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ພາກທີ 1: ພາກສະເໜີ

ຜົນໄດຮັ້ບຈາກ ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ (QI) ໂຄງການເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍອງີໃສ່ຫຼາຍອງົປະກອບ 
ຕວົຊ້ີວດັ ກຽ່ວກບັ ຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ເຫັນວາ່ ເປັນຂ�ມ້ນູຫັຼກຖານອັນ 
ສ�າຄັນ ແລະ ຈ�າເປັນ ໃຫ້ແກ່ ຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ກ�ານດົ 
ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດິນ. ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຈາກການປະເມນີດັງ່ກາ່ວ ສາມາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ໃນແຕ່ລະອງົປະກອບ 
ຕົວຊ້ີວດັ ລວມທັງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມ 
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ທ່ີສາມາດຊ້ີໃຫ້ເຫັນ ຄນຸນະພາບໂດຍ 
ລວມ ຂອງໂຄງການທ່ີສາມາດເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ ວ່າ 
ໂຄງການໃດໜຶງ່ ຄວນສືບຕ�່ ຫືຼ ຍົກເລີກສັນຍາສ�າປະທານ. ນອກນັນ້, 
ມນັຍັງສາມາດວເິຄາະລງົເລກິ ແຕລ່ະຕວົຊ້ີວດັຍ່ອຍ ໃນແຕລ່ະອງົປະກອບ 
ວາ່ຕົວຊ້ີວດັໃດ ທ່ີໂຄງການໃດໜຶງ່ເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ ແລະ ຕົວຊ້ີວດັໃດ ທ່ີຍັງ 
ເປັນບັນຫາທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ. 

ຄູມ່ສືະບັບນີ້ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກບັ ວທີິການ ໃນການຄດິໄລ່ຄະແນນແຕລ່ະ 
ຕົວຊ້ີວດັ ໃນການຈດັລະດັບຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ລວມທັງແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ທ່ີໃຊ້ໃນການປະເມນີ, ການຕຄີວາມໝາຍ ຂອງແຕ່ລະຄະແນນທ່ີໄດ້ ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການນ�າໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນດັ່ງກ່າວ 
ເຂ້ົາໃນວຽກງານການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ວາງແຜນຍດຸທະສາດ ຂອງ 
ຂະແໜງການຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີອະທິບາຍຢູ່ໃນ 
ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການປະເມີນ 296 ໂຄງການ (ກະສິກ�າ 90 
ໂຄງການ, ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ 89 ໂຄງການ ແລະ ບ�່ແຮ່ 117 ໂຄງການ) 
ຢູ່ 09 ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ຄ�າມ່ວນ, 
ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ໃນລະຫວາ່ງ ປີ 
2014-2017. ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ແມ່ນເປັນການຮ່ວມມື 
ລະຫວາ່ງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ 
ປ່າໄມ້, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ�່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ 
ທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ກອບໂຄງການ ລາວ ດີຊາຍ 
ອນິໂຟ ໄລຍະ III (2014-2018). ໂຄງການດັງ່ກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜບັ 
ສະໜນູທາງດ້ານງບົປະມານຈາກ ອົງການເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ 

ພຳກທີ 1: ພຳກສະເໜີ

ການຮ່ວມມື ຂອງປະເທດສະວດິເຊີແລນ (SDC) ແລະ ດ້ານວຊິາການ 
ຈາກ ສູນເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງ 
ມະຫາລທິະຍາໄລ ເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ 
ປະເມີນຄຸນນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ 
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບ�່ທັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ການນ�າຂອງຂ້ັນສູນກາງ, 
ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຝຶກອບົຮົບໃຫ້ແກວ່ຊິາການ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ 
ຢູ່ຂ້ັນສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເທ່ືອ. ດັງ່ນັນ້, ບົນພ້ືນຖານຜົນສ�າເລດັຂອງ 
ໂຄງການ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ໄລຍະ III, ຈຶງ່ພັດທະນາເປັນ ໂຄງການ 
ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ (K4D) (2018-2021) ທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜບັ 
ສະໜນູທາງດ້ານງບົປະມານ ຈາກອົງການ SDC ແລະ  ດ້ານວຊິາການ 
ຈາກ ສູນ CDE ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ 
ແມນ່ໄດສ້ມຸໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຜົນໄດ້ຮັບ 
ດັງ່ກາ່ວກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂ້ັນສນູກາງ, ການນ�າ ຂອງແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ ພ້ອມທັງ ຈດັຝຶກອົບຮົມການນ�າໃຊ້ຜົນຈາກການປະເມີນການລົງ
ທຶນ ໃຫ້ແກ່ວຊິາການ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ສະນັນ້, 
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນນາມ 
ເປັນໃຈກາງປະສານງານຫັຼກ ສ�າລບັ ວຽກການປະເມນີ ຄນຸນະພາບການ 
ລົງທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ຈຶງ່ໄດ້ພັດທະນາ 
ຄູ່ມືແນະນ�າ ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງ
ທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບນີ້ 
ຂ້ຶນມາ ເພ່ືອນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອບົຮົມນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບ 
ດັ່ງກ່າວ.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ເນື້ອໃນຕ�່ໄປນີ້: ພາກທີ 1 ອະທິບາຍໂດຍຫຍ�້ 
ກຽ່ວກບັ ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ (QI) ຢູ່ ສປປ ລາວ. ພາກ 
ທີ 2 ຫັຼກການ ກ່ຽວກັບ ການຈດັລະດັບໃຫ້ຄະແນນຄນຸນະພາບ ຈາກ 
ການປະເມີນ QI, ພາກທີ 3 ນ�າສະເໜ ີກ່ຽວກັບ ຕາຕະລາງຜົນໄດ້ຮັບ 
ຈາກການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ພາກທີ 4 ການນ�າໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມີນ 
ໃນ 3 ລະດັບ ລວມທັງ ອະທິບາຍການສັງລວມຂ�້ມູນສະຖິຕິ ເພ່ືອເຮັດ 
ລາຍງານ ໂດຍການນ�າໃຊ້ PivotTable ຢູ່ໃນ Microsoft Excel.
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ປື້ ມ “ການປະເມີນຄຸນນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນ 
ຂອງລັດ: ວິທີການສ�າລັບການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ໄດອ້ະທິບາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ 
ວິທີການ ໃນການປະເມີນຄຸນນະພາບການລົງທຶນ (ດາວໂຫຼດໄດ້ທ່ີ 
www.k4d.la). ຄູ່ມືນີ້ ຈະອະທິບາຍໂດຍຫຍ�້ ກ່ຽວກັບ ຕົວຊ້ີວັດ 
ທ່ີໃຊ້ໃນການປະເມີນ, ການໃຫ້ຄະແນນໃນແຕ່ລະ ລະດັບ ແລະ ການຕີ 
ຄວາມໝາຍຂອງຄະແນນທ່ີໄດ້ຮັບ.

2.1 ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄະແນນ
ໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກອບນຕິິກ�າ ຂອງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ ຈ�ານວນໜຶງ່ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບອົງ 
ການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ຂ້ັນສນູກາງ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 
ທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້  ພວກເຮົາໄດ້ຈັດແບ່ງຕົວຊ້ີວັດ ກ່ຽວກັບ 
ຄນຸນະພາບຂອງການລງົທຶນອອກເປັນ 4 ອງົປະກອບຄ:ື (1) ຄວາມສອດ 
ຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, (2) ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, (3) ຜົນ 
ກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ (4) ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ. ໃນແຕ່ລະອົງ 
ປະກອບ ປະກອບມີ 6 ຫາ 8 ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ລວມທັງໝດົ 29 ຕົວຊ້ີວດັ 
ຍ່ອຍ ດັ່ງເສັ້ນສະແດງ 1. ຕົວຊ້ີວດັເຫ່ົຼານີ້ ໄດ້ນ�າໄປພັດທະນາເປັນແບບ
ສອບຖາມເພ່ືອສ�າພາດບັນດາພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ລວມມີ ບັນດາ 
ຫ້ອງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັ ຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ບ�ລສິດັ/ນກັລົງທຶນ 
ແລະ ຊາວບ້ານ ບ່ອນທ່ີໂຄງການຕັ້ງຢູ່. ສ່ວນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ 
ບັນດາຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການກ�ານດົບັນດາຕົວແປ ທ່ີຈະບັນຈເຸຂ້ົາໃນແບບ
ສອບຖາມການປະເມີນ ແມ່ນສາມາດສຶກສາເພ່ີມຕື່ມໄດ້ທ່ີ “ການປະເມີນ 
ຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ: ວທີິການສ�າລບັ 
ການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ” (ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທ່ີ www.k4d.la).

ພຳກທີ 2: ກຳນຈດັລະດບັໃຫ້ຄະແນນ ຄນຸນະພຳບກຳນລົງທຶນ
ໃນການວເິຄາະຂ�້ມູນ ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາ ດັດຊະນ ີຄນຸນະພາບການ 
ລົງທຶນ ໂດຍໄດ້ຈດັຄະແນນ ຢູ່ໃນ 3 ລະດັບ ຄື:

2.1.1. ລະດັບທີ 1

ລະດັບທີ 1 ແມ່ນຄະແນນລວມ ຈາກ 4 ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວັດ ຊ່ຶງມີ 
ຄະແນນຕັ້ງແຕ່ 0 (ຕ�່າສຸດ) ຫາ 100 (ສູງສຸດ). ໃນນັນ້ ພວກເຮົາໄດ້ຈດັ 
ໂຄງການທ່ີມີຄະແນນ ຕ�່າກວາ່ 40 ຄະແນນ ແມ່ນຄນຸນະພາບຕ�່າ, 40-
60 ຄະແນນ ແມ່ນຄນຸນະພາບປານກາງ ແລະ ສູງກວາ່ 60 ຄະແນນ 
ແມ່ນ ຖືວາ່ ມີຄນຸນະພາບຂ້ອນຂ້າງສູງ. ຄະແນນລະດັບນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກ 
ເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງພາບລວມຄນຸນະພາບຂອງໂຄງການ.

2.1.2. ລະດັບທີ 2

ລະດບັທີ 2 ແມ່ນຄະແນນ ລະດບັ 4 ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ (ດ້ານຄວາມສອດ 
ຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຜົນກະທົບຕ�່ດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ) ໂດຍໃຫ້ນ�າ້ໜກັ ເທ່ົາກັນ 25% ຊ່ຶງໃຫ້ຄະແນນແຕ່ 0 ຫາ 
25 ຄະແນນ ລວມກນັ 4 ດາ້ນ ເປັນ 100 ຄະແນນ. ການຈດັຄະແນນລະດບັທີ 
2 ນີ້ ສາມາດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ປະເມີນເຖິງ ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ 
ທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູແລ້ວ ແລະ ຕ�າ່ ທ່ີຄວນຈະໄດຮັ້ບການປັບປຸງ. ໃນລະດບັນີ້ 
ມນັສາມາດ ເປັນເຄື່ອງມ ື ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕັດສິນບັນຫາ ເພ່ືອເລືອກວາ່ຈະເອົາ 
ດາ້ນໃດເປັນບູລມິະສດິ ລະຫວາ່ງ ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ 
ຫືຼ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ ່ບັນດາຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ ໃນການເຈລະຈາ, ນ�າໃຊ້ 
ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ເນື່ອງຈາກວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ີດິນ ຂອງລັດ ອາດໄດ້ມາສິ່ງໜຶງ່ ແຕ່ຕ້ອງສູນເສຍອີກດ້ານໜຶງ່.

ການສ�າຫຼວດ & ອະນມຸດັ

ຜົນ
ກະ

ທົບ
ຕ�ສ່

ດັລ້
ຽງ

ຈ�າ
ນວ

ນເ
ຮືອ

ນທີ່
ສນູ

ເສ
ຍທີ່

ດນິ

ການນ�າໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ຄວ
າມ

ສ�າ
ຄນັ

ຂອ
ງທີ່

ດນິ
ທີ່ອ

ະນ
ມຸດັ

ອາຍ ຸ& ເພດຂອງແຮງງານ

ກາ
ນຊົ

ດເ
ຊີຍ

ຄ່າຈ້າງແຮງງານ

ກາ
ນຈ່

າຍ
ພາ

ສ-ີ
ອາ

ກອ
ນ

ການປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານ

ກາ
ນປັ

ບປຸ
ງພື້

ນຖ
ານ

ໂຄ
ງລ່

າງ

ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງແຮງງານ

ການ
ປຽ່ນ

ແປງ
ດາ້ນ

ລາຍ
ຮັບ

ສຂຸະພາບ & ຄວາມປອດໄພ

ການປຽ່ນແປງການເຂ້ົາເຖິງ

ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ

ຄວາມໝ
ັນ້ຄງົດາ້ນ

ສະບຽງອາຫານ

ຜົນກະທົບຕ�ເ່ສດຖະກດິ

ທອ້ງຖ່ິນ

ການຖາ່ຍທອດເທັກໂນໂລຢ ີ

& ການພັດທະນາສງັຄມົ

ຂອບເຂດສ�າປະທານ

ກາ
ນນ

�າໃຊ້
 ແລ

ະ 

ຄຸ ້ມ
ຄອ

ງສ
ານ

ເຄມ
ີ

ການລະເມດີສນັຍາ

ການລາຍງານ
ການຕດິຕາມ

ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວ
ດລອ້ມ

ການມສີວ່ນຮວ່ມ

ຂອງຊາວບາ້ນ

ການປະເມນີຜົນກະທົບ

ດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ

ມນົ
ລະ

ພິດ

ການເຫັນດເີຫັນພອ້ມຂອງຊາວ

ບາ້ນ & ກນົໄກຂ�ຄວາມເປັນທ�າ

ປະເພດປ່າໄມທ່ີ້
ບຸກເບີກ

ຄວາມຄບືໜ
າ້ຂອງ

ໂຄງການ

ການລາຍງານຄວາມ 
ຄບືໜ

າ້

ຄວ
ຳມ

ສອ
ດຄອ່ງ ດ້ຳນເສດຖະກິດ

ດຳ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ດຳ້ນສັງ
ຄົມ

ເສັ້ນສະແດງ 1: 4 ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ ແລະ 29 ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ທ່ີໃຊ້ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
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ພາກທີ 2: ການຈດັລະດັບໃຫ້ຄະແນນ ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ

ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນ ຂອງ ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ 1.4.1 ຮູບແບບກຳນປຶກສຳຫຳລື ຄະແນນຂອງ
ແຕ່ລະເງືອ່ນໄຂ

1.4.1a ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ 
ຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດຢ່າງໜອ້ຍ 4 ຢ່າງເຊ່ັນ: ຂະໜາດທ່ີດິນ, ປະເພດທ່ີດິນ ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດອຶ່ນໆ

1.79

 1.4.1b ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ 
ຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 3 ຢ່າງ

1.43

 1.4.1c ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ 
ຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 2 ຢ່າງ

1.07

 1.4.1d ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ 
ຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 1 ຢ່າງ

0.71

 1.4.1e ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າປະທານຢ່າງດີ ແຕ່ ຊາວບ້ານບ�່ມີໂອກາດໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ 
ຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ

0.36

 1.4.1f ຊາວບ້ານບ�່ໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າປະທານກ່ອນບ�ລິສັດລົງມືບຸກເບີກພ້ຶນທ່ີດິນ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ 0

2.1.3. ລະດັບທີ 3

ຄະແນນ ລະດບັທີ 3 ແມນ່ໃນລະດບັຕວົຊ້ີວດັ ຊ່ຶງລະດບັນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ 
ເຖິງບັນດາຕວົຊ້ີວດັແຕ່ລະດາ້ນ ວາ່ຈດຸໃດ ຫືຼດ້ານໃດທ່ີນກັລົງທຶນສາມາດ 
ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຈດຸໃດທ່ີຍັງປະຕິບັດບ�່ທັນໄດ້ດີ ເພ່ືຶອເປັນບ່ອນອີງ 
ໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ວາງແຜນປັບປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂ. ການໃຫ້ 
ຄະແນນແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແມ່ນຂ້ຶນກັບເງືອ່ນໄຂສະເພາະທ່ີກ�ານດົໄວ ້
ຊ່ຶງສາມາດເບ່ິງລາຍລະອຽດໄດ້ຕື່ມ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ແລະ ເອກະ 
ສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຕາມລ�າດບັ ແຕຫັຼ່ກການໂດຍລວມ ແມນ່ພວກເຮົາ ໃຫ້ 
ຄະແນນແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ມີນ�າ້ໜກັເທ່ົາກັນ ດັ່ງນີ້:

 • ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ມີ 
  7 ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ມີຄະແນນ 3.57 ຄະແນນ
  ໂດຍເອົາ 25/7 = 3.57

 •  ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ ຜົນກະທົບຕ�່ດ້ານເສດຖະກິດ ມີ 8 ຕົວຊ້ີວດັ 
  ແລະ ແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ມີຄະແນນ 3.13 ຄະແນນ ໂດຍເອົາ 25/8  
  = 3.13

 •  ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ຜົນກະທົບຕ�ດ່າ້ນສງັຄມົ ມ ີ8 ຕວົຊ້ີວດັ ແລະ 
  ແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ມີຄະແນນ 3.13 ຄະແນນ ໂດຍເອົາ 25/8 =
        3.13

 •  ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ຜົນກະທົບຕ�ດ່າ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ມ ີ6 ຕວົຊ້ີວດັ 
  ແລະ ແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ມີຄະແນນ 4.17 ຄະແນນ ໂດຍເອົາ  25/6  
  = 4.17

ມບີາງຕວົຊ້ີວດັ ແມນ່ປະກອບດວ້ຍຕວົຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຊ່ຶງວທີິການໃຫ້ຄະແນນ 
ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ຕົວຢ່ຳງ: ຕົວຊ້ີວັດ 1.4: ການປຶກສາຫາລືກັບບ້ານ ຊ່ຶງປະກອບມີ 2 
ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄື:
 - ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ 1.4.1 ຮູບແບບການປຶກສາຫາລື
 - ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ 1.4.2 ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ
 ຄະແນນຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ = (ຄະແນນຕົວຊ້ີວດັ)/2 = 3.57/2 = 1.79

ເງືອ່ນໄຂການໃຫ້ຄະແນນ ແມນ່ແຕກຕາ່ງກນັໃນແຕລ່ະຕວົຊ້ີວດັ. ຕວົຢ່າງ 
ຕວົຊ້ີວດັຍ່ອຍ 1.4.1 ຮບູແບບການປຶກສາຫາລື ປະກອບມ ີ6 ເງືອ່ນໄຂຄ:ື
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ລັກສະນະຂອງຂ�້ມູນທ່ີເກັບກ�ຳໄດ້ຈຳກ 
ກຳນສ�ຳພຳດ ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ ກຳນຈດັກຳນຂ�້ມູນ ຕົວຢ່ຳງຄ�ຳຖຳມຈຳກແບບສອບຖຳມ*

ຄ�າຕອບ ຈາກຫຼາຍ ບ້ານ/ ເມືອງ 
ທ່ີບ�່ກົງກັນ

ບ້ານ 1, ບ້ານ 2, 
ບ້ານ 3 .....ບ້ານ n

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄ�າຕອບທ່ີ 
ໄດ້ຈາກການສ�າພາດ

ຄ�າຖາມດຽວ ໃຊ້ຖາມຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ກ�ລະນທີີ 1

ບ້ານ, 
ອົງການຈດັຕັ້ງລັດ,
ບ�ລິສັດ/ໂຄງການ

ລຽງລ�າດັບຄວາມສ�າຄັນ 
ຄື:
1. ບ້ານ
2. ອົງການຈດັຕັ້ງລັດ
3. ບ�ລິສັດ

ຄ�າຖາມທ່ີໃຊ້ປະເມີນ ຕົວຊ້ີວດັ 3.2; 3.3

ຄ�າຖາມດຽວ ໃຊ້ຖາມຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ກ�ລະນທີີ 2

ບ້ານ, 
ອົງການຈດັຕັ້ງລັດ,
ບ�ລິສັດ/ໂຄງການ

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄ�າຕອບທ່ີ 
ໄດ້ຈາກການສ�າພາດ

ຄ�າຖາມທ່ີໃຊ້ປະເມີນ ຕົວຊ້ີວດັ 1.3: 
ການລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍາສ�າປະທານ ຫືຼ 
ກົດໝາຍອື່ນໆ

ຄ�າຖາມດຽວ ໃຊ້ຖາມຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ກ�ລະນທີີ 3

ບ້ານ, 
ອົງການຈດັຕັ້ງລັດ,
ບ�ລິສັດ/ໂຄງການ

ເລືອກຂ�້ມູນຈາກ
ແຫ່ຼງໃດແຫ່ຼງໜຶງ່

ຄ�າຖາມທ່ີໃຊ້ປະເມີນ ຕົວຊ້ີວດັ 2.3: 
ການຈາ່ຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະ 
ຕາ່ງໆ. ຕວົຊ້ີວດັ 2.4: ການປະກອບສວ່ນ
ໃນການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ້ອງຖ່ິນ

ຕາຕະລາງທີ 1: ວທີິການຈດັການກັບຂ້ໍມູນ ທ່ີເກັບກໍາຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງທ່ີບ່ໍກົງກັນ

2.2 ແຫ່ຼງທ່ີມຳຂອງຂ�້ມູນທ່ີນ�ຳໃຊ້ເຂ້ົຳໃນກຳນ ໃຫ້ຄະແນນ 
ແລະ ກຳນຈດັກຳນກັບຂ�້ມູນທ່ີບ�່ກົງກັນ
ຂ�້ມູນ ທ່ີນ�າມາໃຊ້ໃນການຈັດລະດັບໃຫ້ຄະແນນແຕ່ລະຕົວຊ້ີວັດ ແມ່ນ 
ແຕກຕາ່ງກນັ ຂ້ຶນກບັ ຄນຸລກັສະນະຂອງມນັ ຊ່ຶງບາງຕວົຊ້ີວດັ ແມນ່ ອງີໃສ່ 

ຂ�້ມູນການສ�າພາດ ນັກລົງທຶນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫືຼ ຊາວບ້ານ 
ເທ່ົານັນ້, ບາງຕົວຊ້ີວດັ ອີງໃສ່ຂ�້ມູນ ຈາກນກັລົງທຶນ ແລະ ຊາວບ້ານ ຫືຼ 
ບາງຕວົຊ້ີວດັ ອງີໃສ ່ການສ�າພາດ ຊາວບ້ານຈາກຫຼາຍໆບ້ານ ຊ່ຶງບັນຫາ 
ແມ່ນຂ�້ມູນມັກຈະບ�່ກົງກັນ. ສະນັນ້, ພວກເຮົາໄດ້ຈດັການ ດັ່ງຕາຕະລາງ 
ລຸ່ມນີ້:

* ເບ່ິງລາຍລະອຽດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ແລະ 2.

2.3  ກຳນຕີຄວຳມໝຳຍ ຄະແນນທ່ີໄດ້
ການຕີຄວາມໝາຍຄະແນນທ່ີໄດ້ ແມ່ນຂ້ຶນກັບເງືອ່ນໄຂ ຂອງການໃຫ້ 
ຄະແນນ ແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ທ�າຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈກບັເງືອ່ນໄຂ ຂອງແຕ່ລະຕວົຊ້ີວດັ ຈຶງ່ຈະສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ 
ຂອງຄະແນນທ່ີໄດ້ຮັບນັນ້. 

ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການ ປູກມັນຕົ້ນ 

 • ຄະແນນລະດັບທີ 1: ໄດ້ຄະແນນຄນຸນະພາບລວມ 53 ຄະແນນ, 
  ໝາຍຄວາມວາ່ ມີຄນຸນະພາບລະດັບປານກາງ.

 • ຄະແນນລະດັບທີ 2: ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານລະບຽບ ແລະ 
  ກດົໝາຍ 16 ຄະແນນ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກດິ 8 ຄະແນນ, 
  ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສງັຄມົ 13 ຄະແນນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນ 
  ສິ່ງແວດລ້ອມ 17 ຄະແນນ. ລະດັບທີ 2 ນີ້ ໝາຍວາ່ໂຄງການນີ້ 
  ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (67% ຈາກຄະແນນ
  ເຕັມ 25) ແລະ ດ້ານສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ (ໄດ້ 63% 
  ຈາກຄະແນນເຕມັ 25), ການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ
  ດ້ານສັງຄົມ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ (52%) ແຕ່ວາ່ໂຄງການ
  ດັງ່ກ່າວພັດບ�່ໄດ້ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາດ້ານເສດຖະ
  ກິດເທ່ົາທ່ີຄວນ (ໄດ້ພຽງແຕ່ 1/3 ຂອງຄະແນນເຕັມ). 

 • ຕາຕະລາງ ລຸມ່ນີ ້ອະທິບາຍເຖິງ ຄວາມໝາຍ ຂອງຄະແນນໃນລະດບັ 
  ທີ 3.
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ພາກທີ 2: ການຈດັລະດັບໃຫ້ຄະແນນ ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ

ຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ
ຕົວຊ້ີວດັ ຄວຳມໝຳຍຈຳກຄະແນນທ່ີໄດ້

ຄວຳມສອດຄ່ອງທຳງດ້ຳນລະບຽບ ແລະ ກົດໝຳຍ (15.72 ຄະແນນ)

ການສ�າຫຼວດ & ອະນມຸັດ 0 ໂຄງການບຸກເບີກທ່ີດິນກ່ອນການເຊັນສັນຍາ, ກ່ອນການອະນມຸັດຈາກລັດ ແລະ 
ບ�່ໄດ້ເຮັດການສ�າຫຼວດທ່ີດິນເລີຍ ຫືຼ ບ�່ຮູ້ເລີຍ

ຂອບເຂດສ�າປະທານ 3.57 ໂຄງການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນສະເພາະເຂດທ່ີລັດກ�ານດົ/ອະນມຸັດໃຫ້ເທ່ົານັນ້ ຫືຼ ບ�່ມີການລາຍງານກ່ຽວ 
ກັບການບຸກເບີກທ່ີດິນເກີນຂອບເຂດ ແລະ ບ�່ມີຫັຼກຖານໃນຖານຂ�້ມູນ LCI ກ່ຽວກັບການບຸກເບີກ
ທ່ີດິນອອກນອກຂອບເຂດສ�າປະທານ

ການລະເມີດສັນຍາ 3.57 ໂຄງການບ�່ເຄີຍລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍາສ�າປະທານໃດໆເລີຍ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊາວບ້ານ

3.22 ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການເຈລະ
ຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 3 ຢ່າງ (ຂະໜາດທ່ີດິນ, ປະເພດທ່ີດິນ ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ່ຶນໆ) ແລະ ນາຍບ້ານ, ການຈດັຕັງ້ບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານທັງໝດົໄດເ້ຂ້ົາຮ່ວມ 
ໃນການປຶກສາຫາລື

ການເຫັນດີ-ເຫັນພ້ອມ
ຂອງຊາວບ້ານ&ກົນໄກ
ຂ�ຄວາມເປັນທ�າ

2.98 ຊາວບ້ານເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມຫືຼສາມາດປະຕິເສດໃນການອະນມຸັດທ່ີດິນຂອງບ້ານ 
ໃຫ້ແກ່ບ�ລິສັດ ແລະ ຊາວບ້ານສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງທກຸສະເໜຕີ�່ກັບບ�ລິສັດຫືຼລັດ ແລະ 
ບັນຫາທ່ີສະເໜດີັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແຕ່ບ�່ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ

ຄວາມຄືບໜາ້ຂອງໂຄງການ 2.38 ໂຄງການມີຄວາມຄືບໜາ້ປານກາງ

ການລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ 0 ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງໂຄງການເລີຍ

ຜົນກະທົບທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ (7.59 ຄະແນນ)

ຈ�ານວນຄົວເຮືອນ
ທ່ີສູນເສຍດິນ

2.08 ຈ�ານວນຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍດິນບຸກຄົນທັງໝດົ ໜອ້ຍກວາ່ 50% ຂອງຈ�ານວນຄົວເຮືອນຢູ່ພາຍ
ໃນບ້ານທັງໝດົ ແລະ ຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຂອງຕົນ ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍໜອ້ຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ ສົມ
ທຽບກັບທ່ີດິນທ່ີເຂົາເຈົາ້ມີທັງໝດົ

ການຊົດເຊີຍ 1.04 ຄົວເຮຶອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຈ�ານວນໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ, ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນປະຕິບັດ
ຕາມຂະບວນການທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດເຊ່ັນ: ປະຕິບັດຕາມດ�າລັດເລກທີ 192 ຫືຼ 
ບ�ມ່ຄີວົເຮືອນທ່ີສນູເສຍທ່ີດນິ, ແລະ ມພີຽງຄ່າຊົດເຊີຍຈ�ານວນໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ທ່ີໄດຈ້າ່ຍໃຫ້ຄວົເຮຶອນ
ທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

ການຈາ່ຍພາສີ-ອາກອນ ບ�່ມີຂ�້ມູນ ບ�່ມີຂ�້ມູນ ຫືຼ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງບ�່ສາມາດສະໜອງຂ�້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ໃນໄລຍະລົງເກັບກ�າຂ�້ມູນ

ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 2.34 ບ�ລິສັດໄດ້ຕອບສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທກຸຢ່າງທ່ີບ�ລິສັດໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສັນຍາໃຫ້ແກ່ບ້ານແລ້ວ 
(ຮອດມື້ທ່ີມີການປະເມີນ) ຫືຼ ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສັນຍາກ່ຽວກັບພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໃດເລີຍ 
ແລະ ບ�ລິສັດປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານ ແຕ່ບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມສິ່ງທ່ີຊາວບ້ານຕ້ອງການ

ຄວາມສ�າຄັນຂອງ
ທ່ີດິນອະນມຸັດ

0 ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄນຸຄ່າສູງ ສ�າລັບປ່າຊຸດໂຊມ ຫືຼ ດິນ 
ປອກໂຫ້ຼນ ແມນ່ກວມເອາົສດັສວ່ນໜອ້ຍ ແລະ ທ່ີດນິທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານສ�າປະທານສວ່ນໃຫຍ່
ມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ກັບຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານ

ການປ່ຽນແປງດ້ານລາຍໄດ້ 1.04 ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານສ�່າເກົ່າ ຫືຼ ເພ່ີມຂ້ຶນ/ຫຸຼດລົງ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

ການປ່ຽນແປງການເຂ້ົາເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ

0.31 ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

ຜົນກະທົບຕ�່ເສດຖະກິດ
ທ້ອງຖ່ິນ

0.78 ບ�ລສິດັເຮັດສນັຍາການຜະລດິກະສກິ�ານ�າຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານມຄີວາມພ�ໃຈໃນລະດບັໃດໜຶງ່

ຕາຕະລາງທີ 2: ການອ່ານຄວາມໝາຍ ຂອງຄະແນນທ່ີໄດ້ໃນລະດັບທີ 3 ຂອງ ໂຄງການປູກມັນຕົ້ນ ຂ້າງເທິງ
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ
ຕົວຊ້ີວດັ ຄວຳມໝຳຍຈຳກຄະແນນທ່ີໄດ້

ຜົນກະທົບທຳງດ້ຳນສັງຄົມ (13.02 ຄະແນນ)

ການນ�າໃຊ້ແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດ

1.57 ໂຄງການນ�າໃຊ້ກ�າມະກອນຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວາ່ 15% ຂອງກ�າມະກອນທັງໝດົ ຫືຼ 
ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວາ່ 25% ຂອງຊ່ຽວຊານທັງໝດົ

ອາຍຸ & ເພດຂອງແຮງງານ 3.12 ກ�າມະກອນທກຸຄົນຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ເຊ່ັນ: 
14-64 ປີ ແລະ ໂຄງການຈາ້ງກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ

ຄ່າຈາ້ງແຮງງານ 1.56 ຄ່າຈາ້ງສູງກວາ່ຄ່າຈາ້ງພ້ືນຖານທ່ີລັດກ�ານດົ ແລະ ກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງໄດ້ຮັບ 
ຄ່າຈາ້ງບ�່ເທ່ົາກັນ

ການປະຕິບັດຕ�່ແຮງງານ 3.13 ໂຄງການປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານຮັບຈາ້ງດຫຼີາຍ ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�ຕ່ອ້ງການໄປຮັບຈາ້ງນ�າບ�ລສິດັຍ້ອນມີ
ທາງເລອືກດກີອ່ນ ຫືຼ ບ�ເ່ຄຍີມກີານລາຍງານກຽ່ວກບັບັນຫາບ�ລສິດັເອົາລດັເອົາປຽບກ�າມະກອນ

ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງແຮງງານ 0 ໂຄງການບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງການຈາ້ງງານໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລີຍ ຊ່ຶງບ�່ແມ່ນ 
ຍ້ອນຂາດແຮງງານທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ບ�່ແມ່ນຍ້ອນຊາວບ້ານບ�່ສົນໃຈເຮັດວຽກນ�າບ�ລິສັດ

ການຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ�່
ສຸຂະພາບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ

2.08 ໂຄງການຕອບສະໜອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຫືຼ ຈາ່ຍຄ່າປ່ິນປົວສຸຂະພາບໃນກ�ລະນເີຈບັເປັນທ່ີ 
ເກີດຈາກການອອກແຮງງານ ແລະ ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ຕອບສະໜອງອຸປະກອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບໜາ້ວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ 
ຍົກເວັນ້ກ�ລະນບີ�່ມີຊາວບ້ານສົນໃຈເຮັດວຽກນ�າບ�ລິສັດຍ້ອນມີທາງເລືອກທ່ີດີກວາ່ ແລະ 
ໂຄງການ/ບ�ລິສັດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນກ່ຽວກັບຄວາມ
ປອດໄພສ�າລັບວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ກ�າມະກອນຢ່າງພຽງພ� ຍົກເວັນ້ຊາວບ້ານທ່ີບ�່ໄດ້ເຮັດ 
ວຽກກັບໂຄງການ/ບ�ລິສັດ

ຄວາມໝັນ້ຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ

1.56 ຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານສ�່າເກົ່າ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່/ຫຼາຍ ແຕ່ ບ�່ກ່ຽວກັບ 
ການສ�າປະທານ

ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢ ີ
& ການພັດທະນາສັງຄົມ

0 ໂຄງການຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວບ�່ມີ
ປະໂຫຍດຕ�ກ່ບັການດ�າລົງຊິວດິຂອງຊາວບ້ານເລຍີ ຫືຼ ບ�ລສິດັບ�ໄ່ດຕ້ອບສະໜອງການຝຶກອບົຮົມ 
ໃດເລີຍ, ໂຄງການບ�່ໄດ້ແນະນ�າເທັກໂນໂລຢໃີດໆໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເລີຍ ຫືຼ ໄດ້ແນະນ�າແຕ່ຊາວບ້ານ
ບ�ໄ່ດນ້�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການດ�າລງົຊີວດິເລີຍນອກຈາກການຈາ້ງງານກບັບ�ລສິດັ ແລະ ບ�ລສິດັບ�ໄ່ດຕ້ອບ
ສະໜອງໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນໃດໆໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເລີຍ

ຜົນກະທົບທຳງດ້ຳນສິ່ງແວດລ້ອມ (16.67 ຄະແນນ)

ປະເພດປ່າໄມ້ທ່ີບຸກເບີກ 4.17 ປ່າໄມ້ທ່ີບ�ລິສັດບຸກເບີກບ�່ກວມເອົາປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດຂອງລັດ

ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ

0 ໂຄງການບ�່ໄດ້ເຮັດ ESIA ຫືຼ IEE ເລີຍ

ການລາຍງານການຕິດຕາມ
ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

0 ໂຄງການບ�່ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເລີຍ

ການນ�າໃຊ້ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ

4.16 ທກຸການນ�າໃຊ້ສານເຄມີແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຍຸາດຈາກລັດກ່ອນ ຫືຼ ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ນ�າໃຊ້ສານເຄມີ 
ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ແລະ ບ�່ມີຜົນກະທົບ ຫືຼ ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານດີຢູ່ບ�ລິເວນພ້ຶນທ່ີການສ�າປະ
ທານຈາກການນ�າໃຊ້ສານເຄມີຂອງບ�ລິສັດ ຫືຼ ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ນ�າໃຊ້ເຄມີເຂ້ົາໃນການຜະລິດ

ມົນລະພິດ 4.17 ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ�່ໃຫ້ມີມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນ�າ້, ດິນ ແລະ ສຽງ 
ແຕ່ບ�່ຮ້າຍແຮງ ຫືຼ ທາງບ�ລິສັດສາມາດຈດັການກັບມົນລະພິດດັ່ງກ່າວນັນ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ຜົນກະທົບຕ�່ການລ້ຽງສັດ 4.17 ຈ�ານວນສັດລ້ຽງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຍັງສ�່າເກົ່າ ຫືຼ ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່/ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບ ການສ�າປະທານ
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ພາກທີ 3: ການທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ�່ກັບຕາຕະລາງຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການໃຫ້ຄະແນນ, ພາກທີ 4: ການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມີນ

ຕາຕະລາງ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ຢູ່ 9 
ແຂວງທ່ີຜ່ານມາ ທັງໝດົ 2791 ໂຄງການ ປະກອບມຂີ�້ມນູ 2 ປະເພດຄ:ື 
1) ຄນຸລັກສະນະຂອງໂຄງການ ເຊ່ັນ:  ຊ່ືບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ, ກິດຈະກ�າ, 
ທ່ີຕັ້ງໂຄງການ (ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ), ຮູບແບບການລົງທຶນ, ສັນຊາດ 
ນກັລົງທຶນ, ຮູບແບບຂອງສັນຍາ, ຂະແໜງການ, ປະເພດກິດຈະການ, 
ສະຖານະພາບດ້ານກົດໝາຍ, ສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ

ຂ້ັນຕອນນີ້ ອະທິບາຍ ການສງັລວມຂ�ມ້ນູມາເປັນຜົນໄດຮັ້ບ ເພ່ືອໄປນ�າໃຊ້ 
ຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຮູບແບບ ຂອງການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນທ່ີຕ້ອງການ 
ເຊ່ັນ: ຕາຕະລາງ, ເສັນ້ສະແດງ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນັນ້, ລວມທັງການຕຄີວາມ 
ໝາຍ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ເພ່ືອເປັນຫັຼກຖານບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການ 
ຕດິຕາມກວດກາ, ການຕດັສນິບັນຫາ ແລະ ກ�ານດົນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 
ໃນການສັງລວມຂ�້ມູນນີ້ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍເຄື່ອງມື ແຕ່ວທີິ 
ໜຶງ່ທ່ີງາ່ຍດາຍ ແມ່ນການເຮັດ Tabulation (ແທບບູເລເຊິນ) ຢູ່ໃນ 
Microsoft Excel ໂດຍໃຊ້ຄ�າສັ່ງ PivotTable.

4.1 ກຳນນ�ຳໃຊ້ PivotTable
4.1.1. PivotTable ແມ່ນຫຍັງ?

PivotTable ແມ່ນ ເຄື່ອງມື ນ�າໃຊ້ໃນການເຮັດລາຍງານຂ�້ມູນໜຶງ່ 
ຢູ່ໃນໂປຣແກຣມ Microsoft Excel ທ່ີສາມາດໃຊ້ເພ່ືອ ຄ�ານວນ, 
ສັງລວມຂ�້ມູນ ແລະ ສະຫຸຼບຜົນຂ�້ມູນ ທາງສະຖິຕິ ແບບພັນລະນາ ເຊ່ັນ: 
ຄ່າລວມ, ຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຕ�່າສຸດ-ສູງສຸດ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າເຮົາມີຕາຕະລາງສະຖິຕິຂ�້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັຢູ່ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ທ່ີບັນທຶກຂ�ມ້ນູຫຼາຍ 
ກວ່າ 2,000 ໂຄງການ ແລະ ຖ້າເຮົາຕ້ອງການເຮັດລາຍງານຂ�້ມູນ 
ໂດຍຕອ້ງການສະຫຸຼບ ກຽ່ວກບັ ໂຄງການ ແຕ່ລະປະເພດ ເຊ່ັນ: ກະສກິ�າ, 
ບ�ແ່ຮ່, ການລງົທຶນພາຍໃນ, ຕາ່ງປະເທດ, ໂຄງການອະນມຸດັ ກອ່ນປີ 2005 
ແລະ ອື່ນໆ ວາ່ມຈີກັໂຄງການ ແລະ ມເີນື້ອທ່ີເທ່ົາໃດ ຫືຼ ຕອ້ງການສະຫຸຼບ 
ໂຄງການ ກະສກິ�າ ລງົທຶນໂດຍນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ທ່ີມເີນື້ອທ່ີ ຫຼາຍກວາ່ 

ພຳກທີ 3: ກຳນທ�ຳຄວຳມເຂ້ົຳໃຈຕ�ກ່ບັຕຳຕະລຳງຜົນໄດຮັ້ບ 
ຈຳກກຳນໃຫ້ຄະແນນ

ພຳກທີ 4: ກຳນນ�ຳສະເໜຂີ�ມ້ນູຜົນໄດຮັ້ບ ຈຳກກຳນປະເມນີ

ການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ, ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ, ປີ ອະນມຸັດໂຄງການ, ຂ້ັນ 
ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ ອາຍ ຸຂອງສນັຍາ ແລະ 2) 
ຄະແນນຄນຸນະພາບການລງົທຶນທັງ 3 ລະດບັ (ເບ່ິງຟາຍເອກະສານທາງ 
ເອເລກັໂຕນຼກິ ທ່ີສງັລວມຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບໂຄງການ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ທັງໝດົ 279 ໂຄງການ).

10,000 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຮົາສາມາດຄດິໄລ່ດວ້ຍມໄືດ ້ແຕຕ່ອ້ງໃຊ້ເວລາ ແລະ 
ໂອກາດ ທ່ີຈະເກດີຄວາມຜິດພາດແມນ່ມສີງູ. ສະນັນ້, PivotTable ແມນ່ 
ສາມາດຕອບສະໜອງໃນການສງັລວມຜົນຂ�້ມນູທ່ີເຮົາຕອ້ງການດັງ່ກາ່ວ 
ໄດ ້ໃນເວລາອນັສັນ້.

4.1.2. ກຳນສ້ຳງ Pivot Table

A. ການກະກຽມຂ້ໍມູນໃນຕາຕະລາງ Excel

ຕາຕະລາງຂ�້ມູນໃນ Microsoft Excel ທ່ີຈະສາມາດນ�າໃຊ້ ເຮັດ 
PivotTable ແມ່ນຕ້ອງມີເງືອ່ນໄຂ ດັ່ງນີ້:

 • ຕ້ອງມີ ຖັນ ແລະ ແຖວ ໂດຍໃສ່ຊ່ື ຖັນໃຫ້ຄົບ;

 • ແຕ່ລະຖັນ ຕ້ອງມີຂ�້ມູນປະເພດດຽວກັນ ຫືຼ ຂ�້ມູນເລື່ອງດຽວກັນ 
  ເຊ່ັນ: ເນື້ອທ່ີດິນ, ຮູບແບບການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ

 • ຕົວເລກສ່ວນເສດແມ່ນໃຫ້ນ�າໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍຈ�າ້ເມັດ (.) ເຊ່ັນ: 
  ສິບຈດຸຫ້າ ໃຫ້ຂຽນ 10.5 ແຕ່ບ�່ໃຫ້ຂຽນ 10,5 ຊ່ຶງຄອມພິວເຕີ 
  ມັນຈະບ�່ຄ�ານວນໃຫ້;

 • ໃນຕາຕະລາງ ບ�ໃ່ຫ້ມ ີການໂຮມ ຫ້ອງ (Cell) ເຂ້ົາກນັ ຫືຼ Merge 
  Cell.

ຕົວຢ່າງ: ຂ�ຍົກເອົາ 2 ຕາຕະລາງ ດັ່ງຕ�່ໄປນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຕາຕະລາງ 
ທ່ີດີ ເໝາະສົມແກ່ການສ້າງ PivotTable (ຕາຕະລາງທີ 3) ແລະ 
ຕາຕະລາງທ່ີບ�ດ່ ີຊ່ຶງບ�ສ່າມາດນ�າໃຊ້ເຮັດ PivotTable ໄດ້ (ຕາຕະລາງ 
ທີ 4), ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1 ເກັບກ�າຂ�້ມູນທັງໝດົຈາກ 296 ໂຄງການ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມສົມບູນຂອງຂ�້ມູນທ່ີເກັບກ�າມາໄດ້ ຈຶງ່ສາມາດນ�າມາວເິຄາະ ແລະ ຈດັລຽງຄະແນນຄນຸນະພາບໄດ້ 279 ໂຄງການ.

ຊ່ືບ�ລິສັດ ຂະແໜງກຳນ ຮບູແບບກຳນລົງທຶນ ເນື້ອທ່ີ(ເຮັກຕຳ) ທຶນທັງໝດົ ປີອະນມຸັດ ຄວຳມຄືບໜຳ້

ບ�ລິສັດ ກ ກະສິກ�າ ພາຍໃນ 100 500,000 2000 ດ�າເນນີປົກກະຕິ
ບ�ລິສັດ ຂ ປ່າໄມ້ ພາຍໃນ 5 1,000,000 2005 ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ
ບ�ລິສັດ ຄ ບ�່ແຮ່ ຕ່າງປະເທດ 200 2,000,000 1999 ດ�າເນນີປົກກະຕິ
ບ�ລິສັດ ງ ບ�່ແຮ່ ຕ່າງປະເທດ 10000 ບ�່ຮູ້ 2010 ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ
ບ�ລິສັດ ຈ ປ່າໄມ້ ບ�່ຮູ້ ບ�່ຮູ້ 5,000,000 ບ�່ຮູ້ ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ
ບ�ລິສັດ ສ ປ່າໄມ້ ພາຍໃນ 800 500,000 ບ�່ຮູ້ ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ
ບ�ລິສັດ ຊ ປ່າໄມ້ ຕ່າງປະເທດ 50 ບ�່ຮູ້ 2009 ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ

ຕາຕະລາງທີ 3: ຕາຕະລາງທ່ີດີ ເໝາະສົມແກ່ການສ້າງ PivotTable

ລັກສະນະຂອງ ຕາຕະລາງທີ 3 ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມແກ່ການສ້າງ PivotTable.
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ຊ່ືບ�ລິສັດ ຂະແໜງກຳນ ເນື້ອທ່ີ(ເຮັກຕຳ) ປີອະນມຸັດ ຄວຳມຄືບໜຳ້

ບ�ລິສັດ ກ ກະສິກ�າ 100 2000 ດ�າເນນີປົກກະຕິ
ບ�ລິສັດ ຂ ປ່າໄມ້ 5 2005 ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ

ບ�ລິສັດ ງ ບ�່ແຮ່ 100,56 2010 ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ
ບ�ລິສັດ ຈ ປ່າໄມ້ ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ
ບ�ລິສັດ ສ ປ່າໄມ້ 800 ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ
ບ�ລິສັດ ຊ ປ່າໄມ້ 50 2009 ບ�່ເຄື່ອນໄຫວ

ຂະແໜງກຳນ ລວມເນື້ອທ່ີ

ກະສິກ�າ
ປ່າໄມ້
ບ�່ແຮ່

ລວມ

ຕາຕະລາງທີ 4: ຕາຕະລາງ ທ່ີບ່ໍດີ ທ່ີບ່ໍເໝາະສົມແກ່ການສ້າງ PivotTable

ຕາຕະລາງທີ 5: ຕົວຢ່າງການສະຫຸຼບຂ້ໍມູນເນື້ອທ່ີໂຄງການຂອງແຕ່ລະ 
ຂະແໜງການໃສ່ຕາຕະລາງ

ບັນຫາຂອງ ຕາຕະລາງທີ 4 ນີ້ ແມ່ນ:

 - ມີການລ່ວງຫ້ອງເຂ້ົາກັນ ຢູ່ຖັນ “ຂະແໜງການ”
 - ມີ ແຖວ ແລະ ຖັນ ເປ່ົາຫວາ່ງ
 - 100,56 ບ�່ແມ່ນຕົວເລກສ່ວນເສດ ແຕ່ຖືກຂຽນໃນຮູບແບບ 
  ຂອງຕົວອັກສອນ (Text)

ຖ້າເຮົາເອາົຕາຕະລາງດັງ່ກາ່ວໄປເຮັດ PivotTable ແມນ່ຈະມຂີ�ຄ້ວາມ 
Error ຂ້ຶນມາ. ສະນັນ້, ກ່ອນຈະສ້າງ PivotTable ແມ່ນໃຫ້ກະກຽມ 
ຕາຕະລາງຂ�້ມູນ ໃຫ້ດີກ່ອນ ເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງບັນຫາ ແລະ ຂ�້ຜິດພາດທ່ີຈະ 
ເກດີຂ້ຶນ, ແຕຖ້່າເມື່ອ ສ້າງຕາຕາລາງ PivotTable ແລວ້ ແຕເ່ຫັນຂ�ຜິ້ດ 
ພາດ ແມນ່ສາມາດກບັໄປດດັແກຂ້�້ມນູໄດ ້ແຕຕ່ອ້ງໄດ້ອບັເດດຕາຕະລາງ 
PivotTable. ໃຫ້ເບ່ິງ ຫົວຂ�້ “ການດັດແກ້ຂ�້ມູນ ແລະ ການອັບເດດ 
ຕາຕະລາງ PivotTable” ຢູ່ 4.1.2.

B. ຕົວຢ່າງການສ້າງ  PivotTable

ໃນການອະທິບາຍ ການສາ້ງ PivotTable ລຸມ່ນີ້ ຈະນ�າໃຊ້ 2 ຕາຕະລາງ 
ຂ້າງເທິງນີ້ມາເປັນຕົວຢ່າງ.

ຕົວຢ່ຳງ: ຖ້າເຮົາຢາກຮູ້ ເນື້ອທ່ີໃນແຕ່ລະຂະແໜງການມີເທ່ົາໃດ ດັ່ງຕາ 
ຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ໃນການສ້າງ PivotTable ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຂ້ັນຕອນດັ່ງນີ້:

1) ຄລກິ ເລອືກບັນດາເຊລ (cell) ຂ�ມ້ນູໃນຕາຕະລາງ Excel ທ່ີຕອ້ງການ
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2) ເລອືກເມນ ູInsert ແລ້ວເລອືກຄ�າສັງ່ PivotTable ໃນເຂດ Tool-
bar ຂອງ Excel

3) ຈະມ ີCreate PivotTable ປະກດົຂ້ຶນ, ໃນກ�ລະນທ່ີີເຮົາບ�ໄ່ດເ້ລືອກບັນດາເຊລ (cell) ຂ�ມ້ນູໃນຕາຕະລາງ Excel ທ່ີຕອ້ງການໄວແ້ຕທ່�າອດິ 
ຄລືະບຸໄວໃ້ນຂ� ້1), ຜູ້ນ�າໃຊ້ສາມາດເລອືກຂ�ມ້ນູໄດຕ້າມພາຍຫັຼງ ໂດຍເລອືກ Select a table or range ແລວ້ຄລິກ ລກູສອນຢູ່ທ້າຍຫ້ອງ Table/
Range ແລ້ວເລອືກຂອບເຂດຂ�ມ້ນູທ່ີຕອ້ງການ ໃນຕາຕະລາງຂ�ມ້ນູ ດັງ່ຮບູລຸມ່ນີ້:

ເຮົາສາມາດສ້າງ PivotTable ໃຫ້ຢູ່ ໃນ sheet ດຽວກັນກັບ ຂ�້ມູນໄດ້, ແຕ່ເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການນ�າໃຊ້ ແມ່ນແນະນ�າໃຫ້ ສ້າງ sheet 
ໃໝ ່ໂດຍເລືອກ New Worksheet ແລ້ວ OK ຄື:
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4) ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງ PivotTable ມີຄື:

1. PivotTable Field List ຄືລາຍຊ່ືຫົວຂ�້ຂອງຊຸດຂ�້ມູນ ຫືຼ 
 field ຂ�້ມູນທ່ີຈະນ�າມາສ້າງເປັນ PivotTable ໃໝ ່ໂດຍ 
 Excel ຈະຄົ້ນຫາຂ�້ມູນຈາກຖັນທ�າອິດຂອງຕາຕະລາງ (ຫົວ
 ຕາຕະລາງ) ຂ�້ມູນທ່ີເລືອກ. ໃນກ�ລະນທ່ີີຕາຕະລາງຂ�້ມູນທ່ີເຮົາ
 ຕອ້ງການສາ້ງ PivotTable ມລີາຍຊ່ືຫົວຂ�້ຂອງຂ�້ມນູຈ�ານວນ
 ຫຼາຍ, ເຮົາສາມາດ ຄົ້ນຫາຊ່ືຫົວຂ�້ຂອງຂ�້ມູນໄດ້ໂດຍການ 
 ພິມຊ່ືຫົວຂ�້ຂອງຂ�້ມູນ ທ່ີເຮົາຕ້ອງການໃສ່ໃນຫ້ອງ “Search” 
 ຊ່ຶງສາມາດພິມໃສ່ໄດ້ ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.

2. ພ້ືນທ່ີກ�ານດົອົງປະກອບຂອງການ PivotTable ມີ 4 ສ່ວນຄື: 
 Filters, Rows, Columns ແລະ Values ໂດຍໃຫ້ເບ່ິງ 4 
 ສວ່ນນີ້ເປັນຜົນການວເິຄາະຂ�້ມນູ 1 ຢ່າງ ໂດຍມກີານຈດັຕ�າແໜງ່ 
 ດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

 a. Filters ໃຊ້ສ�າລັບ ຖ້າບ�່ຕ້ອງການຂ�້ມູນທັງໝດົ ໝາຍວາ່ 
  ຕ້ອງການເລືອກຂ�້ມູນໃດໜຶງ່ທ່ີຕ້ອງການເທ່ົານັນ້
 b. Rows ລາຍການຂ�້ມູນທ່ີສະແດງໃນລວງທ່ີເປັນ ແຖວ
 c. Values ໃຊ້ສະແດງຄ່າທ່ີຈະໃຊ້ຄ�ານວນ
 d. Columns ຄືລາຍການຂ�້ມູນທ່ີສະແດງໃນ ຖັນ

3. ພ້ືນທ່ີສະແດງຜົນໄດ້ຮັບ ຄື ສ່ວນທ່ີສະແດງຜົນຈາກການອອກ
 ແບບໃນພ້ືນທ່ີກ�ານດົອົງປະກອບ ຂອງການ Pivot- Table 
 (ຂ�້ 2 ຂ້າງເທິງ)
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4. PivotTable Tools ແມ່ນເຄື່ອງມືໃນການຈດັການ PivotTable, ຈະປະກອບມີ 2 ສ່ວນຄື: Analyze ແລະ Design ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 Analyze:

5) ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທ່ີກ�ານດົໄວໃ້ນຕົວຢ່າງ ເພ່ືອສັງລວມເນື້ອທ່ີອະນມຸັດທັງໝດົ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ເຮົາສັງລວມຂ�້ມູນ ໂດຍການສ້າງ 
PivotTable ຄືດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

ສ�າລັບ ລຶບ ຕາຕະລາງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງ PivotTable ທ່ີສ້າງຂ້ຶນມາ.

ສ�າລັບ ເລືອກ ຂ�້ມູນໃນຕາຕະລາງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງ PivotTable, 
ແຕ່ກ�ສາມາດໃຊ້ Mouse ຄລິກ ເລືອກໃນຕາຕະລາງຜົນໄດ້ຮັບ PivotTable ໄດ້ໂດຍກົງເລີຍ.

ສ�າລບັ ຍ້າຍ ຕາຕະລາງຜົນໄດຮັ້ບຈາກການສ້າງ PivotTable ໄປຢູ່ cell sheet ໃໝຕ່າມທ່ີຕອ້ງການ. 

 Design:

• ໃຊ້ Mouse ຄລກິ ໃສ ່“ຂະແໜງການ” ຄາ້ງໄວ ້ແລວ້ດງຶລາກລງົມາ
 ໃສ່ຫ້ອງ Row ເພ່ືອສັງລວມ ຂະແໜງການ;

• ໃຊ້ Mouse ຄລກິ ໃສ ່“ເນື້ອທ່ີ (ເຮັກຕາ)” ຄາ້ງໄວ ້ແລວ້ດງຶລາກລງົ
 ມາໃສ່ຫ້ອງ Values ເພ່ືອສັງລວມເນື້ອທ່ີອະນມຸັດຂອງແຕ່ລະ
 ຂະແໜງການ.
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ສ�າລັບ ລກູສອນຢູ່ໃນຫ້ອງ Values ແມ່ນສາມາດເລືອກຄ�າສັ່ງອື່ນໆໄດ້ເຊ່ັນ:

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ PivotTable ຂ�້ມູນຈາກ ຕາຕະລາງທີ 5 ຈະໄດ້ຮັບຄື:

ຂະແໜງກຳນ ລວມເນື້ອທ່ີ

ກະສິກ�າ 100
ປ່າໄມ້ 10,200
ບ�່ແຮ່ 855

ລວມ 11,155
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C. ການດັດແກ້ຂ້ໍມູນ ແລະ ການອັບເດດຕາຕະລາງ 
 PivotTable

ໃນກ�ລະນທ່ີີມກີານປ່ຽນແປງຂ�້ມນູຢູ່ໃນຕາຕະລາງເຄົາ້ຂອງຂ�້
ມນູ ຊ່ຶງອາດສົງ່ຜົນໃຫ້ແກຜົ່ນຈາກການ PivotTable ແລະ 
ຕອ້ງການຢາກອບັເດດ ຂ�ມ້ນູທ່ີໄດ ້PivotTable ກອ່ນໜາ້ນີ້ 
ແມ່ນສາມາດຄລິກ Mouse ເບ້ືອງຂວາ ໃນຂອບເຂດຕາ 
ຕະລາງຜົນ PivotTable ແລ້ວເລືອກ Refresh, 
ຈາກນັນ້ ຕາຕະລາງຜົນຈາກການ PivotTable ກ�ຈະອັບ
ເດດຕາມຂ�້ມູນໃນຕາຕະລາງເຄົ້າມີການປ່ຽນແປງຂ�້ມູນ.

4.2 ກຳນນ�ຳສະເໜຂີ�້ມູນ
ການນ�າສະເໜີຂ�້ມູນຈາກຖານຂ�້ມູນໃຫຍ່ ທ່ີຂ�້ມູນມີຄວາມສັບສົນ 
ໃຫ້ສາມາດເບ່ິງເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແມ່ນສ�າຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ການສະໜອງຂ�້ມນູໃຫ້ການນ�າ ແລະ ຜູ້ທ່ີນ�າໃຊ້ຂ�້ມນູເຂ້ົາໃນການພິຈາລະ 
ນາ ເພ່ືອຕດັສນິບັນຫາ. ໃນການນ�າສະເໜຂີ�ມ້ນູດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ສາມາດເຮັດ 
ໄດຫຼ້າຍວທີິ; ວທີິແບບງາ່ຍດາຍ ຫາ ແບບສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ເຊ່ັນ: ຕາຕະລາງ, 
ເສັ້ນສະແດງ, ຕາຕະລາງ ປະສົມກັບ ເສັ້ນສະແດງ, ແຜນທ່ີ ແລະ ອື່ນໆ.

1) ການນາໍສະເໜຂ້ໍີມູນໃນຮູບແບບ ຕາຕະລາງ: 

 ແມ່ນເໝາະສົມ ສ�າລັບກ�ລະນທ່ີີມີຂ�້ມູນຫຼາຍ ຊ່ຶງຈ�າເປັນຕ້ອງນ�າ
 ສະເໜຂີ�້ມູນລະອຽດ ແລະ ບ�່ສາມາດ ນ�າສະເໜໃີນຮູບແບບເສ້ັນ
 ສະແດງໄດ້ ເນື່ອງຈາກຂ�້ມູນຫຼາຍໂພດ ເຊ່ັນ:

2) ການນາໍສະເໜຂ້ໍີມູນໃນຮູບແບບ ຕາຕະລາງປະສົມກັບເສັ້ນສະແດງ 
 ໂດຍໃຊ້ Conditional Formatting: 

 ກ�ລະນນີີ້ ແມ່ນໃຊ້ໃນກ�ລະນຕ້ີອງການສມົທຽບຄ່າຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ສງູ 
 ຫາຕ�່າ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາໃຈຂ�້ຄວາມໄດ້ງາ່ຍ.

ຂະແໜງກຳນ ຈ�ຳນວນໂຄງກຳນ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີນ�ຳໃຊ້ ເຫດຜົນທ່ີບ�່ນ�ຳໃຊ້ໝດົ

ກະສິກ�າ 367 345,678 150,000 ບ�່ມີທຶນ
ປ່າໄມ້ 579 500,000 450,000 ບ�່ມີດິນ
ບ�່ແຮ່ 1,000 780,567 600,000 ກ�າລັງຂະຫຍາຍຢູ່
ໄຟຟ້າ 35 345,000 350,000
ລວມ 2,467 1,500,000 1,000,000

ຂະແໜງກຳນ ຈ�ຳນວນນກັລົງທຶນພຳຍໃນ ນກັລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດ ຮ່ວມທຶນ

ກະສິກ�າ 24 56 80
ປ່າໄມ້ 59 78 67
ບ�່ແຮ່ 133 90 4
ໄຟຟ້າ 25 29 34
ລວມ 241 253 185

A. ກຳນສົມທຽບຄ່ຳຂອງຂ�້ມູນແບບມີສີໃນຕຳຕະລຳງ
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວທີິເຮັດ:

1) ຄລິກ ເລືອກບັນດາເຊລ (cell) ຂ�້ມູນໃນຕາຕະລາງ Excel ທ່ີຕ້ອງ
 ການຢາກສົມທຽບຄ່າຂອງຂ�້ມູນຢູ່ໃນຕາຕະລາງດ້ວຍສີທ່ີແຕກຕ່າງ
 ກັນ.

2) ເລືອກ Conditional Formatting ຢູ່ແຖບຄ�າສັ່ງ Toolbar, 
 ເລືອກ New Rule ສ�າລັບການສ້າງເງືອ່ນໄຂເພ່ືອສົມທຽບຄ່າຂອງ
 ຂ�້ມນູດ້ວຍສ ີ(ໝາຍເຫດ: ຖ້າເລືອກ Clear Rule ແມ່ນສ�າລັບການ
 ລຶບເງືອ່ນໄຂທ່ີສ້າງໄວແ້ລ້ວ ແລະ ຖ້າເລືອກ Manage Rule ແມ່ນ
 ປັບປ່ຽນ ຫືຼ ດັດແກ້ເງືອ່ນໄຂທ່ີສ້າງໄວແ້ລ້ວ).

3) ຈະປະກົດມີ New Formatting Rule ຂ້ຶນມາ
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4) ຢູ່ໃນ Format Style ໃຫ້ເລືອກ 3-Color Scale ແລ້ວກົດ Ok:

5) ຈະປະກົດຄືກັນກັບຮູບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

B. ກຳນສົມທຽບຄ່ຳຂອງຂ�້ມູນແບບ
ມີ Bar chart ໃນຕຳຕະລຳງ

ແຂວງ ຈ�ຳນວນໂຄງກຳນ

ແຂວງ 1 24
ແຂວງ 2 59
ແຂວງ 3 133
ແຂວງ 4 25
ແຂວງ 5 241
ແຂວງ 6 34
ແຂວງ 7 56
ແຂວງ 8 78
ແຂວງ 9 23
ແຂວງ 10 34
ແຂວງ 11 46
ແຂວງ 12 77
ແຂວງ 13 90
ແຂວງ 14 122
ແຂວງ 15 23
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວທີິເຮັດ: 

1) ເຮັດຄນືຂ້ັນຕອນ 1), 2) ແລະ 3) ຂອງການສມົທຽບຄ່າຂອງຂ�ມ້ນູດ້ວຍ
 ສີ ທ່ີລະບຸໄວຂ້້າງເທິງ

2) ຢູ່ໃນ Format Style ໃຫ້ເລືອກ Data bar Scale ແລ້ວກົດ 
 Ok:

3) ຈະປະກົດຄືກັນກັບຮູບດັ່ງລຸ່ມນີ້:
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3) ການນາໍສະເໜຂ້ໍີມູນໃນຮູບແບບ ເສ້ັນສະແດງ Bar chart: 

ວທີິເຮັດ:

ໂດຍອີງໃສ່ຂ�ມ້ນູດຽວກນັກບັການນ�າສະເໜຂີ�ມ້ນູ ແບບຕາຕະລາງ ປະສມົ 
ກບັເສັນ້ສະແດງ ໂດຍໃຊ້ Conditional Formatting ແບບມ ີBar 
chart ຂ້າງເທິງ ແມ່ນສາມາດເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

1) ຄລກິ ເລອືກບັນດາເຊລ (cell) ຂ�ມ້ນູໃນຕາຕະລາງ Excel ທ່ີຕອ້ງການ
 ຢາກສ້າງເປັນ Bar chart, ເລືອກ Insert ຢູ່ແຖບຄ�າສັ່ງ Tool
 bar ແລວ້ເລອືກເອາົຮບູແບບ Bar chart ຫືຼ ກດົໃສສ່ນັຍາລກັ, ຈາກນັນ້ 
 ຈະປະກດົມ ີBar chart ອອກມາໃຫ້ເລອືກຫຼາຍແບບ, ເພ່ືອຍົກເປັນ
 ຕົວຢ່າງ ແມ່ນຈະເລືອກເອົາແບບທ�າອິດ (ຕາມຮູບ):

2) ປັບແຕ່ງ Bar chart ຕາມທ່ີຕ້ອງການ ໂດຍໃຊ້ Mouse ກົດໄປທ່ີ 
 Bar chart ໜຶງ່ຄັງ້ ແລະ ກດົ ເຄື່ອງໝາຍບວກສຂີຽວຂ້າງໆ Bar   
 chart ແລ້ວຈະມ ີChart Element ປະກດົອອກມາ, ຊ່ຶງສາມາດ
 ປັບແຕ່ງ Bar chart ໄດ້ໂດຍການເລືອກອົງປະກອບຂອງ Bar 
 chart ຕາມທ່ີຕ້ອງການ ຄື: Axes = ຂ�້ມູນຕາມແນວຕັ້ງ ແລະ 
 ແນວນອນຂອງ Bar chart; Axis Title = ຊ່ືຂອງຂ�້ມູນຕາມ

 ແນວຕັ້ງ ແລະ ແນວນອນຂອງ Bar chart; Chart Title = 
 ຫົວຂ�້ ຂອງ Bar chart; Data Labels = ຂ�້ມູນທ່ີສະແດງໃນ 
 Bar chart ແຕ່ລະແທ່ງ; Data table = ສະແດງຕາຕະລາງໄວໃ້ນ 
 Bar chart; Gridlines = ເສັ້ນຂີດຕາມລວງນອນຢູ່ໃນ Bar 
 chart; Legend = ສັນຍາລັກທ່ີສະແດງໃນ Bar chart; 
 Trendline = ເສັນ້ແນວໂນມ້ຂອງຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າມາສາ້ງເປັນ Bar chart

ແຂວງ 1 ແຂວງ 2 ແຂວງ 3 ແຂວງ 4 ແຂວງ 5 ແຂວງ 6 ແຂວງ 7 ແຂວງ 8 ແຂວງ 9 ແຂວງ 10ແຂວງ 11ແຂວງ 12 ແຂວງ 13ແຂວງ 14 ແຂວງ 15
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 ເໝາະສົມໃນການສົມທຽບການແຈກຢາຍ ຄວາມຖ່ີຂອງຂ�້ມູນ 
 ລະຫວາ່ງ ກຸ່ມ ເຊ່ັນ: ຈ�ານວນໂຄງການ ຫືຼ ເນື້ອທ່ີ ແບ່ງຕາມແຂວງ.
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

4) ການນາໍສະເໜຂ້ໍີມູນໃນຮູບແບບເສ້ັນສະແດງ Pie chart: 

 ເໝາະສົມ ສ�າລັບ ກ�ລະນຕີ້ອງການນ�າສະເໜ ີຂ�້ມູນເປັນສັດສ່ວນ 
 ລະຫວາ່ງ ກຸ່ມ ແຕ່ບ�່ຄວນມີຈ�ານວນກຸ່ມຫຼາຍກວາ່ 6 ກຸ່ມ.

ວທີິເຮັດ:

1) ຄລິກ ເລືອກບັນດາເຊລ (cell) ຂ�້ມູນໃນຕາຕະລາງ Excel ທ່ີຕ້ອງ
 ການຢາກສ້າງເປັນ pie chart, ເລືອກ Insert ຢູ່ແຖບຄ�າສັ່ງ 
 Toolbar ແລ້ວເລືອກເອົາຮູບແບບ pie chart ຫືຼ ກົດໃສ່ສັນຍາ

 ລກັ, ຈາກນັນ້ ຈະປະກດົມ ີpie chart ອອກມາໃຫ້ເລືອກຫຼາຍແບບ, 
 ເພ່ືອຍົກເປັນຕົວຢ່າງ ແມ່ນຈະເລືອກເອົາແບບທ�າອິດ (ຕາມຮູບ):

2) ປັບແຕ່ງ pie chart ຕາມທ່ີຕ້ອງການ ໂດຍໃຊ້ Mouse ກົດໄປທ່ີ 
 pie chart ໜຶງ່ຄັ້ງ ແລະ ກົດ ເຄື່ອງໝາຍບວກສີຂຽວຂ້າງໆ pie 
 chart ແລ້ວຈະມ ີChart Element ປະກດົອອກມາ, ຊ່ຶງສາມາດ
 ປັບແຕ່ງ pie chart ໄດ້ໂດຍການເລືອກອົງປະກອບຂອງ pie 
 chart ຕາມທ່ີຕ້ອງການ ຄື:

  Chart Title = ຫົວຂ�້ ຂອງ pie chart
  Data Labels = ຂ�້ມູນທ່ີສະແດງໃນ pie chart ແຕ່ລະສ່ວນ
  Legend = ສັນຍາລັກທ່ີສະແດງໃນ pie chart

ນກັລົງທຶນພາຍໃນ

10% 10%

24%

55%

ກະສກິ�າ ປ່າໄມ້ ບ�ແ່ຮ່ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ
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ພາກທີ 4: ການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມີນ

5) ການນາໍສະເໜຂ້ໍີມູນໃນຮູບແບບເສ້ັນສະແດງແບບ ເສ້ັນ (Line): 

 ໃຊ້ໃນກ�ລະນຕີອ້ງການສະແດງຂ�້ມນູເປັນແນວໂນມ້ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ
 ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ວທີິເຮັດ:
1) ຄລິກ ເລືອກບັນດາເຊລ (cell) ຂ�້ມູນໃນຕາຕະລາງ Excel ທ່ີ
 ຕ້ອງການຢາກສ້າງເປັນ ເສັ້ນສະແດງແບບເສ້ັນ, ເລືອກ Insert 

 ຢູ່ແຖບຄ�າສັ່ງ Toolbar ແລ້ວເລືອກເອົາຮູບແບບ pie chart ຫືຼ 
 ກົດໃສ່ສັນຍາລັກ        , ແລ້ວກົດ More Line Charts:

2) ຈາກນັນ້ ຈະປະກດົມ ີເສັນ້ສະແດງແບບເສັນ້ຫຼາຍແບບ ອອກມາໃຫ້ເລອືກ,  ເລືອກເອົາ Line ແລ້ວກົດ OK:

ຈ�ານວນໂຄງການທ່ີເຂ້ົາມາລົງທຶນ
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

3) ປັບເສັ້ນສະແດງແບບເສ້ັນ ຕາມທ່ີຕ້ອງການ ໂດຍໃຊ້ Mouse ກົດ 
 ໄປທ່ີເສັນ້ສະແດງແບບເສັນ້ ໜຶງ່ຄັງ້ ແລະ ກດົ ເຄື່ອງໝາຍບວກສຂີຽວ
 ຂ້າງໆ ເສັນ້ສະແດງແບບເສັນ້ ແລ້ວຈະມ ີChart Element ປະກດົ
 ອອກມາ, ຊ່ຶງສາມາດປັບແຕ່ງ ໄດ້ໂດຍການເລືອກອົງປະກອບຂອງ 
 ເສັ້ນສະແດງແບບເສ້ັນ ຕາມທ່ີຕ້ອງການ ຄື:

  Axes = ຂ�້ມູນຕາມແນວຕັ້ງ ແລະ ແນວນອນຂອງ ເສັ້ນສະແດງ
  ແບບເສ້ັນ

  Axis Title = ຊ່ືຂອງຂ�້ມູນ ຕາມແນວຕັ້ງ ແລະ ແນວນອນຂອງ 
  ເສັ້ນສະແດງແບບເສ້ັນ
  Chart Title = ຫົວຂ�້ ຂອງ ເສັ້ນສະແດງແບບເສ້ັນ
  Data Labels = ຂ�້ມູນທ່ີສະແດງໃນ ເສັ້ນສະແດງແບບເສ້ັນ
  Data table = ສະແດງຕາຕະລາງໄວໃ້ນ ເສັນ້ສະແດງແບບເສັນ້
  Gridlines = ເສັນ້ຂີດຕາມລວງນອນຢູ່ໃນ ເສັນ້ສະແດງແບບເສັນ້
  Legend = ສັນຍາລັກທ່ີສະແດງໃນ ເສັ້ນສະແດງແບບເສ້ັນ
  Trendline = ເສ້ັນແນວໂນມ້ຂອງຂ�້ມູນທ່ີນ�າມາສ້າງເປັນ ເສັ້ນ
  ສະແດງແບບເສ້ັນ

4.3 ສຳທິດກຳນສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຈຳກກຳນປະເມີນ QI, 
ກຳນຕຄີວຳມໝຳຍ ແລະ ກຳນນ�ຳໃຊ້ຜົນເຂ້ົຳໃນກຳນຕດິຕຳມ
ກວດກຳ ແລະ ວຳງແຜນ ຂອງຂະແໜງກຳນ
ໃນພາກນີ້ ຈະນ�າເອົາຕາຕະລາງຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມີນ QI ຢູ່ 09 
ແຂວງ ມາສາທິດໃນການສງັລວມຂ�ມ້ນູ ເພ່ືອນ�າໃຊ້ເປັນລາຍງານ ລວມທັງ 
ການຕຄີວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນວາ່ ຜົນໄດ້ຮັບນັນ້ ມນັສາມາດ 
ນ�າໄປໃຊ້ ໃນວຽກງານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການວາງແຜນ ຂອງແຕລ່ະ 
ຂະແໜງການຄືແນວໃດ. ຄູ່ມືນີ້ ບ�່ສາມາດນ�າສະເໜ ີ ແລະ ອະທິບາຍ 
ການສງັລວມຂ�້ມນູ ກຽ່ວກບັ ຜົນຂອງການປະເມນີ QI ໄດ້ທັງໝດົ ແຕຈ່ະ 
ຍົກໃຫ້ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ວທີິການສັງລວມ ແລ້ວຜູ້ໃຊ້ສາມາດ 
ສຶກສາລົງເລິກດ້ວຍໂຕເອງໄດ້.

4.3.1 ຄະແນນຄນຸນະພຳບ ລະດັບທີ 1 (ຄະແນນແຕ່ 0 - 100)

ໂຈດທີ 1: 

ຄະແນນສະເລ່ຍ, ຕ�າ່ສດຸ ແລະ ສງູສດຸ ກ່ຽວກບັ ຄນຸນະພາບການລງົທຶນຢູ່ 
9 ແຂວງ ແມ່ນເທ່ົາໃດ?

ວທີິເຮັດ: 

1) ນ�າໃຊ້ຕາຕະລາງຂ�້ມູນຜົນການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
 ທັງໝດົ 279 ໂຄງການທ່ີໄດ້ປະເມີນຢູ່ 09 ແຂວງຜ່ານມາ;

2) ຄລິກ ເລືອກຂອບເຂດຂ�້ມູນໃນຕາຕະລາງຂ�້ມູນຕາມທ່ີຕ້ອງການ, 
 ຈາກນັນ້ຄລິກ ເລືອກ Insert ແລະ PivotTable ຕາມລ�າດັບ:
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ພາກທີ 4: ການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມີນ

3) ຈະໄດ້ບ່ອນສະແດງຄ�າສັງ່ການເຮັດວຽກສ�າລບັເລືອກຂອບເຂດຂ�້ມນູ
 ທ່ີຈະໃຊ້ໃນການສ້າງ PivotTable, ຈາກນັນ້ ຄລິກ Ok:

4) ຈະໄດ້ຂອບເຂດຂ�້ມູນສ�າລັບການສ້າງ PivotTable ມາເຮັດວຽກ
 ລ�າດັບຕ�່ໄປ

5) ຢູ່ຫ້ອງ Choose fields to add to report ເລືອກ “ຄະແນນ
 ລວມ” ເພ່ືອດຶງມາໃສ່ຫ້ອງ Values ແລ້ວ ຄລິກ ລກູສອນຢູ່ຫ້ອງ
 Values ເລືອກ Average, Max ແລະ Min ເພ່ືອເບ່ິງຄະແນນ
 ສະເລ່ຍ, ສຸງສຸດ ແລະ ຕ�່າສຸດຂອງຄະແນນລວມ ຕາມລ�າດັບ ດັ່ງຮູບ
 ລຸ່ມນີ້:
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ຜ່ານການ PivotTable ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄນຸນະພາບການ
ລົງທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 279 ໂຄງການຢູ່ 09 
ແຂວງທ່ີຜ່ານມາ ເຫັນວາ່ ຄະແນນສະເລ່ຍເທ່ົາກັບ 52 ຄະແນນ ຊ່ຶງໃນ
ນັນ້ມໂີຄງການທ່ີມຄີະແນນສງູສດຸ 74 ຄະແນນ ແລະ ຄະແນນຕ�າ່ສດຸ 25 
ຄະແນນ. 

ຖ້າຢາກຮູ້ ຄວາມແຕກຕ່າງ ຄະແນນສະເລ່ຍລະຫວາ່ງ  ຂະແໜງການ, 
ປະເພດການລົງທຶນ, ແຂວງ, ຂ້ັນຂອງການອະນມຸັດໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນ ໃຫ້ເລືອກ ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບປະເພດ
ໂຄງການທ່ີຕ້ອງການ ຢູ່ຫ້ອງ Choose fields to add to report 
ແລ້ວເອົາໄປໃສ່ Row ແລ້ວເລືອກ “ຄະແນນລວມ” ແລ້ວດຶງລາກລົງມາ 
ໃສ່ຫ້ອງ Values (ກ�ານດົເປັນ “Average”).

ຈາກຜົນສະແດງ ເຮົາອາດຕັງ້ຄ�າຖາມຂ້ຶນວາ່ ເປັນຫຍັງໂຄງການໃນຂະແໜງ 
ບ�ແ່ຮ່ ຈຶງ່ໄດຄ້ະແນນສງູກວາ່ ໂຄງການປະເພດອື່ນ ແລະ ເປັນຫຍັງ ໂຄງການ 
ປູກໄມ ້ຈຶງ່ໄດ້ຄະແນນຕ�າ່ກວາ່ໝູ ່ຫືຼ ອາດຈະຖາມວາ່ ເຮົາຈະປັບປຸງໂຄງການ 
ປູກໄມນ້ັນ້ ໃຫ້ມຄີນຸນະພາບສງູຂ້ຶນໄດ້ ຄແືນວໃດ. ຄະແນນໃນລະດບັທີ 1 
ນີ້ ແມ່ນບ�່ສາມາດບອກພວກເຮົາໄດ້ເທ່ືອ ຊ່ຶງຈະຕ້ອງໄດ້ເບ່ິງຄະແນນໃນ 
ລະດບັທີ 2 ແລະ 3.
 
ໂຈດທີ 2: 

 ໂຄງການທ່ີໄດ້ປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ທ່ີມີຄະແນນ ສູງກວາ່  
 70 ຄະແນນ, 50-70 ແລະ ອື່ນໆ ມີຈກັໂຄງການ?

ວທີິເຮັດ:

 1) ປະຕບັິດຕາມຂ້ັນຕອນ 1 ຫາ 4 ຄກືນັກບັວທີິເຮັດ ໂຈດ 1 ຂ້າງເທິງ
 2) ຫ້ອງ Choose fields to add to report ເລືອກ “ຄະແນນ 
  ລວມ ຈດັເປັນກຸມ່” ແລ້ວດງຶລາກລງົມາໃສ່ຫ້ອງ Rows ແລ້ວເລອືກ 
  “ລະຫັດໂຄງການ” ແລວ້ດງຶລາກລງົມາໃສຫ້່ອງ Values (ກ�ານດົ
  ເປັນ “Count”). 
 3) ຖ້າຕ້ອງການ ນ�າສະເໜ ີຜົນເປັນເສັ້ນສະແດງ ແບບເສົາ ແມ່ນ
  ເຮັດດັ່ງນີ້:
  • Select ຕາຕະລາງຂ�້ມູນທ່ີຕ້ອງການສ້າງເປັນເສັ້ນສະແດງ
  • ໄປທ່ີ Insert ຢູ່ Excel Toolbar ແລ້ວເລືອກຮູບແບບ 
   ແລະ ປັບແຕ່ງເສັ້ນສະແດງ ຕາມທ່ີຕ້ອງການ, ເພ່ືອເຮັດເປັນ 
   ຕົວຢ່າງໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເພ່ີມຕື່ມ ແມ່ນຈະນ�າຜົນຈາກການ Pivot
   Table ມາສ້າງເປັນເສັ້ນສະແດງແບບແທ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
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ເສັ້ນສະແດງ 2: ຄະແນນຄນຸນະພາບລວມ ແຍກຕາມ ກຸ່ມຄະແນນລວມດັດຊະນຄີນຸນະພາບການລົງທຶນ

ພວກເຮົາສາມາດ ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ດັງ່ນີ້: ໃນຈ�ານວນ 279 ໂຄງການ 
ທ່ີໄດ້ປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ສະແດງຜົນໃຫ້ເຫັນວາ່ ໂຄງການ 
ສວ່ນໃຫຍ່ (184 ໂຄງການ ຫືຼ 66% ຂອງຈ�ານວນໂຄງການທັງໝດົ) 
ແມນ່ ມຄີນຸນະພາບປານກາງ ຊ່ຶງໄດ້ຄະແນນ ລະຫວາ່ງ 40-60 ຄະແນນ 
ຈາກຄະແນນເຕັມ 100. ບ�່ມີໂຄງການໃດເລີຍ ທ່ີໄດ້ຄະແນນສູງກວາ່ 80 
ຄະແນນ ແຕພັ່ດມໂີຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ ທ່ີໄດຄ້ະແນນ ຂ້ອນຂ້າງຕ�າ່ (<40 
ຄະແນນ). 

ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ ພວກເຮົາບ�່ສາມາດຮູ້ໄດ ້ວາ່ໂຄງການປະເພດໃດທ່ີ ມຄີນຸນະ 
ພາບສູງ ຫືຼ ຕ�່າ ຊ່ຶງຕ້ອງໄດ້ ໄຈແ້ຍກຂ�້ມູນລົງເລິກຕື່ມ ຈຶງ່ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ 
ເຊ່ັນ: ເຮົາອາດ ຕອ້ງການຢາກຮູຄ້ວາມແຕກຕາ່ງ ຫືຼ ສມົທຽບ ຄນຸນະພາບ 

ການລງົທຶນ ລະຫວາ່ງ ໂຄງການໃນຂະແໜງການ, ຮບູແບບການລົງທຶນ, 
ຂະໜາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ ລວມທັງໂຄງການຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ. 

ຈາກ PivotTable ຂ້າງເທິງນັນ້ ໃຫ້ ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 • ຫ້ອງ Choose fields to add to report ເລອືກ “ຂະແໜງ
  ການ” ຫືຼ “ເນື້ອທ່ີ” ຫືຼ “ຮູບແບບການລົງທຶນ” ຫືຼ “ແຂວງ” ແລະ  
  ອຶື່ນໆ ຕາມທ່ີຕ້ອງການ ໃສ່ໃນ ຫ້ອງ Rows

 • ເອົາ “ລະຫັດໂຄງການ” ໃສ່ໄວໃ້ນຫ້ອງ Values (ກ�ານດົເປັນ 
  “Count).

ດດັຊະນຄີະແນນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ (IQI)
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ເຮົາສາມາດອະທິບາຍຜົນໄດ້ຮັບ ໄດ້ດັ່ງນີ້: ໂຄງການ ໃນຂະແໜງບ�່ແຮ່ 
ແມນ່ ມຄີນຸນະພາບໂດຍລວມ ຂ້ອນຂ້າງສງູກວາ່ໂຄງການໃນຂະແໜງການ 

ອື່ນ, ໂຄງການໃນຂະແໜງກະສກິ�າ ມຄີນຸນະພາບສງູກວາ່ ໂຄງການປູກໄມ.້

ເສັ້ນສະແດງ 3: ຄະແນນຄນຸນະພາບລວມ ແຍກຕາມ ຂະແໜງການ

4.3.2  ຄະແນນຄນຸນະພຳບ ລະດັບທີ 2 (ຄະແນນແຕ່ 0 - 25)

 ຄະແນນ ລະດັບທີ 2 ແມ່ນ ລະດັບລະອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ.

ໂຈດທີ 3: 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ຂອງ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຈ�ານວນ 
279 ໂຄງການ ໃນດ້ານ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ, 
ຜົນກະທົບດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ມີຄນຸນະພາບ 
ລະດັບໃດ?

ວທີິເຮັດ:

 1) ປະຕບັິດຕາມຂ້ັນຕອນ 1 ຫາ 4 ຄກືນັກບັວທີິເຮັດ ໂຈດ 1 ຂ້າງເທິງ;

 2) ຫ້ອງ Choose fields to add to report ເລືອກ 
  “ຄະແນນລວມຄວາມສອດຄ່ອງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ” ແລ້ວດງຶ
  ລາກລົງມາໃສ່ຫ້ອງ Values (ກ�ານດົເປັນ “Average”):
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3) ເພ່ືອເບ່ິງຄາ່ສະເລຍ່ຂອງຄະແນນລວມຂອງ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັອື່ນໆ 
ແມ່ນບ�່ສາມາດເອົາ ຊຸດຂ�້ມູນຄະແນນລວມຂອງອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັອື່ນ
ໃສ່ລຽງລົງໃນຫ້ອງ Values ໄດ້ພ້ອມກັນ, ຈຶງ່ຕ້ອງໄດ້ Copy ຜົນຈາກ 
ການສາ້ງ PivotTable ສ�າລບັ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັຄວາມ ສອດຄ່ອງ 
ດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ໄປໃສ່ Cell ອື່ນໆ ເພ່ືອສ້າງເປັນບ່ອນສະແດງຜົນ 

ຈາກການສາ້ງ PivotTable ໃໝ.່ ຈາກນັນ້, ຫ້ອງ Choose fields 
to add to report ເລອືກ ຄະແນນລວມຜົນກະທົບ ດ້ານເສດຖະກດິ”, 
“ຄະແນນລວມຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ” ແລະ “ຄະແນນ ລວມຜົນກະທົບ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ” ແລ້ວດງຶລາກລງົມາໃສຫ້່ອງ Values ຕາມລ�າດັບ 
(ກ�ານດົເປັນ “Average”).

4) ສາ້ງເປັນຕາຕະລາງຂ�ມ້ນູໃໝ ່ໂດຍອງີໃສຜົ່ນຈາກການ PivotTable 
ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຕົວຊ້ີວັດ, ຈາກນັ້ນ ແມ່ນສະແດງຜົນເປັນເສັ້ນ 
ສະແດງຕາມທ່ີຕອ້ງການ. ຖ້າຕອ້ງການ ນ�າສະເໜ ີຜົນເປັນເສັນ້ສະແດງ 
ແບບເສົາລວງນອນ ແມ່ນເຮັດດັ່ງນີ້:

 • Select ຕາຕະລາງຂ�້ມູນທ່ີຕ້ອງການສ້າງເປັນເສັ້ນສະແດງ

 • ໄປທ່ີ Insert ຢູ່ Excel Toolbar ແລ້ວເລືອກຮູບແບບ ແລະ 
  ປັບແຕ່ງເສັນ້ສະແດງ ຕາມທ່ີຕອ້ງການ, ເພ່ືອເຮັດເປັນຕວົຢ່າງໃຫ້
  ເຂ້ົາໃຈເພ່ີມຕື່ມ ແມ່ນຈະນ�າຜົນຈາກການ PivotTable ມາສ້າງ
  ເປັນເສັ້ນສະແດງແບບແທ່ງລວງນອນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
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ເສັ້ນສະແດງ 4: ຄະແນນຄນຸນະພາບ ສະເລ່ຍ ຂອງ 4 ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ

ອຳ່ນຜົນ: ຄະແນນຄນຸນະພາບສະເລ່ຍ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ຄວາມສອດ 
ຄ່ອງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ 
ຄະແນນໃນລະດບັປານກາງ ຄ ື14 ຄະແນນ ຈາກ ຄະແນນເຕມັ 25 ຄະແນນ 
ຊ່ຶງຖືວ່າສູງກວ່າຄະແນນຄນຸນະພາບສະເລ່ຍ ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວັດຜົນ 
ກະທົບດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີມຄີະແນນສະເລ່ຍພຽງແຕ່ 13 
ຄະແນນ ແລະ 11 ຄະແນນຕາມລ�າດັບ. ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ 
ເຫັນວາ່ ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ບັນດາໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ 
ທ່ີໄດ້ປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ແມ່ນສາມາດຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນ
ລະດັບປານກາງທາງດ້ານຂ�້ກ�ານດົລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ປະຕບັິດຂ�ກ້�ານດົ ແລະ ພັນທະຕາ່ງໆດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, ບັນດາໂຄງການ 
ເຫ່ົຼານີ້ ສາມາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ 
ໃນລະດບັປານກາງ, ແຕ່ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ບັນດາ 
ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ຍັງບ�່ສາມາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາດ້ານສງັ 
ຄົມໄດ້ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ. 

ໂຈດທີ 4: 

ຄນຸນະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ ໃນ 4 ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ 
ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ປະເພດຂອງໂຄງການ ຫືຼບ�,່ ເຊ່ັນ: ຂະແໜງ 
ການ, ປະເພດການລົງທຶນ, ຂ້ັນອະນມຸັດ, ແຂວງ ແລະ ອື່ນໆ?.

ວທີິເຮັດ:

1) ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ 1 ຫາ 4 ຄືກັນກັບວທີິເຮັດ ໂຈດ 3 ຂ້າງເທິງ 
 ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະ ຜົນຈາກການສາ້ງ PivotTable ຢູ່ຫ່າງກນັຢ່າງພຽງພ� 
 ເພ່ືອຈົງ່ຊ່ອງຫວາ່ງຂອງຖັນໄວເ້ພ່ີມຂ�ມ້ນູອື່ນ ທ່ີເຮົາຕອ້ງການນ�າມາໃຊ້ 
 PivotTable, ຖ້າບ�ຈ່ົງ່ຊ່ອງຫວາ່ງຂອງຖັນໄວ ້ເຮົາຈະບ�ສ່າມາດເອາົ 
 ຊຸດຂ�້ມູນອື່ນໆມາໃສ່ໃນຫ້ອງ Values ໄດ້:

ຄະແນນສະເລຍ່ ຄະແນນລວມຂອງແຕລ່ະອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ
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ພາກທີ 4: ການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມີນ

2) ຫ້ອງ Choose fields to add to report ເລືອກ “ຂະແໜງ
 ການ” ແລ້ວດຶງລາກລົງມາໃສ່ຫ້ອງ Rows ສ�າລັບບ່ອນສະແດງຜົນ 
 PivotTable ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັແຕ່ລະດ້ານ:

ພ້ືນທ່ີສະແດງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ:

ພ້ືນທ່ີສະແດງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ:
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ພ້ືນທ່ີສະແດງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ:

ພ້ືນທ່ີສະແດງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ:
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ພາກທີ 4: ການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມີນ

3) ສາ້ງເປັນຕາຕະລາງຂ�ມ້ນູໃໝ ່ໂດຍອງີໃສຜົ່ນຈາກການ PivotTable 
 ຂອງແຕລ່ະອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ, ຈາກນັນ້ ສາມາດສະແດງຜົນເປັນຕາ
 ຕະລາງ ຫືຼ ສ້າງເປັນເສັນ້ສະແດງ ແລະ ປັບແຕ່ງ ຕາມຈດຸປະສງົຂອງຜູ້ນ�າ
 ໃຊ້ຂ�້ມູນ. ຖ້າຕ້ອງການນ�າສະເໜ ີຜົນເປັນເສັ້ນສະແດງ ແບບເສົາ 
 ແມ່ນເຮັດດັ່ງນີ້:

 • Select ຕາຕະລາງຂ�້ມູນທ່ີຕ້ອງການສ້າງເປັນເສັ້ນສະແດງ;
 • ໄປທ່ີ Insert ຢູ່ Excel Toolbar ແລ້ວເລືອກຮູບແບບ ແລະ 
  ປັບແຕ່ງເສັນ້ສະແດງ ຕາມທ່ີຕອ້ງການ, ເພ່ືອເຮັດເປັນຕວົຢ່າງໃຫ້
  ເຂ້ົາໃຈເພ່ີມຕື່ມ ແມ່ນຈະນ�າຜົນຈາກການ PivotTable ມາສ້າງ
  ເປັນເສັ້ນສະແດງແບບແທ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເສັ້ນສະແດງ 5: ຄະແນນຄນຸນະພາບ ສະເລ່ຍ ຂອງ 4 ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ ໂດຍແຍກຕາມຂະແໜງການ

ອຳ່ນຜົນ: ເມື່ອລງົເລກິໃນແຕລ່ະຂະແໜງການ ເຫັນວາ່ ຂະແໜງກະສກິ�າ 
ແມ່ນເຮັດໄດ້ຂ້ອນຂ້າງດີທາງດ້ານ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ່ອງລະບຽບກດົໝາຍ (15 ຄະແນນ ແລະ 14 ຄະແນນ ຕາມ 
ລ�າດັບ ຈາກຄະແນນເຕັມ 25 ຄະແນນ); ຂະແໜງປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ 

ແມ່ນຍັງອ່ອນໃນການປະກອບສ່ວນຕ�່ເສດຖະກິດ (11 ຄະແນນ ຈາກ 
ຄະແນນເຕັມ 25 ຄະແນນ). ສ�າລັບ ຂະແໜງບ�່ແຮ່ ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ 
ໃນແຕລ່ະດາ້ນ ແຕຍັ່ງຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສປັ່ບປຸງຕື່ມທາງດາ້ນຜົນກະທົບຕ�່
ສັງຄົມ (ໄດ້ພຽງແຕ່ 10 ຄະແນນ ຈາກຄະແນນເຕັມ 25 ຄະແນນ).
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ໂຈດທີ 5: 

ໂຄງການທ່ີມີຄະແນນສູງ ແມ່ນໂຄງການທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ 
ໂຄງການທ່ີມີຄະແນນຕ�່າ ແມ່ນໂຄງການທ່ີມີຄນຸນະພາບຕ�່າບ�?

ຕອບ: ມັນອາດບ�່ສະເໝໄີປ ເພ່ືອເປັນການສາທິດໃຫ້ເຫັນພາບດັ່ງກ່າວ 
ພວກເຮົາໄດ້ ສຶກສາເບ່ິງ ດ້ວຍຮູບແບບການໃຫ້ຄະແນນ ລະດັບທີ 2 
ໂດຍເລືອກເອົາໂຄງການທ່ີມີຄະແນນ ສູງສຸດ, ປານກາງ ແລະ ຕ�່າສຸດ 

ເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງ.

ວທີິເຮັດ:

1) ເອົາ “ຄະແນນລວມ” ໃສ່ໃນຫ້ອງ Rows ແລ້ວໃຫ້ເລືອກເອາົໂຄງການ
 ທ່ີຕ້ອງການ ເຊ່ັນ: ພວກເຮົາເລືອກ ໂຄງການ 29.04; 44.00; 
 72,58 ແລະ 73.78 ເປັນຕົວຢ່າງ.

2) ເອົາ “ຄະແນນລວມຄວາມສອດຄ່ອງລະບຽບກົດໝາຍ”, “ຄະແນນ
 ລວມຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກດິ”, “ຄະແນນ ລວມຜົນກະທົບດ້ານສງັຄມົ”

  ແລະ “ຄະແນນລວມຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ” ໃສ່ໄວໃ້ນຫ້ອງ 
 Values
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ພາກທີ 4: ການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມີນ

3) ນ�າຂ�ມ້ນູຈາກຜົນຂອງການ PivotTable ມາສາ້ງເປັນຕາຕະລາງໃໝ ່
ເພ່ືອສະແດງຜົນເປັນຕາຕະລາງ ຫືຼ ນ�າໄປສ້າງເປັນເສັ້ນສະແດງ:

4) ນ�າສະເໜີຂ�້ມູນໃນຮູບແບບ ໄຍແມງມູມ ຫືຼ Radar/spider 
chart ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ:
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5) ປັບແຕ່ງ ເສັ້ນສະແດງ ຕາມທ່ີຕ້ອງການ:

ເສັ້ນສະແດງ 6: ຕົວຢ່າງ ສົມທຽບຄະແນນໃນ 4 ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ ສໍາລັບໂຄງການ ທ່ີໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ, ປານກາງ ແລະ ຕໍ່າສຸດ. 

ອຳ່ນຜົນ: ຜົນທ່ີສະແດງຢູ່ເສັນ້ສະແດງຂ້າງເທິງນັນ້ ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວາ່ 
ມນັອາດບ�່ສາມາດເວົາ້ໄດ້ວາ່ ໂຄງການ ທ່ີມຄີະແນນສງູ ແມ່ນການລງົທຶນ 
ທ່ີມີຄນຸນະພາບສູງ ຫືຼ ໂຄງການທ່ີມີຄະແນນຕ�່າ ແມ່ນການລົງທຶນທ່ີມີ 
ຄນຸນະພາບຕ�າ່. ໂຄງການ ຂດຸຄົນ້ຫີນກ�ສ່າ້ງ ໄດ້ຄະແນນລວມ 74 ຄະແນນ 
ຊ່ຶງມຄີະແນນສງູສດຸ ໃນຈ�ານວນ 279 ໂຄງການ ທ່ີໄດປ້ະເມນີຄນຸນະພາບ 
ການລົງທຶນທັງໝດົ. ແຕ່ເຫັນວາ່ຄະແນນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຜົນ
ກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (22 ຄະແນນ) ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ 
ກົດໝາຍ (19 ຄະແນນ) ແລະ ດ້ານສັງຄົມ (18 ຄະແນນ). ກົງກັນຂ້າມ 
ເຫັນວາ່ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ພັດໄດ້ຄະແນນໃນລະດັບກາງ ໃນອົງປະກອບ 
ດາ້ນເສດຖະກດິ (16 ຄະແນນ) ນັນ້ໝາຍວາ່ ໂຄງການນີ້ ບ�ທັ່ນໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ ຊ່ຶງຍັງ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ. 

ອກີຕວົຢ່າງໜຶງ່, ເຖິງວາ່ໂຄງການ ຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່ ໄດຄ້ະແນນ ລວມພຽງແຕ່ 
44 ຄະແນນ ແຕ່ທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ ພັດໄດ້ຄະແນນສູງກວ່າ (19 
ຄະແນນ) ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນກ�່ສ້າງ ທ່ີມີຄະແນນລວມສູງສຸດດັ່ງອະທິ 
ບາຍຢູ່ຂ້າງເທິງນັນ້. ໝາຍຄວາມວາ່ ໂຄງການຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່ດັງ່ກ່າວນັນ້ 
ໄດມ້ກີານປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນໄດເ້ປັນ 
ຢ່າງດີ ແຕ່ວ່າ ລະດັບຄະແນນຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ 
ພັດຕ�່າ; ໂຄງການມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ�່ສິ່ງແວດລ້ອມສູງ ຫືຼ ບ�່ມີມາດ 
ຕະການປ້ອງກນັຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມດເີທ່ົາທ່ີຄວນ ແລະ ມກີານ 
ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງ 
ທ້ອງຖ່ິນຕ�່າ.

ສະນັນ້, ລດັຖະບານ ຈະຕ້ອງໄດເ້ລອືກວາ່ ຈະຖືເອາົອັນໃດເປັນບູລມິະສດິ 
ໃນການພັດທະນາ ເນື່ອງຈາກຜົນໄດ້ຮັບ ຊ້ີບອກວ່າ ການເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ໄດ້ມາອີກສິ່ງໜຶງ່ທ່ີດີ ແຕ່ກ�່ໃຫ້ 
ເກີດຜົນເສຍຕ�່ອີກສິ່ງໜຶງ່. ຫືຼ ບັນດາຂ�້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ 
ເຫັນວາ່ ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວາ້ປຶກສາ 
ຫາລຮ່ືວມກນັ ເພ່ືອຊອກຫາຈດຸສມົດນຸ ລະຫວາ່ງ 4 ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ 
ຂອງການພັດທະນາ ຫືຼ ຈດຸທ່ີເປັນທ່ີຍອມຮັບໄດ້ ຂອງຫຼາຍຝ່າຍເພ່ືອໃຫ້ 
ບັນລເຸປ້ົາໝາຍການລົງທຶນທ່ີມີຄນຸນະພາບເໝາະສົມຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ.

4.3.3  ຄະແນນຄນຸນະພຳບ ລະດັບທີ 3 

ການໃຫ້ຄະແນນໃນລະດັບທີ 2 ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວາ່ ອົງປະກອບ
ໃດທ່ີນກັລົງທຶນຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີແລ້ວ ແລະ ດ້ານໃດທ່ີຍັງເປັນບັນຫາ 
ແຕ່ມັນບ�່ສາມາດບອກໄດ້ວາ່ ຄວນຈະປັບປຸງຫຍັງແດ່. ສະນັນ້, ການໃຫ້ 
ຄະແນນໃນລະດບັທີ 3 ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການປະເມນີສາມາດລງົເລກິ ເຖິງບັນດາ 
ຕວົຊ້ີວດັ ທັງໝດົ 29 ຕວົຊ້ີວດັ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກ ່ການກ�ານດົມາດ 
ຕະການໃນການປັບປຸງ.

ໂຈດທີ 6: 

ແຕລ່ະຕວົຊ້ີວດັ ໃນ 4 ອົງປະກອບ ຂອງໂຄງການໜຶງ່ມຄີະແນນເທ່ົາໃດ? 

ວທີິເຮັດ: 

1) ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ�ມ້ນູຜົນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນທັງໝດົ 
 279 ໂຄງການທ່ີໄດປ້ະເມນີຢູ່, ໃນຖັນ “ຄະແນນລະດບັທີ 1 (0-100)”
 ໃຫ້ເລືອກເອາົສະເພາະ ໂຄງການທ່ີຕ້ອງການ. ຕວົຢ່າງ ໃນນີ້ພວກເຮົາ
 ເລອືກໂຄງການ ຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່ ທ່ີມຄີະແນນລວມສງຸສດຸ “74” ຄະແນນ 
 ແລ້ວກົດ OK:

25

20

ຄວາມສອດຄອ່ງ
ດາ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ

ຜົນກະທົບ
ດາ້ນເສດຖະກດິ

ຜົນກະທົບ
ດາ້ນສງັຄມົ

ຜົນກະທົບ
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ

15

10

5

0

ປູກຢາງພາລາ (29) ຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່ (44) ປູກໄມວ້ກິ (73) ຂດຸຄົນ້ຫີນກ�ສ່າ້ງ (74)
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ພາກທີ 4: ການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການປະເມີນ

2) ແລ້ວຈະສາມາດເບ່ິງຂ�້ມູນແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັຢູ່ຕາຕະລາງ;

3) ຫືຼ ຖ້າຕ້ອງການນ�າສະເໜຂີ�້ມູນເປັນເສັ້ນສະແດງແບບໄຍແມງມຸມ 
 ເພ່ຶືອເຮັດໃຫ້ ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແມ່ນທາສເີລອືກເອົາຫົວຂ�້ຕວົຊ້ີວດັ
 ທັງໝດົ 29 ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ;

4) ໄປທ່ີ  Insert ໃນ tool bar, ເລອືກ Charts, ຈາກນັນ້ໃຫ້ເລອືກຮບູ
 ແບບເສ້ັນສະແດງ Radar:
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

5) ປັບແຕ່ງເສັ້ນສະແດງ ຕາມທ່ີຕ້ອງການ:

ເສັ້ນສະແດງ 7: ຄະແນນຄນຸນະພາບ ລະດັບທີ 3 ໃນ 29 ຕົວຊ້ີວດັ ຂອງ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນກໍ່ສ້າງ ທ່ີມີຄະແນນລວມ 74 ຄະແນນ

ອ່ຳນຜົນ: ຜົນໄດ້ຮັບ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈ ດັ່ງນີ້:

 - ເຖິງວາ່ ອງົປະກອບດາ້ນ ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, 
  ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໄດ້ຄະແນນລວມຂ້ອນ
  ຂ້າງສງູ ແຕເ່ຫັນວາ່ ມບັີນດາຕວົຊ້ີວດັ ຈ�ານວນໜຶງ່ ແມນ່ມຄີະແນນ
  ຕ�່າ ຫືຼ ບ�່ສາມາດຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ ຄວນມີມາດ
  ຕະການໃນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ.

 - ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄະແນນລວມໃນລະດັບກາງ ແຕ່ມີ
  ບາງຕົວຊ້ິວດັ ພັດເຮັດໄດ້ດີ.

ສະນັນ້, ຄະແນນໃນລະດບັທີ 3 ນີ້ ນອກຈາກບ່ົງບອກເຖິງຂົງເຂດ ທ່ີຄວນ 
ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ ຍັງບ່ົງບອກເຖິງຂະແໜງການທ່ີຈະຕ້ອງ 
ໄດແ້ກໄ້ຂບັນຫາ ຫືຼ ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ບັນຫາທ່ີໂຄງການໃດໜຶງ່ຍັງ 
ເຮັດບ�່ທັນໄດ້ດີ.

ຄູມ່ນືີ້ ອະທິບາຍແນວທາງ ແລະ ວທີິການ ຈ�ານວນໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ ໃນການນ�າ 
ສະເໜຂີ�້ມູນ ແລະ ນ�າເອົາຜົນຂອງການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ໄປນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ວາງແຜນຍຸດ 
ທະສາດ ຂອງຂະແໜງການ.  ຊ່ຶງເຊ່ືອແນວ່າ່ຜູ້ທ່ີນ�າໃຊ້ ສາມາດອີງໃສ່ 
ວທີິການ ທ່ີໄດ້ນ�າສະເໜໃີນຄູມ່ນືີ້ ເປັນພ້ືນຖານ ເພ່ືອສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ລົງເລກິ 
ຕື່ມອີກ ຕາມຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ການສ�າຫຼວດ & ອະນມຸດັ
ຂອບເຂດສ�າປະທານ

ການລະເມດີສນັຍາ

ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ

ການເຫັນດ-ີເຫັນພ້ອມຂອງຊາວບ້ານ&ກນົໄກຂ�ຄວາມເປັນທ�າ

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ

ການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້

ຈ�ານວນຄວົເຮືອນທ່ີສນູເສຍດນິ

ການຊົດເຊີຍ

ການຈາ່ຍພາສ-ີອາກອນ

ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ

ຄວາມສ�າຄນັຂອງທ່ີດນິອະນມຸດັ

ການປ່ຽນແປງດາ້ນລາຍໄດ້
ການປ່ຽນແປງການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ

ຜົນກະທົບຕ�ເ່ສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນການນ�າໃຊ້ແຮງງານຕາ່ງປະເທດ
ອາຍ ຸ& ເພດຂອງແຮງງານ
ຄາ່ຈາ້ງແຮງງານ

ການປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານ

ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງແຮງງານ

ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ສ່ຂຸະພາບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ

ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ

ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີ& ການພັດທະນາສງັຄມົ

ປະເພດປ່າໄມທ່ີ້ບຸກເບີກ

ການປະເມນີຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ

ການລາຍງານການຕດິຕາມຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ

ການນ�າໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສານເຄມີ
ມນົລະພິດ

ຜົນກະທົບຕ�ກ່ານລຽ້ງສດັ

0
0.5
1

2

3

4

1.5

2.5

3.5

4.5
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກ�າ-ປ່າໄມ້

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1: ຕວົຊ້ີວດັ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄະແນນ ໃນກຳນ 
ປະເມີນຄຸນນະພຳບໂຄງກຳນເຊ່ົຳ ແລະ ສ�ຳປະທຳນທ່ີດິນລັດ 
ໃນຂະແໜງກະສິກ�ຳ-ປ່ຳໄມ້

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

1. ຄວຳມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝຳຍ 25 7

1.1 ກຳນສ�ຳຫຼວດ ແລະ ກຳນອະນມຸັດທ່ີດິນ 3.57 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ຫຊສ ຫືຼ ຫກປ 
2. ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ຫຊສ & 
ຫກປ

ນກັລົງທຶນ

1.1a ບ�ລິສັດບຸກເບີກທ່ີດິນພາຍຫັຼງເຊັນສັນຍາ
ແລ້ວ, ມີການອະນມຸັດຈາກລັດ ແລະ ການສ�າຫຼວດ
ທ່ີດິນສ�າເລັດແລ້ວ ລວມທັງການສ້າງແຜນທ່ີກ�ານດົ
ຂອບເຂດຕອນດິນແລ້ວ

3.57

1.1b ບ�ລິສັດບຸກເບີກທ່ີດິນພາຍຫັຼງເຊັນສັນຍາ
ແລ້ວ, ມີການອະນມຸັດຈາກລັດ ແລະ ແຕ່ບ�່ໄດ້ເຮັດ
ການສ�າຫຼວດທ່ີດິນເລີຍ

1.79

1.1c ບ�ລິສັດບຸກເບີກທ່ີດິນກ່ອນການເຊັນສັນຍາ, 
ກ່ອນການອະນມຸັດຈາກລັດ ແລະ 
ບ�່ໄດ້ເຮັດການສ�າຫຼວດທ່ີດິນເລີຍ ຫືຼ ບ�່ຮູ້ເລີຍ

0

1.2 ກຳນນ�ຳໃຊ້ທ່ີດິນສ�ຳປະທຳນ 3.57 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ 

1. ສະເລ່ຍ 
ລະຫວາ່ງ ຫຊສ 
& ຫກປ 

2. ພາບຖ່າຍ
ດາວທຽມ/
ຖານຂ�້ມູນ LCI

ຫຊສ & 
ຫກປ

ຖານຂ�້ມູນ
ການຂ້ຶນ
ບັນຊີ1.2a ບ�ລສິດັນ�າໃຊ້ທ່ີດນິສະເພາະເຂດທ່ີລດັກ�ານດົ/

ອະນມຸັດໃຫ້ເທ່ົານັນ້ ຫືຼ ບ�່ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບ 
ການບຸກເບີກທ່ີດນິເກນີຂອບເຂດ ແລະ ບ�ມ່ຫັຼີກຖານ 
ໃນຖານຂ�້ມູນ LCI ກ່ຽວກັບການບຸກເບີກທ່ີດິນ 
ອອກນອກຂອບເຂດສ�າປະທານ

3.57

1.2b ບ�ລສິດັບຸກເບີກທ່ີດນິເກນີ/ອອກນອກຂອບເຂດ 
ທ່ີລັດກ�ານດົໃຫ້ ແຕ່ເນື່ອທ່ີດິນທ່ີບຸກເບີກເກີນນັນ້ບ�່
ກາຍ 10 ເຮັກຕາ

1.79

1.2c ບ�ລສິດັບຸກເບີກທ່ີດນິເກນີ/ອອກນອກຂອບເຂດ 
ທ່ີລັດກ�ານດົໃຫ້ ແລະ ເນື່ອທ່ີດິນທ່ີບ�ລິສັດບຸກເບີກ 
ເກີນນັນ້ຫຼາຍກວາ່ 10 ເຮັກຕາ

0

1.3 ກຳນລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍຳສ�ຳປະທຳນ ຫືຼ 
ກົດໝຳຍອື່ນໆ

3.57 ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ຂ�້ມູນຈາກພາກສ່ວນ
ທ່ີໄດ້ສ�າພາດທັງໝດົ

ທກຸ
ພາກ
ສ່ວນ

1.3a ບ�ລິສັດບ�່ເຄີຍລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍາ
ສ�າປະທານໃດໆເລີຍ

3.57

1.3b ບ�ລິສັດເຄີຍລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍາ
ສ�າປະທານ ແຕ່ບ�່ຮ້າຍແຮງ

1.79

1.3c ບ�ລິສັດເຄີຍລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍາ
ສ�າປະທານຢ່າງຮ້າຍແຮງ

0

1.4 ກຳນປຶກສຳຫຳລືກັບບ້ຳນ 3.57
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

1.4.1 ຮູບແບບກຳນປຶກສຳຫຳລື ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

1.4.1a ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບໂຄງການ
ສ�າປະທານຢ່າງດ ີແລະ ຊາວບ້ານມໂີອກາດໃນການ
ເຈລະຈາກ່ຽວກບັຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລສິດັຢ່າງໜອ້ຍ 
4 ຢ່າງເຊ່ັນ: ຂະໜາດທ່ີດິນ, ປະເພດທ່ີດິນ, ການ 
ຊົດເຊີຍທ່ີດິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອຶ່ນໆ

1.79

1.4.1b ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ 
ສ�າປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນ
ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 3 
ຢ່າງ

1.43

1.4.1c ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ສ�າປະທານຢ່າງດ ີແລະ ຊາວບ້ານມໂີອກາດໃນການ
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 2 ຢ່າງ

1.07

1.4.1d ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ສ�າປະທານຢ່າງດ ີແລະ ຊາວບ້ານມໂີອກາດໃນການ
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 1 ຢ່າງ

0.71

1.4.1e ຊາວບ້ານໄດຮັ້ບແຈງ້ກຽ່ວກບັໂຄງການ
ສ�າປະທານຢ່າງດ ີແຕ່ ຊາວບ້ານບ�ມ່ໂີອກາດໃນການ
ເຈລະຈາກ່ຽວກບັຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລສິດັແຕຢ່່າງ
ໃດເລີຍ

0.36

1.4.1f ຊາວບ້ານບ�່ໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ສ�າປະທານກ່ອນບ�ລິສັດລົງມືບຸກເບີກພ້ືນທ່ີດິນ 
ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ

0

1.4.2 ລະດັບກຳນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຳວບ້ຳນ ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

1.4.2a ນາຍບ້ານ, ການຈດັຕັ້ງບ້ານ ແລະ ຊາວ
ບ້ານທັງໝດົໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື

1.79

1.4.2b ມີພຽງແຕ່ນາຍບ້ານ, ການຈດັຕັ້ງບ້ານ
ເທ່ົານັນ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມການປືກສາຫາລື

1.19

1.4.2c ມີພຽງແຕ່ນາຍບ້ານເທ່ົານັນ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ
ການປືກສາຫາລື

0.60

1.4.2d ບ�່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານເລີຍ 
ບ�່ຮູ້ເລີຍວາ່ມີການປຶກສາຫາລືກັບບ້ານກ່ອນບ�

0

1.5 ກຳນເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຍິນຍອມ 
ຂອງຊຳວບ້ຳນ & ກົນໄກກຳນແກ້ໄຂຄ�ຳຮ້ອງທກຸ

3.57

1.5.1 ກຳນເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມຂອງ 
ຊຳວບ້ຳນ

ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

1.5.1a ຊາວບ້ານເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມ
ຫືຼສາມາດປະຕິເສດໃນການອະນມຸັດທ່ີດິນຂອງ
ບ້ານໃຫ້ແກ່ບ�ລິສັດ

1.79

1.5.1b ຊາວບ້ານເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມ 
ແຕ່ບ�່ສາມາດປະຕິເສດໃນການອະນມຸັດທ່ີດິນຂອງ
ບ້ານໃຫ້ແກ່ບ�ລິສັດ

0.89
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກ�າ-ປ່າໄມ້

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

1.5.1c ຊາວບ້ານບ�ເ່ຫັນດເີຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມ 
ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�່ໄດ້ຮັບການຂ�ອະນຍຸາດເລີຍ ຫືຼ 
ບ�່ຮູ້ເລີຍ

0

1.5.2 ກົນໄກກຳນແກ້ໄຂຄ�ຳຮ້ອງທກຸ ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

1.5.2a ຊາວບ້ານສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງທກຸ
ສະເໜຕີ�່ກັບບ�ລິສັດຫືຼລັດ ແລະ ບັນຫາທ່ີສະເໜດີັ່ງ 
ກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເປັນຢ່າງດີ ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�່ 
ເຄີຍມີບັນຫາຮ້ອງທກຸໃດໆເລີຍ

1.79

1.5.2b ຊາວບ້ານສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງທກຸ
ສະເໜຕີ�່ກັບບ�ລິສັດຫືຼລັດ ແລະ ບັນຫາທ່ີສະເໜດີັ່ງ 
ກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແຕ່ບ�່ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ

1.19

1.5.2c ຊາວບ້ານສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງທກຸ
ສະເໜຕີ�່ກັບບ�ລິສັດຫືຼລັດ ແຕ່ ບັນຫາທ່ີສະເໜດີັ່ງ
ກ່າວບ�່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ

0.60

1.5.2d ຊາວບ້ານບ�່ສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງ
ທກຸສະເໜຕີ�່ກັບບ�ລິສັດເລີຍ

0

1.6 ຄວຳມຄືບໜຳ້ໃນກຳນຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງກຳນ

3.57 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ 
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, ພຜທ,
ຫຊສ & ຫກປ 
2. ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ນກັລົງທຶນ

1.6a ໂຄງການມີຄວາມຄືບໜາ້ດີຫຼາຍເຊ່ັນ: 
ປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນການ ມີປະສິດທິພາບ

3.57

1.6b ໂຄງການມີຄວາມຄືບໜາ້ປານກາງ 2.38

1.6c ໂຄງການບ�່ມີຄວາມຄືບໜາ້ເທ່ົາທ່ີຄວນເຊ່ັນ: 
ບ�່ສາມາດບັນລຕຸາມແຜນການ ບ�່ມີປະສິດທິພາບ

1.19

1.6d ໂຄງການບ�່ມີຄວາມຄືບໜາ້ເລີຍເຊ່ັນ: 
ປະລະ, ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ ຫືຼ ບ�່ຄືບໜາ້ເລີຍ

0

1.7 ກຳນລຳຍງຳນຄວຳມຄືບໜຳ້ຂອງໂຄງກຳນ ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ 
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ພຜທ, ຫຊສ & 
ຫກປ  
2. ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ຫຜທ, 
ຫຊສ & 
ຫກປ

ນກັລົງທຶນ

1.7a ບ�ລິສັດລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງ
ໂຄງການຢ່າງເປັນປະຈ�າເຊ່ັນ: ໜຶງ່ຄັ້ງຕ�່ປີ

3.57

1.7b ບ�ລິສັດລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງ
ໂຄງການ ແຕ່ບ�່ເປັນປະຈ�າເຊ່ັນ: ບ�່ທກຸໆປີ

1.79

1.7c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງ
ໂຄງການເລີຍ

0

2. ຜົນກະທົບດ້ຳນເສດຖະກິດ 25 8

2.1 ທ່ີດິນທ່ີຊຳວບ້ຳນສູນເສຍໃຫ້ແກ່ກຳນ
ສ�ຳປະທຳນ

3.13

2.1.1 ຈ�ຳນວນຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ 1.56 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

2.1.1a ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນບຸກຄົນ 1.56
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.1.1b. ຈ�ານວນຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍດິນບຸກຄົນ 
ທັງໝດົ ໜອ້ຍກວາ່ 50% ຂອງຈ�ານວນຄົວເຮືອນ
ຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

1.04

2.1.1c ຈ�ານວນຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍດິນບຸກຄົນທັງ
ໝດົ ຫຼາຍກວາ່ຫືຼເທ່ົາກັບ 50% ຂອງຈ�ານວນຄົວ 
ເຮືອນຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົແຕ່ບ�່ແມ່ນໝດົ
ທກຸຄົວເຮືອນ

0.52

2.1.1d ທກຸຄົວເຮຶອນຢູ່ພາຍໃນບ້ານສູນເສຍທ່ີດິນ
ໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ

0

2.1.2 ສະເລ່ຍເນື້ອທ່ີດິນທ່ີສູນເສຍຕ�່ຄົວເຮືອນ 1.56 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

2.1.2a ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນບຸກຄົນ 1.56

2.1.2b ຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຂອງຕົນ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍໜອ້ຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ ສົມທຽບກັບທ່ີ
ດິນທ່ີເຂົາເຈົາ້ມີທັງໝດົ

1.04

2.1.2c ຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຂອງຕົນ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍເຄິ່ງໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ ສົມທຽບກັບ
ທ່ີດິນທ່ີເຂົາເຈົາ້ມີທັງໝດົ

0.52

2.1.2d ຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຂອງຕົນ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍທ່ີດິນທ່ີເຂົາເຈົາ້ມີທັງໝດົເລີຍ

0.00

2.2 ກຳນຊົດເຊີຍທ່ີດິນທ່ີສູນເສຍ 3.13 ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ຫຊສ

2.2.1 ຄົວເຮືອນທ່ີໄດ້ຮັບກຳນຊົດເຊີຍ 1.04 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ສະເລ່ຍ 
ລະຫວາ່ງ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ, ຄົວເຮືອນ 
ແລະ ຫຊສ 
2. ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

2.2.1a ທກຸໆຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໄດ້ຮັບການ
ຊົດເຊີຍ ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

1.04

2.2.1b ມີຄົວເຮຶອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຈ�ານວນໜຶງ່
ເທ່ົານັນ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ

0.52

2.2.1c ບ�່ມີຄົວເຮືອນໃດທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໄດ້ຮັບ
ການຊົດເຊີຍເລີຍ

0.00

2.2.2 ຂະບວນກຳນຊົດເຊີຍທ່ີດິນ 1.04 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ສະເລ່ຍ 
ລະຫວາ່ງ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ, ຄົວເຮືອນ 
ແລະ ຫຊສ 
2. ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ຫຊສ

2.2.2a ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນປະຕິບັດຕາມຂະບວນ
ການທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດເຊ່ັນ: 
ປະຕິບັດຕາມດ�າລັດເລກທີ 192 ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນ 
ທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

1.04

2.2.2b ການຊົດເຊີຍເປັນການເຈລະຈາແບບບ�່
ເປັນທາງການລະຫວາ່ງ ລັດ ບ�ລິສັດ ແລະ ບ້ານ

0.69

2.2.2c ການຊົດເຊີຍເປັນການເຈລະຈາແບບບ�່ 
ເປັນທາງການລະຫວາ່ງ ບ�ລິສັດ ແລະ ຄົວເຮືອນ 
ທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໂດຍກົງ

0.35

2.2.2d ຄ່າຊົດເຊີຍ ແມ່ນທາງບ�ລິສັດຫືຼລັດເປັນຜູ້
ສະເໜໃີຫ້ ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໃດໄດ້ 
ຮັບການຊົດເຊີຍ

0.00



39

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກ�າ-ປ່າໄມ້

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.2.3 ກຳນຈຳ່ຍຄ່ຳຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບ

1.04 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ສະເລ່ຍ 
ລະຫວາ່ງ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ, ຄົວເຮືອນ 
ແລະ ຫຊສ 
2. ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ນກັລົງທຶນ

2.2.3a ຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝດົໄດ້ຈາ່ຍໃຫ້ຄົວເຮືອນ 
ທັງໝດົແລ້ວ ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

1.04

2.2.3b ມີພຽງຄ່າຊົດເຊີຍຈ�ານວນໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ທ່ີ 
ໄດ້ຈາ່ຍໃຫ້ຄົວເຮຶອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

0.52

2.2.3c ຄ່າຊົດເຊີຍດັ່ງກ່າວຍັງບ�່ໄດ້ຈາ່ຍໃຫ້ແກ່ຄົວ
ເຮືອນເລີຍ ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໃດໄດ້ 
ຮັບການຊົດເຊີຍ

0.00

2.3 ກຳນຈຳ່ຍພຳສີ, ອຳກອນ ແລະ ພັນທະຕ່ຳງໆ 3.13 ຫກງ, ຫອກ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ພກງ & 
ພອກ

ນກັລົງທຶນ

2.3a ບ�ລິສັດໄດ້ຈາ່ຍຄ່າສ�າປະທານ ພັນທະ ແລະ 
ພາສີອາກອນຕ່າງໆຕາມທ່ີໄດ້ກ�ານດົໄວທັ້ງໝດົ
ຍົກເວັນ້ກ�ລະນທ່ີີຢູ່ໃນໄລຍະຍົກເວັນ້

3.13

2.3b ບ�ລິສັດຈາ່ຍຄ່າສ�າປະທານສ່ວນໃດໜຶງ່ ຫືຼ 
ຈາ່ຍພັນທະ ແລະ ພາສີອາກອນ ແຕ່ຈາ່ຍບ�່ເຕັມ
ອັດຕາທ່ີກ�ານດົໄວ ້ຫືຼ ບ�ລິສັດຈາ່ຍຄ່າສ�າປະທານ, 
ພັນທະ ແລະ ພາສີອາກອນ ແຕ່ຈາ່ຍບ�່ເຕັມອັດຕາ 
ຊ່ຶງບ�່ແມ່ນກ�ລະນຍົີກເວັນ້

1.56

2.3c ບ�ລິສັດຈາ່ຍຄ່າສ�າປະທານ ພັນທະພາສິອາ
ກອນ ສ່ວນໜອ້ຍດຽວເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�່ແມ່ນກ�ລະນີ
ຍົກເວັນ້

0.00

2.4 ກຳນປະກອບສ່ວນໃນກຳນປັບປຸງພ້ືນຖຳນ 
ໂຄງລ່ຳງທ້ອງຖ່ິນ

3.13

2.4.1 ກຳນປະກອບສ່ວນໃນກຳນປັບປຸງພ້ືນຖຳນ 
ໂຄງລ່ຳງ

3.13 ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ນກັລົງທຶນ

2.4.1a ບ�ລິສັດໄດ້ຕອບສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
ທກຸຢ່າງທ່ີບ�ລສິດັໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສນັຍາໃຫ້ແກ່ບ້ານແລວ້ 
(ຮອດມື້ທ່ີມກີານປະເມນີ) ຫືຼ ບ�ລສິດັບ�ໄ່ດໃ້ຫ້ຄ�າໝັນ້
ສັນຍາກ່ຽວກັບພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໃດເລີຍ

1.56 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

2.4.1b ບ�ລິສັດໄດ້ຕອບສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
ສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີບ�ລິສັດໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສັນຍາໃຫ້ແກ່ບ້ານ 
ແລ້ວ (ຮອດມື້ທ່ີມີການປະເມີນ)

1.04

2.4.1c ບ�ລິສັດໄດ້ຕອບສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
ຈ�ານວນໜຶງ່ທ່ີບ�ລິສັດໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສັນຍາໃຫ້ແກ່ບ້ານ
ເທ່ົານັນ້ (ຮອດມື້ທ່ີມີການປະເມີນ)

0.52

2.4.1d ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງ
ລ່າງທ່ີບ�ລິສັດໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສັນຍາໃຫ້ແກ່ບ້ານແຕ່ຢ່າງ
ໃດເລີຍ (ຮອດມື້ທ່ີມີການປະເມີນ)

0.00

2.4.2 ຂະບວນກຳນປະກອບສ່ວນໃນກຳນປັບປຸງ
ພ້ືນຖຳນໂຄງລ່ຳງ

1.56 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ນກັລົງທຶນ
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.4.2a ບ�ລສິດັປຶກສາຫາລືກບັຊາວບ້ານແລະຕອບ
ສະໜອງຕາມສິ່ງທ່ີຊາວບ້ານຕ້ອງການ ຫືຼ ບ�ລິສັດ
ບ�່ໄດ້ໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສັນຍາກ່ຽວກັບພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 
ໃດເລີຍ

1.56

2.4.2b ບ�ລິສັດປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານ ແຕ່ບ�່ໄດ້
ຕອບສະໜອງຕາມສິ່ງທ່ີຊາວບ້ານຕ້ອງການ

0.78

2.4.2c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານເລີຍ 
ບ�ລິສັດສະເໜໃີຫ້ເອງ

0.00

2.5 ຄວຳມສ�ຳຄນັຂອງທ່ີດນິທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກບ່�ລສິດັ 3.13 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ

2.5.1 ປະເພດກຳນນ�ຳໃຊ້ທ່ີດນິກອ່ນກຳນສ�ຳປະທຳນ 1.56 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ແລະ 
ຄົວເຮືອນ

2.5.1a ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປ່າຊຸດໂຊມ ຫືຼ ດິນປອກໂຫ້ຼນ ແລະ 
ມີດິນສ່ວນໜອ້ຍເທ່ົານັນ້ທ່ີມີຄນຸຄ່າສູງ

1.56

2.5.1b ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ 
ຈ�ານວນໜຶງ່ແມ່ນປ່າຊຸດໂຊມ ຫືຼ ດິນປອກໂຫ້ຼນ 
ແລະ ອີກຈ�ານວນໜຶງ່ເປັນດິນທ່ີມີຄນຸຄ່າສູງ

0.78

2.5.1c ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄນຸຄ່າສູງ ສ�າລັບປ່າຊຸດໂຊມ ຫືຼ 
ດິນປອກໂຫ້ຼນແມ່ນກວມເອົາສັດສ່ວນໜອ້ຍ

0.00

2.5.2 ຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ບ�
ລິສັດຕ�່ກັບຊິວດິກຳນເປັນຢູ່ຂອງຊຳວບ້ຳນ

1.56 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ແລະ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

2.5.2a ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານບ�່
ມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ກັບຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ 
ບ້ານເລີຍ

1.56

2.5.2b ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ 
ຈ�ານວນໜຶງ່ມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ກັບຊີວດິການເປັນຢູ່
ຂອງຊາວບ້ານ

0.78

2.5.2c ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ
ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ກັບຊີວດິການເປັນຢູ່
ຂອງຊາວບ້ານ

0.00

2.6 ກຳນປ່ຽນແປງດ້ຳນລຳຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ 3.13 ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄົວເຮືອນ

2.6a ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍ 3.13

2.6b ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານເພ່ີມຂ້ຶນໃນລະດັບໃດ
ໝຶງ່

2.08

2.6c ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານສ�່າເກົ່າ ຫືຼ ເພ່ີມຂ້ຶນ/
ຫຸຼດລົງ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

1.04

2.6d ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານຫຸຼດລົງ 0.00

2.7 ກຳນປ່ຽນແປງທຳງດ້ຳນທ່ີດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍຳກອນທ�ຳມະຊຳດຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ

3.13
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກ�າ-ປ່າໄມ້

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.7.1 ກຳນປ່ຽນແປງທຳງດ້ຳນທ່ີດິນກະສິກ�ຳ 0.63 ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄົວເຮືອນ

2.7.1a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.63

2.7.1b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.31

2.7.1c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.00

2.7.2 ກຳນປ່ຽນແປງດ້ຳນເຄື່ອງປ່ຳຂອງດົງ, 
ສັດປ່ຳ, ສັດນ�ຳ້ ແລະ ພືດນ�ຳ້

0.63 ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄົວເຮືອນ

2.7.2a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.63

2.7.2b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.31

2.7.2c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.00

2.7.3 ກຳນປ່ຽນແປງທຳງດ້ຳນໄມ້ຈຳກທ�ຳມະຊຳດ 
ແລະ ໄມ້ເຮັດຟືນ

0.63 ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄົວເຮືອນ

2.7.3a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.63

2.7.3b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.31

2.7.3c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.00

2.7.4 ກຳນປ່ຽນແປງຂອງນ�ຳ້ສ�ຳລັບກຳນບ�ລິໂພກ 0.63 ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄົວເຮືອນ

2.7.4a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.63

2.7.4b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.31

2.7.4c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.00

2.7.5 ກຳນປ່ຽນແປງຂອງນ�ຳ້ສ�ຳລັບກຳນກະສິກ�ຳ 0.63 ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄົວເຮືອນ

2.7.5a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.63

2.7.5b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.21

2.7.5c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.00

2.8 ກຳນປະກອບສ່ວນເຂ້ົຳໃນກຳນພັດທະນຳເສດ
ຖະກິດຂອງທ້ອງຖ່ິນ

3.13
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.8.1 ຜົນປະໂຫຍດທ່ີໄດ້ຮັບຈຳກກຳນເຮັດສັນຍຳ
ກຳນຜະລິດກະສິກ�ຳ

1.56 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ອ�ານາດການປົກຄອງ
ຂ້ັນບ້ານ ແລະ 
ຄົວເຮືອນ
2. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ນກັລົງທຶນ

2.8.1a ບ�ລິສັດເຮັດສັນຍາການຜະລິດກະສິກ�ານ�າ
ຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານມີຄວາມພ�ໃຈຫຼາຍ

1.56

2.8.1b ບ�ລິສັດເຮັດສັນຍາການຜະລິດກະສິກ�ານ�າ
ຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານມີຄວາມພ�ໃຈໃນລະດັບ 
ໃດໜຶງ່

0.78

2.8.1c ບ�ລິສັດເຮັດສັນຍາການຜະລິດກະສິກ�ານ�າ
ຊາວບ້ານ ແຕ່ ຊາວບ້ານບ�່ມີຄວາມພ�ໃຈເລີຍ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ເຮັດສັນຍາການຜະລິດກະສິກ�າໃດເລີຍ

0.00

2.8.2 ກຳນປະກອບສ່ວນເຂ້ົຳໃນກຳນພັດທະນຳ 
ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ກຳນປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດ 
ຈຳກໂຄງກຳນ

ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ອ�ານາດການປົກຄອງ
ຂ້ັນບ້ານ ແລະ 
ຄົວເຮືອນ
2. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ນກັລງົທຶນ

2.8.2a ບ�ລສິດັນ�າໃຊ້ການຕອບສະໜອງແນວພັນ, 
ຝຸ່ນ, ອປຸະກອນ-ເຄື່ອງມກືະສກິ�າ ແລະ ແຫ່ຼງພະລັງ
ງານໃນການດ�າເນນີໂຄງການຈາກພາຍໃນ ແລະ ບ�
ລິສັດປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກ�າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ

1.56

2.8.2b ບ�ລສິດັນ�າໃຊ້ການຕອບສະໜອງແນວພັນ, 
ຝຸ່ນ, ອປຸະກອນ-ເຄື່ອງມກືະສກິ�າ ແລະ ແຫ່ຼງພະລັງ
ງານໃນການດ�າເນນີໂຄງການຈາກພາຍນອກ ແລະ 
ບ�ລສິດັປຸງແຕງ່ຜົນຜະລດິກະສກິ�າຢູ່ຕາ່ງປະເທດ

0

3. ຜົນກະທົບດ້ຳນສັງຄົມ 25 8

3.1: ກຳນນ�ຳໃຊ້ແຮງງຳນຕ່ຳງປະເທດ (ບ່ອນອີງ 
ທຳງດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍແຮງງຳນປີ 2013)

3.13 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ 
2. ຫຮສສ

ນກັລງົທຶນ ຫຮສສ

3.1a ບ�ລສິດັນ�າໃຊ້ກ�າມະກອນຕາ່ງປະເທດຕ�າ່ ກວາ່ 
15% ຂອງກ�າມະກອນທັງໝດົ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງ 
ປະເທດຕ�າ່ກວາ່ 25% ຂອງຊ່ຽວຊານທັງໝດົ

3.13

3.1b ບ�ລສິດັນ�າໃຊ້ກ�າມະກອນຕາ່ງປະເທດຫຼາຍກວາ່ 
15% ຂອງກ�າມະກອນທັງໝດົ ຫືຼ ຊ່ຽວຊານຕ່າງ 
ປະເທດຫຼາຍກວາ່ 25% ຂອງຊ່ຽວຊານທັງໝດົ

1.57

3.1c ບ�ລສິດັນ�າໃຊ້ກ�າມະກອນຕາ່ງປະເທດຫຼາຍ 
ກວາ່ 15%ຂອງກ�າມະກອນທັງໝດົ ແລະ ຊ່ຽວຊານ 
ຕາ່ງປະເທດຫຼາຍກວາ່ 25% ຂອງຊ່ຽວຊານທັງໝດົ

0

3.2: ອຳຍ ຸແລະ ເພດຂອງກ�ຳມະກອນຮັບຈຳ້ງນ�ຳ 
ບ�ລສິດັ (ບ່ອນອີງທຳງດຳ້ນກດົໝຳຍ: ກດົໝຳຍ 
ແຮງງຳນປ ີ2013)

3.13

3.2.1 ອຳຍຸ ຂອງກ�ຳມະກອນ 1.56 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ
2. ຫຮສສ

ຄົວເຮືອນ ຫຮສສ ນກັລົງທຶນ

3.2.1a ກ�າມະກອນທກຸຄນົຢູ່ໃນເກນອາຍອຸອກແຮງ
ງານຕາມທ່ີໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນລະບຽບກດົໝາຍເຊ່ັນ: 
14-64 ປີ

1.56

3.2.1b ກ�າມະກອນຈ�ານວນໜຶງ່ບ�່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 
ອອກແຮງງານ ຊ່ຶງມີບາງຄົນມີອາຍຸຕ�່າກວາ່ 14 ປີ 
ຫືຼ ສູງກວາ່ 64 ປີ

0.78
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກ�າ-ປ່າໄມ້

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

3.2.1c ກ�າມະກອນຈ�ານວນຫຼາຍບ�່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ
ອອກແຮງງານ ຊ່ຶງມີບາງຄົນມີອາຍຸຕ�່າກວາ່ 14 ປີ 
ແລະ ສູງກວາ່ 64 ປີ

0

3.2.2 ເພດຂອງກ�ຳມະກອນ 1.56 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ຄົວເຮືອນ 
2. ຫຮສສ
3. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ຄົວເຮືອນ ຫຮສສ ນກັລົງທຶນ

3.2.2a ບ�ລິສັດຈາ້ງກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ 
ເພດຍິງຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ

1.56

3.2.2b ບ�ລິສັດຈາ້ງກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ 
ເພດຍິງບ�່ເທ່ົາທຽມກັນ

0.00

3.3: ອັດຕຳຄ່ຳຈຳ້ງ (ບ່ອນອີງທຳງດ້ຳນກົດໝຳຍ: 
ຂ�້ຕົກລົງຂອງ ກຮສສ ເລກທີ 808/ກຮສສ, ວນັທີ 
9 ກຸມພຳ 2015)

3.13

3.3.1 ອັດຕາຄ່າຈາ້ງທ່ົວໄປ 1.56 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ຄົວເຮືອນ 
2. ຫຮສສ
3. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ຄົວເຮືອນ ຫຮສສ ນກັລົງທຶນ

3.3.1a ຄ່າຈາ້ງສງູກວາ່ຄາ່ຈາ້ງພ້ືນຖານທ່ີລັດກ�ານດົ 1.56

3.3.1b ຄ່າຈາ້ງເທ່ົາກບັອດັຕາຄາ່ຈາ້ງພ້ືນຖານທ່ີລັດ
ກ�ານດົໃຫ້

0.78

3.3.1c ຄ່າຈາ້ງຕ�າ່ກບັອັດຕາຄາ່ຈາ້ງພ້ືນຖານທ່ີລດັ
ກ�ານດົໃຫ້

0

3.3.2 ຄວຳມແຕກຕ່ຳງຂອງຄ່ຳຈຳ້ງລະຫວຳ່ງກ�ຳ 
ມະກອນຊຳຍ ແລະ ຍິງ

1.56 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ຄົວເຮືອນ 
2. ຫຮສສ
3. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ຄົວເຮືອນ ຫຮສສ ນກັລົງທຶນ

3.3.2a ກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ 
ໄດຮັ້ບ ຄ່າຈາ້ງເທ່ົາກັນ

1.56

3.3.2b ກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ 
ໄດຮັ້ບ ຄ່າຈາ້ງບ�່ເທ່ົາກັນ

0.00

3.4: ກຳນປະຕິບັດຕ�່ແຮງງຳນ (ບ່ອນອີງທຳງ 
ດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍແຮງງຳນ 2013)

3.13 ລຽງລ�າດບັ
ຄວາມສ�າຄນັ
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ຄວົເຮືອນ, ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ, ຫຮສສ, ຫຊສ, 
ຫກປ, ພຜທ 
2. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ຄວົເຮືອນ, 
ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ, 
ຫຮສສ/
ຫຊສ/
ຫກປ/
ຫຜທ

ນກັລົງທຶນ

3.4a ບ�ລິສັດປະຕິບັດຕ�່ແຮງງານຮັບຈາ້ງດີຫຼາຍ 
ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�່ຕ້ອງການໄປຮັບຈາ້ງນ�າບ�ລິສັດຍ້ອນ
ມີທາງເລືອກດີກ່ອນ ຫືຼ ບ�່ເຄີຍມີການລາຍງານກ່ຽວ
ກັບບັນຫາບ�ລິສັດເອົາລັດເອົາປຽບກ�າມະກອນ

3.13

3.4b ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ປະຕິບັດອັນບ�່ດີ ຫືຼ ຍຸດຕິທ�າ 
ຕ�່ແຮງງານຮັບຈາ້ງ ແຕ່ບ�ລິສັດກ�່ບ�່ໄດ້ປະຕິບັດຕ�່ກັບ
ແຮງງານຮັບຈາ້ງດີປານໃດ

1.56

3.4c ບ�ລິສັດປະຕິບັດຕ�່ແຮງງານຮັບຈາ້ງບ�່ດີເລີຍ 
ຫືຼ ບ�່ມີຄວາມຍຸດຕິທ�າເລີຍ

0

3.5: ແຫ່ຼງທ່ີມຳຂອງແຮງງຳນຮັບຈຳ້ງ 
(ບ່ອນອີງທຳງກົດໝຳຍ: NGPES 2004)

3.13 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ອ�ານາດການ 
ປົກຄອງຂ້ັນບ້ານ 
ແລະ ຄົວເຮືອນ  
2. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ, 

ຄົວເຮືອນ

ນກັລົງທຶນ
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

3.5a ຈ�ານວນການຈາ້ງງານທ່ີບ�ລສິດັຕອບສະໜອງ
ໃຫ້ແກ່ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເທ່ົາກັບຫືຼຫຼາຍກວາ່
ຈ�ານວນຄວົເຮືອນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ(ສນູເສຍທ່ີດນິ) 
ຫືຼ ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັນ້ບ�່ສາມາດຕອບສະ
ໜອງແຮງງານໃຫ້ແກ່ບ�ລິສັດ ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�່ສົນໃຈ
ເຮັດວຽກນ�າບ�ລສິດັຍ້ອນມທີາງເລອືກທ່ີດກີອ່ນ ແລະ 
ການຈາ້ງງານນັນ້ບ�່ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງແຕ່ບ�່ຫຼາຍ 
(ຕ�່າກວາ່ 50%) ໃນຊ່ວງ 5 ປີຜ່ານມາ

3.13

3.5b ຈ�ານວນການຈາ້ງງານທ່ີບ�ລສິດັຕອບສະໜອງ
ໃຫ້ແກ່ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜອ້ຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່
ຂອງຈ�ານວນຄົວເຮືອນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ(ສູນເສຍ
ທ່ີດນິ) ຫືຼ ແລະ ການຈາ້ງງານນັນ້ບ�ຫຸຼ່ດລງົ ຫືຼ 
ຫຸຼດລງົ ແຕ່ບ�່ຫຼາຍ(ຕ�່າກວາ່ 50%) ໃນຊ່ວງ 5 
ປີຜ່ານມາ

1.57

3.5c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງການຈາ້ງງານໃຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລີຍ ຊ່ຶງບ�່ແມ່ນ 
ຍ້ອນຂາດແຮງງານທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ບ�່ແມ່ນຍ້ອນຊາວ 
ບ້ານບ�່ສົນໃຈເຮັດວຽກນ�າບ�ລິສັດ

0

3.6: ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພຳບ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕ�່ກັບສຸຂະພຳບໃນທ້ອງຖ່ິນ 
(ບ່ອນອີງທຳງກົດໝຳຍ: ດ�ຳລັດຂອງນຍ 135, 
ກົດໝຳຍທ່ີດິນ 2003)

3.13

3.6.1: ປະກັນໄພສຸຂະພຳບ / ກຳນປ່ິນປົວ 1.04 ຄົວເຮືອນ ແລະ 
ອ�ານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານ ຫືຼ  
ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ຄົວເຮືອນ ນກັລງົທຶນ

3.6.1a ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ 
ຫືຼ ຈາ່ຍຄ່າປ່ິນປົວສຸຂະພາບໃນກ�ລະນເີຈບັເປັນທ່ີ 
ເກີດຈາກການອອກແຮງງານ ແລະ ບ�ລິສັດຕອບ 
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ຕອບສະໜອງອປຸະກອນກຽ່ວກບັຄວາມປອດ 
ໄພກ່ຽວກັບໜາ້ວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ຍົກເວັນ້ກ�
ລະນບີ�່ມີຊາວບ້ານສົນໃຈເຮັດວຽກນ�າບ�ລິສັດຍ້ອນ
ມີທາງເລືອກທ່ີດີກ່ອນ

1.04

3.6.1b ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ 
ຫືຼ ຈາ່ຍຄ່າປ່ິນປົວສຸຂະພາບໃນກ�ລະນເີຈບັເປັນທ່ີ 
ເກີດຈາກການອອກແຮງງານ ຫືຼ ບ�ລິສັດຕອບສະ
ໜອງການຝຶກອບົຮົມກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຕອບສະໜອງອຸປະກອນກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ
ກຽ່ວກບັໜາ້ວຽກທ່ີມຄີວາມສຽ່ງແຕບ່�ຕ່ອບສະໜອງ 
ທັງສອງຢ່າງ

0.52

3.6.1c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງປະກັນໄພສຸຂະ
ພາບ ຫືຼ ຈາ່ຍຄ່າປ່ິນປົວສຸຂະພາບໃນກ�ລະນເີຈບັ 
ເປັນທ່ີເກີດຈາກການອອກແຮງງານ ແລະ ບ�ລິສັດບ�່
ໄດ້ຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມ 
ປອດໄພ ແລະ ຕອບສະໜອງອຸປະກອນກ່ຽວກັບ 
ຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບໜາ້ວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ 
ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ

0.00
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກ�າ-ປ່າໄມ້

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

3.6.2: ຝຶກອົບຮົມທຳງດ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, 
ສະໜອງອຸປະກອນກ່ຽວກັບຄວຳມປອດໄພສ�ຳລັບ 
ວຽກທ່ີມີຄວຳມສ່ຽງ

1.04 ຄົວເຮືອນ ແລະ 
ອ�ານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານ ຫືຼ  
ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ຄົວເຮືອນ ນກັລງົທຶນ

3.6.2a. ໂຄງການ/ບ�ລິສັດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພສ�າລັບວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ 
ກ�າມະກອນຢ່າງພຽງພ� ຍົກເວັນ້ຊາວບ້ານທ່ີບ�່ໄດ້ 
ເຮັດວຽກກັບໂຄງການ/ບ�ລິສັດ

1.04

3.6.2b. ໂຄງການ/ບ�ລິສັດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານ 
ຄວາມປອດໄພ ຫືຼ ສະໜອງອຸປະກອນກ່ຽວກັບ 
ຄວາມປອດໄພສ�າລັບວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ 
ກ�າມະກອນຢ່າງພຽງພ�

0.52

3.6.2c.ໂຄງການ/ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມທາງ 
ດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະໜອງອປຸະກອນກຽ່ວ
ກັບຄວາມປອດໄພສ�າລັບວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ 
ແກ່ກ�າມະກອນຢ່າງພຽງພ�

0.00

3.6.3: ຜົນກະທົບຕ�່ກັບສຸຂະພຳບທ້ອງຖ່ິນ 1.04 ຄົວເຮືອນ ແລະ 
ອ�ານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານ ຫືຼ  
ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

3.6.3a ສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານຄືເກົ່າ ຫືຼ ດີຂ້ຶນ 
ເນື່ອງຈາກການສ�າປະທານ ຫືຼ ຊຸດໂຊມລົງກວາ່ເກົ່າ 
ແຕ່ບ�່ແມ່ນຍ້ອນການສ�າປະທານ

1.04

3.6.3b ສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານຊຸດໂຊມລົງກວາ່
ເກົ່າໜອ້ຍໜຶງ່ເນື່ອງຈາກການສ�າປະທານ

0.52

3.6.3c ສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານຊຸດໂຊມລົງກວາ່
ເກົ່າຫຼາຍເນື່ອງຈາກການສ�າປະທານ

0.00

3.7: ຜົນກະທົບຕ�່ກັບຄວຳມໝັນ້ຄົງທຳງດ້ຳນ 
ສະບຽງອຳຫຳນ (ບ່ອນອີງທຳງດ້ຳນກົດໝຳຍ: 
NGPES 2004)

3.13 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

3.7a ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານດຂ້ຶີນ 3.13

3.7b ຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ສ�່າເກົ່າ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່/ຫຼາຍ ແຕ່ ບ�່ກ່ຽວກັບ 
ການສ�າປະທານ

1.56

3.7c ຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ຫຸຼດລົງ

0.00

3.8 ກຳນຖ່ຳຍທອດທັກສະ, ເທັກໂນໂລຍີ ແລະ 
ກຳນພັດທະນຳສັງຄົມ

3.13

3.8.1 ກຳນຖ່ຳຍທອດທັກສະ 1.04 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ຄວົເຮືອນ ຫືຼ 
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ  
2. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ຄົວເຮືອນ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ນກັລົງທຶນ
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

3.8.1a ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວມີປະ 
ໂຫຍດຕ�່ກັບການດ�າລົງຊິວດິຂອງຊາວບ້ານຫຼາຍ 
ນອກຈາກການຈາ້ງງານນ�າບ�ລິສັດແລ້ວ

1.04

3.8.1b ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວມີປະ 
ໂຫຍດຕ�່ກັບການດ�າລົງຊິວດິຂອງຊາວບ້ານລະດັບ
ໃດໜຶງ່ນອກຈາກການຈາ້ງງານນ�າບ�ລິສັດແລ້ວ

0.52

3.8.1c ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວບ�່ມີປະ
ໂຫຍດຕ�່ກັບການດ�າລົງຊິວດິຂອງຊາວບ້ານເລີຍ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃດເລີຍ

0

3.8.2 ກຳນຖ່ຳຍທອດເທັກໂນໂລຍີ 1.04 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ຄວົເຮືອນ ຫືຼ 
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ  
2. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ຄົວເຮືອນ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

3.8.2a ບ�ລິສັດໄດ້ແນະນ�າເທັກໂນໂລຍີອັນໃໝໃ່ຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານໄດ້ນ�າໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ
ດັ່ງກ່າວທັງໝດົເຂ້ົາໃນການດ�າລົງຊີວດິຢ່າງມີປະ 
ໂຫຍດນອກຈາກການຈາ້ງງານກັບບ�ລິສັດແລ້ວ

1.04

3.8.2b ບ�ລິສັດໄດ້ແນະນ�າເທັກໂນໂລຍີອັນໃໝໃ່ຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານໄດ້ນ�າໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ
ດັ່ງກ່າວສ່ວນໃດໜື່ງເຂ້ົາໃນການດ�າລົງຊີວດິຢ່າງມີ
ປະໂຫຍດນອກຈາກການຈາ້ງງານກັບບ�ລິສັດແລ້ວ

0.52

3.8.2c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ແນະນ�າເທັກໂນໂລຍີໃດໆໃຫ້ 
ແກ່ຊາວບ້ານເລີຍ ຫືຼ ໄດ້ແນະນ�າແຕ່ຊາວບ້ານບ�່ໄດ້
ນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການດ�າລົງຊີວດິເລີຍນອກຈາກການ 
ຈາ້ງງານກັບບ�ລິສັດ

0.00

3.8.3 ກຳນພັດທະນຳຊຸມຊົນ 1.04 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ
1. ຄວົເຮືອນ ຫືຼ 
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ  
2. ບ�ລສິດັ/ນກັລງົທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ນກັລົງທຶນ

3.8.3a ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງໂຄງການພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ ຊ່ຶງແມ່ນຊາວບ້ານເປັນຜູ້ສະເໜເີອົາ

1.04

3.8.3b ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງໂຄງການພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ ແຕ່ບ�່ແມ່ນສິ່ງທ່ີຊາວບ້ານຕ້ອງການ

0.52

3.8.3c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງໂຄງການພັດ 
ທະນາຊຸມຊົນໃດໆໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເລີຍ

0.00

4. ຜົນກະທົບດ້ຳນສິ່ງແວດລ້ອມ 25 6

4.1 ກຳນບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່ຳໄມ້ຂອງລັດ (ບ່ອນອີງ 
ດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍປ່ຳໄມ້ 2007)

4.17 ຫກປ, ຫຊສ, ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ ຫືຼ ຖານຂ�້ມູນ 
LCI ໂດຍທຽບໃສ່ 
ຂ�້ມູນ 3 ປະເພດ 
ປ່າໄມ້ຂອງລັດ

ຫກປ, 
ຫຊສ, 
ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຖານ
ຂ�້ມູນ

ການຂ້ຶນ
ບັນຊີ4.1a ປ່າໄມ້ທ່ີບ�ລິສັດບຸກເບີກບ�່ກວມເອົາປ່າສະ 

ຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດຂອງລັດ
4.17

4.1b ປ່າໄມ້ທ່ີບ�ລິສັດບຸກເບີກບ�່ກວມເອົາປ່າສະ 
ຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ຫືຼ ປ່າຜະລິດຂອງລັດ

0

4.2: ກຳນປະເມນີຜົນກະທົບທຳງດ້ຳນສິງ່ແວດລ້ອມ 
(ດ�ຳລັດນຍ 135, 112, ກົດໝຳຍປ່ຳໄມ້ 2007, 
ກົດໝຳຍສົ່ງເສີມກຳນລົງທຶນ 2009)

4.17 ຫຊສ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຫຊສ ນກັລົງທຶນ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກ�າ-ປ່າໄມ້

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

4.2a ການປະເມີນ ESIA ຫືຼ IEE ສ�າເລັດກ່ອນ 
ການບຸກເບີກທ່ີດິນຂອງໂຄງການ

4.17

4.2b ການປະເມີນ ESIA ຫືຼ IEE ສ�າເລັດພາຍ 
ຫັຼງການບຸກເບີກທ່ີດິນຂອງໂຄງການແລ້ວ

2.08

4.2c ບ�່ໄດ້ເຮັດ ESIA ຫືຼ IEE ເລີຍ 0

4.3: ກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ລຳຍງຳນບັນຫຳຜົນກະ
ທົບດ້ຳນສິ່ງແວດລ້ອມ (ບ່ອນອີງທຳງດ້ຳນ 
ກົດໝຳຍ: ດ�ຳລັດນຍ 112)

4.17 ຫຊສ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຫຊສ ນກັລົງທຶນ

4.3a ບ�ລິສັດໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມຜົນ
ກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເປັນປະຈ�າຕາມທ່ີລະບຽບ 
ການກ�ານດົ ລວມທັງການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ (EMP)

4.17

4.3b ບ�ລິສັດໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມຜົນ
ກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ບ�່ເປັນປົກກະຕິຕາມລະ 
ບຽບການກ�ານດົໄວ ້ຫືຼ ບ�ລິສັດສົ່ງບົດລາຍງານ 
ແຕ່ບ�່ມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EMP) ຫືຼ 
ມແີຜນຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແຕບ່�ມ່ກີານລາຍງານ 
ບັນຫາການຕິດຕາມຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ

2.08

4.3c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມ 
ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເລີຍ

0

4.4 ກຳນນ�ຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສຳນເຄມີ (ບ່ອນ 
ອີງດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍກະສິກ�ຳ 1998)

4.17

4.4.1 ກຳນອະນຍຸຳດກຳນນ�ຳໃຊ້ສຳນເຄມີ 2.08 ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ ຫືຼ 
ຫກປ ແລະ 
ສະເລ່ຍລະຫວາ່ງ 
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, 
ຄົວເຮືອນ, ຫຊສ 
ແລະ ຫກປ

ນກັລງົທຶນ ຫກປ

4.4.1a ທກຸການນ�າໃຊ້ສານເຄມີແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອະນຍຸາດຈາກລັດກ່ອນ ຫືຼ ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ນ�າໃຊ້ສານ 
ເຄມີເຂ້ົາໃນການຜະລິດ

2.08

4.4.1b ສານເຄມີສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີໄດ້ນ�າໃຊ້ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການອະນຍຸາດຈາກລັດກ່ອນເຊ່ັນ: ເຄິ່ງໜຶງ່ຫືຼຫຼາຍ
ກວາ່ຂອງປະເພດສານເຄມີທ່ີໄດ້ນ�າໃຊ້ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການອະນຍຸາດ

1.04

4.4.1c ສານເຄມຈີ�ານວນໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ທ່ີໄດຮັ້ບການ
ອະນຍຸາດຈາກລັດກ່ອນເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ 
ຂອງປະເພດສານເຄມີທ່ີໄດ້ນ�າໃຊ້ທ່ີໄດ້ຮັບການອະ
ນຍຸາດ

0.00

4.4.2 ຜົນກະທົບຈຳກກຳນນ�ຳໃຊ້ສຳນເຄມີ 2.08 ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

4.4.2a ບ�່ມີຜົນກະທົບ ຫືຼ ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ດີຢູ່ບ�ລິເວນພ້ຶນທ່ີການສ�າປະທານຈາກການນ�າໃຊ້
ສານເຄມີຂອງບ�ລິສັດ ຫືຼ ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ນ�າໃຊ້ເຄມີ 
ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ

2.08 ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ ຫືຼ 
ຫກປ ແລະ 
ສະເລ່ຍລະຫວາ່ງ 
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, 
ຄົວເຮືອນ, ຫຊສ 
ແລະ ຫກປ

ຫຊສ, 
ຫກປ
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂກຳນໃຫ້ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕົວຊ້ີວດັ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ

ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມນູຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

4.4.2b ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຢູ່ບ�ລິເວນພ້ຶນທ່ີການ
ສ�າປະທານຈາກການນ�າໃຊ້ສານເຄມີຂອງບ�ລິສັດ

1.04

4.4.2c ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ບ�ລິ 
ເວນພ້ຶນທ່ີການສ�າປະທານຈາກການນ�າໃຊ້ສານ 
ເຄມີທກຸປະເພດຂອງບ�ລິສັດ

0.00

4.5 ມົນລະພິດ ແລະ ກຳນນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນ 
ທ�ຳມະຊຳດ (ບ່ອນອງີທຳງດ້ຳນກດົໝຳຍ: ກດົໝຳຍ 
ວຳ່ດ້ວຍກຳນປົກປັກຮັກສຳສິ່ງແວດລ້ອມ 1999)

4.17

4.5.1 ມົນລະພິດ 4.17 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, 
ຄົວເຮືອນ, ຫຊສ ຫືຼ 
ຫກປ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ຫຊສ, 
ຫກປ

4.5.1a ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ�່ໃຫ້ມີມົນ 
ລະພິດທາງອາກາດ, ນ�າ້, ດິນ ແລະ ສຽງ ແຕ່ບ�່ 
ຮ້າຍແຮງ ຫືຼ ທາງບ�ລິສັດສາມາດຈດັການກັບມົນ 
ລະພິດດັ່ງກ່າວນັນ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

4.17

4.5.1b ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ�່ໃຫ້ມີມົນ 
ລະພິດທາງອາກາດ, ນ�າ້, ດນິ ແລະ ສຽງ ໃນລະດບັ 
ຮ້າຍແຮງພ�ສົມຄວນ ຫືຼ ທາງບ�ລິສັດບ�່ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການຈດັການກັບມົນລະພິດດັ່ງກ່າວນັນ້ແຕ່ຢ່າງໃດ

2.08

4.5.1c ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ�່ໃຫ້ມີມົນ 
ລະພິດທາງອາກາດ, ນ�າ້, ດນິ ແລະ ສຽງ ໃນລະດບັ 
ປານກາງຕ�່ກະສິກ�າ, ສຸຂະພາບ ແລະ ນ�າ້ດື່ມພຽງ 
ເລັກໜອ້ຍ ຫືຼ ບ�່ແກ້ໄຂບັນຫາເຫ່ົຼານີ້ຢ່າງພຽງພ�

0.00

4.6. ຜົນກະທົບຕ�່ກັບກຳນລ້ຽງສັດ 4.17 ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, 
ຄົວເຮືອນ, ຫຊສ ຫືຼ 
ຫກປ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ຫຊສ, 
ຫກປ

4.6a ຈ�ານວນສັດລ້ຽງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຍັງສ�່າເກົ່າ ຫືຼ 
ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່/ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບການສ�າປະທານ

4.17

4.6b ຈ�ານວນສດັລຽ້ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຫຸຼດລງົໜອ້ຍໜຶງ່
ອັນເນື່ອງມາຈາກການສ�າປະທານ

2.08

4.6c ຈ�ານວນສັດລ້ຽງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຫຸຼດລົງຫຼາຍອັນ 
ເນື່ອງມາຈາກການສ�າປະທານ

0
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 2: ຕວົຊ້ີວດັ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄະແນນໃນກຳນ 
ປະເມີນຄນຸນະພຳບໂຄງກຳນເຊ່ົຳ ແລະ ສ�ຳປະທຳນທ່ີດິນລັດ ໃນ 
ຂະແໜງບ�່ແຮ່

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

1. ຄວຳມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝຳຍ 7

1.1 ກຳນສ�ຳຫຼວດ ແລະ ກຳນອະນມຸັດທ່ີດິນ 2.08 ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ 
1. ຫພບ ຫືຼ 
ຫຊສ ຫືຼ 
ພຜທ 
2. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຫພບ/
ຫຊສ/
ພຜທ

ນກັລົງທຶນ

1.1a ບ�ລສິດັບຸກເບີກທ່ີດນິພາຍຫັຼງເຊັນສນັຍາແລວ້, 
ມີການອະນມຸັດຈາກລັດ ແລະ ການສ�າຫຼວດທ່ີດິນ 
ສ�າເລັດແລ້ວ ລວມທັງການສ້າງແຜນທ່ີກ�ານດົຂອບ
ເຂດຕອນດິນແລ້ວ

3.57

1.1b ບ�ລສິດັບຸກເບີກທ່ີດນິພາຍຫັຼງເຊັນສນັຍາແລວ້, 
ມີການອະນມຸັດຈາກລັດ ແລະ ແຕ່ບ�່ໄດ້ເຮັດການສ�າ
ຫຼວດທ່ີດິນເລີຍ

1.79

1.1c ບ�ລິສັດບຸກເບີກທ່ີດິນກ່ອນການເຊັນສັນຍາ, 
ກ່ອນການອະນມຸັດຈາກລັດ ແລະ ບ�່ໄດ້ເຮັດການ 
ສ�າຫຼວດທ່ີດິນເລີຍ ຫືຼ ບ�່ຮູ້ເລີຍ

0

1.2 ກຳນນ�ຳໃຊ້ທ່ີດິນສ�ຳປະທຳນ ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ 
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ພພບ & ຫຊສ
2. ພາບຖ່າຍ 
ດາວທຽມ /
ຖານຂ�້ມູນ LCI

ພພບ/
ຫຊສ

ພາບຖ່າຍ
ດາວທຽມ/
ຖານຂ�້ມູນ 

LCI

1.2a ບ�ລສິດັນ�າໃຊ້ທ່ີດນິສະເພາະເຂດທ່ີລັດກ�ານດົ/
ອະນມຸັດໃຫ້ເທ່ົານັນ້ ຫືຼ ບ�່ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການບຸກເບີກທ່ີດິນເກີນຂອບເຂດ ແລະ ບ�່ມີຫັຼກ 
ຖານໃນຖານຂ�້ມູນ LCI ກ່ຽວກັບການບຸກເບີກທ່ີ 
ດິນອອກນອກຂອບເຂດສ�າປະທານ

3.57

1.2b ບ�ລິສັດບຸກເບີກທ່ີດິນເກີນ/ອອກນອກຂອບ 
ເຂດທ່ີລັດກ�ານດົໃຫ້ ແຕ່ເນື່ອທ່ີດິນທ່ີບຸກເບີກເກີນ 
ນັນ້ບ�່ກາຍ 10 ເຮັກຕາ

1.79

1.2c ບ�ລິສັດບຸກເບີກທ່ີດິນເກີນ/ອອກນອກຂອບ 
ເຂດທ່ີລັດກ�ານດົໃຫ້ ແລະ ເນື່ອທ່ີດິນທ່ີບ�ລິສັດບຸກ 
ເບີກເກີນນັນ້ຫຼາຍກວາ່ 10 ເຮັກຕາ

0

1.3 ກຳນລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍຳສ�ຳປະທຳນ ຫືຼ 
ກົດໝຳຍອື່ນໆ

ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ຂ�້ມູນຈາກພາກສ່ວນ
ທ່ີໄດ້ສ�າພາດທັງໝດົ

ທກຸພາກ
ສ່ວນ

1.3a ບ�ລິສັດບ�່ເຄີຍລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍາ
ສ�າປະທານໃດໆເລີຍ

3.57

1.3b ບ�ລິສັດເຄີຍລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍາ
ສ�າປະທານ ແຕ່ບ�່ຮ້າຍແຮງ

1.79

1.3c ບ�ລິສັດເຄີຍລະເມີດເນື້ອໃນສັນຍາ
ສ�າປະທານຢ່າງຮ້າຍແຮງ

0

1.4 ກຳນປຶກສຳຫຳລືກັບບ້ຳນ
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

1.4.1 ຮູບແບບກຳນປຶກສຳຫຳລື ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

1.4.1a ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າ
ປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການ 
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດຢ່າງ 
ໜອ້ຍ 4 ຢ່າງເຊ່ັນ: ຂະໜາດທ່ີດິນ, ປະເພດທ່ີດິນ 
ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

1.79

1.4.1b ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າ
ປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການ 
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 3 ຢ່າງ

1.43

1.4.1c ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າ
ປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການ 
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 2 ຢ່າງ

1.07

1.4.1d ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າ
ປະທານຢ່າງດີ ແລະ ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການ 
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດ 1 ຢ່າງ

0.71

1.4.1e ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສ�າ
ປະທານຢ່າງດີ ແຕ່ ຊາວບ້ານບ�່ມີໂອກາດໃນການ 
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນ�າບ�ລິສັດແຕ່ຢ່າງ 
ໃດເລີຍ

0.36

1.4.1f ຊາວບ້ານບ�່ໄດ້ຮັບແຈງ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ 
ສ�າປະທານກ່ອນບ�ລິສັດລົງມືບຸກເບີກພ້ຶນທ່ີດິນ 
ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ

0

1.4.2 ລະດັບກຳນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຳວບ້ຳນ ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

1.4.2a ນາຍບ້ານ, ການຈດັຕັ້ງບ້ານ ແລະ 
ຊາວບ້ານທັງໝດົໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື

1.79

1.4.2b ມີພຽງແຕ່ນາຍບ້ານ, ການຈດັຕັ້ງບ້ານ
ເທ່ົານັນ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມການປືກສາຫາລື

1.19

1.4.2c ມີພຽງແຕ່ນາຍບ້ານເທ່ົານັນ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ
ການປືກສາຫາລື

0.6

1.4.2d ບ�່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານເລີຍ 
ບ�່ຮູ້ເລີຍວາ່ມີການປຶກສາຫາລືກັບບ້ານກ່ອນບ�

0

1.5 ກຳນເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຍິນຍອມ 
ຂອງຊຳວບ້ຳນ & ກົນໄກກຳນແກ້ໄຂຄ�ຳຮ້ອງທກຸ

1.5.1 ກຳນເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມ 
ຂອງຊຳວບ້ຳນ

ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

1.5.1a ຊາວບ້ານເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມ 
ຫືຼ ສາມາດປະຕິເສດໃນການອະນມຸັດທ່ີດິນຂອງ 
ບ້ານໃຫ້ແກ່ບ�ລິສັດ

1.79

1.5.1b ຊາວບ້ານເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມ 
ແຕ່ບ�່ສາມາດປະຕິເສດໃນການອະນມຸັດທ່ີດິນ 
ຂອງບ້ານໃຫ້ແກ່ບ�ລິສັດ

0.89
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

1.5.1c ຊາວບ້ານບ�ເ່ຫັນດເີຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມ 
ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�່ໄດ້ຮັບການຂ�ອະນຍຸາດເລີຍ ຫືຼ 
ບ�່ຮູ້ເລີຍ

0

1.5.2 ກົນໄກກຳນແກ້ໄຂຄ�ຳຮ້ອງທກຸ ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

1.5.2a ຊາວບ້ານສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງທກຸ
ສະເໜຕີ�ກ່ບັບ�ລສິດັຫືຼລດັ ແລະ ບັນຫາທ່ີສະເໜດີັງ່
ກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເປັນຢ່າງດີ ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�່ 
ເຄີຍມີບັນຫາຮ້ອງທກຸໃດໆເລີຍ

1.79

1.5.2b ຊາວບ້ານສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງທກຸ
ສະເໜຕີ�ກ່ບັບ�ລສິດັຫືຼລດັ ແລະ ບັນຫາທ່ີສະເໜດີັງ່
ກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແຕ່ບ�່ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ

1.19

1.5.2c ຊາວບ້ານສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງທກຸ
ສະເໜຕີ�ກ່ບັບ�ລສິດັ ຫືຼ ລດັ ແຕ ່ບັນຫາທ່ີສະເໜດີັງ່
ກ່າວບ�່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ

0.6

1.5.2d ຊາວບ້ານບ�່ສາມາດນ�າເອົາບັນຫາຄ�າຮ້ອງ
ທກຸສະເໜຕີ�່ກັບບ�ລິສັດເລີຍ

0

1.6 ຄວຳມຄບືໜຳ້ໃນກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງກຳນ ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ 
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, ພຜທ 
& ຫພບ 
2. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ພຜທ, 
ຫພບ

ນກັລົງທຶນ

1.6a ໂຄງການມີຄວາມຄືບໜາ້ດີຫຼາຍເຊ່ັນ: 
ປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນການ ມີປະສິດທິພາບ

3.57

1.6b ໂຄງການມີຄວາມຄືບໜາ້ປານກາງ 2.38

1.6c ໂຄງການບ�່ມີຄວາມຄືບໜາ້ເທ່ົາທ່ີຄວນເຊ່ັນ: 
ບ�່ສາມາດບັນລຕຸາມແຜນການ ບ�່ມີປະສິດທິພາບ

1.19

1.6d ໂຄງການບ�່ມີຄວາມຄືບໜາ້ເລີຍເຊ່ັນ: 
ປະລະ, ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ຫຶຼບ�່ຄືບໜາ້ເລີຍ

0

1.7 ກຳນລຳຍງຳນຄວຳມຄືບໜຳ້ຂອງໂຄງກຳນ ລຽງລ�າດັບ
ຄວາມສ�າຄັນ 
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ພຜທ & ຫພບ  
2. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ພຜທ, 
ຫພບ

ນກັລົງທຶນ

1.7a ບ�ລິສັດລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງ 
ໂຄງການຢ່າງເປັນປະຈ�າເຊ່ັນ: ໜຶງ່ຄັ້ງຕ�່ປີ

3.57

1.7b ບ�ລິສັດລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງ 
ໂຄງການ ແຕ່ບ�່ເປັນປະຈ�າເຊ່ັນ: ບ�່ທກຸໆປີ

1.79

1.7c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງ 
ໂຄງການເລີຍ

0

2. ຜົນກະທົບດ້ຳນເສດຖະກິດ 7

2.1 ທ່ີດນິທ່ີຊຳວບ້ຳນສນູເສຍໃຫ້ແກກ່ຳນສ�ຳປະທຳນ

2.1.1 ຈ�ຳນວນຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

2.1.1a ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນບຸກຄົນ 1.79

2.1.1b. ຈ�ານວນຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍດິນບຸກຄົນທັງ 
ໝດົ ໜອ້ຍກວາ່ 50% ຂອງຈ�ານວນຄົວເຮືອນຢູ່ 
ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

1.19
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.1.1c ຈ�ານວນຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍດິນບຸກຄົນທັງ
ໝດົ ຫຼາຍກວາ່ຫືຼເທ່ົາກັບ 50% ຂອງຈ�ານວນຄົວ 
ເຮືອນຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ ແຕ່ບ�່ແມ່ນໝດົ 
ທກຸຄົວເຮືອນ

0.6

 2.1.1d ທກຸຄົວເຮຶອນຢູ່ພາຍໃນບ້ານສູນເສຍທ່ີດິນ
ໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ

0

2.1.2 ສະເລ່ຍເນື້ອທ່ີດິນທ່ີສູນເສຍຕ�່ຄົວເຮືອນ ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

2.1.2a ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນບຸກຄົນ 1.79

2.1.2b ຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຂອງຕົນ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍໜອ້ຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ ສົມທຽບກັບ 
ທ່ີດິນທ່ີເຂົາເຈົາ້ມີທັງໝດົ

1.19

2.1.2c ຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຂອງຕົນ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍເຄິ່ງໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ ສົມທຽບກັບ
ທ່ີດິນທ່ີເຂົາເຈົາ້ມີທັງໝດົ

0.6

2.1.2d ຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຂອງຕົນ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍທ່ີດິນທ່ີເຂົາເຈົາ້ມີທັງໝດົເລີຍ

0

2.2 ກຳນຊົດເຊີຍທ່ີດິນທ່ີສູນເສຍ ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ອ.ນ.ຄບ້ານ, ຄວົເຮືອນ 
ແລະ ຫຊສ, ພຜທ, 
ຫພບ
2. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ຫຊສ, 
ພຜທ, 
ຫພບ, 

ນກັລົງທຶນ

2.2.1 ຄົວເຮືອນທ່ີໄດ້ຮັບກຳນຊົດເຊີຍ

2.2.1a ທກຸໆຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໄດ້ຮັບການ
ຊົດເຊີຍ ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

1.19

2.2.1b ມີຄົວເຮຶອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນຈ�ານວນໜຶງ່ 
ເທ່ົານັນ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ

0.6

2.2.1c ບ�່ມີຄົວເຮືອນໃດທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໄດ້ຮັບ 
ການຊົດເຊີຍເລີຍ

0

2.2.2 ຂະບວນກຳນຊົດເຊີຍທ່ີດິນ

2.2.2a ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນປະຕິບັດຕາມຂະບວນ
ການທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດເຊ່ັນ: 
ປະຕິບັດຕາມດ�າລັດເລກທີ 192 ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນ 
ທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

1.19 ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ອ.ນ.ຄບ້ານ, ຄວົເຮືອນ 
2. ຫຊສ, ພຜທ, 
ຫພບ, ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ຫຊສ, 
ພຜທ, 
ຫພບ, 

ນກັລົງທຶນ

2.2.2b ການຊົດເຊີຍເປັນການເຈລະຈາແບບບ�່ 
ເປັນທາງການລະຫວາ່ງ ລັດ ບ�ລິສັດ ແລະ ບ້ານ

0.79

2.2.2c ການຊົດເຊີຍເປັນການເຈລະຈາແບບບ�່ 
ເປັນທາງການລະຫວາ່ງ ບ�ລິສັດ ແລະ ຄົວເຮືອນ 
ທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໂດຍກົງ

0.4

2.2.2d ຄ່າຊົດເຊີຍ ແມ່ນທາງບ�ລິສັດຫືຼລັດເປັນຜູ້
ສະເໜໃີຫ້ ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໃດໄດ້ 
ຮັບການຊົດເຊີຍ

0
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.2.3 ກຳນຈຳ່ຍຄ່ຳຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບ

1.19 ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 
1. ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, 
ຄວົເຮືອນ 
2. ຫຊສ, ພຜທ, 
ຫພບ, ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ນກັລົງທຶນ

2.2.3a ຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝດົໄດ້ຈາ່ຍໃຫ້ຄົວເຮືອນ 
ທັງໝດົແລ້ວ ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

1.19

2.2.3b ມີພຽງຄ່າຊົດເຊີຍຈ�ານວນໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ທ່ີ 
ໄດ້ຈາ່ຍໃຫ້ຄົວເຮຶອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

0.6

2.2.3c ຄ່າຊົດເຊີຍດັ່ງກ່າວຍັງບ�່ໄດ້ຈາ່ຍໃຫ້ແກ່ຄົວ
ເຮືອນເລີຍ ຫືຼ ບ�່ມີຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໃດໄດ້ 
ຮັບການຊົດເຊີຍ

0

2.3 ກຳນຈຳ່ຍພຳສີ, ອຳກອນ ແລະ ພັນທະຕ່ຳງໆ ຫກງ, ຫອກ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຫກງ & 
ຫອກ

ນກັລົງທຶນ

2.3a ບ�ລິສັດໄດ້ຈາ່ຍຄ່າສ�າປະທານ ພັນທະ ແລະ 
ພາສີອາກອນຕ່າງໆຕາມທ່ີໄດ້ກ�ານດົໄວທັ້ງໝດົ 
ຍົກເວັນ້ກ�ລະນທ່ີີຢູ່ໃນໄລຍະຍົກເວັນ້

3.57

2.3b ບ�ລິສັດຈາ່ຍຄ່າສ�າປະທານສ່ວນໃດໜຶງ່ ຫືຼ 
ຈາ່ຍພັນທະ ແລະ ພາສີອາກອນ ແຕ່ຈາ່ຍບ�່ເຕັມ 
ອັດຕາທ່ີກ�ານດົໄວ ້ຫືຼ ບ�ລິສັດຈາ່ຍຄ່າສ�າປະທານ, 
ພັນທະ ແລະ ພາສີອາກອນ ແຕ່ຈາ່ຍບ�່ເຕັມອັດຕາ 
ຊ່ຶງບ�່ແມ່ນກ�ລະນຍົີກເວັນ້

1.79

2.3c ບ�ລິສັດຈາ່ຍຄ່າສ�າປະທານ ພັນທະພາສິອາ 
ກອນ ສ່ວນໜອ້ຍດຽວເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�່ແມ່ນກ�ລະນ ີ
ຍົກເວັນ້

0

2.4.2 ຂະບວນກຳນປະກອບສ່ວນໃນກຳນປັບປຸງ
ພ້ືນຖຳນໂຄງລ່ຳງ

ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ນກັ
ລົງທຶນ

2.4.2a ບ�ລິສັດປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຕາມສິ່ງທ່ີຊາວບ້ານຕ້ອງການ ຫືຼ ບ�
ລິສັດບ�່ໄດ້ໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສັນຍາກ່ຽວກັບພ້ືນຖານ 
ໂຄງລ່າງໃດເລີຍ

1.79

2.4.2b ບ�ລິສັດປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານ ແຕ່ບ�່ໄດ້
ຕອບສະໜອງຕາມສິ່ງທ່ີຊາວບ້ານຕ້ອງການ

0.89

2.4.2c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານເລີຍ 
ບ�ລິສັດສະເໜໃີຫ້ເອງ

0

2.5 ຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງທ່ີດິນທ່ີອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ 
ບ�ລິສັດ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

2.5.2 ຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່
ບ�ລິສັດຕ�່ກັບຊິວດິກຳນເປັນຢູ່ຂອງຊຳວບ້ຳນ

ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ແລະ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

2.5.2a ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານບ�່
ມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ກັບຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ 
ບ້ານເລີຍ

3.57

2.5.2b ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ 
ຈ�ານວນໜຶງ່ມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ກັບຊີວດິການເປັນຢູ່
ຂອງຊາວບ້ານ

1.79
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.5.2c ທ່ີດິນທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການສ�າປະທານ
ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ກັບຊີວດິການເປັນຢູ່
ຂອງຊາວບ້ານ

0

2.6 ກຳນປ່ຽນແປງດ້ຳນລຳຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄວົເຮືອນ

2.6a ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍ 3.57

2.6b ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານເພ່ີມຂ້ຶນໃນລະດັບໃດ
ໝຶງ່

2.38

2.6c ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານສ�່າເກົ່າ ຫືຼ ເພ່ີມຂ້ຶນ/
ຫຸຼດລົງ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

1.19

2.6d ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານຫຸຼດລົງ 0

2.7 ກຳນປ່ຽນແປງທຳງດ້ຳນທ່ີດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍຳກອນທ�ຳມະຊຳດຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ

2.7.1 ກຳນປ່ຽນແປງທຳງດ້ຳນທ່ີດິນກະສິກ�ຳ ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄວົເຮືອນ

2.7.1a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.71

2.7.1b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່50%
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.36

2.7.1c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0

2.7.2 ກຳນປ່ຽນແປງດ້ຳນເຄື່ອງປ່ຳຂອງດົງ, 
ສັດປ່ຳ, ສັດນ�ຳ້ ແລະ ພືດນ�ຳ້

ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄວົເຮືອນ

2.7.2a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.71

2.7.2b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.36

2.7.2c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0

2.7.3 ກຳນປ່ຽນແປງທຳງດ້ຳນໄມ້ຈຳກທ�ຳມະຊຳດ 
ແລະ ໄມ້ເຮັດຟືນ

ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄວົເຮືອນ

2.7.3a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.71

2.7.3b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.36

2.7.3c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0

2.7.4 ກຳນປ່ຽນແປງຂອງນ�ຳ້ສ�ຳລັບກຳນບ�ລິໂພກ ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄວົເຮືອນ

2.7.4a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.71
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

2.7.4b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.36

2.7.4c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0

2.7.5 ກຳນປ່ຽນແປງຂອງນ�ຳ້ສ�ຳລັບກຳນກະສິກ�ຳ ຂ�້ມູນຈາກ ຄົວເຮືອນ ຄວົເຮືອນ

2.7.5a ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜື່ງ/
ຫຼາຍ ແຕ່ບ�່ກ່ຽວກັບການສ�າປະທານ

0.71

2.7.5b ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່ເຊ່ັນ: ໜອ້ຍກວາ່ 50% 
ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0.36

2.7.5c ຫຸຼດລົງຫຼາຍເຊ່ັນ: ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ດິນກະສິກ�າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ

0

3. ຜົນກະທົບດ້ຳນສັງຄົມ 8

3.1: ກຳນນ�ຳໃຊ້ແຮງງຳນຕ່ຳງປະເທດ (ບ່ອນອີງ 
ທຳງດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍແຮງງຳນປີ 2013)

ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 1. ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ 2. ຫຮສສ
3. ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, 
ຄົວເຮືອນ

ນກັ
ລົງທຶນ

ຫຮສສ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ, 

ຄົວເຮືອນ

3.1a ບ�ລິສັດນ�າໃຊ້ກ�າມະກອນຕ່າງປະເທດຕ�່າ 
ກວາ່ 15% ຂອງກ�າມະກອນທັງໝດົ ແລະ ຊ່ຽວຊານ 
ຕາ່ງປະເທດຕ�າ່ກວາ່ 25% ຂອງຊ່ຽວຊານທັງໝດົ

3.13

3.1b ບ�ລສິດັນ�າໃຊ້ກ�າມະກອນຕາ່ງປະເທດຫຼາຍ 
ກວາ່ 15% ຂອງກ�າມະກອນທັງໝດົ ຫືຼ ຊ່ຽວຊານ 
ຕາ່ງປະເທດຫຼາຍກວາ່ 25% ຂອງຊ່ຽວຊານທັງໝດົ

1.56

3.1c ບ�ລິສັດນ�າໃຊ້ກ�າມະກອນຕ່າງປະເທດຫຼາຍ 
ກວາ່ 15% ຂອງກ�າມະກອນທັງໝດົ ແລະ ຊ່ຽວຊານ 
ຕາ່ງປະເທດຫຼາຍກວາ່ 25% ຂອງ ຊ່ຽວຊານທັງໝດົ

0

3.2: ອຳຍຸ ແລະ ເພດຂອງກ�ຳມະກອນຮັບຈຳ້ງນ�ຳ 
ບ�ລິສັດ (ບ່ອນອີງທຳງດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍ 
ແຮງງຳນປີ 2013)

3.2.1 ອຳຍຸ ຂອງກ�ຳມະກອນ ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 1. ຄົວເຮືອນ
2. ຫຮສສ 
3. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຄວົເຮືອນ ຫຮສສ ນກັ
ລົງທຶນ

3.2.1a ກ�າມະກອນທກຸຄົນຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກ 
ແຮງງານຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນລະບຽບກົດໝາຍ 
ເຊ່ັນ: 14-64 ປີ

1.56

3.2.1b ກ�າມະກອນຈ�ານວນໜຶງ່ບ�່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 
ອອກແຮງງານ ຊ່ຶງມີບາງຄົນມີອາຍຸຕ�່າກວາ່ 14 ປີ 
ຫືຼ ສູງກວາ່ 64 ປີ

0.78

3.2.1c ກ�າມະກອນຈ�ານວນຫຼາຍບ�່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ
ອອກແຮງງານ ຊ່ຶງມີບາງຄົນມີອາຍຸຕ�່າກວາ່ 14 ປີ 
ແລະ ສູງກວາ່ 64 ປີ

0
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ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

3.2.2 ເພດຂອງກ�ຳມະກອນ ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 1. ຄົວເຮືອນ
2. ຫຮສສ 
3. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຄວົເຮືອນ ຫຮສສ ນກັ
ລົງທຶນ

3.2.2a ບ�ລິສັດຈາ້ງກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ 
ເພດຍິງຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ

1.56

3.2.2b ບ�ລິສັດຈາ້ງກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ 
ເພດຍິງບ�່ເທ່ົາທຽມກັນ

0

3.3: ອັດຕຳຄ່ຳຈຳ້ງ (ບ່ອນອີງທຳງດ້ຳນກົດໝຳຍ: 
ຂ�້ຕົກລົງຂອງ ກຮສສ ເລກທີ 808/ກຮສສ, ວນັທີ 
9 ກຸມພຳ 2015)

3.3.1 ອັດຕຳຄ່ຳຈຳ້ງທ່ົວໄປ ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 1. ຄົວເຮືອນ
2. ຫຮສສ 
3. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຄວົເຮືອນ ຫຮສສ ນກັ
ລົງທຶນ

3.3.1a ຄ່າຈາ້ງສູງກວາ່ຄ່າຈາ້ງພ້ືນຖານທ່ີລັດ 
ກ�ານດົ

1.56

3.3.1b ຄ່າຈາ້ງເທ່ົາກັບອັດຕາຄ່າຈາ້ງພ້ືນຖານທ່ີ 
ລັດກ�ານດົໃຫ້

0.78

3.3.1c ຄ່າຈາ້ງຕ�່າກັບອັດຕາຄ່າຈາ້ງພ້ືນຖານທ່ີ 
ລັດກ�ານດົໃຫ້

0

3.3.2 ຄວຳມແຕກຕ່ຳງຂອງຄ່ຳຈຳ້ງລະຫວຳ່ງ 
ກ�ຳມະກອນຊຳຍ ແລະ ຍິງ

ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 1. ຄົວເຮືອນ
2. ຫຮສສ 
3. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຄວົເຮືອນ ຫຮສສ ນກັ
ລົງທຶນ

3.3.2a ກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ 
ໄດ້ຮັບຄ່າຈາ້ງເທ່ົາກັນ

1.56

3.3.2b ກ�າມະກອນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ 
ໄດ້ຮັບຄ່າຈາ້ງບ�່ເທ່ົາກັນ

0

3.4: ກຳນປະຕິບັດຕ�່ແຮງງຳນ (ບ່ອນອີງທຳງ 
ດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍແຮງງຳນ 2013)

ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 1. ຄົວເຮືອນ
2. ອ.ນ.ຄ ບ້ານ 
3. ຫຮສສ, ຫຊສ,
ພຜທ 
4. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຄວົເຮືອນ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຫຮສສ/
ຫຊສ/
ຫພບ/
ພຜທ

3.4a ບ�ລິສັດປະຕິບັດຕ�່ແຮງງານຮັບຈາ້ງດີຫຼາຍ 
ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�່ຕ້ອງການໄປຮັບຈາ້ງນ�າບ�ລິສັດຍ້ອນ
ມີທາງເລືອກດີກ່ອນ ຫືຼ ບ�່ເຄີຍມີການລາຍງານກ່ຽວ
ກັບບັນຫາບ�ລິສັດເອົາລັດເອົາປຽບກ�າມະກອນ

3.13

3.4b ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ປະຕິບັດອັນບ�່ດີ ຫືຼ ຍຸດຕິທ�າຕ�່ 
ແຮງງານຮັບຈາ້ງ ແຕ່ບ�ລິສັດກ�່ບ�່ໄດ້ປະຕິບັດຕ�່ກັບ 
ແຮງງານຮັບຈາ້ງດີປານໃດ

1.56

3.4c ບ�ລິສັດປະຕິບັດຕ�່ແຮງງານຮັບຈາ້ງບ�່ດີເລີຍ 
ຫືຼ ບ�່ມີຄວາມຍຸດຕະທ�າເລີຍ

0

3.5: ແຫ່ຼງທ່ີມຳຂອງແຮງງຳນຮັບຈຳ້ງ 
(ບ່ອນອີງທຳງກົດໝຳຍ: NGPES 2004)

ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 1. ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ 2. ຄົວເຮືອນ  
3. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ນກັ
ລົງທຶນ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

3.5a ຈ�ານວນການຈາ້ງງານທ່ີບ�ລສິດັຕອບສະໜອງ
ໃຫ້ແກ່ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເທ່ົາກັບຫືຼຫຼາຍກວາ່
ຈ�ານວນຄົວເຮືອນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ສູນເສຍທ່ີ 
ດນິ) ຫືຼ ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັນ້ບ�ສ່າມາດຕອບ
ສະໜອງແຮງງານໃຫ້ແກ່ບ�ລິສັດ ຫືຼ ຊາວບ້ານບ�່
ສົນໃຈເຮັດວຽກນ�າບ�ລິສັດຍ້ອນມີທາງເລືອກທ່ີດີ
ກ່ອນ ແລະ ການຈາ້ງງານນັນ້ບ�່ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ
ແຕ່ບ�່ຫຼາຍ (ຕ�່າກວາ່ 50% ) ໃນຊ່ວງ 5 ປີຜ່ານມາ

3.13

3.5b ຈ�ານວນການຈາ້ງການທ່ີບ�ລສິດັຕອບສະໜອງ
ໃຫ້ແກ່ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜອ້ຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່
ຂອງຈ�ານວນຄວົເຮືອນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ (ສນູເສຍ 
ທ່ີດນິ) ຫືຼ ແລະ ການຈາ້ງງານນັນ້ບ�ຫຸຼ່ດລງົ ຫືຼ 
ຫຸຼດລງົ ແຕ່ບ�່ຫຼາຍ (ຕ�່າກວາ່50%) ໃນຊ່ວງ 5 ປີ 
ຜ່ານມາ

1.56

3.5c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງການຈາ້ງງານໃຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລີຍ ຊ່ຶງບ�່ແມ່ນ 
ຍ້ອນຂາດແຮງງານທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ບ�່ແມ່ນຍ້ອນຊາວ 
ບ້ານບ�່ສົນໃຈເຮັດວຽກນ�າບ�ລິສັດ

0

3.6: ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພຳບ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕ�່ກັບສຸຂະພຳບໃນທ້ອງຖ່ິນ 
(ບ່ອນອີງທຳງກົດໝຳຍ: ດ�ຳລັດຂອງນຍ 135, 
ກົດໝຳຍທ່ີດິນ 2003)

3.6.1: ປະກັນໄພສຸຂະພຳບ / ກຳນປ່ິນປົວ ຄົວເຮືອນ ແລະ 
ອ�ານາດປົກຄອງບ້ານ 
ຫືຼ ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຄວົເຮືອນ ນກັລົງທຶນ

3.6.1a ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ 
ຫືຼ ຈາ່ຍຄ່າປ່ິນປົວສຸຂະພາບໃນກ�ລະນເີຈບັເປັນທ່ີ 
ເກີດຈາກການອອກແຮງງານ ແລະ ບ�ລິສັດຕອບ 
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ຕອບສະໜອງອປຸະກອນກຽ່ວກບັຄວາມປອດ 
ໄພກ່ຽວກັບໜາ້ວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ຍົກເວັນ້ກ�
ລະນບີ�່ມີຊາວບ້ານສົນໃຈເຮັດວຽກນ�າບ�ລິສັດຍ້ອນ
ມີທາງເລືອກທ່ີດີກ່ອນ

1.56

3.6.1b ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ 
ຫືຼ ຈາ່ຍຄ່າປ່ິນປົວສຸຂະພາບໃນກ�ລະນເີຈບັເປັນທ່ີ 
ເກີດຈາກການອອກແຮງງານ ຫືຼ ບ�ລິສັດຕອບ
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ຕອບສະໜອງອປຸະກອນກຽ່ວກບັຄວາມປອດ 
ໄພກ່ຽວກັບໜາ້ວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ແຕ່ບ�່ຕອບ 
ສະໜອງທັງສອງຢ່າງ

0.78

3.6.1c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງປະກັນໄພສຸຂະ
ພາບ ຫືຼ ຈາ່ຍຄາ່ປ່ິນປົວສຂຸະພາບໃນກ�ລະນເີຈບັເປັນ
ທ່ີເກີດຈາກການອອກແຮງງານ ແລະ ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ 
ຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດ 
ໄພ ແລະ ຕອບສະໜອງອຸປະກອນກ່ຽວກັບຄວາມ
ປອດໄພກ່ຽວກັບໜາ້ວຽກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງແຕ່ຢ່າງ 
ໃດເລີຍ

0

3.6.2: ຜົນກະທົບຕ�່ກັບສຸຂະພຳບທ້ອງຖ່ິນ ອ�ານາດປົກຄອງບ້ານ 
ຫືຼ ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ



58

ຄູ່ມືແນະນ�ຳ - ການນ�າໃຊ້ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

3.6.2a ສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານຄືເກົ່າ ຫືຼ 
ດີຂ້ຶນເນື່ອງຈາກການສ�າປະທານ ຫືຼ ຊຸດໂຊມລົງ 
ກວາ່ເກົ່າ ແຕ່ບ�່ແມ່ນຍ້ອນການສ�າປະທານ

1.56

3.6.2b ສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານຊຸດໂຊມລົງກວາ່
ເກົ່າໜອ້ຍໜຶງ່ເນື່ອງຈາກການສ�າປະທານ

0.78

3.6.2c ສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານຊຸດໂຊມລົງກວາ່
ເກົ່າຫຼາຍເນື່ອງຈາກການສ�າປະທານ

0

3.7: ຜົນກະທົບຕ�່ກັບຄວຳມໝັນ້ຄົງທຳງດ້ຳນສະ
ບຽງອຳຫຳນ (ບ່ອນອິງທຳງດ້ຳນກົດໝຳຍ: 
NGPES 2004)

ອ.ນ.ຄ ບ້ານ ຫືຼ 
ຄົວເຮືອນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

3.7a ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານດຂ້ຶີນ 3.13

3.7b ຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານສ�່າ
ເກົ່າ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໜອ້ຍໜຶງ່/ຫຼາຍ ແຕ່ ບ�່ກ່ຽວກັບ 
ການສ�າປະທານ

1.56

3.7c ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຫຸຼດລງົ 0

3.8 ກຳນຖ່ຳຍທອດທັກສະ, ເທັກໂນໂລຢ ີແລະ 
ກຳນພັດທະນຳສັງຄົມ

3.8.1 ກຳນຖ່ຳຍທອດທັກສະ ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 
1. ຄົວເຮືອນ ຫືຼ
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ
2. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຄວົເຮືອນ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ນກັລົງທຶນ

3.8.1a ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວມີປະ 
ໂຫຍດຕ�່ກັບການດ�າລົງຊິວດິຂອງຊາວບ້ານຫຼາຍ 
ນອກຈາກການຈາ້ງງານນ�າບ�ລິສັດແລ້ວ

1.04

3.8.1b ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວມີປະ 
ໂຫຍດຕ�່ກັບການດ�າລົງຊິວດິຂອງຊາວບ້ານລະດັບ
ໃດໜຶງ່ນອກຈາກການຈາ້ງງານນ�າບ�ລິສັດແລ້ວ

0.52

3.8.1c ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວບ�່ມີປະ
ໂຫຍດຕ�່ກັບການດ�າລົງຊິວດິຂອງຊາວບ້ານເລີຍ ຫືຼ 
ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃດເລີຍ

0

3.8.2 ກຳນຖ່ຳຍທອດເທັກໂນໂລຍີ ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 
1. ຄົວເຮືອນ ຫືຼ
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ
2. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຄວົເຮືອນ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

3.8.2a ບ�ລິສັດໄດ້ແນະນ�າເທັກໂນໂລຍີອັນໃໝໃ່ຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານໄດ້ນ�າໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ
ດັ່ງກ່າວທັງໝດົເຂ້ົາໃນການດ�າລົງຊີວດິຢ່າງມີປະ 
ໂຫຍດນອກຈາກການຈາ້ງງານກັບບ�ລິສັດແລ້ວ

1.04

3.8.2b ບ�ລິສັດໄດ້ແນະນ�າເທັກໂນໂລຍີອັນໃໝໃ່ຫ້
ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານໄດ້ນ�າໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ
ດັ່ງກ່າວສ່ວນໃດໜື່ງເຂ້ົາໃນການດ�າລົງຊີວດິຢ່າງມີ
ປະໂຫຍດນອກຈາກການຈາ້ງງານກັບບ�ລິສັດແລ້ວ

0.52

3.8.2c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ແນະນ�າເທັກໂນໂລຍີໃດໆໃຫ້ 
ແກ່ຊາວບ້ານເລີຍ ຫືຼ ໄດ້ແນະນ�າແຕ່ຊາວບ້ານບ�່ໄດ້
ນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການດ�າລົງຊີວດິເລີຍນອກຈາກການ 
ຈາ້ງງານກັບບ�ລິສັດ

0
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນລັດ ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່

ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

3.8.3 ກຳນພັດທະນຳຊຸມຊົນ ລຽງລ�າດັບຄວາມ 
ສ�າຄັນ 
1. ຄົວເຮືອນ ຫືຼ
ອ.ນ.ຄ ບ້ານ
2. ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ນກັລົງທຶນ

3.8.3a ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງໂຄງການພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ ຊ່ຶງແມ່ນຊາວບ້ານເປັນຜູ້ສະເໜເີອົາ

1.04

3.8.3b ບ�ລິສັດຕອບສະໜອງໂຄງການພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ ແຕ່ບ�່ແມ່ນສິ່ງທ່ີຊາວບ້ານຕ້ອງການ

0.52

3.8.3c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ຕອບສະໜອງໂຄງການພັດ
ທະນາຊຸມຊົນໃດໆໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເລີຍ

0

4. ຜົນກະທົບດ້ຳນສິ່ງແວດລ້ອມ 6

4.1 ກຳນບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່ຳໄມ້ຂອງລັດ (ບ່ອນອີງ 
ດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍປ່ຳໄມ້ 2007)

ຫກປ, ຫຊສ, ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ ຫືຼ ຖານຂ�້ມູນ 
LCI ໂດຍທຽບໃສ່ 
ຂ�້ມູນ 3 ປະເພດ 
ປ່າໄມ້ຂອງລັດ

ຫພບ, 
ຫຊສ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ພາບຖ່າຍ
ດາວທຽມ

4.1a ປ່າໄມ້ທ່ີບ�ລິສັດບຸກເບີກບ�່ກວມເອົາປ່າສະ 
ຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດຂອງລັດ

4.17

4.1b ປ່າໄມ້ທ່ີບ�ລິສັດບຸກເບີກບ�່ກວມເອົາປ່າສະ 
ຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ຫືຼ ປ່າຜະລິດຂອງລັດ

0

4.2: ກຳນປະເມນີຜົນກະທົບທຳງດ້ຳນສິງ່ແວດລ້ອມ 
(ດ�ຳລັດນຍ 135, 112, ກົດໝຳຍປ່ຳໄມ້ 2007, 
ກົດໝຳຍສົ່ງເສີມກຳນລົງທຶນ 2009)

ຫຊສ/ຫພບ 
ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຫຊສ/
ຫພບ

ນກັລົງທຶນ

4.2a ການປະເມີນ ESIA ຫືຼ IEE ສ�າເລັດກ່ອນ
ການບຸກເບີກທ່ີດິນຂອງໂຄງການ

4.17

4.2b ການປະເມີນ ESIA ຫືຼ IEE ສ�າເລັດພາຍ
ຫັຼງການບຸກເບີກທ່ີດິນຂອງໂຄງການແລ້ວ

2.08

4.2c ບ�່ໄດ້ເຮັດ ESIA ຫືຼ IEE ເລີຍ 0

4.3: ກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ລຳຍງຳນບັນຫຳຜົນ 
ກະທົບດ້ຳນສິ່ງແວດລ້ອມ (ບ່ອນອີງທຳງ 
ດ້ຳນກົດໝຳຍ: ດ�ຳລັດນຍ 112)

ຫຊສ/ຫພບ 
ຫືຼ 
ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ

ຫຊສ ນກັລົງທຶນ

4.3a ບ�ລິສັດໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມຜົນ
ກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມເປັນປະຈ�າຕາມທ່ີລະບຽບການ
ກ�ານດົ ລວມທັງການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ (EMP)

4.17

4.3b ບ�ລິສັດໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມຜົນ
ກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ບ�່ເປັນປົກກະຕິຕາມລະ 
ບຽບການກ�ານດົໄວ ້ຫືຼ ບ�ລິສັດສົ່ງບົດລາຍງານ 
ແຕ່ບ�່ມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EMP) ຫືຼ 
ມແີຜນຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແຕບ່�ມ່ກີານລາຍງານ
ບັນຫາການຕິດຕາມຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ

2.08

4.3c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມ 
ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເລີຍ

0

4.4 ກຳນນ�ຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສຳນເຄມີ (ບ່ອນ 
ອີງດ້ຳນກົດໝຳຍ: ກົດໝຳຍກະສິກ�ຳ 1998)

ບ�ລິສັດ/ນກັລົງທຶນ ຫືຼ 
ຫກປ ແລະ ສະເລ່ຍ 
ລະຫວາ່ງ ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ, ຄົວເຮືອນ, 
ຫຊສ ແລະ ຫກປ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ຫຊສ, 
ຫພບ, 
ພຜທ
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ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ, ຕົວຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຄະແນນ ຈ�ຳນວນ
ຕວົຊ້ີວດັ

ກຳນຈດັກຳນກັບ
ບັນດຳຂ�້ມູນຈຳກຫຼຳຍ

ແຫ່ຼງບ�່ກົງກັນ

ແຫ່ຼງ
ຂ�້ມູນ
ຕົ້ນຕ�

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

2

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ
ລະດັບທີ 

3

4.4a ການນ�າໃຊ້ສານເຄມີຂອງບ�ລິສັດບ�່ກ�່ໃຫ້ເກີດ
ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຫືຼ ມີຜົນກະທົບດ້ານດີຢູ່ເຂດ
ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ ຫືຼ ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ນ�າໃຊ້ສານເຄມີ 
ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ

4.17

4.4b ການນ�າໃຊ້ສານເຄມີທກຸປະເພດແມ່ນກ�່ໃຫ້ 
ເກີດມີຜົນກະທົບດ້ານລົບ

0

4.5 ມົນລະພິດ ແລະ ກຳນນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນ 
ທ�ຳມະຊຳດ (ບ່ອນອງີທຳງດ້ຳນກດົໝຳຍ: ກດົໝຳຍ 
ວຳ່ດ້ວຍກຳນປົກປັກຮັກສຳສິ່ງແວດລ້ອມ 1999)

4.5.1 ກຳນຈດັກຳນນ�ຳ້ເປ້ຶອນ ຂ�້ມູນຈາກ ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ນກັ
ລົງທຶນ

4.5.1a ບ�ລິສັດບ�າບັດນ�າ້ເປື້ ອນ ແລະ ນ�າໃຊ້ເຂ້ົາ 
ໃນການຜະລິດຄືນ ຫືຼ ບ�່ມີນ�າ້ເປື້ ອນຈາກການ 
ຜະລິດຂອງໂຄງການ

1.39

4.5.1b ບ�ລິສັດບ�າບັດນ�າ້ເປື້ ອນ ແລະ ປ່ອຍລົງສູ່ 
ແມ່ນ�າ້ທ�າມະຊາດ

0.69

4.5.1c ບ�ລິສັດບ�່ໄດ້ບ�າບັດນ�າ້ເປື້ ອນ ແຕ່ປ່ອຍລົງ 
ສູ່ແມ່ນ�າ້ທ�າມະຊາດເລີຍ

0

4.5.2 ກຳນຈດັກຳນສິ່ງເສດເຫືຼອ ຂ�້ມູນຈາກ ບ�ລິສັດ/
ນກັລົງທຶນ

ນກັ
ລົງທຶນ

4.5.2a ບ�ລິສັດນ�າໃຊ້ສິ່ງເສດເຫືຼອຄືນໃໝ ່ຫືຼ 
ນ�າໄປແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນອັນໃໝ ່ຫືຼ ບ�່ມີສິ່ງ 
ເສດເຫືຼອຈາກການຜະລິດຂອງໂຄງການ

1.39

4.5.2b ບ�ລິສັດກ�າຈດັສິ່ງເສດເຫືຼອໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 0.69

4.5.2c ບ�ລິສັດກ�າຈດັສິ່ງເສດເຫືຼອ ແຕ່ບ�່ໄດ້ດີ 0

4.5.3 ມົນລະພິດ ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, 
ຄົວເຮືອນ, ຫຊສ ຫືຼ 
ຫພບ ຫືຼ ພຜທ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ ຫຊສ, 
ຫພບ, 
ພຜທ4.5.1a ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ�່ໃຫ້ມີ 

ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນ�າ້, ດິນ ແລະ ສຽງ ແຕ່ບ�່ 
ຮ້າຍແຮງ ຫືຼ ທາງບ�ລິສັດສາມາດຈດັການກັບ
ມົນລະພິດດັ່ງກ່າວນັນ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

1.39

4.5.1b ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ�່ໃຫ້ມີ
ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນ�າ້, ດິນ ແລະ ສຽງ 
ໃນລະດັບຮ້າຍແຮງພ�ສົມຄວນ ຫືຼ ທາງບ�ລິສັດ
ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈດັການກັບມົນລະພິດດັ່ງກ່າວ
ນັນ້ແຕ່ຢ່າງໃດ

0

4.6. ຜົນກະທົບຕ�່ກັບກຳນລ້ຽງສັດ ອ.ນ.ຄ ບ້ານ, 
ຄົວເຮືອນ ຫືຼ ຫກປ

ອ.ນ.ຄ 
ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

4.6a ຈ�ານວນສັດລ້ຽງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຍັງສ�່າເກົ່າ ຫືຼ 
ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລງົໜອ້ຍໜຶງ່/ຫຼາຍ ແຕບ່�ກ່ຽ່ວຂ້ອງ 
ກບັການສ�າປະທານ

4.17

4.6b ຈ�ານວນສັດລ້ຽງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຫຸຼດລົງໜອ້ຍ 
ໜຶງ່ອັນເນື່ອງມາຈາກການສ�າປະທານ

2.08

4.6c ຈ�ານວນສັດລ້ຽງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຫຸຼດລົງຫຼາຍ 
ອັນເນື່ອງມາຈາກການສ�າປະທານ

0
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