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ບດົສະຫ ຼຸບ: ຫ ກັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ໃນໂຄງການທດົລອງດາ້ນການພດັທະນາແບບມີ
ສວ່ນຮວ່ມຂອງໂຄງການ USAID Okard  

1. ໂຄງການ USAID Okard 

 
ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການໃຊ້ໄລຍະເວລາຫ້າປໂີດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 

ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫະລັດອະເມລິກາ (USAID) ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄ ານຶງເຖິງປັດໄຈທາງດ້ານອາຍຸ, 
ເພດ, ການສະແດງອອກທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບພາກລັດຖະບານລາວ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມຕະຫ ອດພາກເອກະຊົນເພ ື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ບັນດານະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າບ ໍ່ມີຜູ້ໃດຖ ກປະຖີັ້ມໄວ້ຢູູ່ເບ ັ້ອງຫ ັງ. 

ໂຄງການ USAID Okard ສະໜັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ

ທີື່ການ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານສັງຄົມຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງກິດຈະກ າຕົັ້ນຕ ແມ່ນ

ໄດ້ວາງເປ ື້າໝາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢູູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.  

ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ໂຄງການ USAID Okard ຈຶື່ງນ  າໃຊ້ ວິທກີານເອາົລະບບົ

ເປນັໃຈກາງ ໂດຍແນໃສ່ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລັດຖະບານໃນດ້ານນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ

ສັງຄົມ (MHPSS). ນອກຈາກນັັ້ນ, ໂຄງການຍັງນ າໃຊ້ ວິທກີານເອາົບກຸຄນົເປນັໃຈກາງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກ າການຄຸ້ມ
ຄອງແຕ່ລະກ ລະນເີພ ື່ອສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີື່ສະໜັບສະໜູ
ນພວກເຂົາ ແລະ ສິື່ງສ າຄັນທີື່ສຸດ ແມ່ນເພ ື່ອປະເມີນ ແລະ ກ າຈັດອຸປະສັກຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການໄດ້ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ.  

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການແມ່ນປະຊາກອນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢູູ່ໃນສະພາບທີື່ດ້ອຍ
ໂອກາດທີື່ສຸດໃນສັງຄົມ ແລະ ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງຄວາມພິການຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກີດຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກທີື່
ຕົກຄ້າງ, ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ພະຍາດເສັັ້ນເລ ອດອຸດ

ຕັນ ແລະ ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຕ່າງໆ. ການເຂົັ້າເຖິງຢູ່າງເທົົ່າທຽມທາງ

ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການໃນຊຼຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນສັງຄົມໄດ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບບົນ
ພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ື່ນ.  

ໂຄງການນີັ້ແມ່ນເຮັດວຽກໂດຍແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມຢູ່າງຫ້າວຫັນ ພ້ອມທັງຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  
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• ການເຂົັ້າເຖິງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງສ າລັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

• ລະບົບສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານຈິດຕະສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ລວມທັງການປ ິ່ນປ ວແບບຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 

• ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີວຽກເຮັດ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງຫລາຍຂຶັ້ນ 
• ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ລວມທັງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນໃນການສ້າງ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເປັນມິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶັ້ນ ສ າລັບຄວາມຍ ນຍົງໃນການ
ພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

 

2. ຫລກັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂອງໂຄງການ USAID Okard 

ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ເຊ ື່ອວ່າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານທ້ອງຖິື່ນຈະເປັນການສ້າງ
ຄວາມຍ ນຍົງ, ດັົ່ງນັັ້ນ ທາງໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍ 

ຈາກພາກລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການສາກົນທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ສະມາຄົມທີື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ. ເພ ື່ອຮັບປະກັນ ຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ ໍ່ເນ ື່ອງຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກ າຫລັກຂອງໂຄງການທັງຫມົດ ແລະ ເພ ື່ອສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານໃນເລ ື່ອງການພັດທະນາ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງອົງການ, 

ອົງການ ເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊັນ ຈຶື່ງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນເລ ື່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເຊິື່ງ
ຈະດ າເນີນງານຜ່ານ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການຊີັ້ນ າຈາກຜູ້ປະສານງານດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າ ໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ. 

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະກວດກາ ການພັດທະນາເລ ື່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 
ທັງໝົດເຊິື່ງ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢູູ່ໃນສາມຂົງເຂດຫລັກດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:   

1. ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ ບນັດາກະຊວງ, ກມົ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການບ ລກິານ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫລ ອ 
ແລະ ການໃຫ້ຄ າປຶກສາຫາລ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢູ່າງເປັນທາງການເພ ື່ອສ້າງຂັັ້ນຕອນການ
ພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫ້ສ ບຕ ໍ່ສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ພາຍຫລັງທີື່ສິັ້ນສຸດໂຄງການໄປແລ້ວ. 

2. ແນໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການໃຫຄ້ າປກຶສາຫາລ  ລວມທງັ ການປະເມນີອງົການ 
ແລະ ການວາງແຜນສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ຜູໄ້ດຮ້ບັທນຶຍອ່ຍ ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັັ້ງເພ ື່ອຄນົທີື່ມຄີວາມ
ພກິານແຫງ່ຊາດລາວ ແລະ ສະມາຄມົທີື່ບ ໍ່ຫວງັຜນົກ າໄລ ເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັັ້ງໃນ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ຂອງ ອົງການ USAID, ຕະຫ ອດເຖິງວິທີການຄຸ້ມຄອງ
ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວິທີທີື່ຍ ນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ ບຕ ໍ່
ລະດົມທຶນໃນການສະໜອງ ການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສິດທ,ິ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການທີື່ທາງລັດຖະບານວາງອອກ 

3. ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກທ່ມີງານ ສະມາຄມົ ຊວ່ຍເຫ  ອ ຟ ື້ນຟ ູຄນຸນະພາບຊວີດິ 
ຂອງຄນົພກິານ ແລະ ຜູລ້ອດຊວີດິ ຈາກລະເບດີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (QLA) ແລະ ສະມາຄມົ ເພ ື່ອການ
ສະຫນບັສະຫນນຸ ແລະ ປບັປງຸຊນົນະບດົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ARMI) ຂອງໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ
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ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊຼຸມຊນົ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດ າເນີນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໄດ້ຢູ່າງມີຄຸນນະພາບ, ລວມທັງການເພີື່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນຸນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມ
ຊົນໃຫ້ຫລາຍຂຶັ້ນ.  
 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີື່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແມ່ນໜຶື່ງໃນອົງປະກອບຫລັກຂອງໂຄງການ USAID 

Okard ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທ າ & ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເຊິື່ງມີຫລາຍຮູບແບບ. ວິທີການໜຶື່ງຄ  ການຝຶກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນເຊິື່ງພະນັກງານ ໂຄງການ USAID 

Okard ທີື່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈະເຮັດວຽກງານຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບສະມາຊິກໃນອົງການຄົນໜຶື່ງ ຫລ  ຫລາຍຄົນຢູ່າງສະ
ໝ ່າສະໝີ ເປັນເວລາຍາວນານ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ບັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງ ທາງໂທລະສັບ ຫລ  ອີເມວ ຫລ  ພົບປະກັນ 
ຫລ  ແບບປະສົມປະສານກັນ. ນອກຈາກນີັ້ ທາງໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຝຶກອົບຮົມຢູ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ ຜູ້
ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍ ໝົດທຸກຄົນ, ຍົກຕົວຢູ່າງ: ການຝຶກອົບຮົມດ້ານລະບຽບການຂອງ ອົງການ USAID, ການຄຸ້ມຄອງ

ທາງດ້ານການເງິນ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ ແບບ

ມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍນ າໃຊ້ການທົບ

ທວນ ຫ    ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍການລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ນ າເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ 
ທັກສະໄປໃຊ້ຕົວຈິງ. ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ ຈະພັດທະນາໂຄງຮ່າງ
ຫລັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມທີື່ສະທ້ອນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຕ ໍ່ຍອດການຝຶກອົບຮົມອ ື່ນໆ ດ້ວຍ
ຄວາມລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ, ທາງໂຄງການ USAID Okard ຍງັຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສ າຄັນຂອງການທົບ

ທວນຄ ນ, ການຕັັ້ງເປ ື້າໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໝ ່າສະເໝີ ສ າລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນສ າລັບການວັດແທກໃນດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ 

ໝາກຜົນທີື່ດີ.  

3. ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊຼຸມຊນົ (CBID) 
 

ໜຶື່ງໃນຄຸນລັກສະນະຫລັກຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານ ການພດັທະນາ
ແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຫ   CBID. ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີື່ ແນໃສ່ສ້າງ 
ແລະ ສົົ່ງເສີມສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການສ້າງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ໃນຊຼຸມ
ຊົນ ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ແລະ ຜ່ານຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ສາຖາບັນຕ່າງໆ. ຍຸດທະ

ສາດຂອງ ໂຄງການ CBID ແມ່ນເພ ື່ອຊຼຸກຍູ້ສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການກັບມາດ າລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເທົົ່າ

ທຽມກັນ ເຊິື່ງສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ ໃນການແກ້ໄຂສິື່ງທ້າທາຍທີື່ພວກເຂົາ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາພວມປະເຊີນຢູູ່ 
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ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີື່ອີງໃສ່ຫລັກຖານ
ເຊິື່ງລວມມີສອງອົງປະກອບຫລັກ –  ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຼຸມຊົນ. 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຢູູ່ ເມ ອງຄ າ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງໄຊພູ
ທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະດ າເນີນງານໂດຍ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຈາກ ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫ  ອຟ ື້ນຟູຄຸນ
ນະພາບຊີວິດ ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດ (QLA) ແລະ ສະມາຄົມ ເພ ື່ອການສະຫນັບສະຫນຸນ 
ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ 
ອົງການມະນຸດສະທ າ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານ

ດ້ານວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard 

ທີມງານ CBID ຈາກ QLA ແລະ ARMI ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໂດຍກົງ ເພ ື່ອ
ລະບຸອຸປະສັກຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ, ການເຮັດໜ້າທີື່ການຢູ່າງ

ເຕັມສ່ວນ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ, ຊຼຸມຊົນ, ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບ ລິການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈອຸປະສັກເຫລົົ່ານີັ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ ື່ອກ າຈັດອຸປະສັກ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫລົົ່ານັັ້ນ. 
 

4. ຄວາມສາມາດທີື່ຈ າເປນັສ າລບັທມີງານພາກສະໜາມ CBID 

 

ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ໂດຍນ າໃຊ້ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງສ າລັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນຜູ້
ເຜີຍແຜ່ທີື່ດີສ າລັບ ການສົົ່ງເສີມຊຼຸມຊົນສູ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ທີມງານພາກສະໜາມ, ຜູ້

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID, ພະນັກງານ IGA ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ, 

ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າທີື່   ເໝາະສົມໂດຍ ເນັັ້ນໃສ່ ຫ້າ (5) ຄວາມອາດສາມາດຫລັກຄ : (1) ຄວາມເປັນມ 

ອາຊີບ, (2) ການປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນ (3) ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ການເຄົາລົບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ, 

(4) ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ (5) ການຄິດວິເຄາະຮອບດ້ານ ແລະ ການຕັດສິນແບບມ ອາຊີບ 

ການໄດ້ຮັບ ແລະ ການເສີມສ້າງລະດັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 

ພຶດຕິກ າ ຜ່ານຂັັ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮູ້ຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະມີຄວາມສາມາດຢູ່າງເຕັມ

ສ່ວນ ເພ ື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຼຸມຊົນ, ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ 

ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆໃນດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ຍ ນຍົງຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ. 

ຄວາມສາມາດຫລກັທີື່ຄາດຫວງັຈາກສະມາຊກິທມີງານ CBID 

1. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັວຽກງານດວ້ຍ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີ 
 



 

5 | C B I D _ P 3 A  ການຈັດບູລິມະສິດ ສ າລັບ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ 

• ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຫາການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການທີື່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາທີື່ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການດ າລົງຊີວິດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, 

ການເຮັດໜ້າທີື່ການຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມເປັນຢູູ່ທີື່ດີ;  

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະທີື່ເປັນມ ອາຊີບໃນພຶດຕິກ າ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການສ ື່ສານກັບຄົນ

ທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜູ້ດ າເນີນງານຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ; 
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທົບທວນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນກັບຫົວໜ້າທີມ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານ

ວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard ສ າລັບການພັດທະນາຄວາມເປັນມ ອາຊີບຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 
 

2. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັຕນົສອດຄອ່ງກບັຫ ກັຈນັຍາບນັ 
 

• ມີຫນ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານແບບມີຈັນຍາບັນ ແລະ ພົວພັນກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ເພ ື່ອການຕັກສິນໃຈຢູ່າງມີຈັນຍາບັນ  

• ມີການສ ື່ສານແບບແບບເຫັນໃຈ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈເມ ື່ອເຮັດວຽກກັບຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ, ຄອບຄົວ, ອ ານາດການປ ກຄອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ, ຊຼຸມຊົນ ແລະ ເພ ື່ອນຮ່ວມງານ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຮູ້ຄຸນຄ່າການການນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການພ້ອມນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນພິການ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການເປັນຢູູ່ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາເຈົັ້າ,ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ວັດທະນະທ າ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ 

• ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ຈ າກັດໃນດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ບາງຢູ່າງຂອງຕົນ ແລະ ດ າເນີນການຕັດສິນໃຈຢູ່າງຮອບຄອບ 
ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ຕ ໍ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
 

3. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົນ າໃຊກ້ານຄດິວເິຄາະຮອບດາ້ນ ແລະ ການຕດັສນິແບບມ ອາຊບີ 
• ຊອກຮູ້ຊອກຫາ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄິດຫາສິື່ງໃໝ່ໆ ເພ ື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີື່ມີປະໂຫຍດໃນ

ການກ າຈັດອຸປະສັກ ຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 
• ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ນ າໃຊ້ ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊຼຸດຝຶກອົບຮົມຂອງ

ໂຄງການ USAID Okard ໃນທຸກໆມ ັ້ຂອງການເຮັດວຽກ ລວມທັງປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່
ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ. 

 

4. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົຍອມຮບັ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ1.  

                                                           
1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມະນຸດກວມເອົາປັດໃຈຫ າຍໆດ້ານເຊັົ່ນ ອາຍຸ, ຊົນຊັັ້ັັ້ນ, ສີຜິວ, ວັດທະນະ

ທ າ, ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເອກະລັກ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ, ສະຖານະທາງດ້ານຖິື່ນ

ຖານ, ແນວຄິດຮາກຖານທາງດ້ານການເມ ອງ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເພດ ແລະ ອ ື່ນໆ  
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• ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄວາມພິການເປັນສ່ວນໜຶື່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດ
ຕາມຫ ັກຄວາມເຂົັ້າໃຈນີັ້ 

• ຮັບຮູ້ວ່າ ເນ ື່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ບາງຄັັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບຮ່າງ
ພາຍນອກ, ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການອາດປະເຊີນກັບຄວາມອັບອາຍ, ການປະນາມ, ການຂົົ່ມເຫັງ, ການລ່ວງ

ລະເມີດ, ການກັົ່ນແກ້ງ, ການຖ ກຫາຜົນປະໂຫຍດ, ການຈ າແນກ, ການສ້າງຮອຍມົນທິນ,  ຄວາມທຸກ

ຍາກ, ຄວາມດ້ອຍໂອກາດທີື່ເກີດມາຈາກບັນຫາຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ການແຍກຕົວ ຫ   ເຫີນຫ່າງອອກຈາກ

ສັງຄົມ; 

• ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມເຊ ື່ອ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ໃນເລ ື່ອງຄວາມເປັນພິການ 

ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ວຽກທີື່ພວກເຂົາເຮັດບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ຊຼຸມຊົນ 

  

5. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົສົົ່ງເສມີສດິທຂິອງຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄວາມຍຕຸທິ າທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິສງັຄມົ 
 

• ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຄ ກັນ ເຊັົ່ນ: ອິດສະລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມາດຕະຖານການດ າລົງຊີວິດ, ການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ການສຶກສາ ຄ ກັບຄົນອ ື່ນ 
 

5. ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັ CBID  
 

ໃນໄລຍະເດ ອນທ າອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະໄດ້ຮັບການ

ຝຶກອົບຮົມ ເຊິື່ງຈະຈັດຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງໂດຍໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID Okard. ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ
ເຫລົົ່ານີັ້ ອອກແບບມາ ເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຫລັກເທ ື່ອລະນ້ອຍຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ. ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຊຼຸດ ແມ່ນ
ອອກແບບມາເພ ື່ອສະໜອງຊຼຸດຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າທີື່ສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກ CBID ໃຫ້ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຜູ້ດ າເນີນງານຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.  

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນັກງານ IGA ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູູ່

ໃນຊຼຸມຊົນເພ ື່ອນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະທີື່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກ ແລະ ທົບທວນຄ ນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງພວກເຂົາ 

ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມຂອງຫົວໜ້າທີມ. ລຸ່ມນີັ້ແມ່ນຊຼຸດຝຶກອົບຮົມສ າລັບປີທ າອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
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ແລະ ວີທີທີື່ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກກັບ 2-3 ຂັັ້ນຕອນທ າອິດຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການ
ສົົ່ງເສີມຊຼຸມຊົນ.  

ປ ື້ມຄູ່ມ ທີື່ສ້າງຂຶັ້ນມາແຕ່ລະຊຼຸດແມ່ນໃຊ້ສ າລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານ QLA ແລະ ARMI ໃນ

ຊ່ວງໄລຍະດ າເນີນງານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິື່ງສະບັບພິມສາມາດສະເໜີຂ ໄດ້ຈາກ ອົງການເວີລດ໌
ເອດຢູເຄຊັນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ: ເບີນາດ ແຟຣັງ bernard_franck@la.worlded.org)  ຫລ  ຢູູ່ໃນເວັບໄຊ

ຂອງ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ: https://laos.worlded.org/our-resources/ . 

ສ ື່ສິື່ງພິມດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍ ອົງການ ເວີລດ໌ ເອດຢ ູເຄຊັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິື່ງ

ແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫ້າປີ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ 
ອະເມລິກາ ພາຍໃຕ້ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ AID-486-A-17-0004. 

      ຄູ່ມ ນີັ້ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ປະຊາຊົນ ອະເມລິກາ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພັດທະນາສາກົນ 

ປະເທດ ສະຫະລັດ ອະເມລິກາ (USAID). ເນ ັ້ອໃນດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູ

ເຄຊັນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໃດໆ ຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງ ອົງການ USAID ຫລ  ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອະເມລິກາ. 

 

mailto:bernard_franck@la.worlded.org
https://laos.worlded.org/our-resources/
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ໂຄງຮາ່ງຫລກັສດູ  
 

ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົ :  ການຈດັບລູມິະສດິ ສ າລບັການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ (ການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຂັັ້ນ
ຕອນທ ີ 2) 

ລະຫດັຝກຶອບົຮມົ: CBID-3A  

ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍ / ຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມ: ຜູອ້ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ຫວົໜາ້ທມີງານ, ພະນກັງານຝູ່າຍ

ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ການຮຽນຮູ ້ຈາກ ສະມາຄມົ QLA ແລະ ARMI  

ໄລຍະເວລາ: 3 ມ ັ້   
ສະຖານທີື່ :  STELLA, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 

ວນັທ ີແລະ ເວລາ: 29 ຕຸລາ  - 1 ພະຈິກ 2019 

 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ  
 

ເປ ື້າໝາຍ: ເພ ື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທີື່ເກັບກ າໄດ້ຈາກ ການ
ຄັດກອງຊຼຸມຊົນ (ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນທີ 1)  ໂດຍນ າໃຊ້ລະບົບການຈັດບູລິມະສິດຄະແນນ 
ເພ ື່ອລະບຸ ຄົນທີື່ຜ່ານການຄັດເລ ອກ ສ າລັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ (ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນ
ທ ີ2)  ແລະ ເພ ື່ອເລີື່ມຕົັ້ນໃຊ້ ຖານຂ ໍ້ມູນຂອງ ໂຄງການ CBID ສ າລັບ ຂ ໍ້ມູນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
 

ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮູ ້  

 

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ, ຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມຈະສາມາດ: 
ການເກບັກ າຂ ໍ້ມນູ ແລະ ການຈດັບລູມິະສດິຄະແນນຂອງ ໂຄງການ CBID  

 

1. ສົມທຽບຄ ານິຍາມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ ກັບ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕ່າງເຫລົົ່ານີັ້ ເຊ ື່ອມໂຍງກັບການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນແນວໃດ 

2. ທົບທວນເບິື່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂ ໍ້ມູນຄັດກອງ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ ຈາກເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍ
ບຸກຄົນ ແລະ ສອງຂ ໍ້ມູນນີັ້ເຊ ື່ອມໂຍງກັນແນວໃດ 

3. ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈິື່ງດ າເນີນການປະເມີນ ຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ (ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນທີ 2)  ແລະ ຄວາມສ າຄັນໃນການເຂົັ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການແບບສະເພາະເຈາະຈົງຂອງຄົນທີື່
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ 



 

10 | C B I D _ P 3 A  ການຈັດບູລິມະສິດ ສ າລັບ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ 

4. ລະບຸຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຊຼຸດຂ ໍ້ມູນທີື່ເກັບກ າໄດ້ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ພ້ອມທັງອະທິບາຍວ່າ ຊຼຸດຂ ໍ້ມູນຈະຖ ກນ າໃຊ້ແນວໃດ 

5. ອະທິບາຍຄວາມສ າຄັນຂອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສາທິດວິທີການລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຂ ໍ້ມູນ 
6. ສາທິດວິທີການສ້າງຜົນຮັບຂອງລະບົບການຈັດບູລິມະສິດຄະແນນຈາກຂ ໍ້ມູນການຄັດກອງຊຼຸມຊົນ 
7. ສະແດງວິທີການ ສ້າງ ຜົນຮັບ ຂອງການ ຈັດບູລິມະສິດ ຈາກຂ ໍ້ມູນຄັດກອງ 
8. ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວິທີການເລ ອກ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ອີງຕາມເຄ ື່ອງມ  (ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານ

ໜ້າທີື່ການ ແລະ ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ) ແລະ ຄ ານຶງເຖິງເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນ (ລບຕ, ການເຮັດ
ວຽກ, ພ ັ້ນທີື່, ຄວາມສາມາດຂອງທີມ) 

9. ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງການສ້າງ ໂປຣໄຟຣ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຖານຂ ໍ້ມູນ 
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ນິຍາມສາກົນວ່າດ້ວຍຄວາມພິການ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີື່ການ 

ຄ ານຍິາມຂອງຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ (UNCRPD) ໃຫ້ຄ ານິຍາມຄົນທີື່ມີຄວາມພິການວ່າ “ ຄົນ

ທີື່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນ ລວມເອາົ ບຸກຄົນທີື່ມີ ຄວາມບກົພອ່ງໄລຍະຍາວ ດ້ານ ຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ, ສະຕປິນັຍາ ຫ   
ການຮບັຄວາມຮູສ້ກຶ ບວກກັບ ສິື່ງກດີຂວາງດາ້ນທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ ທີື່ກີດກັັ້ນການເຂົັ້າຮ່ວມໃນ
ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົັ້າຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ື່ນ.  
 

ນອກຈາກນີັ້ ມັນຍັງໃຫ້ຄ ານິຍາມຄວາມພິການວ່າ “ເປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ພັດທະນາຂຶັ້ນມາ ແລະ ຄວາມພິການເປັນຜົນ

ມາຈາກການພົວພັນລະຫວ່າງ ຄນົທີື່ມຄີວາມບກົພອ່ງ ແລະ ສິື່ງກດີຂວາງດາ້ນທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ ທີື່
ກດີກັັ້ນການເຂົັ້າຮວ່ມໃນສງັຄມົຂອງເຂາົເຈົັ້າ ຢູ່າງເຕມັສວ່ນ ແລະ ມີປະສດິທພິາບບນົພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝພີາບກບັຄນົ
ອ ື່ນ”. 

ຄວາມບກົພອ່ງແມນ່ຫຍງັ? 
 

ອົງການອະນາໄມໂລກໃຫ້ຄ ານິຍາມ ຄວາມບົກພ່ອງວ່າ ແມ່ນ “ບັນຫາໃນໜ້າທີື່ການ / ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ  ເຊັົ່ນ: 

ຄວາມບ່ຽງເບນ ຫລ  ຄວາມສູນເສຍທີື່ສ າຄັນ”2. ນີັ້ໝາຍເຖິງຫຍັງ? ໃນປ ື້ມຄູ່ມ ຝຶກອົບຮົມ CBID 1E ກຽ່ວກັບບັນຫາ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຜົນກະທົບກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີື່ການ, ພວກເຮົາໄດ້ຄົັ້ນຫາຄ ານິຍາມຂອງຄວາມບົກພ່ອງດັົ່ງນີັ້:  

 

 

ຄວາມບກົພອ່ງ ແມ່ນບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິື່ງອັນນີັ້ແມ່ນລວມເຖິງ:  

• ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກແນວໃດ (ໜ້າທີື່ການຂອງຮ່າງກາຍ)  

• ຮ່າງກາຍມີໂຄງສ້າງແນວໃດ (ເຊັົ່ນ: ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ) 

 
ບັນຫາເຫ ົົ່ານີັ້ສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບລະບົບຕ່າງໃນຮ່າງກາຍ ເຊັົ່ນ: ລະບົບທີື່ຄວບຄຸມວິທີການທີື່ຫົວໃຈເຮັດວຽກ 
ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລ ອດ, ວິທີທີື່ພວກເຮົາຫາຍໃຈ, ເຫັນ, ໄດ້ຍິນ ແລະ ຮູ້ສຶກເຈັບປວດ, ວິທີການທີື່ພວກ
ເຮົາເວົັ້າ, ຄິດ, ເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ວິທີການທີື່ພວກເຮົາຕອບສະໜອງຕ ໍ່ການຊຶມເຊ ັ້ອ ແລະ ອ ື່ນໆ.  

 

                                                           
2 WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (2002)  
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ສາເຫດຂອງຄວາມບກົພອ່ງແມນ່ຫຍງັ? 
 

ເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ແມ່ນສາເຫດຂອງຄວາມບົກພ່ອງ. ຄ າວ່າ: ເງ ື່ອນໄຂສຂຸະພາບ ແມ່ນຄ າສັບທີື່ມີຄວາມໝາຍ

ກວ້າງຂວາງສ າລັບພະຍາດຕ່າງໆ (ກະທັນຫັນ ຫ   ຊ າເຮ ັ້ອ), ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ, ການບາດເຈັບ ຫ   ການກະທົບ.  ເງ ື່ອນໄຂ

ສຸຂະພາບ ອາດໝາຍເຖິງ ສະພາບການອ ື່ນໆ ເຊັົ່ນ: ການຖ ພາ, ຄວາມເຖົັ້າແກ່ ຫ   ຄວາມຄຽດ.  

ດັົ່ງນັັ້ນ, ເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມບົກພ່ອງດ້ານຮ່າງກາຍອາດເປັນເງ ື່ອນໄຂຊົົ່ວຄາວ ຫລ  ຖາວອນກ ໍ່ໄດ້. ມັນຈະຍັງ
ຄ ເກົົ່າ ເຊັົ່ນ: ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຈະບ ໍ່ປູ່ຽນແປງພາຍຫ ັງການເຈັບປູ່ວຍ ຫ   ບາງເທ ື່ອ ອາດຮຸນແຮງຂຶັ້ນຕ ື່ມອີກ ຍົກ
ຕົວຢູ່າງ: ກ້າມຊີັ້ອ່ອນເພຍ ຫ   ບາງເທ ື່ອ ອາດດີຂຶັ້ນ ເຊັົ່ນ: ກະດູກຫັກ (ກະດູກແຕກ) ຫາຍດີ.  

 

ການເຮດັໜາ້ທີື່ການແມນ່ຫຍງັ ? 
 

ໃນປີ 2002, ອົງການ ອະນາໄມໂລກ ໄດ້ພັດທະນາໂຄງຮ່າງຂຶັ້ນມາທີື່ເອີັ້ນວ່າ: ການຈັດປະເພດໜ້າທີື່ການ, ຄວາມພິການ 
ແລະ ສຸຂະພາບສາກົນ (ICF). ໃນກອບໂຄງຮ່າງດັົ່ງກ່າວນີັ້, ພວກເຂົາໃຫ້ຄ ານິຍາມໜ້າທີື່ການ  ເປັນຄ າສັບທີື່ມີຄວາມໝ
າຍກວ້າງຂວາງ ລວມເຖິງ ໜ້າທີື່ການ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ (ຄວາມບົກພ່ອງ), ກິດຈະກ າ ແລະ ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ. ທັງໝົດທີື່ວ່າມາຂ້າງເທິງນີັ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  

ລະດັບທ າອິດ, ເມ ື່ອພວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບໜ້າທີື່ການ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ ມັນໝາຍເຖິງ: ຮາ່ງກາຍເຮດັໜາ້ທີື່
ການແນວໃດ’.  ຖ້າຮ່າງກາຍບ ໍ່ເຮັດໜ້າທີື່ການ - ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນມີບັນຫາ ເນ ື່ອງຈາກເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ເຊັົ່ນ: 
ບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມບົກພ່ອງທີື່ອາດເປັນເງ ື່ອນໄຂຊົົ່ວຄາວ ຫ   ຖາວອນກ ໍ່ໄດ້.  

ລະດັບຖັດໄປ, ເມ ື່ອພວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບກິດຈະກ າ ມັນໝາຍເຖິງ: ບກຸຄນົເຮດັໜາ້ທີື່ການໃນກດິຈະວດັປະຈ າວນັ
ແນວໃດ’. ນີັ້ແມ່ນເຊ ື່ອມໂຍງຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ - ບກຸຄນົເຮດັໜາ້ທີື່ການແນວໃດໃນຖານະສະມາຊກິຂອງ
ສງັຄມົໃນຊຼຸມຊນົຂອງພວກເຂາົ’. 

ມາເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງຄົນທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບົກພ່ອງ (ບັນຫາດ້ານໜ້າທີື່ການ ແລະ ໂຄງສ້າງ

ຂອງຮ່າງກາຍ) ທີື່ນ າໄປສູ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ (ກິດຈະກ າ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ) ຊຶື່ງມີປັດໄຈ
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ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ທີື່ນ າໄປສູ່ສະຖານະການທີື່ບ ໍ່ເອ ັ້ອອ ານວຍ’.  ໃນຕົວຢູ່າງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນເດັກ
ທີື່ສະໝອງພິການມາແຕ່ກ າເນີດ.  

 

 

ຄ ານຍິາມເຫ ົົ່ານີັ້ໝນູໃຊກ້ບັການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ CBID ແນວໃດ? 

ລະຫວາ່ງການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຂັັ້ນຕອນທ ີ1, ການຄັດກອງຂັັ້ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ຂັັ້ນບ້ານ ເພ ື່ອເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຈາກ
ຊຼຸມຊົນກ່ຽວກັບ ການເຮັດໜ້າທີື່ການຂອງບຸກຄົນໃນຊີວິດປະຈ າວັນ ເພ ື່ອລະບຸ ຄນົທີື່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຮດັໜາ້
ທີື່ການ’. ປະເພດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ຖ ກວັດແທກໂດຍນ າໃຊ້ ວິທີການວັດແທກແບບສີື່ລະດັບ ເພ ື່ອກ ານົດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຮ້າຍ
ແຮງປານໃດ (ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີໜ້ອຍໜຶື່ງ, ມີຫ າຍ ຫ   ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເລີຍ).  

ການເຮດັໜາ້ທີື່ການ: ກດິຈະກ າທີື່ຖ ກວດັໂດຍເຄ ື່ອງມ ຄດັກອງໂຄງການ CBID (ໂດຍນ າໃຊຊ້ຼຸດຄ າຖາມສັັ້ນ ວ ຊງິ
ຕນັ ກຣບຸ (WG-SS)  

• ການເບິື່ງເຫັນ 
• ການໄດ້ຍິນ 
• ການເຄ ື່ອນໄຫວໄປມາ (ພາຍໃນ ແລະ ບ ລິເວນເຮ ອນ) 

ເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບ 
ສະໝອງພິການມາແຕ່ກ າເນີດ

ກ າເນີດ 
ໜາ້ທີື່ການ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງຮ່າງກາຍ 

• ການທ າລາຍສະໝອງ 
• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບ

ຄຸມກ້າມຊີັ້ນຂອງຮ່າງກາຍ 

ຂ ໍ້ຈ າກັດດາ້ນກິດຈະກ າ 
• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນັົ່ງ, ຢ ນ ແລະ ຍ່າງ 
• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໃຊ້ແຂນ ແລະ ມ ຈັບສິື່ງຂອງ 
• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນກິນ ແລະ ດ ື່ມ 
• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນແຕ່ງຕົວ, ອາບນ ້າ ແລະ ໃຊ້

ຫ້ອງນ ້າ 

ຂ ໍ້ຈ າກັດດາ້ນການມີສວ່ນຮວ່ມ 
• ບ ໍ່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້ 
• ຢູູ່ພາຍໃນເຮ ອນໝົດມ ັ້ 
• ບ ໍ່ຫ ິັ້ນກັບເດັກນ້ອຍຄົນອ ື່ນ 

ປັດໄຈສວ່ນບຸກຄົນ 
• ເດັກຍິງອາຍຸ 6 ປີ 
• ອາໄສຢູູ່ໃນຄອບຄົວທີື່ມີ 6 ຄົນ 
• ຄອບຄົວທຸກຍາກ 
• ອາໄສຢູູ່ໝູ່ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
 

ປັດໄຈດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ 
• ອາໄສຢູູ່ເຮ ອນບູຮານທີື່ມີຫ້ອງນ ້າແບບນັົ່ງຢອງຢູູ່

ນອກເຮ ອນ ແລະ ຫ້ອງນອນເທິງຊັັ້ນສອງ 
• ທົົ່ງນາອ້ອມເຮ ອນ ແລະ ທາງຂີັ້ຕົມເຂົັ້າບ້ານ 
• ການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 

ການແພດຟ ື້ນຟູຈ າກັດ ເນ ື່ອງຈາກໝູ່ບ້ານຢູູ່ຫ່າງ
ໄກສອກຫ ີກ 

• ບ ໍ່ມີການສະໜອງເຄ ື່ອງຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກຢູູ່ຂັັ້ນແຂວງ 

• ທັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບຈາກຊຼຸມຊົນ 

 
ການໃຊ້ກອບໂຄງຮ່າງ ICF ຂອງ ອົງການ ອະນາໄມໂລກ  2001 
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• ການຈ ື່ຈ າ ຫ   ການຈົດຈ ໍ່ 
• ການດູແລຕົວເອງ (ເຊັົ່ນ: ການອາບນ ້າ ຫ   ການແຕ່ງຕົວ) 

• ການສ ື່ສານ (ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫ   ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນອ ື່ນເຂົັ້າໃຈໄດ້) 
 

 

 

 

Level of Difficulty 

         
                              

  No Difficulty                 Yes, some difficulty              Yes, a lot of difficulty           Cannot do it 

at al 

 

ຜົນຮັບຈາກການຄັດກອງຊຼຸມຊົນຄ  ການມີລາຍຊ ື່ຂອງ ຄນົທີື່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຮດັໜາ້ທີື່ການ ຄົບສົມບູນ ຊຶື່ງ
ຈະຖ ກຈັດບູລິມະສິດສ າລັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ວຍເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ໂຄງການ 
CBID (ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂັັ້ນຕອນທີ 2). 

ບ ໍ່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເລຍີ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫນອ້ຍຫນຶື່ງ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍ ເຮດັບ ໍ່ໄດເ້ລຍີ 

ລະດບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
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ໃນການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂັັ້ນຕອນທ ີ2, ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການແບບຮອບດ້ານໂດຍນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ປະ
ເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຈະເກັບກ າຂ ໍ້ມູນເພ ື່ອວັດແທກວ່າ ການເຮັດໜ້າທີື່ການຂອງບຸກຄົນໃນຊີວິດປະຈ າວັນເປັນ
ແນວໃດ ແລະ ໃນຖານະສະມາຊິກຂອງສັງຄົມໃນຊຼຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າ.  

ອັນນີັ້ລວມເຖິງການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂົງເຂດຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (ພາກ 2), 

ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມບົກພ່ອງ (ພາກ 3):   

ກິດຈະກ າ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ວັດແທກໂດຍເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນໂຄງການ CBID: 

ໜ້າທີື່ການ ແລະ ເຄ ື່ອງຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

• ການເບິື່ງເຫັນ (ການເບິື່ງເຫັນສິື່ງຕ່າງໆໃກ້ ຫ   ໄກ ພວກເຮົາສາມາດອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກ າ) 

• ການໄດ້ຍິນ (ການໄດ້ຍິນສຽງໃນສະຖານທີື່ງຽບ ຫ   ມີສຽງດັງ ຍົກຕົວຢູ່າງ: ສຽງ ແລະ ການຟັງໂທລະທັດ 

ຫ   ວິທະຍຸ) 

• ການສ ື່ສານ (ສາມາດເຂົັ້າໃຈຄົນອ ື່ນ ແລະ ສາມາດລົມ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ແນວຄວາມ

ຄິດ) 

• ການເຄ ື່ອນໄຫວ (ການປູ່ຽນແປງຕ າແໜ່ງຂອງຮ່າງກາຍ, ການຍ່າງ, ການເຄ ື່ອນໄຫວໄປມາໄລຍະທາງ

ໃກ້ ແລະ ໄກ ແລະ ການຂຶັ້ນຂັັ້ນໄດ) 

• ການເຄ ື່ອນໄຫວແຂນ ແລະ ມ  (ເພ ື່ອຍົກ ແລະ ແບກວັດຖຼຸ ຫ   ໃຊ້ນີັ້ວມ ເພ ື່ອເຮັດໜ້າວວຽກຂະໜາດ

ນ້ອຍ ເຊັົ່ນ: ເປີດຂວດ, ຮີດຊິບ ຫ   ປ ດກະດຸມ) 

• ການດູແລຕົວເອງ (ການອາບນ ້າ, ການແຕ່ງຕົວ, ການກິນ ແລະ ການດ ື່ມ) 

• ການຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ໜ້າວຽກໃໝ່ໆ, ການຈ ື່ສິື່ງຕ່າງໆ (ຄວາມຊົງຈ າ) ແລະ 

ຈົດຈ ໍ່ໃນກິດຈະກ າ (ການເອົາໃຈໃສ່) 
• ການມີສ່ວຮ່ວມໃນຊີວິດຄອບຄົວ (ການດູແລເດັກ, ອະນາໄມເຮ ອນ, ການແຕ່ງກິນ, ການເຮັດວຽກ 

ແລະ ໂຮງຮຽນ) 

• ການມີສ່ວຮ່ວມໃນຊຼຸມຊົນ ແລະ ຊີວິດສັງຄົມ (ການຫ ິັ້ນກັບເດັກຄົນອ ື່ນ, ກິລາ ແລະ ກິດຈະກ າ

ຜ່ອນຄາຍອ ື່ນໆ, ການເຂົັ້າສັງຄົມ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມງານຊຼຸມຊົນຕ່າງໆ) 
• ພຶດຕິກ າ (ວິທີການທີື່ພວກເຮົາປະຕິບັດໃນຊີວິດປະຈ າວັນ ແລະ ສະແດງອອກທາງອາລົມ) 

 

ເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນໂຄງການ CBID ຍັງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນໃນຂົງເຂດອ ື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວ
ໄປ, ການສຶກສາ ແລະ ເສດຖະກິດ (ໂມດູລ 1), ສຸຂະພາບຈິດ (ໂມດູລ 4), ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ດູແລ (ໂມດູລ 5), 

ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການໃຊ້ການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ (ໂມດູລ 6) ແລະ ການເປັນຢູູ່ທີື່ດ ີ(ໂມດູລ 7). 
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ສິື່ງເຫ ົົ່ານີັ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົັ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ ແລະ 
ຄວາມຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຢູ່າງລະອຽດ. ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ລະດັບຄວາມຊັບຊ້ອນ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດແຕ່ລະຄົນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນຈິື່ງມີຄວາມຕ້ອງການ ກິດຈະກ າທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການປ ິ່ນປ ວ, ເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຈະສ້າງຜົນຮັບແບບອັດຕະໂນມັດ - ‘ການຈັດບູ
ລິມະສິດທຸງແດງ’ ທີື່ລະບຸຄວາມຕ້ອງການຫ ັກສ າລັບກິດຈະກ າຫ ັກ ທັງສິື່ງກີດຂວາງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມ ຊຶື່ງຈະໄດ້ລະບຸ ແລະ ຢັື້ງຢ ນວ່າ ພວກເຂົາຄ  ຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ.  

ລະຫວ່າງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂັັ້ນຕອນ 3 ແລະ 4, ຜົນຮັບຂອງເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກ
ຈະຖ ກວິເຄາະ, ປຶກສາຫາລ  ແລະ ຈັດບູລິມະສິດໂດຍ ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ແຜນການ

ເງ ື່ອນໄຂສຂຸະພາບອາດສາ້ງຄວາມບກົພອ່ງຊຶື່ງສົົ່ງຜົນກະທບົຕ ໍ່ລະດບັ 
ການເຮດັໜ້າທີື່ການຂອງຄົນ 

1. ຂ ໍ້ມນູທົົ່ວໄປ, ການສຶກສາ ແລະ 
ເສດຖະກດິ 

2. ການເຮດັຫນາ້ທີື່ການ  
ແລະ ອປຸະກອນອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ 

3.  3. ເງ ື່ອນໄຂສຂຸະພາບ 

4. ສຂຸະພາບຈດິ 

5. ຜູດ້ແູລ 

6. ການເຂົັ້າເຖງິ ແລະ ການໃຊ້
ບ ລກິານດ້ານສຸຂະພາບ 

7. ການເປນັຢູູ່ທີື່ດ ີ 
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ປະຕິບັດງານທີື່ພັດທະນາຂຶັ້ນມາ ເພ ື່ອໃຫ້ກິດຈະກ າເປ ື້າໝາຍສາມາດຊ່ວຍຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໄດ້. ກິດຈະກ າເຫ ົົ່ານີັ້ມີ
ເປ ື້າໝາຍເພີື່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ເພີື່ມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຼຸມຊົນ.  
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ການຈດັບລູມິະສດິສ າລບັການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ 
 

 

 

ຍອ້ນຫຍງັ ທມີງານ CBID ຈິື່ງຕອ້ງການຈດັບລູມິະສດິໃຫຜູ້ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ?  
 

ພາຍຫ ັງການຄັດກອງ ໝູ່ບ້ານເປ ື້າໝາຍທັງໝົດແລ້ວ, ທີມງານ CBID ແຕ່ລະທີມຈະມີລາຍຊ ື່ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການໂດຍອີງໃສ່ຄ າຕອບຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າຈາກເຄ ື່ອງມ ການຄັດກອງ. ຜູ້ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ CBID ສາມາດມີຈ ານວນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຈ າກັດ - ຖ້າມີຫ າຍເກີນ
ໄປ ມັນຈະເປັນວຽກທີື່ຫ າຍເກີນໄປຊຶື່ງເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ສ າເລັດ, ຫ ຼຸດຜ່ອນຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານທັງໝົດທີື່
ເຮັດສ າເລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມກົດດັນຫ າຍ! ດັົ່ງນັັ້ນ, ພວກເຮົາຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການ ແລະ ເຄ ື່ອງມ  ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຮົາເລ ອກວ່າຈະເອົາໃຜສ າລັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກ່ອນ ເຊັົ່ນ: ຈັດບູລິມະສິດໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈບາງຢູ່າງ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົາ. ວິທີນີັ້ເປັນວິທີທີື່ຍຸຕິທ າ ແລະ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາ
ເລ ອກເອົາບຸກຄົນທີື່ຖ ກຕ້ອງທີື່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອຂອງພວກເຮົາຢູ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ມີລະດັບຄວາມດ້ອຍໂອກາດ
ສູງທີື່ສຸດ.  

 

ການຈດັບລູິມະສິດແມ່ນດ າເນີນຢູູ່ນີັ້ !!!! 
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ເພ ື່ອທີື່ຈະດ າເນີນການໃນເລ ື່ອງນີັ້, ຈິື່ງມີການພັດທະນາເຄ ື່ອງມ ຈັດບູລິມະສິດ ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ການຄັດເລ ອກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປະລິມານວຽກ. ພາຍຫລັງສ າເລັດການຄັດກອງໃນໝູ່ບ້ານເປ ື້າໝາຍທັງໝົດ
ແລ້ວ,ທີມງານ CBID ແຕ່ລະທີມ ມີລາຍຊ ື່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ລາຍຊ ື່ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສະໜອງພາບລວມຂອງສະພາບການ
ບ ລິເວນເປ ື້າໝາຍ ແລະ ສ າຄັນໄປກວ່ານັັ້ນ, ຂ ໍ້ມູນເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງບຸກຄົນ. ທີມງານ CBID ຈະໃຊ້ຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວນີັ້ສ າລັບ
ການຈັດບູລິມະສິດ. 

ວທິກີານທີື່ພວກເຮາົຈດັບລູມິະສດິຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສ າລບັການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດໂຄງການ CBID? 

 

ໃນໂຄງການ CBID, ການຈັດບູລິມະສິດຈະຖ ກວັດແທກໂດຍນ າໃຊ້ ຄະແນນຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ເຊິື່ງເປັນຜົນມາຈາກ 
ຄ່າສະເລ່ຍຂອງສອງປັດໄຈ ຄ : ລະດັບຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ລະດັບຄວາມສາມາດໃນການ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ. ຕາມເປ ື້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ປັດໄຈຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ 
ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍກວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ. 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສູງໃຊ້ການຄິດໄລ່ແບບຄ່າສະເລ່ຍ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

 

ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສູງ
𝑖

=  
(𝑎𝐷𝐹𝑖 + 𝑏𝐴𝑁𝑖)

(𝑎 + 𝑏)
 

 

𝑎 ແມ່ນນ ້າໜັກຂອງ 𝐷𝐹, 𝐷𝐹 ແມ່ນຕົວປູ່ຽນສ າລັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການຂອງ ບຸກຄົນ “𝑖". ມັນ
ວັດແທກໂດຍນ າໃຊ້ 6 ຄ າຕອບ ຈາກ ຊຼຸດຄ າຖາມ ວ ຊິງຕັນ ກຣຸບ ແບບສັັ້ນ ຂອງບຸກຄົນ “𝑖" ໃນລະດັບຂອງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ. 𝑏 ແມ່ນນ າ້ໜັກຂອງຕົວປູ່ຽນ 𝐴𝐵 ຂອງບຸກຄົນ “𝑖". 𝐴𝑁 ແມ່ນຕົວປູ່ຽນສ າລັບ 
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ເຊິື່ງມີການຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊ້ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງ 3 ຕົວປູ່ຽນ
ເຊັົ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າ ອາຫານ, ຢາປ ວພະຍາດ ແລະ ການສຶກສາ ເຊິື່ງກ ານົດນ ້າໜັກຂອງຕົວຜັນແປ ໂດຍ
ອີງໃສ່ ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານກາຍະພາບ. ນ ້າໜັກ (a, b) ແມ່ນໄດ້ກ ານົດໃຫ້ແຕ່ລະຕົວຜັນແປໂດຍ
ສົມທຽບກັບສິື່ງອ ື່ນເທິງຊິງ ຕັັ້ງແຕ່ 0-10 ແລະ 10 ແມ່ນສ າຄັນທີື່ສຸດ. 

 

ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສູງ
𝑖

=  
(8𝐷𝐹𝑖 + 5𝐴𝑁𝑖)

(8 + 5)
 

 

ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສູງ ແມ່ນຖ ກຈັດລະດັບຈາກ 0-10 ເຊິື່ງ 0 ແມ່ນຄະແນນຕ ່າສຸດ ແລະ 10 ແມ່ນຄະແນນຄວາມສ່ຽງ
ສູງສຸດ. ແຕ່ລະຄົນແມ່ນຈະຖ ກປະເມີນ ໂດຍອິງໃສ່ ຄ າຕອບໃນແບບຟອມຄັດກອງ 
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• ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຮດັໜາ້ທີື່ການ 

 

ໃນຊຼຸດຄ າຖາມ ວ ຊິງຕັນ ກຣຸບ, 6 ປະເພດຫລັກກ່ຽວກັບ ການເບິື່ງເຫັນ, ການຍ່າງ, ການຮັບຮູ້, ການດູແລຕົວເອງ ແລະ 
ການສ ື່ສານ. ແຕ່ລະຄ າຖາມແມ່ນຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດກິດຈະກ າ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາສຸຂະພາບ 
ໂດຍນ າໃຊ້ ການວັດແທກແບບ 4 ລະດັບຂອງລິເຄິດທ໌: ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶື່ງ, ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດເ້ລີຍ. ໃນການຄິດໄລ່ ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສູງ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ເຮັດໜ້າທີື່ການ (DF) ແລະ ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄະແນນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

 

6 ປະເພດ:  ຄະແນນ 

ຕອບ “ ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ” ຫລ  ມີພຽງແຕ່ໜຶື່ງ (1) ຕອບ “ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶື່ງ ” 0 

ຕອບ “ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶື່ງ ” ເທົົ່ານັັ້ນ  1 

ຕອບ  ມີພຽງແຕ່ໜຶື່ງ (1) ປະເພດ: “ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ”, ແລະ ສ່ວນທີື່ເຫລ ອ “ ບ ໍ່ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ” 

3 

ຕອບ  ມີພຽງແຕ່ໜຶື່ງ (1) ປະເພດ: “ ບ ໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍ ”, ແລະ ສ່ວນທີື່ເຫລ ອ “ ບ ໍ່ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ”  

6 

ຕອບ “ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງ (1) ປະເພດ: “ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ”, ແຕ່ບ ໍ່ມີໃຜ
ຕອບ “ ບ ໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍ ”, 

8 

ຕອບ “ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງ (1) ຕອບປະເພດ: “ ບ ໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍ ” 10 

 

ຄ ກັນກັບຄະແນນລວມ, ແຕ່ລະຄຸນສົມບັດ ແມ່ນກ ານົດ ຄະແນນຈາກ 0-10 ເຊິື່ງ 10 ແມ່ນຄະແນນທີື່ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທີື່ສຸດ. 

• ການຄດິໄລຄ່ວາມສາມາດໃນການຈາ່ຍຄາ່ ຄວາມຕອ້ງການຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 

 

ອີງໃສ່ແບບຟອມການຄັດກອງ, ຄ າຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ແມ່ນມີ
ຄ າຕອບຕາມລ າດັບ ເຊິື່ງຄ າຕອບແຕ່ລະຢູ່າງແມ່ນຈະມີຄະແນນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  
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ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູູ່ໃນ
ຄົວເຮ ອນຂອງທ່ານ, ທ່ານ
ສາມາດຕອບສະໜອງຂັັ້ນ
ພ ັ້ນຖານ....ໄດ້ບ ໍ່?  

ນ າ້ໜກັ ຄ າຕອບຈາກແບບຟອມການຄັດກອງ ແລະ ຄະແນນ 

ຫລາຍຕາມ
ຄວາມ
ຕ້ອງການ 

ຕະຫລອດ
ເວລາ 

ບາງຄັັ້ງ ບ ໍ່ເລີຍ 

ອາຫານ 3 0 2 5 10 

ຢາປ ວພະຍາດ 2 0 2 5 10 

ການສກຶສາ 1 0 2 

 

5 10 

 

ຄ ກັນກັບຄະແນນລວມ, ແຕ່ລະຄຸນສົມບັດ ແມ່ນກ ານົດ ຄະແນນຈາກ 0-10 ເຊິື່ງ 10 ແມ່ນຄະແນນທີື່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທີື່ສຸດ. 

ນອກຈາກຄະແນນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໄຈຕ່າງໆ ລວມທັງ ການເປັນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ, ອາຍຸ, ເພດ, ສະຖານະທີື່ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕ້ອງນ າມາພິຈາລະນາໃນການຄັດເລ ອກປະລິມານວຽກສ າລັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງທີມງານ.  

ການນ າໃຊຈ້ງິ ເຄ ື່ອງມ ຈດັການບລູມິສິດິ : 

ເຮາົຕອ້ງເຮດັແນວໃດກອ່ນຈະປອ້ນຂ ໍ້ມນູໃສເ່ຄ ື່ອງມ ຈດັບລູມິະສດິ? 

ຂ ໍ້ມຸນຄັດກອງທັງໝົດສາມາດຄັດມາຈາກຖານເຄ ື່ອງມ  ໂກໂບ ເຊິື່ງມີລະຫັດຜ່ານ. ພະນັກງານຝູ່າຍຕິດຕາມ, ປະເມີນ
ຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຫົວໜ້າທີມມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຮັບບຜິດຊອບໃນການຊີັ້ນ າ ແລະ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນດ້ານການປະເມີນໃຫ້ແກ່ ທີມງານ 

ຂັັ້ນຕອນໃນການຄດັຂ ໍ້ມຈູາກ ເຄ ື່ອງມ  ໂກໂບ 

1. ເຂົັ້າບັນຊີ (ພະນັກງານຝູ່າຍຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຫົວໜ້າທີມໄດ້ຮັບບັນຊີ ແລະ 
ລະຫັດຜ່ານ) 

2. ໄປຍັງໜ້າ “SUMMARY” ແລວ້ ກົດໃສ່ ດາວໂຫລດ 
 



 

22 | C B I D _ P 3 A  ການຈັດບູລິມະສິດ ສ າລັບ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ 

 

 

3. ໜ້າດາວໂຫລດຈະປະກົດຂຶັ້ນມາ ແລະ ມັນຄ  ຂ ໍ້ບັງຄັບສ າລັບທີມງານ ໂຄງການ CBID ທີື່ຕ້ອງເລ ອກ ໂອນ
ແບບຟອມອອກ ເປັນ “XLS” ແລະ ເປັນສະບັບພາສາອັງກິດ. ພາຍຫລັງທີື່ຕັັ້ງຮູບແບບດາວໂຫລດແລ້ວ ໃຫ້
ກົດປຸູ່ມໂອນອອກ export 
 

 

 

4. ການໂອນອອກແຕ່ລະເທ ື່ອຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ 2-3 ວິນາທີ ແລະ ຈະສະແດງຢູູ່ດ້ານລຸ່ມໃນໜ້າການໂອນ

ອອກ 
 

ເລ ອກ : ເລ ອກ : 

ບ ໍ່ເລ ອກ 
: 
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5. ການໂອນອອກແຕ່ລະເທ ື່ອຈະຖ ກເກັບໄວ້ເປັນຮູບຖ່າຍໃນລະບົບ ສະນັັ້ນຈິື່ງເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະກັບໄປຍັງ ການ
ໂອນອອກທີື່ບ ໍ່ຖ ກລຶບທີື່ຜ່ານມາ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ມນູ 

ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທີື່ຜູ້ໃຊ້ຂ ໍ້ມູນດ າເນີນການຜ່ານທຸກຂ ໍ້ມູນພາຍໃນຖານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລຶບ ຫລ  ອັບເດດຂ ໍ້
ມູນ ຍັງບ ໍ່ສ າເລັດ, ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ, ຈັດຮູບແບບບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ, ເຮັດຊ ້າ ຫລ  ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການລົບລ້າງຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນຂັັ້ນຕອນ
ແບບບັງຄັບ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນແບບດິຈິຕອລກ ໍ່ຕາມ. ຂັັ້ນຕອນດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຮັບປະກັນຄຸນ
ນະພາບຂອງການປ້ອນຂ ໍ້ມູນ 

ພາຍຫລັງການດາວໂຫລດຊຼຸດຂ ໍ້ມູນຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ທີມງານ ໂຄງການ CBID ຈະຕ້ອງເບິື່ງຂ ໍ້ມູນໃນຟາຍເອັກເຊວ ເພ ື່ອ
ກວດສອບຈຸດສ າຄັນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:   

1. ຕ ື່ມຂ ໍ້ມູນທີື່ຂາດເຫຍ: ກວດສອບຂ ໍ້ມູນທີື່ຂາດຫາຍອີກຄັັ້ງ ຍົກຕົວຢູ່າງ: ການຕ ື່ມປີເກີດ ແລະ ອາຍຸ 

             ຖ້າຫາກວາ່ ທ່ານມ ີການໂອນອອກ XLS ຄາ້ງຢູູ່ໃນສະຖານະພາບຄງົຄາ້ງ. 

1. ລຶບການໂອນອອກທີື່ຍັງຄ້າງຢູູ່ ໂດຍການກົດໃສ່ ຮູບຖັງຂີັ້ເຫຍ ັ້ອສີແດງ ສ າລັບແຕ່ລະລາຍການ 
2. ລອງການໂອນອອກອີກຄັັ້ງ ໂດຍການກດົໃສ່ ປຸູ່ມ "New Export"  
3. ໃຫ້ຈ ື່ໄວ້ວ່າ ການໂອນອອກໃດໆ ທີື່ຄ້າງຢູູ່ໃນສະຖານະຍັງຄົງຄ້າງ ເປັນເວລາຫລາຍກວ່າໜຶື່ງ

ຊົົ່ວໂມງ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງທີື່ຈະບ ໍ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ; ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານພົບກັບບນັຫາດັົ່ງກ່າວນີັ້, 
ກະລນຸາລຶບມັນ ແລ້ວສ້າງການໂອນອອກໃໝ່ 
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2. ກວດສອບຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງຂ ໍ້ມູນ: ກວດເບິື່ງແຖວບັງຄັບອີກຄັັ້ງ ເຊັົ່ນ: ຊ ື່, ນາມສະກຸນ, ບ້ານ, ຕົວເລກ
ສັນຍາ ແລະ ສາເຫດຂອງຄວາມບົກພ່ອງ 

3. ລຶບຂ ໍ້ມູນທີື່ຊ ້າກັນ ຖ້າມີ 
 

ນ າໃຊເ້ຄ ື່ອງມ  ການຈດັບລູມິະສດິ: 

ເຄ ື່ອງມ ຈັດບູລິມະສິດ ແມ່ນຟາຍເອັກເຊວ ພ້ອມທັງມີຫລາຍແທັບສ າລັບການຄິດໄລ່ ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ການ
ຈັດລະດັບ ເຊິື່ງຂັັ້ນຕອນການໃຊ້ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:  

  

a. ພາຍຫລັງທີື່ແກ້ໄຂຂ ໍ້ມູນແລ້ວ ໃຫ້ສ າເນົາທຸກຖັນ ແລະ 
ແຖວຂອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ວາງມັນໃສ່ ແທັບ: “raw” ໃນ
ເຄ ື່ອງມ ຈັດບູລິມະສິດ 

b. ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສູງຈະຖ ກຄິດໄລ່ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ 
c. ໄປຍັງ ແທັບ “summary” ແລະ ນີັ້ຄ  ການຈັດລະດັບ

ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສູງ ຈາກສີຂຽວ ແລະ ເລີື່ມຈາກ 0 

ຄະແນນ (ຄະແນນຕ ່າສຸດ) ຫາສີແດງ, 10 ຄະແນນ 
(ຄະແນນສູງສຸດ) 

d. ກ ານົດ ເລກລະຫັດຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ທຸກຄົນ 
e. ແນະນ າໃຫ້ເລ ອກພຽງແຕ່ 80 ກ ລະນີ ເທົົ່ານັັ້ນ ສ າລັບຮອບທ າອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
f. ໃນເວລາຄັດເລ ອກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ຢູູ່ເໜ ອປັດໄຈສ່ວນບຸກຄົນ; ຕ ໍ່ໄປໃຫ້ເລ ອກປັດໄຈຕ່າງຂອງບຸກຄົນ 

ເຊັົ່ນ: ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ, ອາຍຸ, ເພດ ແລະ ຄວນພິຈາລະນາເບິື່ງການຈັດສັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນ າ 
 

ສິື່ງສ າຄນັ: 

ຕ້ອງກ ານົດ ເລກລະຫັດຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ 
ທຸກຄົນທີື່ຜ່ານການຄັດກອງ 

QLA: C01XXXX 

ARMI: C02XXXX 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແຕ່ລະຄົນຕ້ອງມີເລກລະຫັດ 
ແລະ ຕ້ອງເປັນລະຫັດຖາວອນ 
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ສະຖານະພາບຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ:  
 

ສະຖານະພາບທີື່ພວມດ າເນນີຢູູ່: ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບຮຸນແຮງ (ຄວາມບົກພ່ອງ) 
ຫລ  ສະພາບຄອບຄົວທີື່ສັບສົນ ແລະ ຕອນທ້າຍຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານລາຍບຸກຄົນ, ຜູ້ອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ຄອບຄົວລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານບູລິມະສິດອ ື່ນໆ ເມ ື່ອທົບທວນຜົນຮັບຂອງເຄ ື່ອງມ ປະ
ເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຈາກ: ການສ າພາດ ແລະ ການປະເມີນ ເພ ື່ອກຽມແຜນຢຸດການຊ່ວຍເຫລ ອ. ແລ້ວ 
ເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກທີື່ສອງ ‘ ທຸງສີແດງ ’ ຈະຖ ກນ າໃຊ້ ເພ ື່ອກ ານົດເປ ື້າໝາຍແບບ SMART ແລະ 
ວົງວຽນໃໝ່ຂອງແຜນການປະຕິບັດງານລາຍບຸກຄົນຈະໄດເ້ລີື່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.  
 

ສະຖານະພາບປ ດດ າເນນີການແລວ້: ນີັ້ຄ  ຕອນທີື່ບຸກຄົນເສຍຊວິີດ ຫລ  ຍ້າຍທີື່ຢູູ່ຖາວອນ 

ສະຖານະພາບບ ໍ່ໄດດ້ າເນນີແລວ້: ນີັ້ຄ  ຕອນທີື່ ຜົນຮັບຂອງເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກໃນການສ າພາດ ແລະ 
ການປະເມີນ ເພ ື່ອກຽມແຜນຢຸດການຊ່ວຍເຫລ ອບ ໍ່ມີ ‘ທຸງສີແດງ’ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ແຜນການປະຕິບັດງານ ແລະ 

ເປ ື້າໝາຍທີື່ບັນລຸ. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈະປູ່ຽນແປງຈາກ ພວມດ າເນີນຢູູ່ ເປັນ ບ ໍ່ໄດ້ດ າເນີນແລ້ວ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ CBID ຈະຕ້ອງຢຸດຕິການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ ພາຍຫລັງທີື່ພວກເຂົາໄດ້ສະໜອງ ແຜນຢດຸຕກິານຊວ່ຍເຫລ ອ
ແລວ້.   

ໃຊ້ເຄ ື່ອງ
ກອງເພ ື່ອຈັດ
ລະດບັ 

low score 

(green 

color)  ພິຈາລະນາຜູ້ລອດ
ຊີວິດຈາກ ລບຕ 
ເປັນບູລິມະສິດ 

 

ພິຈາລະນາ ອາຍຸ 
ແລະ ເພດ 

ກ ານົດຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດແກ່ 

CBID 

 

ອບັເດດສະຖານະພາບຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດທີື່ນີັ້: 

ພວມດ າເນີນຢູູ່, ບ ໍ່ໄດ້ດ າເນີນແລ້ວ, 
ລ ຖ້າບ ລິການຢູູ່ ແລະ ປ ດດ າເນີນການ 
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ສະຖານະພາບພວມລ ຖາ້ບ ລກິານ: ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການບາງຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າຈະຍັງຄົງຢູູ່ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການທີື່ແທ້ຈິງ (ທຸງສແີດງ ຈາກ ການສ າພາດເພ ື່ອກຽມຢຸດຕິການຊ່ວຍເຫລ ອ ຫລ  ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ ື້າໝາຍຂອງ
ແຜນການປະຕິບັດງານທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ບັນລຸ) ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ການບ ລິການທີື່ຕ້ອງການປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ທັນມີເທ ື່ອ. ການ
ບ ລິການ / ແຜນການປະຕິບັດງານທີື່ຍັງບ ໍ່ມີເທ ື່ອຈ າເປັນຕ້ອງໄດ ້ ປັກທຸງສະແດງຄວາມສ າຄັນໄວ້ໃນແຜນການປະຕິບັດ
ງານດິຈິຕອລ ເປັນ: “ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ການບ ລິການທີື່ຕ້ອງການປັດຈຸບັນຍັງບ ໍ່ທັນມີເທ ື່ອ ”. ຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຫລົົ່ານີັ້ ຈະຖ ກບັນທຶກລົງໃນຖານຂ ໍ້ມູນ ເປັນ “ຄອຍຖ້າບ ລິການຢູູ່”. ເມ ື່ອການບ ລິການທີື່ກ່າວມາ ມີ
ພ້ອມໃຫ້ບ ລິການ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈະຖ ກນ າກັບມາດ າເນີນຊົົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າຈະມີການສະໜອງບ ລິການ.  
 

g.  ພາຍຫລັງທີື່ເລ ອກ 80 ກ ລະນີແລ້ວ ໄປຍັງແທັບ “ທີື່ຖ ກເລ ອກ”: ສ າເນົາ ແລະ ວາງ ເລກລະຫັດໃສ່ ຕົວເລກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ  

 

 
 

 

h. ພາຍຫລັງທີື່ຕ ື່ມ ແທັບ “ ທີື່ຖ ກເລ ອກ ” ສ າເລັດແລ້ວ ໃຫ້ກວດກາເບິື່ງ ຄວາມສົມບູນຂອງຮູບແບບການຈັດບູລິມະສິດ
ຄະແນນສ າລັບ CSV”, ແທັບນີັ້ຈະຖ ກຕ ື່ມແບບອັດຕະໂນມັັດ.  

ປ້ອນລະຫັດຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ນີັ້ ແລະ 
ຂ ໍ້ມູນອ ື່ນໆຈະດ າເນນີການແບບ

ອັດຕະໂນມັດ 
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i. ໃນຮູບແບບການຈັດບູລິມະສິດຄະແນນສ າລັບ CSV”, ກົດໃສ່ບັນທຶກ ເປັນ CSV-UTF-8 
(Comma Delimited)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. ຕອນນີັ້ທ່ານໄດ້ສ າເລັດເຄ ື່ອງມ ການຈັດບູລິມະສິດແລ້ວ, ຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ ແມ່ນການອັບໂຫລດຟາຍ CSV ໃສ່ຖານຂ ໍ້ມູນ
ໂຄງການ CBID 

 

ສາ້ງປະຫວດັໃນຖານຂ ໍ້ມນູຂອງໂຄງການ CBID 

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ລະຫັດຂອງຜູ້
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID 

ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຖ ກຕ ື່ມ 
ແລະ ຖ ກຕ້ອງ 

 

ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊ ື່
, ອາຍຸ ແລະ ທີື່ຢູູ່ອີກຄັັ້ງ 

 

ນີັ້ແມ່ນປະເພດຟາຍແບບບັງຄັບ ແລະ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຊ ື່ຂອງທ່ານ ແລະ 
ເກັບຮັກສາຟາຍໄວຢູ້່າງຖ ກຕ້ອງ!! 
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ຖານຂ ໍ້ມູນໂຄງການ CBID ແມ່ນຖານບ ລິການສ າລັບທີມງານ CBID ໃນໂຄງການ USAID Okard. ອອນລາຍ ເພຈນີັ້ 
ໃຊ້ເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການສ້າງ, ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກຫລັກຖານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ທີມງານ CBID 

ຈະໃຊ້ ຊ່ອງທາງອອນລາຍນີັ້ ເພ ື່ອເລີື່ມສ້າງປະຫວັດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແຕ່ລະຄົນໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ ແລະ ຈະໃຊ້
ເຄ ື່ອງມ ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ໃນການສ້າງ ແລະ ຕິດຕາມ “ແຜນປະຕິບັດງານ” ໃນຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 

ຫົວໜ້າທີມງານ CBID ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການສ້າງປະຫວັດ ແລະ ມອບໝາຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ 
ສະມາຊິກທີມແຕ່ລະຄົນ ພ້ອມທັງບັນຊີທີື່ມີລະຫັດຜ່ານ. ຖານຂ ໍ້ມູນ URL: http://3.16.139.156:8080/#/login  

ມີສອງທາງທີື່ຈະສ້າງປະຫວັດ ໂດຍໃຊ້ຟາຍ CSV ແລະ ສ້າງດ້ວຍຕົວເອງ. ແນະນ າໃຫ້ໃຊ້ ຟາຍ CSV ຖ້າຫາກລາຍຊ ື່ຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດມີຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນເວລາສ້າງປະຫວັດດ້ວຍມ  ນີັ້ເປັນວິທີທີື່ຄວນເຮັດໃນເວລາເພີື່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ໜຶື່ງ ຫ   ສອງສາມກ ລະນີລົງໃນລະບົບ.  

ການເຂົັ້າໃຊຖ້ານຂ ໍ້ມນູຂອງໂຄງການ CBID  

i. ເຂົັ້າໃຊ້ ບັນຊີຫົວໜ້າທີມ ໂດຍລິັ້ງ (link) ດ້ານເທິງ  
 

 

 

ii. ໄປຍັງ: “Manage Clients” 

 

http://3.16.139.156:8080/#/login
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iii. ອັບໂຫລດ ຟາຍ CSV ແລະ ໜ້າຕາງນີັ້ຈະປາກົດຂຶັ້ນມາ ແລະ ໃຫ້ກວດກາເບິື່ງອີກຄັັ້ງວ່າ ມີຂ ໍ້ຜິດພາດຫຍັງບ ໍ່ 
 

 

ກົດທີື່ນີັ້ “CSV, ແລະ ອັບໂຫລດ 
ຟາຍ csv “ ການຈັດບູລິມະສິດ ” 
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iv. ກົດ “ບັນທຶກ”, ແລະ ສາມາດເບິື່ງລາຍຊ ື່ທີື່ສະແດງຜົນ ເປັນ:  
 

5. ທີມງານ CBID ສາມາດເຂົັ້າບັນຊີ ຂອງເຂົາເຈົັ້າດ້ວຍລະຫັດຜ່ານ ແລະ ສາມາດເຫັນໄດ້ສະເພາະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ຖ ກ
ມອບໝາຍເທົົ່ານັັ້ນ 

 


