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ບດົສະຫ ບຸ: ຫ ກັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ

ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard  

1. ໂຄງການ USAID Okard 

ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫ້າປີ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ

ພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID), ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄ ານຶງເຖິງປັດໃຈທາງດ້ານອາຍຸ 
ເພດ ການສະແດງອອກທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຫ   ຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບ ພາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຕະຫ ອດເຖິງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພ ີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດຖ ກປະຖີັ້ມໄວ້ຢູ່ເບ ັ້ອງຫລັງ. 

ໂຄງການ USAID Okard ສະໜັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການແພດຟ ື້ນ

ຟູໜ້າທີີ່ການ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງກິດຈະກ າຫລັກ

ແມ່ນໄດ້ວາງເປ ື້າໝາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະ

ເຂດ.  

ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ໂຄງການ USAID Okard ຈຶີ່ງນ  າໃຊ້ ວິທກີານເອາົລະບບົ
ເປນັໃຈກາງ ໂດຍແນໃສ່ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລັດຖະບານໃນດ້ານນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ

ສັງຄົມ (MHPSS). ນອກຈາກນັັ້ນໂຄງການ ຍັງນ າໃຊ້ ວິທກີານເອາົບກຸຄນົເປນັໃຈກາງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກ າການ
ຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ
ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີີ່ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ ແລະ ສິີ່ງສ າຄັນທີີ່ສຸດ ແມ່ນເພ ີ່ອປະເມີນ ແລະ ກ າຈັດອຸປະສັກ
ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການ
ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  
 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ
ທີີ່ສຸດໃນສັງຄົມ ແລະ ສາເຫດຫລັກຂອງຄວາມພິການຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກີດຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກທີີ່ຕົກຄ້າງ
, ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ພະຍາດເສັັ້ນເລ ອດອຸດຕັນ ແລະ 

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຕ່າງໆ. ການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ
ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບບົນພ ັ້ນຖານ
ຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ີ່ນ.  
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ໂຄງການນີັ້ແມ່ນເຮັດວຽກໂດຍແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມຢ່າງຫ້າວຫັນ ພ້ອມທັງຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

 

• ການເຂົັ້າເຖິງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ສ າລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

• ລະບົບສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ແລະ MHPSS ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ລວມທັງການປ ິ່ນປ ວແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງຫລາຍຂຶັ້ນ 
• ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ລວມທັງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການສ້າງ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເປັນມິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶັ້ນ ສ າລັບຄວາມຍ ນຍົງໃນການ
ພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

2. ຫລກັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂອງໂຄງການ USAID Okard 

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

ຈາກພາກລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ສະມາຄົມທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ. ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກ າຫລັກຂອງໂຄງການທັງຫມົດ ແລະ ເພ ີ່ອສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານໃນເລ ີ່ອງການພັດທະນາ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງອົງການ, 
ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ຈຶີ່ງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນເລ ີ່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເຊິີ່ງຈະ
ດ າເນີນງານຜ່ານ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການຊີັ້ນ າຈາກຜູ້ປະສານງານດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າ ໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ. 
 

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະກວດກາ ການພັດທະນາເລ ີ່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ທັງໝົດເຊິີ່ງ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນສາມຂົງເຂດຫລັກດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:   

 

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

2. ແນໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການໃຫຄ້ າປກຶສາຫາລ  ລວມທງັການປະເມນີອງົການ 
ແລະ ການວາງແຜນສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ຜູໄ້ດຮ້ບັທນຶຍອ່ຍ ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັັ້ງເພ ີ່ອຄນົທີີ່ມຄີວາມ
ພກິານແຫງ່ຊາດລາວ ແລະ ສະມາຄມົທີີ່ບ ໍ່ຫວງັຜນົກ າໄລ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັັ້ງໃນ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ຂອງ ອົງການ USAID, ຕະຫ ອດເຖິງວິທີການຄຸ້ມຄອງ
ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວິທີທີີ່ຍ ນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ ບຕ ໍ່
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ລະດົມທຶນໃນການສະໜອງ ການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສິດທ,ິ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທີີ່ລັດຖະບານວາງອອກ 

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
ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດ າເນີນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້
ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ລວມທັງການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນຸນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ໃຫ້ຫລາຍຂຶັ້ນ.  

 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແມ່ນໜຶີ່ງໃນອົງປະກອບຫລັກຂອງໂຄງການ USAID 

Okard ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທ າ & ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເຊິີ່ງມີຫລາຍຮູບແບບ. ວິທີການໜຶີ່ງຄ  ການຝຶກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນເຊິີ່ງພະນັກງານ ໂຄງການ USAID 

Okard ທີີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈະເຮັດວຽກງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະມາຊິກໃນອົງການຄົນໜຶີ່ງ ຫລ  ຫລາຍຄົນຢ່າງສະ
ໝ ່າສະໝີ ເປັນເວລາຍາວນານ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ບັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງ ທາງໂທລະສັບ ຫລ  ອີເມວ ຫລ  ພົບປະກັນ 
ຫລ  ແບບປະສົມປະສານກັນ. ນອກຈາກນີັ້ ທາງໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ ຜູ້
ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍໝົດທຸກຄົນ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ການຝຶກອົບຮົມດ້ານລະບຽບການຂອງອົງການ USAID, ການຄຸ້ມຄອງ

ທາງດ້ານການເງິນ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ. 
 

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 ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມທີີ່ສະທ້ອນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຕ ໍ່ຍອດການຝຶກອົບຮົມອ ີ່ນໆ ດ້ວຍ
ຄວາມລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ, ໂຄງການ USAID Okard ຍັງຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສ າຄັນຂອງການທົບ

ທວນຄ ນ, ການຕັັ້ງເປ ື້າໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໝ ່າສະເໝີສ າລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນສ າລັບການວັດແທກໃນດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ  ໝ
າກຜົນທີີ່ດີ.  

3. ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ (CBID) 

ໜຶີ່ງໃນຄຸນລັກສະນະຫລັກຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານ ການ

ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ຫ   CBID. ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີີ່
ແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ສົົ່ງເສີມສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການໃນຊຸມຊົນ ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ແລະ ຜ່ານຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາຖາ
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ບັນຕ່າງໆ. ຍຸດທະສາດຂອງ CBID ແມ່ນເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການກັບມາດ າລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມ
ເທົົ່າທຽມກັນ ເຊິີ່ງສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍທີີ່ພວກເຂົາ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່ 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານ
ເຊິີ່ງລວມມີສອງອົງປະກອບຫລັກ –  ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ. 
ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ຢູ່ 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 າທາງດ້ານວິຊາການໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານ

ດ້ານວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard 

ທີມງານ CBID ຈາກ QLA ແລະ ARMI ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໂດຍກົງເພ ີ່ອ

ລະບຸອຸປະສັກຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ, ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມ

ສ່ວນ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບ ລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈອຸປະສັກເຫລົົ່ານີັ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ ີ່ອກ າຈັດອຸປະສັກ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການເຫລົົ່ານັັ້ນ. 

4. ຄວາມສາມາດທີີ່ຈ າເປນັສ າລບັທມີງານພາກສະໜາມ CBID 
 

ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
ທີມງານພາກສະໜາມ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID, ພະນັກງານ IGA ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງ

ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າທີີ່ເໝາະສົມໂດຍ ເນັັ້ນໃສ່ ຫ້າ (5) ຄວາມສາມາດຫລັກຄ :  

a. ຄວາມເປັນມ ອາຊີບ  
b. ການປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນ  
c. ການຄິດວິເຄາະຮອບດ້ານ ແລະ ການຕັດສິນແບບມ ອາຊີບ 
d. ການເຄົາລົບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ 
e. ການສົົ່ງເສີມສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ  

ການໄດ້ຮັບ ແລະ ການເສີມສ້າງລະດັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 

ພຶດຕິກ າ ຜ່ານຂັັ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມ

ສ່ວນ ເພ ີ່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຸມຊົນ, ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆໃນດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ຍ ນຍົງຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
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1. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັວຽກງານດວ້ຍ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີ 

 

• ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຫາການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການທີີ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາທີີ່ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການດ າລົງຊີວິດດ້ວຕົນເອງ, ການ

ເຮັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີີ່ດີ;  

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະທີີ່ເປັນມ ອາຊີບໃນພຶດຕິກ າ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການສ ີ່ສານກັບຄົນທີີ່

ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜູ້ດ າເນີນງານຂັັ້ນຊຸມຊົນ; 
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທົບທວນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນກັບຫົວໜ້າທີມ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານ

ວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard ສ າລັບການພັດທະນາຄວາມເປັນມ ອາຊີບຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 

 

2. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັ ວຽກງານຕາມຫ ກັຈນັຍາບນັ  

 

• ມີຫນ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຕົວຢ່າງ ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ   ສ ີ່ສານກັບ
ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຈັນຍາບັນ  

• ສະແດງຄວາມຄວາມເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເມ ີ່ອເຮັດ
ວຽກກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ອ ານາດການປ ກຄອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ, ຊຸມຊົນ ແລະ ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຫລັກຄຸນຄ່າດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນພິການ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ກັບວັດທະນະທ າ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ 

• ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ຈ າກັດໃນດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ບາງຢ່າງຂອງຕົນ ແລະ ດ າເນີນການຕັດສິນໃຈຢ່າງຮອບຄອບ 
ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
 

3. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົນ າໃຊກ້ານຄດິວເິຄາະຮອບດາ້ນ ແລະ ການຕດັສນິແບບມ ອາຊບີ 

• ຊອກຮູ້ຊອກຫາ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄິດຫາສິີ່ງໃໝ່ໆ ເພ ີ່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີີ່ມີປະໂຫຍດໃນການ
ກ າຈັດອຸປະສັກຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

• ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ນ າໃຊ້ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊຸດຝຶກອົບຮົມຂອງ

ໂຄງການ USAID Okard ໃນທຸກໆມ ັ້ຂອງການເຮັດວຽກ ລວມທັງປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມຮູ້

ທີີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ. 
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4. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົຍອມຮບັ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ1.  

 

• ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄວາມພິການເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ຫ ັກຄວາມເຂົັ້າໃຈນີັ້ 

• ຮັບຮູ້ວ່າ ເນ ີ່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ ບາງຄັັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບຮ່າງ
ພາຍນອກ, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການອາດປະເຊີນກັບຄວາມອັບອາຍ, ຮອຍມົນທິນ, ການຈ າແນກ, ການຂົົ່ມ

ເຫັງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການຖ ກຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາທາງດ້ານ

ຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ການແຍກຕົວ ຫ   ເຫີນຫ່າງອອກຈາກສັງຄົມ; 

• ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມເຊ ີ່ອ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໃນເລ ີ່ອງຄວາມເປັນພິການ 

ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ວຽກທີີ່ພວກເຂົາເຮັດບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ຊຸມຊົນ 

  

5. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົສົົ່ງເສມີສດິທຂິອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ  

 

• ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຄ ກັນ ເຊັົ່ນ: ອິດສະລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

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

5. ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັ CBID  
 

ໃນໄລຍະເດ ອນທ າອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະໄດ້ຮັບການ

ຝຶກອົບຮົມ ເຊິີ່ງຈະຖ ກຈັດຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງໂດຍໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID Okard. ຊຸດຝຶກ
ອົບຮົມເຫລົົ່ານີັ້ ອອກແບບມາ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຫລັກເທ ີ່ອລະນ້ອຍຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຊຸດ 
ແມ່ນອອກແບບມາເພ ີ່ອສະໜອງຊຸດຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າທີີ່ສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກ CBID ໃຫ້ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຜູ້ດ າເນີນງານຂັັ້ນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.  

                                                           
1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມະນຸດກວມເອົາປັດໃຈຫ າຍໆດ້ານເຊັົ່ນ ອາຍຸ, ຊົນຊັັ້ັັ້ນ, ສີຜິວ, 

ວັດທະນະທ າ, ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເອກະລັກ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ, ສະຖານະ
ທາງດ້ານຖິີ່ນຖານ, ແນວຄິດຮາກຖານທາງດ້ານການເມ ອງ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເພດ ແລະ ອ ີ່ນໆ  
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ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນັກງານ IGA ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່

ໃນຊຸມຊົນເພ ີ່ອນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະທີີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກ ແລະ ທົບທວນຄ ນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງພວກເຂົາ 
ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ຂອງຫົວໜ້າທີມ. ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນຊຸດຝຶກອົບຮົມສ າລັບປີທ າອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ແລະ ວີທີທີີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກກັບ 2-3 ຂັັ້ນຕອນທ າອິດຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ການສົົ່ງເສີມຊຸມຊົນ.  

 

ປ ື້ມຄູ່ມ ທີີ່ສ້າງຂຶັ້ນມາແຕ່ລະຊຸດແມ່ນໃຊ້ສ າລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານ QLA ແລະ ARMI ໃນ

ຊ່ວງໄລຍະດ າເນີນງານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິີ່ງສະບັບພິມສາມາດສະເໜີຂ ໄດ້ຈາກ ອົງການເວີລດ໌

ເອດຢູເຄຊັນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ: ເບີນາດ ແຟຣັງ bernard_franck@la.worlded.org)  ຫລ  ຢູ່ໃນເວັບໄຊ

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

 

ສ ີ່ສິີ່ງພິມດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard 
ເຊິີ່ງແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫ້າປີ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາ

ເມຣິກາ ພາຍໃຕ້ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ AID-486-A-17-0004. 

 
ຄູ່ມ ນີັ້ ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພັດທະນາ

ສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID). ເນ ັ້ອໃນດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການເວີລດ໌

ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໃດໆຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງ ອົງການ USAID ຫລ  ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ              
ອາເມຣິກາ. 

  

mailto:bernard_franck@la.worlded.org
https://laos.worlded.org/our-resources/
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ຄ າແນະນ າ 
 

ຄູ່ມ ນີັ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ອແນະນ າ ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 
(CBID) ຕາມເປ ື້າໝາຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນໂຄງຮ່າງຫລັກສູດລຸ່ມນີັ້. 
ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມໂມດູນສອງນີັ້ ເລີີ່ມຕົັ້ນນ າສະເໜີຄ າສັບທີີ່ສ າຄັນເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວິທີການຂອງ CBID.  
ທ່ານຈະພົບ ປະມວນສັບ ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້ ທີີ່ຈະກ ານົດຄວາມໝາຍຂອງຄ າສັບ ຫລ  ກຸ່ມຄ າສັບທີີ່ສ າຄັນ ເພ ີ່ອໃຫ້
ທຸກຄົນເຂົັ້າໃຈພວກມັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. ເມ ີ່ອໃດກ ຕາມທີີ່ທ່ານເຫັນຄ າສັບເຫລົົ່ານີັ້ໃນຄູ່ມ ໃຫ້ອ້າງອິງ
ໃສ່ ປະມວນສັບເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍ.  

Terms/ ຄ າສັບ Definition English  ນຍິາມພາສາລາວ 
Assistive 

Products (AP) 

 

ອປຸະກອນອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ 

Any external product (including 

devices, equipment instruments or 

software), especially produced or 
generally available with the 

primary purpose to maintain or 

improve an individual's functioning and 

independence in daily life, and thereby 

promote their well-being.  

 

Assistive products are also used to 

prevent impairments and secondary 

health conditions. A person with a 

disability may benefit from one or 

multiple assistive products, depending 

on the type and severity of their 

disability.  

 

ຜະລິດຕະພັນພາຍນອກໃດໜຶີ່ງ 
( ລວມທັງ ເຄ ີ່ອງມ , ອຸປະກອນ ຫລ  

ຊອບແວ) ທີີ່ຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍສະເພາະ 
ຫລ  ມີຢູ່ທົົ່ວໄປ ໂດຍມີເປ ື້າໝາຍຫ ັກ 
ໃນການຮັກສາ ຫລ  ປັບປຸງການເຮັດ
ໜ້າທີີ່ການ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດແບບ
ອິດສະຫ ະ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ສົົ່ງເສີມການເປັນຢູ່ທີີ່ດີຂອງພວກ
ເຂົາ.  
 
ອຸປະກອນອ ານວຍຄວາມສະດວກຍັງ
ນ າໃຊ້ເພ ີ່ອປ້ອງກັນຄວາມບົກຜ່ອງ 
ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ ແຊກຊ້ອນ
ຂັັ້ນສອງ. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການອາດໄດ້
ຮັບປະໂຫຍດ ຈາກອຸປະກອນ ອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໜຶີ່ງ ຫລ  ຫລາຍເຄ ີ່ອງ 
ຂຶັ້ນຢູ່ກັບປະເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ
ດ້ານຄວາມພິການຂອງພວກເຂົາ. 

Case 

Management 

ການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດ້
ຮບັຜນົປະໂຫຍດ 

Case management is a personalized 

and family centered process that aims 

to improve and sustain the 

independent living and functional 

ability of persons with disabilities 

through coordinated support to them 

and their household (such as sharing 

resources or referring to relevant 

provider). 

 

 

 

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ແມ່ນຂະບວນການທີີ່ເອົາຄົນ ແລະ 
ຄອບຄົວເປັນໃຈກາງເຊິີ່ງແນໃສ່ປັບປຸງ 
ແລະ ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການ
ເຮັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດ
ແບບອິດສະຫ ະ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການຜ່ານການສະໜັບສະໜູນພວກ
ເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວ (ເຊັົ່ນ: ການ
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ແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນ ຫລ  ການນ າ
ສົົ່ງໄປຍັງຜູ້ສະໜອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ). 
 

Community 

Based 

Inclusive 

Development 

(CBID) 

ການພດັທະນາແບບ
ມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸ
ຊນົ 

 

CBID is an approach that enables 

‘disability inclusive development’ by 

enhancing optimal functioning and 

changes to the lives of persons with 

disabilities at a community level, 

working with and through persons 

with disabilities themselves, local 

groups and institutions, and respects 

the general principles of the 

UNCRPD. 

 

CBID ແມ່ນວິທີການທີີ່ເປີດທາງໃຫ້
ແກ່ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໂດຍການ
ສົົ່ງເສີມການເຮັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການຢ່າງເຕັມທີໃນຂັັ້ນຊຸມຊົນ
ໂດຍການເຮັດວຽກກັບ ແລະ ຜ່ານຄົນ
ທີີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ 
ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຄົາລົບ
ຫລັກການທົົ່ວໄປຂອງສົນທິສັນຍາ
ສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ.  
 

Community 

Based 

Rehabilitation 

(CBR) 

ການຟ ື້ນຟໜູາ້ທີີ່ການ
ຂັັ້ນຊມຸຊນົ 

Access to rehabilitation and related 

assistive products as part of primary 

health care at the community level for 

people with health conditions that 

causes difficulties in functioning, led by 

community health workers under the 

Ministry of Health. 

 

ການເຂົັ້າເຖິງການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ແລະ ອຸປະກອນອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນ   
ໜຶີ່ງຂອງການປ ິ່ນປ ວຂັັ້ນຕົັ້ນໃນຂັັ້ນຊຸມ
ຊົນຂອງ ຄົນທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ
ເຊິີ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການ, ການປະຕິບັດ
ຫນ້າທີີ່ແມ່ນນ າ ພາ ໂດຍພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ.  
 

Community 

Disability 

Advocacy 

Champions 

 
ກຸມ່ຄນົຕວົແບບດາ້ນ
ຄວາມພກິານໃນຊມຸ
ຊນົ 

A person with disability (or their 

relative e.g. caregiver who has the 

capacity and willingness to represent 

the voice and views of themselves and 

others to share the real-life experience 

of people with disabilities with other 

people without disabilities, especially 

decision makers.  

 

 

 

 

 

 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ຫລ   ພີີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ ເຊັົ່ນ: ຜູ້ເບິີ່ງແຍງ)  ໃນ
ຊຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕັມ
ໃຈທີີ່ຈະເປັນຕົວແທນທາງດ້ານ ແນວ
ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄົນອ ີ່ນ 
ແລະ ເປັນກະບອກສຽງ ເພ ີ່ອແບ່ງປັນ
ປະສົບການຈິງຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການກັບຄົນອ ີ່ນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ມີ
ອ ານາດໃນການຕັດສິນໃຈ. 
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Community 

engagement 

and 

mobilization 

ການສົົ່ງເສມີ ແລະ 
ການເຮດັວຽກຮວ່ມ
ກບັຊມຸຊນົ 

A process of working collaboratively 

with stakeholders within communities 

and with persons with disabilities 

themselves to identify priorities, 

resources, needs and effective 

solutions to promote effective 

participation and change to address 

issues that affect the wellbeing of the 

whole community 

 

ຂະບວນການຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນຊຸມ
ຊົນ ແລະ ກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເອງ 
ເພ ີ່ອກ ານົດບູລິມະສິດ, ຊັບພະຍາກອນ, 
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການ
ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ກະທົບຕ ໍ່
ການເປັນຢູ່ທີີ່ດີ ຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ.  
 

Disability 

ຄວາມພກິານ 
 

Disability is an evolving concept. 

Disability results from the interaction 

between persons with impairments 

and attitudinal and environmental 

barriers that hinders their full and 

effective participation in society on an 

equal basis with others. (UNCRPD) 

 

ຄວາມພິການຄ  ແນວຄວາມຄິດທີີ່ມີ
ການພັດທະນາຂຶັ້ນໃຫມ່ເລ ັ້ອຍໆ. 
ຄວາມພິການເປັນຜົນມາຈາກຄວາມ
ສ າພັນລະຫວ່າງຄົນທີີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ 
ກັບ ສິີ່ງກີດຂວາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີີ່ຂັດຂວາງການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມບົນພ ັ້ນຖານ
ຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ີ່ນຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ເຕັມສ່ວນ. 
(UNCRPD)  
 

Disability 

Inclusive 

Development 

(DID) 

ການພດັທະນາແບບ
ມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົ
ທີີ່ມຄີວາມພກິານ 

Disability-inclusive development sets 

out to achieve equality of human 

rights for people with disabilities as 

well as full participation in, and access 

to, all aspects of society. It is an 

approach that aims to build and 

promote an inclusive society in which 

all people with disabilities enjoy 

human rights and reach their full 

potential. 

 

ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການວາງອອກເພ ີ່ອໃຫ້
ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດທິ
ມະນຸດສ າລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ເຊັົ່ນດຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ
ເຕັມທີ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງໃນ ທຸກຮູບ
ແບບຂອງສັງຄົມ. ມັນແມ່ນວິທີການທີີ່
ແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມທາງດ້ານສັງຄົມເຊິີ່ງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິ
ມະນຸດ ແລະ ບັນລຸສັກກະຍະພາບຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ.  
 

Empowerment 

ການສາ້ງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ 

The process of becoming stronger 

and more confident (and sustain), 

especially in controlling one's life and 

claiming one's rights. 

 

ຂະບວນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ແລະ ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈເພີີ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການຄວບຄຸມຊີວິດ ແລະ 
ການອ້າງສິດຂອງຕົນເອງ.  
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Equalization of 

opportunities 

ຄວາມສະເໝພີາບ
ດາ້ນໂອກາດ 

 

The process through which the 

various systems of society and the 

environment, such as services, 

activities, information, and 

documentation, are made available to 

all, particularly to persons with 

disabilities. 

 

ຂະບວນການ ທີີ່ຜ່ານລະບົບຂອງ
ສັງຄົມແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: 
ການບ ລິການ, ກິດຈະກ າ, ຂ ໍ້ມູນ ແລະ 
ການປະກອບເອກະສານແລ້ວ ທຸກຄົນ
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍສະເພາະຄົນທີີ່
ມີຄວາມພິການ. 

Family 

Centered 

Approach 

ວທິກີານເອາົຄອບຄວົ
ເປນັໃຈກາງ  

The family centered approach is a way 

of working with those families that 

include a person with disability, in 

order to enhance their capacity to 

achieve optimal functioning as a family 

unit and for the person with disability, 

whilst building resilience and 

ownership towards supporting the 

person with disability. This approach 

generally leads to improved 

satisfaction and quality of life for the 

person with disability and the whole 

family.  

 

ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງແມ່ນ
ແນວທາງຂອງການເຮັດວຽກກັບ
ຄອບຄົວທີີ່ລວມເອົາຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການເຂົັ້ານ າ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມ
ສາມາດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ບັນລຸການ
ເຮັດໜ້າທີີ່ການ ຢ່າງເຕັມທີ ໃນຖານະ 
ຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ແລະ ສ າລັບຄົນທີີ່
ມີຄວາມພິການ ພ້ອມກັນກັບ ການ
ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການກັບມາດ າ
ລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຕ ໍ່
ການສະໜັບສະໜູນຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ວິທີການ
ດັົ່ງກ່າວນີັ້ສາມາດນ າໄປສູ່ຄວາມເພິີ່ງ
ພ ໃຈ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດ
ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ.້  
 

Functioning 

ການເຮດັໜາ້ທີີ່ການ 
 

Functioning is the ability to take care 

of your-self, do activities of daily living 

and participate in household, work 

and social life as much you want and 

with no or little restriction. 

ຫນ້າທີີ່ການຫມາຍເຖິງຄວາມສາມາດ
ຂອງບຸກຄົນ ໃນການເບິີ່ງແຍງຕົວເອງ, 
ເຮັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ ໃນຊີວິດປະຈ າ
ວັນ ແລະ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຄອບຄົວ, 

ວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກ າສັງຄົມຕ່າງໆ
ໄດ້ຫ າຍເທົົ່າທີີ່ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງການ ໂດຍ 
ທີີ່ມີຂ ໍ້ຈ າກັດພຽງເລັກນ້ອຍ ຫ   ບ ໍ່ມີ
ຂ ໍ້ຈ າກັດໃດໆເລີຍ.  

 

Health 

conditions 

ເງ ີ່ອນໄຂສຂຸະພາບ 
 

The term health condition is an 

umbrella term for disease (acute or 

chronic), disorder, injury, or trauma. 

A health condition may also include 

other circumstances such as 

pregnancy, ageing, stress (ICF) 

 

ສັບເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບແມ່ນຄ າ
ສັບລວມສ າລັບພະຍາດ ( ກະທັນຫັນ 

ຫລ  ຊ າເຮ ັ້ອ), ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ, 

ການບາດເຈັບ ຫລ  ການກະທົບ. 
ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບອາດລວມທັງ
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ສະຖານະການອ ີ່ນໆ ເຊັົ່ນ: ການຖ ພາ,
ພະຍາດເຖົັ້າແກ່ ແລະ ພາວະຄວາມຕຶງ
ຄຽດ (ICF) 

 

Impairment 

ຄວາມບກົຜອ່ງ 
 

Impairments are problems in body 

function or structure such as a 

significant deviation or loss. (ICF) 

Impairments can be grouped in 

physical, sensory (vision, hearing, 

speech), intellectual and mental, 

resulting from a health condition. 

 

ຄວາມບົກຜ່ອງແມ່ນບັນຫາໃນການ
ເຮັດໜ້າທີີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ ຫລ  
ໂຄງສ້າງ ເຊັົ່ນ: ການຜິດໄປຈາກຮູບ
ແບບເດີມ ຫລ  ການສູນເສຍ 
ພາກສ່ວນສ າຄັນຂອງຮ່າງກາຍ (ICF). 
ຄວາມບົກຜ່ອງສາມາດຈັດເຂົັ້າໃນກຸ່ມ 
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮັບຮູ້ (ການ
ເບິີ່ງເຫັນ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ການປາກ
ເວົັ້າ), ສະຕິປັນຍາ ແລະ ສະພາບຈິດ 
ເນ ີ່ອງມາຈາກເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ.  
 

Inclusive 

Development 

ການພດັທະນາແບບີ
ສວ່ນຮວ່ມ 

Inclusive Development occurs when 

the entire community, including 

people with a disability, benefit equally 

from an equitable development 

process. Inclusive development 

encourages awareness of and 

participation by all marginalized 

groups; it specifically respects the 

diversity that disability brings and 

appreciates that it is an everyday part 

of the human experience. 

 

ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມເກີດ
ຂຶັ້ນເມ ີ່ອຊຸມຊົນທັງໝົດ ລວມທັງຄົນທີີ່
ມີຄວາມພິການ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນຈາກຂະບວນການ
ພັດທະນາທີີ່ເທົົ່າທຽມກັນ. ການ
ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມສົົ່ງເສີມ
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງ ກຸ່ມຄົນທີີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ດ້ອຍ
ໂອກາດ, ເຊິີ່ງກວມເອົາການເຄົາລົບ
ຄວາມຫລາກຫລາຍ ທີີ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງ ແລະ 
ຍົກຍ້ອງວ່າ ມັນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ
ປະສົບການຂອງມະນຸດໃນທຸກໆມ ັ້.  
 

Mental Health 

and 

Psychosocial 

support 

(MHPSS) 

 

ການຊວ່ຍເຫລ ອດາ້ນ
ສຂຸະພາບຈດິ ແລະ 
ຈດິຕະສງັຄມົ 

The term ‘psychosocial’ means the 

inter-connection between 

psychological (thoughts, emotions, or 

behaviors) and social factors (culture, 

economic status, relationships etc.), 

and that each continually interacts 
with and influences the other and may 

affect mental health and wellbeing.  

 

Mental health and psychosocial 

support (MHPSS) is support that aims 

ຄ າວ່າ ຈິດຕະສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ການ
ເຊ ີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງປັດໄຈທາງດ້ານ
ຈິດຕະສັງຄົມ, ແນວຄວາມຄິດ, ອາລົມ 
ຫລ  ພຶດຕິກ າ ແລະ ປັດໄຈທາງສັງຄົມ 
(ວັດທະນາທ າ, ສະພາບທາງ
ເສດຖະກິດ, ຄວາມສ າພັນ ແລະ 
ອ ີ່ນໆ) ກັບ ການປະສານສົມທົບຢ່າງຕ ໍ່
ເນ ີ່ອງກັບ ແລະ ການໂນ້ມນ້າວຄົນອ ີ່ນ 
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to protect or promote mental health 

and well-being. 

 

ແລະ ອາດມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ
ຈິດ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີີ່ດີ. 
ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ 
ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ (MHPSS) ແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜູນທີີ່ແນໃສ່ປ ກປ້ອງ 
ຫລ  ສົົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການ
ເປັນຢູ່ທີີ່ດ ີ

Participation 

ການມສີວ່ນຮວ່ມ 
 

Decision making and engagement in 
meaningful activities of daily life such 

household responsibilities, childcare, 

education, work, social interaction 

and community development 

activities. 

 

ອ ານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າປະຈ າວັນທີີ່
ມີຄວາມໝາຍ ເຊັົ່ນ: ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຄອບຄົວ, ການ
ເບິີ່ງແຍງລ້ຽງດູແລເດັກ, ການສຶກສາ, 
ວຽກງານ, ຄວາມສ າພັນທາງສັງຄົມ 
ກິດຈະກ າການພັດທະນາຊຸມຊົນ.  
 

Persons with 

disabilities 

ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ 
 

Persons with disabilities include those 

who have long-term physical, mental, 

intellectual or sensory impairments 

which in interaction with various 

barriers may hinder their full and 

effective participation in society on an 

equal basis with others.  

 

Disability is part of human diversity 

and persons with disabilities have the 

same rights than anybody else to 
access services and enjoy 

opportunities. 

 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຫມາຍເຖິງຄົນທີີ່ 
ມີຄວາມບົກພ່ອງ ໄລຍະຍາວ ທາງດ້ານ 
ຮ່າງກາຍ, ສະພາບຈິດ, ສະຕິປັນຍາ ຫ   
ປະສາດສ າພັດ ເຊິີ່ງ ເມ ີ່ອປະກອບກັບ 
ສິີ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆແລ້ວ ອາດຈະ ປ ດ
ກັັ້ນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຂອງພວກເຂົາ
ໃນສັງຄົມ ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມ
ສະເຫມີພາບກັບຜູ້ອ ີ່ນ 
  

Persons with 

difficulties 

with 

functioning 

ຄນົທີີ່ມຄີວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນ
ຫນາ້ທີີ່ການ 

Persons that have difficulties in one of 

more of the following functional areas 

due to a health condition: 

• moving around (mobility) 

• doing activities of daily living e.g. 

self-care (washing, dressing, etc.) 

and household responsibilities 

(cooking, cleaning, childcare, etc.) 

• communicating and understanding 

others (cognition) 

• interacting with others and 

maintaining relationships 

• participating in daily life in their 

community 

 

Here are some examples: 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ
ຫນ້າທີີ່ການ ແມ່ນບຸກຄົນທີີ່ ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານຫນຶີ່ງ ຫ   ຫ າຍດ້ານ
ຂອງຫນ້າທີີ່ການດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
• ການເຄ ີ່ອນໄຫວໄປມາ 
• ການເຮັດກິດຈະກ າປະຈ າວັນ 
ຕົວຢ່າງ ການເບິີ່ງແຍງຕົນເອງ 
(ອາບນ ໍ້າ ນຸ່ງເຄ ີ່ອງ) ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບອ ີ່ນໆໃນຄົວເຮ ອນ 
ເຊັົ່ນ ການເຮັດກິນ, ອະນາໄມ

ເຮ ອນ, ລ້ຽງລູກ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
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• A person that has a broken bone 

in the arm from falling down that 

has difficulties dressing. 

• A person that is ageing and has 

difficulty communicating with 

others as the person struggles to 

hear them talking.  

• A person who feels anxious and 

stressed so finds it difficult to 

interact with others and join social 

events in the village 

• A person with difficulties 

breathing due to disease so finds it 

difficult to move around as gets 

out of breath and tired 

• ການສ ີ່ສານ ແລະ ເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ
ຄົນອ ີ່ນ (ຄວາມສາມາດໃນການຮັບ

ຮູ້) 
• ການສານສ າພັນກັບຄົນອ ີ່ນ ແລະ 
ຮັກສາສາຍສ າພັນ 

• ການເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກ າປະຈ າວັນ
ໃນຊຸມຊົນ 

 

ຕົວຢ່າງ: 

 
• ຄົນທີີ່ກະດູກແຂນຫັກຍ້ອນລາວ

ລົັ້ມ ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ນຸ່ງເຄ ີ່ອງ 

• ຄົນທີີ່ມີອາຍຸສູງ ຫ   ເຖົັ້າແກ່ແລ້ວ
ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ສ ີ່ສານກັບຄົນອ ີ່ນ ຍ້ອນລາວ ບ ໍ່
ສາມາດໄດ້ຍິນຄົນອ ີ່ນເວົັ້າ ດີ
ປານໃດ 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມວິຕົກ ກັງວົນ ຫ   
ຄິດຫ າຍ ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການພົວພັນກັບຜູ້ອ ີ່ນ ຫ   ເຂົັ້າຮ່ວມ
ໃນງານກິດຈະກ າສັງຄົມຕ່າງໆ 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ຫາຍໃຈຍ້ອນພະຍາດບາງຊະນິດ 
ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວໄປມາຫ າຍ ເພາະ
ຈະຫອບ ແລະ ເມ ີ່ອຍ 

 

 

Rehabilitation 

ການຟ ື້ນຟໜູາ້ທີີ່ການ 

 

Rehabilitation is a set of 

interventions designed to reduce 

disability and optimize functioning in 

individuals with health conditions 

in interaction with their environment. 

 

ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ແມ່ນຊຸດ
ກິດຈະກ າຫລັກ ອອກແບບມາເພ ີ່ອ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມພິການ ແລະ ສົງເສີມ
ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມທີຂອງ
ຄົນທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບໃນການ
ປະສານສົມທົບກັບສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ພວກເຂົາ.  
 

Resilience 

ການກບັມາດ າລງົ
ຊວີດິ 

Resilience is our ability to adapt and 

bounce back when things don't go as 

planned. It is a process of adapting 

well in the face of adversity, trauma, 

ການກັບມາດ າລົງຊີວິດ ແມ່ນຄວາມ
ສາມາດໃນການປັບຕົວ ແລະ ການກັບ
ສູ່ສະພາບຂອງພວກເຮົາ ເມ ີ່ອສິີ່ງຕ່າງໆ



16 | C B I D _ P 1 B  ການແນະນ າ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

  
 

tragedy, threats or significant sources 

of stress. 

 

ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ. ມັນຄ ຂະບວນ
ການປັບຕົວທີີ່ດີໃນການປະເຊີນໜ້າ
ກັບຄວາມຫລາກຫລາຍ, ການກະທົບ, 
ເຫດການເສົັ້າໂສກ, ໄພຂົົ່ມຂູ່ ຫລ  
ແຫລ່ງຄວາມຕຶງຄຽດຮຸນແຮງ. 
 

UN 

Convention on 

the Rights of 

People with 

Disabilities 

(UNCRPD) 

ສນົທສິນັຍາສາກນົ 
ວາ່ດວ້ຍສດິທຂິອງ
ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ 

The UNCRPD is a convention 

developed by the United Nations as a 

human rights instrument to promote, 

protect and ensure the full and equal 

enjoyment of all human rights and 

fundamental freedoms by all persons 

with disabilities, and to promote 

respect for their inherent dignity.   

 

UNCRPD ແມ່ນສົນທິສັນຍາທີີ່
ພັດທະນາໂດຍ ສະຫະປະຊາຊາດໃນ
ຖານະທີີ່ເປັນເຄ ີ່ອງມ ສິດທິມະນຸດເພ ີ່ອ
ສົົ່ງເສີມ, ປ ກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ 
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິ
ມະນຸດ ແລະ ອິດສະຫລະພາບຂັັ້ນ
ພ ັ້ນຖານຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ 
ເຕັມທີ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມເຄົາລົບໃຫ້
ກຽດສັກສີຂອງພວກເຂົາ.  
 

Vulnerable 

population 

ປະຊາກອນທີີ່ຢູໃ່ນ
ສະພາບທີີ່ມຄີວາມ
ສຽ່ງ 

Any group or sector of society that 

is at higher risk of being subjected to 

discriminatory practices, violence, 

natural or environmental disasters, or 

economic hardship than 

other groups 

ກຸ່ມ ຫລ  ຂະແໜ່ງງານໃດໜຶີ່ງຂອງ
ສັງຄົມທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີີ່ຈະຖ ກ
ເລ ອກປະຕິບັດ, ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງ, 
ຖ ກໄພພິພັດ ຫລ  ໄພທ າມະຊາດ ຫລ  
ມີຄວາມລ າບາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຫລາຍກວ່າ ກຸ່ມອ ີ່ນ. 
 

Wellbeing 

ການເປນັຢູທ່ີີ່ດ ີ

An individual’s perception of their 

position and satisfaction with life in 

the context of the culture and value 

systems in which they live, and in 

relation to their goals, expectations, 

standards, and concerns. 

 

ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ
ກ່ຽວກັບຈຸດຢ ນ ແລະ ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈ
ກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນສະພາບການ
ທາງວັດທະນາທ າ, ລະບົບການໃຫ້
ຄຸນຄ່າທີີ່ພວກເຂົາ ດ າລົງຊີວິດຢູ່, ແລະ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປ ື້າໝາຍ, ຄວາມຄາດ
ຫວັງ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມ
ກັງວົນຂອງພວກເຂົາ.  
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ເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຝ ກອບົຮມົ 
ຫົວຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົ : ການແນະນ າ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

ລະຫັດການຝກຶອບົຮມົ: CBID-P1B  

ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍ / ຜູ້ເຂົັ້າຮວ່ມ: ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ພາກສະໜາມ, ພະນກັງານ ກດິຈະກ າສ້າງລາຍຮັບ ແລະ 

ຫົວໜ້າທີມ CBID ແລະ ພະນກັງານ ບ ລິຫານຂອງ QLA ແລະ ARMI ເພ ີ່ອຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັໂຄງການທົດລອງດ້ານ

ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

ໄລຍະເວລາ:  1 ມ ັ້ 

ສະຖານທີີ່: ຫ້ອງການ STELLA, Vientiane Laos  

 ວນັທີ ແລະ ເວລາ: ວນັທີ 23 ພຶດສະພາ 2019 

 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ 

 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດຈ ີ່ ແລະ ອະທິບາຍວ່າ ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂັັ້ນຊຸມຊົນແມ່ນຫຍັງ, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແມ່ນສ່ວນໜຶີ່

ງຂອງໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ຈຶີ່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດແ້ກ້ໄຂໃນຂັັ້ນຜູ້ດ າເນີນການຊຸມຊົນ ຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ໃນຂັັ້ນຄນົທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ຜ່ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນສັງຄົມບົນ
ພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ີ່ນ.  

 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ ້ 

 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ ້1: ການພັດທະນາແບບມສ່ີວນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົແມນ່ຫຍງັ (CBID)?  

ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນທີ 1, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດ:  

• ຈ ີ່ ແລະ ອະທິບາຍ ແນວຄວາມຄິດທົົ່ວໄປກ່ຽວກັບ CBID ແລະ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ
ແນວໃດ? 

• ສາມາດບອກ 5 ເສົາຫລັກຂອງ ຕາຕະລາງ ໂຄງສ້າງ CBR, ແລະ ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ CBR ກັບ CBID 

ພ້ອມທັງອະທິບາຍວ່າ ມີຈັກເສົາຫລັກພາຍໃນຕາຕະລາງ ໂຄງສ້າງ CBR ທີີ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ບນັລກຸານມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບໃນສັງຄົມບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ີ່ນ (ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີພິການ). 
• ຈ ີ່ອົງປະກອບທີີ່ສ າຄັນຂອງໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 
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ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ ້2:  ການບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງຜູ້ໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດແມນ່ຫຍງັ? 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນທີ 2, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດ: 

• ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດຂອງ:  ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ລວມທັງສາມຍຸດທະສາດຫລັກຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີີ່
ໃຊ້ໃນໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ 

• ອະທິບາຍວ່າ ຍ້ອນຫຍັງ ບາງຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການ ເນ ີ່ອງຈາກເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບສາມາດໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນ
ສັງຄົມບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ີ່ນ.  

• ຈ ີ່ລ າດັບ 7 ຂັັ້ນຕອນຂອງການຄຸມ້ຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກ ານດົບດົບາດຂອງທີມສະມາຊິກ CBID ສ າລັບແຕ່
ລະຂັັ້ນຕອນ. 

• ອະທິບາຍກິດຈະກ າຍ່ອຍສະເພາະເຈາະຈງົກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າຫ ັກ (ຂັັ້ນຕອນ #5 ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດ).  

 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ ້3:  ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸຊນົ ສ າລບັການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງຄນົທີີ່ມພິີການແມນ່ຫຍງັ? 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນທີ 3, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະ: 

1. ສາມາດ ອະທິບາຍ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ບດົບາດ ຄວາມສ າຄັນຂອງມັນ 
2. ປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ ການປູກຈດິສ ານຶກ ແລະ ໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການເຊ ີ່ອມໂຍງຮອບດ້ານ ກັບຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເພ ີ່ອ ບັນລ ຸການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍ ນຍົງຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີພິການ 
3. ສາມາດ ອະທິບາຍ 5 ວິທິການ/ ກິດຈະກ າ ປູກຈດິສ ານຶກ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ທີີ່ຈະດ າເນນີການ

ໂດຍ ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ເປ ື້າຫມາຍ ອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າດັົ່ງກ່າວນີັ້ 

4. ສາມາດ ຈ ີ່ໄດ້ເຖິງ ບົດບາດຄວາມສ າຄັນຂອງ ບນັດາກຸ່ມຄົນຕົວແບບດ້ານຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນ ໃນເວລາດ າເນນີ
ກິດຈະກ າ ການປູກຈິດສ ານກຶ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີພິການຄວາມ
ພິການ. 
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ຍຸດທະສາດ CBID ແມ່ນແນໃສ່ ການສະຫນັບສະຫນຸນ ຊຸມຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ສົົ່ງເສີມ ການກັບມາ
ດ າລົງຊີວິດ ແລະ ສ້າງຊຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ຜ່ານການສົົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການໃຫ້ ສາມາດປະກອບສ່ວນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫ   ສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີີ່ພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວ ກ າລັງປະ
ເຊີນຢູ່.  

ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນແມ່ນ ການເຄົາລົບຫລັກການທົົ່ວໄປຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ
ດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ມາດຕາທີ 3) ເຊິີ່ງກ ານົດໄວ້ວ່າ: “ ຍຸດທະສາດພາຍໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ
ທົົ່ວໄປ ສ າລັບໂອກາດດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ
ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນ.... ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວ
, ອົງການ ແລະ ຊຸມຊົມຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານ ໃນຂົງເຂດ 
ສຸຂະພາບ ການສຶກສາ, ອາຊີວະ, ສັງຄົມ ແລະ ການບ ລິການດ້ານອ ີ່ນໆ .” (ດັດແປງມາຈາກ ILO, UNESCO & 

WHO, 2004). 

 

 

 

 

CBID ແມນ່ວທິກີານທີີ່ເປດີທາງ ແລະ ສົົ່ງເສມີການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ 

ໂດຍການສົົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊວີດິຂອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານໃນຂັັ້ນຊມຸຊນົ, ໂດຍການເຮດັວຽກກບັ 

ແລະ ຜາ່ນຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ, ກຸມ່ຄນົທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ສະຖາບນັຕາ່ງໆ. 

  

ການພັດທະນາແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂັັ້ນຊມຸຊົນແມນ່ຫຍັງ  (CBID) ? 

 

ການພດັທະນາຊມຸຊນົ 

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຊຸມຊົນ 

ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

ລົບລ້າງ ສິີ່ງກີດຂວາງທີີ່ ແບ່ງແຍກ ຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ປ ດກັັ້ນຂະບວນການ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ 

ການພດັທະນາ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ໂດຍມີ 
ບັນດາຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມ

ຊົນເປັນຜູ້ລິເລີີ່ມ 
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CBID ຮັບຮູ້ວ່າ ການສ້າງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ເຂັັ້ມແຂງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການເຂົັ້າເຖິງບ ລິການທີີ່ມີ
ຄຸນນະພາບດີ ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນ ຕະຫ ອດເຖິງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມ ອງ ທີີ່ເເນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນຄົນ
ທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ທີີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມໝັັ້ນ
ໃຈໃນການເຂົັ້າຮ່ວມສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມ ອງໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມທີ.  

ເປ ື້າໝາຍຫລກັຂອງ CBID ແມ່ນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ເພີີ່ມພູນ ການປະກອບສ່ວນຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. CBID 

ພະຍາຍາມທີີ່ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາສາມາດ ສະແດງຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມທັງ

ເຂົັ້າໃຈເຖິງ ບັນຫາ ແລະ ບູລິມະສິດຂອງຊຸມຊົນ.  

ຄົນໃນຊຸມຊົນລວມທັງ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ ສາມາດກ ານົດ, ວາງ
ແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີີ່ເປັນຮູບປະທ າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາ 
ສາມາດເປັນເຈົັ້າການ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຂົາເອງໄດ້. ທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນ ບ ໍ່ວ່າ ຈະແມ່ນຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ທີີ່ ເປັນ ຜູ້ຍິງ ຫ   ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ເຖົັ້າ ຫ   ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນ ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂັັ້ນຕອນດັົ່ງກ່າວນີັ້ທັງ

ຫມົດ. 

 

ການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ CBID ແມ່ນມີກົກເຄົັ້າມາ

ຈາກ ວຽກງານ ການຟ ື້ນຝຫູນາ້ທີີ່ການຂັັ້ນຊມຸຊນົ ຫ   ເອີັ້ນວາ່ CBR. ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ສ ົີ່ງເສີມ 

ແລະ ສະຫນັບສະຫນຸນ ວຽກງານ CBR ແລະ ແຜນງານການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປ ິ່ນປ ວເບ ັ້ອງຕົັ້ນມາເປັນເວລາຫ າຍປີ ເຊິີ່ງທາງ
ອົງການໄດ້ລະບຸໃຫ້ CBR ແລະ ແຜນງານດັົ່ງກ່າວນີັ້ເປັນ ຍຸດທະສາດຫ ັກ
ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການຜ່ານການສະຫນອງການບ ລິການທາງດ້ານການຟ ື້ນຝູຫນ້າທີີ່ການ
ພາຍໃນຊຸມຊົນ.  

ຕ ໍ່ມາ, ໂດຍອີງໃສ່ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ

ພິການ (UNCRPD), ວຽກງານ CBR ໄດ້ມີການພັນຂະຫຍາຍ ແລະ 
ແບ່ງອອກເປັນ ຍຸດທະສາດຫລາຍຂະແໜ່ງ ແລະ ກາຍເປັນວຽກງານທີີ່ກ່ຽວ

ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ CBID ກັບ ການຟ ື້ນຟູຫນາ້ທີີ່ການຂັັ້ນຊມຸຊນົ CBR 

ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກັນແນວໃດ? 

 

CBR - ແມນ່ຍດຸທະສາດ
ຫ ກັໃນການພດັທະນາ ຄນຸ
ນະພາບຊວີດິຂອງຄນົທີີ່ມີ
ຄວາມພກິານ ຜາ່ນການ
ສະຫນອງການບ ລກິານທາງ
ດາ້ນ ການຟ ື້ນຝຫູນາ້ທີີ່ການ
ພາຍໃນຊມຸຊນົ 
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ພັນ ຫ າຍກວ່າການຟ ື້ນຝູຫນ້າທີີ່ການ ເຊິີ່ງແນໃສ່ການເພີີ່ມການເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການຢ່າງຮອບດ້ານ ໃນທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຊີວິດພວກເຂົາ.  

ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄ າວ່າ CBID ຫ   ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນຈຶີ່ງຖ ກສ້າງຂຶັ້ນມາ ເພ ີ່ອເປັນການຕອບ

ສະຫນອງຕ ໍ່ການພັນຂະຫຍາຍຂອງ ວຽກງານ CBR ເຊິີ່ງໄດ້ກວມເອົາ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການບ ໍ່ປະຖິັ້ມໃຜໄວ້ທາງຫ ັງ ໃນຂົງເຂດ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການດ າລົງຊີວິດ

, ສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນລະດັບຊຸມຊົນ. 

 

 

 

 
CBR CBID 

ຈດຸປະສງົ
ຫ ກັ 

ການເຂົັ້າເຖິງການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ແລະ 
ອຸປະກອນອ ານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການປ ິ່ນປ ວເບ ັ້ອງຕົັ້ນ
ໃນລະດັບຊຸມຊົນໃຫ້ແກ່ ຄົນທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ
ສຸຂະພາບ (ພິການມາແຕ່ກ າເນີດ, ພະຍາດ

ກະທັນຫັນ ແລະ ຊ າເຮ ັ້ອ, ການບາດເຈັບ ແລະ 
ການກະທົບ) ທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເຮັດໜ້າທີີ່ການ 

ການສົົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປ້ອງກັນ, 
ການກ ານົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການດ າເນີນ
ກິດຈະກ າຕັັ້ງແຕ່ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ຕະຫ ອດເຖິງ ຄວາມຕ ໍ່
ເນ ີ່ອງຂອງການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງບ ລິການ
ຢ່າງເທົົ່າທຽມ. 
 

ການເຮັດກິດຈະກ າສະຫນັບສະຫນຸນຮອບດ້ານ
ຂັັ້ນຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ໃນ
ທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຊີວິດພວກເຂົາ ໂດຍນ າໃຊ້
ວິທີການຫລາຍຂະແໜງ ເປັນວຽກງານທີີ່ກ່ຽວ
ພັນ ຫ າຍກວ່າການຟ ື້ນຝູຫນ້າທີີ່ການ ເຊິີ່ງແນໃສ່
ການເພີີ່ມການ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ສະຫນັບສະຫນຸນທາງດ້ານຈິດຕະສັງຄົມຂັັ້ນຊຸມ
ຊົນ  

ນ າພາໂດຍ  
ນ າພາໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ
ພາຍໃຕ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

ຮວບຮ່ວມເອົາ ຫ າກຫ າຍພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕະຫ ອດເຖິງ ກະຊວງຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ຂະແຫນງການ ດ້ານສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, 

ຊີວິດການເປັນຢູ່, ການບ ລິການດ້ານສັງຄົມ ແລະ 
ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ໃນອົງປະກອບດ້ານຕ່າງໆ. 
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ຕາຕະລາງທີ 1: CBID ກັບ CBR- ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 
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ລະດບັການເອາົລະບບົເປນັໃຈກາງ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ພະນັກງານລັດໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ, ຜູ້ສະໜອງບ ລິການ 
ແລະ ຜູ້ດ າເນີນການຂັັ້ນຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

 

ລະດບັການເອາົຄນົເປນັໃຈກາງ ແມ່ນຈະກ ານົດ ແລະ ແກ້ໄຂຜ່ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ, ສິີ່ງກີດຂວາງທີີ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການປະເຊີນຢູ່ ເພ ີ່ອບັນລຸຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດໜ້
າທີີ່ການຢ່າງເຕັມທີີ່, ການດ າລົງຊີວິດແບບອິດສະຫ ະ ແລະ ການມີຊິວິດການເປັນຢູ່ທີີ່ດີ 

 

• ສະມາຄມົທີີ່ບ ໍ່ຫວງັຜນົກ າໄລ (NPA) ແມ່ນປຽບສະເຫມ ອນຕົວກະຕຸ້ນສ າລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການ ປະສານ ເຊ ີ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ອົງກອນພາກລັດ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ສະ
ໜອງການບ ລິການ ແລະ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ລວມທັງ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການ
ຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໂດຍການໃຫ້ຊຸມຊົນທັງໝົດມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ ີ່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ 
ຮ່ວມມ ກັນເພ ີ່ອແກ້ໄຂສິີ່ງກີດຂວາງຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຈາກສະມາຄົມທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ແມ່ນຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີີ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂ
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານຈິດຕະສັງຄົມ, ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມທັງເນັັ້ນໃສ່ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມ
ຊົນ.  

 

ພາບລວມ: ໂຄງການທດົລອງ CBID ຂອງໂຄງການ USAID Okard ແມນ່ຫຍັງ?  

 

 

ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ CBID ແມ່ນວິທີການຕາມຫລັກຖານທີີ່
ມຸ່ງໝັັ້ນ ທີີ່ຈະພິສູດ ແລະ ວັດແທກໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປ່ຽນແປງຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ສາມາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້ໃນຂັັ້ນຊຸມຊົນ ເມ ີ່ອການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໄດ້

ຮັບການແກ້ໄຂໃນສອງລະດັບ ຄ : 

 “ລະດບັການເອາົລະບບົເປນັໃຈກາງ ແລະ ລະດບັການເອາົຄນົເປນັໃຈກາງ” 
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              ທມີງານ CBID ສອງທມີຖ ກສາ້ງຕັັ້ງຂຶັ້ນເພ ີ່ອທດົລອງໂຄງການ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ທີມງານ CBID ລວມທັງຫົວໜ້າທີມ CBID ໜຶີ່ງທ່ານ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ສີີ່ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ
ຈັດກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮັບໜຶີ່ງທ່ານເຊິີ່ງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ າປຶກສາທາງດ້ານວິຊາການຈາກທີມ
ງານວິຊາການຂອງໂຄງການ USAID Okard ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ CBID ຢາ່ງມີປະສິດທິພາບໃນໝູ່
ບ້ານເປ ື້າໝາຍຂອງແຕ່ລະເມ ອງ.  
 
ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແຕ່ລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບແທັບເລັດຄົນລະເຄ ີ່ອງ ເຊັົ່ນ: ເຄ ີ່ອງມ  CBID ຂອງພວກເຂົາ
ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍຊຸດເຄ ີ່ອງມ , ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ການປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານວິຊາການ
ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ.  
  

ສະມາຄົມຟ ື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນພິການ 
(QLA) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜຶີ່ງໂຄງການທົດລອງດ້ານ
ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນໃນ
ເມ ອງຄ າ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ສະມາຄົມເພ ີ່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜຶີ່ງ
ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນໃນເມ ອງໄຊພູທອງ 
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

ການບ ລິຫານ ຈັດການ, ຜູ້ຈັດການ ການດ າເນີນງານ ແລະ ຜູ້

ຈັດການ ການເງິນ  

ຫົວໜ້າທີມ CBID 

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ
ດ້ານອ ີ່ນໆ (ຜູ້ເກັບກ າຂ ໍ້

ມູນ ການເງິນ ບ ລິຫານ)  

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ  

CBID 4 – 5 ຄົນ 

ພະນັກງານຈດັກດິຈະກ າ
ສ້າງລາຍຮັບ 1 ຄົນ 
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ກ່ອນທີີ່ໂຄງການທົດລອງ CBID ຈະເລີີ່ມຂຶັ້ນ ຈະມີການປະຕິບັດ ການປະເມີນຂັັ້ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນເຊິີ່ງຈະດ າເນີນການໂດຍ
ທີມງານວິໄຈພາຍນອກໂດຍການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານລາວ
, ໂຄງການ USAID Okard ແລະ ທີມງານ CBID ເຂົັ້າໃຈສະພາບການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ.  

ການປະເມີນຂັັ້ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນຈະວັດແທກ ລະດັບຄວາມສາມາດການເຮັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່
ມີຄວາມພິການໃນເມ ອງເປ ື້າໝາຍ, ແມ່ນຫຍັງຄ  ສິີ່ງກີດຂວາງທີີ່ຈ າກັດການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມທີ ແລະ ຈ າກັດ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄ  ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຫລັກປະຕິບັດຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນຕ ໍ່ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ.  

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກ າໂຄງການທົດລອງ CBID ທີີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການ USAID Okard (ທ້າຍປີ 

2022), ການປະເມີນທ້າຍໂຄງການຈະດ າເນີນໂດຍທີມວິໄຈເກົົ່າ ເພ ີ່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງຄວາມສາມາດໃນ
ການເຮັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຫລັກ
ປະຕິບັດຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ ປຽບທຽບກັບຂ ໍ້ມູນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ. 
 

 

 

 

 

 

 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ CBID ຈະທົດສອບ, ໃນຂັັ້ນຊຸມຊົນ, ບາງກິດຈະກ າທີີ່ຖ ກພັດທະນາຢູ່ໃນກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມພິການຂອງລາວ, ບັນດານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມພິການ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ກິດຈະກ າແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ (2018-2025). ຂ ໍ້ມູນທີີ່ເກັບກ າໄດຈ້ະສ້າງເປັນຫລັກຖານ
ຂອງການປ່ຽນແປງທີີ່ເປັນຮູບປະທ າ ແລະ ການປະກອບຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ ທີີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບຍຸດທະສາດ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຂອງລັດຖະບານລາວ.  
  

ພວກເຮາົຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວ່າ ຊມຸຊນົໃຫຄົ້ນທີີ່ມຄີວາມພກິານໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫລາຍຂຶັ້ນ? 
 

ໂຄງການທດົລອງ CBID ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບລະບບົ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານແນວໃດ? 
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ໂຄງການທົດລອງ CBID ປະກອບມີ 
2 ອົງປະກອບຫ ັກຄ  

 

 

1. ການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດແມນ່ຫຍງັ? 
 

 

 

 

 

 

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈະປະເມນີ ແລະ ວິເຄາະ ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈ າເປັນ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ວາງແຜນ ດ າເນີນ ກິດຈະກ າຫລັກ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫລົົ່ານີັ້; ສະໜອງ (ຫລ  ນ າສົົ່ງ

ພວກເຂົາໄປຍັງ) ການບ ລິການ ແລະ ຕດິຕາມເບິີ່ງຜນົຕາມມາຂອງພວກເຂາົ ກ່ຽວກັບການດ າລົງຊີວິດແບບອິດສະຫ ະ
, ການເຮັດໜ້າທີີ່ການ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີີ່ດີໂດຍລວມ. ຜ່ານລະບົບການສົົ່ງຕ ໍ່, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈະຍັງສະແຫວ່ງຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມການສະໜອງບ ລິການທີີ່ພຽງພ ໃນນາມຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.  

 

▪ ຍດຸທະສາດຂອງການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ: 

 

ການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມທີ ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ມັກເປັນເງ ີ່ອນໄຂເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ສ າລັບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມທາງສັງຄົມ. ສະນັັ້ນ, ເປ ື້າໝາຍຫ ັກຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມສາມາດ
ໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມທີ ແລະ ການສ້າງຄວາມເປັນຢູ່ທີີ່ດີຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ ການເປີດທາງໃຫ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາສາມາດສະ
ແຫວ່ງຫາ ທາງອອກດ້ວຍຕົວເອງເພ ີ່ອກ າຈັດສິີ່ງກີດຂວາງຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງການກັບມາດ າລົງຊີວິດ. 
ການນ າສົົ່ງ ແລະ ການເຊ ີ່ອມໂຍງ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຄຸ້ມ
ຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, CBID ຈຶີ່ງນ າໃຊ້ຍຸດທະສາດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

 

 

 

 

ອງົປະກອບຫລັກຂອງໂຄງການທົດລອງ CBID 

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດຮ້ບັຜົນປະໂຫຍດ

ການສົົ່ງເສມີ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກັບຊມຸຊນົ

1 

 

2 

 

ໃນບ ລິບົດຂອງໂຄງການທົດລອງ CBID, ການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຖ ກກ ານົດເປັນຂັັ້ນຕອນທີີ່ເອົາຄົນ 
ແລະ ຄອບຄົວເປັນໃຈກາງເພ ີ່ອເນັັ້ນໃສ່ ການປັບປຸງ ແລະ ຮັກສາການດ າລົງຊີວິດແບບອິດສະຫ ະ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີີ່ການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວ. 
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1. ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫບ້ກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ຈດັການກບັສິີ່ງທາ້
ທາ້ຍຕາ່ງໆ 

2. ສົົ່ງເສມີຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົເພ ີ່ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດເຂົັ້າຮວ່ມ ແລະ ປະສານສມົທບົ
ກບັ ຊມຸຊນົ ບນົພ ັ້ນຖານການເຄາົລບົເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຄນຸຄາ່ຂອງແຕລ່ະຄນົ.  

3. ເຊ ີ່ອມໂຍງຄນົກບັລະບບົທີີ່ສະໜອງຊບັພະຍາກອນ, ການບ ລກິານ ແລະ ໂອກາດໃຫກ້ບັພວກເຂາົ 
 

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະສະໜັບສະໜູນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເພ ີ່ອປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພັດທະນາແຜນກິດຈະກ າທີີ່ເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ. ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ເປ ື້າຫມາຍຈຸດປະສົງຈະໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶັ້ນ ແລະ 
ກິດຈະກ າຫລັກຈະຖ ກຄັດເລ ອກເອົາ ເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນ ສະເພາະເຈາະຈົງໃນດ້ານສຸຂະພາບ (ການຊ່ວຍເຫລ ອ
ດ້ານຈິດຕະສັງຄົມ, ສຸຂະພາບຈິດ, ອຸປະກອນອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ແລະ ດ້ານການແພດ), 
ການບ ລິການດ້ານສັງຄົມ, ອະຊີວະ, ການສຶກສາ ແລະ ການບ ລິການດ້ານເສດຖະກິດ.  
 

ໃນໄລຍະການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານເປັນປະຈ າ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ຫົວໜ້າທີມຈະຕິດຕາມຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ເພ ີ່ອສະໜອງການບ ລິການໂດຍກົງ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງພວກເຂົາກັບຜູ້ສະໜ
ອງບ ລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າ. ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ຜູ້
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແມ່ນມີຈຸດເລີີ່ມຕົັ້ນ ແລະ ມີຈຸດສິັ້ນສຸດລົງ ເຊິີ່ງເລ ີ່ອງນີັ້ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງໃຫ້ກັບຄອບຄົວໃນຕອນເລີີ່ມຕົັ້ນຂອງກິດຈະກ າຫລັກ. ວຽກງານຂອງຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະມີ
ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍຫົວໜ້າທີມ CBID.  
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▪ ເຈດັຂັັ້ນຕອນຂອງການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດມຫີຍງັແດ?່  

 

ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ CBID ລວມມີເຈັດຂັັ້ນຕອນດັົ່ງນີັ້:  
• ຂັັ້ນຕອນ 1: ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຫນ້າທີີ່ການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ 
• ຂັັ້ນຕອນ 2: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຫນ້າທີີ່ການຂອງບຸກຄົນ ໂດຍການນ າໃຊ້ ເຄ ີ່ອງມ ປະເມີນ

ຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 
• ຂັັ້ນຕອນ 3: ການຈັດປະເພດ ແລະ ລ າດັບບຸລິມະສິດ ຂອງຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈ າເປັນ (ໂດຍວິທີການເອົາ

ຄອບຄົວເປັນສູນກາງ) 
• ຂັັ້ນຕອນ 4: ສ້າງແຜນກິດຈະກ າ ເພ ີ່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ 

• ຂັັ້ນຕອນ 5: ກິດຈະກ າຫ ັກ 
• ຂັັ້ນຕອນ 6: ການຕິດຕາມແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 
• ຂັັ້ນຕອນ 7: ການສ າພາດ ແລະ ການປະເມີນເພ ີ່ອກຽມແຜນຢຸດການຊ່ວຍເຫລ ອ 
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ຕາຕະລາງທີ 2 ສະໜອງພາບລວມໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ; ແມ່ນຫຍັງຄ  ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄ າອະທິບາຍສັັ້ນໆ ວ່າແມ່ນ
ຫຍັງຈະເກີດຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ 
 

ຂັັ້ນຕອນບ ລຫິານຄຸມ້
ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດ 

ແມນ່ຫຍງັ ຄ ຈດຸປະສງົຂອງຂັັ້ນ
ຕອນນີັ້?  

ແມນ່ຫຍງັຈະເກດີຂຶັ້ນໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້? 

ຂັັ້ນຕອນ 1  
ການຄດັກອງຄນົທີີ່ມີ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງ
ດາ້ນຫນາ້ທີີ່ການ ແລະ 
ຄອບຄວົຂອງເຂາົພວກ 
 

ເພ ີ່ອເປັນການຄັດກອງລາຍຊ ີ່ທີີ່
ເປັນບູລິມະສິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຫນ້າທີີ່ການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາທີີ່
ຕ້ອງການເຂົັ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
 

 

ນີັ້ເອີັ້ນວ່າ ການຄດັກອງຊມຸຊນົ 
 

ໃນຂັັ້ນທ ີ1, ທີມງານ CBID ຈະຄັດກອງເອົາປະຊາກອນ
ຈາກແຕ່ລະໝູ່ບ້ານເພ ີ່ອຄັດກອງເອົາຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຫນ້າທີີ່ການ ແລະ ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນເພ ີ່ອ
ສ້າງລາຍຊ ີ່ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເພ ີ່ອໃຫ້
ເປັນບຸລິມະສິດສ າລັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຄົນທີີ່
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຫນ້າທີີ່ການ ໃນອະນາຄົດ 
(ຂັັ້ນຕອນ 2). 

 

 

 

 

ຂັັ້ນຕອນ 2 

 

ການປະເມນີຄວາມ
ຕອ້ງການ ແລະ ຫນາ້ທີີ່
ການຂອງບກຸຄນົ ໂດຍ
ການນ າໃຊ ້ເຄ ີ່ອງມ ປະ
ເມນີຄວາມຕອ້ງການ
ລາຍບກຸຄນົ 
 

 

ເພ ີ່ອ ໃຫເ້ຂົັ້າໃຈສະພາບ ແລະ 
ລະບຄຸວາມຕອ້ງການຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຫນ້າທີີ່
ການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ
ແບບສະເພາະເຈາະຈົງ. 
 
ນີັ້ເອີັ້ນວ່າ ການປະເມນີຄວາມ
ຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ ແລະ ຈະ
ສ າເລັດສົມບູນໂດຍນ າໃຊ້ ເຄ ີ່ອງມ 
ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍ
ບກຸຄນົ 

 

ໃນຂັັ້ນຕອນທ ີ2, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ນ າ
ໃຊ້ລາຍຊ ີ່ຂອງຄົນທີີ່ເກັບກ າໃນຂັັ້ນຕອນທີ 1 ແລະ ຄັດ
ເລ ອກເອົາປະມານ 20 ຄົນ (ຕ ໍ່ທີມງານ CBID ໜຶີ່ງຄົນ) 
ເພ ີ່ອລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ ແລະ ດ າເນີນການສ າພາດແບບ
ຮອບດ້ານ ໂດຍນ າໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ.  
 

ເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນນ າໃຊ້
ຄ າຖາມກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ການເຮັດໜ້າທີີ່
ການ ແລະ ອຸປະກອນອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ສຸຂະພາບ
ຈິດ, ການເບິີ່ງແຍງ, ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການນ າໃຊ້
ບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີີ່ດີ ເພ ີ່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. 
 

ການສ າພາດຈະດ າເນີນຢູ່ 2-3  ເທ ີ່ີ່ອໃນການລົງ
ຢ້ຽມຢາມເຮ ອນ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສ າພາດ, 
ເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຈະສ້າງ
ຜົນແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສະແດງ- ທຸງແດງເປັນບູລິ
ມະສິດ ທີີ່ບົົ່ງບອກຄວາມຕ້ອງການຫລັກ ແລະ ຢັື້ງຢ ນວ່າ
ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວແມ່ນ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
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ຂັັ້ນຕອນທ ີ3. 

ການຈດັປະເພດ ແລະ 
ລ າດບັບລຸມິະສດິ ຂອງ
ຄວາມຕອ້ງການທີີ່ຈ າ
ເປນັ (ໂດຍວທິກີານເອາົ
ຄອບຄວົເປນັສນູກາງ) 
 

 

ເພ ີ່ອ ວເິຄາະຜນົຂອງການປະເມນີ
ຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ (ຂັັ້ນ
ຕອນ 2) ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ
ທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສຸດ 
 

 

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ພົບປະກັບຫົວໜ້າທີມ 
CBID ແລະ ປຶກສາຫາລ ຜົນຂອງເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ເພ ີ່ອຂຽນຮ່າງແຜນປະຕິບັດ
ງານສ າລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ.  
 
ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ລົງຢ້ຽມຢາມຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເພ ີ່ອປຶກສາ
ຫາລ ຮ່າງແຜນກິດຈະກ າ ແລະ ຖາມຄ າຖາມເພີີ່ມເຕີມ 
ໂດຍນ າໃຊ້  ‘ແຜນລາຍການ ກະກຽມກອ່ນປະຕິບັດກດິກດິ
ຈະກ າ’ ເພ ີ່ອ ກ ານົດບູລິມະສິດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ໃຫ້
ບັນລຸມະຕິກ່ຽວກັບກິດຈະກ າຫລັກສະເພາະເຈາະຈົງເພ ີ່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ຜົນຂອງ
ການປຶກສາຫາລ ຈະນ າໃຊ້ ເພ ີ່ອສະຫລຸບແຜນກິດຈະກ າ
ຄອບຄົວຢູ່ ໃນຂັັ້ນຕອນທີ 4.  
 

 

ຂັັ້ນຕອນທ ີ4 

 

ສາ້ງແຜນກດິຈະກ າ ເພ ີ່ອ
ຕອບສະຫນອງຄວາມ
ຕອ້ງການ 

 

ເພ ີ່ອພັດທະນາ ແຜນກດິຈະກ າ 
ກັບເປ ື້າໝາຍ,ຈຸດປະສົງ ແລະ 
ກິດຈະກ າໂດຍນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຈາກ
ຜົນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ຂັັ້ນ
ຕອນ 2) ແລະ ກ ານົດບູລິມະສິດ
ໂດຍຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ (ຂັັ້ນຕອນ 
3) 

 

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນທີີ່ເກັບກ າ 
ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນຂັັ້ນຕອນທີ 3 ເພ ີ່ອສະຫລຸບແຜນກິດ
ຈະກ າກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາ.  
 

ການປຶກສາຫາລ  ລວມທັງການໄດ້ຮັບມະຕິກ່ຽວກັບ 
ຈຸດປະສົງ, ກິດຈະກ າຫລັກ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ໜ້າທີີ່
ຮັບຜິດຊອບຂອງຄອບຄົວ. ອີງໃສ່ຄວາມສັບຊ້ອນຂອງຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຂັັ້ນຕອນທີ 3 ແລະ 4 ອາດມີ
ການລວມກັນຢູ່ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານຄັັ້ງດຽວ ຫລ  
ດ າເນີນການສ າພາດແຍກກັນ 2 ຄັັ້ງ.  
 

ແຜນກິດຈະກ າແມ່ນ ມີຢູ່ໃນຮູບແບບດິຈິຕອນໂດຍນ າ
ໃຊ້ ແທັບເລັດ ແລະ ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບຖານຂ ໍ້ມູນຂອງໂຄງການ 
USAID Okard ແລະ ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID 

ຈະສະໜອງເອກະສານ ໃນຮູບແບບເຈ້ຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.  
 

ຂັັ້ນຕອນທ ີ5.  
ກດິຈະກ າຫລກັ 

 

ເພ ີ່ອ ຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າ
ຫລກັ ທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນ
ກິດຈະກ າເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ 
ແລະ ເປ ື້າໝາຍ 

ໂດຍທົົ່ວໄປ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ 
ພະນັກງານ IGA ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການສອງຄັັ້ງຕ ໍ່ເດ ອນ:  
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 • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການປຶກສາໂດຍກົງ
ແກ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາອີງໃສ່ກິດຈະກ າຫລັກໃນແຜນກິດຈະກ າ (ນີັ້

ອາດລວມທັງ AGM, ATEC, ອຸປະກອນອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກ, ດູແລການຝຶກແອບດ້ານການຟ ື້ນຟູ

ໜ້າທີີ່ການຢູທ່ີີ່ບ້ານ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານ

ສຸຂະພາບ, ການໃຫ້ຄ າປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ 

ອ ີ່ນໆ) 
• ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການປຶກສາໂດຍກົງ

ແກ່ຜູ້ດູແລອີງໃສ່ກິດຈະກ າຫລັກໃນແຜນປະຕິບັດ
ງານ (ນີັ້ອາດລວມທັງ ສຸຂະພາບ, ການໃຫ້ຄ າປຶກສາ

ຫາລ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ,  
ແລະ ທັກສະການດູແລ )  

• ນ າໃຊ້ລາຍຊ ີ່ການນ າສົົ່ງ ເພ ີ່ອນ າສົົ່ງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຜູ້ດູແລໄປຍັງສະຖານບ ລິການເມ ີ່ອເຫັນ
ວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ (ສຸຂະພາບ, ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່

ການ, ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ 

ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ (MHPSS), ການສຶກສາ, 

ອາຊີວະສຶກສາ (TVET), ທັກສະສ າລັບການຈ້າງ

ງານ (SFE), ແລະ ອ ີ່ນໆ) 
• ປຸກລະດົມການສະໜູນສະໜູນແບບເພ ີ່ອນຊ່ວຍ

ເພ ີ່ອນ, ກຸ່ມຄົນຕົວແບບດ້ານຄວາມເປັນພິການເມ ີ່ອ
ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ 

• ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ສະໜອງບ ລິການເພ ີ່ອສະໜອງ
ບ ລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນເວລາ.  

• ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນຄົນ
ທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.  

ຂັັ້ນຕອນທ ີ6. 

ການຕດິຕາມແບບຕ ໍ່
ເນ ີ່ອງ 
 

 

ເພ ີ່ອໃຫ້ຄ າປຶກສາກັບຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ 
ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີຄວາມຄ ບ 
ໜ້າເພ ີ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ ື້າ
ໝາຍ 

 

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງມີບົດບາດທີີ່
ຫ້າວຫັນໃນການໃຫ້ຄ າປຶກໃຫ້ກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ
ຢູ່ສະເຫມີ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເປັນປະຈ າເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກ າແມ່ນມີ
ປະສິດທິພາບ.  
 

ລະຫວ່າງທີີ່ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ກວດເບິີ່ງຄວາມຄ ບໜ້າຂອງກິດຈະກ າຫລັກໂດຍ
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ນ າໃຊ້ ລາຍການ ການກວດສອບ ກິດຈະກ າຍ່ອຍຈາກ
ແຜນປະຕິບັດງານຄອບຄົວ. 
 

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕິດຕາມການນ າສົົ່ງໄປ
ຍັງການບ ລິການ ແລະ ອົງການເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີການ
ສະໜັບສະໜູນທີີ່ມີປະສິດທິພາບ.  
 

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕິດຕາມຜົນຂອງການ
ນ າສົົ່ງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ກິດຈະກ າຫລັກທີີ່ແນະນ າໂດຍ
ຜູ້ສະໜອງບ ລິການໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.  
 

 

ຂັັ້ນຕອນທ ີ7. 

ການສ າພາດ ແລະ ການ
ປະເມນີເພ ີ່ອກຽມແຜນ
ຢດຸການຊວ່ຍເຫລ ອ 
 

ເພ ີ່ອປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າໂດຍ
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໂດຍ ການ
ສ າພາດກອ່ນ ແລະ ປະເມນີເພ ີ່ອ
ກຽມແຜນຢດຸການຊວ່ຍເຫລ ອ 

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະດ າເນີນການປະເມີນ
ຫລັງກິດຈະກ າ ໂດຍນ າໃຊ້ ເຄ ີ່ອງມ ປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ເພ ີ່ອນ າມາປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍຫລັງກິດຈະກ າຫລັກ. 
ຂັັ້ນຕອນນີັ້ຈະສ າເລັດຕາມກອບເວລາທີີ່ກ ານົດ (18 

ເດ ອນສ າລັບ AGM ແລະ ສູງສຸດ 6 ເດ ອນສ າລັບ

ກິດຈະກ າຫລັກອ ີ່ນໆທັງໝົດ).   
 

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວໂມດູນທີີ່ມາຈາກ ເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ CBID ເຊິີ່ງຈະມີການ
ປະຕິບັດຊ ໍ້າ ແລະ ນ າເອົາຄ າຕອບທີີ່ໄດ້ຮັບ ໄປປຽບທຽບ 
ກັບຜົນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນເລີີ່ມຕົັ້ນ (ຂັັ້ນຕອນ 2) ເພ ີ່ອ
ວັດແທກການປ່ຽນແປງ. 
 

ອີງຕາມຜົນສ າເລັດຂອງຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນຈາກແຜນ
ກິດຈະກ າ ແລະ ຜົນຈາກເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນທີສອງ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຈະນ າໃຊ້ລາຍການກວດກາເພ ີ່ອແຜນການປະເມີນ
ເພ ີ່ອກຽມຢຸດການຊ່ວຍເຫລ ອ ແລະ ຮີບໂຮມຂ ໍ້ມູນທີີ່
ຕ້ອງການສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເພ ີ່ອຮັກສາຄວາມກ້າວ
ໜ້າຕ ໍ່ໄປ.  

 

ຕາຕະລາງ 2: ພາບລວມຂອງຂັັ້ນຕອນການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
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ກດິຈະກ າປະເພດໃດທີີ່ຈະໜອງໃຫໃ້ນຂັັ້ນຕອນທ ີ5 ຂອງການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ? 

 

ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງພັດທະນາ ແຜນກດິຈະກ າ ກັບເປ ື້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກ າ
ຫລັກໂດຍນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຈາກ ຜົນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ຂັັ້ນຕອນ 2) ແລະ ບູລິມະ
ສິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ( ຂັັ້ນຕອນ 3).  ພາຍຫລັງທີີ່ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ 
ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ເຫັນດີເລ ີ່ອງບູລິມະສິດ 2-3 ຂ ໍ້ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ (ລະຫວ່າງຂັັ້ນຕອນທີ  3 

ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ), ເປ ື້າໝາຍຂອງກິດຈະກ າຫລັກແຕ່ລະຄັັ້ງຈະຖ ກກ ານົດ.  

ໂຄງການທົດລອງ CBID ຈະສະໜອງກິດຈະກ າຫລັກໃນ 7 ຂົງເຂດທີີ່ີ່ແຕກຕ່າງກັນ:  

ຂງົເຂດກດິຈະກ າຫລກັ ປະເພດຂອງກດິຈະກ າຫລກັ 

 

ການສກຶສາ 
• ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວ 

• ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສົົ່ງເສີມການບ ລິການດ້ານການສຶກສາ (ສຶກສາ

ເມ ອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂົັັ້ນບ້ານ-ຄພສບ) 
• ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ 

• ການນ າສົົ່ງໄປຍັງການບ ລິການອ ີ່ນທີີ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ 

ສຂຸະພາບ • ການນ າສົົ່ງໄປຍັງສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍເມ ອງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ສະຖານ
ບ ລິການສະເພາະທາງ (ໃນລະດັບສູນກາງ) ສ າລັບການປ ິ່ນປ ວດ້ານການ
ແພດ 

• ການປ ິ່ນປ ວດ້ານການແພດ ກ່ຽວກັບ ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ (ເຫດການສຸກ
ເສີນ ແລະ ການປ ິ່ນປ ວທີີ່ພວມດ າເນີນຢູ່) 
 

ການເຮດັໜາ້ທີີ່ການ ແລະ 
ອປຸະກອນອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ 

• ສະໜອງອຸປະກອນອ ານວຍຄວາມສະດວກສ າລັບການເຄ ີ່ອນໄຫວ, ການ
ເບິີ່ງແຍງຕົນເອງ, ກິດຈະກ າໃນຊີວິດປະຈ າວັນ, ການເບິີ່ງເຫັນ, ການໄດ້
ຍິນ ແລະ ການສ ີ່ສານ 

• ດັດແປງການເຂົັ້າເຖິງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນບ້ານ 

• ຕິດຕາມການຝຶກແອບດ້ານການຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ທີີ່ບ້ານຕາມຄ າສັົ່ງ
ຂອງພະນັກງານແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

• ນ າສົົ່ງຄົນເຈັບໄປຍັງສະຖານບ ລິການສະເພາະທາງ 
ການຊວ່ຍເຫລ ອດາ້ນ
ສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ຈດິຕະ
ສງັຄມົ 
(MHPSS) 

 

• ການນ າສົົ່ງຄົນ ແລະ ການປ ິ່ນປ ວດ້ານ MHPSS ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ສະເພາະທາງ ແລະ ທ່ານໝໍ ແລະ ແພດຈາກໂຮງໝໍແຂວງ 

• ການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ
ຈາກຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID 

• ການຊ່ວຍເຫລ ອການນ າສົົ່ງຈາກການໃຫ້ຄ າປຶກສາແບບເພ ີ່ອນຊ່ວຍ
ເພ ີ່ອນ 

• ການນ າສົົ່ງໄປຍັງ ກຸ່ມເພ ີ່ອນຊ່ວຍເພ ີ່ອນ ຫລ  ສະໂມສອນສັງຄົມ 
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ຜູດ້ແູລ • ການນ າສົົ່ງໄປຍັງ ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍເມ ອງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ 
ສະຖານບ ລິການສະເພາະທາງ 

• ການນ າສົົ່ງຄົນ ແລະ ການປ ິ່ນປ ວດ້ານ MHPSS ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ສະເພາະທາງ ແລະ ທ່ານໝໍ ແລະ ແພດຈາກໂຮງໝໍແຂວງ 

• ການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນ
ຈາກຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID 

• ການຊ່ວຍເຫລ ອການນ າສົົ່ງຈາກການໃຫ້ຄ າປຶກສາແບບເພ ີ່ອນຊ່ວຍ
ເພ ີ່ອນ 

• ການນ າສົົ່ງໄປຍັງ ກຸ່ມເພ ີ່ອນຊ່ວຍເພ ີ່ອນ ຫລ  ສະໂມສອນສັງຄົມ 

ການເຂົັ້າເຖງິການປ ິ່ນປ ວ • ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ 

• ວາງແຜນທາງເລ ອກດ້ານການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ວິທີເຂົັ້າເຖິງການປ ິ່ນປ ວ 
• ຂັບເຄ ີ່ອນຜູ້ສະໜອງດ້ານສຸຂະພາບທ້ອງຖິີ່ນເພ ີ່ອສະໜອງການບ ລິການ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມດາ້ນ
ເສດຖະກດິ  

ການເຂົັ້າເຖງິການພດັທະນາດາ້ນເສດຖະກດິ:  
• AGM (ທິດສະດີການຫລຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ)- 18 ເດ ອນ 

(ການລ້ຽງສັດ, ກະສິກ າ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) 

• ATEC (ການໃຫ້ທຶນ ແລະ ນ າພາເພ ີ່ອເປັນຜູ້ປະກອບການ)- 6 ເດ ອນ 

• SFE (ທັກສະສ າລັບການຈ້າງງານ) 

o ການຝຶກອົບຮົມຄວາມພ້ອມດ້ານການເຮັດວຽກ 

o ການນ າສົົ່ງໄປຍັງ ສະຖານບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ 

o ການເຂົັ້າເຖິງໂອກາດການຝຶກງານ 
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2. ການສົົ່ງເສມີ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊຸມຊົນແມ່ນຫຍັງ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ສາມາດບັນລຸການເຮັດໜ້າທີີ່ການໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ (ຈາກການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ) ອຸປະສັກ ຫ   ສິີ່ງກີດຂວາງອ ີ່ນໆ ສ່ວນຫ າຍ ຍັງຈ າກັດປະສິດທິພາບຂອງ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເປັນ
ຢູ່ທີີ່ດີຂອງພວກເຂົາຢູ່ - ກ ໍ່ຄ ແນວຄວາມຄິດດ້ານຊຸມຊົນ ແລະ ສະຖາບັນ, ຄວາມເຊ ີ່ອ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບ 
ແລະ ພຶດຕິກ າທີີ່ນ າໄປສູ່ການປະນາມ ແລະ ການແບ່ງແຍກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. 
 

ເພ ີ່ອໃຫບ້ນັລກຸານມສີວ່ນຮວ່ມທາງສງັຄມົ ຄ ກບັຄນົອ ີ່ນ, ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານຕອ້ງດ າລງົຢູໃ່ນ ສະພາບແວດລອ້ມທີີ່
ເອ ັ້ອອ ານວຍ ແລະ ເປດີກວາ້ງ. ສ າລບັຜູອ້ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປນັຕອ້ງມບີດົບາດທີີ່ຫາ້ວຫນັ ແລະ ຕ ໍ່
ເນ ີ່ອງໃນການສົົ່ງເສມີ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸຊນົ ເພ ີ່ອແກໄ້ຂ ແລະ ປບັປ່ີ່ຽນຄວາມເຊ ີ່ອ, ທດັສະນະຄະຕ ິ
ແລະ ຫລກັປະຕບິດັຂອງຜູດ້ າເນນີການຊມຸຊນົ.  
 

ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຈຸລະພາກ ແມ່ນຖ ກກ ານົດເປັນ ຫລກັປະຕບິດັຂອງການ
ປະສານສມົທບົ ແລະ ການໂນມ້ນາ້ວໃຫພ້າກສວ່ນທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ເພ ີ່ອຜນົ
ປະໂຫຍດທງັໝດົຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເປ ື້າໝາຍ CBID ແລະ ເພ ີ່ອບນັລ ຸເປ ື້າໝາຍໂຄງການທດົລອງ CBID.  
 

 

 

ເມ ີ່ອພິຈາລະນາເຖິງຍຸດທະສາດທີສາມຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ - ເພ ີ່ອເຊ ີ່ອມໂຍງຄົນກັບລະບົບໃຫ້ປະສົບ
ຜົນສ າເລັດ ໃນ ການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ, ການບ ລິການ 
ແລະ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ, ທີມງານ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງ
ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ພວກເຂົາ
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດເ້ຊ ີ່ອມໂຍງນ າ, ພັດທະນາຄວາມສ າພັນດ້ານ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ພົວພັນກັບພວກເຂົາ
ເປັນປະຈ າເພ ີ່ອໂນ້ມນ້າວ ແລະ ປະຕິບັດເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸການ
ປ່ຽນແປງໃນດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ.  

ການສົົ່ງເສມີ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸຊນົ ແມ່ນຂະບວນການຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເພ ີ່ອກ ານົດບູລິມະສິດ, ຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ມີປະສິດທິພາບເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນ ການແກ້
ໄຂບັນຫາທີີ່ກະທົບຕ ໍ່ ການເປັນຢູ່ທີີ່ດີຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ.  
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ແມນ່ໃຜຄ  ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນ CBID?  

 

• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
• ຜູ້ເບິີ່ງແຍງພາຍໃນບ້ານ 
• ຄົນໃນຊຸມຊົນ 
• ກຸ່ມຄົນຕົວແບບດ້ານຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນ 

• ຄະນະບ້ານ 

• ຕົວແທນບ້ານ  (ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຊາວຫນຸ່ມ, 

ແນວໂຮມ, ຄະນະສູນກາງບ້ານ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ, ກອງຫລອນບ້ານ ແລະ ຄູບາຈາກວັດ) 

• ສະຖານບ ລິການປ ິ່ນປ ວ (ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມ ອງ, ກົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່
ການ, ຫ້ອງການຟ ື້ນຝູຫນ້າທີີ່ການຂັັ້ນແຂວງ, ສຸກສາລາ) ແລະ ຜູ້ສະໜອງບ ລິການ ( ທ່ານໝໍ, ແພດ, 
ພະນັກງານຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກບ້ານ)  

• ສະຖານສຶກສາ (ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຫ້ອງການສຶກສາເມ ອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ) ແລະ ພະນັກງານ (ອ ານວຍການ ແລະ ຄູອາຈານທີີ່ໂຮງຮຽນ, 

ອາຈານທີີ່ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ) 

• ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພ ີ່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ, 
ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ເມ ອງ)  

• ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
• ສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ແລະ ອົງການສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດທີີ່ເຮັດວຽກໃນແຂວງ ແລະ ເມ ອງເປ ື້າໝາຍ 
• ສະມາຄົມຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຫ່ງຊາດລາວ (LDPA) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ຕະຫ ອດ

ເຖິງ ອົງການທີີ່ເຮັດວຽກເພ ີ່ອຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການອ ີ່ນໆ 
• ທຸລະກິດທ້ອງຖິີ່ນ 

 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ CBID ໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ ແມ່ນຂຶັ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກິດຈະກ າຫລັກຂອງ CBID.  ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ແນວ
ຄວາມຄິດ, ວາລະ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາສາມາດ ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ໂຄງການທົດລອງ CBID, ສາມາດ
ກ ານົດຮູບແບບຄວາມສ າເລັດໃຫ້ມີໜ້າຕາແບບໃດ ແລະ ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜົນລັບທີີ່ເປັນໄປໄດ້. 

 
 ດັົ່ງນັັ້ນ, ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ
ພາກສວ່ນທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງແມນ່ຂ ໍ້ກ ານດົ
ທີີ່ສ າຄນັສ າລບັໂຄງການທດົລອງ 
CBID.  
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ກດິຈະກ າການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸຊນົ ແລະ ປູກຈດິສ ານກຶຊມຸຊນົສ າລບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົທີີ່ມຄີວາມ
ພກິານ 
  

 

ຄຽງຄູ່ກັນກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະເຮັດຫນ້າທີີ່ ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບຜູ້ດ າເນີນການຂັັ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຕ ໍ່ວຽກງານ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ກິດຈະກ າການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ຈະໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບທຸກຂັັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.  
 

ກິດຈະກ າຈະໃຊ້ເຕັກນິກຂອງການສ ີ່ສານດ້ານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ ແລະ ສັງຄົມ (SBCC) ແລະ ດ້ວຍການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກຜູ້ປະສານງານ SBCC ຂອງໂຄງການ USAID Okard , ທີມງານ CBID ຈະສາມາດປູກຈິດສ ານຶກກ່ຽວ
ກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ, ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບ, ເພີີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມທ້າ
ທາຍປະຈ າວັນທີີ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການປະເຊີນຢູ່, ເພີີ່ມການກະຕຸ້ນສ າລັບການປະຕິບັດທີີ່ເປັນຮູບປະທ າ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ.  
 

ກິດຈະກ າຈະລວມມີ:  
 

 

• ສ້າງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆ ລວມທັງ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

• ສະໜັບສະໜູນການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນເພ ີ່ອລະບຸຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ) 
ທີີ່ດ າລົງຊີວິດຢູໃ່ນຊຸມຊົນ 

• ສ້າງພ ັ້ນທີີ່ປອດໄພໃຫ້ກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ເພ ີ່ອແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ 
ສະແດງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາກັບຊຸມຊົນ 

• ກະຕຸ້ນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ ແລະ ສັງຄົມໂດຍການປູກຈິດສ ານຶກ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ການກະຕຸ້ນກ່ຽວກັບ
ຫລັກປະຕິບັດທີີ່ເໝາະສົມ 

• ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການທ້ອງຖິີ່ນໃນການເຮັດວຽກກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເພ ີ່ອກ ານົດວິທີ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ້າງໂອກາດສ າລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນຜ່ານການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຫລັກປະຕິບັດ.  
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ໄລຍະການຝຶກຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ນີັ້, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະກະຕຸ້ນຜ່ານກິດຈະກ າທີີ່:  
 

• ສົົ່ງເສີມຫລັກປະຕິບັດທີີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ການຍົກຍ້ອງ ແລະ ການ
ໃຫ້ຄຸນຄ່າຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ 

• ກະຕຸ້ນຊຸມຊົນເພ ີ່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ແກ້ໄຂສິີ່ງກີດຂວາງຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
• ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
• ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນເພ ີ່ອຮັບເອົາທັກສະ ແລະ ພັດທະນາໂຄງສ້າງທີີ່ເປີດທາງໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມສ າລັບ

ທຸກຄົນ 
• ແບ່ງປັນຫລັກປະຕິບັດທີີ່ດີເພ ີ່ອຮຽນຮູ້ນ າກັນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊຸມຊົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບສ ່າໃດ 
 

 

 

ກຸມ່ຄນົຕວົແບບດາ້ນຄວາມພກິານໃນຊມຸຊນົ 

 

ການລວມຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເຂົັ້າໃນຂະບວນການເຫລົົ່ານີັ້ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຈະຕ້ອງກະຕຸ້ນ ແລະ ໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົົ່ງເສີມ ກຸ່ມຄົນຕົວແບບດ້ານຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນ
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ 
ກຸ່ມຄົນຕົວແບບດ້ານຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນ ຄ  ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ຫລ   ພີີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ ເຊັົ່ນ: ຜູ້ເບິີ່ງແຍງ)  
ໃນຊຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕັມໃຈທີີ່ຈະເປັນຕົວແທນທາງດ້ານ ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄົນອ ີ່ນ 
ແລະ ເປັນກະບອກສຽງ ເພ ີ່ອແບ່ງປັນປະສົບການຈິງຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການກັບຄົນອ ີ່ນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ມີອ ານາດ
ໃນການຕັດສິນໃຈ. 
 


