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ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ  

(ໂຄງການ CONNECT)



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.

ຮູບພາບຫນ້າປົກ: ຕົວແທນຈາກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານບ້ານສົມສະອາດ 
ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງຜົນການຮຽນອ່ອນ ແລະ 
ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໄລຍະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມTWG ນະຄອນໄກສອນ, 
ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ, 17 ມັງກອນ 2021.© ອົງການ Cord
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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 ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລະຫວ່າງລັດຖະ 
ບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການອອກແບບ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໃດໜຶ່ງຮ່ວມກັນ, ແລະ ຜ່ານການ
ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍດ້ານການ
ສຶກສາ 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 ເມືອງຈໍາພອນ

ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 
(ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາ)

ສູນແສງສະຫວ່າງ (SSV)

ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາບ້ານ ປ່າກ້ວຍ (VEDC)

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ (DoES)

ໄລຍະເວລາ ເລີມຈາກເດືອນ ກຸມພາ 2020 ຫາ ມັງກອນ 2021

ຈຸດປະສົງຫຼັກ  � ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ
ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍດ້ວຍການສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ 

 � ເພີ່ມທະວີການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ປັບປຸງເຕັກນິກການສອນຂອງຄູອາຈານ ພ້ອມທັງປັບປຸງສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ ປ່າກ້ວຍ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານ ປ່າກ້ວຍ: ນັກຮຽນທັງໝົດ 115 (ຍິງ: 44 ຄົນ, ຊາຍ: 71 ຄົນ) ຈາກຊົນເຜົ່າບຼູ
ຄູສອນ: 6 ຄົນ  
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ 7 ຄົນ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງ
ອ້ອມ

ຊາວບ້ານຈໍານວນ 731 ຄົນ (ຍິງ: 368 ຄົນ, ຊາຍ: 363 ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ຊາຍພິການ 2 ຄົນ), ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ
ອາຈານຈາກສ່ີບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນຂ້ັນເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພັດທະນາວິທີການຮຽນ-ການສອນຂອງນັກຮຽນ 
ພ້ອມທັງປັບປຸງສ່ີງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສ່ົງເສີມໂພຊະນາການ 

ຕົວແທນຈາກອົງການສຸພານິມິດສາກົນ ກໍາລັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການອ່ານຂອງເດັກໃນຊັ້ນປະຖົມ ໃນກອງປະຊຸມ 
TWG , ເມືອງໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021
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ການສ່ົງເສີມ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການໂດຍ
ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນການສຶກສາຮຽນຮູ້ແບບຍືນຍົງ
ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ

ເມືອງ ເມືອງໄຊບູລີ

ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (ຜູ້
ໄດ້ຮັບທຶນທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາ)

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ (CoDA)

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາບ້ານສົມສະອາດ (VEDC) 

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ (DoES)

ໄລຍະເວລາ ຈາກເດືອນ ກຸມພາ 2020 ຫາ ມັງກອນ 2021

ຈຸດປະສົງຫຼັກ  � ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ຂອງນັກຮຽນ, ພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ສູງຂື້ນກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ດີທີ່ສຸດ

 � ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ດີຂື້ນ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ທັກສະດ້ານວິຊາການ (ການອ່ານພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ)

ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານສົມສະອາດ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານສົມສະອາດ: ນັກຮຽນຈໍານວນ 67 ຄົນ (ຍິງ: 44, ຄົນພິການ 3 ຄົນ; ຊາຍ: 35, ຄົນ
ພິການ 6 ຄົນ)
ຄູສອນ 6 ຄົນ (ຍິງ: 5 ຄົນ, ຊາຍ: 1 ຄົນ) 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງ
ອ້ອມ

ຊາວບ້ານ, ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຈາກສ່ີບ້ານອ້ອມຂ້າງເຊ່ັນ: ບ້ານພັກເພຍ, ບ້ານຫ້ວຍເຮ້ຍ, ບ້ານນາຫວານ 
ແລະ ບ້ານໂນນຍາງ

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານສົມສະອາດ ກຳລັງແບ່ງປັນແນວຄິດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາ ແລະໂພຊະນາ
ກາຂອງເດັກ ໃນກອງປະຊຸມນຳສະເຫນີຜົນການວິໄຈ ແລະ ຈັດລຽງບຸລິມະສິດ, ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. © Cord
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ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນເນັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ສຸມໃສ່ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ. ຢູ່ໃນສອງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງຕ່າງໆໄດ້ມີໂອກາດໃນການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນແລກປ່ຽນ ແລະ/
ຫຼື ສະແດງທັດສະນະມູມມອງ ແລະ ຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອສ້າງ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. 

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນມີໜ້າທ່ີໃນການສ້າງບູລິມະສິດຂອງ
ຕົນ ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ 
ຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂຄງການ
ໃຫ້ທຶນຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວສາມາດຖືເປັນໂອກາດສໍາລັບ ອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຜັກດັນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາ
ການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ. ສູນແສງສະຫວ່າງ (SSV)  
ແລະ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ (CoDA) ໄດ້ລາຍງານວ່າ ອໍາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່່ນ ໄດ້ນໍາພາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ
ຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການຂອງຕົນ ໃນຄະນະ
ທີ່ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (NPAs) ມີບົດບາດໃນການນໍາໃຊ້ທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ. 

ການກໍານົດພ້ືນທ່ີເປ້ົາໝາຍພ້ອມດ້ວຍພາລະບົດບາດແລະໜ້າທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການເຈລະຈາ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ
ຢູ່ ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ດ້ ານນະໂຍບາຍ.                   
ທ່ານ ນາງ ວິລິດ ຂັນຕິຍະວົງ, ອໍານວຍການຂອງສູນແສງສະຫ່ວາງ 
(SSV)  ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ. 
ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງຈໍາພອນ ໄດ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບບ້ານ
ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ທ່ານ ພົມມະດີ ຈັນທະມາວົງ, ຜູ້ປະສານ
ຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ (CoDA), ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ສະມາຄົມ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ (CoDA) ເປັນຜູ້ນໍາພາຂະບວນການສະໝັກຂໍທຶນ
ສໍາລັບໂຄງການ ເພາະສະນັ້ນ ຈື່ງເປັນເຈົ້າການໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງໂຄງການ. ທ່ານ ສຸດສະກອນ ນັນທະ
ມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງໄຊບູລີໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ຢູ່ໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້,  ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ
ໄຊບູລີ ແມ່ນຄູ່ປະສານງານຫຼັກ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. 

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໄດ້ອີງໃສ່ສິດທ່ີໄດ້ຮັບການ
ມອບໝາຍເປັນທາງການຂອງຕົນ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອມຸ້ງໄປສູ່
ການບັນລຸແຜນການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ທ່ານ 
ນັນທະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຫ້ອງການສາທາເມືອງ (DoH) ມີໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງໂຄງການ ໃນຄະນະ
ທີຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານ
ສຶກສາ. ເນື່ອງຈາກວ່າຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ ແມ່ນຄູ່
ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ (CoDA), ຫ້ອງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ ຈຶ່ງມີບົດບາດໃນການປະສານງານກັບອໍານາດ

ການປົກຄອງອື່ນໆ ໃນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ. ພວກເຂົາຍັງ
ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດ ຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜ້າຂອງວຽກງານໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ວິຊາການ. 

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານແມ່ນພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢູ່ໃນໂຄງການ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານໄດ້ລາຍງານວ່າ 
ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນການສະໜັບສະໜຸນວຽກງານການພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ. ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ມີບົດບາດ
ເປັນສື່ກາງລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ, 
ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ສ່ົງເສີມແຜນດໍາເນີນງານການພັດທະນາໂຮງຮຽນ 
ຊື່ງໄດ້ຮັບການລາຍງານ ໂດຍທ່ານ ຈັກຖາວອນ ລັດຖະຈັກ, ຮ້ອງ
ນາຍບ້ານສາມສະອາດ, ເມືອງໄຊບູລີ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ©ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານປະຈຸບັນມີສາຍພົວພັນທີ່
ດີກວ່າເກົ່າກັບໂຮງຮຽນ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ 
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພວກເຮົາ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງ ຫຼື 
ສ້ອມແປງສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ 
ດ້ານອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາການສຶກສາໃນ
ບ້ານຂອງພວກເຮົາ©. ສີ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການຄອນ
ເນັກ (CONNECT) ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງອົງການ
ຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນຢູ່ໃນ
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. 



Cord | ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຄອນເນັກ): ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫນ້າ 7

ສາຍພົວພັນຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າ ເປັນການ
ພົວພັນກັນພາຍໃນລະຫວ່າງ ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງໆ ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ
ໃດໜຶ່ງຊື່ງການພົວພັນເຫຼົ່ານີ້ ສ້າງໃຫ້ມີອິດທິຜົນຕໍ່ກັນ. ຢູ່ໃນໂຄງການ 
CONNECT, ສີ່ງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການທີ່ອົງກອນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນໂຄງການແນວໃດ? ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັນໃນຮູບແບບຂອງການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ການບໍລິການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ, ກິດຈະກໍາ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການ
ຕັດສິນໃຈ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖີງສາຍສໍາພັນ
ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ແລະ ວິທີ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ (CoDA), 
ພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສືກສາເມືອງ ໄດ້ດໍາເນີນ
ມາເປັນຢ່າງດີກ່ອນໜ້າຈະມີໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ່ັງກ່າວນ້ີແລ້ວ. 
ເພາະສະນັ້ນ, ມັນມີພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃນການເອື້ອອໍານວຍໃຫ້
ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ທ່ານ ພົມມະ
ດີ ຈັນທະມາວົງ, ຜູ້ປະສານງານສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ, ຊື່ງກ່ອນ
ໜ້ານີເຄີຍເປັນພະນັກງານລັດໃນຂັ້ນແຂວງ, ເຮັດວຽກຢູ່ພະແນກ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ. ສະນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຈື່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີຈາກ
ພະນັກງານລັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຂະແໜງສຶກສາ ແລະ 
ຂະແໜງການອື່ນໆກໍຕາມ, ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ມີອິດທິຜົນຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນລະດັບໜຶ່ງ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍການສົມທົບກັບອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ: ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ອໍານາດ

ການປົກຄອງບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ) ໂດຍ
ສຸມໃສ່ການປັບປຸງທັກສະການສອນພາສາລາວຂອງຄູອາຈານຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງນັກຮຽນ. ຜ່ານສາຍພົວພັນທີ່ໄດ້
ສ້າງຂື້ນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂອງລາວກ່ຽວກັບກົນໄກການ
ສື່ສານ, ປະສານງານກັບພາກລັດ, ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງພະແນກສາທາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາແຂວງໄດ້ ເພື່ອ
ຊ່ວຍວຽກງານໂພຊະນາການຂອງໂຮງຮຽນທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ
ຈາກໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນ ການສື່ສານແບບທາງການລະຫວ່າງພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈື່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. 
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ ອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງອົງ 
ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນພື້ນຖານຊຸມຊົນ ແລະ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລດີ
ຂື້ນກວ່າເກົ່າ ພ້ອມທັງຮັບຮູ້ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນທ່ີເປັນ
ສ່ວນໜ່ຶງໃນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

ເວົ້່າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນວ່າ ສູນແສງສະຫວ່າງ (SSV) ບໍ່ໄດ້ມີ
ສາຍພົວພັນກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼື ມີກໍ່ມີຈໍາກັດກັບພະແນກສຶກສາແຂວງ 
ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ. ວຽກສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າແມ່ນການຮ່ວມມືກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິກ
ານສັງຄົມແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການ
ສັງຄົມເມືອງ. ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກໂຄງການຢູ່ໃນ
ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ, ສູນແສງສະຫວ່າງຕ້ອງຕິດພັນກັບຂະບວນການ
ເຮັດວຽກທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນອີກ ເຊັ່ນ: ການຮ່າງໜັງສືຕ່າງໆ ໄປຫາ
ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມແຂວງ, ຊື່ງຫຼັງຈາກ
ນັ້ນ ຈື່ງໄດ້ປະສານຫາພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ເພື່ອແຈ້ງ

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານສົມສະອາດ ກຳລັງແບ່ງປັນແນວຄິດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາ ແລະໂພຊະນາກາຂອງເດັກ ໃນກອງປະຊຸມນຳສະ
ເຫນີຜົນການວິໄຈ ແລະ ຈັດລຽງບຸລິມະສິດ, ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. © Cord
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ໃຫ້ຊາບ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ເມືອງ ກ່ອນທີ່ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງຈະຕິດຕໍ່ ພົວພັນຫາ
ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ. ການຮ່ວມມື ແລະ ການສື່ສານທາງການລະຫວ່າງ
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ກ່ອນທີ່ກິດ
ຈະກໍາທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກໂຄງການຈະສາມາດຖືກຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໄດ້ ເຊີ່ງມັກຈະສ້າງໃຫ້ມີຄວາມລ້າຊ້າ. ໃນຄະນະທີ່ການສ້າງ 
ສາຍພົວພັນໃໝ່ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ, ໃນ
ທາງປະຕິບັດແລ້ວ ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານ
ງານຈໍານວນຫຼາຍ ຊື່ງໃຊ້ເວລາຫຼາຍສໍາລັບສະມາຄົນບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 
(NPAs) ໃນຊ່ວງໄລຍະທີສອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈື່ງມີການສ້າງ
ສາຍພົວພັນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນເຮັດ
ໃຫ້ການສື່ສານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ.ດັ່ງນັ້ນ 
ໂຄງການ ຄອນເນັກ (CONNECT) ຈື່ງໄດ້

ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເພ່ີມທະວີສາຍພົວພັນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ືນ
ກວ່າເກົ່າລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຄົມ
ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ກິດຈະກໍາໂຄງການ ເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມ, ການຝຶກ
ອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ໄດ້
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຊີ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ. ຫົວໜ້າສູນແສງສະຫວ່າງ, ທ່ານ ນາງ ວິລິດ ຄັດຕິຍະວົງ ໄດ້
ລາຍງານວ່າ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ສູນແສງ
ສະຫວ່າງມີຄວາມຂົ້າໃຈເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນດີຂື້ນກວ່າ
ເກົ່າ ແລະ ໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ
ສູນແສງສະຫວ່າງ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຮັບໃຊ້ຂອງອໍາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຮົາມີຄວາມໃກ້ສິດກັນ
ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈ

ວິທີການຮ່ວມມືເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ©. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ອໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງສູນແສງສະຫວ່າງ  ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ 
ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ສູນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ຈື່ງຄວນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັນເພື່ອຊອກຫາໂອກາດໃນການ
ສະໜອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໃນອານາຄົດໄດ້.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນຢູ່ໃນແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຮັບການຮ່ວມເປັນປະທານຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, 
ຊື່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ສາຍພົວພັນທີ່ເຂັ້ມ
ແຂງຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ. 

ໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ພ້ອມທັງໂຄງການຮັບທຶນ
ຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ອົບອຸ່ນກວ່າເກົ່າລະຫວ່າງ
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ. ໄດ້ມີການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ມີຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂື້ນ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາຮ່ວມມື
ກັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນຕະຫຼອດຂະບວນ ການປະສານງານ 
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ. 

ປະຊາຊົນບ້ານປ່າກ້ວຍ, ເມືອງຈຳພອນ, ແຂວງຫວັນນະເຂດ ກຳລັງປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເຫນີບັນຫາການສຶກສາ, ໂພຊະນາການຂອງເດັກ, ແລະ ບັນຫາການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າ. 
© ອົງການ Cord
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ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ປະສົບການ

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

ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຄວາມ
ສາມາດອັນລ້ໍາຄ່າທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ.

ຈຸດປະສົງຂອງສູນແສງສະຫວ່າງແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ 
ການກົດຂີ່ຂູດຮີດທາງເພດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຜ່ານການປັບປຸງທັກ
ສະດ້ານອາຊີບ ແລະ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ກັບຄົນ
ທຸກຍາກ; ພວກເຂົາດໍາເນີນງານຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງພະແນກ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ເຂົາເຈົ້າຍັງມີປະສົບການ
ໜ້ອຍກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກນໍາໂຮງຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາດ້ວຍ
ການຮັບເອົານັກຮຽນເຂ້ົາມາເປັນສ່ວນໜ່ືຶງຂອງແຜນງານການຝຶກ
ອົບຮົມ. ກິດຈະກໍາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການ ຄອນ
ເນັກ (CONNECT ) ໂດຍປະສົມປະສານກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອໄດ້ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ສູນແສງສະຫວ່າງສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງການພັດທະນາການສືກສາໃນລະບົບຂ້ັນປະຖົມສຶກສາ, 
ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການປັບປຸງວິທີການສອນໄດ້ຫຼາຍ
ຂື້ນ. ການຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ຈຳກັດດ້ານວິຊາສະເພາະໃນຂົງເຂດວຽກງານ
ນີ້, ພວກເຂົາກໍສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງຈຳພອນໄປຄຽງຄູ່
ກັບຫ້ອງການສາທາເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ. 

ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນບ້ານປ່າກ້ວຍປາກເວ້ົາພາສາ
ຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນ, ນັກຮຽນຈື່ງປາກເວົ້ານໍາກັນດ້ວຍພາສາທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງຕົນເອງ. ນາງ ເພັດສະໄໝ ໄຊຍະເສນ, ຄູອາສາສະມັກຂອງ
ໂຮງຮຽນ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍ້ອນເວລາສ່ວນຫຼາຍຂອງນັກຮຽນ
ແມ່ນປາກເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງໃນເວລາຢູ່ບ້ານ, ຈື່ງເປັນ
ສ່ິງທ້າທາຍຫຼາຍທ່ີຈະສ່ືສານນໍານັກຮຽນເປັນພາສາລາວ.ນາງກ່າວ
ວ່າ ເວລາຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ, ນັກຮຽນໄດ້ພະຍາຍາມສື່ສານພາສາລາວ
ນໍາຂ້ອຍ ແຕ່ເວລາລົມກັນກັບໝູ່ພັດປາກເວົ້າເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງຕົນເອງ©. ນາງຮູ້ສຶກຂອບໃຈສໍາລັບການເອົາຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ, ໂດຍກ່າວວ່າ 
©ຍ້ອນມີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ, ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຈື່ງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ 
ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາໃນເລື່ອງອຸປະສັກດ້ານພາສາ©. 

ສິດໜ້າທ່ີຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນແມ່ນເພ່ືອສຸມໃສ່ການ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງວິທີການສອນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ
ໂດຍກົງຈາກຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງໄຊບູລີ ແລະ ຫົວໜ້າ
ສະມາຄົມຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກກັບພະແນກມາກ່ອນໜ້ານີ້. ເພາະສະນັ້ນ 
ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າຈື່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບ
ເປັນຢ່າງດີ ຊື່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື. 

ຕົວແທນຈາກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານບ້ານສົມສະອາດ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນ
ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງຜົນການຮຽນອ່ອນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໄລຍະທີ່
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມTWG ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ, 17 ມັງກອນ 2021. 
©ອົງການ 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 ແລກປ່ຽນຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 � ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໄປຄ່ຽງ
ຄູ່ກັບການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂວງ. 

 � ສະມາຄົມບບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລໄດ້ຂະຫຍາຍແນວຄວາມ
ຄິດຂອງຕົນໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍ້ອນ
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຢູ່ນອກເໜືອຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງ
ດ້ານຍຸດທະສາດ ຂອງຕົນໄດ້.

 � ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ລະດົມຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: 
ພະນັກງານວິຊາ ການຈາກອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ

 � ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ນໍາ
ໃຊ້ທັກສະ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນເຂົ້າໃນການ
ປຸກລະດົມວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນຕ່າງໆ.

 � ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົນບໍ່ຫວັງຜົນ
ກໍາໄລ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໄດ້
ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ, ໃຫ້ການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການພົວພັນເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການ ຫຼື 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ໃນການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ. 

 � ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບການສົນທະນາ
ດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄ້ວາການດໍາເນີນງານ ແລະ 
ການຂຽນບົດ ສະເໜີໂຄງການ ແມ່ນປະສົບການໃນ
ລັກສະນະແບບເປີດຫູເປີດຕາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ລັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະ ພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ. ຫົວໜ້າຂະແໜງການສຶກສາ
ໃນລະບົບຂອງຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງຈໍາ
ພອນ, ທ່ານ ສັງກາດ ທໍາມະວົງ, ໄດ້ສັງເຫດເຫັນວ່າ 
©ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້
ປະກອບຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ ຂອງວຽກງານໂຄງການ ແລະ 
ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນນໍາເອົາໄປ
ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ອື່ນໆນໍາ©. ອໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງຊັດເຈນໃນການ
ຢາກຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຈະ

ມີຕໍ່ຊຸມຊົມ ແລະ ມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ວິທີການຂອງ
ໂຄງການ ຄອນເນັກ (CONNECT) ຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢູ່ໃນ
ຊຸມຊົນອື່ນໆ. 

ໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ໂດຍສົມທົບກັບບັນດາ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຕ່າງໆໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ 
ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນວຽກງານການພັດທະນາ
ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ໃນລະຫວ່າງກອງ
ປະຊຸມການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ, ສູນແສງສະຫວ່າງ 
(SSV) ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືທີ່ດີກວ່າເກົ່າຈາກຊຸມຊົນ 
ຊື່ງກໍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນສໍາເລັດຂອງ ໂຄງການ ທີ່ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ຄູສອນ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ. ຜູ້ປະສານງານຂອງ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ (CoDA) ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການ 
ຄອນເນັກ (CONNECT) ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະ
ວີຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ 
(CoDA) ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ (ເຊັ່ນ: ດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ) ແລະ ວ່າຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາປັບປຸງວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີ
ຂື້ນກວ່າເກົ່າໃນອານາຄົດ. 
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ບົດຮຽນທີ່ຖອນຖອນໄດ້

 � ແຜນງານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຮອບດ້ານ ສາມາດເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການຮ່ວມມື ທີ່
ສາມາດພັດທະນາສາຍພົວພັນ ທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. 
ໂຄງການ ຄອນເນັກ (CONNECT) ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີສະພາບ
ແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອໍານວຍໃນທາງບວກໃຫ້ແກ່ອໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ. ສີ່ງນີ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຮັບຮູ້ຂອງອໍາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການປະກອບ ສ່ວນຂອງ
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນຕໍ່
ວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ. 

 � ສະມາຄົມບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລອາດຈະສາມາດຂະຫຍາຍການ
ເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເມື່ອມີການ ຮ່ວມມືກັບອໍາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ສູນແສງສະຫວ່າງ (SSV) ສາມາດ
ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໜ່ຶງທີ່ ສຸມໃສ່ການປັບປຸງ
ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຄວາມສໍານານ
ງານດ້ານ ວິຊາການຂອງຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ 
ຫ້ອງການສາທາເມືອງ. ດ້ວຍຮູບການນ້ີ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນ
ກໍາໄລອາດຈະເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ດ້ວຍການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຈາກອໍານາດການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ

ຂອງຊຸມຊົນ.

 � ການຈັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອໍານວຍສໍາລັບການມີ
ສ່ວນຮ່ວມດ້ານບວກ ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ກິດຈະກໍາ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການ 
ຄອນເນັກ (CONNECT) ພ້ອມດ້ວຍການສົນທະນາດ້ານ
ນະໂຍບາຍ, ຄົ້ນຄ້ວາ ການດໍາເນີນງານ, ການຂຽນບົດສະເໜີ
ໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ສ້າງ ໃຫ້ມີກົນໄກການ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ 
ຈາກການປຶກສາຫາລື, ເຈລະຈາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ເຊິງກັນ ແລະ 
ກັນ ລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງ
ຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງຊຸມຊົນ. ເປັນວິທີການໜຶ່ງ 
ທີ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນໜຶ່ງ ຢາກຈະເຫັນ ໃຫ້ມີ
ການນໍາໄປໃຊ້ ຢູ່ໃນຊຸມຊນົອື່ນໆ.

 � ສາຍພົວພັນໃນລັກສະນະສ້າງ ສັນ ທ່ີມີ ຢູ່ແ ລ້ວລະຫວ່າງ
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອໍານາດການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ສາມາດມີຜົນດ້ານບວກຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ຕົວແທນຈາກອົງການສຸພານິມິດສາກົນ ກໍາລັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການອ່ານຂອງເດັກໃນຊັ້ນປະຖົມ ໃນກອງປະຊຸມ TWG , ເມືອງໄກສອນ, ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021 © Cord
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ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ

ກໍລະນີສຶກສາຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງຜູ້ດໍາ
ເນີນງານ, ອໍານາດການປົກຄອງ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນສາມາດປະກອບສ່ວນຕ່ໍຜົນສໍາ
ເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ. ໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງສະພາບແວດ ລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍຢ່າງປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ ແລະ ປູພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມງານ
ທີ່ມີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມ
ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ຊື່ງສາມາດສົ່ງ ຜົນ
ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງດ້ານບວກຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ການປະສົມ
ປະສານລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ການເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມສ້າງສັນ ເຮັດໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ 
ຄອນເນັກ (CONNECT), ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອໍາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກໍານົດໄດ້ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນທີ່
ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຫຼັກຖານອ້າງອີງເປັນ
ພື້ນຖານ ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ແລະ ການຊ່ວຍກັນໃນ
ອານາຄົດໄດ້.

ໂຄງການໃນອານາຄົດ ຄວນພິຈາລະນາດັ່ງນີ້: 

 � ກໍານົດໜ້າວຽກຕາມຫົວຂໍ້ຂອງໂຄງການໃຫ້ສອດຄອງກັບວິໃສ
ທັດ, ສິດທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 
ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ
ກວ່າເກົ່າ;

 � ຕໍ່ຍອດຈາກຍຸດທະສາດຂອງສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ມີ
ຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອນໍາໃຊ້ວິຊາສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງ ເຕັມສ່ວນ. 
ໃນຄະນະດຽວກັນ ໂຄງການອາດຈະຍັງຄົງມີຈຸດສຸມຕາມຫົວຂໍ້
ຫຼັກເຊັ່ນ: ວຽກງານການສຶກສາ ທີ່ສາມາດດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບ
ສະພາບ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ສຸມໃສ່ການປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ໂພ
ຊະນາການຂອງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ແລະ ການຄ້າມະນຸດ;

 � ສູ້ຊົນເພີ່ມທະວີລະດັບຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາໃນທ້ອງ ຖິ່ນ ດ້ວຍ
ການສົມທົບເອົາອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສະມາຄົມບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການ
ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ແຜນດໍາເນີນງານການ
ພັດທະນາການ ສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

 

ນັກຮຽນປະຖົມບ້ານປ່າກ້ວຍ ມີຄວາມມ່ວນຊືນໃນການຮຽນສານກະຕາ ຈາກຄູຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເປັນການຮຽນຮູ້ສືບທອດພູມປັນຍາທີ່ເປັນວັດທະນາທຳຂອງບັນພະບູລຸດ ບ້ານປ່າກ້ວຍ, ເມືອງຈຳພອນ, 
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. © ອົງການ Cord
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