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1. ພາກສະເໜີ 

 

1.1. ຄວາມໝາຍຂອງວຊິາຮຽນ 

 

ການວາງແຜນແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແມນ່ວຊິາໜ່ຶງ ທ່ີຈະໄດສ້ະເໜີ ກຽ່ວກບັທິດສະດ ີ

ຫລກັການແລະພາກປະຕບິດັ ຊຶ່ ງລວມມວີທີິການຂຽນໂຄງການ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ແລະການ ປະເມນີຜນົໂຄງການຂະນາດນອ້ຍ 

 

1.2 ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນ 

 

 ເພ່ຶອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູໄ້ດ້ກ້ຽ່ວກບັການຈດັແບງ່ປະເພດຂອງໂຄງການແລະ

ແຜນງານ 

 ເພ◌◌ຶອ່ໃຫນ້ກັສກຶສາມຄີວາມຮູແ້ລະເຂ້ົາໃຈ ກຽ່ວກບັ ວຽກງານການຄຸມ້

ຄອງ, ຂ ັນ້ຕອນຂອງການສາ້ງແລະປະຕບິດັໂຄງການ 

 ເພ່ຶອໃຫນ້ກັສກຶສາ ສາມາດນາໍເອົາຄວາມຮູທ້າງດາ້ນທິດສະດ ີໄປໝນູ

ໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ  

 

1.3 ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານ ກຽ່ວກບັ ການວາງແຜນ ແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

 

1.3.1 ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານ  ກຽ່ວກບັ ການວາງແຜນ 

 

 ປດັຈບຸນັນີເ້ປັນທ່ີຍອມຮບັກນັທ ົ່ວໄປແລວ້ວາ່ ການທ່ີຈະພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຈ້ະເລີນກາ້ວ 

ໜາ້ໄດທ້ນັກບັຄວາມຈະເລີນເຕບີຂອງເຕັກໂນໂລຍໃີໝ່ໆ ທ່ີມຄີວາມຈະເລີນກາ້ວໜາ້ໄປຢາ່ງໄວວານ ັນ້ 

ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານວາງແຜນພດັທະນາໄວລ້ວ່ງໜາ້ໃນພາກລດັແລະເອກະຊນົ ທງັໃນລະດບັຊາດຈນົ

ເຖງີລະດບັບກຸຄນົ, ເພາະສະນ ັນ້ວຽກງານການວາງແຜນຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັຫລາຍ. 

 

 ສາໍລບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສ◌ງັຄມົ ຂອງປະເທດລດັຖະບານໄດຖ້ເືອົາແຜນການເປັນ

ເຄອືງ ມສືາໍຄນັອນັໜ່ຶງເພ່ຶອໃຊເ້ປັນບອ່ນອງີເຂ້ົາໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊ້
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ລະບບົແຜນການ ເພ່ືອກາໍນດົໜາ້ທີທິດທາງ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໄລຍະຍາວ,ໄລຍະກາງ 

ແລະ ໄລຍະສ ັນ້. ບນັດາເອກະສານເຫລ່ົານີໄ້ດກ້າຍເປັນເຄອືງມຜືນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ 

ຂອງ ພກັ-ລດັ 

ໃຫ◌ນ້າໍໄປຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍທ່ີວາງໄວ ້ໃນແຕລ່ະໄລຍະໃຫ◌ມ້ຜີນົສາໍເລັດ 

 

 ເວ້ົາລວມແລວ້ ການວາງແຜນພດັທະນາ ແມນ່ໝາຍເຖງິໜາ້ທ່ີແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງ

ລດັຖະບານໃນການກາໍນດົໜາ້ທີ ທິດທາງ, ການກວດກາ ແລະການປ່ຽນແປງ ບນັດາປດັໃຈທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆຂອງປະເທດ ໃນໄລຍະໃດໜ່ຶງທ່ີແນນ່ອນ ເພ່ືອບນັລຈຸດຸໝາຍຂອງຕນົ. 

ນອກຈາກນີ ້ນກັວຊິາການຫລາຍທາ່ນ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມໝາຍ ຂອງ “ການວາງແຜນ “ ໄວແ້ຕກຕາ່ງກນັ 

ຕາມທດັສະນະຂອງແຕລ່ະທາ່ນ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

 “ການວາງແຜນ ໝາຍເຖງິຂະບວນການກາໍນດົສິ່ ງທ່ີຈະປະຕບິດັ (ກະທາໍ)ໃນອານາຄດົ ຢາ່ງມ ີ

ເຫດຜນົ ມກີານກາໍນດົວດັຖປຸະສງົ, ເປ້ົາໝາຍ, ວທີິການດາໍເນນີງານ , ຊບັພະຍາກອນ, ລະຍະເວລາ

ດາໍເນນີງານ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ; ໃນທາງປະຕບິດັການວາງແຜນຈະແບງ່

ອອກເປັນ 3 ສວ່ນ ໃຫຍ ່ ຄ ື ການກາໍນດົແຜນ, ການບໍລຫິານແຜນການ ແລະ ການປະເມນີຜນົ

ແຜນການ”; ຫລືອກີຢາ່ງໜ່ຶງ “ ການວາງແຜນ ໝາຍເຖີງິການຕກົລງົໃຈໄວລ້ວ່ງໜາ້ວາ່ ຈະເຮັດຫຍງັ 

(What) ເຮັດເທ່ົາໃດ (How-many) ເຮັດເພ່ືອຫຍງັ (Why)ເຮັດເວລາໃດ(When) ເຮັດຢູໃ່ສ 

(Where) ເຮັດກບັໃຜ(Whom) ໃຜເປັນຜູເ້ຮັດ (Who) ແລະເຮັດແນວໃດ(How) ໂດຍໃຊປ້ດັໃຈ

ຕາ່ງໆໄດແ້ກ◌ຄ່ນົ ເງນິ ວດັຖອຸປຸະກອນ ເວລາ ແລະການຈດັການ (5M) ມາປະສານສມົທບົກນັແລະ

ຈດັເປັນລະບບົຂຶນ້ ເຊນ່ການວາງແຜນພດັທະນາ ມະຫາວທິະຍາໄລ ການວາງແຜນພດັທະນາຄະນະວິ

ຊາ ເປັນຕ ົນ້. 

 

1.3.1.1 ປະໂຫຍດຂອງການວາງແຜນ 

 

ການວາງແຜນມປີະໂຫຍດດ ັງ່ນີ ້: 

 

1. ຊວ່ຍໃຫໜ້າ້ທ່ີວຽກງານ ບນັລເຸປ້ົາໝາຍຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ ້

2. ຊວ່ຍໃຫກ້ານຕດິຕາມປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານໄດເ້ປັນໄປຕາມແຜນການ 

3. ຊວ່ຍໃຫມ້ກີານນາໍໃຊຊ້ບັພະກອນຢາ່ງມເີຫດຜນົ ແລະກຸມ້ຄາ່ 

4. ຊວ່ຍໃຫ◌ຜູ້ອ້ື່ ນສາມາດຮບັເອົາວຽກງານໄປປະຕບິດັໄດຢ້າ່ງຕ່ໍເນື່ອງ 
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5. ຊວ່ຍແກໄ້ຂບນັຫາປດັຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົ 

 

1.3.1.2  ປະເພດ ຂອງແຜນການ 

 

ການແບງ່ປະເພດ ຂອງແຜນການ ມວີທີິການແບງ່ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂຶນ້ຢູກ່ບັຫລກັເກນທ່ີ

ຈະນາໍມາໃຊໃ້ນການແບງ່ ໂດຍທົ່ວໄປມວີທີິການແບງ່ປະເພດ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

1.3.1.2.1  ອງີໃສໄ່ລຍະເວລາ 

 

ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູປ່ະເທດເຮົາ ໂດຍອງີຕາມໄລຍະເວລາ ເພ່ິນໄດ້

ແບງ່ແຜນການ ອອກເປັນ 3 ປະເພດ ດ ັງ່ນີ:້ 

 

 ແຜນໄລຍະຍາວ ແຕ ່ 10 ປີຂຶນ້ໄປ. ແຜນການປະເພດນີ ້ ແມນ່ສມຸໃສກ່ານກາໍນດົຈດຸ 

ໝາຍທິດທາງຍດຸທະສາດ ໂຄງການບລຸິມະສດິໄລຍະຍາວຂອງຊາດ. 

 ແຜນໄລຍະກາງຕ ໍາ່ກວາ່ 10 ປີລງົມາ, ສາໍລບັປະເທດເຮົາປະຈບຸນັນີ ້ແມນ່ຍງັຖເືອົາແຜນ

ການ 5 ປີ ເປັນຕ ົນ້ຕໍ. 

 ແຜນໄລຍະສ ັນ້ ບ່ໍເກນີ 1 ປີ ເປັນແຜນການປະຈາໍປີ,ຊຶ່ ງແມນ່ແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົ

ຈງິໃນແຕລ່ະປີ ເພ່ືອບນັລບຸນັດາເປ້ົາໝາຍ ແລະໜາ້ທີທິດທາງຂອງແຜນການ 5 ປີ. 

 

1.3.1.2.2  ອງີໃສ ່ຊື່ ແລະຈດຸມ◌້ງຸໝາຍຂອງແຜນການ  

 

ການແບງ່ຕາມຊື່ ແລະຈດຸມຸງ້ໝາຍ ຂອງແຜນການ ເປັນການກາໍນດົປະເພດ ຂອງ

ແຜນການ ຕາມຊື່ ຂອງໜວ່ຍງານຫລືຊື່ ຂອງກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ເຊນ່ ແຜນພດັທະນາຊນົນະ

ບດົ ແຜນພດັທະນາການກະເສດ ແຜນການພດັທະນາການສກຶສາ ແຜນພດັທະນາບກຸຄະ

ລະກອນ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເປັນຕ ົນ້ 

 

1.3.1.2.3  ອງີໃສລ່ະດບັການຄຸມ້ຄອງ ຫລືບໍລິຫານ ຂອງແຜນການ 
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ການ ແບງ່ຕາມ ລະດບັ ການຄຸມ້ຄອງ ຫລືບໍລິຫານ ຂອງແຜນການ ເປັນການຈາໍ

ແນກປະເພດຂອງແຜນການຕາມລະບບົການບໍລິຫານງານ ກໍ່ຄ ື ເປັນການຈດັລະດບັ ຂອງອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ ແລະລະດບັສາຍບງັຄບັ ບນັຊາ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

1.3.1.2.3.1 ຈດັຕາມລະດບັການຈດັຕ ັງ້ 
 

ກ. ແຜນລະດບັຊາດ (ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ) ແມນ່ ແຜນທ່ີໄດ້

ກາໍນດົ ໜາ້ທີ,ຈດຸໝາຍ,ທິດທາງ,ຍດຸທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍ ການພດັທະນາ ທ່ີມລີກັສະນະ

ກວມລວມທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ ງລດັຖະບານເປັນຜູໃ້ຫທິ້ດຊີນ້າໍ ໂດຍຄະນະກາໍມະການແຜນການ

ແຫງ່ລດັເປັນຜູແ້ນະນາໍການສາ້ງແລະສງັລວມແຜນການຂືນ້ແຕ◌ຮ່າກຖານ ເຊນ່ ແຜນພດັທະ

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສະບບັປະຈບຸນັຂອງພກັເຮົາ 
 

ຂ.  ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການແລະອງົການທຽບເທ່ົາ ແມນ່ແຜນການທ່ີກາໍນດົທິດ

ທາງ,ຍດຸທະສາດ,ນະໂຍບາຍແລະເປ້ົາໝາຍສະເພາະຂອງຂະແໜງການໃດໜ່ຶງ, ຊຶ່ ງແມນ່ພາກ

ສວ່ນໜ່ຶງທ່ີປະກອບເຂ້ົາເປັນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ໂດຽແມນ່ ຂະແໜງ

ການແລະອງົການກຽ່ວຂອ້ງເປັນຜູສ້າ້ງ. ແຜນການດ ັງ່ກາ່ວນີໄ້ດສ້ງັລວມເອົາທກຸການເຄອືນໄຫວ

ວຽກງານທ່ີກຽ່ວພນັກບັຂະແໜງການຕນົຮບັຜິດຊອບໃນເຂດທົ່ວປະເທດ,ໂດຍອງີໃສແ່ຜນພດັທະ

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດແລະຂອງແຕລ່ະແຂວງ 

 

ຄ. ແຜນພດັທະນາເຂດແຄວ້ນແລະບໍລເິວນຈດຸສມຸ ແມນ່ແຜນການທ່ີສງັລວມເອົາເປ້ົາ

ໝາຍແລະວຽກງານຕາ່ງໆ ຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີມລີກັສະນະກວມລວມ

ເອົາຫລາຍທອ້ງຖິ່ນ ທ່ີນອນຢູໃ່ນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ, ພອ້ມກນັນ ັນ້ກໍ່ຍງັສະແດງອອກເຖງິການພດັທະ

ນາທ່ີມກີານພວົພນັກບັເຂດທ່ີມສີາຍແດນຕດິຈອດກບັປະເທດໃກຄ້ຽງອກີດວ້ຍ. ໃນປະເທດເຮົາ

ລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົ ອອກເປັນ 4 ເຂດ ຄ ື ເຂດເໜືອ,ເຂດກາງ,ເຂດສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 

ເຂດໃຕ.້ 

 

ນອກຈາກທ່ີກາ່ວມາແລວ້ ກໍ່ຍງັມ ີ ແຜນພດັທະນາສະເພາະບາງເຂດເສດຖະກດິຈດຸສມຸ

ທ່ີກວມເອົາຫລາຍແຂວງ ເຊນ່  ແຜນພດັທະນາເຂດ 4 ຫລຽມເສດຖະກດິ,ແຜນພດັທະນາພູ

ພຽງບໍລິເວນແລະອນືໆອກີ 
 

ງ. ແຜນພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນ ຫລື ແຜນພດັທະນາຂອງແຂວງ ແມນ່ແຜນພດັທະນາສະ

ເພາະໃນຂອບເຂດຂອງທອ້ງຖິ່ນຫລືແຂວງໃດໜ່ຶງເທ່ົານ ັນ້,ແຕພ່ອ້ມດຽວກນັກໍ່ຕອ້ງສະແດງອອກ

ເຖງີສາຍພວົພນັກບັທອ້ງຖິ່ນອື່ ນອກີທ່ີນອນຢູໃ່ນເຂດດຽວກນັຫລືແຂວງທ່ີມຊີາຍແດນຕດິຈອດ
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ກບັ ປະເທດເພືອນບາ້ນອກີດວ້ຍ, ແຜນພດັທະນາຂອງແຂວງ ແມນ່ການສງັລວມເອົາເປ້ົາ

ໝາຍ,ໜາ້ທ່ີ,ແຜນງານແລະໂຄງການຕາ່ງໆທ່ີນອນຢູໃ່ນຂອບເຂດ ຂອງແຂວງ, ເຊຶ່ ງອງີໃສ່

ແຜນການຂອງຊາດແລະວຽກຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການສາຍຕ ັງ້ທ່ີນອນຢູໃ່ນແຂວງນ ັນ້ 

ຈ. ແຜນພດັທະນາຂອງເມອືງ ແລະຫວົໜວ່ຍເສດຖະກດິຮາກຖານ ແມນ່ແຜນການຜນັ

ຂະຫຍາຍຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາເສດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ໃຫກ້າຍເປັນແຜນງານ ແລະໂຄງການປະຕບິດັຕວົຈງິ ໂດຍສອດຄອ່ງ

ກບັແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ,ແຜນພດັທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະທອ້ງຖິ່ນ. ແຜນດ ັງ່ກາ່ວ 

ຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍບນັດາໂຄງການ ແລະວຽກງານລະອຽດກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ສາໍລບັແຜນການຂອງຫວົໜວ່ຍເສດຖະກດິຮາກຖານ ແມນ່ແຜນການທ່ີລງົເລິກສະເພາະ

ການເຄອືນໄຫວວຽກງານຂອງຫວົໜວ່ຍການຜະລິດ ຫລື ການບໍລິການ ເປັນແຜນການເຄອືນ

ໄຫວລະອຽດແລະບອກກາໍນດົເວລາປະຕບິດັໄດຊ້ດັເຈນສມົຄວນ 
 

1.3.1.2.3.2  ຈດັແບງ່ຕາມສາຍການບງັຄບັບນັຊາ   
 

  ການຈດັຕາມແບບນີເ້ປັນການຈດັຕາມລາໍດບັຂອງສາຍການບງັຄບັບນັຊາຂອງໜວ່ຍ

ງານ  

ຫລື ອງົການ ຈາກລະດບັ ເທິງສູລ່ະດບັລຸມ້ໂດຍມຈີດຸໝາຍສດຸທາ້ຍໄປສູບ່ກຸຄນົເປ້ົາໝາຍ ດ ັງ່

ຮບູ 

ຕ່ໍໄປນີ ້ 

 

 

ແຜນລະດບັຊາດ 

 

ແຜນລະດບັ ຂະແໜງການຫລືອງົການທຽບເທ່ົາ 

 

ແຜນລະດບັເຂດແຄວ້ນແລະຈດຸສມຸ 

 

ແຜນລະດບັທອ້ງຖິ່ນຫລືແຂວງ 

 

ແຜນລະດບັເມອືງແລະ 

ຫວົໜວ່ຍເສດຖະກ◌ດິ 
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ຮາກຖານ 

 

 

 

ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ 

 ຕວົຢາ່ງ : ລະບບົແຜນການ,ແຜນງານລະດບັຊາດ, ແຜນງານແຕລ່ະຂະແໜງການ, ແລະ 

ໂຄງການ 

 

 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫງ່ຊາດ (5 ປີ) 

 

 

 

             ແຜນການຂະແໜງການ 5 ປີ           ແຜນການ

ແຂວງ 5 ປີ 

 

 

 

ແຜນງານ ບລຸິມະສດິລະດບັຊາດ ແຜນຂອງຂະແໜງການ      ແຜນການ ແລະແຜນ  

ງານຂອງ ພະແນກ   

ການສາຍຕ ັງ້ ແລະ 

ຂອງເມອືງ 

 

 

 

 

 

ໂຄງການ    ໂຄງການ         ໂຄງການ 

 



 7

ຄ ຂ ປ ກ 

1. ຄມົມະນາຄມົແລະຂນົສ ົ່ງ 

2. ໄປສະນແີລະໂທລະຄມົມະ

ນາຄມົ 

3. ເຄຫາຜງັເມອືງແລະນ ໍາ້ປະ

ປາ 

           ສກຶສາ

1. ສາມນັແລະອານບຸານ 

2. ສກຶສານອກລະບບົ 

3. ກໍ່ສາ້ງແລະບາໍລງຸຄ ູ

4. ອາຊວີະສກຶສາແລະ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ 

5. ປກົຄອງແລະຄຸມ້ຄອງ  

   ໂຄງການ    ໂຄງການ              

ໂຄງການ 

 

 

 

   ກດິຈະກາໍ/ໜາ້ວຽກ       ກດິຈະກາໍ/ໜາ້ວຽກ                     ກດິຈະ

ກາໍ/ໜາ້ວຽກ 

 

 

 ຕວົຢາ່ງ: ບາງແຜນງານ ຂອງຂະແໜງການຕາ່ງໆ 

 

 

                 ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ◌ ້              ສາທາລະນະ

ສກຸ 

1. ຜະລດິສະບຽງອາຫານ     1.  ກນັພະຍາດແລະສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບ 

2. ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສນິຄາ້    2.  ປ່ິນປວົແລະຟ້ືນຟໜູາ້ທ່ີການ 

3. ຢດຸຕກິານຖາງປາ່ເຮັດໄຮ ່ແລະ    3.  ຄຸມ້ຄອງຜູບໍ້ລໂິພກ 

ຈດັສນັອາຊບີຄງົທ່ີ     4.  ຊບັພະຍາກອນມະນດຸເພ່ຶອສຂຸະພາບ 

4. ຊນົລະປະທານ     5.  ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການແພດ 

5. ຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງດາ້ນກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້   6.  ຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສກຸ 

6. ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

 

 

 

 

 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ 

ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 
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     ອດຸສະຫະກາໍແລະຫດັຖະກາໍ 

1. ອດຸສະຫະກາໍປຸ່ງແຕງ່ແລະຫດັ

ຖະກາໍ 

2. ໄຟຟ້າ 

3. ອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮ ່

4. ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

ແຮງງານ

ແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

1. ແຮງງານ 

2. ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

3. ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແລະຂະແໜງການອນື ່ໆ  

1.3.2    ການບໍລິຫານໂຄງການ ແມນ່ຫຍງັ? 
 

ການບໍລິຫານໂຄງການ ຄ ື ການຈດັການ ການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຕາ່ງໆທ່ີມຢີູ ່ ຢາ່ງ

ເໝາະສມົ ແລະມເີຫດຜນົ ເພ່ືອໃຫກ້ານດາໍເນນີໂຄງການ ບນັລຕຸາມວດັຖປຸະສງົທ່ີຕ ັງ້ໄວ.້ 

 

ຄາໍວາ່ “ຊບັພະຍາກອນ” ໃນວຊິານີ ້ແມນ່ໝາຍເຖງີ ບກຸຄະລະກອນ ລວມເຖງີຄວາມ

ຊຽ່ວຊານແລະຄວາມສາມາດທ່ີມຢີູ ່ຄວາມຮວ່ມມຂືອງ ທີມງານ ເຄອືງມ ື ເຄອືງໃຊ ້ແລະ ສິ່ ງ

ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ ຕະລອດຈນົເຖງີຂໍມ້ນູ ລະບບົການລາຍງານຕ ົນ້ທຶນ ແລະເວລາ.  

ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈະເຫັນໄດວ້າ່ເປ້ົາໝາຍຫລກັຂອງ ການບໍລິຫານໂຄງການ ຈຶ່ງສາມາດ ຈາໍ

ແນກອອກໃນເງື່ອນໄຂ ຂອງຊບັພະຍາກອນຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫໂ້ຄງການບນັລຕຸາມວດັຖປຸະສງົທ່ີ

ຕ ັງ້ໄວ ້ດ ັງ່ຮບູ ລຸມ່ນີ ້: 

 

       ຕ ົນ້ທຶນ 

 

 

           

 

 

  

  

     



 9

ເວລາ        ຄນຸນະພາບ 

 

 

ໂຄງການຕອ້ງດາໍເນນີໄປຕາມວດັຖປຸະສງົແລະເປ້ົາໝາຍທງັ ສາມດາ້ນ ຄ ືຕ ົນ້ທຶນ, 

 ເວລາ ແລະ ຄນຸນະພາບ 

 

 

ຮບູ : ເປ້ົາໝາຍຂອງການບໍລິຫານໂຄງການໂດຽການກາໍໜດົ ຕ ົນ້ທຶນ  ເວລາແລະຄນຸນະພາບ 

 

 

2. ປະເພດຂອງໂຄງການ 

 

 

   2.1 ໂຄງການແມນ່ຫຍັງ ? 

 

ໂຄງການ (Project) ແມນ່ ເປັນກຸມ່ກດິຈະການທ່ີມຈີດຸເລ້ີມຕ ົນ້ ແລະ ຈດຸສິນ້ສດຸ ຫລືເປັນ 

ກຸມ່ ຂອງ ກດິຈະກາໍ ແລະ ວຽກງານທ່ີ ມລີກັສະນະ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

 ມວີດັຖປຸະສງົຊດັເຈນ ສະເພາະເຈາະຈງົຊຶ່ ງຈະຕອ້ງທາໍໃຫສ້າໍເລັດພາຍໃນເງ ື່ອນໄຂ 

ທ່ີກາໍນດົໄວ ້

 ມ ີການກາໍນດົເວລາ ເລີ້ມຕ ົນ້ ແລະ ເວລາສີນ້ສດຸ 

 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ຈະຢ◌ູໃ່ຕເ້ງ ື່ອນໄຂຈາໍກດັ 

 ດາ້ນການເງນິ ( ງບົປະມານ ) ບກຸຄະລະກອນ ແລະ ອປຸະກອນ 

 ກາໍນດົເວລາ ຂອງແຕລ່ະໜາ້ວຽກ 

 ຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານຕາມການກາໍນດົ 

 

 

2.1 ປະເພດຂອງໂຄງການ  
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ປະເພດ ຂອງໂຄງການສາມາດ ກາໍນດົໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

2.2.1 ອງີຕາມ ຜນົໄດຮ້ບັ  

 

-ເປັນໂຄງການສະໜອງຫລືຜະລິດວດັຖອຸປຸະກອນຫລືສາໍນກັງານອາຄານຕາ່ງໆ     

ເຊນ່ ລດົ, ໂຕະ  ຕ ັ່ງ ແລະ ອນືໆ 

-ເປັນໂຄງການ ໃຫກ້ານບໍລິການ ເຊນ່ ລະບບົສກຸສາລາ, ໃຫກ້ານສກຶສາ 

   ດຂີຶນ້ ແລະ ອື່ ນໆ 

 

 

2.2.2  ອງີຕາມ ຄວາມມຸງ້ຫວງັ (ຄວາມຢາກໄດ)້  

 

- ໂຄງການຫາລາຍໄດ ້ 

- ໂຄງການພດັທະນາສງັຄມົ ( ໂຄງການບ່ໍຕອ້ງການລາຍໄດ ້) 

 

2.2.3      ອງີຕາມແຫລງ່ທຶນຊວ່ຍເຫລືອ   

 

- ໂຄງການ ທຶນສາທາລະນະ ( ທຶນຈາກກະຊວງ/ສາຖາບນັ,ແຂວງ,ເມອືງ, 

ທຶນ 

    ຕາ່ງປະເທດ, ສະຫະປະຊາຊາດ,GTZ,KfW,SIDA,DANIDA, JICA..) 

- ໂຄງການທຶນສວ່ນຕວົ ( ຈາກ ບໍລິສດັ, ບກຸຄນົ, ສະມາຄມົ) 

 

2.2.4   ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ ອື່ ນໆ 

 

- ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ  

- ໂຄງການ ຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ   

- ໂຄງການ ສາທິດ    
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3. ການສກຶສາ ແລະ ການກາໍນດົໂຄງການ 

 

3.1 ການວເິຄາະບນັຫາ 

 

ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ກອ່ນທ່ີໂຄງການໃດໜ່ຶງຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້ຈະຕອ້ງໄດມ້ ີ ການວເິຄາະບນັຫາ ຫລື 

ຄວາມຕອ້ງການທ່ີຢາກໄດ ້ ຢາ່ງໃດຢາ່ງໜ່ຶງ ຫລື ຫລາຍຢາ່ງຮວ່ມກນັແລະເມອືເວລາເຮົາເຮັດສາໍເລັດ

ໂຄງການແລວ້ ສະພາບບນັຫານ ັນ້ຈະຕອ້ງໝດົໄປຫລືເບົາບາງລງົຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການທ່ີວາງ

ໄວ.້ 

 

 ການວເິຄາະບນັຫາ ຫລື ຄວາມຕອ້ງການ ສາໍລບັ ການຂຽນໂຄງການ ຈຶ່ງເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີໜ່ຶງ 

ທ່ີ ຜູຈ້ະຂຽນໂຄງການຕອ້ງໄດສ້ກຶສາຫາຂໍມ້ນູໃຫລ້ະອຽດ ຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ນີ ້: 

 

3.1 .1    ສກຶສາສະພາບແວດລອ້ມເພ່ຶອຄ ົນ້ຫາບນັຫາ ຕອ້ງວເິຄາະ ສະພາບບນັຫາຕາ່ງໆ 

 ດວ້ຍຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ເປັນລະບບົ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນບນັຫາທ່ີເກດີຈາກ ສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ ພາຍນອກຂອງເຂດໂຄງການ ຫລື ຈາກລະບບົການປະຕບິດັງານ ພາຍໃນ 

ໂຄງການ. 

 

3.1.2   ກາํນດົເງ ື່ອນໄຂໃນການກາໍຈດັບນັຫາ ເປັນການກາໍນດົມາດຕາການ ສາໍລບັກາໍຈດັບນັ 

ຫາທ່ີມຢີູໃ່ຫໝ້ດົໄປ ຫລື ອາດຈະເວ້ົາໄດຢ້າ່ງໜ່ຶງວາ່ເປັນການກາໍນດົວດັຖປຸະສງົ  

ເພ່ຶອການວາງແຜນໂຄງການ. 
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3.1.3 ກາໍນດົແນວທາງແກໄ້ຂບນັຫາ  ເປັນການສກຶສາວເິຄາະເພ່ຶອຫາແນວທາງ ຫລືກາໍ 

          ນດົເປັນແຜນ/ໂຄງການ ສາໍລບັປະຕບິດັໃຫບ້ນັລວຸດັຖປຸະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍທ່ີ

ກາໍ 

          ນດົໄວ ້ການວເິຄາະໃນຂ ັນ້ນີ ້ຖາ້ຈະໃຫມ້ຜີນົສງູສດຸ ຕອ້ງໄດເ້ຮັດຢາ່ງລອບຄອບ  

          ຮດັກມຸ ແລະ ເປັນລະບບົຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 

 

3.1.3.1 ສກຶສາຫາວທີິການແກໄ້ຂ ບນັຫາ ໂດຍຮວບຮວມເອົາຂໍມ້ນູ ແລະຂໍແ້ທ ້

ຈງິເພ່ຶອຫາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ກອ່ນທ່ີຈະດາໍເນນີໂຄງການ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

- ວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການ 

- ວເິຄາະຊບັພະຍາກອນທ່ີຈະຕອ້ງໃຊ ້

- ວເິຄາະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ  

- ວເິຄາະຜນົປະໂຍດຕອບແທນທ່ີຈະໄດຮ້ບັ 

- ຄາດຄະເນບນັຫາ ແລະ ອປຸະສກັ ທ່ີຈະເກດີຂືນ້ 

 

3.1.3.2 ກາໍນດົທາງເລືອກສາໍລບັແກໄ້ຂບນັຫາ 

3.1.3.3 ວເິຄາະເຖງີຂໍດ້ ີແລະ ຂໍເ້ສັຽ ຂອງ ແຕລ່ະທາງເລືອກ 

3.1.3.4 ປຽບທຽບທາງເລືອກ ເພຶອຫາທາງເລືອກທ່ີດ ີທີສດຸ 

3.1.3.5 ຕດັສນີໃຈເລືອກທາງເລືອກ ເພ່ຶອນາໍໄປປະຕບິດັ 

 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ການວເິຄາະບນັຫາ /  ຄວາມຕອ້ງການນີ ້ ໃຫເ້ລືອກສກຶສາສະເພາະບນັຫາ/ 

ຄວາມຕອ້ງ 

ການທ່ີສາໍຄນັ ແລະພິຈາລະນາຫາສາຍເຫດທ່ີພາໃຫເ້ກດີບນັຫາ/ຄວາມຕອ້ງການນ ັນ້ ໂດຍການພິຈາ

ລະນາສາຍເຫດບນັຫາ/ຄວາມຕອ້ງການທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ສາມາດແກໄ້ຂໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ ຫລື ພະລງັ

ຂອງ ໜວ່ຍງານ ເລືອກສາຍເຫດທ່ີສາໍຄນັໄວພ້ຽງສາຍເຫດດຽວ ແລວ້ ນາໍສາຍເຫດນ ັນ້ມາກາໍນດົເງ ື່ອນ

ໄຂໃນການກາໍຈດັບນັຫາ ກໍ່ຄກືານຕ ັງ້ວດັຖປຸະສງົນ ັນ້ເອງ ວເິຄາະຫາແນວທາງແກໄ້ຂບນັຫາ/ສະໜອງ

ຄວາມຕອ້ງການນ ັນ້ ໆ ໃຫໄ້ດເ້ພ່ຶອນາໍຂໍມ້ນູມາໃຊ ້ ອາ້ງອງີໃນການຂຽນໂຄງການ ຊຶ່ ງຈະປຽບທຽບໃຫ້

ເຫັນຂ ັນ້ຕອນ ການວເິຄາະ ສະພາບບນັຫາ/ການຫາແນວທາງແກໄ້ຂບນັຫາ ເພ່ຶອເປັນຕວົຢາ່ງ ແລະ 

ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ຂືນ້ ດ ັງ່ແຜນວາດ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້. 
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ແຜນວາດ :  ການວເິຄາະບນັຫາ/ ຄວາມຕອ້ງການ 

 

 

                                 ພາຍນອກອງົການ 

   ບນັຫາ                 

                                 ພາຍໃນອງົການ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມທາງເສດຖະກດິ-ການ

ເມອືງ-ສງັຄມົ 

                    

                       ພາຍນອກອງົການ                        

 ວເິຄາະຫາ       ກຸມ່ມອີດິທິພນົຕາ່ງໆ 

 ສາເຫດຂອງ               ໂຄງສາ້ງ 

 ບນັຫາ       ພາຍໃນອງົການ                   ການບໍລິຫານງານ 

                            ຊບັພະຍາກອນ 

             ການປ່ຽນແປງທາງເຕັກໂນໂລ

ຢີ... 
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ກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂໃນ 

ການຈາໍກດັບນັຫາ  

 

 

 

         ສກຶສາວທີິການແກບ້ນັຫາ   ວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການ    

ວເິຄາະຫາ                    ກํານດົທາງເລືອກ    ວເິຄາະຊບັພະຍາ

ກອນ 

ແນວທາງແກໄ້ຂ           ວເິຄາະຂ◌◌ໍດ້/ີເສຍທກຸທາງເລືອກ ວເິຄາະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ 

         ເລືອກແນວທາງທ່ີດ ີ    ວເິຄາະຜນົປະໂຫຍດຕອບ

ແທນ 

         ນํາທາງເລືອກເພ່ຶອປະຕບິດັ  ຄາດຄະເນບນັຫາອປຸະສກັທ່ີ

ຈະເກດີ 

 

 

 

3.2 ການວເິຄາະກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ 

 

ການວເິຄາະກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ແມນ່ການໃຫຂ້ໍມ້ນູ ຂອງບກຸຄນົ,ກຸມ່ຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີ 

ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ກບັໂຄງການໂດຍທາງກງົ ຫລື ທາງອອ້ມ. ການວເິຄາະແມນ່ຈະວເິຄາະທາງດາ້ນ

ຄວາມສນົໃຈ, ຜນົປະໂຍດ, ຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ຄວາມລະແວງ ຂອງເຂົາເຈົາ້ຕ່ໍກບັໂຄງການ ທ່ີ

ເຮົາຈະເຮັດຂືນ້. 

 

 ວທີິການວເິຄາະ ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ທ່ີເປັນແບບພ້ືນຖານ ທ່ີງາ່ຍດາຍ ມຂີ ັນ້ຕອນຄ ື: 

 

1. ຂຽນຊື່ ຂອງບນັດາບກຸຄນົ, ກຸມ່ຄນົ,ອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ທ່ີມອີດິທິພນົ ຫລື ຖກືກະ

ທບົຈາກບນັຫາ/ຄວາມສນົໃຈ/ຜນົປະໂຍດ ( ໂດຍຕອ້ງໄດບ້ອກບນັຫາ/ຄວາມສນົ

ໃຈ/ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງພອ້ມ) 
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2. ຈດັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃຫເ້ປັນກຸມ່ໂດຍອງີໃສຄ່ວາມຄາ້ຍຄກືນັດາ້ນບນັຫາ/ ຄວາມ ສນົ

ໃຈ/ຜນົປະໂຍດ ( ຕວົຢາ່ງ ແຮງຈງູໃຈ, ນໃິສໃຈຄໍ, ຈດຸດ-ີຈດຸອອ່ນ, ສວ່ນປະກອບໃນ

ໂຄງການ) 

3. ແບງ່ກຸມ່ຄນົ ແລະ ກຸມ່ສະຖາບນັອອກເປັນ ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ຜູບ່ໍ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ 

ປະຕກິລິິຍາ ຂອງເຂ້ົາເຈົາ້ຕ່ໍໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຈະມກີານໂຕຕອບແນວໃດ ດ

◌ວ້ຍຕາຕະລາງລຸມ້ນີ:້ 

 

  

ອງົການຈດັຕ ັງ້ 

 

ກຸມ່ຄນົ 

 

ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

 

 

ຜູບ່ໍ້ເຂ້ົາຮວ່ມ 

 

 

ຫລງັຈາກນ ັນ້ ນາໍເອົາ ຄວາມສນົໃຈ/ຜນົປະໂຍດ ຂອງ ພາກສວ່ນທີກຽ່ວຂອ້ງ ອນັທີສາໍຄນັຕ ົນ້

ຕໍ ໄປສນົທະນາໃນເວລາວເິຄາະບນັຫາ. 

 

3.3    ການສະເໜີໂຄງການ 

 

ຫລງັຈາກຜາ່ນການວເິຄາະ ບນັຫາ  ແລະກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ຂອງໂຄງການຮບັຮູລ້ະອຽດ

ແລວ້ ແລະແນວຄວາມຄດິໃນການຈະເຮັດໂຄງການໄດຖ້ກືນາໍໄປປຶກສາຫາລືກບັພາກສວ່ນທ່ີມ ີ

ອາໍນາດໃນການຕດັສນີເຫັນດໃີນເບືອ້ງຕ ົນ້ແລວ້, ກໍ່ເລີ້ມຮາ່ງບດົສະເໜີໂຄງການເພ່ືອສະເໜີຕ່ໍຜູ້

ບໍລິຫານ (ການຈດັຕ ັງ້) ລະດບັສງູ ໃຫມ້ກີານຢັງ້ຢືນແລະຮບັຮອງເອົາໂຄງການຢາ່ງເປນັທາງ

ການ; ໂດຍມເີນືອ້ໃນລະອຽດທ່ີອະທິບາຍວາ່ໂຄງການນີ ້ຈະສາ້ງຫຍງັ ຫລືວາ່ຈະເຮັດຫຍງັ, ມີ

ວທີິການສາ້ງ ຫລືວາ່ເຮັດແນວໃດ ແລະ ຈະຕອ້ງການງບົປະມານເທ່ົາໃດ. 

 

ຖາ້ໂຄງການຂະນາດໃຫຍ ່ມມີນູຄາ່ສງູ ແລະມຄີວາມສຽ່ງສງູ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜີຂໍມ້ນູຂາ່ວ

ສານລະອຽດ ແລະຕອ້ງໄດມ້ກີານສກຶສາ, ວເິຄາະເປັນພິເສດ ຄຕືອ້ງໄດຂ້ຽນບດົວພິາກເສດຖະ

ກດິ, ມກີານໄລລ່ຽ່ງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ອດັຕາການຕອບແທນດາ້ນການເງນິ ພອ້ມດວ້ຍ
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ການສກຶສາ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຖາ້ແມນ່ການກະກຽມສາ້ງ

ບດົສະເໜີໂຄງການຂະນາດໃຫຍຕ່ອ້ງໄດດ້າໍເນນີໂດຍ ການເຂ້ົາຮວ່ມ ຂອງ ຜູຊ້ຽ່ວຊານ ທ່ີມວີິ

ຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມສາໍນານໃນແຕລ່ະດາ້ນ. 

 

ຖາ້ເປັນໂຄງທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມຂອງທອ້ງຖິ່ນ ຕອ້ງໄດມ້ກີານວາງແຜນແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ກບັ

ທອ້ງຖີ່ນ ແລະມກີານຮວ່ມປະຕບິດັຕວົຈງິ ກບັທອ້ງຖີ່ນ. 

         ລາຍລະອຽດ ຕວົຢາ່ງ ການຮາ່ງບດົສະເໜີໂຄງການ  ຈະໄດສ້ະເໜີໃນຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍ

ໄປ 

 

      3.4    ຂ ັນ້ຕອນການອະນມຸດັໂຄງການ  

 

ບດົຮາ່ງສະເໜີໂຄງການ ກອ່ນຈະສະເໜີໄປຍງັຜູບໍ້ລິຫານ  ຫລືການຈດັຕ ັງ້ລະດບັສງູ 

ເພ່ືອຂໍອະນມຸດັຕອ້ງໄດຜ້າ່ນການກວດກາ ເຫັນດເີປັນເອກະພາບພາຍໃນທີມງານເສັຽກອ່ນ 

ຈາກນ ັນ້ຈຶ່ງນາໍສ ົ່ງເອກະສານນ ັນ້ ເຖງີ ກະຊວງຫລືອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ແຂວງ ຫລື ສະຖາ

ບນັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລະເຖງີ ຄະນະກາໍມະການແຜນການແຫງ່ລດັ (ກມົລງົທຶນແຫງ່ລດັ) ເພ່ືອກວດ

ກາເບິ່ ງບດົສະເໜີເບືອ້ງຕ ົນ້ວາ່ຖກືຕອ້ງຕາມບ ຸ ລິມະສດິ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນແຜນການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຖະບານແລວ້ ຫລືບ່ໍ. ຖາ້ເປັນໂຄງການທ່ີຕອ້ງການທຶນຊວ່ຍເຫລືອ

ຈາກຕາ່ງປະເທດ, ຄະນະກາໍມະການແຜນການແຫງ່ລດັຈະໄດນ້າໍສ ົ່ງບດົສະເໜີໂຄງການເຖງິ

ຄະນະກາໍມະການຄູມ້ຄອງການລງົທຶນ ແລະຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດເພ່ຶອພິຈາລະນາ. ຖາ້ເປັນ

ໂຄງການບລຸິມະສດິລະດບັຊາດ, ຕອ້ງໄດນ້າໍເອົາບດົລາຍງານສະພາບການດາ້ນເສດຖະກດິ

ແລະສງັຄມົຂອງໂຄງການຄດັຕດິນາໍແລະນາໍສງົຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນເພ່ືອກວດ

ກາແລະນາໍສ ົ່ງເຖງິສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕເີພ່ືອອະນມຸດັ. (ປ້ືມແນະນາໍ ການສາ້ງແຜນ

ການ ແລະ ຂຽນໂຄງການ ເຫລັມທີ 1, ຄະນະກາໍມະການແຜນການແຫງ່ລດັ ,ກມຸພາ 1998) 

 

ໃນຂະບວນການຕວົຈງິ  ການອະນມຸດັໂຄງການ ຈະຕອ້ງຖກືຮບັການພິຈາລະ

ນາຢູພ່າຍ 

  ໃນ 3 ເງ ື່ອນໄຂໃຫຍ ່ຄ ື 

 

1. ເງ ື່ອນໄຂ ການວາງແຜນ  

2. ເງ ື່ອນໄຂການປະເມນີຜນົດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ 
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3. ເງ ື່ອນໄຂໃນການປະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

 

ຊຶ່ ງສາມາດສະຫລບຸ ເປັນແຜນວາດ ທ່ີສະແດງ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ.້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ແຜນວາດ:  ຂ ັນ້ຕອນການພິຈາລະນາອະນມຸດັໂຄງການ 

 

 

ການກາໍນດົໂຄງການ 

 

 

 ກວດກາຄດັເລືອກ     ປະຕເິສດ(ບ່ໍຍອມຮບັ)  

 

                                                           ຍອມຮບັ 

 



 18

        ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ◌ ້    ປະຕເິສດ(ບ່ໍຍອມ

ຮບັ) 

 

                                                           ຍອມຮບັ 

 

ກະກຽມໂຄງການ 

 

 

         ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄດ ້  ປະຕເິສດ(ບ່ໍຍອມຮບັ) 

 

          ຍອມຮບັ 

 

               ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

 

 

 ການຕດັສນິໃນການປະເມນີຜນົ    ປະຕເິສດ(ບ່ໍຍອມຮບັ) 

 

            ຍອມຮບັ 

 

                   ປະເມນີຜນົ 

 

4. ວງົຈອນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ        

 

 ການວາງແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານທ່ີຖກືຕອ້ງ ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດເປັນຂ ັນ້ຕອ້ນ ຄ ືວາງ

ແຜນ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ກວດສອບຫລືປະເມນີຜນົ ທງັ 3 ຂ ັນ້ຕອນນີ ້ຈະກຽ່ວພນັກນັ  

ຫາກຂາດຂ ັນ້ຕອນໃດໜ່ຶງຈະເຮັດໃຫແ້ຜນ ຂາດຄວາມສມົບນູ. ສະນ ັນ້ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການກໍ່ມວີທີິ 

ປະຕບິດັ ຄາ້ຍຄກືນັ ເຊນ່: 
 

1. ຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນໂຄງການ 

2.   ຂ ັນ້ຕອນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
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3.   ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົໂຄງການ 

  

 

       1.    ການວາງແຜນໂຄງການ 

 

 

ແກໄ້ຂ-ປບັປງຸ    ສີນ້ສດຸ-ຍດຸຕ ິ

ລດຸລງົ-ຂະຫຍາຍ 

ດາໍເນນີການຕ່ໍ 

 

        2. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

 

ການຕດັສນິໃຈ 

 

 

  3. ການປະເມນີຜນົໂຄງການ 

 

 

ແຜນວາດ   : ວ◌ງົຈອນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

 

 

4.1   ການວາງແຜນໂຄງການ 

 

ໂຄງການເປັນກດິຈະການ ການລງົທຶນທ່ີສະລບັສບັຊອ້ນ ສະນ ັນ້ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ ້

ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຕ ັງ້ແຕເ່ບືອ້ງຕ ົນ້ວາ່ ການວາງແຜນໂຄງການໜ່ຶງໆ ຕອ້ງມຂີ ັນ້ຕອນ ຫລື ຂະບວນການ 

ເພ່ຶອປະກອບໃນການວເິຄາະ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ ເຊິ່ ງ ເລີ້ມຈາກການມແີນວຄວາມຄດິ ທ່ີຈະມີ

ໂຄງການ ຈນົເຖງິການນາໍໂຄງການໄປຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລວ້ມກີານປະເມນີຜນົໂຄງການ.  

 

 ການວາງແຜນໂຄງການ ເວ້ົາລວມ ຈຶ່ງຖວືາ່ ເປັນການວເິຄາະ ແລະປະເມນີໂຄງການເພ່ຶອໃຫ້

ໄດໂ້ຄງການດໂີດຍວເິຄາະສະຖານະການປະຈບຸນັທ່ີເປັນບນັຫາ ຫລືຄວາມຕອ້ງການ ແລວ້ກາໍນດົແນວ
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ທາງແກໄ້ຂ ແລວ້ຂຽນອອກມາເປັນເອກະສານໃນຮບູແບບຂອງໂຄງການ ເພ່ຶອສະເໜີ ຂໍອະນມຸດັດາໍ

ເນນີການຕາມໂຄງການທ່ີຂຽນຂືນ້. 

 

 ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ການວາງແຜນໂຄງການ ຈະຕອ້ງຜາ່ນຂ ັນ້ຕອນ ດ ັງ່ລຸມ້ນີ ້: 

 

4.1.1   ການກາໍນດົໂຄງການ (Project  Identification) 

4.1.2  ການຮາ່ງໂຄງການ (Project  Formulation) 

4.1.3  ການສະເຫນໂີຄງການ (Project  Proposal) 

4.1.4  ການປະເມນີໂຄງການ (Project  Appraisal) 

4.1.5  ການອະນມຸດັໂຄງການ (Project Approval) 

4.1.6   ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (Project Implimentation) 

 

4.1.1   ການກາໍນດົໂຄງການ ( Project Identification) 

 

ການກາໍນດົໂຄງການ ແມນ່ ເກດິມາຈາກການກາໍນດົບນັຫາ ແລະຄວາມຕອ້ງການ (ບ່ໍມບີນັຫາ 

, ບ່ໍມຄີວາມຕອ້ງການ ກໍ່ແມນ່ບ່ໍ ມໂີຄງການ); ດ ັງ່ນ ັນ້ການກາໍນດົໂຄງການຈຶ່ງຖວືາ່ແມນ່ການຊອກເຫັນ

ບນັຫາຫລືຄວາມຕອ້ງການແລວ້ມາກາໍນດົມາດຕະການເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາຫລືຄວາມຕອ້ງການນ ັນ້. ຂ ັນ້

ຕອນນີ ້ເປັນຂ ັນ້ຕອນທ່ີສາໍຄນັ ເປັນຂ ັນ້ຕອນທາໍອດິ ເຊິ່ ງໃນຂ ັນ້ຕອນນີ ້ຈະໄດກ້າໍນດົເຖງີລກັສະນະຂະ

ນາດ ແລະ ມາດຕະການທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ລວມທງັ ການກາໍນດົເຖງີ ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ຄວາມສາໍ

ຄນັຂອງໂຄງການ ທ່ີມຕ່ໍີການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ລະດບັທອ້ງຖິ່ນ ຫລືລະດບັຊາດ. 

 ການກາໍນດົໂຄງການ ຈະເລ້ີມຕ ົນ້ດວ້ຍການມຄີວາມຄດິຄວາມເຫັນວາ່ ຈະເຮັດຫຍງັ ແລວ້ຈຶ່ງ

ປບັປງຸ ຄວາມຄດິເຫັນນ ັນ້ຂືນ້ເປັນຂໍສ້ະເໜີ, ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ທ່ີມາຂອງແນວຄວາມຄດິທ່ີຈະມໂີຄງການ

ມກັຈະມາຈາກຫລາຍທາງ ເຊ່ັນ : 

 

 ຈາກນະໂຍບາຍການເມອືງຂອງພກັແລະລດັຖະບານ 

 ຈາກໜວ່ຍງານວາງແຜນພດັທະນາ 

 ຈາກໜວ່ຍງານວາງແຜນລະດບັກະຊວງ, ສະຖາບນັ , ແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ 

 ຈາກອງົການຫືຼສະຖາບນັຕາ່ງປະເທດ 

 ຈາກໜວ່ຍງານວາງແຜນຂອງລດັວສິາຫະກດິ 

 

ຕວົຢາ່ງ: ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ແລະເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ 
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  ການຂ ັນ້ພ້ືນຖານຂອງປະຊາຊນົ,ພວກເຮົາຄວນຈະມໂີຄງການຫືຼດາໍເນນີງານອນັໃດແດ ່ 

  ເພ່ືອໃຫບ້ນັລເຸປ້ົາໝາຍແລະຈດຸປະສງົທ່ີກາ່ວມານ ັນ້. 

 

     ໃນຂ ັນ້ຕອນກາໍນດົໂຄງການນີຈ້ະຕອ້ງໄດຂ້ຽນບນັທຶກໂຄງການ  (Project Identification Not 

) 

ຊຶ່ ງໃນປ້ືມບນັທຶກນີຈ້ະໄດສ້ງັລວມເອົາບນັຫາແລະຄວາມຄດິເຫັນເບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັໂຄງການ ລວມທງັວິ

ທີທ່ີຈະແກໄ້ຂບນັຫາ. ຫຼງັຈາກທ່ີໄດກ້ະກຽມບນັທຶກການກາໍນດົໂຄງການເປັນທ່ີຮຽບຮອ້ຍແລວ້ຈະຕອ້ງ

ໄດນ້າໍບນັທຶກໄປແລກປ່ຽນຄວາມຄດິຄວາມເຫັນຈາກພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ືອໃຫແ້ຕລ່ະພາກສວ່ນມີ

ຄວາມຄດິເຫັນເປັນອນັໜ່ືງອນັດຽວ.ຫລງັຈາກນ ັນ້ຈື່ງສ ົ່ງບດົບນັທຶກໃຫອ້ງົການຮບັຜິດຊອບຂ ັນ້ກະຊວງ, 

ແຂວງແລະເມອືງຕກົລງົພິຈາລະນາເຫັນດ.ີ 

 

 ການພິຈາລະນາຂ ັນ້ນີຖ້ວືາ່ເປັນການພິຈາລະນາທ່ີຈະກາ້ວໄປຂຽນເປັນຮາ່ງໂຄງການ.ດ ັງ່ນ ັນ້ຖາ້

ຫາກກາໍນດົບນັຫາ ແລະວທີິແກໄ້ຂບນັຫາບ່ໍຈະແຈງ້ຫືຼເວ້ົາອກີຢາ່ງໜ່ືງວາ່ ຖາ້ຂຽນບນັທຶກໂຄງການບ່ໍຖກື

ຕອ້ງບ່ໍຊດັເຈນກຈໍະຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸແກໄ້ຂບນັທຶກນ ັນ້ຄນືໃໝ;່ ຖາ້ຫາກກາໍນດົບນັຫາ ແລະແກໄ້ຂວທີິ 

ການຖກືຕອ້ງ; ບດົບນັທຶກຈະຖກືຮບັຮອງເອົາແລະກາ້ວໄປຂຽນເປັນໂຄງຮາ່ງໂຄງການຢາ່ງລະອຽດເພ່ືອ

ນາໍສະເໜີໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 

 

4.1.2     ການຮາ່ງໂຄງການ (Project Formulation) 

 

ການຮາ່ງໂຄງການໝາຍເຖງິການປບັປງຸຄວາມຄດິເຫັນຈະມໂີຄງການນ ັນ້ໃຫເ້ປັນຮາ່ງໂຄງການ

ຫລືອາດຈະເວ້ົາອກີຢາ່ງໜ່ືງວາ່ແມນ່ການປບັປງຸບນັທຶກການກາໍນດົໂຄງການໃຫເ້ປັນຮາ່ງໂຄງການ.  

ຕາມຫລກັການແລວ້ໂຄງການຈະຕອ້ງຮາ່ງຂຶນ້ພາຍຫລງັທ່ີໄດມ້ກີານກາໍນດົໂຄງການແລວ້. ຂ ັນ້ຕອນ

ການຮາ່ງໂຄງການນີ ້ ຈະຕອ້ງມຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານລະອຽດ ຊດັເຈນພໍສມົຄວນ  ເພ່ືອຈະນາໍໄປສູກ່ານປະ

ເມນີເຖງີຄວາມເໝາະສມົແລະຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ. 

 

 ດ ັງ່ນ ັນ້ການຮາ່ງໂຄງການຈະຕອ້ງຜາ່ນ   3   ບາດກາ້ວດ ັງ່ນີ:້ 

 

 ບາດກາ້ວທ່ີ  1:   ທອ້ນໂຮມຂໍມ້ນູຂວ່ສານຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆ   ທ່ີມແີລວ້ 

 ບາດກາ້ວທ່ີ  2:    ຊອກຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີບ່ໍທນັພຽງພໍສາໍລບັບດົສະເໜີໂຄງ

ການ. 

 ບາດກາ້ວທ່ີ  3:   ກາໍນດົວທີິທາງ  ໃນການດາໍເນນີການ ເພ່ືອຮາ່ງບດົສະເໜີໂຄງ           
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                                  ການໃຫສ້າໍເລັດ 

 

4.1.3      ®ö©¦½-ÀÎó-Â£¤-¡¾- (Project Proposal) 

 

     ຈດຸປະສງົໃນການຮາ່ງບດົສະເໜີໂຄງການກໍ່ແມນ່ເພ່ືອສະເໜີຂໍມ້ນູໂຄງການຢາ່ງລະອຽດເພ່ືອ

ເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານຢັງ້ຢືນ ແລະ ຮບັຮອງເອົາໂຄງການ. ໂຄງຮາ່ງບດົສະເໜີໂຄງການ ທ່ີຈະສະ

ເໜີຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ໃຊເ້ປັນມາດຖານທົ່ວໆໄປ ຊຶ່ ງບາງໜວ່ຍງານ ແມນ່ພີມເປັນແບບຟອມໄວເ້ລີຍ, ຊຶ່ ງຫວົ

ຂໍຕ້າ່ງໆ ອາດຈະມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັໃນລາຍລະອຽດ ຫລື ປີກຍອ່ຍຕາມລກັສະນະຂອງໂຄງການ 

ບາງໜວ່ຍງານ ອາດສະລບັຫວົຂໍ ້ຫລືບາງຫວົຂໍ ້ບ່ໍໄດກ້າ່ວເຖງີເລີຍ ບນັຫານີແ້ມນ່ຂຶນ້ກບັເຈົາ້ຂອງໂຄງ

ການ ຈະໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນຫວົຂໍໃ້ດ ຕາມລາໍດບັກອ່ນ-ຫລງັ ແລະຕາມລກັສະນະຂອງໂຄງການທ່ີຈະ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

 

ສວ່ນປະກອບຂອງ ຮາ່ງ ບດົສະເໜີໂຄງການ ຈະຕອ້ງປະກອບມ ີຫວົຂໍ ້ດ ັງ່ລຸມ້ນີ ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສາທາ ລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

------000------ 

 

ຮາ່ງບດົສະເໜີໂຄງການ 

          ເລກທີໂຄງການ 

                                                                            

ຊື່ ແຜນງານ:............ 

ຊໂືຄງການ :........... 
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ທ່ີຕ ັງ້ໂຄງການ :....... 

ອງົການທີສະເໜີໂຄງການ :.................. 

ຜູທ່ີ້ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ :................... 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຜນົປະໂຫຍດ :........................... 

ສະພາບຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜນົສະເໜີໂຄງການ : 

 ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ-ບນັຫາແລະ ທາ່ແຮງ (ຂໍມ້ນູສະຖຕິ)ິ:......... 

 ຈດຸປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍ:.................. 

ລາຍລະອຽດ ຂອງການລງົທຶນ :................. 

ແຜນຄວາມຕອ້ງການງບົປະມານ (ຕາຕະລາງງບົປະມານຄດັຕດິ) 

ແຫລງ່ທຶນ :.......... 

ມນູຄາ່ລວມທງັໝດົ ຂອງ ໂຄງການ :........ 

ໃນນ ັນ້: ທຶນພາຍໃນ ....................ທຶນຕາ່ງປະເທດ ............ຜ◌◌ູໃ້ຫທຶ້ນ................

. 

ໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ(ວນັ ເດອືນ ປີ ເລີ້ມຕ ົນ້) ແຕ ່....................ຫາ............ 

ງບົປະມານປະຈາໍສກົປີ   ............................ລວມ .................. 

ໃນນ ັນ້ ທຶນພາຍໃນ .......................ທຶນຕາ່ງປະເທດ ................ ຜູໃ້ຫທຶ້ນ ....... 

 

      ທ່ີ ..................ວນັທີ 

ອງົການຮບັຜິດຊອບ    ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ 

 

 

 

ຂໍແ້ນະນາໍເພ້ີມເຕມີ ກຽ່ວກບັ ການຮາ່ງບດົສະເໜີໂຄງການໂດຍຫຍ◌◌ໍ ້

 

1. ຊື່ ແຜນງານ 

ໂຄງການທ່ີ ພວກເຮົາຈະສະເໜີ ສງັກດັຢູໃ່ນແຜນງານໃດຂອງແຂວງ, ກະຊວງ ຫລືແຜນງານ

ລະດບັຊາດ ໝາຍເຖງີແຜນງານໃດໜ່ຶງ ຂອງ ກະຊວງ ຫລືຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

 

2. ຊື່ ໂຄງການ 
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ສິ່ ງສາໍຄນັເບືອ້ງຕ ົນ້ ທ່ີພວກເຮົາຈະຕອ້ງບອກໃຫຜູ້ອ້າ່ນຊາບວາ່ ຈະເຮັດໂຄງການຊື່ ອນັໃດ 

ເພາະຊື່ ໂຄງການ ຈະຊວ່ຍຊີແ້ຈງ້ຄວາມຄດິຫລືວາດພາບໄປເຖງີ ວດັຖປຸະສງົຫລກັ ຂອງໂຄງ

ການ ແລະ ການກາໍນດົຊື່ ຂອງໂຄງການ ຄວນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັວດັຖປຸະສງົຫລກັຂອງໂຄງ

ການ. ສະນ ັນ້ ການຂຽນຊື່ ໂຄງການ ຄວນໃຊ ້ ພາສາທ່ີສະເພາະ ເຈາະຈງົ ສະແດງຄວາມ

ໝາຍໄດຊ້ດັເຈນ ມຄີວາມໝາຍຊີບ້ອກເຖງີຈດຸໝາຍທ່ີຕອ້ງການ 

 

3. ທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຄງການ  

ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົພ້ືນທ່ີຂອງໂຄງການ ແລະຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງຈະແຈງ້ 

 

4. ອງົການສະເໜີໂຄງການ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານໃດໜ່ຶງ ຈະຕອ້ງມຜີູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານນ ັນ້ ການປະຕບິດັໂຄງ

ການກໍ່ຄກືນັ ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບ ຫລື ກາໍນດົເຈົາ້ຂອງໂຄງການນ ັນ້ໄວໂ້ລດ. 

ໃນການຂຽນ ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບ ຕອ້ງລະບຊຸື່ ບກຸຄນົ ຫລື ຊື່ໜວ່ຍງານ ທ່ີຈະເປັນເຈົາ້ຂອງ 

ໂຄງການ ຫລື ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫເ້ຮັດໂຄງການ ເພ່ຶອເປັນປະໂຫຍດສາໍລບັຜູ ້ ອະນມຸດັ

ໂຄງການ ຫລື ໃຫຜູ້ອ້າ່ນໄດຮ້ບັຮູວ້າ່ໂຄງການນ ັນ້ ຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງໃຜ ຫລື 

ໜວ່ຍງານໃດແລະບກຸຄນົ ຫລືໜວ່ຍງານນ ັນ້ມຄີວາມເໝາະສມົທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

ນ ັນ້ໄດໜ້ອ້ຍຫລາຍສາໍໃດ ຖາ້ມບີນັຫາຈະຕດິຕາມ ແລະກວດສອບໄດດ້ວ້ຍວທີິໃດ ແລະຢູບ່ອ່ນ

ໃດ 

 

5. ຜູຈ້ະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 

ກມຸເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເປັນຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ໂດຍກງົ,ຖາ້ເປັນໂຄງການທ່ີສາໍຄນັ,ໃຊທຶ້ນສງູ ຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລຜ່ນົກະທບົ ຂອງການແບງ່ປນັຜນົ

ປະໂຫຍດໃຫແ້ກກຸ່ມ່ເປ້ົາໝາຍ 

 

6. ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຜນົປະໂຫຍດ 

ເມອືສາ້ງໂຄງການສາໍລດັ ຜນົປະໂຫຍດນ ັນ້ ເປັນແນວໃດ ສາມາດສາໍພດັ ແລະ ວດັແທກ ຫລື

ບ່ໍສາມາດສາໍພດັ ແລະວດັແທກໄດໂ້ດຽກງົ ໃນກລໍະນບ່ໍີສາມາດວດັແທກໄດ ້ຕອ້ງໄດ◌ບ້ອກລກັ

ສະນະແລະປະເພດຜນົປະໂຫຍດຢາ່ງຈະແຈງ້ 

 

7. ສະພາບຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜນົ 
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7.1 ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ-ບນັຫາ ແລະ ທາ່ແຮງ (ຂໍມ້ນູສະຖຕິ)ິ 

 

 

 ໃນຂໍນ້ີ ້ ຈດຸປະສງົແມນ່ໃຫຕ້ອບຄາໍຖາມເປັນຫຍງັ ຈຶ່ງຈະເຮັດໂຄງການນີ,້ ສະພາບ

ຄວາມເປັນຈງິຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖງີບນັຫາທາ່ແຮງຕາ່ງໆທ່ີເກບັໄດຈ້າກວທີິການຕາ່ງໆ 

ເຊ່ັນ : ວທີິການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກຮາກຖານ,ສງັເກດ,ການສາໍພາດ,ການປະຊຸມ,ການສອບຖາມ 

ແລະແບບຟອມສາໍຫລວດ. ຈາກນ ັນ້ ຈຶ່ງນາໍເອົາຂໍມ້ນູເຫລ່ົານ ັນ້ມາວເິຄາະ,ປະເມນີຜນົເບືອ້ງຕ ົນ້

ເພ່ຶອເຫັນໄດບ້ນັຫາ ແລະ ເບິ່ ງທາ່ແຮງຕ ົນ້ຕໍເພ່ຶອກາໍນດົຈດຸປະສງົ ແລະ ວທີິການໃນການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເພ່ຶອແກໄ້ຂບນັຫາ,ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກໍ່ຍກົໃຫເ້ຫັນຂໍມ້ນູສະຖຕິ ິ ເພ່ຶອຢ ັງ້

ຢືນເຖງີຄວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນວຊິາການຕື່ ມອກີ 
 

 7.2 ຈດຸປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍ 

 

  ຈດຸປະສງົ ໝາຍເຖງີຈດຸປະສງົສະເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານ ຊຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັ

ທາ່ແຮງ 

ຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີໄດຍ້ກົຂືນ້ໃນຂໍ ້7.1 ເພ່ຶອເປັນທິດທາງໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ. ຈດຸປະສງົນີ ້ອາດແຍກ 

ອອກຢາ່ງຈະແຈງ້ໄດ ້ທງັສະເພາະໜາ້ ແລະ ຈດຸປະສງົໄລຍະຍາວ. 

 

ລະດບັຄາດໝາຍ ເປັນການເສມີໃຫແ້ກຈ່ດຸປະສງົທີຍກົຂືນ້ມາ ແຕໃ່ຫສ້ະແດງອອກເປັນ

ຕວົເລກຄາດໝາຍລວມຄກັແນ(່ບ່ໍພຽງເປັນຄາໍເວ້ົາ)ໃຫຮູ້ວ້າ່ຈະເຮັດຫຍງັ, ຢູໃ່ສ,່ໄດເ້ທ່ົາ

ໃດ,ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍແມນ່ໃຜ ແລະ ເວລາໃດ , ຊຶ່ ງຕວົເລກຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີມລີກັສະນະ

ສງັລວມທ່ີສາໍຄນັ ເພ່ຶອຢ ັງ້ຢືນທິດທາງໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ 

 

 

 

8. ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັການລງົທຶນ 

 

8.1 ກດິຈະກາໍທ່ີຈະຕອ້ງເຮັດ 
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ໃນຈດຸນີ ້ ຈະຕອ້ງໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນ ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ເພ່ຶອບນັລຈຸດຸປະສງົ ແລະ 

ລະດບັຄາດໝາຍໃນຂໍທີ້ 7.2 ຫລືໜາ້ວຽກຫຍັງແດ,່ ອກີຢາ່ງໜ່ຶງກໍ່ ເພ່ຶອເປັນການອາ້ງ

ອງີໃນການຂໍງບົປະມານເພ່ຶອເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຊຶ່ ງພວົພນັກບັຂໍ ້9 

 

 8.2 ມາດຕະການ ແລະ ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ໃນຈດຸນີ ້ ຕອ້ງໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ເພ່ຶອບນັລຈຸດຸປະສງົ ແລະ ລະ

ດບັຄາດໝາຍ ຂອງໂຄງການ ວາ່ຈະເຮັດຫຍງັ?,ເຮັດຢູໃ່ສ?,ໃຜເຮັດ?,ເຮັດເວລາໃດ? 

ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແນວໃດ? ລວມທງັຈະມກີານປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນກຽ່ວ

ຂອ້ງແນວໃດ? 

 

9. ຄວາມຕອ້ງການງບົປະມານຂອງໂຄງການ 

 

ງບົປະງານໃນການເຮັດໂຄງການອາດຈະມກີານສະເໜີນາໍຫລາຍພາກສວ່ນ ຄທ່ີືໄດກ້າ່ວມາ

ເບືອ້ງຕ ົນ້ໃນ ຂໍ ້ ປະເພດຂອງໂຄງການແຕຢ່າ່ງໃດກໍ່ຕາມ ທກຸໆໂຄງການກໍ່ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົງບົ

ປະມານ ຢາ່ງເໝາະສມົ ແລະ ມວີທີິວເິຄາະຢາ່ງຄກັແນ ່. 

 

 ຖາ້ແມນ່ໂຄງການໄລຍະຍາວ ກຄໍວນແຍກຕວົເລກງບົປະມານ ແລະ ແຜນການ

ເປັນແຕລ່ະປີ. 

 ຖາ້ເປັນແຜນປະຈາໍປີ, ກໍ່ໃຫຂ້ືນ້ແຜນງວດພອ້ມ ໂດຍເອົາວຽກ ແລະ ງບົປະມານ

ຂອງແຜນປະຈາໍປີມາແບງ່ອອກເປັນແຜນປີ, ແຜນງວດ,ແຜນເດອືນ ລງົໃສຕ່າຕະ

ລາງຕາ່ງຫາກ. 

 ດາ້ນລາຍການ ໃຫໃ້ສໜ່າ້ວຽກທ່ີສາໍຄນັໂດຍສງັລວມລາຍການແຜນໄລຍະຍາວມີ

ລກັສະນະສງັລວມເປັນແຜນປະຈາໍປີ,ແຜນງວດ ແລະ ເດອືນ ຕາມລກັສະນະໜາ້

ວຽກ ( ຈາໍນວນນອ້ຍຫລືຫລາຍ ແມນ່ ອງີຕາມຂະໜາດຂອງແຕລ່ະໂຄງການ) 

 ສວ່ນທືນສມົທບົ (ອາດແມນ່ທຶນ ຂອງ ຕາ່ງປະເທດ, ສນິເຊືອ້, ແຮງງານ) ກໃໍຫ້

ຈດັລາໍດບັຕາມແຫລງ່ທຶນ. 

 

10. ລາຍລະອຽດແລະແຫລງ່ທຶນ 
 

ມນູຄາ່ລວມ ຂອງ ໂຄງການ ໃຫສ້ງັລວມ ແຕລ່ະແຫລງ່ທຶນມາເປັນເງນີກບີ ໃນນ ັນ້ໃຫບ້ອກ

ແຈງ້ວາ່ທຶນພາຍໃນມເີທ່ົາໃດ, ທຶນຕາ່ງປະເທດມເີທ່ົາໃດ ພອ້ມທງັບອກຊື່ອງົການ ຫລື ໜວ່ຍ
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ງານທ່ີໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອ ຫລືກູຢື້ມ (ໃນນີ ້ໃຫບ້ອກອດັຕາແລກປ່ຽນ ທ່ີໄດນ້າໍໃຊໃ້ນເວລານ ັນ້ 

ຢາ່ງຈະແຈງ້) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕວົຢາ່ງ : ການຂຽນຮາ່ງສະເໜີໂຄງການ ຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ 

ຮາ່ງສະເໜີໂຄງການຫຍໍ ້
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ຊື່ ໂຄງການ: ການຖຄືອງຊບັພະຍາກອນຈາກການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນຂອງປະຊາຊນົ

ທອ້ງຖິ່ນ:ໂຄງການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ 

(Resource Tenure in Community-Based Natural Resource 

Management: A Program for Building Research Capacity) 

 

ອງົການສະເໜີ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ:   ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ກະຊວງສກຶສາທິການ ຮວ່ມກບັ 

 ສນູຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັ ອາຊ ີແລະ ປາຊຟິີກ, ມະຫາວທິະຍາ

ໄລ 

  ຢອກ, ປະເທດ ການາດາ 

 

ອງົການໃຫທຶ້ນຊວ່ຍເຫລືອ:  ອງົການພດັທະນາເພ່ືອການຄ ົນ້ຄວ້າສາກນົ (International  

Development Research Centre), ປະເທດ ການາດາ. 

ໄລຍະດາໍເນນີງານໂຄງການ: 36 ເດອືນ (ເມສາ 1999 ຫາ ມນີາ 2002)  

ທຶນຊວ່ຍເຫລືອ:   82,268 ໂດລາ ສະຫະລດັ. 

 

ຄວາມເປັນມາໂຄງການ 

ປະຈບຸນັ ລດັຖະບານ ສ.ປ.ປ.ລາວ ພວມກາໍລງັ ພດັທະນາ ກອບທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍ

ບາຍກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ

ກອນທາໍມະຊາດ ໃນເຂດພດູອຍ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດ ັງ່ກາ່ວ ເຫັນວາ່ ລດັຖະບານຍງັມຂີໍຈ້າໍກດັ

ບາງດາ້ນ ໂດຍສະເພາະ ການທ່ີຈະຜນັຂະຫຍາຍ ເອົາສະພາບການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ, ຄວາມ

ອາດສາມາດໃນການຜະລິດທນັຍາຫານຂອງປະຊາຊນົ ໃຫເ້ຂ້ົາມາເປັນເງ ື່ອນໄຂ ໃນການສາ້ງລະບຽບ 

ຫລກັການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ລວມຂອງລດັຖະບານ ເພ່ືອໃຫນ້ະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ສາມາດນາໍໄປ

ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດໃ້ນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ ທ່ີມສີະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂແຕກຕາ່ງກນັ.  

ເພ່ືອປະຕບິດັ ພນັທະຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ  

ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ມາເພ່ືອ ເປັນສະຖາບນັການສກຶສາ, ຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ, ສາ້ງແຫລງ່ຂໍມ້ນູ, ສະ

ໜອງຂໍມ້ນູ ແລະ ສາ້ງບກຸຄະລາກອນທ່ີມຄີວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຂ້ົາໃຈແນວທາງການພດັທະ
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ນາຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ. ອກີດາ້ນນຶ່ງກເໍພ່ືອເປັນການ ເພ່ີມທະວ ີແລະ ເສມີຂະຫຍາຍ ຄວາມ

ອາດສາມາດຂອງຄອູາຈານ ພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ໃຫມ້ຄີວາມອາດສາມາດ ທາງດາ້ນ

ທິດສະດ ີແລະ ທາງປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ເຮັດໃຫຄ້ວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຄອູາຈານ ໄດຮ້ບັການ

ຖາ່ຍທອດຢາ່ງແທດເໝາະ ແລະ ມປີະສດິຕຜິນົ. ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ໂດຍຮວ່ມກບັ ມະຫາວິ

ທະຍາໄລຢອກ, ປະເທດການາດາ ໂດຍສມົທບົກບັ ອງົການຄ ົນ້ຄວ້າເພ່ືອການພດັທະນາສາກນົ 

(IDRC) ໄດຮ້າ່ງ ແລະ ນາໍສະເໜີໂຄງການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈນີຂ້ຶນ້ມາ. ໃນໂຄງການນີ ້ແມນ່ຈະໄດມ້ກີານ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍແບງ່ການສກຶສາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈອອກເປັນສາມກຸມ່ຍອ່ຍ ທ່ີຈະໄດມ້ກີານກາໍ

ນດົຫວົຂໍກ້ານຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ພາຍຫລງັທ່ີຄອູາຈານ ທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມໃນໂຄງການ ໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົ

ແລວ້ ແລະ ຫວົຂໍຂ້ອງການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ແມນ່ຈະນອນໃນຂະແໜງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດ ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ. ດ ັງ່ນ ັນ້ເປ້ົາໝາຍລວມຂອງໂຄງການນີມ້ດີ ັງ່ນີ:້  

 

-  ເພ່ືອພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຄອູາຈານໃນມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັ  

    ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການຖຄືອງຊບັພະຍາກອນ 

-ເພ່ືອຊຸກຍູແ້ລະສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານພວົພນັກນັລະຫວາ່ງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດແລະໜວ່ຍ        

ງານ ຂອງລດັຖະບານ ໃນວຽກງານການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ 

- ເພ່ືອຊຸກຍູ ້ ໃຫເ້ຫັນໄດຄ້ວາມກຽ່ວພນັລະຫວາ່ງ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

ແລະ      ການຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ. 

ຈດຸປະສງົໂຄງການ 

- ເພ່ືອພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ໃນການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈໃນດາ້ນ   

  ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ການຖຄືອງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການຮບັປະກນັທາງ

ດາ້ນສະບຽງອາຫານ. 

- ເພ່ືອເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ ດາ້ນການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ລະຫວາ່ງມະຫາວິ

ທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ ໜວ່ຍງານຕາ່ງໆຂອງລດັຖະບານ. 

- ເພ່ືອສາ້ງໃຫມ້ຂີະບວນການນກັສກຶສາເຂ້ົາຮວ່ມໃນວຽກງານການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ແລະສາ້ງໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມ ີ  

ປະສບົການທາງດາ້ນພາກສະໜາມ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕວົຈງິ 

- ເພ່ືອພດັທະນາຄູມ່ກືານຮຽນ, ການສອນ ແລະ ຜນົການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າທ່ີເປັນພາສາລາວ. 
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- ເພ່ືອປະເມນີປະສດິຕພິາບຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ໃນການດາໍເນນີໂຄງການ ສາທິດ ແລະ   

ພດັທະນາ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ. 

ວທີິການສກຶສາ 

ໃນການດາໍເນນີການສກຶສາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ໂຄງການນີ ້ແມນ່ຈະໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ ສາມກຸມ່ຍອ່ຍ 

ທ່ີປະກອບດວ້ຍນກັຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ ຈະມກີານພວົພນັກບັບນັດາ

ໜວ່ຍງານຕາ່ງໆ ຂອງລດັຖະບານ ທ່ີເຮັດວຽກກຽ່ວຂອ້ງ ເຊ່ັນ ກມົປ່າໄມ,້ ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ອງົການ

ຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງ ເຊ່ັນ ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ, ຊາວຫນຸມ່ ແລະ ອື່ ນໆ. ກອ່ນຈະເລ່ີມໂຄງການ ຈະໄດມ້ ີ

ການຄດັເລືອກ ນກັຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ທ່ີແມນ່ຄອູາຈານ ທ່ີສງັກດັໃນຄະນະວຊິາ ແລະ ພາກວຊິາຕາ່ງໆ ໃນ

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ. ຈາກນ ັນ້ຈຶ່ງຈະໄດຈ້ດັໃຫມ້ກີານຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັ ວທີິການແລະການດາໍ

ເນນີງານກຽ່ວກບັການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ຊຶ່ ງການຈດັຝຶກອບົຮມົນີ ້ ຈະໄດຮ້ວ່ມກບັ ນກັຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈສາກນົ 

ທ່ີມາຈາກມະຫາວທິະຍາໄລຕາ່ງໆ ທ່ີໂຄງການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັ ເຊ່ັນ ມະຫາວທິະຍາໄລຢອກ, ປະ

ເທດການາດາ; ມະຫາວທິະຍາໄລ ຊດິນ,ີ ປະເທດອດົສະຕາຼລີ; ມະຫາວທິະຍາໄລຊຽງໃໝ,່ ປະເທດ

ໄທ; ສນູຄ ົນ້ຄວ້າຂອງຮາວາຍ, ສະຫະລດັອາເມລິກາ ທ່ີຈະມາເປັນຜູໃ້ຫຄ້ວາມຮູ ້ ແລະ ເປັນທ່ີປຶກສາ

ໃນແຕລ່ະໄລຍະການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ. ຫລງັຈາກ ການຝຶກອບົຮມົແລວ້ ຈະໄດຈ້ດັໃຫມ້ກີານ

ສາໍມະນາກຽ່ວກບັ ການຂຽນ ແລະ ການເຜີຍແຜຜ່ນົງານການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ. ໃນທາງປະຕບິດັ ຫວົໜາ້

ໂຄງການແມນ່ຈະເຮັດວຽກເປັນຜູປ້ະສານງານ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກກ່ ຸມ່ນກັຄ ົນ້ຄວ້າຕາ່ງໆທ່ີ

ນອນໃນໂຄງການ. 

 

ຫນາ້ວຽກ, ການເຄື່ ອນໄຫວໂຄງການ 

ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຄງການແມນ່ຈະໄດແ້ບງ່ອອກເປັນສາມໄລຍະດ ັງ່ນີ:້ 

ໄລຍະທ່ີ 1 (ເດອືນເມສາ 1999 ຫາ ຕລຸາ 1999) 

ໄລຍະນີຖ້ວືາ່ເປັນໄລຍະຄດັເລືອກນກັຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ແລະການຝຶກອບົຮມົນກັຄ ົນ້ຄວ້າຈາກນ ັນ້ນກັຄ ົນ້ຄ້

ວາວໄິຈ ຈະໄດແ້ບງ່ອອກເປັນສາມກຸມ່ ແລະ ຈະຮາ່ງບດົສະເໜີການຄ ົນ້ຄວ້າຕາມສະຖານທ່ີແລະຫວົຂໍ້

ເປ້ົາໝາຍທ່ີໄດສ້ະເໜີ. 

ໄລຍະທ່ີ 2: (ພະຈກິ 1999 ຫາ ເມສາ 2001) 
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ໄລຍະນີຈ້ະເປັນໄລຍະ ດາໍເນນີງານການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ຊຶ່ ງນກັຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈແຕລ່ະກຸມ່ຈະໄດຮ້ບັການຊີ້

ນາໍ ແລະ ປະສານງານໂດຍຫວົໜາ້ໂຄງການ ແລະ ທ່ີປຶກສາໄລຍະສ ັນ້ ທ່ີມາເຮັດວຽກເປັນແຕລ່ະໄລ

ຍະ. ນກັຄ ົນ້ຄວ້າຈະໄດມ້ກີານເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຂຽນບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານເປັນ

ແຕລ່ະໄລຍະ ຈາກນ ັນ້ ຫວົໜ◌າ້ໂຄງການຈະເປັນຜູທ້ບົທວນ ຮວ່ມກບັບນັດາທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການ. 

ໃນໄລຍະນີ ້ຈະໄດມ້ກີານຮວມເອົານກັສກຶສາບາງຈາໍນວນ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ໂດຍ

ສະເພາະໃນຊວ່ງພກັພາກຮຽນ ແລະ ຊວ່ງການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຂອງນກັສກຶສາຈາກບາງຄະນະ ແລະ 

ພາກວຊິາ. ຊຶ່ ງການປະຕບິດັແນວນີ ້ຖວືາ່ເປັນການສດິສອນນກັສກຶສາໄປໃນຕວົ ແລະນກັສກຶສາກຈໍະຢູ່

ໃນຖານະຜູຊ້ວ່ຍນກັຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ. 

 

ໄລຍະທ່ີ 3: (ພຶດສະພາ 2001 ຫາ ມນີາ 2002) 

ໄລຍະນີ ້ ຈະແມນ່ຊວ່ງການຂຽນບດົລາຍງານ, ການເຜີຍແຜຜ່ນົການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ. ໃນຊວ່ງທາ້ຍຂອງ

ໂຄງການ ແຕລ່ະກຸມ່ນກັຄ ົນ້ຄວ້າຈະໄດຂ້ຽນບດົລາຍງານຜນົການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະ

ຊຸມສາໍມະນາສະເໜີຜນົການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ທ່ີຈະຈດັເປັນພາສາລາວ. 

ໃນການດາໍເນນີການ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕວົຈງິ ນອກຈາກຈະມນີກັຄ ົນ້ຄວ້າຈາກມະຫາວທິະຍາ

ໄລແຫງ່ຊາດແລວ້ ຍງັຈະມບີນັດານກັຄ ົນ້ຄວ້າຈາກຕາ່ງປະເທດເຂ້ົາຮວ່ມແຕລ່ະໄລຍະ ດ ັງ່ມລີາຍຊື່ ດ ັງ່

ນີ:້ 

 

1. Peter Vandergeest, ຜູຊ້ວ່ຍສາດສະດາຈານ, ພາກວຊິາສງັຄມົສາດ, ມະຫາວທິະຍາ

ໄລຢອກ, ປະເທດການາດາ.  

2. Philip Hirsch ອາຈານສອນອາວໂຸສ, ພາກວຊິາພມູສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລຊດິນ,ີ ປະ

ເທດອດົສະຕາຼລີ.  

3. Penny Van Esterik ອາຈານສອນ, ພາກວຊິາມະນດຸສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລຢອກ, 

ປະເທດການາດາ.  

4. Jefferson Fox, ຜູອ້າໍນວຍການ ໂຄງການສະພາບແວດລອ້ມ, ສນູຕາເວັນອອກ-ຕກົ, 

ຮາວາຍ, ສະຫະລດັອາເມລິກາ.  
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5. ຊູສກັ ວທິະຍາພກັ ອາຈານສອນ, ພາກວຊິາສງັຄມົສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລຊຽງໃໝ,່ ປະ

ເທດໄທ. 

6. Dr. Jochen Hess, ທ່ີປຶກສາດາ້ນການສກຶສາຂອງອງົການ GTZ, ເຮັດວຽກຢູ ່ພາກວິ

ຊາປ່າໄມ,້ ຄະນະກະເສດສາດປ່າໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ. 

 

ການປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ຈາກຈດຸປະສງົໂຄງການທ່ີຕ ັງ້ໄວນ້ ັນ້ ຈະໄດມ້ກີານປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ໝາກຜນົຂອງ

ການດາໍເນນີງານ ຂອງແຕລ່ະຈດຸປະສງົ ທ່ີກາ່ວໄວ ້ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ. 

 

ງບົປະມານ 

ງບົປະມານທ່ີໃຊສ້າໍລບັໂຄງການນີ ້ ແມນ່ມສີອງຮວ່ງ ຄຮືວ່ງທ່ີຂໍສະເໜີ ແລະ ຮບັຮອງອະນມຸດັນາໍໃຊ້

ພາຍໃຕກ້ານບໍລິຫານຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ, ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ອກີຮວ່ງນຶ່ ງຈະ

ແມນ່ຮວ່ງໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັທ່ີປຶກສາ ທ່ີຈະນອນໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລຢອກ, 

ປະເທດການາດາ. ສາໍລບັງບົປະມານທ່ີຈະນາໍໃຊ ້ແລະ ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ

ແຫງ່ຊາດ ແມນ່ມດີ ັງ່ນີ:້ 
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ງບົປະມານ                    ຫວົໜວ່ຍ   

USD 

ຮວ່ງລາຍການ ປີທ່ີ 1 ປີທ່ີ 2 ປີທ່ີ 3 ລວມ

ອບຸປະກອນ ແລະ ຫອ້ງການ     

- ອບຸປະກອນສາໍນກັງານ 950 0 0 950

- ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ, ອດັເອກກະສານ 1,750 600 600 2950

- ການຕດິຕ່ໍສື່ ສານ 1,200 900 1,000 3,100

- ຜູຊ້ວ່ຍວຽກ 1,200 1,200 1,200 3600

ຮວມຍອ່ຍ 5,100 2,700 2,800 10,600

ຊຸກຍູກ້ານສອນ     

- ຊດົເຊຍີການຂາດສອນຂອງຫວົໜາ້ໂຄງການ 600 600 600 1,800 

ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກຄ ົນ້ຄວ້າ     

- ການແປເອກກະສານ 1,500 1,100 1,500 4,100

- ການລງົພາກສະໜາມຂອງຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ 750 750 750 2,250 

- ການຝຶກອບົຮມົໃນພາກພ້ືນ 2,500 2,200 4,500

- ການຝຶກອບົຮມົພາຍໃນ 2,750 0 0 2,750

- ຜູຊ້ວ່ຍພາກສະໜາມ 400 0 0 

- ສํາມະນາໂຄງການ 800 800 2,000 

- ທຶນສາໍລບັຄ ົນ້ຄວ້າ (ສາມຫວົຂໍ)້ 12,500 14,500 0 27,000

- ເອກກະສານສາໍລບັຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະຫອ້ງສະມດຸ 1,100 0 0 1,100 

ຮວມຍອ່ຍ 19,800 19,650 6,250 47,500

ຄາ່ເດນີທາງ  

ຄາ່ເດນີທາງພາຍໃນ ແລະ ການກະກຽມຂອງທ່ີປຶກສາ 750 750 750 2,250

ການພິມ ແລະ ເຜີຍແຜຜ່ນົການຄ ົນ້ຄວ້າ 0 0 8,000 8,000 

ແຮສກຸເສນີ  1,313 1,185 920 3,418

ອບຸປະກອນການສກຶສາ  

- ເຄື່ ອງຄອມພິວເຕ ີ2 ຫນວ່ຍ + ເຄື່ ອພິມ 6,000 0 0 6,000

- ເຄື່ ອງສາຍຕດິກບັ ຄອມພິມເຕ ີ 4,500 0 0 4,500

ຮວມຍອ່ຍ 10,500 0 0 10,500

ລວມທງັໝດົ  82,268
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ສວ່ນງບົປະມານທ່ີເປັນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັ ທ່ີປຶກສາຈາກຕາ່ງປະເທດ ແມນ່ຢູພ່າຍໃຕກ້ານສະເໜີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລຢອກ ປະເທດການາດາ. ຊຶ່ ງເງນິຮວ່ງນີ ້ຈະບ່ໍໄດນ້ອນໃນການນາໍສະເໜີໃນເອກກະສານ

ສະບບັນີ ້ເນື່ອງຈາກ ທາງມະຫາວທິະຍາໄລຢອກ ໄດສ້ະເໜີຕາ່ງຫາກໄປທາງຜູໃ້ຫທຶ້ນ.  

ຊຽ່ນຊານຕາ່ງປະເທດ 

ອງີຕາມແຜນການຂອງໂຄງການ ຈະມຊີຽ່ວຊານທ່ີປຶກສາໄລຍະສ ັນ້ ຈາກຕາ່ງປະເທດເຂ້ົາມາຮວ່ມເຮັດ

ວຽກ ແລະເປັນທ່ີປຶກສາດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກນ່ກັຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

ຕາມໜາ້ວຽກ, ຈາໍນວນ ແລະ ຊວ່ງເວລາດ ັງ່ນີ:້ 

 

ໜາ້ວຽກ  ຊື່ ທ່ີປຶກສາ ຄາດຄະເນຊວ່ງເວລາ ເຂ້ົາມາລາວ 

ຝຶກອບົຮມົວທີິການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ Peter Vandergeest, Philip 

Hirsch, Penny Van Esterik, 

Jeffeson Fox, ຊູສກັ ວທິະຍາ

ພກັ. 

ໄລຍະເລ່ີມຕ ົນ້ໂຄງການ (1 

ເດອືນ) ຕາມແຜນການແມນ່ຈະ

ເລີ່ ມເດອືນ ເມສາ ແຕອ່ງີໃສເ່ວລາ

ອະນມຸດັໂຄງການຄາດວາ່ຈະເປັນ

ເດອືນ ທນັວາ 1999 

ການຂຽນ ແລະ ພິຈາລະນາ ບດົ

ສະເໜີ ການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈຂອງນກັ

ຄ ົນ້ຄວ້າລາວ 

Peter Vandergeest, Philip 

Hirsch, Penny Van Esterik, 

Jeffeson Fox 

2 ອາທິດ ຊວ່ງເດອືນ ມງັກອນ 

2000  

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົປະ

ຈາໍງວດ ປີທ່ີ 1 ແລະ 2 

Peter Vandergeest, Philip 

Hirsch, Jeffeson Fox, 

Penny Van Esterik,  

2 ອາທິດ ໃນເດອືນມຖິນຸາ 2000 

ແລະ 2 ອາທິດ ໃນເດອືນ ມງັ

ກອນ 2001 

ສາໍມະນາພາຍໃນໂຄງການ Peter Vandergeest, Philip 

Hirsch, Jeffeson Fox, 

 

ກະກຽມສາໍລບັການຂຽນບດົລາຍ

ງານສດຸທາ້ຍ, ຜນົການຄ ົນ້ຄວ້າ 

Peter Vandergeest, Philip 

Hirsch, Penny Van Esterik, 

Jeffeson Fox 

1 ອາທິດ, ເດອືນ ພຶດສະພາ 

2001 

ສະຫລບຸແລະສາໍມະນາສດຸທາ້ຍ
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ພກັ. 

 

ຄາດຄະເນຜນົທ່ີຈະໄດຮ້ບັ 

ຈາກຈດຸປະສງົທ່ີຕ ັງ້ໄວ,້ ການດາໍເນນີການເຄື່ ອນໄຫວຕາມແຜນການ ແລະ ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ 

ແລະ ບກຸຄະລາກອນ ຄາດວາ່ຈະເຮັດໃຫມ້ຜີນົຮບັດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ຜນົຮບັທ່ີໄດຈ້າກການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ຈະສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມເຂ້ົາໃຈເລິກເຊິ່ ງໃຫແ້ກຄ່ອູາຈານ, ນກັສກຶສາ, 

ໜວ່ຍງານຂອງລດັຖະບານ, ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານຕາ່ງ 

ກຽ່ວກບັການພວົພນັລະຫວາ່ງ ການຖຄືອງຊບັພະຍາກອນຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະ

ຍາກອນ, ຖານະແລະບດົບາດຂອງຍງິຊາຍ, ການແບງ່ປນັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການຜະລິດທນັຍາ

ຫານ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ຈາກນ ັນ້ ກຈໍະເຮັດໃຫຄ້ອູາຈານທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມວຽກງານຄ ົນ້ຄວ້າສາມາດຜນັຂະ

ຫຍາຍ ແລະ ສບືຕ່ໍການຄ ົນ້ຄວ້າໃນຕ່ໍໜາ້ໄດ.້ 

- ສາ້ງໃຫມ້ສີະຕຕິື່ ນຕວົ ໃນວຽກງານການຄ ົນ້ຄວ້າໃນມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ບນັດາໜວ່ຍງານທ່ີກຽ່ວ

ຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ແລະ ສາ້ງໃຫຫ້ນວ່ຍງານຕາ່ງໆ 

ສາໍນກຶໄດຄ້ວາມກຽ່ວພນັ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຂອງໜວ່ຍງານນຶ່ງຕ່ໍກບັໜວ່ຍງານອື່ ນ, ຊຶ່ ງມນັຈະເປັນການ

ຊວ່ຍໃຫມ້ກີານປບັປງຸການປະສານງານຂອງໜວ່ຍງານຕາ່ງໆໃຫດ້ຂີຶນ້ໃນອະນາຄດົ. 

- ຈະສາ້ງໃຫມ້ຖີານຂໍມ້ນູ ແລະ ສນູຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ ການຖຄືອງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັ

ພະຍາກອນທອ້ງຖິ່ນທ່ີເປັນບອ່ນສກຶສາແລະຄ ົນ້ຄວ້າໃຫແ້ກ ່ ນກັຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ ແລະ ນກັພດັທະນາ 

ຂອງລາວ. 
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4.2     ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ   
 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຄກືານນາໍໂຄງການທ່ີຮບັຮອງ ຈາກການຈດັຕ ັງ້ກຽ່ວຂອ້ງ ມາປະ

ຕບິດັ  ໃນຂ ັນ້ນີ ້ຈິ່ງນບັວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ  ເພາະວາ່ຖາ້ຜູຂ້ຽນໂຄງການຫາກຂຽນໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ

ຊດັເຈນປານໃດກຕໍາມ ຖາ້ຫາກບ່ໍນາໍໂຄງການມາປະຕບິດັແລວ້ ກຈໍະບ່ໍສາມາດຮູໄ້ດວ້າ່ໂຄງການທ່ີຂຽນ

ຂືນ້ນ ັນ້ບນັລວຸດັຖປຸະສງົແລະເປ້ົາໝາຍທ່ີກາໍນດົໄວຫືຼ້ບ່ໍ? ສະນ ັນ້ຈີ່ງຈາໍເປັນທ່ີຈະນາໍໂຄງການທ່ີຂຽນຂືນ້

ນ ັນ້ມາປະຕບິດັເພ່ືອປຽບທຽບວາ່ລະຫວາ່ງການວາງແຜນໂຄງການກບັການດາໍເນນີໂຄງການໄດຮ້ບັຜນົ

ຫລາຍສ ໍາ່ໃດ?  ມບີນັຫາຫລືອປຸະສກັໃດທ່ີຄວນປບັປງຸແລະແກໄ້ຂຕື່ ມອກີ. 

 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ຜູຈ້ດັການໂຄງການ (ຫວົໜາ້ໂຄງການ) ຈະຕອ້ງຕຽມແຜນດາໍເນນີໂຄງການໃຫໄ້ດຜ້ນົ

ຕາມວດັຖປຸະສງົທ່ີຕ ັງ້ໄວ ້ໂດຽອາດຈະແຍກອອກເປັນ 2 ຊວ່ງໄດແ້ກ ່ 

 

 ຊວ່ງເລີ້ມຕ ົນ້ດາໍເນນີໂຄງການ ແລະ 

 ຊວ່ງລະຫວາ່ງການດາໍເນນີໂຄງການ 
  

4.2.1 ການຕຽມແຜນຊວ່ງເລີ້ມຕ ົນ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
 

ການເລ້ີມຕ ົນ້ທ່ີດ ີ ຕອ້ງເຮັດໃຫ◌ໂ້ຄງການດາໍເນນີໄປດວ້ຍຄວາມຄອງແຄວ້ ແລະມປີະສດິຕຜິນົ

ສງູ ແຕທ່ງັໝດົນີແ້ມນ່ຂືນ້ຢູກ່ບັ ຜູຈ້ດັການໂຄງການໄດຕ້ຽມໄວໄ້ດດ້ພີຽງໃດ ເພາະບາງໂຄງການເກດີ

ຂືນ້ໂດຍຜູທ່ີ້ ກຽ່ວຂອ້ງບ່ໍມຄີວາມຄຸນ້ເຄຍີ ກບັວຽກງານ ຂອງໂຄງການມາກອ່ນ. ສະນ ັນ້ຜູບໍ້ລິຫານໂຄງ

ການຄວນຈະເຮັດ “ຄູມ່ວືທີິການປະຕບິດັໂຄງການ“ ຂືນ້ເພ່ຶອໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວຂອ້ງໄດສ້ກຶສາທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ໃນຂ ັນ້ຕອນວທີິການປະຕບິດັ ຕາ່ງໆ ໃນໂຄງການ ຈດຸປະສງົນີກ້ໍ່ ເພ່ຶອໃຫເ້ກດີປະສດິທິພາບ ແລະ ລດົ

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີໂຄງການ, ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງໄດກ້າໍນດົ ບາງເງ ື່ອນໄຂ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 

 
 

 ນະໂຍບາຍດາ້ນບກຸຄະລະກອນ 

 ການສື່ ສານຂອງໂຄງການ 

 ຂ ັນ້ຕອນແລະວທີິການຈດັຊື ້ແລະ ຈດັຈາ້ງ 

 ຂ ັນ້ຕອນແລະວທີິການ ຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະວດັສະຖ ຸ
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 ຂ ັນ້ຕອນແລະວທີິການ ນາໍໃຊເ້ຄອືງຈກັ ແລະເຄອືງມ,ືຄອມພີວເຕ ີ 

 ລະບຽບວທີິການດາ້ນຄວາມປອດໄຟພໃນການເຮັດວຽກ 

 ຂ ັນ້ຕອນວທີິການຕດິຕາມ,ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ ການລາຍງານ 

 

4.2.2 ຊວ່ງລະຫວາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
 

ໃນການດາໍເນນີໂຄງການຕາມແຜນນ ັນ້ຜູທີ້ມບີດົບາດສງູ ທ່ີສດຸກໍ່ຄ ືຜູບໍ້ລິຫານໂຄງການ ຫລື  

ວາ່ ຫວົໜາ້ໂຄງການຊຶ່ ງຕອ້ງທາໍໜາ້ທີ ທກຸຢາ່ງເພ່ຶອໃຫໂ້ຄງການດາໍເນນີໄປຕາມວດັຖປຸະສງົ ແລະ

ແຜນທ່ີໄດຈ້ດັໄວ ້

 ບດົບາດ ຂອງ ຜູບໍ້ລິຫານໂຄງການຫລື ຫວົໜາ້ໂຄງການ ໄດແ້ກ ່: 

 

 ປະສານທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການ ແລະ ຜູທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບໃນແຕລ່ະສວ່ນນ ັນ້

ໃຫຊ້ວ່ຍກນັດາໍເນນີໃນແນວທາງທ່ີຊຸກຍູໃ້ຫໂ້ຄງການບນັລວຸດັຖປຸະສງົ 

 ຊວ່ຍເຫລືອ ລວມເຖງີການຕດິຕາມດແູລຜູເ້ຮັດວຽກໃນໂຄງການທງັໝດົ 

 ດແູລສະນບັສະໜນູໃນການຈດັຫາສິ່ ງທ່ີຈາໍເປັນໃນການດາໍເນນີໂຄງການ ເຊນ່ ວດັຖອຸປຸະ

ກອນຕາ່ງໆລວມເຖງີການບໍລິການທ່ີຕອ້ງການ 

 ແກໄ້ຂບນັຫາແລະຂໍຂ້ດັແຍງ່ຕາ່ງໆ ລະຫວາ່ງການດາໍເນນີວຽກງານຊຶ່ ງຈະເກດີຂືນ້ເປັນປະ

ຈາໍໂດຍຈະຫລາຍຫລືນອ້ຍຂືນ້ຢູກ່ບັການວາງແຜນວຽກງານວາ່ເຮັດໄດດ້ພີຽງໃດ 

 

  ສະນ ັນ້ຈາກເຫດຜນົຂາ້ງເທິງຈະເຫັນວາ່ ຜູຈ້ດັການໂຄງການຕອ້ງມຄີວາມສາມາດຫລາຍໆຢາ່ງ

ບ່ໍວາ່ຈະເປັນຄວາມຮອບຮູໃ້ນວຽກງານການບໍລິຫານຄນົ ມມີະນດຸສາໍພນັດ ີແລະ ຈະຕອ້ງເປັນນກັເຈລະ

ຈາຕ່ໍລອງຕລອດເວລາຂອງການດາໍເນນີໂຄງການອກີດວ້ຍ. 

 

 ຈາກການທ່ີເວ້ົາມາເບືອ້ງຕ ົນ້ແລວ້ ໜາ້ທີ ຂອງຜູຈ້ດັການໂຄງການກໍ່ ເພ່ຶອໃຫໂ້ຄງການບນັລຈຸດຸ

ປະສງົທ່ີຕ ັງ້ໄວໂ້ດຽມແີນວທາງປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

 

 ກາໍນດົຫລກັການໃນການດາໍເນນີໂຄງການ ເພ່ຶອໃຊເ້ປັນຫລກັຖານໃນການປະເມນີຜນົໃນ

ຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ 

 ຕດິຕາມກວດສອບການດາໍເນນີວຽກງານຕວົຈງິ ແລະ ປະເມນີທຽບກບັບນັດາຫລກັການ

ຕາ່ງໆ 

 ດາໍເນນີແກໄ້ຂໃນກລໍະນທ່ີີວຽກງານຕວົຈງິບ່ໍໄດປ້ະຕບິດັຕາມຫລກັການທີຕ ັງ້ໄວ ້
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ສາໍລບັ ລາຍລະອຽດ ແລະ ວທີິການໃນການກວດສອບລວມເຖງີການຄູມ້ຄອງ ແລະປະເມນີ  

ຜນົໂຄງການລະອຽດຈະໄດສ້ະເໜີໃນບດົໜາ້. 

 

 

                                                    ການເລ້ີມໂຄງການ 

 

 

 

ແຜນງານແລະການກາໍນດົ   ແຜນການເຮັດວຽກ              ແຜນການເຮັດວຽກຂອງໜວ່ຽງານ 

ເວລາເລີ້ມຕ ົນ້    ຂອງໜວ່ຍງານຫຼກັ   - ວຽກຫຍງັ -ໃຜຮບັຜິດຊອບ 

         - ກํານດົເລີ້ມ/ສາໍເລັດ - ອນື ໆ 

 

 

 

ແຜນງານ,ການຈດັຕ ັງ້ຂອງ   ກາໍນດົຈດຸກວດສອບ   - ການກາໍນດົເວລາ 

ໜວ່ຍງານຫລກັ    ຂອງແຕລ່ະໜວ່ຍງານ    ຈດຸກວດສອບ 

 

 

 

      ກํານດົລະບບົລາຍງານ  - ຮບູແບບ 

         - ຄວາມຖີ່ 

 

 

 

        ກํານດົການປະຊຸມ   - ກํານດົເວລາແລະຄວາມຖີ່ 

           ຂອງການປະຊຸມຕາ່ງໆ 

 

 

 

          ເຊນີປະຊຸມ   - ຂໍມ້ນູແລະເອກະສານຕາ່ງໆ 

         ເລີ້ມໂຄງການ     ທີຈາໍເປັນ 

 

 

                                                                              ການປະຊຸມ 

                                                                            ເລີ້ມໂຄງການ 
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ແຜນວາດ :  ຂະບວນການລິເລີ້ມປະຕບິ◌ດັໂຄງການ 

 

4.3 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະປະເມນີຜນົ ໂຄງການ 

 

ການຄຸມ້ຄອງແລະປະເມນີຜນົ ກໍ່ ເປັນຂ ັນ້ຕອນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ ແລະຈາໍເປັນ ສາໍລບັການປະຕ ິບດັ 

ງານຂອງໂຄງການວາ່ໄປຕາມຈດຸປະສງົ ແລະເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ ຫລາຍນອ້ຍປານໃດ,   ເວ້ົາ

ລວມແມນ່ ໜາ້ວຽກປະຈາໍວນັທ່ີຕອ້ງໄດຮ້ວ່ມກນັເຮັດຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ຊຶ່ ງສາມາດເຮັດໄດຫ້ລາຍຮບູການ 

ເຊນ່ ບາງໂຄງການອາດຈະແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫມ້ໜີວ່ຍງານ ການຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂືນ້ ແລະ 

ບາງໂຄງການອາດຈະບ່ໍມກີານແຕງ່ຕ ັງ້ ໂດຍການຖເືອົາ ຫວົໜາ້ໜວ່ຍງານ ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ

ເປັນຜູ ້ຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົເອງ. ແຕທ່ງັສອງເງ ື່ອນໄຂນີ ້ແມນ່ມຈີດຸປະສງົເໝືອນກນັ ເຊິ່ ງຈດຸປະ

ສງົແມນ່ເພ່ຶອຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູທ່ີແທຈ້ງິແລະທນັກບັສະພາບການ ໃຫແ້ກກ່ານດາໍເນນີໂຄງການ ເພ່ຶອ

ບນັລໄຸດຈ້ດຸປະສງົ ຂອງໂຄງການ. ພ້ືນຖານຂອງການສາ້ງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມ ແລະປະເມນີ

ໂຄງການແມນ່ເພ່ືອ: 

 

 ຊີນ້າໍການດາໍເນນີໂຄງການ ແລະແກໄ້ຂຂໍຜິ້ດພາດທ່ີເກດີຂືນ້ 

 ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານ 

 (ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ)ດາໍເນນີໂຄງການໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຫລກັການ ເພ່ຶອເປັນແບບຢາ່ງ ແລະ 

ເປັນທີຍອມຮ◌ບັ ຈາກຜູໃ້ຫທຶ້ນຊວ່ຍເຫລືອ 

 

ຂະບວນການພ້ືນຖານທີຜູຈ້ດັການໃຊໃ້ນການອອກແບບລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການ ກໍ່ຄ ື

ການໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ ການດາໍເນນີໂຄງການຢາ່ງມປີະສດິຕພິາບໂດຍຂາ່ວສານນີໄ້ດແ້ກ ່

 

 ວຽກງານທ່ີດາໍເນນີ(ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄປໄດຜ້ນົເປັນແນວໃດແລະຄວາມຄບືໜາ້

ຂອງວຽກງານເປັນແນວໃດ? 

 ຜນົໄດຮ້ບັຂອງວຽກງານທຽບເທ່ົາກບັຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວຫ້ລືບ່ໍ? 

 

  

ຂະບວນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການລາຍລະອຽດ ຈະໄດສ້ະເໜີໃນແຜນວາດຕ່ໍໄປນີ ້
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 ແຜນ  ເຮັດຕວົຈງິ 

 ກດິຈະກາໍແລະຄນຸະພາບ 

 ຊບັພະຍາກອນ 

 ກາໍນດົເວລາ 

 ງບົປະມານ 

 ຄວາມສຽ່ງ 

 

 

 ກດິຈະກາໍແລະຄນຸະພາບ

 ຊບັພະຍກອນ 

 ຈດຸກວດສອບ(ຕວົຊີບ້ອ) 

 ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຈງິ 

 ຄວາມປ່ຽນແປງຈາກແຜນ 

 

 

 

ໄດ ້                                       ປຽບທຽບ                          

ບ່ໍໄດ ້

     ຕາມແຜນ                         ລະຫວາ່ງແຜນແລະ                      ຕາມ

ແຜນ 

ເຮັດຈງິ 

 

 

 

 

 ປບັປງຸຕວົເລກໃນບນັທຶກ  

ໂຄງການຕາມຂໍມ້ນູເຖງີ 

ປະຈບຸນັ 

 

 ລະບສຸາຍເຫດ 

 ສະເໜີແນວທາງແກໄ້ຂ 

 ຂືນ້ແຜນການເຮັດວຽກງານ

ເພ່ຶອແກໄ້ຂບນັຫາ 
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  ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້   ດາໍເນນີການແກໄ້ຂບນັຫາ

 ປະເມນີຜນົ 

       

 

ແຜນວາດ  : ເນືອ້ໃນສາໍຄນັຂອງຂະບວນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

5. ການວາງແຜນໂຄງການ 

 

5.1 ການວາງແຜນໂຄງການໂດຽອງີຕາມເປ້ົາໝາຍແລະຈດຸປະສງົ 

GOPP/ZOPP/Log Frame Analysis 

 

ການວາງແຜນແບບ ZOPP ແມນ່ການວາງແຜນທ່ີໄດກ້າໍນດົໂດຍ ອງົການ GTZ ເຍຽລະມນັ, 

ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫນ້າໍໃຊໃ້ນການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງວງົຈອນໂຄງການ ເຊງິອງີໃສກ່ານມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ 

ນາໍໃຊກ້ານສື່ ສານຢາ່ງມໂີຄງສາ້ງລະອຽດ,ມຂີະບວນການຊີແ້ຈງ້ການຕດັສນິໃຈຕ່ໍກບັບນັຫາຕາ່ງໆ ໃນ

ການອອກແບບແຜນງານ. 

 

GOPP (ZOPP)  ແມນ່ຫຍງັ ? 

 

GOPP (ZOPP)  ແມນ່ຄາໍຫຍໍມ້າຈາກ 

 

Goal     =  ຈດຸປະສງົ 

Oriented   =  ແນໃສ ່

Project   =  ໂຄງການ 

Planning   =  ການວາງແຜນ 

 

Gopp(ZOPP)    ແມນ່ວທີິການການວາງແຜນເພ່ຶອປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆໂດຍອງີໃສເ່ປ້ົາໝາຍ 

ແລະຈດຸປະສງົເປັນພ້ືນຖານ 

 

5.1.1 ລກັສະນະຂອງ  GOPP(ZOPP) 

 

 GOPP(ZOPP)  ມສີິ່ ງສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ ້: 
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  ເປັນຂະບວນການວາງແຜນທ່ີ ເກາະເນື່ອງກນັ 

  ມກີານໃຊອ້ປຸະກອນປະຈກັຕາເຂ້ົາຊວ່ຍໃນການວາງແຜນ 

  ເປັນການວາງແຜນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ 

 ຄນຸະພາບຂອງການວາງແຜນຂຶນ້ກບັຜູວ້າງແຜນ 

 

5.1.2       ບາດກາ້ວຂອງການວາງແຜນແບບ  GOPP(ZOPP) 

  

ການວາງແຜນ ແບບ GOPP(ZOPP)  ມ ີ4  ບາດກາ້ວຄ ື

 

1. ບາດກາ້ວຂອງການວເິຄາະ 

 

  ການວເິຄາະບນັຫາ 

  ການວເິຄາະຈດຸປະສງົ 

  ການວເິຄາະທາງເລືອກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ 

  ການວເິຄາະພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

 

2. ບາດກາ້ວໃນການວາງແຜນລວມຂອງໂຄງການ 

 

  ການກາໍນດົຈດຸປະສງົແລະກດິຈະກາໍ 

  ການກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂພາຍນອກທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍໂຄງການ 

  ການກາໍນດົຕວົວດັແທກຫລືຕວົຊີບ້ອກ 

  ການກາໍນດົຫຼກັຖານກວດສອບຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການ 

 

3. ບາດກາ້ວໃນການວາງແຜນປະຕບິດັງານ 

 

 ການກາໍນດົກດິຈະກາໍ  ຫລືໜາ້ວຽກ (ໄລຍະເວລາ ) 

 ການກາໍນດົຜູຮ້ບັຜິດຊອບ 

 ການກາໍນດົງບົປະມານ 
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1.1 ການວເິຄາະບນັຫາ ແມນ່ຫຍງັ ? 

 

ການວເິຄາະບນັຫາ ແມນ່ເພ່ຶອ: 

 

 ວເິຄາະສະພາບບນັຫາທ່ີເກດີຂືນ້ໃນປະຈບຸນັ 

 ກ◌າໍນດົ/  ຊອກຫາບນັຫາສາໍຄນັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທ່ີຢາກແກໄ້ຂ 

 ກາໍນດົ/  ຊອກຫາສາຍເຫດຕ ົນ້ຕໍຂອງສະພາບບນັຫານ ັນ້ 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມສາໍພນັເຫດແລະຜນົຂອງບນັຫາ 

 

1.1.1     ວທີິວເິຄາະບນັຫາ 

 

ຂ ັນ້ທ່ີ1.   ຮວ່ມກນັກາໍນດົບນັຫາສາໍຄນັ 

ຂ ັນ້ທ່ີ2.  ກາໍນດົ/  ຊອກຫາບນັຫາຕ ົນ້ຕໍ 

ຂ ັນ້ທ່ີ3.   ກາໍນດົຊອກຫາສາເຫດຂອງບນັຫາຕ ົນ້ຕໍແລະທ່ີມາຂອງສາເຫດ 

ຂ ັນ້ທ່ີ4.   ກາໍນດົ/ ຊອກຫາຜນົທ່ີເກດີຈາກບນັຫາຕ ົນ້ຕໍ 

ຂ ັນ້ທ່ີ5.   ຂຽນໂຄງຮາ່ງສະແດງຄວາມສາໍພນັເຫດແລະຜນົຂອງບນັຫາໃນຮບູຕ ົນ້

ໄມ ້

ຂ ັນ້ທ່ີ6.   ທບົທວນໂຄງຮາ່ງທງັໝດົວາ່ສມົເຫດສມົຜນົແລະຄບົຖວ້ນຫືຼບ່ໍ ? 

 

ໝາຍເຫດ: 

 

1. ຂຽນບນັຫາຕອ້ງກາໍນດົສະພາບການໃນແງທ່ີ່ບ່ໍດ ີ

2. ກາໍນດົບນັຫາທ່ີເກດີຂືນ້ຕວົຈງີໃນປະຈບຸນັ ບ່ໍແມນ່ຄດິເອົາເອງຫຼ◌ບືນັຫາທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້

ໃນອະນາຄດົ 

3.  ຄํາວາ່ບນັຫາບ່ໍແມນ່ ສິ່ ງທ່ີຂາດວ◌ທີິການແກໄ້ຂ, ແຕແ່ມນ່ສະພາບທ່ີບ່ໍຕອ້ງການຫລື ບ່ໍ

ເພີງພໍໃຈ,  ຕວົຢາ່ງ: 

 

ບ່ໍມຢີາປາບສດັຕພືູດ  (ຜິດ) 

ພືດຖກືທາໍລາຍດວ້ຍສດັຕພືູດ     (ຖກື) 
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ຕວົຢາ່ງ  : ການວເິຄາະບນັຫາ (ດວ້ຍການສມົທຽບໃສຕ່ ົນ້ໄມ)້ 

      ເອີນ້ວາ່ “ຕ ົນ້ໄມບ້ນັຫາ” 

 

 

 

ຜນົ  ຜູໂ້ດຍສານໄດຮ້ບັ     ຜູໂ້ດຍສານໄປຮອດ 

  ບາດເຈບັຫືຼເສັຽຊວີດິ     ຈດຸໝາຍບ່ໍທນັເວລາ 

 

 

 

ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍ                                    ລດົເມເກດີອປຸະຕ ິ

                                                      ເຫດຢູເ່ລ້ືອຍໆ 

 
 

 

 

ສາຍເຫດ ຜູຂ້ບັລດົບ່ໍມຄີວາມ           ລດົເມມສີະພາບ          ຫນົທາງມີ

ສະພາບ 

ລະມດັລະວງັຢາ່ງ         ທ່ີບ່ໍດ ີ              ທ່ີບ່ໍດ ີ

              ພຽງພໍ 

 

 

 



 45

    ລດົເກົ່ າແກໂ່ພດ     ບ່ໍມກີານບາໍລງຸຮກັສາ 

 

 

 

 

 

1.2 ການວເິຄາະຈດຸປະສງົ 

 

ການວເິຄາະຈດຸປະສງົ ແມນ່ໃຊໃ້ນ ການກາໍນດົສະພາບໃນອະນາຄດົທ່ີຈະເກດີຂືນ້ ຫຼງັຈາກມີ

ການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

 

1.2.1  ວທີິວເິຄາະຈດຸປະສງົ 

 

ຂ ັນ້ທ່ີ1:     ປ່ຽນສະພາບບນັຫາໃຫເ້ປັນສະພາບທ່ີຕອ້ງການແລະສາມາດປະຕິບດັ 

    ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງແທຈ້ງິ. 

 

ຂ ັນ້ທ່ີ2:     ກວດສອບຄວາມສາໍຄນັວາ່ສມົເຫດສມົຜນົແລະຄບົຖວ້ນຫືຼບ່ໍ ? 

    ຖາ້ບ່ໍສອດຄອ່ງ ແລະຖາ້ຈາໍເປັນໃຫເ້ຮັດດ ັງ່ນີ:້ 

 

 ແກໄ້ຂຂໍຄ້ວາມໃໝ ່

 

 ເພ່ີມເຕມີຈດຸປະສງົທ່ີຄດິວາ່ກຽ່ວຂອ້ງແລະຈາໍເປັນທ່ີຈະເຮັດໃຫບ້ນັລຈຸດຸປະ

ສງົຂາ້ງເທີງ 

 

 ຫຼຸaດ(ຕດັ)ຈດຸປະສງົທ່ີຄດິວາ່ບ່ໍຈາໍເປັນອອກ 
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ສະພາບຫນົທາງໄດ້

ຖກືປບັປງຸໃຫດ້ຂີືນ້ 

 

 

 

 

 

 

 

ຕວົຢາ່ງ  : ການວເິຄາະຈດຸປະສງົ (ດວ້ຍຕ ົນ້ໄມຈ້ດຸປະສງົ) 

 

 

 

ຜນົ  ຜູໂ້ດຍສານໄດຮ້ບັ     ຜູໂ້ດຍສານໄປຮອດ 

  ບາດເຈບັຫລດຸລງົ     ຈດຸໝາຍທນັເວລາ 

 

 

 

ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍ                            ຈາໍນວນອບຸດັຕເິຫດຂອງລດົເມ 

                                              ຫລດຸລງົຢາ່ງເຫັນໄດຊ້ດັ

ເຈນ 

 
 

 

 

ສາຍເຫດ ຜູຂ້ບັລດົມຄີວາມລະ                              

  ມດັລະວງັແລະມ ີ          ລດົເມມສີະພາບດ ີ

        ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 
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      ປ່ຽນລດົເກົ່ າແກ ່                   ມກີານກວກາແລະ 

ອອກໄປເປັນປະຈາໍ    ບํາລງຸຮກັສາຢູເ່ປັນປະຈາໍ 

 

 

 

 

 

 

1.3 ການວເິຄາະທາງເລືອກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ 

 

ການວເິຄາະທາງເລືອກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ແມນ່ວທີິການທ່ີໃຊເ້ພ່ືອ: 

 

 ກາໍນດົ /  ຊອກຫາທາງເລືອກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ 

 ຄດັເລືອກວທີິຫລືແນວທາງໃນການດາໍເນນີໂຄງການ 

 ຕດັສນິໃຈເລືອກວທີິຫືຼແນວທາງໃນການດາໍເນນີໂຄງການ 

 

1.3.1 ວທີິການວເິຄາະທາງເລືອກ 

 

ຂ ັນ້ທ່ີ1:   ເລືອກເອົາຈດຸປະສງົທ່ີບ່ໍຕອ້ງການດາໍເນນີງານອອກ 

ຂ ັນ້ທ່ີ2:    ຂຽນແນວທາງໃນການດາໍເນນີການທ່ີເປັນໄປໄດເ້ພ່ືອໃຫຈ້ດຸປະສງົໃນ

ແຕລ່ະຂໍບ້ນັລ ຸ

ຂ ັນ້ທ່ີ3:    ປະເມນີວາ່ທາງເລືອກໃດເໝາະສມົໂດຍອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆຄ:ື 

 

 ຊບັພະຍາກອນທ່ີມ ີ

 ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການບນັລຈຸດຸປະສງົ 

 ຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງການເມອືງ 

 ຄວາມສຽ່ງ 

 ກາໍນດົເວລາ 

 ອື່ ນໆ 
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1.4 ການວເິຄາະພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

 

ການວເິຄາະພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແມນ່ການວເິຄາະ ເພ່ືອກາໍນດົຄວາມຂດັແຍງ່ທາງດາ້ນແນວ

ທາງນະໂຍບາຍ/ລະບຽບການ,ຄວາມສນົໃຈ, ພາລະບດົບາດແລະໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ແລະຄວາມເຂັມ້

ແຂງ ຂອງ ພາກສວ່ນ/ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຫລືສະຖາບນັຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການ ແລະ ເພ່ຶອສກຶສາ

ລະອຽດບກຸຄນົ, ກູມ່ຄນົທ◌◌ີມ່ຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍໂຄງການ 

 

 ວທິ◌ກີານເຮັດ :  

 ຂຽນຊື່ ບນັດາບກຸຄນົແລະກຸມ່ຄນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 

 ຈດັກຸມ່/ ເຮັດເປັນກຸມ່  ( ຕວົຢາ່ງ : ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ, ຜູດ້າໍເນນີການ ) 

 ວໄິຈລງົເລິກ ( ຖາ້ຈາໍເປັນ ) 

 

ຫວົຂໍ ້ລະອຽດສາໍລບັການວໄິຈ 

 

 ຄນຸລກັສະນະຂອງກຸມ່ 

 ຄວາມສນົໃຈແລະສີ່ ງຈງູໃຈ 

 ຄວາມເຂັມ້ແຂງ(ທາ່ນແຮງ) ຂອງກູມ່ ( ສີ່ ງທ່ີມ ີ) 

 ຈດຸອອ່ນ ( ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ8 ຂອງກຸມ່ (ສີ່ ງທ່ີຂາດ) 

 ຈະດາໍເນນີງານແນວໃດກບັກູມ່ນ ັນ້ 

 

5.2  Á°-¦ñ¤-ì¸́-¡¾--¸¾¤-Á°--Â£¤-¡¾- (Project  Plannng Matrix, PPM) 
 

ແຜນສງັລວມ ຂອງໂຄງການ ແມນ່ການສງັລວມແຜນແຜນດາໍເນນີກາ່ນໂຄງການໂດຍຫຍໍລ້ງົ

ໃນເອກະສານແຜນ່ດຽວໂດຍມຂີໍຄ້ວາມຕ່ໍໄປນີ:້ 

 

 ເປັນຫຍງັຈີ່ງຕອ້ງມກີານດາໍເນນີໂຄງການນ ັນ້ ? 

 ແມນ່ຫຍງັເປັນຜນົສາໍເລັດທ່ີໂຄງການຕອ້ງການຈະບນັລ ຸ ? 

 ໂຄງການຈະບນັລຜຸນົສາໍເລັດທ່ີຕອ້ງການໄດຢ້າ່ງໃດ ? 

 ແມນ່ຫຍງັຄປືດັໃຈພາຍນອກທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການ? 
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 ຈະປະເມນີຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການໄດແ້ນວໃດ? 

 ຈະຫາຂໍມ້ນູແລະຫລກັຖານທ່ີນາໍມາປະເມນີຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການໄດຈ້າກໃສ? 

 ໂຄງການຈະໃຊງ້ບົປະມານໃນການດາໍເນນີການເທ່ົາໃດ? 

 

ຕວົຢາ່ງ :    ຮບູແບບ ຂອງ ຕາຕະລາງແຜນສງັລວມ ການວາງແຜນໂຄງການ 

      (Project  Plannng Matrix, PPM) ຈະໄດສ້ະເໜີຕ່ໍໄປນ◌◌ີ.້ 
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ອະທິບາຍຄາໍສບັທ່ີໃຊໃ້ນ PPM 

 

 

 ເປ້ົາໝາຍລວມໂຄງການ:  ແມນ່ລະດບັຄາດໝາຍຂອງໂຄງການທ່ີໄດຕ້ ັງ້ເປ້ົາ 

ໝາຍໄວເ້ພ່ຶອໃຫສ້າໍເລັດ ໃນໄລຍະຍາວ 

 

 ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ:  ແມນ່ສິ່ ງທ່ີໂຄງການມຄີວາມປະສງົທ່ີຈະເຮັດໃຫ ້

ສາໍເລັດ ໃນຊວ່ງໄລຍະສ ັນ້ ຫລືໃນຊວ່ງໄລຍະປະ 

ຕບິດັໂຄງການ 

 ຜນົຮບັ/ໝາກຜນົ:   ແມນ່ສິ່ ງທ່ີໂຄງການຕ ັງ້ຄາດໝາຍໄວເ້ພ່ຶອເຮັດໃຫ ້

ສາໍເລັດໃນການດາໍເນນີໜາ້ວຽກຫລືກດິຈະກາໍ 

 

 ໜາ້ວຽກ/ກດິຈະກາໍ:   ແມນ່ສິ່ ງທ່ີໂຄງການຈະຕອ້ງເຮັດເປັນຕ ົນ້ຕໍເພ່ຶອ 

ເຮັດໃຫມ້ຜີນົຮບັອອກມາ 

 

 ຕວົຊີບ້ອກຄວາມສາໍເລັດ:  ແມນ່ສິ່ ງທ່ີສາມາດວດັແທກໄດວ້າ່ຈດຸປະສງົຂອງໜາ້ 

ວຽກໂຄງການນ ັນ້ສາໍເລັດຜນົຄແືນວໃດ 

 

 ແຫລງ່ພິສດູຂໍມ້ນູ:   ແມນ່ສະຖານທີທ່ີສາມາດຊອກຫາຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນ 

ສາໍລບັການປະເມນີໂຄງການ 

 

 ສມົມດຸຖານ/ເງ ືອ້ນໄຂ :  ແມນ່ບນັດາປດັໃຈພາຍນອກ/ເງ ືອ້ນໄຂພາຍນອກ 

ໂຄງການທ່ີສາໍຄນັໃນການຈະເຮັດໃຫຈ້ດຸປະສງົທ່ີ 
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ຕ ັງ້ໄວໄ້ດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ 

 

 

 

 

 

5.2.1  ຄນຸປະໂຍດຂອງການວາງແຜນແບບແຜນສງັລວມການວາງແຜນໂຄງການ 

 

 ສະຫລບູສິ່ ງທີກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການໂດຍກງົໃຫຊ້ດັເຈນ 

 ເປັນພ້ືນຖານ ຂອງການວາງແຜນປະຕບິດັງານ 

 ໃຊເ້ປັນເຄອືງມ ືໃນການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ 

 

ຕວົຢາ່ງ :  ຕາຕະລາງ ສງັລວມການວາງແຜນ ຂອງ ໂຄງການສ ົ່ງເສມີການສກຶສາດາ້ນປ່າໄມ ້

     ທ່ີຈະໄດສ້ະເໜີຢູໃ່ນຕວົຢາ່ງການສກຶສາສະເພາະກລໍະນ ີ( Case Study) 
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5.3 ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ 

 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ ແມນ່ການປະເມນີຜນົກະທບົ ໃນການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໜາ້ວຽກແຕລ່ະດາ້ນ ຂອງໂຄງການ ຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ຊຶ່ ງກາໍນດົໄດຄ້ ື

 

 ຜນົກະທບົທ່ີຄາດຄະເນຈະໄດຮ້ບັເປັນທາງບວກ ຫລື ທາງລບົ 

 ແມນ່ໃຜທ່ີຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົນ ັນ້ຈາກໂຄງການ 

 ໂຄງການຈະມຜີນົກະທບົ ຕ່ໍມະນດຸ (ຄນົ)ຫລາຍປານໃດ 

 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ແມນ່ຈະໄດມ້ກີານປະເມນີໂດຍອງີຕາມເງ ືອ້ນຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ ້

: 

 

 ປະເພດຂອງ ການປະເມນີຜນົກະທບົ : 

 

 ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ແມນ່ ການປະເມນີຜນົກະທບົ ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິ 

 

 ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ 

ແມນ່ ຜນົກະທບົ ຕ່ໍ ສຂຸະພາບຂອງຄນົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 

 

 ຜນົກະທບົທາງດາ້ນ ສະພາບແວດລອ້ມ 

ແມນ່ຜນົກະທບົ ຕ່ໍ ພືດພນັ ແລະ ລະບບົນເິວດວທິະຍາ 

 

 ລະດບັ ຂອງການປະເມນີຜນົ : 
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 ລະດບັ ມະຫາພາກ( Macro Scale) 

ໂລກ, ປະເທດ, ແຫລງ່ນ ໍາ້ ??? 

 

 ລະດບັພາກພ້ືນ (Regional Scale) 

ອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ,້ ພາກກາງ ຂອງລາວ, ນ ໍາ້ງ ື່ມຕອນໃຕ/້ນ ໍາ້ງມືຕອນ

ເໜືອ ??? 
 

 ລະດບັທອ້ງຖິ່ນ/ຈນຸລະພາກ (Micro/Local Scale) 

ບາ້ນ, ຄອບຄວົ ??? 
 

 ຈາກການຮບັຮູ ້ໃນປະເພດແລະລະດບັ ຂອງຜນົກະທບົ ທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມແລວ້ ຍງັ

ຈະຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາວາ່  ຜນົກະທບົທາງດາ້ນ ສະພາບແວດລອ້ມ ມຄີແືນວໃດ: 
 

 ຜນົກະທບົນ ັນ້ ມຄີວາມຍນືຍງົຕ່ໍການນາໍໃຊ ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ຫລືບ່ໍ 

? 

 ຜນົກະທບົ ມອີນັຕະລາຍຕ່ໍສຂຸະພາບຂອງຄນົ, ວດັທະນະທາໍ, ມຜີນົຮາ້ຍຕ່ໍພຶດ

ພນັ ຫລື ຜນົກະທບົຕ່ໍ ລະບບົນເິວດວທິະຍາ 

 ຜນົກະທບົສອດຄອ່ງ ກບັລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງປະເທດ ,ພາກພ້ືນ ແລະ ສາ

ກນົ ອນືໆ? 

 ຜນົກະທບົນ ັນ້ ເປັນເຫດໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ  

(ເຊນ່  ການອບົພະຍບົ ທ່ີເກດີຂືນ້ ຢາ່ງບ່ໍຄາດຝນັ) ? 

 

ການປະເມນີຜນົກະທບົ ແບງ່ອອກເປັນຫລາຍປະເພດຄ:ື 

 

 ການປະເມນີຜນົກະທບົ ທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ  

(Enviromental Impact Assessment (EIA)) 

 ການກວດກາ ທາງດາ້ນ ສະພາບແວດລອ້ມ 

(Enviromental Audit) 

 ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ( Hazard and Risk Assessment) 

 ການປະເມນີສະພາບແວດລອ້ມ ໃນຂງົເຂດ ແລະ ຂະແໜງການ 

( Regional and Sectoral Enviroment Assesment) 
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 ຈາກບນັດາເຫດຜນົທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ສາມາດ ຊີແ້ຈງ້ໃຫເ້ຫັນວາ່ ທງັໝດົເງ ື່ອນໄຂນ ັນ້ ແມນ່ຈດັ

ເຂ້ົາໃນແຜນ ຄຸມ້ຄອງ ສະພາບແວດລອ້ມ ໂດຽມຂີະບວນການດ ັງ່ນີ ້: 

 

 

 

 

   

ຂະບວນການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

 

ການກາໍນດົຜນົກະທບົ  ກາໍນດົສິ່ ງທ່ີຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດການສກຶ

ສາ 

 

ການປະເມນີຜນົ

ໃນຂ ັນ້ຕ ົນ້ 

 ຂອບເຂດການສກຶສາ 

 ເຄື່ ອງໝາຍທ່ີສະແດງເຖງີຜນົກະທບົ 

 

ການປະເມນີ

ຜນົກະທບົ 

 ຄາດຄະເນ ທາ່ແຮງຜນົກະທບົ

 ການອອກແບບ/ວາງແຜນໂຄງການ 

 ການປະເມນີໂຄງການ 

 

 ແຜນການຄຸມ້ຄອງສະພາບ

ແວດລອ້ມ 

ການກະຈາຍຂໍມ້ນູຂາ່ວ

ສານສູສ່າທາລະນະຊນົ 

     ການຄຸມ້ຄອງປະເມນີຜນົ 

 

 

 ການປະເມນີ ຜນົກະທບົ ຂອງໂຄງການນີ ້ຈະຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາເຖງີເງ ື່ອນໄຂດ ັງ່ນີ ້: 
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 ພິຈາລະນາເຖງີວທີິການແກໄ້ຂ/ທາງອອກ , ແມນ່ການ ພິຈາລະນາວາ່ຖາ້ມຜີນົກະທບົ

ນີຈ້ະມວີທິ◌ໄີກໄ້ຂ/ທາງອອກຫລືບ່ໍ ( ເຊນ່ ການສມົທຽບ ຫວາ່ງ ຜນົຮບັ ແລະ ມນູຄາ່ 

ຂອງໂຄງການ) 

 ສມົທຽບເງ ື່ອນໄຂ ແມນ່ການ ພິຈາລະນາວາ່ ວທີິການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົທາງລບົ 

ແລະ ກາໍນດົແນວທາງແກໄ້ຂທ່ີດ ີ

 ການລາຍງານເຫດການຕາ່ງໆ 

 ການຕດິຕາມກວດກາແລະຄວບຄຸມ້ 

 

ປດັໃຈທ່ີ ສາໍຄນັໃນ ການປະເມນີ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສະພາບແວລອ້ມ ຂອງໂຄງການ 

ແມນ່: 

 

 ການຈະຈາ່ຍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໂດຍການເປີດເຜີຍ ໃຫ◌ແ້ກພ່າກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຊາບ 

ແລະ ຄວາມສາມາດເຂ້ົາ ຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານນ ັນ້ໄດທ້ກຸເວລາ 

 ການມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ໃນການຕດັສນີໃຈໂດຍການຫລດຸຜອ່ນ 

ຜນົກະທບົ ທີເປັນທາງລບົ ຂອງໂຄງການລງົ 

 

ຕວົຢາ່ງ : ການປະເມນີ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງ ໂຄງການ ກະສກິາໍປ່າໄມ ້ທ່ີ 

ເມອືງສງັທອງ (TMF) 
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ຕວົຢາ່ງ: ການປະເມນີ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງການກະສກິາໍປ່າ

ໄມ ້ທ່ີເມອືງສງັທອງ (TMF) 

 

ຊື່ ໂຄງການ : ໂຄງການກະສກິາໍປ່າໄມ ້

ຈດຸປະສງົ : ເພ່ຶອສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ... 

 

 

ມຜີນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແນວໃດ ? 

ມຜີນົກະທບົ ທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມແນວໃດ ? 

 

 

 ລະດບັຜນົກະທບົ ຜນົກະທບົດາ້ນເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົ

ຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ

ລະດບັຊາດ  

ລະດບັພາກພ້ືນ/ເຂດ  

ລະດບັທອ້ງຖິ່ນ  
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 ມວີທີິການແນວໃດເພ່ຶອຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການກະສກິາໍປ່າໄມ ້ໃນບາ້ນນາປໍ, ນາສາ, 

ໜອງບວົ ແລະ ຫວ້ຍຕ ົມ້ ? 

 ຈ ົງ່ສມົທຽບ ຜນົກະທບົດາ້ນດ ີແລະດາ້ນອອນ່ ຂອງ ວທີິການ ທີເລືອກຂືນ້ມາ? ທາ່ນມີ

ທາງເລືອກທີດແີນວໃດ? ( ໂຄງການນີ ້ມຜີນົປະໂຍດທາງດາ້ນການເງນີສງູ ຫລື ທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິສງູ ຫລືວາ່ທງັສອງຢາ່ງ?) 

 ແມນ່ ຫຍງັ ທ່ີ ພວກທາ່ນໄດເ້ຫັນ ຈາກການລງົໄປ ພາກສະໝາມ ກຽ່ວກບັໂຄງການນີ?້ 

 ທາ່ນຈະຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໂຄງການນີແ້ນວໃດ ເພ່ຶອຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ໃນອານາຄດົ? 

 

 

5.4 ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນ ງບົປະມານ, ພະນກັງານແລະ ອປຸະກອນຮບັໃຊ ້

 

           ງ◌ບົປະມານ ຂອງໂຄງການແມນ່ເປັນສວ່ນປະກອບສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນແຜນໂຄງການ ການ

ກະກຽມງບົປະມານຈະສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງິນະໂຍບາຍ ຂອງໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການນ ັນ້ໆ ນອກ

ຈາກນີ ້ ງບົປະມານທ່ີກະກຽມຢາ່ງເປັນລະບບົ ຈະໃຊເ້ປັນຫລກັການໃນການກວດສອບ ແລະຄຸມ້ຄອງ

ການດາໍເນນີໂຄງການ ໂດຍການປຽບທຽບສິ່ ງທ່ີເກດີຂືນ້ຕວົຈງິ ກບັແຜນການທ່ີວາງໄວ ້ ຕະລອດຊວ່ງ

ໄລຍະດາໍເນນີໂຄງການ 

 

 ການວາງແຜນງບົປະມານທ່ີດ ີ ຄກືານຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທ່ີຕອ້ງການໃຊ ້ ໃນການດາໍເນນີ

ໂຄງການໄວຢ້າ່ງເໝາະສມົ, ຊຶ່ ງໝາຍເຖງີ ບ່ໍຫລາຍຫລືບ່ໍນອ້ຍເກນີໄປ ທັງ້ນີໃ້ນໂຄງການທ່ີ ຈດັງບົປະ

ມານຫລາຍເກນີໄປຍອ່ມເຮັດໃຫເ້ກດີມກີານຟຸ່ມເຟືອໃນການໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ທາໍໃຫກ້ານເຮັດວຽກຂອງ

ຝາ່ຍບໍລິຫານໂຄງການຍອ່ນຍາງລງົ; ແຕໃ່ນທາໍນອງກງົກນັຂາ້ມ ຫາກຊບັພະຍາກອນຕາ່ງໆໄດຮ້ບັຈດັ

ໄວຢ້າ່ງຄອ່ນຂາ້ງຈາໍກດັບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການກໍ່ຍອ່ມເຮັດໃຫກ້ານເຮັດວຽກງານບ່ໍລາບລື້ນ,ບ່ໍສະ

ດວກ ແລະ ທີມງານບໍລິຫານໂຄງການຕອ້ງໃຊເ້ວລາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຫລາຍໃນການຊອກຫາ

ຄວາມສະໜບັສະໜນູຊບັພະຍາກອນທ່ີຕອ້ງການເພ່ີມເຕມີ, ຊຶ່ ງໃນບາງຄ ັງ້ຫາກຫາບ່ໍໄດອ້າດສ ົ່ງຜນົເສັຽ

ໃຫແ້ກເ່ປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການລ ົມ້ເຫລວຢາ່ງຄດິບ່ໍເຖງິ 

 

 ງບົປະມານຈະຫລາຍຫລືນອ້ຍນ ັນ້ມນັຈະຕອ້ງໄດປ້່ຽນແປງໄປຕາມຜນົປະໂຫຍດທີຕອ້ງ

ການທາງ ດາ້ນ ຄນຸນະພາບ ແລະເວລາ ; ການກາໍນດົງບົປະມານໂດຽທົ່ວໄປ ຈະໄດມ້າຈາກການປະ

ເມນີລາຄາ ຊຶ່ ງໃນແຕລ່ະກດິຈະການຫລື ທລຸະກດິ ຍອ່ມມແີນວທາງໃນການປະເມນີລາຄາສະເພາະຕວົ

ຢູ ່ຍກົຕວົຢາ່ງ ໃນໂຄງການ ຟ້ືນຟປູາ່ໄມ ້ພາຍຫລງັທ່ີໄດມ້ກີານປະເມນີລາຄາ ແຕລ່ະໜາ້ວຽກລະອຽດ
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ແລວ້ ຈຶ່ງຮູໄ້ດວ້າ່ ການປກູສາ້ງສວ່ນປ່າໃນປີນີ ້ຕອ້ງການງບົປະມານເທ່ົາໃດ? ສະນ ັນ້ ການປະເມນີລາ

ຄາ ຂອງ ກດິຈະການຕາ່ງ ໆ ອາດຈະເຮັດໄດດ້ວ້ຍເຈົາ້ຂອງກດິຈະການເອງຫລື ຈະຈາ້ງຜູຊ້ຽ່ວຊານ 

(ທ່ີປຶກສາ) ໃນດາ້ນກດິຈະການນ ັນ້ມາເຮັດໃຫກ້ໍ່ໄດ.້ ໃນການປະເມນີງບົປະມານນີ ້ ນອກຈາກຈະຄດິ

ໄລລ່າຄາ ແຕລ່ະໜາ້ວຽກ/ກດິຈະກາໍແລວ້ ພວກເຮົາຕອ້ງໄດຄ້າໍນງຶເຖງີ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອນືໆອກີ ທ່ີ ອາດ

ຈະເກດີຂືນ້ໃນຊວ່ງໄລຍະປະຕບິດັໂຄງການ. 

 

 

 

 

 ຂະບວນການ ຂອງການກາໍນດົງບົປະມານ ມ ີ2 ວທີິ ຄ ື: 

 

  ¡.  ¡¾--¡¿--ö©-¤ö®-¯½-´¾- ¥¾¡Àêò¤-ìö¤-ì÷È´ (Top-Down Budgeting) 

 

  ¢.  ¡¾--¡¿--ö©-¤ö®-¯½-´¾- ¥¾¡-ì÷É́-¢œ--Àê…¤ ( Bottom -Up 

Budgeting) 
 

 ການກາໍນດົງບົປະມານ ຈາກເທ່ິງລງົລຸມ້ (TopDown Budgeting) ແມນ່ການກາໍນດົງບົປະມານ 

ຈາກຜູບໍ້ລິຫານລະດບັສງູ ແລະ ກາງ ຊຶ່ ງເປັນຜູ ້ ລິເລີ້ມໂຄງການຈະເປັນຜູກ້າໍນດົຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍລວມເຖງິ

ຊບັພະຍາກອນຕາ່ງໆທ່ີຕອ້ງການໃຫກ້ບັໂຄງການ ໂດຍອາສຍັຂໍໄ້ດ◌ປ້ຽບດາ້ນປະສບົປະການ ຂອງຜູບໍ້

ລິຫານ ໃນວຽກງານນ ັນ້ໆ ຊຶ່ ງມຜີນົດ ີດ ັງ່ນີ ້ 

 

 ໄດຕ້ວົເລກງບົປະມານທ່ີຂອ້ນຂາ້ງໃກຄ້ຽງກບັຄວາມຈງິໃນພາບລວມໂດຍອາດຈະ

ຜິດບາງລາຍການປີກຍອ່ຍ ຊຶ່ ງຖວືາ່ຍອມຮບັໄດ ້

 ຈດັສນັງບົປະມານຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ ສາໍລ◌ບັທກຸໂຄງການໄດຢ້າ່ງເໝາະສມົ 

ແລະ ການວາງແຜນງບົປະມານໄດງ້າ່ຍຂືນ້ 

 ປະສບົການໃນການບໍລິຫານສາມາດກາໍນດົວຽກງານສາໍຄນັໃນໂຄງການໄດຢ້າ່ງຄບົ

ຖວ້ນ ເຖງິວາ່ວຽກງານນ ັນ້ຈະໃຊງ້ບົປະມານບ່ໍຫລາຍ 

 

 ຈາກຂໍດ້ ີ ທ່ີກາ◌ວ່ມາຈິ່ງເຮັດໃຫ ້ ອງົການຈດັຕ ັງ້ ສວ່ນຫລາຍນຍິມົໃຊ ້ ວທີິການກາໍນດົງບົປະ

ມານ ແບບຈາກເທິງລງົລຸມ້ (TopDown Budgeting) ຫລາຍກວາ່ ການກາໍນດົງບົປະມານ ຈາກລຸມ້

ຂຶນ້ເທ່ິງ 



 60

 ( BottomUp Budgeting) , ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດ ດ ັງ່ນີ ້ 

 

 ການກາໍນດົງບົປະມານ ຈາກລຸມ້ຂືນ້ເທິງ ( BottomUp Budgeting) ແມນ່ວທີິການ ທີຝາ່ຍບໍລິ

ຫານຜູລ້ິເລີ້ມໂຄງການຈະປຶກສາ ກບັຜູທີ້ຄດິວາ່ຈະເປັນຜູຮ້ວ່ມທີມບໍລິຫານໂຄງການ ໂດຍຂໍມ້ນູຊບັພະ

ຍາກອນທ່ີຕອ້ງການໂດຍເລ້ີມຈາກໂຄງສາ້ງລາຍການ ວຽກງານຂອງໂຄງການ ແລະຜູຮ້ບັຜິດຊອບແຕ່

ລະກຸມ່ວຽກງານສະເໜີລາຍການຊບັພະຍາກອນທ່ີຕອ້ງການ ລວມເຖງິເວລາທ່ີຕອ້ງການດວ້ຍ ຝາ່ຍບໍລິ

ຫານຈະລວບລວມຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວຊຶ່ ງບາງຄ ັງ້ຈະມກີານປບັປງຸໃຫເ້ໝາະສມົ ໂດຍຜູບໍ້ລິຫານກບັຜູສ້ະໜອງ 

ງບົປະມານ ສํາເລັດແລວ້ຈຶ່ງມກີານສະຫລບຸພອ້ມກບັ ບວກຄາ່ດາໍເນນີການເພ່ຶອເປັນການສາໍຮອງ ແລະ 

ອື່ ນໆ ເພ່ຶອກາໍນດົເປັນງບົປະມານທ່ີສມົບນູຕ່ໍໄປ.  

 

  

 ໃນການກາໍນດົງບົປະມານ ຈາກລຸມ່ຂືນ້ເທິງ ( ButtomUp Budgeting) ມຜີນົດ ີ

ແລະຜນົເສັຽດ ັງ່ນີ ້: 

 

 ຂໍດ້ ີ 

 ໄດຂ້ໍມ້ນູລາຍລະອຽດຂອ້ນຂາ້ງດໃີນວຽກງານທ່ີຈະຕອ້ງເຮັດໃນໂຄງການ 

 ສ ົ່ງເສມີໃຫເ້ກດີຄວາມຮວ່ມມຮືວ່ມໃຈໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ 

 ເປັນການເຝິກຜູບໍ້ລິຫານມໃືໝໃ່ຫຮ້ຽນຮູເ້ຖງີວທີິການຂືນ້ງບົປະມານ 

 

 ຂໍເ້ສັຽ 

 

 ວຽກງານທ່ີສາໍຄນັບາງຢາ່ງຊຶ່ ງໃຊງ້ບົປະມານໜອ້ຍອາດຈະຖກືເບິ່ ງຂາ້ມ 

 ມແີນວໂນມ້ທ່ີຄນົປະຕບິດັວຽກງານມກັຈະຂໍງບົປະມານຫລາຍໄວກ້ອ່ນ ເພ່ຶອການຕ່ໍ

ລອງລດຸລງົຂອງຜູບໍ້ລິຫານ 

 ອາດຈະເກດີຄວາມບ່ໍຍດຸຕທິາໍໃນກລໍະນຜີູຮ້ບັຜິດຊອບໜວ່ຽງານແຕລ່ະໜວ່ຽອາດມີ

ຄວາມສາມາດໃນການຂໍຄວາມສະໜບັສະໜນູບ່ໍເທ່ົາກນັ ເຊນ່ ຄນົທ່ີຊວນເຊື່ ອໄດ້

ດກີວາ່ ມກັຈະຂໍງບົປະມານໄດຫ້ລາຍກວາ່ຄນົທ່ີຕງົໄປຕງົມາ ແຕນ່າໍສະເໜີບ່ໍເກງ່, 

ບ່ໍເປັນ ເປັນຕ ົນ້ 
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 ໃນການກາໍນດົງບົປະມານທງັ 2 ວທີິ ຕອນຕ ົນ້ມກັຈະເຮັດໃນຂ ັນ້ຕອນເລ້ີມຕ ົນ້ໂຄງການ ໂດຍ

ຝາ່ຍບໍລິຫານ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ , ສະນ ັນ້ ດທ່ີີສດຸແລະຫາກເປັນໄປໄດຄ້ວນໃຫຜູ້ທ່ີ້ຈະມາເປັນຜູຈ້ດັ

ການໂຄງການ ມ◌ສີວ່ນຮວ່ມໃນການ ຂືນ້ແຜນງບົປະມານ ຫລືຢາ່ງນອ້ຍກໍ່ຮບັຮູ ້ແລະ ສະເໜີແນະຈະ

ເປັນຜນົດໃີຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

 

  

ຕວົຢາ່ງ ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ງບົປະມານຄ ືດ ັງ່ໄດສ້ະເໜີ ມາກອ່ນແລວ້ ໃນ ຕວົຢາ່ງ ການຂຽນ

ຮາ່ງສະເໜີໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ໜາ້ 32. 

 

 

 

 

 6. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

 

6.1 ແຜນດາໍເນນີງານ (Plan of Operation) 

  

 ແຜນດາໍເນນີງານໂຄງການ ແມນ່ການສາ້ງແຜນງານລະອຽດ ໂດຍອງີຕາມຕະລາງສງັລວມ

ແຜນການໂຄງການ (PPM). ການສາ້ງຕາຕະລາງແຜນການລະອຽດເພ່ືອການດາໍເນນີວຽກງານນີ ້ແມນ່

ຈະສາ້ງພາຍຫລງັທີໂຄງການໄດຮ້ບັການອະນມຸດັແລວ້ ແລະ ຈະເລີ້ມຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

  

 ແຜນດາໍເນນີງານໂຄງການ ແມນ່ປະກອບດວ້ຍ ສວ່ນຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

1. ພາກສວ່ນເນືອ້ໃນ(ບາງຄ ັງ້ກໍ່ ບ່ໍຈາໍເປັນ) 

ແມນ່ ການອະທິບາຍຂໍມ້ນູໃນການດາໍເນນີການສາ້ງແຜນການດາໍເນນີງານ/ບອ່ນອງີ

ຂອງແຜນ 

 

2. ພາກສວ່ນຕາຕະລາງ 
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ແມນ່ການຈດັວາງແຜນການໃນດາ້ນ ຜນົຮບັ ໜາ້ວຽກ ວຽກຍອ່ຍ ເປ້ົາໝາຍ ເວລາ 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ບກຸຄະລະກອນທ່ີຕອ້ງການ ມນູຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ

ຕາ່ງໆ 

 

3. ພາກສວ່ນເອກະສານຄດັຕດິ 

ແມນ່ເອະສານທ່ີຈາໍເປັນເຊ່ັນ  ຕ ົນ້ໄມບ້ນັຫາ, ຕ ົນ້ໄມ ້ຈດຸປະສງົ, PPM, ໂຄງຮາ່ງ

ການຈດັຕ ັງ້ ຂອງໂຄງການ ແລະ ອື່ ນໆ 

 

ຕວົຢາ່ງ :     ແຜນດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການສ ົ່ງເສມີການສກຶສາດາ້ນປ່າໄມ ້

        ທ່ີຈະໄດສ້ະເໜີຢູໃ່ນຕວົຢາ່ງການສກຶສາສະເພາະກລໍະນ ີ( Case Study) 
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6.2 ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ 

 

ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຄ ືການຈດັຄວາມສາໍພນັ ລະຫວາ່ງ ຄນົກບັວຽກງານ ເພ່ຶອໃຫເ້ກດີປະສດິ

ທິພາບ ແລະ ຄວາມປະຍດັໃນການເຮັດວຽກງານໃຫສ້າໍເລັດລລຸວ່ງຕາມວດັຖປຸະສງົ ຂອງໂຄງການ.  

ການບໍລິຫານໂຄງການຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດຫລາຍນອ້ຍ ຍອ່ມມປີດັໃຈຫລາຍຢາ່ງ ປດັໃຈທ່ີສາໍ

ຄນັປະການໜ່ຶງຄ ືການບໍລິຫານບກຸຄນົ ຫລືທີມງານ ຂອງໂຄງການຊຶ່ ງຈະທາໍໄດງ້າ່ຍແລະດຂີືນ້ຍອ່ມມີ

ຜນົຈາກການຈດັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ທ່ີດ ີ

 

ຫລກັການທົ່ວໄປທ່ີໃຊໃ້ນການຈດັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ ມຂີ ັນ້ຕອນເປັນໄປຕາມແຜນວາດ ລຸມ້ນີ,້ 

ຊຶ່ ງໂດຍປກົກະຕແິລວ້ຜູຈ້ດັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ ຈະພະຍາຍາມລດົຜູບໍ້ລິຫານລງົໃຫເ້ຫລືອໜອ້ຍເທ່ົາທີ

ຈາໍເປັນທງັ ນີກ້ໍ່ ເພ່ຶອລດົຄວາມຂດັແຍງ້ໃນການສ ັງ່ວຽກງານ. 

 

  

1. ອອກແບບໂຄງຮາ່ງການບໍລິຫານ 
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2. ກະຈາ່ຍອາໍນາດຂອງ ໂຄງຮາ່ງບໍລິຫານຂໍ ້1 

 

 

 

3. ກາໍນດົຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງການທາໍງານ 

      ທງັລະດບັໜວ່ຽງານແລະບກຸຄນົ 

 

 

 

4. ກາໍນດົການສື່ ສານພາຍໃນທ່ີເໝາະສມົ 

 

 

ແຜນວາດ :       ຂ ັນ້ຕອນການຈດັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ 

 ໃນການອອກແບບໂຄງຮາ່ງ ແລະ ກະຈາ່ຍອາໍນາດໃນ ການຈດັຕ ັງ້ ນ ັນ້ມຮີບູແບບທ່ີ ນຍິມົຈດັ

ມຢີູ ່4 ແບບ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ 

 

1.2.1 ຈດັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຕາມໜາ້ທ່ີການທາໍງານ 

1.2.2 ຈດັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຕາມຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງວຽກງານ 

1.2.3 ຈດັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ ຕາມສາຍວຽກງານຫລກັ ແລະວຽກງານສາໍຮອງ 

1.2.4 ຈດັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ແບບປະສານ 

 

ພາຍຫລງັ ທ່ີ ໄດກ້າໍນດົໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ແລວ້ ຈະຕອ້ງໄດຄ້າໍນງຶເຖງິ ການກາໍນດົບກຸຄະ

ລະກອນ ເຂ້ົາໃນແຕລ່ະໜາ້ວຽກ ຊຶ່ ງໃນນີ ້ຈະຕອ້ງກາໍນດົພາລະບດົບາດ, ສດິແລະໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດ

ຊອບ ຂອງແຕລ່ະຄນົ, ແຕລ່ະໜວ່ຍງານ ພອ້ມທງັກາໍນດົ ແບບແຜນໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ລະບບົ

ການລາຍງານ ແລະ ການປະເມນີຜນົອກີດວ້ຍ. ບນັຫານີ ້ຈະຕອ້ງ ແມນ່ຜູບໍ້ລິຫານລະດບັສງູ ເປັນຜູ້

ກາໍນດົອອກມາ ແລວ້ສະເໜີຜາ່ນໃນທີມງານເພ່ຶອຮບັຮອງ ໂດຍບນົເງ ືອ້ນໄຂ ທ່ີວາ່  “ Put the right 

man in to the right job at the right time”  ໝາຍເຖງີການຊອກຫາຄນົ ແລະ ຄດັເລືອກຄນົທ່ີເໝາະ

ສມົ ກບັວຽກງານຊບັຊອ້ນໃສຕ່ ໍາ່ແໜງ່ທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ໃນເວລາທ່ີເໝາະສມົເພ່ຶອປະຕບິດັໜາ້ທີໃຫ້

ເກດີປະສດິຕພິາບສງູສດຸຕ່ໍອງົການຈດັຕ ັງ້. 
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ການຈດັຄນົເຂ້ົາເຮັດວຽກງານຈະກຽ່ວກບັ ບນັຫາດ ັງ່ນີ ້: 

 

 ການວາງແຜນກາໍລງັຄນົ (ການຊອກແລະຄ ົນ້ຫາຄນົ) 

 ການຄດັເລືອກ 

 ການແນະນາໍເບືອ້ງຕ ົນ້ 

 ການເຝິກອບົຮມົ 

 ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານ 

 ການຍກົຍາ້ຍ, ການເລ້ືອນຕ ໍາ່ແໜງ່, ການລດຸຕ ໍາ່ແໜງ່ 

ການພ ົນ້ຈາກວຽກງານ ( ການບາໍເນັດ, ບາໍນານ) 

 

 

 

 

 

ຂະບວນການ ຈດັຄນົເຂ້ົາເຮັດວຽກ 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

        

ຊອກຫາຄນົ 

ມອບໝາຍວຽກ 

- ປະກາດແຈງ້ການປະກອບດວ້ຍມາດ

   ຖານເງ ືອ້ນໄຂ  

- ສํາພາດ/ທດົສອບ

- ປະກາດແຈງ້ການປະກອບດວ້ຍມາດ

   ຖານເງ ືອ້ນໄຂ  

- ສํາພາດ/ທດົສອບ

- ມອບໝາຍວຽກໃຫເ້ຮັດຕາມເງ ືອ້ນ

   ໄຂທ່ີໃຫໄ້ປ 
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7. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ 

 

7.1  ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ   

 

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ ແມນ່ຫຍງັ ? 

 

  ການຕດິຕາມ ແມນ່ ຂະບວນການກວດສອບຫລືສກຶສາ,ສງັເກດການ ແລະ ບນັທຶກການເຄື່ ອນ

ໄຫວ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ ຂອງການນາໍໃຊບ້ນັດາປດັໃຈນາໍເຂ້ົາ (input), ຂະບວນການ (Process) 

ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ (Output) ໂດຍການຕດິຕາມຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງຕະລອດຊວ່ງເວລາດາໍ

ເນນີໂຄງການ. 
 

 ການປະເມນີຜນົ ແມນ່ ຂະບວນຮວບຮວມ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັປດັໃຈນາໍເຂ້ົາ(Input), 

ຂະບວນ ການ (Process) ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ (Output) ເພ່ຶອນາໍມາໃຊປ້ຽບທຽບກບັມາດຖານຫືຼສງິທ່ີ

ກາໍນດົໄວວ້າ່ເປັນໄປຢາ່ງມປີະສທິິຜນົ ຫືຼ ປະສດິຕພິາບຫລືບໍ? ພຽງໃດ?ໂດຍອງີຕາມມາດຖານວດັຖປຸະ

ສງົເປ້ົາຫມາຍ ເວລາ ງບົປະມານທ່ີກາໍນດົໄວ.້ 

 

 ເອອືອາໍນວຍຄວາມສະ

ດວກ 

- ທ່ີພກັພາອາສຍັ, ຄອ່ຍໃຫກ້ານຊວ່ຍ

ເຫລືອ 

- ສິ່ ງຮອງຮບັ ພາຫລງັ ກນິເບັຽ້ບາໍນານ
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7.1.1   ປະເພດ ຂອງ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 

ຕາມທ່ີໄດສ້ະເໜີມາກອ່ນແລວ້ ວງົຈອນການບໍລິຫານໂຄງການ ແມນ່ ຜາ່ນ 3 ຂ ັນ້

ຕອນ ຄ ືຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນໂຄງການ, ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີໂຄງການ ແລະຂ ັນ້ຕອນການ

ຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົໂຄງການ. ສະນ ັນ້ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ຂອງໂຄງການ ຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ. 
 

 ການປະເມນີກອ່ນການດາໍເນນີງານໂຄງການ 

 Pre-evaluation 

 ການປະເມນີຊວ່ງໄລຍະກາໍລງັດາໍເນນີໂຄງການ 

 On-going evaluation 

 ການປະເມນີເມ ື່ອສາໍເລັດສີນ້ສດຸໂຄງການ 

 End-of project evaluation 

 ການປະເມນີຫລງັສາໍເລັດສີນ້ສດຸໂຄງການ 

        Post-project evaluation 

ການປະເມນີຜນົ ກອ່ນການດາໍເນນີໂຄງການ ເປັນການປະເມນີຜນົທ່ີເຮັດຂືນ້ເພ່ຶອປະເມນີສະຖານ

ນະການແລະຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການກອ່ນທ່ີຈະເລີ້ມຕ ົນ້ດາໍເນນີໂຄງການ, ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງເຮັດການ

ປະເມນີທາງເລືອກຕາ່ງໆວາ່ທາງເລືອກໃດທ່ີດທ່ີີສດຸ ທ່ີຈະຄວນນາໍເອົາໄປດາໍເດນີງານ, ວທີິໜ່ຶງທີນຍິມົ

ນາໍມາໃຊປ້ະເມນີຜນົກອ່ນເລີມໂຄງການແມນ່ການວເິຄາະຫາຜນົຕອບແທນທ່ີໄດທ້ຽບກບັຕ ົນ້ທຶນທ່ີລງົໄປ 

(Benefit-cost ratio)  ຫືຼ ມນູຄາ່ສດຸທິປດັຈບຸນັ (Net Present Value) 

 

ການປະເມນີຜນົຊວ່ງໄລຍະດາໍເນນີໂຄງການ  ເປັນການປະເມນີທ່ີເຮັດຂືນ້ໃນຊວ່ງກາໍລງັດາໍເນນີ

ໂຄງການຢູເ່ພ່ຶອປະເມນີຜນົຄວາມຄບືໜາ້ ແລະຄ ົນ້ຫາຈດຸອອ່ນເພ່ຶອນາໍມາສູກ່ານແກໄ້ຂບນັຫາແລະຂໍ້

ຜິດພາດທ່ີເກດີຂືນ້ທນັທີທນັການ. ການປະເມນີໃນໄລຍະນີອ້າດຈະເອີນ້ໄດອ້ກີຢງ່ໜ່ຶງວາ່ ແມນ່ການປະ

ເມນີຜນົການປະຕບິດັງານ ( Implementation evaluation). 

 

ການປະເມນີຜນົເມ ື່ອສາໍເລັດໂຄງການ ເປັນການປະເມນີເພ່ຶອວດັແທກປະສດິທິຜນົສາໍເລັດຂອງ

ໂຄງການໂດຍການວດັແທກຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການວາ່ເປັນໄປຕາມຈດຸປະສງົທ່ີກາໍນດົໄວ ້ ຫືຼ ບ່ໍ 

(Effectiveness) ແລະການໃຊຊ້ບັ ພະຍາກອນນອ້ຍຫລາຍປານໃດ (Efficiency) ນອກຈາກນີກ້ານ

ປະເມນີຜນົສາໍເລັດນີຍ້ງັສກຶສາກຽ່ວກບັຜນົຕາມມາ ແລະຜນົກະທບົເບືອ້ງຕ ົນ້ທ່ີເກດີຂືນ້ຈາກໂຄງການ, 
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ຊຶ່ ງຈະນາໍໄປສູກ່ານປບັປງຸແກໄ້ຂໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະໃຫເ້ປັນໄປຕາມຈດຸປະສງົ

ຂອງໂຄງການຕ່ໍໄປ. 

 

  ການປະເມນີຜນົຫລງັສາໍເລັດໂຄງການ ເປັນການປະເມນີລວມໃນຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ ໂດຍສະຫລບຸ 

ເຖງີສະພາບຄວາມສາໍເລັດ ຫືຼ ລມົເຫລວ່ ຂອງໂຄງການ, ຜນົທ່ີຈະເກດີຂືນ້ຕາມມາຕະລອດຈນົຜນົກະ

ທບົທ່ີຈະເກດີຂືນ້ໃນໄລຍະຍາວ ເພ່ືອນາໍມາໃຫຜູ້ບໍ້ລຫິານໂຄງການ ແລະຜູທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງໃຊເ້ປັນຂໍມ້ນູໃນ

ການຕດັສນີໃຈວາ່ໂຄງການນ ັນ້ຄວນດາໍເນນີການຕ່ໍໄປ ຫລື ຢດຸຕ.ິ 

 

7.2   ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົ  

 

ກອ່ນຈະປະເມນີຜນົໂຄງການ ຜູທ່ີ້ຈະໄປປະເມນີຜນົຕອ້ງໄດຮ້ບັຮູ ້ແລະ ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ຕ່ໍຂ ັນ້

ຕອນການປະເມນີ ໂຄງການຢາ່ງລະອຽດ, ຊຶ່ ງໂດຍທົ່ວໄປການປະເມນີຜນົໂຄງການ ປະກອບມ ີ ຂ ັນ້

ຕອນ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ 

 

 ທບົທວນຄນືເອກະສານ ການວາງແຜນໂຄງການ 

 ກາໍນດົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີຕອ້ງການ ແລະການກະຈາຍຂໍມ້ນູ 

 ເກບັກາໍ ແລະບນັທຶກຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນ 

 ວເິຄາະ ແລະບນັທຶກຂໍມ້ນູ 

 ນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູໃນການຊີນ້າໍໂຄງການ 

 ນາໍໃຊຂ້ໍ ້ໍມນູໃນການສາ້ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການ 

 

ການທບົທວນເອກະສານ ການວາງແຜນ ຂອງໂຄງການ ທບົທວນເອກະສານການວາງແຜນ

ໂຄງການ (ຕາຕະລາງສງັລວມແຜນໂຄງການ (PPM), ແຜນກາໍເນນີງານ ຈະຕອ້ງບນັຈເຸນືອ້ໃນທ່ີລະ

ອຽດ ແລະພຽງພໍເພ່ຶອທ່ີຈະສະແດງວາ່ ມຜີນົຮບັອນັໃດແດທ່ີ່ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດໃຫປ້ະກດົຜນົອອກມາ, ມີ

ໜາ້ວຽກອນັໃດແດທ່ີ່ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ, ມປີດັໃຈນາໍເຂ້ົາອນັໃດແດ ່ ທີຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊ ້  ແລະ ປດັໃຈ

ພາຍນອກອນັໃດແດ ່ ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງໃຫເ້ປັນຮາ່ງແລະອງີໃສໄ່ດ ້ ເພ່ຶອທງັໝດົຈະສາມາດບນັລໄຸດຈ້ດຸ

ປະສງົໂຄງການ. 

 

ການກາໍນດົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີຕອ້ງການ ແລະ ກະຈາຍຂໍມ້ນູ  ຕອ້ງໄດມ້ກີານກາໍນດົບນັດາຈດຸ

ຕາ່ງໆຕ່ໍໄປນີ ້ຢາ່ງຈະແຈງ້: 
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 ໃຜ (ກຽ່ວກບັ ພະນກັງານທ່ີບນັຈເຸຂ້ົາເຮັດວຽກໃນໂຄງການ. 

 ແມນ່ຫຍງັ (ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຫຍງັ?) 

 ເວລາໃດ 

 ຍອ້ນຫຍງັ? (ເພ່ືອຈດຸປະສງົຫຍງັ) 

 

ການເກບັກາໍ ແລະ ບນັທຶກຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນ  ມວີທີິການໃດແດທ່ີ່ເໝາະສມົສາໍລບັການເກບັກາໍຂໍ້

ມນູ ແລະຖາ້ຈາໍເປັນຄວນຈະສາ້ງເປັນເອກະສານໄວບ່ໍ້?ມນັມວີທີິການເກບັຂໍທ້ນູໃດແດທ່ີ່ເປັນແບບງາ່ຍໆ

ແລະບ່ໍໄດລ້ງົທຶນຫລາຍ ແຕສ່າມາດສະໜອງຂໍມ້ນູທ່ີຊດັເຈນ ໃນການຈະຊີນ້າໍໂຄງການ? ມນັມເີອກະ

ສານໃດແດທ່ີ່ມຢີູ ່ທ່ີສາມາດຈະອາ້ງອງີໄດ?້ 

 

ການວເິຄາະ ແລະ ການບນັທຶກຂໍມ້ນູ ແມນ່ ການນາໍ ຂໍມ້ນູທ່ີເກບັມາໄດນ້ ັນ້ຕອ້ງໄດຖ້ກືນາໍມາ

ປະເມນີ ແລະ ຖາ້ຈາໍເປັນກໍ່ສາ້ງເປັນບດົລາຍງານໄວ.້ ສາໍລບັຈດຸປະສງົການສາ້ງເປັນບດົລາຍງານມນັ

ຈະເປັນການງາ່ຍກວາ່ຖາ້ພວກເຮົາໃຊຕ້າຕະລາງຈາກແຜນການດາໍເນນີງານໂຄງການ. 

 

ການນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູໃນການຊີນ້າໍໂຄງການ ແມນ່ ການນາໍເອົາບດົລາຍງານການຄູມ້ຄອງບໍລິຫານ

ໂຄງການ ກຽ່ວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການໃຫແ້ກຜູ່ໃ້ຫທຶ້ນຫລື ຜູສ້ະນບັສະໜນູດາ້ນການເງນີ 

ແລະ ໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ີນ້າໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

 

ນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູໃນການສາ້ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການ ແມນ່ ການສງັລວມ ບນັດາ ຜນົ

ໄດຮ້ບັ ໃນການດາໍເນນີໂຄງການ ໃນຊວ່ງຜາ່ນມາເຖງີປະຈບຸນັ ເຊນ່ : 

 

 ໜາ້ວຽກແມນ່ຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົໄວແ້ລະ ນາໍໄປສູກ່ານສາ້ງຜນົໄດ ້

ຮບັຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ ້

 ຜນົຮບັທ່ີອອກມາໃນຊວ່ງກາງຂອງໂຄງການຈະເປັນບອ່ນອງີໃນການດາໍເນນີໂຄງການ

ໄລຍະຕ່ໍໄປໄດບ່ໍ້? 

 ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນທີຕອ້ງໄດດ້ດັແກແ້ຜນການບ່ໍ? 

 ມນັຈະຕອ້ງໄດເ້ພ້ີມເຕມີຫລື ແກໄ້ຂຈດຸໃດນຶ່ງໃນໂຄງການບ່ໍ ? 

 

7.3 ເຄື່ ອງມ ືໃນການ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ 
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ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ ແມນ່ການລວບລວມຂໍມ້ນູຈາກແຫລງ່ຕາ່ງໆ 

ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ຟງັການລາຍງານ ຂອງຜູຮ້ບັຜິດຊອບກດິຈະກາໍ ແລະ ໜາ້ວຽກຕາ່ງ ໆ ໃນ

ໂຄງການ ເຊນ່ : ຂໍມ້ນູຈາກເອກະສານ ແລະ ຂໍມ້ນູຈາກສະໜາມ ໂດຍສະເພາະການລວບລວມຂໍມ້ນູ

ສະໜາມ ຊຶ່ ງເຮັດໄດໂ້ດຍອາສຍັເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆ ເຂ້ົາຊວ່ຍເຊນ່: 

 

 ການສງັເກດ ການ 

 ການສາໍພາດ 

 ການໃຊແ້ບບທດົສອບ  

 ການໃຊແ້ບບຟອມສອບຖາມ  

 ການຈດັກອງປະຊຸມຮບັຟງັການລາຍງານຈາກຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານນ ັນ້ ແລະ  

 ອື່ ນໆ.. 

 

ການສງັເກດການ ແມນ່ ເປັນການລວບລວມຂໍມ້ນູໂດຍອາສຍັການປະສານສາໍພດັຂອງຜູ້

ສງັເກດການ ໂດຍການພິຈາລະນາຕາມສະພາບການ ຫລືປະກດົການທ່ີເປັນຢູ ່ ເຊນ່ ການເຮັດກດິຈະ

ກາໍເປັນກຸມ່, ໜວ່ຍຊຶ່ ງອາດຈະສງັເກດເຫັນລກັສະນະນໃິສແລະພຶດຕກິາໍຂອງບກຸຄນົໃນກຸມ່, ໜວ່ຍ ທ່ີມ ີ

ລກັສະນະແຕກຕາ່ງກນັ ຄບືາງຄນົກະຕລືືລ ົນ້ ເສັຽສະລະເພ່ຶອໃຫວ້ຽກງານສາໍເລັດ ບາງຄນົເຮັດ ແປະໆ

ບາງໆ ຫລືບາງຄນົເສຍີເມຍີ ບ່ໍເຮັດຫຍງັເລີຍ ແລະ ອື່ ນໆ.. ການສງັເກດນີສ້າມາດ ເຮັດໄດ ້ຫລາຍວິ

ທີ ເຊນ່ : 

 

ກ. ສງັເກດໂດຽມສີວ່ນຮວ່ມ ຄກືານສງັເກດທ່ີຜູສ້ງັເກດເຂ້ົາໄປມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະ

ກາໍ,ໜາ້ວຽກທ່ີສງເັກດ ຫລືເປັນສາມາຊກິຄນົໜ່ຶງອກີດວ້ຍ. 

ຂ. ສງັເກດບ່ໍມສີວ່ນຮວ່ມ ຄຜືູທີ້ສງັເກດ ບ່ໍໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍ,ໜາ້ວຽກທ່ີສງັເກດ 

ແຕໃ່ຊວ້ທີິສງັເກດຢູຂ່າ້ງນອກ,ແຕກ່ານສງັເກດແບບນີ ້ຜູສ້ງັເກດຕອ້ງມອີງົປະກອບດ ັງ່ນີ ້

: 

 

 ສງັເກດຢາ່ງມລີະບບົ 

 ມຄີວາມຮອບຮູໃ້ນເລື່ ອງທ່ີສງັເກດ 

 ຈດົບນັທຶກການສງັເກດທນັທີ ໃຫຕ້ງົປະເດັນ ແລະ ຄວາມຈງິ 
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ການລວບລວມຂໍມ້ນູໂດຍໃຊວ້ທີິການສງັເກດ ຊວ່ຍໃຫໄ້ດຂ້ໍມ້ນູຕວົຈງິ ແຕບ່າງຄ ັງ້ ການສງັ

ເກດ ບ່ໍສາມາດເກບັຂໍມ້ນູໄດທ້ກຸແງມ່ມຸ ແລະອາດສີນ້ເປືອງເວລາ ແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ເປັນຈາໍນວນຫລວງ

ຫລາຍ 

 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີໂຄງການ ໂດຍໃຊວ້ທີິການສງັເກດແລວ້ ອາດຈະໃຊວ້ທີິ

ອື່ ນປະກອບໄປນາໍ ເຊນ່ ການສາໍພາດຫລືສອບຖາມອື່ ນໆ ເພ່ືອໃຫໄ້ດຂ້ໍມ້ນູທ່ີຖກືຕອ້ງ ຍດຸຕິ

ທາໍແລະເຊື່ ອຖໄືດ.້ 

 

ການສາໍພາດ ແມນ່ ເປັນເຄື່ ອງມ ື ທ່ີໃ່ຊໃ້ນການລວບລວມຂໍມ້ນູ ຈາກບກຸຄນົລະຫວາ່ງຜູສ້າໍ

ພາດ ກບັຜູຖ້ກືສາໍພາດໂດຍການສນົທະນາ ສອບຖາມຢາ່ງມຈີດຸມຸງ້ໝາຍ ເພ່ຶອໃຫໄ້ດຂ້ໍມ້ນູຖກືຕອ້ງ 

ແລະ ໃກຄ້ຽງຄວາມຈງິ 

 

ການສາໍພາດ ແບງ່ອອກເປັນ 2 ແບບໃຫຍ ່ໆ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

ກ. ແບບສາໍພາດທ່ີມແີຕຫ່ວົຂໍທ່ີ້ຕອ້ງການສາໍພາດ ໃຊໃ້ນກລໍະນ ີ ທ່ີ ຜູສ້າໍພາດຕອ້ງການຂໍ້

ມນູລະອຽດ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ຜູສ້າໍພາດ ຈະຕ ັງ້ຄາໍຖາມ ໂດຍບ່ໍມກີານກາໍນດົ ລາຍລະ

ອຽດຂອງຄາໍຖາມໄວລ້ວ່ງໜາ້ ດ ັງ່ນ ັນ້ການຕ ັງ້ຄາໍຖາມອາດແຕກຕາ່ງກນັໄປຕາມສະ

ຖານະການຫລືຂໍມ້ນູທ່ີໄດຮ້ບັ. 

ຂ. ແບບສາໍພາດທ່ີມລີກັສະນະເປັນແບບສອບຖາມ ຄຈືະມລີາຍລະອຽດ ຂອງຂໍຄ້ວາມຄາໍ

ຖາມກາໍນດົໄວ ້ຜູສ້າໍພາດຈະຖາມຄາໍຖາມຄທືກນັ ຕາມແບບສາໍພາດທ່ີກາໍນດົໄວ ້

 

ການສ◌າໍພາດຈະປະສບົຄວາມສາໍເລັດ ຫລາຍ-ໜອ້ຍພຽງໃດ ຂືນ້ຢູກ່ບັອງົປະກອບ 

ດ ັງ່ນີ ້ 

 

 ຜູສ້າໍພາດ ຕອ້ງມໄີຫວພິກດ ີ ມສີນີລະປະໃນການສນົທະນາ ສາມາດກະຕຸນ້ໃຫຜູ້້

ຖກືສາໍພາດເກດີຄວາມກະຕລືືລ ົນ້ ໃຜຈະໃຫສ້າໍພາດ ແລະບນັທຶກຂໍມ້ນູຢາ່ງຖກື

ຕອ້ງ 

 ຜູຖ້ກືສາໍພາດ ຕອ້ງມຄີວາມຮູຫ້ລືປະສບົປະການໃນເລ້ືອງທ່ີໃຫສ້າໍພາດຢາ່ງແທຈ້ງິ 

ແລະເຕັມໃຈໃຫຂ້ໍມ້ນູທ່ີແທງ້ຈງຖກືຕອ້ງ 

 ບນັຍາກາດ ຜູສ້າໍພາດຕອ້ງສາ້ງບນັຍາກາດໃນການສ◌າໍພາດໃຫເ້ປັນກນັເອງເພ່ຶອ

ໃຫໄ້ດຂ້ໍແ້ທຈ້ງິຫລາຍທ່ີສດຸ 
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 ເລືອງທ່ີສາໍພາດ ຕອ້ງຖກືຕາມຈດຸປະສງົ ຫລືພວົພນັກບັເລ້ືອງທ່ີຈະປະເມນີຜນົ 

 

ປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ ຂອງການສາໍພາດ : 

 

 ປະໂຫຍດ ຂອງການສາໍພາດ 
 

 ສາມາດລວບລວມຂໍມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄນຸລກັສະນະຂອງບກຸຄະລາກອນໄດດ້ທ່ີີສດຸ 

 ໃຊກ້ບັບກຸຄນົທ່ີເວ້ົາໄດທ້ກຸປະເພດ ເຖງິວາ່ຈະອາ່ນໜງັສບ່ໍືອອກຫລືຂຽນບ່ໍໄດ ້

 ສາມາດຮູໄ້ດທ້ດັສະນະຄະຕແິລະຄວາມເຫັນຂອງຜູຖ້ກືສາໍພາດໄດດ້ກີວາ່ວທີິອນື 

 ສາມາດສບືສວນຂໍແ້ທຈ້ງິອນັສະລບັຊບັຊອ້ນໃນອປຸະນໃິສອາລມົ ແລະຄວາມຮູສ້ກຶ

ຂອງຜູຖ້ກືສາໍພາດໄດ ້

 

 ຂໍຈ້າໍກດັ ຂອງການສາໍພາດ 
 

 ຜນົຂອງການສາໍພາດຈະດ ີຫລືບ່ໍດ ີຂືນ້ຢູກ່ບັ ຄວາມສາມາດ ຂອງຜູສ້າໍພາດ 

 ຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງການອາດໄດບ່ໍ້ຄບົຖວ້ນທງັນີຂ້ືນ້ຢູກ່ບັບນັຍາກາດ ຂອງການສາໍ

ພາດ 

 ການສາໍພາດສີນ້ເປືອງຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ເວລາ ແລະແຮງງານຫລາຍ 

 ຄາໍຕອບທ່ີໄດອ້າດບດິເບອືນ ທັງ້ນີຂ້ືນ້ຢູກ່ບັ ສະພາບຈດິໃຈ ແລະອາລມົ ຂອງ

ຜູຖ້ກືສາໍພາດ 

 

ຈາກເຫດຜນົ ທງັ ສອງຢາ່ງ ຂອງການສາໍພາດ (ປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ) , ສະນ ັນ້ຜູທ່ີ້ ຈະ

ໄປປະເມນີຜນົ ຕອ້ງເລືອກໃຊ ້ໃຫເ້ໝາະສມົກບັໂຄງການທ່ີຈະປະເມນີຜນົ. 

 

 ແບບທດົສອບ ເປັນເຄື່ ອງມ ື ທ່ີໃຊລ້ວບລວມຂໍມ້ນູ ໂດຍໃຊຊຸ້ດຄາໍຖາມ ຫລື ໜວ່ຍງານ 

ນາໍໄປກະຕຸນ້ໃຫບ້ກຸຄນົຕອບ ແບບທດົສອບ ແບງ່ຕາມເນືອ້ຫາ ຫລືຮບູແບບເປັນເກມ ໄດ ້3 ປະເພດ 

ດ ັງ່ນີ ້: 

 

 ການສອບປາກເປ່ົາ  ( Oral Test ) 

 ການສອບຂໍຂ້ຽນ (Paper Pencial Test) 

 ການສອບພາກປະຕບິດັ (Performance Test) 
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ການສອບປາກເປ່ົາ  ຄກືານໂຕຕ້ອບກນັດວ້ຍວາຈາ ຂອງຜູທ້າໍການສອບກບັຜູຖ້ກືສອບ ມກັ 

ຈະເປັນລາຍບກຸຄນົ ກຽ່ວກບັການຖາມຄວາມຄດິເຫັນ ສງັເກດບກຸຄະລິກທາ່ທາງ ຈຶ່ງເໝາະສາໍລບັກຸມ່ທ່ີ

ມຈີາໍນວນໜອ້ຍຫລືມເີວລາຫລາຍ ປດັຈບຸນັໄດປ້່ຽນເປັນການສອບສາໍພາດ. 

 

 ການສອບຂໍຂ້ຽນ  ຄກືານຂຽນຄາໍຕອບ ໂດຍໃຊຊຸ້ດຄາໍຖາມ ທ່ີ ກະຕຸນ້ໃຫຜູ້ຕ້ອບຂຽນຄາໍຕອບ 

ຂໍສ້ອບຊະນດິນີເ້ໝາະສາໍລບັຜູສ້ອບຈາໍນວນຫລາຍໆ ແລະມເີວລາທ່ີໃຊສ້ອບຈາໍກດັໂດຍຈາໍແນກໄດດ້ ັງ່

ນີ ້:  

  - ຂໍສ້ອບແບບ ອດັທະຍາສຍັ ຫລື ຂຽນບນັຍາຍ 

  - ຂໍສ້ອບແບບປາລະໃນ ຫລື ແບບຈາໍກດັຄາໍຕອບ ຂໍຕ້ອບແບບນີມ້ຫີລາຍຊະນດິ  

   ເຊນ່ ແບບຖກືຜິດ ແບບຈບັຄູ ່ແບບເຕມີ ແບບເລືອກຕອບ 

 

 ການສອບພາກປະຕບິດັ  ຄກືານສອບທ່ີເນັ່ນໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືຫລື ວດັຖອຸປຸະກອນ ເປັນການວດັທດັ

ສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບດັຕວົຈງິ 

 

 ແບບສອບຖາມ ແມນ່ ເປັນເຄື່ ອງມ ື ທ່ີໃຊໃ້ນການລວບລວມຂໍມ້ນູໃນລກັສະນະເປັນຄາໍຖາມ 

ທ່ີຢາກໄດຂ້ໍແ້ທຈ້ງິ ຫລືທດັສະນະຄະຕຫິລາຍທ່ີສດຸ ແບບສອບຖາມເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືນຍິມົໃຊສ້ກຶສາຄ ົນ້

ຄວາ້ ເພາະງາ່ຍຕ່ໍການສາ້ງ ແລະ ສະດວກແກກ່ານໃຊ ້ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັເຄື່ ອງມອືນືໆ 

 

 

 

 ແບບສອບຖາມ ທ່ີນຍິມົໃຊ ້ມ ີ2 ລກັສະນະ ດ ັງ່ນີ ້

 

   - ແບບສອບຖາມແບບເປີດ 

   - ແບບສອບຖາມແບບປິດ 

 

 ແບບສອບຖາມແບບເປີດ  ຄຂືໍຄ້າໍຖາມທ່ີເປີດໂອກາດໃຫຜູ້ຕ້ອບໄດຕ້ອບຕາມຄວາມຄດິເຫັນ 

ຫລືຄວາມຈງິ ໂດຍເຕມີລງົໃນບອ່ນຫວາ່ງ ຢາ່ງອດິສະລະ ເຊນ່ : 

 

ຕວົຢາ່ງ : ແບບສອບຖາມເປີດ 
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1. ຈ ົງ່ບອກຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັຕວົທາ່ນ 

1.1 ເພດ ........................... 

1.2 ອາຍ ຸ.........................ປີ 

1.3 ລະດບັການສກຶສາສງູສດຸ .................................................................. 

 

 

ແບບສອບຖາມແບບປິດ  ຄຂືໍຄ້າໍຖາມທ່ີກາໍນດົໄວຫ້ລາຍໆ ຄາໍຕອບ ແລະໃຫຜູ້ຕ້ອບເລືອກ

ຕອບພຽງຄາໍຕອບດຽວ ເຊນ່  
 

ຕວົຢາ່ງ : ແບບສອບຖາມແບບປິດ 

 

ຈ ົງ່ໝາຍເຄື່ ອງໝາຽ X  ລງົໃນຫວາ່ງ ( )  ທ່ີກງົກບັ ຂໍມ້ນູກຽ່ວຂອ້ງກບັຕວົຂອງທາ່ນ 

1.1 ເພດ 

(     )  ຍງິ            

(   )  ຊາຍ 

1.2 ອາຍ ຸ

(     ) ຕํາ່ກວາ່  19 ປີ         (   ) 20-24 

(     ) 25-29 ປີ          (   ) 30 ປີຂືນ້ໄປ 

1.3 ລະດບັການສກຶສາສງູສດຸ 

(     ) ມດັທະຍມົຕອນຕ ົນ້        (     ) ມດັທະຍມົ

ຕອນປາຍ 

(     ) ຊ ັນ້ກາງ         (     ) ຊ ັນ້ສງູ 

(     ) ປະລິຍາຕ ີ         (    ) ສງູກວາ່ ປະລິ

ຍາຕ ີ

ອນື ໆ ...    

     ການສາ້ງຄາໍຖາມໃນແບບສອບຖາມ ຄວນລະວງັ ໃນດາ້ນການໃຊພ້າສາ ແລະຖາມໃຫ້

ສອດຄອງ່ຖກືຕອ້ງ ກບັຫວົເລື້ອງ ເພ່ຶອໃຫໄ້ດ◌ຄ້າໍຕອບ ທ່ີ ຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມຈງິ. ສະນ ັນ້ ການສາ້ງ

ຄາໍຖາມໃນແບບສອບຖາມຕອ້ງໄດ ້ຄາໍນງຶເຖງິຫລກັການ ດ ັງ່ນີ ້: 

 

 ຂໍຄ້າໍຖາມແລະຄາໍຕອບ ຕອ້ງມໃີຈຄວາມສ ັນ້ໆ ແລະຊດັເຈນ 

 ຄວນຫລີກລຽ້ງປະໂຫຍກທ່ີສະລບັຊບັຊອ້ນ 
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 ຕດັຄາໍຟຸ່ມເຟືອຍອອກ 

 ຫລີກລຽ້ງຄາໍຖາມທ່ີເປັນການເຮັດໃຫຜູ້ຕ້ອບ ຕອບແນວໃດແນວໜ່ຶງ 

 ຄາໍຕອບທ່ີກາໍນດົໃຫເ້ລືອກຕອບ ຕອ້ງເປັນທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ 

 ໃຈຄວາມຄາໍຖາມ ຕອ້ງກຽ່ວຂອ້ງກບັສະພາບການຫລືຂໍແ້ທຈ້ງິ 

 ຫລີກລຽ້ງຄາໍຖາມທ່ີເຮັດໃຫຜູ້ຕ້ອບບ່ໍສນົໃຈ 

 ຫລີກລຽ້ງຄາໍຖາມທ່ີໃຫຜູ້ຕ້ອບ ເກດີຄວາມອດຶອດັ ຫລືລາໍບາກໃຈທ່ີຈະຕອບ 

 ຫລີກລຽ້ງການຖາມຄວາມເຫັນເວັນ້ເສັຽແຕກ່ລໍະນທ່ີີຕອ້ງການຄວາມເຫັນໂດຽສະ

ເພາະ 

 ພະຍາຍາມ ໃຫຜູ້ຕ້ອບຕອບນອ້ຍທ່ີສດຸ ເຊນ່ ອາດໃຫເ້ຄື່ ອງໝາຍຢາ່ງດຽວ 

       

   ນອກຈາກນ ັນ້ ຄວນຂຽນ ຄາໍຊີແ້ຈງ້ ໃນການຕອບໃຫຊ້ດັເຈນ ຫລືອາດໃຫຕ້ວົຢາ່ງການຕອບ

ໃຫເ້ບິ່ ງເປັນແນວທາງ ກອ່ນທ່ີຈະໃຫຕ້ອບແທ.້ 

 

 ການຈດັກອງປະຊຸມຮບັຟງັການລາຍງານຈາກຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານນ ັນ້ ແມນ່ 

ການປະເມນີຜນົ ທີ ເຮັດເປັນປະຈາໍ ຊຶ່ ງຈະກາໍນດົ ການປະຊຸມອາທິດໜ່ຶງເທ່ຶອໜ່ຶງ ຫລື ໜ່ຶງເດອືນເທ່ຶອ

ໜ່ຶງ ສດຸແລວ້ແຕເ່ງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ  ໂດຍຈດຸປະສງົ ແມນ່ ເປັນການສງັເກດສະຫລບຸ ແລະຕ ີລາຄາ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໃນໄລຍະຜາ່ນມາວາ່ເຮັດຫຍງັໄດ ້ ແລະມຄີວາມຍ◌້ງຸຍາກແນວໃດ ແລະ 

ຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍ, ຊຶ່ ງທງັໝດົນີຈ້ະແມນ່ຜູຮ້ບັຜິດຊອບກດິຈະການ ແລະໜາ້ວຽກນ ັນ້ເປັນຜູສ້ະເໜີລາຍ

ງານ  

 

  ການກວດກາ ແລະປະເທີນເມນີຜນົໂຄງການນີ ້ ມບີາງໂຄງການ ແມນ່ໄດກ້າໍນດົ ອອກໄວ້

ເປັນມາດຖານລະອຽດໄວໃ້ນເອກສານ ແຜນການດາໍເນນີງານໂຄງການ ເຊນ່ ຕວົຢາ່ງ ໃນແຜນການດາໍ

ເນນີງານ ຂອງໂຄງການສ ົ່ງເສມີການສກຶສາດາ້ນປ່າໄມ.້ 

 

 

ຕວົຢາ່ງ :  ແບບຟອມ ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ ພາຍໃນ 

  ໂຄງການສງ່ເສມີການສກຶສາດາ້ນປ່າໄມ ້ທ່ີ ຄະນະປ່າໄມ ້
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8. ຕວົຢາ່ງການສກຶສາສະເພາະກລໍະນ ີ( CASE STUDY ) 

 

8.1 ໂຄງການຍອ່ຍການຟ້ືນຟປູ່າປີ 2002 ທ່ີ ປ່າໄມເ້ຝິກຫດັ ແລະຕວົແບບ ທ່ີ 

ເມອືງສງັທອງ 
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8.2 ແຜນການດາໍເນນີງານ ໄລຍະ III ຂອງໂຄງການສ ົ່ງເສມີການສກຶສາດາ້ນ

ປ່າໄມ ້ທ່ີຄະນະປ່າໄມ ້

 

8.3 ໂຄງການຍອ່ຍໃນການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ບາ້ນນາປໍ ແລະໜອງບວົ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານອາ້ງອງີ : 

 

1. ຄະນະກາໍມະການແຜນການແຫງ່ລດັ (ກມຸພາ 1998) “ ປ້ືມແນະນາໍ ການສາ້ງແຜນການ 

ແລະຂຽນບດົລາຍງານ ຂ ັນ້ແຂວງ” ເຫລ້ັມທີ 1 , ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານ ກຽ່ວກບັການສາ້ງແຜນ

ການ, ຂຽນໂຄງການ ແລະບດົລາຍງານ 
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2. ໂຄງການສ ົ່ງເສມີການສກຶສາດາ້ນປ່າໄມ ້ ທ່ີ ຄະນະປ່າໄມ ້ “ແຜນດາໍເນນີງານໂຄງການ ໄລຍະ 

III ( 1 ກມຸພາ 2000 ຫາ 31 ມງັກອນ 2003 

 

3.  ວສິດູ ຈລໍະດາໍເກງີ ( 2545) “ ການບໍລິຫານໂຄງການ”  ແນວທາງປະຕບິດັ 

 

4. ບບຸຜາ ສດຸສະຫວດັ “ການຂຽນໂຄງການ”  ພຶດສະພາ 2535 

 

5. Business World ( 2543) “ ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລຫິານໂຄງການ” 

 ISBN 974-87208-6-1 

 

6. Team Technologies,Inc 3810, Concorde Parkway, Suite 1600, Chatily, 

Virginia 22021“ Project Design Workshop Using the Logical Framework 

Approach” 

 

7. Draft July 2001 Booklet on Project Cycle Management “ A Brief Overview  

of 10 Donors in Lao P.D.R 

 

8.  ລດັສະໝີ ຈນັທະລງັສ ີ“ ໂຄງການຍອ່ຍສາໍລບັການຟ້ືນຟປູ່າ 2002” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80

 

 

 

 

 

 

ສກຶສາສະເພາະກລໍະນ ີ( CASE STUDY) 

 

ໂຄງການຍອ່ຍ ການຟ້ືນຟປູ່າ ປີ 2002  

 

          ທ່ີ ປ່າໄມເ້ຝິກຫດັ ແລະ ຕວົແບບ ເມອືງ ສງັທອງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ພາກສະເໜີ (Introduction) 

 

1.1 ເຫດຜນົ ( Rational ) 
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ອງີຕາມແຜນການ 10 ປີ ກຽ່ວກບັການພດັທະນາປ່າໄມ ້ແລະສາ້ງພ້ືນທ່ີປ່າປກູ ເພ່ືອ 

ການຝືກຫດັ ແລະການສກືສາຄ ົນ້ຄວ້າ ຂອງຄະນະວຊິາປ່າໄມ ້ ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຈດຸສມູຂອງການ

ຈດັສນັ ເມອືງສງັທອງ, ແຕລ່ະປີຕອ້ງໄດມ້ກີານຟ້ືນຟປູ່າຄນື ຈາໍນວນ 20 ເຮັກຕາ ໃນນ ັນ້ສອງ

ຮບູແບບ ຂອງການຟ້ືນຟປູ່າໄດຖ້ກືກາໍນດົອອກຄ:ື ການປກູປາ◌ຄ່ນືໄໝໃ່ນພ້ືນທ່ີປ່າທ່ີຊຸດໂຊມ

ຫລາຍ ແລະຈດັສນັປ່າທາໍມະຊາດໃນເຂດພ້ືນທ່ີໆຂອ້ນຂາ້ງມຄີວາມປກົຫຸມ້ຂອງປ່າສງູ. 

 

ບດົຮຽນຂອງການຟ້ືນຟປູາ່ໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ, ການນາໍເອົາໄມຊ້ະນດິຕາ່ງໆ ມາປກູ 

ເປັນຮບູແບບຂອງການສກືສາຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະທດົລອງ ຊື່ ງຈະນາໍໄປສູຄ່ວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທ່ີ

ແທຈ້ງິຂອງນກັວຊິາການປ່າໄມ,້ ນອກຈາກນ ັນ້ ການຟ້ືນຟປູາ່ຍງັເຮັດໃຫປ້າ່ໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ

ກາຍເປັນປ່າທ່ີມຄີາ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດີ ແລະສາມາດຕອບສະໜອງໄມໃ້ຊໃ້ນອະນາຄດົອນັມໍ່ໆ

ນີ ້ໂດຍສະເພາະແມນ່ໄມໃ້ຫຍໄ່ວ. 

 

ເຕັກນກິການນາໍໃຊລ້ະບບົຕອງຢາເຂ້ົາໃນການປກູໄມ ້ ສາມາດຊວ່ຍຫລດຸຜອ່ນການຂະ 

ຫຍາຍພ້ືນທ່ີ ເພ່ືອປກູເຂ້ົາໄຮ ່ ຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດນ ັນ້, ນອກຈາກນ ັນ້ແລວ້ ການປະກອບ

ສວ່ນຂອງຊາວບາ້ນໃນການປກູໄມຍ້ງັເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມວີຽກເຮັດງານທາໍໝາຍຄວາມວາ່ເຂົາເຈົາ້

ມລີາຍໄດເ້ພ່ີມຂືນ້ ຈາກການປະກອບສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວ. 

 

1.2  ຈດປຸະສງົ ( Objectives ) 

 

ຈດຸປະສງົລວມຂອງການຟ້ືນຟປູ່າກແໍມນ່ ເຮັດໃຫປ້່າ ທ່ີຊຸດໂຊມກາຍເປັນປ່າ ທ່ີອດຸມົ

ສມົບນູ ແລະມຄີາ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມແຜນຍດຸທະສາດໃນການ

ພດັທະນາປ່າໄມຂ້ອງພກັລດັທ່ີວາງອອກ.ນອກຈາກນີແ້ລວ້ຈດຸປະສງົສະເພາະຂອງການຟ້ືນຟປູ່າ

ແມນ່ເພ່ືອ: 

 

 ຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານສກືສາຄ ົນ້ຄວ້າ ສํາລບັນກັສກືສາ, ຄອູາຈານປ່າໄມ ້ແລະນກັວຊິາການ

ປ່າໄມຜູ້ອ້ື່ ນໆທ່ີມຄີວາມສນົໃຈໃນວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີ.້ 

 ສບຶຕ່ໍ ປກູສາ້ງສວນປ່າໃຫກ້າຍເປັນປ່າເສດຖະກດິ ໂດຍນາໍເອົາໄມໃ້ຫຍຊ່າ້, ໄມໃ້ຫຍປ່ານ

ກາງພ້ືນເມອືງ ປະສມົ ກບັໄມໃ້ຫຍໄ່ວຕາ່ງຖີ່ນມາປກູ ເພ່ືອເປັນການສກືສາຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ
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ສາ້ງລາຍໄດ ້ໃຫຄ້ະນະປ່າໄມ ້◌ໃ້ນໄລຍະສ ັນ້, ໄລຍະກາງ ແລະຍາວນານ ອງີຕາມຊະນດິ

ພນັຂອງໄມປ້ກູ . 

 ສບືຕ່ໍ ຈດັສນັປ່າທາໍມະຊາດ ໂດຍຮບູແບບການປກູເສມີກອ້ງປ່າແບບເປັນຈດຸ 

 ປກູຄນືຊະນດິໄມທີ້ມຄີາ່(ໄມສ້ກັ) ແລະເໝາະສມົກບັພ້ືນທ່ີ ແທນສວນປກູຂອງໄມຕ້ນີເປັດ 

ແລະໄມວ້ກິ ທ່ີປກູ ດວ້ຍ ເບັຍ້ຈາກແກນ່. 

 ທດົລອງປກູໄມວ້ກິລວ້ນ ໂດຍບ່ໍນາໍໃຊລ້ະບບົຕອງຢາ ເພ່ືອຊອກຫາສາຍເຫດອນັແທຈ້ງິ

ຂອງການທາໍລາຍຈາກຕກັກະແຕນ 

 

 

2. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ( Implementations) 

 

2.1 ທາງເລືອກໃນການຟ້ືນຟປູາ່ (Rehabilitation Options) 

 

2.1.1 ການສາ້ງສວນປກູ (Reforestation) 

 

ວຽກງານການສາ້ງສວນປກູປ່າ ແມນ່ຈະໄດດ້າໍເນນີ ໃນພ້ືນທ່ີເຂດນາປໍ ຊື່ ງມເີນືອ້ທ່ີ 10 ເຮັກ

ຕາ ຊື່ ງຈະແບງ່ອອກເປັນ 2 ເຂດຄ:ື ເຂດ1/5 ຈາໍນວນ 7 ເຮັກຕາ ເປັນປ່າປກູໃໝແ່ລະມເີນືອ້ທ່ີຕ່ໍຈາກ

ປ່າປກູປີ 2001, ອກີ 3 ເຮັກຕາ ແມນ່ຈະໄດປ້ກູຄນືໃສສ່ວນປກູໄມວ້ກິ ແລະໄມຕ້ນີເປັດ ທ່ີໄດປ້ກູໄປ

ແລວ້ໃນ ປີ 1998 ແລະ 1999 (ດອນທ່ີ 4/1 , 10/1 ແລະ 10/2) ເນື່ອງຈາກວາ່ໄມດ້ ັງ່ກາ່ວບ່ໍໄຫຍ່

ເທ່ົາທ່ີຄວນ ແລະຖກືບ ົງ້ທາໍລາຍຫລາຍ.ໃນພ້ືນທ່ີໆຈະປກູແທນໄມວ້ກິ ແລະໄມຕ້ນີເປັດ ແມນ່ຈະປກູ 

ໄມສ້ກັລວ້ນ 2 ເຮັກຕາ ຂະໜາດປກູ 3x2 ແມດັ ແລະ ປກູໄມວ້ກິ(ກີ່ງປກັຊາໍ)ລວ້ນ 1 ເຮັກຕາ ຂະ

ໜາດປກູ 2x2 ແມດ ໃນນີຈ້ະບ່ໍອະນຍຸາດໃຫປ້ະຊາຊນົປກູເຂ້ົາໃສ ່ 

 

ເນື່ອງຈາກວາ່ພ້ືນທ່ີໆຈະປກູໄມຄ້ນື ເປັນພ້ືນທ່ີໆຕດິກນັສວນປກູໄມຊ້ະນດິອື່ ນ ແລະການ ກຽມ

ພ້ືນທ່ີຕອ້ງມຄີວາມເອົາໃຈໃສສ່ງູ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເວລາຈດູປ່າ, ສວ່ນປ່າປກູໄໝ ່ ຈາໍນວນ 7 ເຮັກ

ຕາ້ ແມນ່ຈະປກູໄມສ້ກັ ແລະໄມວ້ກິສບັ ກນັ ເຮັດຄກືນັກບັປີຜາ່ນມາ ໃຫ◌້ຊ້າວບາ້ນຜູຮ້ບັເໝົາ ແລະ

ໃຫປ້ກູເຂ້ົາສບັໃສພ່ອ້ມ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມລີາຍໄດເ້ພ່ີມ, ສວ່ນການກາໍນດົໄລຍະຫາ່ງໃນການປກູແມນ່ 

3x2 ແມດັ. 

 

2.1.2 ການຈດັສນັປ່າທາໍມະຊາດ ( Natural forest management ) 
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 ການຈດັສນັປ່າທາໍມະຊາດ ແມນ່ຈະໄດຖ້ເືອົາຮບູແບບຂອງການປກູເສມີກອ້ງປ່າແບບເປັນຈດຸ,  

ຊື່ ງການສາ້ງຈດຸປກູໄມ ້ແມນ່ອງີຕາມແລວທ່ີຈະຕອ້ງໄດຕ້ດັກອ່ນ ໃນນື່ງເຮັກຕາ້ ຈະມ ີ4 ແລວ ແຕລ່ະ

ແລວຫາ່ງກນັ 20 ແມດັ ຫລງັຈາກນ ັນ້ຈື່ງສາໍຫລວດຫາຈດຸຈະປກູໄມໂ້ດຍອງີໃສຄ່ວາມເໝາະສມົຂອງ

ພ້ືນທ່ີ ບາງເທ່ືອຈດຸປກູຈະກວມກາງແລວ ຫລືບາງເທ່ືອກຈໍະຢູນ່ອກແລວ, ສວ່ນຈດຸປກູໄມທ່ີ້ຖກືເລືອກ

ຕອ້ງມພີຽງ 10 - 12 ຈດຸ/ha ແລະໃນແຕລ່ະຈດຸມຄີວາມກວ້າງປະມານ 15 x 15 ແມດັ. ພ້ືນທ່ີປກູ

ເສມີກອ້ງປ່າແບບເປັນຈດຸນີແ້ມນ່ໄດເ້ລືອກເອົາເຂດໜອງບວົ (Compartment II/2) ແລະຊະນດິໄມທ່ີ້

ຈະປກູແມນ່ໄມຊ້ ີແລະໄມ ້ແຄນຫີນ ຊື່ ງຈະປກູ ຫາ່ງກນັ 3x3 ແມດັ ລະຫວາ່ງຕ ົນ້ຕ່ໍຕ ົນ້ ດ ັງ່ນ ັນ້ໃນ

ແຕລ່ະຈດຸຈະປກູປະມານ 16 ຕ ົນ້. 

 

2.2 ການຄດັເລືອກພ້ືນທ່ີແລະຊະນດິໄມ ້( Site and species selection ) 

2.2.1 ການຄດັເລືອກພ້ືນທ່ີ (Site selection) 

 

ອງີຕາມແຜນການ 10 ປີ ຂອງການຈດັສນັປ່າ ແຜນການປກູປ່າຄນືໄໝ ່ ແມນ່ປະມານ 10 

ເຮັກຕາ້ຕ່ໍປີ ດ ັງ່ນ ັນ້ໃນປີ 2002 ນີ ້ ກເໍຊ່ັນດຽວກນັ, ການປກູສວນປ່າແມນ່ຈະໄດປ້ະຕບິດັຕ່ໍຈາກສວນ

ປກູໄມປີ້ຜາ່ນມາ ໃນລອ໋ກ 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 4/6, 5/6 ແລະ 6/6 ຊື່ ງລວມມ ີ7 ເຮັກຕາດວ້ຍ

ກນັ ແລະ 3 ເຮັກຕາ ແມນ່ຈະໄດປ້ກູຄນືໃນ ລອ໋ກເກົ່ າໄມວ້ກິ 4/1 ແລະໄມຕ້ນີເປັດ 10/1 ແລະ 

10/2 

 

  ສํາລບັພ້ືນທ່ີຈດັສນັປ່າທາໍມະຊາດ ແມນ່ໄດກ້າໍນດົເອົາການປກູເສມີກອ້ງປ່າເປັນວທີິການຈດັ

ສນັ ທ່ີມຜີນົກະທບົໜອ້ຍທ່ີສດຸຕ່ໍປ່າທາໍມະຊາດ, ພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ແມນ່ຢູໃ່ນເຂດ ໜອງບວົ. ການຈດັ

ສນັປ່າທາໍມະຊາດ ໃນປີນີ ້ ແມນ່ຈະໄດເ້ຮັດໃນ 10 ha ຊື່ ງຈະໄດສ້ບືຕ່ໍຈາກພ້ືນທ່ີປກູເສມີກອ້ງປ່າ

ແບບເປັນຈດຸ ຊື່ ງຈະຢູໃ່ນ ລອ໋ກທ່ີ 8/5, 9/3, 9/4, 9/5, 10/3, 10/4, 10/5, 11/3, 11/4 ແລະ 

11/5  ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັສະພາບພ້ືນທ່ີໆຖກືຄດັເລືອກເບີ່ ງໃນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 1:   ພ້ືນທ່ີໆຖກືຄດັເລືອກສາໍລບັຟ້ືນຟປູ່າ ສາํລບັປີ 2002 ( Plot  Register for 

 rehabilitation year 2002 ) 

Plot 

no. 

Topogra-

phy 

(%) 

Soil 

depth  

(m) 

Crown 

coverage 

(%) 

Managem-

ent option 

Tree 

species 

Spacing 

(m) 

No. of 

seedling 

Remark

 Napo    

3/5 16-30 0-30 20 reforestation T + E 3x2 1,700 Tuangya

4/5 16-30 0-30 20 reforestation T + E 3x2 1,700 Tuangya

5/5 2-8 50-70 20 reforestation T + E 3x2 1,700 Tuangya

6/5 2-8 50-70 20-40 reforestation T + E 3x2 1,700 Tuangya

4/6 16-30 0-30 20 reforestation T + E 3x2 1,700 Tuangya

5/6 2-8 50-70 20 reforestation T + E 3x2 1,700 Tuangya

6/6 2-8 50-70 20-40 reforestation T + E 3x2 1,700 Tuangya

4/1    reforestation T 3x2 1,700 Pure

10/1    reforestation T 3x2 1,700 Pure

10/2    reforestation E 2x2 2,500 Pure

 Nongbua     
 
 

Mixed 
planting 

gap by gap 
~ 4 line 
gap/ha. 

~ 10 - 12 
gaps/ha, 

~15x15m 
gap wide 
 
 

8/5 0-2 50-75 20 Gap planting V + A +D 3x3 192 

9/3 2-8 75-100 40 Gap planting V + A +D 3x3 192 

9/4 2-8 75-100 20 Gap planting V + A +D 3x3 192 

9/5 2-8 >100 20 Gap planting V + A +D 3x3 192 

10/3 2-8 75-100 5 Gap planting V + A +D 3x3 192 

10/4 2-8 75-100 20 Gap planting V + A +D 3x3 192 

10/5 2-8 >100 20 Gap planting V + A +D 3x3 192 

11/3 2-8 >100 40 Gap planting V + A +D 3x3 192 

11/4 2-8 50-75 5 Gap planting V + A +D 3x3 192 

11/5 2-8 50-75 5 Gap planting V + A +D 3x3 192 

 

 

Remark: T: Tectona grandis 

  E: Eucalyptus camaldulensis (cuttng) 

  V: Vatica ceneria 

  A: Afzerlia xylocarpa 

  D: Dipterocarpus alatus 

 



 85

2.2.2 ການຄດັເລືອກຊະນດິພນັໄມ ້( Trees Species Selection ) 

 

ຊະນດິພນັໄມທ່ີ້ຈະປກູໃນປີນີ ້ລວມມ ີ 5 ຊະນດິ ດວ້ຍກນັ ເຊ່ັນ: ປກູສວນປ່າແມນ່ໃຊໄ້ມສ້ກັ

ແລະໄມວ້ກິ ເຊີ່ ງໄມສ້ກັ ເປັນຊະນດິໄມ ້ ໃຫຍປ່ານກາງພ້ືນເມອືງ ແລະເປັນຊະນດິໄມທ່ີ້ສາມາດ 

ຈະເລີນ ເຕບີ ໂຕໄດດ້ໃີນພ້ືນທ່ີນີ,້ ສວ່ນໄມວ້ກິເປັນໄມທ່ີ້ໃຫຍໄ່ວຕາ່ງຖີ່ນ ນາໍມາປກູສບັກນັແຖວຕ່ໍ

ແຖວ. ເຖງີແມນ່ວາ່ໄມວ້ກິຈະມຄີວາມທນົທານຕ ໍາ່ຕ່ໍການທາໍລາຍຂອງປວກແລະຕກັກະແຕນກຕໍາມ. ສາໍ

ລບັປີນີແ້ມນ່ຕອ້ງການທດົລອງປກູຕື່ ມໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິໃໝເ່ຂ້ົາມາປບັປງຸເຊ່ັນ : 

ກອ່ນປກູຕອ້ງນາໍເອົາຮາກ ຂອງ ເບັຍ້ໄມຈ້ ຸມ່ລງົໃສນ່ ໍາ້ຢາ 

ທ່ີປະສມົກບັນ ໍາ້ກອ່ນເພ່ືອປ້ອງກນັປວກກດັຮາກ ນອກຈາກນ ັນ້ ການ ໃສປ່ຍຸ ແມນ່ຈະເພ່ີມຂືນ້ເປັນ 

40- 50 ກລາມ ເພ່ືອເລງ່ການຈະເລີນເຕບີໂຕຕື່ ມອກີ, ນອກຈາກນ ັນ້ ຂມຸກຕໍອ້ງຂດຸໃຫໄ້ດຕ້າມມາດ

ຕະຖານທ່ີວາງໄວ ້ເຊ່ັນ: 20x20x25 ຊງັຕແີມດັ. 

 

ສາໍລບັການປກູເສມີກອ້ງປ່າແບບເປັນຈດຸ ແມນ່ຈະປກູໄມຊ້ ີ , ໄມ ້ແຕຄ້າ່ ແລະໄມ ້ຍາງ ປກູ

ສບັກນັໃນແຕລ່ະຈດຸປກູໄມເ້ລີຍ, ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັ ຈາໍນວນເບັຍ້ໄມທ່ີ້ຕອ້ງການແລະປກູຕວົຈງິໄດ້

ສະແດງໄວໃ້ນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 

 

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຕອ້ງການເບັຍ້ໄມ ້ສາໍລບັປກູ ໃນປີ 2002 (Seedlings requirement for 

2002) 

 

Types of planting Species Area 

(ha) 

Spacing 

(m) 

Amount 

of seedling 

Total amount of seedling 

included 15% for 

replanting 

Referestation Teak + Eucalyptus 7 3 x 2 11,900 14,000

 Teak 2 3 x 2 3,400 4,000

 Eucalyptus 1 2 x 2 2,500 2,900

Gap planting Vatica + Afzerlia+ 

Dip. 

10 3 x 3 1,920 2,100 (10%) 

  20  19,720 23,000 

 

 

2.3.ໜາ້ວຽກລະອຽດ ແລະ  ບກຸຄນົຮບັຜິດຊອບ ( Activities and In  Charge Persons ) 
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ໃນການດາໍເນນີການຟ້ືນຟປູາ່ໃນຄ ັງ້ນີ ້ ຈະສາໍເລັດໄດ ້ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຫລາຍພາກສວ່ນຮບັ

ຜິດຊອບຊວ່ຍກນັ ໃນນ ັນ້ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ ອາຈານ ລດັສະໝີ ຈນັທະລງັສ ີແລະອາຈານ ໃນ

ໜວ່ຍວຊິາວະນະວດັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ອາຈານ ຄາໍມນົ ຈະເປັນຜູຊ້ວ່ຍ ຕ ົນ້ຕໍ, ນອກຈາກນ ັນ້ແມນ່

ປາສະຈາກບ່ໍໄດພ້ະນກັງານພາກສະໜາມ ເຊ່ັນ ສ/ຫ ບນຸສງົ ແລະບນຸທະສອນ ເຊີ່ ງເຂົາເຈົາ້ຈະເປັນຜູ້

ປະສານງານ ຊວ່ຍລະຫວາ່ງຊາວແລະອາຈານຜູຮ້ບັຜິດຊອບ. ນອກນີ ້ຊາວບາ້ນ ຈະແມນ່ກາໍລງັຕ ົນ້ຕໍໍ

ໃນການປະກອບສວ່ນ ຟ້ືນຟປູ່າໃນຄ ັງ້ນີ,້ ນອກຈາກນ ັນ້ ນກັສກືສາຈະມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຮັດວຽກບາງ

ຄ ັງ້ ຄາວ ໂດຍ  ສະເພາະ ແມນ່ເວລາລງົຝືກຫດັທາ້ຍພາກຮຽນ. ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບລະອຽດ ໄດກ້ํາ

ນດົໄວໃ້ນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 

 

ຕາຕະລາງ 3: ຕາຕະລາງໜາ້ວຽກແລະຜູຮ້ບັຜິດຊອບ (Time schedule and in charge) 

 Year 99 2000 

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

 In-Charge             

Planning LM             

Plan approval MIA Unit             

Plot demarcation lines and 

Plantation access lines cutting 

BS/ FM             

100% Trees inventories BS/BT/FM             

Seedling production contract LM/ DD/ FM/BP             

Rehabilitation contract LM/ FM             

Site preparation LM/BT/FM             

Big tree cutting LM/BT/FM             

Burning and raking  LM/BT/FM             

Temporary nursery  LM/BS/ FM             

Seedling transportation KM/ LM/FM             

Staking and planting LM/BS/BT/FM/KM             

Weeding LM/BT/FM             

Survival rate survey & growth 

measur. 

LM/KM/ Stu.             

Replanting LM/KM/Stu.             

Monitoring and Evaluation  LM/ Team             

Practice and Excursion LM/KM/Stu.             
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Remark: LM: Latsamy, KM: Khammon, BS: Bounsong, BT: Bounthasone, Stu: 

Students, FM: Farmers 

 

 

2.4 ຂ ັນ້ຕອນໃນການປະຕບິດັວຽກງານ ( Operational Process ) 

 

ການປະຕບິດັວຽກງານກຽ່ວກບັການຟ້ືນຟປູ່າ ແມນ່ມຫີລາຍຂ ັນ້ຕອນດວ້ຍກນັເຊີ່ ງເລີ່ ມຈາກການຕດັ

ແລວໝາຍລອ໋ກປກູໄມ ້ຈນົຮອດໜາ້ວຽກຂອງການປກູສອ້ມຄນືເບັຍ້ໄມທ່ີ້ຕາຍ ລາຍລະອຽດຂອງແຕລ່ະ

ໜາ້ວຽກມດີ ັງ່ລມຸນ່ີ:້ 

 

2.4.1  ການຕດັແລວໝາຍເຂດລອ໋ກປກູໄມ ້ແລະການຕດັແລວເຂ້ົາຫາປ່າປກູເສມີກອ້ງປ່າ 

( Plot Demarcation Lines and  Access Lines Cutting ) 

 

ເພ່ືອເປັນການສະດວກໃນການແບງ່ລອ໋ກປກູໄມ ້ ແລະການເຂ້ົາຫາປ່າປກູ ແລະປ່າປກູເສມີ

ດອ້ງປ່າ ຂອງຕອນ ປກູໄມປີ້ 2002 ນີ,້ ແຕລ່ະລອ໋ກໄດຕ້ດັແລວໝາຍຂອບເຂດ ໂດຍອງີໃສແ່ລວສາໍ

ຫລວດເກົ່ າ(ແລວປີກ) ເຊີ່ ງມຂີະໜາດຄວາມ 

ກວ້າງ ປະມານ 1 ແມດັ, ແລວດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຈະໄດເ້ຮັດປະມານ 1,800 ແມດັ ໃນເຂດປກູໄມບ້າ້ນນາ

ປໍ ແລະ 1,900 ແມດັໃນເຂດປກູໄມບ້າ້ນໜອງບວົ.  

ນອກນ ັນ້ແລວສາໍລບັເຂ້ົາຫາປ່າປກູໃນເຂດນາປໍກຕໍອ້ງໄດສ້າ້ງ ໂດຍອງີໃສແ່ລວຊາຍແດນເປັນ

ຫລກັ ແລະເລ່ີມຈາກຈດຸສດຸທາ້ຍຂອງລອ໋ກປກູໄມ ້ປີ 2001 ( 3/3)  ຊື່ ງມ ີຄວາມກວ້າງຂອງແລວ 

ປະມານ 2 ແມດັ ແລະມຄີວາມຍາວ ປະມານ 300 ແມດັ (ລາຍລະອຽດສະຖານທ່ີ ແລະ  ຄວາມ

ຍາວຂອງແລວ, ເບີ່ ງແຜນຜງັ ໃນເອກະສານແນບທາ້ຍ ທ່ີ 2 ແລະ 3) 

 

2.4.2 ສນັຍາປກູໄມ ້( Rehabilitation Contract ) 

 

ການເຮັດສນັຍາປກູໄມ ◌ແ້ມນ່ຈະໄດເ້ຮັດກບັປະຊາຊນົໃນ ສອງບາ້ນ ຄ ື ບາ້ນນາປໍແລະບາ້ນ 

ໜອງບວົ, ຊື່ ງຈະໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຂືນ້ເພ່ືອຢ ັ່ງຄວາມສນົໃຈໃນການເຂ້ົາຮວ່ມການຟ້ືນຟປູາ່ຂອງປະຊາ

ຊນົໃນປີນີ,້ ນອກນ ັນ້ຈະໄດມ້ກີານອະທິບາຍໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ເຂ້ົາໃຈແຈງ້ ໃນສນັຍາທ່ີຈະເຊັນກນັ ແລະຕອ້ງ

ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວ. 
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ສວ່ນເອກະສານກຽ່ວກບັສນັຍາຟ້ືນຟປູາ່ແມນ່ອງີໃສອ່ນັເກົ່ າທ່ີໄດປ້ະຕບິດັມາໃນປີ 2001 ເຊີ່ ງ

ໄດມ້ກີານດດັແປງແກໄ້ຂ ແລະເພ່ີມເຕມີບາງອນັໂດຍສະເພາະແມນ່ຈະໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງບາງໜາ້ວຽກ 

ແລະລາຄາໃນການປະຕບິດັ ຊື່ ງອງີໃສ ່ການປະຕບິດັວຽກງານໃນປີຜາ່ນມາ ແລະສະພາບເສດຖະກດິ 

ຕວົຈງີໃນປະຈບຸນັ.  

ໃນການເຮັດສນັຍາຮບັເໝົາຄອບຄວົນື່ ງຈະບ່ໍເກນີ 1 ha ແລະຊາວບາ້ນສາມາດເຮັດວຽກເປັນ

ກຸມ່ໄດ,້ ການເຮັດແບບນີກ້ເໍພ່ືອກະຈາຍລາຍໄດໃ້ຫສ້ະມ ໍາ່ສະເມໃີນທົ່ວບາ້ນ. 

 

ຕາຕະລາງ 4: ລາຍຊື່ຄອບຄວົຫລືບກຸຄນົທ່ີຮບັເໝົາປກູໄມ ້(Contractors Name) 

ລ/ດ 

No. 

ລາຍຊື່ຜູຮ້ບັເໝົາ 

Name of 

contractors 

ລອ໋ກປກູໄມ ້

Plot no. 

ຊະນດີໄມປ້ກູ

Tree species 

ປະເພດຂອງການຟ້ືນຟູ

ປ່າ 

Management 

option 

 Napo  

1 Mr. Pieu 3/5 Teak+Eucalyptus Reforestation

2 Mr. Hai 4/5 Teak+Eucalyptus Reforestation

3 Mr. Khamla 5/5 Teak+Eucalyptus Reforestation

4 Mr. Vanhsi 6/5 Teak+Eucalyptus Reforestation

5 Mr. Somsi 4/6 Teak+Eucalyptus Reforestation

6 Mr. Kham 5/6 Teak+Eucalyptus Reforestation

7 Mr. Ke 6/6 Teak+Eucalyptus Reforestation

8 Mr. Keuth 4/1 Teak Replace

9 Mr. Lo 10/1 Teak Replace

10 Mr. Pheng 10/2 Eucalyptus Replace

11 Farmer group 

no. 1 

8/5 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

12 Farmer group 

no. 1 

9/3 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

13 Farmer group 

no. 2 

9/4 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting
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14 Farmer group 

no. 2 

9/5 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

15 Farmer group 

no. 3 

10/3 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

16 Farmer group 

no. 3 

10/4 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

17 Farmer group 

no. 4 

10/5 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

18 Farmer group 

no. 4 

11/3 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

19 Farmer group 

no. 5 

11/4 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

20 Farmer group 

no. 5 

11/5 Vatica + 

Afzerlia+Dipt. 

Gap planting

  5 species  

 

2.4.3 ການສາໍຫລວດ 100 %ໄມຢື້ນຕ ົນ້ (100% Trees Inventory ) 

 

 ກອ່ນຈະທາໍການເຂ້ົາຖາງພ້ືນທ່ີ ຕອ້ງໄດທ້າໍການສາໍຫລວດ 100 % ຂອງຈາໍນວນຕ ົນ້ໄມໃ້ນ

ພ້ືນທ່ີ ແລະໄດນ້ບັເອົາພຽງແຕ ່ຕ ົນ້ໄມທ່ີ້ມໜີາ້ຕາ້ງ > 30 ຊມ ຂືນ້ໄປ ຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກການສາໍຫລວດ

ຄ ັງ້ນີ ້ແມນ່ເປັນການຕລີາຄາສະພາບການປກົຫຸມ້ຂອງປ່າ ເພ່ືອຂໍອະນຍຸາດບກຸເບກີພ້ືນທາໍການຟ້ືນຟປູາ່ 

ຕ່ໍພະແນກກະສກິາໍປ່າໄມເ້ມອືງ ແລະປ່າໄມກ້າໍແພງ. 

 

ຂໍມ້ນູຈາກການສາໍຫລວດນອກຈາກ ຈະໃຊເ້ພ່ືອຢ ັງ້ຢ້ືນໃນການຂໍອະນຍຸາດໃນການບກຸເບກີພ້ືນທ່ີ

ແລວ້,ປະເພດໄມທ່ີ້ມຄີາ່ໃນພ້ືນທ່ີຈະໄດມ້ກີານວາງແຜນນາໍໃຊໃ້ຫເ້ປັນປະໂຫຍດ.  ວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນ

◌◌ີຈ້ະ 

ໄດມ້ອບໃຫພ້ະນກັງານພາກ ສະໜາມສມົທບົ ກບັ ພະນກັງານເມອືງ ແລະຊາວບາ້ນ ເປັນຜູດ້າໍເນນີ 

ການ ເນື່ອງຈາກປະສບົການໃນປີຜາ່ນໆມາແມນ່ລາ້ຊາ້ສາໍລບັການແລນ່ເອກກະສານ 

ເພ່ືອຂໍອະນຍຸາດຂໍບກຸ ເບກີພ້ືນທ່ີ 
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2.4.4 ສນັຍາຜະລິດເບັຍ້ໄມ ້( Seedling Production Contract ) 

 

ການເຮັດສນັຍາຜະລິດເບັຍ້ໄມໃ້ນປີນີ ້  ແມນ່ຈະໄດເ້ຮັດນາໍ ພາກສວ່ນສວນກາ້ເບັຍ້ໄມເ້ພັຍ

ລາດ ເປັນແຫລງ່ຜະລິດໃຫຍ ່ ໃນນ ັນ້ຈະໄດຜ້ະລິດພຽງແຕໄ່ມເ້ບັ້ຍໄມສ້ກັ ປະມານ 1,1000 ເບັຍ້.  

ນອກນ ັນ້ ກມໍສີວນກາ້ນອ້ຍ ຂອງ ປະຊາຊນົບາ້ນໜອງບວົເຊີ່ ງ ແມນ່ປ່າໄມບ້າ້ນ ຈະເປັນຜູຜ້ະລິດເບັຍ້

ໄມຊ້,ີ ໄມແ້ຕຄ້າ່ ແລະໄມຍ້າງ ຈາໍນວນ 2,100 ເບັຍ້. 

 

ສວ່ນເບັຍ້ວກິແມນ່ຈະໄດສ້ ັງ່ຊື ້ ເບັຍ້ໄມວ້ກິທ່ີໃຊກ້ີ່ ງປກັຊາໍ ຈາກບໍລິສດັບວົລະພາກະສກິາໍປ່າໄມ ້

ຈາໍນວນ 9,900 ເບັຍ້ ແລະຈະໄດມ້ກີານເຮັດສນັຍາຊືຂ້າຍກນັຄກັແນ.່ ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັ ຈາໍນວນ

ເບັຍ້ໄມທ່ີ້ຕອ້ງການແລະພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບຜະລິດໄດສ້ະແດງໄວໃ້ນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 

 

ຕາຕະລາງ 5  : ພາກສວ່ນຜະລິດເບັຍ້ໄມໃ້ຫປ່້າທດົລອງແລະຕວົແບບ 

 

 

Rehabilitation Species Area 

in 

Number 

of 

Place of

Option Scientific name Lao name ha seedlings Production

Reforestation Tectona grandis Sak 10 11,000 Phialath Nur.

 Eucalyptus sp. Vic 9,900 Burapha Nur

Enrichment 

planting 

Vatica cinerea Xii

10 

1,000 Nongboua 

Nur. 

 Afzerlia 

xylocarpa 

Teakha 600 Nongboua 

Nur. 

 Dipterocarpus 

alatus 

Yang 500 Dong Dok

Sub total 5 species 20 23,000 
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2.4.5 ການກະກຽມພ້ືນທ່ີ ( Site Preparation ) 

 

ການກະກຽມພ້ືນທ່ີເພ່ືອປກູປ່າໃໝແ່ມນ່ລວມມ ີການຖາງພ້ືນທ່ີ, ການຈດູ, ແລະການຮາ້ໄຮ ່ຊື່ ງ

ໃນນີຈ້ະແມນ່ປະຊາຊນົບາ້ນນາປໍເປັນຜູຮ້ບັເໝົາ. ສວ່ນການກຽມພ້ືນທ່ີປກເູສມີກອ້ງປ່າແບບເປັນຈດຸ

ແມນ່ຈະມຫີລາຍຂ ັນ້ຕອນໃນການປະຕບິດັເຊ່ັນ: ເທ່ືອທ່ີ ນື່ງຕດັແລວກອ່ນ ແລະເທ່ືອທ່ີສອງ ຖາງກວ້າງ

ອອກເປັນຈດຸຫລືເປັນເວງີ ຫລງັຈາກກາໍນດົຈດຸທ່ີ ເໝາະສມົແລວ້.ແຕລ່ະຈດຸກວ້າງປະມານ 15x15 

ແມດັ ການກາໍນດົຈດຸແມນ່ອງີຕາມແລວນອ້ຍທ່ີຈະໄດຕ້ດັໄປກອ່ນ ຈາໍນວນ 4 ແລວຕ່ໍເຮັກຕາ້ ແຕລ່ະ

ແລວຫາ່ງກນັ 20 ແມດັ, ຄວາມກວ້າງຂອງແລວ ປະມານ  2 ແມດັ ແລວດ ັງ່ກາ່ວນີຈ້ະສາ້ງຄວາມສະ

ດວກໃນການເຂ້ົາໄປເລືອກຫາຈດຸປກູໄມທ່ີ້ເໝາະສມົ ແລະວຽກອື່ ນໆໃນຕ່ໍໜາ້ ເຊ່ັນ ການຂນົສ ົ່ງເບັຍ້ໄມ,້ 

ການເຂ້ົາໄປສາໍຫລວດອດັຕາລອດຕາຍ ແລະອື່ ນໆ, ໃນແຕລ່ະເຮັກຕາ້ຈະມພີຽງແຕ ່10-12 ຈດຸ ແລະ

ຈດຸທ່ີເລືອກຖາງຈະຕອ້ງບ່ໍມຕີ ົນ້ໄມໃ້ຫຍ່ ແລະສວ່ນຫລາຍຈະເປັນຈາໍພວກໄມປ້່ອງ ແລະໄມນ້ອ້ຍມີ່ ບ່ໍມ ີ

ຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ຫລງັຈາກຖາງແລວ້ຈະບ່ໍມກີານຈດູເຜົາ ສວ່ນຈາໍພວກຂີເ້ຫຍືອ້ແລະເສດ

ໄມທ່ີ້ຖາງລງົຈະໄດເ້ກບັທອ້ນແລະກອງໄວທ້າງຂາ້ງຂອງແຕລ່ະຈດຸ. ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຂະໜາດແລະ

ຈາໍນວນຂອງຈດຸເບີ່ ງໃນ ເອກະສານແນບທາ້ຍ 3 ການປກູເສມີກອ້ງປ່າແບບເປັນຈດຸ, ສວ່ນຂໍແ້ນະນາໍ

ໃນການປະຕບິດັແມນ່ໄດຄ້ດັຕດິມານາໍເອກະສານແນບທາ້ຍ 4. 

 

2.4.6 ການຕດັຕ ົນ້ໄມໃ້ຫຍ່ (Big Trees Cutting) 

 

ເພ່ືອຫລີກລຽ້ງອນັຕະລາຍທ່ີຈະເກດີຂືນ້ ແລະໄມທ່ີ້ມຢີູໃ່ນປ່າແມນ່ໄມທ່ີ້ຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນເສດຖະ

ກດິຕ ໍາ່ຊື່ ງບ່ໍເໝາະສມົທ່ີຈະຈ ົງ່ໄວ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້ໄມໃ້ຫຍໃ່ນພ້ືນທ່ີໆຈະປກູປ່າໄໝຕ່ອ້ງໄດຕ້ດັລງົຈນົໝດົ, ການ

ຕດັຕ ົນ້ໄມທ່ີ້ມໜີາ້ຕາ້ງໃຫຍກ່ວ່າ 30 cm ນີ ້ແມນ່ຈະໄດປ້ະຕບິດັຫລງັຈາກທ່ີມກີານຈ◌ດູໄຮແ່ລວ້, ສາໍ

ລບັກີ່ ງງາ່ຂອງຕ ົນ້ໄມ ້ ຕອ້ງໄດຕ້ດັອອກຈາກລາໍ ແລະເກບັທອ້ນຈດູ ພອ້ມກນັກບັເວລາຮາ້ໄຮ,່ ສາໍລບັ

ຈາໍນວນຕ ົນ້ທ່ີຈະຕດັອອກແມນ່ອງີຕາມ ຂໍມ້ນູທ່ີສາໍຫລວດໄດ ້ຈາກການສາໍ ຫລວດ 100% ໄມຢື້ນຕ ົນ້.  

 

2.4.7 ສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວ ( Temporary Nursery ) 
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ເຖງີແມນ່ວາ່ສວນກາ້ຜະລິດເບັຍ້ໄມຢູ້ເ່ພັຍລາດຈະໃກກ້ບັພ້ືນທ່ີສວນປກູບາ້ນນາປໍ ເຊີ່ ງມໄີລຍະ

ທາງພຽງແຕ ່25 ກໂິລແມດັກຕໍາມ, ແຕເ່ບັຍ້ໄມທ່ີ້ຈະນາໍໄປປກູ ບ່ໍສາມາດຈະຂນົສ ົ່ງໄປປະໄວປ້່າປກູໄດ ້

ເພາະວາ່: ສະພາບເສ້ັນທາງທ່ີໃຊຂ້ນົສ ົ່ງນ ັນ້ແມນ່ບ່ໍສະດວກ ເຮັດໃຫເ້ບັຍ້ໄມຖ້ກືກະທບົກະເທືອນໃນເວ

ລາຂນົສ ົ່ງ ດ ັງ່ນ ັນ້ເບັຍ້ໄມຕ້ອ້ງໄດມ້ກີານພກັຕວົໃນສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວກອ່ນ ຢາ່ງໜອ້ຍປະມານ 2 ອາ

ທິດ, ອກີຢາ່ງໜ່ືງການທ່ີຂນົສ ົ່ງໄປປະໄວສ້ວນ ບາດດຽວ ຖາ້ຊາວບາ້ນບ່ໍສາມາດປກູແລວ້ໃນເວລາສ ັນ້ 

ຈະເຮັດໃຫເ້ບັຍ້ໄມຮ້ຽ່ວ ແລະຕາຍ ຖາ້ບ່ໍມຝີນົຕກົລງົມາ.  

 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ພວກເຮົາຈາໍຕອ້ງໄດສ້າ້ງສວນກາ້ຊ ົ່ວຂືນ້ທງັສອງບອ່ນຢູນ່າປໍແລະໜອງບວົ, ເນືອ້ທ່ີ

ສວນກາ້ດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງໄດເ້ລືອກບອ່ນທ່ີໃກນ້ ໍາ້ ແລະຮບັປະກນັໃຫມ້ນີ ໍາ້ໃຊພ້ຽງພໍ,  ການສາ້ງສວນກາ້

ແມນ່ຕອ້ງໄດ ້ຕຂີອບໜານຊາໍດວ້ຍໄມປ້່ອງ ເຊີ່ ງມຄີວາມກວ້າງ 1 ແມດັ ຄວາມຍາວ ແມນ່ຂືນ້ກບັພ້ືນ

ທ່ີ ສວ່ນເຮອືນຮ ົ່ມໄດໃ້ຊຜ້າ້ຢາງກນັແສງ 50% ກ ັງ້ບງັແດດ ໃນໄລຍະ 1 ອາທິດທາໍອດິ ທ່ີນາໍເບັຍ້ໄມ ້

ໄປພກັໄວໃ້ນສວນກາ້ ນອກນ ັນ້ກຕໍອ້ງໄດເ້ຮັດຮ ົວ້ອອ້ມຄກັແນ ່ ເພ່ືອປ້ອງກນັສດັບາ້ນບ່ໍໃຫເ້ຂ້ົາມາລບົ

ກວນ.  

 

ການສາ້ງ ສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວບາ້ນນາປໍ ຈະຕອ້ງບນັຈເຸບັຍ້ໄມໄ້ດ້ ້ ປະມານ 20,900 ເບັຍ້ ຫລື

ຫລາຍ ກວ່ານ ັນ້, ສວ່ນສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວບາ້ນໜອງບວົ ແມນ່ຈະບນັຈເຸບັຍ້ໄມ ້ ພຽງແຕ ່ 2,100 ເບັຍ້ 

ເທ່ົານ ັນ້.  ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຊະນດິແລະຈາໍນວນເບັຍ້ໄມທ່ີ້ຈະພກັໄວໃ້ນແຕລ່ະສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວເບີ່ ງ

ໃນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 

 

ຕາຕະລາງ6 : ຈາໍນວນ, ຊະນດິເບັຍ້ໄມ ້ແລະເວລາທ່ີໃຊພ້ກັເບັຍ້ໄມໃ້ນສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວ 

(Species, amount of seedling and time for seedling stocking in 

temporary nursery) 

 

ຊະນດິໄມ ້

Species 

ສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວ 

Temporary 

nursery 

ຈາໍນວນເບັຍ້ໄມ ້

Amount of 

seedling 

ເວລາທ່ີພກັໃນສວນກາ້ 

Time for stocking 

ຜູດ້ແູລຮກັສາ

In charge 

person 

Eucalyptus Napo 9,900 3 month Mrs. Boua

Teak Napo 11,000 3 month Mrs. Boua

Vatica Nongboua 1,000 3 month Mr. Chandom

Afzerlia Nongboua 600 3 month Mr. Chandom
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Dipterocarpu

s 

Nongboua 500 3 month Mr. Chandom

 2 Places 23,000  

 

 

2.4.8 ການຂນົສ ົ່ງເບັຍ້ໄມ ້( Seedlings Transportation ) 

 

ວຽກງານການຂນົສ ົ່ງເບັຍ້ໄມແ້ມນ່ຈະໄດປ້ະຕບິດັ ໃນຕ ົນ້ເດອືນພືດສະພາ, ຊື່ ງຈະໄດຂ້ນົຈາກ

ສວນກາ້ຂອງບໍລິສດັບລູະພາ, ສວນກາ້ເພັຍລາດໄປຍງັສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວບາ້ນນາປໍ, ອກີຈາໍນວນໜ່ືງ 

ແມນ່ ຈະ ໄດເ້ຕ້ົາໂຮມເບັຍ້ໄມໃ້ນບາ້ນໜອງບວົມາໄວບ້ອ່ນດຽວກນັ ດ ັງ່ນ ັນ້ການຂນົສ ົ່ງເບັຍ້ໄມໃ້ນປີນີ ້

ແມນ່ຈະສະດວກຂືນ້ກວ່າເກົ່ າ ເນື່ອງຈາກ ເບັຍ້ໄມສ້ວ່ນຫລາຍແມນ່ ຢູສ່ວນກາ້ເພັຍລາດຊື່ ງບ່ໍໄກຈາກ

ສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວນາປໍ.  

 

ສາໍລບັການຂນົສ ົ່ງເບັຍ້ໄມຈ້າກສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວຫາບອ່ນປກູ ປະຊາຊນົຜູຮ້ບັເໝົາປກູໄມຈ້ະເປັນ

ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ແລະການຂນົສ ົ່ງຈະຕອ້ງໃຊຄ້ວາມລະມດັລະວງັ 

ໂດຍສະເພາະການຂນົສ ົ່ງຈາກລດົຕອ໊ກໆ ຫາບອ່ນປກູຕອ້ງໃຊກ້ະຕາ່ບນັຈ ຸ ໃສເ່ບັຍ້ໄມ ້

ແລວ້ຈື່ງຫ້ີວຫລືຫາບໄປຍງັບອ່ນປກູ ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັ ວທີິການຂນົສ ົ່ງເບີ່ ງໃນຂໍແ້ນະນາໍ 

ທ່ີຄດັຕດິໄວໃ້ນເອກະ ສານແນບທາ້ຍ 4,  ສວ່ນຈາໍນວນເບັຍ້ໄມ ້ແລະຊະນດິໄມ ້ທ່ີ້ຈະໄດຂ້ນົສ ົ່ງ ລະ

ອຽດໄດສ້ະແດງໄວຕ້າຕະລາງ ລ◌◌ຸມ່ນີ ້: 

 

ຕາຕະລາງ 7 : ຈາໍນວນເບັຍ້ໄມທ່ີ້ຖກືຂນົສ ົ່ງໄປສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວນາປໍແລະໜອງບວົ 

         (Number of seedling transported to temporary nursery) 

 

ຊະນດິໄມ ້

Species 

ຈາໍນວນ 

No. of 

seedling 

ສະຖານທ່ີ

Place 

 

ຈາໍນວນ

ເທ່ືອ 

Quantity 

ພາຫະນະທ່ີໃຊ້

ຂນົສ ົ່ງ 

Transportati

on 

ໝາຍເຫດ

Remark 

Eucalypt

us  

 

9,900 

 

Burapha -

Napor  

3

 

Truck ~3000 - 3300 

seedling/ time 
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Teak 11,000 Phialath -

Napor 

3-4 Truck ~3000 - 3300 

seedling/ time 

 20,900   

 

 

 

2.4.9 ການປກູໄມ ້( Tree Planting )  

 

ການປກູໄມ ້ແມນ່ຈະໄດເ້ລີ່ ມ ໃນທາ້ຍເດອືນພຶດສະພາຫາ ເດອືນຕ ົນ້ມຖີນຸາ ຊື່ ງແມນ່ຕ ົນ້ລະດູ

ຝນົຊື່ ງເວລານ ັນ້ຈະມຝີນົຕກົລງົມາແລວ້ປະມານ 4-5 ຄ ັງ້, ເຕັກນກິໃນການປກູ ແມນ່ຈະໄດກ້າໍນດົໄວ້

ລະອຽດໃນສນັຍາປກູໄມ.້  

ສວ່ນມືປ້ກູຕວົຈງີແມນ່ຈະໄດກ້າໍນດົໂດຍພະນກັງານວຊິາການພາກສະໜາມຊື່ ງຈະເປັນຜູຕ້ດິ

ຕາມສະພາບດນີຟ້າອາກາດວາ່ ເວລາໃດຈະເໝາະສາໍລບັການປກູໄມ,້ ສະເພາະໃນເວລາຂອງການປກູ

ໄມອ້າຈານຜູຮ້ບັຜິດຊອບຫລືພະນກັງານພາກສະໜາມຈະລງົຕດິຕາມແລະແນະນາໍຢາ່ງໃກສ້ດິກບັຊາວ

ບາ້ນເພ່ືອຮບັປະກນັການປກູໄມໃ້ຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ.ີ 

 

2.4.10 ການເສັຍຫຍາ້ ( Weeding ) 

 

ການເສັຍຫຍາ້ສວນປກູໄມໃ້ນປີທາໍອດິຈະໄດປ້ະຕບິດັ 3 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ ຄໃືນເທ່ືອທາໍອດິຈະເລ່ີມເຮັດ

ຫລງັຈາກທ່ີປກູໄມໄ້ດ ້ 1 ເດອືນ ແລະເທ່ືອທ່ີ 2 ແມນ່ຫລງັຈາກເສັຍຫຍາ້ຄ ັງ້ທ່ີນື່ ງແລວ້ປະມານ 1 

ເດອືນ ເຊີ່ ງການເສັຍຫຍາ້ຄ ັງ້ທ່ີ 1 ແລະທ່ີ 2 ແມນ່ຈະໄດເ້ຮັດພອ້ມກນັກບັເວລາຂອງການເສັຍຫຍາ້

ເຂ້ົາໄຮ ່ ທ່ີປະຊາຊນົປກູປນົກບັເບັຍ້ໄມ,້ ການເສັຍຫຍາ້ໃນ 2 ຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ຈະໄດເ້ຮັດພຽງແຕເ່ຮັດອອ້ມ

ເບັຍ້ໄມໃ້ນວງົລດັສະໝີ 50 ຊມ ເທ່ົານ ັນ້ ແລະຈາໍພວກເຄອືທ່ີກ◌ຽ້ວເບັຍ້ໄມຢູ້ກ່ຈໍະໄດເ້ອົາອອກເຊ່ັນ

ດຽວກນັ.  

 

ສວ່ນການເສັຍຫຍາ້ຄ ັງ້ທ່ີ 3 ແມນ່ຈະໄດເ້ຮັດຫລງັຈາກທ່ີປະຊາຊນົ ເກບັກຽ່ວເຂ້ົາໄຮໝ່ດົແລວ້

ໃນລອ໋ກປກູໄມ ້ຫລືຫລງັຈາກການເສັຍຫຍາ້ຄ ັງ້ທ່ີ 2 ປະມານ 2 ເດອືນ, ການເສັຍຫຍາ້ໃນຄ ັງ້ນີແ້ມນ່

ຈະໄດຖ້າງກຽ້ງທ ົ່ວພ້ືນທ່ີຄ:ື ຈະໄດມ້ກີານຕດັເຄອືຕາ່ງໆ, ຕດັບນັດາວດັຊະພືດແລະຕ ົນ້ໄມທ່ີ້ເກດີຂືນ້

ອອ້ມເບັຍ້ໄມທ່ີ້ປກູ ແລະ ຕດັບນັດາພືດພນັທ່ີເກດີຂືນ້ໃນລະວາ່ງແຖວປກູໄມອ້ອກໃຫໝ້ດົ. 
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ການເສັຍຫຍາ້ໃນສວນປກູເສມີກອ້ງປ່າກຈໍະເຮັດ 3 ເທ່ືອຕ່ໍປີເຊ່ັນດຽວກນັກບັການປກູສວນປ່າ, 

ໃນແຕລ່ະເທ່ືອຂອງການເສັຍຫຍາ້ ແມນ່ຈະໄດເ້ສັຍກຽ້ງທ ົ່ວພ້ືນທ່ີ ແລະຖາ້ມໄີມຫ້ກັລງົມາທບັກຕໍອ້ງໄດ້

ເອົາອອກ. 

 

 

 

 

2.4.11 ການສາໍຫລວດເປີເຊັນລອດຕາຍ ແລະ ການປກູສອ້ມ  

( Survival Rate Survey and Replanting ) 

 

 ຫລງັຈາກປກູໄມແ້ລວ້ປະມານ 1 ເດອືນຈະໄດມ້ກີານສາໍຫລວດ ເປີເຊັນລອດຕາຍຂອງເບັຍ້ໄມ ້ 

ເພ່ືອຕລີາຄາຄວາມເໝາະສມົຂອງພ້ືນທ່ີ ກບັຊະນດິພນັໄມທ່ີ້ນາໍໄປປກູຫລງັຈາກນ ັນ້ໄດມ້ກີານປກູສອ້ມ

ຄນື. ໃນການສາໍຫລວດຄ ັງ້ນີ ້ຈະໄດທ້າໍການສາໍຫລວດ 100% ແລະຕອ້ງໄດປ້ກູສອ້ມຄນືໝດົຂອງຈາໍ

ນວນຕ ົນ້ທ່ີຕາຍ. ໃນກລໍະນທ່ີີເບັຍ້ໄມໃ້ນພ້ືນທ່ີຫາກຕາຍຫລາຍກວ່າ 80% ຂອງຈາໍນວນເບັຍ້ໄມ ້ຈະໄດ້

ມກີານພິຈາລະນາແລະນາໍເອົາຊະນດິພນັໃໝທ່ີ່ເໝາະສມົເຂ້ົາໄປປກູແທນ.  

 ການດາໍເນນີວຽກດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຈະຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງອາຈານ ແລະນກັສກືສາໃນເວລາ

ລງົຝືກຫດັ. 

 

2.4.12 ການກວດກາຕດິຕາມແລະຂຽນບດົລາຍງານ ( Monitoring and Reporting ) 

 

ຫລງັຈາກສາ້ງແຜນແລວ້ຈະໄດເ້ລີ່ ມປະຕບິດັວຽກຟ້ືນຟປູ່ານບັຕ ັງ້ແຕເ່ດອືນທນັວາເປັນຕ ົນ້ໄປຊື່ ງ

ຈະເລີ່ ມຈາກການ ເຮັດສນັຍາປກູໄມກ້ບັປະຊາຊນົ, ສນັຍາຜະລິດເບັຍ້ໄມ,້ ຕດັແລວໝາຍຂອບເຂດ

ລອ໋ກປກູໄມແ້ລະແລວເຂ້ົາຫາປ່າປກູເສມີ,  

ການກະກຽມພ້ືນທ່ີປກູໄມ ້ ແລະໜາ້ວຽກຕາ່ງໆໃນການປກູໄມ ້ ຕະຫລອດຮອດການນາໍພານກັສກືສາລງົ

ຝືກຫດັ. 

 

ໃນແຕລ່ະໜາ້ວຽກຫລງັຈາກປະຕບິດັແລວ້ ຈະໄດມ້ກີານກວດກາຕດິຕາມ ເຖງີຜນົໄດຮ້ບັແລະ

ອນັບກົພອ່ງຊື່ ງຈະນາໍມາເປັນບດົຮຽນຂອງການເຮັດວຽກໃນປີຕ່ໍໄປ ຈາກນ ັນ້ຈະໄດມ້ກີານຂຽນບດົລາຍ

ງານສ ົ່ງໃຫ ້ໜວ່ຍງານຈດັສນັພ້ືນທ່ີເຂດຈດຸ ສມຸ ຫລືໂຄງການສ ົ່ງເສມີການສກືສາດາ້ນປ່າໄມ.້ 

 

2.5 ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນແຮງງານ ( Labors Requirement ) 
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ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາແລວ້ແຮງງານຕ ົນ້ຕໍໃນການປະກອບສວ່ນຟ້ືນຟປູ່າ ແມນ່ ປະຊາຊນົທອ້ງ

ຖີ່ນເຊີ່ ງ ວຽກເຂົາເຈົາ້ແມນ່ເລ່ີມແຕ ່ການກຽມ ພ້ືນທ່ີເຊ່ັນ: ຖາງ, ຈດູ, ຮື,້ ປກັຫລກັ, ຂດຸຂມຸ, ປກູ, ໄສ່

ຢາຂາ້ປວກຈນົຕະຫລອດຮອດການໃສຝຸ່ນ່ໃຫເ້ບັຍ້ໄມ ້ ເຊີ່ ງວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີລ້ວ້ນແລວ້ແຕນ່າໍໃຊແ້ຮງ

ງານຂອງ ຊາວບາ້ນເຂ້ົາຊວ່ຍ. ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານ ໃນການເຮັດວຽກ ປກູສາ້ງສວນປ່າ ແລະປກູ

ເສມີກອ້ງປ່າ ປີນີ ້ໄດຄ້ດິໄລໄ່ວໃ້ນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້  

 

ອງີຕາມ ການຄດິໄລຄ່ວາມຕອ້ງການແຮງງານແຕລ່ະໜາ້ວຽກທ່ີໄດຄ້ດິໄລໄ່ວໃ້ນແຜນການ 

10ປີ ຂອງການ ຈດັສນັ ປ່າ ໂດຍສະເພາະແມນ່ວຽກງານ ການຟ້ືນຟປູ່າ ແລະການປະຕບິດັວຽກງານ

ຕວົຈງິ ໃນປີຜາ່ນມາ ຂອງວຽກງານ ສາມາດປະເມນີຄວາມຕອ້ງການແຮງງານ ໃນປີນີ ້ ດ ັງ່ນີ:້ 

 

ຕະຕະລາງ 8:  ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານຕ່ໍໜາ້ວຽກ 1 ເຮັກຕາ (Manpower 

requirement) 

 

ໜາ້ວຽກໃນການຟ້ືນຟປູາ່ 

Rehabilitation Activities 

ການກຽມພ້ືນທ່ີ

Site 

preparation 

(md/ha) 

ການປກູ

Tree 

planting 

(md/ha) 

ເສັຍຫຍາ້ 

Weeding 

(md/ha) 

ລວມ

Total 

(md/ha) 

ປກູສວນ 

Reforestation 

65 30 36 131

ການປກູແທນຄນື 

Replace planting 

35 30 60 125

 ປກູເສມີກອ້ງປ່າ ແບບເປັນ

ຈດຸ 

Enrichmant Planting with 

gap 

60 8 27 95

 

 

3. ງບົປະມານ ( Budget ) 
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ເພ່ືອຈະດາໍເນນີວຽກງານການປກູໄມແ້ລະການຈດັສນັປ່າທາໍມະຊາດໄດສ້າໍເລັດຕາມທ່ີໄດ້

ກາໍນດົໄວຈ້າໍເປັນຕອ້ງມງີບົປະມານຈາໍນວນນື່ງໃນການໃຊຈ້າ່ຍ ສํາລບັແຕລ່ະໜາ້ວຽກ. 

ສວ່ນຫວົໜວ່ຍລາຄາແມນ່ອງີຕາມບດົຮຽນຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນປີຜາ່ນມາ 

ແລະໄດມ້ກີານດດັແປງ ແກໄ້ຂເພ່ີມເຕມີເລັກນອ້ຍ.  

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ9 :  ງບົປະມານໃນການດາໍເນນີການຟ້ືນຟປູາ່ ແລະການຝືກຫດັ ( Budget for 

Operations  

and Practical Training ) 

 

Cost Center Cost category Unit Price/Unit   

(kip) 

Amount  

(kip) 

Remarks 

Line cutting Plot demarcation line cutting 3,700 m. 150 555,000  

 Access line cutting 300 m. 200 60,000  

100% survey measured big trees, D > 30 cm 6 person 20,000 120,000  

Reforestation Site preparation 7 ha. 600,000 4.200,000  

 Site preparation (replace planting) 3 ha. 700,000 2,100,000  

 Big trees cutting 7ha 175 trees 30,000 5,250,000 ~ 25 trees/ha 

 Planting 3 x 2 m. 15,300 350 5,355,000  

 Planting 2 x 2 m 2,500 350 875,000  

 Replanting 15% 2,670 350 934,500  

 Weeding 3 times (with Taungya) 7 ha. 480.000 3,360,000  

 Weeding 3 times (without TY) 3 ha. 900,000 2,700,000  

 Insecticides 89 kg. 15,000 1,335,000  

 Fertilizer for teak (9,350 sdls.) 234 kg. 3,500 819,000 25kg/ tree 

 Fertilizer for Eucalyptus(8450 

sdls.) 

423 kg. 3,500 1,480,500 50 kg/ tree 

      

Gap planting Site preparation 10 ha 800,000 8,000,000  

 planting ( 16 seedling/ gap ) 1,920 sl. 350 672,000 10-12 gap/ha 

 replanting 10% 192 sl. 350 67,200  

 Weeding 3 time 10 ha 540,000 5,400,000  

 Insecticides 10 kg 15,000 150,000  

      

Seedlings Teak 11,000 800 8,980,000  

 Eucalyptus 9,900 800 7,920,000  
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 Vatica 1,000 1,000 1,000,000  

 Hoppea 1,100 1,000 1,100,000  

      

Seedlings  Phailath to Napo 11,000 150 1,650,000  

 transportation Burapha to Napo 9,900 300 2,970,000  

      

Temporary Napo 1 1,800,000 1,800,000  

nursery Nongboua 1 450,000 450,000  

      

Equipment for  Red paints 41 10,000 410,000  

100% big trees  Paint brushes 17 4,000 68,000  

survey and stu. A4 paper 1  30,000 30,000  

practi ce Pen s 35 2,000 70,000  

 Total 69,881,200  

ຕາຕະລາງ 10: ການຄດິໄລລ່າຄາປກູໄມຕ່ໍ້ເບັຍ້ 

 

ໜາ້ວຽກ ຂນົເບັຍ້ໄມ ້

ຈາກສວນກາ້

ຊ ົ່ວຄາວຫາ

ບອ່ນປກູ 

ປກັຫລກັ ຂດຸຂມຸ/

ປກູ/ ໃສຢ່າ

ກນັປວກ 

ໃສຝຸ່ນ່ ລວມ 

(ກບີ) 

ປກູດວ້ຍເບັຍ້ 80 70

 

150 50 350 

 

 

4. ການຝືກຫດັແລະທດັສະນະສກືສາ (Practicing and Excursion) 

 

4.1 ຈດຸປະສງົຂອງການລງົຝືກຫດັ (Objectives) 

 

ໃນການເອົານກັສກືສາລງົຝືກຫດັຕວົຈງີທ່ີພາກສະໜາມ ຈດຸປະສງົຕ ົນ້ຕໍແມນ່ຢາກໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຮູ້

ໄດໜ້າ້ວຽກຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຟ້ືນຟປູາ່ ເຊີ່ ງນບັຕ ັງ້ແຕໜ່າ້ວຽກຂອງການຄດັເລືອກພ້ືນທ່ີ ຈນົເຖງີຂ ັນ້

ຕອນສດຸທາ້ຍໃນການປະເມນີຜນົຂອງການເຮັດວຽກຟ້ືນຟປູ່ານີ,້ ແຕເ່ນື່ອງຈາກ ເວລາໃນການລງົຝືກ

ຫດັ ມຂີອບເຂດຈາໍກດັ ພຽງແຕ ່ສອງເທ່ືອຕ່ໍປີ ແລະແຕລ່ະເທ່ືອກມໍເີວລາສ ັນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້ການລງົຝືກຫຫດັ

ໃນຄ ັງ້ນີ ້ແມນ່ຈະໄດເ້ລືອກບາງໜາ້ວຽກທ່ີຖກືກບັເວລາລງົຝືກຫດັຂອງນກັສກືສາເຊ່ັນ: 

ການຕດັກີ່ ງໄມວ້ກິ ໃນສວນປກູ ປີ 2001,  ການສາໍຫລວດອດັຕາການຕາຍຂອງເບັຍ້ໄມຫ້ລງັຈາກປກູ

ໄດ ້1 ເດອືນ, ປກູສອ້ມຄນືຕ ົນ້ທ່ີຕາຍ ແລະໃສປ່ຍຸເບັຍ້ໄມ.້ 



 99

 

 ອງີຕາມໜາ້ວຽກທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ຈດຸປະສງົທ່ີນາໍພານກັສກືສາປະຕບິດັ ແມນ່ຕອ້ງການໃຫເ້ຂົາເຈົາ້

ຮູໄ້ດ:້ 

 

 ວທິິຂອງການສາໍຫລວດອດັຕາການຕາຍຂອງເບັຍ້ໄມປ້ກູ, ຕລີາຄາຄວາມເໝາະສມົຂອງຊະ

ນດິໄມກ້ບັພ້ືນທ່ີ 

 ວທີິການປກູ ແລະເວລາທ່ີເໝາະສມົໃນການປກູສອ້ມ 

 ເຕັກນກີຂອງການໃສຝຸ່ນ່ໃຫເ້ບັຍ້ໄມ ້ແລະປະລິມານຂອງຝຸນ່ທ່ີຄວນໃສຕ່ໍ່ 1 ເບັຍ້ 

 

4.2     ໜາ້ວຽກຂອງການລງົຝືກຫດັ ( Practicing  Activities) 

 

ອງີໄສແ່ຜນການລວມຂອງຫອ້ງການສກືສາທ່ີໄດກ້າໍນດົການລງົຝືກຫດັໃນສກົຮຽນປີ 20001-

2002  ຊື່ ງໃນແຕລະປີ ຫລືແຕລ່ະທາ້ຍພາກຮຽນນກັສກືສາຈະຕອ້ງໄດ້ລ້ງົເຮັດພາກປະຕບິດັຕດົຈງິຢູ່

ປ່າທດົລອງເມອືງສງັທອງ. ໂດຍສະເພາະແມນ່ນກັສກືສາປະລິນຍາຕ ີ ປີ 4/ V ສວ່ນໜາ້ວຽກແລະເວ

ລາປະຕບິດັໄດກ້າໍນດົໄວລ້ມຸນ່ີ:້ 

 

4.2.1 ການລິກີ່ ງໄມວ້ກິ ( Eucalyptus Pruning ) 

 

ເນື່ອງຈາກວາ່ໄມວ້ກິທ່ີປກູດວ້ຍກີ່ງປກັຊາໍ ແຕກງາ່ຫລາຍດ ັງ່ນ ັນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານລິກີ່ ງຊວ່ຍ 

ການລິກີ່ ງຈະໄດຈ້ ົງ່ ຄວາມຍາວຂອງເຮອືນຍອດໄວ ້ ເຄີ່ ງນື່ ງຂອງລວງສງູທງັໝດົ, ການປະຕບິດັວຽກ

ດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຈະເຮັດໃນສວນປກູໄມປີ້ 2001 ໃນນ ັນ້ນກັສກືສາຈະໄດມ້ກີານບນັທືກຈາໍນວນຕ ົນ້ ທ່ີຖກືລິ

ງາ່ອອກ ເພ່ືອຕລີາຄາ ການມງີາ່ຫລາຍຂອງຕ ົນ້ໄມວ້ກິ.  

 

4.2.2  ສາํຫລວດເປີເຊັນລອດຕາຍຂອງປ່າປກູປີ 2002(Survival Percentage Survey 

of Rehabilitation 2002) 

 

ການສາໍຫລວດຫາອດັຕາການຕາຍຂອງເບັຍ້ໄມແ້ມນ່ຈະໄດປ້ະຕບິດັໃນປ່າປກູປີ 2002 ລວມ

ທງັໝດົ ຈາໍນວນ 20 ເຮັກຕາ ຊື່ ງບນັຈຢຸູໃ່ນ 2 ພ້ືນທ່ີຄ:ື ພ້ືນທ່ີບາ້ນນາປໍ  ແລະບາ້ນໜອງບວົ. ການ

ສາໍຫລວດນີ ້ແມນ່ຈະໄດເ້ຮັດເຕັມ 100 % ເພ່ືອໃຫໄ້ດຂ້ໍມ້ນູທ່ີຊດັເຈນ ເວລາທ່ີຕອ້ງການໃນການເຮັດ

ວຽກພຽງແຕ ່2 ວນັ ຖວືາ່ພຽງພໍ.  
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4.2.3 ການປກູສອ້ມ ( Replanting ) 

 

ຫລງັຈາກໄດຂ້ໍມ້ນູຈາກການສາໍຫລວດການຕາຍຂອງເບັຍ້ໄມ ້ຈະໄດມ້ກີານປກູສອ້ມຄນືທງັໝດົ 

ທງັນີກ້ເໍພ່ືອໃຫໄ້ດຈ້າໍນວນເບັຍ້ໄມເ້ທ່ົາເດມີກບັຈາໍນວນທ່ີປກູທາໍອດິ ແລະເພ່ືອເປັນການນາໍໃຊເ້ບັຍ້ໄມທ່ີ້

ເຫລືອໃນສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວໃຫມ້ຄີນຸຄາ່, ເວລາໃນການປະຕບິດັແມນ່ ໃນເດອືນ ກລໍະກດົ ຊື່ ງຈະໃຊເ້ວ

ລາປະມານ 2 ວນັ. ສວ່ນຈາໍນວນເບັຍ້ໄມທ່ີ້ຈະປກູແມນ່ອງີ ຕາມຜນົຕວົຈງິຂອງການສາໍຫລວດເປີເຊັນ

ການຕາຍຂອງເບັຍ້ໄມ.້ 

 

4.2.4 ການໃສຝຸ່ນ່ (Fertilizing) 
 

ຕ ົນ້ໄມຈ້ະສາມາດຕ ັງ້ໂຕໄດດ້ ີຫລງັຈາກປກູໄດ ້1 ເດອືນ ໃນເວລານີເ້ປັນເວລາທ່ີເໝາະສມົສາໍ

ລບັໃສຝຸ່ນ່ໃຫເ້ບັຍ້ໄມ.້ ອງີໄສປີ່ຜານໆມາທ່ີໄດມ້ອບໜາ້ວຽກດ ັງ່ກາ່ວນີໃ້ຫຊ້າວບາ້ນເປັນຜູເ້ຮັດ ດ ັງ່ນ ັນ້

ໄດມ້ບີາງຄອບຄວົທ່ີບ່ໍເອົາໃຈໃສຫ່ລືບ່ໍໃສຝຸ່ນ່ໃຫເ້ລີຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ວຽກດ ັງ່ກາ່ວຄວນມອບໃຫນ້ກັສກືສາເປັນ

ຜູຊ້ວ່ຍໂດຍມກີານຊີນ້າໍຂອງອາຈານຜູຮ້ບັຜິດຊອບ. ເວລາທ່ີໃຊໃ້ນການເຮັດວຽກນີ ້ແມນ່ຕອ້ງການເຖງີ 

2-3 ວນັ ຈື່ງຈະສາໍເລັດ. 

 

4.3  ການທດັສະນະສກືສາ (Field Excursion) 

 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັສກືສາມໂີອກາດໄດສ້າໍຜດັກບັການປະຕບິດັຕວົຈງີ ແລະມຄີວາມຮູເ້ພ່ີມພາຍຫລງັທ່ີ

ຮຽນທິດສະດແີລວ້, ການໄດລ້ງົຢຽ້ມຢາມພ້ືນທ່ີປ່າທດົລອງຂອງພາກວຊິາປ່າໄມ ້ ກຄໍກືບັສະຖາບນັອື່ ນໆ

ທ່ີເຮັດວຽກກຽ່ວກບັ ການຟ້ືນຟປູ່າເຊ່ັນ: ສະຖານຄີ ົນ້ຄວ້ານ ໍາ້ຊວງ, ບໍລິສດັບວົລະພາ ແລະບອ່ນອື່ ນໆ 

ຈະເປັນການສອນນກັສກືສາໃນທາງປະຕບິດັຕວົ ເພ່ືອໃຫນ້ກັສກືສາຖອດຖອນໄດບ້ດົຮຽນລະຫວາ່ງພາກ

ທິດສະດແີລະພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະສາມາດສມົທຽບໄດຄ້ວາມຄາ້ຍຄ ືແລະຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ ໃນ

ການເຮັດວຽກຂອງແຕລ່ະບອ່ນ.  

 

ໃນການນາໍພານກັສກືສາລງົທດັສະນະໃນສກົຮຽນນີແ້ມນ່ຈະໄປ 1 ເທ່ືອ ຂອງຕ ົນ້ເດອືນ ພຶດສະ

ພາ ຊື່ ງໃນນ ັນ້ນກັສກືສາ ຈະລງົຢຽ້ມຢາມ ສວນກາ້ຊ ົ່ວຄາວ, ພ້ືນທ່ີໆໄດກ້ະກຽມໄວເ້ພ່ືອປກູໄມ ້ ແລະ

ອື່ ນໆ 

  

4.4       ພາຫະນະ (Transportation) 
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ພາຫະນະທ່ີໃຊໃ້ນການລງົຝືກຫດັ ແລະທດັສະນະສກືສາແມນ່ຈະໄດຈ້າ້ງລດົໂດຍສານວຽງຈນັ-

ນາສາ ເພ່ືອຂນົສ ົ່ງນກັສກືສາ.  ນອກຈາກນ ັນ້ ລດົ ປີກອບັຂອງ GTZ ຫລື KFW  ກຕໍອ້ງການໃຊ້

ເຊ່ັນດຽວກນັເພ່ືອຮບັສ ົ່ງຄອູາຈານໄປນາປໍແລະກບັດງົໂດກ. 

 

4.5          ທ່ີພກັເຊົາ ( Accommodation ) 

 

ການພກັເຊົາທງັຄອູາຈານ ແລະນກັສກືສາແມນ່ຈະໄດພ້ກັທ່ີແຄມ້ນາປໍ 

 

 

4.6     ວດັຖອຸປຸະກອນຮບັໃຊທ່ີ້ຈາໍເປັນໃນການລງົຝືກຫດັແລະທດັສະນະສກືສາ ( Equipment 

) 

 

ຕາຕະລາງ 15 : ຄວາມຕອ້ງການອປຸະກອນທ່ີໃຊໃ້ນການລງົຝືກຫດັ (Requirement of 

equipment for student practicing) 

ລ/ດ 

No. 

ໜາ້ວຽກ 

Activities 

ລາຍການອປຸະກອນ

Equipment  

ຈາໍນວນ

Quantity 

ໝາຍເຫດ 

Remark 

1. ລິກີ່ ງໄມວ້ກິ ຄດັເຕີ ້( Cutter) 15 ອນັ ຊືໃ້ໝ່

2. ສາໍຫລວດເປີເຊັນ 

ລອດຕາຍ 

ຟອມບນັທືກ

ແຟ້ມຮອງ 

    1 

ລາ່ມ 

15 ອນັ 

ຊືໃ້ໝ່

ເອົານາໍ ຫອ້ງການສກືສາ 

4. ປກູສອ້ມ ຈກົ ຫລືສຽມ 10 ດວງ ເອົານາໍ ໜວ່ຍງານ MIA

5. ໃສຝຸ່ນ່ ບວ່ງ 

ຖງົປລາສະຕກິ 

3 ໂຫລ

2 ຕບັ 

ຊືໃ້ໝ່

ຊືໃ້ໝ ່
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