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ພາກສະເໜ ີ
ເປັນຫຍງັຈຶງ່ສາ້ງປືມ້ຄູມ່ນືີ້ຂືນ້ມາ:   

• ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າບາງດ້ານນັບຕັ້ງແຕ່ 10 ປີຜ່ານມາ, ການຂາດສານອາຫານຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ສປປ 

ລາວ. ການປະຕິບັດດ້ານສຸຂະອະນາໄມທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດີ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າແມ່ນ
ສາເຫດພື້ນຖານຂອງການຂາດສານອາຫານ ທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອປັບປຸງສະພາບທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ
ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດຂອງປະເທດລາວ. 

ປື້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີມີຈຸດປະສົງເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ຈາກການໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານ
ໂພຊະນາການ ( SCALING ) ໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື 
ປະຕິບັດໂຄງການໃນອະນາຄົດທ່ີແນໃສ່ປັບປຸງສຸຂະພາບ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. 

• ຄູ່ມືສະບັບນ້ີປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບນ້ໍາສະອາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຖະບານທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືປບັປງຸດ້ານໂພຊະນາການ ( SCALING ), ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ

ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ( SCALING ) ທີໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນ 4 ແຂວງ. 
• ຄູ່ມືສະບັບນ້ີເພື່ອເປັນເອກະສາກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທີການໃໝ່ຂອງນ ໂຄງການ SCALING, ໄລຍະການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດຢູ່ ໂດຍສະເພາະການຕິດຕັ້ງລະບົບກົງເຕີນ້ໍາເຂ້ົາໃນຄົວເຮືອນ.  
ສໍາລບັຜູໃ້ດ:  

• ພະນັກງານວິຊາການສ່ົງເສ່ີມສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ ( WASH ), ວິຊາການນ້ໍາສະອາດ ແລະວິຊາການທັງໝົດທ່ີ 

ຮັບຜິດຊອບການກ່ໍສ້າງ/ປັບປຸງລະບົບນ້ໍາສະອາດໃນຊຸມຊົນ. 
• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ ( ທ່ີມີລະດັບສູງ ) ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທ່ີຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງທາງ 

ສັງຄົມ ແລະ ການປຸກລະດົມຊຸມຊົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກ່ໍສ້າງ/ປັບປຖງລະບົບນ້ໍາສະອາດໃນຊຸມຊົນ.  
• ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຖະບານ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທາງກົງ ຫຼື 

ທາງອ້ອມໃນການກ່ໍສ້າງ/ຟ້ືນຟູລະບົບນ້ໍາສະອາດໃນຊຸມຊົນ.  
ນາໍໃຊແ້ນວໃດ:  

• ອ່ານເທ່ືອລະພາກ. ປື້ມຄູ່ມືດ່ັງກ່າວຊຶ່ງປະກອບມີຂ້ໍມູນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຫຼັກມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນໍາໄປປະຕິບັດໃຫໄ້ດ້ 
ຫຼາຍທ່ີສຸດ.  

• ລາຍລະອຽດ ແລະ ຮ່າງແບບຢ່າງໄດ້ຖືກສະເໜີໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ສາມາດ
ປັບປ່ຽນໃຫ້ເໝາະສົມໄດ້.  

•  ຫຼີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບທາງວິຊາການ ( ຫຼືຄໍານິຍາມທ່ີກໍານົດໄວ້ ) ຫຼາຍທ່ີສຸດ. ລາຍລະອຽດແລະຄໍາແນະນໍາດ້ານ
ວຊິາການແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.   
 

ຄູ່ມືນີ້ມີສອງພາສາຄື: ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເພືອ່ເຜີຍແຜ່ຢາ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປີດກ້ວາງ. 
ການຈດັພິມໃນຄ້ັງນີ້ແມ່ນໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜນູດ້ານການເງິນຈາກສະຫະພາບເອຣີົບ ແລະ ອົງການຝຣັ່ງເພືອ່ການພດັທະນາ. ເນືອ້ໃນຂອງ 
ເອກະສານນີແ້ມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ SCALING ແລະ ບໍຈ່ໍາເປັນຕອ້ງສະທອ້ນເຖິງທດັສະນະຂອງສະຫະ 
ພາບເອຣີົບ. 
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AFD  ອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ  

BN ເມືອງບຸນເໜືອ  

BoQ ໃບຄິດໄລ່ລາຄາ 

CCL  ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ  

CF ອົງການຊາຍຟັນປະຈໍາລາວ  

DAFO  ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 

DAO ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ  

DHO ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ  

DREO ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ   

EU ສະຫະພາບເອີຣົບ  

GoL ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

HH  ຄົວເຮືອນ  

HUA ແຂວງ ຫົວພັນ 

INGO ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ  

LNT  ແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາ  

LPB  ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 

MoA ບົດບັນທຶກຂ້ໍຕົກລົງ  

NNS ຍຸດທະສາດແຫງ່ຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 

NNSAP ແຜນປະຕິບັດງານງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 

NO ເມືອງ ຍອດອ ູ 

PHO ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ  

PIN  ການຮວ່ມມືເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ 

PSL  ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ  
SCALING  ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປງຸດ້ານໂພຊະນາການ 

SCI ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ  

WASH  ນ້ໍາ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ  
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ຄາໍຂອບໃຈ 
 
ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍທີມງານໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ( SCALING ) ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ທ່ານ ສີສານ ໄຊນະວົງ ຊ່ຽວຊານ WASH ຈາກ ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ ( CCL ) ແລະ ທ່ານ ແສງພະຈັນ ອຸ່ນແກ້ວ ທ່ີ
ປຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດນ້ໍາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ ຈາກ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (Save the Children). 

 
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີມງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທັງໝົດຂອງໂຄງການ SCALING ທ່ີປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີສໍາເລັດລົງ. 
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1. ສະເໜໂີຄງການຮວ່ມມປືບັປງຸດາ້ນໂພຊະນາການ ( SCALING )  
 

ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບການຂາດສານອາຫານຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍ, ລັດຖະບານລາວ ( ລັດຖະບານລາວ ) ໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະ

ສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ( NNS ) ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ( NNSAP ) ສໍາລັບປີ 

2016-2025. ໃນວຽກງານດ່ັງກ່າວ,“ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ - ( ໂຄງການ SCALING ) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະ  
ໜັບສະໜູນໃນລະດັບທ່ີໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານ NNSAP ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ວິທີການທ່ີເຊື່ອມສານ
ກັນ ເພື່ອໃຫ້, ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມືຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອການປັບປຸງໂພຊະນາການ ( PIN ). ໂຄງການ 

SCALING ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງເດືອນ ທັນວາ ປີ 
2017 ຫາ ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2021 ໂດຍຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ INGOs 4 ອົງກອນຄື:   

• ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (Save the Children), ເປັນຫຼັກ, ໂດຍຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ທ່ີແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ( ໃນ 7 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີ 140 ບ້ານ ) ແລະ ສະໜອງທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະ 
ໂພຊະນາການ.  

• ອົງການໄຊຟັນປະຈໍາລາວ ( ChildFund Laos ) ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ( 1 ເມືອງ, 30 ບ້ານ 
) ແລະ ໄດ້ສະໜອງວຊິາການທາງດ້ານໂພຊະນາການ  

• ອົງການແຄຣ໌ປະຈໍາລາວ ( CARE in Laos ) ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ( 3 ເມືອງ, 100 

ບ້ານ ) ແລະໄດ້ສະໜອງວິຊາການທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ,  

• ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ ( CCL ) ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ( 3 ເມືອງ, 80 ບ້ານ ) 
ແລະໄດ້ສະໜອງວິຊາການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ນ້ໍາສະອາດແລະສຸຂະນາໄມ ( WASH ) ພາຍໃນກຸ່ມ.  

 
ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການ SCALING ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບທາງໂພຊະນາການຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໃຫ້

ນົມລູກ, ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ, ໂດຍມີ 3 ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງຕໍ່ໄປນ້ີ: iOC1: ພຶດຕິກໍາ ທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະນາໄມໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ືນຈົນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖິງໂພຊະນາການທ່ີ 
ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການໄວຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ສຸຂະພາບເດັກ ( RNMCH ) ຢູ່ໃນ 14 ເມືອງ; iOC2: 

ສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖ່ິນຫຼຸດຜ່ອນສາເຫດທ່ີຕົ້ນຕໍຂອງການຂາດສານອາຫານຢູ່ໃນ 14 ເມືອງ; iOC3: ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ

ໂພຊະນາການໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຢູ່ຂ້ັນເມືອງ, ຂ້ັນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນໃນ 14 ເມືອງ. 
 
ການເຊືອ່ມສານກັນລະຫວາ່ງໂພຊະນາການ ແລະ ນໍາ້, ສຂຸະພບິານ ແລະ, ສຂຸະນາໄມ ( WASH ) ມຫີຍງັແດ?່   
 
ການເຂ້ົາເຖິງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານນ້ໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂະນາໄມ ( WASH ) ຕໍ່າມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ສະຖານະພາບ 
ທາງດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ ( ເຊັ່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງໃນລໍາໄສ້ແລະພະຍາດລໍາໃສ້ແປປວນ ) ລວມ 
ທັງຜົນສະທ້ອນທາງອ້ອມ ( ຕົວຢ່າງ: ຕ້ອງຍ່າງເປັນໄລຍະທາງໄກເພື່ອໄປຕັກນ້ໍາ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາ 
ໄມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ມີເວລາໜ້ອຍໃນການດູແລລູກ ). ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ີຖືກຮັບຮູ້ໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ( NNS 



 

 

2 
 

SCALING 
Partnership for Improved Nutrition in Lao PDR Pillar 3:  
Sustainable Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance 

) ແລະ ພາຍໃຕ້ທິດ 6 ສໍ ແລະ 13 ປໍ ( ສຸຂະພາບ ) ຂອງແຜນປະຕິບັດງານງານຍດຸທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ( 

NNSAP). 
 
ໃນທິດສະດີການປ່ຽນແປງຂອງມັນ ( ເບ່ິງຮູບສະແດງທີ 1 ), ໂຄງການ by a consortium of 4 INGOs ( SCALING ) 
ປະກອບມີວຽກງານນ້ໍາ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສຸຂະນາໄມ ( WASH ) ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາອົງປະກອບຫຼັກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດ
ສານອາຫານໃນລະດັບຊຸມຊົນທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ທິດສະດີການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງການ SCALING ແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາສັງຄົມ ( ເບີ່ງແຜນວາດທິດສະດກີານປ່ຽນ ແປງ
ຂ້າງເທີງ ), ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການເຮດັວຽກແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບຸກຄົນ/ຄົວເຮືອນ ( ຊຶ່ງໃນໃຈກາງ ), ຈົນເຖງິ 

ຂັ້ນບາ້ນ, ລະບົບ, ແລະນະໂຍບາຍ ( ວົງນອກ ). ໂຄງການ SCALING ດໍາເນນີການມນສິ່ງນີ້ໂດຍການແກ້ໄຂ 3 ບນັຫາຕົນ້ຕທໍີເ່ຮດັໃຫ້ເດັກ 
ນ້ອຍເຕ້ຍຢູໃ່ນປະເທດລາວຄື: 1 ) ການຄອບງໍາຂອງການປະຕິບັດທີ່ບໍສ່ົມເຫດສົມຜົນຕໍກັ່ບສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການຂອງໄວໜຸ່ມແລະຂອງ 
ຜູ້ເປັນແມ່ ( ສີແດງ ), 2) ການຂາດການສະໜັບສະໜນູທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນທອ້ງຖິ່ນໃຫ້ກັບການປັບປຸງໂພຊະນາການ ( ສຟີ້າ ) 3) 

ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄູ້ມຄອງທີ່ມີໜອ້ຍໂດຍສະເພາະໃນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊນົ. ( ສີສົ້ມ )  

 
 
 
 

ຮບູສະແດງ 1 :  ທດິສະດກີານປຽ່ນແງທາງນເີວດວທິະຍາຂອງໂຄງການ SCALING. WASH ແມນ່ໜຶງ່ໃນອງົປະກອບຫຼກັ (Op2.2) 
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ໂຄງການ  SCALING ໄດເ້ຮດັຫຍງັແດພ່າຍໃຕອ້ງົປະກອບນໍາ້, ສຂຸະພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ  WASH?  
• ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫວ້ຊິາການນໍາ້ສະອາດ ແລະ ໃຫ້ກັບຄູຮ່ວ່ມງານທອ້ງຖິນ່: ການຝຶກອົບຮົມ ( ກ່ຽວກັບການກໍາ

ນົດ ລະບົບນ້ໍາສະອາດ, ການອອກແບບ ແລະ ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການສ່ົງເສີມວຽກການຕະຫຼາດກ່ຽວກັບນ້ໍາ, ສຸຂະພິບານ 

ແລະ ສຸຂະອານາໄມ), ການໄປຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, …ການເຜີຍແຜ່ຄູ່ມືສະບັບນ້ີແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະ
ສາດການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃນ ໂຄງການ SCALING  

• ການກໍສ່າ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງບບົນໍາ້ສະອາດໃນຊມຸຊົນ, ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງນ້ໍາຢູ່ໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງສ່ິງກ່ໍສ້າງ/ສ້ອມແປງໃໝ່ 

• ການສົງ່ເສມີດາ້ນການຕະຫາຼດນໍາ້, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສຂຸະອານາໄມ: ໂດຍຜ່ານການສ່ົງເສີມເຄື່ອງກອງນ້ໍາ, ການສະໜັບ

ສະ ໜູນການສ້າງວິດຖ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ, ການສ່ົງເສີມດ້ານສຸຂະອະນາໄມທ່ີຈັດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົ້ນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການຂາຍຜະລິດຕະພັນສຸອະນາໄມໃນຊຸມ
ຊົນ.  
 
 

ຜົນໄດຮ້ັບຈາໍນວນໜຶງ່ທີ່ເປນັຕວົເລກ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ 1: ຜນົໄດຮ້ບັຈາໍນວນໜຶງ່ທີເ່ປນັຕວົເລກສາໍລບັການກໍສ່າ້ງ ແລະ ການສອ້ມແປງພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງ ທີສ່ະ ໜບັສະໜນູໂດຍ
ໂຄງການ SCALING 

ແຂວງ ຜົ້ງສາລ ີ ຫວຼງນໍາ້ທາ ຫວົພັນ ຫວຼງພະບາງ 
ຈໍານວນການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາ/
ສ້ອມແປງ 

13  20  4  48  

ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດການ
ການກ່ໍສ້າງ/ຟສ້ອມແປງລະບົບນ້ໍາ
ສະອາດ 

4,328  
 
(ຍິງ 1,600 ຄົນ)  

 
(ຍິງ xxx ຄົນ)  

1,334 
 
(ຍິງ 654 ຄົນ) 

  
 
(ຍິງ xxx ຄົນ)  

ການຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາ  ຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາເຂ້ົາໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ  ລະດັບຄົວເຮືອນໃນ 1 
ບ້ານ 

ລະດັບຄົວເຮືອນໃນ 6 
ບ້ານ 

ກັອກນ້ໍາໃນບ້ານ ບ່ໍມີ ບ່ໍມີ 3 ບ້ານ 42 ບ້ານ 
ການປະກອບສວ່ນເປັນເງີນສົດ
ເຂ້ົາໃນການກ່ໍສ້າງ/ສ້ອມແປງ
ລະບົບ ນ້ໍາສະອາດ 

700 000 ຫາ 1 ລ້ານ
ກີບ / ຄົວເຮືອນ  

470 000 ຫາ 1.6 
ລ້ານກີບ/ຄົວເຮືອນ 

150 000 ກີບ/ຄົວ
ເຮືອນ 

350 000 ກີບ/ຄົວ
ເຮືອນ 
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ຕາຕະລາງທ ີ 2: ຜນົໄດຮ້ບັຈາໍນວນໜຶງ່ຈອງການສົງ່ເສມີການຕະຫາຼດ WASH ພາຍໃຕໂ້ຄງການ SCALING 

ແຂວງ ຈໍານວນພະນັກ 
ງານສາທາເມືອງ
ທີ່ໄດ້ຮັບການຝືກ

ອົບຮົມ 

ຈໍານວນຈຸດເປົ້າໝາຍ
ຕົວແທນຊຸມຊົນທີ່ໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມ  

ຈໍານວນຜູ້ປະກອບ
ການທີ່ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມ 

ຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່
ໄດ້ສ້າງຫ້ອງນ້ໍາ 

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ
ທີ່ໄດ້ຈັດຊື້ເຄື່ອງ

ກ່ອງນ້ໍາ 

ບ້ານທີ່ປະກາດບ້ານ 
ODF 

ຫຼວງພະບາງ 14 210 9 4,169 89 118 

ຫົວພັນ 6 20 3 762 57 7 

ຫຼວງນ້ໍາທາ 35 72 6 1,919 353 25 

ຜ້ົງສາລີ 15 75 2 1,055 487 37 

ລວມ 70 377 20 7 905 986 187 
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2. ພາກວຊິາການ : ການກໍສ່້າງ/ສອ້ມແປງລະບບົນໍາ້ສະອາດ   
 
ການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 13 ຂ້ັນຕອນດ່ັງທ່ີໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນຕາ/ຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ:  
 
ເພືອ່ເຕອືນ ! 
 

• ການກ່ໍສ້າງ ຫຼື ບູລະນະລະບົບນ້ໍາສະອາດແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ! ໂດຍສະເລ່ຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 11-12 ເດອືນ ນັບແຕ່ມື້ກໍານົດ
ສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງຈົນເຖິງມື້ມອບຮັບໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ. 

• ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງ່າຍດາຍ ແລະ ລຽບງ່າຍຂ້ືນຄວນຈະຕ້ອງວາງແຜນລວ່ງໜາ້ເພື່ອຫຼີ້ກລ້ຽງຄວາມຊັກຊ້າທ່ີ
ອາດເກີດຂ້ືນ. ການປະເມີນສະພາບອາກາດ ( ລະດູຝົນ ) ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ, ເສ້ັນທາງເຂ້ົາບ້ານໃນຫຼາຍບ້ານ
ຍັງເຂ້ົາບ່ໍໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໃນແຕ່ລະປີ.  

• ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ແມ່ນຈໍາເປັນ ແລະ ເດັດຂາດສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່ີລຽບງ່າຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ
ພາຍຫຼັງ.    

• ພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງຈາໍນວນໜຶງ່ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂ້ັນຕອນຕ່າງເຊັ່ນ:  
o ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ( ນ້ໍາສະອາດ ) 
o ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  
o ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 

o ເຈ້ົາໜ້າທ່ີອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ( ເຈ້ົາເມືອງ, ນາຍບ້ານ, etc.)  
• ເພື່ອກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດແບບຍືນຍົງບ່ໍພຽງແດ້ານວິຊາການເທ່ົານ້ັນ.ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງ

ສັງຄົມຕໍ່ກັບຊຸມຊົນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນລະດັບຊຸມຊົນໃຊ້ເວລາຫຼາຍແຕ່ເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ.  
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ບາດກາ້ວ ກິດຈະຈາໍທີ່ຈະເຮັດ ແມນ່ໃຜ ເມືອ່ໃດ-ໄລຍະວລາ ຢູໃ່ສ 
ຮູບແບບແລະເອກະສານທີໃ່ຊເ້ປນັຫຼກັ

ຖານອາ້ງອງີ 

1. ການປະເມນີຄວາມເປນັ
ໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ 

- ການປະເມີນສະຖານທີ:່ ທາງເຂົ້າ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, 
ຄວາມສົນໃຈຂອງຊຸມຊນົ, ຄວາມເປັນຜູນ້ໍາ
ຂອງຊຸມຊົນ 

- ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ (ຄວາມປອດໄພ, ການ
ປົກປ້ອງເດັກ, ຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊນົ …) 

- ອົງການປົກຄອງເມືອງ  
- ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 
- ອົງການປົກຄອງບາ້ນ 
- ວິຊາການ WASH ແລະ 

ພັດທະນາຊຸມຊນົ 
- ຊ່ຽວຊານ WASH/ວີສະວະ

ກອນກ່ໍສາ້ງ 

ບາດກ້າວທີ 1  
 
1 ວັນ/ບາ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 

ຂັ້ນບາ້ນ 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 1: ມາດຖານການຄັດ
ເລືອກສະຖານທີ ່
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 2: ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການກ່ໍສ້າງລະບົບນໍ້າ
ປະປາ 
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 3: ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ຈາກ 

2. ການອານມຸດັແບບ
ມາດຕະຖານ 

- ຂະແໜ່ງນໍ້າສະອາດແຂວງ ຫຼ ືວິສະວະກອນ
ກ່ໍສ້າງຂອງໂຄງການອະນຸມັດແບບແຕ້ມ
ມາດຕະຖານ 

- ຂະແໜ່ງນໍາ້ສະອາດແຂວງ  
- ຊ່ຽວຊານ WASH/ວີສະວະ

ກອນກ່ໍສາ້ງ  

ກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ
ກິດຈະກໍາ  
ຢ່າງຊ້າ 1 ອາທິດ  

ຂັ້ນແຂວງ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 4: ແບບແຕ້ມມາດ 
ຕະຖານລະບົບນໍ້າປະປາ 

3. ເຕກັນກິແລະ ການສາໍ
ຫວຼດອງົການທາງສງັຄມົ 

- ປະຊຸມຂັນ້ບ້ານ (ອົງການປົກຄອງບາ້ນ, ຕົວ
ແທນຊຸມຊນົ), ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

- ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງຊຸມ
ຊົນ 

- ການສໍາຫຼວດດາ້ນວິຊາການ: ຜົນຜະລິດ
ແຫຼ່ງນໍາ້ (L/s), ຂໍມູ້ນພືນ້ດນິ (ຄວາມສູງ, 

ຄວາມຍາວຂອງສາຍທໍແ່ລະຈດຸພິກັດ, 
ປະເພດຂອງລະບບົນໍ້າສະອາດທີ່ຕອ້ງການ) 

- ທິມສໍາຫຼວດ: ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ
ເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງວ່າການ
ປົກຄອງເມືອງ, ພະນັກງານ
ໂຄງການ ( ພະນັກງານ 
WASH ແລະພັດທະນາຊຸມ
ຊົນ) 

- ຊ່ຽວຊານ WASH/ວີສະວະ
ກອນກ່ໍສາ້ງ 
  

- ອົງການປົກຄອງບາ້ນ 
 

ອີງໃສ່ການຄັດເລືອກ  
 
ຄວນເປັນຊ່ວງຕົນ້
ລະດູແລ້ງ  
 
ຢ່າງນອ້ຍ 2 ວັນ/ບ້ານ+
ຫຼາຍວັນເພືອ່ກະກຽມ  

ຂັ້ນບາ້ນ 
 
 
 
ທີ່ແຫຼ່ງນໍ້  

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 5: ວິທີການປຶກສາ
ຫາລືກັບຊຸມຊົນກ່ອນການສາໍຫຼວດລະອຽດ 
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 6: ຕາຕລາງການກ່ໍ 
ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ  
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 7: ການສໍາຫຼວດໂດຍ
ເຄ່ືອງມື Abney 
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 8: ການສໍາຫຼວດໂດຍ 
GPS 
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 9: ການນາໍໃຊA້bney  
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 10: ການນໍາໃຊ້ GPS  
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 11: ວິທີການສາໍຫຼວດ
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ລະອຽດ 
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 12: ຕົວຢາ່ງ MoA ທີ່
ເຊນັກັບຊຸມຊົນ 
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 13: ສັນຍາກັບຄົວ
ເຮືອນສາໍລັບການຕິດຕັ້ງກົງເຕີນ້ໍ້າ 
 

4. ການອອກແບບກໍສ່າ້ງ 
 

- ວິໃຈຂໍ້ມູນ:  
- ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ນໍາ້ໃນແຕ່ລະວັນຂອງບ້ານ
ໃນ 10 ປີຕໍໜ່້າ 
- ຂະນາດຂອງອ່າງເກັບນໍາ້ເປັນ m3  

- ແລວທາງເກຣດທໍາມະຊາດ, ສະຖິດແລະໄຮ
ໂດຼລິກທີ່ມີກຣາຟກິເພືອ່ຊອກຫາແຮງດັນ
ຂອງນໍາ້ໃນທໍນ່ໍາ້ 
- ການກະກຽມການອອກແບບ ແລະ ແຕ້ມ

ແບບເຕັກນິກ: ຫົວງານນ, ອ້າງເກັບນໍາ້, 

ກອັກນໍ້າ, ວາວອາກາດ, ວາວເປີດ

ປິດຕະກອນ, … 

- ການວາງທໍ່ນໍາ້ຈາກຈຸດຫົວງານຫາບາ້ນ, ພາຍ

ໃນບາ້ນ, ພືນ້ທີອ່່າງຮັບນໍ້າ, ຈຸດຫົວງານ, 

ອ້າງເກັບນໍ້າ, ຈດຸກັອກນໍ້າ. 

- ນັກວິຊາການນໍ້າສະອາດ 
  

- ຊ່ຽວຊານ WASH/ວີສະວະ
ກອນກ່ໍສາ້ງ 
 

ສະເລ່ຍ 2 – 3 ວັນ/ບ້ານ 
ການຮ່ວມມືກັບທມີ
ງານນໍາ້ສະອາດຂັນ້
ແຂວງແລະເມືອງ 

 

5. ການຄດິໄລມ່ນູຄາ່ ແລະ 
ວາງແຜນ 

- ກະກຽມໃບຄິດໄລ່ບໍລິມາດວຽກ (BoQ) 
ພ້ອມການຄິດໄລ່ມູນຄ່າກ່ໍສ້າງ ແລະ ການສະເ
ໜີປະມູນລາຄາ 

- ວິຊາການນໍາ້ສະອາດ  
- ຊ່ຽວຊານ WASH/ວີສະວະ

ກອນກ່ໍສາ້ງ 
 

1 ວັນ/ບາ້ນ 
ການຮ່ວມມືກັບທມີ
ງານນໍາ້ສະອາດຂັນ້
ແຂວງແລະເມືອງ 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 14: ຕົວຢາ່ງໃບຄິດໄລ່
ບໍລິມາດວຽກ (BoQ) 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 15: ໃບປະເມີນລາຄາ
ແລະມູນຄ່າ  
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 16 : MoA ສາໍລັບ
ການກ່ໍສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ-ໂຄງການ 
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SCALING  

6. ການລະດມົຊມຸຊນົ 

- ການສົນທະນາ ແລະ ເຮດັຂໍຕ້ົກລົງຮວ່ມມື
ກັບພາກສວ່ນລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ ( ພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນ, ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ

ໜູນ ຈາກລັດຖະບານ, ການປະກອບສ່ວນ
ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນູ
ໂຄງການ ). 

- ການປູກຈິດສໍານກຶດ້ານຄວາມປອດໄພຢູໃ່ຫ້
ຊຸມຊນົ  

- ການແນະນາໍກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາວັດສະ
ດຸກ່ໍສ້າງ 

 

- ອົງກອນຂອງລັດແລະ
ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ 

- ອົງການປົກຄອງບາ້ນ  
- ຊ່ຽວຊານ WASH/ວີສະວະ

ກອນກ່ໍສາ້ງ 
- ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊນົ 

ຫຼັງຈາກການອອກແບບ
ແລະຄິດໄລ່ມູນຄ່າແລະ
ການປະກອບສ່ວນທີ່
ເປັນໄປໄດ ້ 
 
ຢ່າງນອ້ຍ 1 ອາທດິກັບ 
1 ວັນໃນຂັນ້ຊຸມຊຸມ 

ຂັ້ນບາ້ນ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 12: ຕົວຢາ່ງ MoA ທີ່
ເຊນັກັບຊຸມຊົນ 

7. ຂັນ້ຕອນການປະມນູສາໍ
ລບັການສະໜອງວດັຖ ຸ

- ການເປີດປະມູນ  
- ການຄັດເລືອກ  
- ການເຮັດສນັຍາກັບຜູ້ສະໜອງ 
ຂັ້ນຕອນລະອຽດຂື້ນກັບລະບຽບທາງການເງິນ
ສະເພາະ ແລະ ຄູ່ມືທີ່ນາໍໃຊ້ ( ອາດນາໍມາປັບໃຊ້
ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ) 

- ທີມງານບໍລິຫານການເງີນ  
- ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ  
- ຕົວແທນພາກລັດ( ຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການ ) 
 
 

2 ເດືອນ  ວຽກຫ້ອງການ  
 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 17: ຮ່າງໃບຄິດໄລ່ບໍລິ
ມາດວຽກສໍາລັບການຈດັຊື ້
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 18:  ເອກະສານເງ່ືອນ 
ໄຂການປະມູນແລະແບບຟອມຕ່າງໆ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 19: ເແຈ້ງການປະມູນ
ລະດັບຊາດ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 20: ຕາຕະລາງວິໄຈ
ການປະມູນ ( ຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄຸນສົມ 
ບັດ )  
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 21: ຕົວຢາ່ງວາລະປະ 
ຊຸມເປີດຊອງປະມູນແລະບົດບັນທຶກ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 22: ຕົວຢ່າງສັນຍາ 

8. ການກະກຽມ 

- ການນໍາສະເໜແີລະການກະກຽມຢູ່ຂັນ້ຊຸມ
ຊົນ ( ການບັນທກຶຂັ້ນບາ້ນ, ສະຖານທີເ່ກັບ

ຮັກສາ, ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ນະໂຍບາຍ

- ຊ່ຽວຊານ WASH 
- ພະແນກການເຕັກນິກພາກ

ລັດ (DHO, DAFO, 
DONROE, DGO) 

ຫຼັງຈາກປະກອບເອກະ 
ສານທັງໝົດສໍາເລັດ, 
ກ່ອນການຈັດສົ່ງເອກະ 
ສານ 

ວຽກຫ້ອງການ ແລະ
ຂັ້ນບາ້ນ 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 23: ຜ້າສາກສາໍລັບ
ການຝຶກອບົຮົມການວາງແຜນຄວາມປອດ
ໄພຂອງນໍາ້ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 24: ທໍາຄວາມສະ 
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ຂອງລັດຖະບານ, ການວາງແຜນການກ່ໍສ້າງ, 

...) 
 

- ຝຶກອົບຮົມແຜນນໍາ້ປອດໄພ, ສ້າງຕັ້ງຄະນະ
ກໍາມະການແຜນນໍາ້ປອດໄພຂັນ້ບາ້ນ, ການ
ຄູ້ມຄອງລະບຽບການ (ຂືນ້ແຜນນໍ້າປອດໄພ  
(A) 

- ຄະນະກໍາມະການ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງບາ້ນ 
 

 
1 ອາທດິ /ບ້ານ  

ອາດແລະສອ້ມແປງລະບົບນໍາ້ປະປາ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 25:  ແບບຟອມການ
ປະເມີນຜນົສໍາລັບການວາງແຜນຄວາມປອດ
ໄພຂອງນໍາ້ໃນຊຸມຊົນ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 26: ການຝຶກອບົຮົມ
ທາງດ້ານການເງີນໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງນໍ້າ  
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 27: ແບບຟອມການ
ເງີນສໍາລັບກອງທນຶນໍາ້ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 28:  ການວາງແຜນ
ຄວາມປອດໄພຂອງນໍ້າແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 29, 30,31,32,33: 
ໂປສເຕີໃນການຝືກອົບຮົມຊຸມຊນົ   

9. ການສົງ່ຈດັສົງ່ອປຸະກອນ 
- ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນທີ່ສົ່ງ 
- ກວດກາສະຖານທີເ່ກັບຮັກສາ 

- ຄະນະກໍາມະການ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງບາ້ນ 

- ຊ່ຽວຊານ WASH  
- ອົງການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ນ  
- ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການແລະ 

ທີມງານການເງີນ 

1 ມ້ື /ບ້ານ ຂັ້ນບາ້ນ 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 34 : ໃບສົ່ງມອບ
ເອກະສານລະບົບນໍ້າປະປາ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 35 : ໃບຢັ້ງຢນືການ
ສົ່ງມອບ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 36 : ໃບຢັ້ງຢນືການ
ຈ່າຍເງິນປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊນົ 

10. ການດາໍເນນີການແລະ
ການຕດິຕາມການກໍສ່າ້ງ 

- ກອງປະຊຸມນາໍສະເໜຮ່ວມກັບຜູ້ຄຸມງານ
ກ່ໍສ້າງພາກສະນາມ ( ພະນັກງານນໍາ້ ສະອາດ 
) : ແບບກ່ໍສາ້ງ, ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ໄລຍະ
ເວລາການກ່ໍສ້າງ  

- ກອງປະຊຸມສົນທະນາກ່ຽວກັບການວາງ
ແຜນການກ່ໍສ້າງຮວ່ມກັບສະມາຊິກຊຸມຊນົ
ແລະນາຍບ້ານ 

- ການແນະນາໍປະຈໍາວັນກ່ຽວກັບການກ່ໍສ້າງ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ  

- ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມກ່ໍສາ້ງ  

- ພະນັກງານນໍ້າສະອາດ,   
- ຊ່ຽວຊານ WASH   
- ຊຸມຊນົ 
- ອົງການປົກຄອງບາ້ນແລະ

ຄະນະກໍາມະການ 

ໂດຍສະເລ່ຍ 30 ວັນ / 
ບ້ານ  
 

ບ້ານເປ້ົາໝາຍ 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 37 : ຂໍຕ້ົກລົງຂອງ
ຫ້ອງການສາທາເມືອງສໍາລັບການຕດິຕາມ
ກວດກາ  
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- ການກວດກາປະຈາໍອາທິດໂດຍພະນກັງານ
ຫ້ອງການສາທາເມືອງແລະໂຄງການ 

- ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈໍາອາທິດໂດຍ
ພະນັກງານນໍາ້ສະອາດປະຈາໍພາກສະນາມແລະ
ນາຍບາ້ນ 

11. ການກວດກາກໍສ່າ້ງ 50% 
ແລະ ການກວດກາ

100%/ 

- ການກວດກາກ່ໍສ້າງ 50% ພາຍຫຼັງສາໍເລັດ
ກ່ໍສ້າງຫົວງານ, ການວາງທໍ່ຈາກຫົວງານຫາ
ອ້າງເກັບນໍ້າ 

- ກວດກາ 100% / ກວດກາຄ້ັງສຸດທາ້ຍຫຼັງ
ຈາກໜາ້ວຽກທັງໝົດສໍາເລັດ 100%  

- ຕົວແທນຈາກອົງການ
ປົກຄອງເມືອງ 

- ພະນັກງານຈາກສາທາ, 
ກະສິກໍາ, ຊັບພະຍາກອນ,  

- ນາຍບາ້ນ  
- ຕົວແທນຊຸມຊົນ  
- ຊ່ຽວຊານ WASH  
- ຜູ້ຈັດການໂຄງການ 

1 ຫຼື 2 ວັນ /ບ້ານ /ຄ້ັງ ຂັ້ນບາ້ນ 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 38: ລາຍການກວດ
ສອບການກ່ໍສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາສາໍເລັດ 
50%  
 
ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 39: ລາຍການກວດ
ສອບການກ່ໍສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາສາໍເລັດ
100%  

12. ການມອບ-ຮບັໃຫກ້ບັຊມຸ
ຊນົ 

- ກຽມມອບຮັບໂຄງການໃຫອ້ົງການປົກ ຄອງ
ທ້ອງຖິນ່  

- ພິທີມອບຮັບ: ການຄູ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້
ແຜນນໍາ້ປອດໄພ; ປູກຈິດສໍານຶກທາງດ້ານ
ການຄູ້ມຄອງນໍາ້ແລະການນໍາໃຊນ້້າແບບຍືນ
ຍົງ 

- ເອກະສານທີຈ່ະມອບໃຫ້ຕ່ົວແທນຊມຸຊົນ 

- ຕົວແທນຈາກອົງການ
ປົກຄອງເມືອງ 

- ພະນັກງານຈາກສາທາ, 
ກະສິກໍາ, ຊັບພະຍາກອນ  

- ນາຍບາ້ນ  
- ຕົວແທນຊຸມຊົນ  
- ຊ່ຽວຊານ WASH  
- ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 
- ບ້ານ ( ທຸກບ້ານ ) 

1 ວັນ /ບ້ານ  ບ້ານເປ້ົາໝາຍ 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 40: ມອບເອກະສານ
ໃຫ້ຊຸມຊົນ   
 
 

13. ການຕດິຕາມແລະປະເມນີ
ຜນົແຜນນໍາ້ປອດໄພຂັນ້

ບາ້ນ 

- ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນົການຄູ້ມ
ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊນ້ໍ້າ  

- ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ 
- ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນົແຜນນໍ້າ

ປອດໄພແບບວົງຈອນ ( A ) 

- ຕົວແທນຈາກອົງການ
ປົກຄອງເມືອງ 

- ພະນັກງານຈາກ ສາທາ, 
ກະສິກໍາ. ຊັບພະຍາກອນ  

- ນາຍບາ້ນ  
- ຕົວແທນຊຸມຊົນ  
- ຊ່ຽວຊານ WASH  

6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີພາຍ 
ຫຼັງການມອບຮັບ 
 
1 ຫາ 2 ວັນ/ບ້ານ + 
ກວດສອບໃນຫ້ອງ
ວິເຄາະ 

ບ້ານເປ້ົາໝາຍ 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 41: ແບບຟອມການ
ປະເມີນຜນົສໍາລັບການວາງແຜນຄວາມປອດ
ໄພຂອງນໍາ້ພາຍໃນຊຸມຊົນຫຼັງຈາກການນໍາ
ໃຊ້ 6 ເດືອນ  
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- ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 
- ບ້ານ ( ທຸກຄົນ ) 
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2.1. ການປະເມນີຜນົຄວາມເປນັໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ( ຂັ້ນຕອນ 1 )  
 

ຈຸດປະສງົ 

• ກໍານົດຄວາມດຶງດູດສົນໃຈຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຂ້ໍຈໍາກັດຂອງລະບົບນ້ໍາສະອາດໃນ

ປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ( ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຕົວຈິງ, ແຫຼ່ງນ້ໍາ ທ່ີໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ, ລະດັບສ່ິງປົນເປື້ອນ, ຄໍາໝ້ັນສັນຍາຕໍ່ກັບ

ເງື່ອນໄຂທ່ີໂຄງການສະເໜ,ີ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມທັງການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ, ສະພາບສຸຂະນາໄມ

ໃນພາຍບ້ານ, ... )  

• ວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດ ( ມີແຫຼ່ງນ້ໍາບ່ໍ, ນ້ໍາສະອາດສາມາດຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໄດ້ບໍ, ການກ່ໍສ້າງ

ຄູ້ມຄ່າບ່ໍ, ມີບັນຫາທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງບ່ໍ ).  

ຈະເຮດັແນວໃດ  

• ປຶກສາຫາລືກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ( ນ້ໍາສະອາດ ), ໃນການກໍານົດບ້ານເປົ້າໝາຍ  

• ການກະກຽມ ແລະ ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວເຊັນ: ຈໍານວນປະຊາກອນ, ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ/ໂຄງການ

ຢູ່ໃນບ້ານ, ແຜນທ່ີ, ... 

• ການກະກຽມ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ບ້ານຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ແຜນການ ແລະ ເນ້ືອໃນຂອງການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ 

ແລະ ການສໍາຫຼວດ 

ເຮດັວິທໃີດ  
1. ປະຊຸມຮວ່ມກັບອງົການປກົຄອງບ້ານ ແລະ ພະນກັງານກຸມ່ບາ້ນ  

o ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ: ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຂອງຊຸມຊົນໃນປັດຈຸບັນ, 

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຊັງຊາໃຈເນ່ືອງຈາກບ່ໍມີລະບົບນ້ໍາສະອາດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຊາຊົນເຈ້ົາຕ້ອງການ ( 
ຫຼື ບ່ໍ ) ສໍາລັບການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດໃໝ່. 

o ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼື່ອຂອງໂຄງການທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ການຮ່ວມມືພາຍໃນບ້ານ, ການລະດົມຊຸມຊົນ 

ແລະ ພາລະໜ້າທ່ີບົດບາດອົງການປົກຄອງບ້ານ  

o ນໍາສະເໜີຂ້ັນຕອນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດ, ເງື່ອນໄຂທ່ີຊຸມຊົນຕ້ອງປະກອບສ່ວນຖ້າ

ຫາກມີການກ່ໍສ້າງ, ລວມທັງການປະກອບສ່ວນເປັນເງິນສົດ ແລະ /ຫຼື ໃນຮູບແບບອື່ນໆ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການ

ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ, ... … 

2. ຖາ້ຫາກເປນັໄປໄດ,້ ແມນ່ພະຍາຍາມສນົທະນາກັບບາງຄວົເຮືອນ  ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມກັບອົງການປົກຄອງ ເພື່ອ
ກວດສອບຂ້ໍມູນຄືນ, ເພື່ອສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕົວຈິງຂອງຊມຸ
ຊົນ  

3. ລງົສາໍຫວຼດພື້ນທີໂດຍລວມເຂດບາ້ນ  ເພື່ອສຶກສາແຫຼ່ງນ້ໍາອື່ນທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ້ ເພື່ອການສະໜ
ອງນ້ໍາໃຫ້ກັບບ້ານຕື່ມ.  ເມື່ອກໍານົດໄດ້ແລ້ວ, ໃຫໜ້ັ້ນໃຈວ່າແຫ່ງນ້ໍາມີຄວາມປອດໄພ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຫຼ່ງນ້ໍາ 

ແລະ ກໍານົດບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂກ່ອນດໍາເນີນການສໍາຫຼວດລາຍລະອຽດ 



 

 

13 
 

SCALING 
Partnership for Improved Nutrition in Lao PDR Pillar 3:  
Sustainable Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance 

ຂໍ້ແນະນາໍ  
ການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງແມ່ນມີ ຄວາມຈາໍເປນັ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດແລະ 
ຄວາມຍືນຍງົ. ແມ່ນຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າມີເວລາພຽງພໍສໍາລັບເຮັດ! ຢ່າງໜອ້ຍໃຊ້ເວລາ 1 ວັນຕໍບ່າ້ນແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປນັ. ຕ້ອງໝ້ັນໃຈ
ວ່າຈະສາມາດເກັບກໍາ ແລະ ກວດກາຂ້ໍມູນໄດ້ ( ການສໍາພາດອາດເຮັດເປັນທາງການໄດ້ແຕ່ກ່ໍຍັງບ່ໍເປັນທາງການເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ
ສະພາບການຂອງບ້ານໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ). ຢ່າເບ່ິງພຽງແຕ່ດ້ານວິຊາການເທ່ົານ້ັນ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງຊຸມຊົນແມ່ນ

ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຄືກັນ.  
 

 
ເຊືອ່ມໂຍງກັບແບບຟອມແລະເອກະສານທີເ່ປັນປະໂຫຍດ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ  1:  ເງືອ່ນໄຂການຄດັເລອືກບາ້ນ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 2: ແບບຟອມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກສາໍລບັການກໍ່ສາ້ງລະບບົນໍາ້ສະອາດ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ  3:  ແບບຟອມປະເມນີຄວາມສຽ່ງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມຕໍ່ກບັການກໍສ່າ້ງລະບບົນໍາ້ສະອາດ  
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2.2. ການອະນມຸດັແບບກໍ່ສາ້ງທີ່ໄດມ້າດຕະຖານ ( ຂັ້ນຕອນ 2 )  
 
ຈຸດປະສງົ 

• ລະບົບການສະໜອງນ້ໍາສະອາດປະເພດຕ່າງໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບກັນແບບມາດຕະຖານທ່ີໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຂະ  ແ
ໜ່ງນ້ໍາສະອາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ - ຂ້ັນຕອນນ້ີແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຖ້າໂຄງການຫາກຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ
ຫຼາຍແຂວງ. ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ, ມັນອາດໃຊ້ໄດ້ໃນແຂວງໃດນ່ຶງເທ່ົານ້ັນ. 
 

ຈະເຮດັແນວໃດ 
• ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບທີມງານນ້ໍາສະອາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ 
• ນໍາສະເໜີຮູບແບບລະບົບນ້ໍາສະອາດທ່ີນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ມາດຕະຖານທ່ີໂຄງການຈະນໍາມາໃຊ້  

 
ເຮດັວິທໃີດ  

1. ປະຊຸມຮວ່ມກັບທີມງານນໍາ້ສະອາດ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ( ຈາກບັນດາແຂວງຕາ່ງໆຖ້າຫາກໂຄງການຫາກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃນຫຼາຍໆແຂວງ ) :  

o ໃຫ້ຕົວແທນແຕ່ລະແຂວງນໍາສະເໜີຮູບແບບລະບົບນ້ໍາສະອາດຂອງຕົນເອງທ່ີເຄີຍນໍາໃຊ້ໃນຜ່ານມາ.  
o ອໍານວຍຄວາມສະດວກການສົນທະນາລະຫວ່າງແຂວງຕ່າງໆກ່ຽວກັບຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງແຕ່ລະຮູບແບບ  

o ແນະນໍາການປັບປຸງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການປບັປຸງລະບົບຫົວງານ ( ເພີ່ມຫ້ອງກ່ອງນ້ໍາ, ເບຕົງເສີມດ້ານຂ້າງເພື່ອປ້ອງ

ກັນນ້ໍາໜອງໃນກໍລະນີມີຝົນຕົກໜັກ, ຊຸດວັດສະດຸກ່ັນຕອ່ງນ້ໍາ ), ການນໍາໃຊ້ວາວອາກາດ, ວາວທ່ໍສ່ົງຕະກອນ, 

ການປັບປຸງລະດັບອ້າງເກັບນ້ໍາ ( ການກ່ໍສ້າງຫ້ອງກ່ອງນ້ໍາຢູ່ເທ່ິງອ່າງເກັບນ້ໍາ, ປະຕູປິດວາວ ), ການຄັດເລືອກຄຸນ

ນະພາບທ່ໍ PE, ທ່ໍ GI  
o ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ແລະ ການເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ໄດ້

ແບບມາດຕະຖານເພື່ອນໍາໃຊ້  
 

2. ການອອກແບບມາດຕະຖານ  
 

3. ແບງ່ປັນແບບມາດຕະຖານທີໄ່ດ້ອອກແບບໃຫກ້ັບຄູຮ່ວ່ມງານພາກລດັ  
ແບບກ່ໍສ້າງມາດຕະຖານຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຂະແໜ່ງນ້ໍາສະອາດໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ແຕ່ລະເມືອງທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການ  
 
 
ການເຊືອ່ມໂຍງກັບແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4 : ແຜນວາດລະບບົນໍາ້ສະອາ
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2.3. ການສາໍຫຼວດດາ້ນວິຊາການ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທາງສັງຄມົໃນຂັນ້ຊມຸຊົນ ( ຂັ້ນຕອນ 3 ) 
 

ຈຸດປະສງົ 
• ການເກັບກາໍຂໍມ້ນູ: ເກັບກໍາຂ້ໍມູນດ້ານວິຊາການເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການອອກແບບ; ຂ້ໍມູນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບບ້ານ  
• ປະເມນີການຈັດຕັງ້ທາງສງັຄມົ ຂອງບ້ານ, ການນໍາພາ, ການນໍາໃຊ້ໂດຍຊາວບ້ານ, ... 
• ປະເມນີຄວາມສຽ່ງ: ຄວາມປອດໄພ, ການໍາໃຊ້ນ້ໍາ, ການປົນເປື້ອນ,  
• ກໍານົດຄວາມຕອ້ງການຊວ່ຍເຫຼອື ຂອງຊຸມຊົນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ( ປະເພດລະບົບນ້ໍາສະອາດທ່ີ

ຕ້ອງການ…) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ 
 
ຈະເຮດັແນວໃດ  
1. ການກະກຽມໃນການສາໍຫວຼດ 

- ປະສານງານ ປະຊຸມຮ່ວມກັບຕົວແທນຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ບັນດາພະແນກການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ: 
ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງ, ກໍານົດເວລາການລົງຢ້ຽມຢາມ, ການກໍານົດຈຸດປະສານງານພາຍໃນແຕ່ລະພະແນກການເພື່ອໃຫ້ມີ
ສວ່ນຮ່ວມໃນທຸກຂະບວນການ 

- ແຈ້ງການໃຫ້ບ້ານຮັບຮູ້: ຈຸດປະສົງ, ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີຄາດຄະເນໄວ້, ວັນທີ ແລະ ເວລາທ່ີກໍານົດໄວສໍ້າລັບ

ການສໍາຫຼວດ, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຈັດຫາ  

- ເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕົ້ນ: ແບບຟອມເກັບກໍາຂ້ໍມູນພື້ນຖານຂອງບ້ານ, ແບບຟອມການສໍາຫວຼດພື້ນທ່ີດິນ, ສ້າງແຜນທ່ີເຂດ
ແດນຂອງບ້ານ ແລະ ແຜນທ່ີແຫລ່ງນ້ໍາຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານໂດຍໃຊ້ໂປຼແກຣມ Google Earth 

- ການກະກຽມການສົນທະນາຊຸມຊົນ ( ໃຊ້ບົດນໍາສະເໜີຜ່ານໂອເລັກໂທນິກ ຫຼື ໃຊ້ເຈ້ຍແຜນໃຫຍ່ A0  ): ຈຸດປະສົງຂອງ
ໂຄງການ, ຕົວຢ່າງຂອງລະບົບນ້ໍາສະອາດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຕວົຢ່າງຂອງ“ ບົດເລື່ອງຄວາມສໍາ

ເລັດ”, ແບບຮ່າງບົດບັນທຶກການປຶກສາຫາລືຂ້ັນບ້ານ ແລະແບບຮ່າງບົດບັນທຶກການເຫັນດີ.  
 

2. ການເກັບກາໍຂໍມ້ນູ 
- ບໍແຫລ່ງນ້ໍາ 

- ຂ້ໍມູນພື້ນທ່ີດິນ: ຄວາມສູງຊັນ, ຄວາມຍາວຂອງແລວທ່ໍ ແລະ ຈຸດພິກັດ 

- ເກັບກໍາຂ້ໍມູນທ່ົວໄປຂອງບ້ານ: ປະຊາກອນ  
ເບ່ິງລາຍລະອຽດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ  11 

 
3. ການສນົທະນາຊມຸຊົນ 

- ການສົນທະນາກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ 
- ການສົນທະນາກ່ຽວກັບລະບົບນ້ໍາສະອາດທ່ີຈະນໍາມາແນະນໍາ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະແຫລ່ງນ້ໍາ, … 

 

 

ຄາໍແນະນາໍ: ບາດກ້າວນ້ີແມນ່ທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍ!  ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຊຸມຊົນຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ  
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ພາກສວ່ນເຮດັຫຍງັ  
 
ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ ຊີ້ນໍາລວມ 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກັບຊຸມຊົນ ( ບັນຫາທ່ີດິນ, ເຂດແດນຂອງບ້ານ, ບັນຫາທ່ີ

ອາດເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງບ້ານກັບບ້ານສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ໍາ…  ) 
ການປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 

ນ້ໍາສະອາດຂ້ັນແຂວງ/ເມືອງກັບ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ( ວິຊາການ ) 

ການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ 
ການອອກແບບ 
ການວາງແຜນ ແລະ ການຂ້ືນງົບປະມານການກ່ໍສ້າງ 
ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມືອງ 

ການຈັດສັນທ່ີດິນໃຫ້ແກ່ບ້ານ 
ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ສ່ົງເສີມການຄູ້ມຄອງທ່ີດິນໃຫ້ແກ່ບ້ານ ( ບ່ໍໃຫນໍ້າໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີຢູ່ໃກ້
ແຫຼ່ງນ້ໍາ, ບ່ໍໃຫນໍ້າໃຊ້ສານເຄມີໃກ້ກັບແຫຼ່ງນ້ໍາ ) 

ຫ້ອງການຊັບພະກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ 

ລົງຕິດຕາມສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສ່ິງແວດລ້ອມ ( ການຜະລິດກະສິກໍາ, ການນໍາ

ໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ, ການລ້ຽງສັດ )  

ຫ້ອງການສາທາເມືອງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການສໍາຫຼວດ, ໂດຍສະເພາະ: ການປະສານງານກັບທຸກຂະແໜ່ງການທ່ີ

ກ່ຽວຂ້ອງ, ບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  

ໂຄງການ  ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການສໍາລັບການສໍາຫຼວດ ແລະ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂ້ັນຊຸມຊົນ; 
ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ 

 
ວດັສະດຸທີຕ່ອ້ງການແລະງົບປະມານທີ່ຂືນ້ໄວ ້

 

- ແມັດວັດແທກເຫັຼກຍາວ 5m  

- ກ້ໍເທັບສາຍໃຍແກ້ວຍາວ 50 m 

- ເຄ່ືອງມືອັບນີ 1 ອນັ 

- ເຄ່ືອງມືວັດອນຸຫະພູມ 1 ອນັ 

- ຈັກຄິິດໄລ່ 1ອນັ 

- ໂຟນເດແີຂງສໍາລັບຂຽນ 

- ບັນທັດ, ບິກ, ສ ໍ

- ແກ້ວເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າມາກວດ 

- LCD ເພືອ່ນາໍສະເໜີແບບລະບບົນໍາ້
ສະອາດທີຈ່ະກ່ໍສາ້ງ 

-  
 

- ເຂັມທິດ 

- ອຸປະກອນ GPS ເພື່ອໝາຍ
ຈຸດພິກັດສໍາຄັນ 

- ຖັງ (12.5 L) ເພື່ອວັດແທກບໍ
ລິມາດນໍາ້ໃນສາຍນໍ້າ 

- ໂມງຈັບເວລາ 

- ມີດ 

- ບົດນາໍສະເໜແີບບກ່ໍສ້າງໃຫ້
ກັບຊຸມຊນົ 

 
ລາຍລະອຽດ ຫົວໜ່ວຍ ລາຄາຫົວ 

ໜ່ວຍ (ກ) 
ຈໍານວນເງີນ 

(ກ) 
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ຂໍ້ແນະນາໍ  

• ການສາໍຫວຼດແມ່ນຂັ້ນຕອນສາໍຄນັຫາຼຍ ແລະ ຄວນປະກອບດວ້ຍ:  
- ການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງນ້ໍາ, ປະລິມານແຫຼ່ງນ້ໍາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຈັກເດືອນ.  

- ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຕົວຈິງ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ( ໂດຍສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາ, ການເຮັດສວນຄົວ…  )  

- ເຂດແດ່ນຂອງແຫຼ່ງນ້ໍານເປັນເຂດແດນລະຫວາ່ງບ້ານບໍ? ໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ໍາຮ່ວມກັບບ້ານອື່ນ 

- ຊາວບ້ານພ້ອມທ່ີຈະປະກອບສວ່ນໃນການກ່ໍສ້າງ ບ່ໍເປັນວັດຖຸ ແລະ/ຫຼ ືເງິນສົດ  
 

ການໃຊ້ເວລາດນົໃນການສາໍຫວຼດ...ອາດປະຢັດເວລາໃນພາຍຫຼງັ 
 

 

 

 
 
 

 
ເຊືອ່ມໂຍງໄປຫາແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານທີ່ເປນັປະໂຫຍດ: 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ  6: ແຜນເວລາການກໍ່ສາ້ງລະບບົນໍາ້  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 7: ແບບຟອມການສາໍຫວຼດ,ເຄືອ່ງມື  Abney  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 8: ແບບຟອມການສາໍຫວຼດດວ້ຍ GPS 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 9: ການນາໍໃຊ້ເຄືອ່ງມ ື Abney  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 10: ການນາໍໃຊ ້GPS  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 11: ວທິີການສາໍຫວຼດລະອຽດ  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 12: ຕວົຢາ່ງ MoA ທີ່ເຊັນຮວ່ມກບັຊມຸຊົນ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 13: ສັນຍາກັບຄວົເຮອືນໃນການຕິດຕັງ້ກງົເຕີ້ນໍາ້ 
 

ອດັຕາກິນ 8ຄົນ x2ວັນ  100,000 1,600,000 

ນໍ້າມັນລົດ 2 ຄັນ 500,000 1,000,000 

ອຸປະກອນຮບັ
ໃຊ ້

1 ຊດຸ 300,000 300,000 

ສະເປຣ 3 ກ່ອງ 30,000 90,000 

ຖານ GPS   2 Pair 15,000 30,000 

ລວມ   3,020,000 

• ການມີສວນ່ຮວ່ມຈະເຮດັໃຫຄ້ວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງບາ້ນເພີມ້ສງູຂືນ້: ພາກສວ່ນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈະຫ້າວຫັນ
ແລະ ມີສວ່ນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ືນໃນເວລາການສໍາຫຼວດ ( ວິຊາການ, ຊາວບ້ານ ), ເມື່ອຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງ
ປະຊາຊົນຫຼາຍຂ້ືນ, ການນໍາໃຊ້ລະບົບນ້ໍາສະອາດກ່ໍຈະມີຄວາມຍືນຍົງ.  

• ການແບງ່ຄວາມຮັບຜດິຊອບ ລະຫວ່າງຂະແໜ່ງການຂອງລັດ, ບ້ານ ແລະ ທິມງານຂອງໂຄງການ 
 



 

 

18 
 

SCALING 
Partnership for Improved Nutrition in Lao PDR Pillar 3:  
Sustainable Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance 

2.4. ການອອກແບບກໍ່ສາ້ງ ( ຂັ້ນຕອນ  4 ) 
 
ນຍິາມ:  ເພື່ອອອກແບບກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດຂອງບ້ານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ເໝາະສົມກັບລັກສະນະທາງດ້ານ

ວິຊາການ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຫຼ່ງນ້ໍາທ່ີມີຢູ່ໃນພື້ນທ່ີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ນ້ໍາທ່ີພຽງພໍ, ສະດວກ ແລະ 
ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງໃນ 10 ປີຂ້າງໜ້າ.  
 
ຈຸດປະສງົ 

• ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາຂອງກຸ່ມຄົນ ຫຼື ພາຍໃນບ້ານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສານ້ໍາຂອງ
ແຫຼ່ງນ້ໍາທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ 

• ການຄິດໄລ່ແຮງດັນນ້ໍາໃນທ່ໍນ້ໍາເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ່ົງນ້ໍາໄປຫາພື້ນທ່ີໄດ້  
• ການກໍານົດປະເພດຂອງລະບົບນ້ໍາສະອາດທ່ີຕ້ອງການເຊັ່ນ: ລະບົບນ້ໍາລິນ, ລະບົບນ້ໍາບາດານ, ລະບົບປັນສູບນ້ໍາຈາກທ່ີຕໍ່າ

ຫາທ່ີສູງກວ່າ.  
• ການອະທິບາຍລັກສະນະທາງວິຊາການຂອງລະບົບນ້ໍາສະອາດໃນແຕ່ລະຈຸດ ( ແຫຼ່ງນ້ໍາ, ຫົວງານ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ …) 

ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກ່ໍສ້າງໃນລະດັບຊຸມຊົນ. 
• ແຕ້ມແຜນວາດລະບົບນ້ໍາສະອາດເພື່ອກໍານົດປະລິມານຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດສໍາລັບການກ່ໍສ້າງ ( ວັດສະດຸທ່ີຕ້ອງການ, 

ແຮງງານ, ຄວາມຈໍາເປັນໃນການວາງແຜນຂອງແຜນນ້ໍາປອດໄພ, ... )  
 
ຈະເຮດັແນວໃດ   

1. ການກະກຽມແບບກໍ່ສາ້ງ 

ຈັດຂ້ໍມູນທ່ີເກັບກໍາມາໃນເວລາສໍາຫຼວດ: ຂ້ໍມູນລວມຂອງບ້ານ, ປະລິມານແຫຼ່ງນ້ໍາ, ຂ້ໍມູນທ່ີດິນ ( ຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມຍາວ

ຂອງທ່ໍນ້ໍາທ່ີຕ້ອງການ ), ເຂດແດນບ້ານເພືອ່ຄາດຄະເນທ່ໍສ່ົງ ແລະ ທ່ໍແຈກນ້ໍາພາຍໃນບ້ານທ່ີຕ້ອງການ, ທ່ີຕັ້ງຂອງກອັກນ້ໍາທ່ີຈະ

ຕິດຕັ້ງ, ຈໍານວນຄົວເຮືອນທ່ີຕ້ອງການຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາ.  
 

2. ການອອກແບບ 
ຕອ້ງມີທັກສະສງູ  

- ວິທີການຄິດໄລ່ຄວາມດັນຂອງນ້ໍາໃນທ່ໍ, ປະສົບການຜ່ານມາໃນການອອກແບບ ແລະ ການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດ  
- ທັກສະດ້ານການໃຊ້ຄອມພິມເຕີ້:  Word, Excel, AutoCAD ຫຼື ຊັອບແວທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ, Google Earth 
- ການນໍາໃຊ້  GPS  
 
ວດັສະດຸທີຕ່ອ້ງການ 
- ຊັອບແວທ່ີແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້: Microsoft Word, Excel ຫຼືເທ່ົາທຽມກັນ; AutoCAD ຫຼືເທ່ົາທຽມກັນ, Google Earth 
- ຄອມພິວເຕີທ່ີມີໂປເຊດເຊີທ່ີມີປະສິດທິພາບ ( ທຽບເທ່ົາກັບ Intel5 ຫຼື Intel7 ຕໍ່າສຸດເນ່ືອງຈາກການຄໍານວນ ) ແລະ

ເຄື່ອງພິມ  
 
 

ຂໍ້ແນະນາໍສາໍລບັການອອກແບບທີ່ດ ີ 
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ສໍາລັບຫົວງານ 
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບຫົວງານແທດເໜາະກັບຫວ້ຍນໍາ້ 
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫົວງານມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ກັບນ້ໍາຖນ່ອງໃນກໍລະນີຝົນຕົກໜັກ 
- ລະບົບຫົວງານຕ້ອງມີແນວກ້ັນສູງ ຫຼື ຝາປີກເພື່ອປ້ອງກັນນ້ໍານ່ອງ  
- ລະບົບຫົວງານຕ້ອງຈະຕ້ອງມີລະບົບກ່ັນຕອງນ້ໍາທ່ີເໝາະສົມ 

 
ສໍາລບັອາ່ງເກັບນໍາ້ 
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອ່າງນ້ໍາເໝາະສົມກັບປະລິມານນ້ໍາທ່ີສາມາດບັນຈຸໄດ້ໃນມື້ດຽວ ( ຂະໜາດຂອງອ່າງເກັບບ່ໍຄວນໃຫຍ ່

ຫຼື ນ້ອຍຈົນເກີນໄປ ).  
ທໍນ່ໍາ້ 
- ການຄັດເລືອກທ່ໍນ້ໍາທ່ີສາມາດຮອງຮັບຄວາມດັນຂອງນ້ໍາ ຫຼື ເລືອກໃຊ້ທ່ໍນ້ໍາທ່ີສາມາດຮັບແຮງດັນໄດ້ 100 ແມັດ ( PN10 ). 
- ການກໍານົດຈໍານວນທ່ໍນ້ໍາເຫຼັກຂ້າມແມ່ນ້ໍາ, ສາຍກາບ, ວາວອາກາດ, ວາວຕະກອນ ແລະ ອ່າງເພື່ອຫຼຸດຄວາມດັນ 

- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ໍສ່ົງນ້ໍາທ່ີວາງໃນພື້ນທ່ີຂອງບ້ານເໝາະສົມກັບພື້ນທ່ີຂອງບ້ານ, ເຊັ່ນ: ເປັນກຸ່ມ, ມີຄວາມສູງແຕກ

ຕ່າງກັນ, ຈໍານວນທ່ໍຈ່າຍນ້ໍາອອກຈາກອ່າງ.  
 
 

ການຫຼີກລຽ້ງຂໍຜ້ດິພາດ 
- ການອອກແບບຫົວງານທ່ີບ່ໍຮັບປະກັນຄວາມແຂງແຮງ, ບ່ໍມີເປຕົງເຫຼັກເສີມ ແລະ ບ່ໍມີລະບົບກ່ັນຕອງນ້ໍາ 
- ຂະໜາດຂອງອາ່ງເກັບນ້ໍາໃຫຍ ່ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ 
- ການຄັດເລືອກທ່ໍນ້ໍທ່ີບ່ໍສາມາດຮັບຄວາມດັນນ້ໍາສູງໄດ້ ແລະ ເປັນທ່ໍນ້ໍາທ່ີມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ 

- ບ່ໍມີທ່ໍເຫຼັກຂ້າມຫ້ວຍນ້ໍາ, ສາຍກາບຂ້າມແມ່ນ້ໍາ, ວາວອາກາດ, ວາວຕະກອນ ແລະ ອ່າງປ່ອຍ ( ນ້ີກ່ໍເພື່ອຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມດັນນ້ໍາໃນບ່ອນທ່ີມັນຈໍາເປັນ ) 

- ບ່ໍມີຜັງວາງທ່ໍນ້ໍາຢູ່ໃນບ້ານ, ບ່ໍໄດ້ກໍານົດຈໍານວນຂອງຂ້ໍຕໍ່, ຈໍານວນຂອງຂ້ໍຕໍ່ບ່ໍພຽງພໍ ຫຼື ແຜນສະເໜີຂໍອຸປະກອນບ່ໍຄົບຖ້ວນ
ຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້.  

- ມີງົບປະມານຈໍາກັດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງອານາຄົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ      
( ແນະນໍາໃຫ້ມີການຄາດຄະເນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປ ີ)  

 

 

 

 

 

 

 
ຕວົຢາ່ງທີ່ດ ີ 

ຕອ້ງຈາໍໄວ ້
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ລະບົບຫົວງານທ່ີດີຕ້ອງມ:ີ 

• ສາມຂາທີດີ (ສະປິງເວ) 
• ໂຄງສ້າງທ່ີດີ 

• ຫ້ອງກ່ັນຕອງທ່ີດີ 

• ອ່າງເກັບນ້ໍາຂະນາດໃຫຍ ່
        

 

ລະບົບຫົວງານທ່ີດີຕ້ອງມ:ີ 

• ຝາປີກທ່ີດີທັງສອງຂ້າງເພື່ອປ້ອງກັນດິນ
ເຈ່ືອນແລະນ້ໍານ່ອງເວລາຝົນຕົກໜັກ 

• ສູງກວ່າລະດັບຝາຍກ້ັນນ້ໍາປະມານ 40cm 

• ຝາປິດປະຕູນ້ໍາສູງກວ່າລະດັບຝາຍປະມານ 
40cm ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນນ້ໍານ່ອງໄດ້  

ອ່າງເກັບນ້ໍາທ່ີດີຕ້ອງມີ: 
• ພື້ນເບຕົງເສີມເຫຼັກສອງຊັ້ນ ແລະ ໜາ 

20cm  
• ຝາອ່າງເກັບເປັນເບຕງົເສີມເຫຼັກສອງຊັ້ນ

ແລະ ໜາ 20cm. 
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ແລະ ຕວົຢາ່ງທີບ່ໍດ່.ີ..ບໍຄ່ວນເອາົແບບຢາ່ງ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ລະບົບຫົວງານບ່ໍດີຈະມີ : 
• ສະປິງເວທ່ີບ່ໍສາມາດຕັນນ້ໍາໄດ້ 

• ໂຄງສ້າງບ່ໍດີ 

• ບ່ໍມີຫ້ອງກ່ັນຕອງນ້ໍາ 

• ອ່າງເກັບນ້ໍານ້ອຍ 

• ບ່ໍມີຫ້ອງປິດວາວປະຕູນ້ໍາ 

• ປາກທ່ໍແບບປະຖົມປະຖານທ່ີສຸດ 

ລະບົບຫົວງານບ່ໍດີຈະ : 

• ບ່ໍມີຝາປີກສອງຂ້າງເພື່ອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ
ແລະນ້ໍານ່ອງເວລາຝົນຕົກໜັກ 

• ປາກທ່ໍເປ່ເພຫຼືແຕກພັງຍ້ອນນ້ໍານ່ອງ  
 

ອ່າງເກັບນ້ໍາບ່ໍດີມີ: 
• ທ່ີຕັ້ງບ່ໍເໝາະສົມ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ອຸບັດເຫດ 

• ບ່ໍມີຫ້ອງປິດວາວປະຕູນ້ໍາ ແລະ ບ່ໍມີທາງ
ຟຸດບາດອ້ອມອ່າງເກັບນ້ໍາ  



 

 

22 
 

SCALING 
Partnership for Improved Nutrition in Lao PDR Pillar 3:  
Sustainable Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance 

2.5. ການຄາດຄະເນມູນຄາ່ ແລະ ວາງແຜນການກໍສ່າ້ງ ( ຂັ້ນຕອນ 5 )  
 
ນຍິາມ: ໃບຄິດໄລ່ບລໍມິາດວຽກ ແມ່ນເອກະສານທ່ີສ້າງຂ້ືນມາເພື່ອຄິດໄລ່ປະລິມານວັດສະດຸທທ່ີຕ້ອງການ, ຈົນເຖິງຄຸນນະພາບ 
ແລະ ປະລິມານຂອງໜ້າວຽກທ່ີກໍານົດໄວ້ຈາກຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອດໍາເນີນຕາມໜ້າວຽກ.  
 
ຈຸດປະສງົ 

• ການສໍາຫຼວດລາຄາຫົວໜ່ວຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດຂອງວັດສະດຸທ່ີຕ້ອງການສໍາລັບການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດອີງຕາມການ
ອອກແບບ ( ຖ້າໄລຍະເວລາໂຄງການເກີນ 1 ປຈີະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງອັດຕາເງິນເຟ້ີ ),  

• ການຄິດໄລ່ລາຄາວັດສະດຸທ່ີຕ້ອງການສໍາລັບການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດອີງຕາມການອອກແບບກ່ໍສ້າງ  
• ລະບຸການປະກອບສ່ວນຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນເຊັ່ນ:  

o ຊຸມຊົນ/ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ: ແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸທ່ີີມີໃນທ້ອງຖິ່ນ ( ຊາຍ, ຫີນ,…) ການປະກອບສວ່ນເປັນເງີນ
ສົດຖ້າຈໍາເປັນ/ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 

o ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງທ່ີບ່ໍມີຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ທ່ີຊຸມຊົນບ່ໍ
ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້. 
 

ຈະເຮດັແນວໃດ   
1. ການກະກຽມໃບຄດິໄລບ່ລໍມິາດວຽກ (BoQ) 

ການກະກຽມ BoQ ຕ້ອງອີງໃສ່ເອກະສານຕໍ່ໄປນ້ີ:  
- ບັນຊີລາຍຊື່ລະອຽດຂອງອຸປະກອນທ່ີຕ້ອງການສໍາລັບການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດຢູ່ໃນແຕ່ລະຈຸດ: ສໍາລັບຫົວງານ, 

ຄວາມຍາວຂອງທ່ໍນສ່ົງ, ຈໍານວນທ່ໍ  GI ຂ້າມຄອງ, ສາຍກາບຂ້າມແມ່ນ້ໍາ, ວາວອາກາດ, ວາວຕະກອນ, ອ່າງຫຼຸດ

ຄວາມດັນ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ທ່ໍສແຈກນ້ໍາຢູ່ໃນບ້ານ,  

- ລາຄາຫົວໜ່ວຍຂອງແຕ່ລະລາຍການ - ພິຈາລະນາຄຸນນະພາບ/ລາຄາທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ( ທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບ
ຊາດ )  

2. ຕວົຢາ່ງ BoQ  
 
 

ວິທກີານກາໍນດົການປະກອບສວ່ນຂອງຊມຸຊນົ ແລະ ໂຄງການຈະຊວ່ຍພັດທະນາດາ້ນໃດແດ?່  
 
 
ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງຕົນ: ຊາວບ້ານຈະເຂ້ົາໃຈວ່າຈະນໍາໃຊ້ ແລະ 
ບໍາລຸງຮັກສາມັນໄດ້ດີຂ້ືນຖ້າເຂົາເຈ້ົາສ້າງມັນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເພືອ່ຕົນເອງ. ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນຈະຕ້ອງຖືກກໍານົດ
ຮ່ວມກັບເຂົາເຈ້ົາ, ໂດຍພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະກໍລະນີໄປ,ຕົວຢ່າງ:  
- ກໍາລງັແຮງງານ:  ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີກໍາລັງແຮງງານຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນບາງ

ກໍລະນີ, ອາດມກໍີານົດເວລາຂັດກັນຖ້າການກ່ໍສ້າງຫາກດໍາເນີນໄປໃນເວລາດຽວກັນກັບຊ່ວງລະດູການຜະລິດກະສິກໍາ ( ການ

ກະກຽມເຮັດນາ, ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ, ...) ຫຼື ຊ່ວງທ່ີມີງານບຸນປະເພນີ. ຢູ່ໃນເຂດທ່ີມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຫາຼຍ ( 

ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ), ຄວາມພ້ອມຂອງແຮງງານອາດຈະມີໜ້ອຍລົງ.  
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ການສົນທະນາກັບຕົວແທນຊຸມຊົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ: ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂົາເຈ້ົາມີແຜນການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊຸມຊົນແນວໃດ, ຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະບ່ໍໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ.  
 
ໃນບາງກໍລະນີ, ຊຸມຊົນອາດພ້ອມທ່ີຈະຈ່າຍຄ່າແຮງງານແທນທ່ີຈະເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນກໍລະນີນ້ີ, ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການ

ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ກັບຄົນງານ ຫຼື ບ່ໍ ( ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ, ... )  
- ວດັສະດຸທອ້ງຖິນ່:  ບັນຫານ້ີຈະຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດກັບຊຸມຊົນເພື່ອຮູ້ວ່າຊຸມຊົນຈະສາມາດສະໜອງວັດສະດຸປະເພດ
ໃດໄດ້ແດ່ເຊັ່ນ: ຊາຍ, ຫີນ, ໄມ…້ 
ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນນ້ັນຈະບ່ໍມີຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່າຕໍ່
ສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈ້ົາ: ສໍາລັບການດູດເອົາຊາຍ, ການຕັດໄມ,້ … 

ບັນຫານ້ີຈະຕ້ອງດໍາເນີນການຢ່າງໃກ້ຊິດຮ່ວມກັບຫ້ອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ. ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມຜົີນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ, ຄວນປກຶສາຫາລືເພື່ອຊອກຫາທາງເລືອກ

ອື່ນ ( ຊຸມຊົນຊື້ບ່ອນອື່ນບ່ອນທ່ີຜົນກະທົບຕໍ່າກວ່າ, ສະໜອງໃຫ້ໂດຍໂຄງການພັດທະນາ, ... ). ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ບ້ານຈ່ິໂຈະ, ແຂວງ

ຜ້ົງສາລີ, ໂຄງການ SCALING ໄດ້ສະໜອງໄມແ້ປ້ນໃຫປ້ະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸມຊົນຈະບ່ໍຕັດຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ
ໃກ້ຄຽງ. 

- ການປະກອບສວ່ນເປັນເງີນສດົ: ບັນຫານ້ີຂ້ຶນກັບການອອກແບບໂຄງການ; ມັນອາດແມ່ນຄວາມຕອ້ງການ ຫຼື ອາດເປັນທາງ

ເລືອກ ( ຄືກັບຢູ່ໃນໂຄງການ SCALING ) . ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນຍັງເປັນບັນຫາທ່ີພົບພໍ້. ມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫຼາຍທ່ີຈະ
ຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບຕົວແທນຊຸມຊົນ ແລະ ນາຍບ້ານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບຕໍ່ໄປນ້ີ: ໃນຊຸມຊົນ, ມໃີຜແດ່ທ່ີສາມາດປະກອບສວ່ນ
ເປັນເງິນສົດໄດ້ ( ທຸກຄົວເຮືອນບໍ ? ). ສໍາລັບຄົວເຮືອນທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດເດຈະເຮັດແນວໃດ? ( ບ່ໍມີການປະກອບສ່ວນ ຫຼື 

ປະກອບສວ່ນໃນວົງເງີນທ່ີຫຼຸດລົງໄດ້ບ່ໍ ຫຼື ໂຄງການຈະຈ່າຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍ)? ບາງຄົວເຮືອນມີຄວາມສ່ຽງຄາ້ງຊໍາລະໜີ້ສິນ (ຫຼື ມີ

ໜີ້ເກີນ ) ຫຼືບ່ໍ? ໄລຍະເວລາທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບການເກັບກູ້ໜີ້ຄືນ ( ຕົວຢ່າງ: ຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ທຸກຄົວເຮືອນມີເງິນພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍເຂ້ົາໃນກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາ ( ຖ້າເຂົາເຈ້ົາ
ຕ້ອງການຊື້ແນວພັນສໍາລັບລະດູການຕໍ່ໄປເດ? ) ໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເກັບໜີ້ຄືນ? ເງິນຈະຖືກມອບແນວໃດ ແລະ 

ມອບໃຫ້ກັບໃຜ ( ຜູ້ສະໜອງວັດສະດຸ, ໂຄງການ )?  
 

 
ປະເດັນທັງໝົດນີ້ຈະຕອ້ງໄດ້ອະທິບາຍຢາ່ງຈະແຈ້ງຢູໃ່ນບດົບນັທຶກຂໍຕ້ົກລງົ (MoA) ທີ່ໄດ້ເຊັນກັບຊມຸຊນົກອ່ນການ
ກໍ່ສາ້ງ  
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ຂໍ້ແນະນາໍ  
• ຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸທ່ີດີທ່ີສຸດ: ອັນນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງແມ່ນວັດສະດຸທ່ີມີລາຄາແພງ

ທ່ີສຸດ. ໃຊ້ເວລາເພື່ອກໍານົດຄຸນນະພາບໂດຍການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 
• ລວມເອົາລາຍລະອຽດຂອງວັດສະດຸທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບວັດສະດຸທ່ີມີ

ຄຸນະພາບດີທ່ີສຸດ 
• ຜູ້ໃຫ້ທຶນບາງພາກສວ່ນບ່ໍຍອມຮັບທ່ີມາຂອງວັດສະດຸ: ກວດສອບລະບຽບການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ອນ ( ຕົວຢ່າງ: EU ບ່ໍ

ຍອມຮັບສິນຄ້າທ່ີຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດຈີນຖ້າມູນຄ່າສັນຍາສູງກວ່າ 10 000 € ) 

• ໃນການວາງແຜນ, ຄວນພິຈາລະນາເວລາທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບບໍລິສັດທ່ີຈະນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າບາງຢ່າງຈາກຕ່າງປະເທດ. 

• ຈ່ົງລະມັດລະວັງກັບປະລິມານທ່ີຈະຊື້: ຖ້າຈໍາເປັນ, ຄວນຊື້ອຸປະກອນເພີ່ມຕື່ມເລັກນ້ອຍໃນກໍລະນີທ່ີທ່ີການແຕກຫັກ ໃນ
ລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ. 

• ພະຍາຍາມຫຼກີເວັ້ນໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດທ່ີຈະຊື້ວັດສະດຸເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງທໍາການກ່ໍສ້າງ ( ມັນອາດຈະຕ້ອງມີຂ້ັນຕອນ
ເພີ່ມເຕີມເພື່ອຈັດຊື້ ແລະ ເສ່ຍເວລາ ).  

• ບົດບັນທຶກຂ້ໍຕົກລົງ ( MoA ) ກັບຊຸມຊົນຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນກ່ອນເປີດປະມູນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸມຊົນເຫັນດີຈະປະກອບ 
ສ່ວນນໍາ ແລະ ສາມາດກະກຽມເງີນໄວ້ ( ເປັນວັດຖຸ ແລະ ເປັນເງິນສົດ ). 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມຈະຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາເພື່ອໃຫ້ມີງົບປະມານການກ່ໍສ້າງທ່ີພຽງພໍ. ໃນນ້ີລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ
ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການກ່ໍສ້າງ, ໂດຍວິຊາການນ້ໍາສະອາດ ( ໂດຍການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊ່ຽວຊານ WASH 

ຖ້າຈໍາເປັນ ), ການລະດົມຊຸມຊົນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ: ກ່ອນ/ລະຫວ່າງ/ຫຼັງການກ່ໍສ້າງ, ທົດສອບຄຸນ
ນະພາບນ້ໍາພາຍຫຼັງ ໃຊ້ໄດ້ 6 ເດືອນ. 

• ໃນກໍລະນີທ່ີມີຫຼາຍໜ້າວຽກ/ລາຍການອຸປະກອນທ່ີຈະສະໜອງ, ການປະມູນອາດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຊອງປະມູນ      ( 
ຕົວຢ່າງ:  1 ຊອງປະມູນຕໍ່ເມືອງ ). 
 
 

ເຊືອ່ມໂຍງກັບເອກະສານທີສ່າໍຄນັຄ:ື    

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 14 : ຕວົຢາ່ງໃບຄິດໄລ່ບລໍມິາດວຽກ 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 15: ໃບປະເມນີລາຄາ 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 16: MoA ກໍສ່າ້ງນໍາ້ສະອາດຊມຸຊົນສາໍລັບໂຄງການ SCALING ລາວ
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2.6. ການລະດມົຊມຸຊນົ ( ຂັນ້ຕອນ 6 )  
 
ນຍິາມ:  
ຂ້ັນຕອນນ້ີມີເປົ້າໝາຍກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຈະແຈ້ງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ໄດ້ມີການເຊັນ
ບົດບັນທຶກຂ້ໍຕົກລົງເພື່ອໃຫຂ້ໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຄໍາໝ້ັນສັນຍາເປັນທາງການ.  
ຈຸດປະສງົ:  
ກ່ອນທ່ີຈະລິເລີ່ມການກ່ໍສ້າງ, ການປຸກລະດົມຊຸມຊົນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອ:  

• ການສົນທະນາໃນລາຍລະອຽດທ່ີກ່ຽວກັບຂະບວນການທ່ີຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  

• ການມອບໝາຍໃນການປະກອບສ່ວນ, ບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາ

ສະອາດ ( ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ໂຄງການ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ). 

• ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບດ້ານຄວາມປອດໄພ, ການປກົປ້ອງເດັກ ແລະ ສະຖານທ່ີເກັບຮັກສາວັດສະດຸ ແລະ ການກ່ໍສ້າງ

ລະບົບນ້ໍາສະອາດໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໃນພາລະບົດບາດແລະ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຖືກມອບໝາຍ; 

• ຮັບປະກັນຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນລວມທັງການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເປັນເງິນສົດ/ເປັນວັດຖຸ, ແລະ ຄໍາ
ໝ້ັນສັນຍາຂອງຕົນໃນການນໍາໃຊ ້ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຍ້ືນຍົງພາຍຫຼັງການກ່ໍສ້າງ
ສໍາເລັດ ( ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ ແລະ ເກັບຄ່ານ້ໍາ, ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ, …  )  
 

ຈະເຮດັແນວໃດ  ?  
1. ການກະກຽມຮາ່ງສນັຍາ  

ເນ້ືອໃນຕ້ອງປະກອບມີ: ທ່ີຢູ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນລວມທັງເອກະສານອ້າງອີງ, ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, 

ລາຍຊື່ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການນ້ໍາຂ້ັນບ້ານ, ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ການສະໜັບສະໜູນ 

ຈາກໜ່ວຍງານພາກລັດໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນສໍາລັບການກ່ໍສ້າງ ( 

ເງິນ ສົດ, ວັດສະດຸ, ແຮງງານທ້ອງຖ່ິນຂອງຊຸມຊົນ ... ), ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ

ໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ, ຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງຊຸມຊົນເພື່ອຮັບປະກັນການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ, ການນໍາໃຊ້ທ່ີຍືນຍົງ ( ປະ 

ຢັດນ້ໍາ, ຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາ, ... ), ແລະ ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາຊຶ່ງອາດລວມເຖິງຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງຊຸມຊົນໃນການ

ສ່ົງເສີມການຮັກສາສຸຂະນາໄມ (ເຊັ່ນວ່າ: ແຕ່ລະຄົວເຮືອນຕ້ອງສ້າງວິດຖ່າຍ; ... )  
2. ການຈດັປະຊມຸຂັ້ນຊມຸຊມຸ 

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຜ່ານຮ່າງສັນຍາຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ, ປຶກສາຫາລ ື ແລະ ດັດແປງມັນລວມທັງຂ້ໍສະເໜຂີອງຊຸມຊົນ. ຮ່າງ
ສັນຍາໄດ້ຖືກອ່ານຜ່ານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຟັງເພື່ອໃຫ້ເປັນວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ຕ້ອງໃຫ້ເວລາພຽງພໍສໍາລັບຄໍາຖາມ 
ແລະ ຄໍາຕອບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈແລ້ວ. ມາດຕະການສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືພາຍໃນຊຸມ
ຊົນ, ເຈ້ົາໜ້າທ່ີລັດສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພີ້ມເຕີມ. 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈະປະກອບດ້ວຍ: 1 ຄົນ/ຄອບຄົວ, ອງົການປົກຄອງບ້ານ, ຕົວແທນພາກລັດ ( ທີມງານນ້ໍາສະອາດຢ່າງ   ໜ້

ອຍ ), ຕວົແທນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.  
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3. ປບັປງຸສນັຍາເທືອ່ສດຸທາ້ຍແລະລງົນາມໂດຍແຕລ່ະຝາ່ຍທີມ່ີສວນ່ຮວ່ມ  
 
ຂໍ້ແນະນາໍ  

ອີງໃສ່ຜົນຂອງການລະດົມຊຸມຊົນ, ອາດກວດແກ້ຄືນໃບຄິດໄລ່ບໍລິມາດວຽກ ( BoQ ), ໃບປະເມີນລາຄາ ແລະ ແຜນການກ່ໍສ້າງ. 

 
  
ເຊືອ່ມໂຍງຫາບນັດາເອກະສານທີ່ສາໍຄັນຄ:ື    
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 12: ຕວົຢາ່ງບດົບນັທຶກຂໍຕ້ົກລງົ  (MoA) ທີ່ເຊນັກັບຊມຸຊນົ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 16: MoA ກໍ່ສ້າງນໍາ້ສະອາດຊມຸຊົນສາໍລັບໂຄງການ SCALING ລາ
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2.7. ຂະບວນການຈດັຊື ້( ຂັນ້ຕອນ 7 ) 
 
ນຍິາມ: ການຈັດຊື້ແມ່ນຂ້ັນຕອນການຊື້ວັດສະດຸທ່ີຕ້ອງການສໍາລັບການກ່ໍສ້າງ/ສ້ອມແປງລະບົບນ້ໍາສະອາດ. ມັນປະຕິບັດຕາມຫຼາຍ
ຂ້ັນຕອນຄື: i) ການກະກຽມເອກະສານ; ii) ຂ້ັນຕອນການປະມູນທ່ີຂ້ຶນກັບຈໍານວນເງິນ ແລະ ລະບຽບການເງິນ; iii) ການຄັດ

ເລືອກຜູ້ສະໜອງຊົ່ວຄາວ; iv) ການຕັດສິນໃຈຂ້ັນສຸດທ້າຍ ແລະ 
ການເຮັດສັນຍາ.  
 
ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດໜຶ່ງ ( ຫຼືຫຼາຍບໍລິສັດ ) ໃນການສະ  ໜ
ອງວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ/ສ້ອມແປງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດວ່າດ້ວຍ
ການກ່ໍສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການດ້ວຍທຶນຂອງລັດສະບັບ
ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2004; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເລກທີ 063/Kong, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 

2004 ແລະລະບຽບທາງດ້ານການເງີນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ( ຄວາມ
ໂປ່ງໃສ, ປະມູນແຂ່ງຂັນ, ບ່ໍມີການຂັດຜົນປະໂຫຍດ ). 

 
 
 
 

ຈະເຮດັແນວໃດ  

ນີ້ແມ່ນລາຍການຂັ້ນຕອນທີປ່ະສບົຜົນສາໍເລດັທີ່ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍຕ່າມ, ມນັອາດຈະຕອ້ງໄດດ້ັດແກໃ້ຫ້ເໝ
າະສມົໂດຍພິຈາລະນາຕາມກດົລະບຽບຂອງຜູໃ້ຫທ້ຶນ ແລະ ມນູຄາ່ຂອງສັນຍາ.  
 
1. ການກະກຽມເອກະສານທີສ່າໍຄັນ  

ໃນກໍລະນີມີຫຼາຍວຽກປະມູນ, ມີທາງເລືອກໃຫ້ 2 ທາງຄື: 1 ບໍລິສັດສາມາດຍື່ນຊອງປະມູນໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ຊອງເທ່ົານ້ັນ; ຫຼື 1 
ບໍລິສັດສາມາດຍື່ນຫຼາບຊ່ອງປະມູນ. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທາງເລືອກໄດ້ຮັບການອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃນເງື່ອນໄຂຂອງການ
ປະມູນ.  
 
2. ການແຈງ້ປະມນູ  
ອີງຕາມລະບຽບການເງິນ ແລະ ມູນຄ່າສັນຍາ:  
- ຕ້ອງມໃີບສະເໜີລາຄາ ( ທາງການ ) ຢ່າງນ້ອຍ 3 ບໍລິສັດ: ໃນກໍລະນີນ້ີ, ເອກະສານທ່ີຖືກກະກຽມຖືກສ່ົງໄປໃຫ້ຢ່າງ ໜ້ອຍ 3 

ບໍລິສັດ. ກໍານົດເວລາຍືນ່ປະມູນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນ.  
- ການປະມູນແບບເປດີກວ້າງ ( ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ລະດັບປະເທດ ): ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍມີບໍລິສັດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ຫຼ ື ເພື່ອໃຫ້ໄດ້

ຄຸນນະພາບທ່ີດີຂ້ືນ ແລະ ມີທາງເລືອກຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ, ການປະມູນສາມາດເປີດໄດ້ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ລະດັບຊາດ. ອັນນ້ີ
ສາມາດກໍານົດໄດ້ອີງຕາມມູນຄ່າສັນຍາ (ສໍາລັບໂຄງການ SCALING, ມູນຄ່າສັນຍາສູງກວ່າ 60 000 USD).  

ຮບູສະແດງ 2: ຫຼກັການຕົນ້ຕທໍີຕ່ອ້ງປະຕບິດັຕາມສາໍລບັການຈດັຊື ້
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ໃນກໍລະນີນ້ີ, ການແຈ້ງປະມູນສາມາດແຈ້ງໃນໜ້າໜັງສືພິມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ, ແຈ້ງໃນວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂທລະ

ໂຄ່ງຂອງ ແຂວງ ແລະ ແຈ້ງຢູ່ທ່ີຫ້ອງການ ( ສາທາເມືອງ, ຫ້ອງການໂຄງການ ). ກໍານົດຍື່ນຊອງປະມູນຢ່າງນ້ອຍ 3 ອາທິດເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກບໍລິສັດມີເວລາພຽງພໍທ່ີຈະຍື່ນຊອງປະມູນຂອງຕົນ.  

ໃນກໍລະນີການເປີດການປະມູນ, ທ່ານຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າຂະບວນການນ້ີຈະໃຊ້ເວລາ ( ຢ່າງ ໜ້ອຍ 2 ເດືອນ! ), ກໍານົດເວລານ້ີຈະ

ຕ້ອງລວມເອົາການວາງແຜນເຂ້ົານໍາເພື່ອປ້ອງກັນການຊັກຊ້າທ່ີອາດເກີດຂ້ືນ. 

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ຂອງການແຈ້ງປະມູນຈົນເຖິງກໍານົດເວລາການຍື່ນຊອງປະມູນ, ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຜູ້ໜຶ່ງມີໜ້າປະຈໍາໃນ
ຊ່ວງໄລຍະການປະມູນເພື່ອສະໜອງເອກະສານໃຫ້ກັບບໍລິສັດທ່ີສົນໃຈເຂ້ົາຮ່ວມ.  
 
ເມື່ອມີບໍລິສັດເຂ້ົາມາຂໍຮັບເອກະສານເງື່ອນໄຂການປະມູນ ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຢູ່ທ່ີຫ້ອງການ, ຕ້ອງລົງລາຍຊື່ໃນບັນຊີ

ພ້ອມໃຫ້ລົງລາຍເຊັນ ( ພ້ອມກັບວັນທີ, ເວລາຮັບເອກະສານອອກໄປ, ຊື່ຂອງບຸກຄົນທ່ີເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລາຍເຊັນ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ ).  

ນັບແຕ່ມື້ທໍາອິດຂອງການແຈ້ງປະມູນຈົນເຖິງກໍານົດເວລາການຍື່ນປະມູນ, ຫາ້ມເດັດຂາດບໍໃ່ຫສ້ະໜອງຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບບາງ

ບໍລິສັດ; ບ່ໍໃຫ້ປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການປະມູນໂດຍບ່ໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດ, ບ່ໍໃຫ້ເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບບາງບໍລິສັດ.  

ໃນກໍລະນີຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ/ຄໍາຊີ້ແຈງ/ການປ່ຽນແປງ:  
o ໃນກໍລະນີຂອງການເປີດປະມູນ: ຈະຕ້ອງເຮັດແຈ້ງຄັ້ງທີສອງຕາມວິທີດຽວກັນກັບຄັ້ງທີ 1. ອາດແນະນໍາໃຫ້ມີການຕໍ່ເວລາ

ການຍື່ນປະມູນອອກໄປອີກຖ້າຫາກຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ. ບໍລິສັດທ່ີໄດ້ສ່ົງຊອງປະມູນແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງ
ໃຫ້ຊາບ, ເອກະສານຂອງເຂົາເຈ້ົາສາມາດຖອນຄືນ ແລະ ປ່ຽນແທນໄດ້ ( ຖ້າບໍລິສັດຕ້ອງການ ). ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການ
ຕັດສິນໃຈຂ້ັນສຸດທ້າຍຈະຖືເອົາເງື່ອນໄຂການປະມູນສະບັບປັງປຸງເປັນທາງການ.  

o ໃນກໍລະນີມີໃບສະເໜີລາຄາຂອງ 3 ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ. ບໍລິສັດທ່ີໄດ້ສ່ົງຊອງປະມູນໄປແລ້ວ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ເອກະສານຂອງເຂົາເຈ້ົາສາມາດຖອນຄນື ແລະ ປ່ຽນແທນໄດ້ ( ຖ້າບໍລິສັດຕ້ອງການ ). ເຖິງ

ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການຕັດສິນໃຈຂ້ັນສຸດທ້າຍຈະຖືເອົາເງື່ອນໄຂການປະມູນສະບັບປັງປຸງເປັນທາງການ.  

3. ການຮັບຊອ່ງປະມູນ  
ພະນັກງານການເງີນຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:  

- ການຮັບຊອງປະມູນຈາກບໍລິສັດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການປະມູນຢ່າງເຂ້ັມງວດຄື: ຊອງປະມູນທ່ີມີກາຈ້ໍາຂອງບໍລິສັດທ່ີ
ລະບຸ ຊື່ຂອງໂຄງການ, ພາກສວ່ນວຽກກ່ໍສ້າງ ( ຖ້າມີ ), ບ່ໍໃຫ້ລະບຸເຖິງອັນອື່ນຢູ່ໃນຊອງປະມູນ.  

- ສະຖານທ່ີຍື່ນຊອງປະມູນແມ່ນຕ້ອງຖືກລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງໃນເງື່ອນໄຂການປະມູນ ( ສະຖານທ່ີ, ກໍານົດເວລາ - ວັນ ແລະ 
ເວລາ )  

- ຕ້ອງໃຫ້ມີພະນັກງານຄົນໜຶ່ງຢູ່ປະຈໍາເພື່ອຮັບຊອງປະມນູໃນລະຫວ່າງເວລາເຮັດວຽກ. 
- ເມື່ອບໍລິສັດຍື່ນຊອງປະມູນ, ເອກະສານຈະຕ້ອງຖືກເຊັນໂດຍລະບຸວັນ ແລະ ເວລາຂອງການຍື່ນ. ເລກລໍາດັບທີການຍື່ນ

ຊອງປະມູນຈະຕ້ອງເອົາໃຫ້ກັບຜູ້ມາຍື່ນຊອງປະມູນ ( ເລີ່ມແຕ່ເລກທີ  1 ສໍາລັບການຍື່ນຊອງປະມູນຊອງທີ 1 ແລະ ຕໍ່ໆ
ໄປ ) ແລະ ເລກທີດ່ັງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຂຽນໃສ່ໃນເທິງໜ້າຊອງປະມູນເມື່ອມັນຖືກຍື່ນແລ້ວ. 
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- ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ, ຂໍແນະນໍາໃຫ້ຖືເອົາສະເພາະແຕ່ວັນທີໂຄງການ/ຫ້ອງການສາທາເມືອງຮັບເອົາຊອງປະມູນ

ແລ້ວເປັນຕົ້ນໄປ ( ແລະ ບ່ໍແມ່ນວັນທີທ່ີບໍລິສັດສ່ົງມາທາງບໍລິສັດຈັດສ່ົງໃດໜຶ່ງ, ຖ້າໃຊ້ບໍລິການຈັດສ່ົງ ). 
 

4. ກອງປະຊມຸເປດີຊອງປະມນູ  
ຄະນະກໍາມະການ 

- ຄະນະກໍາມະການດ່ັງກ່າວຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຢ່າງໜ້ອຍມີ: ຕົວແທນຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມອືງ 1 ທ່ານ ( ຫົວ
ໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ), ຕົວແທນຈາກຂະແໜ່ງນ້ໍາສະອາດ 1 ທ່ານ, ຕົວແທນຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ 1 

ທ່ານ, ຕົວແທນຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ 1 ທ່ານ, ຕົວແທນຈາກພະແນກການເງິນ 1 ທ່ານ, ຕົວ

ແທນໂຄງການ ( ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຕົວແທນພະແນກບໍລິຫານ/ການເງີນ 1 ທ່ານ ). 
- ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງໄດ້ຖືກກໍານົດຂ້ືນມາໃນເວລາເລີ້ມຕົ້ນຂະບວນການປະມູນ.  
- ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບວັນ ແລະ ເວລາຂອງກອງປະຊຸມປະມູນ. ໃນກໍລະນີທ່ີ

ບ່ໍສາມາດມາຮ່ວມໄດ້, ຕ້ອງໄດ້ເລືອກຕົວແທນ 1 ທ່ານມາແທນແຕ່ສະມາຊິກຄົນອື່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ
ຢ່າງເປັນທາງການ.  

- ໃນກໍລະນີມີສະມາຊິກໜ້ອຍກວ່າ 3 ຄົນ, ຄະນະກໍາມະການບ່ໍສາມາດດໍາເນີນກອງປະຊຸມເປີດຊອງປະມນູໄດ້. ແລະຕ້ອງ

ໄດ້ກໍານົດເອົາວັນອື່ນແທນແລະສະມາຊິກທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.  
 

ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຕົວແທນບໍລິສັດ 

- ໃນເງື່ອນໄຂການປະມູນ, ແມນ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວແທນຂອງບໍລິສັດທ່ີໄດ້ຍື່ນຊອງປະມູນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນກອງປະ 

ຊຸມເປີດຊອງປະມນູ. ເຂົາເຈ້ົາອາດສາມາດເຂົາຮ່ວມໄດ້ພຽງແຕ່ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນເທ່ົານ້ັນ ( ການຮັບຊອງປະມູນ ) ແຕ່ບ່ໍ
ແມ່ນໃນຊ່ວງການວເິຄາະຊອງປະມູນໂດຍຄະນະກໍາມະການທັງໃນວາລະການຕັດສິນຄັດເລືອກ.ຫ້າມບ່ໍໃຫມ້ີການ
ເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມ. 

- ໃບລົງທະບຽນຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນໂດຍຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ, ຕົວແທນຕ້ອງສະແດງເອກະສານຢ້ັງຢືນວ່າຕົນເອງເປັນຕົວ

ແທນຂອງບໍລິສັດ ( ໜັງສືມອບອໍານາດທ່ີມີລາຍເຊັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ, ຖ້າແມ່ນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຕ້ອງສະແດງ

ບັດປະຈໍາຕົວ, …  )  

ວາລະກອງປະຊຸມ 

- 1. ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍປະທານຄະນະກໍາມະການ 

- 2. ສະເໜຄີວາມເປັນມາຂອງການປະມູນ ( ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ, ຕົວຢ່າງ )  
- 3. ກວດຊອງປະມູນ: ເລກທີ, ກາຈ້ໍາບໍລິສັດ, ຂ້ໍມູນອື່ນໆທ່ີລະບຸເທິງຊອງປະມູນ  

- 5. ເປີດຊ່ອງປະມູນເທ່ືອລະຊ່ອງເພື່ອທໍາການວິເຄາະ 
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ຫາກການຍື່ນປະມູນມີໜ້ອຍກວ່າ 3 ຊອງ,  ແມ່ນບ່ໍສາມາດເປີດຊອງປະມູນໄດ້. ກອງປະຊຸມຈະສະຫຼຸບວ່າບ່ໍມີການຍື່ນສະໝັກທ່ີ
ພຽງພໍ. ຄະນະກໍາມະການມີທາງເລືອກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຕໍ່ເວລາແຈ້ງປະມູນອອກໄປອີກໃນລະດັບທ່ີກວ້າງຂວາງກວ່າເກ່ົາ ( ໃນ
ລະດັບປະເທດຖ້າເປັນການປະມູນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ); ຕໍ່ກໍານົດເວລາໝົດກໍານົດໄປອີກ;  ທົບທວນເອກະສານແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງ 

( ການສ່ົງທາງອີເມລ, ໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈຍື່ນຊອງປະມູນໄດ້ໃນຫຼາຍສະຖານທ່ີ...). 

5. ການວໄິຈ ແລະ ຄດັເລອືກຜູ້ສະໜອງຊົວ່ຄາວ 
ຄະນະກໍາມະການໄດ້ທໍາການວິໄຈດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຕາມ 3 ເງື່ອນໄຂດ່ັງນ້ີ:  

• ຄວາມສອດຄ່ອງ: ໝາຍເຖິງການນໍາສະເໜີຊອງປະມູນ ( ກໍານົດເວລາ, ຊອງປະມນູທ່ີມີກາຈ້ໍາ, ການລະບຸຂ້ໍມູນທ່ີຈໍາເປັນ

ເທິງໜ້າຊອງປະມູນ, ເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມທ່ີກໍານົດໄວ້, ການແຍກອອກເປັນພາກສວ່ນວຽກຫາກມີຫຼາຍໜ້າວຽກ, 

... )  

• ຄຸນສົມບັດ: ໝາຍເຖິງມາດຖານທ່ີຈະຖື ກຄັດເລືອກເຊັ່ນ: ປະສົບການຕໍ່າສຸດທ່ີຕ້ອງການ, ເອກະສານອ້າງອີງຜົນງານທ່ີ

ຄ້າຍຄືກັນທ່ີໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ, ສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍຂອງບໍລິສັດ, ຫຼັກຖານທ່ີຢ້ັງຢືນວ່າບໍລິສັດບ່ໍໄດ້ຫຼີກລ້ຽງ

ການຊໍາລະອາກອນ, ມີບັນຊີທະນາຄານ, ມີແຜນວຽກ.  

ຖ້າເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ /ຫຼື ຄຸນສົມບັດບ່ໍຄົບຖ້ວນ, ເອກະສານຍື່ນປະມູນແມ່ນຈະບ່ໍຖືກຄັດເລືອກ. 
• ຄຸນນະພາບທາງດ້ານວິຊາການແລະ ການເງີນ:  

o ເຄີຍມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນໂຄງການແບບດຽວກັນນ້ີໃນຜ່ານມາ 
o ມີເງື່ອນໄຂໃນການຂົນສ່ົງວັດສະດຸ ( ລົດບັນທຸກ, …)  
o ວັດສະດຸທ່ີລະບຸໃນບັນຊີແມ່ນມີຄຸນນະພາບ ( ທ່ີມາເຊື່ອຖືໄດ້, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ) 
o ມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍ  

ຄະນະກໍາມະການຕອ້ງກວດກາການຄິິດໄລ່ທຸກຢ່າງໃນໃບຄິດໄລບໍລິມາດວຽກແຕ່ລະຢ່າງ ( BoQ ) ( ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ແລະ
ປະລິມານ ) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມູນຄ່າລວມຖືກຕ້ອງ. 
ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ກ່ໍຕ້ອງທໍາການປຽບທຽບກັບລາຄາກາງ ແລະ ປະເມີນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລາຄາບ່ໍຕໍ່າຫຼືສູງເກີນໄປ.  
 

• ໃນກໍລະນີມີຄວາມຜິດພາດ, ຄະນະກໍາມະການຈະພິຈາລະນາພຽງແຕ່ມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍ ແລະ ບໍລິມາດທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ການຍື່ນປະມູນເພື່ອປຽບທຽບມູນຄ່າສະເໜີປະມູນທ່ີໄດ້ຮັບ.  

ຄະນະກໍາມະການອາດພຽງແຕ່ປຽບທຽບ ແລະ ວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ຂ້ໍມູນໃນລະດັບດຽວກັນ: ຖ້າບ່ໍໃສ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນບາງລາຍ 
ການ, ຄະນະກໍາມະການກ່ໍບ່ໍສາມາດສະຫຼຸບໄດ້. ຄະນະກໍາມະການຈະສ່ົງໜັງສືແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ລະບໍລິສັດຊາບເພື່ອຂໍໃຫ້ສ່ົງຂ້ໍມູນທ່ີຂາດ
ຫາຍໄປມາໃຫພ້າຍໃນ 7 ວັນ. ຫາກມກີານຊັກຊ້າຕາມກໍານົດເວລານ້ີ, ຊອງປະມູນຈະບ່ໍໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຖ້າບ່ໍສ່ົງຂ້ໍມູນມາໃຫ້. 
 
ຖ້າຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ, ຄະນະກໍາມະການກ່ໍສາມາດສະຫຼູບໄດ້ອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນຄຸນນະພາບ/ລາຄາທ່ີດີທ່ີສຸດ.  
 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມເປີດຊອງປະມູນທັງໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ. ບົດບັນທຶກຈະລະບຸເຖິງ:  

• ຜົນການວິໄຈໃນແຕ່ລະເງື່ອນໄຂ 

• ຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການ: ບໍລິສັດທ່ີໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ, ມູນຄ່າສັນຍາຕໍ່ພາກສວ່ນວຽກ. 
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• ຄະນະກໍາມະການຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ຊີ້ແຈງເລັກນ້ອຍເພື່ອນໍາມາສົນທະນາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຈະບ່ໍມີຕໍ່ລອງລາຄາ
ກັນໄດ້ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປະມູນທ່ີມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງເປີດເຜີຍ.  

6. ເຮດັສັນຍາແລະລງົນາມ  
ຮ່າງສັນຍາຈະຖືກສ່ົງໄປໃຫ້ບໍລິສັດທ່ີຊະນະການປະມູນພ້ອມຂ້ໍສະເໜວີັນເລີ້ມຕົ້ນການເຮັດວຽກແລະເງື່ອນໄຂການເບີກຈ່າຍ. ໃນ
ກໍລະນີທ່ີຊຸມຊົນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເປັນເງິນສົດໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ຈະຕ້ອງລະບຸລາຍລະອຽດຢູ່ໃນສັນຍາໂດຍອີງຕາມບົດບັນທຶກຂ້ໍຕົກລົງ  ( 
MoA ) ທ່ີໄດ້ເຊັນກັບຊຸມຊົນ.  

• ຖ້າບໍລິສັດທ່ີຊະນະການປະມູນຕົກລົງເຫັນດີກັບເງື່ອນໄຂ, ສັນຍາກ່ໍສາມາດລົງນາມໄດ້ໂດຍທຸກພາກສ່ວນ; ສວ່ນ
ບໍລິສັດອື່ນໆທ່ີບ່ໍຊະນະການປະມູນກ່ໍຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ.  

ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕໍ່ລອງລາຄາ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸ. ມີພຽງແຕ່ການດັດແປງເລັກນ້ອຍທາງດ້ານວິຊາ

ການ ( ເງື່ອນໄຂການຈັດສ່ົງ, …  ) ສາມາດສົນທະນາກັນໄດ້.  

• ຖ້າບໍລິສັດບ່ໍເຫັນດີກັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ບໍລິສັດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຮັບຊາບ. ບໍລິສັດທ່ີໄດ້ອັນດັບສອງໃນ

ການປະມູນຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ຮ່າງສັນຍາຈະຖືກສ່ົງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ. ຖ້າບໍລິສັດທີສອງຕົກລົງເຫັນດີ, ບໍລິສັດຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ອື່ນໆກ່ໍຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ.  
 

ຂໍ້ແນະນາໍ:  
• ການຈັດຊື້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ( ໂດຍສະເລ່ຍ 2 ເດືອນລະຫວາ່ງການກະກຽມເອກະສານຈົນຮອດການເຊັນສັນຍາ ): ຈໍາ 

ເປັນຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມຊັກຊ້າທ່ີອາດເກີດຂ້ືນ.  
• ພະແນກການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂະບວນການປະຕບັິດຕາມລະບຽບພາຍໃນ

ແລະຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
• ຮ່າງເອກະສານແມ່ນນໍາໃຊ້ງ່າຍແຕ່ຕ້ອງດັດແກ້ໃຫ້ເໝາະສົມເປັນກໍລະນີໄປ.  

 
ເຊືອ່ມໂຍງກບັເອກະສານທີສ່າໍຄນັຕາ່ງໆເຊັນ່:   
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 15:  ໃບປະເມີນລາຄາ  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 17: ຮາ່ງ BoQ ສໍາລບັການຈັດຊື ້
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 18:  ເອກະສານແລະແບບຟອມເງືອ່ນໄຂການປະມນູ  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 19:  ແຈງ້ປະມູນລະດັບຊາດ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 20:  ຕາຕະລາງວໄິຈ (ຄວາມສອດຄອ່ງ, ຄນຸສມົບດັ)  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 21: ຕວົຢາ່ງບດົບນັທຶກ-ກອງປະຊມຸເປີດຊອງປະມູນ  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 22: ຕວົຢາ່ງສນັຍາ  
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2.8. ການກະກຽມ ( ຂັ້ນຕອນ 8 ) 

ນຍິາມ:  

ເພື່ອກະກຽມການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກເງື່ອນໄຂໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ເພື່ອ
ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກ່ໍສ້າງໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ. ຂ້ັນຕອນນ້ີປະກອບດ້ວຍການໃຫທິ້ດທາງກ່ຽວກັບແຜນການ
ຄວາມປອດໄພຂອງນ້ໍາ. 

ເຮດັຫຍງັແດ ່ 

• ການກະກຽມ: ກໍານົດມື້ທ່ີຈະໄປ, ກະກຽມທີມງານ, ເອກະສານທ່ີຈໍາ

ເປັນ, ການນໍາສະເໜີ, ໂປສເຕີ, ແຜ່ນຜ້າສາກສໍາລບັການຝຶກອົບຮົມ
ແລະອຸປະກອນອື່ນໆ  

• ການຝຶກອົບຮົມ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ວິທີການຕໍ່ໜ້າ 
 
ເຮດັແນວໃດ  
ມື້ທີ 1 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ : ຊາວບ້ານທັງໝົດ, ພະນັກງານສຸກສາລາ. 
ເວລາເລີມ້ກິດຈະກໍາ: 1:30 ເຖິງ 4:00 ໂມງແລງ 
1. ໃນພາກບ່າຍ: ແບ່ງອອກເປັນ 2 ທິມ ( ພະນັກງານນ້ໍາສະອາດ, ສຸກສາລາ ແລະ ໂຄງການ ):  
ທິມທີ 1 ຕ້ອງເກັບຕົວຢ່າງນ້ໍາໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ( ນ້ໍາດ່ືມ, ນ້ໍາໃຊ້ ) ແລະ ເລີ້ມໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະນາໄມ ( ນ້ໍາສະອາດ
ເພື່ອສຸຂະພາບທ່ີດີ, ຂ້ີເຫຍື້ອ, ການເຮັດອະນາໄມ, …) 

ທິມທີ  2 ຖ່າຍຮູບສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ້ານ (ບ່ອນເປິເປື້ອນ, ຂ້ີເຫຍື້ອ, …). ຈາກນ້ັນຈັດຮູບພາບເຂ້ົາເປັນ PowerPoint 
ເພື່ອນໍາສະເໜ ີ 
 
2. ພາກຄໍ່າ: ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທັງໝົດ ( ເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນປ 5 ຂ້ືນໄປ, ຜູ້ສູງອາຍຸແລະຜູ້ໃຫຍ່ໝົດທຸກຄົນ ). 

ກອງປະຊຸມນ້ີສາມາດເລີ່ມປະມານ 19:00ໂມງ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກຊຸມຊົນກິນເຂ້ົາແລງແລ້ວ. 
ການສົນທະນາແມ່ນໄດ້ຈັດຂ້ຶນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜນນ້ໍາປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໂດຍຜ່ານການຖາມ-ຕອບ. ວິດີໂອທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການອາດຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນກິດຈະກໍານ້ີ.  
 
ມື້ທີ 2 
ພາກເຊົ້າ: ເຊີນແຕ່ລະຄອບຄົວທັງຊາຍ ແລະ ຍິງເຂ້ົາຮ່ວມເພື່ອເລີ່ມກິດຈະກໍາໃນເວລາ 8: 30 ຫາ 12: 00ມ 

- ແນະນໍາຜົນກວດຫາສານ coliform ຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ. ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນດົມກ່ິນຕົວຢ່າງການກວດ 
coliform. ຈາກນ້ັນອະທິບາຍສີຂອງຂວດທົດສອບ coliform ( ດ້ວຍການຄິດໄລ່ປະລິມານຂ້ີເຫຍື້ອໃນບ້ານໂດຍສະ 

ເລ່ຍ 0.2 ກລກ/ຄົນ/ມື້ ). ເຈ້ົາສາມາດອະທິບາຍເຖິງປະລິມານຂ້ີເຫຍື່ອຕໍ່ມື,້ ຕໍເ່ດືອນ ແລະ ຕໍ່ປີ ແລະ ການປົນເປື້ອນ
ດ້ວຍມື ຫຼື ທາງພາຊະນະນໍາເຊື້ອເປັນຕົ້ນແມ່ນແມງວັນ. 

- ອະທິບາຍບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຂ້ັນບ້ານ ( ບົດບາດ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ເງື່ອນໄຂ ... ) 

ວັດສະດຸທ່ີຕ້ອງການ : 

-  ໂປສເຕີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ  

- ຄອມພິວເຕີ້,  LCD 

- ນ້ໍາຢາເພື່ອກວດຫາຢິນຂອງ coliform 

ໃນນ້ໍາ  

- ຈອກຢາງ (1/ຄົນ) 
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- ນໍາພາເລືອກສະມາຊກິຄະນະກໍາມະການ ແລະ ຖ່າຍຮູບຂອງຄະນະກໍາມະການເມື່ອເຂົາເຈ້ົາຖືກຄັດເລືອກ (** ເບິ່ງພາກທີ 
3 ຢູໜ່າ້ອງົການຈັດຕັງ້ທາງສງັຄມົ ) 

- ນໍາພາການສົນທະນາພາຍໃນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຜນນ້ໍາປອດໄພຂ້ັນບ້ານ 
- ນໍາສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍແຜນວາດລະບົບນ້ໍາຂອງບ້ານຜ່ານ GOOGLE Earth  
- ນໍາສະເໜີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບັນຫາທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນຈາກແຫຼ່ງນ້ໍາ ແລະ ສຸຂາພິບານໃນບ້ານ ແລະ ກໍານົດເຂດທ່ີມີຂ້ີ

ເຫຍື້ອພາຍໃນບ້ານ. 
ໃນຂ້ັນຕອນນ້ີ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເປັນພຽງແຕ່ຈຸດປະສານງານຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກ່ໍສ້າງ. ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈ້ົາຫຼັງຈາກການກ່ໍສ້າງສໍາເລັດ.  
 
ພາກບ່າຍ: ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງຊາຍ ແລະ ຍິງຈາກແຕ່ລະຄົວເຮືອນ, ເລີ້ມແຕ່ເວລາ 1: 30 ຫາ 16: 00ມ 

- ການກໍານົດບູລິມະສິດທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ( ແຜນປະຕິບັດ
ງານສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນ: ການສ້າງວິດຖ່າຍ, ... )  

- ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນນ້ໍາຂ້ັນບ້ານ 
- ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການສ້ອມແປງ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດລະບົບນ້ໍາສະອາດ ( ການຝຶກອົບຮົມອີກຊຸດໜຶ່ງຈະໄດ້ຮັບ

ການ ຈັດຕັ້ງຂ້ືນເມື່ອການກ່ໍສ້າງສໍາເລັດ ) 
- ການນໍາສະເໜີ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ ( ນໍາໃຊ້ໂປສເຕີ ) 

 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ  

- ແຈ້ງການຫາອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານຕ້ອງມີລາຍລະອຽດ, ຊັດເຈນ ແລະ ສ່ົງລ່ວງໜ້າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫສ້ະມາຊິກຊຸມຊົນທຸກ
ຄົນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ  

- ປະຊຸມພາຍໃນບ້ານເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບນ້ໍາສະອາດກ່ອນເລີ່ມການກ່ໍສ້າງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໂດຍສະເພາະ
ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ:  

o ຊາວບ້ານຕ້ອງການຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາໃນລະດັບຄົວເຮືອນ (ບັນຫານ້ີແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນແລ້ວໃນຂ້ັນ
ຕອນທໍາອິດແຕ່ກ່ໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນການກ່ໍສ້າງ).  

o ຈະມີວິທີປະຫຍັດນ້ໍາ ແລະ ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ນ້ໍາແນວໃດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີນ້ໍາໃຊ້ພຽງພໍຕະຫຼອດປີໃຫ້ກັບ
ທຸກຄົວເຮືອນ 

o ຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງທຶນນ້ໍາເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບນ້ໍາສະອາດ 
- ກອັກນ້ໍາສາທາລະນະແມ່ນແນະນໍາໃຫມ້ີໜ້ອຍລົງເພາະວ່າມັນຍາກທ່ີຈະຄວບຄຸມການບໍລິໂພກນ້ໍາ. ຄວາມເປັນເຈ້ົາການ

ສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບຄ່ານ້ໍາຫຼຸດລົງ ແລະ ບ່ໍມີຄວາມເຕັມໃຈທ່ີຈະທໍາຄວາມສະອາດພື້ນທ່ີ 

- ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນກ່ຽວກັບແຜນນ້ໍາປອດໄພລວມມີ 8 ຄົນ, ທຸກຄນົຮູ້ໜັງສື. ບັນດາຫົວໜ້າກຸ່ມທ່ີເປັນແມ່ຍິງກ່ໍ
ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານ.  
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ເຊືອ່ມຕໍ່ໄປຍງັເອກະສານທີເ່ປັນປະໂຫຍດ:  
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 23 : ແຜ່ນຜ້າສາກການວາງແຜນຂອງແຜນນ້ໍາປອດໄພ  
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 24 :  ການເຮັດອະນາໄມ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບນ້ໍາສະອາດຊຸມຊົນ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 25 : ແບບຟອມປະເມີນຜົນການວາງແຜນຂອງແຜນນ້ໍາປອດປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 26 : ຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິຫານການເງີນໃຫ້ກັບຄະນະກໍາມະການຄູ້ມຄອງນ້ໍາ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 27 : ແບບຟອມການເງີນສໍາລັບກອງທຶນນ້ໍາ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 28 : ການວາງແຜນໆນ້ໍາປອດໄພແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 29 – 32 : ໂປສເຕີ້ການປູກຈິດສໍານຶກຊຸມຊົນ  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຮບູ 4: ສາຍວດິໂີອກຽ່ວກບັສຂຸະນາໄມແລະໂພຊະນາການ 

ຮບູ 5 : ອະທບິາຍຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກາໍມະ 
ການນໍາ້ຂັນ້ບາ້ນ 

ຮບູ 6 : ສະມາຊກິຊມຸຊນົເຫນັດໃີຫກ້ໍສ່າ້ງລະບບົນໍາ້ປະປາ 

ຮບູ 3 : ອະທບິາຍແຜນຄວາມປອດໄພນໍາ້ໃຫຊ້ມຊນົ 
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ກໍານົດບັນຫາ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງໃນບ້ານແລະ
ຈັດບູລິມະສິດສໍາລັບ
ການວາງແຜນຄວາມ
ປອດໄພດ້ານນ້ໍາຄັ້ງທີໜຶ່
ງ 

ແຜນຄວາມປອດໄພ
ດ້ານນ້ໍາທໍາອິດຂອງບ້ານ
ທ່ີຊຸມຊົນສ້າງຂ້ືນມາ
ແລະໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ຈາກເພື່ອນບ້ານ 

ວິທີການຄິດໄລ່ຈໍານວນ
ອາຈົມໃຂອງບ້ານໃນ1
ວັນ, 1 ເດືອນແລະ 1 
ປີ; ບັນຫາການປົນ
ເປ໊ອນ 

ຜົນກວດກາສານ 
coliform ໃນນ້ໍາດ່ືມ
ຈາກໂຮງງານ.  
1. ສີແດງແມ່ນບ່ໍມີ

ອາຈົມ. 
2. ສີເຫຼືອງແມ່ນມີ

ອາຈົມ.  
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2.9. ການສົງ່ວດັສະດ ຸ( ຂັ້ນຕອນ  9 ) 
 
ເຮດັຫຍງັແດ ່ 

- ກະກຽມເງື່ອນໄຂການຂົນສ່ົງ ແລະ ການສ່ົງມອບວັດສະດຸໄປໃຫ້ບ້ານ: ການເກັບຮັກສາ, ເງື່ອນໄຂການຂົນສ່ົງ ( ການ

ເຂ້ົາເຖິງໝູ່ບ້ານ, ສະພາບເສ້ັນທາງ, ... )  
- ກະກຽມເອກະສານສ່ົງມອບຮັບ 
- ຮັບປະກັນໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມພ້ອມທ່ີຈະເລີ້ມຕົ້ນ ( ມີການປະກອບສວ່ນຂອງຊຸມຊົນ, ອະນາໄມພື້ນທ່ີເພື່ອການເກັບ

ຮັກສາ, ສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງ …) 
ເຮດັແນວໃດ  

1. ລງົຢຽ້ມຢາມບາ້ນກອ່ນການສົງ່ມອບຮັບ 

ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນກ່ອນການສ່ົງມອບ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຫາບ້ານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ:  
• ທາງບ້ານໄດ້ຮັບແຈ້ງລ່ວງໜ້າແລ້ວກ່ຽວກັບວັນເວລາສ່ົງມອບວັດສະດຸ 
• ສະຖານທ່ີເກັບຮັກສາມີຄວາມພ້ອມ, ສະອາດ, ປອດໄພ 
• ເຂດສະນາມກ່ໍສ້າງມີຄວາມພ້ອມ, ສະອາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການກະກຽມ 
• ຊຸມຊົນມີຄວາມພ້ອມ, ສະດວກໃນການປະກອບສວ່ນ ( ເປັນເງີນສົດ, ວັດຖຸ, ແຮງງານໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ )  
• ມີຈຸດປະສານງານທ່ີປອດໄພພາຍໃນບ້ານ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມ. 
 
2. ການສົງ່ມອບຮບັວດັສະດ ຸ

ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸທັງໝົດທ່ີລະບຸໄວ້ໃນ BoQ ຈະຕ້ອງຖືກ
ກວດກາກັບທ່ີ. ຖ້າວັດສະດຸຫາກສອດຄ່ອງກັບປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບຕາມສະ
ເປັນລະອຽດ, ທຸກຝ່າຍຕ້ອງເຊັນໃບຢ້ັງຢືນການສ່ົງມອບຮ່ວມກັນ ( ຕົວແທນ

ຫ້ອງ ການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຕົວແທນໂຄງການ, ຕົວແທນບ້ານ ແລະ ຜູ້ສະ
ໜອງ ).  
 
ຖ້າບາງລາຍການຂາດ ຫຼື ບ່ໍໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບ, ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດບັນທຶກທ່ີເຊັນໂດຍທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ
ສັນຍາ (ບໍລິສັດຕ້ອງສະໜອງວັດສະດຸທ່ີຂາດໄປ ຫຼື ປ່ຽນແທນດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງຖ້າຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸທ່ີສ່ົງມອບ
ບ່ໍຖືກຕ້ອງກັບ BoQ). ໃນກໍລະນີນ້ີ, ໂຄງການຈະອອກໃບຢ້ັງຢືນການສ່ົງມອບຮັບໃຫ້ສະເພາະແຕ່ເມື່ອວັດສະດຸໄດ້ຖືກສ່ົງມອບ 
100% ຕາມປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບທ່ີກํານົດໄວ້ເທ່ົານ້ັນ.  
ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາຈະຕ້ອງຖືກປະເມີນ ແລະ ຮັບປະກັນ: ຊີມັງ ແລະ ແທ່ງເຫຼັກຄວນວາງໄວ້ຢູ່ບ່ອນສູງ, ບ່ໍໃຫ້ຖືກຝົນແລະບ່ໍ
ມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຖືກລັກ. 

3. ການປະກອບສວນ່ເປນັເງນີສົດຂອງຊຸມຊນົ  

ໃນກໍລະນີການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເປັນເງິນສົດສໍາລັບວັດສະດຸ, ໃບຢ້ັງຢືນການຈ່າຍເງນິຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນໂດຍຕົວແທນຂອງຜູ້

ສະໜອງ ແລະ ຕົວແທນຂອງບ້ານ; ຊຶ່ງມີຕົວແທນຂອງເມືອງ ( ຕົວຢ່າງ: ຫ້ອງການນ້ໍາສະອາດ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງ 
) ແລະ ຕົວແທນຂອງໂຄງການ/ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເປັນພະຍານ.  
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ເຊືອ່ມຕໍ່ໄປຍງັເອກະສານທີເ່ປັນປະໂຫຍດ:  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 34: ໃບສົງ່ມອບວດັສະດກຸໍສ່້າງລະບົບນໍາ້ສະອາດ 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 35: ໃບຢັງ້ຢືນການສົງ່ມອບ 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 36: ໃບຢັງ້ຢືນການຈາ່ຍເງນີປະກອບສວນ່ຂອງຊມຸຊົນ 
 
 
 
   
 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ວດັສະດຸກໍສ່າ້ງທີສ່ົ່ງມອບຕອ້ງກົງກັບລາຍ
ລະອຽດໃນ BoQ : ຕ້ອງມກີານກວດ
ເຊັກປະລມິານແລະຄນຸນະພາບ 

ເງືອ່ນໄຂການເກບັຮັກສາທີດ່ີ  

 

ຖາ້ບໍມ່ີສະຖານທີເ່ກັບຮັກສາຢູພ່າຍໃນບາ້ນ; ຊມີງັສາມາດເກບັມຽ້ນ
ໄວ້ກອ້ງເຮອືນກໍໄ່ດແ້ຕຕ່ອ້ງຮອງພື້ນຂື້ນສງູແລະໃຊ້ແຜນ່ຢາງປົກ 

ຖາ້ບໍມ່ີສະຖານທີເ່ກັບຮັກສາຢູພ່າຍໃນບາ້ນ; ສາຍທໍ່ສາມາດເກັບ
ມຽ້ນໄວ້ກອ້ງເຮອືນກໍໄ່ດ້ແຕບ່ໍໃ່ຫຖ້ືກແສງແດດແລະໃນບອ່ນທີໄ່ກ
ຈາກເດັກ 

ຊາຍຫຼຫືີນຄວນກອງໄວໃ້ນບອ່ນທີ່ຮາບພຽງແລະໃຊວ້ດັສະດປຸກົໄວ້
ເພືອ່ຫຼີກເວັ້ນຝນົ, ຫາ້ມບໍໃ່ຫ້ເດັກນ້ອນຫຼີ້ນໃນທີນ່ັນ້. 
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2.10. ການດາໍເນນີການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ( ຂັ້ນຕອນ 10 ) 
 
ນຍິາມ:  

ການກ່ໍສ້າງເປັນວຽກຫຼັກທ່ີຕ້ອງການງົບປະມານ, ເວລາ, ແຮງງານ, ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ, ການກະກຽມພື້ນທ່ີກ່ໍສ້າງ ແລະ ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ອນທ່ີມັນຈະເລີ່ມການກ່ໍສ້າງ. ການຕິດຕາມການກ່ໍສ້າງມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການກ່ໍສ້າງເປັນໄປ
ຕາມແບບກ່ໍສ້າງທ່ີໄດ້ອອກແບບມາເບ້ືອງຕົ້ນ ແລະ /ຫຼື ດັດແກ້ໃຫ້ເໝາະສົມໄດ້ຖ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຫາກພົບວ່າມີ
ຂ້ໍຈໍາກັດ.  
ເຮດັຫຍງັແດ ່ 

1. ການແຕງ່ຕັງ້ພະນັກງານເພືືອຕດິຕາມການກໍ່ສາ້ງພາກສະນາມປະຈໍາວນັ  
ແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານນ້ໍາສະອາດ 1 ຄົນໄປປະຈໍາຢູ່ກັບບ້ານໃນຊ່ວງເວລາການກ່ໍສ້າງເພື່ອກໍາກັບດູແລການກ່ໍສ້າງປະຈໍາວັນ.  

2. ຈັດກອງປະຊມຸປະຖມົນິເທດໃຫກ້ັບພະນັກງານທີຮ່ັບຜດິຊອບຕິດຕາມວຽກກໍສ່າ້ງພາກສະນາມ:  
ໃນກອງປະຊຸມ, ຈະໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຫຼັກການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມ

ປອດໄພໃຫເ້ດັກ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີກວດເຊັກແລະປຶ້ມບັນທຶກໃຫ້ກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີນ້ໍາສະອາດ.  
 
 
 
 

 
3. ດັດແກແ້ຜນການກໍ່ສາ້ງໃຫແ້ທດເໝາະຕາມວນັທຂີອງການສົງ່ມອບ ແລະ ສະພາບຕວົຈງິຂອງບາ້ນ ( ຄວາມພອ້ມ, 

ສະພາບອາກາດ, ... ) 
ກ່ອນເລີ່ມການກ່ໍສ້າງໃນພາກສະນາມ, ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ ແລະ ພະນັກງານ
ຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມກວດກາເຂ້ົາໃຈແຜນການກ່ໍສ້າງ. ມັນອາດຈະຕ້ອງມີການປັບຄວາມເໝາະສົມບາງຢ່າງ ( ໃນກໍລະນີທ່ີມີ
ການຈັດພິທີຢູ່ໃນບ້ານ, ເຫດການທ່ີບ່ໍຄາດຄິດ, ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍວັນ,...)  
 

4. ການຕິດຕາມປກົກະຕ ິ(ໂທຕິດຕາມ)  
ການສົນທະນາແບບປົກກະຕິ (ຕົວຢ່າງໃນທຸກໆ 3 ວັນ) ໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບຫາກັນລະຫວ່າງນາຍບ້ານ ແລະ ພະນັກງານພາກ
ສະນາມ ( ແລະ ຊ່ຽວຊານ WASH ) ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກ່ໍສ້າງ. ຖ້າບັນຫາໃດໜຶ່ງຫາກຖືກພົບເຫັນ

, ມັນອາດຈະຕ້ອງດັດແກ້ແຜນ ແລະ /ຫຼື ແກ້ແບບກ່ໍສ້າງ. ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນຂ້ັນຕອນນ້ີ.  
5. ວາງແຜນການຕດິດຕາມລວ່ງໜາ້ເພືອ່ກວດວຽກສໍາເລັດ 50%ແລະ 100%    

ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາ 30 ວັນ, ຕ້ອງໄດ້ຈັດການລົງຕິດຕາມສະນາມກ່ໍສ້າງເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ: ການກ່ໍສ້າງຫົວງານ, ການວາງ
ທ່ໍສ່ົງ ( ທ່ໍແມ ່ ) ແຕ່ຫົວງານໄປຫາອ່າງເກັບນ້ໍາ, ສາຍທ່ໍຫຼັກທ່ີຕິດຕັ້ງກັບເຫຼັກທ່ໍຂ້າມຄອງ, ສາຍກາບຂ້າມແມ່ນ້ໍາ, ວາວອາກາດ, 

ວາວຕະກອນ, ອາ່ງຫຼຸດຄວາມດັນຂອງນ້ໍາໃນທ່ໍ.  
 
ຫຼັງຈາກ 30 ວັນແລ້ວ, ການກ່ໍສ້າງສາມາດສືບຕໍ່ດ້ວຍ: ອ່າງເກັບນ້ໍາ ແລະ ສາຍທ່ໍແຈກນ້ໍາຈາກອ່າງເກັບນ້ໍາໄປຫາບ້ານ, ກອັກນ້ໍາ
ສາທາລະນະ ຫຼື ຈຸດຕໍ່ກົງເຕີ້ນ້ໍາສ່ວນຕົວປະຈໍາແຕ່ລະຄົວເຮືອນ.  

ຄວາມປອດໄພເປນັສິງ່ສາໍຄນັ: ຕອ້ງມີການປອ້ງກນັຄວາມສຽ່ງຕະຫອຼດເວລາໃນ
ຈຸດປະສານງານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງບາ້ນແລະທມີງານຕດິຕາມກວດກາ 
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ຂໍແ້ນະນາໍ  
ວຽກກ່ໍສ້າງເປັນວຽກຫຼັກທ່ີຕ້ອງການການຮ່ວມມື ແລະ ການສ່ືສານທ່ີດີລະຫວ່າງທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າພົບປະເດັນ ຫຼື
ບັນຫາ, ບ້ານ ແລະ ເພະນັກງານຈະຮູ້ສຶກໝ້ັນໃຈທ່ີຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບຊ່ຽວຊານ WASH ໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ

ໃນທັນທີ.  
 
 
 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການອະທິບາຍໃນສະນາມແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປນັ  

ສະຖານທີ່ເໝາະສົມໃນການປະສມົປນູເພືອ່ສາ້ງຫວົງານ  

ການເຮັດວຽກໃນລະດຝູົນໂດຍໃຊ້ແຜນ່ຢາງປລາສຕກິປົກຄມຸວດັ
ສະດກຸໍ່ສາ້ງໂດຍສະເພາະຊມີັງ  

ການເທພືນ້ຄອນກີດຫຍາບຖານຂອງອາ່ງເກັບນໍາ້. ມນັເປນັສິ່ງຈາໍ
ເປັນແລະຕອ້ງໄດ້ເຮດັກອ່ນທີຈ່ະສ້າງໂຄງສາ້ງຫຼັກຂອງອາ່ງເກັບນໍາ້. 

ການຕີໄມແ້ບບແລະການເທຄອນກຣດີທີ່ດເີພືອ່ສາ້ງອາ່ງເກັບນໍາ້  
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ຂຸດຮອ່ງວາງທໍ່ສົງ່ 

PE ແຕຫ່ວົງານໄປ
ຫາອາ່ງເກບັນໍາ້, 
ເລິກປະມານ 

50Cm ຫາ 70 Cm 
 

ຫອ້ງຄອນກຣດີ
ເສມີເຫຼັກເພືອ່ປອ້ງ
ກັນວາວອາກາດ 

ຫອ້ງຄອນກຣດີ
ປອ້ງກນັວາວຕະ 
ກອນ 

ການຕີໄມແ້ບບທີ່ດີແລະແຂງແຮງໃນເງືອ່ນໄຂທີປ່ອດໄພກອ່ນເທ
ຄອນກຣີດອາ່ງເກັບນໍາ້ 
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2.11. ການກວດວຽກ 50 % ແລະ 100 % ( ຂັ້ນຕອນ 11 ) 
 
ນຍິາມ:  

ການກວດກາວຽກກ່ໍສ້າງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກກ່ໍສ້າງ, ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງວຽກ ແລະ ວິທີການ
ແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ. ການກວດວຽກ 50% ແລະ 100% ເປັນຂ້ັນຕອນທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍ: ການ
ກວດວຽກທ່ິສໍາເລັດໃນລະດັບ 50% ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການກ່ໍສ້າງແມ່ນສໍາເລັດຕາມແຜນການ ( ໃນລະດັບ 50% ) 
ແລະ ດັດແປງມັນຖ້າຈໍາເປັນ; ການກວດວຽກ 100% ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບທ່ີກ່ໍສ້າງຂ້ືນມານ້ັນໃຊ້ງານໄດ້ກ່ອນທ່ີ
ຈະມອບໃຫ້ຊຸມຊົນ.  
 
ເຮດັຫຍງັແດ ່ 

1. ການເຮັດບົດລາຍງານ  
ວິຊາການນ້ໍາສະອາດທ່ີຖືກແຕ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນບ້ານຈະຕ້ອງລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ 
ໂຄງການໄດ້ຮັບຊາບ. ບົດລາຍງານຈະຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງນາຍບ້ານພ້ອມປະທັບກາ. 
ຖ້າຫາກການກ່ໍສ້າງຫົວງານ ແລະ ການວາງທ່ໍສ່ົງ ( ທ່ໍແມ່ ) ຫາກສໍາເລັດ, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າການກ່ໍສ້າງ 50%.  

ຖ້າການກ່ໍສ້າງລະບົບຫົວງານສໍາເລັດໃນທຸກຈຸດຕາມແຜນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດວຽກສໍາເລັດ 50%.  
 

2. ຈັດຕັງ້ການລງົຢຽ້ມຢາມ  

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບບົດລາຍງານແລ້ວ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ພະນັງານໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງການໄປຢ້ຽມຢາມຮ່ວມ
ກັບຫ້ອງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນເມືອງເຊັ່ນ ( ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ, …). ການກວດກາຈໍາເປັນຕ້ອງກວດກາທຸກຈຸດຂອງລະບົບນ້ໍານັບແຕຫ່ົວງານໄປຕາມແລວທ່ໍນ້ໍາແຕ່ຫົວງານ

ໄປຫາອ່າງເກັບນ້ໍາ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ທ່ໍແຈກຈ່າຍ, ກອັກນ້ໍາສາທາລະນະ ແລະ ການຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ.  
3. ຂໍ້ແນະນາໍແລະທດິທາງສາໍລບັຂັນ້ຕອນຕໍໄ່ປ 

ສາມາດໃຫ້ຄໍາສະເໜີປັບປຸງລະບົບໄດ້. ຂ້ໍສະເໜີດ່ັງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກບັນທຶກແລະລົງລາຍເຊັນພ້ອມທັງເອກະສານຢ້ັງຢືນການສໍາ
ເລັດວຽກຕາມແຜນການ.  
 
 
ຂໍ້ແນະນາໍ  
ທຸກກິດຈະກໍາຂອງການກ່ໍສ້າງຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການກວດກາເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນະພາບທ່ີດີຂອງວຽກ. ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເປັນປົກກະຕິ.  
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ເຊືອ່ມໂຍງກັບເອກະສານທີສ່າໍຄນັຄື: 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 38: ແບບຟອມກວດກາວຽກກໍ່ສາ້ງລະບບົນໍາ້ສະອາດສາໍເລດັ 50%  
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 39: ແບບຟອມກວດກາວຽກກໍ່ສາ້ງລະບບົນໍາ້ສະອາດສາໍເລດັ100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ຮູບຂ້າງເທີງແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາແມ່ນ: 

1. ໜ້າປັດກົງເຕີ້ນ້ໍາໃນສະພາບທ່ີດີ ແລະ ສະອາດ, ພວກເຮົາສາມາດອ່ານຕົວເລກໄດ້ງາ່ຍ. 
2. ກົງເຕີ້ນ້ໍາຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ບ່ໍໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບນ້ໍາເກີນໄປ ( ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີດີ ) 
3. ຂໍແນະນໍາໃຫ້ວ່າພື້ນທ່ີຄວນຈະກວ້າງພໍສົມຄວນເພື່ອເກັບນ້ໍາຈາກກອັກນ້ໍາ  
 

ບ້ານແຂມກໍແມ່ນບ້ານຊົນເຜ່ົາອາຄ່າໃນເມືອງບຸນເໜືອທ່ີໄດ້ຖືກ
ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ທ່ີຕໍ່າກວ່າເກ່ົາເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາ, ຍ້ອນ

ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ SCALING. 

ການຕິດຕາມກວດກາການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດໂດຍ
ພະນັກງານເມືອງກ່ໍແມ່ນແຫຼ່ງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ກັບບ້ານ. ສະຖານທ່ີ
ກ່ໍສ້າງກ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນຄືກັນ (ຢູ່ທ່ີນ້ີພວກເຮົາເຫັນໄມ້ແບບ, ຖົງ
ຊີມັງ ແລະ ຕະປູຢູ່ໃນໄມ້ໃນເວລາຕີແບບ).  
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ການລົງກວດກາລະບົບນ້ໍາສະອາດເທ່ືອສຸດທ້າຍຢູ່ບ້ານພົງເຊກ, 
ເມືອງຜ້ົງສາລີ, ແຂວງຜ້ົງສາລີຂອງຄະນະກໍາມະການຈາກຫ້ອງການ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະທິມງານໂຄງການ SCALING. 

ການລົງກວດກາລະບົບນ້ໍາສະອາດຄັງ້ສຸດທ້າຍຢູ່ບ້ານແຂ້ມກໍ, ເມືອງ
ບຸນເໜືອ, ແຂວງຜ້ົງສາລີຂອງຄະນະກໍາມະການຈາກຫ້ອງການທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະທິມງານໂຄງການ SCALING. 

ການລົງຕິດຕາມກວດກາຢູ່ບ້ານສີດາ, ເມືອງນ້ໍາທາ, ແຂວງຫຼວງນ້ໍາ
ທາຂອງຄະນະກໍາມະການຈາກຂະ ແໜ່ງນ້ໍາສະອາດຂ້ັນເມືອງ, 
ແຂວງ ແລະ ທິມງານໂຄງການ SCALING 

ການລົງກວດກາລະບົບນ້ໍາສະອາດເທ່ືອສຸດທ້າຍຢູ່ບ້ານບຸນຊາງ, 
ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜ້ົງສາລີຂອງຄະນະກໍາມະການຈາກ
ຫ້ອງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລະທິມງານໂຄງການ SCALING 
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2.12. ການມອບໃຫຊ້ມຸຊນົ ( ຂັ້ນຕອນ 12 ) 
 

ນຍິາມ:  
ການມອບແມ່ນການຢ້ັງຢືນຢ່າງເປັນທາງການຂອງການສໍາເລັດການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດ ແລະ ການມອບໂອນກໍາມະສິດໃຫ້
ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ເປັນເຈ້ົາຂອງໂຄງການ. ການມອບດ່ັງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕໍ່ກັບ
ລະບົບນ້ໍາສະອາດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ( ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ, ການອະນຸລັກສ່ິງແວດລ້ອມເຂດ
ແຫຼ່ງນ້ໍາ ).  
 

ເຮດັແນວໃດ  
ຜູ້ເຂົາ້ຮວ່ມ: ຊຸມຊົນ (ທັງໝົດ); ເຈ້ົາເມືອງ/ຮອງເຈ້ົາເມືອງ, ຕົວແທນບັນດາຫອ້ງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມອືງ ( ຫ້ອງການສາ
ທາ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, …) ແລະ
ຕົວແທນຈາກໂຄງການ.  
ວາລະພິທ:ີ  

1. ຄາໍປາໃສນາໍສະເໜີ: ນາຍບ້ານ, ເຈ້ົາເມືອງ, ຕົວແທນຫ້ອງການສາທາເມືອງ ແລະ ຕົວແທນໂຄງການ 
2. ການສະເໜລີະບບົນໍາ້ສະອາດ, ໂດຍວິຊາການຮັັບຜິດຊອບກໍາກັບດູແລການກ່ໍສ້າງ: ສະຫຼບຄືນຂະບວນການກ່ໍສ້າງ, ລາຍ

ລະອຽດການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດ ( ໄລຍະເວລາການກ່ໍສ້າງ, ຈຸດດີ ແລະ ບັນຫາທ່ີພົບໃນເວລາກ່ໍສ້າງ ). 
3. ຂໍ້ແນະນາໍ  

ໂດຍຕົວແທນໂຄງການ: ຫຼັງຈາກການສະເໜກິີດຈະກໍາແລະຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ຜູ້ກ່ຽວສາມາດໃຫ້ຂ້ໍແນະນໍາແກ່ບ້ານ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບນ້ໍາສະອາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ
ແຫຼ່ງນ້ໍາໃນອະນາຄົດ.  
ຮອງເຈ້ົາເມືອງ ຫຼື ຕົວແທນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ: ສາມາດໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາແກ່ບ້ານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບນ້ໍາສະອາດ, 
ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດ້ານສຸຂະນາໄມ ( ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍຂອງທຸກໆຄອບຄົວພາຍ ໃນບ້ານ 
). 

 
 

ຂໍ້ແນະນາໍ  
ພິທີມອບ-ຮັບແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ: ມັນເປັນໂອກາດດີສໍາລັບອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ່ີຈະໄດ້ 
ເຂ້ົາໃຈບັນຫາທ່ີຊຸມຊົນປະສົບຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະນ້ັນໝາຍເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ( ການອະນຸລັກ 
ຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ປ້ອງກັນມົນລະພິດ,...). ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຊຸມຊົນທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຈ້ົາ
ຕໍ່ກັບລະບົບນ້ໍາສະອາດ ແລະ ການຢືນຢັດຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຍອ້ນວ່າເຂົາເຈ້ົາມີບົດບາດສໍາຄັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃນຊຸມຊົນ ( ການໄປຕັກນ້ໍາ, ວຽກ

ເຮືອນແມ່ນເປັນຫຼັກ,…)  
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ເຊືອ່ມໂຍງກັບບນັດາເອກະສານທີ່ສາໍຄັນຄ:ື 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 40 : ການມອບໂຄງການໃຫ້ກບັຊມຸຊນົ  
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2.13. ການຕິດຕາມຫຼງັຈາກການນາໍໃຊ ້6 ເດອືນ ( ຂັນ້ຕອນ 13 ) 
 
ນຍິາມ:  
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນການປະຕິບັດແຜນນ້ໍາປອດໄພໃນຊຸມຊົນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປະເມີນການນໍາໃຊ້ລະບົບນ້ໍາ
ປະປາພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນທ່ີເປີດນໍາໃຊ້. ຈຸດປະສົງກ່ໍເພື່ອກໍານົດສ່ິງທ່ີຊຸມຊົນບ່ໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນ້ໍາປອດໄພໃນເບ້ືອງຕົ້ນ
ໄດ້.  
 
ເຮດັແນວໃດ  
1. ປະເມນີຜນົແຜນນໍາ້ປອດໄພ 
ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນແຜນນ້ໍາປອດ
ໄພພາຍຫຼັງການມອບຮັບ.  
ທີມງານຂ້ັນເມືອງ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນນ້ໍາປອດໄພຂອງບ້ານຈະສໍາຫຼວດລະບົບນ້ໍາປະປາ

ຕັ້ງແຕ່ເຂດແຫຼ່ງນ້ໍາໄປຫາຫົວງານ, ລະບົບທ່ໍສ່ົງນ, ນ້ໍາຢູ່ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ທ່ໍແຈກນ້ໍາໃນບ້ານ, ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມຂອງ

ບ້ານ. ການປະເມີນໃນແຕ່ລະຈຸດ, ທີມງານຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມບັນທຶກຂ້ໍມູນ.  
 
2. ຄາໍເຫນັ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍໃຫກ້ັບບາ້ນ  
ທີມງານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານຈະຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລກັືນກ່ຽວກັບບັນຫາທ່ີໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ ວາງແຜນນ້ໍາປອດໄພຮອບທີ
ສອງເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ. 
ມື້ຕໍ່ມາ, ກ່ໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບຊາວບ້ານທັງໝົດເພື່ອນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຫ້ຂ້ໍແນະນໍາຕໍຊຸມຊົນຄືນ.  
 
ຂໍ້ແນະນາໍ  
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຫຼັງຈາກການມອບ-ຮັບແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກ
ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ. ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມອືງຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້
ໃຫ້ຊຸມຊົນເພີ່ມຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງເຂົາເຈ້ົາເທ່ືອລະກ້າວ, ແຕ່ນ້ີເປັນຂະບວນການທ່ີໃຊ້ເວລາຍາວນານຊຶ່ງຕ້ອງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ໃຫກ້ານສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ. 
 
ເຊືອ່ມໂຍງກັບບນັດາເອກະສານທີ່ສາໍຄັນຄ:ື 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 41: ແບບຟອມປະເມນີສາໍລບັການວາງແຜນນໍາ້ປອດໄພຂອງຊມຸຊນົ  
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3. ການສະໜບັສະໜູນຂອງການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃຫແ້ກຄ່ະນະກາໍມະການຄູມ້ຄອງນໍາ້   
 

3.1. ຄະນະກາໍມະການຄູມ້ຄອງນໍາ້ແມນ່ຫຍັງ ? 
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາປະກອບດ້ວຍ 8 ທ່ານທ່ີຖືກຄັດເລືອກພາຍໃນຊຸມຊົນ, ຄະນະນ້ີມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບແຜນນ້ໍາປອດໄພ

, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບນ້ໍາສະອາດຂ້ັນບ້ານ.  

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້:  
• ຊຸມຊົນໄດ້ມີນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີນ້ໍາສະອາດທ່ີເໝາະສົມ,  
• ໃຫ້ໝົດທຸກຄົນມີນ້ໍາໃຊ້ 
• ມີນ້ໍາທ່ີປອດໄພເພື່ອສຸຂະພາບ  
• ແຫຼ່ງນ້ໍາໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ 
• ລະບົບນ້ໍາສະອາດໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ, ບໍາລຸງຮັກສາ  
• ໝົດທຸກຄົນຕ້ອງຊໍາລະຄ່ານ້ໍາຕາມການຊົມໃຊ້ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ  

 
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາປະກອບມີ: ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 1 ທ່ານ, ພະນັກງານບັນຊີ 1 ທ່ານ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານ

ການເງິນ 1 ທ່ານ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລື 1 ທ່ານ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ 1 ທ່ານ ແລະ ນັກວິຊາການ 2 

ທ່ານ. ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຢ່າງໜ້ອຍຈະຕ້ອງມີເພດຍິງ 2 ທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນການເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ຕົວເລກ ແລະ ຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີສະແດງລາຍລະອຽດຂອງການຈັດຕັ້ງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

 
ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນໍາໃຊ້ນ້າໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນພາຍໃນບ້ານ ( ປະມານ 10 ຫາ 15 ຄົວເຮືອນ ) ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ ນ້ໍາ ແລະ ລະບົບນ້ໍາສະອາດ.  
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     ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 
 

ປະທານ ການປະສານງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ( ນ້ໍາ
ສະອາດ ) ແລະ ບັນດາຫ້ອງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມອືງ.  
ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນສໍາລັບກອງທຶນແຜນນ້ໍາປອດໄພ. 
ລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃຫ້ກັບນ້ໍາສະອາດກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ສະພາບຂອງແຜນນ້ໍາປອດໄພ  
ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບນ້ໍາສະອາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ແລະ 
ເຂ້ົາໃຈ.  
ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລ ືແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຂ້ໍຄົງຄ້າງແລວ້ນໍາສະເໜີສະພາບການເງິນ      ( 
ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍ/ຍອດເຫຼືອ ) ຂອງກອງທຶນຕໍ່ກັບຊຸມຊົນທຸກໆເດືອນ.  
ອະນຸມັດການນໍາໃຊ້ທຶນເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ໍາສະອາດໃນບ້ານຖ້າຈໍາເປັນ  

ຮອງປະທານ  ຊ່ວຍຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນ້ໍາປອດໄພ 
ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາລະບົບນ້ໍາສະອາດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການໃນກໍລະນີລະບົບນ້ໍາສະອາດໃນບ້ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ  
ຊີ້ນໍາວຽກງານການເງິນ 
ລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າຖ້າພົບເຫັນບັນຫາ 

ທ່ີປຶກສາ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານໃນການກ່ໍສ້າງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນ້ໍາ
ປອດໄພ 

ບັນຊີ/ການເງີນ ຮັບການຈ່າຍຊໍາລະປະຈໍາເດືອນຈາກຫວົໜ້າໜ່ວຍງານນ້ໍາສະອາດ ຫຼ ືຫົວໜ້າກໜ່ວຍ 
ເຮັດບັນຊີລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍເປັນປະຈໍາເດືອນເດືອນ. 
ດໍາເນີນການເບີກຈ່າຍຕາມການສ່ັງຈ່າຍ ( PO ) ຂອງຫົວໜ້າ. 
ເຮັດລາຍງານການເງີນໃຫ້ຫົວໜ້າທຸກໆເດືອນ 

ຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເປັນເຈ້ົາການໃນການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຫຼັງຈາກ
ການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດແລະ ວິດຖ່າຍສໍາເລັດຢູ່ໃນບ້ານ. 
ປູກຈິດສໍານຶກໃນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
ຕິດຕັ້ງປ້າຍຄວາມປອດໄພຢູ່ສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງ 
ແນະນໍາຊາວບ້ານໃຫເ້ຮັດຮົ້ວອ້ອມຮອບສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງ 

ຮບູ 7: ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄູມ້ຄອງນໍາ້ 
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ຈັດຕັ້ງການກວດກາຄວາມປອດໄພປະຈໍາວັນຢູ່ໃນສະນາມກ່ໍສ້າງໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ  
“ວຊິາການ” ລະບົບນ້ໍາ
ສະອາດ 

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາລະບົບນ້ໍາສະອາດຂອງບ້ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.  
ທໍາຄວາມສະອາດຫົວງານ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ແລະ ທ່ໍນ້ໍາສະອາດຂອງລະບົບນ້ໍາພາຍໃນບ້ານ 

ປະສານສົມທົບກັບກຸ່ມຂອງກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາ ແລະ ຊຸມຊົນເພື່ອບໍາລຸງຮັກສາລະບົບນ້ໍາສະອາດຕາມ
ການນໍາໃຊ້ ແລະ ແຜນນ້ໍາປອດໄພ 

ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການສ້ອມແປງ, ການສ້ອມແປງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ
ເຄື່ອງມື.  
ລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າ 

ຫົວໜ້າກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນ້ໍາ ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາແບບລຽບງ່າຍ ແລະ ເໝາະສົມ 

ລະດົມສະມາຊິກຜູ້ທ່ີໃຊ້ນ້ໍາພາຍໃນກຸ່ມເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງເລັກນ້ອຍ ແລະ
ສ້ອມແປງໃຫຍ່ຕາມການສະເໜີຂອງວິຊາການຂ້ັນບ້ານ.  
ເກັບເງິນຈາກສະມາຊິກທ່ີນໍາໃຊ້ນ້ໍາພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ມອບໃຫ້ບັນຊີທຸກໆເດືອນ 
ລາຍງານຫົວໜ້າປົກກະຕິ 
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3.2. ການຄດັເລອືກສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການຄູມ້ຄອງນໍາ້ 
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍຊາວບ້ານດ້ວຍວິທີການທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ. ຜູ້ສະໝັກຈະຖືກຄັດເລືອກ
ໂດຍອີງໃສ່ 10 ມາດຖານຕໍ່ໄປນ້ີ:  
 ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເລື່ອງນ້ໍາໃນການນ້ໍາລະບົບນ້ໍາ 
 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນ້ໍາປອດໄພ 
 ສະໝັກໃຈປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກພາຍໃນບ້ານ 
 ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນ 
 ສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດ້ 
 ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ 
 ຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນ 
 ໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖື ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຈາກປະຊາຊົນ 
 ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 25-50 ປີ 
 ຊຸກຍູ້ແມ່ຍິງໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນຄະນະກໍາມະການ 
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3.3. ການບາໍລງຸຮກັສາ  
 
ການບໍາລຸງຮັກສາຕ້ອງເຮັດຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆປີ. ຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີສະຫຼຸບປະເພດການສ້ອມແປງ  
 

ສ້ອມແປງໃຫຍ ່ ສ້ອມແປງທ່ົວໄປ 
ຫົວງານເພຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນ້ໍານ່ອງ  ທ່ໍນ້ໍາຂາດ 
ລະບົບທ່ໍເປ່ເພຍ້ອນດິນເຈ່ືອນ ເບ້ົາ, ຢາງຮອງເປ່ເພ 

ອ່າງເກັບນ້ໍາແຕກຍ້ອນດິນເຈ່ືອນຢູ່ໃກ້ກັບອ່າງເກັບນ້ໍາ ວາວປະຕູນ້ໍາ, ຫົວຈຸກ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເປ່ເພ 

ວາວອາກາດເປເ່ພ ກອັກນ້ໍາເພ 
 ທ່ໍອາກາດອ່າງເກັບນ້ໍາເປ່ເພ 

 
ເຮດັຫຍງັແດໃ່ນກລໍະນີການສອ້ມແປງໜກັ ? 
 
ສ້ອມແປງໃຫຍ ່ ລາຍການກວດເຊັກ ຂ້ໍແນະນໍາ ໝາຍເຫດ 
ຫົວງານເປ່ເພ
ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ 
ແລະ ນ້ໍານ່ອງ  

-  ປະເມີນສະພາບຄວາມເສຍຫາຍໂດຍລວມ 
-  ປະເມີນຈຸດໃດໜຶ່ງຂອງຫົວງານ 
-  ຖ່າຍຮູບທຸກດ້ານ ແລະ ຈຸດເສ່ຍຫາຍຕ່າງໆ 

-  ວັດແທກຄວາມຍາວ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມສູງ
ຈຸດທ່ີເປ່ເພເສຍຫາຍ 

- ຄະນະກໍາມະການນ້ໍາປະຈໍາບ້ານ
ຕ້ອງເຮັດໃບສະເໜີຫາຫ້ອງ 
ການສາທາລະນະສຸກເມືອງຫຼືນ້ໍາ
ສະອາດເພື່ອປະເມີນຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມແປງຫຼືກ່ໍສ້າງຫົວ
ງານໃໝ່. 

ນ້ໍາສະອາດເມືອງຈະ
ສະໜັບສະໜູນ 

ລະບົບທ່ໍຂາດ
ຍ້ອນດິນເຈ່ືອນ 

- ປະເມີນເຂດທ່ີດິນເຈ່ືອນໃນເວລາສ້ອມແປງ 
- ທ່ໍນ້ໍາຍັງໃຊ້ໄດ້ບ່ໍ ຫຼື ຄວນປ່ຽນໃໝ່? 
- ຖ່າຍຮູບດິນເຈ່ືອນທຸກດ້ານ 
- ວັດແທກຄວາມຍາວຂອງທ່ໍທ່ີສາມາດແປງຄນືໄດ້

ຕາມຈໍານວນຂ້ໍຕໍ່ແລະຂະນາດຂອງທ່ໍທ່ີຕ້ອງການ. 

- ຄະນະກໍາມະການຄູ້ມຄອງນ້ໍາຂ້ັນ
ບ້ານສາມາດສ່ັງວັດສະດຸແລະ
ສ້ອມແປງເອງໄດ້ 

 

ອ່າງເກັບນ້ໍາແຕກ
ຍ້ອນດິນເຈ່ືອນຢູ່
ໃກ້ກັບ
ອ່າງເກັບນ້ໍາ 

- ປະເມີນສະພາບຄວາມເສຍຫາຍໂດຍລວມ 
- ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂ້ືນໃນຈຸດໃດໜຶ່ງ

ຂອງຫົວງານ 
- ຖ່າຍຮູບທຸກຂ້າງແລະຈຸດເສຍຫາຍຕ່າງໆ 

- ວັດແທກຄວາມຍາວ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມສູງ
ຈຸດທ່ີເປ່ເພເສຍຫາຍ  

-  ຄະນະກໍາມະການນ້ໍາປະຈໍາບ້ານ
ຕ້ອງເຮັດໃບສະເໜີຫາຫ້ອງການ
ສາທາລະນະສຸກເມືອງຫຼືນ້ໍາ
ສະອາດເພື່ອປະເມີນຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມແປງ ຫຼື ກ່ໍສ້າງຖັງ
ເກັບນ້ໍາໃໝ່. 

ນ້ໍາສະອາດເມືອງຈະ
ສະໜັບສະໜູນ 

ວາວອາກາດເປເ່ພ - ສາມາດແປງຄືນໄດ້ບ່ໍ?  
- ຖ້າບ່ໍໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ອັນໃໝ່. 

- ຄະນະກໍາມະການຄູ້ມຄອງນ້ໍາຂ້ັນ
ບ້ານສາມາດສ່ັງວັດສະດຸ ແລະ 
ສ້ອມແປງເອງໄດ້  
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ນີ້ແມ່ນຕວົຢາ່ງຂອງການວາງແຜນການບາໍລງຸຮັກສາໃນໄລຍະເວລາ 12 ປ ີ 
 

ລດ ໜ້າວຽກ ປ ີ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ສ້ອມແປງຮົ້ວອ້ອມຮອບອ່າງເກັບນ້ໍາ              
2 ທໍາຄວາມສະອາດຮ່ອງລະບາຍນ້ໍາ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ             
3 ທໍາຄວາມສະອາດຕາມທ່ໍສ່ົງນ້ໍາ, ສ້ອມແປງທາງເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການຖົມ

ດິນຕື່ມໃສ່ເທິງສາຍທ່ໍ 

            

4 ທໍາຄວາມສະອາດຫົວງານແລະ ທໍາຄວາມສະອາດວັດສະດຸຂອງເຄື່ອງກ່ັນ
ຕອງຢູ່ຫົວງານແລະ ອ່າງເກັບນ້ໍາ 

            

5 ກວດເຊັກກົງເຕີ້ນ້ໍາ             
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3.4. ການຄູມ້ຄອງການເງີນ 
 
ການບໍາລຸງຮັກສາຕ້ອງເຮັດຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆປີ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງລະບົບນ້ໍາສະອາດແມ່ນຂ້ຶນກັບປະເພດຂອງລະບົບທ່ີນໍາ
ໃຊ້. ພວກເຮົາສາມາດພິຈາລະນາຕາມຂ້ໍມູນອ້າງອີງຕໍ່ໄປນ້ີ:  

- ລະບົບນ້ໍາລິນ:  1 ລ້ານ ຫາ to 1.5 ລ້ານ ກີບຕໍ່ປີ 
- ລະບົບໃຊ້ປໍ້າດູດນ້ໍາ:  3  ລ້ານ ຫາ 6 ລ້ານ ກີບຕໍ່ປີ 
- ລະບົບໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ 5 ລ້ານ ຫາ 10 ລ້ານ ກີບຕໍ່ປີ 

ການບໍາລຸງຮັກສາໜັກອາດຈະແພງ ( ສູງເຖິງ 5 000 000 ກີບ ). ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີເງິນພຽງພໍທ່ີຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຫຼັກ, ແນະນໍາໃຫ້ເກັບເງິນ 350 000 ກີບ/ເດືອນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫມ້ີງົບປະມານພຽງພໍ. ບາງລາຍຈ່າຍອື່ນໆອາດຈະຍັງມີ

ຄວາມຈໍາເປັນ ( ເຊັ່ນ: ຄ່າຂົນສ່ົງເຂ້ົາໄປໃນຕົວເມືອງເພື່ອຊື້ວັດສະດຸບາງຢ່າງເພື່ອມາທໍາການບໍາລຸງຮັກສາ, …). ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ບັນຊີມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນລ່ວງໜ້າວ່າມີເງິນທຶນສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນ້ັນໄດ້. ໃນກໍລະນີທ່ີມີການ
ສ້ອມແປງໜັກຫຼາຍ, ນາຍບ້ານຈະປຶກສາຫາລືກັບວິຊາການນ້ໍາສະອາດ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຂໍການປະກອບສ່ວນພິເສດຈາກຊຸມ
ຊົນ.  
 
ຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີສະແດງຕົວຢ່າງຂອງງບົປະມານ ( ເດືອນ, ປີ ແລະ 5 ປີ )  
 
ລດ ລາຍລະອຽດ ຫວົນວ່ຍ ຈໍານວນເງນີ(ກບີ) ລວມ (ກບີ) ລວມທງັໝດົ (ກີບ) 
I ແຕລ່ະເດອືນ     
1. ອາໄຫຼ ່( Socket, Tee…) 3 80 000 240 000  

240 000 
ແຕ່ລະເດືອນ : 110 000 ກີບຖືກປະຫຍັດໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນລາຍຈ່າຍ “ປະຈໍາປີ”    
( ເກັບ 350 000  –  ຈ່າຍ 240 000 ) 
ໃນທ້າຍປີປະຫຍັດໄດ້ : 1 320 000 ກີບ.  
 
II ແຕລ່ະປີ      
1. ອາໄຫຼ ່( Socket, Tee…) 9 80 000 720,000  

820 000 2. ຄ່າເດີນທາງຂອງຄະນະກໍາມະການ 2 50 000 100 000 
     
ແຕ່ລະປີ : 1 320 000 -820 000 = 500 000 ກີບເປັນເງີນປະຫຍັດເຂ້ົາກອງທຶນ 
ທຸກໆ 5 ປ,ີ ກອງທຶນຈະມີເງີນ : 5 *500 000 ກີບ = 2 500 000 ກີບເພື່ອໃຊ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 5 ປ ີ
III ທຸກໆ 5 ປ ີ     
1. ອາໄຫຼ ່ 24 80 000 1 920 000  

2 120 000 2. ຄ່າເດີນທາງຂອງຄະນະກໍາມະການ 2 50 000 100 000 
     
 
ມີເງນິເຫຼອືໜອ້ຍໃນກລໍະນີທີມ່ລີາຍຈາ່ຍເລກັໆນ້ອຍໆໜອ້ຍອືນ່ໆທີຈ່າໍເປັນ. ມນັອາດຈະຂຶນ້ກັບມນູຄາ່ຫວົ ໜວ່ຍວດັສະດຸນາໍ
ອີກ. ໃນກລໍະນນີີ,້ ຖາ້ລາຄາເພີມ່ຂຶນ້, ຄະນະກາໍມະການຕອ້ງເພີມ່ຈາໍນວນເງນິທີເ່ກັບໃນແຕລ່ະເດືອນຂືນ້.  
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ໃນກໍລະນີຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາໃນລະດັບຄົວເຮືອນ: 
 
ໃນກໍລະນີນ້ີ, ຄວົເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໂດຍອີງຕາມປະລິມານນ້ໍາທ່ີນໍາໃຊ້ໃນໜຶ່ງເດືອນ. ໝາຍຄວາມວ່າລາຄາ/ມ3 ແມ່ນມີລາຄາຖືກ
ກວ່າຢູ່ໃນບ້ານທ່ີມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂະນາດນ້ອຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ:  

- ບ້ານທ່ີມີປະຊາຊົນ 350 ຄົນນໍາໃຊ້ນ້ໍາໂດຍສະເລ່ຍ 630 ມ3. ຄ່ານ້ໍາທ່ີແນະນໍາໃຫ້ເກັບແມ່ນ: 350,000/630 = 555 ຫຼື 
550 ກີບ /ມ3  

- ບ້ານທ່ີມີປະຊາຊົນ 550 ຄົນນໍາໃຊ້ນ້ໍາໂດຍສະເລ່ຍ 990 ມ3. ຄ່ານ້ໍາທ່ີແນະນໍາໃຫ້ເກັບແມ່ນ: 350,000/990 = 350 ຫຼື 
355 ກີບ /ມ3 

  
ໃນກໍລະນີໃຊ້ກອັກນ້ໍາສາທາລະນະ: 

ໃນກໍລະນີນ້ີ, ການເກັບເງິນຄ່ານ້ໍາຕໍ່ເດືອນແມ່ນອີງຕາມຈໍານວນຄົນໃນບ້ານ; ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ 350 000 ກີບຕໍ່ເດືອນ.  
350 ຄົນພາຍໃນບ້ານ 350 000 / 350 =  1 000 ກີບ/ ຄົນ / ເດືອນ 
600 ຄົນພາຍໃນບ້ານ 350 000 / 600 =  580 ກີບ/ ຄົນ / ເດືອນ 
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3.5. ບດົຮຽນທີຖ່ອດຖອນໄດ ້ແລະ ກລໍະນສີຶກສາ  
 

ການວາງແຜນນ້ໍາປອດໄພ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເປັນວິທີການໃໝ່ທ່ີໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ: ສູນນ້ໍາສະອາດ 
ແລະ ສິງແວດລ້ອມ( ສູນນ້ໍາສະອາດ ) ໄດ້ພັດທະນາຄູ່ມີຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນ້ໍາປອດໄພສໍາລັບທຸກລະບົບ 
ແລະ ເລີ້ມນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ່ົວປະເທດໃນປີ 2011.  
 
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນ້ໍາປອດໄພຍັງມີຂ້ໍຈໍາກັດແລະຈະຕ້ອງມີຄວາມຄືບໜ້າ ຕື່ມອີກເພື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບການສະໜອງນ້ໍາ. ບັນຫາຫຼັກທ່ີເຮັດໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນນ້ໍາປອດໄພມີຂ້ໍຈໍາກັດທ່ີພວກ
ເຮົາສັງເກດເຫັນແມ່ນ:  

- ການກ່ໍສ້າງລະບົບລະບົບນ້ໍາສະອາດບ່ໍໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ, ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແຜນນ້ໍາປອດໄພໃນລະດັບ
ຊຸມຊົນ  

- ຂາດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທ້ອງຖ່ິນໃນການປົກປກັຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ: ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ່ການກ່ໍສ້າງລະ 
ບົບນ້ໍາສະອາດໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ( ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເຂດແຫຼ່ງນ້ໍາສໍາລັບການປູກຝັັງ, ການນໍາໃຊ້

ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ການນໍາໃຊສ້ານເຄມີ, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປາ່ ... )  
- ຂາດນະໂຍບາຍທ້ອງຖິ່ນທ່ີຈະແຈ້ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຖິງແຜນນ້ໍາປອດຂອງຊຸມຊົນແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງກິດຈະ

ກໍາການວາງແຜນນ້ໍາປອດໃນຊຸມຊົນ 
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນ້ໍາປອດໄພຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈດີແມ່ນກະທັງຄູຝຶກ ( ຈາກຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ) ແລະ ຊຸມຊົນ. ທັກ

ສະກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຂອງພະນັກງານນ້ໍາສະອາດຍັງມີຈໍາກັດຫຼາຍ 
- ການວາງແຜນໆນ້ໍາປອດໄພແມ່ນອາໄສວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີລະດັບຄວາມເປັນເຈ້ົາການສູງຂອງຊຸມຊົນຕໍ່

ລະບົບນ້ໍາສະອາດ. 
 

 
ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນນ້ໍາປອດໄພແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຕ້ອງການທັກສະ 
ແລະ ປະສົບການໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ( ການກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາ, ການສ່ົງເສີມສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ, ການປຸກລະດົມຊຸມຊົນ, ...). 

ວິທີການຈະຕ້ອງມີລັກສະນະປະຖົມນິເທດ, ແບບມີສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ແທດເໝາະກັບຜູ້ໃຫຍ່. ທີມງານຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ຖືກ
ແນະນໍາໃຫ້ລວບລວມທັກສະ ແລະ ປະສົບການທັງໝົດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  
 
 
 

ເຮດັແນວໃດຈຶງ່ຈະຮັບປະກັນໃຫຄ້ະນະກາໍມະການຄູມ້ຄອງນໍາ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ?  
 

ສອງປັດໃຈຫຼັກທ່ີຈະຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຈະສາມາດດໍາເນີນວຽກງານຂອງຕົນໄດ້ຄື:  
 

- ລະດບັຄວາມເປນັເຈົາ້ຕນົເອງ ແລະ ຄາໍໝັນ້ສນັຍາຂອງສະມາຊກິ: ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຈຸດປະສົງຂອງແຜນຄວາມປອດໄພນ້ໍາຂອງບ້ານແລະຮັບປະກັນໃຫຊຸ້ມຊົນສາ 
ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດ່ັງກ່າວ;  
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- ການກະໜັບສະໜນູໃນລະດັບສງູ ແລະ ຕໍ່ເນືອ່ງຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆທີກ່ຽ່ວຂອ້ງຂອງພາກລດັ:  ບັນດາຫ້ອງການທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນ້ໍາປອດໄພຂອງບ້ານຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນໃຫ້ມີສະຕິຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງແຜນດ່ັງກ່າວ.  
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4. ການຕດິຕັງ້ກງົເຕີນ້ໍາ້ໃນຄວົເຮອືນ: ວທິແີກໄ້ຂເພືອ່ປະຫຍດັນໍາ້ ?  
 

4.1. ກງົເຕີ້ນໍາ້ແມນ່ຫຍງັ ?  
 
ກົງເຕີ້ນ້ໍາແມ່ນລະບົບທ່ີຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນເພື່ອວັດແທກປະລິມານການຊົມໃຊ້ນ້ໍາຂອງຄົວເຮືອນ.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ຈໍານວນເປັນ m3   : ບໍລິ
ມາດນ້ໍາທີ່ໃຊ້ 

ຈຸດກວດເພ່ືອເບີ່ງວ່າກົງເຕ້ີໃຊ້
ງານໄດ້ຫຼືບໍ 

 

    

    

 

X0.01 ແມ່ນມາດຕາສວ່ນ
ການໝູນຖ້າໝູນເປັນຮອບ
ຫຼື 0 ເຖິງ 10 ຈະເທົ່າກັບ 

X0.1 ຮອບ 1 ຫົວນ່ວຍ 

ກົງເຕ້ີນ້ໍາໄດ້ຖືກຕິດຕ້ັງໄກ້ກັບກັອກນ້ໍາຂອງຄົວ
ເຮືອນ. ແນະນໍາໃຫປ້ິດມັນຕະຫຼອດເວລາເພ່ືອ
ປົກປ້ອງລະບົບຈາກນ້ໍາຝົນ, ແດດ, ອຸນຫະພູມ

ຄວາມຮ້ອນ  

ເພື່ອເຕືອນຄວາມຈໍາ : 

1 m3 = ນ້ໍາ 1 000 ລິດ 

X0.1 ແມ່ນມາດຕາສວ່ນການໝູນ
ຖ້າໝູນເປັນຮອບຫຼ ື 0 ເຖິງ 10 ຈະ
ເທົ່າກັບຈໍານວນ m3    ຮອບ 1 ຫົວ 
ນ່ວຍ 
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4.2. ຂັນ້ຕອນທາງດາ້ນເຕກັນກິສາໍລບັການຕິດຕັງ້ກງົເຕນີໍາ້ 
 

 
 
 

ຮບູ 8 : ແຜນວາດການຕດິຕັງ້ກງົເຕີນ້ໍາ້ 
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ລດ ວດັສະດ ຸ ຫວົນວ່ຍ ຈໍານວນ 
1 ທ່ໍຫຼຸດ PE FMT 32ມມ-1/2” ອັນ 1 

2 ທ່ໍ PVC Nipple f 1/2” ອນັ 1 

3 ທ່ໍຫຼຸດ FMT f  20ມມ-18ມມ ອັນ 2 

4 ທ່ໍ PE f 20ມມ ມລ 15 
5 ທ່ໍ PVC MT Socket f 1/2” ອັນ 2 

6 ທ່ໍ PVC f 1/2” ຍາວ 4 ມ ເສ້ັນ 1 

7 ທ່ໍ PVC Elow 90 ອັນ 6 

8 ວາວປະຕູນ້ໍາ f 1/2” (SANWA) ອັນ 1 

9 ຂ້ໍຕໍ່ຫຼຸດກຽວທອງ socket FMT ແລະ MT f  18ມມ-18ມມ ອັນ 2 

10 ກົງເຕີ້ນ້ໍາທ່ີເປັນເຫຼັກ 1/2” (SANWA) ຊຸດ 1 

11 ທ່ໍ PVC FT Socket f 1/2”  ອັນ 2 

12 ກັອກນ້ໍາ SANWA f 1/2”  ອັນ 1 

 
 
ການຕິດຕັງ້ກງົເຕີ້ນໍາ້ 
1. ຕັດທ່ໍ PVC ½” ຕາມລວງຍາວຂະນາດ 30 cm, 45cm, 150 cm, 15 cm, 45 cm, 80 cm, 150 cm ແລະ 20 cm ທ່ອນ.   
2. ເຮັດຮູຂະໜາດນ້ອຍພ້ອມທ່ໍແຈກນ້ໍາ PE32 ດ້ວຍເຄື່ອງເຈາະ.  
3. ປະກອບອາໄຫຼ່ຕາມສະແດງໃນຮູບຮູບ 8 

ລາຍການເຄືອ່ງອາໄຫຼເ່ພືອ່ຕດິຕັງ້ກງົເຕີນ້ໍາ້ 
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4.3. ຂໍ້ດ ີແລະ ຂໍເ້ສຍ່ຂອງກງົເຕີນ້ໍາ້ສາໍລບັຄວົເຮອືນແມນ່ຫຍງັ ?   
 
ການຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາໃນຄົວເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງເຊື່ອມຕໍ່ເຂ້ົາແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ແລະ ບິນຄ່ານ້ໍາປະປາແຕ່ລະເດືອນແມ່ນຄົວເຮືອນ
ເປັນຜູ້ຈ່າຍອີງຕາມການບໍລິມາດນ້ໍາທ່ີເຂົາເຈ້ົາຊົມໃຊ້. ລະບົບນ້ີມີຂ້ໍດີ/ຂ້ໍເສຍດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ::  

 
ຂ້ໍດີ ຂ້ໍເສຍ 

• ຄວາມສະເໝພີາບ ລະຫວ່າງຄົວເຮືອນໃນການຊໍາລະ: ໃບບິນຄ່ານ້ໍາ 
ແມ່ນອີງໃສ່ບໍລິມາດນ້ໍາຕົວຈິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໃຊ້. 

• ນ້ໍາໃຫ້ທັງ “ຄຸນຄ່າ” ແລະ “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ”. ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ 
ໃຫປ້ະຢັດນໍາ້ໂດຍທາງອ້ອມຊຶ່ງໃຫ້ຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ສ່ິງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໂດຍສະເພາະບ່ອນທ່ີມີນ້ໍາໜ້ອຍ.   

• ການຄູມ້ຄອງຂອງຊມຸຊນົ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການສງູ: ຄະນະກໍາ
ມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຈະເປັນຜູ້ເກັບເງີນເຂ້ົາກອງທຶນເພື່ອການບໍາລຸງ
ຮັກສາ. ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາມີບົດບາດສູງຂ້ືນເມື່ອກົງເຕີ້ນ້ໍາ
ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງ, ຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ກັບລະບົບນ້ໍາ
ປະປາສູງຂ້ຶນ. ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄົວເຮືອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອ
ຮັກສາທ່ໍນ້ໍາ, , ກົງເຕີ້ນ້ໍາ ແລະ ກອັກນ້ໍາຂອງຕົນ.  

• ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົສາໍລບັຄວົເຮອືນສງູຂືນ້: ມັນເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວ 
ແລະ ສະດວກຫຼາຍຂ້ືນສໍາລັບຄົວເຮືອນທ່ີຈະເອົານ້ໍາຈາກກອັກນ້ໍາ 
ແຕ່ລະກອັກເພື່ອແຕ່ງກິນ, ຊັກເຄື່ອງ, ອາບນ້ໍາ, ອະນາໄມ, ລ້າງຫ້ອງ

ນ້ໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ແລະ ອື່ນໆແທນທ່ີຈະໃຊ້ກັອກນ່້ໍາລວມຂອງບ້ານທ່ີ

ໃຊ້ຮ່ວມກັບຫຼາຍໆເຮືອນ. 
• ປອ້ງກນັການລວ່ງລະເມດີ (ແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ): ມັນຫຼຸດຜ່ອນ

ແຮງງານຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນການໄປເອົານ້ໍາຈາກນ້ໍາ
ປະປາສາທາລະນະ ແລະ ຈາກແຫຼ່ງນ້ໍາທ່ີຢູ່ໄກຈາກບ້ານ. ຄວາມສ່ຽງ
ຂອງການຖືກລະເມີດກ່ໍຈະຖືກຫຼຸດລົງໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ, 
ໄວລຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຍິງຖ້າເຂົາເຈ້ົາສາມາດອາບນ້ໍາຢູ່ເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາ
ເອງ (ແລະບ່ໍແມ່ນອາບຢູ່ກາງບ້ານ, ໂດຍໃຊ້ກອັກນ້ໍາລວມໂດຍບ່ໍມີ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ).  

• ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ: ແຕ່ລະຄົວເຮືອນຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນເພື່ອຕິດຕັ້ງ
ກົງເຕີ້ນ້ໍາເຂ້ົາເຮືອນຂອງຕົນ ( 300 000 ກີບຫຼື 30 
ດອນລາສະຫະລັດ ຕໍ່ 1 ຄົວເຮືອນໂດຍສະເລ່ຍ ) 
ມັນສາມາດເປັນສ່ິງທ້າທາຍສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກທ່ີສຸດ. ໃນ
ບາງກໍລະນີ, ໂຄງການແລະຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດອາດຕ້ອງ
ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄົວເຮືອນທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ. 

• ເວລາ: ການຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາເຂ້ົາແຕ່ລະຄົວເຮືອນເຮັດໃຫ້ 
ການກ່ໍສ້າງໃຊ້ເວລາຍາວຂ້ຶນ ( ຕົວຢ່າງ: 10-15 ວັນ
ສໍາລັບບ້ານທ່ີມີ 150 ຄົວເຮືອນ )  

• ການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜນູ: 
ຕ້ອງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຄ້ະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ
ກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການເກັບເງິນກອງທຶນ. 
ເຂົາເຈ້ົາມີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ
ເພີ່ມເຕີມຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

• ຄາໍໝັນ້ສັນຍາຂອງຊຸມຊນົແລະຄວາມສຽ່ງດາ້ນຄວາມຂັດ
ແຍງ່: ໃບບິນຄ່ານ້ໍາຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນປົກກະຕິ, ຄຸ້ມຄອງ
ແລະເກັບເງິນກອງທຶນ. ບັນດາອັນນ້ີຕ້ອງມີການຕົກລົງ
ເຫັນດີຈາກສວ່ນລວມ ແລະ ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຄ່າທໍາ
ນຽມ ແລະ ແຕ່ລະຄົວເຮືອນຕ້ອງໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາທ່ີຈະ
ຈ່າຍຄ່ານ້ໍາໃຫ້ທັນເວລາ. ທີມງານພັດທະນາຂ້ັນບ້ານແລະ
ອໍານາດການປກົຄອງບ້ານແມ່ນຕົວຫຼັກເພື່ອຮັບປະກັນບ່ໍ
ໃຫມ້ີຂ້ໍຂັດແຍ້ງຫຼືຄວມບ່ໍເຫັນດີໃນການຈ່າຍເງິນຄ່ານ້ໍາ.  
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ແລະຂໍ້ດ/ີຂໍ້ເສຍຂອງກອັກນໍາ້ສາທາລະນະມຫີຍງັແດ?່  

 
ຂໍ້ດ ີ ຂໍເ້ສຍ 

• ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ: ລາຄາຖືກກວ່າການຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາປະຈໍາຄົວເຮືອນ  
• ເຕກັນິກງາ່ຍແລະເປນັທີຮູ່້ຈກັດ:ີ ລາຄາຖືກກວ່າການຕິດຕັ້ງກົງ

ເຕີ້ນ້ໍາໃສ່ຄົວເຮືອນ  
• ການກ່ໍສ້າງໃຊ້ເຕັກນິກບ່ໍຫຼາຍ  
• ຜົນກະທບົທາງສງັຄມົ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງລວມໝູ່ປະກອບສວ່ນ

ເຂ້ົາໃນວິຖີຊີວິດທາງສັງຄົມພາຍໃນບ້ານ ( ລົມກັນແລະພົບ
ປະກັນເວເວໄປເອົານ້ໍາ ... )  

• ຄວາມສ່ຽງສງູຕໍກ່ານເປເ່ພເສຍຫາຍແລະການແຕກເພ: ກອັກ 
ນ້ໍາສາທາລະນະມັກຈະຫັກໄວເພາະວ່າຫຼາຍຄົນໃຊ້ກັອກນ້ໍາ
ດຽວກັນ  

• ເສຍເວລາຫາຼຍໃນການໄປເອາົນໍາ້:  ຊາວຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເປັນ
ເວລາດົນນານເພື່ອທ່ີຈະໄດ້ນ້ໍາຈາກກອັກນ້ໍາສາທາລະນະໂດຍ
ສະ ເພາະຕອນເຊົ້າຫຼືຕອນແລງ  

• ຄວາມສ່ຽງຈາກການຖືກລະເມດີ, ມຄີວາມເປນັສວ່ນຕວົຕໍາ່: 
ຂາດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເມື່ອອາບນ້ໍາຢູ່ທ່ີກອັກນ້ໍາສາທາລະ 
ນະ. ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຕ້ອງປະສົບກັບການຖືກຄຸກຄາມ 
ແລະການລ່ວງລະເມີດໂດຍທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ.  

• ການບາໍລງຸຮກັສາຕໍາ່ລງົ:  ການນໍາໃຊນ້ໍ້າສະອາດສາທາລະນະ, 
ລະດັບຄວາມເປັນເຈ້ົາການແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກ
ປັກຮັກສາແລະສ້ອມແປງຈະບ່ໍສູງ. 
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4.4. ຂໍແ້ນະນາໍກຽ່ວກບັກງົເຕີ້ນໍາ້  
 
ການຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ນ້ໍາໃນຄົວເຮືອນຍັງເປັນບັນຫາໃໝ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນ້ີສັງລວມບາງຄາໍແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຂອງໂຄງການ SCALING.  
 
 ຂໍ້ແນະນາໍ 
ການປະເມນີຄວາມເປນັໄປໄດ້ເບືອ້ງ
ຕົ້ນ 

- ພະນັກງານຂອງ WASH ຕ້ອງປະເມີນເງືອ່ນໄຂຂອງບ້ານ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຊຸມ
ຊົນກ່ອນ  

- ພະນັກງານຂອງ WASH ຕ້ອງປຶກສາຫາລືຢ່າງຈະແຈ້ງກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອະທິບາຍ
ຄວາມໝາຍຂອງການນໍາໃຊ້ນ້ໍາລາຍເດືອນແລະຄ່ານ້ໍາລາຍເດືອນ 

- ໂດຍທາງອ້ອມ, ໃນລະຫວ່າງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບ້ືອງຕົ້ນ, ພະນັກງານຂອງ 

WASH ຈະປະເມີນລະດັບຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງນາຍບ້ານ. 
ໃນຊວ່ງກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕັງ້ກງົເຕີນ້ໍາ້ - ພະນັກງານຂອງ WASH ຈະພິຈາລະນາພື້ນທ່ີຈະຕິດຕັ້ງກົງເຕີ້ ( ຄວາມປອດໄພ,       ເ

ໝາະສົມແລະສະດວກສະບາຍໃນການນໍາໃຊ້ )  
- ກົງເຕີ້ນ້ໍາບ່ໍຄວນຢູ່ໄກ້ກັອກນ້ໍາແລະຈະຕ້ອງມີຝາປິດ  

ຫຼງັຈາກຕດິຕັງ້ແລວ້ - ພະນັກງານນ້ໍາສະອາດຂອງເມືອງຄວນຈັດອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີຈົດບັນທຶກເລກກົງເຕີ້, 
ວິທີຄິໄລ່ບໍລິມາດແມັດກ້ອນຂອງນ້ໍາທ່ີນໍາໃຊ ້ 

- ທໍາການປະເມນີຜົນແຜນນ້ໍາປອດໄພໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ 
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