ບ ົດແນະນຳກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກອງທຶນ BEIF ສະບ ັບສ ົມບູນ-ວ ັນທີ 06 ມີນຳ 2017
ັັ້

ແຜນງຳນປັບປຸງຄຸນນະພຳບ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂອກຳດກຳນເຂົັ້ຳຮຽນ ສຳລ ັບກຳນສຶກສຳຂນພ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນ ຢູູ່ ສປປ ລຳວ
ກອງທຶນ ເພູ່ ອກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝທ
ົັ້
ູ່ ຳງດຳັ້ ນກຳນສຶກສຳ (BEIF)
ບ ົດແນະນຳໃນກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ັ້
1. ພຳກສະເໜີ
ແຜນງຳນປັບປຸງຄຸນນະພຳບ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂອກຳດກຳນເຂົັ້ຳຮຽນສຳລ ັບກຳນສຶກສຳຂນພ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນ ຢູູ່ ສ ປ ປ
ລຳວ (BEQUAL) ແມນຄວຳມພະຍຳຍຳມໃນກຳນຮ
ວ
ູ່
ູ່ ມມ ລະຫວຳູ່ ງລ ັດຖະບຳນອ ົດສະຕຣຳລີ, ສະຫະພຳບເອີຣ ົບ (ຫ
EU) ແລະ ລ ັດຖະບຳນ ສປປ ລຳວ ໂດຍມີເປົັ້ຳໝຳຍລວມເພູ່ ອສະໜ ັບສະໜູນກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ
ັ້ ກວຳູ່ ເກົູ່ ຳ. ແຜນງຳນ BEQUAL ເປັນແຜນ
(ສສກ)ໃນກຳນສະໜອງກຳນສຶກສຳຂນພ
ຸ ນະພຳບຫຳຍຂຶນ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນທີູ່ ມີຄນ
ງຳນທີູ່ ຈະຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໃນໄລຍະ 10 ປີ
ັ ັ້

ເຊິູ່ ງໄລຍະທຳອິດໄດເັ້ ລີູ່ ມຈ ັດ ຕງປະຕິ
ບ ັດ ແຕວ
ັ ັ້
ູ່ ັນທີ 1 ພຶດສະພຳ 2015

ັ້ ສຸດລ ົງໃນກຳງປີ 2019 ແລະ ຈະເລີູ່ ມຕນເຂົ
ັ້ົ
ັ້ຳສູໄູ່ ລຍະທີສອງ. ໄລຍະທຳອິດຂອງ ແຜນງຳນນີຈ
ັ້ ະສຸມໃສ ູ່
ແລະ ຈະສິນ
ບ ັນດຳເມອງທີູ່ ດອ
ັ້ ຍໂອກຳດທຳງກຳນສຶກສຳ ຈຳນວນ 66 ເມອງຢູໃູ່ ນ ສ ປ ປ ລຳວ.
2. ເປົັ້ຳໝຳຍຂອງກອງທຶນເພູ່ ອກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝທ
ົັ້
ັງ?
ູ່ ຳງດຳັ້ ນກຳນສຶກສຳ ແມນຫຍ
ູ່
ຈຸດປະສ ົງຂອງກອງທຶນ BEIF ແມນເພ
ູ່ ູ່ ອ:

ເພູ່ ອທົດລອງກິດຈະກຳໃໝູ່ໆ ດວ
ັ້ ຍຮູບແບບວິທີກຳນໃໝູ່ ແລະ ນຳໃຊເັ້ ຄູ່ ອງມໃໝູ່ ເພູ່ ອວິເຄຳະທູ່ຳແຮງ, ຄວຳມ
ພັ້ອມ ແລະ ຄວຳມອຳສຳມຳດໃນກຳນຄຸມ
ບ ັດບ ັນດຳກິດຈະກຳທີູ່
ັ ັ້
ັ້ ຄອງ, ກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ ກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ກຽູ່ ວຄອ
ຂນເມ
ກໍ
ັ ັ້ ັ້ອງຖິູ່ ນ ນ ັບແຕຂ
ັ ັ້
ັ ັ້ ອງ, ລົງຮອດຂນໂຮງຮຽນ
ັ ັ້
ູ່ ງຂອງກຳນພັດທະນຳກຳນວຶກສຳໃນຂນທ
ູ່ ນແຂວງ,
ຄຂນຊຸ
ັ ັ້ ມຊ ົນນ ແລະທັ້ອງຖິູ່ ນ.
ັ້ ໃສວ
ບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນເພູ່ ອຂທຶນສະໜ ັບສະໜູນຈຳກກອງທຶນ BEIF ຕອ
ິ ີກຳນ ແລະກຳນປະຕິບ ັດໃນຮູບ
ັ້ ງເນັນ
ູ່ ທ
ແບບໃໝໆ
ຸ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນທີູ່ ມີຄນ
ູ່ ທີູ່ ສຳ ມຳດຂະຫຍຳຍໂອກຳດໃນກຳນເຂົັ້ຳຮຽນຂອງເດັກ ແລະ ກຳນສະໜອງກຳນສຶກສຳຂນພ
ນະພຳບສຳລ ັບເດັກໃນເຂດຊຸມ ຊ ົນທີູ່ຫຳູ່ ງໄກສອກຫີກ ແລະດອ
ກນ ັກຮຽນຊ ົນເຜົູ່ ຳ,
ັ້ ຍໂອກຳດ, ໂດຍສະເພຳະແມນເດັ
ູ່
ເດັກຍິງ ແລະເດັກຊຳຍທີູ່ ມຄວຳມຕອ
ບ ັດຢູໃູ່ ນ
ັ ັ້ ແມນສຳມຳດຈ
ັດຕງປະຕິ
ັ ັ້
ັ້ ງກຳນຊວ
ູ່ ຍເຫອພິເສດ. ບ ັນດຳກິດຈະກຳນນ,
ູ່
ເມອງໃດໜຶູ່ ງໃນ 66 ເມອງ ເປົັ້ຳໝຳຍຂອງແຜນງຳນບີຄວຳ. ໃນນນ,
ວ
ັ ັ້ ບ ັນດຳກິດຈະກຳເຫູ່ ົ ຳນນຕ
ັ ັ້ ອ
ັ້ ງແມນພຳກສ
ູ່
ູ່ ນທີູ່
ເປັນຕ ົວແທນ ຫ ຕອ
ິ ກ ັບບ ັນດຳໜວ
ັ້ ງໄດຮ
ັ້ ັບກຳນປະຕິບ ັດພຳຍໃຕກ
ັ້ ຳນຮວ
ູ່ ມມກ ັນຢຳູ່ ງໃກຊ
ັ້ ດ
ູ່ ຍງຳນ ຫຂະແໜງກຳນທີູ່
ກຽູ່ ວຂອ
ຂນເມ
(ລວມທັງສະ ຖຳນບ ັນກຳນສຶກສຳອູ່ ນໆ
ັ ັ້
ັ ັ້ ອງ ຫ ໃນຂນໂຮງຮຽນ
ັ ັ້
ັ້ ງຂອງກະຊວງ ສສກ ຢູໃູ່ ນຂນແຂວງ,
ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ັ້ ງ ເຊັູ່ ນ: ວິທະຍຳໄລຄູ ທີູ່ ໄດເັ້ ຂົັ້ຳຮວ
ູ່ ມໃນກິດຈະກຳໂຄງກຳນ -TTCs).
ຜູທ
ິ ຍູ່ ນບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນເພູ່ ອສະໝກ
ັ ຂທຶນສະໜ ັບສະໜູນຈຳກກອງທຶນ BEIF ປະກອບດວ
ັ້ ູ່ ີມີສດ
ັ້ ຍ:


ບ ັນດຳໜວ
ແລະ ຂນເມ
ັ ັ້ ນກຳງ, ຂນແຂວງ
ັ ັ້
ັ ັ້ ອງ ລວມທັງ ຂນັ ັ້
ູ່ ຍງຳນຂອງພຳກລ ັດຂອງ ສ ປ ປ ລຳວ ໃນຂນສູ
ທອ
ັ້ ງຖິູ່ ນ.



ອ ົງກຳນກຳນຈ ັດຕງສຳກ
ັ ັ້
ົນທີູ່ບູ່ ສ ັງກ ັດລ ັດຖະບຳນ (INGOs)



ສະມຳຄ ົມທີູ່ບູ່ ຫວ ັງຜ ົນກຳໄລ ແລະ ໜວ
ູ່ ຍງຳນວິຊຳກຳນອູ່ ນໆຂອງສຳກ ົນ ແລະ ຂອງທອ
ັ້ ງຖິູ່ ນ.

ອຳດມີກຳນຮວ
ູ່ ມມກ ັນ ເພູ່ ອເພີູ່ ມຄຸນຄຳູ່ ຕູ່ ກຳນປູ່ຽນແປງໃໝທ
ູ່ ູ່ ີເກີດຈຳກກຳນຮວ
ູ່ ມມດງູ່ ັ ກຳູ່ ວ; ຍ ົກຕ ົວຢຳູ່ ງ: ກຳນຮວ
ູ່ ມມ
ລະຫວຳູ່ ງ ໜວ
ູ່ ຍງຳນພຳກລ ັດ, ອ ົງກຳນ INGOs ແລະ ສະມຳຄ ົມ NPAs.
3. ເງູ່ ອນໄຂ ສຳລ ັບຜູທ
ັ ຂທຶນມີຫຍ ັງແດ ູ່
ັ້ ູ່ ີຈະຍູ່ ນສະໝກ
ໃນກຳນສະໝກ
ັ ຂທຶນຈຳກກອງທຶນ BEIF, ຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມມໃນອະນຳຄ ົດຕອ
ັ້ ງມີເງູ່ ອນໄຂຄ ົບຖວ
ັ້ ນດງູ່ ັ ລຸມ
ູ່ ນີ:ັ້

1

ບ ົດແນະນຳກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກອງທຶນ BEIF ສະບ ັບສ ົມບູນ-ວ ັນທີ 06 ມີນຳ 2017
ັັ້

ເງູ່ ອນໄຂທຳງ

ຕອ
ັ້ ງໄດຮ
ັ້ ັບກຳນຮ ັບຮອງຢຳູ່ ງຖກຕອ
ັ້ ງຕຳມກ ົດໝຳຍ ເພູ່ ອໃຫດ
ັ້ ຳເນີນກິດຈະກຳຢູໃູ່ ນ ສ ປ ປ

ດຳັ້ ນອ ົງ

ລຳວ

ກຳນຈ ັດຕງັ ັ້



ບ ັນດຳໜວ
ແລະ ຂນັ ັ້
ັ ັ້ ນກຳງ, ຂນແຂວງ
ັ ັ້
ູ່ ຍງຳນຂອງລ ັດຖະບຳນ ສປປ ລຳວ ໃນຂນສູ
ເມອງ



ອ ົງກຳນ INGOs



ສະມຳຄ ົມທີູ່ບູ່ ຫວ ັງຜ ົນກຳໄລ ແລະ ໜວ
ູ່ ຍງຳນວິຊຳກຳນອູ່ ນໆຂອງສຳກ ົນ ແລະ
ທອ
ັ້ ງຖິູ່ ນ



ອ ົງກຳນ NGO

ັ້ ົກລ ົງທີູ່ເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນ
ຖຳັ້ ເປັນອ ົງກຳນ NGO ຫ ສະມຳຄ ົມ NPA, ຕອ
ັ້ ງມີເອກະສຳນຂຕ
ຈຳກ ພະແນກສຶກສຳທິກຳນ ແລະກິລຳແຂວງ (ສກຂ) ຫ ຫອ
ັ້ ງກຳນສຶກສຳທິກຳນ ແລະກິລຳ
ເມອງ (ສກມ)
ຖຳັ້ ສະມຳຄ ົມເປັນຜູຍ
ັ ເພູ່ ອຂທຶນ:
ັ້ ູ່ ນສະໝກ


ສະມຳຊິກຂອງສະມຳຄ ົມໝດ
ົ ທຸກຄ ົນ ຕອ
ັ້ ງມີເງູ່ ອນໄຂຄ ົບຖວ
ັ້ ນເໝຳະສ ົມກ ັບເງູ່ ອນໄຂເຫູ່ ົ ຳ
ນີໂັ້ ດຍ ມີສະມຳຊິກຂອງສະມຳຄ ົມຄ ົນໜຶູ່ງເປັນຜູຮ
ັ້ ັບຜິດຊອບກຽູ່ ວກ ັບກຳນຈ ັດສ ັນດຳັ້ ນ
ກຳນເງິນ ແລະ ຮ ັບຜິດຊອບວຽກງຳນໃຫບ
ັ້ ັນລຸຜ ົນຕຳມເປົັ້ຳໝຳຍທີູ່ ກຳນ ົດໄວ.ັ້

ເງູ່ ອນໄຂດຳັ້ ນຂີດ



ອ ົງກຳນຈ ັດຕງັ ັ້ ຫ ໜວ
ບ ັດ
ີ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ັ້
ູ່ ຍງຳນຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມມ ຕອ
ັ້ ງມີຂດ
ກຳນ ປູ່ຽນແປງໃໝທ
ູ່ ູ່ ີໄດສ
ັ້ ະເໜີີ ລວມທັງສິູ່ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກຕຳູ່ ງທີູ່ ຕອ
ັ້ ງກຳນ,

ຄວຳມສຳມຳດ

ກຳນຈ ັດສ ັນ ພະນ ັກງຳນ, ກຳນບລິຫຳນເງິນ ແລະ ມຳດຕະຖຳນທີູ່ ເໝຳະສ ົມໃນຄວຳມ
ຮ ັບຜິດຊອບທຳງດຳັ້ ນ ກຳນເງິນ ແລະ ກຳນບລິຫຳນກຳນສະໜ ັບສະໜູນ.


ຕອ
ັ້ ງມີລະບ ົບກຳນຈ ັດຕງັ ັ້ ແລະ ມີພະນ ັກງຳນທີູ່ມີຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນຄຸມ
ັ້ ຄອງທຶນ
ຊວ
ແລະ ຜ ົນໄດຮ
ູ່ ຍ ເຫອ ແລະ ເຮັດບ ົດລຳຍງຳນກຽູ່ ວກ ັບກິດຈະກຳ, ກຳນໃຊຈ
ັ້ ຳຍ
ູ່
ັ້ ັບທີູ່ມີ
ປະສິດ ທິພຳບ, ເຊູ່ ອຖໄດ ັ້ ແລະ ມີຄວຳມຊ ັດເຈນ.



ອ ົງກຳນຈ ັດຕງດ
ັ ັ້ ງູ່ ັ ກຳູ່ ວ ຕອ
ັ້ ງສະແດງໃຫເັ້ ຫັ ນເຖິງປະສ ົບກຳນ ໝຳກຜ ົນໃນກຳນ ເຮັດວຽກ
ແລະ ກຳນປະສຳນງຳນ ກ ັບຊຸມຊ ົນຕຳູ່ ງໆ ແລະ/ຫ ບ ັນດຳໂຮງຮຽນປະຖ ົມ ຢູໃູ່ ນລຳວ.



ອ ົງກຳນຈ ັດຕງດ
ັ ັ້ ງູ່ ັ ກຳູ່ ວ ຕອ
ັ້ ງສຳມຳດສະແດງອອກເຖິງຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈບ ັນຫຳຄວຳມ
ຫຍຸງັ້ ຍຳກ ແລະ ສະພຳບກຳນຂອງໂຮງຮຽນປະຖ ົມ ທີູ່ ຢູໃູ່ ນຕ ົວເມອງ ແລະ ເຂດຫຳູ່ ງໄກ
ສອກຫີກ

4. ເງູ່ ອນໄຂໃນກຳນຄ ັດເລອກບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນ
ັ້ ູ່ ແມນກອງທຶ
ກອງທຶນ BEIF ນີບ
ນສະໜ ັບສະໜູນເພີູ່ ມຕູ່ ມສຳລ ັບແຜນງຳນ, ແຜນກຳນ ຫ ກິດຈະກຳທີູ່ ມີຢແ
ູູ່ ລວ
ູ່
ັ້ .
ກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃ
ົັ້



ໝ,ູ່ ຜ ົນໄດຮ
ັ້ ັບ

ຮູບແບບ ໃໝໆ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນ
ູ່ , ມີຄວຳມແຕກຕຳູ່ ງ ແລະ ປະດິດສຳັ້ ງສຳລ ັບກຳນສຶກສຳຂນພ

ແລະ ຄວຳມ
ສອດຄອ
ູ່ ງ

ຕອ
ຳັ້ ແບບໃໝູ່ ໝຳຍຄວຳມວຳູ່ ຕອ
ົັ້
ິ ີກຳນໃນ
ັ້ ງເປັນນະວ ັດຕະກຳ/ກຳນຄນຄວ
ັ້ ງສະເໜີວທ

ໃນ ສ ປ ປ ລຳວ.


ບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນຕອ
ັ້ ງສະແດງໃຫເັ້ ຫັ ນເຖິງຜ ົນໄດຮ
ັ້ ັບທີູ່ເປັນບວກ ແລະ ສຳມຳດວ ັດ
ໄດໃັ້ ນທຳງ ດຳັ້ ນຜ ົນໄດຮ
ັ້ ັບທຳງດຳັ້ ນກຳນສຶກສຳສຳລ ັບນ ັກຮຽນຊ ົນເຜົູ່ ຳ ແລະ/ຫ ເດັກ
ຍິງ-ຊຳຍທີູ່ ພິກຳນ.
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ບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນຕອ
ັ້ ງສອດຄອ
ູ່ ງກ ັບວຽກງຳນຕຳູ່ ງໆໃນຂ ົງເຂດຜ ົນໄດຮ
ັ້ ັບຕ (KRAs)
ຂອງ ແຜນງຳນບີຄວຳ ແລະ ເປົັ້ຳໝຳຍຂອງກອງທຶນ BEIF; ແລະ ຕອ
ັ້ ງສອດຄອ
ູ່ ງ
ກ ັບຄວຳມຕອ
ັ້ ງກຳນ ຂອງຊຸມຊ ົນ, ເມອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍກ ົງ.

ບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ຈະໄດຮ
ບ ັດກິດຈະກຳຢູໃູ່ ນບ ັນດຳເມອງເປົັ້ຳ
ັ ັ້
ັ້ ັບກຳນຄ ັດເລອກແມນບ
ູ່ ົດສະເໜີກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ໝຳຍຕຳູ່ ງໆຂອງແຜນ ງຳນຄວຳ ເຊິູ່ ງເປັນພັ້ນທີູ່ ມີກຳນດຳເນີນດຳເນີນກິດຈະກຳພຽງເລັ ກໜອ
ັ້ ຍຈຳກບ ັນດຳອ ົງ
ກຳນຈ ັດຕງສຳກ
ັ ັ້
ົນທີູ່ບູ່ ສ ັງກ ັດລ ັດຖະບຳນ / ສະມຳຄ ົມທີູ່ບູ່ ຫວ ັງຜ ົນກຳໄລ
ຄວຳມຍນຍ ົງ



ັ້ ເຊູ່ ອໃຈໃນກຳນເຂົັ້ຳໄປ
ບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນຕອ
ັ້ ງສຳມຳດສະແດງອອກເຖິງຄວຳມໄວເັ້ ນອ
ມີສວ
ູ່ ນ ຮວ
ູ່ ມ ໂດຍສະແດງໃຫເັ້ ຫັ ນວຳູ່ ມີຄວຳມເຊູ່ ອມໂຍງລະຫວຳູ່ ງ ປັດໄຈນຳເຂົັ້ຳ
ແລະ ຜ ົນໄດຮ
ັ ັ້ ແລະ ເປົັ້ຳໝຳຍໃນໄລຍະຍຳວ. ກິດຈະກຳຕຳູ່ ງໆຕອ
ັ້ ັບໃນ ໄລຍະສນ
ັ້ ງ
ມີກຳນປະສຳນງຳນກ ັບພະນ ັກ ງຳນຈຳກ ສກຂ ຫ ສກມ, ຊຸມຊ ົນ ແລະ ກຸມ
ູ່ ຄ ົນຢູຂ
ູ່ ນັ ັ້
ທອ
ັ້ ງຖິູ່ ນເພູ່ ອເປັນກຳນຮ ັບປະກ ັນຄວຳມ ຍນຍ ົງໃນໄລຍະ ຍຳວຂອງຜ ົນໄດຮ
ັ້ ັບຕຳູ່ ງໆທີູ່
ເປັນດຳັ້ ນບວກສຳລ ັບກຳນສຶກສຳຂນພ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນ.

ຄວຳມຍນຍ ົງ



ັ້ົ
ກິດຈະກຳກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝຕ
ູ່ ອ
ັ້ ງກຳນ ົດກິດຈະກຳທົດລອງ ແລະ ສະແດງເຖິງຜ ົນໄດ ັ້

ແລະ

ັ້ ະເປັນກຳນເພີູ່ ມ
ຮ ັບ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍລະດ ັບກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ. ວິທີກຳນນີຈ
ັ ັ້

ປະສິດທິພຳບໃນ

ັ້ ແລະ ສູ່ງົ ຜ ົນຕູ່ ສສກ ແລະ
ທຳູ່ ແຮງທຳງດຳັ້ ນກຳນສະ ໜ ັບສະໜູນກວຳັ້ ງຂວຳງຂຶນ

ກຳນໃຊຈ
ັ້ ຳຍ
ູ່

ໂຮງຮຽນຕຳູ່ ງໆ. ກຳນເສີມຂະຫຍຳຍກິດຈະກຳແມນລວມທັ
ງປະສິດທິພຳບກຳນໃຊຈ
ູ່
ັ້ ຳຍ
ູ່
ງ ົບປະມຳນເພູ່ ອເປັນກຳນ ສູ່ງົ ເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜຄ
ູ່ ວຳມສຳຄ ັນໃນກຳນເຂົັ້ຳໄປມີສວ
ູ່ ນ
ັ້ ະເຮັດໃຫກ
ຮວ
ຳູ່ ໃນຂນທ
ັ ັ້ ອ
ູ່ ມທີູ່ ມີຄຳູ່ ໃຊຈ
ັ້ ຳຍຕ
ູ່
ັ້ ງ ຖິູ່ ນ. ດວ
ັ້ ຍວິທີກຳນດງູ່ ັ ກຳູ່ ວນີຈ
ັ້ ຳນສະເໜີ
ກິດຈະກຳທົດລອງພຳຍໃຕກ
ັ້ ອງທຶນ BEIF ເປັນ ກິດຈະກຳນະວ ັດຕະກຳໃໝ,ູ່ ສຳມຳດ
ສຳັ້ ງກຳນປຽູ່ ນແປງດວ
ັ ັ້ ໃຫກ
ັ້ ຍງ ົບປະມຳນຕຳູ່ ເຊິູ່ ງ ສສກ ແລະ ອ ົງກຳນ ຈ ັດຕງທີູ່
ັ້ ຳນ
ສະໜ ັບສະໜູນສຳມຳດແລກປູ່ຽນບ ົດຮຽນ ແລະ ນຳໄປຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ໃຫກ
ັ ັ້
ັ້ ວຳັ້ ງຂວຳງ
ັ້ ສຳລ ັບກຳນສຶກສຳຂນພ
ຂຶນ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນ.

ຄວຳມເປັນເຈົຳັ້
ກຳນ ແລະ ຄຳ
ໝນສ
ັ ັ້ ັນຍຳຂອງ
ພຳກສວ
ູ່ ນທີູ່ ເປັນ
ຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມ ງຳນ



ກິດຈະກຳກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝທ
ົັ້
ູ່ ູ່ ີໄດຮ
ັ້ ັບກຳນສະໜ ັບສະໜູນຈຳກກອງທຶນ BEIF ຈະ
ຕອ
ັ ັ້ ັນຍຳຈຳກ
ັ້ ງມີ ຄວຳມຮ ັບຜິດຊອບສູງຈຳກ ສກຂ/ສກມ ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ັ້ ງ ແລະ ຄຳໝນສ
ອ ົງກຳນຈ ັດຕງັ ັ້ ແລະ ໜວ
ູ່ ຍ ງຳນຕຳູ່ ງໆທີູ່ ເປັນຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງຳນ. ວິທີທູ່ ີດີທູ່ ີສຸດໃນກຳນແດງ
ອອກເຖິງຄຳໝນສ
ັ ັ້ ັນຍຳ ຂອງອ ົງກຳນຈ ັດຕງັ ັ້ ແລະ ໜວ
ູ່ ຍງຳນຕຳູ່ ງໆທີູ່ ເປັນຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງຳນ
ຄກຳນມີຊ ັບພະຍຳກອນຢູໃູ່ ນກິດຈະ ກຳກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝູ່ ທີູ່ ໄດສ
ົັ້
ັ້ ະເໜີ. ກຳນ
ປະກອບສວ
ເປັນກຳນປະກອບສວ
ັ ັ້
ູ່ ນຂອງອ ົງກຳນ ຫ ໜວ
ູ່ ຍງຳນນນອຳດຈະ
ູ່ ນໃນ
ເລູ່ ອງພະນ ັກງຳນ, ລ ົດພຳຫະນະ, ສິູ່ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ກຳນສະໜ ັບສະໜູ
ນຄຳູ່ ໃຊຈ
ຳູ່ ງໆ ແລະ ກຳນປະກອບສວ
ັ້ ຳຍຕ
ູ່
ູ່ ນທຳງດຳັ້ ນງ ົບປະມຳນສຳລ ັບກິດ ຈະກຳ.
ສວ
ັ ັ້ ັນຍຳຂອງ ສກຂ ຫ ສກມ ອຳດຈະເປັນກຳນສະໜ ັບສະໜູນທຳງ
ູ່ ນກຳນໃຫຄ
ັ້ ຳໝນສ
ດຳັ້ ນອູ່ ນໆ.

ັ້ ັກເງູ່ ອນໄຂກຳນຄ ັດເລອກກອງທຶນ BIEF ສຳລ ັບກຳນປະເມີນບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນ
5. ກຳນໃຫນ
ັ້ ຳໜ
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ເງູ່ ອນໄຂກຳນຄ ັດເລອກກອງທຶນ BIEF ໃນດຳັ້ ນວິຊຳ

Percentage

ກຳນ

Weighting
ກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝ,ູ່ ຜ ົນ
ົັ້
ກ. ເປັນແນວຄິດໃໝໆ
ູ່

1.

ກະ ທົບທຳງບວກ &
ຄວຳມ ສອດຄອ
ູ່ ງ

ກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝໆ
ົັ້
ູ່ , ຜ ົນກະທົບທຳງບວກ &
ຄວຳມສອດຄອ
ູ່ ງ

ຂ.

ມີຜ ົນກະທົບທຳງ

ບວກ
ຄ.
2.

10%

ມີຄວຳມສອດຄອ
ູ່ ງ

15%
10%

35%
ຄວຳມໜຳັ້ ເຊູ່ ອຖ &

ຄວຳມໜຳັ້ ເຊູ່ ອຖ & ຄວຳມຍນຍ ົງ

ຄວຳມ ຍນຍ ົງ
ລະດ ັບກຳນຈ ັດຕງັ ັ້

3.

ລະດ ັບກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ & ປະສິດທິພຳບໃນກຳນ
ັ ັ້

ປະຕິບ ັດ &

ໃຊຈ
ັ້ ຳຍ
ູ່

ປະສິດທິພຳບໃນກຳນໃຊ ັ້
ຈຳຍ
ູ່

4.

ຄວຳມເປັນເຈົຳັ້ ກຳນ &

ຄວຳມເປັນເຈົຳັ້ ກຳນ & ຄຳໝນສ
ັ ັ້ ັນຍຳ

ຄຳໝນສ
ັ ັ້ ັນຍຳ

ລວມ

100%

6. ເພດຳນໃນກຳນສະເໜີຂທຶນສະໜ ັບສະໜູນ?
ມູນຄຳູ່ ທຶນສະໜ ັບສະໜູນຈຳກກອງທຶນ BEIF ແມນເລີູ່
ມແຕ ູ່ 10,000 ຫຳ 160,000 ໂດລຳອ ົດສະຕຣຳລີ. ກຳນຍູ່ ນ
ູ່
ສະໝກ
ອ
ັ ຂ ທຶນສະໜບ ັສະໜູນ ຈຳກອງທຶນ BEIF ນີັ້ ແມນຈະຕ
ູ່
ັ້ ງຜຳູ່ ນຂະບວນກຳນໃນກຳນຄ ັດເລອກແບບແຂງູ່ ຂ ັນ
ແລະ ຈະໄດໃັ້ ຫທ
ັ ັ້ ຳູ່ ງໆທີູ່ ສອດຄອ
ັ້ ຶນສະ ໜ ັບສະໜູນແກບ
ູ່ ົດສະເໜີໂຄງກຳນຈຳກບ ັນດຳອ ົງກຳນຈ ັດຕງຕ
ູ່ ງກ ັບເປົັ້ຳໝຳຍ
ຂອງແຜນງຳນບີຄວຳ ແລະເປົັ້ຳໝຳຍ ຂອງກອງທຶນ BEIF ທີູ່ ສຸດ ແລະ ມີທຳູ່ ແຮງທີູ່ ດີທູ່ ີສຸດໃນກຳນທີູ່ ຈະປັບປຸງຜ ົນໄດ ັ້
ຮ ັບ ແລະກຳນດຳເນີນວຽກງຳນກຳນສຶກສຳຂນພ
ບ ັດກິດຈະກຳທີູ່ ໄດຮ
ັ ັ້ ັ້ນ ຖຳນ. ໄລຍະກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ັ້
ັ້ ັບທຶນສະໜ ັບສະ
ັ້ ູ່ ີໄດຮ
ໜູນຈຳກກອງທຶນນີັ້ ແມນສອງ(2)ປີ
ນ ັບຈຳກມທ
ູ່
ັ້ ັບທຶນ.
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ັັ້

ູ່ ນສະໝ ັກບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນ
7. ຂນຕອນໃນກຳນຍ
ັ ັ້
ເພູ່ ອເຮັດໃຫຜ
ັ ສຳມຳດຂທຶນສະໜ ັບສະໜູນຈຳກກອງທຶນ BEIF ນີ,ັ້ ກອ
ັ້ ສ
ັູ້ ະໝກ
ູ່ ນອູ່ ນແຜນງຳນບີຄວຳຈິູ່ ງຂເຊີນບ ັນດຳຜູສ
ັ້ ະ
ໝກ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝຂ
ັ ສູ່ງົ ບ ົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກຽູ່ ວກ ັບໂຄງກຳນກອ
ົັ້
ູ່ ນ ເພູ່ ອເປັນລຳຍລະອຽດກຽູ່ ວກ ັບກິດຈະກຳກຳນຄນຄວ
ູ່ ອງ
ທຳູ່ ນ.
ູ່ ນບ ົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກຽູ່ ວກ ັບໂຄງກຳນ: ຜູສ
(1) ຂນຕອນກຳນຍ
ັ ັ້
ັ ຕອ
ັ້ ະໝກ
ັ້ ງສູ່ງົ ບ ົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກຽູ່ ງກ ັບໂຄງ
ກຳນໂດຍໃຊແ
ັ້ ບບຟອມທີູ່ ເປັນທຳງກຳນ ຈຳກເວັບໄຊນີ:ັ້ www.bequal-laos.org
(2) ປະກຳດລຳຍຊູ່ ຜູສ
ຮ
ັ ທີູ່ ໄດຖ
ັ້ ະໝກ
ັ້ ກຄ ັດເລອກ: ບ ົດສະເໜີແຜນແນວຄວຳມຄິດກຽູ່ ວກ ັບໂຄງກຳນທຸກບ ົດແມນຈະໄດ
ູ່
ັ້ ັບ
ກຳນພິຈຳລະ ນຳໂດຍອີງໃສເູ່ ງູ່ ອນໄຂໃນກຳນຄ ັດເລອກ.
(3) ກຳນຂຽນບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນສະບ ັບສ ົມບູນ: ພຳຍຫ ັງທີູ່ບ ົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກຽູ່ ວກ ັບໂຄງກຳນຂອງຜູສ
ັ ທີູ່ ຄ ົບ
ັ້ ະໝກ
ຖວ
ກແຈງເຊີ
ັ້ ນຕຳມ ເງູ່ ອນໄຂໃນກຳນຄ ັດເລອກ ແລວ
ັ້ ແມນຈະຖ
ູ່
ັ້ ນໃຫຂ
ັ້ ຽນບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ເປັນສະບ ັບສ ົມບູນໃນ
ຂນຕ
ັ ັ້ ູ່ ໄປ.
(4) ກຳນປະເມີນຜ ົນ: ບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນສະບ ັບສ ົມບູນແມນຈະໄດ
ຮ
ູ່
ັ້ ັບກຳນປະເມີນຜ ົນກຽູ່ ວກ ັບຄຸນນະພຳບດຳັ້ ນແນວ
ຄວຳມຄິດ ແບບໃໝໆ
ູ່ , ຄຸນນະພຳບຂອງບ ົດ, ຄວຳມຄຸມ
ັ້ ຄຳູ່ ຂອງງ ົບປະມຳນ ແລະ ຄວຳມຍນຍ ົງຂອງກິດຈະກຳໂຄງ
ກຳນ.
(5)
(6)

ກຳນອະນຸມດໃຫ
ທ
ຮ
ັ
ັ ນສະໜ ັບສະໜູນ.
ັ້ ຶນ: ບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ດີທູ່ ີສຸດ ແມນຈະໄດ
ູ່
ັ້ ັບອະນຸມດທຶ
ໜ ັງສສ ັນຍຳກຳນໃຫ-ັ້ ຮ ັບທຶນກຳນຊວ
ັ ທີູ່ ໄດຮ
ູ່ ຍເຫອ: ຜູສ
ັ້ ະໝກ
ັ້ ັບທຶນສະໜ ັບສະໜູນຈະຕອ
ັ້ ງເຊັ ນຫນ ັງສສ ັນຍຳກຳນໃຫ ັ້
ທຶນຊວ
ູ່ ຍ

ເຫອຮວ
ບ ັດກິດຈະກຳ.
ັ ັ້
ູ່ ມກ ັບແຜນງຳນບີຄວຳ ແລະ ຈະໄດຮ
ັ້ ັບງ ົບປະມຳນເພູ່ ອນຳໄປຈ ັດຕງປະຕິ

ບ ົດສະເໜີແຜນແນວຄວຳມຄິດກຽູ່ ວກ ັບໂຄງກຳນຈະຕອ
ັ້ ງສູ່ງົ ພຳຍໃນ ວ ັນທີ 24 ເມສຳ (4), 2017 ກອ
ູ່ ນ ເວລຳ 5:00
ໂມງແລງ.
ໄລຍະເວລຳໃນກຳນຍູ່ ນສະໝ ັກຂທຶນຈຳກກອງທຶນ BEIF
ຜູທ
ັ ບ ົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກຽູ່ ວກ ັບໂຄງກຳນ ທີູ່ ໄດຜ
ັ້ ູ່ ີຍູ່ ນສະໝກ
ັ້ ຳູ່ ນກຳນເລອກໄດຖ
ັ້ ກຕອ
ັ້ ງຕຳມເງູ່ ອນໄຂກຳນຄ ັດ
ເລອກທັງໝດ
ຖ
ຮ
ົ ແມນຈະໄດ
ູ່
ັ້ ກແຈງໃຫ
ັ້
ັ້ ັບຊຳບ ພຳຍໃນ ວ ັນທີ 8 ເດອນພຶດສະພຳ (5) ປີ 2017 ແລະ ຈະໄດໃັ້ ຫ ັ້
ຂຽນບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ເປັນສະບ ັບສ ົມບູນຕູ່ ໄປ. ບ ົດສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ເປັນສະບ ັບສ ົມບູນຈະຕອ
ັ້ ງໄດສ
ັ້ ູ່ງົ ພຳຍໃນ ວ ັນ
ທີ 2 ເດອນມິຖນ
ຸ ຳ (6) 2017. ກຳນອະນຸມດຜູ
ັ ທ
ັ້ ູ່ ີຈະໄດຮ
ັ້ ັບທຶນສະໜ ັບສະໜູນຈຳກກອງທຶນ BEIF ປະຈຳສ ົກ ປີ
2017 ຄຳດວຳູ່ ຈະຖກຮ ັບຮອງຢຳູ່ ງເປັນທຳງກຳນໃນທຳັ້ ຍເດອນມິຖນ
ຸ ຳ (6) ແລະ ຈະມອບງ ົບປະມຳນກອງທຶນໃນທຳັ້ ຍ
ເດອນກລະກ ົດ (7) ປີ 2017.
ເອກະສຳນບ ົດແນະນຳກຽູ່ ວກ ັບກອງທຶນ BEIF ແລະ ເອກະສຳນແບບຟອມກຳນສະໝກ
ັ ຂທຶນ ສຳມຳດໂຫດໄດຈ
ັ້ ຳກ
ເວບໄຊ: www.bequal-laos.org ຮຳູ່ ງແບບຟອມບ ົດໂຄງກຳນໃນກຳນສະໝກ
ັ ກອງທຶນພຳຍໃຕກ
ັ້ ອງທຶນ BEIF ນີັ້
ັ້ ນ
ູ່ງົ ອີເມວສອບຖຳມໄດທ
ແມນສຳມຳດຂຽນ
ເປັນພຳສຳລຳວ ຫ ພຳສຳອ ັງກິດກໄດ.ັ້ ສຳລ ັບຂມ
ູ ເພີູ່ ມເຕີມແມນສຳມຳດສ
ູ່
ູ່
ັ້ ູ່ ີ
BEIF@bequal-laos.org
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ັັ້

ຂນຕອນໃນກຳນຄ
ັ ັ້
ັດເລອກ
ຄະນະກຳນຄ ັດເລອກຂອງກອງທຶນ BEIF
ັ້ ະໄດຮ
ສະມຳຊິກຄະນະກຳນຄ ັດເລອກຂອງກອງທຶນດງູ່ ັ ກຳູ່ ວນີຈ
ຳູ່ ນຂະບວນກຳນຄຸມ
ັ
ັ້ ັບກຳນອະນຸມດໂດຍຜ
ັ້ ຄອງແຜນງຳນ
ບີຄວຳ ແລະ ຈະປະກອບດວ
ັ້ ຍຕ ົວແທນທຳູ່ ນຍິງ ແລະ ຊຳຍ ຈຳກກະຊວງ ສສກ, ຈຳກສະຖຳນທູດອ ົດສະຕຣຳລີ ປະ
ຈຳ ລຳວ (DFAT) ແລະ ຈຳກ ແຜນງຳນບີຄວຳ. ກຳນໃຫທ
ັ້ ຶນພຳຍໄຕກ
ັ້ ອງທຶນດງູ່ ັ ກຳູ່ ວນີັ້ ຈະໄດຮ
ັ້ ັບກຳນປະຕິບ ັດໂດຍ
ນຳໃຊເັ້ ອກະສຳນແນະນຳທີູ່ ຊ ັດເຈນ ແລະຜຳູ່ ນ ທຳງຂນຕອນກຳນສະໝ
ກ
ັ ັ້
ັ ທີູ່ ແຂງູ່ ຂ ັນກ ັນ.
ກຳນຕ ັດສິນຂອງຄະນະກຳນຄ ັດເລອກຂອງກອງທຶນ BEIF ຖເປັນກຳນຕ ັດສິນໃນຂນສຸ
ັ ັ້ ດທຳັ້ ຍ ແລະຈະບູ່ ມີກຳນຕິດຕູ່
ທຳງຈ ົດໝຳຍ ໃດໆອີກ. ເຖິງຢຳູ່ ງໃດກູ່ ຕຳມ, ຜູສ
ັ ຂທຶນທີູ່ ບູ່ ໄດຮ
ັ້ ະໝກ
ັ້ ັບກຳນຄ ັດເລອກສຳລ ັບກອງທຶນນີັ້ ກຍ ັງຈະໄດຮ
ັ້ ັບ
ບ ົດສ ັງລວມຄວຳມເຫັ ນ ຢຳູ່ ງເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນກຽູ່ ວກ ັບກ ັບບ ົດສະເໜີຂທຶນຂອງຕ ົນ, ຖຳັ້ ຫຳກຕອ
ັ້ ງກຳນ.
ກຳນສອບຖຳມ ແລະ ກຳນຊວ
ູ່ ຍເຫອເພີູ່ ມຕູ່ ມ
ພະນ ັກງຳນປະຈຳພຳກຂອງແຜນງຳນບີຄວຳ (ບ ັນດຳຊຽູ່ ວຊຳນດຳັ້ ນກຳນສຶກສຳປະຈຳພຳກ ແລະ ຜູປ
ັ້ ະສຳນງຳນແຜນ
ງຳນປະຈຳພຳກ) ແລະ ພະນ ັກງຳນແຜນງຳນບີຄວຳ ຢູຂ
ັ ັ້ ນກຳງທີູ່ ກະຊວງ ສສກ ທີູ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ ສຳມຳດ
ູ່ ນສູ
ໃຫຄ
ັ ເພູ່ ອຮ ັບ ປະກ ັນວຳູ່ ບ ົດສະເໜີຂທຶນທີູ່ ຈະສູ່ງົ ມຳນນັ ັ້ ມີຄວຳມຖກຕອ
ັ້ ຳແນະນຳແກບ
ູ່ ັນດຳຜູສ
ັ້ ະໝກ
ັ້ ງ ແລະ ຄ ົບ
ຖວ
ັ້ ນຕຳມເງູ່ ອນໄຂທີູ່ ວຳງອອກ.
ທຳູ່ ນ ສຳມຳດຕິດຕູ່ ຫຳພວກເຂົຳ ໄດຕ
ັ້ ຳມລຳຍລະອຽດດງູ່ ັ ລຸມ
ູ່ ນີ:ັ້
ຊູ່ ແລະ ນຳມສະກຸນ

ຕຳແໜງູ່

ອີເມວ

ແຜນງຳນ - ປະຈຳພຳກເໜອ
ທຳູ່ ນ ແຄຣອນ ແມັກໂກ

ຊຽູ່ ວຊຳນດຳັ້ ນກຳນສຶກສຳປະຈຳພຳກ

ແວນ

ພັ້ນ

ທຳູ່ ນ ພູວຳ ດຳລຳວ ົງໄຊ

ຜູປ
ັ້ ະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈຳພຳກ

carol.mcgowan@bequal-laos.org
phouva.dalavongsay@bequal-laos.org

ແຜນງຳນ - ປະຈຳພຳກກຳງ
ທຳູ່ ນ ບອບ ແມັກລຳບຟ

ຊຽູ່ ວຊຳນດຳັ້ ນກຳນສຶກສຳປະຈຳພຳກ

ລິນ

ພັ້ນ

ທຳູ່ ນ ແສງວິລິຍະ ຈ ັນສ ົມ
ພູ

ຜູປ
ັ້ ະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈຳພຳກ

Bob.McLaughlin@bequal-laos.org
Sengvilinha.Chansomphou@bequallaos.org

ແຜນງຳນ - ປະຈຳພຳກໄຕ ັ້
ທຳູ່ ນ ຊຳວສະຫວ ັນ

ຜູປ
ັ້ ະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈຳພຳກ

saosavanh.saosavanh@bequal-laos.org

ຫອ
ັ້ ງກຳນແຜນງຳນ ທີູ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ
ອຳຣອນ ຣ ົດສະດຳ

ຫ ົວໜຳັ້ ຝຳູ່ ຍປະຕິບ ັດງຳນ

aaron.rosada@bequal-laos.org

ອ ັນມະນີ ບ ົວລະພອນ

ຜູປ
ໂສ
ັ ັ້
ັ້ ະສຳນງຳນແຜນງຳນຂນອຳວຸ

Anmany.Boualaphorn@bequal-laos.org
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ບ ົດແນະນຳກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກອງທຶນ BEIF ສະບ ັບສ ົມບູນ-ວ ັນທີ 06 ມີນຳ 2017
ັັ້

ເອກະສຳນຄ ັດຕິດ:
ັ້ ວຳູ່ : ຂ ົງເຂດຜ ົນໄດຮ
ເອກະສຳນຊອ
(ຫ KRAs) ດງູ່ ັ ລຸມ
ົັ້
ັ້ ນທຳັ້ ຍ 1: ແຜນງຳນບີຄວຳ ມີ 5 ເປົັ້ຳໝຳຍຫ ັກ ຫ ເອີນ
ັ້ ັບຕນຕ
ູ່
ນີ:ັ້
ຜ ົນໄດຮ
ັ້ ັບ (KRA) 1: ກຳນວຳງແຜນ, ກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ ນະໂຍບຳຍດຳັ້ ນກຳນສຶກສຳ: ມີເປົັ້ຳໝຳຍເພູ່ ອສຳັ້ ງຂີດ
ຄວຳມສຳມຳດ ໃຫແ
ັ ັ້ ນກຳງ, ຂນແຂວງ
ັ ັ້
ັ້ ກໜ
ູ່ ວ
ູ່ ຍງຳນຕຳູ່ ງໆຂອງກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ (ກະຊວງ ສສກ) ຢູຂ
ູ່ ນສູ
ແລະ ຂນເມ
ບ ັດກຳນສະໜອງກຳນ
ັ ັ້ ອງ ເພູ່ ອບລິຫຳນ ຄຸມ
ີ ນ
ຶັ້ ເພູ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ັ້
ັ້ ຄອງຊ ັບພະຍຳກອນທຳງດຳັ້ ນກຳນເງິນ ໃຫດ
ັ້ ຂ
ັ້ ນ
ສຶກສຳຢູູ່ ສປປ ລຳວ. ນອກຈຳກນີັ້ ຍ ັງສຸມໃສ ູ່ ກຳນເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊຂ
ູ ກຳນສຶກສຳຂນພ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນເຂົັ້ຳໃນກຳນຕ ັດສິນ
ັ້ ມ
ັ້ ນ
ບ ັນຫຳ ແລະ ກຳນພ ັດທະນຳນະໂຍບຳຍໂດຍອີງໃສຕ
ູ ຫ ັກຖຳນຕ ົວຈິງ.
ູ່ ຳມຂມ
ຜ ົນໄດຮ
ັ້ ັບ (KRA) 2: ເພີູ່ ມລະດ ັບກຳນມີສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ: ມີເປົັ້ຳໝຳຍແນໃສກ
ູ່ ຳນຮ ັບປະກ ັນໃຫເັ້ ດັກຍິງ ແລະ ຊຳຍ (ລວມທັງ
ເດັກພິກຳນ) ຈຳກຊຸມຊ ົນທີູ່ຫຳູ່ ງໄກສອກຫີກ ແລະ ຈຳກຊ ົນເຜົູ່ ຳຕຳູ່ ງໆໃຫໄັ້ ດເັ້ ຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ຮຽນຈ ົບກຳນ ສຶກສຳຂນປະຖ
ັ ັ້
ົມ
ັ້ .
ສຶກສຳໃຫຫ
ັ້ ຳຍຂຶນ
ຜ ົນໄດຮ
ັ້ ັບ (KRA) 3: ສະໜ ັບສະໜູນວຽກງຳນສຳັ້ ງຄູ: ເປົັ້ຳໝຳຍແມນເພ
ູ່ ູ່ ອແນໃສຮ
ູ່ ັບປະກ ັນໃຫນ
ັ້ ັກຮຽນຄູປະຖ ົມລວມທັງ
ຜູຍ
ິ ຊ ົນເຜົູ່ ຳ ໃຫໄັ້ ດຮ
ັ້ ງ
ັ້ ັບກຳນຮຽນເປັນຄູທູ່ ີທັນສະໄໝ ແລະເໝຳະສ ົມ ຈຳກຄູສອນທີູ່ ໄດມ
ັ້ ຳດຕະຖຳນ ເພູ່ ອເຮັດໃຫນ
ັ້ ັກຮຽນຄູ
ເຫູ່ ົ ຳນນສຳມຳດກ
ັ ັ້
ັບຄນ ບຳັ້ ນຂອງຕ ົນເພູ່ ອໄປສອນໂດຍນຳໃຊວ
ິ ີກຳນສອນກຳນສຶກສຳຮຽນຮວ
ັ້ ທ
ູ່ ມ ແລະ ສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖິງສູ່
ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນທີູ່ ດີ.
ຜ ົນໄດຮ
ຮ
ັ້ ັບ (KRA) 4: ອຸປະກອນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ: ເປົັ້ຳໝຳຍ ແມນແນໃສ
ູ່
ູ່ ັບປະກ ັນໃຫຜ
ັ້ ບ
ັູ້ ລິຫຳນກຳນສຶກສຳ, ຄູສອນ
ແລະ ນ ັກຮຽນສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖິງ (ແລະ ນຳໃຊ)ັ້ ອຸປະກອນກຳນຮຽນ ແລະ ກຳນສອນທີູ່ ກວມລວມເອົ ຳທັງຄວຳມສະເໝີພຳບ
ບ ົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ ໂດຍຜຳູ່ ນຫ ັກສູດໃໝທ
ູ່ ູ່ ີກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ ທີູ່ ກຳລ ັງສຳັ້ ງລວມທັງອຸປະກອນ, ບ ົດສອນ
ແລະ ສູ່ ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ; ໂດຍມີກຳນແຈກຢຳຍປັ້ ມແບບຮຽນ; ປັ້ ມຂຽນ ແລະ ອຸປະກອນ ກຳນຮຽນຂອງນ ັກຮຽນ.
ຜ ົນໄດຮ
ູ ອນ ແລະ ນ ັກຮຽນທີູ່ຢູໃູ່ ນເຂດຊຸມ
ັ້ ັບ (KRA) 5: ພັ້ນຖຳນໂຄງລຳູ່ ງໂຮງຮຽນ: ເປົັ້ຳໝຳຍແມນເພ
ູ່ ູ່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫຄ
ັ້ ສ
ຊ ົນທີູ່ດອ
ັ້ ຍ ໂອກຳດ ແລະ ຫຳູ່ ງໄກສອກຫີກໄດມ
ັ້ ໂີ ຮງຮຽນ ແລະ ຫອ
ັ້ ງຮຽນທີູ່ ມີຄວຳມປອດໄພ, ສະອຳດ ແລະ ສູ່ງົ ເສີມ
ັ້ ອຳນວຍຕູ່ ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ.
ກຳນຮຽນຮວ
ິ ແວດລອ
ູ່ ມ ແລະມີສູ່ ງ
ັ້ ມທີູ່ ເອອ
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ບ ົດແນະນຳກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
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ັັ້

ເອກະສຳນຊອ
ັ້ ນທຳັ້ ຍ 2
ບຳງຕ ົວຢຳູ່ ງກິດຈະກຳ ທີູ່ ຖກຕຳມເງູ່ ອນໄຂກຳນໃຫທ
ັ້ ຶນ
ຕ ົວຢຳູ່ ງລຸມ
ູ່ ນີັ້ ແມນຕ
ູ່ ົວຢຳູ່ ງບ ັນດຳກິດຈະກຳ ທີູ່ ສຳມຳດຕອບສະໜອງໄດຕ
ັ້ ຳມເງູ່ ອນໄຂໃນກຳນໃຫທ
ັ້ ຶນພຳຍໄຕກ
ັ້ ອງທຶນ
ັ້ ໃນຕ ົວຢຳູ່ ງດງູ່ ັ ກກຳູ່ ວນີັ້ ອຳດຍ ັງບູ່ ທັນລະອຽດສ ົມບູນ.
BEIF. ເນອ


ກຳນທົດລອງວິທີກຳນສອນພຳສຳລຳວໃນຮູບແບບໃໝູ່ ໃຫແ
ັ້ ກເູ່ ດັກຍິງ ແລະ ຊຳຍ ທີູ່ ພຳສຳ ລຳວ ບູ່ ແມນ
ູ່ ພຳສຳ
ັ້ ໜ ັກໃສບ
ແມຂອງພວກເຂົ
ຳ ໂດຍເນັນ
ຍ ັງຢູູ່
ັ ັ້
ູ່
ູ່ ັນດຳເມອງທີູ່ ອ ັດຕຳຄຳັ້ ງຫອ
ັ້ ງ ແລະ ອ ັດຕຳປະລະກຳນຮຽນ ໃນຂນປ.1
ໃນລະດ ັບສູງ.



ກຳນປະຕິບ ັດງຳນໃນລະດ ັບຊຸມຊ ົນ ເພູ່ ອຍ ົກສູງກຳນຍອມຮ ັບ, ແລະ ຄວຳມຕອ
ັ້ ງກຳນ ສຳລ ັບກຳນສຶກສຳຂອງເດັກ
ຍິງ. ສິູ່ ງດງູ່ ັ ກຳູ່ ວນີ,ັ້ ປະກອບດວ
ັ້ ຍວິທີກຳນສອນແບບໃໝໆ
ູ່ ເພູ່ ອຊວ
ູ່ ຍຮ ັບປະກ ັນວຳູ່ ເດັກຍິງທີູ່ ດອ
ັ້ ຍໂອກຳດຈະໄດຮ
ັ້ ັບ
ກຳນສະໜ ັບສະ ໜູນຢຳູ່ ງເຕັ ມທີູ່ ຈຳກຄອບຄ ົວ, ຈຳກຊຸມຊ ົນ ແລະ ຈຳກອຳນຳດກຳນປົກຄອງທີູ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ດຳັ້ ນ
ກຳນສຶກສຳຂອງພວກເຂົຳເພູ່ ອ ເຮັດໃຫພ
ັ ັ້
ົມຈ ົນຈ ົບ ແລະ
ັ້ ວກເດັກດງູ່ ັ ກຳູ່ ວໄດເັ້ ຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ສບຕູ່ ຮຽນຊນປະຖ
ລວມທັງ ບ ັນດຳກິດຈະກຳທີູ່ ມີແມຍິ
ູ່ ງທີູ່ ເປັນຜູັ້ ໃຫຍ ູ່ ແລະ ໄວໜຸມ
ູ່ ໃນເຂດຫຳູ່ ງໄກສອກຫີກມີບ ົດບຳດເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳ
ຕ ົວແບບ ແລະ ເປັນຕ ົວເດັູ່ນສຳລ ັບກຳນສຶກສຳຂອງບ ັນດຳ ເດັກຍິງ.



ັ້ ໃນຫ ັກສູດໃໝໆ
ກຳນທົດລອງເນອ
ັ ັ້
ູ່ ຂອງທອ
ັ້ ງຖິູ່ ນທີູ່ ອອກແບບມຳເພູ່ ອເສີມຂະຫຍຳຍຜ ົນກຳນຮຽນຮູຢ
ັ້ ໃູູ່ ນຂນໂຮງຮຽນ
ແລະ ເປັນກຳນປະຕິບ ັດງຳນທີູ່ມີກຳນຮວ
ູ່ ມມ ແລະ ເຮັດວຽກຮວ
ູ່ ມກ ັບບ ັນດຳອຳນຳດກຳນປົກຄອງ ທີູ່ ຮ ັບຜິດຊອບ
ວຽກງຳນກຳນສຶກ ສຳໃນຂນແຂວງ
ຫ ເມອງ.
ັ ັ້



ທຳູ່ ແຮງໃນກຳນນຳໃຊຮ
ູ ແບບວິທີກຳນສອນທີູ່ ແຕກຕຳູ່ ງເພູ່ ອສິດສອນພຳສຳລຳວໃນຂນປ.1
ຢູໃູ່ ນບ ັນໂຮງ ຮຽນ
ັ ັ້
ັ້ ບ
ຊ ົນເຜົູ່ ຳໃນທິດ ທຳງທີູ່ ປັບປຸງຜ ົນກຳນຮູໜ
ັ້ ັງສ.



ບ ັນດຳກິດຈະກຳທີູ່ ສຳມຳດປັບປຸງກຳນກຽມຄວຳມພອ
ັ້ ມດຳັ້ ນກຳນຮຽນຮູ,ັ້ ບ ັນດຳກິດຈະກຳ, ບ ັນດຳຍຸດທະສຳດກຳນ
ັ້ ຳທຳງດຳັ້ ນໂພຊະນຳກຳນ, ລວມທັງບ ັນດຳກິດຈະກຳ ທີູ່ ສູ່ງົ ເສີມກຳນມີສວ
ໃຫຄ
ັ້ ຳປຶ ກສຳ ແລະ ໃຫຄ
ັ້ ຳຊີນ
ູ່ ນ ຮວ
ູ່ ມ
ຂອງເດັກ ແລະ ຜູປ
ົ ຄອງ.
ັ້ ກ



ບ ັນດຳກິດຈະກຳ ທີູ່ ເຂົັ້ຳໄປສູ່ງົ ເສີມ ວ ັດທະນະທຳໃນກຳນອຳູ່ ນ ແລະ ກຳນຮຽນຮູ.ັ້



ບ ັນດຳກິດຈະກຳທີູ່ ສະໜ ັບສະໜູນເດັກຍິງ ແລະ ຊຳຍພິກຳນ ແລະ ເດັກທີູ່ ມີຄວຳມຫຍຸງັ້ ຍຳກໃນກຳນຮຽນຮູເັ້ ພູ່ ອ
ເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ປະສ ົບຜ ົນສຳເລັ ດໃນກຳນຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົຳ. ສຳມຳດລວບລວມເອົ ຳບ ັນດຳກິດຈະກຳ
ຂອງຊຸມຊ ົນ ຫ ຊ ັບພະຍຳ ກອນເພູ່ ອກຳນຄນຄວ
ຳັ້ ສິູ່ ງໃໝູ່ ທີູ່ ກະຕຸກຊຸກຍູໃັ້ ຫມ
ົັ້
ີ ຳນຮຽນຮວ
ັ້ ກ
ູ່ ມຂອງເດັກຍິງ ແລະ
ັ້ຶ ກວຳູ່ ເກົູ່ ຳໃນກຳນສຶກສຳຂນພ
ເດັກຊຳຍທີູ່ ດອ
ີ ນ
ັ ັ້ ັ້ນຖຳນ.
ັ້ ຍໂອກຳດໃຫດ
ັ້ ຂ



ບ ັນດຳກິດຈະກຳກຳນຮຽນ ແລະ ກຳນສອນ ທີູ່ ສຳມຳດປັບປຸງກຳນຮຽນຮູໜ
ັ້ ັງສ, ກຳນຄິດໄລເູ່ ລກ ແລະ ຄວຳມ
ເຂົັ້ຳໃຈດຳັ້ ນແນວ ຄວຳມຄິດໂດຍໃຫນ
ຳັ້ ແລະ ກຳນບ ັນທຶກກຽູ່ ວກ ັບ
ີ ວ
ົັ້
ັ້ ັກຮຽນໄດມ
ັ້ ສ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນກຳນສຶກສຳຄນຄວ
ຮີດຄອງຂອງທອ
ັ້ ງຖິູ່ ນ, ປະຫວ ັດ ສຳດຂອງພຳສຳປຳກເວົັ້ຳຂອງໝູບ
ູ່ ຳັ້ ນ, ພດພ ັນ ແລະ ສ ັດສຳວຳສິູ່ງຕຳູ່ ງໆ ໂດຍ
ມີກຳນວຳງແຜນບ ົດຮຽນທີູ່ໄດຮ
ັ້ ັບກຳນພ ັດທະນຳ ແລະ ເຊູ່ ອມຕູ່ ກ ັບຄຸນນະພຳບຂອງຜ ົນກຳນຮຽນທຳງດຳັ້ ນຫ ັກສູດ.
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