BEIF PROJECT CONCEPT NOTE-BEIF 2nd Round-BEQUAL

ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ
ໝາຍເຫດ: ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການແມ່ນສັງລວມບັນດາເນື້ອໃນເດັ່ນໆເຂົ້າໃນບົດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກວດສາ
ມາດປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນ ແລະແຜນງານຫຼືບໍ່, ບົດສະເໜີແນວ
ຄວາມຄິດຂອງໂຄງການບໍ່ຄວນເກີນ 3-4 ໜ້າ.
1. ຊື່ ແລະ ທີຕ
່ ງັ້ ຂອງໂຄງການ
ຊື່ໂຄງການ:

ໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ(ເປັນເດືອນ):

ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ: ບອກວ່າໂຄງການນີ້ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃສ, ມີຈັກເມືອງ/ໂຮງຮຽນ, ເຫຼາົ່ ນີ້ເປັນຕົ້ນ:
2. ຊື່ ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ພືນ
້ ຖານຂອງອົງການຈັດຕັງ້ ທີຍ
່ ນ
ື່ ສະໝັກຂໍທນ
ຶ
ຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຍື່ນສະໝັກຂໍທຶນ:

ເບີໂທ/ແຟັກ:
ອີເມວ:

ທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງການອົງການຈັດຕັ້ງ: ບ້ານ:…….,

ເວບໄຊ(ຖ້າມີ):

ເມືອງ:……………., ແຂວງ:……………..
ປະເພດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຍື່ນສະໝັກຂໍທຶນ:ໃຫ້ໝາຍເອົາ ຫຼືຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາມຕົວຈິງ:
 ສະມາຄົມ ຫຼື ມູນນິທີທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ,  ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ,  ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານ/ຊຸມຊົນ,
 ອົງການຈັດຕັ້ງບໍສ
່ ັງກັດລັດຖະບານ.
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຍື່ນສະໝັກຂໍທຶນ:
ຊື່ແລະນາມສະກຸນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຜູ້ທີ1:

ເບີໂທຕິດຕໍ່:
ອີເມວ:
ຕໍ່າແໜ່ງປະຈຸບັນ:

ຊື່ແລະນາມສະກຸນສະມາຊິກທີມງານຜູ້ທີ1:

ເບີໂທຕິດຕໍ່:
ອີເມວ:
ຕໍ່າແໜ່ງປະຈຸບັນ:

ຊື່ແລະນາມສະກຸນສະມາຊິກທີມງານຜູ້ທີ2:

ເບີໂທຕິດຕໍ່:
ອີເມວ:
ຕໍ່າແໜ່ງປະຈຸບັນ:

ເບີໂທ ແລະ ແຟັກ:

ອີເມວຕິດຕໍ່:

3. ຫຼກ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນໃນການພັດທະນາໂຄງການນີຂ
້ ນ
ຶ້ ມາ: ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງມີໂຄງການດັ່ງ
ກ່າວນີ້ຂຶ້ນມາ, ເຊິ່ງກວມເອົາສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍນັ້ນໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ຢູ່, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃໝ່ໆທີ່ດີກວ່າເກົ່າ(ປະມານ 9 ແຖວ ຂອງມາດຖານຂອບເອກະສານທົ່ວໄປໃນ
ຂອບໜ້າເຈ້ຍ A4):
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4. ຖ້າວ່າໂຄງການນີໄ້ ດ້ຮບ
ັ ການຄັດເລືອກໃຫ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ກຸມ
່ ເປົາ້ ໝາຍຜູທ
້ ຈ
ີ່ ະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດມີພາກສ່ວນໃດແດ່
ແລະ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດໃນລັກສະນະໃດ, ເຊັ່ນ: ກຸ່ມນັກຮຽນ, ຄູ, ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ, ພະນັກງານເມືອງ, ແຂວງ,
ແລະ ອື່ນໆ.

5. ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງໂຄງການ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮບ
ັ : ຂຽນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງແຕ່ລະກິດຈະ
ກໍາທີ່ຈະປະຕິບັດໃນໂຄງການ ພ້ອມທັງ ບອກບາງຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາເພື່ອຈະບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວຂອງໂຄງການ;
ເປັນຕົ້ນຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ຫຼື ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຈະເກີດແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ(ປະມານ 4-5 ແຖວ ຂອງມາດຖານຂອບເອກະ
ສານທົ່ວໄປໃນໜ້າເຈ້ຍ A4):
ຈຸດປະສົງທີ1:
ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາ:
ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈຸດປະສົງທີ2:
ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາ:
ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈຸດປະສົງທີ3:
ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາ:
ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ:
6. ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຈິງ່ ຄິດວ່າໂຄງການດັງ່ ກ່າວນີເ້ ປັນໂຄງການທີສ
່ າ້ ງຂຶນ
້ ຈາກແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໃນການພັດທະນາ
ການສຶກສາ, ເຊັ່ນ: ເປັນແນວຄວາມຄິດແບບໃໝ່ໆ, ເຄື່ອງມືໃໝ່ ຫຼື ເປັນວິທີການໃໝ່ທີ່ຈະແກ້ບັນຫາໃໝ່ ຫຼືບັນຫາທີ່
ມີມາແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນຂໍທ
້ ີ 3:
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7. ງົບປະມານຂອງໂຄງການທີຍ
່ ນ
ື່ ສະໝັກ: ໃຫ້ຄາດຄະເນງົບປະມານທັງໝົດທີ່ຍື່ນສະເໜີຈາກກອງທຶນ BEIFເພື່ອເຮັດໃຫ້
ໂຄງການສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຄາດໄວ້(ບໍ່ຮວມເງິນປະກອບສ່ວນຈາກພາກສ່ວນທີ່ສະເໜີໂຄງການ):
ງົບປະມານທີ່ຍື່ນສະເໜີຂຈ
ໍ າກກອງທຶນທັງໝົດ:
8. ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍໆ
້ ວ່າຈະມີການຕິດຕາມການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຄືແນວໃດ:

9. ອະທິບາຍວ່າຈະມີຂະບວນການໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໂຄງການດັງ່ ກ່າວນີແ
້ ນວໃດ:

10. ພາຍຫຼງັ ທີໂ່ ຄງການດັງ່ ກ່າວນີໄ້ ດ້ສນ
ິ້ ສຸດລົງແລ້ວຈະມີຫຍັງແດ່ທຈ
ີ່ ະຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍໄ່ ປໃຫ້ແກ່ທອ
້ ງຖິນ
່ , ເປັນຕົ້ນ: ທາງ
ດ້ານຄວາມຮູ້, ທາງດ້ານທັກສະ, ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາ:

11. ພາຍຫຼງັ ທີໂ່ ຄງການນີໄ້ ດ້ສນ
ິ້ ສຸດແລ້ວ, ກິດຈະກໍາໂຄງການຍັງຈະສາມາດສືບຕໍດ
່ າໍ ເນີນໄປໄດ້ອກ
ີ ໂດຍທ້ອງຖິນ
່ ເອງຄືແນວໃດ,
ເຊັນ
່ : ໃນຂັນ
້ ອົງການຈັດຕັງ້ , ຂັນ
້ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຂັນ
້ ຊຸມຊົນ, ຂັນ
້ ເມືອງ, ຂັນ
້ ແຂວງ, ຫຼື ໃນ ສ ປ ປ ລາວ?

12. ໝາຍໃສ່ຊອ
່ ງທີເ່ ຫັນວ່າຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງໂຄງການຈະປະກອບສ່ວນໃນໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຫຼກ
ັ ພາຍໃຕ້ໜາ້
ວຽກຂອງແຜນງານບີຄວາ:
a.  ຍົກສູງປະສິດທິພາບການວາງແຜນ, ການປະສານງານ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການສຶກສາ;
b.  ຍົກສູງການເຂົາ້ ເຖິງ ແລະ ເພີມ
່ ລະດັບການມີສວ
່ ນຮ່ວມທາງດ້ານການສຶກສາ;
c.  ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການກໍສ
່ າ້ ງຄູ ແລະ ການບໍາລຸງຄູ;
d.  ປັບປຸງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ;
e.  ປັບປຸງພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິງ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງຮຽນ.

