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ອົງການຄອດ (CORD)

ປະຊາຊົນຈະມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໄດ້ເມື່ອທຸກພາກສ່ວນ
ຮ່ວມມື ແລະ ສາມັກຄີກັນ. ຄວາມສຳພັນທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາຜ່ານຜາບັນຫາໄດ້. ການສະແດງອອກທາງຄວາມຄິດເປັນການ
ເລີ່ມຕົ້ນໄປສູ່ເສັ້ນທາງຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ, ເຊິ່ງປ່ຽນຈາກການບໍ່
ໄວ້ວາງໃຈ, ການບໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ການປໍລະປັກ ມາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ 
ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີ.

ອົງການຂອດ ຮັບຮູ້ ແລະ ຖືສະເໝີວ່າ ການຮ່ວມມືປຽບສະ
ເໝືອນເມັດພັນທີ່ດີ. ການຮ່ວມມືເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສ້າງສັນ
ຕິສຸກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ. ແມ່ນຄວາມໄວ້ວາງໃຈໜຶ່ງດຽວທີ່
ຟັງລົງໃນຮາກຖານ ເຊິ່ງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ເຊັນ: 
ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການບໍ່ເຄົາລົບສິດທິ, ການ
ແບ່ງແຍກວັດທະນະທຳ. ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນເມັດພັນ ແລະ ຮາກ 
ຖານແຫ່ງສັນຕິສຸກເຫລົ່ານັ້ນໄປສູສວນພືດພັນອັນເບັງບານ ໃນສາມ
ວິທີ ທີ່ສຳຄັນ.

ພວກເຮົາສົ່ງເສີມ-ສ້າງທັກສະໃໝ່ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບ
ປະຊາຊົນ. ພວກເຮົາເປີດປະຕູເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດເປັນ
ໄປໄດ້ລະຫວ່າງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນໃຫ້
ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຮັບຮູ້ສິດທິຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ອຳນາດທີ່ໄດ້ຮັບ.

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບສວນພືດພັນທ່ີໄດ້ຮັບການດູແລເອົາໃຈໃສ່
ເປັນຢ່າງດີ, ເຮັດໃຫ້ພືດພັນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຢືນໄວໄດ້ບໍ່ວ່າ
ສະພາບອາກາດຈະເກີດຂຶ້ນແບບໃດກໍ່ຕາມ. ສິ່ງນີ້ສ້າງຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນມີອານະຄົດທີ່ດີ, ບ່ອນທີ່ມີປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍ
ປາສະຈາກການຄຸກຄາມຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ການຖືກຈັບແບບຜິດໆ 
ຫລື ຖືກຂົ່ມເຫັງ.

ປ້ືມ/ເອກະສານນ້ິຜະລິດຂ້ຶນມາໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື້ອໃນຕ່າງໆ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການຄອນເນັກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິ່ງ
ທັດສະນະ/ມູມມອງ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຮູບພາບໜ້າປົກ: ນັກຮຽນປະຖົມບ້ານລ້ອງລ້ານ, ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກຳລັງ
ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ມີຄວາມເບີກບານໃນໂມງພັກຜ່ອນ ໃນຫ້ອງຮຽນ. ໂດຍອົງການຂອດ

Funded by the  
European Union



Cord | ຮູບແບບການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫນ້າ 3

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ 
ມີຊື່ວ່າ:ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ
ຄອນເນັກ (CONNECT) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ປີຜ່ານມາ, 
ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2017 ເຖິງເດືອນມີຖຸນາ 2021 ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍອົງການຂອດ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການເຮວວີຕັດ 
(HELVETAS Intercooperation GmbH), ສູນພັດທະນາ
ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (Participatory Development 
Knowledge Agency (PAKA)) ແລະ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການ
ຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, 
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ແມ່ນ
ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃຫ້ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (CSOs) ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນບັນລຸຜົນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງມີປະສິດ 
ທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. 

ໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ລວມມີ 4 ອົງປະກອບ 
ໂດຍແຕ່ລະອົງປະກອບຈະເອ້ືອອໍານວຍຕ່ໍກັນໃນການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດ. ອົງປະກອບທີ່ໜຶ່ງ: ແມ່ນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ໃນດ້ານຕ່າງໆ ຂອງການພັດທະນາ
ອົງກອນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເປັນຕົວແທນ ໃນຂະນະທີ່
ອົງປະກອບທີ່ສອງ: ແມ່ນການສ້າງໂອກາດ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ 
ການສົນທະນາ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃຫ້
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈດ້ານຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດ
ວຽກຢ່າງມີຄວາມໝັ້ນໃຈຮ່ວມກັບສະຖາບັນອື່ນໆ. ອົງປະກອບທີ່
ສາມ ແລະ ສີ່ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານຂອງອົງການປະກອບດັ່ງກ່າວ, 
ໂດຍມີຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປັບປຸງການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໂດຍ
ຜ່ານການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໃດໜຶ່ງ
ຮ່ວມກັນ, ແລະ ຜ່ານການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອ
ຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ອົງປະກອບທີສາມ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຮູບແບບນີ້ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາ
ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມື ໃນເຂດ
ຊຸມຊົນລະຫວ່າງສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາ - ຜູ້
ໄດ້ຮັບທຶນຂະໜາດນ້ອຍ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ (CBOs). ລວມທັງໝົດມີ 7 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ
ທຶນ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການຮ່ວມມືເຫຼົ່ານີ້ 
ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມກັນ ເພື່ອກໍນົດ
ສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການ
ສຶກສາໃນແຕ່ລະບ້ານ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງມີການວາງແຜນ ເພື່ອອອກແບບ
ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຖືກລະບຸຂື້ນ
ມາ. ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທັງໝົດ ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້
ທິດຊີ້ນໍາໂດຍທີມງານຂອງໂຄງການຄອນເນັກ ຕະຫຼອດຂະບວນການ
ດັ່ງກ່າວ.

ບົດຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກກໍລະນີສຶກສາຈໍານວນໜຶ່ງ 
ແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ້າໃນຮູບແບບນີ້ ໂດຍມີການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບທິດ 
ທາງ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງປະສິດທິຜົນ ລະຫວ່າງອົງການ
ຈັດຕັງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໄປສູ່ແກ້ໄຂບັນຫາການພັດທະນາຕ່າງໆ. ອົງການ
ຂອດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງ
ວ່າ ບົດຮຽນ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຈະ
ຖືກໄປນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດ 
ໃນແຂວງອື່ນ, ຂະແໜງການພັດທະນາອື່ນໆ ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ, 
ການວາງແຜນ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນ.

ວິທີການໃນການເກັບກຳກໍລະນີສຶກສາ: ໄດ້ມີການສໍາ
ພາດຫຼາຍຄັ້ງຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ແລກ 
ປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນຫຼາຍໂອກາດ ຊຶ່ງຖືກຈັດຂື້ນໃນ
ຕອນທ້າຍກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ. ຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນ ແມ່ນໄດ້ນໍາ
ສະເໜີໃຫ້ເຫັນຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ 
ຮູບແບບທົ່ວໄປ ແມ່ນໄດ້ຖືກລະບຸຂື້ນມາ ໃນແຕ່ລະແຂວງ. ບົດຮຽນ
ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກວິເຄາະ ເພື່ອ
ອະທິບາຍຮູບແບບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ສໍາລັບໂຄງການໃນ
ອະນາຄົດ.

ກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂຄງການຄອນເນັກກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂຄງການຄອນເນັກ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂຄງການຄອນເນັກ 
ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ສັງຄົມ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມ
ຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຫ້
ການບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນຢ່າງມີຄຸນນະພາບສູງຂື້ນ ແລະ ກວມລວມ
ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ  ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ. ຈຸດສຸມຂອງກອງ
ທຶນຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ, 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຂົາ. 

ທຸກສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີ
ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະກ່ຽວກັບຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຈໍານວນສະມາຄົມທີີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກໍາໄລໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງແນວ
ຄວາມຄິດການອອກແບບໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອທົດສອບວ່າ ມັນເປັນ
ໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ທີ່ຈະສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ແລະ 
ຍິ່ງສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນຄວາມສໍາພັນ ທີ່ອາດຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມຜົນ
ໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງ
ການ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີການລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຄອນເນັກແມ່ນເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າເພ່ີມເຕີມຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ຕໍ່ການ
ສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
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ມີ 7 ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຢູ່ໃນ 7 ເມືອງ ແມ່ນໄດ້
ຮັບທຶນຂະໜາດນ້ອຍ, ໂດຍມີໂຄງການກວມອົາ 13 ບ້ານ ແລະ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມ (ເບິ່ງໃນຕາຕະລາງ 1). ໂຄງການຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້
ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຄົມທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນ
ກໍາໄລ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ໂດຍ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (VEDC). 

ເປ້ົາໝາຍລວມຂອງໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຜົນໄດ້
ຮັບດ້ານການສຶກສາ, ລວມທັງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາສາລາວ.

ຕາຕະລາງ 1: ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ

ແຂວງ ເມືອງ ສະມາຄົມ ທີ່ນໍາພາ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ເມືອງ ປະທຸມພອນ ສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນພິການລາວ ສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ
(LDPA CPS)

ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ

VEDC ບ້ານນາຂາມ

VEDC ບ້ານຫຼັກ 40

ເມືອງໂຂງ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ (KCDA) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາເມືອງ

VEDC ບ້ານບຸ່ງ

VEDC ບ້ານນາຝັງ

ແຂວງ ສະຫວັນນະ
ເຂດ

ເມືອງ ໄຊບູລີ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ (CoDA) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາເມືອງ

VEDC ບ້ານສົມສະອາດ

ເມືອງ ຈໍາພອນ ສູນແສງສະຫວ່າງ (SSV) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາເມືອງ

ບ້ານປ່າກ້ວຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາ
ກົດໝາຍ (ADWLE)

ແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND) VEDC ບ້ານທ່າມ່ວງ

VEDC ບ້ານທ່ານາແລ້ງ

ເມືອງ ປາກງື່ມ ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ (LSDA) ແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND) VEDC ບ້ານທ່າກົກໄຮ

VEDC ບ້ານຊຽງແລທ່າ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເມືອງ ຄໍາ ສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນພິການລາວ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ 
(LDPA XKH)

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາເມືອງ

VEDC ບ້ານລ້ອງລານ

VEDC ບ້ານໜອງໃໝ່

VEDC ບ້ານຊາຍນາດູ່

ນັກຮຽນປະຖົມບ້ານໜອງໃໝ່, ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງກຳລັງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງພ້ອມກັນ ຂະນະທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການຄອນເນັກກຳລັງລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ສົ່ງເສີມວຽກໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ. © Cord
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ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈາກກໍລະນີສຶກສາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ (KCDA) ເປັນສະມາຄົມ
ໜຶ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ນັບຖືເປັນຢ່າງດີ ຢູ່ໃນເມືອງໂຂງ ແລະ ພວກ
ເຂົາມີຄວາມຮ່ວມມືທີ່ດີກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໄລຍະ
ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາກ່ອນໂຄງການຄອນເນັກ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວພິສູດໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມໄດ້ປຽບເນື່ອງຈາກວ່າມີໂອກາດທີ່ຈະແຈ້ງຢູ່ແລ້ວ 
ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານທີ່
ດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນເປັນຄັ້ງ
ທໍາອິດ ທີ່ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອສ້າງກົນໄກການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການປັບປຸງຄວາມສໍາເລັດຂອງຄາດໝາຍ
ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຕ່າງໜ້າຈາກ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຈາກເມືອງປະທຸມພອນ ທີ່ໄດ້
ລາຍງານວ່າ ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າໃຈຕໍ່ພາລະບົດບາດຂອງ
ຕົນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງວຽກງານ
ສຶກສາໃນບ້ານຂອງຕົນ.

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແມ່ນ
ມີສິດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການ 
ແຕ່ວ່າໄລຍະຜ່ານມາສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນໍາເອົາວຽກງານ
ນີ້ໄປປະຕິບັດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ວຽກງານສຶກສາ ແລະ 
ໂພຊະນາການ ບໍ່ແມ່ນວຽກງານທີ່ພວກເຂົາຊ່ຽວຊານ. ສະນັ້ນ, ມັນ
ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ ສ້າງຄວາມສໍາພັນດ້ານ
ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ 
ເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງພວກເຂົາ ເຂົ້າໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂະໜາດນ້ອຍ 
ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຂົາ ເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນໃໝ່ ກັບອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່
ມີທັກສະທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບໂຄງການໃນອະນາຄົດ. ຕະຫຼອດໄລຍະ
ໂຄງການ, ພວກເຂົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ນັກຮຽນພິການ 2 ຄົນ ໃນເວລາຢູ່ໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ. 

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ປ່ຽນ
ຊ່ືມາເປັນສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນມີ
ໜ້າທ່ີ ເພ່ືອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ, ໂດຍທ່ີຍັງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທ່ີຈໍາກັດໃນການ
ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການທ່ີໄດ້
ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ, ພວກເຂົາໄດ້ຈັດການເພ່ືອເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ສາມ
ໂຮງຮຽນຢູ່ໃນສາມບ້ານ. ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມ
ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນ
ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ທ່ີຕົນບ່ໍມີຄວາມຊ່ຽວຊານ. ກິດຈະກໍາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ໂຄງການຄອນເນັກ ພ້ອມທັງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນ
ຈາກກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນ
ພິການແຂວງຊຽງຂວາງຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງຕົນໄປເຖິງໂຮງຮຽນ
ຊ້ັນປະຖົມ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນ້ີ, ສະມາຄົມພັດທະນາ
ຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄວາມສໍາພັນແມ່ນ
ໄດ້ສ້າງຂ້ືນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເພ່ີມຕ່ືມເລ້ືອຍໆ ຕະຫຼອດ
ໄລຍະໂຄງການ ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມ ຖືກເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນ
ພິການ.

ການຮວບຮວມກ່ຽວກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ (MoU) ຍ້ອນ
ການປະສານງານທ່ີຍັງເຮັດບ່ໍໄດ້ດີ, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ 
ສັບສົນໃນໄລຍະເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການກອງທຶນ
ຂະໜາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານຍືດເຍ້ືອອອກໄປໃນ 3 ບ້ານ ແລະ 
ໂຮງຮຽນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ມັນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຜົນສໍາ
ເລັດຂອງໂຄງການ ແມ່ນຍ້ອນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມື
ກັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນຕ່າງໆ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ຊ້ີນໍາຈາກ
ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ. ໂຄງການຄອນເນັກ 
ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ້ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ ເພ່ືອນໍາໃຊ້
ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກກິດຈະກໍາ
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຕ່າງໆໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໂຄງການໄດ້ຊ່ວຍ
ພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຈະສາມາດປະກອບສ່ວນຕ່ໍຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການສຶກສາໄດ້ຄືແນວໃດ ແລະ ໄດ້ສ້າງແຮງຈູງໃຈແກ່ພວກເຂົາ ເພ່ືອ
ເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ.
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ນາງ ສຸພາພອນ ວໍຣະວົງ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈາກແນວ
ລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໂຄງການໄດ້
ຮັບທຶນຂະໜາດນ້ອຍຈາກໂຄງການຄອນເນັກແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມໃນແຜນງານການພັດທະນາ
ຊຸມຊົນຮ່ວມກັນ. ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີບົດບົດສໍາ
ຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ. ຫ້ອງການແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະສານ
ງານກັບເຈົ້າເມືອງ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນເມືອງ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ກໍານົດເອົາບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ.

ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ ເຮັດ
ວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາກົດໝາຍ ສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ລະບົບກົດໝາຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ຈໍາກັດ
ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການ
ສຶກສາກົດໝາຍ ສາມາດປະສານສົມທົບ, ປຶກສາຫາລື ກັບ
ຊ່ຽວຊານຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ວ່າ ຜູ້ປະສານງານຂອງ
ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ ໄດ້
ສະຫຼຸບວ່າ ພວກເຂົາຢາກສຸມໃສ່ໜ້າທີ່ ແລະ ປະສົບການເບື້ອງຕົ້ນ
ຂອງພວກເຂົາໃນອະນາຄົດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ,ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດເປັນ
ສະມາຄົມໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຢູ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາຂອງລາວ ຊຶ່ງບໍ່
ສະເພາະແຕ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມສໍາ
ພັນສະໜິດແໜ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 
ນອກຈານີ້, ປະທານສະມາຄົມ ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງດີຈາກກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາຜູ້ໜຶ່ງ. 
ປະສົບການຂອງສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວ 
ໜ້າໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບ
ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ, ຊຶ່ງໄດ້ມີຫາງສຽງຈາກສະມາຄົມອື່ນໆວ່າ ມີຫຼາຍ
ຊຸດເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ທີ່ທາງສະມາຄົມ
ພັດທະນາທັກສະຊີວິດ ໄດ້ແບ່ງປັນທັກສະຄວາມຮູ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ.

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ໃນສອງເມືອງ ເວົ້າວ່າ 
ການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຄອນເນັກ ແມ່ນໄດ້ຜົນດີຢ່າງຍິ່ງ ໂຄງການນີ້ 
ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ.

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ພະນັກງານການນຳຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ (CODA)
ແມ່ນເຄີຍເປັນວິຊາການຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ມາກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນ ອຳນວຍການຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈຶ່ງ
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈດີ ກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານກັບອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, 
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະ
ສຸກເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ແລະ ຫ້ອງການ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ) ຊຶ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການປະສານ
ງານຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມສໍາພັນຂອງ
ລາວໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນ
ໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ້ນໍາໂດຍກົງຕໍ່ສູນແສງສະຫວ່າງ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ, ສູນແສງ
ສະຫວ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ບ້ານ. ການປະສານງານໂດຍກົງກັບໂຮງຮຽນ ອາດມີບັນຫາ ເພາະວ່າ
ໂຮງຮຽນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາເມືອງ ແລະ ສູນແສງສະຫວ່າງແມ່ນບໍ່ມີພາລະບົດບາດໃນການ
ປະສານງານໂດຍກົງກັບໂຮງຮຽນ ຖ້າບໍ່ມີແຈ້ງການອະນຸມັດຈາກ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ສູນ
ແສງສະຫວ່າງ ໄດ້ປະສານງານທຸກໆກິດຈະກໍາໂດຍຜ່ານພະແນກ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ໃຫ້ເປັນຜູ້ແຈ້ງການ
ເຖິງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ກ່ຽວກັບແຜນການ
ຕ່າງໆ, ຊຶ່ງຕໍ່ມາຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງກໍ່ຈະເຮັດແຈ້ງການ
ເຖິງອຳນວຍການແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ສູນ
ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂະບວນການປະສານງານແມ່ນ
ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ແຕ່ມັນກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່
ໄວ້ວາງໃຈໃໝ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊຶ່ງພວກເຂົາກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາ
ເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແມ່ນມີຜົນດີຕະຫຼອດ
ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ປະຈຸບັນສູນແສງສະຫວ່າງ
ກໍ່ໄດ້ເພີ່ມເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນ ສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ; ພວກ
ເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ພວກເຂົາຢາກສ້າງຄວາມສໍາພັນ
ອັນໃໝ່ນີ້ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງພວກ
ເຂົາ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.   ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນມີຄຸນຄ່າສະເພາະຢູ່ເມືອງຈໍາພອນ 
ຊຶ່ງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າ; ຄວາມຮູ້ຂອງສະມາຊິກໃນ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ກ່ຽວກັບພາສາທ້ອງຖິ່ນ ຊ່ວຍ
ຮັບປະກັນວ່າ ຄູອາຈານສາມາດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ໄດ້
ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ການອອກແບບ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເພື່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ.  
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ພາລະບົດບາດຂອງອົງການຂອດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ 

ວິຊາການພາກສະໜາມໄດ້ຖືກມອບໝາຍເພ່ືອປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະ
ພື້ນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຕະຫຼອດ
ໄລຍະຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຕໍ່ພາລະບົດບາດ
ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ ກໍ່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ ສໍາລັບແຕ່ລະຄົນ. ສະມາຄົມບໍ່
ຫວັງຜົນກໍາໄລ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາສາມາດຕິດຕໍ່
ທາງໂທລະສັບ ແລະ ທາງອອນລາຍໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຢາກພົບເພື່ອ
ສົນທະນາຕົວຕໍ່ຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄົນໄດ້ຄາດຫວັງຢາກ
ໃຫ້ວິຊາການພາກສະໜາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່່ຂອງຕົນຢ່າງຫ້າວຫັນຫຼາຍ
ຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໃນການປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, 
ລວມທັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີ
ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ. 

ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບພຽງເລັກ
ໜ້ອຍຕໍ່ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ, ຕໍ່ກັບ
ຄວາມຊັກຊ້າຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າ ເນື່ອງຈາກພະຍາດບໍ່ໄດ້
ລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນຊຸມຊົນຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ບໍ່ມີຄວາມຊັກຊ້າຫຼາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂະໜາດນ້ອຍຈຶ່ງ
ສໍາເລັດຕາມເວລາ.

ພະນັກງານອົງການຄອດກຳລັງອະທິບາຍກິດຈະກຳກຸ່ມໃຫ້ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄູອາຈານຈາກໂຮງຮຽນ ບ້ານບຸງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳສັກ ໃນກອງປະຊຸມ TWG,                 
ເດືອນເມສາ 2021, ອົງການ Cord
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ທ່າອ່ຽງໂດຍທົ່ວໄປ

ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ, ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຮ່ວມກັນ

ຂະບວນການແມ່ນຖືກດໍາເນີນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບ
ສູງ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ລະຫວ່າງ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ, 
ຈາກນ້ັນກໍ່ມີການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມກັນໃນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ກ່ອນທີ່ຈະຮ່າງບົດສະເໜີ
ໂຄງການກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນ
ເລື່ອງໃໝ່ ສໍາລັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຄົມ. ແຕ່ວ່າ 
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ລາຍງານວ່າ ມັນ
ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ເຝິກອົບຮົມໃນ
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ.

ກອງປະຊຸມແນະນໍາໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະມາຄົມ
ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ມີການພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 
ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ.

ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຫັນວ່າ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມຊ່ຶງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ແທ້ຈິງຂອງຊຸມຊົນ.

ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນ
ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ
ແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍມີການເຊີນທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ, 
ລວມທັງຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນຢູ່ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງ 
ສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ. ໃນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ 4 ຄັ້ງ
ຜ່ານມາ, ສະມາຄົມແມ່ນໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ. ການສົນທະນາສ່ວນໃຫຍ່ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນສໍາເລັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ 
ອະນາຄົດອັນໃກ້ຂອງໂຄງການກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ. ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໄດ້ສະແດງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍການຮ່ວມມືຂອງພວກ
ເຂົາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະມາຄົມແມ່ນ
ມີຄວາມຍິນດີທ່ີຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາສໍາລັບໂຄງການອ່ືນໆ
ໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນ. ສັງເກດເຫັນວ່າ ກອງ
ປະຊຸມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທາງການປະກອບຄຳ
ຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ມີຄວາມສໍາພັນທີ່ດີຢ່າງພົ້ນເດັ່ນລະຫວ່າງອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ. ສິ່ງ
ດັ່ງກ່າວ ສາມາດແປຄວາມໝາຍວ່າ ເປັນສັນຍານຂອງການຮັບຮູ້, 
ຄວາມເຊື່ອງໝັ້ນ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທາງທີ່ດີ ໃນການ
ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນ.

 
 
 
ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການກອງຂະໜາດນ້ອຍ ອີງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທີ່ຖືກລະບຸຂື້ນມາ

ທຸກໆໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນວາງເປົ້າໝາຍ
ໃສ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໂດຍມີກິດຈະກໍາ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດທີ່ຄືກັນທັງໝົດ. ຕົວຢ່າງ: ສວນຜັກຂອງໂຮງຮຽນ, ມູມອ່ານ
ໜັງສື ຫຼື ຫ້ອງອ່ານໜັງສື, ບ່ອນລ້າງມື ແລະ ການປັບປຸງການສອນ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ລາຍງານວ່າ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຖືກຍົກ
ຂື້ນມາ ແລະ ທາງໂຄງການ ກໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍລະຫວ່າງສະມາຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມ
ຕ້ອງການໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ.

ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອຄັດເລືອກສໍາລັບ
ໂຄງການໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຖືກນໍາສະເໜີໂດຍອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ 
ແລະ ຄາດໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າການຄັດເລືອກດັ່ງກ່າວ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໜ້ອຍ, ແຕ່ເຖິງ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການ
ສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ. ບັນຫາອ່ືນໆ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ລາຍງານ 
ແມ່ນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງສາມ
ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ການຄັດເລືອກບູລະມະສິດການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນ ໃນຊຸມຊົນ.

1 2



Cord | ຮູບແບບການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫນ້າ 9

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍ
ຂື້ນກວ່າເກົ່າ

ບົດນໍາສະເໜີຕ່າງໆໃນກອງປະຊຸມທ່ີໄດ້ຈັດຂ້ືນຢູ່ໂຮງຮຽນ
ເປ້ົາໝາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືທີ່ດີ ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, 
ສະມາຄົມ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
ໂຮງຮຽນ. ທຸກໆໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນບັນລຸຜົນ
ໄດ້ຮັບຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ສໍາເລັດໂຄງການຢ່າງໜ້າພໍໃຈ. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຖືກນໍາສະເໜີ
ໃນກອງປະຊຸມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃນການປະສານງານ
ຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສັນຍານ
ຕິດຕໍ່ທາງໂທລະສັບທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ເສັ້ນທາງຫຍຸ້ງຍາກ, ວິຊາການຂອງ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຄາວຽກອື່ນຫຼາຍ ແລະ ການປິດກັ້ນ (lock-
down) ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງອົງການ
ຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການຮັບ 
ຮູ້ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຄົມ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຮັບຮູ້ເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຄົມຕໍ່ການ
ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະຢືນຢັນເຖິງ
ຈຸດຢືນຂອງສະມາຄົມໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແທນ
ທ່ີຈະເປັນພຽງຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດ
ນ້ອຍ. ໃນສະພາບຂອງໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT), ການ
ສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, 
ສະມາຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍທີ່ສຸດອີງ
ຕາມຂອບເຂດຂອງໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ.ສ່ິງດ່ັງກ່າວ
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປະທັບໃຈ ທີ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບສະມາຄົມ ເພາະວ່າພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການພັດທະນາ ແລະ ມັນກໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານ
ລັດທີ່ມີຈໍາກັດ ສໍາລັບການພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນີ້, ມັນ
ຍັງໜ້າສົນໃຈ ທີ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້
ສະແດງຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະນໍາເອົາວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄປ
ຜັນຂະຫຍາຍໃນຊຸມຊົນອື່ນໆ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ

ສະມາຊິກຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ 
ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. 
ພວກເຂົາໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ 
ແລະ ການພັດທະນາການສຶກສາຫຼາຍຂ້ືນກວ່າເກົ່າ. ສະມາຊິກທ່ານ
ໜ່ຶງຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານຈາກບ້ານຊຽງແລທ່າ, 
ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໂຄງການຂອງ
ກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ຊ່ວຍລາວ ໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ເດັກນ້ອຍໃນບ້ານ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນສົ່ງລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາໄປໂຮງຮຽນ. ນອກນີ້, 
ໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສະມາຊິກຂອງ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ກັບໂຮງຮຽນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາກໍ່ຕາມ. ການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນ
ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນວ່າຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຈະ
ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆ.
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ວິທີການ

ສັງເກດເຫັນວ່າ ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງທຶນ
ຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຜົນດີຕ່ໍຫຼາຍພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໂຄງການຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງເປັນການສ້າງ
ຄວາມສໍາພັນທ່ີດີທ່ີສາມາດເຊ້ືອເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການອ່ືນໆໃນ
ອະນາຄົດ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນສໍາລັບຊຸມຊົນ 

ເພ່ືອໃຫ້ມີການເຂ້ົາຮ່ວມໃນທາງທ່ີດີເກີດຂ້ືນ,ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ສ້າງໂອກາດ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື 
ກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ສອກຫຼີກໃນຊຸມຊົນ. ເງື່ອນໄຂອື່ນໆແມ່ນ ການຮ່ວມມື
ທີ່ມີໝາກຜົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານພັດທະນາ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະໜອງການບໍລິ
ການຕ່າງໆຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ. 

ໂຄງການຄອນເນັກໄດ້ສ້າງຈຸດຢືນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ
ລາວປຽບດັ່ງສື່ກາງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດອື່ນ
ໆໂດຍການປະກອບສ່ວນເພ່ືອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໂດຍຜ່ານການ
ວາງແຜນ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການ ທີ່ກາຍເປັນຕົວແທນ ແລະ
ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນທ່ີຢູ່ສອກ
ຫຼີກ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດອື່ນ ເພື່ອສະແດງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ພວກເຂົາ. 

ໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃຕ້ໂຄງການຄອນ
ເນັກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໂດຍລວມດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ. ໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດ
ນ້ອຍ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່
ຈໍາເປັນແບບກວມລວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກກຸ່ມ 
ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ສະມາຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ຕ່າງໆ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມອາດບ່ໍພຽງພໍເພ່ືອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທ່ີດີໃນ
ຊຸມຊົນ. ການພັດທະນາຊຸມຊົນຕ້ອງມີການຮ່ວມມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ແຜນງານຂອງກອງ
ທຶນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງສະມາຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ. ສະມາຄົມ ໄດ້ນໍາພາການວາງແຜນ, 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ ຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າ ສໍາລັບໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນ

ວິຊາການ. ໃນປະຈຸບັນ, ພວກເຂົາໄດ້ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງຫ້າວຫັນ
ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານສຶກສາໃຫ້ແກ່
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. 

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປ່ຽນແປງທີ່ດີ ແມ່ນສາມາດເກີດຂື້ນ
ໄດ້ເມື່ອມີສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮ່ວມມືກັນບວກ
ກັບການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ (ໂອກາດ) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ (ການ
ຮ່ວມມື) ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຊຸມຊົນໄດ້ປະກອບສ່ວນຕ່ໍການປ່ຽນແປງທ່ີດີຂ້ືນໃນຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການຄອນເນັກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຊຸມຊົນ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດໃນການໃຫ້ການບໍລິການ
ດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ການລວມກັນລະຫວ່າງການ
ສ້າງໂອກາດ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສ້າງສັນ ຍັງເຮັດ
ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການຄອນເນັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອລະບຸສິ່ງ
ທ້າທາຍ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດທີ່ອີງໃສ່
ຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບການປະຕິບັດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມກັນ
ໃນອະນາຄົດ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ດີ= ການສ້າງໂອກາດ + ການຮ່ວມມືກັນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ
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ນັກຮຽນໂຮງຮຽນໜອງໃໝ່, ເມືອງຄຳ, ເເຂວງຊຽງຂວາງ ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຮ່ວມກັນ ເພື່ອແບ່ງປັນອາຫານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃຫ້ມີອາຫານຫຼາກຫຼາຍ ເຊີ່ງສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຄອນເນັກໃນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ. © ອົງການ Cord

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້
ການລິເລ່ີມຂະບວນການຮ່ວມມືແຕ່ໄລຍະເບ້ືອງຕ້ົນໃນວິທີການແລະ 
ກິດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນໃໝ່ໆ. ໂດຍຜ່ານວິທີການດັ່ງກ່າວ, 
ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຊຸມຊົນຮູ້ສຶກໝ້ັນໃຈໃນການປະກອບສ່ວນໃນ
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າແກ່ໃນ
ແຕ່ລະດ້ານ. ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຮັບຮູ້ວ່າວິທີການນີ້ ແມ່ນ
ມີປະສິດທິຜົນດີໃນການຄ້ົນຫາຄວາມຕ້ອງການແທ້ຈິງຂອງຊຸມຊົນ 
ແລະ ເຫັນວ່າມັນແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ. ບາງ
ຄົນຍັງຮູ້ສຶກວ່າ ມັນໜ້າສົນໃຈທີ່ຈະນໍາເອົາປະສົບການນີ້ໄປຜັນ
ຂະຫຍາຍໃນເຂດອື່ນ. ນອກນີ້ ມັນຍັງເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໃນບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຊ່ວຍ
ສ້າງຄວາມສໍາພັນໂດຍອີງໃສ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອງທຶນຂະໜາດ
ນ້ອຍ. ຄວາມສໍາພັນດັ່ງກ່າວ ຍັງສືບຕໍ່ພາຍຫຼັງສີ້ນສຸດໂຄງການແລ້ວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນສ້າງຍຸດທະສາດໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງເຊັ່ນວ່າ: 
ການຄັດເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້
ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນທັດສະນະຮ່ວມກັບພະນັກງານ
ຈາກສະມາຄົມ ແລະ ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕ້ອງຂອງຊຸມ ໃນ
ກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຄັດເລືອກບູລິມະສິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຮ່ວມກັນ.

ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ຕອບສະໜອງແຜນງານການເຝິກ
ອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານນະໂຍບາຍ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສະມາຄົມ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນການຕ່າງໆຂອງລັດ. ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຄວນຖືກດໍາເນີນ
ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລວມເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນເມືອງເຂົ້ານໍາ. ກິດຈະກໍານີ້ອາດ
ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນຕໍ່ການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ.

ການລວມເອົາອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນເຂ້ົາໃນກິດຈະກໍາການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສົນທະນາດ້ານ
ນະໂຍບາຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາ
ໃນຊຸມຊົນ. ໂດຍສະເພາະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ 
ກາຍເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນການນໍາສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ
ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ງານສໍາມະນາຕ່າງໆທີ່ຈັດຂື້ນໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ 
ຂັ້ນແຂວງ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາກາຍເປັນ
ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ມີຜົນໄດ້
ຮັບຕໍ່ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນທີ່ດີຂື້ນ.
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ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຜົນໄດ້ຮັບໃນຂັ້ນຊຸມຊົນຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ໂຄງ 
ການແມ່ນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຕໍ່ສະມາຄົມ, ໂຄງການທີ່ສຸມໃສ່ເລື່ອງໃດໜຶ່ງ
ຄວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດສິດ, ຍຸດທະສາດ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 
ແລະ/ຫຼື ຊ່ຽວຊານຂອງສະມາຄົມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 
ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຄົມເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ ໃນວຽກງານ
ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານລົບ
ທີ່ກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອາດຈະກະທົບຕໍ່
ວັດຖຸປະສົງຂອງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອສະແດງອອກຢ່າງ
ໝັ້ນໃຈ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ 
ມັນເປັນໄປໄດ້ທ່ີສະມາຄົມຈະອາໄສຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຜົນໄດ້
ຮັບຂອງການພັດທະນາໃນຊຸມຊົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີສະມາຄົມບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລບໍ່ຫລາຍຢູ່ໃນປະເທດລາວ, ແຕ່ວ່າແຕ່ລະສະມາຄົມທີ່ມີ
ແມ່ນວິໄສທັດສະເພາະ ຊຶ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ພວກເຂົາຈະມີຄວາມ
ສົນໃຈ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 

ຕົ້ນທຶນທາງສັງຄົມ ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໃນທຸກໆກໍລະນີ. ຫົວໜ້າຂອງ
ສະມາຄົມ ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກກັບລັດ ຫຼື ມີເຄືອຂ່າຍກັບກະຊວງ
ຫຼື ກົມໃດໜຶ່ງ ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຊຶ່ງ
ບັນຫານ້ີແມ່ນຮູບແບບຂອງການປຶກສາຫາລືຂອງສະມາຄົມ,ຄວາມ
ສາມາດຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອຮ້ອງຂໍຫຼັກຖານເພື່ອການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ 
(ເຊັ່ນ: ບ້ານເປົ້າໝາຍ) ແລະ ເພື່ອຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມໃນໂຄງການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນອື່ນໆ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຜົນຄາດ
ຫວັງ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການ. ຜົນປະໂຫຍດດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ແມ່ນພິສູດໃຫ້ເຫັນຈາກໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຜນງານ, ໂດຍ
ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂວ່າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມ,ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງໂຄງການ.

ໂຄງການຂອງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນມີໄລຍະເວລາທີ່ຈໍາກັດ 
(12 ເດືອນ) ແລະ ມີທຶນທີ່ຈໍາກັດເຊ່ັນກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການ
ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການ
ສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທັງໝົດໃນໂຮງຮຽນ. 
ດ່ັງນ້ັນ,ແຜນງານທ່ີໃຫຍ່ກວ່າອາດເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດເພ່ືອໃຫ້ໂຄງການ
ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. © 

ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມ, ການໃຫ້ຄໍາແນະ
ນໍາ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ທີ່ປະກອບສ່ວນເພື່ອເພີ່ມ
ໝັ້ນໃຈ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນອະນາຄົດຖ້າເປັນ
ໄປໄດ້ ຢາກໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆເພີ່ມຕື່ມໃນ 
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ. 

ກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 4 ແຂວງ ທີ່ມີ
ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຄື: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, 
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນ              
ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່: ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມບັດ 
KSAYSOMBATH@CORD.ORG.UK    
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