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ມິຖຸນາ 2021

ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 

ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ  

(ໂຄງການ CONNECT)

ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງ ຈຳປາສັກຂວາງ



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.

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບສວນພືດພັນທ່ີໄດ້ຮັບການດູແລເອົາໃຈໃສ່ເປັນ
ຢ່າງດີ, ເຮັດໃຫ້ພືດພັນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຢືນໄວໄດ້ ບໍ່ວ່າ
ສະພາບອາກາດຈະເກີດຂຶ້ນແບບໃດກໍ່ຕາມ. ສິ່ງນີ້ສ້າງຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນມີອານະຄົດທີ່ດີ, ບ່ອນທີ່ມີປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍ
ປາສະຈາກການຄຸກຄາມຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ການຖືກຈັບແບບຜິດໆ 
ຫລື ຖືກຂົ່ມເຫັງ.

ປື້ມ/ເອກະສານນິ້ຜະລິດຂຶ້ນມາໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື້ອໃນຕ່າງໆ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການຄອນເນັກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິ່ງ
ທັດສະນະ/ມູມມອງ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຮູບພາບໜ໊າປົກ: ພະນັກງານອົງການຄອດ ກຳລັງອະທິບາຍກິດຈະກຳກຸ່ມໃຫ້ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄູອາຈານຈາກໂຮງຮຽນ ບ້ານບຸງ ເມືອງໂຂງ 
ແຂວງຈຳສັກ ໃນກອງປະຊຸມ TWG, ເດືອນເມສາ 2021 © Cord

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:
ສະຫະພາບເອີຣົບ
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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ 
ມີຊື່ວ່າ:ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ 
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ 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: ແມ່ນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາອົງກອນ, 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເປັນຕົວແທນ ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບທີ່
ສອງ: ແມ່ນການສ້າງໂອກາດ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການສົນທະນາ. 
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນ
ທີ່ໄວ້ວາງໃຈດ້ານຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດວຽກຢ່າງມີຄວາມໝັ້ນ
ໃຈຮ່ວມກັບສະຖາບັນອື່ນໆ. ອົງປະກອບທີ່ສາມ ແລະ ສີ່ ແມ່ນອີງ
ໃສ່ພື້ນຖານຂອງອົງການປະກອບດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີຄວາມພະຍາຍາມ 
ເພື່ອປັບປຸງການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການອອກແບບ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໃດໜຶ່ງຮ່ວມກັນ, ແລະ ຜ່ານ

ການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ກໍລະນີສຶກສາຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ອົງປະກອບທີສາມ ແລະ ທີ່
ສີ່: ການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການຮ່ວມມືໃນຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງ ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) - ໃນ
ຖານະຜູ້ຮັບທຶນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຊຸມຊົນ (CBOs). ບັນດາໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຕາມ
ໂຄງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ. ໂຄງການຮ່ວມມືໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມກັນເພ່ືອກຳນົດສ່ິງທ້າທາຍໂດຍສະເພາະ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາໃນຊຸມຊົນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມວາງແຜນອອກແບບໂຄງການເພື່ອ
ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ຈາກນັ້ນໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫລຸບດ້ວຍການແລກປ່ຽນ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຂະ 
ບວນການດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ນຳສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທັງໝົດໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຝຶກສອນໂດຍທີມງານການພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງ
ສັງຄົມ ຕະຫຼອດຂະບວນການ.

ກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ ແມ່ນດໍາເນີນການຢູ່ໃນສີ່ແຂວງບ່ອນທີ່ມີ
ການດໍາເນີນໂຄງການຮ່ວມມື ເຊັ່ນ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຈໍາປາສັກ, 
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດ 
ຖອນໄດ້ຈາກກໍລະນີສຶກສາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮວບຮວມເຂົ້າໄວ້ເປັນ
ຕົວແບບທີ່ກໍານົດແນວທາງ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາການພັດທະນາ ຊຶ່ງເປັນ
ທີ່ຄາດຫວັງວ່າ ຈະຮັບໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາສໍາລັບຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ.
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ເມືອງ ເມືອງປະທຸມພອນ 

ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ NPA 
(ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາ)

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ (LDPA.CPS)

ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
(CBOs)

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາບ້ານນາຂາມ (VEDC); ບ້ານ ຫຼັກ 40 (VEDC)

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມ (LSW) ແລະ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແຂວງຈໍາປາສັກ

ໄລຍະເວລາໂຄງການ ເລີ່ມຈາກເດືອນ ກຸມພາ 2020 ຫາ ເດືອນ ມັງກອນ 2021

ຈຸດປະສົງຫຼັກ  � ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ແບບເພື່ອນ-ສອນ-ເພື່ອນ
 � ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການອ່ານພາສາລາວ
 � ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການລະຫວ່າງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົ້າໝາຍ

ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນາຂາມແລະ ບ້ານຫຼັກ 40

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນາຂາມ: ນັກຮຽນຈໍານວນ 70 ຄົນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫຼັກ 40: ນັກຮຽນຈໍານວນ 211 ຄົນ
(ໃນນັ້ນນັກຮຽນຈໍານວນ 21 ຄົນ ແມ່ນນັກຮຽນອ່ອນ ແລະ ສອງຄົນແມ່ນຄົນພິການ)
ຄູອາຈານຈໍານວນ 10 (ຍິງ 9 ຄົນ, ຊາຍ 1 ຄົນ) ໃນສອງໂຮງຮຽນ 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ

ລວມທັງໝົດ 3,377 ຄົນ (ຍິງ: 1,700 ຄົນ, ຊາຍ: 1,677 ຄົນ)

ໂຄງການທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ

ການໃຫ້ທຶນຂະໜາດນ້ອຍແກ່ສອງອົງການຢູ່ໃນ
ສອງເມືອງ ຂອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊັ່ນ: ເມືອງປະ
ທຸມພອນ ແລະ ເມືອງໂຂງ

ນັກຮຽນປະຖົມບ້ານຫລັກ 40, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກກຳລັງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງພ້ອມກັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີໂພຊະນາການທີ່ດີ. © ອົງການ Cord
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ເມືອງ ເມືອງໂຂງ

ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 
(ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນນໍາພາຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ)

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ(KCDA)

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຄະນະພັດທະນາການສຶືກສາບ້ານບຸ່ງ ແລະ ບ້ານນາຝັງ

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງຄົງ (DoES)

ໄລຍະເວລາ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ 2020 ຫາ ເດືອນມັງກອນ 2021

ຈຸດປະສົງຫຼັກ  � ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ແບບເພື່ອນ-ສອນ-ເພື່ອນ ເພື່ອປັບປຸງທັກສະພາສາລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກ
 � ເພື່ອສົ່ງເສີມການອ່ານໜັງສືຂອງນັກຮຽນ
 � ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ

ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານບຸງ ແລະ ບ້ານນາຝັງ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານບຸງ ແລະ ບ້ານນາຝັງ: ນັກຮຽນຈໍານວນ 313 ຄົນ (ຍິງ: 135 ຄົນ, ຊາຍ: 178 ຄົນ)
(ໃນນັ້ນ ນັກຮຽນຈໍານວນ 35 ຄົນແມ່ນນັກຮຽນອ່ອນ ແລະ 07 ຄົນເປັນພິການ)
ຄູອາຈານ 14 ຄົນ (ຍິງ: 8 ຄົນ, ຊາຍ: 6 ຄົນ) ໃນສອງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ

ລວມທັງໝົດ 2,262 ຄົນ (ຍິງ: 1,190 ຄົນ, ຊາຍ: 972 ຄົນ)

ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະ
ນາການໂດຍເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊົນ

ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມບ້ານນາຂາມ, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ ກຳລັງຮ່ວມກັນປູກຕົ້ນໄມ້ໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ສຳຄັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. © ອົງການ Cord



Cord | ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ CONNECT): ກໍລະນີສຶກສາ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຫນ້າ 6

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນເນັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ສຸມໃສ່ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ. ຢູ່ໃນສອງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງຕ່າງໆ ໄດ້ມີໂອກາດໃນການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ, ແລກປ່ຽນ 
ແລະ/ຫຼື ສະແດງທັດສະນະມູມມອງ ແລະ ຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອ
ສ້າງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. 

ສະມາຄົມບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລເປັນຈຸດສຸມໃນການປະສານງານ
ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ (ອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖ່ິນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ອໍານາດ
ການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ທີມງານຂອງ CONNECT), ແລະ ນໍາພາ
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ / ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງ
ດ້ານການເງິນ.

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນມີໜ້າທ່ີໃນການສ້າງບູລິມະສິດຂອງຕົນ
ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຮ່າງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂຄງການທຶນ
ຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດຖືເປັນໂອກາດໃຫ້ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຜັກດັນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ. ໃນຄະນະທີ່ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຫລື 

NPAs ມີບົດບາດໃນການນໍາໃຊ້ທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ, ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຕ່າງໆ, ຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ເປົ້າໝາຍ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີບົດບາດ ໃນການນໍາພາ
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ໂຄງການສອດຄ່ອງກັບແຜນດໍາເນີນງານການພັດທະນາຂະແໜງການ
ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.  

ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ:ຜູ້ປະສານງານຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ
ເມືອງໂຂງ (KCDA), ທ້າວ ສົມພອນ ພັນ ທະວົງ, ໄດ້ລາຍງານວ່າ 
ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງໂຂງໄດ້ລະບຸບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ເປົ້າໝາຍແລ້ວ, ແລະ ທ່ານ ສຸລິວັນ ວິໄລພອນ, ຜູ້ເປັນຮອງອໍານວຍ
ການສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ ຢູ່ໃນ
ເມືອງປະທຸມ ພອນ ກໍໄດ້ລາຍງານ ແບບດຽວກັນ. ສ່ວນ ນາງ ມະນິ
ວອນ ຈັນປະເສີດ, ຮອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼັກ 40 ກໍໄດ້
ລາຍງານວ່າ ©ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ 
ແມ່ນເພ່ືອພັດທະນາໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນ
ຕົວແບບ.

ໃນຄະນະທີອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຄັດເລືອກບ້ານເປົ້າໝາຍ ໂດຍ ອີງຕາມແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ໂດຍສະເພາະ ແຜນດໍາເນີນງານໃນ
ການ ພັດທະນາການສຶກສາ, ທີ່ຢູ່ບົນພື້ນຖານຕົວຊີ້ວັດທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້
ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງເຂດພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ. 

ທ່ານ ປະເສີດ ບົວແກ້ວ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາເມືອງປະທຸມພອນ ຍັງໄດ້ແນະນໍາວ່າ ບົດບາດຂອງອໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງ
ກ່າວ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ
ບັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU/MOA, ແຜນກິດຈະກໍາໂຄງ ການ 
ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການປັນລຸເປົ້າໝາຍ.

ກ່ອນໜ້າທ່ີຈະມີໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT), ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈສິດ, 
ພາດລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ໃນການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ຕ່ໍການພັດທະນາການສືກສາຊຸມຊົນ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວ
ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າ ໄດ້ມີການປັບປຸງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ.

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານໄດ້ມີບົດບາດໃນການ
ປະສານງານລະຫວ່າງຊຸມຊົນ (ພໍ່ແມ່ /ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ອໍານາດການ
ປົກຄອງບ້ານ), ໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ໃນການ
ສະໜັບ ສະໜຸນ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາ
ການສໍາລັບນັກຮຽນໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ທ່ານ ນາງ ໄພທູນ ສຸພັນທອງ, 
ພໍ່ແມ່ຂອງ ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈາກຜົນຂອງການ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນກອງປະຊຸມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມຢູ່ໃນຫ້ອງຂັ້ນເມືອງ 

““ພວກເຮົາຮູ້ ສຶກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການພັດທະນາການສຶກສາຂອງລູກຫຼານຕົນເອງ.

ນັກຮຽນປະຖົມບ້ານຫລັກ 40, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ ກຳລັງແຂ່ງຂັນເປົາໝາກ
ປູມເປົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລ້າງວັນອຸປະກອນການຮຽນ. © ອົງການ Cord



Cord | ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ CONNECT): ກໍລະນີສຶກສາ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຫນ້າ 7

ຄວາມສໍາພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ 

ຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າ ເປັນການ
ພົວພັນກັນພາຍໃນລະຫວ່າງ ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງໆ ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ
ໃດໜຶ່ງຊື່ງການພົວພັນເຫຼົ່ານີ້ ສ້າງໃຫ້ມີອິດທິຜົນຕໍ່ກັນ. ຢູ່ໃນໂຄງການ 
CONNECT, ສີ່ງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການທີ່ອົງກອນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນໂຄງການແນວໃດ? ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັນໃນຮູບແບບຂອງການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ການບໍລິການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ, ກິດຈະກໍາການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນ
ໃຈ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖີງສາຍສໍາພັນ
ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ແລະ ວິທີ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງຜ່ານ
ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ລວມມີທັງກອງປະຊຸມ, ການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການໄດ້ຮັບການ
ຍົກຍ້ອງວ່າມີການສ້າງສາຍພົວພັນທ່ີດີຂ້ືນລະຫວ່າງພາກສ່ວນທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ທ່ານ ເກັງລິດ ລີ, ຜູ້ປະສານງານອົງການຂອດ ໄດ້
ລາຍງານວ່າ ໃນໄລຍະຂອງໂຄງການ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ໄດ້ເລີ່ມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະບົດບາດ ແລະ 
ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ຕໍ່ໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ
ຂັ້ນແຂວງ/ເມືອງ. ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມ
ຮັບຮູ້ແບບດັ່ງເດີມ ຂອງອົງການຈັດ ຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ຈັດຕັ້ງຂື້ນ
ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. 

ຫົວໜ້າສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ ຫລື (KCDA) 
ກ່ອນໜ້ານີ້ເຄີຍເປັນພະນັກງານລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ເຄົາລົບນັບຖືເປັນເປັນຢ່າງດີຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນທາງດ້ານ
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມ ຊ່ຽວຊານ ດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນ
ຂັ້ນເມືອງ. ສາຍພົວພັນ ແລະ ອິດທິພົນທີ່ມີກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້
ມີການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດສ້າງ
ຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ ຜົນໄດ້.

ໂຄງການຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງສາຍພົວພັນອັນໃໝ່
ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. 
ທ່ານ ເກັງລິດລີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບັນດາສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ຢູ່ໃນແຂວງຈໍາປາ ສັກໄດ້ ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນກັບບັນຫາຫ້ອງການ
ອື່ນໆຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ນອກເໜືອຈາກການ ເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານ ປົກກະຕິຂອງຕົນ. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ໃນຂະນະທີສະມາຄົມ
ພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ KCDA ໄດ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ 
ປະສົບການດ້ານວຽກງານການສຶກສາ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍມີຄວາມຮູ້ທີ່
ຈໍາກັດກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມ KCDA ສາມາດພົວພັນກັບຫ້ອງການ
ສາທາເມືອງ (DoH) ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານ
ຂອງ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາ
ການ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະມາຄົມ LDPA. CPS ໄດ້ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ
ໃໝ່ກັບຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງປະທຸມພອນ, ເພາະວ່າ 
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ພືດຕິກໍາ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານໂພ
ຊະນາການ. ສາຍພົວພັນ ໃໝ່ດ້່ງກ່າວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ໃນ
ການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT). 

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ 
(LDPA CPS) ໄດ້ປະເຊີນກັບຂະບວນການທີ່ຍາວນານ ໃນ
ການຕິດຕາມແນວທາງການສື່ສານ ແລະ ການອະນຸຍາດແບບເປັນ 
ທາງການເພື່ອສື່ສານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍ
ດເປົ້າໝາຍ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເຄິງທໍາອິດຂອງໂຄງການສໍາລັບແຕ່ລະກິດ
ຈະກໍາຂອງ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການ ສັງຄົມແຂວງ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ອນທີ່
ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາຈື່ງສາມາດແຈ້ງຫາຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມືອງຮັບຊາບ, ເພື່ອຮ້ອງຂໍ/ແຈ້ງຫາຫ້ອງການ
ປົກຄອງເມືອງ , ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ຂະແໜງ 
ການອ້ອມຂ້າງເມືອງອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຂອງຕົນ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ ຈື່ງແຈ້ງໃຫ້ ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຮັບຊາບກ່ຽວກັບ 
ກິດຈະກໍາທີ່ວາງແຜນໄວ້. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມັກເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າ 
ໂດຍການປຶກສາຫາລືກາຍວັນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ເມື່ອໂຄງການມີ 
ຄວາມຄືບໜ້າ, ການອະນຸມັດທຶນສໍາລັບກິດຈະກໍາກໍງ່າຍຂື້ນ.

ກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຢູ່ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້
ຮັບການເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຢ່າງປະສໍາຜົນສໍາເລັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຈາກໝາກຜົນ ຂອງສາຍພົວພັນເຂັ້ມແຂງຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນລະຫວ່າງ
ງານດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມຄົນພິການສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ (LDPA. 
CPS), ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ (KCDA), ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນເປົ້າ ໝາຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການປະສານ
ງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. 

ໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ກໍຄືໂຄງການທຶນຂະໜາດ
ນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີຂື້ນ ລະຫວ່າງອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເພາະວ່າ 
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນໃນ 
ຊ່ວງໄລຍະຂັ້ນຕອນການປະສານງານ ແລະ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເປົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ. 



Cord | ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ CONNECT): ກໍລະນີສຶກສາ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຫນ້າ 8

ຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ປະສົບການ

ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ປະສົບການ ແມ່ນສອງປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນ
ຫຼາຍທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການມີ
ຜົນຕໍ່ການດໍາເນີນ ການຮັບໃຊ້ວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ ລວມ
ທັງວິທີການ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ໃນການຊອກຫາສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງ 
ສິ່ງທ້າທາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ 
ໄຂບັນຫາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ແຕ່ລະພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງ ຊື່ງໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານ 
ໂດຍສະເພາະ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບັນລຸໝາກຜົນຂອງໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີ
ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ປະສົບການໃນຂະແໜງການທີ່
ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຄົມມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຄວາມ
ຊ່ຽວຊານ, ບູລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ແນໃສ່ກຸ່ມ, ສະຖານທີ່ 
ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ 

(LDPA. CPS) ແລະ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ 
(KCDA) ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ທາງດ້ານຂີດຄວາມ
ສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງຕົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນວ່າ, ສະມາຄົມພັດທະນາ
ຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ ຫລື (KCDA) ໄດ້ເປັນທີຮູ້ຈັກຢ່າງດີໃນຄວາມ
ຊຽວຊານດາ້ນຮູ້ຄວາມສາມາດໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງໂຄງການ. 
ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນວ່າສິດທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ແລະ ບູລິມະ
ສິດ ຂອງສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາ ແຂວງຈຳປາສັກ 
(LDPA. CPS) ແມ່ນສຸມໃສ່ການປັບປຸງ ແນວທາງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນພິການແຕ່ພວກເຂົາຍັງມີປະສົບການທ່ີ
ຈໍາກັດ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ. ດ້ວຍເຫດນີ້ 
ພວກເຂົາຈື່ງ ໄດ້ບໍລິຫານຈັດການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃດໜຶ່ງ
ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ ດ້ວຍການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານວິຊາການຂອງ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະ 
ປະສົບການທາງດ້ານເຕັກນິກ (ຫ້ອງການສາທາ ແລະ ສຶກສາ) ແລະ 
ຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.

ນັກຮຽນປະຖົມບ້ານຫລັກ 40, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງພ້ອມກັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີໂພຊະນາການທີ່ດີ. © Cord
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ຜົນສໍາເລັດ

ກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແບ່ງປັນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ສຳລັບ
ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ. ກອງ ປະ ຊຸມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດ
ຂື້ນໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນໄດ້ທົບທວນຄືນ
ຜົນສຳເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີ
ທ່ີໄດ້ກຳນົດເຊ່ິງສາມາດຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ໃນອະນາຄົດ.

ກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຢູ່ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 � ໂຄງການໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃນຄະນະທີ່
ກໍາລັງເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. 

 � ສະມາຄົມທີບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ໄດ້ຂະຫຍາຍແນວ
ຄວາມຄິດຮ້ອບດ້ານໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ເພາະວ່າ ພວກສາມາດຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖີງຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຢູ່ນອກເໜືອຈາກເປົ້າໝາຍຂອງ
ຕົນ.

 � ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລໃນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເຂົ້າ
ເຖີງ ແລະ ໝູນໄຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: ພະນັກ 
ງານວິຊາການຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

 � ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໄດ້
ນໍາໃຊ້ທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານ 
ງານຂອງ ຕົນເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ.

 � ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ ບ້ານໄດ້ 
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ, ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການສື່ສານທີ່ດີກວ່າເກົ່າສໍາລັບການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ  ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານວິຊາການ 
ຫຼື ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຮັບໃຊ້ຊຸມ ຊົນໃນ
ອານາຄົດ. 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລືນະໂຍບາຍແບບມີສ່ວນ,ການສຶກສາ
ຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (action research) ແລະ ການຂຽນ
ບົດສະເໜີໂຄງການໄດ້ເປີດວິໃສທັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຳນາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂັ້ນບ້ານ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ
ເປັນພິເສດໃນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສົນໃຈຫຼາຍທີ່
ຈະໄດ້ຄົ້ນພົບທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ບັນຫາ ແລະ ມຸມມອງຂອງ
ຊຸມຊົນ. ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງປະທຸມພອນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ມັນມີ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີການຈັດກອງ ປະຊຸມ/ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໂດຍ 
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນ ຈິງທີ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ລັດໃນຂັ້ນເມືອງຍັງມີ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງິນທີ່ຈໍາກັດ
ທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້. 

ໂຄງການ CONNECT ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການ ເພີ່ມທະວິ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະພັດທະນາ ການສຶກສາຂັ້ນ
ບ້ານ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນ ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ. ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດທີ່ຫ້າວຫັນ ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຊຸມຊົນ ສາມາດມີໄດ້ຢູ່ໃນ ຂະບວນການພັດທະນາຊຸມຊົນທີ່ມີຜົນ
ໂດຍກົງຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ. ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາ ການ
ສຶກສາຂັ້ນ ບ້ານຄົນໜຶ່ງ ຈາກບ້ານບຸ່ງ ເມືອງໂຂງໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ
ວ່າ ສຽງຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຄວາມວິຕົກ ກັງວົນຂອງລາວກ່ຽວກັບ
ຊຸມຊົນ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນບູລິມະສິດໃດໜຶ່ງ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວກໍ
ຮູ້ສຶກວ່າ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຝັງຄໍາຄິດເຫັນຈາກນາງໃນ
ລະຫວ່າງການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມອື່ນໆ. 

ໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານທີ່ເອື້ອຍ
ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງ ບວກເຊັ່ນ: ການ
ປຶກສາ ຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາການດໍາເນີນງານ
ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຖືກ
ຮັບຝັງ. ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ບາງທີ່ອາດຈະເປັນ
ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ມີ ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໃນ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ເພື່ອ
ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນຂອງຕົນ ແລະ ນໍາເອົາບັນຫາ ແລະ ຄວາມວິຕົກ 
ກັງວນົໃນທອ້ງຖິນ່ທີຈ່ໍາເປນັຈະຕ້ອງຖກືນາໍສະເໜີຕໍ່ການປຶກສາຫາລ.ື

ນັກຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນາຂາມ, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ ກຳລັງແຂ່ງຂັນທັັກສະການອ່ານ. 
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ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

 � ກິດຈະກໍາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດປະກອບສ່ວນຕ່ໍການ
ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ເມື່ອເວລາ
ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ. 
ໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກ
ເຊີ່ງກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ ຊື່ງໃນທາງກັບກັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີບົດບາດເປັນຜູ້
ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຫ້າວຫັນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ຄວາມເຂົ້າໃຈ, 
ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຕົນເອງ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ
ຫຼັກຖານອ້າງອີງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ພວກເຂົາສາມາດມີ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້
ສະມາຊິກສືບຕ່ໍປະຕິບັດໜ້າທີດ່ັງກ່າວໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປພາຍຫັຼງທ່ີ
ໂຄງການສີ້ນສຸດລົງ. 

 � ໂອກາດດ້ານບວກໃນການເຂົ້າຮ່ວມເລື້ອຍໆ ຕະຫຼອດໄລຍະ
ເວລາ ເຊັ່ນ: ຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ແລະ 
ການແລກປ່ຽນໄດ້ຊ່ວຍສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ບັນດາສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ໄດ້ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຄົມບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລໃນ

ຂະນະທີສະມາຄົມດ່ັງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດວຽກງານຂອງ
ຕົນ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນກັບອົງ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ. 

 � ເມື່ອສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ມີ
ອິດທິພົນ/ຄວາມຊໍານານງານ, ກໍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂື້ນ
ກວ່າເກົ່າລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການໃຫ້ການຮັບ
ໃຊ້ຊຸມຊົນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. 

 � ເມື່ອເວລາເຮັດວຽກກັບຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ທະນັດ, ແຕ່ມີສາຍພົວພັນ
ການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງ ຜົນກໍາໄລສາມາດນໍາ
ໃຊ້ຄວາມຊໍານານງານຂອງອົງນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນ
ການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ. 

 � ສາຍພົວພັນທີ່ມີຢູ່ກ່ອນໜ້ານີ້ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ່າງ ສາມາດຜັກດັນໃຫ້ໂຄງການ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຊ່ວຍ
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຢືນຢັນຈຸດຢືນຂອງຕົນຄືນອີກຄັ້ງ ຫຼື 
ເຂົ້າເຖີງກຸ່ມພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ພະນັກງານອົງການຄອດ ກຳລັງອະທິບາຍກິດຈະກຳກຸ່ມໃຫ້ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄູອາຈານຈາກໂຮງຮຽນ ບ້ານບຸງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳສັກ ໃນກອງປະຊຸມ TWG, ເດືອນເມສາ 2021 
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ສະຫຼູບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ກໍລະນີສຶກສາຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຢູ່ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດປະກອບສ່ວນຕ່ໍຜົນສໍາເລັດຂອງການຮັບໃຊ້
ວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນຢ່າງເປັນທ່ີພໍໃຈ. 
ໂຄງການນ້ີປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອ
ອຳນວຍ ແລະ ເປັນເວທີສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ , 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ເຊິ່ງຜົນດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ການປະສົມປະສານ
ຂອງພື້ນທີ່ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ສ້າງສັນຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່
ຮ່ວມງານໂຄງການຄອນເນັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ສະມາຄົມ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສາມາດກຳນົດສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນ
ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ເພື່ອການປະຕິບັດ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ.

ໂຄງການໃນອານາຄົດ ຄວນພິຈາລະນາດັ່ງນີ້:

 � ການຈັດແບ່ງຂົງເຂດວຽກງານຂອງໂຄງການໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ຢ່າງໃກ້ສິດກັບວິໄສທັດ, ສິດທີ່ໄດ້ຮັບການ ມອບໝາຍ, 
ຍຸດທະສາດ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານຂອງ
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ

 � ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສອດ
ຫັດກັນ ເຊັ່ນ: ຄວາມເປັນພິການ (ຄືດັ່ງຢູ່ໃນ ກໍລະນີ ຂອງ
ສະມາຄົມຄົນພິການສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ LDPA.CPS) 
ແລະ ວິທີການ ທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງ ສິ່ງນັ້ນເຂົ້າກັບໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ
ຂອງໂຄງການ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການສູ້ຊົນເພື່ອມຸງໄປສູ່ການປັບປຸງ
ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງຄົນ ພິການແມ່ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. 

 � ການຈັດແຜນງານການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງນະໂຍບາຍ
ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ໄດ້
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນ
ງານຂອງລັດຖະບານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນລວມ
ມີ ທັງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ແລະ 
ແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເອກະພາບ 
ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທັງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ.  

ຄູອາຈານໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼັກ 40 ເມືອງປະທຸມພອນ ກຳລັງມອບອຸປະກອນການຮຽນ ໃຫ້ນັກຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຂົ້າເຈົ້າມີກຳລັງໃຈການຮ່ຳຮຽນຕໍ່ໄປ. © Cord
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