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ພາກ ສະ ເໜີ
ຫຼງັຈາກການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍ ແນະນໍາ ກ່ຽ ວກັບ ການ ສະໜອງ ລົດ ເຂັນ ແບບ ໃຊ້ ມື ໃນ ສະຖານ ທ່ີ ທ່ີ ມີ 
ຊັບພະຍາກອນ ຈໍາກັດ(1)ໃນປີ2008,ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຊດຸຝກຶອບົຮມົທາໍອິດພາຍໃນຂອບເຂດ
ຂອງບັນດາຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ (WSTP)ໃນປີ2012:ຊຸດ   ຝຶກ ອົບຮົມ 
ການບໍລິການ ລົດ ເຂັນ – ລະດັບ ພ້ືນຖານ (WSTPb)(2)ນີ້ຕາມມາດວ້ຍການເຜີຍແຜ່ໃນປີ2013
ຂອງຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍ ລິ ການ ລົດ ເຂັນ – ລະດັບ ປານ ກາງ (WSTPi)(3).ອງົການອະນາໄມ
ໂລກ(WHO)ໂດຍຮວ່ມມືກັບອງົການພັດທະນາລະຫວາ່ງປະເທດຂອງສະຫະລັດ(USAID)ໄດ້
ພັດທະນາສວ່ນທີສາມຂອງຊດຸເອກະສານWSTPເຊິງ່ປະກອບມີສອງຊດຸຍ່ອຍດັງ່ນີ:້ຊຸດ  ຝຶກ 
ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ ສໍາລັບ ຜູ້ ຈັດການ (WSTPm)ແລະຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ 
ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ ສໍາລັບ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ (WSTPs).ສວ່ນທີສາມຂອງWHOWSTPນີ້
ຖກືອອກແບບມາເພ່ືອສະໜັບສະໜນູບນັດາຜູ້ຈດັການໃຫ້ສາມາດສະໜັບສະໜນູການສະໜອງລົດ
ເຂນັໄດ້ຢາ່ງເໝາະສມົ;ແລະຊວ່ຍສາ້ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງແລະສົງ່ເສມີການມີ
ສວ່ນຮວ່ມຂອງເຂາົເຈົາ້ໃນການສາ້ງການສະໜອງລົດເຂນັຢາ່ງເໝາະສມົໃນປະເທດ/ພາກພ້ືນ
ຂອງເຂາົເຈົາ້.

ລົດເຂນັແມນ່ໜຶງ່ໃນອປຸະກອນຊວ່ຍທີ່ມັກໃຊ້ຫາຼຍທີ່ສຸດເພ່ືອໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ.້ສາໍລັບ
ຄົທີ່ມີຄວາມລາໍບາກໃນການຍາ່ງຫຼືເຄື່ອນໄຫວໄປມາ,ລົດເຂນັແມນ່ເຄື່ອງມືສາໍຄນັສາໍລັບການ
ເຄື່ອນໄຫວໄປມາ,ອາໍນາດ,ກຽດສັກສີແລະຄວາມເປນັຢູ່ທີ່ດີໂດຍລວມຂອງເຂາົເຈົາ້.ການເຄື່ອນ
ໄຫວໄປມາໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັສາມາດເພ່ິງພາຕນົເອງໄດ້ແລະເຂົາ້ເຖງິການດູແລເບິງ່
ແຍງສຸຂະພາບ,ການສຶກສາ,ວຽກເຮດັແລະການຈາ້ງງານ,ນອກນັນ້ຍງັຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ
ໄດເ້ຂົາ້ຮວ່ມໃນບນັດາກິດຈະກາໍທາງສັງຄມົແລະວັດທະນະທາໍນາໍອກີ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ອງົການ
WHOຄາດຄະເນວາ່ຜູ້ຄນົຫາຼຍກວາ່70ລາ້ນຄນົຈາໍເປນັຕອ້ງມີລົດເຂນັແລະມີພຽງແຕ່5–15%
ເທົາ່ນັນ້ທີມ່ີລົດເຂນັ.ນອກນັນ້,ໂອກາດການຝກຶອບົຮມົສາໍລັບບກຸຄະລາກອນເພ່ືອສາ້ງຄວາມຮູ້
ແລະທກັສະທີ່ຈາໍເປນັເພ່ືອໃຫ້ການບລໍກິານລົດເຂນັແມນ່ຍງັມຈີາໍກັດຫາຼຍ.

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ຖກືລບຸໄວ້ໃນສນົທສິນັຍາຂອງອງົການສະຫະປະຊາ
ຊາດວາ່ດວ້ຍສິດທິຄນົພິການ(CRPD)(4),ເຊິງ່ສົງ່ເສມີໃຫ້ມີ“ມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິຜນົເພື່ອ
ຮບັປະກນັໃຫມ້ີການເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ດວ້ຍຕນົເອງໂດຍມີການເພ່ິງຕນົເອງຫາຼຍທີ່ສຸດເທົາ່ທີ່ຈະ
ເປນັໄປໄດ້ສາໍລັບຄນົພິການ”.ເພ່ືອຮບັປະກນັການເຄື່ອນໄຫວໄປມາດວ້ຍຕນົເອງຢາ່ງມີປະສິດທິຜນົ,
ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຈາໍເປນັຕ້ອງມີລົດເຂນັທີ່ປະກອບຢາ່ງຖກືຕອ້ງແລະຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການສະ
ເພາະຂອງເຂາົເຈົາ້,ໂດຍສະເພາະວຖິີຊວີິດແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂາົເຈົາ້.ນີ້ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີ
ວທິີການທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະບກຸຄນົ.

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ວທິີທີ່ມີປະສິດທິຜນົໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະບຸກຄນົຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັແມນ່ການ
ສະໜອງລົດເຂນັຜາ່ນລະບົບສະໜອງລົດເຂນັທີ່ມີການຈດັຕັງ້ເປນັຢາ່ງດີທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຄາດ
ຫວງັຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ,ເຄາົລົບກຽດສັກສີຂອງເຂາົເຈົາ້ແລະນາໍສົງ່ໃຫ້ໂດຍບກຸຄະລາກອນທີ່ຜາ່ນການຝກຶ
ອບົຮມົມາເປນັຢາ່ງດ.ີ

ຜູ້ ຝຶກ ອົບຮົມ ເ ປ້ົາໝາຍ
ຊດຸຝກຶອບົຮມົນີ້ແມນ່ສາໍລັບບກຸຄະລາກອນທກຸຄົທີ່ຮບັຜິດຊອບການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ,ການຄຸມ້ຄອງແລະ
ການປະເມນີການບລໍກິານຟືນ້ຟູສຸຂະພາບເຊິງ່ລວມທງັການບລໍກິານລົດເຂນັຫຼືການສະໜອງລົດເຂນັ.

ບໍ່ຈາໍເປັຕ້ອງມີປະສົບກາຜ່ານມາໃນການຄຸມ້ຄອງການບລໍກິານລົດເຂນັ;ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ໂຮງບາໍລງຸສ້ອມ
ແປງໄດ້ຖກືອອກແບບມາໂດຍສມົມຸດວາ່ຜູ້ເຂົາ້ຮວ່ມຈະເລີ່ມໂຮງບາໍລງຸສ້ອມແປງດວ້ຍທກັສະການຄຸມ້ຄອງ
ທົວ່ໄປ.

ຈຸດປະສົງ
ຈດຸປະສົງຂອງຊດຸຝກຶອບົຮມົໂດຍລວມແມນ່ເພ່ືອສາ້ງຄວາມຮບັຮູ້ແລະພັດທະນາທກັສະແລະຄວາມຮູ້
ຂອງບກຸຄະລາກອນທງັໝົດທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບການໃຫ້ການບລໍກິານລົດເຂນັ.WHOຮບັຮູ້ວາ່ບກຸຄະລາກອນທີ່
ຜາ່ນການຝກຶອບົຮມົຢາ່ງດຽວບໍ່ສາມາດຮບັປະກນັການສະໜອງລົດເຂນັຢາ່ງເໝາະສມົໃນປະເທດ
ຫຼືປະຕິບັດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຂາົເຈົາ້ຕາມທີ່ກາໍນົດໄວ້ໃນຂໍ້ແນະນາໍລົດເຂນັໄດ,້ເວັນ້ເສຍແຕ່ວາ່ແລະ
ຈນົກວາ່ວາ່ມີການມີສວ່ນຮວ່ມໃນລະດັບສງູກວາ່ເພ່ືອສາ້ງຫຼືປັບປງຸການສະໜອງລົດເຂນັຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ນນັ .ໆ

ຊດຸຝກຶອບົຮມົການບລໍກິານລົດເຂນັສາໍລັບຜູ້ຈດັການ(WSTPm)ນີ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໂດຍລວມກຽ່ວກັບ
ບົດບາດດາ້ນການຟືນ້ຟູແລະການບລໍກິານລົດເຂນັຂອງຜູ້ຈດັການໃນຄຸມ້ຄອງຜູ້ຄນົແລະນາໍພາການຈດັ
ຕັງ້ປະຕິບັດແປດຂັນ້ຕອນຂອງການນາໍສົງ່ລົດເຂນັແລະບນັຫາທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບມນັ.ນີ້ລວມມີ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດແລະວັດຖຸທີ່ຈາໍເປນັເພ່ືອໃຫກ້ານບລໍກິານລົດເຂນັ;ເຊິງ່ລວມມີການວາງແຜນ,
ການຈດັຕັງ້,ການປະກອບພະນັກງານ,ການຊີ້ນາໍນາໍພາ,ການຈດັສນັງົບປະມານ/ການໃຫ້ທນຶ,ການ
ຕິດຕາມແລະການປະເມນີຜນົ.

ຊດຸຝກຶອບົຮມົສາມາດດາໍເນນີໃນ13–14ຊົວ່ໂມງ,ແນວໃດກໍ່ຕາມໄລຍະເວລານີ້ສາມາດຂະຫຍາຍອອກ
ຫຼືຫຼຸດລງົໄດ້ອງີຕາມຄວາມຈາໍເປນັສະເພາະແລະຊບັພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ.້ການດາໍເນນີຊດຸການຝກຶອບົຮມົ
ນີ້ຈະຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ຈດັການ:

• ວາງແຜນການສະໜອງລົດເຂນັໄດ້ດກີວາ່;
• ເພີມ່ຄນຸນະພາບຂອງການໃຫກ້ານບລໍກິານລົດເຂນັ;
• ປັບປງຸການຮກັສາພະນັກງານ;
• ເພີມ່ຈາໍນວນຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບັລົດເຂນັທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂາົ 

ເຈົາ້;ແລະ
• ເພີມ່ຄວາມຍນືຍງົຂອງການສະໜອງລົດເຂນັ.
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ຂອບ ເຂດ
ຊດຸຝກຶອບົຮມົລວມມ:ີ

• ລາຍລະອຽດໂດຍລວມກຽ່ວກັບຂັນ້ຕອນທີ່ສາໍຄນັຂອງການໃຫ້ການບລໍກິານລົດເຂນັທີ່ 
ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ໃນຊດຸຝກຶອບົຮມົການບລໍກິານລົດເຂນັຂອງWHO;

• ຄວາມຮູ້ຫຼກັທີ່ຈາໍເປນັສາໍລັບການໃຫກ້ານບລໍກິານລົດເຂນັ:
 o ການເລີ່ມການບລໍກິານລົດເຂນັ;
 o ການດາໍເນນີການບລໍກິານລົດເຂນັ;ແລະ,
 o ການເຮດັໃຫ້ການສະໜອງລົດເຂນັມີຄວາມຍນືຍງົ.

ວິທີ  ໃຊ້ ຄູ່ ມື ອ້າງ ອີງ  ແລະ ສະໝຸດ ວຽກ
ຄູ່ມືອາ້ງອງີນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມນູສງັລວມກຽ່ວກັບຄວາມຮູ້ທີ່ມີໃຫ້ໃນຊດຸຝກຶອບົຮມົການບລໍກິານລົດເຂນັສໍາລັບຜູ້
ຈດັການ(WSTPm).ຜູ້ເຂົາ້ຮວ່ມອາດຈະໃຊຄູ້່ມືອາ້ງອງີແລະສະໝຸດວຽກຫຼງັຈາກໂປຣແກຣມຝກຶ
ອບົຮມົເພື່ອເຕອືນຄວາມຈາໍຕນົເອງກຽ່ວກັບຂໍ້ສາໍຄນັທີ່ຮຽນຮູ້ໃນແຕ່ລະຕອນການຝກຶອບົຮມົ.ຄູ່ມື
ແບງ່ອອກເປນັສາມສ່ວນ:

A.ຄວາມຮູ້ຫຼກັ
B.ການເລີ່ມການບລໍກິານລດົເຂນັແລະ
C.ການດາໍເນນີການບລໍກິານລດົເຂນັ.

ຄູ່ມືອາ້ງອງີຍງັລວມມີສະໝຸດວຽກ,ຈດຸປະສົງເພ່ືອພັດທະນາທກັສະແລະຄວາມຮູ້ຂອງບກຸຄະລາ
ກອນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບການໃຫ້ການບລໍກິານລົດເຂນັ.ສະໝຸດວຽກປະກອບມີບົດຝກຶຫັດທີ່ຈະຊວ່ຍທົດ
ສອບແລະພັດທະນາຄວາມຮູ້ແລະທກັສະຂອງຜູ້ເຂົາ້ຮວ່ມຝກຶອບົຮມົ.ສະໝຸດວຽກປະກອບມີ
ເອກະສານຈາກການບນັຍາຍ,ບົດນາໍສະເໜີແບບສະໄລແລະຄູ່ມືອາ້ງອງີ;ແລະມນັມີຈດຸປະສງົໃຫ້
ຜູ້ເຂົາ້ຮວ່ມຮກັສາສາໍເນາົຂອງຄູ່ມືອາ້ງອງີແລະສະໜຸດວຽກໃຫ້ເບິງ່ໃນອະນາຄົດ,ຖາ້ຈາໍເປນັ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

A. ຄວາມ ຮູ້ ຫັຼກ

A.1: ການ ສະໜອງ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ ແມ່ນ  ຫຍັງ?
ການສະໜອງລົດເຂນັແມນ່ຄາໍສັບລວມສາໍລັບການອອກແບບ,ການຜະລິດ,ການສະໜອງແລະ
ການໃຫກ້ານບລໍກິານບາໍລງຸສ້ອມແປງລົດເຂນັ.ລົດເຂນັແມນ່ໜຶງ່ໃນອປຸະກອນຊວ່ຍເຫຼືອທີ່ໃຊ້
ກນັຫາຼຍທີ່ສຸດເຊິງ່ໃຫກ້ານເຄື່ອນທີ່ແບບໃຊ້ລໍ້ແກ່ຄົທີ່ມີຄວາມພກິານດາ້ນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

ການເຄື່ອນໄຫວໄປມາແມນ່ຂັນ້ຕອນທີ່ສາໍຄນັໃນການເຂົາ້ຮວ່ມສິງ່ຕາ່ງ .ໆເມື່ອບກຸຄນົໃດໜຶງ່ໄດ້ຮບັ
ລົດເຂນັທີ່ເໝາະສົມຜາ່ນການບລໍກິານໃດໜຶງ່,ໂອກາດສາໍລັບການໃຊ້ຊວີິດໃນສງັຄມົ,ການເຮດັວຽກ
ແລະການສຶກສາຈະເປີດກວາ້ງອອກ.ນອກນັນ້,ຄນົອືນ່ໃນຄອບຄວົຈະມີອິດສະຫຼະຫາຼຍຂຶນ້ໃນການ
ເຂົາ້ຮວ່ມໃນຊມຸຊນົແລະການຈາ້ງງານ.(5)

ມນັບໍ່ພຽງແຕ່ແມນ່ບກຸຄນົແລະຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈົາ້ເທົາ່ນັນ້ທີ່ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການເຄື່ອນໄຫວ
ໄປມາທີ່ດີຂຶນ້.ເສດຖະກິດໃນທ້ອງຖິນ່ແລະໃນຂອບເຂດກວາ້ງກວາ່ນັນ້ກໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການມີ
ສະມາຊກິທີ່ປະກອບສວ່ນເພີມ່ຂຶນ້.ນອກນັນ້ຄົທີ່ມີລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົຍງັເປນັໄປໄດ້ໜ້ອຍກວາ່ທີ່
ຈະມີຜນົກະທົບດາ້ນສຸຂະພາບສາໍຮອງ(ຕວົຢາ່ງວາ່ແຜກົທັບ)ແລະສະນັນ້ຈິງ່ເປນັໄປໄດ້ໜ້ອຍ
ກວາ່ທີ່ຈະຕອ້ງການການບລໍກິານສຸຂະພາບ.

ມີຄວາມຈາໍເປນັຮີບດວ່ນສາໍລັບການປຽ່ນແປງເພ່ືອໃຫ້ຄນົຫາຼຍຂຶນ້ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສະໜອງ
ລົດເຂນັທີ່ເໝາະສົມ.

ມີ ຈັກ ຄົນທ່ີ ຕ້ອງການ ລົດ ເຂັນ?

ອງົການWHOຄາດຄະເນວາ່1%ຂອງປະຊາກອນໃດໆກໍ່ຕາມມີຄວາມຕ້ອງການລົດເຂນັ.ນີ້
ໝາຍຄວາມວາ່ໃນທົວ່ໂລກມີຄນົຫາຼຍກວາ່70ລາ້ນຄນົຕອ້ງການລົດເຂນັ.ຕວົເລກສະຖິຕິນີ້
ສາມາດເປນັຈດຸເລີ່ມຕົນ້ໃນເວລາຄິດໄລວ່າ່ມີຈກັຄນົຕອ້ງການລົດເຂນັໃນແຕ່ລະປະເທດ,ເມືອງ
ຫຼືຕວົເມືອງ.ນີ້ໝາຍຄວາມວາ່ຜູ້ຈດັການບໍ່ຈາໍເປນັຕ້ອງລຖໍາ້ໃຫ້ມີການດາໍເນນີການສາໍຫວຼດລະອຽດ
ເພື່ອເລີ່ມການວາງແຜນການສະໜອງລົດເຂນັ.
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 ປະຊາກອນ %
 ຈໍານວນ ຄົນ ໂດຍ ປະມານ 

ທ່ີ ຕ້ອງການ ລົດ ເຂັນ

ປະຊາກອນທົ່ວໂລກ 7000000000 1% 70000000

ບຣາຊິນ 203657000 1% 2036570

ຈີນ 1401587000 1% 14015870

ອີຢິບ 84706000 1% 847060

ອິນເດຍ 1282390000 1% 12823900

ໄນຈີເຣຍ 183523000 1% 1835230

ຣັດເຊຍ 142098000 1% 1420980

ສົນທິສັນຍາ, ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ນະ ໂຍບາຍ ທ່ີ ສະໜັບສະໜູນ ການ 
ສະໜອງ ລົດ ເຂັນ

ຫາຼຍໆຄົນທີ່ຕອ້ງການລົດເຂນັຍງັບໍ່ທນັທີລົດເຂນັທີ່ເໝາະສົມເທື່ອ.ຈາໍເປນັຕອ້ງມີການສ່ົງເສມີ
ສະໜັບສະໜນູຢາ່ງຈງິຈງັເພ່ືອເພ່ີມການເຂົາ້ເຖງິລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົ.ຜູ້ຈດັການສາມາດໃຊ້ນະ
ໂຍບາຍທົວ່ໂລກ,ລະດັບພາກພ້ືນແລະລະດັບປະເທດເພ່ືອຊວ່ຍສົງ່ເສມີສິດທິໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ໄປມາໃນນາມຕາງໜາ້ໃຫ້ຄົທີ່ມີການບກົຜ່ອງດາ້ນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ໃຫ້ຕົວຢາ່ງກຽ່ວກັບສນົທສິນັຍາ,ຍຸດທະສາດ,ນະໂຍບາຍແລະຂໍ້ແນະນາໍທີ່
ສາມາດເປນັເຄື່ອງມືສົງ່ເສມີສາໍລັບຜູ້ຈດັການໄດ.້
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

 ນະ ໂຍບາຍ ສາກົນ  ຕົວຢ່າ ລະດັບ ພາກ ພ້ືນ:  
 ຍຸດ ທະ ສາດ ອິນ ຊອນ

 ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ  ຂ້ໍ ແນະນໍາ 
ລະດັບ ປະ ເທດ

ເຄື່ອງດ້ານນະໂຍບາຍລະດັບ
ສູງສຸດແມ່ນສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍສິດທິຄົນພິການຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
(CRPD).
ມາດຕາ20ຂອງCRPD
ບອກວ່າທຸກຄົນມີສິດມີການ
ເຄື່ອນໄຫວໄປມາດ້ວຍຕົນ
ເອງໄດ້.
ມາດຕາອື່ນຂອງCRPDກໍ່
ເນັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນແລະ
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງການ
ສະໜອງລົດເຂັນທີ່ເໝາະສົມ
ເຊັ່ນກັນ.ສິ່ງເຫຼົ່ານ້ີລວມມີ:
A:19– ການດໍາເນີນຊີວິດ
ແບບເພິ່ງຕົນເອງແລະການ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ
A:24– ການສຶກສາ
A:25– ສຸຂະພາບ
A:26– ການຟື້ນຟູ
A:27– ການເຮັດວຽກແລະ
ການຈ້າງງານ
A:30– ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຊີວິດທາງວັດທະນະທໍາ,
ຄວາມສະໜຸກສະໜານ,
ເວລາຫວ່າງແລະກິລາ.

ໃນປີ2012,ມີການຮັບເອົາຍຸດທະ
ສາດອິນຊອນເພ່ືອ“ເຮັດໃຫ້ສິດທິ
ກາຍເປັນຈິງ”;ສໍາລັບຄົນພິການໃນ
ອາຊີແລະປາຊິຟິກ.
ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວມີ10ເປົ້າ
ໝາຍ.
ເປົ້າໝາຍ3ແມ່ນເພື່ອເພ່ີມທະວີ
ການເຂົ້າເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ
ທາງວັດຖຸ,ການຂົນສົ່ງ
ສາທາລະນະ,ຄວາມຮູ້,ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານແລະການສື່ສານ.
ໃນລະຫວ່າງການການຮ່າງຍຸດທະ
ສາດນີ້,ມີການສ້າງກໍລະນີທີ່ໜັກ
ແໜ້ນວ່າເປົ້າໝາຍນີ້ບໍ່ສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງ
ອຸປະກອນຊ່ວຍທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
ເຊິ່ງລວມທັງລົດເຂັນ.
ສະນັ້ນ,ເປົ້າໝາຍ3ລວມເອົາ
ຄາດໝາຍໃນການຫຼຸດຈໍານວນຄົນ
ພິການທີ່ຕ້ອງການແຕ່ບໍ່ມີ
ອຸປະກອນຫຼືຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍ
ເຫຼືອທີ່ເໝາະສມົ.
ບັນດາປະເທດທີ່ລົງນາມໃນຍຸດທະ
ສາດອິນຊອນດຽວນີ້ມຸ້ງໝ້ັນ
ພັດທະນາແຜນການລະດັບປະເທດ
ເພື່ອປະຕິບັດພັນທະນີ້.ຕົວຢ່າງຍຸດ
ທະສາດອິນຊອນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່ານະໂຍບາຍສາກົນແລະລະດັບ
ພາກພ້ືນສາມາດສະໜັບສະໜູນ
ແລະສົ່ງເສີມກາພັດທະນານະ
ໂຍບາຍລະດັບປະເທດໄດ້ແນວໃດ.

ການວາງແຜນ,ນະໂຍບາຍ
ແລະຂໍ້ແນະນໍາລະດັບປະເທດ
ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິຜົນ
ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງການ
ສະໜອງລົດເຂັນ.(6)ກາ
ນພັດທະນານະໂຍບາຍແລະ
ຂໍ້ແນະນໍາລະດັບປະເທດ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນ
ລະຫວ່າງທຸກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງຄົນພິການ,
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກລັດຖະບານ
ແລະບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ.ນະ
ໂຍບາຍCRPDແລະຍຸດທະ
ສາດລະດັບພາກພ້ືນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ
ສະໜັບສະໜູນການວາງ
ແຜນ,ກາພັດທະນານະ
ໂຍບາຍແລະຂໍ້ແນະນໍາລະດັບ
ປະເທດໄດ້.
ຂໍ້ແນະນໍາລະດັບປະເທດ
ສາມາດຊ່ວຍກໍານົດວ່າຄວນ
ສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍ
ຕ່າງໆລວມທັງອຸປະກອນ
ຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ
ແນວໃດ.ຕົວຢ່າງ,ຂໍ້ແນະນໍາ
ລະດັບປະເທດກ່ຽວກັບການ
ສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍຖືກ
ພິມເຜີຍແຜ່ໃນອາຝຣິກາໃຕ້ໃນ
ປີ2003,ເຊິ່ງໃຫ້ມາດຕະຖານ
ຕໍ່າສຸດສໍາລັບຂັ້ນຕອນການ
ບໍລິການ,ການຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານ,ການຕິດຕັ້ງ
ແລະການຄຸ້ມຄອງບັນຊີລາຍຊື່
ລໍຖ້າ,ງົບປະມານແລະການ
ໃຫ້ການບໍລິການສ້ອມແປງ
ແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
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A.2:  ການ ໃຫ້ການ ບໍລິການ
ຝາ່ຍການບລໍກິານລົດເຂນັມີບົດບາດສາໍຄນັໃນການສະໜອງລົດເຂນັ.ຝາ່ຍການບລໍກິານລົດເຂນັ
ເຮດັວຽກກັບຜູ້ໃຊ້ເພ່ືອຊອກຫາລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົ(ຈາກສິງ່ທີ່ມີໃຫ)້ສາໍລັບຜູ້ໃຊ້ນັນ້.

ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ ລະດັບພ້ືນຖານ  ແລະລະດັບ ປານ ກາງ

ລົດເຂນັທີ່ປະກອບມາເປນັຢາ່ງດີແຕ່ລະຄນັຫໃຫກ້ານຮອງຮບັທາ່ນັງ່ຕາ່ງໆແກ່ຜູ້ໃຊ.້ແນວອງີຫຼງັ,
ເບາະນັງ່,ແນວຮອງຕນີແລະແນວຮອງແຂນໃຫກ້ານຮອງຮບັທາ່ນັງ່ຕາ່ງໆໃນເວລາດັດປັບເພື່ອ
ໃຫ້ເໝາະສມົກັບຂະໜາດຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ເດກັນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ຫາຼຍໆຄນົຈາໍ
ເປນັຕອ້ງມີການປະຄອງທາ່ນັງ່ເພ່ີມເຕມີໃນລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້.ນີ້ໝາຍຄວາມວາ່ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ
ການໃຫ້ບລໍກິານໃນລະດັບຕາ່ງກນັ.

ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ ລະດັບ ພ້ືນຖານໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຜູ້ທີ່ສາມາດນັງ່ຕັງ້ຊື່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີ
ການປະຄອງທາ່ທາງເພ່ີມເຕີມ.

ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ ລະດັບ ປານ ກາງໃຊ້ໄດກ້ັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີການປະຄອງທາ່
ທາງເພີມ່ເຕມີເພ່ືອໃຫສ້າມາດນັງ່ໃຫ້ຕັງ້ຊື່ຢາ່ງສະດວກສະບາຍ.

ມນັສາໍຄນັສາໍລັບຜູ້ຈດັການການບລໍກິານລົດເຂນັໃນການກາໍນົດວາ່ການບລໍກິານຂອງເຂາົເຈົາ້ແມນ່
ຢູ່ໃນລະດັບ“ພ້ືນຖານ”ຫຼລືະດັບ“ປານກາງ”.ນີ້ເປນັຍ້ອນວາ່ການບລໍິການລະດັບປານກາງຈາໍເປນັ
ຕອ້ງມ:ີບກຸຄະລາກອນທີ່ມີການຝກຶອບົຮມົລະດັບສງູກວາ່;ລົດເຂນັທີ່ຫາຼກຫາຼຍກວາ່;ວັດສະດຸ
ແລະອປຸະກອນທີ່ຫາຼຍກວາ່.

 ການຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານການ ເຄ່ືອນ  ໄຫວ ໄປມາ  ແລະ ການ ປະຄອງ ທ່າທາງຢ່າງ 
ເໝາ ະສົມ

Claraອາໄສຢູ່ໃນປະເທດEastTimor.ລາວເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຂາຍ
ເຄື່ອງຂອງຄອບຄົວຂອງລາວເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໜ້າເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Claraເປັນໂປຣິໂອ,ແລະຕ້ອງການລົດເຂັນເພ່ືອເຄື່ອນທີ່ໄປມາຢູ່
ພາຍໃນເຮືອນ,ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ,ແລະເພ່ືອເຄື່ອນ
ໄຫວໄປມາຢູ່ໃນບ້ານຂອງລາວ.ລາວສາມາດນັ່ງຕັ້ງຊື່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີ
ການປະຄອງເພີ່ມເຕີມໃດໆ,ແລະໃຊ້ລົດເຂັນແບບໃຊ້ມື,ເຊິ່ງຖືກ
ດັດແປງແລະປະກອບໃຫ້ເໝາະສົມກັບລາວ.
Clara  ແມ່ນຕົວຢ່າງ ຂອງ ບາງ ຄົນ ຜູ້ ທ່ີ ສາມາດ ໄດ້ ຮັບການ 
ສະໜອງ ລົດ ເຂັນ ຜ່ານ ການ ບໍລິການ ລະດັບ ພ້ືນຖານ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

Ishadeມີອາຍຸ8ປີແລະອາໄສຢູ່ໃນSriLanka.ລາວເປັນ
ອໍາມະພາດສະໝອງ.ສໍາລັບIshade,ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວມີ
ຄວາມລໍາບາກໃນການຄວບຄຸມແຂນຂາ,ຂາ,ຫົວແລະຄໍາຂອງ
ລາວ.ລາວບໍ່ສາມາດນັ່ງຕັ້ງຊື່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການປະຄອງ.Ishade
ຕ້ອງການມີການປະຄອງທ່ານັ່ງເພີ່ມເຕີມຢູ່ໃນລົດເຂັນຂອງລາວ.
Ishade  ແມ່ນຕົວຢ່າງ ຂອງ ບາງ ຄົນ ຜູ້ ທ່ີ ຄວນ ໄດ້ ຮັບການ 
ສະໜອງ ລົດ ເຂັນ ຜ່ານ ການ ບໍລິການ ລະດັບ ປານ ກາງ.

ແປດ ຂ້ັນ ຕອນ ຂອງ ການ ໃຫ້ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ

 ຂ້ັນ ຕອນ  ສັງ ລວມ

1. ການ ນໍາ ສ່ົງ  ແລະ 
ການ ນັດ ໝາຍ

ແບບວິທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຖືກນໍາສົ່ງຈະແຕກຕ່າງກັນ.ຜູ້ໃຊ້
ອາດຈະນໍາສົ່ງຕົນເອງຫຼືຖືກນໍາສົ່ງຜ່ານເຄືອຂ່າຍທີ່
ປະກອບມີພະນັກງານຫຼືອາສາສະໝັກດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍພາກລັດຖະບານຫຼືບໍ່ແມ່ນ
ລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ,ເມືອງຫຼືແຂວງ.
ບາງການບໍລິການລົດເຂັນອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງລະບຸຜູ້ໃຊ້ທີ່
ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຈິງຈັງຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການດູ
ແລດ້ານສັງຄົມຫຼືສຸຂະພາບໃດໆຫຼືບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ
ຂອງໂຮງຮຽນ,ການເຮັດວຽກຫຼືກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ.

2. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດການປະເມີນຜົນສະເພາະ
ບຸກຄົນ.ນີ້ລວມມີການເກັບເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດຂອງ
ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ,ວຽກທີ່ພວກເຂົາເຮັດ,ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາອາ
ໄສຢູ່,ແລະສະພາບຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

3. ການ ກໍານົດ ໃຊ້ ລົດ 
ເຂັນ (ການ ເລືອກ)

ໂດຍໃຊ້ຂຊ້ມູນຈາກການປະເມີນຜົນ,ການກໍານົດໃຊ້ລົດ
ເຂັນຖືກເຮັດຮ່ວມກັນກັບຜູ້ໃຊ້,ຄົນໃນຄອບຄົວຫຼືຜູ້ໃຫ້ການ
ດູແລເບິ່ງແຍງ.ການກໍານົດໃຊ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະ
ເພດລົດເຂັນທີ່ເລືອກ,ຂະໜາດ,ຄຸນສົມບັດໃຊ້ງານແລະ
ການດັດແປງພິເສດຕ່າງໆ.ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ຜູ້ໃຊ້ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພ່ືອໃຊ້
ແລະບໍາລຸງຮັກສາລົດເຂັນໃຫ້ໄດ້ດີ.

4. ການ ໃຫ້ ທຶນ   
ແລະ ການ ສ່ັງ ຊ້ື

ລະບຸແຫຼ່ງການໃຫ້ທຶນແລະເບີກລົດເຂັນຈາກຄັງທີ່ມີຂອງ
ການບໍລິການຫຼືສັ່ງຊື້ຈາກຜູ້ຜະລິດ.

5. ການ ກະກຽມ 
ຜະລິດ ຕະພັນ  
(ລົດ ເຂັນ)

ບຸກຄະລາກອນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈະກະກຽມລົດເຂັນ
ສໍາລັບການປະກອບເບື້ອງຕົ້ນ.ໂດຍຂຶ້ນກັບຜະລິດຕະພັນ
ແລະສະຖານທີ່ການບໍລິການ,ນີ້ອາດຈະລວມມີການ
ປະກອບ,ການດັດແປງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດຫຼືການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢູ່
ໃນໂຮງສ້ອມແປງຂອງການບໍລິການ.
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6. ການ ປັບ ໃຫ້ 
ເໝາະ ສົມ

ຜູ້ໃຊ້ລອງໃຊ້ລົດເຂັນ.ມີການເຮັດການດັດປັບສຸດທ້າຍເພ່ືອ
ຮບັປະກນັວາ່ລດົເຂນັຖກືປະກອບແລະຕດິຕັງ້ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຫຼບືໍ.່
ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດັດແປງຫຼືການປະຄອງທ່າທາງ
ຕ່າງໆ,ກໍ່ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບໃຫ້ເໝາະສົມ
ເພີ່ມເຕີມອີກ.

7.  ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 
ຜູ້ ໃຊ້

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນແລະຜູ້ໃຫ້ການດູແລໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິທີ
ໃຊ້ແລະບໍາລຸງຮັກສາລົດເຂັນຢ່າງປອດໄພແລະມີ
ປະສິດທິຜົນ.

8. ການ ຕິດຕາມ 
ຜົນ, ການ ບໍາລຸງ 
ຮັກສາ  ແລະ ການ 
ສ້ອມ ແປງ

ການນັດໝາຍເພ່ືອຕິດຕາມຜົນແມ່ນໂອກາດໃນການກວດ
ເບິ່ງວ່າລົດເຂັນເໝາະສົມດີຫຼືບໍ່ແລະໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ
ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອເພ່ີມເຕີມ.ກໍານົດເວລາແມ່ນຂຶ້ນກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການບໍລິການອື່ນທີ່ມີໃຫ້
ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.ນອກນັ້ນການບໍລິການອາດຈະໃຫ້ການ
ບໍາລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມແປງສໍາລັບບັນຫາດ້ານ
ເຕັກນິກທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງງ່າຍດານຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ຮູບ ແບບ ການ ໃຫ້ ບໍລິການ

ທກຸການບລໍກິານລົດເຂນັຄວນປະຕິບັດຕາມແປດຂັນ້ຕອນຂອງການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັ.ແນວໃດ
ກໍ່ຕາມ,ມີວທິີແຕກຕ່າງກນັໃນການນາໍສົງ່ແປດຂັນ້ຕອນການບລໍກິານດັງ່ກາ່ວ,ເຊິງ່ເອີນ້ວາ່ຮບູແບບ
ການບລໍິການ.ການລວມຮບູແບບການໃຫ້ບລໍກິານຕ່າງໆເຂົາ້ກນັອາດຈະປະກອບເປນັການ
ບລໍກິານລວມລະດັບປະເທດ.ຮບູແບບການໃຫ້ບລໍກິານທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຈະຂຶນ້ກັບສະພາບການ,
ແລະຄວນຖກືຕັດສນິໃຈໂດຍປກຶສາຫາລືກັບທກຸພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ.

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ສະແດງບາງຢາ່ງກຽ່ວກັບຮບູແບບຕາ່ງໆຂອງການໃຫ້ບລໍກິານ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ການ ບໍລິການ ທ່ີ ເອົາ ສູນ ເປັນພ້ືນ ຖານ

ມີພ້ືນທີ່ການປະເມີນຜົນສະ
ເພາະ

ໃນການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ສູນ,ຜູ້ໃຊ້ລົດ
ເຂັນເດີນທາງມາສະຖານທີ່ຖາວອນ
ໃດໜຶ່ງບ່ອນທີ່ມີບຸກຄະລາກອນທີ່
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາເປັນຢ່າງດີໄວ້
ຄອຍໃຫ້ການບໍລິການ.
ເພາະວ່າເປັນສະຖານທີ່ຖາວອນ,
ການບໍລິການອາດຈະມີພະນັກງານ
ສະເພາະແລະພ້ືນທີ່ຕ່າງໆສໍາລັບ
ການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນ.
ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ສູນສາມາດມີ
ປະສິດທິພາບສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ;
ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ມັນສາມາດ
ຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນທີ່ອາໄສ
ຢູ່ໄກອອກໄປຈາກການບໍລິການທີ່ຈະ
ມາເຖິງທີ່ນັ້ນໄດ້.

ພື້ນທີ່ສະເພາະສໍາລັບທັກສະ
ດ້ານການໃຊ້ລົດເຂັນເພ່ືອ
ເຄື່ອນໄຫວໄປມາ

 ການ ບໍລິການ  ແບບ ຮ່ວມ ກັນ

ການບໍລິການລົດເຂັນທີ່
ເຊື່ອມສານກັບຄລີ
ນິກສຸຂະພາບຊຸມຊົນ

ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ສູນສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນ“ການບໍລິການແບບຮ່ວມກັນ”.
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າການບໍລິການລົດ
ເຂັນຖືກລວມເຂົ້າກັບກິດຈະກໍາຂອງ
ການບໍລິການອື່ນຫຼືການບໍລິການອື່ນ.
ຕົວຢ່າງ,ການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນ
ສາມາດເອົາລວມເຂົ້າກັບການ
ບໍລິການດ້ານອຸປະກອນທຽມສໍາລັບ
ຮ່າງກາຍ,ພະແນກກາຍະບໍາບັດ
ຫຼືຄລີນິກສຸຂະພາບ.ໃນສະພາບການ
ນີ້,ຖ້າບຸກຄະລາກອນກໍາລັງປະຕິບັດ
ຫຼາກຫຼາຍໜ້າທີ່ໄປພ້ອມກັບການໃຫ້
ບໍລິການລົດເຂັນ,ມັນສໍາຄັນໃນການ
ຮັບປະກັນວ່າບຸກຄະລາກອນມີເວລາ
ພຽງພໍເພືອ່ດາໍເນນີທກຸກດິຈະກາໍທີ່ຈາໍ
ເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອາດຈະໃຊ້ສະຖານທີ່ຮ່ວມກັນ,
ຫຼືອາດຈະມີພື້ນທີ່ສະເພາະໃຫ້.ອາດ
ຈະມີໜ່ວຍງານບໍລິຫານ,ການເງິນ
ແລະການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ.

ໃນສະພາບການນີ້ພ້ືນທີ່ອັນ
ໜຶ່ງຂອງໂຮງສ້ອມແປງຖືກ
ກໍານົດສະເພາະໃຫ້ແກ່ການ
ກະກຽມລົດເຂັນ
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ການ ບໍລິການ ຢູ່ ນອກ ສະຖານ ທ່ີ

ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ນອກ
ສະຖານທີ່ສາມາດແຕກຕ່າງ
ກັນໄດ້.ຕົວຢ່າງຄລີນິກສຸກສະ
ລາຊຸມຊົນ,ສາລາເມືອງ,ບ່ອນ
ປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ,ແລະເຮືອນ
ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ

ໃນການບໍລິການລົດເຂັນຢູ່ນອກສະຖານ
ທີ່,ບຸກຄະລາກອນຈາກສູນຫຼືໜ່ວຍ
ບໍລິການແບບຮ່ວມກັນເດີນທາງໄປ
ເຮືອນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຫຼືໄປສະຖານທີ່
ໃຈກາງໃນເມືອງ/ເຂດອື່ນ– ເພ່ືອພົບກັບ
ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຈາກເມືອງ/ເຂດນັ້ນເພ່ືອ
ໃຫ້ການບໍລິການ.
ຮູບແບບການບໍລິການຢູ່ນອກສະຖານທີ່
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖືກດໍາເນີນໂດຍຮ່ວມ
ມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງໃນເມືອງ/ເຂດທີ່ໄປ
ໃຫ້ບໍລິການນັ້ນ.
ການປະສານງານທີ່ດີກັບອົງການຈັດຕັ້ງ
ໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ.ການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຫຼືອາສາ
ສະໝັກໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຊ່ວຍເພ່ີມ
ຄວາມສໍາເລັດຂອງການໃຫ້ບໍລິການຢູ່
ນອກສະຖານທີ່ແລະເພ່ີມການ
ສະໜັບສະໜູນໃນລະດັບຊຸມຊົນໄດ້.
ຂໍ້ດີຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນມີຢູ່ວ່າພວກເຂົາບໍ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄກ.

ບຸກຄະລາກອນທີ່ໃຫ້
ບໍລິການນອກສະຖານທີ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມ
ຢືດຢຸນ,ແລະຖືເອົາ
ອປຸະກອນທີ່ສາໍຄນັໄປນາໍ
ພວກເຂົາ.

ໜ່ວຍ ບໍລິການ ແບບ ເຄ່ືອນ ທ່ີ

ຕົວຢ່າງຂອງພາຫະນະສະ
ເພາະສໍາລັບການບໍລິການລົດ
ເຂັນແບບເຄື່ອນທີ່

ການບໍລິການແບບເຄື່ອນທີ່ແມ່ນຮູບ
ແບບໜຶ່ງຂອງການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ນອກ
ສະຖານທີ່;ແນວໃດກໍ່ຕາມໃນສະພາບ
ການນີ້,ບຸກຄະລາກອນມີພາຫະນະສະ
ເພາະທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອບັນທຸກລົດເຂັນແລະ
ເຄື່ອງແລະອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ.
ບຸກຄະລາກອນສາມາດຕັ້ງຢູ່ໃນ
ຫຼາກຫຼາຍສະຖານທີ່,ແລະໃນວິທີນີ້
ອາດຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໄດ້
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄວາມສາມາດຖືເຄື່ອງມື,ອຸປະກອນ,ວັດ
ສະດຸແລະອາໄຫຼ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊ່ວຍເພ່ີມ
ໂອກາດໃນການດໍາເນີນການສ້ອມແປງ
ກັບສະຖານທີ່,ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງບາງການໃຫ້ການບໍລິການ
ລະດັບປານກາງ.

ດ້ວຍການໃຊ້ພາຫະນະ
ສະເພາະ,ບຸກຄະລາ
ກອນສາມາດບັນຈຸ
ອຸປະກອນແລະ
ເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາ
ຕ້ອງການໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ການ ໃຫ້ ການ ບໍລິການ ແບບ ຮ່ວມ ມື ກັນ

ບໍ່ແມນ່ວາ່ທງັໝົດແປດຂັນ້ຕອນໃນການໃຫກ້ານບລໍກິານລົດເຂນັຈາໍເປນັຕ້ອງຖກືດາໍເນນີໂດຍ
ອງົການຈດັຕັງ້ດຽວ.ການຮວ່ມມືກນັລະຫວາ່ງເຄືອຂາ່ຍອງົການຈດັຕັງ້ສາມາດຊວ່ຍເພີມ່
ປະສິດທິພາບຂອງການບລໍກິານໄດ້ແລະຍງັເພີມ່ການເຂົາ້ເຖງິແປດຂັນ້ຕອນເຕມັຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ
ນາໍອກີ.

ຂ້ັນ ຕອນ ໜ່ຶງ (ການ ນໍາ ສ່ົງ  ແລະ ການ ນັດ ໝາຍ)ຈາໍເປນັຕອ້ງມີການຮວ່ມມືແລະການຮວ່ມ
ງານກນັລະຫວາ່ງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ແລະບກຸຄນົທີ່ປະກອບເປນັເຄືອຂາ່ຍການນາໍສົງ່ສາໍລັບ
ການການບລໍກິານລົດເຂນັ.

ຂ້ັນ ຕອນ ເຈັດ (ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຜູ້ ໃຊ້)  ແລະ ຂ້ັນ ຕອນ ແປດ (ການ ບໍາລຸງ ຮັກສາ, ການ ສ້ອມ 
ແປງ  ແລະການ ຕິດຕາມ ຜົນ)ສາມາດໃຫ້ບລໍກິານໂດຍຄູ່ຮວ່ມງານໄດ.້ຕວົຢາ່ງ,ເຄືອຂາ່ຍ
ອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ຊມຸຊນົ,ຫຼືອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພິການອາດຈະເປນັຜູ້ດາໍເນນີຂັນ້ຕອນເຫຼົາ່ນີ້ຢູ່ໃນ
ຊມຸຊນົ.

 An example
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1. 
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A.2.11 Service delivery

ແຜນວາດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແປດຂັ້ນຕອນຂອງການ
ໃຫ້ບໍລິການອາດຈະຖືກດໍາເນີນແນວໃດຜ່ານການເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານກັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນກັບ
ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຊຸມຊົນ.
ຂັ້ນຕອນ2–7ຖືກດໍາເນີນໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການແລະ
ຂັ້ນຕອນ1ແລະ8ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ຮູບແບບນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງການຝຶກອົບຮົມທີ່
ຈໍາເປັນສໍາລັບບຸກຄະລາກອນແລະອາສາສະໝັກທຸກຄົ
ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບົດບາດ ຂອງ ຜູ້ ຈັດການ ໃນ ການ ໃຫ້ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ

ຜູ້ຈດັການຝ່າຍການບລໍກິານລົດເຂນັຮບັຜິດຊອບສະໜັບສະໜນູບກຸຄະລາກອນໃນການນາໍສົງ່ແປດ
ຂັນ້ຕອນຂອງການໃຫ້ບລໍກິານແລະປະສານງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງຜູ້ໃຊ້(ແລະຜູ້ໃຫກ້ານດູແລ/ຄນົ
ໃນຄອບອຄວົຂອງເຂາົເຈົາ້)ໃນຕະຫຼອດຂັນ້ຕອນເຫຼົາ່ນັນ້.

ຜູ້ຈດັການຍງັມີບດົບາດທີ່ກວາ້ງກວາ່ເຊິງ່ສາໍຄນັສາໍລບັການສະໜບັສະໜນູການໃຫ້ບລໍກິານ.ບດົບາດ
ເຫຼົາ່ນີ້ປະກອບມ:ີ
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• ສາ້ງຄວາມຮບັຮູ້ກຽ່ວກັບການສະໜອງລົດເຂນັທີ່
ເໝາະສົມ;

• ປັບປງຸຄວາມສາມາດເຂົາ້ເຖງິ;
• ເພ່ີມໂອກາດການຝກຶອບົຮມົສາໍລັບບກຸຄະລາ

ກອນຝາ່ຍໃຫກ້ານບລໍກິານລົດເຂນັ;
• ພັດທະນາຄວາມຍນືຍງົ– ເພ່ືອຮກັສາການໃຫ້

ບລໍກິານລົດເຂນັໄວ້ຢາ່ງໝັນ້ຄງົ;
• ມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍລະດັບປະເທດກຽ່ວ

ກັບການສະໜອງລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົ.
• ປັບປງຸຂອບເຂດລົດເຂນັທີ່ມີໃຫ.້

Role of the managers

Raising
awareness

Monitoring 
and 

evaluation

Improving 
access and 

meeting 
users' 

expectations

Having 
motivated 

well-trained 
workforce

Developing 
sustainability

Developing 
a well-

functioning 
system

A.2.12 Service delivery

ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ ຂອງ ຜູ້ ໃຊ້ ລົ ດ ເຂັນ ໃນ ການ ໃຫ້ ບໍລິການ 

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັທີ່ມີສວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຈງິຈງັໃນທກຸໆດາ້ນຂອງການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັຈະຊວ່ຍປັບປງຸຜນົ
ໄດ້ຮບັສາໍລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ.ບາງຍຸດທະສາດທີ່ແນະນາໍສາໍລັບຜູ້ຈດັການເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດ
ເຂນັມີສວ່ນຮວ່ມໃນການບລໍກິານລົດເຂນັຂອງເຂົາເຈົາ້ແມນ່ການ:(7)

• ຮບັປະກນັໃຫ້ບກຸຄະລາກອນລວມເອາົຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັເປນັສະມາຊກິຂອງທີມງານໃຫ້ການບລໍກິານ
ໃນທກຸບາດກາ້ວທີນ່າໍໄປສູ່ການສະໜອງລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້;

• ສາ້ງລະບົບຢູ່ພາຍໃນການບລໍກິານເພ່ືອເກັບເອາົຄາໍຕິຊມົຈາກຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຢາ່ງເປນັ
ປກົກະຕກິຽ່ວກັບການບລໍກິານແລະວທິີປັບປງຸການບລໍກິານ;

• ໃນບ່ອນທີ່ເປນັໄປໄດ,້ວາ່ຈາ້ງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັເປນັສະມາຊກິທີມງານໃຫ້ການບລໍກິານ.ນີ້ອາດຈະ
ໝາຍເຖງິການໂຄສະນາຕາໍແໜ່ງໃໝ່ຜາ່ນຂະແໜງຄນົພກິານ,ແລະຮບັປະກນັວາ່ທກຸພ້ືນທີ່
ຂອງການບລໍກິານລົດເຂນັແມນ່ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ້ໂດຍລົດເຂນັ.

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຢູ່ໃນທີມງານໃນປະເທດໂຣມາເນຍ.

ການບໍລິການລົດເຂັນຂອງອົງການNGOໃນໂຣມາເນຍໄດ້ວ່າຈ້າງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທີ
ມງານໃຫ້ການບໍລິການລົດເຂັນ.ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນເຮັດໜ້າທີ່ຕ່າງໆໃນທີມ,ໂດຍຂຶ້ນກັບທັກສະຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.ອົງການNGOນີ້ໄດ້ເຫັນຜົນກະທົບດ້ານບວກທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຜ່ານການມີຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນເປັນ
ພະນັກງານຝ່າຍບໍລິການລົດເຂັນ.ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນຂອງທີມຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດ
ເຂັນຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານການສື່ສານໃນແຕ່ລະວັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຖານະເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານ;ລູກຄ້າທີ່
ເປັນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈກວ່າໃນການແບ່ງປັນປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກັບສະມາຊິກທີມ 
 ງານທີ່ເປັນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ,ແລະຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນແມ່ນແບບຢ່າງສໍາລັບຄົນອື່ນ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

A.3 ຜູ້ ຈັດການ ທ່ີ ນໍາພາ ການ ປ່ຽນ ແປງ

ການນາໍສະເໜີຫຼກືານປັບປງຸການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັມັກຈະຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການປຽ່ນແປງຢູ່ພາຍ
ໃນອງົການຈດັຕັງ້.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ການນາໍພາການປຽ່ນແປງສາມາດເປນັເລື່ອງຍາກ.ສວ່ນໜຶງ່
ຂອງໜາ້ທີ່ຜູ້ຈດັການຝາ່ຍບລໍກິານລົດເຂນັແມນ່ການນາໍພາການປຽ່ນແປງແລະບາງກິດຈະກາໍ
ສາໍຄນັເພື່ອບນັລຸໄດ້ສິງ່ນີ້ປະກອບມ:ີ

• ຊວ່ຍສາ້ງວິໄສທັດຮວ່ມກນັກຽ່ວກັບານການສະໜອງລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົ;
• ສືສ່ານຄວາມສາໍຄນັຂອງການສະໜອງລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົໃຫ້ທກຸພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງຮບັຮູ້

ລວມທງັຜູ້ກາໍນົດນະໂຍບາຍ,ຜູ້ໃຫ້ບລໍກິານອືນ່ແລະຜູ້ໃຫ້ທນຶທີ່ເປນັໄປໄດ;້
• ຈດັວາງບກຸຄະລາກອນແລະຊບັພະຍາກອນຢາ່ງເໝາະສມົ;
• ກະຕຸນ້,ເຂົາ້ຮວ່ມແລະມອບໝາຍບກຸຄະລາກອນ.

ສ້າງ ວິ ໄສ ທັດ ຮ່ວມ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສະໜອງ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

ການສາ້ງວິໄສທັດຮວ່ມກນັໃນບນັດາພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງທງັໝົດກຽ່ວກັບການປັບປງຸການສະໜອງ
ລົດເຂນັຢູ່ພາຍໃນປະເທດສາມາດຊວ່ຍກຕຸນ້ທກຸຄນົຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮວ່ມມືກນັເພ່ືອນາໍມາເຊິງ່ການ
ປຽ່ນແປງ.ວິໄສທັດຄວນເອາົໃຫ້ພາບອະນາຄົດທີ່ຕ້ອງການ.ຕວົຢາ່ງ:

‘ໂລກທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັໄດ້
ເຂົາ້ຮວ່ມແລະມີສວ່ນຮວ່ມຢາ່ງເຕມັສວ່ນໃນທກຸດາ້ນຂອງຊວີິດí.

ມນັສາໍຄນັໃນການແບງ່ປັນວິໄສທັດດາ້ນບວກຢາ່ງຈງິຈງັເພ່ືອ
ໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄນົມີຄວາມຮູສ້ຶກແລະຄວາມມຸງ້ໝ້ັນທີ່ຈະ
ປັບປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງຄນົພິການ.
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ສ່ືສານ ຄວາມ ສໍາຄັນ ຂອງ ການ ສະໜອງ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

ເພື່ອສືບຕໍ່ກະຕຸນ້ບກຸຄະລາກອນແລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງອືນ່,ຜູ້ຈດັການຈາໍເປນັຕອ້ງສື່ສານແຈງ້
ບອກຄວາມສໍາຄນັຂອງການສະໜອງລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົຢາ່ງຕໍ່ເນື່ອງ.ຜູ້ຈດັການຈາໍເປນັຕ້ອງເຮດັ
ໃຫ້ມນັຈະແຈງ້ວາ່ການນາໍສະເໜີຫຼກືານປັບປງຸການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັແມນ່ບລູິມະສິດ,ແລະມນັ
ເປນັສິງ່ຮບີດວ່ນ.ຄວາມຮູສ້ຶກຮບີດວ່ນໝາຍຄວາມວາ່ມີຄວາມຈາໍເປນັທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼກີລຽງຫຼືຊກັ
ຊາ້ໄດ.້ຜູ້ຄນົປະຕບິັດຕາມບລຸມິະສິດຂອງຫວົໜາ້ສາຍງານຂອງເຂາົເຈົາ້;ສະນັນ້ການດາໍເນນີການ
ຂອງຜູ້ຈດັການຕອ້ງສາ້ງຄວາມຮູສ້ຶກຮບີດວ່ນ.

ວິທີ ສ່ືສານ  ແຈ້ງ ບອກຄວາມ ສໍາຄັນ ຂອງ ການ ສະໜອງ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

• ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການລົດເຂັນທີ່ເໝາະສົມໃນທົ່ວໂລກແລະລະດັບປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕອບ
ສະໜອງໄດ້;ສິທິໃນການເຄື່ອນທີ່ໄປມາຂອງບຸກຄົນ;ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການສະໜອງລົດເຂັນທີ່
ເໝາະສົມຕໍ່ກັບບຸກຄົນ,ຊຸມຊົນແລະສັງຄົມ.

• ສົນທະນາຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ກັບການນໍາສະເໜີຫຼືການປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ
ພະນັກງານປົກກະຕິ.

• ແບ່ງປັນເລື່ອງເລົ່າຄວາມສໍາເລັດທີ່ດີ,ຕົວຢ່າງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມພະນັກງານ,ແລະດ້ວຍໂປສເຕີ້ຢູ່
ເທິງຝາໃຫ້ບໍລິການ.

ຈັດ ວາງ ບຸກຄະລາ ກອນ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງ ເໝາະ ສົມ

ການບໍລິການລົດເຂັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີບຸກຄະລາ
ກອນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ,ສ່ິງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະຊັບພະຍາກອນ.ສະມາຊິກທຸກຄົນ
ຂອງທີມງານບໍລິການລົດເຂັນຄວນ:
• ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທິດທາງດຽວກັນ;
• ຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພ້ອມ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພ່ືອເຮັດ
ໜ້າວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ;

• ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ວິທີຈັດ ວາງ ບຸກຄະລາ ກອນ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງ ເໝາະ ສົມ

• ລະບຸສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສາມາດຖືກໃຊ້ສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນ.
• ຈັດບຸລິມະສິດການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນໃນເວລາຈັດສັນບຸກຄະລາກອນ,ເວລາ,ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ,ອຸປະກອນແລະທຶນຮອນ.

• ໃຊ້ວິໄສທັດຮ່ວມກັນ,ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການສະໜອງລົດເຂັນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແຈ້ງເຕືອນ
ພະນັກງານຍ້ອນຫຍັງການບໍລິການຈິ່ງກໍາລັງສະໜອງລົດເຂັນ.

• ຍ້ອງຍໍແລະໃຫ້ລາງວັນພະນັກງານທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນ.
• ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ.

ກ ະຕຸ້ນ,  ເຂ້ົາ ຮ່ວມ  ແລະ ເຮັດ ໃຫ້  ພະນັກງານມີ ຄວາມ ມຸ້ງ ໝ້ັນ

ຜູ້ຈດັການສາມາດຊວ່ຍກຕຸນ້,ເຂົາ້ຮວ່ມແລະເຮດັໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມມຸງ້ໝ້ັນໄດ້ໂດຍການ:

• ລວມ ເອົາພະນັກງານ ເຂ້ົາ ໃນ ການວາງ ແຜນ  ແລະ 
ການຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ– ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ
ປະກອບສ່ວນປະສົບການແລະທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າ;
ແລະເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວ່າການປ່ຽນ
ແປງຈະກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງແລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ
ແນວໃດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ່ຽນແປງນັ້ນ.

• ເອົາຊະນະອຸປະສັກໄປດ້ວຍກັນ –  ເພ່ືອ ໃຫ້ ພະນັກງານ ມີ 
ຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈດີ ຂ້ຶນ ກ່ຽວ ກັບ ສາ ເຫດ ຂອງ ບັນຫາ  ແລະ 
ວິທີ ແກ້ ໄຂ ພວກ ມັນ.

• ສ້າງເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນແລະຍ້ອງຍໍການບັນລຸໄດ້ເປົ້າ
ໝາຍເຫຼົ່ານ້ັນ–  ເພ່ືອ ໃຫ້ ພະນັກງານ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ 
ວ່າຄວາ ມພະຍາຍາມ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍາລັງ ມີ ຜົນ  ແລະ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ຍ້ອງຍໍ ຊົມ ເຊີຍ.

•  ເຊ່ືອມ ສານ ການ ປ່ຽນ ເຂ້ົາ ໃນ ລະບົບ  ແລະ ວັດທະນະທໍາ 
ຂອງ ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ.ຕົວຢ່າງ,ສ້າງວັດທະນະທໍາ
ແຫ່ງການສະຫຼອງຄວາມສໍາເລັດແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ
ແບ່ງປັນຄວາມສໍາເລັດແລະເລື່ອງເລົ່າທີ່ດີໃນລະຫວ່າງ
ກອງປະຊຸມແລະການຢຸດພັກຕ່າງໆ.ນອກນັ້ນ,
ຮັບປະກັນວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາເລັດຜົນແມ່ນຖືກຮັກສາ
ໄວ້ໂດຍການຂຽນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃໝ່ເຂົ້າໃສ່ລາຍ
ລະອຽດໜ້າວຽກຂອງບຸກຄົນແລະອັບເດດນະໂຍບາຍຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງ.



16 17

B:  ການ ເລ່ີ ມການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ

B.1 ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍລິການ

“ກາ ນບໍລິການ ທ່ີ ທ່ົວ ເຖິງ” ໝາຍ ເຖິງ ຫຍັງ?

“ການບລໍກິານທີ່ທົວ່ເຖງິ”ແມນ່ການບລໍກິານທີ່ຮບັປະກນັໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັທກຸຄນົມີໂອກາດທີ່
ເທົາ່ທຽມກນັໃນການໄດ້ຮບັລົດເຂນັ.ນີ້ລວມມ:ີ

• ຜູ້ຊາຍ,ແມ່ຍງິ,ເດກັຊາຍແລະເດກັຍງິ
• ໄວໜຸມ່,ໄວກາງຄນົແລະຜູ້ສງູອາຍຸ
• ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແລະຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ຫາ່ງໄກອອກໄປ– ເຊັນ່ວາ່ໃນເຂດຊນົນະບົດ
• ຜູ້ຄນົທີ່ມາຈາກກຸມ່ຊນົເຜົາ່ຫຼມືາຈາກພ້ືນຖານເສດຖະກິດສັງຄມົທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ.

ການບລໍກິານທີ່ທົວ່ເຖງິຮບັຮູ້ວາ່ທຸຄນົ– ໂດຍບໍ່ສນົເລື່ອງຄວາມພິການ,ອາຍ,ຸເພດ,ສາສະໜາ,
ຄວາມຮັງ່ມ,ີພາສາແລະກຸມ່ຊນົເຜົາ່ຂອງເຂາົເຈົາ້ລວ້ນແຕ່ມີສິດເທົາ່ທຽມກນັຕໍ່ກັບການບລໍກິານ.

ການບລໍກິານລົດເຂນັທີ່ເທົາ່ທຽມກນັແຕກຕ່າງຈາກການໃຫ້ຈາໍນວນລົດເຂນັທີ່ເທົາ່ກນັແກ່ຜູ້ໃຊ້ຈາກ
ກຸມ່ຕາ່ງໆ(ຕວົຢາ່ງ,ໃຫຈ້າໍນວນລົດເຂນັທີ່ເທົາ່ກນັແກ່ຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍງິ).ນີ້ເພາະວາ່ຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງກຸມ່ຕາ່ງໆອາດຈະແຕກຕາ່ງກນັ.

 ຈ່ົງ ຈ່ື ວ່າ:ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງ“ການໄປຫາການບໍລິການ”ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. 
ມັນໝາຍເຖິງການສາມາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິການ,ໄປຫາການບໍລິການຫຼືໃຫ້ການບໍລິການນັ້ນ
ມາຫາພວກເຂົາ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ມີຄນົບາງກຸມ່ຜູ້ທີ່ອາດຈະພົບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານ.ບາງຕວົຢາ່ງແມນ່ມີ
ລາຍການຂາ້ງລຸມ່:

• ແມ່ຍງິແລະເດກັຍງິ;
• ຄນົຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ຫາ່ງໄກຈາກການບລໍກິານ/ຄົທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບົດ;
• ຄນົຜູ້ທີ່ທກຸຍາກ;
• ເດກັນ້ອຍ;
• ຄນົຈາກກຸມ່ທີ່ມີສາສະໜາຫຼືເສດຖະກິດສງັຄມົແຕກຕາ່ງກນັ;
• ຄນົສງູອາຍ;ຸ
• ກຸມ່ຄນົສະເພາະ– ເຊັນ່ວາ່ຄນົຕິດເຊືອ້HIVຫຼືພະຍາດຂີທູ້ດອາດຈະພົບກັບການເລືອກ

ປະຕບິັດ.
ຜູ້ຈດັການຈາໍເປນັຕ້ອງຮູ້ຈກັກຸມ່ຄນົຕາ່ງໆໃນສະພາບການຂອງເຂາົເຈົາ້ຜູ້ທີ່ເປນັໄປໄດ້ໜ້ອຍກວາ່ທີ່
ຈະສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານໄດ.້

ການ ນໍາ ສ່ົງ  ແລະ ການ ນັດ ໝາຍ

ການນາໍສົງ່ແລະການນັດໝາຍໃນຂັນ້ຕອນທາໍອິດໃນການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັ.

 ຂ້ັນ ຕອນ  ສັງ ລວມ

1.ການນໍາສົ່ງ
ແລະການນັດ
ໝາຍ

ແບບວິທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຖືກນໍາສົ່ງຈະແຕກຕ່າງ
ກັນ.ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະນໍາສ່ົງຕົນເອງຫຼືຖືກນໍາສົ່ງ
ຜ່ານເຄືອຂ່າຍທີ່ປະກອບມີພະນັກງານຫຼືອາສາ
ສະໝັກດ້ານສຸຂະພາບແລະການຟື້ນຟູ
ຮ່າງກາຍພາກລັດຖະບານຫຼືບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ
ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ,ເມືອງຫຼືແຂວງ.ບາງ
ການບໍລິການລົດເຂັນອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງລະບຸ
ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຈິງຈັງຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ຮັບການບໍລິການດູແລດ້ານສັງຄົມຫຼືສຸຂະພາບ
ໃດໆຫຼືບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ,
ການເຮັດວຽກຫຼືກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ.

ການນາໍສົງ່ທີ່ມີປະສິດທິຜນົຈາໍເປນັຕອ້ງມີການເຊືອ່ມໂຍງທີ່ດີລະຫວາ່ງການບລໍກິານລົດເຂນັກັບ
ຊມຸຊນົ;ເພາະວາ່ມນັແມນ່ຄນົໃນຊຸມຊນົນັນ້ຜູ້ທີ່ຈະລະບຸແລະນາໍສົງ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຫາການບລໍກິານ
ຂອງທາ່ນ.ບກຸຄນົແລະອງົການຈດັຕັງ້ຕາ່ງໆທີ່ເປນັໄປໄດ້ໃນການລະບຸຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັແລະນາໍສົງ່
ພວກເຂາົຫາການບລໍກິານລົດເຂນັຂອງທາ່ນປະກອບມ:ີ
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• ໂຮງໝໍໃນທ້ອງຖິນ່;
• ສກຸສາລາໃນຊມຸຊນົ;
• ເຄືອຂາ່ຍການຟືນ້ຟູຮາ່ງກາຍຂັນ້ຊມຸຊນົ;
• ບາ້ນ/ຄະນະກາໍມະການ/ຫວົໜາ້ໂບດ;
• ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພິການ;
• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຄນົອືນ່;
• ທາ່ນໝ/ໍພະຍາບານ.

ຜູ້ ຈັດການ ສາມາດ ເຮັດ ຫຍັງ ໄດ້ ແດ່ ເພ່ືອ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ ການ ນໍາ ສ່ົງ?

• ລະບຸແຫຼງ່ການນາໍສົງ່(ບກຸຄນົແລະອງົການຈດັຕັງ້)ໃນເຂດພ້ືນທີ່ຂອງທາ່ນ.
• ໂອ້ລມົກັບພະນັກງານການບລໍກິານລົດເຂນັກຽ່ວກັບວາ່ຂໍ້ມນູໃດແດ່ທີ່ແຫຼງ່ການນາໍສົງ່

ຕອ້ງການເພື່ອໃຫ້ສາມາດລະບຸຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລົດເຂນັ,ແລະວທິີນາໍສົງ່ພວກເຂາົ
ຫາການບລໍກິານ.

• ກະກຽມ(ຫຼືສະໜັບສະໜນູໃຫ້ພະນັກງານກະກຽມ)ເອກະສານແຈກຢາຍ/ໃບໂຄສະນາທີ່ໃຫ້ຂໍ້
ມນູຂາ່ວສານທີ່ແຫຼງ່ການນາໍສົງ່ຕ້ອງການ.

• ໄປຢຽ້ມຢາມ(ຫຼສືະໜັບສະໜນູໃຫ້ພະນັກງານໄປຢຽ້ມຢາມ)ບກຸຄນົຫຼືອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ເຮດັ
ການນາໍສົງ່ທີ່ເປນັໄປໄດ້ເພ່ືອໂອ້ລມົກຽ່ວກັບການບລໍກິານລົດເຂນັ.

• ຈດັມື້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນູຢູ່ການບລໍກິານລົດເຂນັສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັແລະແຫຼງ່ການນາໍສົງ່.
• ຈດັການຝກຶອບົຮມົເຄືອຂາ່ຍການນາໍສົງ່ໃຫ້ແກ່ແຫຼງ່ການນາໍສົງ່.
• ພຈິາລະນາສາ້ງແບບຟອມການນາໍສົງ່ທີ່ແຫຼງ່ການນາໍສົງ່ສາມາດປະກອບ.ຮບັປະກນັວາ່

ແບບຟອມຕາ່ງໆແມນ່ງາ່ຍດາຍ;ຮບັປະກນັວາ່ການບລໍກິານຂອງທາ່ນຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບ
ການນາໍສົງ່(ໂດຍການໃຫກ້ານນັດໝາຍແກ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັທີ່ຖກືນາໍສົງ່ມາ);ແລະໃຫ້ຄາໍຕິຊມົທີ່
ດີຕ່ໍກັບແຫຼງ່ການນາໍສົງ່ທີ່ໃຊ້ແບບຟອມ.

ການ ເພ່ີມ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍລິການຢ່າງຍຸ ຕິ ທໍາ

ຜູ້ຈດັການມີບົດບາດສໍາຄນັໃນການຊວ່ຍເພ່ີມການເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານຢາ່ງຍຸຕິທາໍ.ຕາຕະລາງຕໍ່
ໄປນີ້ໃຫ້ບາງຄາໍແນະນາໍສາໍລັບວທິີເພ່ີມການເຂົາ້ເຖງິສາໍລັບກຸມ່ຄນົຕາ່ງ .ໆ
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ຜູ້ ຈັດການ ສາມາດ ເຮັດ ຫຍັງ  ໄດ້ ແດ່ເພ່ືອ ເພ່ີມການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍລິການຢ່າງ  ຍຸ 
ຕິ ທໍາ?
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• ຮບັປະກນັວາ່ຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບການບລໍກິານແມນ່ມີໃຫ້ໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ–ເຊັນ່ວາ່
ຜາ່ນວທິະຍ,ຸໃບໂຄສະນາ/ໂປສເຕ້ີທີ່ໃຊຂ້ໍຄ້ວາມງ່າຍ ,ໆແລະຮບູພາບຕາ່ງ .ໆ

• ຮບັປະກນັໃຫ້ມີຮບູແມ່ຍງິຢູ່ໃນການໂຄສະນາກຽ່ວກັບການບລໍກິານເຊັນ່ດຽວກັບຮບູ
ຜູ້ຊາຍ.

• ລະບຸແບບຢາ່ງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັເພດຍງິຜູ້ທີສ່າມາດເວົາ້ກຽ່ວກັບຄວາມສາໍຄນັຂອງລົດ
ເຂນັສາໍລັບແມ່ຍງິໃນທົວ່ໄປແລະໃນຊມຸຊນົ.

• ເວົາ້ກັບຫວົໜາ້ຊມຸຊນົກຽ່ວກັບວາ່ລົດເຂນັມີຄວາມສາໍຄນັເທົາ່ໆກນັຕ່ໍກັບແມ່ຍງິ,
ເດກັນ້ອຍແລະຜູ້ຊາຍ.

• ສະໜັບສະໜນູແລະສົງ່ເສມີການມີສວ່ນຮວ່ມຂອງແມ່ຍງິໃນທກຸລະດັບຂອງການ
ບລໍກິານລົດເຂນັ,ລວມທງັຕາໍແໜ່ງການຄຸມ້ຄອງແລະການນາໍພາ.

• ໃຫ້ຂໍ້ມນູແກ່ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພິການກຽ່ວກັບການບລໍກິານລົດເຂນັແລະເນັນ້ໜກັ
ວາ່ທງັແມ່ຍງິແລະຜູ້ຊາຍລວ້ນແຕ່ຕ້ອງການລົດເຂນັສາໍລັບການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

• ໃນເວລາໂອ້ລມົກຽ່ວກັບການບລໍກິານລົດເຂນັໃຫ້ເວົາ້ເລື້ອຍໆ ວາ່ການບລໍກິານແມນ່
ສາໍລັບຜູ້ຊາຍ,ແມ່ຍງິແລະເດກັນ້ອຍ– ບໍ່ໃຫ້ເວົາ້ແຕ່ວາ່“ຜູ້ຄນົ”.
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• ຮບັປະກນັວາ່ຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບການບລໍກິານແມນ່ມີໃຫ້ຢູ່ສະຖານທີ່ຕາ່ງໆທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງ
ເດກັພກິານອາດຈະໄປ– ເຊັນ່ວາ່ສຸກສາລາຊມຸຊນົ,ສນູບລໍກິານຟືນ້ຟ,ູຕະຫາຼດ,
ສນູຊມຸຊນົ,ໂບດ,ມັດສະຍິບແລະວັດ.

• ໃນເວລາໂອ້ລມົກຽ່ວກັບການບລໍກິານລົດເຂນັໃຫ້ເວົາ້ເລື້ອຍໆ ວາ່ການບລໍກິານແມນ່
ສາໍລັບຜູ້ຊາຍ,ແມ່ຍງິແລະເດກັນ້ອຍ– ບໍ່ໃຫ້ເວົາ້ແຕ່ວາ່“ຜູ້ຄນົ”.

• ໃຫກ້ານສຶກສາແລະຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບການບລໍກິານແກ່ຜູ້ຄົທີ່ອາດຈະປິນ່ປວົເດກັພິການ
– ເຊັນ່ວາ່ທາ່ນໝ,ໍພະຍາບານ,ພະນັກງານແພດປະຈາໍຊມຸຊນົ.

• ຮບັປະກນັໃຫ້ມີຮບູເດກັນ້ອຍຢູ່ໃນການໂຄສະນາກຽ່ວກັບການບລໍກິານເຊັນ່ດຽວກັບ
ຮບູຜູ້ໃຫຍ.່

• ອະທິບາຍຜນົປະໂຫຍດຂອງການສະໜອງລົດເຂນັໃຫ້ແກ່ເດກັຕ້ັງແຕ່ອາຍຸຍງັນ້ອຍ
ໃນທກຸຄັງ້ທີ່ໂອລ້ມົກຽ່ວກັບການບລໍກິານ.ນອກນັນ້ໃຫ້ອະທິບາຍຜນົປະໂຫຍ
ດສາໍລັບຄອບຄວົ/ຜູ້ໃຫກ້ານດູແລເດກັນ້ອຍທີ່ການສະໜອງລົດເຂນັມີໃຫ.້
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• ຮບັປະກນັວາ່ການບລໍກິານມີລາຄາຄຸມ້ຄາ່ທີ່ສຸດເທົາ່ທີ່ຈະເປນັໄປໄດ.້
• ລະບຸວທິີທາງເພື່ອໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼືອດາ້ນການເງິນແກ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດ 

ຈາ່ຍຄາ່ເດນີທາງມາຫາການບລໍກິານລົດເຂນັ,ຫຼືບໍ່ສາມາດຈາ່ຍຄາ່ລົດເຂນັ 
(ຖາ້ມີຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍ).ຕວົຢາ່ງ,ສາ້ງກອງທນຶລົດເຂນັ.
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• ໃນເວລາໂອ້ລມົກຽ່ວກັບການບລໍກິານລົດເຂນັໃຫ້ເວົາ້ເລື້ອຍໆ ວາ່ການ
ບລໍກິານແມນ່ສາໍລັບທກຸຄນົ– ລວມທງັຜູ້ສງູອາຍ.ຸ

• ລວມເອາົຮບູຖາ່ຍຂອງຜູ້ສງູອາຍຸທີ່ໃຊ້ລົດເຂນັຢູ່ໃນການໂຄສະນາກຽ່ວກັບ
ການບລໍກິານ.

• ອະທິບາຍຜນົປະໂຫຍດຂອງລົດເຂັນສາໍລັບຜູ້ສູງອາຍ,ຸແລະສາໍລັບຄອບຄວົ
ຂອງເຂາົເຈົາ້,ໃນເວລາໂອ້ລມົກຽ່ວກັບການບລໍກິານລົດເຂນັ.
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• ຮບັປະກນັວາ່ຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບການບລໍກິານແມນ່ມີໃຫ້ຢູ່ສະຖານທີ່ຊນົນະບົດ– ເຊັນ່
ວາ່ສຸກສາລາໃນຊນົນະບົດ,ຕະຫາຼດ,ສນູຊມຸຊນົ,ໂບດ,ມັດສະຍິບແລະວັດ.

• ໃຫ້ຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບການບລໍກິານແກ່ຜູ້ທີ່ເຮດັວຽກກັບປະຊາຊນົທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ
ຊນົນະບົດ–ເຊັນ່ວາ່ພະນັກງານຟືນ້ຟູສຸຂະພາບຂັນ້ຊມຸຊນົ.

• ລະບຸວທິີທາງເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັໃນເຂດຊນົນະບົດໃນເລື່ອງການເດນີທາງ
ຖາ້ການບລໍກິານບໍ່ອອກໄປໃຫ້ບລໍິການຢູ່ຊຸມຊນົ.ຕວົຢາ່ງ– ການຊວ່ຍເຫຼືອດາ້ນ
ການເງິນສາໍລັບຄາ່ເດນີທາງ,ການເຮດັວຽກກັບອງົການຈດັຕ້ັງອືນ່ທີ່ສາມາດຊວ່ຍ
ຂນົສົງ່ຄນົມາຫາການບລໍກິານ.

• ຊອກຮູ້ວາ່ມນັເປນັໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ໃນການໃຫ້ບ່ອນພັກເຊາົແກ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັທີ່ມາຫາການ
ບລໍກິານຈາກເຂດຊນົນະບົດ.

• ອອກໄປໃຫກ້ານບລໍກິານຢູ່ໃນຊມຸຊນົຕ່ໍກັບເຂດຊນົນະບົດ.
• ຝກຶອບົຮມົໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮດັວຽກຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບົດ(ເຊັນ່ວາ່ພະນັກງານແພດຊມຸຊນົ)

ກຽ່ວກັບວທິີຊວ່ຍເຫຼືອຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຢູ່ໃນຊມຸຊນົ;ວທິີດາໍເນນີການຕິດຕາມຜົນ;ແລະ
ວທິີຊວ່ຍໃນເລື່ອງການບາໍລງຸຮກັສາແລະການສ້ອມແປງລົດເຂນັທີ່ງາ່ຍດາຍ.

• ຮບັປະກນັວາ່ລົດເຂນັມີໃຫ້ແລະສາມາດຖກືໃຊ້ຢາ່ງມີປະສິດທິຜົນໃນເຂດ
ຊນົນະບົດທີ່ມີໜາ້ດນິບໍ່ຮາບພຽງ,ແລະໃຫ້ຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບວທິີເຮດັການດັດປັບທີ່
ງາ່ຍດາຍ(ຕວົຢາ່ງ,ທາງເນນີຫຼກືານເຮດັໃຫ້ເສັນ້ທາງຮາບພຽງ)ເພ່ືອເຮດັໃຫ້ມນັ
ງາ່ຍຂຶນ້ໃນການໃຊ້ລົດເຂນັໃນເຂດພ້ືນທີ່ຊນົນະບົດ.
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• ໃນເວລາໂອ້ລມົກຽ່ວກັບການບລໍກິານລົດເຂນັໃຫ້ເວົາ້ເລື້ອຍໆ ວາ່ການບລໍກິານ
ແມນ່ສາໍລັບທກຸຄນົ– ໂດຍບໍ່ຄາໍນງຶເຖງິຊນົເຜົາ່ຫຼືພ້ືນຖານເສດຖະກິດສງັຄມົ.

• ລວມເອາົຮບູຂອງບກຸຄນົຈາກກຸມ່ຊນົເຜ່ົາຫຼສືາສະໜາແຕກຕາ່ງກນັໃນເຂດພ້ືນທີ່
ໃຫ້ບລໍິການເຂົາ້ໃນທກຸການໂຄສະນາກຽ່ວກັບການບລໍກິານ.

• ໃນບ່ອນທີ່ເປນັໄປໄດ,້ວາ່ຈາ້ງພະນັກງານຈາກກຸມ່ຊນົເຜົາ່ແລະພ້ືນຖານ
ເສດຖະກິດສງັຄມົແຕກຕາ່ງກນັເຂົາ້ໃນການບລໍກິານ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

B.2 ສ່ິງ ອໍານວຍ ຄວາມ ສະດວກ  ແລະ ອຸປະກອນ
ສາມາດາໍເນນີການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັຢູ່ໃນຫາຼຍໆສະຖານທີ.່ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ບໍ່ວາ່ຈະດາໍເນນີ
ການບລໍກິານຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ,ບາງສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກແລະອປຸະກອນແມນ່ຈາໍເປນັຕ້ອງ
ມ.ີການບລໍກິານລະດັບພ້ືນຖານຕອ້ງການພ້ືນທີ່ແລະອປຸະກອນໜ້ອຍກວາ່ການບລໍກິານລະດັບ
ປານກາງ.

ສ່ິງ ອໍານວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ  ແ ລະ ອຸປະກອນ ສໍາລັບທຸກ ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ  
(ພ້ືນຖານ  ແລະ ປານ ກາງ)

ພ້ືນ ທ່ີ ສໍາລັບ ການ ຕ້ອນຮັບ  ແລະ ການ ລໍຖ້າ

ຕ້ອງການ ມີ ພ້ືນ ທ່ີ ແນວ ໃດ?

ຈໍາເປັນຕ້ອງພ້ືນທີ່ສໍາລັບການລົງທະບຽນແລະບ່ອນທີ່ຜູ້
ໃຊ້ລົດເຂັນແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດລໍຖ້າຮ່ວມ
ກັນ.
ເມື່ອເປັນໄປໄດ້ວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ເດີນທາງມາແຕ່ໄກເພ່ືອຮອດ
ຫາການບໍລິການ,ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ພວກເຂົາ
ສາມາດໄດ້ພັກຜ່ອນເອົາແຮງ.ໃນຮູບອະທິບາຍຢູ່ເບື້ອງ
ຂວາ,ພໍ່ຄ້າທ້ອງຖິ່ນເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ນອກຄລີ
ນິກສຸຂະພາບໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ບໍລິເວນທີ່ມິດງຽບບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນສາມາດນອນພັກ
ຜ່ອນໃນຂະນະລໍຖ້າສາມາດເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ.ສ່ິງນີ້
ສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບ:

• ຜູ້ທີ່ອອ່ນເພຍແລະບໍ່ແຂງແຮງແລະຕ້ອງການ
ພກັຜ່ອນໃນລະຫວາ່ງການນັດໝາຍ;

• ເດກັນ້ອຍທີ່ອິດເມື່ອຍ;
• ທກຸຄົນທີ່ພົບວາ່ມີແຜກົດທັບໃນບລໍິເວນຮບັນໍາ້ໜກັ

ຂອງຮາ່ງກາຍ.

ຫ້ອງນໍ້າທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຄວນຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນຕ້ອນຮັບ
ແລະລໍຖ້າ,ແລະໃກ້ກັບບ່ອນປະເມີນຜົນແລະປະກອບ
ລົດເຂັນ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ,ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບ
ພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດການຢູ່ໃນPenDrive.
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ອຸປະກອນ ທ່ີ ແນະນໍາ:

ອຸປະກອນສໍາລັບການລົງທະບຽນລວມມີ:ໂຕະ,ຕັ່ງ,
ໂທລະສັບ,ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນແລະຮັກສາເອກະສານ
ຕ່າງໆໄວ້ຢ່າງປອດໄພ.
ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນການມີໂປສເຕີ້,ແຜ່ນພັບແລະວິດີ
ໂອທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ໃນບໍລິເວນລໍຖ້າ.ຖ້າການບໍລິການເຫັນວ່າມີ
ເດັກນ້ອຍໃນສັດສ່ວນທີ່ສູງມັນເປັນປະໂຫຍດໃນການມີ
ເຄື່ອງຫຼິ້ນງ່າຍໆຈໍານວນໜຶ່ງໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ
ລໍຖ້າ.
 ພ້ືນ ທ່ີ ຫ້ອງການ ສໍາລັບ ພະນັກງານ

ຕ້ອງການ ມີ ພ້ືນ ທ່ີ ແນວ ໃດ?

ພະນັກງານຕ້ອງການມີພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດ
ເຮັດວຽກແລະປະຊຸມກັນ,ຈົດບັນທຶກ
ແລະເກັບມ້ຽນບັນທຶກໄວ້ຢ່າງປອດໄພ.

 ພ້ືນ ທ່ີ ເພ່ືອ ດໍາ ເນີນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ການ ດັດ ປັບ ລົດ ເຂັນ ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ

ຕ້ອງການ ມີ ພ້ືນ ທ່ີ ແນວ ໃດ?

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່ທີ່ຂ້ອນຂ້າງມິດງຽບແລະເປັນສ່ວນ
ຕົວບ່ອນທີ່ພະນັກງານສາມາດປະເມີນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໄດ້,
ແລະບ່ອນທີ່ສາມາດດໍາເນີນການປະກອບແລະດັບ
ປັບລົດເຂັນໄດ້.
ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍລົດເຂັນ,ມີ
ພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ຈະໄປຮ່ວມນໍາ,
ແລະຄວນມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ.
ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນການກໍານົດຝາຜະໜັງທີ່ເຂົ້າເຖິງ
ໄດ້ອັນໜຶ່ງເພື່ອໃຊ້ເປັນສາກຫຼັງສໍາລັບການປະເມີນຜົນ
ແລະການຖ່າຍຮູບ.
ໃນການບໍລິການທີ່ເຮັດຢູ່ສູນ,ຂະໜາດທີ່ແນະນໍາສໍາລັບ
ພື້ນທີ່ນີ້ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້(ອາດແຕກຕ່າງກັນໂດຍຂຶ້ນກັບ
ຈໍານວນວຽກ):

• ພືນ້ທີ່ປິນ່ປວົລະດັບພ້ືນຖານ:3ມx2.5ມ.
• ພືນ້ທີ່ປິນ່ປວົລະດັບປານກາງ:4ມx3.5ມ.
ບາງຄັ້ງພືນ້ທີ່ການບໍລິການແມ່ນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງບາງຄົນ.
ຈຸດເນັ້ນໜັກແມ່ນການຢືດຢັນແລະປັບປ່ຽນໄດ້ແລະການ
ນໍາເອົາອຸປະກອນສໍາຄັນໄປນໍາທ່ານ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

 ພ້ືນ ທ່ີ ເພ່ືອ ດໍາ ເນີນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ການ ດັດ ປັບ ລົດ ເຂັນ ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ

 ອຸປະກອນ:

• ສາກກັ້ນເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ– ຖ້າລູກຄ້າ
ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນມາພົບໃນເວລາດຽວກັນ,ຄວນໃຊ້ຜ້າ
ກັ້ງຫຼືສາກບັງແບ່ງພື້ນທີ່ເພ່ືອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

• ຕັ່ງຍາວຫຼືຕຽງສໍາລັບການປະເມີນຜົນ– ມີໂຄງສ້າງ
ແໜ້ນໜາຖາວອນທີ່ມີຄວາມສູງເທົ່າກັບລົດເຂັນເພື່ອ
ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນນັ່ງຢູ່ເທິງໃນລະຫວ່າງການປະ
ເມີນຜົນ.ພື້ນໜ້າດ້ານເທິງຄວນມີເບາະນວມເພ່ືອປົກ
ປ້ອງຜິວໜັງ,ຕົວຢ່າງEVAຫຼືເສື່ອຮອງອອກກໍາລັງ
ກາຍຫຼືເສື່ອຮອງຫຼິ້ນໂຢຄະ.ປັບຕໍາແໜ່ງຂອງຕຽງ
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະເມີນສາມາດເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ
ຈາກທາງດ້ານໜ້າຫຼືດ້ານຫຼັງກ່ໍໄດ້.

• ແນວກັ້ນຕີນ– ຊຸດແນວຮອງຕີນຂະໜາດຕ່າງໆ
ເພື່ອຮອງຕີນຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

• ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ,ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບ
ພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດການຢູ່ໃນ
PenDrive.

• ກ້ອງຖ່າຍຮູບ– ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການອັດບັນທຶກ
ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນແລະ
ປະກອບລົດເຂັນ(ໂດຍມີການອະນຸຍາດທີ່ມີການເຊັນຊື່
ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ).

• ສາຍວັດແທກຫຼືເຄື່ອງວັດແທກຄາລິບເປີ.

 ພ້ືນ ທ່ີ ສໍາລັບ ການ ກະກຽມ , ການ ບໍາລຸງ ຮັກສາ  ແລະ ການ ສ້ອມ ແປງ ລົດ ເຂັນ.

ຕ້ອງການ ມີ ພ້ືນ ທ່ີ ແນວ ໃດ?

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່“ເຕັກນິກ”ສໍາລັບ:
• ການປະກອບ,ການສ້ອມແປງແລະການບໍາລຸງຮັກສາ
ລົດເຂັນ

• ການດັດແປງລົດເຂັນໃນບ່ອນທີ່ຈໍາເປັນ.
ພື້ນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແສງສະຫວ່າງທີ່ດີ,ກັນນໍ້າໄດ້ແລະ
ມີອຸນຫະພູມທີ່ດີສໍາລັບການເຮັດວຽກ.
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຄື່ອງມືທີ່
ໃຊ້ແຮງຄົນແລະໃຊ້ໄຟຟ້າ.ໃຫ້ດີແທ້ຄວນເກັບມ້ຽນພວກ
ມັນໄວ້ໃນຕູ້ໂລຫະທີ່ສາມາດລັອກໄດ້.
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ໃນການບໍລິການຖາວອນ/ແບບເຮັດຢູ່ສູນ,ພ້ືນທີ່ເຕັກນິກຄວນແບ່ງອອກເປັນດັ່ງນີ້:
• ພື້ນທີ່“ສະອາດ”ສໍາລັບການປະກອບຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆແລະການດັດປັບຜະລິດຕະພັນເປັນຂັ້ນສຸດ
ທ້າຍ,ແລະສໍາລັບການເຮັດການກວດຄວາມປອດໄພແລະການພ້ອມໃຊ້ງານ.ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່
ເປັນພື້ນຮາບແລະພ້ືນທີ່ຕັ່ງຍາວສໍາລັບເຂດພ້ືນທີ່ນີ້.

• ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່“ດັດແປງ”ສໍາລັບການເຮັດການດັດແປງແລະການສ້ອມແປງຕ່າງໆລວມທັງ
ການປັບຮູບຮ່າງໂຟມແລະການຕິດກາວ,ການເຈະທົ່ວໄປ,ການຂັດຊາຍ,ການປະອບແລະການ
ທາສີ.ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່ເປັນພ້ືນຮາບແລະພ້ືນທີ່ຕັ່ງຍາວສໍາລັບເຂດພ້ືນທີ່ນີ້.

ບໍ່ແມ່ນວ່າວຽກເຕັກນິກທັງໝົດຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ເຕັກນິກຂອງການບໍລິການເອງ.
ຕົວຢ່າງ,ການບໍລິການລົດເຂັນອາດຈະວ່າຈ້າງຄົນພາຍນອກເຮັດບາງວຽກເຕັກນິກເຊັ່ນວ່າການ
ຫຍິບແນວຫຸ້ມເບາະນັ່ງ(ຊ່າງຕັດຫຍິບໃນທ້ອງຖິ່ນ)ແລະການເຊື່ອມຈອດ(ໂຮງເຊື່ອມຈອດໂລຫະໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ).

 ອຸປະກອນ:

• ມີຕູ້ຖ້ວຍຊາມ,ຖ້ານໄວ້ເຄື່ອງແລະບ່ອນໄວ້ເຄື່ອງມືຢ່າງພຽງພໍເພ່ືອຮັກສາໃຫ້ພ້ືນທີ່ເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍແລະປັບພ້ືນທີ່ໃຫ້ເໝາະສົມ.

• ເຄື່ອງມືສໍາລັບການປະກອບແລະການດັດປັບລົດເຂັນແລະເຮັດການດັດແປງຕ່າງໆ.
• ລາຍການວັດສດຸສໍາລັບການດັດແປງ.
• ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມີໂຕະຍາວສໍາລັບເຮັດວຽກຂອງຊ່າງເຕັກນິກແຕ່ລະຄົນ.ຂໍແນະນໍາວ່າຢ່າງໜ້ອຍ
ຄວນມີໂຕະຍາວສໍາລັບເຮັດວຽກທີ່ສາມາດປັບຄວາມສູງໄດ້ຖ້າຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີ
ມພະນັກງານ.ຄວນຈັດຕໍາແໜ່ງໂຕະເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ມີພ້ືນທີ່ຈາກດ້ານໜ້າຫຼືດ້ານຫຼັງສໍາລັບການ
ເຮັດວຽກໃນລະດັບພື້ນຫ້ອງ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຄື່ອງມື,ວັດສະດຸແລະອຸປະກອນ,ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືວ່າ
ດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພ່ີມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດການຢູ່ໃນPenDrive.
(ໝາຍເຫດ:ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຮງຜະລິດລົດເຂັນແມ່ນມີ
ລາຄາແພງກວ່າ,ແລະຢູ່ນອກເໜືອຂອບເຂດຂອງຄູ່ມືນີ້).

ພ້ືນ ທ່ີ ສໍາລັບ ການ ເກັບ ມ້ຽນ

ຕ້ອງການ ມີ ພ້ືນ ທ່ີ ແນວ ໃດ?

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່ເກັບມ້ຽນທີ່ປອດໄພສໍາລັບລົດເຂັນ,ອາ
ໄຫຼ່ແລະວັດສະດຸຕ່າງໆ.ພ້ືນທີ່ດັ່ງກ່າວຄວນໃກ້ກັບພ້ືນທີ່
ເຕັກນິກ,ປອດໄພ,ກັນນໍ້າໄດ້,ແລະບໍ່ມີສັດ/ສັດລ້ຽງ.ກົງ
ເຫຼັກຕິດໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມຈະໃຫ້ຄວາມປອດໄພເພ່ີມຂຶ້ນ.
ຖ້າບໍ່ສາມາດມີຫ້ອງສະເພາະໄດ້,ໃຫ້ກໍານົດບໍລິເວນສະ
ເພາະຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງໃດໜຶ່ງ.ໃນຕົວຢ່າງນີ້,ຄວນ
ພິຈາລະນາເພ່ີມເຕີມເຖິງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ການຈັດ ຕ້ັງ ພ້ືນ ທ່ີ ເກັບ ມ້ຽນ:

ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການຈັດຕັ້ງພ້ືນທີ່ເກັບມ້ຽນທີ່ເປັນລະບຽບ.
• ຖານໄວ້ເຄື່ອງແລະຮາວຫ້ອຍເຄື່ອງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພ້ືນທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.
• ທາງຍ່າງລະຫວ່າງຖ້ານໄວ້ເຄື່ອງ,ຮາວຫ້ອຍເຄື່ອງ,ກ່ອງແລະລົດເຂັນທີ່ປະກອບແລ້ວຊ່ວຍປັບປຸງ
ການເຂົ້າເຖິງແລະປະສິດທິພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.ຄວນຮັກສາໃຫ້ທາງຍ່າງໂລ່ງບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ.

• ຈັດວາງລາຍການຕ່າງໆຕາມຂະໜາດແລະປະເພດ.ການມີເອົາສ່ິງຂອງຊະນິດດຽວກັນໄວ້ນໍາກັນ
ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການນັບຈໍານວນເພ່ືອຄວບຄຸມຈໍານວນໃນຄັງແລະການສັ່ງຊື້ເຂົ້າໃໝ່.

• ອາດຈະເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງນ້ອຍໆເຊັ່ນວ່າກຽວ,ນັອດ,ແຫວນຮອງບູລອງໄວ້ໃນກ່ອງນ້ອຍໆ,ໜຶ່ງ
ກ່ອງສໍາລັບແຕ່ລະຊະນິດແລະຂະໜາດ.ໝາຍຊື່ຂອງສິ່ງຂອງນັ້ນໃສ່ດ້ານໜ້າຂອງກ່ອງ.

• ບໍ່ຄວນວາງກ່ອງແລະວັດສະດຸໃສ່ເທິງພ້ືນໂດຍກົງຫຼືຕິດກັບຝາພາຍນອກເພາະວ່າພວກມັນສາມາດ
ຖືກເສຍຫາຍຈາກຄວາມຊຸ່ມໄດ້ງ່າຍ.ແທ່ນໄມ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດເພ່ືອຍົກສິ່ງຂອງບໍ່ໃຫ້ຕິດ
ກັບພື້ນຫ້ອງ.

• ຖ້າມີປ່ອງຢ້ຽມ,ສາມາດເພ່ີມກົງເຫຼັກໃສ່ເພ່ືອເພີ່ມຄວາມປອດໄພ.
ພ້ືນ ທ່ີ ສໍາລັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຜູ້ ໃຊ້

ຕ້ອງການ ມີ ພ້ືນ ທ່ີ ແນວ ໃດ?

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່ສໍາສັບການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້ເພື່ອສອນ:
• ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາແລະສຸຂະສຶກສາ
• ການນໍາໃຊ້,ການດູແລເບິ່ງແຍງແລະການບໍາລຸງຮັກສາລົດເຂັນ
• ທັກສະການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

ສາມາດ ສອນ ການ ເຄ່ືອນ ຍ້າຍ  ແລະ ສຸຂະ ສຶກສາຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ຄລີນິກ,ເຮືອນຂອງລູກຄ້າຫຼືສະຖານທີ່ບໍລິການໃນຊຸມຊົນ.
 ອຸປະກອນ:

• ອຸປະກອນພື້ນຖານເຊັ່ນວ່າຕຽງນອນເພື່ອຝຶກແອັບການ
ເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ.

 
ສາມາດ ສອນ ການ ນໍາ ໃຊ້, ການ ດູ ແລ ເບ່ິ ແຍງ  ແລະ ການ 
ບໍາລຸງ ຮັກສາ ລົດ ເຂັນຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ສະອາດຂອງໂຮງສ້ອມ
ແປງ,ຫຼືຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນທີ່ເໝາະສົມ.
 ອຸປະກອນ:

• ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນບໍາລຸງຮັກສາລົດເຂັນຂັ້ນພ້ືນຖານ.
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ທັກ ສະ ການ ເຄ່ືອນ ໄຫວ ໄປມາໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖືກສອນຢູ່
ພາຍນອກ,ແນວໃດກໍ່ຕາມຢູ່ພາຍໃນອາຄານກໍ່ສອນໄດ້.
ພື້ນທີ່ທັກສະການເຄື່ອນໄຫວໄປມາຢູ່ກາງແຈ້ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
ມາສະເພາະສາມາດຈໍາລອງພື້ນຜິວຕ່າງໆທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຈະ
ຈໍາເປັນຕ້ອງສາມາດຂ້າມຜ່ານໄດ້ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ– ເຊັ່ນວ່າພ້ືນດິນທີ່ບໍ່ຮາບພຽງ,ພື້ນດິນອ່ອນ,
ຮ່ອງນ້ໍາ,ແນວກັ້ນຄວາມໄວ,ຂອບຖະໜົນ,ບັນໄດແລະຂັ້ນ
ໄດ.
ໃນການບໍລິການແບບຮ່ວມກັນ– ພ້ືນທີ່ທັກສະການເຄື່ອນໄຫວ
ໄປມາອາດຈະຖືກໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເຄື່ອນ
ໄຫວອື່ນເຊັ່ນກັນ.ຕົວຢ່າງ,ຄົທີ່ຮຽນໃຊ້ຂາທຽມ,ຫຼືຝຶກທັກ
ສະການຍ່າງຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກການບາດເຈັບ.

ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບພ້ືນທີ່ສະເພາະສໍາລັບການ
ຝຶກທັກສະການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ– ໃຫ້ກໍານົດບ່ອນຫວ່າງທີ່ມີ
ຢູ່ທີສາມາດຖືກໃຊ້ຢ່າງປອດໄພສໍາລັບການຝຶກທັກສະການ
ເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.
ຫຼີກລຽງພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ມີຜູ້ຄົນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໆອອກໆ ;ແລະ
ຊອກຫາອຸປະສັກປະເພດຕ່າງໆ.

ສາມາດປະດິດອຸປະກອນແບບພົກພາສໍາລັບການຝຶກທັກ
ສະການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.ແລະຕິດຕັ້ງໃນທຸກບ່ອນທີ່ມການ
ໃຫ້ການບໍລິການລົດເຂັນ.
ຮູບອະທິບາຍຢູ່ເບື້ອງຂວາມືສະແດງໃຫ້ເຫັນອຸປະກອນແບບ
ພົກພາສໍາລັບການຝຶກທັກສະການເຄື່ອນໄຫວໄປມາທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່
ພາຍໃຕ້ບ່ອນພັກເຊົາທີ່ເປັນຮົ່ມ. 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ,ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກ
ອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດການຢູ່ໃນPenDrive.

ສ່ິງ ອໍານວຍ ຄວາມ ສະດວກ  ແລະ ອຸປະກອນ ເພ່ີມ ເຕີມ ສໍາລັບ ການ ບໍ ລິ ການ 
ລະດັບ ປານ ກາງ

ການໃຫກ້ານບລໍກິານລົດເຂນັລະດັບປານກາງຈາໍເປນັຕ້ອງມີພ້ືນທີ່ແລະອປຸະກອນເພ່ີມ
ເຕມີຈາໍນວນໜຶງ່.ຄວາມຕ້ອງການເພ່ີມເຕມີທີ່ຜູ້ຈດັການຈາໍເປນັຕອ້ງພິຈາລະນາແມນ່ມີລາຍ
ລະອຽດຢູ່ຂາ້ງລຸມ່.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

 ພ້ືນ ທ່ີ ສໍາລັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ການ ປັບ ລົດ ເຂັນ ໃຫ້ ເໝາະສົມ

ສໍາລັບການບໍລິການລະດັບປານກາງ,ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕຽງສໍາລັບ
ການປະເມີນຜົນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນນອນລົງໃນລະຫວ່າງການ
ປະເມີນຜົນ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ,ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ
ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດການຢູ່ໃນPenDrive.
ກ່ອງການປະເມີນຜົນສະເພາະພິເສດສາມາດມີປະໂຫຍດຫຼາຍ
ສໍາລັບການບໍລິການລະດັບປານກາງ.
ກ່ອງການປະເມີນຜົນໃຫ້ການຮອງຮັບຕີນແລະການເຂົ້າເຖິງທີ່
ດີເພ່ືອໃຫ້ການປະຄອງໃນລະຫວ່າງການຈໍາລອງມື.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ,ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ
ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດການຢູ່ໃນPenDrive.
• ແນວກັ້ນແບບໂຟມທີ່ແໜ້ນໜາສໍາລັບການຮອງຊົ່ວຄາວຈໍາ
ເປັນຕ້ອງມີໃນມືໃນລະຫວ່າງການປະເມີນຜົນແລະການປັບ
ລົດເຂັນໃຫ້ເໝາະສົມ.ນອກນັ້ນຍັງຕ້ອງມີເສື່ອກວ້າງແລະ
ສະອາດສໍາລັບການເຮັດວຽກຢູ່ພ້ືນແລະເບາະນັ່ງ.

• ແວ່ນທີ່ມີລວງຍາວເຕັມສາມາດເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບທັງ
ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນແລະພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການເພື່ອສັງເກດເບິ່ງ
ທ່າທາງແລະຄວາມພໍດີຈາກມຸມມອງຕ່າງໆ.

• ເຄື່ອງຫຼິ້ນແລະຮູບພາບຢູ່ເທິງຝາຜະໜັງສ່ົງເສີມສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດກັບເດັກນ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການ ເກັບ ຮັກສາ

ໃນລະດັບປານກາງ,ມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍກວ່າສໍາລັບການເກັບ
ຮັກສາວັດສະດຸທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດັດແປງແລະສ່ວນ
ປະກອບການປະຄອງທ່າທາງຕ່າງໆ.ວັດສະດຸລວມມີແຜ່ນໂຟມ
ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບຮັກສາແບບແຜ່ໄວ້ແລະຮັກສາໃຫ້ແຫ້ງ.
ສະນັ້ນຈິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີພ້ືນທີ່ເກັບມ້ຽນແລະຮາວເກັບມ້ຽນ
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ພື້ນທີ່ສໍາລັບການກະກຽມ,ການບໍາລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມ
ແປງລົດເຂັນ
ພື້ນທີ່ທີ່ສະອາດແລະຈັກຫຍິບອຸດສາຫະກໍາເຮັດໃຫ້ການ
ບໍລິການສາມາດຫຸ້ມເບາະສ່ວນປະກອບແລະສາຍຮັດການ
ປະຄອງທ່າທາງທີ່ມີການດັດແປງຫຼືປະດິດຂຶ້ນໃໝ່ໄດ້.ຖ້າບໍ່ມີ
ພື້ນທີ່ແລະອຸປະກອນນີ້,ການບໍລິການຈະຈໍາເປັນຕ້ອງວ່າຈ້າງ
ຄົນພາຍນອກໃຫ້ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ.
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ການ ຈັດ ວາງ ພ້ືນ ທ່ີ ເຮັດ ວຽກ

ເມື່ອມີສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະອຸປະກອນແລ້ວ,ຜູ້ຈັດການຄວນຈັດສັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບການຈັດຕ້ັງແຕ່ລະສະຖານທີ່ໂດຍການນໍາໃຊ້ສ່ີຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
1. ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຮົກເຮື້ອອອກ:ກຳຈັດເຄື່ອງມື,ອາໄຫຼ່,ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຈຳກັດແລະເອກະສານ

ເກົ່າທັງໝົດຖິ້ມ.
2. ກຳນົດສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳ:ເຄື່ອງມື,ອາໄຫຼ່,ຄຳແນະນຳແລະເອກະສານ.ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້

ເປັນປະຈຳຄວນຖືກຈັດວາງເພື່ອໃຫ້ຊອກຫາພວກມັນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດແລະໄວທີ່ສຸດ.
3. ລະບົບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ມີລະບົບສຳລັບແຕ່ລະພື້ນທີ່ເຮັດວຽກແລະໃຫ້ບາງຄົນຮັບຜິດ

ຊອບສຳລັບການຈັດຕັ້ງລະບົບນັ້ນ.
4. ຕິດຕາມ:ລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນການນຳພາການປ່ຽນແປງ.

B.3:  ປະ ເພດ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

ລົດ ເຂັນ  ແລະ ເບາະ ນ່ັງ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ ໝາຍ ເຖິງ ຫຍັງ?

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັແຕລ່ະຄນົຈະແຕກຕາ່ງກນັ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ພວກເຂາົທກຸຄນົ
ຕອ້ງການລົດເຂນັແລະເບາະນັງ່ທີເ່ໝາະສມົ.ຂໍ້ແນະນາໍຂອງອງົການWHOກຽ່ວກັບການ
ສະໜອງລົດເຂນັແບບໃຊ້ແຮງຄນົໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊບັພະຍາກອນຈາໍກັດໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍ 
ຂອງລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົດັງ່ນີ:້

• ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຈາໍເປນັຕ້ອງຜູ້ໃຊ້ແລະເງືອ່ນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ;
• ໃຫ້ຄວາມພໍດີທີ່ເໝາະສມົແລະການຮອງຮບັທາ່ທາງຕາ່ງ ;ໆ
• ປອດໄພແລະໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ;
• ມີໃຫ້ຢູ່ໃນປະເທດນັນ້ໆແລະ;
• ສາມາດມີແລະໄດ້ຮບັການບາໍລງຸສ້ອມແປງແລະການບລໍກິານຍນືຍງົໃນປະເທດນັນ້ໆດວ້ຍ

ລາຄາທີ່ປະຢດັທີ່ສຸດແລະສາມາດຊື້ໄດ.້

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັທີ່ໃຊ້ການບລໍກິານລົດເຂນັ,ການບລໍກິານຈາໍ
ເປນັຕອ້ງມີການຈດັສະໜອງລົດເຂນັແລະເບາະນັງ່ລົດເຂນັຢາ່ງໜ້ອຍສອງສາມປະເພດ.ປະເພດ
ເບາະນັງ່ທີ່ເໝາະສມົທີ່ສຸດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ຈະຂຶນ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂາົເຈົາ້.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ຜູ້ທີ່
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ມີຄວາມສ່ຽງເກີດແຜກົດທັບຈາໍເປນັຕອ້ງມີເບາະນັງ່ຊວ່ຍຫຼຸດບນັເທາົແຜກົດທັບພ້ອມກັບການຝກຶ
ອບົຮມົການໃຊ້ມນັ.

ຜົນເສຍຈາກການບໍ່ມີອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງບວກກັບການຝຶກອົບຮມົຜູ້ໃຊ້

ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີແຫຼ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ດີແມ່ນປະມານ38ປີຫຼັງຈາກການບາ
ດາເຈັບສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອາຍຸລະຫວ່າງ25ຫາ34ປີ(8).ກົງກັນຂ້າມ,ການສຶກສາວິໄຈທີ່ດໍາ
ເນີນໃນປະເທດບັງກະລາເທດພົບວ່າອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຫຼັງຈາກການບາດເຈັບໄຂສັນຫຼັງແມ່ນ5.36ປີ,
ໂດຍທີ່56.4%ຂອງຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນເສຍຊີວິດພາຍໃນຫ້າປີນັບຈາກການບາດເຈັບ(9).ຈາກຄົທີ່ຢູ່ໃນ
ການສຶກສາວິໄຈ,80%ເສຍຊີວິດຢູ່ເຮືອນ,ແລະຈາກຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ເຮືອນ,ໜຶ່ງສ່ວນສາມມີແຜກົດທັບ
ໃນເວລາເສຍຊີວິດ.
ຢູ່ໃນໂຮງໝໍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໃນປະເທດສີລັງກາດການສໍາຫຼວດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໂຮງໝໍຖືກດໍາເນີນຕໍ່ກັບພະ
ແນກການບາດເຈັບໄຂກະດູກສັນຫຼັງໃນປີ1999.ໃນເວລານັ້ນ,ມັນໃຊ້ເວລາປະມານຫົກອາທິດເພ່ືອ
ປິ່ນປົວແຜກົດທັບຕື້ນໆດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ$286.ແຜກົດທັບທີ່ເລິກຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານໜຶ່ງປີ
ໃນການປິ່ນປົວແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ$2483.ການສໍາຫຼວດດຽວກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການນໍາ
ສະເໜີລົດເຂັນ,ເບາະນັ່ງແລະເສື່ອຮອງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມທີ່ພຽງພໍແກ່ຄົນ
ເຈັບສາມາດຫຼຸດການເກີດແຜກົດທັບໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົາຢູ່ໂຮງໝໍໄດ້70%ແລະລາຍຈ່າຍ
ສໍາລັບຢາແລະຜ້າພັນບາດໄດ້ເກືອບ60%.
ແຜນງານຂອງໂຮງໝໍໃນເມືອງຊາວເປົາໂລປະເທດບຣາຊິນໄດ້ນໍາສະເໜີການບໍລິການທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່
ການໃຫ້ການສຶກສາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການສົນສໍາຮອງສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີການບາດເຈັບໄຂສັນຫຼັງ.ການເກີດ
ບາດແຜກົດທັບຫຼຸດລົງ23%(10).

ການ ເລືອກ ປະ ເພດ ລົດ ເຂັນ  ແລະ ເບາະ ນ່ັງ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

ການ ໃຫ້ ຄວາມ ພໍດີ ທ່ີ ເໝາ ະສົມ  ແລະ ການ ຮອງ ຮັບ ທ່າ  ຕ່າງໆ;

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຕ້ອງການລົດເຂັນທີ່ພໍດີກັບຂະໜາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ລົດເຂັນທີ່ມີ
ຂະໜາດບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍຕົວ,ບໍ່ໃຫ້ການຮອງຮັບທ່າທາງທີ່
ດີ,ແລະອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ.ນີ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າການບໍລິການລົດເຂັນຈະຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງລົດເຂັນທີ່ມີຂະໜາດແຕກ
ຕ່າງກັນ,ຫຼືລົດເຂັນທີ່ສາມາດປັບຂະໜາດໄດ້.

ຜູ້ໃຊ້ລດົເຂນັສວ່ນໃຫຍ່ໃຊ້ເວລາຫາຼຍຊົວ່ໂມງຕ່ໍມ້ໃນການນັງ່.ນີ້ໝາຍຄວາມວາ່ລດົເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້ບໍ່ພຽງ
ແຕ່ແມນ່ອປຸະກອນຊວ່ຍໃຫ້ເຄືອ່ນທີ່ໄປມາເທົາ່ນັນ້.ມນັຍງັຊວ່ຍປະຄອງເຂາົເຈົາ້ໃຫ້ນັງ່ຕັງ້ຊື່ໄດ້ຢາ່ງສະບາຍ
ຕວົ.ນອກນັນ້ຜູ້ຄນົຍງັມີຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຮອງຮບັທາ່ທາງແຕກຕາ່ງກນັແລະສະນັນ້ຈິງ່ຈາໍ
ເປນັຕອ້ງມີລດົເຂນັທີ່ມີການຮອງຮບັແຕກຕາ່ງກນັ.



30 31

ຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮອງຮັບທ່າທາງລະດັບພ້ືນຖານຈໍາເປັນຕ້ອງ
ມີການຮອງຮັບຈາກລົດເຂັນທີ່ມີການປັບໃຫ້ພໍດີກັບເຂົາເຈົ້າ.

ຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮອງຮັບທ່າທາງລະດັບປານກາງຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມີລົດເຂັນທີ່ມີການປັບໃຫ້ພໍກັບເຂົາເຈົ້າພ້ອມກັບການຮອງຮັບພິເສດເພ່ີມ
ເຕີມ.ສາມາດໃຫ້ການຮອງຮັບພິເສດໂດຍການເພ່ີມແນວຮອງຮັບຫຼືແນວ
ປະຄອງທ່າທາງພິເສດໃສ່ລົດເຂັນ,ຫຼືການໃຫ້ບ່ອນນັ່ງທີ່ຮອງຮັບສະເພາະ.

ຜົນເສຍຈາກການບໍ່ໃຫ້ຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼືການຮອງຮບັທີ່ຖືກຕ້ອງ

ພະນັກງານຢູ່ສູນຟື້ນຟູWesternCapeໃນອາຝຣິກາໃຕ້ໄດ້ບັນທຶກອາການແຊກຊ້ອນທີ່ສັງເກດເຫັນ
ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍຢູ່ໂຮງຮຽນແລະສູນດູແລເດັກຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແນວຮອງຮັບທ່າທາງແຕ່ບໍ່ມີມັນຢູ່ພາຍໃນ
ລົດເຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.ໃນບັນດາພວກເຂົາ,21%ຂອງເດັກນ້ອຍເກີດມີອາການແຊກຊ້ອນດ້ານທ່າ
ທາງເພ່ີມເຕີມ.ຜົນເສຍຂອງອາການແຊກຊ້ອນເຫຼົ່ານ້ີສໍາລັບເດັກນ້ອຍແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແລະການບໍລິການມີຄື:
• ອາການແຊກຊ້ອນເພ່ີມຂຶ້ນແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມການັດໝາຍ;
• ສຸຂະພາບຂີ້ຮ້າຍລົງ;
• ທ່າທາງຂ້ີຮ້າຍລົງແລະຄວາມບໍ່ສະບາຍດຕົວ;
• ຄວາມທົນທານໃນການນັ່ງຫຼຸດລົງ(ນັ່ງແບບສະບາຍຕົວບໍ່ໄດ້ດົນ);
• ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂປຣແກຣມການສຶກສາຫຼຸດລົງ;
• ຄຸນນະພາບຊີວິດຫຼຸດລົງ.

ການ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ແລະ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ຜູ້ ໃຊ້

ລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົຄວນເຮດັໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັງ່າຍຂຶນ້ໃນການດາໍເນນີສິງ່ຕາ່ງໆທີ່ພວກເຂາົຕອ້ງ
ເຮດັ.ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຈາໍເປນັຕອ້ງສາມາດເຂົາ້ແລະອອກຈາກລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້ໄດ,້ຍູ້ລົດເຂນັ
ຂອງເຂົາເຈົາ້ໄດ,້ພັບລົດເຂນັຂອງເຂົາເຈົາ້ສາໍລັບການຂນົຍາ້ຍແລະການເກັບມຽ້ນໄດ້ແລະດາໍ
ເນນີບນັດາກິດຈະກາໍປະຈາໍວນັຂອງເຂາົເຈົາ້ໄດ.້ປະເພດທີ່ເໝາະສມົຂອງລົດເຂນັແລະ
ຄນຸສມົບັດໃຊ້ງານທີ່ຖກືຕອ້ງໃນລົດເຂນັສາມາດເຮດັໃຫກ້ານເຮດັສ່ິງເຫຼົາ່ນີ້ງາ່ຍຂຶນ້ສາໍລັບຜູ້ໃຊ້ລົດ
ເຂນັ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຍງັຕ້ອງການລົດເຂນັທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ດີສາໍລັບເຂາົເຈົາ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂາົເຈົາ້.
ລົດເຂນັຕາ່ງກນັເໝາະສມົກັບສະພາບແວດລ້ອມຕາ່ງກນັ.ຕວົຢາ່ງ,ລົດເຂນັບາງຊະນິດດກີວາ່
ສາໍລັບການໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນເຮອືນ,ບາງຊະນິດດກີວາ່ສາໍລັບການໃຊຢູ້່ນອກເຮອືນແລະຢູ່ເທງິພືນ້ດນິທີ່
ບໍ່ຮາບພຽງ.

ອຸປະກອນ ທ່ີ ຖືກ ປະ ຖ້ິມ: ມີ ບາງ ຢ່າງ ດີກ ວ່າ ບ່ໍ ມີ ຫຍັງແມ່ນ ບໍ?

ເມື່ອອຸປະກອນບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຜູ້ໃຊ້– ມັນມັກຈະຖືກປະຖິ້ມ.
ຮູບອະທິບາຍນີ້ບອກເລື່ອງເລົ່າທີ່ມັກພົບເຫັນ.ຜູ້ໃຊ້ລົດ
ເຂັນນີ້ມີລົດເຂັນທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກສາມຄັນ– ແຕ່ບໍ່ມີຄັນ
ໃດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ,ແລະລາວ
ບໍ່ສາມາດອອກຈາກເຮືອນຂອງລາວໄດ້.ລົດເຂັນສອງ
ຄັນທໍາອິດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປເພາະວ່າພວກມັນເ
ພແລະບໍ່ມີອາໄຫຼ່ປ່ຽນຖ່າຍ.ຄັນທີສາມແມ່ນລົດໃໝ່;
ແຕ່ເປັນລົດເຂັນຄຸນນະພາບບໍ່ດີເຊິ່ງຮູ້ສຶກສັ່ນກວາຍ
ໂຍກເຍກແລະບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນເວລາໃຊ້ຢູ່ນອກເຮືອນ,ສະ
ນັ້ນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພ.

ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແລະ ຄວາມ ທົນ ທານ

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຕອ້ງການລົດເຂນັທີ່ປອດໄພແລະທນົທານເຊິງ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ໃນລາຄາທີ່ບໍ່
ແພງ.ການບລໍກິານລົດເຂນັຍງັໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການຮບັປະກນັວາ່ລົດເຂນັທີ່ພວກເຂາົສະໜອງ
ໃຫ້ແມນ່ປອດໄພ,ທນົທານແລະສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິນ່.ນີ້ສາມາດຊວ່ຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການປຽ່ນລົດເຂນັໃໝ່ແລະເຮດັໃຫ້ວຽກບາໍລງຸສ້ອມແປງລົດເຂນັງ່າຍຂຶນ້.

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຫາຼຍໆຄນົທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມີຊບັພະຍາກອນຈາໍກັດໃຊ້ລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້ເພ່ືອ
ເດນີທາງໄປມາຢູ່ເທງິໜາ້ດນິທີ່ບໍ່ຮາບພຽງແລະອາດຈະຈາໍເປນັຕ້ອງພະເຊນີກັບຝນົຕົກ,ຂີ້ຊາຍ
ແລະຂີຕ້ມົ.ນີ້ໝາຍຄວາມວາ່ລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້ຈາໍເປນັຕອ້ງແໜນ້ໜາແລະສາ້ງມາເພ່ືອຄງົທນົ
ຕໍ່ກັບສະພາບເຫຼົາ່ນີ.້ລົດເຂນັຄນຸນະພາບບໍ່ດີຈະເພໄວ(ຕວົຢາ່ງໃນ1–6ເດືອນ);ແນວໃດກໍ່ຕາມ
ລົດເຂນັທີ່ຖກືອອກແບບມາດີທີ່ມີການບາໍລງຸຮກັສາເປນັຢາ່ງດີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຖງິ3–5ປ.ີນີ້
ຄຸມ້ຄາ່ກວາ່ສາໍລັບເງນິທີ່ຊື.້



32 33

 ບາງ ບັນຫາ ທ່ີ ມັກ ພົບ ເຫັນ ໃນ ລົດ ເຂັນຄຸນ ນະພາ ບຕ່ໍາ ລວມມີ:
• ບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າແລະແຜ່ນຫຸ້ມແນວອີງຫຼັງຈີກຂາດ
ຫຼືຢ່ອນຍານ;

• ລໍ້ໜ້ານ້ອຍ(ແກນເພົາ,ຢາງລໍ້,ລູກຫວ່ານ,ຂາງ່າມລໍ້)ເພງ່າຍ,
• ລໍ້ຫຼັງ(ແກນເພົາ,ວົງລໍ້ສໍາລັບຍູ້,ດິ້ວລໍ້,ລູກຫວ່ານ,ຢາງລໍ້)ເພ
ຫຼືຫຼູ້ຍຫ້ຽນງ່າຍ;

• ເບກເປັນໝ້ຽງແລະໃຊ້ບໍ່ໄດ້;
• ແນວຮອງຕີນເພ;
• ບໍ່ມີເບາະນັ່ງ,ຫຼືເບາະນັ່ງມີຄຸນນະພາບຕໍ່າແລະເພໄວ;
• ສ່ວນທີ່ຖອດອອກໄດ້ເສຍ.

ບົດບາດ ຂອງ ຜູ້ ຈັດການ

ຜູ້ຈດັການຝ່າຍການບລໍກິານລົດເຂນັມີບົດບາດສາໍຄນັໃນການຈດັຊື້ຫຼືຮບັເອາົລົດເຂນັບລໍຈິາກ.
ສາໍລັບຂໍ້ມນູເພ່ີມເຕມີ,ໃຫ້ເບິງ່ຄູ່ມືວາ່ດວ້ຍແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນເພ່ີມເຕມີສາໍລັບຜູ້ຈດັການຢູ່ໃນPen
Drive.

ບົດບາດຂອງເຂາົເຈົາ້ແມນ່ຮບັປະກນັວາ່:

• ການບລໍກິານມີລົດເຂນັແລະເບາະນັງ່ໃຫ້ເລືອກ– ເພ່ືອສາມາດຕອບສະໜອງ(ຫາຼຍທີ່ສຸດເທົາ່
ທີ່ຈະເປນັໄປໄດ)້ຄວາມຕ້ອງການຕາ່ງໆຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ.ນີ້ລວມມີການພິຈາລະນາເຖງິຄວາມ
ຕອ້ງການດາ້ນຂະໜາດ,ແນວຮອງຮບັທາ່ທາງ,ສະພາບແວດລ້ອມແລະວຖິີຊວີິດທີ່ແຕກຕາ່ງ
ກນັ.

• ລົດເຂນັທີ່ຖກືຈະຕ້ອງທນົທານ– ໂດຍສະເພະເມື່ອໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຮາບພຽງແລະ
ກນັດານ.

• ລົດເຂນັສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິນ່.ນີ້ອາດຈະລວມເອາົການຮບັປະກນັວາ່ມີການ
ຊື້ອາໄຫຼ່(ສະໜອງໃຫ້ດວ້ຍການບລໍຈິາກ),ຫຼືອາໄຫຼສ່າມາດຖກືຊື້ໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍໃນທ້ອງຖິນ່.

ການຊອກເອາົຄາໍຕິຊມົຈາກຜູ້ໃຊລ້ົດເຂນັຢາ່ງຈງິຈງັກຽ່ວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ສະໜອງໃໂດຍການ
ບລໍກິານລົດເຂນັແມນ່ສາໍຄນັຫາຼຍ.ຜູ້ຈດັການແລະພະນັກງານຂອງການບລໍກິານສາມາດໂອ້ລມົ
ກັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັໃນລະຫວາ່ງການໄປຢຽ້ມຢາມເຮອືນ,ກອງປະຊມຸກຸມ່ຫຼືຜາ່ນອງົການຈດັຕັງ້ຄນົ
ພກິານ.

ໃນເວລານາໍສະເໜີລົດເຂນັຫຼືເບາະນັງ່ປະເພດໃໝ່ເປນັຄັງ້ທາໍອິດ,ການບລໍກິານລົດເຂນັອາດຈະ
ເລືອກເຮດັການທົດລອງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນກັບກຸມ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັໃດໜຶງ່ຜູ້ທີ່ລອງໃຊ້ຜະລິດຕະພນັໃໝ່
ເປນັເວລາໃດໜຶງ່ແລະໃຫ້ຄາໍເຫນັຕິຊມົ.ຄາໍເຫນັຕິຊມົອາດຈະຖກືເກັບເອາົຜາ່ນການສາໍພາດ
ລາຍບກຸຄນົຫຼືຜາ່ນກຸມ່ສະເພາະ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

 ຜູ້ ຈັດການ ສາມາດ ຮັບປະກັນ ໄດ້ ແນວ  ໃດ ວ່າ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ພວກ ເຂົາ ຊ້ື ຫືຼ ໄດ້ ຮັບ ແມ່ນ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ທົນ 
ທານ  ແລະ ສາມາດ ສ້ອມ ແປງ ໄດ້ ? 

ຜູ້ຈັດການສາມາດຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ(ຫຼືຜູ້ບໍລິຈາກ)ເພ່ືອຊອກຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ
ລົດເຂັນນັ້ນ.ຕົວຢ່າງ,ຜູ້ຈັດການສາມາດຖາມ:
• ລົດເຂັນນີ້ໄດ້ຜ່ານມາດຕະຖານທີ່ຮັບຮອງໃດໆບໍ(ຕົວຢ່າງ:ການທົດສອບການໃຊ້ງານແລະການທົດ
ສອບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ກໍານົດໂດຍໜ່ວຍງານວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງ)?ຖ້າໄດ້ຜ່ານ,ຜົນການທົດ
ສອບເປັນແນວໃດ?

• ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າແນະນໍາອາຍຸໃຊ້ງານສະເພາະສໍາລັບລົດເຂັນບໍ?
• ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າມີລະບົບສໍາລັບລາຍງານຄວາມບົກຜ່ອງບໍ?
• ໃຜອື່ນແດທີ່ຊື້ແລະໃຊ້ລົດເຂັນນີ້?ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ຈັດການໃນການຕິດຕໍ່ຫາການບໍການອື່ນທີ່
ສະໜອງລົດເຂັນນີ້ເພື່ອຊອກຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບໃຊ້ງານຂອງມັນ.

• ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງມືໃດແດ່ເພ່ືອປະກອບແລະ/ຫຼືດັດປັບລົດເຂັນນີ້?
• ມີອາໄຫຼ່ສໍາຮອງບໍ?ອາໄຫຼ່ເຫຼົ່ານ້ີຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ຈາກຕ່າງປະເທດຫຼືາງອາໄຫຼ່ທີ່ອາດຈະຕ້ອງການ
ແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານບໍ?

• ລົດເຂັນນີ້ໄດ້ຖືກທົດລອງໃຊ້ໃນປະເທດແລ້ວບໍ,ແລະຖ້າແມ່ນຜົນການທົດລອງໃຊ້/ຄໍາເຫັນຕິຊົມເປັນ
ແນວໃດ?

• ຖ້າໂຄງຮ່າງລົດເຂັນເພ– ສາມາດສ້ອມແປງສິ່ງນີ້ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ບໍ?
• ລົດເຂັນມາພ້ອມກັບຄູ່ມືແນະນໍາການບໍາລຸງຮັກສາບໍ?

ການ ບໍາລຸງ ຮັກສາ, ການ ສ້ອ ມ ແປງ  ແລະ ການ ຕິດຕາມ ຜົນ ລົ ດ ເຂັນ

ຂັນ້ຕອນທີແປດໃນການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັແມນ່ການຕິດຕາມຜນົ,ການບາໍລງຸຮກັສາແລະການ
ສ້ອມແປງ.

ການຕິດຕາມ
ຜົນ,ການ
ບໍາລຸງຮັກສາ
ແລະການ
ສ້ອມແປງ

ການນັດໝາຍເພ່ືອຕິດຕາມຜົນແມ່ນໂອກາດໃນການກວດເບິ່ງວ່າ
ລົດເຂັນເໝາະສົມດີຫຼືບໍ່ແລະໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແລະການຊ່ວຍ
ເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ.ກໍານົດເວລາແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້
ແລະການບໍລິການອື່ນທີ່ມີໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.ນອກນັ້ນການບໍລິການ
ອາດຈະໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມແປງສໍາລັບບັນຫາ
ດ້ານເຕັກນິກທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງງ່າຍດານຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ສ່ວນສໍາຄັນຂອງຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນການສອນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນແລະ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າວິທີບໍາລຸງຮັກສາລົດເຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ,ເຊິ່ງດໍາເນີນຢູ່ເຮືອນ,
ສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ລົດເຂັນໃຊ້ງານໄດ້ດົນກວ່າ,ແລະມີ
ຄວາມຈໍາເປັນໜ້ອຍກວ່າສໍາລັບການສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່.
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ການບລໍກິານລົດເຂນັອາດຈະຝກຶອບົຮມົໃຫ້ບນັດາຄູ່ຮວ່ມງານເພ່ືອເປນັຜູ້ໃຫ້ບລໍກິານບາໍລງຸຮກັສາ
ແລະການສ້ອມແປງ,ແລະກາໍນົດຊບັພະຍາກອນໃນຊຸມຊນົ(ຕວົຢາ່ງ,ຮາ້ນສ້ອມແປງລົດຖີບ)ບ່ອນ
ທີ່ສາມາດດາໍເນນີການບາໍລງຸຮກັສາແລະການສ້ອມແປງລົດເຂນັໄດ.້

B.4 ຈັດ ວາງ ບຸກຄະລາ ກອນ
 ບົດບາດ ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ

ການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັມັກຈະຖກືສະໜອງໃຫ້ໂດຍກຸມ່ຄນົທີ່ເຮດັວຽກເປນັທີມ.ສະມາຊກິຕ່າງກນັ
ໃນທີມງານເຮດັໜາ້ທີ່ຕາ່ງກນັ– ເຊັນ່ວາ່ການປິນ່ປວົ,ເຕກັນິກ,ການຝຶກອບົຮມົ,ການບລໍກິານ
ແລະການຄຸມ້ຄອງ.

ບກຸຄນົຕາ່ງໆ ອາດຈະປະຕບິັດໜຶງ່ຫຼືຫາຼຍໜາ້ທີ.່ຕວົຢາ່ງ,ບກຸຄນົທີ່ດາໍເນນີໜາ້ທີ່ການປິນ່ປວົອາດ
ຈະເຮດັໜາ້ທີ່ໃນການຄຸມ້ຄອງການບລໍກິານນາໍອກີກໍ່ໄດ.້ໃນບາງສະພາບການ,ພະນັກງານຈາກ
ຫາຼຍອງົການຈດັຕັງ້ອາດຈະເຮດັວຽກຮວ່ມກນັເພ່ືອປະຕິບັດໜາ້ທີ່ຕາ່ງ .ໆ

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ສະແດງໃຫ້ເຫນັວາ່ພະນັກງານທີ່ປະຕິບັດໜາ້ທີ່ຕາ່ງໆເຮດັກິດຈະກາໍຕາ່ງໆທີ່
ກຽ່ວຂອ້ງກັບການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັແນວໃດ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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ການຄຸ້ມຄອງແລະການພັດທະນາການບໍລິການ
ການສົ່ງເສີມການບໍລິການ     

ການຊອກແຫຼ່ງທຶນ 

ກາພັດທະນາແຫຼ່ງການນໍາສົ່ງ    

ການປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງ
ອື່ນ   




ການປະເມີນຜົນການບໍລິການ     

ຂັ້ນຕອນສໍາຄັນໃນການໃຫ້ບໍລິການ
1. ການນຳສົ່ງແລະການນັດ

ໝາຍ    

2. ການປະເມີນຜົນ   

3. ການກຳນົດໃຊ້ລົດເຂັນ   

4. ການໃຫ້ທຶນແລະການສັ່ງຊື້    

5. ການກະກຽມຜະລິດຕະພັນ
(ລົດເຂັນ) 

6. ການປັບໃຫ້ເໝາະສົມ  

7. ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້   

8. ການຕິດຕາມຜົນ,ການບຳລຸງ
ຮັກສາແລະການສ້ອມແປງ   

ການຝຶກອົບຮົມແລະການພັດທະນາວິຊາຊີບ
ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເຄືອຂ່າຍ
ການນໍາສົ່ງ   

ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເຄືອຂ່າຍ   

ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
ໃຫ້ການບໍລິການ   



36 37

 ການ ຝຶກ ອົບຮົມ

ໜາ້ທີ່ຕາ່ງໆຂອງການບລໍກິານສາມາດຖກືເຮດັໂດຍບກຸຄນົທີ່ມີພ້ືນຖານດາ້ນການສຶກສາແລະວຊິາ
ຊບີແຕກຕາ່ງກນັຕາບໃດທີມ່ີການໃຫກ້ານຝກຶອບົຮມົທີ່ເໝາະສມົ(1).ມນັສາໍຄນັວາ່ພະນັກງານທີ່
ເຮດັໜາ້ທີ່ດາ້ນການປິນ່ປວົ,ເຕກັນິກແລະການຝກຶອບົຮມົຕອ້ງໄດ້ຮບັການຝກຶອບົຮມົ.

• ພະນັກງານຝາ່ຍປິນ່ປວົແລະເຕກັນິກທີ່ໃຫກ້ານບລໍກິານລະດັບພືນ້ຖານຄວນໄດ້ຮບັການ
ຝກຶກຽ່ວກັບຄວາມສາມາດທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຊດຸການຝກຶອບົຮມົການບລໍກິານລົດເຂນັຂອງ
ອງົການWHO– ລະດັບພືນ້ຖານ.

• ພະນັກງານຝາ່ຍປິນ່ປວົແລະເຕກັນິກທີ່ໃຫກ້ານບລໍກິານລະດັບປານກາງຄວນໄດ້ຮບັການ
ຝກຶກຽ່ວກັບຄວາມສາມາດທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຊດຸການຝກຶອບົຮມົການບລໍກິານລົດເຂນັຂອງ
ອງົການWHO– ລະດັບປານກາງ.

 ຈ່ົງ ຈ່ື ວ່າ:ໃນເວລາໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຕ່າງໆແກ່ພະນັກງານ,ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີໃນການຝຶກ
ໃຫ້ຢ່າງນ້ອຍສອງຄົນໃນຄັ້ງໜຶ່ງ.ຖ້າຝຶກໃຫ້ແຕ່ຄົນດຽວ,ການບໍລິການຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງ– ຖ້າບຸກຄົນລາ
ອອກ,ຄວາມຮູ້ທັງໝົດກໍ່ຈະອອກໄປນໍາຜູ້ນັ້ນ.

ການວາງ ແຜນ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ ບໍລິການ ຂອງ ທ່ານ

ຜູ້ຈດັການຈາໍເປນັຕ້ອງສາມາດວາງແຜນການບລໍກິານຂອງເຂາົເຈົາ້ໂດຍອງີໃສ່ວາ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຈກັ
ຄົທີ່ພວກເຂາົຈະສາມາດໃຫກ້ານບລໍກິານສາໍລັບແຕລ່ະເດືອນແລະປ.ີນີ້ສາມາດເອີນ້ວາ່“ຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ບລໍກິານ”.

ຄວາມສາມາດໃຫ້ບລໍກິານລວມມ:ີ

• ຈາໍນວນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮບັລົດເຂນັເປນັຄັງ້ທາໍອິດ;
• ຈາໍນວນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຜູ້ທີ່ຈະຖືກຕິດຕາມຜົນ.
 
ຄວາມສາມາດໃຫ້ບລໍກິານເຊືອ່ມໂຍງໂດຍກົກັບ:

• ຈາໍນວນພະນັກງານທີ່ມີສາໍລັບການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັ;
• ຈາໍນວນເວລາທີ່ພະນັກງານມີສໍາລັບການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັ;
• ຈາໍນວນລົດເຂນັທີ່ການບລໍກິານສາມາດຈດັຊື້– ເຊິງ່ຕາມລາໍດັບເຊືອ່ມໂຍງໂດຍກງົກັບ

ງບົປະມານ.

ການ ຄິດ ໄລ່ ເວລາ ຂອງ ພະນັກງານ

ຜູ້ຈດັການຈາໍເປນັຕ້ອງຄິດໄລວ່າ່ພະນັກງານຂອງເຂາົເຈົາ້ຈະໃຊ້ເວລາເທົາ່ໃດຕ່ໍກັບການໃຫ້ບລໍກິານ
ລົດເຂນັເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມສາມາດໃຫ້ບລໍກິານ.ເພ່ືອເຮດັສິງ່ນີ,້ຜູ້ຈດັການຈາໍເປນັຕອ້ງຮູ:້
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

• ຈາໍນວນອາທິດເຮດັວຽກທີ່ມີໃຫ້ໃນແຕລ່ະປີ(ລົບວນັພັກທາງການແລະວນັພກັປະຈາໍປີ);
• ເປີເຊນັເວລາທີ່ພະນັກງານຈະໃຊ້ໃນການດາໍເນນີການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັ(ແລະບໍ່ແມນ່ໜາ້ທີ່,

ບົດບົດຫຼກືິດຈະກາໍອືນ່).

ນອກນັນ້ຜູ້ຈດັການຄວນພິຈາລະນາວາ່ພະນັກງານຂອງເຂາົເຈົາ້ໃຊ້ເວລາດນົປານໃດໃນການດາໍ
ເນນີຂັນ້ຕອນຕາ່ງໆຂອງການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັ.ມີຫາຼຍໆປັດໃຈທີ່ຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ນີ.້
ຕວົຢາ່ງ,ພະນັກງານການບລໍກິານແມນ່ພະນັກງານໃໝ່ຫຼມືີປະສົບການ;ລົດເຂນັທີ່ສະໜອງໃຫ້ຈາໍ
ເປນັຕອ້ງມີການດັດແປງຫຼືບໍ.່ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ຄູ່ມ,ືທີມງານທີ່ມີປະສົບການ(ແພດປິນ່ປວົແລະ
ຊາ່ງເຕກັນິກ)ອາດຈະສາມາດໃຫ:້

• ລົດເຂນັໃໝ່ແກລ່ກູຄາ້ລະດັບພ້ືນຖານສອງຄນົຕໍ່ວນັຫຼື
• ລົດເຂນັໃໝ່ແກລ່ກູຄາ້ລະດັບປານກາງໜຶງ່ຄນົຕໍ່ວນັ.

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ໃຫ້ຕົວຢາ່ງກຽ່ວກັບຄວາມສາມາດໃຫ້ບລໍກິານຕາມຄາດຄະເນໂດຍອງີໃສ່ທີ
ມງານທີ່ມີສອງຄນົເຮດັວຽກຮວ່ມກນັ.ສະມາຊກິຄນົໜຶງ່ຂອງທີມເຮດັໜາ້ທີ່ດາ້ນການປິນ່ປວົ,ອກີ
ຄນົໜຶງ່ເຮດັໜາ້ທີ່ດາ້ນເຕກັນິກ,ແລະທງັສອງໃຫກ້ານຝກຶອບົຮມົແກ່ຜູ້ໃຊ.້ທີມງານເຮດັວຽກ5ວນັ/
ອາທິດເປນັເວລາ42ອາທິດຕໍ່ປ.ີຖາ້ມີລົດເຂນັແລະວັດສະດຸພຽງພໍ,ທີມນີ້ສາມາດໃຫ:້

• ການບລໍກິານລົດເຂນັລະດັບພ້ືນຖານແກ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັປະມານ357ຄນົຕໍ່ປ.ີ
• ການບລໍກິານລົດເຂນັລະດັບປານກາງແກ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັປະມານ179ຄນົຕໍ່ປ.ີ

 ການ ບໍລິການ 
ລະດັບພ້ືນຖານ

 ການ ບໍລິການ 
ລະດັບ ປານ ກາງ

ການວາງແຜນອາທິດເຮັດວຽກ
ຈໍານວນວັນເຮັດວຽກ/ອາທິດ 5 5
ຈໍານວນອາທິດເຮັດວຽກ/ປີ(ລົບວັນພັກແລະການລາພັກ) 42 42
ການຄາດຄະເນຄວາມສາມາດໃຫ້ບໍລິການ
ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ/ວັນ 2 1
ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ/ອາທິດ 10 5
ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ/ປີ 420 210
ເຫດການບັງເອີນ@15%(ສໍາລັບເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ) -63 -32
ຄາດຄະເນຈໍານວນຜູ້ໃຊ້/ປີ 357 179
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 ບົດບາດ ຂອງ ຜູ້ ຈັດການ ໃນ ການ ສ້າງ ຫືຼພັດທະນາ ທີ ມງານ ໃຫ້ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ. 

• ລະບຸພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືພະນັກງານໃໝ່ເພ່ືອດໍາເນີນບົດບາດຕ່າງໆໃນການບໍລິການລົດເຂັນ.
• ຈັດຕຽມການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບພະນັກງານເຫຼົ່ານ້ັນຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນເທື່ອ.
• ກໍານົດເວລາທີ່ພະນັກງານມີເພື່ອໃຊ້ໃນການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນ,ໂດຍຮັບປະກັນວ່າເວລາຕ້ອງເປັນ
ຈິງໂດຍຄໍານຶງເຖິງບົດບາດ,ໜ້າທີ່,ຫຼືກິດຈະກໍາອື່ນທີ່ພວກເຂົາເຮັດ.

• ຄາດຄະເນຄວາມສາມາດໃຫ້ບໍລິການປະຈໍາປີ– ແລະສື່ສານແຈ້ງບອກສ່ິງນີ້ຕໍ່ກັບທີມງານ.
• ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພະນັກງານດໍາເນີນໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.ຕົວຢ່າງ:

 o ໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການ;
 o ສ້າງເຄື່ອງມືວາງແຜນປະຈໍາອາທິດ/ປະຈໍາເດືອນ– ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນການນັດໝາຍແລະ
ກິດຈະກໍາອື່ນ;

 o ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາອາທິດເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າ,ເນັ້ນໜັກຄວາມສໍາເລັດແລະແກ້ໄຂສິ່ງ
ທ້າທາຍ.

B.5: ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ແນວ ໃດ?
ການກາໍນົດຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງການໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັແມນ່ໜາ້ທີ່ສາໍຄນັສາໍລັບຜູ້ຈດັການ.
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງບາງແຖວງບົປະມານທົວ່ໄປທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບການຕັງ້ແລະການດາໍເນນີ
ການບລໍກິານລົດເຂນັ.ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຕວົຈງິຈະແຕກຕາ່ງກນັໂດຍຂຶນ້ກັບສະພາບການຕວົຈງິ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ລາຍການ ງົບປະມານ  ຄໍາ ເຫັນ

ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການເລີ່ມຕົນ້

ການອອກແບບຜະລດິຕະພັນ

ການຊອກຫາແຫຼງ່ຜະລດິຕະພັນ

ເຄືອ່ງມື

ອປຸະກອນ

ອາຄານ/ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ອາດຈະລວມມີການກໍສ່າ້ງ/ການປບັປງຸໃໝ/່ການຕບົແຕງ່ໃໝ່

ຄງັວດັສະດຸ

ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ

ລດົເຂນັ
ຄງັລດົເຂນັ– ອງີໃສ່ຄວາມສາມາດໃຫ້ບລໍກິານທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແລະ
ຄວາມຕອ້ງການທີ່ຄາດໄວ້ລວ່ງໜາ້ຂອງລກູຄາ້ຜູ້ໃຊ້ລດົເຂນັ.

ອາໄຫຼ່ ການມີຄງັອາໄຫຼທ່ີ່ຈາໍເປນັທົວ່ໄປແມນ່ເປນັປະໂຫຍດຫາຼຍ.

ວດັສະດຸ ໃນລະດບັພ້ືນຖານ,ຈາໍເປນັຕອ້ງມບີາງວດັສະດສຸາໍລບັການດດັແປງ.ໃນລະດບັ
ປານກາງ,ຈາໍເປນັຕອ້ງມີວດັສະດຫຸາຼຍກວາ່.

ການຂນົສ່ົງ(ການຂນົສ່ົງຜະລດິຕະພັນ) ການແລນ່ເອກະສານແລະພາສີສໍາລບັລດົເຂນັທີ່ນາໍເຂົາ້.ການຂນົສ່ົງລດົເຂນັໄປ
ຫາສນູແຈກຢາຍ.

ບກຸຄະລາກອນ

ການຄຸມ້ຄອງ
ຈາໍນວນພະນກັງານທີ່ເປນັໄປໄດ້ແມນ່ມີລາຍຊື່ໃນຄູ່ມືແນະນາໍງົບປະມານ.ບໍ່
ຄາດວາ່ແຕ່ລະການບລໍກິານຈະມີພະນກັງານທກຸຄນົເຫຼົາ່ນີ.້

ເຄືອ່ງໝາຍຕກິ(ເບິງ່ແຜນ່ຕາຕະລາງວຽກ)ສະແດງເຖງິບນັດາກດິຈະກາໍທີ່
ກຽ່ວຂອ້ງກບັຂັນ້ຕອນການບລໍກິານ.ພະນກັງານຄນົໜຶງ່ອາດຈະຮບັຜດິຊອບດາໍເນີ
ນຫາຼຍກວາ່ໜຶງ່ກດິຈະກາໍ.

ພະນກັງານຝາ່ຍປິນ່ປວົ

ພະນກັງານຝາ່ຍເຕກັນກິ

ຄູຝກຶ/ຜູ້ຊວ່ຍຄູຝກຶ

ຜູ້ບລໍຫິານ

ການຂນົສ່ົງໃນທອ້ງຖິນ່

ການຂນົສ່ົງໃນທອ້ງຖິນ່ສາໍລບັ
ພະນກັງານ

ຕວົຢາ່ງ,ການຕດິຕາມຜນົ,ການອອກໄປໃຫບ້ລໍກິານຢູ່ໃນຊມຸຊນົ,ການຝກຶອບົຮມົ
ເຄອືຂາ່ຍການນາໍສົງ່.

ການຂນົສ່ົງໃນທອ້ງຖິນ່ສາໍລບັລກູຄາ້ ການເດນີທາງໄປຫາການບລໍກິານສາໍລບັການນດັໝາຍຕາ່ງໆ.

ບອ່ນພັກເຊາົສໍາລບັລກູຄາ້ ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງການໃຫ້ບອ່ນພັກເຊາົແກ່ລກູຄາ້ຜູ້ທີ່ຕອ້ງການພກັຄາ້ງຄນື(ຖາ້ນີ້ໄດ້
ຮບັການສະໜບັສະໜນູ/ຈາ່ຍໃຫ້ໂດຍການບລໍກິານ).

ວດັສະດຸທີ່ພມິອອກ ແບບຟອມ,ລາຍການກວດແລະຂໍ້ມນູຜູ້ໃຊ.້

ວດັສະດສຸິນ້ເປອືງ ຕວົຢາ່ງ,ກາວ,ດາ້ຍ,ແລະສ.ີ

ການປຽ່ນຖາ່ຍເຄືອ່ງມື ເຄືອ່ງມືຫຼຸຍ້ຫຽ້ນ– ສະນັນ້ຈິ່ງຕອ້ງມີງບົປະມານສາໍລບັການປຽ່ນໃໝ.່

ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍປະຈາໍ ພຈິາລະນາຄາ່ໄຟຟາ້,ຄາ່ນໍາ້,ຄາ່ເຊົາ່– ສາໍລບັຂງົເຂດການບລໍກິານຕາ່ງໆ(ການ
ປິນ່ປວົ,ເຕກັນກິ,ການເກບັມຽ້ນ,ການຝຶກອບົຮມົຜູ້ໃຊ້ແລະຫອ້ງການ).

ການຝກຶອບົຮມົພະນກັງານ ພຈິາລະນາຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງການຝກຶອບົຮມົຕາ່ງໆສາໍລບັພະນກັງານການບລໍກິານ

ການຝກຶອບົຮມົຄູ່ຮວ່ມງານ/ເຄອືຂາ່ຍການ
ນາໍສົງ່

ພິຈາລະນາກດິຈະກາໍການຝຶກອບົຮມົ/ການສາ້ງຄວາມຮູ້ສາໍລບັຄູ່ຮວ່ມງານ
ຫຼອືງົການເຄອືຂາ່ຍການນາໍສົງ່.

ການລະດມົທນຶ ຄວນມີງບົປະມານສາໍລບັຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງກດິຈະກາໍລະດມົທນຶເຊັນ່ກນັ.

ການຕິດຕາມແລະການປະເມນີຜນົ
ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການຕດິຕາມແລະການປະເມນີຜນົ– ຕວົຢາ່ງ,ການໄປ
ຢຽ້ມຢາມຜູ້ໃຊ້ການບລໍກິານເພ່ືອເກບັກາໍເອາົຄາໍຕິຊມົ.ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍອາດ
ຈະລວມມຄີາ່ເດນີທາງຫຼພືະນກັງານເພ່ີມເຕມີ.
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ວິທີ ແກ້ ໄຂ ທ່ີ ຄຸ້ມ ຄ່າ

ຜູ້ຈດັການທີ່ເຮດັວຽກໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊບັພະຍາກອນຈາໍກັດຈາໍເປນັຕອ້ງຊອກຫາວທິີຫຼຸດຜ່ອນຄາ່ 
ໃຊຈ້າ່ຍ.ບາງວທິີທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໄດ້ແມນ່:

 ການ ບໍລິການ  ແບບ ຮ່ວມ ກັນ
• ການບໍລິການແບບຮ່ວມກັນເຊິ່ງໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສາມາດໃຫ້
ໂອກາດໃນການຮ່ວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການສ້າງການບໍລິການແບບສະເພາະຕ່າງ
ຫາກ.

 ການ  ຮ່ວມ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ກັບ ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ ອ່ືນ

ການບລໍກິານອາດຈະຮວ່ມງານກັບອງົການຈດັຕັງ້ອືນ່ເພ່ືອແບງ່ປນັຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຮວ່ມກນັ.ຕວົຢາ່ງ:

• ບາງຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ/ອົງການຈັດຕັ້ງດ້ານການພັດທະນາອາດຈະສົນໃຈແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລົດ
ເຂັນ.ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບສູນບໍລິການມີຢູ່ວ່າຜະລິດຕະພັນຈະຖືກກວ່າ.ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນມີຢູ່ວ່າເງິນທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໄປໄກກວ່າ,ແລະພວກເຂົາເຫັນວ່າສູນບໍລິການກໍາລັງສະ
ແດງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນ.

• ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະເຕັມໃຈເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບການບໍລິການເພ່ືອ
ສະໜອງການບໍລິການໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.ຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນຊຸມຊົນອາດຈະສາມາດສະໜອງສ່ິງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງເພ່ືອດໍາເນີນບາງຂັ້ນຕອນການໃຫ້ການບໍລິການ
ລົດເຂັນ(ຕົວຢ່າງ,ການຕິດຕາມຜົນແລະການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້).ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນມີຢູ່
ວ່າຈະມີການເດີນທາງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍລົງ.ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບສູນບໍລິການມີຢູ່ວ່າການ
ບໍລິການສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູ່ຊຸມຊົນໄດ້.

 ແຫ່ຼງການ ໃຫ້ ທຶນ ທ່ີ ເປັນ  ໄປ ໄດ້

ຂໍ້ມນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກັບວທິີຊອກຫາແຫຼງ່ທນຶສາໍລັບການສາ້ງຕັງ້ການບລໍກິານລົດເຂນັແລະຄາ່ໃຊ້
ຈາ່ຍປະຈາໍແມນ່ມີຢູ່ໃນຂໍ້C.4:ການວາງແຜນສາໍລັບຄວາມຍນືຍງົທາງການເງນິ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

C:  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ

C.1: ທ່ານ ຮູ້ ໄດ້ ແນວ ໃດ ວ່າການ ບໍລິການ ຂອງ ທ່ານ ກໍາລັງ ໄດ້ຜົນ ດີ?
ການຕິດຕາມແລະການປະເມນີຜນົ(M&E)ຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ຈດັການເຫນັສ່ິງກາໍລງັເກີດຂຶນ້(ຫຼືບໍ່ເກີດ
ຂຶນ້)ອນັເປນັຜນົມາຈາກກິດຈະກາໍຂອງທມີງານຂອງເຂາົເຈົາ້.ນອກນັນ້ມນັຍັງຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ຈດັການ
ແລະທີມງານຂອງເຂາົເຈົາ້ຮຽນຮູ້ສ່ິງທີ່ໄດ້ຜົນແລະບໍ່ໄດ້ຜນົ,ແລະເຂົາ້ໃຈສ່ິງທີ່ຜູ້ໃຊ້ການບລໍກິານ
ຂອງເຂາົເຈົາ້ແລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຄິດ.

ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ແມ່ນ ຫຍັງ?

 ການ ຕິດຕາມ  ການ ປະ ເມີນ ຜົນ

 ມັນ ຖືກ ເຮັດ 
ເວລາ ໃດ?

• ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
• ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນບັນດາກິດຈະກໍາ
ການບໍລິການປະຈໍາວັນ

• ໃນໄລຍະສໍາຄັນຂອງການ
ບໍລິການ– ຕົວຢ່າງໃນລະຫວ່າງ
ການທົບທວນຄືນປະຈໍາປີ(ແນວ
ໃດກໍ່ຕາມບາງຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກ
ເກັບເອົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ)

ມີ ການ ວັດ ແທກ 
ຫຍັງ?

• ກິດຈະກໍາການບໍລິການ
• ລົດເຂັນແລະການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມ
ເຕີມທີ່ໃຊ້

• ຈໍານວນແລະປະຊາກອນຂອງຄົນທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

• ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບບຸກຄົນແລະ
ຊຸມຊົນ

• ຄວາມຍືນຍົງ

ມີ ການ ໃຊ້ 
ແຫ່ຼງຂ້ໍ ມູນ ໃດ 
ແດ່?

• ຖານຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ການບໍລິການ
• ບັນທຶກການບໍລິການ
• ຂໍ້ມູນການບໍລິການ
• ຄໍາເຫັນຕິຊົມຂອງຜູ້ໃຊ້
• ລາຍງານການເງິນ
• ການວິເຄາະເວລາຂອງພະນັກງານ

• ການສໍາຫຼວດ
• ແບບສອບຖາມ
• ການສົນທະນາກຸ່ມ
• ການຢ້ຽມຢາມເຮືອນ
• ຂໍ້ສັງເກດຂອງການບໍລິການໃນ
ການປະຕິບັດຕົວຈິງ

• ການທົບທວນເບິ່ງບັນຊີ
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ການ ບໍລິການ ທ່ີ ມີ ປະສິດ ພາບ  ແລະ ປະສິດທິ ຜົນ

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີ ປະ ໂຫຍ ດ ແນວ  ໃດ ສໍາລັບ ຜູ້ ຈັດການ  ແລະ ຄົນ ອ່ືນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນ ການ ບໍ ລິ ການ?

• ໃຫ້ຂໍ້ມູນສໍາຄັນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ.
• ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພື່ອເປັນແນວທາງຊີ້ນໍາການຈັດຊື້ຜະລິດຕະພັນ.
• ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍການເພ່ີມປະສິດທິພາບແລະໃຫ້ເຫດຜົນສໍາລັບການໃຫ້ທຶນໃນປະຈຸບັນ
ແລະທີ່ສະເໜີມາ.

• ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການສາມາດສະແດງດ້ວຍຫຼັກຖານໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຫັນປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິການ
– ລວມທັງລັດຖະບານແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນNGO.

• ຊ່ວຍກໍານົດແລະບອກຈໍານວນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້.
• ໃຫ້ຂໍ້ມູນແຈ້ງບອກການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງເໝາະສົມ.
• ເພ່ີມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການບໍລິການ.
• ສ້າງການຮ່ວມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າກັບຜູ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການ.

ໃນເວລາວາງແຜນວທິີຕິດຕາມແລະປະເມນີຜນົການບລໍກິານໃດໜຶງ່ມນັເປນັປະໂຫຍດໃນການ
ສາ້ງໂຄງຮາ່ງສາມຂັນ້ຕອນ.ສາມາດເບິງ່ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕມີໄດ້ໃນຕາຕະລາງ3.5ຂອງ
ຂໍ້ແນະນາໍກຽ່ວກັບລົດເຂນັ.

1. ການວາງ ແຜນ ຂົງ ເຂດ ທ່ີ ຈະ 
ຖືກ ຕິດຕາມ

2. ການ ກໍານົດ ຄາດໝາຍ ການ 
ປະຕິບັດ ງານ

3.  ການ ກໍານົດ ວິທີ ເກັບ ເອົາ ຂ້ໍ ມູນ

ໃນເວລາວິເຄາະຂໍ້ມນູທີ່ເກັບກາໍໄດ້ມີສອງຂໍ້ພິຈາລະນາທີ່ສາໍຄນັດັງ່ນີ:້

• ເມື່ອກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜົນດີ,ໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ໃຊ້ການ
ບໍລິການ,ພະນັກງານການບໍລິການແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ອື່ນເພ່ືອຊອກຫາສາເຫດຮາກເຫງົ້າຂອງບັນຫາ;
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

• ເມື່ອກິດຈະກໍາດໍາເນີນໄປໄດ້ດີແລະບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍຕ່າງໆ,
ໃຫ້ຊອກວິທີແບ່ງປັນແລະສະຫຼອງຄວາມສໍາເລັດ.ນີ້ຈະເປັນ
ການກະຕຸ້ນສົ່ງເສີມທີມງານການບໍລິການແລະພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ.

ຄວາມ ສໍາຄັນ ຂອງ ຄໍາ ເຫັນ ຕິ ຊົມ ຂອງ ຜູ້ ໃຊ້

ການປະເມນີຜນົອະນຸຍາດໃຫກ້ານບລໍກິານເບິງ່ຄນືສິງ່ທີ່ກາໍລງັໄດ້ຜນົດີແລະສິງ່ທີ່ຈາໍເປນັຕອ້ງ
ປຽ່ນແປງ.ນອກນັນ້ມນັຍງັອະນຸຍາດໃຫກ້ານບລໍກິານເບິງ່ຄນືວາ່ມນັກາໍລງັບນັລຸໄດຈ້ດຸປະສງົໂດຍ
ລວມຂອງຕນົຫຼືບໍ.່

ຈດຸປະສົງຂອງການປະເມີນຜນົ,ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ແນະນາໍກຽ່ວກັບລົດເຂນັແມນ່ເພ່ືອ:

• ສົງ່ເສມີການເຄື່ອນໄຫວໄປມາຂອງບກຸຄນົໂດຍມີການເພ່ິງຕນົເອງໃຫ້ຫາຼຍທີ່ສຸດເທົາ່ທີ່ຈະເປນັ 
ໄປໄດ;້

• ພີມ່ທະວີຄນຸນະພາບຊວີິດຜາ່ນການເຂົາ້ເຖງິລົດເຂນັທີ່ປັບປງຸດີຂຶນ້;
• ເພື່ອເພີ່ມການເຂົາ້ຮວ່ມແລະການມີສວ່ນຮວ່ມ.

ມີເກນເງືອ່ນໄຂຫາຼຍຢາ່ງທີ່ສາມາດຖກືໃຊ້ເພື່ອປະເມນີຜົນການບລໍກິານ.ສິງ່ເຫຼົາ່ນີ້ລວມມ:ີ

• ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮບັບລໍກິານແລະການຊວ່ຍເຫຼືອທີ່ພວກເຂາົໄດຮ້ບັ;
• ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງການບລໍກິານລວມທງັຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການໃຫ້ບລໍກິານ;
• ການປະກອບພະນັກງານ(ຈາໍນວນພະນັກງານ,ບົດບາດໜາ້ທີ່ແລະຄວາມສາມາດຂອງເຂາົ

ເຈົາ້);
• ສີ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກແລະອປຸະກອນທີ່ມີໃຫ້ແກ່ການບລໍກິານ;
• ຄນຸນະພາບຂອງການໃຫ້ບລໍກິານ(ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກັບວທິີປະຕບິັດທີ່ດີແມນ່ມີຢູ່ໃນຂໍ້ແນະນາໍ

ກຽ່ວກັບລົດເຂນັໃນຂໍ້3.3);
• ຜນົກະທົບທີ່ການບລໍກິານມີຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ແລະຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈົາ້.
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ມນັສາໍຄນັຫາຼຍໃນການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັເຂົາ້ຮວ່ມໃນການປະ
ເມນີຜົນຂອງການບໍລິການລົດເຂນັ.ໃນເວລາວາງແຜນເກັບ
ເອາົຄາໍເຫນັຕິຊມົຂອງຜູ້ໃຊ,້ນີ້ແມນ່ບາງຂໍ້ພິຈາລະນາທີ່
ສາໍຄນັ:

• ການຂນົສ່ົງແລະເວລາແມນ່ສອງຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍທີ່ສາໍຄນັທີ່
ສຸດ.ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັທີ່ໃຫ້ຄາໍເຫນັຕິຊມົອາດຈະຕ້ອງການ
ການສະໜັບສະໜນູເພ່ືອຈາ່ຍຄາ່ເດນີທາງຫຼືຄາ່ເສຍ
ເວລາທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ.

• ສາມາດເກັບເອາົຄາໍເຫນັຕິຊມົຢາ່ງເປນັປກົກະຕິຈາກຜູ້ໃຊ້
ການບລໍກິານແຕລ່ະຄນົ,ຫຼືໂດຍການສຸມ່ເລືອກໃນແຕລ່ະ
ເດືອນຫຼືປ.ີ

• ການບລໍກິານຈະໄດ້ປະໂຫຍດພຽງແຕ່ຖາ້ຜູ້ໃຊ້ການ
ບລໍກິານຮູສ້ຶກເປນັອິດສະຫຼະທີ່ຈະເປີດກວາ້ງແລະຈງິໃຈ
ໃຫ້ຄາໍເຫນັຕິຊມົຂອງເຂາົເຈົາ້.ມນັສາມາດເປນັປະໂຫຍດ
ໃນການມີບກຸຄນົໃດໜຶງ່ທີ່ບໍ່ແມນ່ສວ່ນໜຶງ່ໂດຍກງົຂອງ
ການບລໍກິານເປນັຜູ້ດາໍເນີນການສາໍພາດ.

ຕົວຢ່າງ ຂອງ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ບໍລິການ ຈາກປະ ເທດ ເອທີ ໂອ ເປຍ:

ພະນັກງານພາກສະໜາມສອງຄົນສໍາພາດຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ140ຄົນຈາກສູນບໍລິການເຈັດແຫ່ງໃນທົ່ວປະ
ເທດ.ພະນັກງານທັງສອງລ້ວນແຕ່ມີຄວາມພິການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະມີການພົບວ່າ
ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດສໍາລັບໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພະນັກງານພາກສະໜາມໄດ້ຮັບການໃຫ້ຂໍ້ມູນເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໃນປະເທດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າພະເຊີນ.ຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມຄວາມ
ຕ້ອງການແລະສິດທິຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ.ຜູ້ໃຊ້ການບໍລິການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານອາລົມຄວາມ
ຮູ້ສຶກແລະຈິດໃຈຈາກການຖືກສໍາພາດໂດຍຜູ້ທີ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ.
ຫຼັງຈາກການສໍາພາດປະເມີນຜົນ,ເຄືອຂ່າຍບໍ່ເປັນທາງການໄດ້ເກີດຂຶ້ນເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມສໍາພັນທີ່
ເຂັ້ມແຂງກວ່າລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະຜູ້ໃຊ້.ນອກນັ້ນ,ຜ່ານການປະເມີນຜົນ,ບາງຕົວຢ່າງໄດ້
ຖືກລະບຸບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນບໍ່ໄດ້ຮັບລົດເຂັນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.ນີ້ນໍາ
ທາງກັບຄືນໄປຫາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນການບໍລິການນັ້ນແລະການບໍລິການ
ສາມາດດໍາເນີນການແກ້ໄຂສິ່ງນີ້.

ຄວາມ ສໍາຄັນ ຂອງ ຂ້ໍ ມູນ ພ້ືນຖານ ໃນ ເວລາ  ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ

ເພື່ອເບິງ່ຜົນກະທົບທີ່ການບລໍກິານມີສາໍລັບຄົນທີ່ໄດ້ຮບັລົດເຂນັ,ມນັສາໍຄນັໃນການບນັທກຶສະພາບ
ການສໍາລັບບກຸຄນົກ່ອນທີ່ຈະມີການຊວ່ຍເຫຼືອໃດ ,ໆນັນ້ແມນ່,ກ່ອນການປະເມນີຜນົຈະເລີ່ມຕ້ົນ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ໂອກາດທີ່ເປນັໄປໄດ້ສາໍລັບການເກັບເອາົຂໍ້ມນູພ້ືນຖານລວມມ:ີ

• ໃນເວລາມີການເຮດັການນາໍສົງ່– ໂດຍພະນັກງານຢູ່ສນູຫຼືຄລີນິກການນາໍສົງ່;
• ລະຫວາ່ງການນາໍສົງ່ແລະການປະເມນີຜນົ– ຜາ່ນການຢຽ້ມຢາມເຮອືນຫຼືທາງໂທລະສັບ.
• ໃນເວລາການປະເມນີຜນົ– ກ່ອນເລີ່ມການປະເມນີຜນົ.
ສາໍລັບຂໍ້ມນູເພ່ີມເຕມີ,ໃຫ້ເບິງ່ຄູ່ມືວາ່ດວ້ຍແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນເພ່ີມເຕມີສາໍລັບຜູ້ຈດັການຢູ່ໃນ 
PenDrive.

ໃນເວລາດາໍເນນີການສາໍພາດເພື່ອເກັບເອາົຂໍ້ມນູຈາກຜູ້ໃຊ້ການບລໍກິານມນັສາໍຄນັໃນການກະກຽມ
ບກຸຄນົຜູ້ທີ່ຈະດາໍເນນີການສາໍພາດ.ນີ້ແມນ່ເພ່ືອໄດ້ຮບັຄາໍຕອບທີ່ຈະແຈ້ງຄົບຖວ້ນຕ່ໍກັບແຕລ່ະຄາໍ
ຖາມ.ນີ້ແມນ່ສາໍຄນັຫາຼຍສາໍລັບຂໍ້ມນູທີຖ່ກືຕອ້ງ.

ຄໍາ ແນະນໍາ ກ່ຽວ ກັບ ເຕັກນິກ ການ ສໍາພາດ

ການກະກຽມ:
• ຝຶກຊ້ອມສິ່ງທີ່ທ່ານຈະເວົ້າກ່ອນການສໍາພາດ.ຢ່າເວົ້າຫຼາຍກວ່າທີ່ຈໍາເປັນ.
ເຕັກນິກ:
• ອ່ານຄໍາຖາມຕາມທີ່ພວກມັນຖືກກໍານົດໄວ້;
• ຢ່າແນະນໍາຄໍາຕອບແກ່ຜູ້ຕອບ,ແມ້ກະທັ້ງແບບລັບໆ;
• ຈົ່ງເປັນກາງຖ້າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິບາຍາງຢ່າງ;
• ບັນທຶກຄໍາຕອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເຄົາລົບຜູ້ຄົນ:
• ຢ່າສໍາພາດເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າບຸກຄົນນັ້ນຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ສໍາພາດຢ່າງອິດສະຫຼະແລະສະໝັກໃຈ;
• ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ;
• ຢ່າປະກົດວ່າຕົກຕະລຶງ,ດີໃຈຫຼືເສຍໃຈຈາກອັນໃດໆກໍ່ຕາມທີ່ບຸກຄົນນັ້ນເວົ້າ;
• ປະຕິບັດຕໍ່ຄໍາຕອບຂອງຜູ້ບຸກຄົນນັ້ນຢ່າງເປັນຄວາມລັບ.

ການສາ້ງຕັງ້ລະບົບຂໍ້ມນູພ້ືນຖານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຈະປັບປງຸຄນຸນະພາບຂອງການບລໍກິານລົດເຂນັ
ເຊິງ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫນັຜນົກະທົບຂອງການບລໍກິານຕໍ່ກັບຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງຜູ້ໃຊ.້

ນີ້ສາມາດຖກືດາໍເນນີ:

• ເປນັສວ່ນທີ່ເຮດັປະຈາໍຂອງການຕິດຕາມຜນົ;
• ເປນັກິດຈະກາໍແຍກຕາ່ງຫາກ.
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ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສໍາລັບ ເດັກນ້ອຍ

ໃນບ່ອນທີ່ເປນັໄປໄດ,້ມນັສາໍຄນັໃນການ“ຮບັຟງັ”ເດກັນ້ອຍໃນການສະແດງຄາໍຕິຊມົກຽ່ວກັບຜນົ
ກະທົບຂອງລົດເຂນັແລະການບລໍກິານຂອງເຂາົເຈົາ້.ຕວົຢາ່ງແມນ່ການໃຊ້ເກມລກູເຕ໋ົາຄວາມ
ຮູສ້ຶກ(11).ກ່ອນອືນ່ໃຫ້ແຍກປະເພດຄວາມຮູສ້ຶກຕ່າງໆກັບເດກັນ້ອຍ.ຈາກນັນ້,ສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫ້
ພວກເຂາົເຮດັສໍາເລັດຄາໍເວົາ້ເຊັນ່ວາ່“ຂອ້ຍດີໃຈເມື່ອ…”,“ຂອ້ຍເສົາ້ໃຈເມື່ອ…”

ໃຈຮ້າຍ ເສົ້າໃຈ ເຈັບປວດ ໜ້າອາຍ ຕື່ນເຕັ້ນ ດີໃຈ

ກາ ນບັນທຶກ  ແລະ ການ ປະມວນ ຜົນຂ້ໍ ມູນ

ການຕິດຕາມແລະການປະເມນີຜນົແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງການບນັທກຶ,ການເກັບເອາົ,ການເກັບຮກັສາ
ແລະການປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ(ຂໍ້ມນູ).ການບນັທກຶຂໍ້ມນູຢາ່ງມີປະສິດທິພາບສາມາດຊວ່ຍປະຢດັ
ເວລາແລະເງນິໄດ.້ມນັເປນັການດີໃນການປອ້ນຂໍ້ມນູໂດຍກງົເຂົາ້ໃສ່ຖານຂໍ້ມນູເຊິງ່ຖກືຕ້ັງໃຫ້
ປະມວນຜນົໄດ້ຮບັແລະສາ້ງລາຍງານທີ່ເປນັປະໂຫຍດທີ່ສຸດສາໍລັບການບລໍກິານ.ຄອມພິວເຕີ
ແທັບເລັດແບບພົກພາສາມາດເປນັປະໂຫຍດທີ່ສຸດເພາະພວກມນັອະນຸຍາດໃຫ້ບນັທກຶຂໍ້ມນູໄດ້ໃນ
ເວລາຢຽ້ມຢາມພາກສະໜາມເຊັນ່ດຽວກັບໃນເວລາຢູ່ສນູ.ເຕກັໂນໂລຊີໂທລະສັບມືຖືກາໍລງັກາ້ວໜາ້
ຢາ່ງວອ່ງໄວແລະອາດຈະເປັວທິີໜຶງ່ສໍາລັບການປອ້ນ,ການສ່ົງແລະການຮບັຂໍ້ມນູ.

ການ ສ້າງ ແຜນການ ບໍລິການ

ແຜນການບລໍກິານປະຈາໍປີເຊິງ່ຖກືຕິດຕາມໃນຕະຫຼອດປີສາມາດຊວ່ຍຮບັປະກນັການບລໍກິານທີ່ມີ
ປະສິດທິຜນົແລະປະສິດທິພາບ.ຈົງ່ຈື່ວາ່ຕອ້ງກະຕຸ້ນ,ສົງ່ເສມີແລະເຮດັໃຫ້ພະນັກງານການ
ບລໍກິານມີຄວາມມຸງ້ໝັນ້ໂດຍການໃຫ້ພວກເຂາົມີສ່ວນຮວ່ມໃກນານສາ້ງແຜນການແລະ
ຄາດໝາຍ.ແຜນການບລໍກິານອາດຈະລວມມີການປະເມນີຜນົໃນຕອ້ນທາ້ຍປ.ີໂຄງຮາ່ງແຜນການ
ບລໍກິານແບບຢາ່ງທີ່ມີໜຶງ່ຕວົຢາ່ງຖກືສະແດງຢູ່ຂາ້ງລຸມ່.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

 ໂຄງ ຮ່າງ  ແຜນການ ບໍລິການ
 ລະບຸ ຄວາມ ຕ້ອງການ/

ບັນຫາ ທ່ີ ຈະ ຖືກ 
ຕິດຕາມ 

 ການ ດໍາ ເນີນ ການ/ຈຸດປະສົງ 
ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ/ບັນຫາ ນ້ັນ

 ຄາດໝາຍ  ການ ເກັບ ຂ້ໍ ມູນ

ມີແມ່ຍິງໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ
ຫຼາຍ(ແມ່ຍິງ20%,
ຜູ້ຊາຍ80%)ທີ່ເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການລົດເຂັນ
ໃນປີຜ່ານມາ.

ເພີ່ມການລະບຸແລະການນໍາສົ່ງ
ແມ່ຍິງຫາການບໍລິການໂດຍການ:
• ໂອ້ລົມກັບແຫຼ່ງການນໍາສົ່ງ

– ເຊິ່ງລວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນ
ບ້ານກ່ຽວກັບການລະບຸແມ່ຍິງ

• ຮ່ວມມືກັບDPOລະດັບປະ
ເທດເພື່ອລະບຸແມ່ຍິງທີ່ເປັນ
ແບບຢ່າງຜູ້ທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມ
ແມ່ຍິງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການ
ບໍລິການ.

ເພີ່ມເປີເຊັນຂອງ
ແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການລົດເຂັນ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ
40%.

ສືບຕໍ່ຮັກສາຖານຂໍ້ມູນຜູ້
ໃຊ້ລົດເຂັນໃຫ້ໃໝ່ຫຼ້າສຸດ
– ເພາະວ່ານີ້ກໍານົດວ່າມີ
ຜູ້ໍຊາຍຈັກຄົນແລະ
ແມ່ຍິງຈັກຄົນທີ່ກໍາລັງ
ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ.

C.2: ການຄຸ້ມ ຄອງ ອຸປ ະ ສົງ
ໃນເວລາດາໍເນນີການບລໍກິານມີຄວາມດນຸດຽ່ງທີ່ສໍາຄນັລະຫວາ່ງອປຸະສົງທີ່ເກີດຈາກຄວາມຈາໍ
ເປນັຂອງຜູ້ໃຊກ້ັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫ້ບລໍກິານໃນການສະໜອງການບລໍກິານທີ່
ເໝາະສົມ.

ການ ສ້າງ ອຸປ ະ ສົງ

ສາມາດຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການສາໍລັບການບລໍິການໄດ້ໂດຍການຄິດໄລ່1%ຂອງປະຊາກອນ
ໃນເຂດພືນ້ທີ່ທີ່ການບລໍກິານກາໍລງັເຮດັວຽກຢູ.່ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ຖາ້ຜູ້ຄນົຂາດການຮບັຮູ້ການ
ບລໍກິານແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງມນັ,ຫຼືບໍສ່າມາດເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານໄດ,້ຈາກນັນ້ອປຸະສົງກໍ່
ອາດຈະຕໍາ່ເຖງິແມນ່ຈະມີຄວາມຕ້ອງການກໍ່ຕາມ.
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ເມື່ອອຸປະສົງສໍາລັບການບໍລິການຕໍ່າ;ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້
ການບໍລິການເພ່ີມຂຶ້ນ;ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຄວາ
ມຍືນຍົງດ້ານການເງິນຂອງການບໍລິການ.

Too few referrals
Cost of service goes up

C.2.2 Managing demand

Balancing referrals and appointments

ໜາ້ທີ່ຂອງຜູ້ຈດັການແມນ່ການຊອກຮູ້ສາເຫດຕົນ້ຕໍກຽ່ວກັບວາ່ຍ້ອນຫຍງັການນາໍສົງ່ຈິງ່ຕໍາ່.ຄວາມ
ເປນັໄປໄດ້ປະກອບມ:ີ

• ການບລໍກິານບໍ່ໄດ້ກາໍນົດແຫຼງ່ການນາໍສົງ່ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ;
• ຜູ້ຄນົທີ່ຕ້ອງການລົດເຂນັບໍ່ເຂົາ້ເຖງິແຫຼງ່ການນາໍສົງ່;
• ການຝຶກອບົຮມົເຄືອຂາ່ຍການນາໍສົງ່ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງການ

ບລໍກິານລົດເຂນັ;
• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັບໍ່ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານໄດ້– ເພາະວາ່ມນັໄກເກນີໄປຈາກບ່ອນທີ່ພວກເຂາົ

ອາໄສຢູ,່ແລະ/ຫຼືບໍ່ມີການຂນົສ່ົງທີ່ມີໃຫ.້

ເມື່ອຮູສ້າເຫດຫຼືບນັດາສາເຫດຂອງການຂາດການນາໍສົງ່ແລວ້,ຜູ້ຈດັການແລະທີມງານຂອງເຂາົ
ເຈົາ້ສາມາດເຮດັວຽກເພ່ືອສາ້ງອປຸະສງົ.

ການ ຄຸ້ມ ຄອງອຸປ ະ ສົງ

ຖ້າຈໍານວນຄົນທີ່ຖືກນໍາສົ່ງຫາການບໍລິການຫຼາຍກວ່າ
ຈໍານວນທີ່ພະນັກງານສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້,ມີສາມຜົນຕາ
ມມາທີ່ເປັນໄປໄດ້:
• ພະນັກງານໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າທີ່ພວກເຂົາຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໃຊ້ກັບແຕ່ລະຄົນ– ແລະຄຸນນະພາບຂອງ
ການບໍລິການຫຼຸດລົງ;ຫຼື

• ເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າສໍາລັບການນັດ
ໝາຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ;ຫຼື

• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນບາງຄົນໜີຈາກການບໍລິການ.
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ,ສະພາບດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ທັງຜູ້ໃຊ້
ບໍລິການແລະພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການເສຍກໍາລັງໃຈ.

Too many referrals –
less resources Quality of service 

goes down/long 
waiting list

C.2.3 Managing demand

Balancing referrals and appointments
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ສະນັນ້ມນັຈິງ່ເປນັປະໂຫຍດຫາຼຍໃນການຄຸມ້ຄອງອປຸະສງົຢາ່ງລະມັດລະວງັ.ຜູ້ຈດັການໃນເບື້ອງ
ຕົນ້ຄວນເລງັເປົາ້ໝາຍໃສ່ແຫຼງ່ການນາໍສົງ່ເຊິງ່ເລີມ່ດວ້ຍແຫຼງ່ການນາໍສົງ່ທີ່ໃກ້ຄຽງ.ນີ້ມີຂໍ້ດີເພ່ີມ
ເຕມີກຽ່ວກັບການເຮດັໃຫກ້ານຕິດຕາມຜນົງາ່ຍນຂຶນ້ໃນເວລາທີ່ການບລໍກິານຍງັໃໝ່ຢູ.່ສື່ສານມວນ
ຊນົແລະເບີໂທຟຣພີາຍໃນປະເທດແມນ່ວທິີທີ່ເປນັໄປໄດ້ໃນການສາ້ງອປຸະສງົຈາໍນວນຫາຼຍຈາກ
ໄລຍະໄກ.ໂດຍບໍ່ມີເຄືອຂາ່ຍການບລໍກິານ,ນີ້ຈະຫຍຸງ້ຍາກແລະມີຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍສງູສາໍລັບຜູ້ໃຊ້ການ
ບລໍກິານແລະຜູ້ໃຫກ້ານບລໍກິານໃນການຄຸມ້ຄອງ.

ການ ສ້າງ  ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ລາຍຊ່ື ລໍຖ້າ

ໃນເວລາທີ່ອປຸະສງົສາໍລັບການບລໍິການສງູຂຶນ້;ໃຫ້ສາ້ງລາຍຊື່ລຖໍາ້.ມນັຄຸມ້ຄາ່ໃນການລງົທຶນເວລາ
ໃນການສາ້ງລະບົບທີ່ໃຊ້ຖານຂໍ້ມນູເພ່ືອບນັທກຶຂໍ້ມນູນີ.້ນີ້ຈະເຮດັໃຫ້ຜູ້ຈດັການແລະພະນັກງານ
ໃຫ້ບລໍກິານເຂົາ້ເຖງິຂໍ້ມນູໄດ້ຢາ່ງມີປະສິດທິພາບແລະເຮດັໃຫ້ສາມາດປະມວນຜນົສະຖິຕິຂອງການ
ບລໍກິານໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍ.ເມື່ອບກຸຄນົເຂົາ້ໃຊ້ການບລໍກິານ,ຂໍ້ມນູເພ່ີມເຕີມກໍ່ສາມາດຖກືເພີມ່ເຂົາ້,
ຕວົຢາ່ງວນັທີຂອງການປະເມນີຜນົ,ວນັທີການດັດປັບໃຫ້ເໝາະສມົ,ການນັດໝາຍເພ່ືອຕິດຕາມ
ຜນົ.

ການ ກວດ ຄັດ ການ ນໍາ ສ່ົງ  ແລະ ລາຍ ຊ່ື  ລໍຖ້າ

ໃນເວລາທີຈ່າໍນວນຄນົໃນລາຍຊື່ລຖໍາ້ເພ່ີມຂຶນ້,ບາງ
ອງົການຈັດຕັງ້ເຮດັການກວດຄັດແລະຈັດບຸລິມະສິດການ
ນາໍສົງ່.ກຸມ່ຄນົຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄດ້ຮບັພິຈາລະນາເປັນ
ບຸລມິະສິດ:

• ເດັກນ້ອຍ– ເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາສົ່ງໄວ
ແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ເພ່ີມຂຶ້ນຂອງການເກີດການຜິດບ່ຽງດ້ານ
ທ່າທາງໃນລະຫວ່າງການເລັ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ;

• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເກີດແຜກົດທັບ– ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນ
ສະພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ;

• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຜູ້ທີ່ມີສະພາບອາການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ– ເນື່ອງຈາກ
ຄວາມຮີບດ່ວນຂອງສະພາບການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

• ຜູ້ທີ່ກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມເຈັບປວດເນື່ອງຈາກການຂາດລົດ
ເຂັນຫຼືລົດເຂັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບເຂົາເຈົ້າ.
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ບາງຂງົເຂດຖານຂໍ້ມນູສາໍຄນັໃຫ້ພິຈາລະນາເພ່ືອຊວ່ຍກວດຄັດແລະວາງແຜນການນັດໝາຍ
ລວມມ:ີ

• ອາຍ;ຸ
• ປະເພດຄວາມພິການ.
• ເຫດຜນົສາໍລັບການນາໍສົງ່;
• ສະຖານທີ່ທາງພມູີສາດ.

ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ ບໍລິການ

ມນັສາໍຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມຄາດຫວງັກຽ່ວກັບສິງ່ທີ່ການບລໍກິານສາມາດໃຫ້–ໃນດາ້ນ
ຈາໍນວນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຜູ້ທີ່ສາມາດໄດຮ້ັບບລໍກິານ,ແລະລະດັບຂອງການໃຫ້ບລໍກິານ.

ເຖງິແມນ່ຈະມີຄວາມຕອ້ງການສາໍລັບການບລໍິລະດັບປານກາງແລະລະດັບສງູ,ບໍ່ແມນ່ທກຸການ
ບລໍກິານຈະມີຄວາມສາມາດໃຫກ້ານບລໍກິານໃນລະດັບເຫຼົາ່ນີ.້ແນວໃດກໍ່ຕາມ,
ພະນັກງານໃຫ້ບລໍກິານຈະໄດ້ພົບກັບຜູ້ໃຊ້ບລໍກິານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເກນີຄວາມຮູ,້ທກັສະ
ແລະການມີຢູຂ່ອງຜະລິດຕະພັນຂອງເຂາົເຈົາ້.ຜູ້ຈດັການຈາໍເປນັຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫ້ມີຍຸດທະສາດ
ສາໍລັບວທິີຮບັມືກັບສະພາບການນີ.້ຜູ້ຈດັການສາມາດ:

• ຮບັປະກນັວາ່ຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບການບໍລິການ(ສິງ່ທີ່ການບໍລິການສາມາດເຮດັໄດ)້ແມນ່ຈະແຈງ້ຢູ່ໃນ
ໃບໂຄສະນາ/ແຜນ່ພັບ;

• ຕິດຕ່ໍປະສານງານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອືນ່ໆເພ່ືອເບິງ່ວາ່ການນາໍສົງ່ຫາຫຼືການຮວ່ມມືກນັແມນ່
ເປນັໄປໄດ້ບໍສາໍລັບຜູ້ຄນົທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເກນີຄວາມສາມາດໃຫ້ບໍລິການເຂາົເຈົາ້;

• ຄວາມຕ້ອງການດາ້ນເອກະສານທີ່ຍງັບໍ່ຕອບສະໜອງ– ແລະວາງແຜນສາໍລັບການເພີມ່
ໂອກາດຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນແລະຜະລິດຕະພັນ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາສ່ົງໄວສໍາລັບເດັກນ້ອຍ

ເດກັນ້ອຍຫາຼຍຄນົຜູ້ຕອ້ງການລົດເຂນັ,ອາດຍງັຕ້ອງການດາ້ນການຮອງຮບັທາ່ທາງເພ່ີມເຕມີ.ນີ້
ໝາຍຄວາມວາ່ເດກັນ້ອຍຫາຼຍຄນົຕ້ອງການບໍລິການລະດັບປານກາງ.ມນັເປນັສິງ່ຄາໍສນັຫາຼຍສາໍ
ລັບການນາໍສົງ່ເດກັນ້ອຍທກຸຄນົຫາການບໍລິການໄວເທົາ່ທີ່ເປນັໄປໄດ,້ເພ່ືອປອ້ງກນັຫຼືລົດບນັຫາ
ກັບທາ່ທາງລງົ.

ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງເດກັນ້ອຍແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງການນາໍສົງ່ໄວແມນ່ຖກືກາ່ວເຖງິ
ໃນຊວ່ງການຝກຶອບົຮມົກຽ່ວກັບເດກັນ້ອຍໃນການຝກຶອບົຮມົWSTPລະດັບກາງ.ການນາໍສົງ່ໄວ
ແມນ່ເປນັສິງ່ສາໍຄນັສາໍລັບເດກັນ້ອຍຍ້ອນເຫດຜນົຕໍ່ໄປນີ:້
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

• ເດກັນ້ອຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມລາໍບາກໃນການນັງ່ໃຫ້ຕ້ັງຊື່ສາມາດພັດທະນາບນັຫາດາ້ນທາ່ທາງໄດ້ຖາ້
ວາ່ພວກເຂາົບໍ່ມີການປະຄອງທີ່ດ.ີຖາ້ເດກັນ້ອຍຖກືນາໍສົງ່ຊກັຊາ້ບາງບນັຫາດາ້ນທາ່ທາງອາດ
ກາຍເປນັບນັຫາຖາວອນ.ນີ້ສາມາດເຮດັໃຫ້ມນັລາໍບາກສາໍລັບເດກັໃນການນັງ່ຢາ່ງສະດວກສະ
ບາຍແມ້ກະທງັວາ່ມີອປຸະກອນການປະຄອງການຊງົຕວົ.

• ບໍ່ມີປະສົບການໃນການນັງ່ແລະເລີມ່ຕົນ້ເຄື່ອນທີ,່ການພັດທະນາຂອງເດກັອາດຊກັຊາ້.
• ສາໍລັບເດກັນ້ອຍຜູ້ທີ່ມີບາງຄວາມສາມາດຍາ່ງ– ການໃຊ້ລົດເຂນັອາດເຮດັໃຫ້ຊດິວິດປະຈາໍວນັ

ຂອງພວກເຂາົງາ່ຍຂືນ້ແລະຊວ່ຍພວກເຂາົໃຫ້ເຮດັສິງ່ຕາ່ງໆໄດ້ຫາຼຍຂືນ້ໃນມື້ໜຶງ່.
ແຕ່ໜາ້ເສຍດາຍ,ທີ່ເດກັນ້ອຍບໍ່ມັກຈະຖກືນາໍສົງ່ໄປຫາການບໍລິການລົດເຂນັໄວເທົາ່ທີ່ພວກເຂາົ
ຄວນຈະຖກືນາໍສົງ່.ຜູ້ປກົຄອງອາດຈະຫວງັວາ່ລກູຂອງພວກເຂາົເຈົາ້ຈະ“ຖກືປິນ່ປວົໃຫ້ເຊາົ”ແລະ
ຈະກັບມາຍາ່ງໄດ້ອກີຄັງ້.ບາງຜູ້ປກົຄອງກງັວນົວາ່ລົດເຂນັຈະມີຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຫາຼຍ,ຫຼືບໍຮູ້ກຽ່ວກັບ
ການບໍລິການ.ໃນບາງກໍລະນ,ີຜູ້ປກົຄອງອາດຄິດວາ່ການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂນັຈະເຮດັໃຫ້ລກູຂອງ
ພວກເຂາົເຈົາ້ຢດຸການຍາ່ງ.

ມນັເປນັສິງ່ສາໍຄນັທີ່ທມີງານໃຫກ້ານບລໍກິານທງັໝົດອະທິບາຍຈະແຈງ້ກຽ່ວກັບເຫດຜນົວາ່ເປນັ 
ຫຍງັການນາໍສົງ່ໄວຈິງ່ສາໍຄນັ.ພະນກັງານຍງັສາມາດສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ປກົຄອງແລະແຫຼງ່
ການນາໍສົງ່ທີ່ລົດເຂນັແມນ່ບໍ່ໜາ້ຈະປອ້ງກນັເດກັຈາກການຍາ່ງຖາ້ວາ່ນີ້ແມນ່ເປນັໄປໄດ້ສາໍລັບ
ພວກເຂາົ.ປະສົບການຂອງການເຄື່ອນໄຫວຜາ່ນລົດເຂນັໃນຂະນະເດກັກາໍລງັຮຽນຮູ້ການຍາ່ງຈະ
ເປນັປະໂຫຍດຕ່ໍການພັດທະນາຂອງພວກເຂາົເຈົາ້ໃນຫາຼຍຮບູແບບອືນ່ .ໆ

 ຕົວ ຢ່າງ ຜົນ ສໍາ ເລັດ:  ການ ນໍາ ສ່ົງ ໄວ ໂດຍ ຜູ້ ປົກ ຄອງ ໃນ ປະ ເທດ ເມັກ ຊິ ໂກ

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວິທິສ້າງເຄື່ອຂ່າຍການນໍາສົ່ງໄວທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງກຸ່ມສູນຟື້ນຟູສໍາລັບເດັກນ້ອຍ
ໃນເມັກຊິໂກ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມບັນດາສູນຟື້ນຟູໂດຍຕົ້ນຕໍແລ້ວເລັງເປົ້າໝາຍໃສ່ທ່ານໝໍດູແລເດັກເກີດໃໝ່
ແລະແພດເດັກດ້ວຍກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ,ພວກເຂົາຍັງມີການໂຄສະນາການລະດົມ
ທຶນປະຈໍາປີທີ່ສໍາຄັນຈຸດປະສົງແມ່ນຊຸມຊົມທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ສື່ນອອກອາກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງລວມເຖິງວິ
ທະຍຸແລະໂທລະພາບ.ນີ້ນໍາໄປສູ່ການນໍາສົ່ງແບບປາກຕໍ່ປາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະພ່ໍແມ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ນໍາ
ສົ່ງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເອົາເອງ.
ໃນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາຄວາມຮູ້,ສູນມີຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງ:ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາສ່ົງເດັກນ້ອຍສໍາ
ລັບການພື້ນຟູຮ່າງກາຍເມື່ອພວກເຂົາເກີດມາ.ພວກເຂົາຍັງນໍາສະເໜີວິໄສທັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ
ຄວາມສໍາເລັດກັບຫຼາຍເລື່ອງເລົ່າໃນເຊິງບວກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ້ອງຍໍແລະການບັນລຸຜົນສໍາເລັດ
ຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ.ໃນໄລຍະເວລາ15ປີທີ່ຜ່ານມາ,ສູນຟື້ນຟູສຸຂະພາບໄດ້ເຫັນການ
ປ່ຽນແປງທາງວັດທະນາທໍາເປັນແພດເດັກແລະຄອບຄົວກໍາລັງແຂ່ງຂັນເຮັດການນໍາສົ່ງໄວ.
ຜົນໄດ້ຮັບ:ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການນໍາສົ່ງທັງໝົດແມ່ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ3ປີແລະນ້ອຍກວ່າ.
ຜູ້ ຈັດ ການ ສາ ມາດ ສ້າງ ຄວາມ ສໍາ ເລັດ ແນວ ໃດ ໃນ ການ ສ່ົງ ເສີມການ ນໍາ ສ່ົງ ໄວ

• ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ;
• ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການບັນລຸ;
• ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະພ່ໍແມ່;
• ແບ່ງປັນເລື່ອງເລົ່າຄວາມສໍາເລັດເພ່ືອກະຕຸ້ນສົ່ງເສີມຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ນໍາສົ່ງ;
• ກິດຈະກໍາການເພ່ີມຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາປີທີ່ຜ່ານມາ.



52 53

 ການ ດໍາ ເນີນ ການບໍ ລິ ການ ທ່ີ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ແລະ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ

 ການ ວິ ເຄາະປະ ສິດ ທິ ພາບ ແລະ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ

ເມື່ອການບໍລິການກາໍລງັດາໍເນນີ,ມນັເປນັປະໂຫຍດທີ່ສຸດໃນການວິເຄາະຂັນ້ຕອນການບໍລິການແຕ່
ລະຂັນ້ຕອນແລະສງັເກດແຕ່ລະຂັນ້ຕອນໃຊ້ເວລາດນົປານໃດ.ການປັບປງຸປະສິດທິພາບຂອງຂັນ້
ຕອນການບໍລິການຄວນເນັນ້ໝັກໃສ:່

• ການສ່ົງເສີມການເຮດັວຽກເປນັທມີທີ່ດ;ີ
• ວາງແຜນສິງ່ທີ່ສາມາດກະກຽມລວ່ງໜາ້ສາໍລັບແຕ່ລະຂັນ້ຕອນການບໍລິການ.
ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ້ໃຫ້ບາງຄາໍແນະນາໍສາໍລັບວິທີປັບປງຸປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິການ.

 ວິ ທີ  ຕ່າງ ໆ  ເພ່ືອ ປັບ ປຸງ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ –  ສໍາ ລັບ ແຕ່ ລະ ຂ້ັ ນ ຕອນ ໃນ ການ ໃຫ້ ບໍ ລິ 
ການ ລົດ ເຂັນ

ການນໍາສົ່ງ • ກໍານົດເປົ້າໝາຍແລະຄາດໝາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງສໍາລັບລະດັບຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່
ການບໍລິການຕ້ອງການບັນລຸໄດ້.

• ຂໍ້ຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວ່າການບໍລິການແມ່ນສໍາລັບໃຜ.
• ລະບຸອົງການນໍາສ່ົງທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະອາຊີບສໍາລັບການເພ່ີມຄວາມຮັບຮູ້
• ຕິດຕາມລະດັບຂອງການນໍາສົ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ.
• ແບງ່ປນັເລືອ່ງເລົາ່ຄວາມສາໍເລດັກບັພະນກັງານໃຫ້ບໍລິການແລະເຄືອ່ຂາ່ຍການນາໍ
ສົ່ງເມື່ອການນໍາສົ່ງເພ່ີມຂຶ້ນ.

ການປະເມີນ
ຜົນ

• ວາງແຜນລະດັບຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການ.
• ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົມເພ່ືອໃຫ້ການບໍລິການລະດັບພ້ືນ
ຖານແລະເບິ່ງການບໍລິການລະດັບປານກາງ.

• ຮັບປະກັນວ່າມີອຸປະກອນທັງໝົສໍາລັບການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ.

ການກໍານົດໃຊ້
ລົດເຂັນ

• ສ້າງລະບົບຄວບຄຸມຄັງລົດເຂັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
• ຖ້າຜະລິດຕະພັນມີຄວາມສາມາດປັບໄດ້ຈໍາກັດ,ຕ້ອງມີການກໍານົດການດັດແປງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເໝາະສົມກັບຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະຄົນ.

• ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານໂອ້ລົມການແກ້ບັນຫາກ່ຽວການກໍານົດໃຊ້ກັບຜູ້ໃຊ້ລົດ
ເຂັນ,ແລະຖ້າເປັນໄປໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຫັນທາງເລືອກຜະລິດຕະພັນ.ນີ້ຈະຫຼີກ
ລຽງການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການປະຕິເສດຜູ້ໃຊ້.

• ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົມເພ່ືອໃຫ້ການບໍລິການລະດັບພ້ືນ
ຖານແລະເບິ່ງການບໍລິການລະດັບປານກາງ.

ການໃຫ້ທຶນ
ແລະການສັ່ງຊື້

• ບັນທຶກຂໍ້ມູນເປັນເອກະສານຢ່າງຈະແຈ້ງແລະການເກັບຮັກສາບັນທຶກ.
• ສ້າງລະບົບຄວບຄຸມຄັງລົດເຂັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

 ວິ ທີ  ຕ່າງ ໆ  ເພ່ືອ ປັບ ປຸງ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ –  ສໍາ ລັບ ແຕ່ ລະ ຂ້ັ ນ ຕອນ ໃນ ການ ໃຫ້ ບໍ ລິ 
ການ ລົດ ເຂັນ

ການກະກຽມຜະ
ລດິຕະພັນ

• ຊອກຫາຜະລດິຕະພັນທີມ່ີຄວາມສາມາດປບັໄດຫ້າຼຍທີ່ສດຸເທົາ່ທີ່ຈະເປນັໄປໄດ.້
• ຊອກຫາຜະລດິຕະພັນທີ່ສາມາດດດັແປງໄດ້ງາ່ຍ.
• ຜະລດິອຸປະກອນຮອງຮບັທາ່ທາງທີ່ກຽມໄວ້ແລະ/ຫຼືຊອກຫາຜະລດິຕະພັນທີ່ມອີປຸະກອນPSD.
• ຊອກເຄືອ່ງມືທີ່ເໝາະສມົສາໍລບັການເຮດັການດບັປບັຜະລດິຕະພັນໄດຢ້າ່ງວອ່ງໄວ.
• ຊອກຫາວດັສະດທຸີເ່ໝາະສມົສາໍລບັການເຮດັເບາະນັງ່ແລະອປຸະກອນPSDແລະ
ການດດັແປງຕາ່ງໆ.

• ສາ້ງລະບບົຄວບຄມຸຄງັລດົເຂນັທີ່ມີປະສດິທິພາບ.
• ກະກຽມຄງັລດົເຂນັຂະໜາດນອ້ຍໃນຂະໜາດທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ.
• ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮວ່ມງານໃນຊມຸຊມົເພືອ່ໃຫ້ການບໍລິການລະດບັພ້ືນຖານແລະເບິງ່
ການບໍລິການລະດບັປານກາງ.

ການປບັໃຫ້
ເໝາະສົມ

• ທມີປິນ່ປວົແລະທມີເຕກັນກິເຮດັວຽກຮວ່ມກນັໃນລະຫວາ່ງທີ່ປບັໃຫ້ເໝາະສມົ.
• ກະກຽມຕວົເລອືກຕິດຕັງ້ຜະລດິຕະພັນຕວົຢາ່ງໄວ້ກອ່ນ.
• ຊອກຫາຜະລດິຕະພັນທີມ່ີຄວາມສາມາດປບັໄດຫ້າຼຍທີ່ສດຸເທົາ່ທີ່ຈະເປນັໄປໄດ.້
• ຊອກເຄືອ່ງມືທີ່ເໝາະສມົສາໍລບັການເຮດັການດບັປບັຜະລດິຕະພັນໄດຢ້າ່ງວອ່ງໄວ.
• ຊອກຫາຜະລດິຕະພັນທີ່ສາມາດດດັແປງໄດ້ງາ່ຍ.
• ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮວ່ມງານໃນຊມຸຊມົເພືອ່ໃຫ້ການບໍລິການລະດບັພ້ືນຖານແລະເບິງ່
ການບໍລິການລະດບັປານກາງ.

ການຝກຶອບົຮມົຜູ້
ໃຊ້

• ມອບໝາຍການຝຶກອບົຮມົຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ບຸກຄນົສະເພາະ,ຕວົຢາ່ງຜູ້ຊວ່ຍຄູຝຶກ.
• ລະບຸສະຖານທີສ່າໍລບັການຝກຶອບົຮມົຜູ້ໃຊ້ໃກ້ກບັພືນ້ທີ່ປິນ່ປວົແລະເຕກັນກິ.
• ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮວ່ມງານໃນຊມຸຊມົເພືອ່ໃຫ້ການບໍລິການລະດບັພ້ືນຖານແລະເບິງ່
ການບໍລິການລະດບັປານກາງ.

ການຕດິຕາມຜນົ • ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄູ່ຮວ່ມງານໃນຊມຸຊມົເພືອ່ຕິດຕາມລກູຄາ້ໃນຊມຸຊນົ,ການນາໍສົງ່ກບັ
ໄປຫາການບໍລິການເມືອ່ບນັຫາຖກືລະບຸວາ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢູ່ໃນລະດບັຊມຸຊມົ.

ໂດຍລວມ • ຈດັກອງປະຊມຸປະຈາໍທມີເພ່ືອຮວ່ມກນັສາ້ງແຜນວຽກ.
• ຈດັຕາຕະລາງທີ່ຈະແຈງ້ສາໍລບັການເຮດັວຽກຮວ່ມກນັ.
• ບນັທກຶຂໍ້ມນູເປນັເອກະສານຢາ່ງຈະແຈງ້ແລະການເກບັຮກັສາບນັທກຶ
• ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮວ່ມງານໃນຊມຸຊມົເພືອ່ໃຫ້ການບໍລິການລະດບັພ້ືນຖານແລະເບິງ່
ການບໍລິການລະດບັປານກາງ.

 ການ ປ່ຽນ ຈາກ ການ ບໍ ລິ ການ ລະ ດັບ ພ້ືນ ຖານ ເທ່ົາ ນ້ັນ ໄປ  ເປັນ ການ ບໍ ລິ ການ ລະ ດັບ ພ້ືນ ຖານ 
ແລະ ລະ ດັບ ປານ ກາງ

ການບໍລິການລົດເຂນັຫາຼຍຄນົເລີມ່ຕົນ້ໂດຍການສະເໜີການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂນັລະດັບພືນ້ຖານ
ເທົາ່ນັນ້.ນີ້ເປນັສະຖານທີ່ທີ່ດີເພື່ອເລີມ່ຕ້ົນ,ເປນັການບໍລິການທີ່ສາມາດເນັນ້ໝັກໃສ່ການສາ້ງລະ
ບົບກຽ່ວຂອ້ງກັບການນາໍສົງ່ແປດຂັນ້ຕອນ,ແລະບກຸຄະລາກອນສາມາດໄດ້ຮບັປະສົບການ.
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ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ຕາມທີ່ໄດ້ກາ່ວໄວ້ຂາ້ງເທງິ,ການບໍລິການລົດເຂນັຈາໍນວນຫາຼຍຈະພົບຄວາມຕອ້ງ
ການສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂນັລະດັບປານກາງ.ນີ້ບໍ່ໜາ້ແປກໃຈ,ຕາມທີ່ມນັຖກືປະມານທີ່35%
ຂອງຄວາມຕອ້ງການຜູ້ໃຊ້ແມນ່ລະດັບພ້ືນຖານແລະ65%ແມນ່ລະດັບປານກາງຫຼືລະດັບສງູ.

ດັງ່ນັນ້,ເປນັໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ຈດັການຝາ່ຍບໍລິການຈາໍເປນັຕອ້ງເລີມ່ຕົນ້ໃນການວາງແຜນສາໍລັບວິທີໃຫ້
ພວກເຂາົສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງພາຍໃນການບໍລິການ
ເຂາົເຈົາ້.ຕາມທີ່ໄດ້ກາ່ວໄວ້ກ່ອນໜາ້ນີ,້ການບໍລິການລະດັບປານກາງຈາໍເປນັຕ້ອງມ:ີ

• ບກຸຄະລາກອນທີ່ມີການຝກຶອບົຮມົທີ່ເໝາະສມົ
• ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ,ອຸປະກອນແລະວັດສະດ.ຸ
ບາງບາງຍຸດທະສາດທີ່ເປນັໄປໄດ້ສາໍລັບຜູ້ຈດັການເພ່ືອພິຈາລະນາເມື່ອການຫນັປຽ່ນຈາກການບໍລິ
ການລະດັບພືນ້ຖານໄປຍງັບໍລິການລະດັບປານກາງລວມມ:ີ

• ເຮດັວຽກຮວ່ມກັບບກຸຄະລາກອນເພ່ືອລະບຸສາມາດສະເໜີການບໍລິການລະດັບປານກາງໄດ້
ແນວໃດ.ພິຈາລະນາເພ່ີມສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກແລະອຸປະກອນທີ່ຈາໍເປນັ,ແລະຮບູແບບ
ການບໍລິການທີ່ຈະໃຊ.້

• ລະບຸວາ່ບກຸຄະລາກອນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການລະດັບພ້ືນຖານມີຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ບໍລິການ
ລະດັບປານກາງດວ້ຍການຝກຶອບົຮມົເພ່ີມເຕມີ.ຖາ້ແມນ່– ລະບຸແລະຝກຶບກຸຄະລາກອນປຽ່ນ
ແທນສາໍລັບການບໍລິການລະດັບພ້ືນຖານກ່ອນ;ແລະຈາກນັນ້ຝກຶບກຸຄະລາກອນລະດັບປານ
ກາງທີ່ໄດລ້ະບຸໄວ.້

• ພິຈາລະນາວາ່ມນັເປນັໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ທີ່ຈະຮວ່ມມືກັບອງົການອືນ່-ຖາ້ການບໍລິການຂອງທາ່ນບໍ່ສາ
ມາດລະກາໍນົດພະນັກງານໄດ້ຫຼືບໍ່ມີທນຶວາ່ຈາ້ງພະນັກງານເພ່ີມອກີ.

C.3:  ການ ວາງ ແຜນ ການ ຕິ ດ ຕ າມຜົນ
ການຕິດຕາມຜນົແມນ່ຂັນ້ຕອນທີແປດໃນການສະໜອງລົດເຂນັ.ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັທງັໝົດໄດ້ຮບັຜນົປະ
ໂຫຍດຈາກການຖກືຕິດຕາມຜນົ.ມນັເປນັສິງ່ສາໍຄນັສາໍລັບການບໍລິການທີ່ຕອ້ງມີແຜນສາໍລັບຈະດາໍ
ເນນີການຕິດຕາມແນວໃດ.ໃນລະຫວາ່ງການຕິດຕາມ,ການບໍລິການຍງັໄດ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂອ
ກາດເພື່ອຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບຜນົກະທົບຂອງການບໍລິການຕໍ່ຜູ້ໃຊ,້ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົແລະຊມຸຊມົ
ຂອງເຂາົເຈົາ້

8.ການຕິດຕາມ
ຜົນ,ການບໍາລຸງ
ຮັກສາແລະ
ການສ້ອມແປງ

ການນັດໝາຍເພ່ືອຕິດຕາມຜົນແມ່ນໂອກາດໃນການກວດເບິ່ງ
ວ່າລົດເຂັນເໝາະສົມດີຫຼືບໍ່ແລະໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແລະການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ.ກໍານົດເວລາແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການບໍລິການອື່ນທີ່ມີໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.ນອກນັ້ນ
ການບໍລິການອາດຈະໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມແປງ
ສໍາລັບບັນຫາດ້ານເຕັກນິກທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງງ່າຍດານ
ຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕິດຕາມຜົນ

ບາງຕົວຢ່າງກ່ຽວ ກັບ ວ່າ ຍ້ອນ ຫຍັງການຕິດຕາມຜົນ ຈ່ິງສໍາຄັນ

Duli:  ແມ່ນແມ່ຍິງອາຍຸ 21 ປີ ທ່ີອາໄສຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງລາວ.ໃນການຕິດຕາມຜົນ,ທີມງານ 
ພົບວ່າລາວບໍ່ສາມາດອອກຈາກເຮືອນຂອງລາວໄດ້ເພາະວ່າລົດເຂັນຂອງລາວຢາງຮ່ົວເນື່ອງຈາກມີ
ແນວແທງ.ລົດເຂັນຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຢູ່ກ້ອງເຮືອນ.ສ້ອມແປງຢາງລໍ້ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຄອບຄົວ.
Duliສາມາດອອກຈາກເຮືອນຂອງລາວໄດ້ອີກຄັ້ງ.ຄອບຄົວບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຕິດຕາມຜົນຈົນ
ກວ່າວ່າພວກເຂົາເຫັນຜົນປະໂຫຍດ.ທີມງານບໍລິການໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງສະຕິກເກີທີ່ມີເບີໂທຕິດຕໍ່ການ
ບໍລິການໃຫ້ແກ່ລົດເຂັນທຸກຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້ໃນອະນາຄົດ.
Maria:  ໄດ້ ຮັບລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ  9 ເດືອນຫັຼງ ຈາກ ມີ ອາ ການ ບາດ ເຈັບ ໄຂ ສັນຫັຼງ.ໃນການຕິດ
ຕາມ,ລາວຮູ້ສຶກອືດອັດແລະປະສົບກັບບັນຫາກ້າມຊີນຊັກກະຕຸກ,ເຊິ່ງລາວຄິດວ່າອັນເນື່ອງມາຈາກ
ລົດເຂັນ.ມີການພົບວ່າແມງໄມ້ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນແນວຫຸ້ມເບາະລົດເຂັນແລະກັດລາວ.ນີ້ອາດນໍາໄປສູ່ຜົນ
ກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງແລະການປະຖິ້ມຜະລິດຕະພັນ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ບັນຫາໄດ້ຖືກລະບຸ
ແລະແກ້ໄຂແລະຕອນນີ້Mariaມີສຸຂະພາບດີແລະມີຄວາມສຸກກັບລົດເຂັນຂອງລາວ.
Anton: ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊຸມຊົມຂອງລາວສໍາລັບຄວາມສາມາດຂອງລາວໃນຖານະເປັນນັກກິລາ
ຣັກບີ້.ຈາກນັ້ນລາວ ໄດ້ ຮັບ ບາດ ເຈັບ ຈາກ ກິ ລາ ຣັກ ບ້ີ,  ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ອາ ການ ບາດ ເຈັບ ໄຂ ສັນຫັຼງ.  
ລາວໄດ້ຮັບລົດເຂັນທີ່ເໝາະສົມແລະການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້ແຕ່ໃນການຕິດຕາມຜົນມັນຖືກພົບວ່າລາວບໍ່
ໄດ້ອອກຈາກເຮືອນຂອງລາວ.ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີມຕິດຕາມຜົນແລະໃຊ້ເວລາໂອ້ລົມກັບ
Antonແລະໄດ້ພົບວ່າລາວໄດ້ມີການສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໝ້ັນແລະບໍ່ຕ້ອງການພົບໝູ່ເພ່ືອນຂອງລາວ.
ລາວຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ,ເຫງົາແລະໜ້າອາຍກ່ຽວ“ການເປັນຄົນພິການ”.ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກກັບມາໃນວັນຖັດ
ໄປເພື່ອອອກໄປຂ້າງນອກກັບລາວໃນຄັ້ງທໍາອິດ.ຕັ້ງແຕ່ວັນນັ້ນ,ຊີວິດຂອງAntonໄດ້ກ້າວໄປໜ້າ.
Gihan: ແມ່ນເດັກຜູ້ຊາຍອາຍຸ3ປີອາໄສຢູ່ກັບພ່ໍແມ່ແລະອ້າຍຂອງລາວ.ຕາມທີ່ຕິດຕາມຜົນ,ຄົ້ນພົບ
ບ່ອນນັ່ງຮອງຮັບຂອງລາວຖືກປົກຄຸມໃນອາຫານ,ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາ.
ພໍ່ແມ່ຂອງລາວລາຍງານວ່າGihanມີຄວາມລໍາບາກໃນການນັ່ງໃຫ້ຊື່ແລະຮູ້ສຶກອືດອັດໃນລົດເຂັນ.
ພວກເຂົາສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຜະລິດຕະພັນແລະບໍ່ມັກມັນ.Gihanໄດ້ຖືກຈ່ອງສໍາລັບການປະ 
ເມີນຜົນຄືນກັບທີມງານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົບລະດັບປານກາງ.ການປັບປ່ຽນຖືກເຮັດກັບການຕິດ
ຕັ້ງລົດເຂັນແລະGihanສາມາດນັ່ງໃຫ້ຊື່ແລະເລີ່ມເບິ່ງອ້ອມຮອບແລະສໍາຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງລາວ.Gihanແລະພ່ໍແມ່ຂອງລາວມີຄວາມສຸກຫຼາຍແລະເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດເມື່ອພວກເຂົາສະແດງວິ
ທີການດູແລແລະບໍາລຸງຮັກສາລົດເຂັນຂອງGihan.
ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ ສໍາ ລັບ ຜູ້ ໃຊ້ ແລະ ການ ບໍ ລິ ການ

• ພະນັກງານສາມາດຢືນຢັນໄດ້ຫຼືບໍວ່າລົດເຂັນແມ່ນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນເອງ.

• ການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນແລະຊຸມຊົນແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອເກັບເອົາເລື່ອງເລົ່າຂອງຜູ້ໃຊ້– ເຊິ່ງ
ສາມາດເຮັດເພື່ອໃຫ້ຄໍາເຫັນຕິຊົມແລະຊ່ວຍໃນເລື່ອງການລະດົມທຶນ.

• ການຕິດຕາມຜົນທີ່ເອົາສູນເປັນພື້ນຖານແມ່ນຍັງມີໂອກາດເກັບເອົາເລື່ອງເລົ່າຂອງຜູ້ໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ຄໍາ
ເຫັນຕິຊົມສໍາລັບການບໍລິການແລະຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍການລະດົມທຶນ.
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 ຈຸດ ປະ ສົງ ຂອງ ການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ ແລະ ບ່ອນ ທ່ີ ມັນ ຄວນ ເກີດ ຂ້ືນ

ຈດຸປະສງົຂອງການຕິດຕາມຜນົແມນ່ເພ່ືອ:

•ເກັບເອາົຂໍ້ມນູຈາກຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ
•ກວດເບິງ່ວາ່ລົດເຂນັຢູ່ໃນສະພາບໃຊງ້ານໄດ້ດີ
•ກວດເບິງ່ຄວາມເໝາະສມົຂອງລົດເຂນັ.

 ການ ດໍາ ເນີນ ການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ ທ່ົວ ໄປ

ບາງການດາໍເນນີການທົ່ວໄປທີ່ເກີດຂືນ້ຈາກການ
ໄປຢຽ້ມຢາມການຕິດຕາມຜົນແມນ່:

• ໃຫ້ຄະແນະນໍາຫຼືການຝຶກອົບຮົມເພ່ີມເຕີມ
• ປັບລົດເຂັນຄືນໃໝ່
• ດໍາເນີນການສ້ອມແປງຂະໜາດນ້ອຍ
• ນໍາສົ່ງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຫາການບໍລິການອື່ນສໍາລັບການ
ສະໜັບສະໜູນຫຼືຊ່ວຍເຫຼືອຖ້າຈໍາເປັນ.

ໃນທກຸບ່ອນທີເ່ປນັໄປໄດ,້ການນັດໝາຍເພ່ືອຕິດຕາມຜນົບໍ່ຄວນປຽ່ນເປນັການປະເມນີຜົນໃໝ່ຫຼື
ການຕບົແຕງ່ລົດເຂນັຢາ່ງເຕມັຮບູແບບ.ຖາ້ມີການລະບຸຄວາມຈາໍເປນັຕອ້ງດາໍເນນີການປະເມນີ
ຜນົຢາ່ງເຕມັຮບູແບບ,ຫຼືເຮດັວຽກທີ່ສາໍຄັນກັບລົດເຂນັ– ກໍ່ຄວນເຮດັການນັດໝາຍສໍາລັບສິງ່ນັນ້.

 ການ ຕິດ ຕາມ ຜົນຄວ ນ ເກີດ ຂ້ືນ ຢູ່ໃສ?

ການຕິດຕາມຜນົສາມາດເກີດຂືນ້ຢູ່ເຮອືນຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຫຼືຢູ່ສນູບໍລິການລົດເຂນັຫຼືທກຸສະຖານ
ທີ່ອືນ່ໆທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັແລະພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການລົດເຂນັ.

ປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕາມຜນົໃນສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕາ່ງກນັແມນ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ.້
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

 ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ການ ຕິດ ຕາມ  ຜົນຢູ່  ເຮືອນ 
ຂອງ ຜູ້ ໃຊ້ ຫືຼ ຊຸມ ຊົມ ທ້ອ ງ ຖ່ິນ

 ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ ຢູ່ ສູນ ບໍ ລິ 
ການ

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ີມຂື້ນມີຜົນຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ແລະຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຂົາ.

• ພະນັກງານຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕໍ ່
ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມແລະການເຂົ້າຮ່ວມ
ທີ່ຜູ້ຄົນພະເຊີນຢູ່ໃນເຮືອນ
ແລະຊຸມຊົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.

• ການເຫັນພະນັກງານດໍາເນີນການ
ສາມາດເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົມ-
ແລະດັ່ງນັ້ນເພ່ີມການນໍາສ່ົງ.

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເວລາເພີ່ມຂື້ນມີຜົນຕໍ່ພະນັກ
ງານ/ການບໍລິການ.

• ສາມາດດໍາເນີນການສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫ່ຍ 
ດວ້ຍສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຄບົຖວ້ນຂອງໂຮ
ງສ້ອມແປງ.

• ມີການຕິດຕັ້ງທຸກອຸປະກອນແລະສິ່ງອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກທັງໝົດໄວ້ແລ້ວ.

• ພະນັກງານຜູ້ອື່ນແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບຄວາມຄິດສໍາ
ຮອງ

ການວາງແຜນການຕິດຕາມຜົນ

ຜູໃ້ຊລ້ົດເຂນັທງັໝົດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຕິດຕາມຜົນ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ການຕິດຕາມຜນົແ
ມນ່ສາໍຄນັທີສຸ່ດສາໍລັບ:

• ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມພິການ;
• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເກີດແຜກົດທັບ;
• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຜູ້ທີ່ມີສະພາບອາການຮ້າຍແຮງ
ຂື້ນ;

• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນເປັນ
ພິເສດໃນລົດເຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ
(ລະດັບປານກາງ);

• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມລໍາບາກກັບການຝຶກ 
ອບົຮບົໃນການເຄືອ່ນຍາ້ຍ,ເຄືອ່ນໄຫວໄປມາ, 
ດູແລສຸຂະພາບແລະການບາໍລງຸຮກັສາລດົເຂນັ.

ການກໍານົດເວລາຂອງການຕິດຕາມຜົນ

ບໍ່ມີກົດລະບຽບກຽ່ວກັບການຕິດຕາມຜນົຄວນເກີດຂືນ້ເມື່ອໃດ,ຕາມເວລາທີ່ດີທີສຸ່ດຕ່ໍການຕິດຕາມຜົ
ນຈະຂືນ້ຢູກ່ັບຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູໃ້ຊລ້ົດເຂນັ.

• ມນັເປນັປະໂຫຍດຕໍກ່ານທົບທວນຜູໃ້ຊລ້ະດັບປານກາງພາຍໃນ6ອາທິດຂອງການ
ໄດຮ້ບັລົດເຂນັໃໝ່ເພ່ືອກວດເບິງ່ວາ່ລົດເຂນັຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂາົເຈົາ້ບ.ໍ

• ສາໍລັບເດກັນ້ອຍແລະຜູ້ທີມ່ີອາການຮາ້ຍແຮງຂືນ້,ມນັເປນັການດີຖາ້ການຕິດຕານຜນົ
ແມນ່ຢາ່ງນ້ອຍທກຸໆ6ເດືອນ.ນີເ້ພາະວາ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງເດກັນ້ອຍຫຼື
ຜູ້ທີມ່ີອາການຮາ້ຍແຮງສາມາດປຽ່ນແປງໄດ້ຢາ່ງວອ່ງໄວ.

• ມນັເປນັການດຖີາ້ມີການໃຫກ້ານຕິດຕາມຜນົແກ່ຜູໃ້ຊຄ້ນົອືນ່ທງັໝົດພາຍໃນ12ເດືອນຂອງ
ການໄດຮ້ບັລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້.
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ຈົງຈ່ືວ່າ:ຄວນສ້າງການຕິດຕາມຜົນເປັນຕົວຢ່າງການບໍລິການໃນເວລາວາງແຜນການບໍລິການຄັ້ງ
ທໍາອິດ.ການຮ່ວມມືໃນຊຸມຊົມແມ່ນຈໍາເປັນເພ່ືອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຜົນ.

ຜົນກະທົບຂອງການຕິດຕາມຜົນ ຖ້າບ່ໍ ມີ ການ ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງາ ນ ໃນຊຸມຊົມ

 
ຈະຮູສຶ້ກໄດ້ຢາ່ງວອ່ງໄວເຖງິຜົນກະທົບຂອງການຕິດຕາມຜນົຕໍກ່ັບຄວາມພ້ອມຂອງການນັດໝາຍ 
ໃໝ່ຖາ້ການບລໍກິານບໍໄ່ດວ້າງແຜນ.ການບລໍກິານລະດັບປານກາງໂດຍສະເພາະມີຄວາມສຽ່ງເຂົາ້
ໃກກ້ານອີມ່ຕວົພາຍໃນປີທີສາມ.

ວທິແີກໄ້ຂທີ່ໜຶງ່ສາໍລັບສິງ່ນີແ້ມນ່ການຮວ່ມມືກັບອງົການຂັນ້ຊມຸຊມົ– ແລະຝກຶພະນັກງານຂອງ 
ພວກເຂາົເພືອ່ດາໍເນນີການຕິດຕາມຜນົໃຫຫ້າຼຍເທົາ່ທີຈ່ະເປນັໄປໄດ.້ພະນກັງານຢູຂ່ັນ້ຊມຸຊນົອາດຈະສ
າມາດຄຸມ້ຄອງຫາຼຍໆໜາ້ວຽກການຕິດຕາມຜນົທີງ່່າຍໄດ,້ໂດຍນາໍສົງ່ຄນືຫາການບລໍກິານລົດເຂນັ
ສາໍລັບເຮດັການປະເມນີຜນົໃໝ,່ການສ້ອມແປງຂະໜາດ,ຫຼືບນັຫາອືນ່ໆທີ່ພວກເຂາົບໍສ່າມາດ 
ແກໄ້ຂໄດເ້ທົາ່ນັນ້.

ມີຫາຼຍຜນົປະໂຫຍດຂອງບົດບາດນີ້ທີ່ຖກືດາໍເນນີໂດຍແບບຢາ່ງທີ່ດີເຊັນ່ວາ່ບກຸຄນົທີມ່ີຄວາມພິ 
ການໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

ຜູ້ໃຊ້ການຕິດຕາມຜົນ
ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃໝ່
ຈໍານວນລວມຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ

 ການ ບໍ ລິ ກາ ນ ຂ້ັນ ພ້ືນ ຖານ

ປີທີ3

ລວມທັງໝົດ

 ການ ບໍ ລິ ການລະ ດັບ ປານ ກາງ

ປີທີ3

ລວມທັງໝົດ
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ   ໃນຊຸມຊົມ ແລະການວາງແຜນຮູບແບບການບໍລິການ 

C.3.9 Planning follow-up

Plan the follow-up model

C.3.9 Planning follow-up

Plan the follow-up model

C.3.9 Planning follow-up

Plan the follow-up model

ຄູ່ຮ່ວມງານອາດຊ່ວຍເຫຼືອ
ເລື່ອງການນໍາສົ່ງແລະການຕິດຕາມ
ຜົນລວມທັງການບໍາລຸງຮັກສາ
ແລະການສ້ອມແປງ

ຄູ່ຮ່ວມງານຍັງອາດຊ່ວຍເຫຼືອການ
ຝຶກອົບຮົບຜູ້ໃຊ້

ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມ
ງານ,ພວກເຂົາຍັງອາດຊ່ວຍເຫຼືອ 
ບາງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງການບໍລິການທີ່ກ້ວາງຂ້ືນ

ການຫຼະດຜ່ອນອຸປະສັກໃນການຕິດຕາມຜົນ

ເຖງິແມນ່ຈະໄດ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ການບໍລິການແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ,ຈາໍນວນຄນົທີ່ໄດ້ຮບັ
ການຕິດຕາມຜນົມັກຈະຕໍາ່.ມນັສາໍຄນັໃນການຊອກຫາສາເຫດຮາກເຫງົາ້ວາ່ເປນັຫຍງັຈາໍນວນຈຶງ່
ຕໍາ່,ເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະສັກແລະປັບປງຸການບໍລິການ.

ອຸ ປະ ສັກ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຕ່ໍ ກັບ ຜູ້ ໃຊ້ ທ່ີ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ການ ບໍ ລິ ການ  ການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ ຢູ່ນອກ ສູນ 
ບໍລິການ:

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານສູນການບໍລິການໃນການເດີນທາງໄປຍັງຊຸມຊົມ;
• ເວລາສໍາລັບພະນັກງານສູນການບໍລິການເດີນທາງໄປຍັງຊຸມຊົມ;
• ການຕິດຕາມຜົນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດບຸລິມະສິດໂດຍຜູ້ຈັດການການບໍລິການ;
• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບການຕິດຕາມຜົນຈົນກວ່າພວກເຂົາເຫັນຜົນປະໂຫຍດ.

ອຸ ປະ ສັກ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຕ່ໍກັບ ຜູ້ ໃຊ້ ທ່ີ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ການ ບໍ ລິ ການ ການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ ຢູ່ ສູນ ບໍລິການ:

• ຄ່າໃຊ້ໃນການເດີນທາງແລະການເສຍເວລາເຮັດວຽກສໍາລັບສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍຄົນ;
• ຜູ້ໃຊ້ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແມ່ນມັກບໍ່ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕາມຜົນ;
• ຄວາມລໍາບາກໃນການຊອກຫາການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້;
• ຄວາມກົດດັນຕໍ່ກັບການເນັ້ນໜັກໃສ່ການນັດໝາຍໃໝ່ຢູ່ສູນສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເວລາສໍາລັບການຕິດ
ຕາມຜົນ;

• ຄວາມລໍາບາກໃນການຈັດຕາຕະລາງການນັດໝາຍ:ຜູ້ໃຊ້ອາດມາໃນເວລາບໍ່ມີພະນັກງານ,ຫຼືບໍ່ມາ
ໃນເວລາມີພະນັກງານ.
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ຕົວ ຢ່າງວິ ທີ ການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ ໃນ ປະ ເທດອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ

ສໍາລັບແຜນງານການສະໜອງລົດເຂັນໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ;ແທນທີ່ຈະຄິດຄ່າທໍານຽມໂດຍກົງສໍາ
ລັບລົດເຂັນຕົວມັນເອງ,ພວກເຂົາໄລ່ເອົາຄ່າທໍານຽມສະມາຊິກທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ,
ການຕິດຕາມ,ການບໍາລຸງຮັກສາ,ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ.ຄ່າທໍານຽມສະມາຊິກນີ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ“
ສະມາຊິກ”ເພື່ອການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ມີລະບົບຄ່າທໍາ
ນຽມ“ທີ່ເລື່ອນປັບໄດ້”,ເຊິ່ງຈໍານວນເງິນທີ່ກໍານົດຈ່າຍແຕ່ລະຄົນແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບລາຍໄດ້ຄົວເຮືອນຂອງ
ແຕ່ລະບຸກຄົນ,ຕາມທີ່ລະບຸຜ່ານໃບບິນຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ,ເອກະສານການຈ້າງງານລັດຖະກອນ,
ການລາຍງານດ້ວຍຕົວເອງແລະຕົວຊິ້ວັດລາຍຮັບທີ່ສະໜັບສະໜູນອື່ນ.
ແຜນງານສະໜອງລົດເຂັນນີ້ໄດ້ພົບວ່າລະບົບການເປັນສະມາຊິກແມ່ນມີຜົນຕໍ່ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ
ຂອງແຕ່ລະລະດັບ:
• ສະມາຊິກຮູ້ສຶກໝ້ັນໃຈໃນການຄາດຫວັງການບໍລິການແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
• ເພາະວ່າສະມາຊິກໄດ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ(ໂດຍ
ປົກກະຕິກຢູ່ໃນລະດັບ$2–20,ແຕ່ຢູ່ທຸກບ່ອນແມ່ນບໍ່ເກີນ$150),ພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມໃຫ້ຄວາມ
ສໍາຄັນຕໍ່ລົດເຂັນຂອງພວກເຂົາແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈໃນການເປັນເຈົ້າຂອງມັນ.

• ເພາະວ່າການເປັນສະມາຊິກເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການຕິດຕາມຜົນຟຣີຫຼືຫຼຸດ
ລາຄາ,ເຊິ່ງໝົດອາຍຸພາຍໃນ2ປີ,ສະມາຊິກແມ່ນມີແນວໂນ້ມໃນການຊອກຫາການຕິດຕາມໄວ
ກວ່າ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

 ການ ດໍາ ເນີ ນ ການ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ເພ່ືອ ແກ້ ໄຂ ອຸ ປະ ສັກ ຕ່ໍ ກັບການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ

ກະຕຸ້ນ,ສົ່ງເສີມແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການມີຄວາມມຸ້ງໝ້ັນໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຕິດ
ຕາມຜົນ:
• ອະທິບາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕາມຜົນໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້,ຂັ້ນຕອນທີເຈັດຂອງ
ການບໍລິການ;

• ແບ່ງປັນເລື່ອງເລົ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕາມຜົນໃນຫ້ອງລໍ້ຖ້າ,ເວັບໄຊ,ເທິງກະດານແຈ້ງການ
ຂອງຊຸມຊົມ;

• ລະບົບສະມາຊິກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ການບໍລິການ.

ກະຕຸ້ນ,ສົ່ງເສີມແລະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມຸ້ງໝັ້ນໃນການສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕາມຜົນ:
• ທົດລອງແຜນການຕິດຕາມຜົນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະນັກງານຝ່າຍບໍລິການ;
• ເກັບເອົາກໍລະນີສຶກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕາມຜົນ.

ກໍານົດຜົນທັນທີແລະສາມາດວັດແທກໄດ້:
• ຕັ້ງຄາດໝາຍສໍາລັບການທົດລອງແຜນການຕິດຕາມຜົນ;
• ເກັບເອົາແລະແບ່ງປັນເລື່ອງເລົ່າຄວາມສໍາເລັດ.

ຈັດບຸລິມະສິດການຕິດຕາມຜົນໃນເວລາການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ:
• ໃຊ້ເລື່ອງເລົ່າຄວາມສໍາເລັດກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕາມເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການລະດົມ
ທຶນສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມຜົນ;

• ຈັດສັນເວລາເພ່ືອສ້າງການຮ່ວມມືໃນຊຸມຊົມແລະຝຶກແລະພະນັກງານທີ່ປຶກສາໃນຊຸມຊົມ;
• ຮັບປະກັນວ່າການຂົນສົ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກບ່ອນ.

ສະໜັບສະໜູນການຮັກສາເພ່ືອການພົບກັບຄວາມທ້າທ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:
• ຕິດຕາມຂໍ້ມູນການຕິດຕາມຜົນຢ່າງໃກ້ຊິດແລະລະບຸສາເຫດຮາກເຫງົ້າຂອງບັນຫາ;
• ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮູບແບບການບໍລິການ,ລະບົບແລະຂັ້ນຕອນ.

 ການ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ຊຸມ ຊົມ

ການຕິດຕາມຜນົເປນັເວລາປະເມນີຜນົກະທົບຂອງການບໍລິການແລະວາ່ມນັບນັລຸວິໄສທັດໂດຍ
ລວມ:ຂອງການເພ່ີມຄນຸນະພາບຊີວິດ,ການເຂົາ້ຮວ່ມແລະການມີສວ່ນຮວ່ມໃນຊມຸຊມົ.

ໜຶງ່ຂອງບົດບາດທີກ່ວາ້ງຂືນ້ຂອງການບໍລິການລົດເຂນັແມນ່ການປັບປງຸຄວາມສາມາດເຂົາ້ເຖງິ.
ນີ້ສາມາດມີຜນົກະທົບຢາ່ງຫວຼງຫາຼຍກຽ່ວກັບການເຂົາ້ຮວ່ມແລະການມີສວ່ນຮວ່ມຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດ
ເຂນັໃນຊມຸຊມົ.
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   ເຮືອນ ຢູ່  ແລະ ສະຖານ ທ່ີ ສາທາລະນະ ທ່ີ ສາມາດ ເຂ້ົາ ເຖິງ ໄດ້

ໜຶງ່ໃນອຸປະສັກຕົນ້ຕໍຕໍ່ກັບການກັບເຮອືນແມ່ນການເຂົາ້
ເຖງິຫ້ອງນໍາ້

ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກັບການປຽ່ນແປງທີ່ງາ່ຍຕໍ່ກັບເຮອືນສາ
ມາດສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງທີ່ຢາ່ງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບຄນຸນະ
ພາບຊີວິດ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ກ່ຽວ ກັບອຸ ປະ ສັກ ດ້ານ ສະ ຖາ ປັດ ຍະ ກໍາ ໃນ ປະ ເທດ ນີ ກາ ຣາ ກົວ

ໃນປະເທດນີກາຣາກົວ,DPOທີ່ເອີ້ນວ່າCADISCAດໍາ
ເນີນການໂຄສະນາໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຕົນເພ່ືອເນັ້ນ
ໝັກບັນຫາເລື່ອງຂອບຖະໜົນແລະບັນໄດສູງ.ສະມາ
ຊິກDPO(ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນທັງໝົດ)ສ້າງທາງເນີນແລະ
ຂອບຖະໜົນ“ຕ່າງລະດັບ”200ຈຸດ(ເຮັດພື້ນທີ່ນ້ອຍ
ຂອງລະດັບຂອບຖະໜົບກັບເສັ້ນທາງ)ໃນເວລາພຽງ
ສາມເດືອນ,ເຊິ່ງສ້າງການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ສາທາລະນະ.
ສາມະຊິກຂອງCADISCAເຫັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ
ກໍາລັງເຮັດບາງຢ່າງທ່ີດີ,ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມ
ການສະໜັບສະໜູນແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດໃນທ້ອງຖິ່ນ
ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຂອບຖະໜົນ
ແລະທາງເນີນເພ່ີມຂື້ນໃນທົ່ວເມືອງ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,CADISCAໃຊ້ກິລາບານບ້ວງລົດເຂັນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນໃຈຕົນເອງແລະເພີ່ມ 
ການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງສະມາຊກິໃນກດິຈະກາໍຂອງDPO.ການຝຶກອບົຮມົກລິາຍງັໃຫໂ້ອກາດສາໍລບັການ
ປະຊຸມປະຈໍາDPOຢ່າງເປັນປົກກະຕິບ່ອນທີ່ແຜນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ.
ການຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານ້ີຖືກຈັດຂື້ນຢູ່ໃນສ່ວນສາທາລະນະ,ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົມຮັບຮູ້ກິດຈະກໍາແລະກາ
ນສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງDPO.ໃນທີ່ສຸດ,ແຜນງານກິລາໄດ້ຊ່ວຍໃນການສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດ
ຂອງການໂຄສະນາການເຂົ້າເຖິງຜ່ານການເພ່ີມຄວາມຮູ້ຂອງປະຊາຊົນແລະສໍາລັບຄົນທີ່ພິການ.ນີ້
ໃນສຸດທ້າຍຊ່ວຍກົດດັນລັດຖະບານໃຫ້ທຶນສ້າງຂອບຖະໜົນຕ່າງລະດັບຕະຫຼອດທົ່ວນະຫຼອງຫຼວງມາ
ນາກົວ.ການຈໍາກັດອຸປະສັກທາງວັດຖຸໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງ
ພື້ນທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານການເງິນ,ການສຶກສາແລະສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນຕົວເມືອງ.

C.3.12 Planning follow-up

Removing architectural barriers
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ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການສາ້ງສະຖານທີ່ໃຫ້ເຂົາ້ເຖງິໄດ້ໂດຍຄນົພິການໃນເວລາກໍ່ສາ້ງແມນ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ
– ບາງຄັງ້ໜ້ອຍກວາ່1%ຂອງຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງການກໍ່ສ້າງ.

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາສາມາດຖືກຂັດຂວາງໂດຍບາງຢ່າງທີ່ງ່າຍດາຍ
ເຊັ່ນວ່າຄວາມກ້ວາງຂອງເສັ້ນທາງແລະການເຂົ້າເຖິງຫ້ອງນໍ້າ.ການສາ
ມາດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຄານແລະເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດ
ເຂົາເຖິງໄດ້ໂດຍຜູ້ພິການສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນລວມເອົາທຸກຄົນໄດ້.ມີຊັບ
ພະຍາກອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ອາຄານສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້
ໂດຍຄົນພິການ(1).
ໂດຍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງໄດ້;ການບໍລິການທີ່ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົ້າເຖິງ
ເຮືອນຢູ່,ການຂົນສົ່ງແລະການສຶກສາ;ໃນວິທີນີ້,ການບໍລິການກໍາລັງເພ່ີມ
ໂອກາດສູງສຸດສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີ່ມີ
ຄວາມພິການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

 ການ ຂົນ ສ່ົງ ທ່ີ ສາ ມາດ ເຂ້ົາ ເຖິງ ໄດ້

ການຂນົສ່ົງແມນ່ອຸປະສັກທີ່ພົບເຫນັເລື້ອຍໆ ສາໍລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ.ສິງ່ທາ້ທາ້ຍລວມມ:ີ

• ການໃຫ້ລົດໂດຍສານຢດຸດນົພຽງພໍເພື່ອເຄື່ອນຍາ້ຍແລະເກັບມຽ້ນລົດເຂນັ
• ຖກືຄິດຄາ່ເພ່ີມເຕມີເພ່ືອບນັທກຸລົດເຂນັໄປນາໍ
• ຄວາມສຽ່ງທີ່ສວ່ນທີ່ຖອດອອກໄດ້ຈະສນູເສຍຫຼືຖກືລກັ,ຕວົຢາ່ງ,ລໍ້ລົດເຂນັ
• ຄວາມລາໍບາກໃນການເຂົາ້ເຖງິການຂນົສົງ່ສາທາລະນະເນື່ອງຈາກຕນີປະຕູແລະທາງເຂົາ້ປະ

ຕລູົດໂດຍສານ.

ມີການລິເລີມ່ຂນົສົງ່ສາທາລະນະທີ່ລວມເອາົທກຸຄນົຢູ່ໃນຫາຼຍປະເທດ;ລວມມີໂຄງການDial-a-Rideໃນ
ອາຟຣິກາໃຕ້ແລະລະບົບລົດເມຂນົສ່ົງດວ່ນໃນປະເທດໂຄລາໍເບຍ.ມີແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທີ່ມີປະ
ໂຫຍດຈາໍນວນຫວຼງຫາຼຍກຽ່ວກັບການຂນົສົງ່ສາທາລະນະທີ່ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ້ໃນທົວ່ໂລກ.(1)

1 ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກຽ່ວກັບການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ມ:ີເວທີການຂົນສ່ົງລະຫວ່າງປະເທດ
(ITF),ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ,້ອາຟຣິກາໃຕ,້ຈົດໝາຍຂ່າວລະຫວ່າງປະເທດກຽ່ວກັບການແລກປຽ່ນຂໍ້ມູນ
ເລື່ອງການເຂົ້າເຖິງ,ຄູ່ມືແນະນໍາການຂົນສົ່ງສໍາລັບຜູ້ພິການ– ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາບັນຫາດ້ານການຂົນສົ່ງ.
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C.4: ການວາງ ແຜນສໍາລັບ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ທາງ ການ ເງິນ

ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ທາງ ການ ເງິນ ແມ່ນ ຫຍັງ?

ຄວາມຍນືຍງົທາງການເງນິສາໍລັບການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂນັໝາຍເຖງິການມີເງນິທນຶແລະແຫຼງ່
ຊບັພະຍາກອນທີ່ຈາໍເປັນໃນການດາໍເນນີການແປດຂັນ້ຕອນຂອງການໃຫ້ບໍລິການລົດເຂນັແລະ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບການບໍລິການທີ່ກວາ້ງຂືນ້– ຢາ່ງຕໍ່ເນື່ອງ.ຜູ້ຈັດການການບໍລິການລົດເຂນັມີບົດ
ບາດສາໍຄນັໃນການພັດທະນາແຜນສໍາລັບວິທີເຮດັໃຫ້ການບໍລິການລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້ມີຄວາມ
ຍນືຍງົທາງດາ້ນການເງນິ.

 ຕົວ ຢ່າງ ຂອງ ຄໍາ ຖະ ແຫຼງ ຂອງການ ບໍ ລິ ການ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ທາງ ການ ເງິນ

ແຜນງານການສະໜອງລົດເຂັນທີ່ຍືນຍົງແມ່ນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດເພ່ືອສະໜອງລົດເຂັນທີ່ເໝາະ
ສົມຜ່ານແປດຂັ້ນຕອນການບໍລິການເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຈໍານວນຂອງບຸກຄົນໃນໄລຍະເວລາທີ່ສໍາ
ຄັນທີ່ຜ່ານມາ.
ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ,ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ,ພ້ືນ
ທີ່,ແລະລະບົບການຕິດຕາມແລະການປະເມີນຜົນ.ຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນແມ່ນບັນລຸໄດ້ເມື່ອ
ການບໍລິການມີຄວາມໝັ້ນຄົງ,ຫຼືສາມາດຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ເຊິ່ງລວມທັງເງິນທຶນ
ແລະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນນີ້ຕໍ່ເນື່ອງ.

ການ ວາງ ແຜນ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ທາງ ການ ເງິນ

ນີ້ລວມມ:ີ

• ລະບຸເງນິທນຶຢາ່ງຊດັເຈນແລະແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທີ່ຈາໍເປນັເພ່ືອການບໍລິການທີ່ຍນືຍງົ 
(ເບິງ່ຮບູB.5)

• ລະບຸການຊອກແຫຼງ່ທນຶທີ່ເປນັໄປໄດ້
• ລະບຸການສະໜັບສະໜນູທີ່ບໍ່ແມນ່ເງິນທີ່ເປນັໄປໄດ້
• ພັດທະນາຍຸດທະສາດສາໍລັບການຮບັປະກນັການໃຫ້ທນຶແລະການບໍລິຈາກທີເ່ປນັວັດຖຸ

ການ ລະ ບຸ  ແຫ່ຼງ ທຶນ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ໄດ້

ສາມາດໃຫ້ທນຶການບໍລິການລົດເຂນັໃນຫາຼຍຊອ່ງທາງທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ,ຜ່ານປະເພດຂອງ
ແຫຼງ່ທນຶທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ.ບາງການບໍລິການອາດມີແຫຼງ່ທນຶດຽວ(ຕົວຢາ່ງ,ລັດຖະບານ),ແຕ່ການ
ບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ຈະຮບັປະກນັເງນິທນຶແລະແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທີ່ຈາໍເປັນຈາກປະເພດຂອງ
ແຫຼງ່ທີ່ມາທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ.ແຕ່ລະແຫຼງ່ທນຶອາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃສ່ຂງົເຂດສະເພາະຂອງຄວາມ
ຕ້ອງການດາ້ນງົບປະມານແລະແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

  ແຫ່ຼງທຶນ ຕ່າງໆ ທ່ີ ຜູ້ ຈັດ ການ ອາດ ພິ ຈາ ລະ ນາ 

ລັດຖະບານ
ລະບົບປະກັນໄພແຫ່ງຊາດ
ຜູ້ບໍລິຈາກແລະຜູ້ອຸປະຖໍາທີ່ເປັນບຸກຄົນ
ຜູ້ບໍລິຈາກແລະຜູ້ອຸປະຖໍາທີ່ເປັນບໍລິສັດ(ທຸລະກິດ)
ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼືການຊື້ເຕັມລາຄາ

ການສ້າງລາຍໄດ້/ວິສະຫະກິດເພ່ືອສັງຄົມ
ກຸ່ມຊຸມຊົມ/ສະມາຄົມການກຸສົນ
ຄະນະທາງການທູດ
ອົງການNGOລະຫວ່າງປະເທດແລະພາຍ
ໃນປະເທດ

ການລະບຸການສະໜັບສະໜູນທ່ີບ່ໍແມ່ນເງິນທ່ີເປັນໄປໄດ້

ການສະໜັບສະໜນູທີ່ບໍ່ແມນ່ເງນິລວມເອາົການບໍລິຈາກເປັນວັດຖຸ(ຕົວຢາ່ງ,ການບໍລິຈາກອຸປະ
ກອນ,ລົດເຂນັແລະວັດສະດ)ຸ,ການສະໜັບສະໜນູເປັນອາສາສະໝັກ,ແລະການສະໝອງສິງ່ອາໍ
ນວຍຄວາມສະດວກ.ການສະໜັບສະໜນູທີ່ບໍ່ແມນ່ເງນິສາມາດຫຼຸດຈາໍນວນເງນິທນຶທີ່ຈາໍເປັນໃນ
ການຈັດການການບໍລິການ.

ບາງການບໍລິການລົດເຂນັອາດໄດ້ຮບັການບໍລິຈາກລົດເຂນັເປັນປະຈາໍ.ນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດ
ທີ່ສຸດໃນຂະນີ້– ມນັເປັນສິງ່ສາໍຄນັສະເໝີສາໍລັບການບໍລິການປະເມນີຜົນຄນຸນະພາບແລະ
ຄວາມເໝາະສມົຂອງລົດເຂນັເຫຼົາ່ນີ.້ບໍ່ແມນ່ທງັໝົດທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົ.

ການ ລວມ ແຫ່ຼງ  ໃຫ້ ທຶນຕ່າງໆ ເຂ້ົາກັນ ເພ່ືອ  ເຮັດ ໃຫ້ການ ບໍ ລິ ການ ລົດ ເຂັນ  
ຍືນ ຍົງ

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ້ໄດ້ສະໜອງຕົວຢາ່ງຂອງແຫຼງ່ທນຶຕາ່ງໆທີ່ການບໍລິການລົດເຂນັໄດ້ກາໍນົດ;
ແລະວິທີປະກອບສ່ວນແຫຼງ່ທນຶເຫຼົາ່ນັນ້ເຂາົໃສ່ແຫຼງ່ທນຶແລະຊບັພະຍາກອນທີ່ຈາໍເປັນສາໍລັບອງົ
ການເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍນືຍງົທາງການເງນິ.
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  ແຫ່ຼງທຶນ ສໍາ ລັບການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ  ຕົວ ຢ່າງ

ແຫຼ່ງທຶນ ເງິນທຶນຫຼືແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້

ລັດຖະບານ • ໃຫ້50%ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລົດເຂັນແຕ່ລະຄັນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ
ການບໍລິການ;

• ໃຫ້ທຶນສໍາລັບພະນັກງານ2ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ການບໍລິການລົດເຂັນ(50%
ຂອງງົບປະມານພະນັກງານ).

ບໍລິສັດ(ທຸລະກິດ) • ບໍລິສັດໃນທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງໃຫ້ການບໍລິຈາກປະຈໍາປີໃນແຕ່ລະປີເພ່ືອເປັນງົບ
ປະມານຊື້ລົດເຂັນ;

• ບໍລິສັດອື່ນໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຈະອຸປະຖໍາເດັກນ້ອຍຈໍານວນ10
ຄົນໃນແຕ່ລະປີ– ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລົດເຂັນແລະຄ່າການໃຫ້
ການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ບຸກຄົນ • ໃຫ້ການບໍລິຈາກແກ່ການບໍລິການ(ບໍ່ໄດ້ລະບຸແຖວງົບປະມານສະເພາະໃດ
ໜຶ່ງ).

ກິດຈະກໍາຂອງວິສະ
ຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ

• ການບໍລິການລົດເຂັນດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງວິສະຫະກິດເພ່ືອສັງຄົມຈໍາ
ນວນຫຼວງຫຼາຍ.ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີລວມມີການກວດສອບການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງ
(ຂອງອາຄານ)ແລະການສະໜອງຜະລິດຕະພັນການຄວບຄຸມການຍ່ຽວ.
ຜົນກໍາໄລທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການບໍລິກ
ານລົດເຂັນ,ແລະໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພຽງພໍໃນການໃຫ້ທຶນຢ່າງໜ້ອຍ50%
ຂອງງົບປະມານພະນັກງານ.

ອົງການINGO • ການບໍລິການໄດ້ຮັບລາງວັນການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອໃຫ້ລົດເຂັນແກ່ຜູ້ຄົນ
ທີ່ອາໄສຢູ່ພື້ນທີ່ສະເພາະໂດຍຜ່ານອົງການNGO
ລະຫວ່າງປະເທດໃນວາລະທີສອງ.

ອົງການທາງ
ສາສະໜາ

• ໃຫ້ການບໍລິຈາກລົດເຂັນ200ຄັນປະຈໍາປີ
(ລົດເຂັນທີ່ເລືອກໂດຍການບໍລິການ).

ການ ພັດ ທະ ນາ ຍຸດ ທະ ສາດ

ເມື່ອແຫຼງ່ທນຶທີ່ເປັນໄປໄດ້ຖືກກາໍນົດ,ຜູ້ຈັດການຝາ່ຍການບໍລິການຈາໍເປັນຕ້ອງພັດທະນາຍຸດທະ
ສາດສາໍລັບປະເພດຂອງການສະໜັບສະໜນູທີຈ່ະຮອ້ງຂໍຈາກແຫຼງ່ທນຶທີ່ເປັນໄປໄດ້ແຫຼງ່ໃດ,
ແລະຫາຼຍປານໃດ.ສ່ວນຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດລວມເອາົການພິຈາລະນາເປັນໄປໄດ້
ແນວໃດວາ່ມນັແມນ່ແຫຼງ່ທນຶຈະໃຫ້ເງນິທນຶ;ຫາຼຍປານໃດທີ່ແຫຼງ່ທນຶອາດສາມາດສະໜອງໃຫ;້
ແລະໃຊ້ເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມຫາຼຍປານໃດທີ່ຈະຈາໍເປັນເພ່ືອຮບັປະກນັການໃຫ້ທນຶຄັງ້ນີ.້
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ເພື່ອຊວ່ຍວາງແຜນຍຸດທະສາດ,ຜູ້ຈັດການສາມາດຈັດບຸລິມະສິດແຫຼງ່ທນຶຕາ່ງ ,ໆແລະວາງແຜນ
ວາ່ພວກເຂາົຈະມີວິທີແນວໃດໃນການຮບັປະກນັການໃຫ້ທນຶ.ຜຸ້ຈັດການຈາໍເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ:

• ແຫຼງ່ການໃຫ້ທນຶ:ຈະເຂົາ້ຫາຜູ້ໃດ?
• ການສະໜັບສະໜນູ:ຜູ້ຈດັການຈະຂໍໃຫ້ແຫຼງ່ທນຶນັນ້ສະໜັບສະໜນູອນັໃດ.ນີ້ອາດເນັນ້ໝັກໃສ່

ແຖວງບົປະມານ,ເຊັນ່ວາ່ຜະລິດຕະພນັ– ຫຼືຂັນ້ຕອນການບໍລິການໃດໜຶງ່(ຫຼືຫາຼຍຂັນ້ຕອນ),
ທີ່ມີແຖວງບົປະມານທີ່ກຽ່ວຂອ້ງຫາຼຍອນັ.ພິຈາລະນາແຫຼງ່ທນຶສະເພາະ,ແລະສິງ່ທີ່ເປນັໄປໄດ້ທີ່
ສຸດທີ່ພວກເຂາົຕອ້ງການການສະໜັບສະໜນູ.

• ການຮອ້ງຂ:ໍທາ່ນຈະຂໍໃຫ້ແຫຼງ່ທນຶນັນ້ສະໜອງ/ສະໜັບສະໜນູຈາໍນວນຫາຼຍປານໃດ?ປັດໃຈທີ່
ຕອ້ງພິຈາລະນາລວມເອາົຊບັພະຍາກອນຂອງແຫຼງ່ທນຶແລະຂະໜາດຂອງການບໍລິຈາກທີ່ຜາ່ນ
ມາເພື່ອການບໍລິການແລະອືນ່ .ໆແນ່ໃສ່ການຮອ້ງເອາົຈາໍນວນເງນິທີ່ເປນັຈງິ.

• ຄວາມເປນັໄປໄດ:້ຄວາມເປນັໄປໄດ້ທີ່ແຫຼງ່ທນຶນັນ້ຈະໃຫ້ທນຶ/ສະໜັບສະໜນູການບໍລິການ.ນີ້ສາ
ມາດແຍກປະເພດອອກເປນັຕໍາ່,ປານກາງແລະສງູ.

• ຄວາມພະຍາຍາມ:ສິງ່ໃດແດ່ທີ່ຈະຈາໍເປນັຕໍ່ການຮບັປະກນັການໃຫ້ທນຶ,ແລະລາຍງານຫຍງັແດ່
ຫຼືພນັທະອືນ່ໆທີ່ອາດຈະມ.ີຈາໍນວນຂອງການສະໜັບສະໜນູຄວນຈະຢູ່ໃນສັດສວ່ນຈາໍນວນ
ຂອງການໃຫ້ທນຶ.ພັນທະກໍຄວນຈະສາມາດຊື້ໄດ/້ຈດັການໄດ້ສາໍລັບການບໍລິການ.

ສອງຕົວຢາ່ງໄດ້ໃຫ້ໃນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ້ແມນ່.ໂດຍການພິຈາລະນາປະເພດຂອງການສະໜັບສະ
ໜນູ,ຮອ້ງຂ,ໍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມສາໍເລັດແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈາໍເປັນ,ຜູ້ຈັດສາ
ມາດຈັດບຸລິມະສີດໃຫ້ດີຂືນ້ເຊິງ່ໄລ່ຕາມແຫຼງ່ທນຶ.

  ແຫ່ຼງທຶນ  ປະ ເພດ  ການ 
ສະ ໜັບ ສະ 

ໜູນ

 ການ ຮ້ອງ ຂໍ  ຄວາມ  ເປັນໄປ ໄດ້  ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ

1. ບໍລິສັດ(ທຸລະ
ກີດທ້ອງຖ່ິນ)

ການບໍລິຈາກໃຫ້
ງບົປະມານການ
ຈດັຊື້ລດົເຂນັ.

10%ຂອງງບົ
ປະມານລດົ
ເຂນັ.

ລະດບັປານກາງ 
(ເຄຍີໃຫ້ທນຶທີ່ຜາ່ນມາ,
ແນວໃດກໍຕາມບໍ່ມກັ
ໃຫ້ທນຶແກ່ອງົການເກົາ່
ໃນແຕ່ລະປ)ີ.

ຢາ່ງໜອ້ຍປະຊມຸ2
ຄັງ້ກບັຜູ້ຈດັການທຸ
ລະກດິ;ແຜນສະເໜີ
ແລະງບົປະມານ2
ໜາ້ຈະຖກືສົງ່ແລະ
ເຊນີຜູ້ຈດັການໃນວນັ
ຖດັໄປ.

2. ລັດຖະບານ
ທ້ອງຖ່ິນ

ເປນັໄປໄດ້ອາດ
ຈະໃຫ້ທນຶຄາ່ໃຊ້
ຈາ່ຍຂອງການ
ໃຫ້ບລໍກິານນອກ
ສະຖານທີທ່ງັ
ໝດົໃຫ້ແກຜູ່້ໃຊ້
ລດົເຂນັໃນພ້ືນທີ່
ເຂາົເຈົາ້.

20%ຂອງຄາ່
ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງ
ການ
ບລໍກິານນອກ
ສະຖານທີ່ທງັ
ໝດົແລະ
20%ຂອງ
ເງິນເດອືນພະ
ນກັງານໃຫ້ບໍ
ລິການ.

ລະດບັສງູ(ໄດ້ສນົທະ
ນາກບັລດັຖະບານ
ທອ້ງຖິນ່ນີ້ເປນັເວລາ
ໃດໜືງ່ແລວ້.ໄດດ້າໍ
ເນນີໜຶງ່ການບລໍກິານ
ນອກສະຖານທີ່ໃນພ້ືນ
ທີ່ຂອງເຂາົເຈົາ້.ພວກ
ເຂາົສດຸທີ່ສນົໃຈ
ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ
ສິງ່ນີ້ແລະເບິງ່ຄືວາ່ມີ
ການໃຫ້ທນຶ).

ແຜນສະເໜີແລະງບົ
ປະມານທາງການ
ຈະຖກືສົງ່.ຄວາມມຸງ້
ໝັນ້ດາ້ນການລາຍ
ງານ– ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີ
ຂໍ້ມນູທີ່ຖກືຕອ້ງຂອງ
ໝດົທກຸຄນົເຫນັໄດ້
ຈາກພ້ືນທີ່ແລະການ
ລາຍງານທາງການ
ເງິນຂອງພວກເຂາົ.
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  ວິ ທີການ ໃຫ້ ທຶນ

ການຮບັປະກນັແຫຼງ່ທນຶທີ່ຍນືຍງົສາໍລັບການບໍລິການລົດເຂນັອາດຈະຢາກ.ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນບາງຕົວ
ຢາ່ງຂອງວິທີການໃຫ້ທນຶຕາ່ງໆແລະຄວາມຄິດທີ່ອາດໄດ້ຮບັການພິຈາລະນາ.ຈື່ໄວ້ວາ່ມັກຈະມີ
ວີທີການທີ່ແຕກຕາ່ງກນັຂືນ້ຢູ່ກັບແຫຼງ່ທນຶ.

 ວິ ທີ ການ ທາງ ທຸ ລະ ກີດ ທ່ີ ຈະ ຕອບ ສະ ໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ທາງ ສັງ ຄົມ 
ແລະ ການ ສ້າງ ລາຍ ໄດ້

ອງົການNGOໃນປະເທດໂຣມາເນຍໃຊ້ວິສະຫະກິດເພື່ອສງັຄມົເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງວິທີການຂອງ
ມນັເພື່ອຄວາມຍນືຍງົທາງການເງນິ.ວິທີການມີ2ຈຸດປະສງົທີ່ສາໍຄນັ:ຜົນກະທົບທາງສງັຄມົ
ແລະຜົນກະທົບທາງການເງນິ.

ຜູ້ໃຊ້ລົດເລນັຖືກຈາ້ງເປັນສ່ວນຂອງທມີສະຫະສາຂາວິຊາຊບີໃນການສະໜອງອຸປະກອນການ
ເຄື່ອນໄຫວໄປມາທີ່ມີຄນຸນະພາບແລະອຸປະກອນການແພດໃຫ້ກັບຜູ້ຄນົທີ່ມີຄວາມພິການຄນຸນະ
ພາບຂອງການບໍລິການແມນ່ສງູເພາະທມີງານຮູຈ້ກັຄວາມສໍາຄນັຂອງການຈັດວາງຕາໍແໜງ່ທີ່
ຖືກຕ້ອງ,ແລະປ້ອງກນັອາການແຊກຊອ້ນໃນການດູແລສຸຂະພາບ.

ກິດຈະກາໍໃຫ້ການຈາ້ງງານແກ່ຜູ້ຄນົທີ່ມີຄວາມພິການ,ການສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.
ການບໍລິການຍງັສາ້ງລາຍໄດ້ເພ່ືອສະໜັບສະໜນູແຜນງານອືນ່ໆທີ່ດາໍເນນີງານໂດຍອງົການ
NGO.

 ການຊ້ື ໂດຍ ກົງ ໂດຍ  ຜູ້ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ

ບາງການບໍລິການລົດເຂນັຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນຕໍາ່ສຸດຈາກຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັສໍາລັບການ
ໄດ້ຮບັລົດເຂນັແລະການໃຫ້ການບໍລິການລົດເຂນັ.ມັກຈະມີລະບົບຄາ່ທາໍນຽມ“ທີ່ປັບໄດ”້,ເຊິງ່ຈາໍ
ນວນເງນິທີ່ກາໍນົດຈາ່ຍແຕ່ລະຄນົແມນ່ຂືນ້ຢູ່ກັບລາຍໄດ້ຄົວເຮອືນຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ,ຕາມທີ່ລະບຸ
ຜາ່ນໃບບນິຄາ່ສາທາລະນຸປະໂພກ,ເອກະສານການຈາ້ງງານລັດຖະກອນ,
ການລາຍງານດ້ວຍຕົວເອງແລະຕົວຊິວ້ັດລາຍຮບັທີ່ສະໜັບສະໜນູອືນ່.ການບໍລິການທີ່ຮກັສາ
ບາງທນຶຮອນໃນລັກສະນະນີ້ຈາໍເປັນຕ້ອງຮບັປະກນັວາ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈາ່ຍຄາ່ໃຊ້ໃດໜຶງ່ຕໍ່ກັບລົດ
ເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້ບໍ່ແມນ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

 ຜູ້ ບໍ ລິ ຈາກ ແລະ ຜູ້ ອຸ ປະ ຖໍາ ທ່ີ ເປັນ ບໍ ລິ ສັດ

Teletónໃນປະເທດເມັກຊິໂກແມນ່ລາຍການໂທລະພາບແລະວິທະຍຸປະຈາໍປ,ີຈັດຂືນ້ເພື່ອຫາ
ເງນິບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ສນູຟືນ້ຟຸເດັກນ້ອຍ(ສນູCRIT).ມນັຖືກຜະລິດໂດຍTelevisaແລະຄນົເມັກ
ຊິໂກຫາຼຍກວາ່600ຄນົແລະສ່ືຕາ່ງປະເທດ;ແລະບໍລິສັດການຄາ້20ບໍລິສັດອຸປະຖາໍລາຍການ
ນີ.້ພວກເຂາົຂາຍວິໄສທັດຄວາມສາໍເລັດຂອງພວກເຂາົດ້ວຍເລື່ອງເລົາ່ໃນເຊງິບວກທີ່ມີປະສິດທິ
ພາບກຽ່ວກັບການເຊືອ່ມໂຍງແລະການບນັລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ3ເດືອນກ່ອນ
ລາຍການ,ມີການເປີດເຜີຍກໍລະນີສຶກສາຜ່ານສື່ມວນຊນົໂດຍເປັນໜຶງ່ຂອງການສາ້ງລາຍການ.ມີ
ການລວມເອາົບຸກຄະລິກໄດດເດັນ່ໃນການສົງ່ເສມີໂຄສະນາລາຍການນັນ້.
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ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ

ໃນປະເທດໂຣມາເນຍ,ອງົການNGOໄດ້ສາ້ງຄວາມສາໍພັນກັບຜູ້ອຸປະຖາໍທີ່ເປັນບໍລິສັດ.ເພ່ືອເຮດັ
ໃຫ້ຄວາມສາໍພນັນີ້ເຂັມ້ແຂງ,ງານແຂງ່ຂນັລອຍນໍາ້ປະຈາໍປີຈະຈັດຂືນ້ທີ່ສນູສຸຂະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ທມີງານທີ່ຫາຼກຫາຼຍເຊິງ່ລວມມີພະນັກງານບໍລິສັດ,ຜູ້ຊວ່ຍຄູຝຶກ,ພະນັກງານອງົການNGO
ແລະຄນົທີ່ພິການດາ້ນການຮຽນຮູ້ເຂົາ້ຮວ່ມແຂງ່ຂນັກນັແລະກນັ.ມນັເປັນງານທີ່ມ່ວນທີ່ມີຜົນປະ
ໂຫຍດໃນຫາຼຍລະດັບ.ພະນັກງານບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນູທາງການເງນິຢາ່ງຕໍ່ເນື່ອງ
ຕະຫຼອດປ;ີບໍ່ວາ່ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນໂດຍກງົຫຼືໂດຍຜາ່ນງານລະດົມທນຶ.

 ການ ໃຫ້ ທຶນ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ

ໃນປະເທດເຄນຢາ,ກະຊວງການບໍລິການທາງການແພດໄດ້ຮວ່ມມືກັບອງົການNGOໃນການບໍ
ລິການລົດເຂນັແລະການບໍລິການຟືນ້ຟູອືນ່ໆທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ.ອງົການNGOໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜນູດາ້ນການຂນົສົງ່ທງັໝົດໄປຫາ8ສາຂາທີ່ຕັງ້ຢູ່ໃນໂຮງໝໍຂອງລັດຖະບານ.ລັດຖະບານໄດ້ສະ
ໜອງບຸກຄະລາກອນໃຫ.້ເພື່ອວນັທີທີ່ກະຊວງໄດ້ຈັດສນັພະນັກງານ56ຄນົໃຫ້ແກ່ສາຂາຂອງອງົ
ການNGO.

ແຜນ ການ ປະ ກັນ  ແຫ່ງ ຊ າດ ໃນ ປະ ເທດ ໂຣ ມາ ເນຍ

• ຂັ້ນຕອນທໍາອິດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນແມ່ນສະໝັກຂໍເອົາໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການ.ຖ້າບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນນີ້
ການສະໝັກຂໍເອົາລົດເຂັນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

• ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເຮັດການນັດໝາຍກັບທ່ານໝໍດ້ານການຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ອອກການກໍານົດໃຊ້ລົດເຂັນ.
• ຈາກນັ້ນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຍື່ນໃບສະໝັກຫາໜ່ວຍງານການປະກັນແຫ່ງຊາດ(NIA).
• ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ/ໃບແລກຊື້,ເຂົາເຈົ້າເລືອກຜູ້ສະໜອງ,ແລະເລືອກລົດ
ເຂັນອັນໜຶ່ງ.

• ຖ້າລາຄາລົດເຂັນແມ່ນນ້ອຍກວ່າເງິນອຸດໜູນ,ຈາກນັ້ນຜູ້ສະໜອງໃຫ້ລົດເຂັນແກ່ຜູ້ໃຊ້
ໂດຍແລກປ່ຽນກັບໃບແລກຊື້ເຊິ່ງມັນໃຊ້ເພ່ືອຮຽກເກັບເງິນນໍາNIA.

• ຖ້າລາຄາລົດເຂັນແມ່ນຫຼາຍກວ່າເງິນອຸດໜູນ,ຈາກນັ້ນຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນຕ່າງຫຼືຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ
ມາເສີມ,ຕົວຢ່າງ,ຜູ້ບໍລິຈາກ,ນາຍຈ້າງ,ແລະບຸກຄົນ.

ສາໍລັບແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນເພ່ີມເຕມີເພ່ືອສະໜັບສະໜນູການບໍລິການລົດເຂນັລະດັບພ້ືນຖານ
ແລະລະດັບປານກາງ,ກະລຸນາເບິງ່ໄຟລ໌ດິຈິຕອນໃນPenDrive.
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100 C.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ
100 C.1:ການບໍລິການທີ່ມີປະສິດພາບແລະປະສິດທິຜົນ
104 C.2:ການພັດທະນາການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ
105 C.3:ການຄຸມ້ຄອງອຸປະສົງ
108 C.4:ການວາງແຜນການຕິດຕາມຜົນ
109 C.5:ການພັດທະນາຄວາມຍນືຍງົທາງການເງນິ
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ການ ດໍາ ເນີນ ການ ສໍາ ລັບ ຜູ້ ຈັດ ການ ເພ່ືອ ສ້າງ ຫືຼ 
ປັບ ປຸງ ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ

 ສະ ໝຸດ ວຽກ ແມ່ນ ແບ່ງ ອອກ ເປັນ ສອງ ພາກ ຄື:

 ພາກ ທີ ໜ່ຶງ:  ສ່ິງ ທ່ີ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ເຮັດ  ໃຫ້ ສໍາ ເລັດເພ່ືອ ເລ່ີ ມ ຕ້ົນ ການ ບໍ ລິ 
ການ ມີ ຫຍັງ ແດ່?

ສ່ວນນີເ້ນັນ້ໜັກໃສແ່ປດຂັນ້ຕອນຂອງການສະໜອງລົດເຂນັ,ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ແລະອຸປະກອນ,ປະເພດຂອງລົດເຂນັທີເ່ໝາະສມົ,ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍເບື້ອງຕົນ້ຂອງການເລີ່ມການບໍລິ
ການແລະການຄຸມ້ຄອງຄວາມຕ້ອງການ.

ພາກ ທີ ສອງ: ສ່ິງ ທ່ີ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ເຮັດ ໃຫ້ ສໍາ ເລັດ ເພ່ືອ ເຮັດ ການ ບໍ ລິ ການ  ທ່ີ 
ຍືນ ຍົງ ນອກ ເໜືອ ຈາກ ການ ລົງ ທຶນ ເລ່ີມ ຕ້ົນ ໃນ ເບ້ືອງ ຕ້ົນ ມີ ຫຍັງ ແດ່?

ສ່ວນນີ້ເນັນ້ໜັກໃສ່ການສະໜອງລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົ,ການດາໍເນນີການບໍລິການແລະການດາໍ 
ເນນີການເພື່ອປັບປງຸປະສິດທິພາບ,ປະສິດທິຜົນ,ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ.
ຍງັມີການໂອ້ລມົເຖງິຄວາມຍນືຍງົທາງການເງນິເຊິງ່ລວມທງັຄວາມສາໍຄນັຂອງການສາ້ງຕັງ້
ການຮວ່ມງານແລະກະແສລາຍຮບັເພ່ືອຈາ່ຍຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງການດາໍເນນີການບໍລິການແລະ
ການຂະຫຍາຍການບໍລິການຢາ່ງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທງັສອງພາກແບງ່ອອກເປັນສາມສ່ວນດັງ່ນີ:້

A.ຄວາມຮູ້ຫຼກັ

B.ການເລີ່ມການບລໍກິານລດົເຂນັ

C.ການດາໍເນນີການບລໍກິານລດົເຂນັ.

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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 ພາກ ທີ ໜ່ຶງ

A. ຄວາມ ຮູ້ ຫັຼກ

A.1: ການ ນໍາ ພາ ການ ປ່ຽນ ແປງ
• ກວດເບິງ່ການປຽ່ນແປງທີ່ຜູ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໄດ້ລະບຸໄວ້ຂາ້ງລຸມ່.ບນັທກຶການດາໍເນນີ

ການທີ່ທາ່ນສາມາດເຮດັເພ່ືອແນະນາໍຫຼືປັບປງຸການສະໜອງລົດເຂນັທີ່ສນູບໍລິການຂອງທາ່ນ.

1.  ສ້າງວິ ໄສ ທັດ ຮ່ວມ ກັນຂອງ ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ  ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

2. ສ່ືສານ ແຈ້ງ ບອກ ຄວາມ ສໍາ ຄັນ ຂອງ   ການ ສະ ໜອງ ລົ ດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ    ໂດຍ ຄໍານຶງ ເຖິງ 
ຄວາມ ຮີບ ດ່ວນ

3.  ຈັດ ວາງ ພະ ນັກ ງານ ແລະ ແຫ່ຼງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ

4. ກ ະຕຸ້ນ,  ເຂ້ົາ ຮ່ວມ  ແລະ ເຮັດ ໃຫ້  ພະນັກງານມີ ຄວາມ ມຸ້ງ ໝ້ັນ:

• ລວມເອາົພະນັກງານເຂົາ້ໃນການວາງແຜນແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດ
• ເອາົຊະນະອປຸະສັກໄປດວ້ຍກນັ
• ສາ້ງແລະຍ້ອງຍໍຄວາມສາໍເລັດໄລຍະສັນ້
• ເຮດັໃຫ້ການປຽ່ນແປງຕິດແໜນ້ໃນລະບົບແລະວັດທະນາທາໍຂອງອງົການຂອງທາ່ນ.



78 7978

B.  ການ ເລ່ີມ ການ ບໍ ລິ ການ ລົດ ເຂັນ

B.1:  ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ

ຄໍາ ຖາມ  ຄໍາ ຕອບ

ຄໍາຖາມທີ1:ການສ້າງເຄືອຂ່າຍການນໍາສົ່ງ
ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການ,ການດໍາເນີນໃດແດ່ທີ່ທ່ານ
ສາມາດເຮັດເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍບຸກຄົນແລະອົງການທີ່
ສາມາດກໍານົດແລະນໍາສົ່ງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຫາການບໍລິການ
ລົດເຂັນຂອງທ່ານ?

ຄໍາຖາມທີ2:ແບບຟອມການນໍາສົ່ງ
ເບິ່ງທີ່ຕົວຢ່າງແບບຟອມການນໍາສົ່ງໃນປື້ມຄູ່ມືແຫຼ່ງຊັບ
ພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດການຢູ່ໃນPenDrive.
ແບບຟອມການນໍາສົ່ງນີ້(ຫຼືສະບັບດັບປັບຂອງແບບຟອມ
ນີ້)ຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການບໍລິການ
ຂອງທ່ານບໍ?
ຖ້າບໍ່,ຍ້ອນຫຍັງ?
ຖ້າແມ່ນ-ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດການຂອງການບໍລິການ
ຂອງທ່ານ– ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງເພ່ືອແນະ
ນໍາແບບຟອມການນໍາສົ່ງ?
(ໝາຍເຫດ– ຖ້າການບໍລິການຂອງທ່ານ/ແມ່ນນໍາໃຊ້ລະ
ບົບຢູ່ແລ້ວ,ທ່ານສາມາດອະທິບາຍສ່ິງທີ່ທ່ານໃນຖານະ
ເປັນຜູ້ຈັດການໄດ້ເຮັດເພ່ືອແນະນໍາຫຼືສະໜັບສະໜູນ
ແບບຟອມການນໍາສົ່ງ).

1.  ການ ດໍາ ເນີນການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາ ມາດ ເຮັດ ເພ່ືອ ລະບຸ  ແຫ່ຼງການ ນໍາ ສ່ົງ

2. ການ ດໍາ ເນີນ  ການທ່ີ ຂ້ອຍ ສາ ມາດ ເຮັດ  ເພ່ືອ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍການ ນໍາ ສ່ົງ

3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາ ມາດ  ເຮັດ ເພ່ືອ ຕັດ ສິນ ໃຈ ວ່າ ຈະ ສ່ົງ ເສີມ ແບບ ຟອມ ການ ນໍາ ສ່ົງ ຫືຼບ່ໍ

4.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາ ມາດ  ເຮັດ ເພ່ືອ ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ຈ່ິງ ຈັງ  ໃນ  ການ  ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ລົດ ເຂັນ 
ຢ່າງ ທ່ົວ ເຖິງ

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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B.2:  ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ

1.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາ ມາດ ເຮັດ ເພ່ືອ ລະ ບຸ ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ທ່ີ 
ເໝາະ ສົມ ສໍາ ລັບ ຮູບ ແບບ ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງ ຂ້ອຍ

2.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ເຊ່ືອມສານແບບ ຟອມ ແລະ ລາຍ ການກວດ ເຂ້ົາ 
ໃນ  ຂ້ັນ ຕອນ ການ ບໍ ລິ ການ

3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ຈັດວາງ ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ

4. ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ສ້າງ ລະ ບົບ ແລະ  ລະບຽບຂ້ັນ ຕອນ ສໍາ ລັບ ແຕ່ ລະ 
ສະຖານທ່ີ ເຊ່ິງລວມທັງການມອບໝາຍວຽກງານໃນ ບ່ອນ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ໄດ້
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B.3:  ປະ ເພດ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

1.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລະ ບຸ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ຜູ້ ໃຊ້ ບໍ ລິ ການ ແລະ  ຄຸ 
ນ ສົມ ບັດ ໃຊ້ ງານ ທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ເພ່ືອ ຕອບ ສະ ໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ເຫ່ົຼາ ນ້ັນ 

2.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລະ ບຸ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ ຂອງ ປະ ເພດ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ 
ເໝາະ ສົມ,  ເບາະ ນ່ັງ ແລະ ອາ ໄຫ່ຼ

3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລະ ບຸ ການ ສະ ໜອງວັດ ສະ ດຸ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ ເພ່ືອ 
ການ ເຮັດ ການ  ດັດ ແປງ ຜະ ລິ ດ ຕະ ພັນ

4.  ການ ດໍາ ເນີ ນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ປຶກ ສາ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ກ່ຽວ ຂ້ອງ 
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບ  ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ– ຜົນ ປະ ໂຫຍດ  ຂອງ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ ແລະ ເບາະ ນ່ັງ  ທ່ີ 
ສະໜອງໃຫ້ ຜ່ານ ການ ບໍ ລິ ການ 

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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B.4:  ຈັດ ວາງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ

1.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລະ ບຸ ພະ ນັກງານ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ

2.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລວມ ເອົາ ພະ ນັກ ງານ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ເຂ້ົາໃນ ການ 
ວາງ ແຜນ

3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ປະ ສານ ງານ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ທີມ ແລະ ສ້າງ 
ແຜນ ການ ເຮັດ ວຽກ ປະ ຈໍາ ອາ ທິດ

4.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລະ ບຸ ຄວາມ ສາ ມາດ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ ປະ ຈໍາ ປີ

B.5: ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ແນວ ໃດ?

1.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ພິ ຈາ ລະ ນາ  ການ ລວມກັນ ຂອງການ ບໍ ລິ ການ   ໃນ 
ເວ ລາ ວາງ ແຜນ ຮູບ ແບບ ການ ບໍ ລິ ການ

2.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ພິ ຈາ ລະ ນາ ການ ຮ່ວມ ງານໃນຊຸມ ຊົມ ໃນ ເວ ລາ 
ວາງ ແຜນ ຮູບ ແບບ ການ ບໍ ລິ ການ

3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ກະ ກຽມ ງົ ບ ປະ ມານ ສໍາ ລັບ ຮູບ ແບບ ການ ບໍ ລິ ການ 
ທ່ີ ວາງ ແຜນ ໄວ້



82 83

C.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ

C.1: ທ່ານ ຮູ້ ໄດ້ ແນວ ໃດ ວ່າການ ບໍລິການ ຂອງ ທ່ານ ກໍາລັງ ໄດ້ຜົນ ດີ?

 ພ້ືນ ທ່ີ ແລະ ກິດ ຈະ ກໍາ ການ ບໍ 
ລິ ການ

 ຄາດ ໝາຍ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 
ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ

 ວິ ທີ ການ ເກັບ ຂ້ໍ ມູນ

ການ ນໍາ ສ່ົງ

ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກນໍາສົ່ງ ການບໍລິການຈະໄດ້ຮັບການນໍາສ່ົງ
30ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ

ບັນທຶກການນໍາສົ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ

 ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ

ຈໍານວນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບລົດເຂັນ ການບໍລິການຈະກໍານົດໃຊ້ແລະ
ປັບລົດເຂັນໃຫ້ພໍດີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້20
ຄົນຕໍ່ເດືອນ

ການກໍານົດໃຊ້ລົດເຂັນທີ່ບັນທຶກໄວ້
ຢູ່ໃນແຟ້ມຂອງຜູ້ໃຊ້

ປະ ຊາ ກອນ ຜູ້ ໃຊ້ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ

ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່
ນໍາສົ່ງຫາການບໍລິການ,ເຊັ່ນ
ວ່າອາຍຸ,ເພດ,ຄວາມພິການ,
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮອງ
ຮັບທ່າທາງຕ່າງໆ

ການບໍລິການຈະສົ່ງເສີມການ
ເຂົ້າເຖິງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ

ຈໍານວນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ
ການຂອງແມ່ຍິງ,ຜູ້ຊາຍ,ເດັກ
ຍິງແລະເດັກຊາຍທີ່ໄດ້ບັນທຶກ
ໄວ້ໃນແຟ້ມຂອງຜູ້ໃຊ້

 ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ  ໃນ ການບໍ ລິ ການ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່
ສະໜອງໃຫ້,ລວມເຖິງການດັດ
ແປງທີ່ເຮັດພາຍໃນການບໍລິ
ການ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນຂອງລົດ
ເຂນັແຕ່ລະຄນັຈະນອ້ຍກວາ່(ຈາໍ
ນວນເງິນທີ່ລະບຸຕາມງົບປະ
ມານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນຈິງ
ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່)

ທີ່ຢູ່ເຮືອນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຟ້ມຂອງຜູ້ໃຊ້

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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 ໂຄງ ຮ່າງ  ແຜນການ ບໍລິການ

 ລະບຸ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ/ບັນຫາ ທ່ີ 
ຈະ ຖືກ ຕິດຕາມ 

 ການ ດໍາ ເນີນ ການ/
ຈຸດປະສົງ ໃນ ການ 
ແກ້ ໄຂ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ/ບັນຫາ 
ນ້ັນ

 ຄາດໝາຍ  ການ ເກັບ ຂ້ໍ ມູນ

4.

5.

6.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

 ບັນທຶກ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ເພ່ືອ ຮູ້ ວ່າ ການ ບໍ ລິ ການ ກໍາລັງໃຫ້ຜົນດີຫືຼບ່ໍ ( ຖ້າ ມີເວລາ)

1.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ສ້າງ ແຜນ ການ ບໍ ລິ ການ

2.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ການ ຕິດ ຕາມ ພະ ນັກ ງານ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ຕ່ໍ ກັບ 
ແຜນ ການ ບໍ ລິ ການ

3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ປະ ເມີນ  ວ່າການ ບໍ ລິ ການ ກໍາລັງ ບັນລຸ ໄດ້ ເປ້ົາ 
ໝາຍ ຂອງຕົນ ຢ່າງ  ມີ ປະສິດທິພາບ ສ່ໍາ ໃດ

4.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ຍ້ອງ ຍໍ ທີມ ງານ ຫືຼ  ຜົນ ສໍາ ເລັດ ຂອງ ແຕ່ ລະ ບຸກ ຄົນ
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C.2: ການຄຸ້ມ ຄອງ ອຸປ ະ ສົງ

1.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສ າມ າດ ໃຊ້ ເພ່ືອ ສ້າງ ລະ ບົບ ເພ່ືອ ຕິດ ຕາມ ການ ນໍາ ສ່ົງ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງລາຍ  ຊ່ືລ້ໍ ຖ້າ

2. ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ແບ່ງ ປັນ ເລ່ືອງ ເລ່ົາ ຄວາມ ສໍາ ເລັດ ຂອງ ການ ນໍາ ສ່ົງ 
ໄວ ກັບ ພ່ໍ ແມ່ ແລະ ແຫ່ຼງ ການ ນໍາ ສ່ົງ

3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ວາງ ແຜນການ ຄຸ້ ມ ຄອງ  ການ ນໍາ ສ່ົງ ລູກ ຄ້າ ທ່ີ ມີ 
ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ເກີນ ຄວາມ ສາ ມາດ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ

4.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ຕິດ ຕາມ ແລະ ປັບ ປຸງ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ຂອງ ຂ້ັນ 
ຕອນ ການ ບໍ ລິ ການ

C.3:  ການ ວາງ ແຜນ ການ ຕິ ດ ຕ າມຜົນ

1.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ວາງ ແຜນ ການ ຕິດ ຕາມຜົນ

2.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ສ້າງ ແລະ ຝຶກ ອົບ ຮົບ ການ ຮ່ວມ ມື ຂອງ ຊຸມ ຊົມ

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລະ ບຸ ຜູ້ ສະ ໝັກ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ດ້ ສໍາ ລັບ ການ ຝຶກ ອົບ 
ຮົບ ຜູ້ ໃຊ້ ແລະ ການ ຕິ ດ ຕາມ ຜົນ

4.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ເກັບ ເອົາ ແລະ ແບ່ງ ປັນ ເລ່ືອງ ເລ່ົາ ຄວາມ ສໍາ ເລັດ 
ຂອງ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ການ ຕິດ ຕາມຜົນ

C.4: ການວາງ ແຜນສໍາລັບ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ທາງ ການ ເງິນ

1.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ສ້າງວິ ໄສ ທັດ ຮ່ວມ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ທາງ 
ການ ເງິນ

2.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລະ ບຸ ເງິນ ທຶນ ແລະ ແຫ່ຼງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທ່ີ ຈໍາ ເປັນ

3.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ລະ ບຸ  ແຫ່ຼງທຶນ

4.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາມາດເຮັດເພ່ືອ ຈັດ ບຸ  ລິ ມະ ສິດ ແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ຍຸດ ທະ 
ສາດ ການ ລະ ດົມ ທຶນ
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 ພາກ ທີ ສອງ

A. ຄວາມ ຮູ້ ຫັຼກ

A.1:  ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ:  ນະ ໂຍ ບາຍ ລະ ດັບ ປະ 
ເທດ
• ອາ່ນສອງຕວົຢາ່ງຂອງນະໂຍບາຍລະດັບປະເທດທີກ່ຽ່ວຂອ້ງກັບການສະໜອງລົດເຂນັ
• ພິຈາລະນາວາ່ມີນະໂຍບາຍໃດແດ່ໃນປະເທດຂອງທາ່ນແລວ້.
• ປກຶສາຫາລືວາ່ນະໂຍບາຍຂາ້ງລຸມ່ນີ້ຈະເປນັໂຫຍດແນວໃດໃນປະເທດຂອງທາ່ນແລະພິຈາລະ

ນາບ່ອນທີ່ພວກມນັຈະເໝາະສມົພາຍໃນໂຄງສາ້ງຂອງລັດຖະບານຂອງທາ່ນ.

 ຕົວ ຢ່າງ 1:  ນະ ໂຍ ບາຍ ໃນ ປະ ເທດ ອັບ ກາ ນິດ ສະ ຖານທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ

ໃນເດືອນຕຸລາ2003,ກະຊວງນັກຮົບເກົ່າແລະຄົນພິການໃນປະເທດອັບການິດສະຖານໄດ້ເຜີຍແຜ່
ນະໂຍບາຍຄົນພິການທົ່ວໄປ.ນະໂຍບາຍຖືກ“ພັດທະນາຂຶ້ນໃນແບບທີ່ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງທຸກພາກ
ສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງລວມມີອົງການຈັດຕັ້ງຄົນພິການແລະກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ;ອົງການNGO
ກ່ຽວກັບຄົນພິການທັງລະດັບປະເທດແລະລະຫວ່າງປະເທດ;ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນວ່າ
ກະຊວງສຶກສາ,ກະຊວງສາທາ,ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,ກະຊວງແມ່ຍິງ,
ແລະກະຊວງນັກຮົບເກົ່າແລະຄນົພິການ(MMD);ອົງການUNທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;ແລະສໍານັກງານ
ປະທານປະເທດ”(4).ມີການຄາດວ່ານະໂຍບາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະນໍາໄປສູ່ແຜນດໍາເນີນງານທີ່ລະອຽດ
ແລະມີບຸລິມະສິດສໍາຄັນກວ່າ.ນະໂຍບາຍຍັງກໍານົດຕື່ມອີກວ່າ:
ການໃຫ້ບໍລິການຄົນພິການທາງຮ່າງກາຍຄວນລວມເອົາສູນຟື້ນຟູກ່ຽວກັບກະດູກ;ການບໍລິການກາ
ຍະບໍາບັດ,ແລະອຸປະກອນທຽມແລະອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.ການບໍລິການເຫຼົ່າ
ນັ້ນຄວນຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງໝໍລະດັບພາກຫຼືໂຮງໝໍແຂວງທີ່ມີການບໍລິການຜ່າຕັດກະດູກເພ່ືອໃຫ້ປະຊາ
ກອນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.ຄົນພິການມີສິດໄດ້ຮັບອຸປະກອບ.ອຸປະກອນຄວນຈະເຮັດມາເປັນ
ຢ່າງດີ,ປະກອບມາເປັນຢ່າງດີ,ຂອງວັດສະດຸໃນທ້ອງຖິ່ນເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະສາມາດ
ສ້ອມແປງໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ.ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມຄວນເປັນມາດຕະຖານທົ່ວປະເທດ.ກົນໄກສໍາລັບ
ມາດຕະຖານລະດັບປະເທດຄວນຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່ວມມືກັນກັບກະ
ຊວງMOPH[ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ].

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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 ຕົວ ຢ່າງ 2:  ນະ ໂຍ ບາຍ ໃນ ປະ ເທດ ອາ ຟ ຣິ ກາ ໃຕ້ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ

ຂໍ້ແນະນໍາລະດັບປະເທດໃນປີ2003ສໍາລັບອຸປະກອນຊ່ວຍໃນປະເທດອາຟຣິກາໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່.
ຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາຜ່ານການໃຫ້ປຶກສາໃນບັນດາທຸກແຂວງໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້.
ການປະກອບສ່ວນທີ່ເຮັດໂດຍແຂວງWesternCapeແມ່ນອີງໃສ່ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ
ການພັດທະນາຂໍ້ແນະນໍາຂັ້ນແຂວງ.
ການພັດທະນາຂໍ້ແນະນໍາຂັ້ນແຂວງໄດ້ເລີ່ມໂດຍກຸ່ມແພດປິ່ນປົວທີ່ໃຫ້ການບໍລິການລົດເຂັນ.ພວກ
ເຂົາໄດ້ປຶກສາກັບຜູ້ຈັດການແຜນງານຂັ້ນແຂວງແລະການບໍລິການຟື້ນຟູສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນເພ່ືອພັດ
ທະນາແຜນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານຂອງການບໍລິການລົດເຂັນເປັນການບໍລິການມືອາຊີບ.ແຜນດັ່ງ
ກ່າວມີສາມຂົງເຂດຈຸດສຸມສໍາຄັນ:
1. ເຮັດການວິເຄາະສະພາບຂອງການບໍລິການລົດເຂັນໃນແຂວງ
2. ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນ
3. ສ້າງຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງລົດເຂັນຂັ້ນແຂວງ.

ຂໍ້ແນະນໍາຂັ້ນແຂວງໄດ້ຖືກຮ່າງຂື້ນເຊິ່ງລວມເອົາມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າສຸດສໍາລັບຂັ້ນຕອນການບໍລິ
ການທີ່ສໍາຄັນ,ເຊັ່ນດຽວກັບຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງທີ່ສໍາຄັນ,ເຊັ່ນວ່າການຝຶກອົບຮົບພະນັກງານ,
ການຕິດຕັ້ງແລະການຄຸ້ມຄອງລາຍຊື່ລໍ້ຖ້າ,ງົບປະມານແລະການສະໜອງບໍລິການສ້ອມແປງແລະ
ບໍາລຸງຮັກສາ.
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງໄດ້ຊ່ວຍກຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນກຸ່ມທີ່ປຶກສາທາງການ.ຕົວແທນຂອງກຸ່ມນີ້ມາ
ພ້ອມກັບຜູ້ຈັດການຂັ້ນແຂວງເພ່ືອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບປະເທດແລະປະກອບສ່ວນໃນ
ການສ້າງຂໍ້ແນະນໍາລະດັບປະເທດສໍາລັບອຸປະກອນຊ່ວຍໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້.
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A.2:  ການ ໃຫ້ການ ບໍລິການ

ບົດ ບາດ ໜ້າ ທ່ີ ຂອງ ຜູ້ ຈັດ ການທ່ີກວ້າງ ຂ້ືນ

 ການ ດໍາ ເນີນ ການ ຮ່ວມ ກັນເພ່ືອ ປັບ ປຸງ ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ ໃນ ປະ ເທດ

 ການ ດໍາ ເນີນ ການ ທ່ີ ຂ້ອຍ ສາ ມາດ  ເຮັດ ໃນ ສາມ ເດືອນ ຕ່ໍ ໄປ

ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້

ການປັບປຸງຂອບເຂດຜະ
ລິດຕະພັນທ່ີມີໃຫ້

ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້

ການພັດທະນາຄ 
ວາມຍືນຍົງ

ການເພ່ີມໂອກາດກາ 
ນຝຶກອົບຮົມ

ການມີອິດທິພົນຕ່ໍກັບນະ
ໂຍບາຍລະດັບປະເທດ

ການປັບປຸງຄວາ 
ມສາມາດເຂ້ົາເຖິງ

ນະໂຍບາຍ

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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B.  ການ ເລ່ີມ ການ ບໍ ລິ ການ ລົດ ເຂັນ

B.1:  ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ

B.1.1  ການ ລະ ບຸ ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

• ເບິງ່ທີ່ລາຍຊື່ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂາ້ງລຸມ່ນີ.້
• ຄິດກຽ່ວກັບວິທີແກ້ໄຂບນັຫາການຝຶກແອບທີ່ຈະເຮດັວຽກໃນການບໍລິການຂອງທາ່ນ.

 ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກຂ້ັນ ພ້ື ນ ຖານ

 ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ສະ ດວກ 

ນ້ີ ມີ ຢູ່ ແລ້ວ ບໍ?

ນ້ີ ສາມາດ ເປັນ ສ່ິງ ອໍາ 

ນວຍ ຄວ າມ ສະ 

ດວກຮ່ວມ ກັນ 

ກັບການ ບໍ ລິ ການ ທ່ີ 

ມີ ຢູ່  ແລ້ວໄດ້ ບໍ?

ຫ້ອງ  ທ່ີ ມີ ຈຸດປະສົງ 

ອ່ືນ ສາມາດ ຖືກ ປັ 

ບປ່ຽນ ໄດ້ ບໍ?

 ສາ ມາດ ຈັດ ສັນ ຫ້ອງ 

ທ່ີ ມີ ຢູ່  ແລ້ວຄືນ ໃໝ່ 

ຫືຼ  ປັບ ໂຄງ ສ້າງ ຄືນ 

ໃໝ່ ໄດ້ ບໍ?

1.ການລໍ້ຖາ້ແລະ
ການຕອ້ນຮບັ

2.ພ້ືນທີ່ງຽບສະ
ຫງົບສາໍລບັນອນ
ຫຼິນ້

3.ຫອ້ງນໍາ້ທີ່ສາ
ມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ້

4.ພ້ືນທີ່ຫອ້ງການ
ສາໍລບັພະນກັງານ

5.ສະຖານທີ່ປິນ່
ປວົ: 
ພືນ້ທີ່ສາໍລບັການ
ປະເມນີຜນົແລະ
ການປບັລດົເຂນັ
ໃຫ້ເໝາະສົມ

6.ເຕກັນກິ:ພ້ືນ
ທີ່ສາໍລບັການກະ
ກຽມ,ບາໍລງຸຮກັ
ສາແລະສອ້ມ
ແປງລດົເຂນັ
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7.ການເກັບ
ມ້ຽນ

8.ການຝຶກອົບ
ຮົມຜູ້ໃຊ້

 ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ລະ ດັບ ປາ ນ ກາງ ເພ່ີມ ເຕີມ

 ສ່ິງ ອໍາ ນວຍ ສະ 
ດວກ ນ້ີ ມີ ຢູ່ ແລ້ວ 
ບໍ?

ນ້ີ ສາມາດ ເປັນ ສ່ິງ 
ອໍາ ນວຍ ຄວ າມ ສະ 
ດວກຮ່ວມ ກັນ 
ກັບການ ບໍ ລິ ການ 
ທ່ີ ມີ ຢູ່  ແລ້ວໄດ້ ບໍ?

ຫ້ອງ  ທ່ີ ມີ ຈຸດປະສົງ 
ອ່ືນ ສາມາດ ຖືກ ປັ 
ບປ່ຽນ ໄດ້ ບໍ?

ສາ ມາດ ຈັດ ສັນ 
ຫ້ອງ ທ່ີ ມີ ຢູ່  
ແລ້ວຄືນ ໃໝ່ ຫືຼ 
ບ ໂຄງ ສ້າງ ຄືນ 
ໃໝ່ ໄດ້ ບໍ?

9.ພ້ືນທີ່ສໍາລັບ
ປະເມີນຜົນ
ແລະປັບລົດເຂັນ
ໃຫ້ເໝາະສົມ
ດ້ວຍຕຽງສໍາລັບ
ປະເມນີຜນົໃນຕໍາ
ແໜ່ງນອນ

10.ພື້ນທີ່ຫວ່າງ
ເກັບມ້ຽນເພີ່ມ
ເຕີມສໍາລັບວັດ
ສະດຸຕ່າງໆ

11.ພື້ນທີ່ກະ
ກຽມຜະລິດຕະ
ພັນເພີ່ມເຕີມ:
ການຫຍິບແລະ
ແນວຫຸ້ມເບາະ

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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B.1.2 ການລະບຸອຸປະກອນ

• ເບິງ່ຄູ່ມືອາ້ງອງີສາໍລັບຂໍ້ແນະນາໍກຽ່ວກັບອຸປະກອນແລະເອກະສານ.
ອຸປະກອນ

• ລະບຸວ່າອຸປະກອນຫຍັງແດ່ທີ່ມີແລະນໍາໃຊ້ຢູ່ແລ້ວຢູ່ໃນສູນການບໍລິການຂອງທ່ານແລະຈົດບັນທຶກ
ທຸກອຸປະກອນທີ່ຈະເຮັດຫຼືສັ່ງຊື້.

ມີຢູ່ແລ້ວ ຈະ ຕ້ອງເຮັດ ຫືຼ  ສ່ັງຊ້ື

 ເອ ກະ ສານ

• ທົບທວນລາຍການຂອງແບບຟອມແລະລາຍການກວດໃນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພ່ີມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດ
ການຢູ່ໃນPenDrive.

• ແບບຟອມແລະລາຍການກວດໃດແດ່ທີ່ລວມເອົາແລະນໍາໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ?ຈົດບັນທຶກທຸກແບບຟອມ
ແລະລາຍການກວດທີ່ຈະຖືກລວມເອົາເຂົ້າໃນການໃຊ້ປະຈໍາວັນ.

ມີຢູ່ແລ້ວ

 

ທ່ີ ຈະ ລວມ ເອົາ ເຂ້ົາ ໃນການ ບໍ ລິ ການ ທ່ີ ມີ ຢູ່ 
ແລ້ວ

B.1.3  ການ ຈັດ ວາງ ພ້ືນ ທ່ີ ເຮັດ ວຽກ

• ເບິງ່ຄູ່ມືອາ້ງອງີເພື່ອແນະນາໍກຽ່ວກັບສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກແລະອຸປະກອນ.
• ທົບທວນເຄັດລັບກຽ່ວກັບການຈດັວາງພ້ືນທີ່ເຮດັວຽກທີ່ດີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂາ້ງລຸມ່ນີ:້

1. ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຮົກເຮື້ອອອກ:ກໍາຈັດເຄື່ອງມື,ອາໄຫຼ່,ອຸປະກອນແລະເອກະສານເກົ່າທັງໝົດ
ຖິ້ມ.

2. ກໍານົດສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈໍາ:ເຄື່ອງມື,ອາໄຫຼ່,ຄໍາແນະນໍາແລະເອກະສານ.ລາຍການ
ເຫຼົ່ານີ້ຄວນຖືກຈັດວາງເພື່ອໃຫ້ຊອກຫາພວກມັນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດແລະໄວທີ່ສຸດ.

3. ລະບົບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ມີລະບົບສໍາລັບແຕ່ລະພື້ນທີ່ເຮັດວຽກແລະໃຫ້ບາງຄົນຮັບຜິດ
ຊອບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງລະບົບນັ້ນ.

4. ຕິດຕາມ:ຕິດຕາມລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນການປ່ຽນແປງ.
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 ພ້ືນ ທ່ີ ເຕັກ ນິກ

• ວິເຄາະຕົວຢ່າງແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປັບປຸງ

 
 
 
 

 ຂົງ ເຂດ ການໃຫ້ ບໍລິການປ່ິນ ປົວ ແລະ ເຕັກ ນິກນອ ກ ສະ ຖານ ທ່ີ

• ວິເຄາະຕົວຢ່າງແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປັບປຸງ

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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B.2:  ປະ ເພດ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

B.2.1  ຄວາມ ທົນ ທານ,  ຄວາມສາ ມາດ ສ້ອມ ແປງ ໄດ້

• ເຮດັວຽກຮວ່ມກນັກັບກຸມ່ຂອງທາ່ນແລະເຮດັສາໍເລັດຊດຸຄາໍຖາມທີມ່ອບໝາຍໃຫ້ທາ່ນ– ຂືນ້ຢູ່
ກັບໝາຍເລກກຸມ່ຂອງທາ່ນ.

• ໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການຂອງຕວົທາ່ນເອງພ້ອມກັບຄູ່ມືອາ້ງອງີເພ່ືອສາໍເລັດກິດຈະກາໍ.
 ກຸ່ມ 1 • ຄໍາຖາມຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດຖາມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມທົນທານ

ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້?
• ທ່ານຈະສາມາດຊອກຫາໄດ້ແນວໃດວ່າຜູ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ(ຜູ້ບໍລິຈາກ,ຜູ້ຜະ
ລິດ)ຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ປອດໄພແລະທົນທານສໍາລັບສະພາບການສະ
ເພາະຂອງທ່ານ?

• ຜູ້ໃດແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດໂອ້ລົມເພ່ືອຊອກຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມທົນ
ທານຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກນໍາສະເໜີໂດຍຜູ້ບໍລິຈາກ/ຜູ້ຜະລິດ/ຜູ້ສະໜອງ?

ຄວາມທົນ
ທານ

 ກຸ່ມ 2 • ແມ້ກະທັງຜະລິດຕະພັນທີ່ທົນທານທີ່ກໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ສາມາດຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແລະເພໄດ້.
ບາງຊິ້ນສ່ວນທີ່ເພໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ມີຫຍັງແດ່?

ຊິ້ນສ່ວນທີ່
ເພແລະ
ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

 ກຸ່ມ 3 • ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການອາໄຫຼ່.
• ທ່ານສາມາດລະບຸໄດ້ແນວໃດວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີອາໄຫຼ່ໃດແດ່?
• ທ່ານຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງສັ່ງຊື້ອາໄຫຼ່ໃດແດ່?

ອາໄຫຼ່
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B.2.2  ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ

 ສະ ພາບ ການ  1

• ອາ່ນສະພາບການທີ່ຖກືມອບໝາຍຂອງທາ່ນຂາ້ງລຸມ່ນີ.້ຈາກນັນ້ອາ່ນ'ຫຼກັການຂອງການສະ
ໜອງອຸປະກອນຊວ່ຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາທີ່ເໝາະສມົ'.

• ກະກຽມສະພາບການໃນການຫຼິນ້ບົດບາດໃນບນັດາພະນັກງານຂັນ້ແຂວງແລະກຸມ່ພາກສວ່ນ
ກຽ່ວຂອ້ງໃນການສົງ່ເສມີສາໍລັບປຽ່ນແປງໃນລະບົບຈດັຊື້ລົດເຂນັ(3-5ນາທີສາໍລັບຫຼິນ້ບົດບາດ).

 
ໃນເວລາສົນທະນາເລື່ອງການສະແດງລະຄອນ,ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບ:
• ບັນຫາໃນສະພາບການແມ່ນຫຍັງ?
• ການດໍາເນີນການທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພ່ືອທີ່ຈະເອົາຊະນະບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ.

ໂຮງໝໍຂອງລັດຖະບານໃນພາກ
ພື້ນຂອງທ່ານໄດ້ຈັດສັນງົບປະ
ມານສໍາລັບການສະໜອງລົດ
ເຂັນ.ງົບປະມານປະຈໍາປີໄດ້ຮັບ
ການທົນທວນຄືນແລະລາຍຊື່ຜະ
ລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ຄືນ.ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະປີຈະມີ
ການຮ້ອງຂໍເພ່ືອປ່ຽນແປງຜະລິດ
ຕະພັນທີ່ມີຢູ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີການປ່ຽນ
ແປງໃດໆແລະພະແນກຈັດຊື້ໄດ້
ສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນ2ປະເພດ
ໂດຍອີງໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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ຫຼັກການຂອງການສະໜອງອຸປະກອນຊວ່ຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາທີ່ເໝາະສົມ

ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຕອບສະໜອງພັນທະຂອງພວກເຂົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍເຫຼືອ(ອຸປະກອນ
ຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ),ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການຫຼັການສໍາ
ຄັນຕໍ່ໄປນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການພິຈາລະນາ:
• ຄວາມຍອມຮັບ– ຄົນພິການຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ

• ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ– ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຕໍ່ກັບທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້

• ການປັບໄດ້– ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍາເປັນຕ້ອງ
ດັບປັບແລະດັດແປງເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນ

• ຄວາມສາມາດຊື້ໄດ້– ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງ
ສາມາດຊື້ໄດ້

• ການມີໃຫ້– ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ,ພະນັກງານແລະຜະລິດຕະພັນຕ້ອງມີພຽງພໍສໍາລັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນແລະຢູ່ໃກ້ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຊຸມຊົມຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານ້ັນ

• ຄຸນນະພາບ– ຜະລິດຕະພັນ,ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະການບໍລິການຕ້ອງມີຄຸນນະພາບທີ່
ເໝາະສົມ.
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 ສະ ພາບ ການ  2
• ອ່ານກ່ຽວກັບສອງລະບົບການປະມູນຂອງລັດຖະບານຂ້າງລຸ່ມນີ້.
• ສັງລວມລະບົບປະຈຸບັນໃນປະເທດຂອງທ່ານໃນຂະນະນີ້.
• ເບິ່ງ‘ບັນດາຫຼັກການກ່ຽວກັບການສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍການເຄື່ອນໄຫວໄປມາທີ່ເໝາະສົມí.
• ກະກຽມຄໍາແນະນໍາເພ່ືອສ້າງຫຼືປັບປຸງລະບົບການປະມູນຂອງລັດຖະບານສໍາລັບການສະໜອງລົດ
ເຂັນໃນປະເທດຂອງທ່ານ.

 ອາ ຟ ຣິ ກາ ໃຕ້

ການສັ່ງຊື້ລົດເຂັນໂດຍລັດຖະບານໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍການປະມູນລະດັບປະ
ເທດ.ລັດຖະບານເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບລົດເຂັນແລະ
ການບໍລິການລົດເຂັນ.ພວກເຂົາຍັງປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລົດເຂັນປະຈຸບັນ.
ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລື,ປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນແລະລາຍການໃນປະເພດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກກໍານົດ
ເປັນສຸດທ້າຍເຊິ່ງລວມມີລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ.ປະເພດລາຍການລວມມີ
ປະເພດຕ່າງໆຂອງເບາະນັ່ງທີ່ສະບາຍຕົວແລະທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ມີການກໍານົດມາດຕະຖານຄວາມທົນທານຂັ້ນຕໍ່າສຸດສໍາລັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ.
ເມື່ອລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງການປະມູນຖືກກໍານົດເປັນສຸດທ້າຍແລະໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ,ຄັງເງິນ
ແຫ່ງຊາດເປີດການປະມູນສໍາລັບຂະບວນປະມູນລາຄາ.ຕົວແທນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກວດກາທຸກຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ສົ່ງສໍາລັບການປະມູນກ່ອນທີ່ຈະມອບສັນຍາໃຫ້ຜູ້ຊະນະປະມູນ.ສັນຍາລວມເອົາໄລຍະເວລາສົ່ງ
ມອບຕໍ່າສຸດແລະບົດລົງໂທດສໍາລັບການລະເມີດເງື່ອນໄຂສັນຍາ.
 ໂຣ ມາ ເນຍ

ການໃຫ້ທຶນຂອງລັດສໍາລັບລົດເຂັນໃນປະເທດໂຣມາເນຍປະຕິບັດຕາມຮູບແບບຂອງການອຸດໜູນສໍາ
ລັບຢາປົວພະຍາດ.ຂະບວນການອຸດໜູນສໍາລັບລົດເຂັນເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນໃນປີ2001ເມື່ອລັດຖະບານຈັດ
ການປະມູນສໍາລັບຜູ້ສະໜອງລົດເຂັນ.ຕາມຜົນການປະມູນ,ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນເລື່ອງລາຄາພ້ືນ
ຖານ/ລາຄາອ້າງອີງແຕ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດຫຍັງກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼືການໃຫ້ບໍລິການ.
ມີການກໍານົດມູນຄ່າການອຸດໜູນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ.
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນແມ່ນສະໝັກຂໍເອົາໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການ.ຖ້າບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນນີ້
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນການເຂົ້າເຖິງລົດເຂັນ.ຖັດໄປ,ຜູ້ໃຊ້ຄວນເຮັດການນັດໝາຍກັບທ່ານໝໍທີ່ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່
ຈະຂຽນໃບກໍານົດໃຊ້ລົດເຂັນໃຫ້.ຈາກນັ້ນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນສົ່ງ
ໃບສະໝັກຫາໜ່ວຍງານການປະກັນແຫ່ງຊາດ(NIA).ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ/ໃບແລກ
ຊື້ແລ້ວ,ທໍາອິດເຂົາເຈົ້າເລືອກຜູ້ສະໜອງກ່ອນ,ຈາກນັ້ນເລືອກລົດເຂັນ.ຖ້າລາຄາລົດເຂັນແມ່ນ
ໜ້ອຍກວ່າເງິນອຸດໜູນ,ຈາກນັ້ນຜູ້ສະໜອງໃຫ້ລົດເຂັນແກ່ຜູ້ໃຊ້ໂດຍແລກປ່ຽນກັບໃບແລກຊື້ເຊິ່ງຖືກໃຊ້
ເພື່ອຮຽກເກັບເງິນນໍາNIA.ຖ້າລາຄາລົດເຂັນຫຼາຍກວ່າເງິນອຸດໜູນ,ຈາກນັ້ນຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນຕ່າງ
ຫຼືຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນມາເສີມ,ຕົວຢ່າງ,ຜູ້ບໍລິຈາກ,ນາຍຈ້າງ,ແລະບຸກຄົນ.

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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• ກະກຽມສະພາບບົດສະແດງລະຄອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫນັການພົບປະກັບຜູ້ບລໍຈິາກບ່ອນທີ່ທາ່ນ
ມາພ້ອມກັບແຜນສະໜອງລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົຜາ່ນລະບົບການໃຫ້ບໍລິການຂອງທາ່ນ(ສະແດງ
ລະຄອນ3-5ນາທ)ີ.

 ໃນ ເວ ລາ ການ ວາງ ແຜນສະ ແດງ ລະຄອນ ຂອງ ທ່ານ:

• ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບວ່າມີການແຈກຢາຍລົດເຂັນທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກມາໃນປະເທດຂອງທ່ານແນວໃດ
• ເບິ່ງ‘ຫຼັກການກ່ຽວກັບການສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍການເຄື່ອນໄຫວໄປມາທີ່ເໝາະສົມí.
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B.3:  ຈັດ ວາງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ:  ບົດ ບາດ ໜ້າ ທ່ີ
• ເບິງ່ຕາຕະລາງທີ່ລະບຸບົດບາດໜາ້ທີ່ຂອງພະນັກງານໃຫ້ບລໍກິານລົດເຂນັ.
• ຂຽນຊືຂ່ອງຜູ້ທີ່ຮບັຜິດຊອບສາໍລັບແຕ່ບົດບາດໜາ້ທີໃ່ນຕາຕະລາງ.
• ຖາ້ທາ່ນຮບັຜິດຊອບສນູບໍລິການຫາຼຍກວາ່ໜຶງ່ສນູຈົງ່ຮບັປະກນັວາ່ຕອ້ງລະບຸພະນັກງານໃນແຕ່

ລະສານຖານທີ.່
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ກ

 ອົ
ບ

 
ຮົ

ບ
ຜູ້

 ໃຊ້

 ຝ່
າຍ

 ບໍ
 ລິ

 ຫ
ານ

ສນູບໍລິການ

ສນູບໍລິການ

ສນູບໍລິການ

B.4: ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ແນວ ໃດ?
 ທົບ ທວນ ຄືນ:ແຕ່ລະແຖວງົບປະມານຂາ້ງລຸມ່ແລະພິຈາລະນາວາ່ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃດສາມາດ
ຮວ່ມຈາ່ຍຫຼືປະຢັດໄດໂ້ດຍການລວມການບໍລິການລົດເຂນັລງົເຂົາ້ກັບການບໍລິການທີມ່ີຢູ່ແລ້ວ.

ໃຊ້ປາກກາສີດາໍໝາຍວງົມນົຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍທງັໝົດທີ່ສາມາດປະຢັດໄດ.້
ໃຊ້ປາກກາສີດາໍໝາຍວງົມນົຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍທງັໝົດທີ່ສາມາດຮວ່ມຈາ່ຍໄດ.້

 ສະ ພາບ ການ ຕົວ ຢ່າງ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ  ແບບລວມ ກັນ

ການບໍລິການP&Oກໍາລັງວາງແຜນລວມເຂົ້ກັບກນບໍລິການລົດເຂັນ.ໄດ້ມີການກໍານົດແລະສົ່ງພະ
ນັກງານສອງຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມພ້ືນຖານຂອງWSTP.
ພະນັກງານທັງສອງຈະເຮັດວຽກ3ວັນຕໍ່ອາທິດໃນການບໍລິການລົດເຂັນແລະ2ວັນຕໍ່ອາທິດໃນການ
ບໍລິການP&O.
ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຖືກຈັດສັນໃນໂຮງສ້ອມແປງສໍາລັບຊ່າງລົດເຂັນ.ພະແນກບໍາບັດໄດ້ລ້າງອຸປະກອນ
ທີ່ເພແລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອອກເພ່ືອສ້າງພ້ືນທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບໜ້າທີ່ການປິ່ນປົວ.

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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 ຄູ່ ມື ແນະ ນໍາ ງົບ ປະ ມານ

   ຂ້ັນ ຕອນ ການ ບໍ ລິ ການ
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ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລີ່ມຕົ້ນ

ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ

ການຊອກຫາແຫຼ່ງຜະລິດຕະພັນ 

ເຄື່ອງມື   

ອຸປະກອນ  

ອາຄານ/ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ   

ຄັງວັດສະດຸ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ

ລົດເຂັນ  

ອາໄຫຼ່ 

ວັດສະດຸ   

ການຂົນສົ່ງ(ການຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນ)  

ພະນັກງານ

ການຄຸ້ມຄອງ   

ພະນັກງານຝ່າຍປິ່ນປົວ       

ພະນັກງານຝ່າຍເຕັກນິກ     

ຄູຝຶກ/ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກ  

ຜູ້ບໍລິຫານ     

ການຂົນສ່ົງໃນທ້ອງຖິ່ນ

ການຂົນສ່ົງໃນທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບພະນັກງານ    

ການຂົນສ່ົງໃນທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບລູກຄ້າ   

ບ່ອນພັກເຊົາສໍາລັບລູກຄ້າ  

ວັດສະດຸທີ່ພິມອອກ     

ວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ   

ການປ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງມື   

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາ      

ການຝຶກອົບຮົບພະນັກງານ      

ການຝຶກອົບຮົມຄູ່ຮ່ວມງານ/ເຄືອຂ່າຍການນໍາ
ສົ່ງ

  

ການລະດົມທຶນ        

ການຕິດຕາມແລະການປະເມີນຜົນ        
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C.  ການ ດໍາ ເນີນ ການ ບໍລິການ ລົດ ເຂັນ

C.1: ການ ບໍລິການ ທ່ີ ມີ ປະສິດ ພາບ  ແລະ ປະສິດທິ ຜົນ

C.1.1  ການ ຕິດ ຕາມ

  ສ່ວນທີ 1

• ໃນກຸມ່ຂອງທາ່ນ:ອາ່ນແລະເຮດັໃຫ້ສາໍເລັດໃນສວ່ນຕາຕະລາງຂອງທາ່ນຂາ້ງລຸມ່ນີ.້
• ບາງຫ້ອງໄດ້ສາໍເລັດແລວ້ເພ່ືອຊວ່ຍທາ່ນເລີມ່ຕົນ້.ຄວນປະກອບຂໍ້ມນູໃສ່ຫ້ອງທີ່ຍງັເຫຼືອ.
ພືນ້ທີ່ແລະກິດຈະກາໍ ຄາດໝາຍການປະຕິບັດງານຕົວ

ຢາ່ງ
ການເກັບຂໍ້ມນູ

ການ ນໍາ ສ່ົງ

ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກນໍາສົ່ງ ການບໍລິການຈະໄດ້ຮັບການນໍາສ່ົງ
30ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ

ບັນທຶກການນໍາສົ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ

ເວລາລໍຖ້າໂດຍສະເລ່ຍຈາກ
ການນໍາສົ່ງໄປຫາການນັດ
ໝາຍ

ໃນແຟ້ມຂອງຜູ້ໃຊ້ບັນທຶກວັນ
ທີໃນເວລາໄດ້ຮັບການນໍາສົ່ງ
ແລະວັນທີປະເມີນຜົນ

 ການ ສະ ໜອງ ລົດ ເຂັນ

ຈໍານວນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ລົດເຂັນ

ການບໍລິການຈະກໍານົດໃຊ້ແລະປັບ
ລົດເຂັນໃຫ້ພໍດີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້20ຄົນຕໍ່
ເດືອນ

ເວລາລໍຖ້າໂດຍສະເລ່ຍຈາກ
ການປະເມີນຜົນຫາການປັບ
ໃຫ້ເໝາະສົມ

ຈໍານວນຂອງການດໍາເນີນ
ການນັດໝາຍເພ່ືອການຕິດ
ຕາມຜົນ

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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• ບນັທກຶຢູ່ຂາ້ງລຸມ່ຍ້ອນຫຍງັມນັຈິງ່ເປນັປະໂຫຍດໃນການຮູ້ວາ່ເປົາ້ໝາຍໄດ້ຖກືບນັລຸໄດ້ຫຼືບໍ.່
 ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ ໃນການ ຮູ້ ວ່າ    ໄດ້ 
ບັນລຸ ໄດ້ເປ້ົາ ໝາຍ   ເພາະວ່າ: 

 ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ ໃນ ການ ຮູ້ ວ່າ ບ່ໍ 
ບັນລຸ ໄດ້ ເປ້ົາ ໝາຍ  ເພ າະວ່າ:

ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກນໍາສົ່ງ

ເວລາລຖໍາ້ໂດຍສະເລຍ່ຈາກການນາໍ
ສົ່ງໄປຫາການນັດໝາຍ

ຈໍານວນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບລົດເຂັນ

ເວລາລໍຖ້າໂດຍສະເລ່ຍຈາກການ
ປະເມີນຜົນຫາການປັບໃຫ້ເໝາະ
ສົມ

ຈໍານວນຂອງການດໍາເນີນການນັດ
ໝາຍເພ່ືອການຕິດຕາມຜົນທີ່ໄດ້ດໍາ
ເນີນ

  ສ່ວນທີ 2

ພື້ນທີ່ແລະກິດຈະກໍາ ຄາດໝາຍການປະຕິບັດງານຕົວ
ຢ່າງ

ການເກັບຂໍ້ມູນ

ປະ ຊາ ກອນ ຜູ້ ໃຊ້ ລົດ ເຂັນ ທ່ີ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ

ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່
ນໍາສົ່ງຫາການບໍລິການ,ເຊັ່ນວ່າ
ອາຍຸ,ເພດ,ຄວາມພິການ,ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານການຮອງຮັບທ່າ
ທາງຕ່າງໆ

ການບໍລິການຈະສົ່ງເສີມການເຂົ້າ
ເຖິງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ
ການບໍລິການມີຈຸດປະສົງເພ່ືອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການລົດເຂັນລະ
ດັບພ້ືນຖານແລະຜູ້ທີ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມີການການດັດແປງລົດເຂັນ
ແລະການຮອງຮັບທ່າທາງຕ່າງໆ

ຈໍານວນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ
ການຂອງແມ່ຍິງ,ຜູ້ຊາຍ,ເດັກຍິງ
ແລະເດັກຊາຍ– ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້
ໃນແຟ້ມຂອງຜູ້ໃຊ້
ປະເພດຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ທ່າທາງທີ່ຖືກນໍາສະເໜີແລະລົດ
ເຂັນທີ່ຖືກກໍານົດໃຊ້– ທີ່ໄດ້ບັນທຶກ
ໄວ້ໃນແຟ້ມຂອງຜູ້ໃຊ້

ພື້ນທີ່ທາງພູມີສາດທີ່ການບໍລິ
ການກວມເອົາ

ທີ່ຢູ່ເຮືອນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການ– ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຟ້ມຂອງຜູ້ໃຊ້
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 ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ  ໃນ ການບໍ ລິ ການ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່
ສະໜອງໃຫ້,ລວມເຖິງການດັດ
ແປງທີ່ເຮັດພາຍໃນການບໍລິ
ການ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນຂອງລົດ
ເຂນັແຕ່ລະຄນັຈະນອ້ຍກວາ່(ຈາໍ
ນວນເງິນທີ່ລະບຸຕາມງົບປະ
ມານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນຈິງ
ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່)

ຈໍານວນເວລາທີ່ໃຊ້ໂດຍພະນັກ
ງານຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາຂອງການບໍ
ລິການ(ຕົວຢ່າງການປະເມີນ
ຜົນ,ການຕິດຕາມຜົນ,ແລະ
ການຝຶກອົບຮົບ.)

• ບນັທກຶຢູ່ຂາ້ງລຸມ່ຍ້ອນຫຍງັມນັຈິງ່ເປນັປະໂຫຍດໃນການຮູ້ວາ່ເປົາ້ໝາຍໄດ້ຖກືບນັລຸໄດ້ຫຼືບໍ.່
 ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ ໃນການ ຮູ້ ວ່າ    
ໄດ້ ບັນລຸ ໄດ້ເປ້ົາ ໝາຍ   
ເພາະວ່າ:  

 ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ ໃນ ການ ຮູ້ ວ່າ ບ່ໍ 
ບັນລຸ ໄດ້ ເປ້ົາ ໝາຍ  ເພ າະວ່າ:

ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່
ນໍາສົ່ງຫາການບໍລິການ,ເຊັ່ນ
ວ່າອາຍຸ,ເພດ,ຄວາມພິການ,
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮອງ
ຮັບທ່າທາງຕ່າງໆ

ພື້ນທີ່ທາງພູມີສາດທີ່ການບໍລິ
ການກວມເອົາ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່
ສະໜອງໃຫ້,ລວມເຖິງການດັດ
ແປງທີ່ເຮັດພາຍໃນການບໍລິ
ການ

ຈໍານວນເວລາທີ່ໃຊ້ໂດຍພະນັກ
ງານຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາຂອງການບໍ
ລິການ(ຕົວຢ່າງການປະເມີນ
ຜົນ,ການຕິດຕາມຜົນ,ແລະ
ການຝຶກອົບຮົບ)

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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C.1.2 ຄໍາ ເຫັນ ຕິ ຊົມ ຂອງ ຜູ້ ໃຊ້

• ມີບາງຂໍ້ພິຈາລະນາທີ່ສາໍຄນັໃນເວລາວາງແຜນເພ່ືອເກັບເອາົຄາໍເຫນັຕິຊມົຈາກຜູ້ໃຊ້ການບໍລິ
ການ.ໃຊ້ລາຍການກວດນີ້ເພ່ືອຈດົບນັທກຶສາໍລັບການບໍລິການຂອງທາ່ນ.

ການ ວາງ ແຜນ  ເກັບ ເອົາຄໍາ ເຫັນ ຕິ ຊົມ ຈາກ ຜູ້ ໃຊ້ ການ ບໍ ລິ ການ

ຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ:ການຂົນສົ່ງແລະເວລາແມ່ນສອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ.

ມັນຈະເກີດຂື້ນເວລາໃດ?

ໃຜຈະເຮັດມັນ?

ຄໍາເຫັນຕິຊົມຫຍັງແດ່ທີ່ຄວນຖາມ?

 ຂ້ໍ ມູນ ພ້ືນ ຖານ 

(ໃຫ້ ເບ່ິງ ເຄ່ືອງ ມື ທ່ີ ເກັບ ໄວ້ ໃນ ຄູ່ ມື ວ່າ ດ້ວຍ ແຫ່ຼງຊັບ ພະຍາກ ອນ ເພ່ີມ ເຕີມ ສໍາລັບຜູ້ ຈັດການ ຢູ່ 
ໃນ Pen Drive.) 

ຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ:ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການບໍລິການ,ມັນສໍາຄັນໃນການບັນທຶກສະ
ພາບການກ່ອນຈະມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆ.ນັ້ນແມ່ນ,ກ່ອນການເລີ່ມການປະເມີນຜົນ.

ຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນພ້ືນຖານເວລາໃດ?

ໃຜຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນນີ້?

ຂໍ້ມູນຈະຖືກເກັບເອົາໃນຊ່ວງເວລາໃດແດ່?
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ກາ ນບັນທຶກ  ແລະ ການ ປະມວນ ຜົນຂ້ໍ ມູນ 

ຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ:ການບັນທຶກຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບສາມາດຊ່ວຍປະຢັດເວລາແລະເງິນໄດ້.

ທ່ານຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນແນວໃດ?

ວິທີການໃດແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ເພ່ືອເຮັດການບັນທຶກແລະການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້?

ໃຜຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນ?

ໃຜຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ?

C.2:  ການ ພັ ດ ທະ ນາ ການ ບໍ ລິ ການ ທ່ີ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ

C.2.1   ການ ຕິດ ຕາມ ແຜນ ການ ບໍ ລິ ການ

• ສາ້ງແຜນການບໍລິການສາໍລັບການບໍລິການຂອງທາ່ນ.
• ເລືອກຄວາມຕ້ອງການຫຼືບນັຫາທີ່ຈະຖກືຕິດຕາມຈາກການບໍລິການຂອງທາ່ນເອງແລະຕືມ່ຂໍ້

ມນູໃສ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະຫວົຂໍ້.
 ໂຄງ ຮ່າງ  ແຜນການ ບໍລິການ

 ລະບຸ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ/ບັນຫາ ທ່ີ 
ຈະ ຖືກ ຕິດຕາມ

 ການ ດໍາ ເນີນ ການ/
ຈຸດປະສົງ ໃນ ການ 
ແກ້ ໄຂ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ/ບັນຫາ 
ນ້ັນ

 ຄາດໝາຍ  ການ ເກັບ ຂ້ໍ ມູນ

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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C.3: ການຄຸ້ມ ຄອງ ອຸປ ະ ສົງ

C.3.1  ການ ສ້າງ ອຸ ປະ ສົງ  ແລະ ການ ນໍາ ສ່ົງ ໄວ້

• ອາ່ນຕົວຢາ່ງ.
• ໂອ້ລມົແລະຈາກນັນ້ບອກເຫດຜນົສາໍລັບຄວາມສາໍເລັດ.

 ຕົວ ຢ່າງ ຜົນ ສໍາ ເລັດ:  ການ ນໍາ ສ່ົງ ໄວ ໂດຍ ຜູ້ ປົກ ຄອງ ໃນ ປະ ເທດ ເມັກ ຊິ ໂກ

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວິທິສ້າງເຄືອຂ່າຍການນໍາສົ່ງໄວທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງກຸ່ມສູນຟື້ນຟູສໍາລັບເດັກນ້ອຍ
ໃນເມັກຊິໂກ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມບັນດາສູນຟື້ນຟູໂດຍຕົ້ນຕໍແລ້ວເລັງເປົ້າໝາຍໃສ່ທ່ານໝໍດູແລເດັກເກີດໃໝ່
ແລະແພດເດັກດ້ວຍກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ,ພວກເຂົາຍັງເຮັດການໂຄສະນາລະດົມ
ທຶນປະຈໍາປີທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຊຸມຊົມທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ສື່ທີ່ອອກອາກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງລວມທັງວິທະຍຸ
ແລະໂທລະພາບ.ນີ້ນໍາໄປສູ່ການນໍາສົ່ງແບບປາກຕໍ່ປາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະພ່ໍແມ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ເຮັດ
ການນໍາສົ່ງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເອົາເອງ.
ໃນລະຫວ່າງການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້,ສູນມີຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງ:ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາສ່ົງເດັກນ້ອຍ
ສໍາລັບການພື້ນຟູເມື່ອພວກເຂົາເກີດມາ.ພວກເຂົາຍັງນໍາສະເໜີວິໄສທັດທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ຽວກັບ
ຄວາມສໍາເລັດພ້ອມກັບຫຼາຍເລື່ອງເລົ່າໃນເຊິງບວກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມໂຍງແລະຜົນສໍາເລັດ
ຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກນໍາ.ໃນໄລຍະເວລາ15ປີທີ່ຜ່ານມາ,ສູນຟື້ນຟູສຸຂະພາບໄດ້ເຫັນ
ການປ່ຽນແປງທາງວັດທະນາທໍາເປັນແພດເດັກແລະຄອບຄົວກໍາລັງແຂ່ງຂັນເຮັດການນໍາສົ່ງໄວ.
ຜົນໄດ້ຮັບ:ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການນໍາສົ່ງທັງໝົດແມ່ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ3ປີລົງມາ.
ເຫດ ຜົນ ສໍາ ລັບ ຄວາມ ສໍາ ເລັດ
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C.3.2  ການ ວິ ເຄາະ ຂ້ັນ ຕອນ ການ ບໍ ລິ ການ

 ເວ ລາ ທ່ີມີ ໃຫ້ ສໍາ ລັບ ການ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ແຕ່ ລະ ມ້ື: _______ ນາ ທີ

• ເຮດັວຽກຮວ່ມກນັເປນັກຸມ່.
• ອາ່ນແຕ່ລະສິງ່ທາ້ທາ້ຍຂອງການບໍລິການໃນຖນັທີ1.
• ອາ່ນຍຸດທະສາດທີ່ເປນັໄປໄດ້ສາໍລັບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບເພີມ່ຂື້ນໃນຕາຕະລາງ

ຂາ້ງລຸມ່ນີ.້
• ຈບັຄູ່ສິງ່ທາ້ທາ້ຍຂອງການບໍລິການກັບຍຸດທະສາດເພ່ືອປັບປງຸປະສິດທິພາບ.ຂຽນຈາໍນວນຂອງ

ແຕ່ລະຍຸດທະສາດລງົໃນຖນັທີ2.ສິງ່ທາ້ທາ້ຍອາດຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດຈາໍນວນໜຶງ່.
 ຍຸດ ທະ ສາດ ເພ່ືອ ປັບ ປຸງ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ຂອງ ການ ບໍ ລິກ ການ

1. ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສາມາດປັບໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້
2. ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ງ່າຍ.
3. ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອຸປະກອນຮອງຮັບທ່າທາງຕ່າງໆ(PSDs)
4. ກະກຽມຕົວເລືອກການຕິດຕັ້ງຜະລິດຕະພັນຕົວຢ່າງໄວ້ກ່ອນ.
5. ຜະລິດອຸປະກອນຮອງຮັບທ່າທາງຕ່າງໆໄວ້ກ່ອນ
6. ກຳນົດຕາຕະລາງເວລາທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອອະນຸຍາດສຳລັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
7. ຈັດທີມເພື່ອສ້າງແຜນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
8. ທີມປິ່ນປົວແລະທີມເຕັກນິກເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນລະຫວ່າງການປັບລົດເຂັນໃຫ້ເໝາະສົມ
9. ທີມປິ່ນປົວແລະທີມເຕັກນິກໂອ້ລົມກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂການກຳນົດໃຊ້ລົດເຂັນ
10.ບັນທຶກຂໍ້ມູນເປັນເອກະສານຢ່າງຈະແຈ້ງແລະການເກັບຮັກສາບັນທຶກ
11.ວາງແຜນລະດັບການຝຶກອົບຮົບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການ
12.ຊອກຫາວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດເບາະນັ່ງແລະອຸປະກອນPSDແລະ

ການດັດແປງຕ່າງໆ.
13.ຊອກເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດການປັບຜະລິດຕະພັນຢ່າງວ່ອງໄວ.
14.ຈັດສັນການຝຶກອົບຮົບຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນສະເພາະໃດໜຶ່ງ,ຕົວຢ່າງ,ຜູ້ຊ່ວຍຄຸຝຶກ
15.ລະບຸສະຖານທີ່ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ປິນປົວແລະເຕັກນິກ
16.ສ້າງລະບົບຄວບຄຸມຄັງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
17.ກະກຽມຄັງລົດເຂັນໃນຂະໜາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
18.ສ້າງການຮ່ວມມືໃນຊຸມຊົມເພື່ອລະບຸຜູ້ໃຊ້ບໍລິການແລະໃຫ້ການຂົນສົ່ງໄປຍັງສູນບໍລິການ
19.ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົມເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການລະດັບພື້ນຖານແລະນຳສົ່ງຜູ້ໃຊ້

ການບໍລິການລະດັບປານກາງ
20.ເປີດກວ້າງຕໍ່ແນວຄວາມຄິດໃໝ່–ການສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່.

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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 ຖັນ 1:  ສ່ິງ ທ້າ ທ້າຍ  ການ ບໍ ລິ ການ  ຖັນ 2:  ຍຸດ ທະ ສາດ 
ການ ບໍ ລິ ການ

 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ: 

1. ຖ້າພະນັກງານກໍາລັງເດີນທາງໄປໃຫ້ການບໍລິການຫຼືດໍາເນີນການ
ຢ້ຽມຢາມເຮືອນ,ເວລາໃນການເດີນທາງອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາໃນການປະເມີນຜົນ

2. ຖ້າສະມາຊິກໃນທີມບໍ່ມີປະສົບການການປະເມີນຈະໃຊ້ເວລາດົນ

 ການ ກໍາ ນົດ ໃຊ້ ລົດ ເຂັນ: 

3. ຖ້າຜະລິດຕະພັນມີຄວາມສາມາດປັບໄດ້ຈໍາກັດ,ຕ້ອງກໍານົດ
ໃຫມີການດັດແປງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເໝາະສົມກັບຜູ້ໃຊ້ແຕ່
ລະຄົນ

4. ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງແນວຮອງຮັບທ່າທາງພິເສດ,ກໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ເຮັດການວັດແທກແລະການແຕ້ມແບບເພີ່ມເຕີມ

 ການ ກະ ກຽມ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ: 

 5. ເຂົ້າເຖິງປະເພດແລະຂະໜາດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການໄດ້
ຢ່າງວ່ອງໄວ

6. ຖ້າລົດເຂັນມີຄວາມສາມາດປັບໄດ້ຈໍາກັດກໍ່ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້
ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການກະກຽມລົດເຂັນ

7. ຖ້າການດັບແປງສໍາລັບການຮອງຮັບທ່າທາງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ,
ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂື້ນ

  ການປັບ ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ: 

8. ຖ້າການດັບແປງໄດ້ຖືກເຮັດແລ້ວຫຼືໄດ້ເພີ່ມການຮອງຮັບພິເສດໃສ່
ລົດເຂັນແລ້ວ,ການປັບໃຫ້ເໝາະສົມຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ

9. ຖ້າເຮັດການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ງຕໍ່ກັບການປະກອບລົດເຂັນໃນລະ
ຫວ່າງການປັບໃຫ້ເໝາະສົມ;ຈໍາເປັນຕ້ອງກວດການປັບໃຫ້ເໝາະ
ສົມເພີ່ມເຕີມອີກ

 ການ ຝຶກ ອົບ ຮົບ ຜູ້ ໃຊ້: 

10. ຖ້າມັນເປັນຄັ້ງທໍາອີດທີ່ບຸກຄົນກໍາລັງໄດ້ຮັບລົດເຂັນ,ຫຼືມີອາການ
ແຊກຊ້ອນດ້ານສຸຂະພາບ,ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂື້ນ
ເພື່ອກວມເອົາການຝຶກອົບຮົບໃນການດູແລສຸຂະພາບ,ການເຄື່ອນ
ໄຫວໄປມາ,ການຈັດການລົດເຂັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດູແລແລະ
ການບໍາລຸງຮັກສາ,ແລະການນໍາສົ່ງຫາແຫຼ່ງການນໍາສົ່ງອື່ນ
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C.4:  ການ ວາງ ແຜນ ການ ຕິ ດ ຕ າມຜົນ

C.4.1  ການ ເອົາ ຊະ ນະ ອຸ ປະ ສັກ

• ອາ່ນລາຍຊື່ຂອງອຸປະສັກທີ່ເປນັໄປໄດ້ຕໍ່ກັບການຕິດຕາມຜນົຂາ້ງລຸມ່ແລະເພ່ີມອຸປະສັກເພ່ີມ
ເຕມີຕາ່ງໆທີ່ກຸມ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫນັ.

• ໂອ້ລມົກຽ່ວກັບການດາໍເນນີການເພ່ືອເອາົຊະນະອຸປະສັກຕໍ່ກັບການຕິດຕາມຜນົແລະຂຽນພວກ
ມນັລງົໃນຕະຕາລາງຂາ້ງລຸມ່.

ອຸ ປະ ສັກ ຕ່ໍ ກັບການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ

ອຸປະສັກທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ການບໍລິການຕິດຕາມຜົນຢູ່ນອກສະຖານທີ່:
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານສູນການບໍລິການໃນການເດີນທາງໄປຍັງຊຸມຊົມ;
• ເວລາສໍາລັບພະນັກງານສູນການບໍລິການເດີນທາງໄປຍັງຊຸມຊົມ;
• ການຕິດຕາມຜົນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດບຸລິມະສິດໂດຍຜູ້ຈັດການການບໍລິການ;
• ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບການຕິດຕາມຜົນຈົນກວ່າພວກເຂົາເຫັນຜົນປະໂຫຍດ.
ປະສັກທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບການບໍລິການການຕິດຕາມຜົນຢູ່ກັບສູນ:
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເດີນທາງແລະເວລາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບສະມາຊິກຄອບຄົນໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍຄົນ;
• ຜູ້ໃຊ້ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແມ່ນມັກບໍ່ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕາມຜົນ;
• ຄວາມລໍາບາກໃນການຊອກຫາການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້;
• ຄວາມກົດດັນຕໍ່ກັບການເນັ້ນໜັກໃສ່ການນັດໝາຍໃໝ່ຢູ່ສູນບໍລິການສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເວລາສໍາລັບ
ການຕິດຕາມຜົນ;

• ຄວາມລໍາບາກໃນການຈັດຕາຕະລາງການນັດໝາຍ:ຜູ້ໃຊ້ອາດມາໃນເວລາບໍ່ມີພະນັກງານ,ຫຼືບໍ່ມາ
ໃນເວລາມີພະນັກງານ.

 ການ ດໍາ ເນີ ນ ການຕ່າງໆ ເພ່ືອ ແກ້ ໄຂ ອຸ ປະ ສັກ ຕ່ໍ ກັບການ ຕິດ ຕາມ ຜົນ

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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C.5:  ການ ພັດ ທະ ນາ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ທາງ ການ ເງິນ

C.5.1  ການ ລະ ບຸ  ແຫ່ຼງທຶນ

• ອາ່ນຜ່ານລາຍຊື່ຂອງແຫຼງ່ທນຶທີ່ເປນັໄປໄດ້ແລະເບິງ່ຄູ່ມືອາ້ງອງີສາໍລັບລາຍລະອຽດເພີມ່ເຕມີ.
• ເລືອກສາມແຫຼງ່ໃຫ້ທນຶທີ່ທາ່ນເຊືອ່ວາ່ມີຄວາມເປນັໄປໄດ້ທນັທີຫາຼຍທີ່ສຸດສາໍລັບການບໍລິການ

ຂອງທາ່ນແລະເຮດັສາໍເລັດຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ສາໍລັບແຫຼງ່ທນຶທີ່ເລືອກ.
 ແຫ່ຼງ ໃຫ້ທຶນ ຕ່າງໆ ສໍາລັບ ໃຫ້ ຜູ້ ຈັດ ການ ພິ ຈາ ລະ ນາ

1. ລັດຖະບານ
2. ລະບົບປະກັນໄພແຫ່ງຊາດ
3. ຜູ້ບໍລິຈາກແລະຜູ້ອຸປະຖຳທີ່ເປັນບຸກຄົນ
4. ຜູ້ບໍລິຈາກແລະຜູ້ອຸປະຖຳທີ່ເປັນບໍລິສັດ(ທຸລະກິດ)
5. ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼືການຊື້ເຕັມລາຄາ
6. ການສ້າງລາຍໄດ້/ວິສະຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ
7. ກຸ່ມຊຸມຊົມ/ສະມາຄົມການກຸສົນ
8. ຄະນະທາງການທູດ
9. ອົງການNGOລະຫວ່າງປະເທດແລະພາຍໃນປະເທດ

  ແຫ່ຼງທຶນ ທ່ີ ເລືອກ

ຈາໍນວນຄາໍສັງ່ຊື້ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໂດຍພິຈາລະນາເຖງິ:

• ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈາໍເປນັ
• ລາງວນັເປນັເງິນໄລຍະສັນ້ຫືໄລຍະຍາວ(ຫຼືທງັສອງ)

ບຸ ລິ ມະ ສິດ   ແຫ່ຼງທຶນ  ການ ລົງ ທຶນ/ ຄວາມ 
ພະ ຍາ ຍາມ ທ່ີຈໍາ 
ເປັນ  ສູງ/ ກາງ/ ຕ່ໍາ

  ລາງວັນ ໄລ ຍະ ສ້ັນ 
ສູງ/ ກາງ / ຕ່ໍາ

ລາງວັນ ໄລ ຍະ  ຍາວ 
 ສູງ/ ກາງ / ຕ່ໍາ
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C.5.2  ການ ພັດ ທະ ນາ ຍຸດ ທະ ສາດ

• ອາ່ນຍຸດທະສາດຕວົຢາ່ງຂາ້ງລຸມ່ນີ.້
• ຂຽນລາຍຊື່ແຫຼງ່ທນຶ3ແຫຼງ່ຈາກບົດຝກຶຫັດໃນຕາຕະລາງທີ່ຜາ່ນມາ.
• ເຮດັສາໍເລັດຖນັໃນຕາຕະລາງສາໍລັບແຫຼງ່ທນຶທີ່ເລືອກໄວ.້
  ແຫ່ຼງທຶນ  ປະ ເພດ  ການ ສະ 

ໜັບ ສະ ໜູນ
 ການ ຮ້ອງ ຂໍ  ຄວາມ  ເປັນໄປ 

ໄດ້
 ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ

1.ບໍລິສັດ(ທຸລະ
ກີດທ້ອງຖິ່ນ)

ການບໍລິຈາກໃຫ້
ງົບປະມານການ
ຈັດຊື້ລົດເຂັນ.

10%ຂອງງົບ
ປະມານລົດ
ເຂັນ.

ລະດັບກາງ(ເຄີຍ
ໃຫ້ທຶນໃນເມື່ອ
ກ່ອນ.ແນວໃດກໍ
ຕາມ,ບໍ່ມັກໃຫ້
ທຶນແກ່ອົງການ
ເກົ່າໃນແຕ່ລະປີ).

ຢ່າງໜ້ອຍປະຊຸມ2
ຄັ້ງກັບຜູ້ຈັດການທຸ
ລະກິດ;ແຜນສະ
ເໜີແລະ
ງົບປະມານ2ໜ້າ
ທີ່ຈະຖືກສົ່ງແລະ
ເຊີນຜູ້ຈັດການໃນ
ວັນຖັດໄປ.

2.ລັດຖະບານ
ທ້ອງຖິ່ນ

ເປັນໄປໄດ້ອາດ
ຈະໃຫ້ທຶນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຂອງການ
ໃຫ້ບໍລິການນອກ
ສະຖານທີ່ທັງ
ໝົດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້
ລົດເຂັນໃນພື້ນທີ່
ເຂົາເຈົ້າ.

20%ຂອງຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ການ
ບໍລິການນອກ
ສະຖານທີ່ທັງ
ໝົດແລະ20%
ຂອງເງິນເດືອນ
ພະນັກງານໃຫ້ບໍ
ລິການ.

ລະດັບສູງ(ໄດ້
ສົນທະນາກັບລັດ
ຖະບານທ້ອງຖິ່ນ
ນີ້ເປັນເວລາໃດ
ໜື່ງແລ້ວ.ໄດ້ດໍາ
ເນີນໜຶ່ງການ
ບໍລິການນອກ
ສະຖານທີ່ໃນພື້ນ
ທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກເຂົາສຸດທີ່
ສົນໃຈໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນ
ສິ່ງນີ້ແລະເບິ່ງຄື
ວ່າມີການໃຫ້
ທຶນ).

ແຜນສະເໜີແລະ
ງົບປະມານທາງ
ການຈະຖືກສົ່ງ.
ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ
ດ້ານການລາຍ
ງານ– ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂອງໝົດທຸກຄົນ
ເຫັນໄດ້ຈາກພື້ນທີ່
ແລະການລາຍງານ
ທາງການເງິນຂອງ
ພວກເຂົາ.

ລົດ ເຂັນ
ຊຸດ  ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ 

ສໍາລັບຜູ້ຈັດການ
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