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  ພາກສະເໜີພາກສະເໜີ
ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃນເຂດບ້ານ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃນເຂດບ້ານ 
ເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ລົບ ເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ລົບ 
້ ິ່ ີ່ໄ ້ ິ ້້ ິ່ ີ່ໄ ້ ິ ້

ຸຸ
ລາງການປູກຝິນ ທີໄດຮັບເງິນກູຈາກທະນາຄານພັດທະນາ ລາງການປູກຝິນ ທີໄດຮັບເງິນກູຈາກທະນາຄານພັດທະນາ 
ອາຊີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄວບຄຸມ ແລະ ປາບ ອາຊີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄວບຄຸມ ແລະ ປາບ 
ປາມຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານມາຕັ້ງແຕ່ປີ ປາມຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານມາຕັ້ງແຕ່ປີ 
19991999--20062006..

່ ່ ່່ ່ ່ ່່ແຂວງຫົວພັນ ເປັນແຂວງໜື່ງທີ່ທຸກຍາກ່ໃນລາວແຂວງຫົວພັນ ເປັນແຂວງໜື່ງທີ່ທຸກຍາກ່ໃນລາວ. . ຊຶ່ງທາງ ຊຶ່ງທາງ 
ໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ໂດຍ ໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ໂດຍ 
ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນພາຍໃນບ້ານຂື້ນ ເພ່ືອສ້າງ ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນພາຍໃນບ້ານຂື້ນ ເພ່ືອສ້າງ 
ລາຍຮັບໃຫແກ່້ຄອບຄົວລາຍຮັບໃຫແກ່້ຄອບຄົວ. . 

ຈຸດປະສົງຈຸດປະສົງ
  ເພ່ືອສຶກສາຈາກປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາທີ່ ເພ່ືອສຶກສາຈາກປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາທີ່ 
ສາມາດບັນລຜົນ ແລະ ຂ້ໍຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນອາດີດ ເພ່ືອ ສາມາດບັນລຜົນ ແລະ ຂ້ໍຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນອາດີດ ເພ່ືອ ສາມາດບນລຸຜນ ແລະ ຂຜດພາດທເກດຂນໃນອາດດ ເພອ ສາມາດບນລຸຜນ ແລະ ຂຜດພາດທເກດຂນໃນອາດດ ເພອ 
ນໍາມາພັດທະນາກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ກ້າວໄປເຖິງສະຫະ ນໍາມາພັດທະນາກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ກ້າວໄປເຖິງສະຫະ 
ກອນຮູບແບບໃໝ໋ກອນຮູບແບບໃໝ໋..
  
ເພ່ືອເຂົ້າໃຈເຖິງເຄືອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ເພ່ືອເຂົ້າໃຈເຖິງເຄືອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ 
ກ່ມ ສາມາດດໍາລົງຄົງຕົວຢ່ໃດ ກ່ມ ສາມາດດໍາລົງຄົງຕົວຢ່ໃດ ກຸມ ສາມາດດາລງຄງຕວຢູໃດ ກຸມ ສາມາດດາລງຄງຕວຢູໃດ ..
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ວິທີການວິທີການ
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ເປັນເວລາ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ເປັນເວລາ 66  ເດືອນ ເລີ່ມຈາກເດືອນ ເລີ່ມຈາກ
ເດືອນພະຈິກ ເດືອນພະຈິກ 20072007  ເຖິງເດືອນເມສາ ເຖິງເດືອນເມສາ 20082008. . 

ທົບທວນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  ປືກສາຫາລື ແລະ ປືກສາຫາລື ແລະ ສໍາພາດ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນອົງການທີ່ສໍາພາດ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນອົງການທີ່
ແຕກຕ່າງກັນແຕກຕ່າງກັນ. . 

ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ຈາກສະມາຊິກ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ຈາກສະມາຊິກ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມ..
–– ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໂດຍການສໍາພາດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໂດຍການສໍາພາດ, , ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ, , ການການ

ົ ັ ໍ ໍ້ ົ ິ ໃ ັ ົ ື  ໂ ໃ ້ ຟົ ັ ໍ ໍ້ ົ ິ ໃ ັ ົ ື  ໂ ໃ ້ ຟລົງເກັບກໍາຂໍ ມູນຕົວຈິງໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ໂດຍການໃຊແບບຟອມລົງເກັບກໍາຂໍ ມູນຕົວຈິງໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ໂດຍການໃຊແບບຟອມ
ສອບຖາມ ຊຶງ່ເປັນໂອກາດທີ ດີ ທີ່ໄດ້ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບສອບຖາມ ຊຶງ່ເປັນໂອກາດທີ ດີ ທີ່ໄດ້ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບ
ຄຶບຄົວຫຼາຍຂື້ນ່ຄຶບຄົວຫຼາຍຂື້ນ່..

ລວບລວມລວບລວມຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນວິເຄາະຂໍ້ມູນ..

ການຄດັເລືອກທ່ີຕັ້ງໃນການສກຶສາການຄດັເລືອກທ່ີຕັ້ງໃນການສກຶສາ
ຂອບເຂດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ 
ພາຍໄຕ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ

ໂຄງການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ແລະລົບລ້າງການປູກຝິ່ນ.

ບ້ານກໍໄຮ່

ບ້ານຮາມໄຕ້

ບ້ານນາຫ້ວຍ

ບ້ານໂພໄຊ

ບ້ານຫ້ວຍຄົງ

ມາດຖານໃນການຄັດເລືອກບ້ານ:
-ຄັດເລືອກເອົາກຸ່ມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລດ

- ການເຂົ້າເຖິງບ້ານ 
- ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຈາກການຝືກອົບຮົມ 

-ແລະ ຈໍາກັດຄວາມຮູ້
- ຊົນເຜົ່າ
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1. ບ້ານຮາມໄຕ້ບ້ານຮາມໄຕ້, ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ. ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີສາມາດດໍາ 
ເນີນງານໄດ້ດີ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນໝູນວຽນ ທີ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອ 
ໃຫ້ກຸ່ມຕໍາຫູກ ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນງານພາຍຫຼັງທີ່ 
ສ້ີນສຸດໂຄງການ.

້ ້້ ້ ່ ້ ຶ່ ີ່ ໃ2. ບານຫວຍຄົງບານຫວຍຄົງ, ຊົນເຜົາຄະມຸ. ເປັນບານໜຶງ ທີພົບບັນຫາໃນ 
ການດໍາເນີນງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມລ້ຽງແບ້.

3. ບ້ານນາຫ້ວຍບ້ານນາຫ້ວຍ, ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ.  ເປັນບ້ານທີ່ມີຫຼາຍກຸ່ມກິດ
ຈະກໍາ ແຕ່ຂາດການປະສານງານ ລະຫວ່າງຫົວໜ໊າກຸ່ມ ແລະ
ສະມາຊິກ (ດໍາເນີນກິດຈະກໍາພໍໃຜພໍລາວ).ຊ ( )

4. ບ້ານໂພນໄຊບ້ານໂພນໄຊ, ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ 
ຊົນເຜົ່າ ທີ່ອາໃສຢູ່ຮ່ວມກັນ. ດ່ັງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັ້ດໃຫ້ການດໍາ 
ເນີນງານພາຍໃນກຸ່ມ ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການສື່ສານ. 
ນອກຈາກນີ້, ບັນຫາການແຈກຢາຍສິນເຊື່ອທີ່ບ່ໍເປັນທໍາ.

5. ບ້ານກໍໄຮ່ບ້ານກໍໄຮ່, ຊົນເຜົ່າລາວສູງ. ເປັນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໄຟໃໝ້ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານພາຍໃນກຸ່ມຊ້າ
ລົງ ແລະ ຕ້ອງຢຸດສະຫງັກລົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກ່ໍມີບັນ
ຫາການຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງ ສະມາຊິກ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມ.
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ເປັນຫັຍງການຈດັຕັ້ງກຸ່ມ ບ້ານຮາມໄຕ້ ເປັນຫັຍງການຈດັຕັ້ງກຸ່ມ ບ້ານຮາມໄຕ້ 
ຈື່ງປະສບົຜົນສໍາເລັດຈື່ງປະສບົຜົນສໍາເລັດ??

ອີງຕາມຈໍານວນເງີນໃນກອງທືນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີ ອີງຕາມຈໍານວນເງີນໃນກອງທືນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີ 2020  ລ້ານກີບ ແລະ ສາ ລ້ານກີບ ແລະ ສາ ອງຕາມຈານວນເງນໃນກອງທນ ໃນເບອງຕນມ ອງຕາມຈານວນເງນໃນກອງທນ ໃນເບອງຕນມ 2020  ລານກບ ແລະ ສາ ລານກບ ແລະ ສາ 
ມາດເພືມ່ຂື້ນເຖິງ ມາດເພືມ່ຂື້ນເຖິງ 5050  ລ້ານກີບ ໃນປະຈບຸັນລ້ານກີບ ໃນປະຈບຸັນ. . 

ການບໍລິຫານງານຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມ ທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນທໍາການບໍລິຫານງານຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມ ທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນທໍາ. . ພ້ອມດຽວ ພ້ອມດຽວ 
ກັນນັ້ນກັນນັ້ນ, , ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງສະມາຊິກ ໃນການຝາກເງີນ ແລະ ສົ່ງທຶນ ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງສະມາຊິກ ໃນການຝາກເງີນ ແລະ ສົ່ງທຶນ 
ຄືນເປັນປະຈໍາ ຄືນເປັນປະຈໍາ . . 

ກ່ມຕໍາ ່ຫກ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກກ່ມສິນເຊື່ອ ໂດຍອີງໃສ່່ກິດ ກ່ມຕໍາ ່ຫກ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກກ່ມສິນເຊື່ອ ໂດຍອີງໃສ່່ກິດ ກຸມຕາ ຫູກ ໄດຮບການສະໜບສະໜູນຈາກກຸມສນເຊອ ໂດຍອງໃສກດ ກຸມຕາ ຫູກ ໄດຮບການສະໜບສະໜູນຈາກກຸມສນເຊອ ໂດຍອງໃສກດ 
ຈະກໍາພື້ນຖານ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາພາຍໃນບ້ານຈະກໍາພື້ນຖານ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາພາຍໃນບ້ານ. . 

ໃນຄະນະທີ່ໂຄງສີ້ນສຸດແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂາົກໍ່ຍັງສາມາດດໍາເນີນງານໄປ ໃນຄະນະທີ່ໂຄງສີ້ນສຸດແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂາົກໍ່ຍັງສາມາດດໍາເນີນງານໄປ 
ໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ. . ອີກປັດໃຈໜ່ືງ ກໍ່ຍ້ອນຫົວໜ້າກຸ່ມເອົາໃຈໃນ ອີກປັດໃຈໜ່ືງ ກໍ່ຍ້ອນຫົວໜ້າກຸ່ມເອົາໃຈໃນ 
ການແຈ້ງບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍການແຈ້ງບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ. . ດັງ່ນັ້ນດັງ່ນັ້ນ, , ສະມາຊີກມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສະມາຊີກມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ..

ເປັນຫັຍງການດໍາເນີນງານເປັນຫັຍງການດໍາເນີນງານ
  ບ້ານກໍໄ່ຮຈື່ງບໍ່ສາມາດບ້ານກໍໄ່ຮຈື່ງບໍ່ສາມາດ ດໍາເນນີໄປໄດດ້ີດໍາເນນີໄປໄດດ້ີ??
ຫົວໜ້າກ່ມບໍໄ່ດລາຍງານກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນຊີອອມຊັບຫົວໜ້າກ່ມບໍໄ່ດລາຍງານກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນຊີອອມຊັບ, , ບໍໄ່ດ້ມີ ບໍໄ່ດ້ມີ ຸ ງ ຽ ຊ   ຊ ຊຸ ງ ຽ ຊ   ຊ ຊ , ,   
ການແຈ້ງຕໍ່ກັບສະມາຊິກທັງໝົດການແຈ້ງຕໍ່ກັບສະມາຊິກທັງໝົດ..ບໍ່ໂປ່ງໃສບໍ່ໂປ່ງໃສ..

ບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຫົວໜ້າກຸ່ມບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຫົວໜ້າກຸ່ມ,,ອໍານາດການອໍານາດການ
ປົກຄອງບ້ານ ແມ່ນເລືອກເອົາເອງປົກຄອງບ້ານ ແມ່ນເລືອກເອົາເອງ..ບໍ່ມີການເລືອກບໍ່ມີການເລືອກ. . ປະຊາຊົນສ່ວນປະຊາຊົນສ່ວນ
ຫລາຍ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເຊືອ່ໝັ້ນ ໃນຕົວ ຫລາຍ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເຊືອ່ໝັ້ນ ໃນຕົວ 
ຂອງຫົວ ໜ້າ ກຸ່ມ ຂອງຫົວ ໜ້າ ກຸ່ມ . . 

ສະມາຊິກຈໍານວນໜື່ງໄດ້ກູ້ຢືມເງີນຈາກກຸ່ມສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນ ສະມາຊິກຈໍານວນໜື່ງໄດ້ກູ້ຢືມເງີນຈາກກຸ່ມສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນ 
ລວມທັງຄະນະກໍາມະການກຸ່ມລວມທັງຄະນະກໍາມະການກຸ່ມ..ໂດຍບໍ່ຖືກກົດລະບຽບຫັຍງ ໂດຍບໍ່ຖືກກົດລະບຽບຫັຍງ 

ສະມາຊິກແມນ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫັຍງທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະມາຊິກແມນ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫັຍງທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ,,ບໍ່ເຂົ້າບໍ່ເຂົ້າ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫັຍງຈາກກຸ່ມ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫັຍງຈາກກຸ່ມ ? ? ((ພວກເຂົາຮູ້ພຽງແຕ່ ພວກເຂົາຮູ້ພຽງແຕ່ 
ວ່າ ຕ້ອງອອມເງນໃຫ້ຫລາຍວ່າ ຕ້ອງອອມເງນໃຫ້ຫລາຍ))ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ
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ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສກຶສາຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສກຶສາ

  ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໃດໜຶ້ງ ຕອ້ງໄດ້ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໃດໜຶ້ງ ຕອ້ງໄດ້ 
ອາໃສກິດຈະກໍາພື້ນຖານ ພາຍໃນ ອາໃສກິດຈະກໍາພື້ນຖານ ພາຍໃນ 

1

ອາໃສກດຈະກາພນຖານ ພາຍໃນ ອາໃສກດຈະກາພນຖານ ພາຍໃນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຊໍາ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຊໍາ 
ນານ ຊຶ່ງຈະເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະ ນານ ຊຶ່ງຈະເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະ 
ເຣັດໃຫ້ກຸ່ມເຂັ້ມແຂງເຣັດໃຫ້ກຸ່ມເຂັ້ມແຂງ..

  ຜູູ້ຜູູ້ ນໍາກຸ່ມ ຕອ້ງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມ ນໍາກຸ່ມ ຕອ້ງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມ 
ສົນໃຈ ໃນກິດຈະກໍາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ສົນໃຈ ໃນກິດຈະກໍາທີ່ດໍາເນີນຢູ່

ຜູ້ນໍາກຸ່ມ ເປັນປັດໃຈຫຼັກທີ່ສະໜັບຜູ້ນໍາກຸ່ມ ເປັນປັດໃຈຫຼັກທີ່ສະໜັບ
ສະໜຸນໃຫ້ສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມສະໜຸນໃຫ້ສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ
ກິດຈະກໍາ ພາຍໃນກຸ່ມກິດຈະກໍາ ພາຍໃນກຸ່ມ. . 

ຖານະຄວາມຮັ່ງມ ີແລະ ສະຖານະພາບ ຂອງຄົນໃນຊຸມ ຊົນເປັນຖານະຄວາມຮັ່ງມ ີແລະ ສະຖານະພາບ ຂອງຄົນໃນຊຸມ ຊົນເປັນ
ັ ໃ ຶ່ ໃ ົ້ ິ ິ ື່ັ ໃ ຶ່ ໃ ົ້ ິ ິ ື່   

ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສກຶສາຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສກຶສາ……
2

ປັດໃຈໜຶງໃນການເຂົາເຖິງສິນເຊືອປັດໃຈໜຶງໃນການເຂົາເຖິງສິນເຊືອ. . 

ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼາຍຄອບຄົວ ຍັງລັງເລ ແລະ ບໍ່ກ້າຮັບ ເອົາສິນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼາຍຄອບຄົວ ຍັງລັງເລ ແລະ ບໍ່ກ້າຮັບ ເອົາສິນ
ເຊື່ອ ເພາະເຂາົເຈົ້າຢ້້ານບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໃຊ້ເງນິຄືນໃຫ ເຊື່ອ ເພາະເຂາົເຈົ້າຢ້້ານບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໃຊ້ເງນິຄືນໃຫ 
ກຸ່ມກຸ່ມ..

ການສື່ສານທີ່ດີ ລະຫວ່າງຫວົໜ້າກຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກ ເປັນອີກການສື່ສານທີ່ດີ ລະຫວ່າງຫວົໜ້າກຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກ ເປັນອີກ
ັ ໃ  ີ່ ັ ໃ ້ ່ ົ ົ ໍ ັ  ັ ໃ  ີ່ ັ ໃ ້ ່ ົ ົ ໍ ັ  ປັດໃຈ ທີເຮັດໃຫກຸມປະສົບຜົນສໍາເລັດ ປັດໃຈ ທີເຮັດໃຫກຸມປະສົບຜົນສໍາເລັດ 

ສະພາບຂອງຜູ້ນໍາກຸ່ມ ມີຜນົຕໍ່ການດໍາເນີນງານພາຍໃນ ກຸ່ມສະພາບຂອງຜູ້ນໍາກຸ່ມ ມີຜນົຕໍ່ການດໍາເນີນງານພາຍໃນ ກຸ່ມ. . 
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ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສະມາຊິກຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສະມາຊິກ
ກອງທຶນໝູນວຽນ ແຈກຢາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ໄປທໍາການຜະຫຼິດ ກອງທຶນໝູນວຽນ ແຈກຢາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ໄປທໍາການຜະຫຼິດ 
ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ ແຕ່ກໍ່ຍັງມສີະມາຊິກຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ ແຕ່ກໍ່ຍັງມສີະມາຊິກຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່
ປະຕິບັດຕາມກົດທີ່ທາງກ່ມວາງອອກ ໂດຍການນໍາສິນເຊື່ອດັ່ງ ກ່າວໄປຊື້ປະຕິບັດຕາມກົດທີ່ທາງກ່ມວາງອອກ ໂດຍການນໍາສິນເຊື່ອດັ່ງ ກ່າວໄປຊື້ປ ຕບດຕາມກດທທາງກຸມວາງອອກ ໂດຍການນາສນເຊອດງ ກາວໄປຊປ ຕບດຕາມກດທທາງກຸມວາງອອກ ໂດຍການນາສນເຊອດງ ກາວໄປຊ
ເຄື່ອງເຮືອນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ເຄື່ອງເຮືອນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້
ຄອບຄົວ ຄອບຄົວ 

ຄວາມຮູ້ໃນການດໍາເນີນງານ ຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຍັງຕໍາ ່ຄວາມຮູ້ໃນການດໍາເນີນງານ ຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຍັງຕໍາ ່. . ຊຶ່ງສະ ຊຶ່ງສະ 
ມາຊິກຫຼາຍຄົນ ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງພາຍໃນກຸ່ມ ມາຊິກຫຼາຍຄົນ ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງພາຍໃນກຸ່ມ 
ວ່າເຮັດຫຍັງແທ້ ແລະ ເຂາົມີໜ້າທີ່ປະກອບສ່ວນຫຍັງແດ່ພາຍ ໃນກຸ່ມວ່າເຮັດຫຍັງແທ້ ແລະ ເຂາົມີໜ້າທີ່ປະກອບສ່ວນຫຍັງແດ່ພາຍ ໃນກຸ່ມ??

ການໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ເປັນປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຢາກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກການໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ເປັນປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຢາກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ..

ສະມາຊິກມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ສະມາຊິກມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ 
ວ່າຈະເອົາສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວນັ້ນ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃດທີ່ເໝາະສົມວ່າຈະເອົາສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວນັ້ນ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃດທີ່ເໝາະສົມ..

ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຫົວໜ້າກຸມ່ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຫົວໜ້າກຸມ່

  ການຄັດເລືອກຫົວໜ້າກຸ່ມ ທີ່ຈັດຂື້ນແບບບໍ່ເປັນທາງການການຄັດເລືອກຫົວໜ້າກຸ່ມ ທີ່ຈັດຂື້ນແບບບໍ່ເປັນທາງການ. . ດັ່ງນັ້ນດັ່ງນັ້ນ, , ເຮັດເຮັດ
ໃຫ້ສະມາຊິກຫຼາຍຄົນ ບໍ່ພໃໍຈ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ໃນການດໍາເນີນງານໃຫ້ສະມາຊິກຫຼາຍຄົນ ບໍ່ພໃໍຈ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ໃນການດໍາເນີນງານ

ົ ້ ່ົ ້ ່ຂອງຫວໜາກຸມຂອງຫວໜາກຸມ..

ປົກກະຕິການຄັດເລືອກຫົວໜ້າກຸ່ມ ແມ່ນຈະເລືອກເອົາບຸກຄົນ ທີ່ມີປົກກະຕິການຄັດເລືອກຫົວໜ້າກຸ່ມ ແມ່ນຈະເລືອກເອົາບຸກຄົນ ທີ່ມີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, , ມປີະສົບການ ແລະ ມີຕໍາແໜ່ງໃນພາຍໃນມປີະສົບການ ແລະ ມີຕໍາແໜ່ງໃນພາຍໃນ
ບ້ານບ້ານ. . ແຕ່ບາງຄັ້ງແຕ່ບາງຄັ້ງ, , ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍ່ມ ີຫຼາຍກິດຈະກໍາ ແລະ ໜ໊າທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍ່ມ ີຫຼາຍກິດຈະກໍາ ແລະ ໜ໊າທີ່
ຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ ເຮັດໃຫເ້ຂົາ ເຈົ້າບໍ່ມີເວລາ ໃນໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ ເຮັດໃຫເ້ຂົາ ເຈົ້າບໍ່ມີເວລາ ໃນໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບ
ສະມາຊິກສະມາຊິກ..ຊຊ

ການລາຍງານກິດຈະກໍາຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມ ຄວນຈະມີການ ແຈງ້ໃຫ້ການລາຍງານກິດຈະກໍາຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມ ຄວນຈະມີການ ແຈງ້ໃຫ້
ສະມາຊິກທຸກຄົນພາຍໃນກຸ່ມຮັບຮູ້ນໍາ ແລະ ປະຕິບັດ ແບບໂປ່ງໃສ ສະມາຊິກທຸກຄົນພາຍໃນກຸ່ມຮັບຮູ້ນໍາ ແລະ ປະຕິບັດ ແບບໂປ່ງໃສ 
((ເປັນຕົ້ນແມ່ນການລາຍງານຈໍານວນເງິນຝາກ ແລະ ເງິນຖອນເປັນຕົ້ນແມ່ນການລາຍງານຈໍານວນເງິນຝາກ ແລະ ເງິນຖອນ).).
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ຂໍ້ສະເໜີແນະຂໍ້ສະເໜີແນະ

ກົນໄກການດໍາເນີນງານທີ່ມີການຂັດແຍ່ງ ຄວນຈະພດັທະນາ ໃນຂັ້ນກົນໄກການດໍາເນີນງານທີ່ມີການຂັດແຍ່ງ ຄວນຈະພດັທະນາ ໃນຂັ້ນ
ື   ື ່ ້ື   ື ່ ້   ື່ ປັ ີ ່ ໍ້ ັ ່ ີ່ ້  ັ ີ່ື່ ປັ ີ ່ ໍ້ ັ ່ ີ່ ້  ັ ີ່ເມອງ ຫ ຼກຸມບານເມອງ ຫ ຼກຸມບານ. . ເພອເປນການຫຼກລຽງຂຂດແຍງທ ນອຍ ອນທຈະເພອເປນການຫຼກລຽງຂຂດແຍງທ ນອຍ ອນທຈະ

ກາຍເປັນບັນຫາອັນໃຫຍ່ຫວຼງພາຍໃນຊມຸຊົນກາຍເປັນບັນຫາອັນໃຫຍ່ຫວຼງພາຍໃນຊມຸຊົນ..

ບັນຫາຈາກກໍລະນີສຶກສາທັງໝົດນີ ້ບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາດເຕັກນິກ ແຕ່ມາບັນຫາຈາກກໍລະນີສຶກສາທັງໝົດນີ ້ບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາດເຕັກນິກ ແຕ່ມາ
ຈາກບັນຫາທາງສັງຄົມຈາກບັນຫາທາງສັງຄົມ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫວົໜ້າກຸ່ມ ແມນ່ອີງຕາມບ້ານດັ່ງກ່າວຄວາມອາດສາມາດຂອງຫວົໜ້າກຸ່ມ ແມນ່ອີງຕາມບ້ານດັ່ງກ່າວ, , ກຸ່ມກຸ່ມ
້   ືໃ ັ ື ໃ ້້   ືໃ ັ ື ໃ ້ ໃ ື່ ົ ້  ່ ຮັ ຜິໃ ື່ ົ ້  ່ ຮັ ຜິບານ ຫລ ໃນລະດບເມອງມອບໝາຍໃຫບານ ຫລ ໃນລະດບເມອງມອບໝາຍໃຫ,,ໃນເມອຫວໜາ ກຸມເຮດຜດໃນເມອຫວໜາ ກຸມເຮດຜດ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງໂທດພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີທີ່ບໍ່ສາມາດ ລີກລ້ຽງໄດ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງໂທດພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີທີ່ບໍ່ສາມາດ ລີກລ້ຽງໄດ້. . ໂດຍບໍ່ໂດຍບໍ່
ສ້າງຜົນກະທົຕໍ່ສະມາຊິກຄົນອີກພາຍໃນກຸ່ມ ສ້າງຜົນກະທົຕໍ່ສະມາຊິກຄົນອີກພາຍໃນກຸ່ມ 

ຂໍຂອບໃຈຂໍຂອບໃຈ


