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Legal Notice  

ຈດັພິມໂດຍ: Deutsche Gesellschaft für 

Internationale  

 ໃນນຳມຂອງ: ສະຫະພຳບ ເອີຣົບ (EU) 
ກະຊວງກຳນຮູ່ວມມືດ້ຳນເສດຖະກິດ ແລະ 
ກຳນພັດທະນຳຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ 
(BMZ) 
ອົງກຳນຮູ່ວມມືເພືີ່ອກຳນພັດທະນຳ ປະ
ເທດສະວິສເຊີແລນ(SDC) 

 Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
ສ ຳນັກງຳນຂືື້ນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອດ 
ຈ  ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ  
ຫ້ອງກຳນແຜນງຳນກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະ
ຊຳຊົນຕ ໍ່ວຽກງຳນກຳນປົກຄອງທີີ່ດ ີແລະ 
ກຳນສ້ຳງລດັທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝຳຍ, ບ້ຳນ

ວັດນຳກນ້ອຍ, ເມືອງສີສັດຕະນຳກ, ນະຄອນ

ຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລຳວ. 

 
 

 
 

 ລະຫັດໄປສະນ ີ9233 

ໂທ: +856 21 316 653 

www.giz.de/laos (EN); 

www.giz.de/laos-la (LAO) 

   

GIZ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ເນືື້ອໃນພິມດັັ່ງກູ່ຳວ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນຕ ໍ່ທັດສະ

ນະຂອງສະຫະພຳບ ເອີຣົບ, ກະຊວງກຳນຮູ່ວມມືດ້ຳນເສດຖະກິດ 

ແລະ ກຳນພັດທະນຳ, ອົງກຳນຮູ່ວມມືເພືີ່ອກຳນພັດທະນຳ ປະ

ເທດສະວິສເຊີແລນ. ຜ   ື້ຕິດຕ ໍ່ ປອ ພຳເມລຳ ຈຳຫວັດ  

ລົງວັນທີ:                ກ ລະກົດ 2019  

http://www.giz.de/laos
http://www.giz.de/laos-la
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ຕົວອັກສອນຫຍ ໍ້ 

CBO  ອົງກຳນຈດັຕັື້ງຊຸມຊົນຢ ູ່ທ້ອງຖິີ່ນ 

CEGGA ແຜນງຳນ ກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະຊົຊົນຕ ໍ່ວຽກງຳນປົກຄູ່ອງທີີ່ດ,ີ ມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ແລະ  

ກຳນສ້ຳງລດັທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝຳຍ 

CSO  ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ 

DPAD  ກົມພັດທະນຳບ ລິຫຳນລດັ, ກະຊວງພຳຍໃນ 

DPC  ກົມແຜນກຳນ ແລະ ກຳນຮູ່ວມມື, ກະຊວງພຳຍໃນ 

EU  ສະຫະພຳບເອີລົບ 

GIZ  ອົງກຳນຮູ່ວມມືລະຫວູ່ຳງປະເທດເຢຍລະມັນ 

LDC  ປະເທດດ້ອຍພັດທະນຳ 

M&E  ກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກຳນປະເມີນຜົນ 

MoHA  ກະຊວງພຳຍໃນ 

MoF  ກະຊວງກຳນເງິນ 

MoFA  ກະຊວງກຳນຕູ່ຳງປະເທດ 

NGO  ອົງກຳນຈດັຕັື້ງທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດກັບລດັຖະບຳນ 

NSEDP ແຜນພັດທະນຳເສດທະກດິ ແລະ ສັງຄົມແຫູ່ງຊຳດ 

PI  ແນວຄວຳມຄິດຂອງໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ 

PP  ກຳນສະເໜິໂຄງກຳນ 

SC  ຄະນະກ ຳມະໃນກຳນຄດັເລືອກ 

SDGs  ເປົື້ຳໝຳຍກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ 

SO  ເປົື້ຳໝຳຍສະເພຳະ 
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I. ພຳກສະເໜີ 

ກູ່ຽວກັບແຜນງຳນ CEGGA 

ແຜນງຳນ ‘ກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະຊຳຊົນຕ ໍ່ວຽກງຳນກຳນປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະ ກຳນສ້ຳງລດັທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດ  ໝຳຍ’ 

(CEGGA) ມີຈ ດປະສົງເພືີ່ອຍົກສ ງກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງພົນລະເມືອງເຂົື້ຳໃນກຳນພັດທະນຳ ສປປ ລຳວ, ໄດ້ອີງໃສູ່ ກຳນສົັ່ງ 

ເສີມກຳນປົກຄອງທີີ່ດີ, ສິດທິມະນ ດ ແລະ ກຳນປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝຳຍ.  

ແຜນງຳນ CEGGA ມີກຳນຮູ່ວມມືກັບ ກະຊວງພຳຍໃນ, ກະຊວງຍ ຕິທ ຳ, ກະຊວງກຳນຕູ່ຳງປະເທດ ແລະ ສະພຳແຫູ່ງຊຳດ. ແຜນ

ງຳນດັັ່ງກູ່ຳວໄດ້ຮັບກຳນສະໜບັສະໜ ນທຶນຈຳກ ສະຫະພຳບເອີລົບ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ (EU, DE and CH). 

ກູ່ຽວກັບ ກຳນສະໜ ັບຂອງ CEGGA ຕ ໍ່ອງົກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມ  

CEGGA ຊູ່ວຍເຮັດໃຫ້ອົງກຳນຕັດຕັື້ງສັງຄົມ (CSOs) ສຳມຳດປະກອບສູ່ວນທີີ່ດີຂືື້ນກວູ່ຳເກົັ່ຳໃນຂັື້ນ ຕອນກຳນພັດທະນຳ. ອົງ

ກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ CSOs ເຮັດບົດບຳດທີີ່ສ ຳຄັນທີີ່ສ ດໃນກຳນລິເລີື້ມ ແລະ ກຳນປະຕິບດັໂຄງກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ, ເຊັນ

ດູ່ຽວກັນກັບກຳນປະກອບສູ່ວນຄວຳມຮ ້ເຂົື້ຳໃນກຳນປຶກສຳ ຫຳລື ກັນທຳງດ້ຳນນະໂຍບຳຍ. ໂດຍໄດ້ຮັບກຳນສະ ໜັບສະໜ ນຈຳກ

ແຜນງຳນ CEGGA, ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມລຳວທີີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ອຳດຈະຂະ ຫຍຳຍກິດຈະກ ຳໄປ ສ ູ່ຫລຳຍແຂວງຕືີ່ມອີກ ແລະ 

ຂົງເຂດທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດ.  

ກົນໄກກຳນອະນ ມັດທຶນຂະໜຳດນ້ອຍຂອງແຜນງຳນ CEGGA ຈະເປັນຜ ້ໃຫ້ທຶນ 

ໂຄງກຳນຕູ່ຳງໆ ກັບອົງກຳນຕັດຕັື້ງສັງຄົມ ເພືີ່ອເນັື້ນເຖິງຄວຳມຕ້ອງກຳນພັດທະນຳ ແບບຍືນ

ຍົງໃນຫລຳຍຂະແໜງກຳນ (ເບິີ່ງຂ້ຳງລ ູ່ມ), ໂດຍສະເພຳະແລ້ວແມູ່ນແນູ່ໃສູ່ເປົື້ຳ ໝຳຍ ຂອງ

ຊຸມຊົນທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບໂອກຳດ. ຈະຊູ່ວຍສ້ຳງໂອກກຳດສ ຳລັບ ອົງ 

ກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມ (CSOs) ບວກກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນໃນກຳນຮຽນຮ ້ (ຕົວຢູ່ຳງ ຄວຳມ

ອຳດສຳມຳດໃນລະດັບຕ ໍ່ຳເຖິງລະດັບກຳງ) ແລະ ສືບຕ ໍ່ສົັ່ງເສີມອົງກຳນຈດັຕັື້ງຜ ້ທີີ່ດ ຳ ເນນີ

ງຳນຮູ່ວມກັນໃນຖຳນະເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມງຳນ. ກຳນສະໜອງທຶນຂະໜຳດນ້ອຍແມູ່ນຈະໄດດ້ ຳເນີນຄຽງຄ ູ່ໄປກັບກຳນສະໜັບ ສະໜ ນ

ກຳນພັດທະນຳຄວຳມອຳດສຳມຳດທີີ່ເໝຳະສົມກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງແຕູ່ລະອົງກຳນຈັດຕັື້ງ ແລະ ກຳນແລກປູ່ຽນ ກດິຈະກ ຳທີີ່

ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດທີີ່ເປັນພືື້ນທີີ່ບ ລິມະສິດ, ລວມທັງກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ກຳນອອກ ແບບໂຄງກຳນ, ກຳນວຳງ

ແຜນ ແລະ ກຳນຄ ້ມຄອງ, ກຳນນ ຳພຳ, ກຳນສືີ່ສຳນ ແລະ ກຳນຄົື້ນຄວ້ຳ. ກຳນສະໜັບສະ ໜ ນກຳນພັດທະນຳຄວຳມອຳດສຳມຳດ

ຈະເປັນອີກເຄືີ່ອງມືຢູ່ຳງໜຶີ່ງໃຫອົ້ງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມ (CSOs) ເຊິີ່ງມີຄວຳມໝຳຍທີີ່ຈ ຳເປັນເພືີ່ອກຳນປະຕິບດັທຶນໂຄງກຳນຢູ່ຳງມີ

ປະສິດທິພຳບ  ແລະໃນຂະນະທີີ່ວຽກງຳນຂອງໂຄງກຳນແມູ່ນໄດ້ສ້ຳງໂອກຳດໃນກຳນນ ຳໃຊ້ໂດຍກົງ ແລະ ເຝ ກຫັດທັກສະອັນໃໝູ່ 

ໃນສະພຳບແວດລ້ອມອັນແທ້ຈິີ່ງຂອງໂລກ.  
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ໃນຂະນະທີີ່ອົງກຳນ GIZ ຈະເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບສ ຳລັບກຳນບ ລິຫຳນເງືີ່ອນໄຂຂອງກຳນໃຫ້ທຶນ, ອົງກຳນ Cord ຈະເປັນ ຜ ນ້ ຳພຳ

ກູ່ຽວກັບກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກຂອງກຳນເພີີ່ມກຳນສະໜັບສະໜ ນໃນກຳນພັດທະນຳຄວຳມ ສຳອຳດມຳດ. 

ກູ່ຽວກັບປ ື້ມຄ ູ່ມືຫົວນີື້ 

ປ ື້ມຄ ູ່ມືຫົວນີື້ໄດ້ກ ຳນົດແຜນວຽກເພືີ່ອສົັ່ງເສີມກຳນຈັດຕັື້ງໂຄງກຳນທຶນຂະໜຳດນ້ອຍພຳຍໃຕ້ແຜນງຳນ ກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະ

ຊຳຊົນຕ ໍ່ວຽກງຳນກຳນປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະ ກຳນສ້ຳງລດັທີີ່ປົກຄອງດວ້ຍກົດໝຳຍ (CEGGA). ປ ື້ມຄ ູ່ມືຫົວນີື້ ອຳດຈະທ ຳໜ້ຳທີີ່ເປັນ

ເອກະສຳນອ້ຳງອີງສ ຳລັບຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຄ ູ່ຮູ່ວມງຳນ ແລະ ຜ ້ສະໝັກທຶນ.  

ຂ ໍ້ສັງເກດ: ອງົກຳນທີີ່ສົນໃຈບ ໍ່ຈ ຳເປນັຕ້ອງກຳນເອກະສຳນນີື້ຢູ່ຳງລະອຽດ! 

ກຳນສະໝກັສຳມຳດປະສົບຜົນສ ຳເລັດໄດ້ເຖິງແມູ່ນວູ່ຳພວກເຂົຳພຽງແຕູ່ອີງໃສູ່ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສະຫນອງໃນໃບສະຫຸຼບສັງລວມ ແລະ ຜູ່ຳນ
ກຳນເຂົື້ຳຮູ່ວມຮັບຟັງກິດຈະກ ຳກຳນໂຄສະນຳເຜີຍແຜູ່ຂອງທີີ່ມງຳນໂຄສະນຳ 

II. ຂອບເຂດຂອງທຶນຂະໜຳດນ້ອຍຂອງແຜນງຳນ ກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະຊຳຊນົ ຕ ໍ່ວຽກງຳນ

ກຳນປກົຄອງທີີ່ດີ ແລະ ກຳນສຳ້ງລດັທີີ່ປກົຄອງດວ້ຍກົດໝຳຍ (CEGGA) 

ເງືີ່ອນໄຂຜ ້ມີສິດໄດ້ຮັບທຶນ 

ກຳນສະຫມັກຂອງ ອົງກຳນຕັດຕັື້ງສັງຄົມລຳວຕ້ອງປະຕິບດັຕຳມມຳດຖຳນກຳນມີສິດໄດ້ຮັບທຶນດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

 ຕ້ອງເປັນອົງກຳນຈດັຕັື້ງທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນຈົດທະບຽນຢູ່ຳງຖືກຕ້ອງ; 

 ມີຄວຳມສຳມຳດ້ຳນກຳນບນັຊີທີີ່ພຽງພ ; 

 ມີວິໃສທັດ/ພຳລະກິດໃນດ້ຳນກຳນພັດທະນຳ; 

 ເຕັມໃຈທີີ່ຈະຮັບກຳນຮຽນຮ ້ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຄວຳມສຳມຳດ (ບ ໍ່ແມູ່ນສົນໃຈພຽງແຕູ່ກຳນໃຫ້ທຶນ); 

ກຳນສະເໜີໂຄງກຳນຕ້ອງ: 

 ນອນຢ ູ່ໃນຂົງເຂດພືື້ນທີີ່ ທີີ່ເປັນບ ລມິະສິດຂອງກົນໄກູ່ດ້ຳນທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ ຂອງແຜນງຳນກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະ

ຊຳຊົນຕ ໍ່ວຽກງຳນກຳນປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະກຳນສ້ຳງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝຳຍ CEGGA; 

 ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນແມູ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢູ່ຳງເຕັມສູ່ວນ; 

ຂອບເຂດພືື້ນທີີ່ 

ແຜນງຳນ CEGGA ມີຂອບເຂດຄວບຄ ມທົັ່ວປະເທດ, ອະນ ຍຳດໃຫ້ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມສຳມຳດສະເໜີໂຄງກຳນເພືີ່ອ ຈດັຕັື້ງ

ປະຕິບັດຢ ູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງໃດກ ໍ່ໄດ້ ຢ ູ່ພຳຍໃນ ສປປ ລຳວ.  

ໄລຍະຂອງກຳນໃຫ້ທຶນ 

ບົດສະເໜໂີຄງກຳນສຳມຳດໃຊ້ເວລຳຢ ູ່ລະຫວູ່ຳງ 12 – 18 ເດືອນ, ຂຶື້ນກັບສະພຳບຄວຳມເປັນຈິງຂອງປະເພດກິດຈະກ ຳ. 
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ພຳສຳທີີ່ນ ຳໃຊ ້

ບົດສະເໜກີູ່ຽວກັບໂຄງກຳນສຳມຳດຂຽນເປັນພຳສຳລຳວ ຫືຼ ອັງກິດກ ໍ່ໄດ.້ ເຖິງຢູ່ຳງໃກກ ໍ່ຕຳມບົດສະເໜລີວມທັງໝົດຂອງ 

ໂຄງກຳນຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປັນພຳສຳອັງກິດ. ກຳນຊູ່ວຍໃນກຳນແປພຳສຳອຳດຈະຖືກຈັກຫຳໃຫ້ໃນກ ລະນີ ພິເສດເທົັ່ຳນັື້ນ.  

ຂະແໜງກຳນບ ລິມະສິດ 

ໂຄງກຳນທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜ ນໂດຍທຶນຂະໜຳດນ້ອຍຂອງແຜນງຳນ CEGGA ຕ້ອງສ ມໃສູ່ບ ລິມະສິດກຳນພັດ ທະນຳ

ຂອງປະເທດ, ໂດຍສະເພຳະບນັດຳບ ຸລິມະສິດທີີ່ຈ ຳເປັນເພືີ່ອຊູ່ວຍໃຫ້ປະເທດຫຸຼດພົື້ນອອກຈຳກສະຖຳນະພຳບປະເທດ ດ້ອຍ

ພັດທະນຳ, ເພືີ່ອຊູ່ວຍໃນກຳນບນັລ ເປົື້ຳໝຳຍກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ສອດຄູ່ອງກັບແຜນພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫູ່ງຊຳດ. 
 ປະກອບສູ່ວນໃສູ່: 

ຂະແໜງກຳນບ ລມິະສິດ 

ກະສິກ ຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຊົນນະບດົ SDG 1 & 2 

ກຳນສຶກສຳ SDG 4 

ຊັບພະກອນທ ຳມຳຊຳດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ SDG 13 & 15 

ສ ຂະພຳບ ແລະ ໂພຊະນຳກຳນ SDG 3 

ກຳນສົັ່ງເສີມຄວຳມຮັບຮ ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ/ກຳນຊູ່ວຍເຫືຼອຜ ້ ຖືກ
ເຄຳະຮ້ຳຍຈຳກຄວຳມຮ ູ່ນແຮງ ແລະ ກຳນຄ້ຳມະນ ດ 

SDG 16 

 

ບົດໂຄງກຳນ ແລະ ບົດສະເໜີສະບັບເຕັມຕ້ອງໄດ້ເນັື້ນວູ່ຳຂົງເຂດໃດທີີ່ເຂົຳເຈົື້ຳໄດ້ລະບ ໄວ.້ ສິີ່ງນີື້ຈະເປັນສິີ່ງທີີ່ສ ຳຄັນສ ຳລັບຂັື້ນຕອນ

ຄັດເລືອກ ແລະ ອະນ ມັດໂຄງກຳນ (ກະລ ນຳເບິີ່ງຂ້ຳງລ ູ່ມ). 

ບ ໍ່ແມູ່ນວູ່ຳຈະຄ ຳໜງຶເຖິງແຕູ່ເລືີ່ອງຂອງຂົງເຂດທີີ່ໄດ້ຮັບບ ຸລິມະສິດຂອງໂຄງກຳນ, ຈ ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄ ຳນຶງເຖີງ   ໜຶີ່ງຫືຼ ຫລຳຍກວູ່ຳ

ປັນຫຳປ ິ່ນອ້ອມຂະແໜງກຳນເຊັນດຽວກັນ: 

ບັນຫຳປ ິ່ນອອ້ມຂະແໜງ 
ກຳນ  

ຄວຳມສະເໝີພຳບລະຫວູ່ຳງຍິງ-ຊຳຍ SDG 5 

ກ ູ່ມຄົນທີີ່ດ້ອຍໂອກຳດ (ຄົນພິກຳນ, ຈຳກກ ູ່ມຊນົເຜົັ່ຳ, ຫືຼ ຜ ້ທ ກ

ຍຳກທີີ່ສ ດ) 
SDG 1 & 10 

ກຳນປົກຄອງ ແລະ ສິດທິມະນ ດ SDG 16 

ໄວໜ ູ່ມ SDG 10 

ໃນບຳດກ້ຳວສ ດທ ື້ຳຍຂອງກຳນຂຽນບົດສະເໜີທີີ່ສົມບ ນ, ຈ ຳເປັນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວູ່ຳກຳນປະຕິບັດໂຄງກຳນຈະແກ້ໄຂບັນ ຫຳ

ທີີ່ປ ິ່ນອ້ອມໃນຂະແໜງກຳນ, ກຳນປະເມີນຄວຳມສູ່ຽງ, ກຳນຕິດຕຳມ, ກຳນກວດສອບ ແລະ ກຳນປະເມີນແມູ່ນ ດ້ວຍວິທີໃດ.  
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ຂະໜຳດຂອງທຶນ 

ຂະໜຳດຂອງທຶນຂອງໂຄງກຳນຂະໜຳດນ້ອຍຈະຢ ູ່ລະຫວູ່ຳງ 10,000 ແລະ 30,000 ຢ  ໂລ. ຈ ຳນວນປະລິມຳນທຶນສຳມຳດຖືກ

ເພີີ່ມຂຶື້ນໄດ້ສ ຳລັບກຳນສະເໜ ີຂອງຜ ້ສະໝັກຮູ່ວມມກັນ (ຕົວຢູ່ຳງ: ມີຫລຳຍກວູ່ຳ 1 ອົງກຳນທີີ່ໄດ້ສະໝັກ). 

ບົດສະເໜີໂຄງກຳນໂດຍ
ຜ ້ສະໝັດດຽວ 

10,000 – 30,000 ເອີໂລ 

ບົດສະເໜີໂຄງກຳນໂດຍ
ຜ ້ສະໝັກຮູ່ວມ 

ເພີີ່ມຕືີ່ມອີກ 10.000 ເອີໂລ ຕ ໍ່ຜ ້ສະໝັກຮູ່ວມຜ ້ໜຶີ່ງ 

 

ໂຄງກຳນຮູ່ວມ / ຮູ່ວມກຳນສະໝັກກັບຜ ອ້ືີ່ນ 

ກຳນມີຄ ູ່ຮູ່ວມພຳຄີໃນໂຄງກຳນບ ໍ່ແມູ່ນຂ ໍ້ຜ ກມັດ ແຕູ່ຄວນຈະໃຫ້ກຳນສະໜັບສະໜ ນ. ກຳນສະເໜີໂຄງກຳນທີີ່ລວມມີຜ ້ຮູ່ວມ ສະ

ໝັກອືີ່ນແມູ່ຈະມິສິດໄດ້ຮັບທຶນໃນຈ ຳນວນທີີ່ສ ງຂຶື້ນດັັ່ງທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ຢ ູ່ຂ້ຳງເທິງ. 

ຫຼຳຍອົງກອນອຳດຈະຮູ່ວມຕົວກັນສ້ຳງບົດສະເໜີເປັນບົດຽວກນັ ຖ້ຳວູ່ຳຫລຳຍອົງກອນມີເປົື້ຳໝຳຍຄ້ຳຍຄືກັນ ຫືຼ ລວມເຂົື້ຳ. ກຳນ

ຮູ່ວມມືດັັ່ງກູ່ຳວຕ້ອງໄດ້ອະທິບຳຍ ພຳລະບົດບຳດຂອງແຕູ່ລະອົງກອນເຮັດຫຍັງແດູ່, ກຳນຈດັແບູ່ງ ແລະ ຄ ້ມຄອງງົບ ປະມຳນຈະມີ

ກຳນຈດັກຳນແບບວິທີໃດ, ແລະ ອົງກອນເຫົຼັ່ຳນັື້ນຈະປະສຳນງຳນດວ້ຍຄວຳມພະຍຳມຂອງເຂົຳເຈົື້ຳຢູ່ຳງມີປະສິດ ທິ ພຳບດ້ວຍວິທີໃດ 

(ແນວຄິດຂອງໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົນ: ແນວຄິດຄ ູ່ຮູ່ວມພຳຄີທົັ່ວໄປ; ບດົສະເໜີໂຄງກຳນທີີ່ສົມບ ນ: ລຳຍລະ ອຽດຂອງກຳນກະກູ່ຽມ). 

ສ ຳລັບເຫດຜົນທຳງກຳນບ ລິຫຳນ, ອົງກອນທີີ່ຮູ່ວມສະໝັກໂຄງກຳນນ ຳກັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເຂົຳເຈົື້ຳເອງວູ່ຳອົງ ກອນໃດ

ຈະເປັນອົງກອນທີີ່ນ ຳພຳ, ກັບຄວຳມຮັບຜິດຊອບສ ຳລັບກຳນເຊັນສັນຍຳທຶນສະໜຳດນ້ອຍ ເຊິີ່ງລວມທັງກຳນບ ລິ ຫຳນເງນິສົດ, 

ກຳນບນັຊ ີ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນ. ອົງກຳນທີີ່ເຜັນຜ ້ນ ຳພຳຈະຕ້ອງໄດ້ລງົລຳຍເຊັນກັບ ອົງກຳນ GIZ ເຊິີ່ງຕ້ອງຄົບຕຳມເງືີ່ອນໄຂ

ມຳດຖຳນ ສິດທິຈະໄດ້ຮັບທຶນ ດັັ່ງລຳຍລະອຽດຂ້ຳງເທິງ (ພຳກ  II.A). 

ໃນລະຫວູ່ຳງຂັື້ນຕອນສະໝັກທຶນ, ອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມອຳດໄດ້ຮັບກຳນແນະນ ຳໃຫ້ຮູ່ວມກັນສະເໜໂີຄງກຳນດຽວ/ກຳນສະ ໝັກ 

ແມູ່ນເພືີ່ອສົັ່ງເສີມໃຫ້ມີກຳນເຮັດຮູ່ວມກັນ.  

ກຳນຮູ່ວມຜ ໃ້ຫ້ທຶນ 
ທຶນຂະໜຳດນ້ອຍຂອງແຜນງຳນ CEGGA ສຳມຳດນ ຳໃຊຮູ້່ວມກັນກັບໂຄງກຳນທີີ່ສະໜອງທຶນຈຳກຜ ້ໃຫ້ທຶນຂຳກພຳກ 

ສູ່ວນອືີ່ນໆ (ຍົກເວັື້ນສະຫະພຳບເອີລົບ) ຫືຼ ງົບປະມຳນຂອງອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມເອງ. ເຖີງຢູ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, ກຳນປະກອບ ສູ່ວນຂອງ

ຈຳກທຶນຂະໜຳດນ້ອຍຂອງ ແຜນງຳນ CEGGA ຕ້ອງກວມເອົຳ 50% ເປີເຊັນ ຂອງົບປະມຳນທັງໝົດຂອງ ໂຄງກຳນທີີ່ນ ຳສະເ

ໜ.ີ 
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III. ລັກສະນຳລວມຂອງຂັື້ນຕອນ 

4 ໄລຍະຂອງຮອບວຽນທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ  

ກົນໄກທຶນຂະໜຳດນ້ອຍຂອງແຜນງຳນ CEGGA ປະກອບດວ້ຍ 4 ໄລຍະ: 

1) ໄລຍະເປີດຮັບແນວຄວຳມຄິດຂອງໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ: ບນັດຳອົງກຳນຕັດຕັື້ງສັງຄົມຈະໄດ້ໃຫ້ສະໝກັໂດຍກຳນສົັ່ງແນວຄວຳມ

ຄິດຂອງໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ. ລຳຍລະອຽດເຫົຼັ່ຳນີື້ບ ໍ່ຈ ຳເປັນຕ້ອງຂຽນໃຫລ້ຳຍລະອຽດເທືີ່ອ, ແຕູ່ວູ່ຳອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມຄວນຈະ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳນ ເຂົື້ຳໃຈເລືີ່ອງລຳວສະພຳບກຳນ, ບນັຫຳ ແລະ ກຳນເບິີ່ງເຫັນວູ່ຳຈະແກ້ໄຂບັນຫຳແນວໃດ . 

2) ໄລຍະກຳນພັດທະນຳບົດສະເໜີໂຄງກຳນຢູ່ຳງສົມບ ນ: ບັນດຳອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ຈະມີແນວໂນ້ມໄດ້ຮັບກຳນພັດທະນຳ

ຄວຳມສຳມຳດ ເພືີ່ອດ ຳເນີນກຳນປະເມີນຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນຳກຳນບດົສະເໜີໂຄງກຳນຢູ່ຳງສົມບ ນ. 

ຄະນະກ ຳ ມະກຳນຂອງທືນຂະໜຳດນ້ອຍ (ກະລ ນຳເບິີ່ງຂ້ຳງລ ູ່ມ) ຈະເປັນຜ ທ້ ຳກຳນຕັດສິນໃຈໃຫ້ທຶນ. 

3) ໄລຍະກຳນຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ: ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜ ນທຶນເພືີ່ອຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ

ໂຄງກຳນຂອງເຂົຳເຈົື້ຳ. ກຳນລຳຍງຳນຕ້ອງໃຫລ້ຳຍງຳນເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອໃຫ້ສຳມຳດຕິດຕຳມຄວຳມຄືບໜ້ຳໄດ້. ກຳນສະ

ໜັບສະໜ ນກຳນ ພັດທະນຳຄວຳມອຳດສຳມຳດແມູ່ນຈະສ້ຳງໃຫເ້ປັນທັກສະ ແລະ ຄວຳມຮ ້ໃນກຳນພັດ ທະນຳໃນຕ ໍ່ໜ້ຳ. 

4) ໄລຍະຫັຼງໄດ້ຮັບໂຄງກຳນ: ເມືີ່ອໂຄງກຳນມຳເຖິງໄລຍະສ ດທ້ຳຍຕ້ອງມີກຳນລຳຍງຳນ ແລະ ກຳນປ ດໂຄງກຳນທຶນ ຂະໜຳດ

ນ້ອຍ, ແລະ ດ ຳເນນີກອງປະຊຸມສະຫລ ບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຕູ່ຳງໆ 

ກະລ ນຳເບິີ່ງແຜນວຳດລວມຂ້ຳງລ ູ່ມ: 
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ກຳນຊີື້ບອກເວລຳສ ຳລັບຮອບວຽນທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ທຶນຂະໜຳດນອ້ຍແມູ່ນຈະໄດໃ້ຊ້ສອງຮອບວຽນພຳຍໃນເວລຳຂອງແຜນງຳນCEGGA: 

 

 

 

 

 

 

ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຮອບວຽນທ ຳອິດແມູ່ນຈະດ ຳເນນີຈຳກ Q3/2019 ຈົນເຖິງ Q4/2021, ແລະ ຮອບວຽນທີີ່ 2 ຈຳກ 

Q1/2020 ຈົນເຖິງ Q4/2021. ຄຳດວູ່ຳຈະບ ໍ່ມີຄູ່ຳໃຊ້ຈູ່ຳຍໃດໆ ຂອງກຳນຂະຫຍຳຍແຜນງຳນ CEGGA. 

 

ຮອບວຽນທີີ່ 1 ກຳນເຊັນສັນຍຳ
ອະນ ມັດທຶນ: Q1/2020 (ອຳດມີ

ກຳນດັດປັບ) 

ຮອບວຽນທີີ່ 1 ປ ດຮອບວຽນ: 

Q3/2021 

ຮອບວຽນທີີ່ 2 ຮັບເອົຳແນວຄວຳມຄິດ
ເບືື້ອງຕົື້ນ: Q1/2020 (ອຳດມີກຳນດັດ
ປັບ) 

ຮອບວຽນທີີ່ 2 ກຳນເຊັນສັນຍຳ
ອະນ ມັດທຶນ: Q3/2020 (ອຳດມີ
ກຳນດັດປັບ) 

ຮອບວຽນທີີ່2 ປ ດຮອບວຽນ: 

Q4/2021 

ຮອບວຽນທີີ່ 1 ຮັບເອົຳແນວຄວຳມຄິດ
ຂອງໂຄງກຳນເບືື້ອງ Q3/2019 
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IV. ຂັື້ນຕອນກຳນສະໝັກ ແລະ ກຳນຄັດເລືອກ 

ຄ ຳຮ້ອງກຳນສະໝັກສຳມຳດສົັ່ງໄດ້ຢ ູ່ບູ່ອນໃດ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ 

ກຳນສະໝກັທັງໝດົແມູ່ນຕ້ອງໄດຖື້ກສົັ່ງໄປຫຳອົງກຳນ GIZ ໃຫທັ້ນເວລຳກູ່ອນວນັກ ຳນົດສົັ່ງທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນກຳນເປີດຮັບສະໜັ

ກບົດສະເໜໂີຄງກຳນ ກຳນສະໝກັແມູ່ນສຳມຳດສົັ່ງໄດ້ທັງແບບເປັນຟຳຍເອກະສຳນທຳງຄອມພິວເຕີ ຫືຼ ນ ຳສົັ່ງ ແບບສ ຳເນົຳ ເປັນ

ເຈ້ຽ (ໜຶີ່ງຢູ່ຳງກ ໍ່ພຽງພ ແລ້ວ).  

ສ ຳເນົຳເປັນຟຳຍເອກະສຳນສົັ່ງ 
ທຳງຄອມພິວເຕີ (ສົັ່ງທຳງອີ
ເມວ) 

cegga-smallgrants@giz.de 

ສ ຳເນົຳເປນັເຈ້ຽ (ຖ້ຳເປນັໄປ

ໄດ້ສົັ່ງໄດ້ທີີ່) 

ອົງກຳນ GIZ ສປປ ລຳວ  / ແຜນງຳນ CEGGA  

ໜູ່ວຍ 23, ຖະໜົນວດັນຳກໃຫຍູ່, 

ບ້ຳນວັດນຳກນ້ອຍ, ເມືອງສີສັດຕະນຳກ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
ສປປ ລຳວ 

 

ກຳນກະກູ່ຽມແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ 
ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ ແມູ່ນຈ ດເລີີ່ມຕົື້ນຂອງກຳນຮອບຮວມເອົຳບົດນ ຳສະເໜໂີຄງກຳນທັງໝົນ ແລະ ນ ຳມຳຄັດຈ້ອນ. 

ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນຄວນຈະມີລັກສະນະກະທັດຮັດແຕູ່ລວມເອົຳບັນດຳຂ ໍ້ມ ນຂອງໂຄງກຳນ, ເນືື້ອເລືີ່ອງ ຫລື ຄວຳມ

ຕ້ອງກຳນຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ ໄດສ້ະເໜີຮ ບແບບກຳນປະຕິບັດ. 

ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນບ ໍ່ຈ ຳເປັນຕ້ອງຄຳດຫວງັວູ່ຳຈະອອກແບບມຳດີ, ຫລືເປັນເອກະສຳນທີີ່ມີຄ ນນະພຳບສ ງ. ພຽງແຕູ່

ຕ້ອງກຳນສົັ່ງຂ ໍ້ຄວຳມໃຫ້ມີຄວຳມເຂົື້ຳໃຈທີີ່ພຽງພ  ຂອງອົງກອນທີີ່ຢຳກສະເໜີໃຫຈ້ະແຈ້ງວູ່ຳຈະເຮັດຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶີ່ງເຮັດ. 

ຄ ຳຖຳມທີີ່ເປັນແນວທຳງກູ່ຽວກັບວິທີກະກູ່ຽມແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນສຳມຳດເບິີ່ງໄດ້ໃນເອກະ ສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ. 

ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມສຳມຳດຂຽນບດົແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ ເປັນພຳສຳລຳວ ຫືຼ ພຳສຳອັງກິດ ກ ໍ່ໄດ້ (ບ ໍ່ໃຫ້ຍຳວເກີນ

ສອງໜ້ຳ) ຫລື ບນັທຶກເປັນວດີີໂອ (ສ ງສ ດບ ໍ່ໃຫ້ກຳຍ 5 ນຳທີ; ສຳມຳດຖູ່ຳຍໂດຍໂທລະສັບມືຖື) ໂດຍກຳນເວົື້ຳເປັນພຳສຳລຳວ ຫືຼ 

ອັງກິດ. ຖ້ຳວູ່ຳ ວີດີໂອ1 ກ ຳລັງຖືກບັນທຶກ, ສຽງຄວນຈະໃຫຈ້ະແຈ້ງ ແລະ ຟັງເຂົື້ຳໃຈງູ່ຳຍ. 

ກົນໄກທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ ຂອງແຜນງຳນ CEGGA ຈະໄດເ້ປ ີດຮັບສະໜັກບົດນ ຳສະເໜີໂຄງກຳນຢູ່ຳງເປັນທຳງກຳນ ເພືີ່ອຮວບ

ຮວມເອົຳ ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນຈຳກອົງກຳນ GIZ. ກຳນສ ຳມະນຳເພືີ່ອເຜີຍແຜູ່ໂຄງກຳນຈະຖືກຈດັຂຶື້ນໂດຍອົງກຳນ 

Cord ເພືີ່ອຊູ່ວຍເຫລືອ ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ສົນໃຈໃນ ກຳນສະໝັກຂ ທືນຂະໜຳດນອ້ຍ. 

                                                      
1 ຜ ້ສະແດງໃນວີດີໂອ ຫລື ຮ ບພຳບ ຄວນຈະຖືກຂ ຄວຳມຍິນຍອມເຫັນດີກອນທີີ່ຈະເຮັດກຳນບັນທຶກ. 
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ພຳຍຫລັງທີີ່ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມໄດ້ສົັ່ງແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ, ອົງກຳນ GIZ ຈະເລີີ່ມຕົື້ນຂັື້ນຕອນກຳນຮວບຮວມ

ລຳຍຊືີ່ທັງໝົດ, ໃນຊູ່ວງເວລຳດັັ່ງກູ່ຳວຕ້ອງມີກຳນຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມຕືີ່ມທີີ່ຄິດວູ່ຳຈ ຳເປັນ (ກະລ ນຳເບິີ່ງຂ້ຳງລ ູ່ມ). ອົງກອນທີີ່

ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ ທີີ່ບ ໍ່ຜູ່ຳນກຳນຮວບຮວມລຳຍຊ ືີ່ທັງໝົດ ຫລ ື ພຳຍຫລັງທີີ່ໄດ້ຄັດຈ້ອນລຳຍຊືີ່ ແມູ່ນຈະໄດ້ຖືກ
ແຈ້ງຜົນຂອງອົງກອນທີີ່ຜູ່ຳນສ ູ່ຮອບຕ ໍ່ໄປເພືີ່ອພັດທະນຳບົດນ ຳສະເໜ ີ  ແລະ ສ ຳລັບອົງກອນທີີ່ບ ໍ່ຜູ່ຳນກຳນຄັດຈ້ອນແມູ່ນຈະໄດ້ຮັບ
ຄ ຳແນະນ ຳເພືີ່ອປັບປ ງບົດໂຄງກຳນ.   

ກຳນກະກູ່ຽມກຳນບດົສະເໜີໂຄງກຳນສະບບັສມົບ ນ 
ຕຳມກຳນຢັື້ງຢ ນຄວຳມຄິດເຫັນໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນໂດຍຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນຄດັເລືອກ, ບັນດຳອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ ໄດ້

ຜູ່ຳນກຳນຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບກຳນເຊືື້ອເຊີນເພືີ່ອເລີີ່ມຕົື້ນກຳນພັດທະນຳບດົສະເຫນີໂຄງກຳນທີີ່ສົມບ ນ. ສ ຳລັບຜ ້ສະຫມັກທີີ່ ມີແນວ
ຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນທີີ່ຄ້ຳຍຄືກັນອຳດໄດ້ຮັບກຳນທຳບທຳມເພືີ່ອຮູ່ວມມືກັນໃນກຳນຂຽນບົດສະເຫນີຮູ່ວມ ກັນ. 

ຕະຫຼອດຂັື້ນຕອນນີື້, ອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມອຳດຈະໄດ້ຮັບກຳນສະຫນັບສະຫນ ນໃນກຳນພັດທະນຳຂີດຄວຳມສຳມຳດໂດຍອີງ ໃສູ່

ກຳນປະເມີນຕົນເອງເບືື້ອງຕົື້ນຈຳກອົງກຳນ Cord. ໄລຍະກຳນຂຽນບົດສະເໜີໂຄງກຳນ, ກຳນສ້ຳງຂີດຄວຳມ ສຳມຳດໃຫ້ແກູ່ອົງ

ກອນ ແມູ່ນຈະສ ມໃສູ່ບັນດຳກຳນສ້ຳງທັກສະທີີ່ກູ່ຽວພັນກັບກຳນສ້ຳງບົດສະເໜີໂຄງກຳນໃຫ້ສ ຳເລັດຢູ່ຳງ ສົມບ ນ. ອົງກຳນຈດັຕັື້ງ

ສັງຄົມທີີ່ມີຄວຳມເຂົື້ຳໃຈ ໃນກຳນຂຽນບົດສະເຫນໂີຄງກຳນແດູ່ແລ້ວອຳດຈະໃຊເ້ວລຳພຽງເລັກນ້ອຍຢ ູ່ໃນຂັື້ນຕອນນີື້, ໃນຂະນະທີີ່

ອົງກອນທີີ່ຈ ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີກຳນຮຽນຮ ້ເພີີ່ມ  ແລະ ຕ້ອງກຳນປັບປ ງບົດສະເຫນໂີຄງກຳນຂອງ ເຂົຳເຈົື້ຳຈະໄດ້ຮັບເວລຳເພີີ່ມເພືີ່ອ

ກຳນປັບປ ງບົດ. ອີງໃສູ່ບົດປະເມີນເບືື້ອງຕົື້ນດ້ຳນຂີດຄວຳມສຳມຳດຂອງອົງ ກອນ, ສ ຳລັບ CSOs ທີີ່ມີຄວຳມຂຳດແຄນທຳງດ້ຳນ

ງົບປະມຳນເພືີ່ອຈດັຫຳພະນັກງຳນ ແລະ ທຶນຮອນໃນກຳນໃຊ້ຈູ່ຳຍເຂົື້ຳໃນກຳນ ສ້ຳງຂີດຄວຳມສຳມຳດຂອງອົງກອນ ແລະ ກຳນຂຽນ

ບົດສະເໜໂີຄງກຳນ, ທຳງອົງກຳນ GIZ ອຳດຈະພິຈຳລະນຳຈດັ ສັນງົບປະມຳນຈ ຳນວນໜຶີ່ງເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນສະເພຳະໃຫ້ແກູ່ອົງ

ກອນທີີ່ມີຄວຳມ ຕ້ອງກຳນຢ ູ່ໃນໄລຍະກຳນກະກຽມບົດສະ ເໜີໂຄງກຳນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົື້ຳສຳມຳດເຂົື້ຳຮູ່ວມໃນຂະບວນກຳນ
ດັັ່ງກູ່ຳວ. ຂັື້ນຕອນຈນົກູ່ວຳບດົສະເຫນີໂຄງກຳນໄດ້ ຖືກອະນ ມັດ ຫືຼ ຖືກປະຕິເສດ. 

ບົດສະເໜໂີຄງກຳນສະບັບແບບສົມບ ນຕ້ອງໄດ້ສົັ່ງເປັນພຳສຳອັງກິດ ແລະ ຈະຖືກປັບປ ຸງໃຫໄ້ດ້ມຳດຖຳນຄ ນນະພຳບສ  ງ. ຮູ່ຳງ ຂອງ

ບົດສະເໜໂີຄງກຳນແມູ່ນມີຢ ູ່ໃນເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ. 

ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບກຳນແຈງ້ກຳນກູ່ຽວກັບກຳນຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນ ໃນກຳນຄັດເລືອກ. ຄ ຳແນະນ ຳສ ຳລັບ
ກຳນປັບປ ງບດົສະເໜໂີຄງກຳນໃນຕ ໍ່ໜ້ຳໃຫ້ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ບົດສະເໜີໂຄງກຳນບ ໍ່ໄດ້ຮັບກຳນຄດັເລືອກ. 

ຂັື້ນຕອນກຳນຄັດເລືອກສ ຳລັບແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ ແລະ ກຳນຂຽນບົດສະເໜີທີີ່ສົມບ ນ ຂັື້ນຕອນ

ກຳນຄັດເລືອກຈະໄດ້ຖືກດ ຳເນີນໃນສຳມຂັື້ນຕອນຄື: 

1) ຄັດເລືອກບົດແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນທັງໝົດ:  

ກຳນສະຫມັກແມູ່ນໄດ້ຮັບຮວບຮວມທັງໝົດ ອ ີງຕຳມເງືີ່ອນໄຂຄວຳມຕ້ອງກຳນທີີ່ໄດ້ຮັບສິດສະໝັກຢູ່ຳງ ເປັນທຳງກຳນ. ສ ຳລັບອົງ

ກຳນຈດັຕັື້ງທີີ່ບ ໍ່ມີເງືີ່ອນໄຂພຽງພ ອຳດຈະຖືກເຊີນໃຫ້ຢ ນຄ ຳຮ້ອງສະຫມັກຂ ທ ຶນໂຄງກຳນຄນືໃຫມູ່ ຫັຼງຈຳກແກ້ໄຂ ຂອດບັນຫຳ ຖ້ຳ
ຫຳວັນ  ຳນົດສົັ່ງຍັງບ ໍ່ທັນປ ດ. 
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2) ກຳນກວດສອບບົດແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ:  ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົນທີີ່ຈະຖືກທົບທວນໂດຍກອງ

ປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນ ແລະ ຄະນະກ ຳມະ ກຳນໃນກຳນຄດັເລືອກ (ເບິີ່ງຂ້ຳງລ ູ່ມນີື້). ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນ
ເບືື້ອງຕົື້ນທີີ່ປະສົບຜົນສ ຳເລດັຈະໄດ້ຮັບກຳນ ຄັດເລືອກ ແລະ ອົງກຳນຈດັຕັື້ງທີີ່ເຊີນໃຫ້ກະກຽມບົດສະເຫນີໂຄງກຳນສະ
ບັບສົມບ ນ. ກຳນໃຫຄ້ ຳແນະນ ຳທຳງດ້ຳນ ເຕັກນິກສ ຳລບັ ອຳດຈະໄດມີ້ກຳດຈັດປະຖົມນິເທດໃຫ.້ 

3) ກຳນກວດສອບບົດສະເໜໂີຄງກຳນສະບັບສົມບ ນ:  

ບົດສະເຫນີໂຄງກຳນສະບັບສົມບ ນທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບກຳນທົບທວນຄນືໂດຍກອງປະຊຸມທົບທວນບ ລິມະສິດ ແລະ 
ຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນຄດັເລືອກເພືີ່ອໃຈ້ແຍກວູ່ຳບົດສະເຫນີໂຄງກຳນບົດໃດທີີ່ດີທີີ່ສ ດ ແລວ້ມີກຳນຢ ນຢັນໃຫບ້ົດ
ສະເຫນີໂຄງກຳນເພືີ່ອຈະໄດ້ມີກຳນເຮັດສັນຍຳ. ກຳນຕັດສິນໃຈຄດັເລືອກອຳດຈະມີເງືີ່ອນໄຂອີງຕຳມກຳນ ຮ້ອງຂ  ໃຫມີ້
ກຳນປັບປ ງເລັກນ້ອຍ. 

ລຳຍລະອຽດຂອງແຜນວຳດສ ຳລັບກຳນຄັດເລືອກ ແລະ ຂັື້ນຕອນກຳນເຊັນສັນຍຳສຳມຳດພົບເຫັນໄດ້ໃນເອກະ ສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ.  

ຄະນະກ ຳມະກຳນ ໃນກຳນຕັດເລືອກ 
ຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນຄດັເລືອກຈະເລືອກ ແລະ ອະນ ມັດ ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ / ບດົສະເຫນີໂຄງກຳນສະບັບສົມ
ບ ນ. ຄະນະກ ຳມະກຳນຈະຕ້ອງໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳຕ ໍ່ທັງອົງກຳນຈດັຕັື້ງທີີ່ເລືອກ ແລະ ຖືກປະຕິເສດ. ກອງປະຊຸມຄະນະ ກ ຳມະກຳນ ໃນ
ກຳນຄັດເລືອກຈະດ ຳເນນີກຳນເປັນພຳສຳອັງກິດ. ເອກະສຳນທັງຫມົດທີີ່ນ ຳໃຊ້ໃນກອງປະຊຸມແມູ່ນໄດ້ກະກຽມໄວ້ເປັນພຳສຳລຳວ 
ແລະ ພຳສຳອັງກິດສ ຳລັບສະມຳຊິກຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນຄດັເລືອກ. 

ຄະນະກ ຳສະກຳນ ໃນກຳນຄັດເລືອກຈະລວມມີຜ ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

ສະມຳຊກິ 
- 1 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຈຳກອົງກຳນ  GIZ 

- 2 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຈຳກກະຊວງພຳຍໃນ (DPAD + DPC) 

- 1 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຜ ້ໃຫ້ທຶນຂອງແຜນງຳນ CEGGA  

ຜ ້ສັງເກດກຳນ 

- 1 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຈຳກກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທຶນ 

- 1 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຈຳກກະຊວງກຳນຕູ່ຳງປະເທດ 

- 1 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຈຳກກະຊວງກຳນເງນິ 
- ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳອືີ່ນທີີ່ຈ ຳເປັນຂືື້ນກັບກຳນຕົກລົງລະຫວູ່ຳງສະມຳຊິກ 

ກອງເລຂຳ - ພະນັກງຳນຈຳກອົງກຳນ GIZ ແລະ ກະຊວງພຳຍໃນ  
 

ລຳຍລະອຽດຂອງເງືີ່ອນໄຂສຳມຳດເບິີ່ງໄດໃ້ນເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ. 

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນທຳງດ້ຳນວຊິຳກຳນ 
ຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນຄັດເລືອກຈະຕ້ອງມີຄວຳມຮ ້ພືື້ນຖຳນທີີ່ເລິກເຊິງໃນຂະແໜງກຳນ ແລະ ຄວຳມຊູ່ຽວຊຳນກູ່ຽວກັບຫົວຂ ໍ້ທີີ່
ເປັນບ ລມິະສິດຢູ່ຳງຫລຳກຫລຳຍມຳກູ່ອນ ເພືີ່ອທີີ່ຈະໄດ້ເຫັນມ ມມອງທີີ່ຫລຳກຫລຳຍ ເພືີ່ອນ ຳໃຊ້ໃນກຳນທົບທວນຄນືແນວ ຄວຳມ
ຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນນ / ບດົສະເຫນີໂຄງກຳນສະບັບສົມບ ນຈຳກມ ມມອງທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນ. ໃນທ ື້ຳຍນີື້, ກອງປະຊຸມ ທົບທວນ
ດ້ຳນວິຊຳກຳນຈະຖືກຈດັຂຶື້ນໃນແຕູ່ລະຫົວຂ ໍ້ທີີ່ເປັນບ ຸລິມະສິດ ແລະ ສ ມໃສູ່ກຳນລວບລວມກຳນປະເມີນຜົນດ້ຳນ ວິຊຳກຳນຕຳມ
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ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກ ຳນົດໄວ້ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບກຳນພັດທະນຳບດົແນະນ ຳດ້ຳນວຊິຳກຳນສ ຳລັບກຳນປັບປ ງແນວຄດິ ເພືີ່ອສົມທົບກັບ ອົງ

ກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ. 

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນຈະມີຜ ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

ສະມຳຊກິປກົກະຕິ 
- 1 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຈຳກອົງກຳນ GIZ 

- 2 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຈຳກກະຊວງພຳຍໃນ  (DPAD and DPC) 

ສະມຳຊກິດ້ຳນຂະແໜງກຳນ 
- 1 ຜ ້ຕູ່ຳງໜ້ຳຈຳກຂະແໜງກຳນຂອງກະຊວງທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ (ສ ຳລັບແຕູ່ລະຫົວຂ ໍ້) 

- 2 ຊູ່ຽວຊຳນທຳງດ້ຳນຂະແໜງກຳນຈັດໂດຍ GIZ (ສ ຳລັບແຕູ່ລະຫົງຂ ໍ້) 

ກອງເລຂຳ - ພະນັກງຳນຈຳກອົງກຳນ GIZ ແລະ ກະຊວງພຳຍໃນ 
  

ລຳຍລະອຽດຂອງເງືີ່ອນໄຂສຳມຳດເບິີ່ງໄດ້ໃນເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ. 

ມຳດຖຳນຂອງກຳນປຳນປະເມີນ 
ເງືີ່ອນໄຂທົັ່ວໄປທີີ່ມີສິດສະໝັກຂ ທຶນໃນຂັື້ນຕອນກຳນຮວບຮວມບົດສະເໜໂີຄງກຳນ. ມຳດຖຳນທັງໝົດຕ້ອງມີດັັ່ງນີື້:  

ກຳນສະໝກັຂ ທນືຂອງອງົກຳນຈດັຕັື້ງສງັຄມົລຳວ ທີີ່ຕອ້ງມ:ີ 
ຈດົທະບຽນເປັນອົງກຳນຈດັຕັງ - ກວດສອບສ ຳເນົຳເອກະສຳນຈດົທະບຽນ 
ມີຄວຳມສຳມຳດດ້ຳນກຳນຄ ້ມຄອງບນັຊ ີ - ກຳນປະເມີນດ້ຳນກຳນຄ ້ມຄອງເງິນ (ເບິີ່ງເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ) 
ຍອມຮັບໃນກຳນຮຽນຮ ້  - ຕອບແບບສອບຖຳມສ ຳລັບກຳນປະເມີນຕົນເອງໃນເບືື້ອຕົື້ນ 

ມີວິໃສທັດໃນກຳນພັດທະນຳ 
- ຕຳມກຳນປະເມີນເບືື້ອງຕົື້ນ, ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ ຫລ ື

ອືີ່ນໆ 
ແນວຄວຳມຄດິໂຄງກຳນເບືື້ອງທີີ່ຕົື້ນຕອ້ງກຳນຄ:ື 
ນອນຢ ູ່ພຳຍໃຕ້ຂົງເຂດທີີ່ເປັນບ ລມິະສິດ - ຕຳມແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ 
ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ - ຕຳມແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ 

 

ກຳນສະໝກັໃນເບືື້ອງຕົື້ນ / ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນຈະໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍອີງໃສູ່ພືື້ນຖຳນຂອງມຳດ ຖຳນດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

ຄວຳມແທດເໝຳະ 
- ອົງປະກອບຂອງບັນຫຳໂດຍນ ຳໃຊ້ຫລັກຖຳນ 
- ແທດເໝຳະກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງກ ູ່ມເປົື້ຳໝຳຍ 
- ສອດຄູ່ອງກັບຂະແໜງກຳນ ແລະ ບ ລິມະສິດກຳນພັດທະນຳປະເທດ; 

ຄວຳມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ນະ
ວັດຕະກ ຳ  

- ຄວຳມເປັນໄປໄດ້ຂອງແນວຄວຳມຄິດເບືື້ອງຕົື້ນ ໃນດ້ຳນຂີດຄວຳມສຳມຳດ ຂອງອົງ
ກອນ 

- ກຳນນ ຳໃຊງ້ ົບປະມຳນໃຫ້ມີປະສິດທິພຳບ 
- ນະວດັຕະກ ຳໃໝູ່ປະເມີນໃນລະດັບໃດທີີ່ມີກຳນສະເໜີເອົຳມຳນ ຳໃຊ້ເພືີ່ອປັບປ ງບັນຫຳ 

ກຳນສ ມໃສູ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສ້ຳງ
ຜ ້ຮູ່ວມງຳນ 

- ກຳນສົັ່ງເສີມກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກ ູ່ມຂອງເຂົື້ຳເຈົື້ຳ 
- ກຳນຈດັສັນແບູ່ງງຳນເໝຳະສົມ  (ຖ້ຳວູ່ຳເປັນໄປໄດ້)  
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ບັນຫຳປ ິ່ນອ້ອມຂະແໜງ 
ກຳນ 

- ສະໜັບສະໜ ນ/ສົັ່ງເສີມບົດບຳດຍິງຊຳຍ, ກ ູ່ມຜ ້ດ້ອຍໂດກຳດ, ກຳນປົກຄອງ ແລະ 

ສິດທິມະນ ດ, ໄວໜ ູ່ມ 

 

ບົດສະເໜີໂຄງກຳນສະບັບສົມບ ນຈະຖືກກວດສອບໂດຍມ ມມອງໃນດ້ຳນຕ ໍ່ໄປນີື້: 

ຄ ນນະພຳບຂອງກຳນບົດລຳຍ
ງຳນຄວຳມຄືບໜ້ຳ 

- ວິເຄຳະສະຖຳນະກຳນ (ພັນລະນຳຄວຳມເປັນມຳຂອງສະພຳບ ແລະ ກ ູ່ມ ເປົື້ຳໝຳຍ); 

- ວິທີກຳນຂອງໂຄງກຳນ (ພັນລະນຳຈ ດປະສົງ ແລະ ກດິຈະກ ຳ); 

- ຄວຳມຍືນຍົງ ແລະ ກຳນສ້ຳງຄ ູ່ຮູ່ວມງຳນ (ພັນລະນຳຂະແໜງ ກຳນ ກູ່ຽວຂ້ອງ); 

- ກຳນຄິດຕຳມ ແລະ ກຳນຮຽນຮ ້  (ພັນລະນຳຂະແໜງກຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ); 

- ປັນຫຳກຳນປ ິ່ນອ້ອມຂະແໜງກຳນ (ພັນລະນຳຂະແໜງກຳນທີີ່ກູ່ຽວຂອ້ງ ຫລື ໂດຍ

ຜູ່ຳນ ກຳນອະທິບຳຍຄວຳມຄືບໜຳ້); 

ຄ ນນະພຳບຂອງຕຳຕະລຳຜົນ
ໄດ້ຮັບ 

- ຄວຳມເປັນໄປໄດ້ຂອງກຳນປະຕິບດັແຜນໃນເງືີ່ອນໄຂຂອງເວລຳ; 

- ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຕົວຊືື້ວັດ; 

ຄ ນນະພຳບຂອງງ ົບປະມຳນ 
- ກຳນຈດັສັນຄວຳມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນກັບບັນດຳງບົປະ ມຳນຂອງແຕູ່ລະ
ຂະແໜງກຳນ 
- ຄູ່ຳໃຊ້ຈູ່ຳຍໂດຍລວມ - ມີປະສິດທິພຳບ / ກຳນນ ຳໃຊງ້ ົບປະມຳນທີີ່ແທດເໝຳະ 

 

ກຳນຈັດສັນທຶນໃຫ້ກ ູ່ມເປົື້ຳໝຳຍ 
ໂດຍທົັ່ວໄປ, ທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ 25 ທຶນ ແມູ່ນຈະຖືກຈັດສັນຕ ໍ່ໜຶີ່ງຮອບວຽນກຳນໃຫ້ທຶນ. ເປົື້ຳໝຳຍກຳນຈດັສັນສ ຳ ລັບແຕູ່

ຂົງເຂດທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດ (ເບິີ່ງຂ້ຳງເທິງ) ແມູ່ນ 5 ຫົວຂ ໍ້. 

ໃນຂັື້ນຕອນກຳນຄດັຈ້ອນບດົສະເໜໂີຄງກຳນ, ໂດຍທົັ່ວໄປຈະມີບົດສະເໜໂີຄງກຳນ ສຳມສິບຫ້ຳບດົ (ເຈດັບດົສະເໜີໂຄງກຳນຕ ໍ່

ໜຶີ່ງຫົວຂ ໍ້ ທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດ) ຈະຕ້ອງຖືກຄັດເລືອກເພືີ່ອມີກຳນເຊືື້ອເຊີນໃຫຂ້ຽນບົດສະເຫນີໂຄງກຳນສະບັບສົມບ ນ. 

 ຈ ຳນວນຂອງກຳນສະໝັກທີີ່ບ ໍ່ສອດຄູ່ອງຫຼຳຍໃນຂົງເຂດທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດ (ຕົວຢູ່ຳງເຊັັ່ນ ບຳງຫົວຂ ໍ້ມີຜ ້ສະໝັກເປັນຈ ຳ ນວນຫຼຳຍ 

ແລະ ບ້ຳງຫົວຂ ໍ້ແມູ່ນມີຜ ສ້ະໝັກຫນ້ອຍຫລຳຍ), ເປົື້ຳຫມຳຍກຳນຈດັສັນຕຳມຫົວຂ ໍ້ທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດຕ້ອງຖືກ ປັບຂຶື້ນ ຫລື ຫລ ດ

ລົງ. ກຳນປັບປ ງຄວນເປັນໄປຕຳມອັດຕຳສູ່ວນທີີ່ເປັນສູ່ວນຮ້ອຍທຽບໃສູ່ກັບຈ ຳນວນຂອງຜ ສ້ະໝັກທີີ່ໄດ້ ຮັບສ ຳລັບແຕູ່ລະຫົວຂ ໍ້ທີີ່
ເປັນບ ລິມະສິດ ທ ກຫົວຂ ໍ້ແມູ່ນຕ້ອງອິງໃສູ່ຄູ່ຳສະເລຍຂອງຈ ຳນວນບົດນ ຳສະເໜຂີອງຜ ສ້ະໝັກຂອງຫົວຂ ໍ້ທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດ.  

V. ກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ 

ກຳນເຊນັສັນຍຳໂຄງກຳນທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ 

ອົງກອນທີີ່ປະສົບຜົນສ ຳເລດັ ເຊິີ່ງບົດໂຄງກຳນໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງໂດຍຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນຄັດເລືອກ ແມູ່ນຈະໄດ້ຈະໄດ້

ສືບຕ ໍ່ດ  ຳເນນີກຳນພົວພັນໃນຂັື້ນຕອນກຳນເຊັນຍັນຍຳ. ອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ຖືກຄັດເລືອກແມູ່ນຈະໄດ້ຮັບເວລຳເພີີ່ມ ເພືີ່ອລວມ
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ເອົຳຄ ຳແນະນ ຳທີຈະໃຊ້ເຂົື້ຳໃນກຳນປັບປ ງບຳງສູ່ວນເທືີ່ອສ ດທ້ຳຍໃນດ້ຳນງບົປະມຳນ ແລະ ບດົສະເໜີໂຄງກຳນຖ້ຳຫຳກຈ ຳເປັນຕ້ອງ

ໄດ້ປັບປ ງ. 

ອົງກຳນ GIZ ຈະຊູ່ວຍຮູ່ຳງສັນຍຳ2 ຂອງທຶນຂະໜຳດນ້ອຍໃຫອົ້ງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມເພືີ່ອໄດ້ທົບທວນຄືນກູ່ອນ ທີີ່ຈະເຊັນ ສັນຍຳ. 

 ເອກະສຳນຈ ຳເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກຄັດຕິດມຳກັບສັນຍຳມີຄື:  

ເອກະສຳນທີີ່ຈ ຳເປັນສ ຳລັບ
ກຳນ ເຊັນສັນຍຳທຶນຂະ ໜ
ຳດນ້ອຍ 

- ບົດສະເໜໂີຄງກຳນ 
- ແຜນງົບປະມຳນ 
- ສ ຳເນົຳໃບຈົດທະບຽນອົງກຳນຈັດຕັື້ງ 
- ຂ ໍ້ມ ນບັນຊີທະນຳຄຳນຂອງອົງກຳນຈັດຕັື້ງ 

 

ຕຳຕະລຳງກຳນຈູ່ຳຍເງິນລູ່ວງຫນ້ຳ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນຄວຳມຄືບໜ້ຳຂອງໂຄງກຳນຈະໄດ້ຮັບກຳນຕົກລົງກັນໃນຂັື້ນຕອນ ສັນຍຳ

ລະຫວູ່ຳງ ອົງກຳນ GIZ ແລະ ອົງກຳນຈດັຕັື້ງຜ ້ທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນ.  

ກຳນເຝ ກອົບຮົັ່ມທຳງກຳນເງນິ 

ພຳຍຫລັງເຊັນສັນຍຳ, ຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝດົແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ເຂ້ຳຮູ່ວມ ກຳນເຝ ກອົບຮົັ່ມ 1 ວັນ ຂອງອົງກຳນ GIZ ເພືີ່ອໃຫ ້ໄດ້ຮັບ

ກຳນປະຖົມນິເທດກູ່ຽວກັບກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນເງິນເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບກົດລະບຽບ ແລະ ຂ ໍ້ກ ຳນົດຂອງອົງກຳນ  GIZ.  

ກຳນປູ່ອຍທຶນໂຄງກຳນ 

ກຳນຈດັສັນງົບປະມຳນສຳມຳດເບີກໄດ້ລູ່ວງໜ້ຳ ລະຫວູ່ຳງ 1 – 3 ເດືອນ ຂອງກຳນໃຫ້ທຶນສ ຳລບັວຳງແຜນກດິຈະກ ຳ ທີີ່ອີງໃສູ່

ຄວຳມສຳມຳດຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນ ເພືີ່ອບ ລິຫຳນກຳນເງນິ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງລະຫວູ່ຳງຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ ອົງກຳນ GIZ.  

ເອກະສຳນທີີ່ກູ່ຽວພັນກັບກຳນນ ຳໃຊ້ງົບປະມຳນຕ້ອງໄດ້ຖືກນ ຳສະເໜີພຳຍໃນສອງອຳທິດຫລັງຈຳກໄລຍະປະຕິບດັງົບປະ ມຳນສິື້ນ

ສ ດລງົ.  

ກຳນບ ລິຫຳນກຳນເງິນ 

ແຜນກຳນງບົປະມຳນຈະເປັນອົງປະກອບທີີ່ຕ້ອງກຳນຂອງບົດສະເຫນີໂຄງກຳນສະບັບສົມບ ນ ທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນພັດທະນຳກູ່ອນ ກຳນ
ມອບເງິນຊູ່ວຍເຫລືອຂະຫນຳດນອ້ຍ. ເອກະສຳນສະບັບນີື້ຈະປະກອບມີງົບປະມຳນທີີ່ໄດ້ຄຳດຕະເນູ່ໄວ້ຂອງແຕູ່ລະກດິຈະກ ຳ ເຊັັ່ນ
ດຽວກັນກັບແຜນກຳນຈູ່ຳຍເງິນສ ຳລັບກຳນປູ່ອຍທຶນ ແລະ ກຳນເລີີ່ມຕົື້ນຈູ່ຳຍ. ເບິີ່ງແມູ່ແບບໃນເອກະສຳນ ຊ້ອນທ້ຳຍ. 

ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ ທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຕ້ອງໄດ້ເກັບບນັຊລີຳຍຈູ່ຳຍຂອງກຳນຈດັຊືື້ ແລະ ຄູ່ຳໃຊຈູ້່ຳຍທັງຫມົດ ແລະ ຍືີ່ນກຳນຊ ຳ ລະ
ບັນຊີຊົັ່ວຄຳວຕຳມແຜນກຳນງົບປະມຳນ. ກຳນຊ ຳລະບນັຊີຊົັ່ວຄຳວແຕູ່ລະຄັື້ງຕ້ອງທົບທວນຄວຳມເປັນໄປໄດ້ທຳງດ້ຳນງບົປະ ມຳນ
ຢູ່ຳງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ກ ຳນດົວູ່ຳລຳຍກຳນງົບປະມຳນໃດກ ໍ່ຕຳມຄຳດວູ່ຳຈະຢ ູ່ໃນລະດັບທີີ່ສ ງ ຫລື ຕ ໍ່ຳກວູ່ຳແຜນງົບປະມຳນ. 

                                                      
2  ເງິນທຶນອ ດໜ ນທ້ອງຖິີ່ນຈະປະກອບສູ່ວນໃນກຳນພັດທະນຳ ຄວຳມສຳມຳດຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນ ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງກຳນສະໜັບໜ ນຜ ້ມີສູ່ວນຮູ່ວມ. ທຶນ

ຈະຊູ່ວຍໃຫ້ຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນໃນກຳນຈັດຊືື້ທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ ຫລື ກຳນບ ລິກຳນ.  
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ອົງກຳນ GIZ ຈະລົງໄປຢ້ຽມຢຳມພຳກສະຫນຳມຂອງອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ລວມທັງກຳນກວດສອບຈ ດປະ ສົງທຳງ

ດ້ຳນກຳນເງນິ. ກຳນລົງຢ້ຽມຢຳມພຳກສະຫນຳມເຫົຼັ່ຳນີື້ມີຈ ດປະສົງໃນກຳນສ້ຳງໂອກຳດກຳນຮຽນຮ ້ເພືີ່ອຊູ່ວຍໃຫ້ອົງ ກຳນຈດັຕັື້ງ
ສັງຄົມ ເຂົື້ຳໃຈກຳນໃນກຳນປະຕິບັດທີີ່ດ ີທີີ່ສະໜັບສະໜ ນ ກຳນບ ລິຫຳນດ້ຳນກຳນເງນິ ແລະ ສຳມຳກວດສອບໄດ້. 

ບຳງອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມອຳດຈະຖືກຄັດເລືອກທີີ່ຈະໄດ້ມີກຳນກວດສອບດ້ຳນກຳນເງິນຈຳກບ ກຄົນພຳຍນອກພຳຍຫັຼງກຳນສ ຳ 
ເລັດໂຄງກຳນ. ກຳນກວດສອບຄັື້ງນີື້ຈະຊູ່ວຍເຮັດໃຫມີ້ກຳນປັບປ ງຕືີ່ມອີກສ ຳລັບສອງຝູ່ຳຍບ ໍ່ວູ່ຳຈະເປັນຜ ້ທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ໂດຍສະເພຳະ

ແມຳນອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ໄດຮັ້ບທຶນ ແລະ ອົງກຳນ GIZນ ຳອີກ. 

ຖ້ຳວູ່ຳໃນເວລຳໃດກ ໍ່ຕຳມໃນໄລຍະກຳນຈດັຕັື້ງປະຕິບດັທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ, ຫືຼ ເນືີ່ອງມຳຈຳກຜົນຂອງກຳນກວດສອບບັນຊີ, ເຊິີ່ງ

ມັນໄດ້ຖືກລະບ ໄວແ້ລ້ວວູ່ຳຄູ່ຳໃຊ້ຈູ່ຳຍບຳງຢູ່ຳງທີີ່ບ ໍ່ສອດຄູ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂໃນສັນຍຳຂອງຜ ໄ້ດ້ຮັບທືນ, ຜ ທີ້ີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈະ ຖືກຂ ໃຫ້

ມີກຳນອະທິບຳຍຄືນ ແລະ ຖ້ຳບ ໍ່ເໜຳະສົມອຳດຈະຕ້ອງໄດ້ຈູ່ຳຍເງິນຈ ຳນວນດັັ່ງກູ່ຳວຄືນໃຫ້ກບັ ອົງກຳນ GIZ. 

ກຳນດັດປັບແນວຄວຳມຄດິໂຄງກຳນ ແລະ ສັນຍຳ 

ໃນຂະນະທີີ່ທ ກຄວຳມພະຍຳຍຳມ ທີີ່ໄດ້ຖືກດ ຳເນີນໂດຍ ອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມເພືີ່ອຊູ່ວຍໃຫ້ບົດສະເໜໂີຄງກຳນເຂັື້ມແຂງ ພ້ອມກັບ

ວິທີກຳນເຂົື້ຳເຖິງ, ກດິຈະກ ຳ ແລະ ທຶນທີີ່ມີກຳນຮຽກຮ້ອງໃນເບືື້ອງຕົື້ນ. ມັນເປັນທີີ່ຍອມຮັບວູ່ຳກຳນທີີ່ມີກຳນ ປັບປ ງຫລຳຍເທືີ່ອ

ອຳດຈ ຳເປັນຕ້ອງມີໃນໄລຍະປະຕິບັດໂຄງກຳນ, ອີງໃສູ່ຂ ໍ້ມ ນໃໝູ່ທີີ່ອຳດບ ໍ່ມີໃນແຜນງຳນເບືື້ອງຕົື້ນ. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ມີຄວຳມຈ ຳເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດ້ປູ່ຽນແຜນກຳນເຮັດກິດຈະກ ຳ, ປູ່ຽນເວລຳໃນໄລຍະກຳນປະຕ ີບັດ ຫລື ຕ້ອງມີມີກຳນປູ່ຽນ

ງົບປະມຳນຂອງໂຄງກຳນ, ອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ອົງກຳນ GIZ ຮັບຮ ້ຢູ່ຳງ ເປັນລຳຍລັກອັກສອນ  

(ບ ໍ່ວູ່ຳຈະເປັນທຳງອີເມວ ຫລື ຈດົໝຳຍກ ໍ່ໄດ້). ກຳນປູ່ຽນແປງຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນອະນ ມັດ ໂດຍອົງກຳນ GIZ ກູ່ອນ, ແລະ ອຳດຈ ຳ

ເປັນຕ້ອງໄດ້ດດັແປງສັນຍຳຢູ່ຳງເປັນທຳງກຳນ (ມັນຂຶື້ນຢ ູ່ກັບຂະໜຳດຂອງກຳນປູ່ຽນແປງ). ຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນຕ້ອງມີເວລຳພຽງພ ສ ຳລັບ

ກຳນປຶກສຳຫຳລືກັນ, ກຳນທົບທວນ ແລະ ກຳນອະນ ມັດ, ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ສົັ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ກຳນປະຕິບດັໂຄງກຳນໂດຍລວມ. 

ກຳນປູ່ຽນແປງທັງໝດົຄວນຈະຖືກບັນທຶກເປັນເອກະສຳນ ໃນບດົລຳຍງຳນຄວຳມຄືບໜ ື້ຳ ແລະ ບ ັນທຶກລັງໃນບດົລຳຍງຳນຕອນຈ ົບ

ໂຄງກຳນຄກືັນ. 

ກຳນປັບປູ່ຽນດ້ຳນກຳນເງນິ ແລະ ກຳນປັບປູ່ຽນໂຄງກຳນທີີ່ເຮັດໂດຍປຳສະຈຳກກຳນເຫັນດຈີຳກອ ົງກຳນຜ ້ໃຫທື້ນ ສັນຍຳນັື້ນຈະບ ໍ່

ຖືກຍອມຮັບ ແລະ ທຶນຈະຕ້ອງຖືກສົັ່ງຄືນໃຫ້ອົງກຳນ GIZ. 

ກຳນລຳຍງຳນ  

ອົງກຳນ GIZ ຄິດວູ່ຳອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມຈະມີມຳດຕະຖຳນສ ງຂອງກຳນລຳຍງຳນທີີ່ມີຄ ນນະພຳບ. ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ ຈະຕ້ອງ

ໄດ້ສົັ່ງລຳຍຄວຳມຄືບໜ້ຳ ແລະ ບົດລຳຍງຳນສ ດທ້ຳຍ ເປັນໄປຕຳມແຜນງຳນກຳນປະຕິບດັວຽກ. ກຳນລຳຍງຳນເພີີ່ມໂດຍຮ ບພຳບ 

ຫລື ກຳນບັນທຶກທີີ່ເປັນວີດີ ແມູ່ນສຳມຳດຈດັຫຳໃຫ້ໄດ້ບົນພືື້ນຖຳນກຳນອຳສຳມະໝັກ ເພືີ່ອຕິດ ຕຳມຄວຳມກ້ຳວໜ້ຳ. 
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ບົດລຳຍງຳນສຳມຳດຂຽນເປັນພຳສຳລຳວ ຫລື ອັງກິດກ ໍ່ໄດ.້ ແຕູ່ກຳນເລືອກທີີ່ຈະໃຫບ້ົດລຳຍງຳນເປັນພຳສຳຫຍັງຈະຖືກຕັດ ສິນ

ໂດຍອົງກຳນ GIZ  ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມຈະໄດ້ລະບ ໄວ້ຢ ູ່ໃນຂັື້ນຕອນກຳນເຊັນສັນຍຳ, ແລະ ມັນຢ ູ່ຂຶື້ນກັບ ລະດບັຂີດຄວຳມ

ສຳມຳດຂອງອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມນັື້ນ. ບົດລຳຍງຳນໃນກ ລະນີໃດກ ໍ່ຕຳມຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ບັນຊີມີຄວຳມຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ໂປູ່ງໃສ  

ເພືີ່ອກຳນດ ຳເນີນທີີ່ມີກຳນສະທ້ອນຕ ໍ່ກັບບັນລ ຈ ດປະສົງຂອງວຽກງຳນ ຫລື ບ ໍ່ບນັລ ຈ ດປະສົງ ແມູ່ແບບສ ຳ ລັບບດົລຳຍງຳນຄວຳມ

ຄືບຫນ້ຳ ແລະ ບົດລຳຍງຳນສ ດທ້ຳຍຈະໄດກ້ະກຽມໄວໃ້ຫ້ໂດຍອົງກຳນ GIZ. ໄລຍະເວລຳໃນກຳນຂຽນບົດລຳຍງຳນຄວຳມຄືບ

ຫນ້ຳຂອງ ຈະຖືກກ ຳນົດໄວ້ໃນສັນຍຳ, ແຕູ່ວູ່ຳອຳດຈະຕ້ອງລຳຍງຳນໃນທ ກໆ 6 ເດືອນ. 

ກຳນລງົຢ້ຽມຢຳມພຳກສະໜຳມ ແລະ ກຳນສ ູ່ມກວດຈະໄດ້ຖືກດ ຳເນນີໄປເພືີ່ອໃຫ້ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄມົລຳຍງຳນແບບເຊິີ່ງໜ້ຳ ແລະ 

ຕອບຂ ໍ້ສອບຖຳມທຳງວິຊຳກຳນກູ່ຽວກັບຄວຳມຄືບໜ້ຳ, ສິີ່ງທ້ຳທຳຍ ແລະ ກຳນນ ຳໃຊ້ກຳນພັດທະນຳຂີດ ຄວຳມສຳມຳດ.  

ກຳນປະເມີນຜົນກະທົບຂອງກຳນແຊກແຊງຈະເຮັດໄດ້ໂດຍຜູ່ຳນກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ກຳນທົບທວນຢູ່ຳງລະອຽດຂອງ 
ໂຄງກຳນທືນຂະຫນຳດນ້ອຍທີີ່ຖືກເລືອກຖ້ຳມີກຳນຮຽກຮ້ອງ.  

ກຳນປ ດໂຄງກຳນ 
ເມືີ່ອສ ຳເລັດໂຄງກຳນ, ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ໄດຮັ້ບທືນຈະຕ້ອງກະກູ່ຽມບົດສະຫລ ບລຳຍງຳນສະບັບສ ດທ້ຳຍຂອງບັນຊີ ກຳນ

ເງິນ. ໃນກ ລະນີທີີ່ມີງົບປະມຳນຍັງເຫລືອ, ງົບປະມຳນເລົັ່ຳນີື້ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກສົັ່ງຄືນໃຫ້ອົງກຳນ GIZ. ຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນຄວນ ຈະກະກູ່ຽມ 

ບົດລຳຍງຳນຄວຳມຄືບໜ້ຳສະບັບສ ດທ້ຳຍ. 

ມືື້ກ ຳນດົສົັ່ງບົດລຳຍງຳນສ ດທ້ຳຍແມູ່ນຈະໄດ້ລະບ ຸໄວ້ໃນສັນຍຳແຕູ່ລະສະບັບ, ແຕູ່ວູ່ຳໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວໃນສັນຍຳຈະລະບ ເວລຳ ໄວ້

ວູ່ຳສຳມຳດສົັ່ງພຳຍໃນ ສີີ່ອຳທິດຫັຼງຈຳກສິື້ນສ ດໄລຍະກຳນປະຕິບດັໂຄງກຳນຂອງທືນຂະຫນຳດນ້ອຍ. 

ດັັ່ງທີີ່ຄຳດຫວງັໄວ້ອຳດຈະມີກຳນສົນທະນຳໂຕຕ້ອບ ຖ້ຳມີຄ ຳແນະນ ຳ ຫລື ບຳງຂອດທີີ່ຕ້ອງໄດ້ມີກຳນ ອະທິບຳຍເພີີ່ມ ຫລື ອຳດຈະ

ຕ້ອງໄດ້ມີກຳນດັບປັບເອກະສຳນພຳຍຫັງທີີ່ສົັ່ງ. ເມືີ່ອກຳນສົັ່ງບົດລຳຍງຳນສ ດທ້ຳຍ ແລະ ກຳນດດັປັບດ້ຳນກຳນເງນິສ ຳ ເລັດລົງເປັນ

ທີີ່ນ້ຳພ ໃຈ, ແລະ ເອກະສຳນດ້ຳນກຳນເງນິທີີ່ຕ້ອງກຳນທັງໝດົໄດ້ຖືກມອບຮັບ ແລະ ໄດຖື້ກກວດກຳແລ້ວ, ທຳງອົງກຳນ GIZ ຈະ

ຢ ນຢັນຄນືໃຫກ້ັບຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນ ວູ່ຳໄດ້ປ ດໂຄງກຳນເປັນທີີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.  

VI. ກຳນເພີີ່ມກຳນພັດທະນຳຂີດຄວຳມສຳມຳດ 

ໃນໂຄງປະກອບວຽກງຳນຂອງແຜນງຳນ CEGGA, ກຳນສະໜບັສະໜ ນກຳນເພີີ່ມກຳນພັດທະນຳຂີດຄວຳມສຳມຳດ ແມູ່ນໄດ້

ຖືກກະກຽມໃຫ້ກັບ ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນຄັດເລືອກ ເປັນຜ ້ທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ. ກຳນເພີີ່ມກຳນພັດທະນຳຂີດ

ຄວຳມສຳມຳດນີື້ຈະໄດ້ຮັບກຳນອ ຳນວຍ ຄວຳມສະ ດວກໂດຍອົງກຳນ Cord. 

ໃນຕອນຕົື້ນຂອງໄລຍະກຳນປະຕິບັດໂຄງກຳນທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ, ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມຈະໄດມີ້ກຳນດ ຳເນີນກຳນປະເມີນຂີດ 

ຄວຳມສຳມຳດຂອງອົງກອນ ຈ ດປະສົງໃນກຳນປະເມີນແມູ່ນເພືີ່ອຈະສ້ຳງແຜນລະຽດຂອງກຳນເພີີ່ມກຳນພັດທະນຳຂີດຄວຳມ 

ສຳມຳດຂອງແຕູ່ລະອົງກອນ.  
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ກຳນເພີີ່ມກຳນພັດທະນຳຂີດຄວຳມສຳມຳດຈະປະກອບມີກຳນຝຶກອົບຮົມ, ກຳນໃຫຄ້ ຳປ ກສຳ ແລະ ໃຫກ້ຳນສະຫນັບສະຫນ ນ. 

ຫົວຂ ໍ້ຕູ່ຳງໆ ຈະແຕກຕູ່ຳງກນັໄປສ ຳລັບແຕູ່ລະອົງກອນທັງນີື້ທັງນັື້ນມັນກ ໍ່ຂຶື້ນຢ ູ່ກັບຜົນຂອງກຳນປະເມີນແຕູ່ອຳດປະກອບມີດັັ່ງ ຕ ໍ່ໄປ

ນີື້:  

 ກຳນວຳງແຜນທຳງຍ ດທະສຳດ; 

 ກຳນວິເຄຳະຄວຳມຕ້ອງກຳນ ກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຊຸມຊົນ; 

 ກຳນພັດທະນຳບົດສະເໜີໂຄງກຳນ; 

 ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ອີງໃສູ່ກຳນບ ລິຫຳນ ແລະ ກຳນປະສຳນງຳນ; 

 ກຳນພັດທະນຳອົງກອນ; 

 ກຳນບ ລິຫຳນກຳນບັນຊ ີແລະ ກຳນເງນິ; 

 ກຳນຕິດຕຳມ, ກຳນແະເມິນຜົນ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນ; 

ກຳນຮຽນຮ ້ແບບໝ ູ່ສອນຫມ ູ່ໂດຍຜູ່ຳນກິດຈະກ ຳແລກປູ່ຽນຄວຳມຮ ້ແມູ່ນຈະໄດ້ຖືກສົັ່ງເສີມ (ເບິີ່ງຂ້ຳງລ ູ່ມ). 

VII. ກຳນຕິດຕຳມ, ກຳນປະເມີນຜົນ ແລະ ກຳນຮຽນຮ ້ 

ກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກຳນແລະກຳນປະເມີນຜົນໂດຍແຜນງຳນ CEGGA 

ກຳນຄິດຕຳມ, ກຳນປະເມີນຜົນ ແລະ ກຳນຮຽນຮ ້ແມູ່ນດ້ຳນທີີ່ສ ຳຄັນ ຂອງແຜນງຳນ CEGGA ແລະ ຊູ່ວຍສົັ່ງເສີມ ກຳນ

ພັດທະນຳຂີດຄວຳມສຳມຳດໃຫກ້ັບອົງກອນທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນ.  

ອົງກຳນ GIZ ຈະຕິດຕຳມຄວຳມຄືບໜ້ຳຂອງກຳນປະຕິບດັກິດຈະກ ຳຂອງໂຄງກຳນທຶນຂະໜຳດນອ້ຍບົນພືື້ນຖຳນຂອງບົດ ລຳຍ

ງຳນຄວຳມຄືບໜ້ຳເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ ເຊັນດູ່ຽວກນັກັບກຳນລົງຕິດຕຳມພືື້ນທີີ່ພຳກສະໜຳມສະເພຳະທຳງ  ແລະ ກຳນສືີ່ ສຳນທີີ່ບ ໍ່ເປັນ

ທຳງກຳນ ໂດຍຜູ່ຳນອີເມວ ແລະ ໂທລະສັບ. ກຳນໃຫ້ກຳນຊູ່ວຍເຫລືອໃນກຳນປະຕິບັດຕົວຈງິ (ຕົວຢູ່ຳງ:ກຳນແກ້ ໄຂທຳງດ້ຳນກຳນ

ເງິນ) ອຳດຈະຖືກຈັດຫຳໃຫໃ້ນກ ລະນີວູ່ຳຈ ຳເປັນ. ຄະນະກ ຳມະກຳນ ໃນກຳນຄດັເລືອກອຳດ ຈະໄດ້ຖືກເຊືື້ອ ເຊີນໃຫ້ຮູ່ວມໃນກິດ

ຈະກ ຳກຳນລົງຕິດຕຳມ ເປັນຕົື້ນແມູ່ນກຳນລງົຢ້ຽມພຳກສະໜຳມ. 

ອົງກຳນ GIZ ອຳດຈະຕັດສິນໃຈດ ຳເນນີກຳນປະຕິບດັງຳນໃນກຳນປະເມີນຜົນແບບເລິກເຊິີ່ງເພືີ່ອທົບທວນຄນືໂຄງກຳນຂອງ ແຕູ່ລະ

ອົງກອນໃນໄລຍະຕອນທ້ຳຍຂອງໄລຍະເວລຳກຳນປະຕິບດັກິດຈະກ ຳ, ໂດຍສະເພຳະແລວ້ແມູ່ນເພືີ່ອມີກຳນບັນທຶກໃນ ກ ລະນີທີີ່ເປັນ

ຫົວຂ ໍ້ທີີ່ໜ້ຳສົນໃຈສ ຳລັບກຳນຮຽນຮ ້. 
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ກຳນຕິດຕຳມຄວຳມຄືບໜ້ຳໂດຍອງົກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມ 

ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບສ ຳລັບກຳນປະຕິບັດກິດຈະກ ຳ ໂຄງກຳນຂອງເຂົຳເຈົື້ຳທີີ່ສອດຄູ່ອງກັບ ແຜນ

ງຳນທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວໃ້ນບົດສະເໜໂີຄງກຳນ, ແຜນງົບປະມຳນ ແລະ ແຜນກິດຈະກ ຳ. ໂຄງກຳນຈະຖືກອອກແບບດ້ວຍ ໂຄງປະກອບ

ກຳນເຮັດວຽກທີີ່ຈະແຈ້ງລະອຽດຂອງຕົວຊີື້ບອກທີີ່ວັດແທກໄດ້ ເພືີ່ອຕິດຕຳມກຳນປູ່ຽນແປງ ແລະ ກຳນປະ ສົບຜົນສ ຳເລັດ. 

ຜູ່ຳນກຳນເພີີ່ມກຳນພັດທະນຳຂີດຄວຳມສຳມຳດ (ເບິີ່ງຂ້ຳງເທິງ), ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜ ນເພືີ່ອ

ສ້ຳງຕັື້ງ ລະບົບກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກຳນປະເມີນຜົນຂອງເຂົຳເຈົື້ຳເອງ / ແຜນສ ຳລັບກຳນຕິດຕຳມຄວຳມຄືບໜ້ຳພຳຍໃບອົງກອນ, 

ແລະ ເພືີ່ອດດັປັບທັກສະທີີ່ຈ ຳເປັນ ແລະ ກຳນປະຕິບດັທີີ່ດີສ ຳລັບ ກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກຳນປະເມີນທີີ່ມີປະສິດທິພຳບ. ອົງກຳນຈັດຕັື້ງ

ສັງຄົມ ຈະໄດ້ຮັບກຳນໃຫຄ້ ຳປຶກສຳໃນກຳນປັບປ ງກຳນຄ ້ມຄອງດັັ່ງນັື້ນກຳນຮຽນຮ ້ຈຳກປະສົບກຳນໃນກຳນຈດັ ຕັື້ງປະຕິບັດຕົວຈງິ
ຈະສຳມຳດເປັນຈົວຕ ໍ່ໂດຍກົງເພືີ່ອເຮັດໃຫມີ້ກຳນປັບປ ງ. 

ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນອຳດຈະພິຈຳລະນຳໃນກຳນມອບໝຳຍໃຫ້ແຕູ່ງຕັື້ງພະນກັງຳນໂຄງກຳນເປັນຈ ດສ ນກຳງສ ຳລັບ

ກຳນໃຫຂ້ ໍ້ມ ນປະຈ ບັນ ແລະ ບດົລຳຍງຳນກູ່ຽວກັບຄວຳມຄືບໜ້ຳຂອງໂຄງກຳນ.  

ກຳນແລກປູ່ຽນຄວຳມຮ ້ ແລະ ກຳນຮຽນຮ ້ 

ແຜນງຳນ CEGGA ຈະຊູ່ວຍສົັ່ງເສີມກຳນແລກປູ່ຽນຄວຳມຮ ້ ແລະ ກຳນຮຽນຮ ້ລະຫວູ່ຳງບັນດຳຄ ູ່ຮູ່ວມງຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

ເຊິີ່ງລວມທັງ ບນັດຳອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມເອງ.  

ກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນກຳນຮຽນຮ ້ລະດັບສ ນປະຈ ຳປີໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຈະຊູ່ວຍໃຫ້ ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ ເຂົື້ຳຮູ່ວມນ ຳ 
ສະເຫນີບດົຮຽນກຳນຮຽນຮ ້ ແລະ ເລືີ່ອງທີີ່ສ ຳເລັດຜົນຈຳກກຳນຈດັຕັື້ງປະຕິບດັກດິຈະກ ຳຂອງໂຄງກຳນທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ ຢ ູ່ໃນຂັື້ນ
ແຂວງ ແລະ ເພືີ່ອກ ຳນົດພືື້ນທີີ່ສ ຳລັບຂະຫຍຳຍ ແລະ ກຳນຮູ່ວມມືໃນອະນຳຄົດ. 

ສ ຳລັບກຳນຮຽນຮ ້ໃນຂັື້ນແຂວງ ຄວນຈະຈດັຂືື້ນຢູ່ຳງໜ້ອຍສອງຄັື້ງຕ ໍ່ປີໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເພືີ່ອໃຫ້

ອົງກຳນ ຈດັຕັື້ງສັງຄົມສຳມຳດ ແລກປູ່ຽນທັກສະວິຊຳກຳນກັບຜ ້ທີີ່ໄດ້ດ ຳເນນີກຳນຢ ູ່ພຳຍໃນແຂວງ ແລະ ກບັແຂວງ ໃກ້ຄູ່ຽງ,  ແລະ 

ເພືີ່ອລວບລວມເອົຳສິີ່ງທ້ຳທຳຍຂອງກຳນພັດທະນຳໂດຍສະເພຳະ.  

ພວກເຮົຳຫວັງວູ່ຳໂອກຳດເຫົຼັ່ຳນີື້ຈະຊູ່ວຍໃຫ້ກຳນໄຫຼເຂົື້ຳຂອງຂ ໍ້ມ ນເພືີ່ອເຜີຍແຜູ່ບົດຮຽນທີີ່ມີຄ ນຄູ່ຳສ ຳລັບ ອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງ ຄົມ 

ແລະ ຍັງສະຫນັບສະຫນ ນໃຫ້ອົງກຳນເຊັັ່ນດຽວກັນ. ນອກຈຳກນັື້ນ, ພວກເຂົຳອຳດຊູ່ວຍເພີີ່ມຂີດຄວຳມສຳມຳດ ແນມເຫັນວຽກ

ງຳນຂອງ ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມໃນ ສປປ ລຳວ. 

VIII. ກຳນສອບຖຳມ  

ສ ຳລັບຂ ໍ້ມ ມເພີີ່ມຕືີ່ມ ຫລື ມີຄ ຳຖຳມໃດ ກະລ ນຳຕິດຕ ໍ່: 

ທີມງຳນທຶນຂະໜຳດນ້ອຍ ຂອງແຜນງຳນ CEGGA  
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ອີເມວ: cegga-smallgrants@giz.de 

ຫ້ອງກຳນ: +856 21 316651-3 ext. 105 
 

IX. ກຳນປ້ອງກັນຂ ໍ້ມ ນ 

ຂ ໍ້ມ ນທັງໝົດທີີ່ໄດ້ດ ຳເນີນກຳນໄປຈະຖືກຈດັເກັບໄວ້ຢູ່ຳງປ ດລັບໃນ ລະບົບກຳນຈັດເກັບຂ ມ ນຂອງອົງກຳນ GIZ, ໃນກ ລະນີຈ ຳ

ເປັນແມູ່ນຈະເກັບໄວ້ໃຫ້ດົນເທົັ່ຳທີີ່ຈະດົນໄດ.້ 

ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຖືກຄັດເລືອກແມູ່ນຈະໄດ້ຖືກແຈກຢຳຍໃຫກ້ັບຄ ູ່ຮູ່ວມງຳນ, ຍົກຕົວຢູ່ຳງ ບົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດເບືື້ອງຕົື້ນ ແລະ ບົດສະເ

ໜໂີຄງກຳນສະບັບສົມບ ນ ແມູ່ນຈະໄດ້ແຈກຢຳຍໃຫທີ້ມງຳນກຳນທົບທວນຄືນທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນ ແລະ ຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນ
ຄັດເລືອກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທຳງກຳນເງິນແມູ່ນຈະໄດຖື້ກແຈກຢຳຍໃຫກ້ັບຝູ່ຳຍກວດສອບບັນຊີຈຳກທຳງນອກ. ອົງກຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງທັງ

ໝົດແມູ່ນຈະໄດ້ຖືກຂ ຮ້ອງໃນກຳນນ ຳໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ ຫລ ືແຈກຢຳຍຂ ໍ້ມ ນຢູ່ຳງເປັນຄວຳມລັບ 

 

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ  

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍທີ 1: ແຜນວຳດສ ຳລັບຂັື້ນຕອນກຳນຄັດເລືອກ 

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍທີ 2: ແມູ່ແບບສ ຳລັບກຳນປະເມີນຄວຳມເໝຳະສົມຂອງກຳນເງິນ 

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍທີ 3: ຄ ຳຖຳມທີີ່ເປັນແນວທຳງສ ຳລັບກຳນກະກຽມແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນເບືື້ອງຕົື້ນ 

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍທີ 4: ແມູ່ແບບສ ຳລັບກຳນບົດສະເໜີໂຄງກຳນ 

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍທີ  5: ແມູ່ແບບສ ຳລັບງົບປະມຳນໂຄງກຳນ (ບົດສະເໜີໂຄງກຳນສະບັບສົມບ ນ) 

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍທີ  6: ເງືີ່ອນໄຂຂອງກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນທຳງວິຊຳກຳນ 

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍທີ  7: ເງືີ່ອນໄຂຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນ ໃນກຳນຄັດເລືອກ 
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ເອກະສຳນຊອ້ນທ້ຳຍທີ 1: ແຜນວຳດສ ຳລັບຂັື້ນຕອນກຳນຄດັເລືອກ 
 

 
 

ກະລ ນຳສັງເກດ: ອົງກຳນGIZ ແລະ ກະຊວງພຳຍໃນ ມີສິດທີີ່ຈະແກ້ໄຂ / ປັບປ ງຂັື້ນຕອນຖ້ຳຈ ຳເປັນ (ເຊັັ່ນ: ອີງຕຳມຈ ຳ

ນວນຂອງກຳນສະຫມັກທີີ່ໄດ້ຮັບ). 
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ເອກະສຳນຊອ້ນທ້ຳຍທີ 2: ກຳນປະເມີນ ຄວຳມເໝຳະສົມ ທຳງດ້ຳນກຳນທ ລະກິດ ແລະ 

ທຳງດ້ຳນກົດໝຳຍ ຂອງຜ ູ່ສະໝັກຮັບທຶນ 

ໃນເວລຳປະເມນີຄວຳມເໝຳະສມົ, ພະນກັງຳນຮບັຜິດຊອບ ສຳມຳດຂ ຄ  ຳແນະນ  ຳ ແລະ ກຳນສະໜບັສະໜ ນ ຈຳກພະນກັງຳນຮບັຜິດຊອບ

ດຳ້ນວຽກງຳນທລຸະກດິ ຂອງອງົກຳນ GIZ ຫລື ສຳມຳດວູ່ຳຈຳ້ງທີູ່ ປືກສຳຄນົລຳວເພືູ່ ອໃຫຄ້ ຳແນະນ ຳ ໂດຍສະເພຳະໃນກ ລະນສີນັຍຳມີ

ມ  ນຄູ່ຳສ ງ,  

 

ຜ ສ້ະໝກັທຶນ                          

 

ລຳຍຊືູ່ຜ ູ່ເຂ້ົຳຮູ່ວມໃນຂະບວນກຳນກວດກຳຄວຳມເໝຳະສມົ 

 

ຂ ມ້  ນກູ່ຽວກບັຜ ສ້ະໝກັ 

(ກະລນຸຳສງັລວມຫຍ ຂ້ ມ້  ນຕ ົນ້ຕ ລງົໃນຕຳຕະລຳງ ແລະ ຕດິຄດັຄ  ຳອະທິບຳຍໃນເອກະສຳນຊອ້ນທຳ້ຍ) 

ເງ ືູ່ອນໄຂກຳນຄດັເລືອກ ກຳນປະເມນີຜນົ 

 

ຮ ບແບບທຳງດຳ້ນກດົໝຳຍຂອງສະຖຳບນັ\ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້  

ສະຖຳບນັ\ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້ມຮີ ບແບບດຳ້ນກດົໝຳຍແນວໃດ? ເປັນຫຍງັສະຖຳ

ບນັ\ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້ຈຶູ່ງໄດຈ້ດົທະບຽນ? ຫລກັຖຳນຂອງຮ ບແບບທຳງດຳ້ນກດົໝ

ຳຍ ແລະກຳນຈດົທະບຽນໂດຍອງີໃສູ່ລະບຽບກດົໝຳຍທີູ່ ກ ູ່ຽວຂອ້ງຂອງປະເທດທີູ່

ສະຖຳບນັ/ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້ໃຊເ້ປັນບູ່ອນອງີ. ກະລນຸຳຄດັຕິດເອກະສຳນກຳນຈດົ

ທະບຽນ, ເອກະສຳນກຳນສຳ້ງຕ ັງ້ສະຖຳບນັ/ ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້ທີູ່ ລະບສຸະຖຳນທີູ່ ຕ ັງ້

ຂອງຫອ້ງກຳນ ແລະປີກຳນອະນມຸດັສຳ້ງຕ ັງ້(ຖຳ້ບ ູ່ ໄດສ້ະແດງໃນບດົບນັທືກກຳນ

ຈດົທະບຽນ)/ລະຫດັກຳນເສຍພຳສ ີ ຫລືເອກະສຳນທົູ່ວໄປອືູ່ ນໆຕຳມຄວຳມ

ຕອ້ງກຳນຂອງປະເທດ. ໃນກ ລະນທີີູ່ ແມ ູ່ນບນັດຳກະຊວງ ແລະ ສະຖຳບນັຂອງ

ລດັ, ພວກເຂົຳມບີດົບຳດ ແລະ ຄວຳມຮບັຜິດຊອບເປັນຊ ົູ່ວຄຳວ ຫລື ຖຳວອນ? 

 

 

ຊືູ່       

OE, ບສ (ຖຳ້

ມ)ີ 

      

ສະຖຳນທີູ່        

ວນັທີ       
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ສະຖຳນະທຳງດຳ້ນ ສຳທຳລະນະ-ປະໂຫຍດ 

ສະຖຳບນັ/ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້ ມສີະຖຳນະທຳງດຳ້ນ ສຳທຳລະນະ-ປະໂຫຍດບ ູ່ ? ອງົ

ກຳນຈດັຕ ັງ້ມສີະຖຳນະເປັນອງົກອນບ ູ່ຫວງັຜນົກ  ຳໄລພຳຍໃຕກ້ດົໝຳຍ ຂອງ

ປະເທດບ ູ່ ? ໃຫສ້ ົູ່ງນຕິິກ  ຳກ ູ່ຽວກບັສະມຳຄມົ ແລະ ກຳນລງົທະບຽນ ຫລື

ເອກະສຳນອືູ່ ນໆທີູ່ ກ ູ່ຽວຂອ້ງ ຖຳ້ກດົໝຳຍຂອງປະເທດຄ ູ່ຮ ູ່ວມງຳນຮບັຮ ກ້ຳນມີ

ສະຖຳນະພຳບຂອງ “ສຳທຳລະນະ-ປະໂຫຍດ” ທີູ່ ຄຳ້ຍຄຽງກນັກບັກດົໝຳຍຂອງ

ປະເທດເຍຍລະມນັ. ກ ລະນທີີູ່ ບ ູ່ ແນ ູ່ໃຈ, ຂ ຄ ຳປຶກສຳຈຳກນກັກດົໝຳຍຂອງ

ທອ້ງຖິູ່ ນ (ເຊັູ່ ນ: ນກັກດົໝຳຍ ທີູ່ ປະຈ  ຳຢ ູ່ຫອ້ງກຳນຂອງປະເທດ) 

ມບີນັດຳກດິຈະກ  ຳປກົກະຕິຂອງສະຖຳບນັ/ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້ຢ ູ່ພຳຍໃນພຳກ 

‘ສຳທຳລະນະ-ປະໂຫຍດ’ບ ? ຕຳມຂ ມ້  ນຂູ່ຳວສຳນຈຳກສະຖຳບນັ/ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້/

ເວັບໄຊ.້ ມຄີວຳມຄຳດຫວງັ (ອງີຕຳມເອກະສຳນໂຄງກຳນ) ຢຳກຈະນ ຳໃຊທຶ້ນ

ທີູ່ ໄດຮ້ບັເຂ້ົຳ້ໃນໂຄງກຳນເພືູ່ ອຈດຸປະສງົນ  ຳໃຊກ້ຳນປະຕິບດັພິເສດ-ດຳ້ນພຳສ ີ

ຕວົຢູ່ຳງ: ວຽກງຳນກຳນເຄືູ່ ອນໄຫວ ຂອງສະຖຳບນັ/ອງົກຳນຈດັຕ ັງ້ໄດຮ້ບັສດິທິ

ໃນກຳນປະຕິບດັພິເສດ-ດຳ້ນພຳສ,ີ ຖຳ້ວຽກງຳນກຳນເຄືູ່ ອນໄຫວດ ັູ່ງກວູ່ຳໄດຖ້ກື

ປະຕິບດັຢ ູ່ປະເທດເຍຍລະມນັ?
3   

 

 

 

 

ກຳນບນັຊ ີ

ກຳນກວດກຳຄວຳມເໝຳະສມົຕອ້ງສຳມຳດກ  ຳນດົໄດວູ້່ຳມລີະບບົກຳນບນັຊທີີູ່       

ເໝຳະສມົ ແລະ ມພີະນກັງຳນບນັຊ ີ ທີູ່ ມຄີນຸວດຸທິທີູ່ ຖກືຕອ້ງ ຕຳມ

ມຳດຕະຖຳນຕ  ູ່ຳສດຸ, ລະບບົກຳນບນັຊນີີຕ້ອ້ງໄດມ້ຳດຕະຖຳນບນັຊແີຫູ່ງຊຳດ, 

ແລະ ໃນກ ລະນ ີ ທີູ່ ໃຊງ້ບົປະມຳນເປັນຈ  ຳນວນທີູ່ ຫລຳຍ ລະບບົກຳນບນັຊຕີອ້ງ

ໄດມ້ຳດຕະຖຳນສຳກນົ. 

 (ຂ ມ້  ນທີູ່ ຕອ້ງກຳນ: ງບົປະມຳນປະຈ ຳປີ ແລະ ຊບັສນິສະແດງໃນບນັຊກີຳນ

ເງນິປະຈ  ຳປີ, ລຳຍຮບັຈຳກກຳນຂຳຍ ແລະ ແຜນປະຕິບດັງບົປະມຳນໃນສຳມ

ປີຜູ່ຳນມຳ, ທຽບໃສູ່ລະບບົແຜນກຳນກຳນເງນິ). 

      

 

ຂ ັນ້ຕອນກຳນຮູ່ຳງສນັຍຳ 

ມລີະບຽບກຳນຄດັເລືອກ ແລະ ກູ່ອນກຳນເຊັນສນັຍຳຖກືຕອ້ງຕຳມລະບຽບກຳນ

ຂອງພຳຍໃນ ແລະ ມຳດຕະຖຳນສຳກນົບ ? ໄດມ້ກີຳນນ ຳໃຊຂ້ະບວນກຳນ ຫ ື 

ຂ ັນ້ຕອນກຳນຄດັເລືອກຢູ່ຳງເປັນເອກະພຳບກນັບ ູ່ ?  

(ລະບຽບກຳນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຍຳກຳນຈດັຊືຈ້ດັຈຳ້ງ, ກຳນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ຜນົ

ຂອງກຳນກວດກຳ) 

 

      

 

                                                      
3 ອງີຕຳມພຳກທີ 52 (2) ຂອງກດົໝຳຍກຳນເງນິຂອງປະເທດເຍຍລະມນັ, ສດິທິພິເສດທຳງດຳ້ນພຳສຈີະໄດຖ້ກືຮບັຮອງ “ສ  ຳລບັພດັທະນຳກຳນລຽ້ງດ ເດັກ, 

ກຳນສກຶສຳຜ ໃ້ຫຍູ່, ແລະອະຊວີະສກຶສຳ” (no. 7); “ກຳນພດັທະນຳກຳນປກົປກັຮກັສຳທ  ຳມະຊຳດ... ກຳນປ້ອງກນັສິູ່ ງແວດລອ້ມ....”  (no. 8); ກຳນ ‘ສ ົູ່ງເສມີ

ກຳນພດັທະນຳອງົກອນ’ (no. 15) ແລະກຳນ ‘ສ ົູ່ງເສມີສດິສະເໝີພຳບຍງິແລະຊຳຍ’ (no. 18). 
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ກວດສອບພຳຍໃນ ແລະ ພຳຍນອກ 

ມຄີະນະຜ ຮ້ບັຜິດຊອບກວດສອບພຳຍໃນ ທີູ່ ມປີະສດິທິຜນົບ ູ່ , ພຳລະບດົບຳດ 

ແລະຄນຸນະພຳບຂອງອງົກຳນກວດກຳພຳຍໃນມຢີ ູ່. ມກີຳນກວດສອບບນັຊຈີຳກ

ພຳຍນອກ ແລະ ມບີດົລຳຍງຳນກຳນກວດສອບບນັຊບີ ູ່ , ລວມທງັຜ ເ້ຮັດກຳນ

ກວດສອບ ບນັຊ ີຂອງຜ ໃ້ຫທຶ້ນຕູ່ຳງໆ.  

      

 

ປະສບົກຳນທີູ່ ຜູ່ຳນມຳ  

ຄວຳມຫລຳກຫລຳຍດຳ້ນປະສບົກຳນທີູ່ ຜູ່ຳນມຳ, ປະສດິທິຜນົ ຂອງກຳນປະຕິບດັ

ງຳນທຳງດຳ້ນເຕັກນກິ ແລະ ກຳນຄຸມ້ຄອງ ບ ລິຫຳນ ດຳ້ນກຳນເງນິໄລຍະທີູ່ ຜູ່ຳນ

ມຳ, ລວມທງັທຶນທີູ່ ໄດຮ້ບັຈຳກຜ ໃ້ຫທຶ້ນອືູ່ ນໆ.   

      

 

ກຳນຕຳ້ນກຳນສ ້ລຳດບງັຫລວງ  

ມຂີ ກ້ ູ່ຳວຫຳໃດໆກູ່ຽວກບັກຳນສ ລ້ຳດບງັຫລວງ ຫລື ມກີຳນສບືສວນສອບສວນ 

ໃນຄວຳມເປັນໄປໄດໃ້ນກຳນລ ລ້ຳດບງັຫ ວງທີູ່ ກ ູ່ຽວຂອ້ງກບັພະນກັງຳນຂ ັນ້ສ ງ 

ຫລື ຜ ຈ້ດັກຳນບ ູ່ ?  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສຳນຊອ້ນທຳ້ຍ 3: ຄ  ຳຖຳມແນະນ  ຳສ  ຳລບັກຳນຂຽນບດົແນວຄວຳມຄດິ

ຂອງໂຄງກຳນ 

ບ ູ່ ມແີບບສະເພຳະ, ສະເໜີຕຳມຄວຳມຄດິຂອງຕນົເອງໄດ!້ 

ບດົສະເໜີແນວຄວຳມຄິດຂອງໂຄງກຳນສຳມຳດຂຽນເປັນແບບເອກະສຳນ (ບ ູ່ ໃຫຍ້ຳວເກນີ 2 ໜຳ້) ຫລືບນັທຶກເປັນໂອດໂີອ ຫລື

ວດິໂີອ (ບ ູ່ ໃຫຍ້ຳວເກນີ 5 ນຳທີ). ບດົແນວຄວຳມຄິດຂອງໂຄງກຳນສຳມຳດສ ົູ່ງເປັນ ທງັພຳສຳລຳວ ຫລືພຳສຳອງັກດິກ ູ່ໄດ.້ 
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ຄ  ຳຖຳມແນະນ  ຳດ ັູ່ງລຸູ່ມນີໄ້ດກ້  ຳນດົຈດຸສ  ຳຄນັຕູ່ຳງໆທີູ່ ຈະຕອ້ງກວມເອົຳຢູ່ຳງໜອ້ຍສດຸໃນກຳນພນັລະນຳບດົແນວຄວຳມຄດິຂອງ

ໂຄງກຳນ.  

 ກະລນຸຳອະທິບຳຍຢູ່ຳງສ ັນ້ໆກູ່ຽວກບັອງົກອນຂອງທູ່ຳນ (ຂງົເຂດຂອງວຽກ, ວໄິສທດັ\ເປົຳ້ໝຳຍ ແລະ ອືູ່ ນໆ) 

 ກະລນຸຳອະທິບຳຍ ບນັຫຳ/ສິູ່ ງທຳ້ທຳຍ ທີູ່ ທູ່ຳນຢຳກປບັປງຸແກໄ້ຂດວ້ຍໂຄງກຳນທີູ່ ສະເໜີ! ໃນສະພຳບ ກຳນໃດ? 

ຍອ້ນຫຍງັກຳນແກບ້ນັຫຳດ ັູ່ງກ ູ່ຳວຈຶູ່ງມຄີວຳມສ  ຳຄນັ?  

 ກະລນຸຳພນັລະນຳສະເໜີວທີິແກໄ້ຂ! ທູ່ຳນຢຳກແກໄ້ຂບນັຫຳດ ັູ່ງກ ູ່ຳວນີແ້ນວໃດ? ແລະກຳນປູ່ຽນແປງ ຈະມຄີແືນວໃດ? 

ໃຫອ້ະທິບຳຍໃຫພ້ວກເຮົຳໄດເ້ຂົຳ້ໃຈວທີິກຳນແກໄ້ຂທີູ່ ທູ່ຳນສະເໜີແມ ູ່ນວດັຕະນະກ  ຳອນັໃໝູ່
4. 

 ທູ່ຳນຕອ້ງກຳນ (ເພີູ່ ມເຕມີ) ຊບັພະຍຳກອນອນັໃດເຂົຳ້ໃນໂຄງກຳນຕືູ່ ມອີກ?  

 ທູ່ຳນຈະເຮັດໃຫຜ້ ມ້ສີູ່ວນຮູ່ວມຕ ົນ້ຕ  (ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈຳກໂຄງກຳນ ແລະຄ ູ່ຮ ູ່ວມງຳນ) ຂອງໂຄງກຳນ ໄດເ້ຂົຳ້

ຮ ູ່ວມກຳນກະກຽມແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງກຳນແນວໃດ? ກະລນຸຳອະທິບຳຍ. 

 ບນັຫຳປິູ່ ນອອ້ມທີູ່ ພວົພນັກບັຫລຳຍຂະແໜງກຳນຈະໄດຮ້ບັກຳນສະເໜີ ແລະແກໄ້ຂແນວໃດ? 

ກຳນຍືູ່ ນເອກະສຳນ 

ບດົແນວຄວຳມຄິດຂອງໂຄງກຳນຈະຕອ້ງສ ົູ່ງເຖງິ:  

ອເີມວ: cegga-smallgrants@giz.de  

 ຫລື  

ສ ົູ່ງທຳງເອກະສຳນ: 

ກຳນມສີູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະຊຳຊນົຕ ູ່ ວຽກງຳນກຳນປກົຄອງທີູ່ ດ ີແລະກຳນສຳ້ງລດັທີູ່ ປກົຄອງດວ້ຍກດົໝຳຍ (CEGGA) 

 ຖະໜນົວດັນຳກໃຫຍູ່, ໜູ່ວຍ 23, 

 ບຳ້ນວດັນຳກນອ້ຍ, ເມອືງສີສດັຕະນຳກ 

 ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສປປ ລຳວ   

ເອກະສຳນທີູ່ ຕອ້ງຄດັຕິດ: ສ  ຳເນົຳສະຖຳນະພຳບກຳນຈດົທະບຽນອງົກຳນຂອງຜ ສ້ະໝກັ 

ເອກະສຳນຊອ້ນທຳ້ຍ 4: ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງກຳນ   

I. ຂ ໍ້ມ ນໂດຍຫຍ ໍ້   
ກູ່ຽວກັບອົງກຳນທີີ່ຍືີ່ນບົດສະເໜີໂຄງກຳນ  

ຊືີ່ອງົກຳນ   ຈົັ່ງບອກຊືີ່ເຕັມ ແລະ ຕົວອັກສອນຫຍ ໍ້ ອົງກຳນຂອງທູ່ຳນ   

 ຜ ຕ້ດິຕ ໍ່ພວົພັນ 
ຈົັ່ງບອກຊືີ່ຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃນກຳນສືີ່ສຳນກັບອົງກຳນ GIZ ກູ່ຽວກັບ ບົດສະເໜີໂຄງກຳນນີື້ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ກູ່ຽວ
ຂ້ອງຕູ່ຳງໆ   

                                                      
4 ໝຳຍເຫດ: ວດັຕະນະກ ຳໃໝູ່ອຳດລວມມວີທີິກຳນທີູ່ ເຮັດໃຫເ້ຂົ້ຳຫຳງ ູ່ຳຍຂຶນ້, ໄວຂຶນ້, ມຄີູ່ຳສິນ້ເປືອງຕ  ູ່ຳ ແລະອືູ່ ນໆອກີທີູ່

ນ  ຳໄປໃຊໃ້ນກຳນແກໄ້ຂບນັຫຳ 

mailto:cegga-smallgrants@giz.de
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ລຳຍລະອຽດ ທີີ່ຢ ູ່ 
ແລະ ກຳນຕດິຕ ໍ່ພວົພັນ  

ຈົັ່ງບອກທີີ່ຢ ູ່ອົງກຳນຂອງທູ່ຳນ ກ ຄລືຳຍລະອຽດກຳນຕິດຕ ໍ່ພົວພັນ ເຊັັ່ນ: ເບີໂທ ແລະ ອີເມລ   

ສະຖຳນະກຳນຈດົທະບຽນອງົກຳນ  ຈົັ່ງບອກເຖິງສະຖຳນະຕຳມກົດໝຳຍ ຂອງອົງກຳນຂອງທູ່ຳນ   

ເປນັຜ ສ້ະໝກັຮູ່ວມບ  ?  

ໃນກ ລະນ ີ“ແມູ່ນ”: ຊືີ່ ແລະ ທີີ່ຢ ູ່ຂອງ
ອງົກຳນສະໝກັຮູ່ວມ   

  ບ ໍ່ແມູ່ນ  ແມູ່ນ 

 

ຈົັ່ງບອກຊືີ່ ແລະ ທີີ່ຢ ູ່ຂອງອົງກຳນສະໝັກຮູ່ວມ ສ ຳລັບບົດສະເໜີໂຄງກຳນນີື້, ຖ້ຳມີ.   

ກູ່ຽວກັບໂຄງກຳນ 

ຫວົຂ ໍ້ໂຄງກຳນ ຈົັ່ງບອກຫົວຂ ໍ້ສະເພຳະ ທີີ່ຊູ່ວຍກ ຳນົດໂຄງກຳນ    

ຂງົເຂດບ ລມິະສດິຕຳມຫວົຂ ໍ້   

 ກະສິກ ຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຊົນນະບົດ   

 ກຳນສຶກສຳ   

 ຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ   

 ສຳທຳລະນະສ ກ ແລະ ໂພຊະນຳກຳນ   

 ກຳນປ ກຈິດສ ຳນຶກ ດ້ຳນກົດໝຳຍ/ກຳນສະໜັບສະໜ ນຜ ້ຖືກເຄຳະຮ້ຳຍຈຳກຄວຳມຮ ນແຮງ ແລະ ກຳນ
ຄ້ຳມະນ ດ ໃນທ ກຮ ບແບບ  

ຂງົເຂດດຳ້ນພ ມສຳດ; ຈົັ່ງບອກຊືີ່ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ຳນ ທີີ່ຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ  

ກ ູ່ມເປົື້ຳໝຳຍ  ຈົັ່ງບອກກ ູ່ມເປົື້ຳໝຳຍຕົື້ນຕ  ໃນໂຄງກຳນຂອງທູ່ຳນ  

 ວດັຖປຸະສງົ  ຈົັ່ງບອກວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງກຳນທີີ່ສະເໜີ  

ໄລຍະເວລຳຂອງໂຄງກຳນ    ເລີີ່ມຕົື້ນ: ………/………/…………            ສິື້ນສ ດ: ……/……. /…….. 

ຄຳດຄະເນງບົປະມຳນທງັໝດົ  ………………………………….. ກີບ (LAK) 

ຜ ໃ້ຫທ້ນຶຈຳກຫຳຼຍຝູ່ຳຍບ ? 

ໃນກ ລະນ ີ“ແມູ່ນ”: ກຳນປະກອບສູ່ວນທີີ່

ສະເໜຕີ ໍ່ ອງົກຳນ GIZ 

 ບ ໍ່ແມູ່ນ   ແມູ່ນ 

 

……………………………………ກີບ (LAK) 

II. ຄ ຳອະທິບຳຍກູ່ຽວກັບອງົກຳນຍືີ່ນບດົສະເໜີໂຄງກຳນ [ບ ໍ່ເກີນ 1 ໜ້ຳ]   
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍໂດຍຫຍ ໍ້ກູ່ຽວກັບປະຫວັດຄວຳມເປັນມຳ, ຍ ດທະສຳດ ແລະ ວິໄສທັດ/ພຳລະກດິຂອງອົງກຳນຂອງທູ່ຳນ; 

- ຈົັ່ງໃຫບ້ົດສະຫຸຼບໂດຍຫຍ ໍ້ ກູ່ຽວກັບຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ປະສົບກຳນ ໃນກຳນຈດັຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ; 

- ຖ້ຳມີ: ຈົັ່ງໃຫຂ້ ໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບ ອົງກຳນສະໝັກຮູ່ວມ; 
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III. ຄ ຳອະທິບຳຍກູ່ຽວກັບສະພຳບກຳນຂອງໂຄງກຳນ [ບ ໍ່ເກີນ 1 ໜ້ຳ]   
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍເຖິງ ສະຖຳນະກຳນໃນປະຈ ບນັ. ມີຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແລະ ມີບັນຫຳຫຍັງແດູ່ທີີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂໂດຍຜູ່ຳນໂຄງ 

ກຳນທີີ່ສະເໜ ີ (ຖ້ຳເປັນໄປໄດ ້ຈົັ່ງໃຫຂ້ ໍ້ມ ນດ້ຳນສະຖິຕິ/ຂ ໍ້ມ ນຕົວຈງິ);  

- ຈົັ່ງອະທິບຳຍເຖິງຄວຳມກູ່ຽວຂ້ອງກັບບ ລມິະສິດກຳນພັດທະນຳລະດບັຊຳດ, ລະດັບພຳກພືື້ນ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກູ່ຽວ

ຂ້ອງ (ເຊັັ່ນ: SDGs, NSEDP, PSEDP, ແຜນກຳນພັດທະນຳຂອງຂະແໜງກຳນ ຯລຯ); 

- ຖ້ຳມີ: ຈົັ່ງອະທິບຳຍເຖິງສິີ່ງທີີ່ທູ່ຳນໄດ້ປະຕິບດັໃນເມືີ່ອກູ່ອນ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫຳນີື້ ຫືຼ ບັນຫຳຕູ່ຳງໆທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບົດ

ຮຽນທີີ່ທູ່ຳນຖອດຖອນໄດ້ຈຳກສິີ່ງເຫົຼັ່ຳນີື້ ຊຶີ່ງທູ່ຳນຢຳກນ ຳໃຊ ້ໃນປະຈ ບັນນີື້; 

IV. ຄ ຳອະທິບຳຍກູ່ຽວກັບວດັຖຸປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງກຳນ [ບ ໍ່ເກີນ 1 ໜ້ຳ]   
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍເຖິງ ວັດຖຸປະສົງຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄຳດຫັວງວູ່ຳໂຄງກຳນຈະບນັລ ເຖິງ; 
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍເຖງິ ຜົນກຳນຈດັຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ (Outputs) ເພືີ່ອບັນລ ຕຳມວດັຖຸປະສົງ; 
- ກຳນສ້ຳງວັດຖຸປະສົງຕ້ອງແມູ່ນແບບ SMART (ສະເພຳະເຈຳະຈງົ, ສຳມຳດວັດແທກໄດ,້ ມີຄວຳມກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີ

ກອບເວລຳ) 

V. ຄ ຳອະທິບຳຍກູ່ຽວກັບກ ູ່ມເປົື້ຳໝຳຍ [ບ ໍ່ເກີນ 0.5 ໜ້ຳ] 
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍ ແລະ ກ ຳນດົກ ູ່ມເປົື້ຳໝຳຍ ແລະ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ ດທ້ຳຍ. ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້ ຈົັ່ງໃຫຕົ້ວເລກສະຖິຕິ. 

ໂດຍເນັື້ນໜກັໃສູ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແລະ ຂ ໍ້ຈ ຳກັດຂອງພວກເຂົຳ 
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍວູ່ຳ ໂຄງກຳນຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຕ ໍ່ກ ູ່ມເປົື້ຳໝຳຍ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ຄືແນວໃດ    

VI. ຄ ຳອະທິບຳຍກູ່ຽວກັບ ກິດຈະກ ຳຕູ່ຳງໆ [ບ ໍ່ເກີນ 3 ໜ້ຳ] 
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍເຖິງແຕູ່ລະກດິຈະກ ຳຢູ່ຳງລະອຽດ,  

- ເນັື້ນໜກັໃສູ່ພຳລະບົດບຳດຂອງ ແຕູ່ລະຄ ູ່ຮູ່ວມງຳນ (ລວມທັງ ຜ ສ້ະໝັກຮູ່ວມ, ຯລຯ) ໃນກດິຈະກ ຳຕູ່ຳງໆ ກ ຄື ທິດ

ທຳງ/ວິທີກຳນທີີ່ຈະນ ຳໃຊ ້ 

- ຈົັ່ງແນູ່ໃຈວູ່ຳໄດອ້ະທິບຳຍວູ່ຳ ໂຄງກຳນຈະແກ້ໄຂ້ຢູ່ຳງໜ້ອຍ 1 ຫົວຂ ໍ້ກວມເອົຳບັນຫຳປ ິ່ນອ້ອມຂະແໜງກຳນ  (ກຳນ

ສົັ່ງເສີມຄວຳມສະ   ເໝີພຳບຍິງ-ຊຳຍ, ກ ູ່ມຄົນທ ກຍຳກ, ກຳນປົກຄອງ, ສິດທິມະນ ດ, ຊຳວໜ ູ່ມ) 

VII. ຄ ຳອະທິບຳຍກູ່ຽວກັບໂຄງສ້ຳງທິມງຳນ/ກຳນຄ ມ້ຄອງໂຄງກຳນ [ບ ໍ່ເກີນ 1 ໜ້ຳ] 
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍໂດຍຫຍ ໍ້ ກູ່ຽວກັບພະນັກງຳນທີີ່ຕ້ອງກຳນ ເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ, ພຳລະບົດບຳດ ແລະ ຄວຳມຮັບ

ຜິດຊອບຂອງພວກເຂົຳ. ຈະຄ ້ມຄອງບ ລຫິຳນທິມງຳນຄືແນວໃດ?  

- ຖ້ຳມີ (ໃນກ ລະນີມີອົງກຳນສະໝັກຮູ່ວມ): ຈະມີກຳນຈັດແບູ່ງດ້ຳນແຮງງຳນ ຄືແນວໃດ ລະຫູ່ວຳງຄ ູ່ຮູ່ວມຈັດຕັື້ງປະຕິ

ບັດ? ຈະຄ ້ມຄອງບ ລຫິຳນທີມງຳນຄືແນວໃດ?  
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VIII. ກຳນຕິດຕຳມກວດກຳ, ກຳນປະເມີນຜົນ ແລະ ກຳນຮຽນຮ ້ [ບ ໍ່ເກີນ 1 ໜ້ຳ] 
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍວູ່ຳ ອົງກຳນຂອງທູ່ຳນຈະຕິດຕຳມກວດກຳກຳນຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ກຳນດ ຳເນນີໂຄງກຳນ ຄືແນວໃດ  
- ທູ່ຳນຈະເຮັດແນວໃດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວູ່ຳ ຈະຮຽນຮ ້ຈຳກຜົນສ ຳເລັດ/ຄວຳມລົື້ມເຫຼວ? 

IX. ກຳນປະເມີນຄວຳມສູ່ຽງ [ບ ໍ່ເກີນ 1 ໜ້ຳ] 
- ຈົັ່ງນ ຳສະເໜພີຳບລວມ ກູ່ຽວກັບຄວຳມສູ່ຽງ ທີີ່ທູ່ຳນມອງເຫັນໄດ້ຕ ໍ່ກຳນຈດັຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່ຳງມີຜົນສ ຳເລັດ, ຄວຳມສູ່ຽງ 

ເຫົຼັ່ຳນັື້ນຈະເກີດຂຶື້ນໄດ້ຄືແນວໃດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຈະໃຫູ່ຍຂະໜຳດໃດ;  

- ຈົັ່ງອະທິບຳຍເຖິງມຳດຕະກຳນ ກຳນລ ດຜູ່ອນຄວຳມສູ່ຽງທີີ່ທູ່ຳນຈະດ ຳເນີນກຳນ; 

X. ຄວຳມຍືນຍົງ [ບ ໍ່ເກີນ 1 ໜ້ຳ] 
- ຈົັ່ງອະທິບຳຍໂດຍຫຍ ໍ້ວູ່ຳ ໂຄງກຳນຈະສຳມຳດບັນລ ເຖິງຄວຳມຍືນຍົງໄດ້ຄືແນວໃດ ໂດຍຄ ຳນຶງເຖິງຄວຳມຫຍ ້ງຍຳກສັບ

ສົນຂອງມັນ (ລວມທັງ ຂີດຄວຳມສຳມຳດຂອງພະນກັງຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ).  

- ມີມຳດຕະກຳນຫຍັງແດູ່ ທີີ່ໄດ້ກ ຳນດົໄວ້ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວຳມຍືນຍົງ?  
- ອົງກຳນສ ຳລັບໂຄງກຳນນີື້ ແລະ ທູ່ຳນສະເໜວີູ່ຳຈະສ້ຳງ ແລະ ຮັກສຳທັກສະ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດຕູ່ຳງໆ ໃນອົງກຳນຂອງ

ທູ່ຳນໄດ້ຄແືນວໃດ ? 

XI. ບດົຊອ້ນທ້ຳຍ  
1) ຂອບເຂດວຽກງຳນ (Logframe) 

2) ງົບປະມຳນ  (ເບິີ່ງເອກະສຳນ Excel ທີີ່ແຍກຕູ່ຳງຫຳກ) 

3) ແຜນວຽກ 
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 ຂອບເຂດວຽກງຳນ (Logframe) /ກຳນຕິດຕຳມກວດກຳຜົນໄດ້ຮັບ  
 

ວດັຖປຸະສົງ  ຕົວຊີື້ວດັ ຜນົສ ຳເລດັ ແຫຼູ່ງກຳນກວດສອບ    ຂ ໍ້ສັນນິຖຳນ/ຄວຳມສູ່ຽງຕົື້ນຕ  

ຜົນໄດ້ຮັບ (Outcome) 

 

… 

ຕົວຊີື້ວັດຜົນໄດຮັ້ບ: … 

ຂ ໍ້ມ ນເບືື້ອງຕົື້ນ : … 

ເປົື້ຳໝຳຍ: ... 

… ຂ ໍ້ສັນນຖິຳນ: 

.. 

ຄວຳມສູ່ຽງ: 

… 

ຜົນກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ 
(Output) 1 

… 

ຕົວຊີື້ວັດ 1.1: … 

ຂ ໍ້ມ ນເບືື້ອງຕົື້ນ : … 

ເປົື້ຳໝຳຍ:  … 

… ຂ ໍ້ສັນນຖິຳນ: 

… 

ຄວຳມສູ່ຽງ: 

… 

ຕົວຊີື້ວັດ 1.2: … 

ຂ ໍ້ມ ນເບືື້ອງຕົື້ນ : … 

ເປົື້ຳໝຳຍ:  … 

… 

ຜົນກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ 
(Output) 2 

… 

ຕົວຊີື້ວັດ 2.1: … 

ຂ ໍ້ມ ນເບືື້ອງຕົື້ນ : … 

ເປົື້ຳໝຳຍ:  … 

… ຂ ໍ້ສັນນຖິຳນ:  

… 

ຄວຳມສູ່ຽງ: 

… 

ຕົວຊີື້ວັດ 2.2: … … 
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ວດັຖປຸະສົງ  ຕົວຊີື້ວດັ ຜນົສ ຳເລດັ ແຫຼູ່ງກຳນກວດສອບ    ຂ ໍ້ສັນນິຖຳນ/ຄວຳມສູ່ຽງຕົື້ນຕ  

ຂ ໍ້ມ ນເບືື້ອງຕົື້ນ : … 

ເປົື້ຳໝຳຍ:  … 

ບັນດຳກດິຈະກ ຳຕົື້ນຕ   

… 
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 ແບບຟອມແຜນວຽກ  

ກດິຈະກ ຳ 

ໄລຍະເວລຳ ກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ  
(ເຊັັ່ນ: ແຍກເປນັເດອືນ) ຜ ຕ້ົື້ນຕ    ຜ ມ້ສີູ່ວນ  ສະຖຳນະ  ຄ ຳເຫນັ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 

ຜົນສ ຳເລັດ ໃນກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (Output)  ທີີ່ 1 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ຜົນສ ຳເລັດໃນກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (Output) ທີີ່ 2 
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ເອກະສຳນຊອ້ນທ້ຳຍທີ 5

 ຫົວ   
 ໜ່ວຍ

 ຈ ຳ  
ນວນ 

ຫົວ ໜ່ວຍ

 ອັດ  ຕ ຳ  ສ່ ວ ນ /
ຫົ ວ  ໜ່ ວ ຍ       
ລ ຳ  ຄຳ  ເ ປັນ  ເ ງິ ນ  ກີບ

 ຈ ຳ  ນວນ ລວມ
ເປັນ ເງິນ ກີ ບ  

(LAK)

(a) (b) (c)  ລວມ=b*c

ເຊັັ່ນ:  ກຳນ ພິມ ອຸ ປະ ກອນ ກຳນ ສ ື່ ສຳນ
ເຫ ັຼັ້ມ 100        80,000 

    8,000,000 
 ສ ຳ ລັບ ກຳນ ພິມ ໂປ ສະ 

ເຕີ
               -   

ລວມ ຍ່ອຍ ທີ 1  8 ,000,000 

ລວມ ຍ່ອຍ ທີ 2             -   

ລວມ ຍ່ອຍ ທີ 3             -   
8 ,000,000   

ຈ ຳ  ນວນ ເປັນ ເງິນ 
ກີ ບ (LAK) ໝຳຍ ເຫດ

ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 1  1,600,000    (=20%)
ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 2 1,200,000    (=15%)
ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 3 1,200,000    (=15%)
ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 4 1,200,000    (=15%)
ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 6 1,200,000    (=15%)
ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 7 1,200,000    (=15%)

ກຳນ ຈ່ຳຍ ເງິນ     
   ສຸດ ທ້ຳຍ

ຫ ັງຈຳກກຳນຕັຼັ້ງຖິື່ນຖຳນແລ້ວ 400,000       (=5%)

ກອບ ເວ ລຳ  

ເດ ອນ ມັງ ກອນ ປີ 2020
ເດ ອນ ເມ ສຳ  ປີ 2020
ເດ ອນ ກ ໍລະ ກດົ ປີ 2020

ງ ົບ ປະ ມຳນ

 ຊ ື່ ໂຄງກ ຳນ

 ກິດ ຈະ ກ ຳ  ລຳຍ ລະ ອຽດ  ໝຳຍ ເຫດ

ກິດ ຈະ ກ ຳ  1

ກິດ ຈະ ກ ຳ  2

ກິດ ຈະ ກ ຳ  3

ລວມ ທັງ ໝົດ ເປັນ ເງິນ ກີບ (LAK) 

ແຜນ ກຳນ ຈ່ຳຍ ເງິນ

ເດ ອນ ສິງ ຫຳ ປີ 2021

ເດ ອນ ຕຸ ລຳ ປີ  2020
ເດ ອນ ມັງ ກອນ ປີ 2020
ເດ ອນ ເມ ສຳ 2021

 ກຳນ ຈ່ຳຍ ເງິນ 
ລ່ວງ ໜ້ຳ
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 ຫົວ ໜ່ວຍ ຈ ຳ  ນວນ 
ຫົວ  ໜ່ ວຍ

 ອັດ ຕຳ ສ່ວນ /    
ຫົວ ໜ່ວຍ      ລຳ 
ຄຳ ເປັນ ເງິນ ກີ ບ

 ຈ ຳ  ນວນ ລວມ
ເປັນ ເງິນ ກີບ  

(LAK)

(a) (b) (c)  Total=b*c  ຈຳກ  CEGGA           
ເປັນເງິນ ກີ ບ ( LAK)

 ຈຳກ  XX                  
ເປັນ ເງິນ ກີ ບ (LAK)

ເຊັັ່ນ:  ກຳນ ພິມ ອຸ ປະ ກອນ ກຳນ ສ ື່ ສຳນ  ເຫ ັຼັ້ມ 100          80,000       8,000,000   ສ ຳ ລັບ ພິມ ໂປ ສະ ເຕີ                 6,000,000                2,000,000 
                 -   

ລວມ ຍ່ອຍ ທີ 1    8 ,000,000             6,000,000            2,000,000 

ລວມ ຍ່ອຍ ທີ 2              -                         -                        -   

ລວມ ຍ່ອຍ ທີ 3              -                         -                        -   

8 ,000,000     6,000,000          2,000,000          

ຈ ຳ  ນວນ ເປັນ ເງິນ ກີບ 
(LAK)

ໝຳຍ ເຫດ

1,200,000                (=20%)
1,200,000                (=20%)
1,200,000                (=20%)
1,200,000                (=20%)

900,000                   (=15%)
ກຳນ ຈ່ຳຍ ເງິນ        
ສຸດ ທ້ຳຍ 300,000                   (=5%)

 ຖ້ຳໂຄງກຳນມີ  ເງິນທຶນຈຳກຫ ຳຍແຫ ່ງທຶນ,        
ຈົັ່ ງລະບຸກຳນປະກອບສ່ວນ:

ງ ົບ ປະ ມຳນ

 ກຳນ ຈ່ຳຍ ເງິນ  ລ່ວງ ໜ້ຳ

ແຜນ ກຳນ ຈ່ຳຍ ເງິນ

ກອບ ເວ ລຳ

ກິດ ຈະ ກ ຳ  1

ລວມ ທັງ ໝົດ ເປັນ ເງິນ ກີບ (LAK)

ກິດ ຈະ ກ ຳ  2

ກິດ ຈະ ກ ຳ  3

ຊ ື່ ໂຄງ ກຳນ

ກິດ ຈະ ກ ຳ ລຳຍ ລະ ອຽດ  ໝຳຍ ເຫດ

ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 1 
ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 2

ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 5

ຫ ັງຈຳກກຳນຕັຼັ້ງຖິື່ນຖຳນແລ້ວ

ເດ ອນ ກນັ ຍຳ ປີ 2018
ເດ ອນ ທັນ ວຳ ປີ 2018

ເດ ອນ ກນັ ຍຳ ປີ  2019

ເດ ອນ ມັງ ກອນ ປີ  2020

ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 3
ລ່ວງ ໜ້ຳ ຄັຼັ້ງ ທີ 4

ເດ ອນ ມີ ນຳ ປີ 2019
ເດ ອນ ມີ ຖຸ ນຳ ປີ  2019
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ເອກະສຳນຊອ້ນທ້ຳຍທີີ່ 6: ໜ້ຳວຽກຂອງກອງປະຊມຸທົບທວນດ້ຳນວຊິຳກຳນ   
 

ສະພຳບລວມ 
 

 

ແຜນງຳນ ກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະຊຳຊົນຕ ໍ່ວຽກງຳນກຳນປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະ ກຳນສ້ຳງລດັທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝຳຍ 
(CEGGA) ຈະມອບເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫືຼອລ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍໃຫ້ແກູ່ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມຂອງລຳວ (CSOs) ເພືີ່ອປະຕິບັດໂຄງ 

ກຳນພັດທະນຳດ້ວຍໄລຍະເວລຳສ ງເຖິງ 1 ປີເຄິີ່ງ ແລະ ມີມ ນຄູ່ຳປະມຳນ 10,000-30,000 ຢ ໂຣ (EUR). 

ຈະໄດ້ສະໜອງເງນິທຶນຊູ່ວຍເຫືຼອລ້ຳ ໃຫ້ໃນ 5 ຂົງເຂດຫົວຂ ໍ້ ດັັ່ງນີື້: 

- ກະສິກ ຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຊົນນະບົດ 

- ກຳນສຶກສຳ 

- ຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

- ສຳທຳລະນະສ ກ ແລະ ໂພຊະນຳກຳນ 

- ກຳນປ ກຈດິສ ຳນຶກດ້ຳນກດົໝຳຍ/ກຳນສະໜບັສະໜ ນຜ ້ຖືກເຄຳະຮ້ຳຍຈຳກຄວຳມຮ ນແຮງ ແລະ ກຳນຄ້ຳມະນ ດໃນ
ທ ກຮ ບແບບ   

ຫົວຂ ໍ້ປ ິ່ນອ້ອມຂະແໜງກຳນ ແມູ່ນກຳນສົັ່ງເສີມຄວຳມສະເໝີພຳບຍິງ-ຊຳຍ, ກ ູ່ມຄົນທ ກຍຳກ, ກຳນປົກຄອງທີີ່ດີ, ສິດທິມະນ ດ

, ຊຳວໜ ູ່ມ) 

ອົງກຳນເປົື້ຳໝຳຍຈະໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜ ນ ກຳນເສີມສ້ຳງຂີດຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນກະກຽມບົດສະເໜໂີຄງກຳນແບບສະ
ບັບສົມບ ນ. 

ຈະໄດ້ສ້ຳງຕັື້ງກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນ ເພືີ່ອລວບລວມເອົຳຄວຳມຊູ່ຽວຊຳນໃນຂະແໜງກຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ໃນກຳນ
ທົບທວນແບບລົງເລິກ ກູ່ຽວກັບແນວຄວຳມຄິດ ແລະ ບົດສະເໜໂີຄງກຳນ ແລະ ເພືີ່ອດ ຳເນນີກຳນປະເມີນຜົນດ້ຳນວິຊຳກຳນ
ຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມ. ຄະນະກ ຳມະກຳນຄດັເລືອກ (ເບິີ່ງຂ້ຳງເທິງ) ຈະພິຈຳລະນຳ ຜົນໄດ້ຮັບຈຳກກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນ
ວິຊຳກຳນ ໃນເວລຳຕັດສິນໃຈຄັດຈ້ອນ (shortlisting) ແລະ ມອບໝຳຍກຳນຕັດສິນໃຈ. 

 
 

 ໜຳ້ທີີ່ຂອງກອງປະຊມຸທບົທວນດຳ້ນວຊິຳກຳນ 
 

ກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນ ຄວນປະຕິບດັໜ້ຳທີີ່ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

- ທົບທວນແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນ/ບົດສະເໜໂີຄງກຳນແບບຄົບຖ້ວນສົມບ ນ ຕຳມທັດສະນະຂອງວິຊຳກຳນ; 

- ດ ຳເນນີກຳນປະເມີນຜົນດ້ຳນວິຊຳກຳນຕຳມເງືີ່ອນໄຂຕູ່ຳງໆທີີ່ໄດ້ກ ຳນດົໄວ້, ເພືີ່ອໃຫຄ້ະນະກ ຳມະກຳນຄັດເລືອກ 

ພິຈຳລະນຳ; 

- ສ້ຳງຂ ໍ້ສະເໜີແນະ ເພືີ່ອປັບປ ງແນວຄວຳມຄິດ, ເພືີ່ອແບູ່ງປັນກັບຈັດຕັື້ງສັງຄົມ (CSOs);  

 ກຳນປະກອບເປນັກອງປະຊມຸທບົທວນດຳ້ນວຊິຳກຳນ    
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ກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນຈະປະກອບດ້ວຍຜ ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມ ໃນ 2 ປະເພດ.  

 ຜ ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມທົັ່ວໄປ, ຊຶີ່ງແມູ່ນຜ ້ມີສູ່ວນຮູ່ວມຕົື້ນຕ ຂອງໂຄງກຳນ CEGGA ແລະ ຈະເປັນສູ່ວນໜຶີ່ງຂອງທ ກກອງ

ປະຊຸມທົບທວນ ໃນຂອບເຂດຫົວຂ ໍ້ທັງໝົດ; 

 ຜ ້ຊູ່ຽວຊຳນຕຳມຫົວຂ ໍ້, ຊຶີ່ງແມູ່ນຜ ້ທີີ່ຈະເຂົື້ຳຮູ່ວມໂດຍອີງໃສູ່ຄວຳມຮ ້ໃນຂະແໜງກຳນຂອງຕົນ ແລະ ພຽງແຕູ່ເຂົື້ຳ
ຮູ່ວມກອງປະຊຸມທົບທວນສະເພຳະທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດຄວຳມຊູ່ຽວຊຳນຂອງຕົນເທົັ່ຳນັື້ນ 

ຈົັ່ງເບິີ່ງຕຳຕະລຳງຂ້ຳງລ ູ່ມນີື້: 

ຜ ເ້ຂົື້ຳຮູ່ວມ 
ທົັ່ວໄປ 

ທ ກຂົງເຂດ  

- GIZ 
- ກົມພັດທະນຳບ ລິຫຳນລດັ ຫລື ກມົ

ແຜນກຳນ ແລະ ກຳນຮູ່ວມມື, 
ກະຊວງພຳຍໃນ 

2 ຄົນ 

2 ຄົນ 

ຜ ເ້ຂົື້ຳຮູ່ວມ 
ຕຳມແຕູ່ລະ
ຂົງເຂດຫົວຂ ໍ້ 

ກະສິກ ຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຊົນນະບດົ 

- ຜ ປ້ະສຳນງຳນອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມ 
(CSO) ຂອງກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ 
ປູ່ຳໄມ້  

- ນັກຊູ່ຽວຊຳນທີີ່ອົງກຳນ GIZ ລະດົມ
ໃຫ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມ  

1 ຄົນ 

2 ຄົນ 

ກຳນສຶກສຳ 

- ຜ ປ້ະສຳນງຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ (CSO) 
ຂອງກະຊວງສຶກສຳ  

- ນັກຊູ່ຽວຊຳນທີີ່ອົງກຳນ GIZ ລະດົມ
ໃຫ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມ 

1 ຄົນ 

2 ຄົນ 

ຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

- ຜ ປ້ະສຳນງຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ (CSO) 
ຂອງກະຊວງຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະ
ຊຳດ ແລະສິງແວດລ້ວມ  

- ນັກຊູ່ຽວຊຳນທີີ່ອົງກຳນ GIZ ລະດົມ
ໃຫ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມ 

1 ຄົນ 

2 ຄົນ 

ສຳທຳລະນະສ ກ ແລະ ໂພຊະນຳກຳນ 

- ຜ ປ້ະສຳນງຳນ ຈດັຕັື້ງສັງຄົມ (CSO) 
ຂອງກະຊວງສຳທຳ 

- ນັກຊູ່ຽວຊຳນທີີ່ອົງກຳນ GIZ ລະດົມ
ໃຫ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມ 

1 ຄົນ 

2 ຄົນ 

ກຳນປ ກຈດິສ ຳນຶກດ້ຳນກົດໝຳຍ/ກຳນສະໜັບສະ
ໜ ນຜ ້ຖືກເຄຳະຮ້ຳຍຈຳກຄວຳມຮ ນແຮງ ແລະ ກຳນ
ຄ້ຳມະນ ດໃນທ ກຮ ບແບບ   

- ຜ ປ້ະສຳນງຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ (CSO) 
ຂອງກະຊວງຍ ດຕິທ ຳ  

- ນັກຊູ່ຽວຊຳນທີີ່ອົງກຳນ GIZ ລະດົມ
ໃຫ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມ  

1 ຄົນ 

2 ຄົນ 

 

ບັນດຳສະມຳຊິກທີີ່ຕຳງໜ້ຳສະຖຳບັນຈະໄດບ້ຮັບມອບໝຳຍຈຳກສະຖຳບັນຂອງຕົນ. ນັກຊູ່ຽວຊຳນສູ່ວນບ ກຄນົຈະໄດ້ຮັບກຳນ
ລະດົມໃຫເ້ຂົື້ຳຮູ່ວມ ໂດຍອີງໃສູ່ຄວຳມຊູ່ຽວຊຳນດ້ຳນວິຊຳກຳນຂອງພວກເຂົຳ. ອົງປະກອບຂອງກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວ ິ

ຊຳກຳນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວຳມດ ນດູ່ຽງ ດ້ຳນເພດຍິງ-ຊຳຍ ເທົັ່ຳທີີ່ເປັນໄປໄດ້.  
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 ກຳນຊູ່ວຍເຫຼອືກອງປະຊມຸ   
 

ພະນັກງຳນທີີ່ໄດຮັ້ບມອບໝຳຍຈຳກ ກົມພັດທະນຳບ ລິຫຳນລັດ, ກະຊວງພຳຍໃນ (MoHA/DPAD) ແລະ GIZ ຈະເຮັດໜ້ຳ

ທີີ່ເປັນເລຂຳນ ກຳນຂອງກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນ ແລະ ຊູ່ວຍຈັດເວລຳກອງປະຊຸມ, ແຈກຢຳຍເອກະສຳນ ແລະ ເກັບ
ຮັກສຳບົດບັນທຶກຕູ່ຳງໆ.  
 
 

 ຄວຳມຄຳດຫວງັຕ ໍ່ຜ ເ້ຂົື້ຳຮູ່ວມໃນກອງປະຊມຸທບົທວນດຳ້ນວຊິຳກຳນ 

ຄວຳມສຳມຳດທີີ່ຕ້ອງກຳນ: 

- ມີຄວຳມສົນໃຈໂດຍລວມ ເພືີ່ອສົັ່ງເສີມກຳນພັດທະນຳສັງຄົມ ແລະ ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລຳວ; 

- ມີຄວຳມຮ ້ ແລະ ຄວຳມຊູ່ຽວຊຳນ ໃນຫົວຂ ໍ້ ຫືຼ ໃນຂະແໜງກຳນເປນັຢູ່ຳງດີ; 

- ມຄີວຳມມ ູ່ງໝັື້ນເພືີ່ອປະຕິບດັຕຳມມຳດຕະຖຳນສ ງສ ດຂອງຄວຳມສັດຊືີ່;  

  ວຽກສູ່ວນບ ກຄນົ: 

 ກະກຽມເພືີ່ອເຂົື້ຳຮູ່ວມກອງປະຊຸມໂດຍອູ່ຳນທ ກເອກະສຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງທີີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ ້(ລວມທັງ ບດົສະເໜີ

ໂຄງກຳນ, ຂ ໍ້ແນະນ ຳຕູ່ຳງໆ, ຯລຯ); 

 ເຂົື້ຳຮູ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ຳງຫ້ຳວຫັນ, ແລກປູ່ຽນທັດສະນະຕ ໍ່ແຕູ່ລະບດົສະເໜີໂຄງກຳນ; 

 ປະກອບສູ່ວນເຂົື້ຳໃນກຳນເຮັດເປັນເອກະສຳນ ຜົນໄດ້ຮັບຈຳກກຳນປະເມີນດ້ຳນວິຊຳກຳນ; 

 ປະກອບສູ່ວນເຂົື້ຳໃນກຳນເຮັດເປັນເອກະສຳນບນັດຳຂ ໍ້ສະໜແີນະດຳ້ນວິຊຳກຳນເພີີ່ມເຕີມ (ຖ້ຳມີ);  

 

ຄວຳມຕ້ອງກຳນເວລຳທີີ່ໄດ້ຄຳດຄະເນໄວ ້ຕ ໍ່ສະມຳຊິກແຕູ່ລະຄົນ ແມູ່ນ 3-4 ມືື້ເຮັດວຽກ. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ຂັື້ນຕອນກຳນເຮດັວຽກ   
 

ຕຳຕະລຳງເວລຳກຳນປະຊມຸ 

GIZ ແລະ  ກົມພັດທະນຳບ ລິຫຳນລັດ ຫລື ກົມແຜນກຳນ ແລະ ກຳນຮູ່ວມມື, ກະຊວງພຳຍໃນ 

(MoHA/DPAD) ມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນກຳນຈັດກອງປະຊມຸທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນ. ກ ຳນດົເວລຳປະຊຸມທີີ່ໄດ້ກ ຳນດົ
ໄວເ້ບືື້ອງຕົື້ນ ແມູ່ນສະແດງໃຫເ້ຫັນດັັ່ງລ ູ່ມນີື້ (ອັນນີື້ອຳດຈະມີກຳນປູ່ຽນແປງ).    

 

ວນັເວລຳ  ກອງປະຊມຸ  
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ເດືອນສິງຫຳ ປີ 2019 (ອຳດຈະ

ມີກຳນປູ່ຽນແປງ) 
ກອງປະຊຸມແນະນ ຳສະເໜ/ີຊີື້ແຈງ (ທ ຳຄວຳມຄ ້ນເຄີຍກັບຂັື້ນຕອນ) 

ເດືອນກັນຍຳ ປີ 2019 (ອຳດຈະ

ມີກຳນປູ່ຽນແປງ) 
ກອງປະຊຸມຄັື້ງທີີ່ 1 (ເພືີ່ອທົບທວນແນວຄວຳມຄິດເບືື້ອງຕົື້ນຂອງໂຄງກຳນ) 

ເດືອນທັນວຳ ປີ 2019 (ອຳດມີ

ກຳນປູ່ຽນແປງ) 
ກອງປະຊຸມຄັື້ງທີີ່ 2 (ເພືີ່ອທົບທວນບດົສະເໜໂີຄງກຳນແບບຄົບຖ້ວນສົມບ ນ) 

Q1 - Q2/2020 ກອງປະຊຸມ ສ ຳລັບ ເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫືຼອລ້ຳ ຮອບທີີ່ 2 (ອຳດມີກຳນປູ່ຽນແປງ) 
 

ໝຳຍເຫດ: GIZ ແລະ ກົມພັດທະນຳບ ລິຫຳນລດັ, ກະຊວງພຳຍໃນ (MoHA/DPAD) ຈະໄດ້ຈັດຫຳເວລຳໄວລູ້່ວງໜ້ຳເປນັ

ຢູ່ຳງດີ ສ ຳລບັກອງປະຊມຸຕູ່ຳງໆ. ໃນກ ລະນີທີີ່ຜ ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມບ ໍ່ສຳມຳດເຂົື້ຳຮູ່ວມໄດ້ໝົດທ ກຄນົຕຳມວນັເວລຳທີີ່ໄດ້ກ ຳນດົໄວ,້ ກອງ

ປະຊຸມກ ຍງັຈະດ ຳເນນີຕ ໍ່ໄປ. 
ກຳນສະໜອງເອກະສຳນຕູ່ຳງໆ 
ຈະສະໜອງເອກະສຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງທັງໝດົໃຫ້ຜ ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມກູ່ອນໜ້ຳກອງປະຊຸມຢູ່ຳງໜ້ອຍ 1 ອຳທິດ ເພືີ່ອໃຫອູ້່ຳນກູ່ອນ. GIZ 

ແລະ ກົມພັດທະນຳບ ລິຫຳນລັດ, ກະຊວງພຳຍໃນ (MoHA/DPAD) ຈະສົັ່ງເອກະສຳນໃຫ.້ 
 

ກຳນດ ຳເນນີກອງປະຊມຸ 
ກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນຈະດ ຳເນນີເປັນ 2 ຂັື້ນຕອນ: 1) ຜ ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມແຕູ່ລະຄົນ ທົບທວນກຳນກະກຽມ  ແລະ 
ກຳນໃຫຄ້ະແນນດ້ຳນວິຊຳກຳນຕ ໍ່ແນວຄວຳມຄິດຂອງໂຄງກຳນ/ບດົສະເໜໂີຄງກຳນແບບຄົບຖ້ວນສົມບ ນ ກູ່ອນໜ້ຳກອງ
ປະຊຸມ ແລະ 2) ສົນທະນຳ ແລະ ສັງລວມສະຖຳນະກຳນໃນກອງປະຊຸມ. 

GIZ ແລະ MoHA/DPAD ຈະເປັນຜ ອ້ ຳນວຍຄວຳມສະດວກຮູ່ວມກນັໃນກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນ. ຜ ້ອ ຳນວຍ
ຄວຳມສະດວກຈະຮັບປະກັນວູ່ຳ ໄດ້ສະຫຸຼບຜົນໄດ້ຮັບຈຳກກອງປະຊມຸ ດ້ວຍກຳນລວມຄະແນນດ້ຳນວິຊຳກຳນ ແລະ ສັງລວມ 
ຄ ຳເຫັນ ແລະ ຄ ຳສະເໜີແນະຕູ່ຳງໆ. 

ອຳດຈະຈດັກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນ ເປັນພຳສຳອັງກິດ ຫືຼ ພຳສຳລຳວ. ທ ກເອກະສຳນເພືີ່ອທົບທວນ ຈະມີເປັນທັງ 
2 ພຳສຳ. 

ຄວນເຮັດເປັນເອກະສຳນທ ກຂັື້ນຕອນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບກອງປະຊຸມ ລວມທັງ ຜົນໄດ້ຮັບຈຳກກຳນປະເມີນຜົນ ແລະ ຄ ຳສະເໜີ
ແນະຕູ່ຳງໆ. ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນຂອງ ກົມພັດທະນຳບ ລິຫຳນລດັ, ກະຊວງພຳຍໃນ (MoHA/DPAD) ແລະ GIZ ຈະ
ຊູ່ວຍເຫືຼອຕຳມໜ້ຳທີີ່ເລຂຳນ ກຳນຂອງພວກເຂົຳ. 
 
 

 ຂ ໍ້ຂດັແຍງ້ດຳ້ນຜນົປະໂຫຍດ  ແລະ ກຳນຮກັສຳຄວຳມລບັ 
 

 

 ຄຳດວູ່ຳຜ ້ເຂົື້ຳຮູ່ວມກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນຈະ: 

 ປະກຳດໃຫຮ້ ້ ທ ກຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງດ້ຳນຜົນປະໂຫຍດ (ເຊັັ່ນ: ຍ້ອນມີສຳຍພົວພັນແບບສູ່ວນບ ກຄົນທີີ່ໃກ້ຊດິກັບສະມຳ 
ຊິກຂອງອົງກຳນທີີ່ສະໝັກຂ ເງິນທຶນ) ແລະ ອຳດຈະຖອນຕົວອອກຈຳກກຳນຕັດສິນໃຈກູ່ຽວກັບກ ລະນດີັັ່ງກູ່ຳວ; 
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 ຮັກສຳເປັນຄວຳມລັບ ທ ກເອກະສຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຂັື້ນຕອນ ເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫືຼອລ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ເຊັັ່ນ: ບ ໍ່ແບູ່ງ

ປັນກັບຄນົອືີ່ນ ພຳຍນອກຄະນະກ ຳມະກຳນ; 

 ເກັບມ້ຽນທ ກເນືື້ອໃນຂອງກຳນສົນທະນຳພຳຍໃນຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນຄັດເລືອກ, ສູ່ວນກຳນສືີ່ສຳນກັບພຳຍ

ນອກແມູ່ນອົງກຳນ GIZ ຈະເປັນຜ ້ດ ຳເນີນກຳນ ຍ້ອນວູ່ຳເປັນອົງກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ;  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ເອກະສຳນຊອ້ນທ້ຳຍທີີ່ 7: ໜ້ຳວຽກຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນຄັດເລືອກ   
 

 ສະພຳບລວມ 
 

 
ແຜນງຳນ ກຳນມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງປະຊຳຊົນຕ ໍ່ວຽກງຳນກຳນປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະ ກຳນສ້ຳງລດັທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝຳຍ 
(CEGGA) ຈະມອບເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫືຼອລ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍໃຫ້ແກູ່ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມຂອງລຳວ (CSOs) ເພືີ່ອປະຕິບັດໂຄງ 

ກຳນພັດທະນຳດ້ວຍໄລຍະເວລຳສ ງເຖິງ 1 ປີເຄິີ່ງ ແລະ ມີມ ນຄູ່ຳປະມຳນ 10,000-30,000 ຢ ໂຣ (EUR). 

ຈະໄດ້ສະໜອງ ເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫືຼອລ້ຳ ໃຫ້ໃນ 5 ຂົງເຂດຫົວຂ ໍ້ ດັັ່ງນີື້: 

- ກະສິກ ຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຊົນນະບົດ 
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- ກຳນສຶກສຳ 

- ຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

- ສຳທຳລະນະສ ກ ແລະ ໂພຊະນຳກຳນ 

- ກຳນປ ກຈິດສ ຳນຶກດ້ຳນກດົໝຳຍ/ກຳນສະໜບັສະໜ ນຜ ້ຖືກເຄຳະຮ້ຳຍຈຳກຄວຳມຮ ນແຮງ ແລະ ກຳນຄ້ຳມະນ ດໃນທ ກ
ຮ ບແບບ   

ຫົວຂ ໍ້ປ ິ່ນອ້ອມຂະແໜງກຳນ ແມູ່ນກຳນສົັ່ງເສີມຄວຳມສະເໝີພຳບຍິງ-ຊຳຍ, ກ ູ່ມຄົນທ ກຍຳກ, ກຳນປົກຄອງທີີ່ດິ, ສິດທິມະນ ດ

, ຊຳວໜ ູ່ມ) 

ອົງກຳນເປົື້ຳໝຳຍຈະໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜ ນ ກຳນເສີມສ້ຳງຂີດຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງກຳນແບບຄົບ
ຖ້ວນສົມບ ນ. 

ຈະໄດ້ສ້ຳງຕັື້ງຄະນະກ ຳມະກຳນຄດັເລືອກແບບອ ທິດຕົນ ເພືີ່ອຮັບປະກນັຄວຳມສັດຊືີ່  ແລະ ຄວຳມຍ ຕິທ ຳຂອງຂັື້ນຕອນ ກຳນ
ຮັບເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫືຼອລ້ຳ. ຈະປະກອບດ້ວຍກອງປະຊຸມທົບທວນດຳ້ນວິຊຳກຳນ (ເບິີ່ງຂ້ຳງລ ູ່ມນີື້). 
 
 

 ໜຳ້ທີີ່ຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນຄດັເລອືກ   
 

 

ຄະນະກ ຳມະກຳນຄດັເລືອກ ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້ຳທີີ່ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

- ຕັດສິນໃຈໃນກຳນຄັດຈ້ອນ (shortlisting) ແນວຄວຳມຄິດໂຄງກຳນ/ກຳນມອບໝຳຍບົດສະເໜໂີຄງກຳນແບບສະ

ບັບສົມບ ນ, ໂດຍອີງຕຳມຜົນໄດ້ຮັບຈຳກກຳນປະເມີນຜົນດ້ຳນວິຊຳກຳນ ໂດຍອີງຕຳມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກ ຳນດົໄວ;້ 

- ອະນ ຍຳດໃຫມີ້ຄ ຳເຫັນ (feedback) ກູ່ຽວກັບກຳນຕັດສິນໃຈເລອືກເອົຳ ອົງກຳນຈດັຕັື້ງສັງຄົມ (CSOs), ລວມທັງ 

ຄ ຳແນະນ ຳດ້ຳນວຊິຳກຳນ ເພືີ່ອສືບຕ ໍ່ປັບປ ງແນວຄວຳມຄິດໃນຕ ໍ່ໜ້ຳ (ຖ້ຳມີ); 

- ຈດັກຳນກັບຄ ຳຮ້ອງຂ  ເພືີ່ອໃຫຄ້ວຳມກະຈູ່ຳງແຈ້ງເພີີ່ມເຕີມ ຫືຼ ຈດັກຳນກັບຄ ຳຕ ຳນ ິ(ຖ້ຳມີ); 

 

 ກຳນປະກອບເປນັຄະນະກ ຳມະກຳນຄດັເລອືກ   
 

 

ຄະນະກ ຳມະກຳນຄດັເລືອກຈະປະກອບດ້ວຍບັນດຳສະມຳຊິກ 2 ປະເພດດັັ່ງນີື້:  

- ສະມຳຊິກທົັ່ວໄປ, ຊຶີ່ງແມູ່ນຜ ້ທີີ່ມີຄວຳມຮ ້ໂດຍລວມກູ່ຽວກັບອົງກຳນຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ແລະ ຜ ມີ້ສູ່ວນສ ຳຄັນຂອງໂຄງ 

ກຳນ CEGGA, ຊຶີ່ງຈະເປັນສູ່ວນໜຶີ່ງຂອງທ ກກອງປະຊຸມທົບທວນບດົສະເໜໂີຄງກຳນທັງໝດົ; 

- ຜ ້ສັງເກດກຳນ, ຊຶີ່ງແມູ່ນຜ ້ທີີ່ອຳດຈະເຂົື້ຳຮູ່ວມໂດຍອີງຕຳມຄວຳມສົນໃຈຂອງຕົນ ແລະ ເປັນຊັບພະຍຳກອນບ ກຄນົ   

ຈົັ່ງເບິີ່ງຕຳຕະລຳງຂ້ຳງລ ູ່ມນີື້:     
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ບັນດຳສະມຳຊິກຈຳກຄ ູ່ຮູ່ວມງຳນ
ຂອງ  CEGGA  

- GIZ  

- ກົມພັດທະນຳບ ລິຫຳນລດັ, ກະຊວງພຳຍໃນ 

- ກົມແຜນກຳນ ແລະ ກຳນຮູ່ວມມື, ກະຊວງພຳຍ
ໃນ 

- ຜ ູ່ຕຳງໜ້ຳຜ ູ່ໃຫທື້ນຂອງໂຄງກຳນ CEGGA. 

1 ຄົນ 

1 ຄົນ 

1 ຄົນ 

1 ຄົນ 

ຜ ູ່ສັງເກດກຳນຈຳກສະຖຳບັນອືີ່ນໆ   
- ກົມແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທືນ 
- ກະຊວງກຳນຕູ່ຳງປະເທດ 
- ກະຊວງກຳນເງິນ 

1 ຄົນ 

1 ຄົນ 

1 ຄົນ 
 

ບັນດຳສະມຳຊິກຈະໄດຮັ້ບມອບໝຳຍຈຳກສະຖຳບັນຂອງຕົນ. ອົງປະກອບຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນຄດັເລືອກ ຄວນຮັບປະກັນວູ່ຳ 
ມີຄວຳມດ ນດູ່ຽງ ດ້ຳນເພດຍິງ-ຊຳຍ ເທົັ່ຳທີີ່ເປັນໄປໄດ້.   

 
 

 ຄວຳມຄຳດຫວງັຕ ໍ່ຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຳນຄດັເລອືກ     
 

 

ວຽກງຳນສູ່ວນບ ກຄນົ: 

 ກຽມພ້ອມເຂົື້ຳຮູ່ວມກອງປະຊຸມໂດຍອູ່ຳນເອກະສຳນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທີີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ (ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນບດົ

ສະຫຸຼບຈຳກກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ຳນວິຊຳກຳນ); 

 ເຂົື້ຳຮູ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ຳງຫ້ຳວຫັນ, ແລກປູ່ຽນທັດສະນະກູ່ຽວກັບປະເດັນທີີ່ເປັນຄວຳມກັງວນົທົັ່ວໄປ; 

 ປະກອບສູ່ວນເຂົື້ຳໃນກຳນເຮັດເປັນເອກະສຳນຂອງກຳນຕັດສິນໃຈຄດັເລືອກ; 

 ປະກອບສູ່ວນເຂົື້ຳໃນກຳນຕອບຄ ຳຖຳມ ເພືີ່ອອະທິບຳຍໂດຍຄວຳມຕ້ອງກຳນເວລຳທີີ່ໄດ້ຄຳດຄະເນໄວ ້ຕ ໍ່ສະມຳຊິກ

ແຕູ່ລະຄົນ ແມູ່ນ 1-2 ມືື້ເຮັດວຽກ.  


