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ຢູ່ ສປປ ລາວ



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
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ສາລະບານ

4  ພາກທີ່ 1 
 ໂຄງການຄອນເນັກ (Connect Project) ຮູບແບບການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການ 
 ພັດທະນາ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ

15 ພາກທີ່ 2 
 ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງ ຈຳປາສັກຂວາງ

25 ພາກທີ່ 3 
 ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

36 ພາກທີ່ 4 
 ກໍລະນີສຶກສາ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

47 ພາກທີ່ 5 
 ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ



ໂຄງການຄອນເນັກ (Connect Project) 

ຮູບແບບການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ          

ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ                     

ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ  
ພາກທີ່ 1 
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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.
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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    



ກໍລະນີສຶກສາ:  

ແຂວງ ຈຳປາສັກຂວາງ

ພາກທີ່ 2 
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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

ການໃຫ້ທຶນຂະໜາດນ້ອຍແກ່ສອງອົງການຢູ່ໃນສອງ
ເມືອງ ຂອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊັ່ນ: ເມືອງປະທຸມພອນ 
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 ໂພຊະນາ
ການໂດຍເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ

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



Cord | The CONNECT Project: Advancing development goals at a local level in Lao PDR Page 19

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
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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. 
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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 ໃນຄະນະທີ່ກໍາລັງ
ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. 

 � ສະມາຄົມທີບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ໄດ້ຂະຫຍາຍແນວຄວາມ
ຄິດຮ້ອບດ້ານໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າ 
ພວກສາມາດຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖີງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດທີ່ຢູ່ນອກເໜືອຈາກເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ.

 � ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລໃນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເຂົ້າເຖີງ 
ແລະ ໝູນໄຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: ພະນັກ ງານ
ວິຊາການຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

 � ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ນໍາໃຊ້
ທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ງານຂອງ ຕົນ
ເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.

 � ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 
ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ ບ້ານໄດ້ ແລກປ່ຽນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ສື່ສານທີ່ດີກວ່າເກົ່າສໍາລັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອ  ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜຸນດ້ານວິຊາການ ຫຼື ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ໃນການຮັບໃຊ້ຊຸມ ຊົນໃນອານາຄົດ. 

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 
© ອົງການ Cord



Cord | The CONNECT Project: Advancing development goals at a local level in Lao PDR Page 24

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



ກໍລະນີສຶກສາ:  

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພາກທີ່ 3 
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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 
ພ້ອມທັງປັບປຸງສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ 

ຕົວແທນຈາກອົງການສຸພານິມິດສາກົນ ກໍາລັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການອ່ານຂອງເດັກໃນຊັ້ນປະຖົມ ໃນກອງປະຊຸມ 
TWG , ເມືອງໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021
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ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການໂດຍ
ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນການສຶກສາຮຽນຮູ້ແບບຍືນຍົງ
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. 
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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. 
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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. 
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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



ກໍລະນີສຶກສາ:  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພາກທີ່ 4 
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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 ສຳລັບ
ເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ

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 ການສະໜອງໂພຊະ
ນາການໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນ

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.
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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 ການສ້າງ
ເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທັງເປັນການສ້າງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວ້ເນື້ອ
ເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

 � ກ່ອນໂຄງການ ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ
ມີໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊຸມຊົນ. ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງ
ປະຊຸມໂຄງການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານນີ້ ແລະ 
ວິທີທີ່ພວກເຂົາຄວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາການສຶກສາ. 
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານບ້ານບ້ານທ່າ
ນາແລ້ງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ກ່າວວ່າ ປະຈຸບັນພວກເຮົາ
ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພວກເຮົາກັບໂຮງຮຽນເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປັບປຸງການ
ສຶກສາຂອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາໃນຊຸມຊົນ.

 � ແນວທາງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, 
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ອີງໃສ່
ຊຸມຊົນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອ
ສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ. 
ໂຄງການໄດ້ນຳໃຊ້ແນວທາງການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຈັດຕັ້ງການສົນທະນານະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າການ
ປະຕິບັດງານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຂຽນບົດສະເໜີ. 
ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ 

“ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນຂອງ
ຄວາມສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ”. 
ທ່ານ ສາຍຄຳ ສີຫາລາດ, ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ເຫັນວ່າ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ບາງຢ່າງໃນໄລຍະການປະສານງານ  ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ, ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ ພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແມ່ນມີຄວາມປະທັບ
ໃຈ. ຕ້ອງຂອບໃຈການຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ , 
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງ
ໄດ້ “ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີຂອງທີມງານເພື່ອກ້າວໄປສູ່
ເປົ້າໝາຍດຽວກັນໂດຍເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ 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.

 



ກໍລະນີສຶກສາ:  

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ພາກທີ່ 5 
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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 ເມືອງຄຳ 

ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ 
NPA (ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ)

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ - (LPDA XKH) - ປະຈຸບັນປ່ຽນເປັນຊື່: 
ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການ ແຂວງຊຽງຂວາງ - (PDDA XKH).

ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
(CBOs)

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (VEDC) ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງລານ, ຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໜອງໃໝ່; ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຂອງໂຮງຮຽນ
ປະຖົມຊາຍນາດູ່ (ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ)

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຄໍາ

ໄລ ຍະເວລາໂຄງການ ເດືອນກຸມພາປີ 2020 ເຖິງເດືອນມັງກອນປີ 2021

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ່  � ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທັກສະການອ່ານຂອງນັກຮຽນ, ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາລາວ.
 � ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມແນວ
ທາງປະຕິບັດດ້ານໂພຊະນາການທີ່ດີໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ລ້ອງລານ, ໜອງໃໝ່ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຊາຍນາດູ່.

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  � ນັກຮຽນ 343 ຄົນ (ຍິງ 182 ຄົນ, ຊາຍ 161 ຄົນ)
 � ຄູສອນ 24 ຄົນ (ຍິງ 15 ຄົນ, ຊາຍ 9 ຄົນ)
 � ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 3,229 ຄົນ (ຍິງ 1,535 ຄົນ, ຊາຍ 1,694 ຄົນ)

ໂຄງການທຶນຂະໜາດນ້ອຍໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງ
ນັກຮຽນໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ 3 ແຫ່ງ, ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

ນັກຮຽນປະຖົມໂຮງຮຽນລ້ອງລານ, ເມືອງຄຳ, ເເຂວງຊຽງຂວາງ ກຳລັງຖືເຂົ້າປຽກເຂົ້າ ເພື່່່ອໄປຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ໃນຂະນະທີ່
ໂຄງການຄອນເນັກກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມໂພຊະນາການທີ່ດີ. © ອົງການ Cord
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ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນເນັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ສຸມໃສ່ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ. ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນດ່ັງກ່າວ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ່າງໆ ໄດ້ມີໂອກາດໃນການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ, ແລກປ່ຽນ ແລະ/
ຫຼື ສະແດງທັດສະນະມູມມອງ ແລະ ຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອສ້າງ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນມີໜ້າທ່ີໃນການສ້າງບູລິມະສິດຂອງຕົນ
ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຮ່າງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂຄງການທຶນ
ຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດຖືເປັນໂອກາດໃຫ້ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຜັກດັນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ. ໃນຄະນະທີ່ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຫລື 
NPAs ມີບົດບາດໃນການນໍາໃຊ້ທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ, ການ
ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຕ່າງໆ, ຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ເປົ້າໝາຍ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີບົດບາດ ໃນການນໍາພາ
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ໂຄງການ ສອດຄ່ອງກັບແຜນ ດໍາເນີນງານການພັດທະນາຂະແໜງ
ການໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

ທ່ານບຸນທຽນ ທຳມະວົງສາ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງ
ລານກ່າວວ່າ © ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ສຳລັບ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຍ້ອນວ່າຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ ແຂວງໄດ້
ລະບຸວ່າເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບໜ່ຶງທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໄປປະຕິບັດຕາມ
ຢູ່ບ່ອນອື່ນ©. ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາການສຶກສາ. ທ່ານ ແກ້ວວົງທອງ 
ໄຊຍະເພັດມົງຄຸນ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສະມາຄົມ
ພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມໜອງໃໝ່ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມຊາຍນາດູ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ
ເພາະວ່າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຄຳ ຕ້ອງການໃຫ້
ພວກເຂົາຊຶມຊັບບາງບົດຮຽນ ຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງລານ. ທ່ານ 
ພົມມາ ສີພັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງຄຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມ ©ທຸກໆວຽກງານຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບວາລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

ໃນໄລຍະເວລາດຳເນີນໂຄງການທຶນຂະຫນາດນ້ອຍ ສະມາຄົມ
ພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນອົງການຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າລວມທັງການບໍລິຫານ, 
ການເງິນ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ. ທ່ານ ຄຳ
ເພົາ ເທບພອນໄຊ, ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງ
ຊຽງຂວາງ, ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ສະມາຄົມມີບົດບາດເປັນຜູ້ປະສານ
ງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການສຶກສາແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ເມືອງຄຳ, ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຂອງ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ
ວ່າຫ້ອງການອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນມີຄວາມຮ່ວມມື ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສານງານ
ກັບໂຮງຮຽນ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.

ຄະນະກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານຍັງມີບົດບາດ
ສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ທ່ານ ມຸນທາ ອິນ
ທະຍົງ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ໄດ້
ລາຍງານວ່າ, ©ກ່ອນໂຄງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ຖືກຕັດ
ຂາດ ຈາກ ກັນໝາຍຄວາມວ່າຊຸມຊົນບ່ໍໄດ້ພົວພັນກັບການພັດທະນາ
ຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ. ທ່ານນາງ ອ່ອນຈັນ ພັນທະວົງ, ສະມາຊິກ 
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ບ້ານຊາຍນາດູ່, ມີທັດສະນະ
ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ລາຍງານວ່າຜ່ານໂຄງການທຶນຂະນ້ອຍດ້ານການ
ຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ປະຈຸບັນຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໄດ້ພົບປະ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບໂຮງຮຽນໃນທຸກ
ເດືອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດບາດຂອງຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂ້ັນບ້ານແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ບ້ານຮັກສາຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖ່ິນ
ໂດຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ນາຍຄູ ແລະ ນັກຮຽນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂັ້ນບ້ານກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກ
ເຂົາ. ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ,© ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ ດັ່ງນັ້ນ,ຈິ່ງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການພັດທະນາການສຶກສາກັບໂຮງຮຽນ. ສິ່ງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂບາງບັນຫາດ້ານການ
ສຶກສາຂອງຊຸມຊົນ©, ທ່ານ ວິນໄຊ ພິລາວົງ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
ປະຖົມໜອງໃໝ່ກ່າວ.
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ຄວາມສຳພັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ 

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 ພັດທະນາ ຊຸມຊົນ.

ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ
ໃນການເສີມສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, 
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ; ນີ້ແມ່ນ
ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໂຄງການນີ້ໄດ້
ສະໜອງໂອກາດ ແລະ ເວລາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອລົງທຶນໃສ່ການຮ່ວມມື 
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການປະສານງານ 
ແລະ ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ບໍ່ມີບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 
(ສກຂ) ຫຼື ຫ້ອງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ (ສກມ); ການ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແມ່ນຜ່ານບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ຂອງສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄູ່ຮ່ວມງານຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ກັບພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ (ສກຂ). ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມມື
ກັບ ພະແນກ ສກຂ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຄົມດຳເນີນວຽກງານຕາມ
ປົກກະຕິພາຍໃຕ້ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໂຄງການ
ທຶນຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ ແລະ ແບ່ງປັນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ທ່ານອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງລານໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ
ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ນີ້ແມ່ນຍ້ອນ
ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາໂຮງຮຽນ, ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການນຳພາຈາກສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການ
ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

ຄູສອນໂຮງຮຽນລ້ອງລານ, ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມກັນກະກຽມແຜນຮູບເເຕ້ມ ເພື່ອແບ່ງປັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ ຈາກກິດຈະກຳຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ. © ອົງການ Cord
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ຄວາມຊຳນານ 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.

ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ມີໜ້າທີ່ປັບປຸງ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການໃນແຂວງຊຽງຂວາງ. ສະມາຄົມເຮັດ
ວຽກພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມແຂວງ (ຮສສ) ແລະ ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການໃນ
ການເຮັດວຽກກັບໂຮງຮຽນເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ໂພ ຊະນາ
ການ. ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ດຶງຄວາມ
ຮູ້ວິ ຊາ ການ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການຈາກພະນັກງານວິຊາການຂອງ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການ
ສຶກສາ) ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ຈາກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ. ກິດຈະກຳເສີມສ້າງ ຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການບວກກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດສິດເຂົ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ.

ທ່ານ ນາງບົວຄຳ ພະໄຕບານ, ພະນັກງານຈາກພະແນກ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ (ສສຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ), ໄດ້ລາຍງານ
ວ່າ ຫ້ອງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ໂຄງການທຶນຂະໜາດ
ນ້ອຍ. ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ; ສວນໃນ
ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ 
ປ່າໄມ້; ແລະ ກິດຈະກຳພັດທະນາການຮຽນການສອນແມ່ນພາຍໃຕ້
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມ 
ຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັກສາຄວາມຮູ້, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ. 
ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ພະໄຕບານ ໄດ້ລາຍງານອີກວ່າ ©ໂຄງການ
ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ©. ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ

ບ້ານ, ນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກ
ສະດັ້ງເດີມຈາກຊາວບ້ານ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ
ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຢາສະຫມຸນໄພທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິລະປະການສະແດງພື້ນເມືອງເຊັ່ນ: ກະວີ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ຟ້ອນ. 
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນມີ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະແບບດັ້ງເດີມທີ່ນັກຮຽນກະຕືລືລົ້ນຢາກຈະ
ຮຽນຮູ້.

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ
ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ (ສກມ), ທ່ານພົມ
ມາ ສີພັນທອງ ຢືນຢັນວ່າ ບາງຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຜ່ານໂຄງ
ການອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການ
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການເພີ່ມເຕີມ ແລະ 
ອາດຈະເປັນແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນເພ່ືອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ
ຢ່າງເຕັມທີ່, ເຊິ່ງໂຄງການ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດ້. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອສິດສອນແຕ່
ປະຈຸບັນສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງການ
ສິດສອນ ແລະ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໄດ້. ທ່ານນາງ ບົວຄຳ ຍັງໄດ້
ກ່າວອີກວ່າ ©ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ - ຊຸມຊົນເກີດຂຶ້ນ
ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ສະເໜີໂດຍ
ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ©ຊ່ວຍໃຫ້
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ
ການພັດທະນາການສຶກສາຊຸມຊົນ.

ນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນລ້ອງລານ, ເມືອງຄຳ, ເເຂວງຊຽງຂວາງ ກຳລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການ
ປັບປຸງທັກສະການອ່ານພາສາລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄະນິດສາດ ໃນທາມກາງການສອບເສັງໃນ
ໂຮງຮຽນ. © 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 ແບ່ງປັນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຍົກໃຫ້
ເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 � ໂຄງການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນທາງບວກ, ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສຶກສາ
ຊຸມຊົນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ. ໂຄງການໄດ້ເສີມສ້າງສາຍ
ພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.

 �  ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ, ຄຽງຄູ່ກັບ
ຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ, ໄດ້ມີການ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການ
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

 �  ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ສາມາດລະດົມ
ຄວາມຊຳນານດ້ານວິຊາການຂອງພະນັກງານວິຊາການອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງສະມາຊິກ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາ, ໂພ
ຊະນາການ ແລະ ກິດຈະກຳພັດທະນາຊຸມຊົນອື່ນໆ.

 � ຜ່ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍເພື່ອເສີມ ຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຄວາມສຳພັນ
ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນ
ພິການແຂວງຊຽງຂວາງ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ຖືກ ເພີ່ມ ພູນຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້
ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາຈະມີ ການຕິດຕໍ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອ
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອ ປະ ກອບ ສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືໂຄງການໃນອະນາຄົດ.

ແນວທາງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂຄງການ ການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມ ຂະ 
ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະໃນການຈັດຕັ້ງການ
ສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຂຽນບົດສະເໜີ, 
ແມ່ນເວທີສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງບວກລະຫວ່າງອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ  ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ. ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງ
ຂວາງ, ທ່ານ ຄຳເພົາ ເທບພອນໄຊ, ໄດ້ລາຍງານວ່າ ©ຫ້ອງການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໃນຂ້ັນແຂວງໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຄົມ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ. ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຖືກເຊີນ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາກ ລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພິການ ທີ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດ ຂຶ້ນ. ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຄຳ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ

ໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພື່ອເສີມຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທຶນ ຂະ ຫ ນາດ ນ້ອຍໄດ້ຊ່ວຍເປີດໂອກາດໃນການເສີມສ້າງຄວາມ
ສຳພັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາກາຍເປັນເພື່ອນ© ໂດຍ
ການແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການປະຕິບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ທ່ານ 
ອ່ອນສິງ  ອິນລະພັນ, ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ 
ແລະ ຫົວໜ້າສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນບ້ານໜອງໃໝ່, ໄດ້ລາຍງານວ່າ 
ກ່ອນໂຄງການ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບໍ່ເຄີຍພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຄິດເຖິງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເອງ. ທ່ານຍັງ
ກ່າວອີກວ່າໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຊຸມຊົນ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາຍງານ
ວ່າລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈໃນການສຶກສາ ແລະ ກິດ 
ຈະກຳການຮຽນຮູ້ອື່ນໆຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຈາກບ້ານຊາຍນາດູ່ ກ່າວ ວ່າ 
ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອ
ເສີມຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
ການປັບປຸງຄວາມສຳພັນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ 
ຂັ້ນເມືອງ. ນອກ ນີ້, ໂຄງການຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການຈັດຕ້ັງ
ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນສາມາດມີບົດບາດຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກໂດຍກົງຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຈິງຈັງກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ
ໂຮງຮຽນໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ.  

©ປະຈຸບັນພວກເຮົາປະຊຸມກັນທຸກເດືອນ          

ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຮຽນຮູ້       

ຂອງເດັກນ້ອຍ  ທັງສົ່ງເສີມ ແລະ ຮັກສາຄວາມຮູ້ 

ແລະ ວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມຂອງພວກເຮົາ.
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 ບົດ ຮຽນທີ່ຖອດ ຖອນໄດ້

 � ກິດຈະກຳເສີມພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ
ໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ໃນ
ການພັດ ທະ ນາ ການ ບໍ ລິ ການ ແກ່ຊຸມຊົນ. ໂຄງການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອ ເສີມ ຂະ ຫ ຍາຍ
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂັ້ນບ້ານມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ
ການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ, ສະມາຄົມ
ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ  ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

 � ການຈັດຫາກິດຈະກຳໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 
ເວທີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງບວກຂອງໂຄງການ ເຊັ່ນ: ການ
ຝຶກສອນ, ການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າການ
ປະຕິບັດ, ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ 
ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ສະມາຄົມທີ່ບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລ . ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າທ່ີເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງ
ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ຕໍ່ກັບການຮ່າງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນ

ຂະນະທີ່ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ
ຂອງຕົນເພື່ອເຮັດວຽກກັບຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນ.

 � ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງພ້ືນທ່ີທ່ີອຳນວຍຄວາມ ສະ ດວກ
ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ ແລະ ອາດຈະເກີນ
ຜົນທີ່ຄາດໄວ້. ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
ຊຸມຊົນໄດ້ຮູ້ເຖິງທ່າແຮງໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກ
ຮັກສາວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜ່ານ
ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພື່ອເສີມ ຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ 
ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ພື້ນທີ່ໃນການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ
ພ້ອມທັງປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

ມອບ-ຮັບປ້າຍສວນຜັກໂຮງຮຽນລະຫວ່າງທິມງານໂຄງການຄອນເນັກ ແລະ ຄູອາຈານໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງລ້ານ, ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ
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ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ

ກໍລະນີສຶກສາຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອທຶນຂະຫນາດນ້ອຍຢູ່ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ , 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດ
ຂອງການພັດທນາວຽກງານການສຶກສາໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການນ້ີປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ
ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ເປັນເວທີສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກຳໄລ , ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ເຊິ່ງຜົນດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກໃນຊຸມຊົນ. ການປະສົມປະສານ
ຂອງພື້ນທີ່ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ສ້າງສັນຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່
ຮ່ວມງານໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງ
ເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ສາມາດກຳນົດສິ່ງທ້າທາຍ, 
ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານຄວາມ
ເປັນຈິ່ງ ເພື່ອການປະຕິບັດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມກັນໃນ
ອະນາຄົດ.

ໂຄງການໃນອະນາຄົດຄວນພິຈາລະນາ:

 �  ໝູນໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການ
ແຂວງຊຽງຂວາງຜ່ານບັນດາໂຄງການທ່ີແນໃສ່ນັກຮຽນພິການ
ໂດຍສະເພາະ ການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຂອງ
ພວກເຂົາຢ່າງໃກ້ສິດກັບໂຄງການ.

 � ຮັບປະກັນວ່າສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ 
ອ່ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຄຽງຄູ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ 
ໃຈແຜນການພັດທະນາ ແລະ ການກຳນົດວ່າສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລ  ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນການ
ເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນຈິງໄດ້ແນວໃດ.

 � ສຸມໃສ່ສະມາຄົມທ່ີ ບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລທ່ີມີຄວາມຊຳນານ, 
ປະສົບການ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ແລະ 
ການສຶກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນວ່າມີສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລ ໃນ ສປປລາວ ທີ່ ຈຳກັດ,  ຕ້ອງ ເຮັດ ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ສະມາຄົມທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນນອກເໜືອຈາກໜ້າທີ່ໄດ້ແນວໃດ ໂດຍການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

 � ຈັດໃຫ້ມີເວທີເພື່ອແລກປ່ຽນນອກຈາກການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນງານຕ່າງໆໂດຍການສ້າງເຄືອຂ່າຍແບບມິດສະຫາຍ
ເພື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ສຳລັບ
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ.

ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນໜອງໃໝ່, ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍາລັງກະກຽມເເຜນຮູບເເຕ້ມ ເພື່ອແບ່ງປັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.  © ອົງາກນ Cord
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