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I. ຂ ັ້ນຕອນທີົ່ສ າຄ ນໃນການກະກຽມຂຽນບົດສະເໜິີໂຄງການ 
 
1.1 ການກ ານົດຄວາມຕ້ອງການ/ Needs assessment 
 

ກ່ອນທີີ່ທ່ານຈະຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການເພືີ່ອສະເໜີຂ ທຶນ, ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ຮ່ວມກັນກ ານົດໂຄງການ ຫ ື ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ກ່ອນວ່າ ທ່ານຢາກຈະເຮັດຫັຍງ? ເພືີ່ອໃຜ? ຢ ູ່ໃສ? ເຂົາເຈົໍ້າມີບັນຫາຫັຍງ ແລະ ຕ້ອງການແກູ້ບັນຫາດັີ່ງກ່າວ 
ໃຫູ້ເປັນແນວໃດ? ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ແທູ້ຈີງຂອງເຂົາເຈົໍ້າແມູ່ນຫັຍງ? ສະນັໍ້ນ, ການຂຽນບົດສະເໜີຂ  
ໂຄງການຈີີ່ງເປັນວຽກທີີ່ຍາກ ແລະ ຕ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ເວລາຫ າຍ. ຂັໍ້ນຕອນທ າອິດ, ທ່ານຕອ້ງປຶກສາກັນໃຫູ້ເຂົໍ້າໃຈຕ ີ່ກັບແນວ 
ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການທ່ານກອ່ນວ່າ ຢາກຈະເຮັດຫຍັງ?  

ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ເວລາໃນການປະຊຸມເພືີ່ອປຶກສາຫາລືກັບກັບທີມງານ ແລະ ກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍ ເພືີ່ອໃຫູ້ເຂົໍ້າໃຈ 
ແຈູ້ງກ່ຽວກັບແນວຄິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານກ່ອນ. ດັີ່ງນັໍ້ນ, ການຂຽນບົດສະເໜີທີີີ່ດີຕ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ຄວາມ 
ພະຍາຍາມ ແລະ ອົດທົນ. ນັໍ້ນກ ີ່ເພືີ່ອຈຸດປະສົງແນໃສູ່ສ້າງຄວາມພ ໃຈໃຫູ້ແກູ່ອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທືນຊ່ວຍເຫ ືອໃຫູ້ມີຄວາມ 
ສົນໃຈຢາກຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນໂຄງການຂອງທ່ານທີີ່ຢາກຈະເຮັດນັໍ້ນ. 
 

ຕົວຢູ່າງການປຶກສາກັນ: ກຸູ່ມຊາວບ້ານປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນເພືີ່ອພ້ອມກັນກ າໜົດກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຮ່ວມກັນ    
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1.2 ການຊອກຫາຜ ູ້ໃຫູ້ທນຶ/ Searching for Funders 
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ກ່ອນຈະຍືີ່ນບົດສະເໜີຂ ທຶນນ າບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ 
ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີີ່ເໝາະກັບວຽກງານອົງການຂອງ ທ່ານກ່ອນ 
ໂດຍການເຂົໍ້າເບິີ່ງຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆໃນເວປໄຊສ໌ຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ຫ ື 
ຖາມຂ ໍ້ມ ນນ າໝ ູ່ເພືີ່ອນຜ ູ້ທີີ່ມີປະສົບການ ເພາະວ່າບັນ 
ດາອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທືນແມູ່ນເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ ືອບ ີ່ຄືກັນ, 
ບາງຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນແມູ່ນເຮັດວຽກສຸມໃສູ່ແຕູ່ຂະແໜງການ ຫ ື 
ໂຂງເຂດວຽກງານໃດໜຶີ່ງເທົີ່ານັໍ້ນ. ດວ້ຍເຫດນັໍ້ນ, ຈືີ່ງມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ 
ສ າລັບທ່ານທີີ່ຈະຕ້ອງຊອກຫາອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທືນທີີ່ເໝາະກັບວຽກງານ ໂຄງການ 
ທີີ່ທ່ານຢາກສະເໜີຂ ທຶນມາປະຕິບັດນັໍ້ນ.   

 

 

 

 

 

➢ ຕ້ອງເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ກ າສະພາບ 
ຂອງຜ ູ້ໃຫູ້ທືນໃຫູ້ດີ!! 

 

 

  ບາງອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຕ້ອງການພຽງຈົດໝາຍ ຫ ື ບົດແນວຄວາມຄິດສັໍ້ນໆທີີ່ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖີງຄວາມສົນໃຈ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການ (ປະມານ 1-2 ໜ້າ) ຈາກທ່ານກ່ອນ ກ່ອນທີີ່ຈະໃຫູ້ທ່ານສົີ່ງບົດສະເໜີໂຄງການໄປເພືີ່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົໍ້າພິຈາ 
ລະນາວ່າ ຖືກຕາມເປົໍ້າໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງເຂົາເຈົໍ້າບ ີ່? ສະນັໍ້ນ, ກ່ອນທີີ່ຈະຕັດສີນໃຈຂຽນບົດສະເໜີ 
ໂຄງການ ແລະ ສົີ່ງໄປຂ ທຶນ ທ່ານຄວນຖາມຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໃຫູ້ລະອຽດ ແລະ ແນູ່ໃຈກ່ອນເພືີ່ອຫ ີກລ້ຽງການເສຍເວລາ ແລະ 
ເຫືີ່ອແຮງຂອງທ່ານ 

II.  ພາກສວ່ນຕາ່ງໆທີົ່ສ າຄ ນຂອງບົດສະເໜໂີຄງການ/ Components of Proposal 

    
ໂດຍທົີ່ວໄປພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງບົດສະເໜີການລວມມີ: 

 

 

 ບົດສະຫຼຸບລວມ 

ໂດຍຫຽ ັ້ຂອງໂຄງກາ
ນ: 

 ແມູ່ນການບັນຍາຍໂດຍຫ ໍ້ຽກ່ຽວກັບໂຄງການທີີ່ສະເໜີເພືີ່ອໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຮັບຮ ູ້ກ່
ອນວ່າ ມີຫັຍງທີີ່ສ າຄັັນ ແລະ ຈ າເປັນເພືີ່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົໍ້າພິຈາລະນາ                                                                 
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 ການຖະແຫຼງຄວາມຕ້ອງການ:  

ເປັນຫັຍງໂຄງການນີໍ້ຈິີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນ 
ແລະ ຕ້ອງການ? 

ບັນຫາທີີ່ປະເຊີນຢ ູ່ມີຫັຍງແດູ່? 
 

 

 

ເປົັ້າໝາຍ 
ແລະຈຸດປະສົງ 

ຂອງໂຄງການ: 

 ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ກ າໜົດພ້ອມທັງອະທິບາຍເຖີງເປົໍ້າໝາຍ ແລະ 
ຈຸດປະສົງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ (ໃຫູ້ SMART) 

 

 

 

 
ການກ ານົດກດິຈະກ າຕ່າງໆ 

ຂອງໂຄງການ: 
 

ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ກ າໜົດກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຄງການ 
ແລະ ຈະປະຕິມັນແບບໃດ? ດວ້ຍວິທີໃດ ທ່ານຈິີ່ງ
ຈະບັນລຸບັນດາເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີີ່
ທ່ານໄດູ້ກ າໜົດໄວູ້ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ?                                   

 

 

 

 
ການຕິດຕາມ 
ແລະປະເມີນຜົນໂຄງການ: 

 

ມີຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບຕ່າງໆຫັຍງແດູ່ທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບໃນຕອນທ້າຍໂຄງການ? 
(ຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ). ທ່ານຈະນ າໃຊູ້ເຄືີ່ອງມືໃດ ຫ ື 
ວິທີການໃດເພືີ່ອມາວັດແທກບັນດາໂຕຊີໍ້ວັດຜົນສ າເລັດດັີ່ງກ່າວ?         

 
 

 

 
 

 
ການປະເມີນ 

ຄວາມສ່ຽງ: 
 

ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີີ່ອາດຈະເກີດຂືໍ້ນ ແລະ 
ກະທົບຕ ີ່ຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ. ທ່ານຄວນອະທິບາຍ ແລະ 
ວາງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫ ົີ່ານັໍ້ນເພືີ່ອໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຂົໍ້າໃຈຕັໍ້ງແຕູ່ຕົໍ້ນໂຄງການ  

                    
 

 

 

 

ຂ ັ້ມ ນ
ຂອງອົງ
ການ
ຂອງທ່ານ

 

ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍໂດຍຫ ໍ້ຽກ່ຽວກັບອົງ 
ການທ່ານ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ ານານ 
ຂອງອົງການທ່ານ, ຄວາມອາດ ສາມາດຂອງພະ 
ນັກງານທີີ່ຮວ່ມປະຕິບັດໂຄງການຜ່ານມາ 
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: 
 

 

 
ແຜນງົບ 
ປະມານ: 

 

ຈ ານວນເງີນ ແລະ ລາຍຮັບຕ່າງໆ 
ທີີ່ຕ້ອງການເພືີ່ອການປະຕິບັດໂຄງການ 
ທີີ່ທ່ານຈະສະເໜີຂ                   

 

 

2.1 ບົດສະຫລຸບລວມກ່ຽວກ ບໂຄງການໂດຍຫ ັ້ຽ/ Project Summary  

 

ບົດສະຫລຸບລວມ ແມູ່ນການບັນຍາຍກ່ຽວກັບໂຄງການໂດຍຫ ໍ້ຽເພືີ່ອສະເໜີໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຮັບຮ ູ້ກ່ອນວ່າ 
ມີຫັຍງທີີ່ສ າຄັັນ ແລະຈ າເປັນເພືີ່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົໍ້າພິຈາລະນາ ຊຶີ່ງປະກອບມີບາງເນືໍ້ອໃນທີີ່ສ າຄັນດັີ່ງລຸູ່ມນີໍ້: 
 

- ບ ນຫາ: ແມູ່ນການບັນຍາຍໂດຍຫ ໍ້ຽກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍ ວ່າ ເຂົາເຈົໍ້າມີບັນຫາຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງການ 
ແກູ້ບັນຫາດັີ່ງກ່າວໃຫູ້ເປັນແນວໃດ?  ຫ ື ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົໍ້າແມູ່ນຫັຍງ? 
 

- ການແກູ້ບ ນຫາ: ແມູ່ນການບັນຍາຍໂດຍຫ ໍ້ຽກ່ຽວກັບໂຄງການວ່າ ມີຫັຍງຈະຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດ? ຈະປະຕິບັດຢ ູ່ໃສ? 

ໃຊູ້ເວລາຫ າຍປານໃດ? ແມູ່ນໃຜຈະເປັນຜ ູ້ປະຕິບັດ? ເມືີ່ອປະຕິບັດແລູ້ວມີໃຜແດູ່ຈະໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຽດ ແລະ ມີຫຍັງ 
ຈະປູ່ຽນແປງດີຂືໍ້ນ? 
 

- ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີົ່ຕ້ອງການ: 
ແມູ່ນການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຈ ານວນເງີນທີີ່ຕ້ອງການສ າລັບການປະຕິບັດໂຄງການທີີ່ທ່ານ ສະເໜີຂ  ແລະ 
ແຜນຕ່າງໆຂອງທ່ານກ່ຽວກັບແຫ ີ່ງທຶນໃນຕ ີ່ໜ້າ 
 

- ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ ານານຂອງອົງການທ່ານ: 
ແມູ່ນການອະທິບາຍໂດຍຫ ໍ້ຽກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງອົງການທ່ານ ທີີ່ຜ່ານມາມາ, ຈຸດປະສົງ 
ແລະກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງອົງການ ໂດຍເໜັໍ້ນເຖີງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານທີີ່ຈະຮ່ວມ 
ປະຕິບັດໂຄງການທີີ່ຈະສະເໜີຂ  
 

2.2 ການວິເຄາະບ ນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ/ Need Statement  

              
ການວິເຄາະບັນຫາ ແມູ່ນການບັນຍາຍກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ປະຊາຊົນກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທີີ່ພວມ 
ປະເຊີນໜ້າຢ ູ່ ແລະ ເຂົາເຈົໍ້າຕ້ອງການຈະແກູ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວ. ກ່ອນຂຽນບົດແນວຄວາມຄິດໂຄງການ ແລະ ສະໝັກຂ ທຶນ, 

ທ່ານຄວນເຮັດການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ. ດ້ວຍການກ ານົດຄວາມຕ້ອງການ, 

ທ່ານຈະສາມາດສະແດງໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຫັນວ່າ ໂຄງການຂອງທ່ານຈະເປັນປະໂຫຍດກັບຊຸມຊົນເປົໍ້າໝາຍ ແລະ 
ສາມາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໄດູ້ຢູ່າງປະສົບຜົນສ າເລັດ. 
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ເວລາຂຽນບົດຖະແຫ ງຄວາມຕ້ອງການແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຕອບຄ າຖາມຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງລຸູ່ມນີໍ້:  
- ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ທ່ານສະເໜີມານີໍ້ ມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ປະໂຫຽດແນວໃດຕ ີ່ປະຊາຊົນກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍ?   

- ເປັນຫັຍງໂຄງການນີໍ້ຈິີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຕ້ອງການ? Why this project is necessary?  

- ເປັນຫັຍງຈິີ່ງແມູ່ນອົງການຂອງທ່ານຈະຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດໂຄງການທີີ່ສະເໜີ? 

- ແລະ ອືີ່ນໆ... 
 

ສະນັໍ້ນ, ເວລາຂຽນບົດຖະແຫ ງຄວາມຕ້ອງການຕ້ອງໃຫູ້ຈະແຈູ້ງ ແລະ ໃຫູ້ກ່ຽວພັນກັບເປົໍ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ, ຄວາມ 
ຮັັບພິດຊອບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອົງການທ່ານ, ແຕູ່ຕ້ອງເນັໍ້ນໃສູ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍ ຫ ື ກຸູ່ມຜ ູ້ຖືກຜົນ 
ກະທົບເປັນຫ ັກ (ບ ີ່ແມູ່ນເນັໍ້ນໃສູ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການທ່ານ) 
ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ທ່ານຍົກຂືໍ້ນມານັໍ້ນຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທີີ່ເກີດຂືໍ້ນຈີງ ຊຶີ່ງຕ້ອງມີການລະບຸວິທີໄກູ້ໄຂຮັບມືກັບ 

ບັນຫາດັີ່ງກ່າວ. ເປັນຄວາມຕ້ອງການທີີ່ສາມາດໄຕູ່ຕອງ ແລະ ແຍກແຍະໄດູ້ງ່າຍ. ເວລາຂຽນທ່ານຄວນຫ ີກລ້ຽງການ  
ບັນຍາຍແບບສບັສົນ, ໃຫູ້ໃຊູ້ຄ າສັບທີີ່ງ່າຍດາຍເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຂົໍ້າໃຈງ່າຍກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການນັໍ້ນ 

 

ຂັໍ້ນຕອນການຂຽນບັນຍາຍກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການນີໍ້ແມູ່ນມຄີວາມສ າຄັນຫ າຍເພາະວ່າ ມັນແມູ່ນຕອນທີີ່ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຈະ 
ຕົກລົງ ຫືຼ ບ ົ່ຕົກລົງ ໃຫູ້ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອທ່ານ ຫ ື ບ ີ່? ຖ້າຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຫັນວ່າ ມັນມີປະໂຫຽດ ແລະ ແມູ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍ ເພິີ່ນກ ີ່ຈະຕົກລົງໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ ືອ. ສະນັໍ້ນທ່ານຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ຄົບ, ຂ ໍ້ມ ນຈີງ ແລະ ຕົງກັນກັບຂ ໍ້ມ ນ 
ຂອງກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍ ຫ ື ຕົງກັບຂ ໍ້ມ ນຈາກແຫ ີ່ງສະຖິຕິທີີ່ມີນັໍ້ນ  
 

2.3. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ/ Project Description 

 

ໃນຕອນລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການນີໍ້ປະກອບມີ ຕອນຍ່ອຍໆດັີ່ງຕ ີ່ໄປນີໍ້: ເປົໍ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ, ວິທີການປະຕິບັດ 
ໂຄງການ, ການບັນຈຸພະນັກງານ, ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ.  
 

2.3.1 ເປົັ້າໝາຍ ແລະຈຸດປະສົງ/ Goals and Objectives 

 

ໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການທ່ານຕ້ອງໄດູ້ກ າໜົດພ້ອມທັງອະທິບາຍເຖີງເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ 
ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ: 

 

ເປົັ້າໝາຍ: ແມູ່ນຜົນຮັບລວມຂອງໂຄງການທີີ່ເຮົາຄາດຫັວງຢາກໃຫູ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ 

ຈຸດປະສົງ: ເປັນຈຸດໝາຍສະເພາະເຈາະໂຈງທີີ່ວັດແທກໄດູ້ ຊຶີ່ງຕ້ອງໃຫູ້ສ າເລັດເພືີ່ອບັນລຸເປົໍ້າໝາຍ  

              (ແມູ່ນຜົນທີີ່ຕາມມາຂອງບັນດາຜົນໄດູ້ຮັບ)  

ຜົນໄດູ້ຮ ບ: ເປັນຜົນຮັບສະເພາະເຈາະໂຈງທີີ່ວັດແທກໄດູ້ຊຶີ່ງຕ້ອງໃຫູ້ສ າເລັດເພືີ່ອໃຫູ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ    

                   (ແມູ່ນຜົນປະໂຫຽດທີີ່ເກີດຈາກການປະຕບິັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ)    
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ຈາກຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີີ່ເຮົາໄດູ້ກ ານົດ, ເຮົາສາມາດຄັດເລືອກ ຫ ື ອອກແບບວິທີການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າຂອງ ໂຄງການ. 
ສະນັໍ້ນ, ຈຸດປະສົງຕ່າງໆຂອງໂຄງການຕ້ອງເປັປນຈີງ, ເຈາະຈົງ, ສາມາດບັນລຸ ແລະວັດ ແທກໄດູ້ ຢ ູ່ໃນກອບເວລາທີີ່ກ າໜົດ 
(SMART) 

SMART: 

S – Specific - ເຈາະໂຈງ 

M – Measurable - ສາມາດວັດແທກໄດູ້ 

A – Achievable - ສາມາດບັນລຸໄດູ້ 

R – Realistic - ເປັນຈີງ 

T – Time bound - ໃນກອບເວລາ 

ເພືີ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຕ່າງໆຕ້ອງມີປັດໄຈນ າເຂົໍ້າ ເຊັີ່ນ: ເງິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເວລາ, ພະນັກງານ, ວິຊາການ, ທີີ່ປຶກສາ, ອາສາ
ສະໝັກ... 

 

ຕົວຢ່າງ: ການຂຽນປະໂຫຽກເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ 

 

ຕົວຢ່າງ 1: “ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຂອງລດົໂດຍສານ”  

ສາຍເຫດ: ພະນັກງານຂັບລົດເມົາແລູ້ວຂັບ, ບ ີ່ເຄົາລົບກົດຈາລະຈອນ, ສະພາບລົດບ ີ່ດີ, ຖະໜົນບ ີ່ມີປູ້າຍ, ເປູ່ເພ ແລະ 
ມີຂຸມຫ າຍ...  

ບັນຫາ: ເຮັດໃຫູ້ບັນດາຜ ູ້ໂດຍສານບ ີ່ມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈເພາະບ ີ່ມີຄວສາມປອດໄພໃນການເດີນທາງ ແລະເຊົາ ໃຊູ້ບ ລິການ.  

ຜົນກະທົບ: ບ ລິສັດຂົນສົີ່ງໂດຍສານຂາດລ ກຄ້າ ແລະ ຂາດທືນໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ 

ວິທີແກູ້ໄຂ: ເຮັດໃຫູ້ບັນດາຜ ູ້ໂດຍສານມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈເພາະມີຄວສາມປອດໄພໃນການເດີນທາງ ແລະກັບມາ ໃຊູ້ບ ລິການ 
ໂດຍການກ າໜົດເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆດັີ່ງຕ ີ່ໄປນີໍ້:  

 

ຊືົ່ໂຄງການ: ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມທອ້ງຖະໜົນຂອງລົດໂດຍສານ 

 

ເປົໍ້າໝາຍ: ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນໃຫູ້ການເດີນທາງຂອງຜ ູ້ໂດຍສານມີຄວາມສະດວກ ແລະ ປອດໄພ 

ຈຸດປະສົງ: ການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຂອງລົດໂດຍສານຫຼຸດລົງ 

ຜົນຮັບ: 1) ພະນັກງານຂັບລົດໄດູ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມ, ບ ີ່ດືີ່ມເຫ ົໍ້າ ແລະ ເຄົາລົບກົດຈາລະຈອນ 

       2) ລົດ ແລະ ຖະໜົນໄດູ້ຮັບການສ້ອມແປງດີຂືໍ້ນ 

ກິດຈະກ າ: 1) ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂັບຂີີ່ປອດໄພ ແລະ ລະບຽບຫ ັກການຕ່າງໆໃຫູ້ກັບບັນດາພະນັກ  

           ງານຂັບລົດ 

         2) ຈັດການສ້ອມແປງ, ກວດກາ ແລະເຊັກເທັກນິກລົດເປັນປະຈ າ (ທຸກໆຄັໍ້ງກ່ອນອອກເດີນທາງ,            
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            ທຸກໆ 3,000 ກິໂລແມັດ...) 

         3) ພົວພັນກັບພະແນກໂຍທາເພືີ່ອຈັດລະບຽບສ້ອມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາເສັໍ້ນທາງຫ ວງ   

           ເປັນປະຈ າ (ທຖກໆເດືອນ, 3 ເດືອນ...) 

ຕົວຢ່າງ 2:  “ມົນລະຜິດໃນນ ັ້າ”  

ສາຍເຫດ: ມີການຖີໍ້ມຂີໍ້ເຫຍືໍ້ອລົງໃນແມູ່ນ ໍ້າຫ າຍຂຶໍ້ນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ໂຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ປູ່ອຍນ ໍ້າເສຍລົງ ແມູ່ນ ໍ້າໂດຍກົງ   

ບັນຫາ: ຄຸນະພາບຂອງນ ໍ້າໃນແມູ່ນ ໍ້າເສືີ່ອມໂຊມ 

ຜົນກະທົບ: ມີພະຍາດທີີ່ມາກບັນ ໍ້ີ່າ ແລະການເຈັບເປັນຫ າຍຂຶໍ້ນໂດຍສະເພາະໃນຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 5 ປີ 
ລົງມາ, ປາຕາຍ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການຈັບປາ ແລະລາຍໄດູ້ຂອງຄອບຄົວຊາວປະມົງຫຼຸດລົງ 

ວິທີແກູ້ໄຂ: ເຮັດໃຫູ້ຄຸນະພາບຂອງນ ໍ້າໃນແມູ່ນ ໍ້າໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍການກ າໜົດເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະ 
ສົງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆດັີ່ງຕ ີ່ໄປນີໍ້:  

 

ຊືົ່ໂຄງການ: ປ ບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນ ັ້າໃນແມ່ນ ັ້າໃຫູ້ດີຂືັ້ນ 

 

ເປົໍ້າໝາຍ: ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃຫູ້ການຄຸກຄາມຕ ີ່ລະບົບນເິວດວິທະຍາຫຼຸດລົງ, ຈ ານວນປາເພີໍ້ມຂືນ ແລະ ລາຍໄດູ້ 

ຂອງຄອບຄົວຊາວປະມົງເພີໍ້ມຂືໍ້ນ 

ຈຸດປະສົງ: ຄຸນນະພາບຂອງນ ໍ້າໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ 

ຜົນຮັບ: ການປູ່ອຍນ ໍ້າເສຍໂດຍກົງລົງແມູ່ນ ໍ້າຫຼຸດລົງ. 
ກິດຈະກ າ: 1) ຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີີ່ເກີດຈາກການຖີໍ້ມຂີໍ້ເຫືໍ້ຽອຊະຊາຍລົງແມູ່ນ ໍ້າ  
            ໃຫູ້ກັບປະຊາຊົນຜ ູ້ທີີ່ຢ ູ່ແຄມແມູ່ນ ໍ້າໄດູ້ຮັບຮ ູ້ ແລະເຂົໍ້າໃຈ 
         2) ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍໃໝູ່ເພືີ່ອປູ້ອງກັນການປູ່ອຍນ ໍ້າເສຍລົງແມູ່ນ ໍ້າໂດຍກົງ ແລະ 
            ຄວບຄຸມຜ ູ້ປູ່ອຍມົນລະຜິດລົງແມູ່ນ ໍ້າ  
ລາຍລະອຽດທ່ານສາມາດເບິີ່ງໃນຕົວຢູ່າງ “ການວິເຄາະບ ນຫາ” ແລະ “ການວິເຄາະຈດຸປະສົງ” ຂອງ 
ມົນລະພິດໃນນ ໍ້າ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ແລະ 2 

 

2.3.2 ການກ ານົດກິດຈະກ າ ແລະ ວິທີການປະຕິບ ດໂຄງການ/ Implementing Methodology  
 

ທ່ານຈະປະຕິບັດໂຄງການແບບໃດ? ດ້ວຍກິດຈະກ າຫັຽງແດູ່ຈິີ່ງຈະບັນລຸບັນດາເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີີ່ທ່ານ
ໄດູ້ກ າໜົດໄວູ້ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ?  

 
 ການກ ານົດ ຫ ື ອອກແບບວິທີການປະຕິບັດໂຄງການ - ແມູ່ນການອະທິບາຍກ່ຽວກັບວທີິການຕ່າງໆທີີ່ທ່ານ 

ຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າໃຫູ້ບັນລຸເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີີ່ກ ານົດ. ສະນັໍ້ນ, ໃນການກ າໜົດວິທີ 
ການຕ່າງໆເພືີ່ອປະຕິບັດໂຄງການ ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາຢູ່າງລະອຽດ 
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 - ແບບໃດ: ໝາຍເຖີງການອະທິບາຍຢູ່າງລະອຽດວ່າ ແມູ່ນຫັຽງ ແລະ ມີຫັຽງແດູ່ທີີ່ຕ້ອງໄດູ້ເຮດັຕັໍ້ງແຕູ່ເລີີ່ມຕົໍ້ນໂຄງ  
           ການຈົນຮອດສີໍ້ນສຸດໂຄງການດ້ວຍວິທີ ແລະຮ ບແບບໃດ 
 
 - ເມືົ່ອໃດ: ໝາຍເຖີງການອະທິບາຍຢູ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບເວລາສ າລັບການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າທີີ່ໄດູ້ກ າໜົດນັໍ້ນ  
          (ເວລາເລີີ່ມຕົໍ້ນ, ໄລຍະເວລາປະຕິບັດໂຄງການ... ຄວນມີຕາຕະລາງເພືີ່ອລະບຸໃຫູ້ຈະແຈູ້ງ) 
 
 - ຍ້ອນຫ ຍງ: ໝາຍເຖີງການອະທິບາຍ ແລະ ການປູ້ອງກັນ (ການຢືນຢັນ)ວ່າ ເປັນຫັຽງທ່ານຈິີ່ງນ າໃຊູ້ວິທີການ 
            ປະຕິບັດນີໍ້? ຍ້ອນຫັຽງບັນດາກິດຈະກ າທີີ່ໄດູ້ກ າໜົດໄວູ້ນັໍ້ນຈີີ່ງຈະສ າເລັດ, ບັນລຈຸຸດປະສົງ ແລະ  
            ຜົນຮັບທີີ່ຄາດເອົາໄວູ້ນັໍ້ນ? 
 

ມັນເປັນພາກສ່ວນທີີ່ລວບລວມເຂົໍ້າກັນໂດຍໃຫູ້ເຊືີ່ອມຍົງກັບເປົໍ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸ, 
ງົປປະມານ ແລະ ບຸກຄະລະກອນຕ່າງໆ. ສະນັໍ້ນ ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ລະບຸຈ ານວນສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນ 
ເຄືີ່ອງໃຊູ້ຕ່າງໆທີີ່ຈະໄດູ້ໃຊູ້ໃນການປະຕິບັດໂຄງການນີໍ້ ແລະ ອະທິບາຍຢູ່າງຈະແຈູ້ງວ່າເປັນຫັຍຽງທ່ານຈິີ່ງເລືອກວິທີປະຕິ 
ບັດແບບນີໍ້ (ໂດຍການອ້າງອີງໃສູ່ຜົນຂອງການສ າຫ ວດ, ຄ າແນະນ າຈາກຜ ູ້ຊ່ຽວຊານ ຫ ື ປະສົບການຈີງຂອງທ່ານ?...).  

ຖ້າທ່ານກ າໜົດວິທີການປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງທ່ານໄດູ້ດີ ມັນກ ີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຫັນພາບໄດູ້ຢູ່າງຈະ 
ແຈູ້ງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເຊືີ່ອໝັໍ້ນຕ ີ່ອົງການຂອງທ່ານວ່າ ມີຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດໃນວຽກງານນີໍ້ - 
ເປນັອົງການທີີ່ເຊືີ່ອຖືໄດູ້, ມີຄວາມໝັໍ້ນນໃຈ ແລະ ພ ໃຈທີີ່ຈະໃຫູ້ການນຊ່ວຍເຫ ືອ 
 

ຕົວຢ່າງການກ າໜົດກິດຈະກ າ ແລະ ວິທີການປະຕບິ ດຕ່າງໆ: 
ດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ກ່າວໃນຕອນເປົໍ້າໝາຍ ແລະຈຸດປະສົງ ການກ ານົດກດິຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຄງການແມູ່ນມີຄວາມສ າຄັນ 

ຫ າຍ. ຖ້າກ ານົດບັນດາກິດຈະກ າບ ີ່ສອດຄ່ອງແມູ່ນມັນຈະສົີ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ບ ີ່ສາມາດບັນລຸບັນດາຜົນຮັບ ແລະຈຸດປະ 
ສົຕ່າງໆຂອງໂຄງການໄດູ້. ສະນັໍ້ນ ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ອະທິບາຍຢູ່າງລະອຽດ ແລະ ເຈາະຈົງກ່ຽວກັບກິດຈະກ າຕາ່ງໆຂອງໂຄງ 
ການທີີ່ໄດູ້ວາງແຜນໄວູ້ວ່າ ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຜົນສ າເລັດຕາມຈຸດປະສົງ (ເບີີ່ງຕົວຢູ່າງລຸູ່ມນີໍ້) 
 

ຕົວຢ່າງ1: ການກິດຈະກ າ ແລະ ວິທີການປະຕິບ ດ/ຍຸດທະສາດ ເພືົ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງ  ແລະ 
ປະຕິບ ດໃຫູ້ບ ນລຸ ຄວາມຕອ້ງການ ຫືຼ ຈຸດປະສົງທີົ່ຕ ັ້ງໄວູ້  (ໂຄງການ: ສອນເພີີ່ມໃຫູ້ນັກຮຽນ) 
 

ບ ນຫາ 
ຄວາມຕ້ອງການ 
(ຈຸດປະສົງ) 

ວິທີປະຕິບ ດ  
(ຍຸດທະສາດ) 

ກິດຈະກ າ (ປະຕິບ ດແບບໃດ, 
ຮ່ວມກ ບໃຜ) 

ເດັກນ້ອຍທີີ່ອາຍຸ 
ໃນເກນກະສຽນເຂົໍ້າ 
ໂຮງຮຽນ ຢ ູ່  
ນະຄອນ ປາກເຊ 
ມີຄວາມຫຍຸູ້ງແລະ  
ອ່ານໜັງສືບ ີ່ໄດູ້ 
 

ພາຍໃນປີ2019 ເດັກ 
ນ້ອຍທຸກຄົນທີີ່ອາຍຸ 
ໃນເກນກະສຽນເຂົໍ້າ 
ໂຮງຮຽນຢ ູ່ ນະຄອນ 
ປາກເຊ 
ສາມາດອ່ານໜັງສືໄດູ້ 

1. ສ້າງຫ ັກສ ດການ 
ສອນເພີີ່ມພິເສດ 
ໂດຍນ າໃຊູ້ອາສາສະ 
ໝັກເປັນຄ ສອນ. 

ເຮັດສັນຍາກັບໂຮງຮຽນເປົໍ້າໝາຍ 
- ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນເພີີ່ມ 
ໃຫູ້ຄ ອາສາສະໝັກ 
- ເລືອກນັກຮຽນທີີ່ສົນໃຈໃຫູ້ຄ ອາສາສະໝັກ 
- ສອນນັກຮຽນ 
- ສອບເສັງເພີີ່ອທົບສອບຄວາມຄືບໜ້າຫ ັງຈາກ 
ນັກຮຽນໄດູ້ຮຽນເພີີ່ມແລູ້ວ 
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  2. ຈັດຫາເອົາປຶໍ້ມທີີ່ 
ບ ລິຈາກ ແລະ 
ແຈກຢາຍໃຫູ້ນັກ 
ຮຽນທີີ່ຈະໄດູ້ເຂົໍ້າ 
ຮຽນເພີີ່ມພິເສດ 

- ຈັດງານບ ລິຈາກປຶໍ້ມໃຫູ້ແກູ່ເດັກນ້ອຍ 
- ຄັດຈອ້ນ ແລະແຈກຢາຍປຶໍ້ມໃຫູ້ແກູ່ເດັກນ້ອຍ 

 

ຕົວຢ່າງ2: ການກິດຈະກ າ ແລະ ວິທີການປະຕິບ ດ/ຍຸດທະສາດ ເພືົ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງ  ແລະ 
ປະຕິບ ດໃຫູ້ບ ນລຸ ຄວາມຕອ້ງການ ຫືຼ ຈຸດປະສົງທີົ່ຕ ັ້ງໄວູ້   (ໂຄງການ: ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ເລືີ່ອງໂລກເອດ) 

ບ ນຫາ 
ຄວາມຕ້ອງການ 
(ຈຸດປະສົງ) 

ວິທີປະຕິບ ດ  
(ຍຸດທະສາດ) 

ກິດຈະກ າ (ປະຕິບ ດແບບໃດ, 
ຮ່ວມກ ບໃຜ) 

 
ມີການຈ າແນກ 
 ແລະ ລັງກຽດ 
ຜ ູ້ຕິດເຊືໍ້ອເອດ 
ຢູ່າງຮຸນແຮງຢ ູ່ໃນ 
ບ້ານ ກ  

ໃນປ ີ2019 
ປະຊາຊົນຊາວບ້ານ 
ກ  ມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈ 
 ແລະ ທັດສະຄະ 
ຕິທີີ່ຖືກ ຕ້ອງໃນ 
ການຢ ູ່ຮວມກັນກັບ 
ຜ ູ້ຕິດເຊືໍ້ອເອດ 

1- ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ເລືີ່ອງໂລກເອດ 
ກັບຄະນະບ້ານ, ຄ ບາ, ອາຈານ 

- ອົບຮົມໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ພືໍ້ນຖານເລືີ່ອງ 
ໂລກເອດກັບການຄະນະບ້ານບາ້ນ, ຄ ບາ, 
ອາຈານ 

  2- ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ເລືີ່ອງໂລກເອດໃຫູ້ 
ກັບກຸູ່ມໄວໜຸູ່ມ 

- ສ້າງນັກສືີ່ສານສຸຂະພາບເພືີ່ອເປັນຜ ູ້ 
ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານເລືີ່ອງສຸຂະພາບ ແລະ 
ການຢ ູ່ຮ່ວມກັນ ໃຫູ້ກັບກຸູ່ມໄວໜຸູ່ມ 
ເດືອນ ລະ 2 ຄັໍ້ງ 

  3- ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ເລືີ່ອງໂລກ 
ເອດກັບຊາວບ້ານໃນຊຸມຊົນ 

- ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ພືໍ້ນຖານເລືີ່ອງເອດ ແລະ 
ການຢ ູ່ຮ່ວມກັນຜ່ານໂທລະໂຄູ່ງ 
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ການບ ນຈຸພະນ ກງານ ຫືຼ ບຸກຄະລາກອນ:  
ດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ, ໃນການປະຕິບັດໂຄງການຕ້ອງການຕ້ອງມີພະນັກງາານເພືີ່ອປະຕິບັດໂຄງການ. ຈາກຈຸດ 

ປະສົງຕ່າງໆ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດໂຄງການ ພວກເຮົາສາມາດກ າໜົດຈ ານວນພະນັກງານ ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານບ ລິ 
ຫານຕ່າງໆ. ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ລະບຸຢູ່າງຈະແຈູ້ງກ່ຽວກັບຈ ານວນພະນັກງານທີີ່ຕ້ອງການ, ລະດັບການສຶກສາຂອງແຕູ່ລະຄົນ, 
ໜ້າວຽກທີີ່ມອບໃຫູ້ແຕູ່ລະຄົນ... (ອາດລວມທັງບັນດາຜ ູ້ທີີ່ປຶກສາ, ອາສາສະໝັກຕ່າງໆ...). ຕ້ອງລະບຸໃຫູ້ລະອຽດ ແລະ 
ຈະແຈູ້ງວ່າ ໃຜຈະເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ແລະ ບາງຄັໍ້ງຄາວ ເພາະມັນພົວພັນເຖີງການຈ່າຍເງີນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ໃຫູ້ 
ເຂົາເຈົໍ້າ. ທ່ານ ສາມາດເຮັດເປັນຕາຕະລາງລວມຕິດຄັດໃສູ່ຕອນທ້າຍຂອງບົດສະເໜີໂຄງການນີໍ້ 
 

2.3.3 ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ  

ການຕິດຕາມໂຄງການ ແມູ່ນ ຂະບວນການກວດກາທີີ່ເຮັດເປັນປະຈ າຂອງອົງການໃນການທົບທວນເບີີ່ງ 
ບັນດາກິດຈະກ າ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຕ່າງໆ ເພືີ່ອວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ: 

- ເພືີ່ອລະບຸໃຫູ້ເຫັນບັນຫາທີີ່ປະເຊີນຢ ູ່ 

- ເພືີ່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການ 

- ເພືີ່ອໃຫູ້ແນູ່ໃຈວ່າ ໂຄງການສາມາດດ າເນີນໄປໄດູ້ດ້ວຍດີ ແລະບັນລຸບັນດາຜົນໄດູ້ຮັບທີີ່ກ າໜົດໄວູ້.  
- ເພືີ່ອຫ ີກລ້ຽງບ ີ່ໃຫູ້ບັນຫານ້ອຍໆເກີດເປັນບັນຫາໃຫູ່ຍ 
- ເພືີ່ອຈະໄດູ້ຮັບຮ ູ້ວ່າ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເງີນໄດູ້ຖືກນ າໃຊູ້ຢູ່າງເປັນປະໂຫຍດສ ງສຸດ 
- ເພືີ່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ, ເພືີ່ອການຕັດສີນໃຈ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນຮັບຕ່າງໆ 
 

ການປະເມີນຜົນ ແມູ່ນການປະເມີນສົມທຽບບັນດາຜົນກະທົບຕົວຈີງທີີ່ມີຕ ີ່ບັນດາກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍກັບຜົນກະທົບ 
ທີີ່ກ ານົດຢ ູ່ໃນແຜນໂຄງການ ຢ ູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ກ າໜົດ ເພືີ່ອຢາກຮ ູ້ວ່າ:   
 

ບັນດາກິດຈະກ າ, ຈຸດປະສົງແລະເປົໍ້າໝາຍທີີ່ໄດູ້ຂືໍ້ນແຜນໄວູ້ນັໍ້ນສອດຄ່ອງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ຍືນຍົງ ບ ີ່? ມີຫັຍງແດູ່ທີີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ? ສ າເລັດໄດູ້ແບບໃດ? ສາເຫດທີີ່ປະສົບຜນົສ າເລັດ ແລະ ບ ີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ 
ແມູ່ນຍ້ອນຫັຍງ? 

ໃນຂັໍ້ນຕອນນີໍ້ແມູ່ນທ່ານຕ້ອງລະບຸໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຮ ູ້ວ່າ ໂຄງການຂອງທ່ານຈະໄດູ້ຮັບຜົນສ າເລັດຕາມທີີ່ ວາງແຜນໄວູ້
ແບບໃດ? ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຕ້ອງການຢາກຮ ູ້ວ່າ ເງີນທີີ່ເຂົາເຈົໍ້າຊ່ວຍເຫ ືອນັໍ້ນໄດູ້ປະກອບສ່ວນໃຫູ້ຫັຍງປູ່ຽນແປງດີຂືໍ້ນ? ສະນັໍ້ນ
ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ລະບຸແຕູ່ດຽວນີໍ້ວ່າ ທ່ານຈະປະເມີນຜົນໂຄງການຂອງທ່ານແບບໃດ? ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ຕັດສີນໃຈຖ້າທ່ານຈະນ າ
ໃຊູ້ການປະເມີນຜົນພາຍໃນໂດຍພະນັກງານຂອງທ່ານເອງ ຫ ື ວ່າ ທ່ານຢາກຈ້າງທີີ່ປຶກສາຈາກທາງນອກມາເຮັດການປະເມີນ
ຜົນນີໍ້? ຖ້າແມູ່ນພາຍນອກທ່ານຕ້ອງໄດູ້ຂືໍ້ນແຜນງົປປະມານເພືີ່ອການປະເມີນຜົນເອົາໄວູ້ 

  ກ່ອນທ່ານຈະຕັດສີນໃຈວ່າ ໃຊູ້ການປະເມີນຜົນແບບໃດ ແລະ ເມືີ່ອປະເມີນແລູ້ວຊິຮ ູ້ຫັຍງ? ໄດູ້ຫັຍງ? ຜົນ 
ກະທົບຕ່າງໆ (ທາງດ້ານບວກ) ຈະໄດູ້ຕາມທີີ່ຕ້ອງການບ ີ່? ຕາມປົກກະຕິແລູ້ວແມູ່ນປະເມີນເບິີ່ງວ່າ: ບັນດາວິທີການ 
ປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີີ່ກ າໜົດໄວູ້ນັໍ້ນໄດູ້ບັນລຸຕາມຄາດຫັວງ(ຕາມແຜນ) ຫ ື ບ ີ່? ຖ້າບ ີ່, ແມູ່ນ 
ຍ້ອນຫັຍງ? ຖ້າຈ າເປັນອາດໄດູ້ມີການປູ່ຽນແປງ(ປັບປຸງ) ວິທີການປະຕິບັດໂຄງການລະຫ່ວາງກາງໂຄງການ ເພືີ່ອແນູ່ໃຈວ່າ 
ໂຄງການຈະໄດູ້ບັນລຸຜົນສ າເລັດຕາມແຜນການ. ບັນດາຂ ໍ້ມ ນໃດທີີ່ທ່ານມີແລູ້ວ ແລະ ຄວນເກັບຮັກສາເອົາໄວູ້, ຂ ໍ້ມ ນໃດທີີ່
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ຍັງບ ີ່ທັນມຕີ້ອງໄດູ້ໄປເກັບກ າຕືີ່ມ ແລະ ທ່ານຈະນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆເຫ ົີ່ານີໍ້ແບບໃດ? ຖ້າທ່ານຫາກຕ້ອງໄດູ້ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມ
ຕືີ່ມຊືີ່ງມັນຕ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ເວລາ ແລະ ເງີນ ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ຂືໍ້ນແຜນງົປປະມານເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນເອົາໄວູ້ 

ເພືີ່ອຢາກຮ ູ້ວ່າ ຜົນໄດູ້ຮັບຕ່າງໆ ທີີ່ຄາດຄະເນຈະໄດູ້ຮັບໃນຕອນທ້າຍໂຄງການ ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ກ ານົເເຄືີ່ອງມື ແລະ 
ວິທີການວັດແແທກບັນດາໂຕຊີໍ້ບອກຂອງຜົນໄດູ້ຮບັຕ່າງໆນັໍ້ນ      
ສະຫຼຸບ: ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນ ບ ີ່ແມູ່ນການແກູ້ບັນຫາຕ່າງໆ ແຕູ່ມັນແມູ່ນເຄືີ່ອງມືທີີ່ຄ່າ ແລະ 
ເປັນປະໂຫຽດສ າລັບໂຄງການ ຫ ື ອົງການ ເພືີ່ອ:  
 

- ຊ່ວຍໃຫູ້ເຮົາຮ ູ້ໄດູ້ບັນຫາ ແລະ ສາຍເຫດຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂືໍ້ນ 
- ຊ່ວຍແນະນ າໃຫູ້ເຮົາຊອກວິທີຕ່າງໆເພືີ່ອແກູ້ໄຂຕ ີ່ກັບບັນຫາດັີ່ງກ່າວ 
- ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ເຮົາໄຕູ່ຕອງວ່າ ເຮົາຈະໄປໃສ ແລະ ຈະໄປທີີ່ນັໍ້ນໄດູ້ແບບໃດ? 
- ໃຫູ້ເຮົາບັນດາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຄວາມເຂົໍ້າໃຈທີີ່ຈະແຈູ້ງແລະເລິກເຊິງ 
- ຊຸກຍ ູ້ ແລະສົີ່ງເສີມໃຫູ້ເຮົາຕັດສີນໃຈປະຕິບັດຕ ີ່ບັນດາຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້ມານັໍ້ນ 
- ຊ່ວຍໃຫູ້ີ່ເຮົາເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສ ງໃນການປະຕິບັດຕ ີ່ໄປໃຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງດີຂືໍ້ນ        
       

 

         

 

2.3.4 ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ:  
 

ໃນການປະຕິບັດໂຄງການອາດມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆເກີດຂືໍ້ນ ແລະ ມັນຈະກະທົບຕ ີ່ຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ. ສະນັໍ້ນ 
ທ່ານຄວນລະບຸ, ອະທິບາຍ ແລະ ວາງແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫ ົີ່ານັໍ້ນເພືີ່ອໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຂົໍ້າໃຈຕັໍ້ງແຕູ່ຕົໍ້ນໂຄງການ  
 

ບັນດາຄວາມສ່ຽງອາດຈະເກີດຈາກຫ າຍໂຂງເຂດວຽກງານ ເຊັີ່ນ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການເມືອງ, ສີີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ອືີ່ນໆ... 

ພວກເຮົາຈະໝັໍ້ນໃຈໄດູ້ແນວໃດ
ວ່າ ໂຄງການພວກເຮົາຈະໄດູ້ຮັບ 
ຜົນສ າເລັດຕາມທີີ່ວາງແຜນໄວູ້?  
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ບາງຕົວຢູ່າງຄວາມສ່ຽງ:  

- ການເຊັນຕົກລົງຮ່ວມມື(MoU)ຂອງໂຄງການກັບກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດມີການຊັກຊ້າແກູ່ຍາວເວລາ,     
- ການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດໂຄງການຈາກອ ານາດການປກົຄອງທ້ອງຖີີ່ນບ ີ່ລາບລືີ່ນເທົີ່າທີຕ້ອງການດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ຕົກລົງ 
ກັນ  

- ພະນັກງານບ ີ່ມີເວລາພຽງພ , ພະນັກງານການເງີນມີຄວາມຮ ູ້ຈ າກັດໃນການບ ລິຫານ ແລະ ຮັກສາ ເງິນໂຄງການ 

ໄພນ ໍ້າຖ້ວມໃນເຂດໂຄງການ, ອືີ່ນໆ....  (ໂດຍທົີ່ວໄປບັນດາຄວາມສ່ຽງຈະຂຽນເຂົໍ້າໃນຕາຕະລາງດັີ່ງລຸູ່ມນີໍ້)  
 

ລ/ດ ຄວາມສ່ຽງ ລະດ ບຄວາມສ່ຽງ 
(L-ຕ ີ່າ, M-ກາງ, H-ສ ງ) 

ວິທີການຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 

1    
2    
3    
4    
5    

 

2.3.5 ການລາຍງານ/ Reporting  

ໂດຍທົີ່ວໄປການຂຽນບົດລາຍງານປະກອບມີ ລາຍງານການປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ ການເງິນ: 

ລາຍງານການການປະຕິບ ດກິດຈະກ າ: 

1. ສະຫຼຸບລວມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການໂດຍຫຽ ໍ້ 

2. ບັນດາກິດຈະກ າ ແລະ ຜົນຮັບຕ່າງໆ 
 

ກ) ລາຍງານຈ ານວນບັນດາກິດຈະກ າທີີ່ໄດູ້ປະຕິບັດ (ໃຫູ້ ຕິດຄັດເອກະສານຢັໍ້ງຢືນຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວກັບການ ປະຕິບັດ ເຊັີ່ນ: 
ບົດລາຍງາຍການຝຶກອົບຮົມ, ລາຍຊືີ່ຜ ູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມ, ເອກະສານອະນຸມັດ, ໃບສະເໜີ, ສັນຍາ, ຮ ບຖ່າຍ, ວິດີໂອ...) 
 

ຂ) ໃຫູ້ເຫດຜົນ ຫ ື ຫ ັກຖານກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງ (ຜົນກະທົບທາງບວກ) ຈາກການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າ 
ຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວູ້, ບັນຫາທີີ່ເກີດຂືໍ້ນ ແລະ ວິທີແກູ້ໄຂຮັບມືຕ່າງໆ? 
 

ຄ) ຜົນໄດູ້ຮັບຕ່າງຂອງກິດຈະກ າທີີ່ໄດູ້ປະຕິບັດນັໍ້ນ 
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3. ບັນດາຜົນຮັບຂອງກິດຈະກ າທີີ່ໄດູ້ຂືໍ້ນແຜນໄວູ້ແລູ້ວແຕູ່ບ ີ່ທັນໄດູ້ປະຕິບັດ (ກລນ ໃຫູ້ເຫດຜົນ ແລະ ວິທີແກູ້ໄຂ)  
4. ການຕີລາຄາຂອງທ່ານຕ ີ່ກັບຜົນຮັບຕ່າງໆທີີ່ບັນລຸຜົນສ າເລັດນັໍ້ນ (ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ລົບ, ຄວາມ 
ເປັນໄປໄດູ້ໃນການປັບປຸງ...) 

5. ສາຍສ າພັນກັບບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມງານໂຄງການເປັນແນວໃດ? (ພາກລັດ, ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ...) 

6. ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບຕ ີ່ກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍໂຄງການ 

7. ບົດຮຽນຂອງອົງການທ່ານ ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມງານທີີ່ຖອດຖອນໄດູ້ 

8. ແຜນໃນຕ ີ່ໜ້າ (ກິດຈະກ າອັນໃດແດູ່ທີີ່ທາງອົງການຈະສືບຕ ີ່ປະຕິບັດ? ອືີ່ນໆ....) 

ລາຍງານການເງີນ: 

ລາຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ: ລາຍຈ່າຍຕາມແຜນ ແລະ ຕົວຈີງ ຢ ູ່ໃນຊ່ວງປະຕິບັດໂຄງການທີີ່ຜ່ານມາ (ແຕູ່ ວັນທີ, ເດືອນ, 
ປີ.... ຫາ. ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ....) 

ໃຫູ້ຕິດຄັດໃບບີນທັງໝົດ (ຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງຫົວໜ້າຜ ູ້ທີີ່ອະນຸໝັດ).  ຖ້າຫາກມີການປັບປູ່ຽນແຜນກິດ ຈະກ າ ຫ ື 
ຈ່າຍເກີນ(10%) ທ່ານຄວນໃຫູ້ເຫດຜົນ ແລະຄ າອະທິບາຍ  

 

2.3.6 ຄວາມຍນືຍົງ/ Sustainability or Other Funding    

ສ່ວນຫ າຍ, ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນແມູ່ນຢາກຮ ູ້ຕືີ່ມອີກວ່າ ອົງການທ່ານເປັນອົງການຊ່ວຍເຫ ືອທີີ່ບ ີ່ຫັວງຜົນ ກ າໄລ ແທູ້ບ ີ່? 
ມີຄວາມໂປູ່ງໄສທາງດ້ານການເງີນ ແລະ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວບ ີ່? ກ່ອນຈະຊ່ວຍທ່ານ, ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ 
ຕ້ອງການຢາກຮ ູ້ລ່ວງໜ້າວ່າ ທ່ານໄດູ້ວາງແຜນໄວູ້ສືບຕ ີ່ໂຄງການໃນຕ ີ່ໜ້າແນວໃດ? ສະນັໍ້ນ,  ເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງ 
ຕ ີ່ໄປທ່ານກ ີ່ຕ້ອງຂືໍ້ນແຜນການເງີນສືບຕ ີ່ໂຄງການດັີ່ງກ່າວໄວູ້ລ່ວງໜ້າ.  

ທ່ານຕ້ອງຄ ານືງສະເໝີວ່າ ບ ີ່ມີຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນໃດທີີ່ຢາກຊ່ວຍໂຄງການທ່ານພຽງແຕູ່ຜ ູ້ດຽວຕະລອດໄປ ຫ ື 
ໃນໄລຍະເວລາອັນສັໍ້ນແລູ້ວຈົບລົງ. ສະນັໍ້ນຢູ່າງນ້ອຍທ່ານກ ີ່ຕ້ອງໃຫູ້ມີການປະກອບສ່ວນຈາກຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນອືີ່ນໆ ແລະ 
ອົງການທ່ານ  ເຊັີ່ນ: ການປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸ ຫ ື ແຮງງານ (ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ເຄືີ່ອງ ໃຊູ້ຕ່າງໆ...)  

ການຂືໍ້ນແຜນການຊອກຫາແຫ ີ່ງທຶນໄວູ້ສືບຕ ີ່ໂຄງການດັີ່ງກ່າວແມູ່ນເພືີ່ອສືບຕ ີ່ຊ່ວຍເຫ ືອກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍ ແລະ 
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ຕົວຢູ່າງ ເຊັີ່ນ: ການເກັບຄ່າບ ລິການເລັກນ້ອຍນ າບັນດາສະມາຊິກກຸູ່ມ, ການຂາຍ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື 
ຜົນຜະລິດ...(ແຕູ່ທ່ານຕ້ອງມີມາດຕະການ, ເຊັີ່ນ: ຕ້ອງໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບສະມາຊິກຜ ູ້ໄດູ້ ຮັບຜົນປະໂຫຽກເສຍກ່ອນ). 
ສ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ບັນດາອົງການບ ີ່ຫັວງຜົນກ າໄລ ແມູ່ນຄິດແຕູ່ຖ້າມີລາຍຮັບ ຫ ື ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເທົີ່ານັໍ້ນ 
ຊືີ່ງມັນເປນັແນວຄວາມຄິດທີີ່ບ ີ່ສອດຄ່ອງ ຫ ື ເຂົໍ້າໃຈຜິດ. ສະນັໍ້ນ, ຄວນມີການເກັບຄ່າບ ລິການເລັກນ້ອຍນ າບັນດາສະມາ 
ຊິກ ກຸູ່ມຜ ູ້ທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຽດຈາກການຂາຍຜະລິດຕະ ພັນຕ່າງໆ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງ ແລະເປົໍ້າໝາຍຂອງ 
ໂຄງການ (ທີີ່ເປັນລາຍຮັບລວມຂອງໂຄງການ) 

 

2.4 ແຜນງົປປະມານ/ Project Budget 

ແມູ່ນການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຈ ານວນເງີນ ແລະ ລາຍຮັບຕ່າງໆທີີ່ຕ້ອງການສ າລັບການປະຕບິັດຂອງໂຄງ 
ການທີີ່ທ່ານສະເໜີນັໍ້ນ. ໂດຍທົີ່ວໄປລວມມີຫ ັກໆ ດັີ່ງນີໍ້:  
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- ງົບປະມານເພືີ່ອປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ  

- ງົບປະມານສ າລັບບຸກຄະລະກອນ (ວິຊາການ, ຄ ຝຶກ...) 

- ງົບປະມານສ າລັບວຽກບ ລິຫານຕ່າງໆ (ປົກະຕິບ ີ່ກາຍ 30%) 

 

 ສ່ວນລາຍການໃຊູ້ຈ່າຍແຕູ່ລະງົປປະມານຕ່າງໆລວມມີ: ຄ່າບຸກຄະລະກອນ, ຄ່າໂຄງການ, ຄ່າບ  ລິຫານ, 
ປະໂຫຍດພິເສດໃຫູ້ແກູ່ລ ກຈ້າງນອກເໜືອຈາກເງິນເດືອນເຊັີ່ນ: ລົດ, ໂບນາສ, ຄ່າປະກັນໄພ, ຄ່າພາ ສີອາກອນ. 
ນອກນັໍ້ນຍັງມີຄ່າອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຄ່າເດີນທາງ, ອັດຕາກີນ… ທ່ານຄວນໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍຢູ່າງຈະແຈູ້ງກ່ຽວ 
ກັບການໃຊູ້ຈ່າຍແຕູ່ລະງົປປະມານເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຂົໍ້າໃຈງ່າຍ, ມີຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ພິຈາລະນາຊ່ວຍ 
ເຫ ືອຕາມທີີ່ຮ້ອງຂ  (ໂດຍທົີ່ວໄປ ແຕູ່ລະຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຈະມີແບບຟອມຕາຕະລາງແຜນງົປປະມານ ຂອງຕົນໃຫູ້ປະກອບໃສູ່) 

 

ຕົວຢ່າງ: ຕາຕະລາງແຜນງົບປະມານສ າລັບການກ ີ່ສ້າງໂຄງການນ ໍ້າລີນສະອາດຂະໜາດນ້ອຍ ເຊີີ່ງຈັດແບູ່ງອອກເປັນພາກ 
ສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ມ ນຄ່າຂອງວັດຖຸ, ອຸປະກອນເຄືີ່ອງມື, ການຝືກອົບຮົມ ແລະ ອືີ່ນໆ...  

 
ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາໜ່ວຍ 

(ກີບ) 
ລາຄາລວມ 
(ກີບ) 

ຂ ນ າຜ ູ້ໃຫູ້ທືນ 
(ກີບ) 

ການປະກອບສວ່ນ 
ຂອງອົງການ 
(ກີບ) 

 ກ. ວ ດສະດ ຸ       

1 ຊີເມນ P525       

2 ຊີເມນ P425       

3 ເຫ ັກເສັໍ້ນ ຟີ 12       

4 ເຫ ັກເສັໍ້ນ ຟີ 10       

5 ທ ີ່ຢາງດ າ ຟ6ີ0       

6 ກອັກນ ໍ້າ       

7 ອືີ່ນໆ...       

 ລວມ ກ       

 ຂ. ເຄືົ່ອງມື       
1 ເລືີ່ອຍຫາງປາ       
2 ຄ້ອນຕີແງູ່ມ       
3 ຕະປ 10, 8, 6       
4 ຈົກ, ຊ້ວານ...       
 ລວມ ຂ       
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 ຄ. ອືົ່ນໆ       
1 ຄ່າແຮງງານ       
2 ຝຶກອົບຮົມ       
3 ຄ່າຂົນສົີ່ງ       
 ລວມ ຄ       

ຄວນຄ ານວນໃຫູ້ຖກືຕ້ອງ ແລະ ລະອຽດ!  

ໃນບົດສະເໜີໂຄງການແຜນງົບປະມານແມູ່ນພາກທີີ່ໃຫູ້ຮ ູ້ສຶກໄວທີີ່ສຸດ. ສະນັໍ້ນມັນຕ້ອງໄດູ້ກະກຽມໃຫູ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ລະອຽດ (ຄວນໃສູ່ລາຄາສີນຄ້າໃຫູ້ຖຶກຕາມລາຄາຕະຫ າດໃນປະຈຸບັນຂອງບ້ານທ່ານ). ຖ້າທ່ານ ໃສູ່ຈ ານວນເງີນທີີ່ແພງ 
ເກີນຈີງ ແລະບ ີ່ ລະອຽດ ແມູ່ນຈະເຮັດໃຫູ້ຜ ູ່ໃຫູ້ທືນສົງໄສ. ດັີ່ງນັໍ້ນ, ທ່ານຕອ້ງເຮັດໃຫູ້ສັດເຈນເທົີ່າທີີ່ຈະເຮັດໄດູ້. 

 
2.5 ຂ ັ້ມ ນອົງການຂອງທ່ານ/ Information about your Organisation 

 

ເພືີ່ອຢາກໃຫູ້ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນເຊືີ່ອໝັໍ້ນວ່າ ທ່ານສາມາດນ າໃຊູ້ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອຂອງເຂົາເຈົໍ້າໄດູ້ຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນ 
ທ່ານຄວນໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍໂດຍຫ ໍ້ຽກ່ຽວກັບປະຫັວດຄວາມເປັນມາ, ບັນດາຈດຸປະສົງ ແລະ ກິດຈະກ າໂຄງ 
ການຕ່ີ່າງໆຂອງອົງການທ່ານ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ ານານຂອງອົງການທ່ານ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ 
ທີີ່ຮ່ີ່ວມປະຕິບັດໂຄງການຜ່ານມາ, ຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຂອງບັນດາຜ ູ້ທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຽດ ຂອງທ່ານ (ປະມານ 1-2 ໜ້າ) 

ທ່ານບ ີ່ຄວນຄິດວ່າ ບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຮ ູ້ກ່ຽວກັບປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງອົງການທ່ານແລູ້ວເຖີງແມູ່ນທ່ານ 
ເຄີຍໄດູ້ຮັບທຶນນ າເຂົາເຈົໍ້າຜ່ານມາແລູ້ວກ ີ່ຕາມ. ມັນເປັນພາກສ່ວນທີີ່ທ່ານຕ້ອງໄດູ້ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ໃຫູ້ທຶນຮ ູ້ 
ແລະ ເຂົໍ້າໃຈວ່າ ອົງການຂອງທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີີ່ ທ່ານສະເໜີຂ ທຶນນັໍ້ນ  

ເຊັີ່ນ: ບອກລະອຽດກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງທ່ານ ແລະ ຈ ານວນ ພະນັກງານທັງໝົດ 
(ພະນັກງານເຮັດວຽກເຕັມເວລາ, ບ ີ່ເຕັມເວລາ, ເພດຍີງ, ຊາຍ).  ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຄະນະ ອ ານວຍການ ແລະ 
ຄະນະບ ລິຫານງານ (ຊືີ່, ຕ າແໜູ່ງ ແລະ ທີີ່ຢ ູ່ຕິດຕ ີ່ຂອງຜ ູ້ເປັນປະທານ). ຄະນະບ ລຫິານງານໄດູ້ພົບປະ ແລະ ປະ 
ຊຸມກັນຈັກເທືີ່ອ ຕ ີ່ ມາດຕາ?, ຕ ີ່ ປີ? (ອາດຕິດຄັດບັນດາເອກະສານທີີ່ມີແລູ້ວຂອງອົງການໃຫູ້ເພີີ່ນເລີຍ ເຊັີ່ນ: 
ລະບຽບພາຍໃນຂອງອົງການ, ອືີ່ນໆ) 

 

2.6 ລອ ກເຟຣມຂອງໂຄງການ/ Logical Framework (LogFrame)  

ໂລຊິກເຟຣມ/LogFrame ແມູ່ນຕາຕະລາງລວບລວມລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງໂຄງການເພືີ່ອຈັດລຽງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ອະທິ
ບາຍເພືີ່ອໃຫູ້ເຫັນພາບລວມ ແລະ ເຂົໍ້າໃຈງ່າຍຂືໍ້ນ ຊືີ່ງບາງອົງການເອີໍ້ນເປັນພາສາລາວ ວ່າ: 
“ກອບວຽກຕັກກະສາດເພືີ່ອການປະເມີນຜົນ“ (ເບິີ່ງຕາຕະລາງລຸູ່ມນີໍ້). ໃນຕົວຈີງບາງອງົການຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນແມູ່ນ ບ ີ່ຈ າເປັນ. 
ສະນັໍ້ນ ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫ ັກການ ແລະ ຄ າແນະນ າຂອງແຕູ່ລະຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ທີີ່ທ່ານ ສະເໜີຂ ນັໍ້ນ.     
 
ຕົວຢ່າງ: ກອບວຽກຕກັກະສາດເພືີ່ອການປະເມີນຜົນ (LogFrame) 
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 ເຫດຜົນຂອງການແຊ
ກແຊ່ງ/ INTERVENTION 
LOGIC 

ຕົວຊີວ ດຄວາມ 
ສ າເລ ດ/ INDICATORS OF 
ACHIEVEMENT 

ແຫລ່ງຂ ັ້ມ ນການ 
ຢືນຢ ນ/ SOURCE OF 
VERIFICATION 

ຄວາມສ່ຽງ / ສົມມຸດຖານ 
RISKS / ASSUMPTIONS 

ເປົັ້າໝາຍ 

(ຈຸດປະສົງລວມ
ຂອງໂຄງການ) 
 

ລະບຸຈຸດເປົໍ້າໝາຍ 

 

   

ຈຸດປະສົງ 

ສະເພາະ 
 

ມັນຕ້ອງແກູ້ໄຂບັນຫາທີີ່ 
ເປັນໃຈກາງ 

 

ຕົວຊີວັດຕ້ອງເປັນແບບ 
SMART (S-
ສະເພາະເຈາະຈົງ, M-
ວັດແທກໄດູ້, A-ບັນລຸໄດູ້, 
R-ເປັນຈີງ, T-
ໃນກອບເວລາ) 

ສ າລັບແຕູ່ລະຕົວຊີວັດ, 
ໃຫູ້ສ້າງ ແລະ 
ອະທິບາຍແຫລ່ງການຍັໍ້ງ
ຍືນ 

ມີປັດໃຈ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂໃດແດູ່ 
ທີີ່ຢ ູ່ນອກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂ
ອງຄ ູ່ຮ່ວມ 
ທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນຕ ີ່ການໄດູ້ຮັບ
ຜົນສ າເລັດຕາມຈຸດປະສົງ. 

ຄາດຄະເນ 
ຜົນຮ ບ 

ແຍກອອກເປັນອັນໆ 

 

ມີຕົວຊີວັດຫຍັງແດູ່ 
ທີີ່ຈະວັດແທກແຕູ່ລະຜົນ 

ແຫລ່ງຂ ໍ້ມ ນຂອງບັນດາຕົ
ວຊີວັດເຫລົີ່ານີໍ້ແມູ່ນຫຍັງ? 

ມີເງືີ່ອນໄຂພາຍນອກຫຍັງແດູ່ 
ທີີ່ຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດຕາມເພືີ່ອໃຫູ້
ໄດູ້ຮັບຜົນຕ່າງໆ? 

ກິດຈະກ າ ບັນດາກິດຈະກ າຕົໍ້ນຕ ໃນ
ລ າດັບຕ ີ່ເນືີ່ອງເພືີ່ອຜະລິດ
ຜົນທີີ່ຄາດຄະເນໄວ 

 

ວິທີການ: 

ຕົວຢູ່າງ: ບຸກຄະລາກອນ, 
ສິນຄ້າ, ການຝຶກອົບຮົມ, 
ການບ ລິການຕ່າງໆ 

ແຫລ່ງຂ ໍ້ມ ນ. 

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕ່າງໆສາມາດລ
ວມເຂົໍ້າໃນງົບປະມານຕ ີ່ກິ
ດຈະກ າ 

ມີເງືີ່ອນໄຂເບືໍ້ອງຕົໍ້ນຫຍັງແດູ່ທີີ່
ຕ້ອງການກ່ອນເລີໍ້ມການປະຕິບັ
ດງານ? 

 

III. ເອກະສານຕດິຄ ດຕ່າງໆ 

 

ໂດຍທົີ່ວໄປບັນດາຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຕ້ອງການຢາກຮ ູ້ບາງເອກະສານທີີ່ຄ າຄັນດັີ່ງລຸູ່ມນີໍ້: 

 

- ຈົດໝາຍອ້າງອີງວາ່ອົງການຂອງທ່ານແມູ່ນອົງການບ ີ່ຫັວງຜົນກ າໄລ ແລະ ບ ີ່ຕ້ອງເສັຍ ພາສີອາກອນ  

- ໃບອະນຸໝັດສ້າງຕັໍ້ງອົງການຈາກກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັີ່ນ: ພາຍໃນ, ອືີ່ນໆ... 

- ລາຍຊືີ່ຂອງບັນດາຄະນະບ ລິຫານງານຂອງອົງການທ່ານພ້ອມເອກະສານຢັໍ້ງຢືນ (ມີລາຍເຊັນ ຂອງເຂົາເຈົໍ້າ) 

- ບົດລາຍງານການເງີນປີຜ່ານມາ (ຖ້າມີ) 

- ເອກະສານອືີ່ນໆຕາມແຕູ່ລະຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຕ້ອງການ 

 
IV. ການລວບລວມ ແລະ ສົົ່ງບົດສະເໜີ 
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ເມືີ່ອຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຄົບທຸກພາກສ່ວນແລູ້ວໆ, ຂັໍ້ນຕອນຕ ີ່ໄປແມູ່ນທ່ານຕ້ອງສົີ່ງຫາ 
ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທີີ່ໄດູ້ເລືອກໄວູ້ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນນັໍ້ນ 
 
ໃນກ ລະນີທ່ານຕ້ອງສົີ່ງບົດສະເໜີໂຄງການຂອງທ່ານທາງອີເມວ ແມູ່ນໃຫູ້ກວດຄືນອີກວ່າ ທຸກຢູ່າງ ຄົບແລູ້ວບ ີ່ ແລະ 
ໃຫູ້ຂຽນຈົດໝາຍໜ້າປົກ ຫ ື ເອີໍ້ນວ່າຈົດໝາຍນ າສົີ່ງ (Cover Letter). ຄວນໃຫູ້ຫົວໜ້າ ຫ ື ປະທານອົງການທ່ານ 
ເຊັນຈົດໝາຍນີໍ້ 
  
ໃນກ ລະນີທ່ານຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ທາງອອນລາຍນ໌ (online grant application) ທ່ານຄວນ 
ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າຕາມແຕູ່ລະຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ 

 

V.  10 ຂ ັ້ນຕອນທີົ່ຄວນຄ ານືງໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ 
 
1. ກ າໜົດ ຫ ື ຄັດເລືອກໂຄງການທີ່ທ່ານຢາກເຮັດນັໍ້ນກັບທີມງານຂອງທ່ານກ່ອນ. 
 
2. ພະຍາຍາມຊອກຫາອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທືນໃຫູ້ເໝາະສົມ ຊືີ່ງມີເງືີ່ອນໄຂຖືກກັບໂຄງການທີີ່ທ່ານຂຽນສະເໜີຂ  
ນັໍ້ນ. ທ່ານຕ້ອງເຂົໍ້າໃຈລະບຽບຫ ັກການຂອງອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທືນໃຫູ້ດີ. ຖ້າທ່ານບ ີ່ເຂົໍ້າໃຈລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ 
ພວກເພີີ່ນຈ າເປັນຕ້ອງໄດູ້ຖາມເພືີ່ອໃຫູ້ຈະແຈູ້ງ. 
 
3. ຂຽນບົດສະຫຼຸບລວມໂດຍຫຍ ໍ້ຂອງໂຄງການ: ແມູ່ນການບັນຍາຍໂດຍຫ ໍ້ຽກ່ຽວກັບໂຄງການທີີ່ສະເໜີ 
ເພືີ່ອໃຫູ້ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນຮັບຮ ູ້ກ່ອນວ່າ ມີຫັຍງທີີ່ສ າຄັັນ ແລະ ຈ າເປັນເພືີ່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົໍ້າພິຈາລະນາ 
 
4. ວິເຄາະບັນຫາຂອງໂຄງການໃຫູ້ດີ ຊືີ່ງບັນຍາຍກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ປະຊາຊົນກຸູ່ມເປົໍ້າໝາຍຂອງທ່ານ 
ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທີີ່ພວມປະເຊີນໜ້າຢ ູ່ ແລະ ເຂົາເຈົໍ້າຕ້ອງການຈະແກູ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວ. ມັນເປັນການຕອບ 
ຄ າຖາມວ່າ: ເປັນຫັຍງໂຄງການນີໍ້ຈິີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຕ້ອງການ? 
 
5. ຂຽນລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ: ທ່ານຈະປະຕິບັດໂຄງການແບບໃດ? ດ້ວຍວິທີ ແລະກິດຈະກ າຫັຍງແດູ່ 
ທ່ານຈິີ່ງຈະບັນລຸບັນດາເປົໍ້າໝາຍ ແລະຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີີ່ທ່ານໄດູ້ກ າໜົດໄວູ້ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ? ໂຄງການຈະປະເມີນຜົນ 
ແບບໃດ? ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໄດູ້ແນວໃດ?  
 
6. ຂຽນແຜນງປົປະມານ:  ລະບຸລາຍລະອຽດຈ ານວນເງີນ ແລະ ລາຍຮັບຕ່າງໆທີີ່ຕ້ອງການສ າລັບການປະ 
ຕິບັດໂຄງການທີີ່ທ່ານສະເໜີຂ ນັໍ້ນ 
 
7. ຂ ໍ້ມ ນອົງການຂອງທ່ານ: ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະອະທິບາຍໂດຍຫ ໍ້ຽກ່ຽວກັບອົງການທ່ານ, ປະສົບການ, ຄວາມ 
ຊ ານານຂອງອົງການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານທີີ່ຮ່ີ່ວມປະຕິບັດໂຄງການຜ່ານມາ 
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8. ຕ້ອງສົີ່ງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫູ້ທັນເວລາ ເພາະວ່າບັນດາອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທືນໄດູ້ກ ານົດວັນຮັບບົດສະເໜີ 
ແລະໄລຍະເວລາໄວູ້ແລູ້ວ, ຖ້າກາຍນັໍ້ນເພີີ່ນຈະບ ີ່ພິຈາລະນາ 
9. ຫ ງັຈາກ 6-8 ອາທິດຜ່ານໄປ ຖ້າທ່ານຍັງບ ີ່ໄດູ້ຮັບຄ າຕອບຈາກອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທືນ 
ແມູ່ນໃຫູ້ຕດິຕ ີ່ຖາມເພີີ່ນ ເບີີ່ງວ່າ ເປັນແນວໃດ? 
10. ຖ້າບົດສະເໜີໂຄງການຂອງທ່ານຖືກປະຕິເສດ/ບ ີ່ອານຸມັດ ແມູ່ນໃຫູ້ຖາມຫາສາຍເຫດເບີີ່ງວ່າ ຍ້ອນຫຍັງ 
ເພືີ່ອຈະໄດູ້ນ າເອົາໄປປັບປຸງໃນຕ ີ່ໜ້າ. ແຕ່ຖ້າຫາກໄດູ້ຮ ບການອານມຸ ດ ແມູ່ນໃຫູ້ຂຽນຈົດໝາຍຂອບໃຈ 
ເປັນທາງການ 
 
 
    ທ່ານຕ້ອງຄິດໄວູ້ວ່າ: ບ ີ່ແມູ່ນບົດສະເໜີໂຄງການທຸກໆສະບັບຈະຖືກຮັບການອານຸມັດເອົາທັງໝົດໄດູ້ 

ເຖີງແມູ່ນວ່າ ບົດສະເໜີນັໍ້ນຂຽນດີແລູ້ວກ ີ່ຕາມ, ແຕູ່ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈຕ ີ່ກັບແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນ 
ແລະ ໄດູ້ຂຽນມັນດີພ ແລູ້ວ ແມູ່ນໂອກາດທີີ່ທ່ານຈະໄດູ້ຮັບອານຸມັດ ແລະສະໜອງທືນກ ີ່ຈະມີຫ າຍກ່ວາທີີ່ທ່ານ 
ບ ີ່ມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນການຂຽນ ແລະ ບ ີ່ນ າສະເໜີຫຍັງເລີຍ. 
 

ຖ້າຫາກທາ່ນບ ົ່ສ າເລ ດຜົນໃນຄ ັ້ງທ າອິດ, ຄ ັ້ງທີສອງ ຫຼ ືຕ ົ່ໄປ ທ່ານຈະເຮ ດ ໄດູ້ດ ີກ່ວາ! 
      ຂ ໃຫູ້ທກຸທ່ານຈົົ່ງໂຊກດີ! 
 


