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ກໍລະນີສຶກສາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມິຖຸນາ 2021

ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 

ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ

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: ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການຄອດປະຈຳລາວ ພ້ອມປະທານແນວລາວສ້າງ
ຊາດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລົງພົບປະຄູອາຈານ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກຂັ້ນ
ບ້ານ ບ້ານທ່າມ່ວງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ອົງາກນ 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 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 ປາກງື່ມ

ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ 
NPA (ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນນໍາພາ)

ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດຊີວິດ (LSDA)

ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
(CBOs)

ຄະນະກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານບ້ານຊຽງແລທ່າ ແລະ ຄະນະກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາ
ບ້ານບ້ານທ່າກົກໄຮ

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງປາກງື່ມ

ໄລຍະເວລາໂຄງການ ເດືອນກຸມພາປີ 2020 ເຖິງເດືອນມັງກອນ 2021

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ  � ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາລາວ (ການອ່ານ, ການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ)
 � ເພື່ອປັບປຸງສື່ການສອນ ແລະ ແນວທາງການສອນຂອງຄູອາຈານ
 � ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນນັກຮຽນອອກໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຊຽງແລທ່າ, ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານທ່າກົກໄຮ 1 ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານທ່າກົກໄຮ 2

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ນັກຮຽນ 344 ຄົນ (ຍິງ 172 ຄົນ, ຊາຍ 172 ຄົນ), ລວມທັງສະມາຊິກຄົນຊົນເຜົ່າ
ຄູສອນ 24 ຄົນ (ຍິງ 6 ຄົນ, ຊາຍ 18 ຄົນ)
ຜູ້ປົກຄອງ 202 ຄົນ (ຍິງ 108 ຄົນ, ຊາຍ 94 ຄົນ)

ໂຄງການທຶນຂະໜາດນ້ອຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງການຮຽນ - ການສອນ 
ສຳລັບເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ

ນັກຮຽນປະຖົມທ່າກົກໄຮ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍົກປ໋ອງນົມດ້ວຍຄວາມດີໃຈ, ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ
ໃນໂຮງຮຽນ, ພາບຈາກອົງການຂອດ.
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ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ

ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ 
NPA (ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນທີ່ເປັນຜູ້
ນໍາພາ)

ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ (ADWLE) 

ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
(CBOs)

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານບ້ານທ່າມ່ວງ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານບ້ານທ່ານາແລ້ງ

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ (LFND)

ໄລຍະເວລາໂຄງການ ເດືອນກຸມພາປີ 2020 ເຖິງເດືອນມັງກອນ 2021

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ  � ເພື່ອປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງນັກຮຽນເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ

 � ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ
 � ເພື່ອເປີດໂອກາດການຮຽນຮູ້ນອກບ້ານໃຫ້ກັບເດັກນັກຮຽນ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ນັກຮຽນທັງໝົດ 274 ຄົນ (ຍິງ 145 ຄົນ, ຊາຍ 129 ຄົນ)
ຄູສອນ 10 ຄົນ (ຍິງ 7 ຄົນ, ຊາຍ 3 ຄົນ)
ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ 160 ຄົນ

ການປັບປຸງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສະໜອງໂພ
ຊະນາການໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນ

ພະນັກງານພາກສະໜາມແຜນງານຄອນເນັກຂອງອົງການຄອດ ກຳລັງປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ເພື່ອກະກຽມຈັດກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ໃນ
ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. © Cord
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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. 

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນມີໜ້າທ່ີໃນການສ້າງບູລິມະສິດຂອງຕົນ
ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຮ່າງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂຄງການຮັບ
ທຶນຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດຖືເປັນໂອກາດໃຫ້ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຜັກດັນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນ
ການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ. ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ທ່ານ ສາຍຄຳ ສີຫາລາດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ແນວລາວສ້າງ
ຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ©ປະສານງານກັບເຈົ້າເມືອງເພື່ອແຈ້ງໃຫ້
ເມືອງຊາບກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດບ້ານເປົ້າໝາຍສຳລັບໂຄງການ.

ການກຳນົດສະຖານທີ່ເປົ້າໝາຍພ້ອມທັງພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການ
ທຶນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ແລະ ຕົກລົງກັນ
ໃນເວລາປຶກສາຫາລືນະໂຍບາຍ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແມ່ນມີການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ. ທ່ານ ສາຍຄຳ ສີຫາລາດ ໄດ້ລາຍງານ
ວ່າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດລິເລີ່ມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນເມືອງ ລວມທັງບ້ານເປົ້າໝາຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
ແລະ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບແຈ້ງການເຖິງຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບ ແລະ ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການສະເໜີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາ
ທັກສະຊີວິດ (LSDA), ທ່ານໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ, ລາຍງານວ່າ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ແນະນຳສະຖານທີ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ 
ສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດການເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນກັບທີມງານວິຊາການອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນຈາກ
ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ອາໄສຂໍ້ກຳນົດທາງການຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອບັນລຸແຜນການດຳເນີນງານດ້ານການພັດ ທະນາ
ຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃນ 5 ປີ. ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານ ນາງ ອໍລະໄທ ຈິນ
ດາວົງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສຶກສາ ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະ
ກິລາເມືອງປາກງື່ມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂຄງການນີ້ແມ່ນຖືກກັບເປົ້າໝາຍ
ການສຶກສາທ່ີລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາເມືອງປາກງື່ມ©. 
ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນອີກວ່າກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, 
ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນໄດ້ຖືກ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດ້ວຍເຫດ
ນັ້ນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈຶ່ງມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຕິດຕາມ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບ

ຜົນສຳເລັດຢ່າງໜ້າພໍໃຈ.

ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຫລື NPAs ມີບົດບາດໃນການນໍາ
ໃຊ້ທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ, ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍ
ງານຄວາມຄືບໜ້າຕ່າງໆ, ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປ້ົາໝາຍ. ແນວລາວສ້າງຊາດ 
ແລະ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ
ເປັນຜູ້ນຳໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການລາຍ
ງານກິດຈະກຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໄດ້
ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງ
ສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການນຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ
ໃນຂອບເຂດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ. 
ສະມາຄົມທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລແມ່ນຜູ້ປະສານງານເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້
ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການ
ຮ່ວມມື ແລະ ການຈັດກິດຈະກຳໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ໂຄງການ
ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມ
ຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເຊິ່ງ
ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນການສ້າງຄວາມສະດວກເພື່ອພັດ 
ທະນາການສຶກສາຊຸມຊົນ. ທ່ານ ນາງ ເວີນ ຈັນທະວົງ, 
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ບ້ານຊຽງ
ແລທ່າ, ເມືອງປາກງື່ມ, ລາຍງານວ່າ «ໂຄງການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມ
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ແນວທາງຕ່າງໆທີ່
ພວກເຂົາຄວນຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ.« ,

«ຄະນະກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ
ບ້ານ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທຸກຊົນເຜົ່າໃນບ້ານ, 
ຊ່ວຍຄູອາຈານໃນການສິດສອນ ແລະ ຕິດຕາມ
ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຮຽນພ້ອມທັງສ້າງ
ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່
ນັກຮຽນ«. 

ທ່ານໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນວ່າສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຄວນມີຄວາມສາມາດໃນການສອນໃນເວລາທີ່ຄູ
ອາຈານໂຮງຮຽນຂາດ ແລະ/ຫຼື ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສື່ສານ
ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ.



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

ຄວາມສຳພັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ 

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.

ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດມີສາຍພົວພັນທ່ີສະໜິດແໜ້ນ
ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະສົບການ
ຂອງສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດໃນຂະແໜງການສຶກສາໄດ້
ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກນັ້ນ
ຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງຕັ້ງການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ.ຍ້ອນ
ວ່າ ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກົນໄກການ
ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພາກລັດເປັນຢ່າງດີ, ຈຶ່ງບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍ
ໃດໆກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ການສື່ສານພາຍໃນ
ໂຄງການ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ 
ການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍບ່ໍມີຄວາມສຳພັນກັບຂະແໜງການສຶກສາ
ມາກ່ອນ ແຕ່ໄດ້ມີການສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືແບບໃໝ່ໂດຍຜ່ານ
ໂຄງການ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການ
ສຶກສາດ້ານກົດໝາຍສາມາດຂະຫຍາຍການເຂ້ົາເຖິງໄປຍັງຜູ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດອື່ນໆໄດ້ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການທີ່
ຈຳກັດກໍເປັນຜົນສຳເລັດໃນທາງບວກສຳລັບໂຄງການພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງ
ສັງຄົມ.

ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ, 
ການສົນທະນາດ້ານວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການຮຽນ

ຮູ້ ແລະ ປະສົບການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມແໜ້ນ
ແຟ້ນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມ
ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ອີງໃສ່ຊຸມຊົນກ່ອນໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ທ່ານ ນາງ ສຸພອນ ວໍຣະວົງ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ
ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ແມ່ນ
ຄັ້ງທຳອິດທີ່ແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຮ່ວມກັນ. ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ 
ແນວລາວສ້າງຊາດມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນທ່ີຈະຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງເຫຼົ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ. ກິດຈະກຳໂຄງການພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ 
ຍັງຊ່ວຍສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນໃຫ້ແຫນ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ. ການນຳສະເໜີໂດຍຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາບ້ານທ່ານາແລ້ງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ
ຮູບຂອງຜູ້ຊາຍສອງຄົນທ່ີຢືນຫັນຫັຼງຕິດກັນໂດຍມີເຄ່ືອງໝາຍຖາມ
ໃຫຍ່ຢູ່ລະຫວ່າງພວກເຂົາ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຂັດແຍ່ງ
ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນ
ລະຫວ່າງການນຳສະເໜີ, ທ່ານຮວນ ສີຊົມພູ, ສະມາຊິກຄະນະ
ກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ,ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ມີຂ້ໍ
ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ທ່ານກ່າວວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້
ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ດີ
ຂື້ນໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອ. ທ່ານຍອມຮັບວ່າ ຄວາມສາມັກຄີ 
ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເຕັມທີ່
ຫຼັງຈາກໂຄງການດຽວ, ເຖິງແມ່ນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມເລື້ອຍໆ ແລະ 
ຫຼາຍຂ້ຶນຈະຊ່ວຍເພ່ີມຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
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ຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການ

ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ປະສົບການ ແມ່ນສອງປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນ
ຫຼາຍທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການບັນລຸເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການທຶນ
ຂະໜາດນ້ອຍ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການມີຜົນ
ຕໍ່ການດໍາເນີນ ການຮັບໃຊ້ວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ ລວມທັງ
ວິທີການ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ໃນການຊອກຫາສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງ ສິ່ງ
ທ້າທາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ ໄຂ
ບັນຫາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ແຕ່ລະພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງ ຊື່ງໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານ 
ໂດຍສະເພາະ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບັນລຸໝາກຜົນຂອງໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີ
ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ປະສົບການໃນຂະແໜງການທີ່ໄດ້
ກຳນົດໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລນັ້ນມີຄວາມຫຼາ
ກຫຼາຍ ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ບູລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ແນໃສ່ກຸ່ມ, 
ສະຖານທີ່ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລ ທີ່ນຳໜ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາຂອງລາວ. ສະມາຄົມດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຂອງ

ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນໆໃນລາວ. ຫົວໜ້າສະມາຄົມ
ພັດທະນາທັກສະຊີວິດ, ທ່ານໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ, ໄດ້ຮັບການ
ຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດ. ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງເປັນທີ່
ປຶກສາດ້ານວິຊາຄູໂດຍໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາຫຼາຍໂຄງການ. 
ໃນໂອກາດຕ່າງໆໃນຊ່ວງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງ
ສັງຄົມ, ການຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ກິດຈະກຳ
ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດອື່ນໆ, ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ 
ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງຕົນໃຫ້ກັບສະມາຄົມທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລ
ອື່ນໆຫລາຍສະມາຄົມ ແລະ ກັບພະນັກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.

ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍຢູ່ໃນ
ຕຳແໜ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັບສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ ເນື່ອງຈາກ
ເນັ້ນໃສ່ທິດທາງ ແລະ ກົນລະຍຸດຂອງອົງການໃນການສົ່ງເສີມຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລະບົບກົດໝາຍ
ສຳລັບແມ່ຍິງ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ສະມາຄົມເພື່ອ
ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບເມືອງ, 
ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການຄອດປະຈຳລາວ ພ້ອມປະທານແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລົງພົບປະຄູອາຈານ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກຂັ້ນບ້ານ ບ້ານທ່າມ່ວງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ. © ອົງການ Cord
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ດັ່ງກ່າວຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 2 ແຫ່ງ, ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຂໍ້ຈຳກັດ
ໃນດ້ານເຫຼົ່ານີ້.      ທ່ານນາງ ສຸລິສາ ສຸວັນນະລາດ, ພະນັກງານ
ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ຂອງສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການ
ສຶກສາດກົດໝາຍ, ລາຍງານວ່າ ©ມັນຍາກຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາຈະຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ© ເນື່ອງຈາກວ່າ ການສຶກສາ ແລະ 
ໂພຊະະນາການໃນໂຮງຮຽນປະຖົມບ່ໍແມ່ນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ
ສະມາຄົມ ແລະ ອົງການບໍ່ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 
ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ລຸນ ວົງສຸວັນ, ຜູ້ປະສານ
ງານ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ 
ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງວ່າ ສະມາຄົມອາດຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ສະມາຄົມມີຄວາມຮູ້ 
ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາທີ່ຈຳກັດ. ເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການ
ສຶກສາກົດໝາຍ ໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາເມືອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳປັບປຸງ
ການສຶກສາ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ປະສານງານກັບຫ້ອງການສາທາລະນະ
ສຸກເມືອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮັບຮູ້ໂພຊະນາການ
ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ສະມາຄົມເພື່ອ
ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍໄດ້ຮັບປະສົບການໃໝ່ໆ
ເຊິ່ງອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນໂຄງການໃນອະນາຄົດ.

ໂດຍສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ແນວລາວສ້າງຊາດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຄວາມສາມາດ ແລະ 
ປະສົບການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່ວມມືໂຄງການພັດທະນາຜູ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ, ພ້ອມທັງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ 
ປັບປຸງໂພຊະນາການ. ການຂາດຄວາມຊຳນານນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າໃນຊ່ວງເລ່ີມຕ້ົນໂຄງການ. 

ຍຸດທະສາດໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອເພີ່ມການປະສານງານ ແລະ ການ
ວາງແຜນ, ເຊັ່ນ: ຜ່ານການປະຊຸມເປັນປະຈຳ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ຮວນ ສີຊົມພູ, ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ
ບ້ານບ້ານທ່ານາແລ້ງ , ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ໄດ້ລາຍງານວ່າໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າດ່ັງກ່າວໄດ້ປະເຊີນ  ກັບສ່ິງທ້າທາຍບາງຢ່າງໃນຂະນະທ່ີ
ປັບຕົວເຂົ້າກັບຂະບວນການປະສານງານ. ທ່ານນາງ ເວີນ ຈັນທະ
ວົງ, ສະມາຊິກຂອງບ້ານຊຽງແລທ່າ, ເມືອງປາກງື່ມ, ຍັງໄດ້ລາຍງານ
ວ່າ ບາງຄັ້ງ ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດໄດ້ແຈ້ງຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຜ່ານທາງໂທລະສັບເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວ 
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຄວນໄດ້ຮັບຈົດໝາຍທາງການ
ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ/ຫຼືປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ປະທານ
ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສະມາຄົມ
ພັດທະນາທັກສະຊີວິດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕ່ໍພົວພັນກັນຫຼາຍຄ້ັງກ່ອນ
ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າການກະທຳໃດເໝາະສົມ.

ທ່ານ ໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ຖ້າຈະຕ້ອງມີໂຄງການ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໄລຍະທີສອງ, ກໍຄວນພິຈາລະນາເລືອກ
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ມີຄວາມຊຳນານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີ
ໜ້າທີ່ການຈັດຕັ້ງໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງວ່າຈະມີການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມ, ພ້ອມທັງການຝຶກສອນເປັນປະຈຳ, ແຕ່ໂຄງການຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນນັ້ນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈດີເຖິງຂັ້ນຕອນ
ການປະຕິບັດງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ.

ນັກຮຽນບ້ານທ່າກົກໄຮ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກຳລັງເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳກັບທິມງານໂຄງການຄອນເນັກ.
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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 ແບ່ງປັນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 � ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໄດ້
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງເປັນການສ້າງ ແລະ ເພີ່ມ
ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ
ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

 � ກ່ອນໂຄງການ ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ
ມີໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊຸມຊົນ. ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງ
ປະຊຸມໂຄງການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າເປັນ
ຫຍັງຈຶ່ງມີຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານນີ້ ແລະ ວິທີ
ທີ່ພວກເຂົາຄວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາການສຶກສາ. 
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານບ້ານບ້ານທ່ານາ
ແລ້ງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ກ່າວວ່າ ©ປະຈຸບັນພວກເຮົາຮູ້ 
ແລະ ເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພວກເຮົາກັບໂຮງຮຽນເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປັບປຸງການ
ສຶກສາຂອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາໃນຊຸມຊົນ«.

 � ແນວທາງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, 
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ອີງໃສ່
ຊຸມຊົນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອ
ສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ. 
ໂຄງການໄດ້ນຳໃຊ້ແນວທາງການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຈັດຕັ້ງການສົນທະນານະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າ
ການປະຕິບັດງານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຂຽນບົດ
ສະເໜີ. ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ ໄດ້ລາຍງານ

ວ່າ © ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນ
ຂອງຄວາມສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າ©. ທ່ານ ສາຍຄຳ ສີຫາລາດ, ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງ
ຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ເຫັນວ່າ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກບາງຢ່າງໃນໄລຍະການປະສານງານ  ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ, ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ ພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແມ່ນມີຄວາມ
ປະທັບໃຈ. ຕ້ອງຂອບໃຈການຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ 
, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
ເຊິ່ງໄດ້ ©ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີຂອງທີມງານເພື່ອ
ກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍດຽວກັນໂດຍເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ«.

ນັກຮຽນກຳລັງອ່ານນັກສືອອກຢ່າງດັງໃນຫ້ອຮຽນ ເພື່ອສອບເສັງທັກສະການອ່ານ ຢູ່ໂຮງຮຽນ
ຊຽງແລທ່າ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. © ອົງການ Cord
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 ບົດ ຮຽນທີ່ຖອດ ຖອນໄດ້

 � ກິດຈະກຳເສີມພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດປະກອບສ່ວນ
ເຂ້ົາໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນ 
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິການພັດທະນາຊຸມຊົນ. ໂຄງການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມ
ຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ
ໝ້ັນໃຈໃນການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍ, 
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ  ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

 � ©ສະມາຄົມທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລສາມາດສ່ົງມອບໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດຕິຜົນໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນຂົງເຂດ
ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຕົນ. ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ
ມີຄວາມຊຳນານໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ມີປະສົບການ
ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການສຶກສາໃນລະດັບຊາດ ແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນ. ສະນັ້ນ, ພວກເຂົາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສານງານໃນຂະນະທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ. ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາ
ກົດໝາຍ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ
ເພື່ອບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ອາດຈະມີປະສົບການໃນທາງທີ່ດີໃນການ

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃນຂົງເຂດຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກ
ເຂົາ.

 � ການສະໜອງພ້ືນທ່ີໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນພົວພັນໃນທາງບວກເປັນ
ຕົວຢ່າງໂດຍຜ່ານການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ, ກິດຈະກຳ
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມສຳພັນ
ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ. ເມື່ອພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ສົນທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືກັນພວກເຂົາກໍ່ຈະຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ 
ໄວ້ວາງໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນກໍລະນີຂອງບ້ານທ່າ
ນາແລ້ງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນ
ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກຳມະການພັດທະນາການ
ສຶກສາຂ້ັນບ້ານໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໂດຍໃຊ້ເວທີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ທາງບວກນີ້.

ນັກຮຽນປະຖົມບ້ານທ່ານາແລ້ງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກຳລັງຖູແຂ້ວ, ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມໂພຊະນາໃນໂຮງຮຽນ.  ©ອົງການ Cord
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ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ກໍລະນີສຶກສາ ຂອງບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຂະໜາດນ້ອຍໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງຜູ້ດຳເນີນການໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມ
ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນ
ເຂ້ົາໃນຜົນສຳເລັດຂອງການໃຫ້ບໍລິການພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 
ໂຄງການນ້ີໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ 
ແລະ ໄດ້ສະໜອງເວທີສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ເຊິ່ງຜົນດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ການປະສົມປະສານ
ຂອງພື້ນທີ່ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ສ້າງສັນຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່
ຮ່ວມງານໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສາມາດກຳນົດສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນ
ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານເພື່ອການປະຕິບັດ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ.

ໂຄງການໃນອະນາຄົດຄວນພິຈາລະນາ:

 � ຈັດແບ່ງເນື້ອທີ່ຂອງໂຄງການໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບວິໄສທັດ, ໜ້າທີ່, 
ຍຸດທະສາດ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ.

 � ສ້າງຈາກຍຸດທະສາດມີຢູ່ຂອງສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ທີ່ ເພື່ອນຳໃຊ້ຄວາມຊຳນານຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່. ເຖິງວ່າ
ໂຄງການອາດຈະຍັງເນັ້ນສະເພາະຫົວຂໍ້ເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນ: ການ
ສຶກສາ ສາມາດປັບໃຫ້ເຂົາກັບຄວາມສົນໃຈໄດ້ດັ່ງໃນກໍລະນີ
ຂອງສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາດ້ານ
ກົດໝາຍ, ໃນເລື່ອງການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ແລະ ສິດທິເດັກໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ.

 � ຊອກຫາຫົນທາງເພື່ອໃຫ້ ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະ
ຊີວິດ ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຕົນຕື່ມອີກເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ເພື່ອໃຫ້ການ
ບໍລິການພັດທະນາຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ.
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