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ເຖິງແມ>ນວ່າຈະມີການປັບປຸງທ່ີສໍາຄັນໃນປະເທດ+ ປະເທດລາວກໍ່ຍັງມີການພັດທະນາລະບົບດູແລສຸຂະພາບຢູ>- ຈຸດອອ່ນໃນ
ດ້ານການເງິນ+ ການບັນທຶກສຸຂະພາບ+ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄຸGມຄອງການບໍລິການສຸຂະພາບ+ ການແພດໃນລາວຍັງບ່ໍພຽງພໍ
ແລະ ການແຈກຈ່າຍບ່ໍສະໝ່ໍາສະເໝີ- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດGມຸGງເປ້ົາໃຫGໄປເຖິງບັນລຸການຄຸGມຄອງສາທາລະນະສຸກທ່ົວໄປໃນປີ
1/14- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດGມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການບໍລິການໃຫGປະຊາຊົນຫຼາຍຂ້ຶນມີສູນກາງເປັນ 2 ລະດັບການ
ບໍລິຫານເຊ່ັນ9 ລະດັບປະເທດ+ ລະດັບແຂວງ+ ລະດັບເມືອງ- ໂຮງໝໍນ້ອຍໄດGຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນທຸກກຸ>ມບ້ານເພ່ືອໃຫGມີການປ່ິນປົວ
ສຸກຂະພາບໃນເບ້ືອງຕ້ົນ-

ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ>ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ SCALING 'ການ
ປ>ຽນແປງແບບຍືນຍົງທີ່ບັນລຸໄດGໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງການປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ການຄຸGມຄອງ(+ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງ
ດ້ານໂພຊະນາການໂດຍພາຍໃຕGທືນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ 'EU( ແມ>ນໂຄງການໜື່ງທີ່່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍຂະ
ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫGບັນລຸເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທີ່ໄດGກໍານົດໄວGຢູ>ໃນແຜນປະຕິບັດງານໂພຊະ
ນາການແຫ>ງຊາດໃນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງ- ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ>ນແນ>ໃສ>ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການຂອງໄວໜຸ>ມຍິງ+ ແມ>ຍິງ
ຖືພາ+ ແມ>ທີ່ກໍາລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 4 ປີລົງມາຢູ>ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ຢູ>ໃນ 03 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງ
3 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວຄື9 ແຂວງ ຫົວພັນ+ ແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາ+ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ-

ໂຄງການ SCALING ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຄູ>ຮ່ວມງານຈາກ /3 ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານຄື9 CARE+
Comité de Coopération avec le Laos 'CCL(+ ChildFund Laos 'CFL( and Save the Children 'SCI( ເຊ່ີງວ່າ
ອົງການ SCI ເປັນຜູGນໍາໜ້າພາທາງໃນຂະບວນການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໄດGເຮັດວຽກຮ່ວມມືຢ>າງໃກGຊິດກັບກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ບັນດາຄູ>ຮ່ວມງານພາກລັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ- ໄລຍະໂຄງການແມ>ນ 43 ເດືອນ+ ເດືອນທັນວາ 1/06 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 1/11-

 
 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດGກໍານົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສໍາລັບການບໍລິການສຸຂະພາບຂ້ັນຕ້ົນໃນລະດັບໂຮງໝໍນ້ອຍ
HC- ເຖິງຢ>າງໃດກໍ່ຕາມ+ ການໃຫGບໍລິການດູແລສຸຂະພາບມັກຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນດ້ານວິີຊາສະເພາະເຈາະຈົງ+ ໂຄງຮ່າງພ້ືນຖານ
ທ່ີບ່ໍພຽງພໍແລະ ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ ແລະ ຢາທ່ີມີລາຄາບ່ໍແພງ-

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ+ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບມັກຈະຂາດຄວາມໄວGວາງໃຈຂອງຊຸມຊົນ- ຊຸມຊົນມັກ
ຈະບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມ ຫືຼຢາກໃຫGຜູGໃຫGບໍລິການທ່ີມີຄຸນນະພາບ- ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກອາດຈະໃຫGບໍລິການທ່ີມີຄຸນນະພາບຕ່ໍາ- ອັນ
ນ້ີເຮັດໃຫGເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຂາດການເຂ້ົາເຖິງຂອງແມ>ຍິງຖືພາ+ ແມ>ທ່ີກໍາລັງລ້ຽງລູກດ້ວມນົມ ແລະ
ເດັກນ້ອຍໃນການບໍລິການສຸຂະພາບທ່ີມີຄຸນນະພາບ-

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ SCALING ມີຟ້ືນທ່ີເປ້ົາຫມາຍຂອງໂຄງການ+ ທີມງານໄດGດໍາເນີນກິດຈະກໍາເພ່ືອ
ສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນລະຫວ່າງພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຜູGຕາງຫນ້າຈາກຊຸມຊົນ ເພ່ືອກໍານົດສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ເຫັນ
ດີສ້າງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນຮ່ວມກັນ-
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ສ່ິງທ້າທາຍໂດຍລວມເພື່ອບັນລຸການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ>ໂຮງໝໍນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ໃນປີ 1/07+ ໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນຂອງໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ SCALING+ ໄດGກໍານົດເອົາການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຕ່ໍກັບຊຸມຊົນສໍາລັບການບໍລິການສຸຂະພາບທ່ີມີຄຸນນະພາບ- ນ້ີແມ>ນ
ຈຸດປະສົງເພ່ືອເພ່ີມຄວາມໄວGວາງໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການ
ໃຫGບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເພ່ີມຂ້ຶນ- ການລິເລ່ີມດ່ັງກ່າວໄດGຜັນຂະຫຍາຍການເຄ່ືອນໄຫວອ່ືນໆຂອງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາ
ການ+ ຄືການປ>ຽນແປງພຶດຕິກໍາທາງດ້ານໂພຊະນາການຢູ>ໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງພະນັກງານຂ້ັນເມືອງ ແລະ ໂຮງ
ໝໍນ້ອຍ+ ໂດຍສະເພາະແມ>ນວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ+ ແມ> ແລະ ເດັກ-

ທີມງານໂຄງການໄດGຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການໃຫGຄະແນນຄວາມຄວາມຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ+ ກ່ອນຈະຜັນຂະຫຍາຍ
ມັນອອກໄປຢ>າງກວ້າງຂວາງ- ອີງຕາມການຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາໄດGສໍາເລັດໃນຊ້ວງກາງປີ 1/1/ ຢູ>ແຂວງຫຼວງພະບາງ-

ສໍາລັບຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນມີຢູ> 5 ຂ້ັນຕອນດ່ັງລຸ>ມນ້ີ9
0( ຂ້ັນຕອນທີ 0 ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ແລະ ການກະກຽມ
1( ຂ້ັນຕອນທີ 1 ການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫGກັບຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກ
2( ຂ້ັນຕອນທີ 2 ການປະເມີນໂດຍນໍາໃຊGບັດຄະແນນກັບຜູGໃຫGບໍລິການ
3( ຂ້ັນຕອນທີ 3 ການນໍາໃຊGບັດຄະແນນ
4( ຂ້ັນຕອນທີ 4 ຈັດກອງປະຊຸມເພ່ືອປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ 1 ຝ>າຍ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ
5( ຂ້ັນຕອນທີ 5 ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູGການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕາມແຜນວຽກທ່ີ ຮັບຜິດຊອບ

ຮ່ວມກັນ

ໃນການຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາໄດGກໍານົດເອົາໂຮງໝໍນ້ອຍ 1 ແຫ>ງ.ເມືອງ+ ມີໂຮງໝໍນ້ອຍທັງໝົດ 17 ແຫ>ງໃນ 03 ເມືອງເປ້ົາໝາຍ
ຂອງໂຄງການ- ຂ້ັນຕອນທີ2,4 ໄດGສໍາເລັດໃນທັງໝົດໃນ17 ໂຮງໝໍນ້ອຍ ທ່ີໄດGຄັດເລືອກພາຍໃນເດືອນພະຈິກ 1/1/- ການຕິດຕາມ
ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ຈະຕິດຕາມທຸກໆ 2 ເດືອນ ແລະ ຫັຼງ
ຈາກ 8 ເດືອນຈະຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາທ່ີໄດGຈັດຕ້ັງສໍາເລັດໄປແລGວ-

ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຢ>າງຫ້າວຫັນຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແຂວງ+ ຫວັງວ່າຂະບວນການຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ
ຈະດໍາເນີນຕ່ໍໄປ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດGຈະໄດGຂະຫຍາຍຢູ>ໃນໂຮງໝໍນ້ອຍອ່ືນໆ- 

ການຕ້ອນຮັບ9 ໂຮງໝໍນ້ອຍບ່ໍເປີດໃຫGບໍລິການ 13 ຊ່ົວໂມງ- ບາງຄ້ັງພະນັກງານບ່ໍໄດGປະຈໍາການໃນຕອນກາງເວັນ- ເຂົາເຈ້ົາ
ພຽງແຕ>ຝາກເບີໂທຕິດຕ່ໍໄວGໃຫGຄົນເຈັບໂທຫາໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ- ທັດສະນະຄະຕິຂອງພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍຕ່ໍຄົນເຈັບ
ຂາດການທັກທາຍສະບາຍດີ

ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ9 ສະຖານທ່ີໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງ ບ່ໍຄ່ອຍສະອາດ+ ນ້ໍາໃຊGໃນຫ້ອງນ້ໍາ ແລະ
ບ່ອນລ້າງມືບ່ໍພຽງພໍ

ການບົ່ງມັດຕິ9 ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍຂາດການໃຫGຄໍາປຶກສາດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ+ ບັນຫາໂພຊະນາການ+ ບັນຫາ
ສຸຂະພາບອ່ືນໆໃຫGແກ>ຄົນເຈັບ ລວມທັງແມ>ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ-

ການປິ່ນປົວ9 ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍຂາດການດູແລທ່ີດີກັບຄົນເຈັບ+ ຢາຟ້ືນຖານໃນໂຮງໝໍນ້ອຍບ່ໍພຽງພໍ

ແນວຄວາມຄິດເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ວິທີທາງການແກ=ໄຂບັນຫາ
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ທຸກຂະການໃນຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາໄດGມີການຖອນບົດຮຽນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ-

ບົດຮຽນທ່ີສໍາຄັນທ່ີໄດGຖອດຖອນໄດGຈາກທີມງານຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາແມ>ນໃຊGວິທີທ່ີລຽບງ່າຍ ແລະ ບ່ໍໃຊGເວລາຫຼາຍສໍາລັບທັງ
ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນ-

ສ່ິງສໍາຄັນໃນການໃຊGບັດຄະແນນແມ>ນເລ່ັງໃສ>ການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ຄະແນນຊຸມຊົນມີຜົນດີຄື9 ຄວນເນ້ັນໃສ>ສ່ິງທ່ີເຮັດ
ວຽກໄດGດີ ແລະ ສາມາດປັບປຸງໄດG-

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີຂ້ອນຂ້າງເປັນເອກະລາດຂອງຂະບວນການແມ>ນສໍາຄັນ- ໃນລະຫວ່າງການໃຊGບັດຄະແນນຊຸມ
ຊົນ+ ຂະບວນການດ່ັງກ່າວໄດGປຶກສາຫາລືກັນຖ້າວ່າໃຫGພະນັກງານຂ້ັນໂຮງໝໍເມືອງເປັນຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະບ່ໍໄດGຮັບຜົນດີ
ອາດຈະມີສ່ິງທ້າທາຍສໍາລັບຂະບວນການຕ່າງໆ+ ດ່ັງນ້ັນ+ ຈ່ຶງໄດGຕົກລົງວ່າ ຂະບວນການດ່ັງກ່າວຈະໄດGຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໂດຍທີມງານຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ SCALINGເປັນຜູG
ອໍານວຍຄວາມສະດວກກ່ອນ-

ຕ່ໍກັບຂະບວນການດ່ັງກ່າວ+ ຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກຈ່ຶງໄດGໃຫGມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງມາສັງເກດຂະບວນການ
ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫGໂຮງໝໍນ້ອຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປັບປຸງທ່ີໄດGຕົກລົງຮ່ວມກັນ+ ແຕ>ບ່ໍແມ>ນຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວ-

ການຝຶກອົບຮົມການເປັນຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກໄດGສໍາເລັດໃນເດືອນສິງຫາ 1/1/- ພາຍຫັຼງສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຜູG
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຮູGສຶກໝ້ັນໃຈຂ້ຶນກວ່າຕອນທ່ີຍັງບ່ໍໄດGຝຶກອົບຮົມ+ ການຝຶກອົບຮົມແມ>ນສໍາຄັນຫຼາຍໃນການສ້າງຄວາມໝ້ັນ
ໃຈໃນການເປັນຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກ-

 

 

 

ແຜນກິດຈະກໍາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນໄດGປະເມີນຄືນຫັຼງຈາກການຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາໄດG 7 ເດືອນຜ່ານມາ- ການປະ
ເມີນຜົນໄດGສຸມໃສ>ແຜນທ່ີໄດGຕົກລົງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງທັງ 1 ຝ>າຍ+ ຄະແນນຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນເພ້ີມຂ້ຶນ+ ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ
ການບໍລິການຂອງສະຖານທ່ີບໍລິການ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ທ່ີມາໃຊGບໍລິການ+ ລາຍລະອຽດຜົນຂອງການປະເມີນດ່ັງຊ້າງລຸ>ມນ້ີ9

ການຮຽນຮູ= ແລະ ການປັບຕົວ 
 

ຜົນໄດ=ຮັບ
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0- ກ່ຽວກັບຄວາມພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນ
• ແຂວງຫົວພັນ – ຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍຂອງ 1 ໂຮງໝໍນ້ອຍນ້ອຍ ມີຄວາມພໍໃຈຕ່ໍການໃຫGບໍລິການຂອງໂຮງໝໍນ້ອຍ

ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການລົງຄະແນນ-ເເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ+ ອັດຕາຄວາມພໍໃຈເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 20$ ເປັນ 71$-
• ແຂວງຜົ້ງສາລີ – ມີພຽງ 1 ໃນ 5 ແຫ>ງ ທ່ີຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍທ່ີມີຄວາມພໍໃຈການໃຫGບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ

ຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການໃຫGຄະແນນກ່ອນ ແລະ ຫັຼງຂອງ 5 ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍ ສູງເຖິງ 66$
ຈາກຄະແນນເຕັມ 0//$-

• ແຂວງຫຼວງພະບາງ – ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ 3 ໃນ 03 ແຫ>ງ+ ມີຄວາມພໍໃຈຕ່ໍການ
ໃຫGການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍນ້ອຍ+ ຈາກການລົງຄະແນນຂອງຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍທ່ີຂ້ຶນກັບໂຮງມໍນ້ອຍໄດGເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງ
81$ ຈາກຄະແນນເຕັມແມ>ນ 0//$-

1- ການໃຫNບໍລິການຂອງວຽກງານ ANC+ ການເກີດຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ການໃຫNລູກດູດນົມແມ>ຫຼັງ
ເກີດ 0 ຊ່ົວໂມງທໍາອິດ-

ຂ້ໍມູນຈາກລະຂອງເມືອງ 'DHIS1( ທ່ີເອົາມາຕ້ັງແຕ>ເດືອນສິງຫາ 1/08 , ກໍລະກົດ 1/1/ ແລະ ສິງຫາ 1/1/ , ກໍລະກົດ
1/10 ສໍາລັບຂ້ໍມູນການກວດຝາກທ້ອງຄ້ັງທ່ີ 3 'ANC3(+ ການເກີດຕາມສະຖານທ່ີບໍລິການ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ແມ>ໃນໜ່ຶງຊ່ົວໂມງທໍາອິດຫັຼງເກີດ ສະແດງໃຫGເຫັນວ່າ9
• 46$ ຂອງການມາກວດທ້ອງຄ້ັງທີ 3 'ANC3(+ ຂອງໂຮງໝໍນ້ອຍເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ-
• 67$ ຂອງການເກີດລູກໃນໂຮງໝໍນ້ອຍເພ້ີມຂ້ຶນ-
• 46$ ຂອງການດູດນົມທັນທີຫັຼງເກີດ 0 ຊ່ົວໂມງທໍາອິດ-

2- ການໃຫNຄະແນນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ – ທັງ 17,ແຫ>ງຂອງໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ
ໄດNຕົກລົງສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຢ>າງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ແຜນໃນໄລຍະ 5,7 ເດືອນ ສໍາລັບ
ປີ 1/11-

ຜູGຮັບຜິດຊອບຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຫັຼງສໍາເລັດການເຄ່ືອນໄຫວໄດGສະຫWບລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນ
ຄືນວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ+ ຈຸດດີທ່ີສາມາດນໍາມາຖອດຖອນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ
ວ່າ “ວິທີການດ່ັງກ່າວມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງເພ່ືອປັບປຸງໃຫGດີຂ້ຶນ+ ໃນ
ປະຈຸບັນນ້ີຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງພຽງແຕ>ໃຊGແບບປະເມີນມາດຕະຖານໃນໂຮງໝໍນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ+ ສະນ້ັນ+ ວິທີການນ້ີປະ
ເມີນຄໍາຄິດເຫັນຈາກຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຮງໝໍນ້ອຍຈ່ຶງເປັນການດີທ່ີສຸດທ່ີໄດGຮັບຟັງຄວາມເຂ້ົາໃຈຈາກ
ທັງສອງຝ>າຍ ແລະ ສ້າງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ”

ແຂວງຫຼວງພະບາງຂະຫຍາຍເພ່ີມອີກ 03 ແຫ>ງໃນ 6 ເມືອງເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນໃນເດືອນມັງກອນປີ 1/11- ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ຈະຫັນເອົາວິທີການຮັບຜິດຊອບຊຸມຊົນໄປຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຢູ>ໂຮງໝໍນ້ອຍຫຼາຍແຫ>ງພາຍໃນແຂວງດ່ງກ່າວດ້ວຍ-

ເພ່ືອສະຫນັບສະຫນູນໃຫGມີຄວາມຍືນຍົງຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຄວນຮ່ວມກັນກັບ
ຫ້ອງການທາລະນະສຸກເມືອງ ໃນການຊຸກຍູGຕິດຕາມ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນໂຮງໝໍນ້ອຍໃນແຂວງຂອງຕົນເອງໃນການນໍາໃຊG
ວິທີການດ່ັງກ່າວນ້ີ- ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ>ຢ>າງເຕັມທ່ີ ແລະ
ສາມາດນໍາໃຊGວິທີການດ່ັງກ່າວການຄູ>ມືໃຫGແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງດ້ວຍຕົນເອງ-
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ໃນໄຕມາດທີ 0 ປີ 1/10+ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງຈະດໍາເນີນວຽກງານຕິດຕາມຊຸກຍູGໃນ 17 ໂຮງໝໍນ້ອຍທ່ີກໍາລັງ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ ເຂົາເຈ້ົາຈະຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູGໄດGຖ້າບູລິມະສິດໃນແຜນປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜູGໃຫGບໍລິການ ແລະ ຜູGໃຊGບໍລິການໄດGຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ- ຫວັງວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊGຂະບວນການນ້ີ+ ການ
ພົວພັນລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ຜູGໃຫGບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃນຊຸມຊົນຈະດີຂ້ຶນ- ຄວາມໄວGວາງໃຈຂອງຜູGໃຊGບໍລິການຕ່ໍກັບ
ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ຄວນເຮັດໃຫGການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການເພ່ີມຂ້ຶນລະຫວ່າງທັງສອງຝ>າຍ+ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເພ່ີມ
ຂ້ຶນໃນກິດຈະກໍາເຜີຍແຜ>ຂ້ໍມູນສຸຂະພາບທ່ີຈັດຕ້ັງໂດຍໂຮງໝໍນ້ອຍ-

 

 

ການປະຕິບັດຂະບວນການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນບໍ່ແມ>ນເລື່ອງງ່າຍ+ ໂດຍສະເພາະຖ້າຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກບ່ໍ
ຄຸGນເຄີຍກັບນະໂຍບາຍຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ- ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຂັດແຍGງລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ພະນັກງານງານໂຮງໝໍ
ນ້ອຍ+ ຄວນເອົາໃຈໃສ>ໃນຈຸດຕ່າງໆດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ9

0- ເຊີນພະນັກງານຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນເລ້ືອຍໆ+ ຍ້ອນວ່າ
ເຂົາເຈ້ົາໄດGຮັບການເຄົາລົບນັບຖືຈາກພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນ+ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈ້ົາເຮັດໃຫGຊຸມຊົນ ແລະ
ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍມີການຜົວພັນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນໃຫGດີຂ້ຶນ-

1- ໃຫGແນ>ໃຈວ່າຂະບວນການຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາດໍາເນີນໃນລັກສະນະໃນທາງບວກ-

2- ເລືອກຕົວແທນຈາກຊຸມຊົນທ່ີກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຮັບຮູGຫລາຍບັນຫາໃນຊຸມຊົນ-

3- ຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນປະກອບມີກິດຈະກໍາທ່ີອະນຸຍາດໃຫGຊຸມຊົນແບ>ງປັນຄວາມຮູGສຶກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບປະສົບ
ການຂອງສະຖານທ່ີບໍລິການຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະຕ້ອງບ່ໍເປັນຜູGຕັດສິນທ່ີເປັນກາງ-

4- ຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນມີມະນຸດສໍາພັນທ່ີດີກັບພະນັກງານງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຄິດໃນທາງບວກເພ່ືອເຂົາເຈ້ົາຈະ
ສາມາດເປີດໃຈລະຫວ່າງການສົນທະນາ-

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ 'ບໍ່ວ່າຈາກເມືອງ ຫຼື ແຂວງ(+ ເປັນທີ່ເຄົາລົບຂອງພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມ
ຊົນ+ ຄວນເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູGສັງເກດການໃນຂະບວນການນີ້9 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຍອມຮັບ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ-

ລາຍຈ່າຍສະເລ>ຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຊຸມຊົນພາຍໃຕGໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ
SCALING ແມ>ນ US#0+/46 'EUR 832( ຕໍ່ ໂຮງໝໍນ້ອຍ- ໃນນັ້ນລວມມີ ໂຮງໝໍເມືອງອີກ 03 ແຫ>ງ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ
ເຊິ່ງວິທີການດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 1/10.1/11- ຄ່າໃຊGຈ່າຍສະເລ>ຍກວມເອົາຄ່າໃຊGຈ່າຍກິດຈະກໍາໂດຍກົງເທົ່ານ້ັນ
ຈະບ່ໍໄດGລວມຄ່າໃຊGຈ່າຍຂອງພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຄ່າໃຊGຈ່າຍສະຫນັບສະຫນູນອ່ືນໆ-

ວິທີທາງໃນຕ່ໍໜ້າ 

ຄໍາແນະນໍາ 

ຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີໜ້າສົນໃຈ


