
________________________________ 
Fundraising guidelines short course Lao                                                                                            1 
 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                       ສາລະບານ        
   ໜ້າ 

        

                                                                             
                           

ຄ ູ່ມືແນະນ າກຽ່ວກັບການລະດມົທຶນ 
Basic Guidelines on Fundraising  

 

 

     
 
 
 

ຂັັ້ນຕອນທ ີ່ສ າຄັນເພືີ່ອການສ້າງແຜນລະດົມທຶນໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ 

Important Steps to Create a Fundraising Plan 

                                                                

 

 

 

 

 

ວຽງຈນັ, ເດືອນ ຕລຸາ, ປ  2018 

Vientiane, Oct 2018 

                    

 

 

 

 

 

 

 



________________________________ 
Fundraising guidelines short course Lao                                                                                            2 
 

I. ຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານກ່ຽວກບັການລະດົມທຶນ                      2  
                    
  1.1  ການລະດົມທຶນແມ່ນຫັຍງ              2 
  1.2 ວິທີການຕ່າງໆໃນການລະດົມທຶນ             2 
  1.3 ນັກລະດົມທຶນຄວນມີຄວາມຮ ູ້ ແລະ ທັກສະຫັຍງແດ່          2 
      
II. ຢຸດທະສາດ ແລະ ການສ້າງແຜນລະດົມທນຶ          3 
  

2.1 ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆເພືື່ອການສ້າງແຜນລະດົມທືນ           3  
   ຂັັ້ນຕອນ 1. ກ ານົດຊັບສົມບັດຂອງອົງການ           4 
   ຂັັ້ນຕອນ 2. ກ າໜົດທີມງານລະດົມທຶນ            5 
   ຂັັ້ນຕອນ 3. ກ ານົດເປົັ້າໝາຍຂອງການລະດົມທຶນ          6 
   ຂັັ້ນຕອນ 4. ກ ານົດຍຸດທະສາດຕ່າງໆຂອງການລະດົມທຶນ          7 
   ຂັັ້ນຕອນ 5. ຄ ານວນມ ນຄ່າ ແລະ ການໃຊູ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການລະດົມທຶນ        7 
   ຂັັ້ນຕອນ 6. ສ້າງແຜນດ າເນີນການລະດົມທຶນ (ແຜນປະຕິບັດ)         9 
   ຂັັ້ນຕອນ 7. ປະຕິບັດການລະດົມທຶນ            10 
   ຂັັ້ນຕອນ 8. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການລະດົມທຶນ         11 
   ຂັັ້ນຕອນ 9. ສະເຫີຼມສະຫຼອງ             12 
 
III. ການລະດົມທຶນໃຫູ່ຍນ າບັນດາຜ ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ (ໂດຍການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ)       11 
    
   3.1 ການຊອກຫາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ             11 
   3.2 ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂ ທຶນ            11 
   3.2.1 ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ສ າຄັນຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ               12  
     
IV. ສ ີ່ງທ ີ່ຄວນຮ ້ຕ່າງໆໃນການລະດມົທຶນ (ທິບ)           
12 
    
   4.1 ສີື່ງທີື່ ຄວນເຮັດ ໃນການຂຽນຈົດໝາຍລະດົມທຶນ           12 
   4.2 ສີື່ງທີື່ ບ ື່ຄວນເຮັດ ໃນການຂຽນຈົດໝາຍລະດົມທຶນ          13 
 
V. ເອກະສານຕດິຄັດຕ່າງໆ            15 
 
 
 
I. ຄວາມຮ ພ້ືັ້ນຖານກ່ຽວກັບການລະດົມທນຶ 



________________________________ 
Fundraising guidelines short course Lao                                                                                            3 
 

 
ການລະດມົທຶນແມູ່ນຫັຍງ? 
 
ການລະດມົທຶນ - ແມ່ນການຫາເງີນສ າລັບປະຕິບັດກິດຈະກ າຂອງອົງການ/ໂຄງການ ຫືຼ ວຽກງານໃດໜຶື່ງ ດ້ວຍ
ວິທີການຕ່າງໆທີື່ເໝາະສົມ ເຊັື່ນ: 
  - ການຂຽນອີເມວ, ຈົດໝາຍ ຫືຼ ໃບສະເໜີໂຄງການ ໃຫູ້ກັບບັນດາຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປຫ້ທຶນ, ເພືື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ບັນດາ
ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເພືື່ອບ ລິຈາກ 
  - ການປະດິດສີື່ງພີມເເພືື່ອເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ແລະ ການປະສານງານເພືື່ອຈັດກິດຈະກ າຕ່າງໆເພືື່ອການບ ລິຈາກ 
  - ການສ້າງສາຍສ າພັນ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆກັບບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ, ເພືື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປເພືື່ອເຮັດ
ໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈເຮົາ ແລະ ບ ລິຈາກຊ່ວຍເຫືຼອ 
 
ວຽກລະດົມທຶນ ແມ່ນສ າຄັນຫຼາຍເພາະມັນແມ່ນການຢ ່ລອດຂອງອົງການ. ສະນັັ້ນທາງອົງການຕ້ອງມີພະນັກງານເຮັດ
ວຽກນີັ້ສະເພາະ ເພາະວ່າມັນໄດູ້ໃຊູ້ເວລາຫຼາຍ, ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ອົດທົນຄືກັນກັບຕ າແໜ່ງອືື່ນໆ 
 
ໃນການລະດົມທຶນ, ຖ້າບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນບ ື່ທັນເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະແຈູ້ງວ່າ ທ່ານແມ່ນໃຜ? ມາຈາກອົງການໃດ, ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບຫັຍງ, ຖ້າຊ່ວຍທ່ານໄປແລູ້ວຊິເປັນແນວໃດ, ຊິໄດູ້ປະໂຫຽດຫັຍງຕ ື່ອົງການທ່ານ ແລະ ຕ ື່ເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນເຂົາເຈົັ້າ
ຈະບ ື່ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ 
 
1.2 ວິທ ການຕ່າງໆໃນການລະດົມທຶນ 

 
ການລະດົມທຶນ ແມ່ນສາມາດລະດົມໄດູ້ຈາກຫຼາຍວິທີແຕກຕາ່ງກັນໄປ, ຊືື່ງແຕ່ລະວິທີ ມີຂ ັ້ດ ີແລະ ຂ ັ້ເສັຍບ ື່ຄືກັນ. 
ໂດຍທົື່ວໄປປະກອບມີ: 
 

- ການລະດົມທຶນຈາກບຸກຄົນຕ່າງໆ: ແມ່ນການຂ ບ ລິຈາກ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼຈາກບຸກຄົນທົື່ວໄປ  
- ການລະດົມທຶນຈາກບັນດາອົງການຕ່າງໆ: ແມ່ນການຂ ບ ລິຈາກ ຈາກສະມາຄົມ, ສະໂມສອນການບ ລິກາ, 

ບັນດາບ ລິສັດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ... 
- ການລະດົມທຶນຈາກບັນດາມຸນນິທິ ແລະ ລັດຖະບານ 
- ການລະດົມທຶນໃຫ່ຍຈາກບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ (ໂດຍການຂຽນບົດສະເໜີ

ໂຄງການ) 
- ອືື່ນໆ... 

 
ຕົວຢ່າງ ເຊັື່ນ:  
- ການລະດົມທຶນແບບຈັດງານສະເພາະ ເພືື່ອຮັບການບ ລິຈາກ ແລະ ສ້າງສາຍສ າພັນກັບບັນດາຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປທີື່ມາຮ່ວມ
ງານ 
- ການລະດົມທຶນໂດຍການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂ ທຶນນ າອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆສ າລັບປະຕິບັດກິດຈະກ າຂອງ
ອົງການ 
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ລາຍລະອຽດເບິື່ງ ຂ ັ້ດ-ີຂ ັ້ເສຍ ຂອງແຕ່ລະວິທີການລະດົມທຶນໃນເອກະສານຕິດຄັດ1 
 
ໃນປະຈຸບັນການລະດົມທຶນຈາກທາງ ອອນລາຍ ແມ່ນໄດູ້ແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ເປັນທີື່ນິຍົມກັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ
ກຸ່ມຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນລຸູ້ນໃໝ່ ແລະ ໜຸ່ມນ້ອຍ. ເພືື່ອລະດົມທຶນໃຫູ້ໄດູ້ຕາມຈ ານວນ ຫືຼ ເປົັ້າໝາຍທີື່ກ ານົດໄວູ້ ດີທີື່ສຸດແມ່ນ
ຄວນປະຕິບັດດ້ວຍຫຼາຍວິທີການປະສົມປະສານກັນດ້ວຍຍຸດທະສາດທີື່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະວິທີນັັ້ນໆ 
 
1.3 ນັກລະດມົທນຶຄວນມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ທກັສະຫຍັງແດູ່? 
 
ໂດຍທົື່ວໄປພະນັກງານລະດົມທຶນ ແມ່ນຕ້ອງຈົບຂັັ້ນປະລີນຍາຕີຈາກການສືື່ສານ ຫືຼ ປະສາສ າພັນ ຫືຼ ພາກທຸລະກິດ
ຕ່າງໆ. ບັນດານັກລະດົມທຶນຕ້ອງມີທັກສະດີເລີດກ່ຽວກັບການສືື່ສານ, ການຈັດງານຕ່າງໆ, ມີວິໄສທັດ, ເຂົັ້າໃຈເປົັ້າໝ
າຍ ແລະ ສາມາດສົນທະນາກບັບັນດາຜ ູ້ຮ່ວມງານ ແລະ ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໄດູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
 
ຜ ູ້ຈັດການກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນຕ້ອງມີຄວາມຮ ູ້ ແລະ ທັກສະໃນການຈັດງານໄດູ້ດີ, ຮ ູ້ວິທີແກູ້ໄຂບັນຫາ, ມີຄວາມ
ສາມາດສ ງໃນການສົນທະນາ ແລະ ສືື່ສານຕ່າງໆ (ທັງການຂຽນ ແລະ ປາກເປົື່າ) 
 
ຖ້າອົງການທ່ານມີພະນັກງານເຂົັ້າຮ່ວມວຽກງານລະດົມທຶນຫຼາຍຄົນຍິື່ງເປັນການດີ ເພາະຈະສາມາດບັນລຸເປົັ້າໝາຍໄດູ້
ຕາມທີື່ກ າໜົດ (2-3 ຄົນ ອອກລະດົມທຶນ ຫືຼ ຫາເງີນໄດູ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ) 
 
II. ຍຸດທະສາດ ແລະ ການສ້າງແຜນລະດົມທຶນ  
 
ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນ ແມ່ນຫັຍງ? 
 
- ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນ ແມ່ນແຜນເພືື່ອປະຕິບັດການລະດົມທຶນແບບໄລຍະຍາວ, ອອກແບບມາເພືື່ອໃຫູ້ບັນລຸ
ເປົັ້າໝາຍຂອງການລະດົມທຶນ ທີື່ກ າໜົດ 
 
ກິດຈະກ າການລະດົມທຶນບ ື່ແມ່ນປະຕິບັດຄັັ້ງດຽວແລູ້ວ ແລະສີັ້ນສຸດ, ແຕ່ມັນຕ້ອງໃຊູ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ຄວາມອົດທົນ
ໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ຍຸດທະວິທີໃນການລະດົມທຶນຕ ື່ໄປ. 
 
2.1 ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆເພືີ່ອການສ້າງແຜນລະດົມທນື: 

- ກ ານົດຊັບສົມບັດຕ່າງໆຂອງອົງການ 
- ກ າໜົດທີມງານລະດົມທຶນ 
- ກ ານົດເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ           
- ກ ານົດຍຸດທະສາດຕ່າງໆຂອງການລະດົມທຶນ 
- ຄ ານວນມ ນຄ່າ ແລະ ການໃຊູ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການລະດົມທຶນ 
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- ສ້າງແຜນດ າເນີນການ/ແຜນປະຕິບັດ 
- ປະຕິບັດແຜນ 
- ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ   
- ສະເຫີຼມສະຫຼອງ!  

 
ຂັັ້ນຕອນ 1. ກ ານົດຊັບສມົບັດຕ່າງໆ 
 
ຊັບສົມບັດຕ່າງໆ ແມ່ນຫັຍງ? 
 
ຊັບສົມບັດຂອງອົງການ ແມ່ນສີື່ງທີື່ພາໃຫູ້ທ່ານລະດົມທືນໄດູ້ງ່າຍຂຶັ້ນ: 
 

- ມີພາລະກິດທີື່ໜ້າສົນໃຈ 
- ມີການສະນັບສະໜ ນທົື່ວໄປ ຫຼາຍ 
- ອົງການເປັນທີື່ຮ ູ້ຈັກ ແລະ ຍອມຮັບ 
- ມີຄົນຮ ູ້ຈັກດີກັບພະນັກງານ ແລະ ຫືຼ ຄະນະບ ລິຫານງານ 
- ມີຫ້ອງການ ແລະ ສີື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
- ອືື່ນໆ.... 

 
ຊັບສົມບັດຂອງການລະດົມທືນ ແມ່ນສີື່ງທີື່ພາໃຫູ້ທ່ານລະດົມທືນໄດູ້ຫຼາຍຂືັ້ນ 
 

- ມີສາຍສ າພັນດ ີແລະ ຫຼາຍກັບບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທືນ ແລະມຸນິທິຕ່າງໆ (ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ) 
- ມີເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆກັບບັນດາເພືື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປ   
- ມີເວບໄຊສ໌ ເປັນທີື່ດ ດດືງບັນດາຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປເຂົັ້າເບີື່ງຫຼາຍ 
- ມີການສືື່ສານຕ່າງໆຜ່ານທາງອີເມວ ກັບບັນດາເພືື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼາຍ 
- ມີລາຍຊືື່ຂອງຜ ູ້ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ແລະ ຜ ູ້ສະນັບສະໜ ນ ຫຼາຍ 
- ມີພະນັກງານເຂົັ້າຮ່ວມການລະດົມທຶນ ຫຼາຍ 
- ອືື່ນໆ.... 

 
ໃນກ ລະນີອົງການທ່ານຍັງບ ື່ມີສັບສົມບັດຕ່າງໆທີື່ກ່າວມານັັ້ນເທືື່ອ ທ່ານ ແລະ ທີມງານກ ື່ຕ້ອງຄ່ອຍໆພັດທະນາມັນຂືັ້ນ
ມາກ່ອນ ເພືື່ອທ່ານຈະໄດູ້ລະດົມທືນງ່າຍຂຶັ້ນ.  
ທ່ານຄວນປະເມີນເບີື່ງວ່າ ຊັບສົມບັດຕ່າງໆໃດ ທີື່ອົງການມີ, ຍັງບ ື່ມີ ແລະ ຕ້ອງການພັດທະນາໃຫູ້ດີ ເພືື່ອຈະນ າໃຊູ້ໃນ
ການລະດົມທືນ (ເບີື່ງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້) 
 

ຊັບສົມບັດ 
(ປັດໄຈຕ່າງໆ) 

ມ,ີ ບ ື່ມີ ດີ, ປານກາງ ດີຫຼາຍ ອືື່ນໆ 
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  ມີສາຍສ າພັນດີ ແລະ ຫຼາຍກັບບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທືນ ແລະມຸນິທິຕ່າງໆ         

  ມີເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆກັບບັນດາເພືື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປ          

  ມີເວບໄຊສ໌ ເປັນທີື່ດ ດດືງບັນດາຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປເຂົັ້າເບີື່ງຫຼາຍ        

 ມີລາຍຊືື່ຂອງຜ ູ້ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ແລະ ຜ ູ້ສະນັບສະໜ ນ ຫຼາຍ        

 ແຜນຍຸດທະສາດ, ອືື່ນໆ...        

 
ເມືື່ອທ່ານໄດູ້ເລືອກສິທີການລະດົມທືນແລູ້ວ ຕ້ອງສ້າງເປັນແຜນປະຕິທີນໃສ່ຕາຕະລາງ ວ່າ ຊິເຮັດຫັຍງ, ເມືື່ອໃດ? 
(ເບີື່ງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີັ້) 
 
ເດືອນ, ປີ ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ 

(ບົດສະໜີໂຄງການ) 
ການຈັດງານ
ສະເພາະຕ່າງໆ 

ຂຽນອີເມວ, 
ຈົດໝາຍ 

ລະດົມທຶນ 
ທາງອອນລາຍ 

ອືື່ນໆ... 

ມັງກອນ      

ກຸມພາ      

ມີນາ      

ເມສາ      

ພຶດສະພາ      

ມິຖຸນາ      

ກ ລະກົດ      

ສີງຫາ      

ກັນຍາ      

ຕຸລາ      

ພະຈິກ      

ທັນວາ      
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ອາດຈະເລີື່ມຈາກໂຄງການເກົື່າທີື່ປະຈຸບັນທ່ານທີື່ມີງົປປະມານແລູ້ວແຕ່ມັນຍັງບ ື່ພຽງພ  ເພາະວ່າທ່ານຢາກເຮັດເພີື່ມ ຫືຼ 
ເຮັດໂຄງການໃໝ່? ຕ້ອງປະເມີນເບິື່ງວ່າ ທີື່ຜ່ານມາບັນດາພະນັກງານອົງການທ່ານມີປະສົບການໃນການລະດົມທຶນຫຼາຍ
ນ້ອຍປານໃດ, ລວມທັງຄະນະບ ລິຫານງານ? ທີື່ຜ່ານມາອົງການທ່ານໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນເລືື່ອງສ້າງສາຍສ າພັນ
ກັບບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຫຼາຍນ້ອຍປານໃດ? ອືື່ນໆ... (ເບີື່ງຕາຕະລາງການປະເມີນຜົນລາຍຮັບທີື່ຜ່ານມາຂອງອົງການໃນ
ເອກະສານຕິດຄັດ2) 
 
ຂັັ້ນຕອນ 2. ກ າໜົດທ ມງານລະດົມທຶນ 
ດັື່ງທີື່ໄດູ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ, ຖ້າອົງການທ່ານມີພະນັກງານທີື່ມີປະສົບການ ແລະເຂົັ້າຮ່ວມວຽກງານລະດົມທຶນຍິື່ງຫຼາຍຍິື່ງ
ເປັນການດີເພາະຈະສາມາດບັນລຸເປົັ້າໝາຍໄດູ້ຕາມທີື່ກ າໜົດ (ຫາເງີນໄດູ້ຫຼາຍກ່ວາທີື່ມີພຽງຜ ູ້ດຽວປະຕິບັດ). ຖ້າມີ
ຫຼາຍຄົນເຂົັ້າຮ່ວມລະດົມທຶນ ກ ື່ໝາຍຄວາມວ່າ ມີຫຼາຍຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ເຮົາຕ້ອງໄດູ້ໄປພົວພັນເພືື່ອສ້າງສາຍສ າພັນ, ທາບ
ທາມ ແລະ ຂ ການຊ່ວຍເຫືຼອນ າເຂົາເຈົັ້າ... 
 
ໃຫູ້ກ າໜົດທີມງານລະດົມທຶນຂອງອົງການທ່ານເຂົັ້າໃນຕາຕະລາງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີັ້: 
 

 
ຊືີ່ພະນັກງານ 

ຈ ານວນ 
ຈັກຄົນ 

ໜ້າທ ີ່ຮັບພິດຊອບ 
(ເຂົາເຈົັ້າສາມາດຊ່ວຍຫັຍງໄດູ້?) 

ຄະນະບ ລິຫານງານ     

ພະນັກງານວິຊາການ, ພະນກັງານບ ລິຫານ     

ອາສາສະມັກ, ສະມາຊກິຕ່າງໆ     

ອືື່ນໆ...     
 
ຂັັ້ນຕອນ 3. ກ ານົດເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງການລະດມົທຶນ 
 
ເປົັ້າໝາຍ ແມ່ນຫັຍງ? 
 
ເປົັ້າໝາຍຂອງການລະດົມທຶນ ແມ່ນ ຈ ານວນເງີນ ທີື່ທ່ານຕ້ອງການລະດົມສ າລັບປະຕິບັດກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ ຫືຼ 
ອົງການ.  ທ່ານຕ້ອງການຈ ານວນເງີນທ ື່ໃດ?  
 
ເພືື່ອຢາກຕອບຄ າຖາມນີັ້ໄດູ້ ທ່ານຕ້ອງຖາມໂຕເອງວ່າ: ຊິເອົາເງີນດັື່ງກ່າວມາປະຕິບັດກິດຈະກ າຫັຍງແດ່? 
 
ເພືື່ອຢາກຮ ູ້ວ່າ ເຮົາຕ້ອງການລະດົມຈ ານວນເງີນທ ື່ໃດໃນປີໜ້າ ແລະ ປີຕ ື່ໄປ, ກ່ອນອືື່ນເຮົາຕ້ອງປະເມີນເບີື່ງຈ ານວນ
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງປີຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນເປັນແນວໃດ? ການໃຊູ້ຈ່າຍພຽງພ ຫືຼບ ື່? ທ່ານຕ້ອງການເພີັ້ມ, 
ຫຼຸດລົງ ຫືຼ ຄົງທີື່? ອັນໃດດ າເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ອັນໃດບ ື່ໄດູ້ດ?ີ ເມືື່ອຮ ູ້ຂ ັ້ມ ນແລູ້ວຈິື່ງກ າໜົດວ່າ ເຮົາຕ້ອງການເງີນ
ຈ ານວນທ ື່ໃດໃນປີຕ ື່ໆໄປ? ຈະລະດົມດ້ວຍວິທີການໃດ? 
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ໃນການກ າໜົດເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງການລະດົມທຶນ ແມ່ນຕ້ອງໄດູ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນກັບທີມງານ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານ
ໂຄງການ, ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໃຫູ້ຄະນະເຊັນອະນຸມັດ (ການທີື່ໃຫູ້ຄະນະອະນຸມັດເປົັ້າໝາຍ ແມ່ນເພືື່ອ
ໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສືບຕ ື່ຊ່ວຍເຫືຼອລະດົມທຶນຕ ື່ໄປ) 
 
ທ່ານຕ້ອງມີຈຸດປະສົງ ວ່າ ຈະໃຊູ້ຈ່າຍຈ ານວນເງິນທີື່ລະດົມມານັັ້ນເພືື່ອກິດຈະກ າຫັຍງ? ຊຶື່ງຈ ານວນເງິນດັື່ງກ່າວແມ່ນ
ຂືັ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດ, ປະສົບການຂອງພະນັກງານອົງການທ່ານ ແລະ ຂືັ້ນກັບສາຍສ າພັນລະຫ່ວາງອົງການທ່ານ
ກັບບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ຫືຼ ບຸກຄົນຕ່າງໆທີື່ຈະບ ລິຈາກ. ສະນັັ້ນຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ມອບວຽກໃຫູ້ເໝາະສົມກັບຄວາມ
ສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນ (ເບີື່ງຕົວຢ່າງໜ້າທີື່ຮັບພິດຊອບຂອງທີມງານລະດົມທຶນຂອງອົງການໃນຕາຕະລາງດັື່ງລຸ່ມນີັ້) 
 

  
ຊືີ່ພະນັກງານ 

ຈ ານວນ 

ຈັກຄົນ 

ໜ້າທ ີ່ຮັບພິດຊອບ 

(ເຂົາເຈົັ້າສາມາດຊ່ວຍຫັຍງໄດູ້?) 

 ຄະນະບ ລິຫານງານ, ອ ານວຍການ   2  ອະນຸມັດແຜນ ແລະ ປະສານງານກັບບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທືນ (ສົື່ງອີເມວ, 
ປະຊຸມກັບຜ ູ້ໃຫູ້ທືນໃໝ່...) 

 ພະນັກງານວິຊາການ, ພະນັກງານ
ບ ລິຫານ 

     3  - ຊອກຫາຜ ູ້ໃຫູ້ທືນໃໝ່, ກວດເວບໄຊສ໌ ຂອງບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເພືື່ອ
ເບີື່ງໂອກາດແຫຼື່ງທືນໃໝ່ 

- ປັບປຸງຈົດໝາຍຂ່າວ, ແຜ່ນພັບ... 

 ອາສາສະມັກ, ສະມາຊິກຕ່າງໆ      2  - ສົື່ງຈົດໝາຍທາງໄປສະນີ,  
 - ປະສານເພືື່ອຈັດງານສະເພາະ 

 ອືື່ນໆ...     

 
ດັື່ງທີື່ໄດູ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ, ໃນກ ລະນີອົງການທ່ານຍັງບ ື່ມີສັບສົມບັດຕ່າງໆທີື່ກ່າວມານັັ້ນເທືື່ອ ທ່ານ ແລະ ທີມງານກ ື່ອາດ
ຢາກພັດທະນາມັນຂືັ້ມາ. ສະນັັ້ນ ອົງການທ່ານຄວນໄດູ້ກ າໜົດເປົັ້າໝາຍດັື່ງກ່າວນ າອີກ ຊືື່ງເປົັ້າໝາຍດັື່ງກ່າວມັກຈະເອີັ້ນ
ວ່າ ເປົັ້າໝາຍທາງຍຸດທະສາດ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຫືຼ ອົງການທ່ານໃຫູ້ມີສັບສົມບັດ ເພືື່ອທ່ານ
ຈະລະດົມທືນໄດູ້ງ່າຍຂຶັ້ນ ເຊັື່ນ:  
 

- ສ້າງສາຍສ າພັນດີກັບບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທືນ ແລະມຸນິທິຕ່າງໆ  
- ສ້າງເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆກັບບັນດາເພືື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປ   
- ປັບປຸງເວບໄຊສ ໌ເປັນທີື່ດ ດດືງບັນດາຜ ູ້ຄົນທົື່ວໄປເຂົັ້າເບີື່ງຫຼາຍ 
- ປັບປຸງພາລະກິດຕ່າງໆຂອງອົງການໃຫູ້ເປັນທີື່ສົນໃຈ ແລະຢາກຊ່ວຍເຫືຼອ 
- ອືື່ນໆ... 

 
ສະນັັ້ນເວລາກ ານົດເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງການລະດົມທຶນ ແມ່ນຄວນພິຈາລະນາທັງ ເປົັ້າໝາຍທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົັ້າ
ໝາຍທາງດ້ານການເງີນ (ຈ ານວນເງີນທີື່ຄ້ອງການ) 
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ຂັັ້ນຕອນ 4. ກ ານົດຍຸດທະສາດຕ່າງໆຂອງການລະດົມທຶນ 
 
ເພືື່ອໃຫູ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການລະດົມທືນ ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ຈະນ າໃຊູ້ຍຸດທະສາດຕ່າງໆໃດແດ່ຂອງການລະດົມ
ທຶນ? 
 
ໂດຍທົື່ວໄປ, ຍຸດທະສາດຫັຼກໆໃນການການລະດົມທຶນ ແມນ່ປະກອບຈາກ 3 ສັກສ່ວນ:   
      

  
ຜ ້ໃຫ້ທຶນ 

ຍຸດທະສາດ ຫ ື  
ວິທ ເຂົັ້າຫາ  

 
ໝາຍເຫດ 

 ການລະດົມຈາກບັນດາ 
 ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເກົື່າ  

 
 ເພືື່ອເລີື່ມໃໝ່, ກັບຄືນມາຊ່ວຍອີກ 

 ການລະດົມຈາກບັນດາ 
 ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນປະຈຸບັນ  

 
 ເພືື່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າຕ ື່ສັນຍາ ແລະ ເພີື່ມ   
 ການຊ່ວຍເຫືຼອຂືັ້ນຕືື່ມ  

 ການລະດົມຈາກບັນດາ 
 ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໃໝ່  

 
 ເພືື່ອຂະຫຽາຍສາຍສ າພັນ ແລະ   
 ຂະຫຽາຍການຊ່ວຍເຫືຼອ 

                          
ຕ ື່ໄປທ່ານຄວນເລືອກໃຊູ້ ຍຸດທະສາດ ຫືຼ ວິທີ ທີື່ເໝາະສ າລັບການລະດົມທຶນກັບແຕ່ລະຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ. 
ໃນບາງຍຸດທະສາດລຸ່ມນີັ້ ມີອັນໃດທີທ່ານເຫັນວ່າ ມັນສອດຄ່ອງ ແລະ ອາດໄດູ້ຜົນສ າລັບອົງການທ່ານ: 
 

ການລະດົມທຶນຜ່ານທາງອອນລາຍ  
ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ  
ການຈັດງານສະເພາະຕ່າງໆ  
ການຂຽນອີເມວ, ຈົດໝາຍ  
ອືື່ນໆ... 

 
ຄວນຈົດບັນທຶກໄວູ້ດັື່ງໃນຕາຕະລາງດັື່ງລຸ່ມນີັ້ 
 

ຍຸດທະສາດ 
(ຍຸດທະວິທີລະດົມທຶນ) 

 
ເປົັ້າໝາຍ ເພືື່ອ
ໃຊູ້ຈ່າຍ 

 
ຈ ານວນ
ເງ ນ, $ 

# ຜ ້ໃຫ້ທືນເກົີ່າ # ຜ ້ໃຫ້ທືນ
ໃນປະຈຸບັນ 

# ຜ ້ໃຫ້ທືນ 
ໃໝູ່ 

ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ      
ການຈັດງານສະເພາະຕ່າງໆ      
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ການຂຽນອີເມວ, ຈົດໝາຍ      

ການລະດົມທຶນຜ່ານທາງອນນລາຍ      

ອືື່ນໆ...      
ລວມທັງໝດົ  $    

 
ທ່ານຕ້ອງສ້າງແຜນລະດົມທຶນສ າລັບແຕ່ລະເປົັ້າໝາຍ/ກິດຈະກ າແຍກຕ່າງຫາກ (ເບີື່ງຕົວຢ່າງການກ ານົດເປົັ້າໝາຍ
ລະດົມທຶນໃນເອກະສານຕິດຄັດ3) 
 
ຂັັ້ນຕອນ 5. ຄ ານວນມ ນຄາ່ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການລະດົມທຶນ 
   
ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສ າລັບການລະດົມທຶນ ໂດຍທົື່ວໄປລວມມີ: ຄ່າໄປສະນີ, ຄ່າສ້າງເວບໄຊສ,໌ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍເພືື່ອຈັດງານລະດົມ
ທຶນຕ່າງໆ, ຄ່າພະນັກງານປະຕບິັດວຽກລະດົມທຶນ, ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສ າລັບອາສາສະມັກທີື່ມາຊ່ວຍວຽກລະດົມທຶນ ແລະ 
ອືື່ນໆ... 
 
ເວລາຄ ານວນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍດັື່ງກ່າວຕ້ອງຄ ານວນໃຫູ້ລະອຽດ ແລະ ເປັນຈີງ, ແຕ່ວາງແຜນນ າໃຊູ້ງົບນັັ້ນດ້ວຍວິທີທີື່ມີປະ
ຍັດ ແລະ ມສີິດທິຜົນ. ໂດຍປົກະຕິແລູ້ວຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍບ ລິຫານແມ່ນບ ື່ໃຫູ້ເກີນ 25-30% ຂອງມ ນຄ່າທັງໝົດ (ເບີື່ງໃນ
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້) 
 
 

ລາຍການ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໝາຍເຫດ 
 ຄ່າເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ  
 (ອັດຕາກີນ, ເງີນເດືອນ) 

  

 ຄ່າທີື່ປຶກສາ/ບ ລິການ   
 ອອກແບບ   
 ສີື່ງພີມຕ່າງໆ   
 ຄ່າໄປສະນີ   
 ຄ່າເດີນທາງ   

 ຄ່າອາຫານ   
 ອືື່ນໆ...   
 ລວມທັງໝົດ   
 
ສ່ວນທີື່ເຫືຼອຢ່າງນ້ອຍ 70% ແມ່ນເພືື່ອສ າລັບການປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ການຄ ານວນມ ນຄ່າດັື່ງ 
ກ່າວ ແມ່ນຄ ານວນຄືກັນກັບການຄ ານວນທົື່ວໄປແບບການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ (ໂດຍປົກກະຕິແຕ່ລະຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຈະ
ມີແບບຟອມເພືື່ອຄິດໄລ່ມ ນຄ່າຂອງເຂົາເຈົັ້າໃຫູ້ໃຫູ້) 
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ຂັັ້ນຕອນ 6. ສ້າງແຜນດ າເນ ນການລະດມົທຶນ (ແຜນປະຕິບັດ) 
ຫັຼງຈາກໄດູ້ກ າໜົດກິດຈະກ າ ແລະ ວິທີການເຂົັ້າຫາແຕ່ລະຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນນັັ້ນແລູ້ວ ເຊັື່ນ: 
 
- ວິທີເຂົັ້າຫາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໃໝ່: ຂຽນອີເມວ, ຂຽນຈົດໝາຍ, ພົບປະໃນງານປາຕີຕ່າງໆ, ນັດປະຊຸມສະເພາະ ຫືຼ ກີນເຂົັ້າ
ແລງ ເພືື່ອທາບທາມ, ອືື່ນໆ... 
 
ທ່ານຈີື່ງເອົາເຂົັ້າໃສ່/ສ້າງແຜນດ າເນີນການ ໂດຍການສ້າງຕາຕະລາງລວມ ຊືື່ງປະກອບມີ: ຊືື່ກິດຈະກ າຕ່າງໆ, ຈ ານວນ
ເງີນ, ວິທີປະຕິບັດ, ຊືື່ຜ ູ້ຮັບພິດຊອບຫັຼກສ າລັບແຕ່ລະກິດຈະກ າຕ່າງໆນັັ້ນ (ເບີື່ງຕາຕະລາງລວບລວມແຜນການລະດົມ
ທຶນລຸ່ມນີັ້ ແລະ ຕົວຢ່າງໃນເອກະສານຕິດຄັດ4) 
 
ໃນຕາຕະລາງ ແມ່ນມີພຽງບາງຕົວຢ່າງກິດຈະກ າທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ບັນດທ່ານຄວນຕືື່ມເຂົັ້າໃຫູ້ຫຼາຍຕາມທີື່ຂ ັ້ມ ນຂອງອົງການ 
ທ່ານມີ. 
ຍຸດທະສາດ
(ກິດຈະກ າ) 

ຈ ານວນເງ ນ 
(ເປົັ້າໝາຍ) 

ຜ ້ໃຫ້ທຶນ 
(ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ) 

ວິທ ປະຕິບັດ 
(ການເຂົັ້າຫາ) 

ເມືີ່ອໃດ 
(ວດປ) 

ຜ ້ຮັບພິດຊອບ 
(ໃຜ) 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
($) 

ການຊ່ວຍເຫືຼອ
ລ້າ 

      

ການບ ລິຈາກ
ທາງອອນລາຍ 

      

ການສະເໜີ
ປະຈ າ 
ທ້າຍປ ີ

      

ການຈັດງານປາຕີັ້       

ລວມລາຍຮັບ 
Total 
income: 

$  ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
Total cost: 

$ 

 
ຕ ື່ໄປສ້າງຕາຕະລາງດ າເນີນການລະອຽດສ າລັບແຕ່ລະກິດຈະກ າແຍກອອກຕ່າງຫາກອກີ ເຊັື່ນ: ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ປະຈ າປີທາງເວປໄຊສ/໌ອອນລາຍ, ການລະດົມທຶນແບບຈັດງານຕ່າງໆ, ການລະດົມທຶນໂດຍການຂຽນອີເມວ, ຈົດ  ໝ
າຍ, ບົດສະເໜີໂຄງການ... ຊິເຮັດຫັຍງ? ເມືື່ອໃດ?  
 
ຕົວຢ່າງ: ການລະດົມທຶນຈາກບຸກຄົນຕ່າງໆ (ບຸກຄົນທົື່ວໄປ ກ ື່ເອີັ້ນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຄືກັນ)  
 
ວິທີປະຕິບັດ(ວິທີເຂົັ້າຫາ): ດ້ວຍການສົື່ງອີເມວ, ຈົດໝາຍ 
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ການຂ ບ ລິຈາກໂດຍປະຕິບັດຍຸທະວິທີ ຫືຼ ກົດ 30-10-3. ນີັ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດູ້ຮ ູ້ຈັກ  ແລະ ໄດູ້ສົື່ງຈົດໝາຍຂ 
ທຶນນ າ 30 ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ, ໃນນັັ້ນມີພຽງ 10 ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຕອບກັບມາ ຫືຼ ມາພົບທ່ານ ແຕ່ໃນ 10 ຄົນ ທີື່ຕອບມານັັ້ນແມ່ນມີ
ພຽງ 3 ຄົນ ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ານ. ສະນັັ້ນຖ້າທ່ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອຫຼາຍກ ື່ໃຫູ້ເພີື່ມຂືັ້ນ 2 ເທົື່າ (ຕ້ອງສົື່ງຫາ 
60 ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ) 
 
ຂັັ້ນຕອນ 7. ປະຕິບັດແຜນ 
 
ຫ ັງຈາກທ່ານໄດູ້ສ້າງແຜນດ າເນີນການແລູ້ວໆ ຕ ື່ໄປແມ່ນຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດແຜນດັື່ງກ່າວຕາມໜ້າທີື່ຮັບພິດຊອບຂອງ
ແຕ່ລະຄົນໃນທີມງານທີື່ໄດູ້ຕົກລົງກັນ ເຊັື່ນ: ຕົວຢ່າງ ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ລະດົມທຶນທາງອນລາຍ 
ແມ່ນໜ້າທີື່ຮັບພິດຊອບຂອງ ທ້າວ ກ  ແລະ ລາວຕ້ອງໄດູ້ຂຽນແຜນປະຕິບັດຂອງລາວອອກຕ່າງຫາກດັື່ງໃນຕາຕະລາງ 
ລຸ່ມນີັ້: 
 
ຍຸດທະສາດ 
(ວິທີລະດົມທຶນ) 

 
ລາຍລະອຽດ 

 
ກຸູ່ມເປົັ້າໝາຍ (ຜ ູ້
ໃຫູ້ທຶນ) 

 
ຈ ານວນເງ ນ 
 

 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
 

 
ໃຜຈະເຮັດ 

 
ເມືີ່ອໃດ 

ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຂຽນບົດສະ 
ເໜີໂຄງການ 

ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນປະ 
ຈຸບັນ 

$25,000            ບ ື່ມີ  ທ້າວ ກ   ກ່ອນມືັ້ປິດຮັບ
ບົດສະເໜີ 

ການລະດົມທຶນຜ່ານ 
ທາງອນລາຍ/Online 

ລະດົມທຶນ 
ທາງອນລາຍ 

ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນປະ 
ຈຸບັນ ແລະ ໃໝ່ 

$5,000  ບ ື່ມີ  ທ້າວ ກ  ມັງກອນ-
ພະຈິກ 

ລວມທັງໝດົ   $30,000            $0   

 
ຂັັ້ນຕອນ 8. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນການລະດມົທຶນ  
 
ເປັນຫັຍງຈີື່ງຕ້ອງການປະເມີນຜົນ? 
 
ໃນການລະດົມທຶນ, ຈ ານວນເງີນທີື່ລະດົມໄດູ້ມານັັ້ນ ຄື ຜົນສ າເລັດອັນຍິື່ງໃຫ່ຍທີື່ເຮົາຕັັ້ງເປົັ້າໝາຍໄວູ້ ແລະ ມັນກ ື່
ສາມາດວັດແທກໄດູ້. ການປະເມີນຜົນແມ່ນເພືື່ອຊອກຫາສາຍເຫດຕ່າງໆທີື່ກະທົບຕ ື່ການປະຕິບັດການລະດົມທຶນ, 
ເນັັ້ນ ເພືື່ອການປັບປຸງຜົບຮັບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ.  
 
ປົກະຕິຈະປະຕິບັດເປັນໄລຍະໆ (3ເດືອນ, 6ເດືອນ)ໃນລະຫ່ວາງ ປີ. ເພືື່ອຢາກຮ ູ້ວ່າ ເຮົາປະຕິບັດສ າເລັດໄດູ້ຫຼາຍ
ປານໃດນອກຈາກຈ ານວນເງີນທີື່ລະດົມໄດູ້ທີື່ເປັນຜົນສ າເລັດແລູ້ວ, ເຮົາຕ້ອງການປະເມີນຫັຍງຕືື່ມແດ່?  ມີປັດໄຈອືື່ນໆ
ຫັຍງອີກແດ່ທີື່ອາດສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ຄວາມສ າເລັດຂອງພວກເຮົາ?  
 
ຕາມປະສົບການໄດູ້ບອກໄວູ້ວາ່ ບາງປັດໄຈທີື່ຄວນປະເມີນ ລວມມີ: 
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ຈ ານວນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໃໝ່ ມີຈັກຄົນ? 
ຈ ານວນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ທ່ານໄດູ້ຕິດຕ ື່ກັບເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ພົບປະກັບເຂົາເຈົັ້າ ມີຈັກຄົນ? 
ຈ ານວນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືຼອເຮົາ ເພີື່ມຫຼາຍກ່ວາ 1ຄັັ້ງ/ປີ ມີຈັກຄົນ? 
ຈ ານວນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ທ່ານໄດູ້ເຊີນ ແລະ ໄດູ້ມາຮ່ວມງານລະດົມທຶນທີື່ທ່ານຈັດຂືັ້ນ ມີຈັກຄົນ? 
ຈ ານວນຜ ູ້ອາສາສະມັກໃໝ່ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານງານເຂົັ້າຮ່ວມການລະດົມທຶນ ມີຈັກຄົນ? 
ຈ ານວນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ທ່ານສົື່ງອີເມວ, ຈົດໝາຍຫາ ມີຈັກຄົນ? ຈ ານວນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ຕອບມາ ມີຈັກຄົນ? 
ຈ ານວນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຈີງ ມີຈັກຄົນ? (ເຊັື່ນ: 30-10-3) 
ອືື່ນໆ... (ຜົນກະທົບຈາກສາຍສ າພັນຂອງອົງການທ່ານກັບບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ເປັນແນວໃດ?) 

 
ແມ່ນຫັຍງທີື່ພາໃຫູ້ທ່ານສ າເລັດຜົນຫຼາຍທີີື່ສຸດ? ແມ່ນຫັຍງທີື່ເປັນສີື່ງທ້າທາຍຫຼາຍທີື່ສຸດ? ແລະ ແມ່ນຫັຍງທີື່ທ່ານ
ຕ້ອງການປັບປຸງ, ປ່ຽນໃໝ່? ເພີື່ມເຂົັ້າ ຫືຼ ຕັດອອກ, ບ ື່ເຮັດຕ ື່? 
 
ເມືື່ອໃດທ່ານລະດົມທຶນໄດູ້ພຽງພ ສ າລັບການປະຕິບັດໂຄງການ 1 ປີ ໃຫູ້ອົງການແລູ້ວ, ທ່ານສາມາດສືບຕ ື່ສ້າງແຜນ
ລະດົມທຶນໃໝ່ ສ າລັບ 2-3ປີ ຊືື່ງມີເປົັ້າໝາຍສ ງກ່ວາເກົື່າ ດ້ວຍຍຸດທະວິທີ ແລະ ເທັກນິກແບບໃໝ່ 
 
ໂດຍທົື່ວໄປບັນດາ NPA/NPO ທີື່ສ້າງຕັັ້ງໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົັ້າແມ່ນອາໄສຂ ທຶນນ າບັນດາບຸກຄົນທົື່ວໄປ ຫືຼ ຍືື່ນຂ ນ າ
ກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ(small grant). ແຕ່ສ າລັບ NPAs ທີື່ເຂັັ້ມແຂງແລູ້ວແມ່ນເຂົາເຈົັ້າມັກຈະຂ ທຶນໃຫ່ຍນ າບັນ 
ດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໃຫ່ຽ, ບ ລິສັດ, ມຸນນິທິ ແລະ ລັດຖະບານ (ໂດຍການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ) 
    
ຂັັ້ນຕອນ 9.  ສະເຫ  ມສະຫ ອງ!  
 
ຖ້າທຸກຢ່າງດ າເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ໄດູ້ຮັບຜົນສ າເລັດຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງການລະດົມທຶນທີື່ວາງໄວູ້ ແມ່ນຢ່າລືມ
ສະເຫີຼມສະຫຼອງ. ມັນເປັນການຂອບໃຈ ແລະ ໃຫູ້ກ າລັງໃຈທີມງານເພືື່ອຮ່ວມກັນສືບຕ ື່ລະດົມທຶນໃນປີຕ ື່ໆໄປອີກ 
  
III. ການລະດມົທນຶໃຫູ່ຍນ າບັນດາຜ ້ໃຫ້ທນຶຕ່າງໆ (ໂດຍການຂຽນບດົສະເໜີໂຄງການ) 
     
ດັື່ງກ່າວມາຂ້າງເທີງ ບັນດາອົງການ ຫືຼ NPAs ທີື່ເຂັັ້ມແຂງແລູ້ວແມ່ນເຂົາເຈົັ້າມັກຈະຂ ທຶນໃຫ່ຍນ າບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ
ຕ່າງໆ, ບ ລິສັດ, ມຸນນິທິ ແລະ ລັດຖະບານ ໂດຍການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂ ທຶນ  
 
3.1 ການຊອກຫາຜ ້ໃຫ້ທນຶ  
 
ກ່ອນຈະຂຽນ ແລະ ຍືື່ນບົດສະເໜີໂຄງການຂ ທຶນນ າບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ເໝາະກັບວຽກງານ
ອົງການຂອງທ່ານກ່ອນ ໂດຍການເຂົັ້າເບິື່ງຂ ັ້ມ ນຕ່າງໆທີື່ເວປໄຊສ໌ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເຊັື່ນ: ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ມີບັນດາອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຫຼາຍອົງການ ແຕ່ວຽກງານທີື່ເຂົາເຈົັ້າເຮັດ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນບ ື່ຄືກັນ, ບາງ
ອົງການສຸມໃສ່ແຕ່ວຽກງານຂອງຂະແໜງການໃດໜືື່ງເທົື່ານັັ້ນ.  
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ກ່ອນອືື່ນທ່ານຄວນທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ກ າສະພາບຂອງແຕ່ລະຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໃຫູ້ດີ ເຊັື່ນ:  
 

- ລັດຖະບານ ຫືຼ ມຸນນິທິຕ່າງໆ ເຂົາເຈົັ້າໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຫັຍງ? ດ້ານໃດ?  
- ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ/INGOs, ບັນດາບ ລິສັດ ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຫັຍງ? ດ້ານ

ໃດ?  
ພ້ອມນັັ້ນ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາເບິື່ງວ່າ ອົງການທ່ານມີເງືື່ອນໄຂເໝາະກັບການຂ ທຶນໃຫ່ຍນ າບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຫົຼື່ານັັ້ນ ຫືຼ 
ບ ື່?  ເຊັື່ນ: 

 
  - ອົງການທ່ານມີພະນັກງານທີື່ມີປະສົບການ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໂຄງການໄດູ້ບ ື່? 
  - ອົງການທ່ານມີວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆ ໄວູ້ຢ່າງຈະແຈູ້ງບ ື່?  
  - ທີື່ຜ່ານມາອົງການທ່ານໄດູ້ເຄີຍປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການປະຕິບັດໂຄງການ ບ ື່?   
  - ມີຖານຂ ັ້ມ ນເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການບ ື່?  
      - ອືື່ນໆ... 
 
ເບີື່ງເອກະສານຕິດຄັດ6: ເຊັກລີສທ໌ ສ າລັບຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນແບບການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ເອກະສານຕິດຄັດ
7: ການວິເຄາະ ແລະ ແຜນຊອກຫາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ 
 
ບາງອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຕ້ອງການພຽງຈົດໝາຍ ຫືຼ ບົດແນວຄວາມຄິດສັັ້ນໆທີື່ສະແດງເຖີງຄວາມສົນໃຈ (ປະມານ 1-2 
ໜ້າ) ຈາກທ່ານກ່ອນ ກ່ອນທີື່ຈະໃຫູ້ທ່ານສົື່ງບົດສະເໜີໂຄງການໄປໃຫູ້ເພືື່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າກວດເບິື່ງກ່ອນວ່າຜ່ານ ແລະ 
ຖືກຕາມລະບຽບເງືື່ອນໄຂເຂົາເຈົັ້າບ ື່? ສະນັັ້ນທ່ານຄວນຖາມເຂົາເຈົັ້າໃຫູ້ແນ່ໃຈກ່ອນ. ໃນການປະຊຸມກັບຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທ່ານ
ຕ້ອງໄດູ້ກະກຽມດັື່ງນີັ້:  
 
    - ແຕ່ງຕັັ້ງຜ ູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການໄປປະຊຸມກັບຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ເຮົາໄດູ້ກ າໜົດ 
    - ກະກຽມຂ ັ້ຄວາມ: ຈະລົມຫັຍງແດ່ກັບຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ? (ວາລະການປະຊຸມ) 
    - ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆທີື່ຈ າເປັນ (ແຜ່ນພັບ, ບົດແນວຄວາມຄິດ, ຈົດໝາຍຂ່າວ, ນາມບັດ)  
      - ອືື່ນໆ... 
 
3.2 ການຂຽນບົດສະເໜ ໂຄງການ 
 
ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແມ່ນເປັນວຽກທີື່ຍາກ ແລະ ຕ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ເວລາຫຼາຍ. ຂັັ້ນຕອນທ າອິດ, ທ່ານຕອ້ງທ າ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ື່ກັບແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນກອ່ນວ່າ ຢາກຈະເຮັດຫຍັງ? ໃຫູ້ທ່ານ ແລະ ທີມງານພ້ອມກັນກ ານົດຊືື່ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍກ່ອນແລູ້ວຈືື່ງເລີື່ມຂຽນ. ມັນອາດຕ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ
ເພາະຕ້ອງໄດູ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນຫຼາຍຄັັ້ງກັບທີມງານ ແລະ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ຈົນວ່າ ຈະເຂົັ້າໃຈແຈູ້ງກ່ຽວກັບແນວຄິດ
ຂອງພວກທ່ານ. ດັື່ງນັັ້ນ, ການຂຽນບົດສະເໜີທີີື່ດີຕ້ອງໄດູ້ຜ່ານຫຼາຍຂັັ້ນຕອນ. ນັັ້ນກ ື່ເພືື່ອຈຸດປະສົງແນໃສ່ສ້າງຄວາມ
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ພ ໃຈໃຫູ້ແກ່ອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທືນຊ່ວຍເຫືຼອໃຫູ້ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນໂຄງການຂອງທ່ານທີື່ຢາກຈະເຮັດ
ນັັ້ນ. 
 
3.2.1 ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ສ າຄັນຂອງບົດສະເໜ ໂຄງການ/ Proposal components 
    
ໂດຍທົື່ວໄປພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງບົດສະເໜີການລວມມີ: 

 

 
 ບົດສະຫຼຸບລວມໂດຍຫຽ ັ້ 
    ຂອງໂຄງການ: 

 
ແມ່ນການບັນຍາຍໂດຍຫ ັ້ຽກຽ່ວກັບໂຄງການທີື່ສະເໜີ
ເພືື່ອໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຮັບຮ ູ້ກ່ອນວ່າ ມີຫັຍງທີື່ສ າຄັັນ ແລະ 
ຈ າເປັນເພືື່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າພິຈາລະນາ                                                                 

 

 

 

 
ການຖະແຫ ງ
ຄວາມຕ້ອງການ: 

 
ເປັນຫັຍງໂຄງການນີັ້ຈິື່ງມີຄວາມຈ າເປັນ 
ແລະ ຕ້ອງການ? ບັນຫາທີື່ປະເຊນີຢ ່ມີຫັຍງ
ແດ່? 

 

 

 

ເປົັ້າໝາຍ ແລະ
ຈຸດປະສົງຂອງ
ໂຄງການ: 

 ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ກ າໜົດພ້ອມທັງອະທິບາຍເຖີງເປົັ້າໝາຍ 
ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ (ໃຫູ້ SMART) 

 

 

 

 

ການກ ານົດ
ກິດຈະກ າ
ຕ່າງໆຂອງ
ໂຄງການ: 

 
ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ກ າໜົດກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະປະຕິ
ມັນແບບໃດ? ດ້ວຍວິທີໃດ ທ່ານຈິື່ງຈະບັນລຸບັນດາເປົັ້າໝາຍ 
ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີື່ທ່ານໄດູ້ກ າໜົດໄວູ້ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ?                                  
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ການຕິດຕາມ 
ແລະປະເມ ນ
ຜົນໂຄງການ: 

 

ມີຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບຕ່າງໆຫັຍງແດ່ທີື່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບໃນຕອນ
ທ້າຍໂຄງການ? (ຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ). ທາ່ນຈະນ າໃຊູ້
ເຄືື່ອງມືໃດ ຫຼື ວິທກີານໃດເພືື່ອມາວັດແທກບັນດາໂຕຊີັ້ວັດ
ຜົນສ າເລັດດັື່ງກ່າວ?         

 
 

 

 
 

 

ການປະ
ເມ ນຄວາມ
ສ່ຽງ: 

 

ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ ແລະ 
ກະທົບຕ ື່ຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ. ທ່ານຄວນ
ອະທິບາຍ ແລະ ວາງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ເຫຼົື່ານັັ້ນເພືື່ອໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຂົັ້າໃຈຕັັ້ງແຕ່ຕົັ້ນໂຄງການ                      

 

 

 

 

ຂ ັ້ມ ນອົງ
ການຂອງ
ທ່ານ: 

 

ຂ ັ້ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍໂດຍຫ ັ້ຽກຽ່ວກັບອົງການທ່ານ, 
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ ານານຂອງອົງການທ່ານ, 
ຄວາມອາດ ສາມາດຂອງພະນັກງານທີື່ຮ່ື່ວມປະຕິບັດ
ໂຄງການຜ່ານມາ 

           
    

 

 

 
ແຜນງົບ 
ປະມານ: 

 ຈ ານວນເງີນ ແລະ ລາຍຮັບຕ່າງໆທີື່ຕ້ອງການສ າລັບ
ການປະຕິບັດຂອງໂຄງການທີື່ທ່ານສະເໜີຂ ນັັ້ນ                  

 

 

➢ ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ ເບີື່ງໃນຄ ່ມືການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ 
ຕ່າງຫາກ  
 

IV. ສ ີ່ງທ ີ່ຄວນຮ ້ຕ່າງໆໃນການລະດົມທນຶ (ທບິ) 
 

- ຄວນສຸມໃສ່ບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກ າລະດົມທຶນໃດທີື່ທ່ານທະນັດ ແລະຈະສາມາດລະດົມເງີນ 
 ໄດູ້ດີນັັ້ນ 
- ຄວນສຸມໃສ່ກິດຈະກ າໃດທີື່ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ແລະ ຜ ູ້ສະນັບສະໜ ນສົນໃຈຢາກຊ່ວຍ, ແລະກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ 
ຕ້ອງການ ແຕ່ບ ື່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ 
- ບັນດາບຸກຄົນທົື່ວໄປ ແມ່ນເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີື່ມີແຫຼື່ງຊັບສີນ ແລະທຶນຫຼາຍທີື່ສຸດ 
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4.1 ສ ີ່ງທ ີ່ ຄວນເຮັດ ໃນການຂຽນຈົດໝາຍລະດົມທຶນ 
 
ທ່ານຄວນຂຽນແບບເປັນກັນເອງ, ໃກູ້ສິດ ແລະ ສຸພາບ ເພາະວ່າ ມັນຟັງງ່າຍແບບໃກູ້ສິດ ແລະເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ອ່ານສົນໃຈ
ຢາກອ່ານຈົດໝາຍຂອງທ່ານ (ດີກ່ວາທີື່ເຂົາຈະບ ື່ອ່ານເລີຍ) 
 
ຄວນຂຽນເຖີງຜົນປະໂຫຽດທີື່ຈະໄດູ້ຮັບ, ແຕ່ບ ື່ແມ່ນຄວາມຕອ້ງການຂອງທ່ານ ເພາະວ່າບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນບ ື່ສົນໃຈດອກ
ວ່າ ທ່ານບ ື່ມີເງີນ ແລະ ຕ້ອງການເງີນນ າເຂົາເຈົັ້າ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນແມ່ນ ຢາກຮ ູ້ວ່າ ຜົນປະໂຫຽດຕ່າງໆທີື່ຈະໄດູ້
ຮັບນັັ້ນວ່າ ມີຫັຍງແດ່ສ າລັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າເອງ?  
  
ເຊັື່ນ: ສີື່ງທີື່ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນສ່ວນຫຼາຍຢາກໄດູ້ກັບຄືນ ຫືຼ ເຫັນ:  
  
  - ເຂົາເຈົັ້າ ມ ຄວາມຮ ້ສຶກດ ໃຈ ຈາກການທີື່ໄດູ້ຊ່ວຍຄົນອືື່ນໆທີື່ເປັນປະໂຫຽດຕ ື່ພວກເຂົາ ຫືຼ  
  - ດີໃຈທີື່ໄດູ້ມີໂອກາດອັນຍິື່ງໃຫ່ຍໃນການຊ່ວຍຄົນທີື່ກ າລັງເດືອດຮ້ອນ, ຫືຼ  
  - ໄດູ້ຊ່ວຍຄົນຈ ານວນຫຼາຍໄດູ້ເຂົັ້າຊົມການສະແດງລະຄອນໃນງານທີື່ສ າຄັນຕ່າງໆທີື່ເຂົາເຈົັ້າໄດູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ 
  
ສະນັັ້ນທ່ານຄວນບອກບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຂອງທ່ານວ່າ ເຂົາເຈົັ້າຈະໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຽດຫັຍງແດ່ຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອນີັ້  
   
ຂຽນຈົດໝາຍແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ຈະແຈູ້ງ  
 
- ເວລາຂຽນຄວນໃຊູ້ຄ າສັບທີື່ເປັນພະລັງ, ມີຄວາມຮ ູ້ສຶກ, ຂຽນປະໂຫຽກຕ່າງໆໃຫູ້ສັັ້ນ ແລະ ມ ີ
  ມາລະຍາດ, ຫີຼກລ້ຽງການຂຽນຊືື່ຫ ັ້ຽຕ່າງໆ  
- ຂຽນຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໃຫູ້ຖືກຕ້ອງ (ຕ້ອງການ spell out names), ບາງຄ າ   
  ສັບ ແລະ ປະໂຫຽກທີື່ສ າຄັນຕ້ອງໄດູ້ຂຽນໂຕໜາດ າ ຫືຼ ຂີດກ້ອງ 
- ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ຫືຼ ຜ ູ້ອ່ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັກອ່ານຜ່ານໆແຕ່ບ ື່ໄດູ້ອ່ານລະອຽດທຸກໆແຖວ. ສະ ນັັ້ນທ່ານຄວນຂຽນ
ໃຫູ້ຈະແຈູ້ງເພືອໃຫູ້ອ່ານງ່າຍ, ພົບຂ ັ້ມ ນຂອງທ່ານງ່າຍ ແລະ ໄວ 
 
ທ່ານສາມາດຂຽນກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງທ່ານຫຼາຍເທົື່າທີື່ທ່ານເຫັນວ່າຕ້ອງການເພືື່ອໃຫູ້ບັນດາຜ ູ້ອ່ານ ເຂົັ້າໃຈ.  
 
ມີຫຼາຍຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ທີື່ມັກອ່ານຈົດໝາຍໝົດທຸກຄ າ, ທຸກແຖວ ແຕ່ກ ື່ມີຫຼາຍຄົນທີື່ບ ື່ມັກອ່ານ ໝົດທຸກຄ າ, ທຸກແຖວ ມີ
ແຕ່ອ່ານຜ່ານໆເທົື່ານັັ້ນ. ສະນັັ້ນເວລາຂຽນທ່ານຕ້ອງຄ ານືງເຖີງທັງ 2 ກຸ່ມ ນັັ້ນ ໂດຍຕ້ອງຂຽນໃຫູ້ຈະແຈູ້ງ ແລະມີ
ເຫດຜົນສ າລັບໂຄງການທ່ານ (ເຖີງມັນຈະຍາວແດ່ນ້ອຍນືື່ງກ ື່ບ ື່ເປັນຫັຍງ ດີກ່ວາທີື່ເຂົາເຈົັ້າອ່ານແລູ້ວບ ື່ເຂົັ້າໃຈ) 
 
4.2 ສ ີ່ງທ ີ່ທ່ານ ບ ີ່ຄວນ ເຮດັໃນການຂຽນຈດົໝາຍລະດົມທຶນ 
     
ຂຽນຊືື່  ແລະ  ນາມສະກຸນຂອງຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນບ ື່ຖືກ: ຖ້າທ່ານຂຽນຊືື່ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນກ ື່ຍັງບ ື່ຖືກ ສະແດງວ່າ ບ ື່ໄດູ້ເອົາໃສ່ເທົື່າທີື່
ຄວນຈາກໃຈທ່ານ. ສະນັັ້ນ, ເຂົາຄິດວ່າ ບາງທີອັນອືື່ນໆຢ ່ໃນຈົດໝາຍທ່ານກ ື່ອາດຂຽນບ ື່ຖືກເຊັື່ນກັນ 
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ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍສັບສົນເກີນໄປ: ຖ້າທ່ານຂຽນຈົດໝາຍແບບສັບສົນເກີນໄປອາດເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ອ່ານເຂົັ້າໃຈຍາກ ແມ່ນ
ແຕ່ໄດູ້ພະຍາຍາມອ່ານ ແລະ ຊອກຫາເນືັ້ອໃນແລູ້ວ ແຕ່ກ ື່ກ າຈຸດທີື່ທ່ານຕ້ອງການບ ື່ໄດູ້. ສະນັັ້ນທ່ານຄວນຂຽນ 
ດ້ວຍຄ າສັບທີື່ງ່າຍ, ປະໂຫຽກສັັ້ນ, ວັກ, ຕອນ ສັັ້ນ ແລະ ເນັັ້ນໂດຍກົງໃສ່ເປົັ້າໝາຍທີື່ທ່ານຕ້ອງການ 
 
ທ່ານຂຽນບັນຍາຍຫຼາຍກ່ຽວກບັໂຕເອງ ແລະ ອົງການຂອງທ່ານ, ແທນທີື່ຈະເວົັ້າເຖີງບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີື່
ຢາກໃຫູ້ຊ່ວຍນັັ້ນ 
 
ບັນດາຜ ູ້ບ ລິຈາກທັງຫຼາຍແມ່ນບ ື່ມີເວລາພ  ແລະ ບ ື່ມັກການທີື່ທ່ານເວົັ້າຫຼາຍກ່ຽວກັບອົງການທ່ານ ວ່າ ສ າເລັດຜົນຫຼາຍໆ
ອັນ ແລະ ໄດູ້ຮັບລາງວັນອັນນັັ້ນອັນນີັ້... ແຕ່ເຂົາເຈົັ້າຢາກໃຫູ້ທ່ານບອກໂດຍກົງເລີຍວ່າ ຊິໃຫູ້ຊ່ວຍຫັຍງ? ຊ່ວຍແບບ
ໃດ?... 
 
ທ່ານບ ື່ໄດູ້ລະບຸວ່າ ຕ້ອງການໃຫູ້ບ ລິຈາກມືັ້ໃດ? ດ່ວນບ ື່? ຖ້າບ ື່ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ່ວນມັນຈະເກີດຫັຍງຂືັ້ນ? 
 
ຜ ູ້ອ່ານຈະຕອບສະໜອງ ແລະ ບ ລິຈາກໄວກ່ວາ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈບັນຫາ ແລະ ຈ ານວນເງີນທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ຖ້າ
ເຂົາເຈົັ້າບ ື່ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອມັນຈະເກີດຫັຍງຂືັ້ນ? 
 
ທ່ານຂຽນໂຕນ້ອຍເກີນໄປເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນອ່ານຍາກ 
 
ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີອາຍຸ ແລະຕ້ອງໄດູ້ໃສ່ແວ່ນຕາອ່ານຈົດໝາຍ. ສະນັັ້ນທ່ານຄວນຂຽນໃຫູ້ພ ດີ ດ້ວຍຄ າ
ສັບທີື່ງ່າຍ, ປະໂຫຽກສັັ້ນ, ວັກຕອນສັັ້ນ, ເນັັ້ນໂດຍກົງໃສ່ເປົັ້າໝາຍທີື່ທ່ານຕ້ອງການໂດຍການຂ ດກ້ອງ ປະໂຫຽກທີື່
ສ າຄັນ ຫືຼ ຂຽນເປັນໂຕໜັງສືໜາດ າ 
 
ທ່ານບ ື່ໄດູ້ຂອບໃຈ: ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນແມ່ນຢາກຊ່ວຍທ່ານຢ ່ ແຕ່ທ່ານ ລືມຂອບໃຈ ເຂົາເຈົັ້າຄັັ້ງທີື່ຜ່ານມາທີື່ເຂົາເຄີຍໄດູ້
ຊ່ວຍທ່ານໄປນັັ້ນ. ສະນັັ້ນຄັັ້ງນີັ້ມັນກ ື່ເລີຍກາຍເປັນຍາກສ າລັບທ່ານ 
 
V. ເອກະສານຕິດຄັດຕ່າງໆ 
 
ເອກະສານຕິດຄັດ1: ຂ ັ້ດ-ີຂ ັ້ເສຍ ຂອງແຕ່ລະວິທີການລະດົມທຶນໃນ 
 
ເອກະສານຕິດຄັດ2: ການປະເມີນຜົນລາຍຮັບທີື່ຜ່ານມາຂອງອົງການ 
 
ເອກະສານຕິດຄັດ3: ຕົວຢ່າງການກ ານົດເປົັ້າໝາຍລະດົມທຶນ 
 
ເອກະສານຕິດຄັດ4: ຕາຕະລາງລວບລວມແຜນການລະດົມທຶນ 



________________________________ 
Fundraising guidelines short course Lao                                                                                            19 
 

 
ເອກະສານຕິດຄັດ5: ການກ າໜົດເປົັ້າໝາຍ ຫືຼ ແຫຼື່ງລາຍຮັບໃນຕ ື່ໜ້າ 
 
ເອກະສານຕິດຄັດ6: ເຊັກລີສທ໌ ສ າລັບຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນໃນຮ ບແບບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ 
 
ເອກະສານຕິດຄັດ7: ການວິເຄາະ ແລະ ແຜນຊອກຫາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ 
 
ເອກະສານຕິດຄັດ8: 10 ຢ່າງທີື່ຄວນຈືື່ກ່ຽວກັບບັນດາຜ ູ້ທີື່ໃຫູ້ທືນ 
 
 
 
 


