີ່ ແລະ ຈດັສນັເນືອ້ທີ່ ປູກຝັງ

5. ລງົຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັວທິປູີກໝາກເດອືຍ

6. ກະກຽມແນວພນັ

7. ກະກຽມດນີ
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8. ເລີ່ ມລງົມປຸູືກ

9. ບວົລະບດັຮກັສາ

10. ເກບັກ່ຽວ

11. ປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການ

ຕາຕະລາງທີ່ 12. ແຜນປະຕບິດັງານ ໂຄງການປູກພດືເປັນສນີຄາ້ຂອງບາ້ນ ນາລາ

ລ/ດ ກດິຈະກາໍ 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ກະກຽມທມີງານ

ລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນ

ຝຶກອບົຮມົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ

ສໍາຫຼອດເນືອ້ທີ່ ແລະຈດັສນັເນືອ້ທີ່

ປູກຝັງ

ກະກຽມແນວພນັ

ລງົຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັວທິປູີກ

ໝາກເດອືຍ

ກະກຽມດນີ

ເລີ່ ມລງົມປຸູືກ

ບວົລະບດັຮກັສາ

ເກບັກ່ຽວ

ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ

X

X

X

X

X

x x

X

x x

x x x x x

X

x

6. ໄລຍະການດາໍເນນີໂຄງການ

ເວລາຂອງການດໍາເນນີໂຄງການ 11 ເດອືນ ເລີ່ ມແຕ່ເດອືນ 2-12/2004

7. ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການ

ຕາຕະລາງທີ່ 13. ຕົນ້ທນືກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການປູກພດືເປັນສນີຄາ້ຂອງບາ້ນ ນາລາ

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈາໍນວນ ລາຄາ

(ກບີ)

ລວມ

(ກບີ)

ໝາຍ

ເຫດ

1

2

3

ອຸປະກອນຮບັໃຊ ້

ເຄື່ ອງມທໍືາການຜະລດິ

ຄ່າຊືແ້ນວພນັ ກໂິລ 700 8,000

500,000

1,500,000

5,600,000
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4

5

6

7

8

ຝຶກອບົຮມົ

ຄ່າກຽມດນີ

ເຄື່ ອງຈກັຟາດໝາກເດອືຍ

ຄ່າຂນົສົ່ ງ

ຕດິຕາມກວດກາພະນກັ

ງານປະເມນີຜນົ

ຄອບຄວົ

ເຮກັຕາ

ເຄື່ ອງ

ຖຽ້ວ

ຖຽ້ວ

14

14

01

23

06

50,000

350,000

12,360,

000

50,000

40,000

700,000

4,200,000

12,360,000

1,150,000

240,000

ລວມ 26,250,000

 ລວມທນືທີ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນໂຄງການທງັໝດົ: 26,250,000 ກບີ

- ສະເໜໂີຄງການຊ່ວຍເຫຼອື: 20,000,000 ກບີ

- ທນືປະຊາຊນົສມົທບົ: 6,250,000 ກບີ

ຕາຕະລາງທີ່ 14. ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການປູກພດືເປັນສນີຄາ້ຂອງບາ້ນ ນາລາ

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈາໍນວນ ລາຄາ

(ກບີ/ກໂິລ)

ລາຄາລວມ

(ກບີ)

ໝາຍ

ເຫດ

1

2

3

ຜນົຜະລດິ (14 ຮຕ)

ຕົນ້ທນືຜະລດິ

ກາໍໄລ

ກໂິລ 56,000 2,500 140,000,000

26,250,000

113,750,000

 ສະເລ່ຍລາຍຮບັ/ຄນົ/ເດອືນ139.000 ກບີ/ເດອືນ ເປັນລາຍຮບັຈາກກດິຈະກາໍປູກໝາກເດອືຍ,

ນອກຈາກນີໃ້ນຈາໍນວນ 14 ຄອບຄວົທີ່ ເຮດັໄຮ່ກໍ່ ມລີາຍໄດຈ້າກການເຮດັໄຮ່ຜ່ານມາ 35.000 ກບີ/ຄນົ/

ເດອືນ, ສະນັນ້ຈາໍນວນ 14ຄອບຄວົຈະມລີາຍຮບັເພີ່ ມຂືນ້ເທົ່ າກບັ 104.000 ກບີ/ຄນົ/ເດອືນ ເທົ່ າກບັ

292% ຄອບຄວົດັ່ ງກ່າວຈະຫຸຼດພົນ້ຈາກຄວາມທຸກຈນົ ແລະ ຢຸດຕກິານຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ປູກເຂົາ້.

8. ຄວາມຄາດຫວງັຈາກໂຄງການ

- ພາຍຫຼງັໂຄງການສໍາເລດັ ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົຈະດຂີືນ້ ສະເລ່ຍລາຍຮບັໃສ່ຫວົຄນົ

ຈະໄດ ້ 139.000 ກບີ/ຄນົ/ເດອືນ.

- ພາຍໃນບາ້ນຈະສາມາດລບົລາ້ງໄດຄ້ອບຄວົທີ່ ທຸກຈນົ 2 ຄອບຄວົ ລບົລາ້ງຄອບທີ່ ຖາງປ່າເຮດັ

ໄຮ່ໄດ ້ 14 ຄອບຄວົ.

ຕາຕະລາງທີ່ 15. ການຈດັແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນ ໂຄງການປູກພດືເປັນສນີຄາ້ຂອງບາ້ນ ນາລາ

ລ/ດ ກດິຈະກາໍ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ປົກຄອງ

ເມອືງ

ສະຫະພນັແມ່

ຍງິເມອືງ

ກະສກິາໍ

ເມອືງ

ອໍານາດການ

ປົກຄອງບາ້ນ

ກຸ່ມເປົາ້

ໝາຍ
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1 ກະກຽມທມີງານ x x

2 ລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນ x x x x x

3 ສໍາຫຼວດຈດັແບ່ງ

ເນືອ້ທີ່

x x x x

4 ກະກຽມແນວປູກ x x

5 ອບົຮມົວຊິາການ x x x x

6 ກະກຽມດນີ x x x

7 ລງົມປູືກ x x x

8 ບວົລະບດັຮກັສາ x x

9 ເກບັກ່ຽວ x x x

10 ປະເມນີຜນົ x x x x x

11 ຂຽນບດົລາຍງານ x x

ຫອ້ງການກະສກິາໍແລະປ່າໄມ ້ ເມອືງໄຊຍະບູລີ



97

ກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5:     ຕວົຢ່າງ ການຂຽນໂຄງການແບບ Log Frame (ໂຄງການຍກົສູງຜະລດິຕະພາບເຂົາ້ນາ ໃນເຂດບາ້ນ…………., ເມອືງ...........................

ແຂວງ……….......................……ສກົປີ 20… - 20…

ຕາຕະລາງທີ 16. ຕວົຢ່າງ ການຂຽນໂຄງການແບບ Log Frame (ໂຄງການຍກົສູງຜະລດິຕະພາບເຂົາ້ນາ)
ລາຍລະອຽດ ຕວົຊີວ້ດັຜນົສໍາເລດັ ແຫຼ່ ງພສູິດຜນົສໍາເລດັ ເງ ື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ

ເປົາ້ໝາຍ:

ເພີ່ ມຜນົຜະລດິເຂົາ້ໃຫສູ້ງຂຶນ້ ຈາກການຍກົຜະລດິຕະພາບເຂົາ້

ເຖງິປີ 20….., ຜນົຜະລດິເຂົາ້ເພີ່ ມຂຶນ້

ຈາກ 300 ຕ. ເປັນ 600 ຕ.

(ຜລ.ພາບ: 3 ຕ/ຮຕ ເປັນ 6 ຕ/ຮຕ.)

ບດົລາຍງານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ບາ້ນ,

ເມອືງ…

ບດົລາຍງານວຽກງານ ກປ. ບາ້ນ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ບາ້ນ,

ເມອືງ

ແຜນພດັທະນາວຽກງານ ກປ. ບາ້ນ, ເມອືງ

ຈດຸປະສງົ:

- ເພື່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດນິ ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ທໍາການຜະລດິ

ເຂົາ້;

- ເພື່ ອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບບົໜອງນໍາ້;

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊເ້ຕກັນກິ ແລະ ແນວພນັໃໝ່.

ສະເລ່ຍ pH -3 ເປັນ pH 6 – 7

ເນືອ້ທີ່ ຊປທ. ຫດົ 40 ເປັນ 60 ຮຕ.

ຊາວນາ 80% ເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ ແລະ

ນໍາໃຊເ້ຕກັນກິ, ແນວພນັໃໝ່.

ບດົລາຍງານວຽກງານ ກປ. ບາ້ນ.

ບດົສະຫຼຸບໂຄງການ

ແຜນພດັທະນາວຽກງານ ກປ. ບາ້ນ.

ຊາວນາມຄີວາມຕື່ ນຕວົ ແລະ ຢາກເຂົາ້ຮ່ວມ

ດໍາເນນີໂຄງການ.

ຜນົໄດຮ້ບັ:

- ພືນ້ທີ່ ນາເຂົາ້ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ;

- ແນວພນັເຂົາ້ຊະນດິໃໝ່ (ຈາກການແຈກຢາຍ);

- ເອກະສານແນະນໍາວທິກີານຜະລດິເຂົາ້ (ຈາກ

ການແຈກຢາຍ);

- ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຊວີະພາບ (ຈາກການແຈກຢາຍ);

- ນາສາທດິ (ນາສາທດິການນໍາໃຊແ້ນວພນັໃໝ່);

- ວຊິາການຂັນ້ບາ້ນ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້.

- 100 ຮຕ (ນາທງັໝດົ ພາຍໃນບາ້ນ)

- 600 ກລ.

- 50 ສະບບັ;

- ເຄມີ 800 ກລ.; ຊວີະພາບ 2,000

ກລ;

- 4 ຮຕ.

- 25 ຄນົ.

ບດົລາຍງານວຽກງານ ກປ. ບາ້ນ

ບດົສະຫຼຸບໂຄງການ

ສະພາບພືນ້ທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົ, ສາມາດ

ຂະ ຫຍາຍລະບບົ ຊປທ. ໄດ;້

ຊາວກະສກິອນ ມຄີວາມຕອ້ງການນໍາໃຊ ້

ແນວພນັ ແລະ ເຕກັນກິໃໝ່.

ກດິຈະກາໍ:

- ແຈກຢາຍຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຊວີະພາບ; ລວມ: 331,000,000     (ຫວົໜ່ວຍ: ຊາວນາມຄີວາມກະຕລືລືົນ້ ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມ
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- ຈດັການສາທດິການນໍາໃຊຝຸ່້ນ ຫຼ ື ປະສມົຝຸ່ນ (ຝຶກອບົຮມົ);

- ວໄິຈຄຸນນະພາບດນິນາ ແລະ ຄດິໄລ່ສູດຂອງຝຸ່ນ;

- ກໍ່ ສາ້ງ-ຕໍ່ ເຕມີລະບບົການສະໜອງນໍາ້ (ຄອງດນິ);

- ຈດັແບ່ງໜາ້ທີ່ ສໍາລບັກຸ່ມຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊນ້ໍາ້ (ຈດັປະຊຸມ);

- ກາໍນດົລະບຽບຄຸມຄອງນໍາໃຊນ້ໍາ້ (ຈດັປະຊຸມ);

- ຮອງຮບັ ແລະ ເຜຍີແຜ່ລະບຽບ (ຈດັປະຊຸມເຜຍີແຜ່);

- ແຈກຢາຍແນວພນັເຂົາ້ຊະນດິໃໝ່;

- ຈດັນາສາທດິ 1 ລະດູການຜະລດິ;

- ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຄູ່ ມຕ່ືາງໆ;

- ຈດັຝຶກອບົຮມົສະເພາະດາ້ນ (ສາ້ງວຊິາການ) 2 ຊຸດ;

- ງບົປະມານສໍາລບັການພດັທະນາເອກະສານໂຄງການ;

- ງບົປະມານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ.

ກບີ)

12,000,000

15,000,000

12,500,000

150,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

10,000,000

4,000,000

30,000,000

40,000,000

40,000,000

ງບົປະມານລດັຖະບານ 100%

ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ;

ລດັຖະບານມງີບົປະມານຮອງຮບັ.

ສມົມດຸຖານທີຈ່າໍເປນັ:

- ບ້ານ ມີພື້ນທີ່ນາທັງໝົດ 100 ຮຕ.
- ເຮັດການຜະລິດ 2 ລະດູ;
- ປະຊາກອນບ່ໍເກີນ 1,000 ຄົນ;
- ສະພາບພື້ນທີ່ເປັນທົງ່ພຽງສ່ວນຫຼາຍ, ມີພື້ນທີ່ດິນທີ່ບ່ໍທັນໄດ້ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ, ມີປ່າໄມ້ໃຫຄຸ້້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ຍັງສົມບູນ;
- ມີສາຍນ້ໍາໄຫຼຜ່ານ ແລະ ມີບໍລິມາດທີ່ແນ່ນອນ.
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ກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 6:     ຕວົຢ່າງ ຮ່າງການຂຽນໂຄງການແບບ PCAP

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

-------==000=--=-------

ບດົສະເໜໂີຄງການ

I-1. ໂຄງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ
• ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່

ແບບຟອມບດົສະເໜໂີຄງການນີໃ້ຊກ້ບັໂຄງການທີ່ ສະເໜຂີໍອະນຸມດັທນຶ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີວຊິາການ ທີ່ ຕດິ

ພນັກບັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໂຄງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນ ມາດຕາ10

ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການລງົທນຶຂອງລດັ.

ໂຄງການຕອ້ງມີ ເງ ື່ອນໄຂລຸມນີ:້

1. ເປັນໂຄງການສົ່ ງເສມີວຊິາການທີ່ ຕດິພນັກບັການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື

2. ເປັນ-ໂຄງການສົ່ ງເສມີວຊິາການທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນມາດຕາ10 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການລງົທນຶຂອງລດັ.

3. ເປັນໂຄງການທີ່ ໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ 100% (ບໍ່ ລວມເອາົທນຶກູຢື້ມ ແລະ ຊ່ວຍລາ້ຈາກ

ຕ່າງປະປະເທດ (ODA)).

ຖາ້ໂຄງການບໍ່ ຖກືຕາມເງ ື່ອນໄຂຂາ້ງເທງິແມ່ນ ບໍ່ ເໝາະສມົໃນການນາໍໃຊ ້ ແບບຟອມນີ.້

1. ຂໍມ້ນູພືນ້ຖານຂອງໂຄງການ

1.1 ຊື່ ໂຄງການ:.......................................................................................................

1.2 ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ. (ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ)

ຊື່ :.................................................... ອງົ-ການ/ພາກສ່ວນ :.....................................

ໂທລະສບັ/ແຟັກ/e-mail :........................................................................................

1.3 ອງົການໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ/ືໃຫຄ້າໍແນະນາໍ (ຖາ້ມ)ີ
(ໃຫທ່້ານຂຽນຊື່ ອງົການທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ທີ່ ຄາດວ່າຈະໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມື ຫຼື ໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ຕ່ໍໂຄງການ.

- ................................................................................................
- .......................................................................................................................

1.4 ໂຄງການຂອງຂະແໜງການ

(ໃຫໝ້າຍເອາົໂຄງການຂອງຂະແໜງການ ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ ຕາມຂະແໜງການໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຖາ້ເປັນຂະ ແໜ

ງການ "ອື່ ນໆ" ທີ່ ບ່ໍມໃີນລາຍການລຸ່ມນີ ້ ກະລຸນາຂຽນລະບຸໃສ່ໃຫແ້ຈງ້ຕື່ ມ).
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 ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ.  ສກຶສາ.

 ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້  ສາທາລະນະສຸກ.

 ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່.  ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວດັທະນະທໍາ.

 ອື່ ນໆ :....................

1.5 ທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ

ບາ້ນ :............................................. ເມອືງ:..............................................

ແຂວງ :........................................... ພາກ (ເໜອື, ກາງ, ໃຕ)້ :......................

ເສັນ້ແວງ :....................................... ເສັນ້ຂະໜານ :...................................

(ໃຫທ່້ານຄດັຕດິ ແຜນທ່ີ ທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ເປັນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ)

1.6 ງບົປະມານທງັໝດົທີ່ ສະເໜີ (ເປັນເງນິກບີ)
(ໃຫຂ້ຽນງບົປະມານທງັໝດົທີ່ ສະເໜສໍີາລບັໂຄງການ).

ງບົປະມານທງັໝດົທີ່ ຂຶນ້ແຜນໄວ ້

.................................. (ກບີ)

ມນູຄ່າລວມທີ່ ສະເໜຂີທໍງັໝດົທີ່ ຂຶນ້ແຜນໄວ ້ ຂຽນເປັນຕວົໜງັສ:ື..........................................

1.7 ກາໍນດົເວລາທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້

(ໃຫຂ້ຽນກໍານດົເວລາທີ່ ຄາດເຄໄວສໍ້າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ)

- ຄາດຄະເນ ປີເລີມ້ຕົນ້ : ວນັທ:ີ.............../ ເດອືນ :.................. ປີ :......................

- ຄາດຄະເນ ປີສໍາເລດັ : ວນັທ:ີ................/ ເດອືນ :.................. ປີ :......................

2. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ
(ໃຫສ້ະເໜທີີ່ ຕັງ້,ຈດຸພເິສດ ແລະ ເຫດຜນົສະເໜໂີຄງການ)

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..……………………………………….........................................………………

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………….............

3. ກອບວຽກຂອງໂຄງການ
(ກອບວຽກຂອງໂຄງການແມ່ນໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການຢູ່ໃນຮູບແບບພວົພນັກນັຢ່າງມເີຫດແລະ ມີ

ຜນົໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໃນ ຂັນ້ຕອນ ການວາງແຜນໂຄງການ).

3.1 ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງໂຄງການ
(ຜນົໄດຮ້ບັ ທາງບວກ ທີ່ ຄາດໄວຈ້າກໂຄງການ ໃນອານາຄດົ)



101

1). ໃຫທ່້ານຂຽນສະຫຸຼບຫຍໍເ້ປົາ້ໜາຍລວມຂອງໂຄງການ

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………......

......………….............................................................................................………..

………………………………………………………..……………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………......

......………………......................................................................................…..……

2). ຂຽນບນັດາຕວົຊືບ້ອກ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສໍາເລດັຂອງ ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງ

ໂຄງການ

ບນັດາຕວົຊີບ້ອກ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ແລະ ວທິທີາງການພສູິດ

3). ຂຽນກຸ່ມ ຫຼື ບຸກຄນົ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກຜນົສາໍເລດັຂອງການບນັລຸ ເປົາ້ໝາຍ

ລວມຂອງໂຄງການ

ຊື່ ກຸ່ມ/ ບຸກຄນົ ຈາໍນວນຄນົ

3.2 ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ
(ແມ່ນຜນົສໍາເລດັຂອງທຸກໆໜາກຜນົ ທີ່ ເຫນັປະຈກັຕາໃນເວລາໂຄງການສໍາເລດັ)

1). ໃຫທ່້ານຂຽນສະຫຸຼບຫຍໍ ້ ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………..........

..…………………......................................................................................…..……

…………………………………………………….............................…………………

2). ຂຽນບນັດາຕວົຊືບ້ອກ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສໍາເລດັຂອງຈດຸປະສງົຂອງ

ໂຄງການ ແລະ ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ ແລະ ວທິທີາງພສູິດ

ບນັດາຕວົຊີບ້ອກ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ແລະ ວທິທີາງການພສູິດ
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3). ຂຽນກຸ່ມ ຫຼື ບຸກຄນົ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຜນົສໍາເລດັຂອງການບນັລຸຈດຸປະສງົ

ໂຄງການ

ຊື່ ກຸ່ມ/ ບຸກຄນົ ຈາໍນວນຄນົ

3.3 ບນັດາໝາກຜນົ
(ຂຽນກດິຈະກໍາ-ຕົນ້ຕໍຂອງ-ໜາ-ກຜນົ ທີ່ ຈະເຮດັໃຫໂ້ຄງການສໍາເລດັ).

• ໝາກຜນົ1:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………..………………………

• ໝາກຜນົ2 :……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………..………

• ໝາກຜນົ3:………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………….…………

• ໝາກຜນົ4:……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………….…………………….

3.4 ບນັດາແຜນກດິຈະກາໍທງັໝດົທີ່ ວາງໄວ ້
(ຂຽນບນັດາກດິຈະກາໍ ແລະ ໄລຍະເວລາ ທີ່ ນໍາໄປສູ່ການບນັລຸບນັດາໝາກຜນົໂຄງການ).

ບນັດາກດິຈະກາໍສໍາລບັໝາກຜນົ 1

ບນັດາກດິຈະກາໍ ກາໍນດົເວລາ
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-

-

-

ບນັດາກດິຈະກາໍສໍາລບັໝາກຜນົ 2

ບນັດາກດິກດິຈະກາໍ ກາໍນດົເວລາ

-

-

-

ບນັດາກດິຈະກາໍສໍາລບັໝາກຜນົ 3

ບນັດາກດິຈະກດິ ກາໍນດົເວລາ

-

-

-

ບນັດາກດິຈະກາໍສໍາລບັໝາກຜນົ 4

ບນັດາກດິຈະກາໍ ກາໍນດົເວລາ

-

-

-

3.5 ບນັດາປັດໃຈນາໍໃຊເ້ຂົາ້ທີ່ ວາງແຜນໄວ ້
(ຂຽນຄວາມຕອ້ງການປັດໃຈນໍາເຂົາ້ຂອງໂຄງການເຊັ່ ນ: ບນັດາເຄື່ ອງມ,ື ອຸປະກອນ ແລະ ແຮງງານ ທີ່ ຈະ

ໃຊໃ້ນ ການເລີມ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ).

ລາຍການປັດໃຈນາໍເຂົາ້ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ກບີ)
ຈດຸປະສງົຂອງປັດໃຈນໍາເຂົາ້ ຫຼ ື

ກດິຈະກາໍທີ່ ພວົພນັເຖງິປັດໃຈນໍາເຂົາ້

-...........................................

-...........................................

-...........................................

-...........................................

-..........................................

-...........................................

-...........................................

-.......................

-.......................

-.......................

-.......................

-.......................

-.......................

-.......................

-........................................

-........................................

-........................................

-........................................

-........................................

-........................................

-........................................
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4. ມູນຄ່າໃຊຈ່້າຍລວມ
(ຂຽນລາຍການລະອຽດຂອງບນັດາກດິຈະກໍາ ເຊັ່ ນ: ໜາ້ວຽກ, ບໍລມິາດ,ຫວົໜ່ວຍລາຄາ ແລະ ມູນຄ່າໃຊຈ່້າຍ

ໃນແຕ່ ລະລາຍການໜາ້ວຽກ ຂອງບນັດາປັດໃຈນໍາໃຊເ້ຂົາ້).

ລາຍການ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ກບີ)

-.........................................................................

-........................................................................

-.........................................................................

-.........................................................................

-.......................................................................

-..........................................

-..........................................

-..........................................

-..........................................

-..........................................

5. ມູນຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ເປັນປີ)
(ຂຽນຄ່າໃຊຈ່້າຍລວມສະເພາະສກົປີ ແລະ ໃນອະນາຄດົ ຂອງໂຄງການ ໃຫລ້ະອຽດເຊັ່ ນ: ບນັດາເຄື່ ອງມ,ື

ອຸປະ ກອນ ແ ລະ ແຮງງານ ທີ່ ຈະໃຊໃ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ).

ລາຍການ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ກບີ)

-.......................................................................

-.......................................................................

-........................................................................

-....................................................................

-........................................................................

-..............................................

-..............................................

-..............................................

-..............................................

-..............................................

ຄ່າໃຊຈ່້າຍລວມ

6. ມູນຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ປີທໍາອດິ)
(ຂຽນງບົປະມານທີ່ ສະເໜສໍີາລບັປີທໍາອດິ ແລະ ໃຫແ້ຍກເປັນແຕ່ລະລາຍການ).

ລາຍການ ຈາໍນວນເງນິ (ກບີ)

-.......................................................................

-..................................................................

-.......................................................................

-.......................................................................

-.................................................

-.................................................

-.................................................

-.................................................

ຈາໍນວນງບົປະມານສະເໜທີງັໝດົສໍາລບັປີທໍາອດິ
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7. ຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການ
(ຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການໄດຖ້າມເຖງິວ່າໂຄງການ ແລະ ຜນົສະທອ້ນທາງກງົເຖງິຄວາມຍນືຍງົບໍ? ພາຍຫຼງັ

ໂຄງການສໍາເລດັ).

7.1. ຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນອງົການຈດັຕັງ້
(ຂຽນໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການນໍາໃຊ ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ ພາຍຫຼງັ ໂຄງການສໍາເລດັ

ລງົ).

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………............………

………….....................................................................................……………..……

 ຍງັບໍ່ ທນັໄດຈ້ດັຕັງ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຕກົລງົເທື່ ອ.

7.2 ແຜນການນາໍໃຊ ້ ແລະ ການບາໍລຸງຮກັສາ
(ໝາຍເອາົ ແຜນທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການນໍາໃຊ ້ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ ຫຼງັຈາກໂຄງການ ສໍາເລດັ

ລງົຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມ ນີ)້.

 ມແີຜນນາໍໃຊ ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາທີ່ ເປັນທາງການ ທີ່ ມກີານຮບັຮູ ້ ແລະ ເຫນັດລີະຫວ່າງ ເຈົາ້

ຂອງໂຄງການ, ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການນາໍໃຊ ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ພະ ແນກແຜນການ ແລະ

ການລງົທນຶ.

 ແຜນການນາໍໃຊ ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາໄດຖ້ກືຮ່າງໄວ,້ ແຕ່ຍງັບໍ່ ທນັໄດຮ້ບັການເຫນັດຢ່ີາງເປັນ

ທາງການ ລະຫວ່າງ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ, ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການນາໍໃຊ ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ພະ

ແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ.

 ໄດມ້ກີານເຫນັດໃີນລະດບັໃດໜຶ່ ງ, ແຕ່ຍງັບໍ່ ທນັໄດຮ່້າງເປັນເອກະສານເທື່ ອ.

 ຍງັບໍ່ ທນັມແີຜນນາໍໃຊ ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາເທື່ ອ ຢູ່ໃນເວລານີ.້

7.3 ຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນການເງນິ
(ຂຽນແຫ່ຼງງບົປະມານທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັຈາກ ແລະ ຈາໍນວນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນແຕ່ລະປີ ທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້ໃນ

ເວລານໍາໃຊ ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ ຫຼງັຈາກໂຄງການສໍາເລດັລງົ).

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………............……………

……………………….......................................................................................……

ວນັທີ :......./......./...........

ຢັງ້ຢືນການຈດັຕັງ້ຂັນ້ເທງີ ລາຍເຊນັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ


