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ແຜນງຳນປບັປງຸຄນຸນະພຳບ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂອກຳດກຳນເຂົັ້ຳຮຽນ ສ  ຳລບັກຳນສຶກສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ຢູູ່ ສປປ ລຳວ 

ກອງທຶນ ເພ ູ່ ອກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູ່ທຳງດັ້ຳນກຳນສກຶສຳ (BEIF) 

ບດົແນະນ  ຳໃນກຳນຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ  

1. ພຳກສະເໜີ 

ແຜນງຳນປບັປງຸຄນຸນະພຳບ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂອກຳດກຳນເຂົັ້ຳຮຽນສ  ຳລບັກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ຢູູ່ ສ ປ ປ 

ລຳວ (BEQUAL) ແມ ູ່ນຄວຳມພະຍຳຍຳມໃນກຳນຮູ່ວມມ  ລະຫວູ່ຳງລດັຖະບຳນອດົສະຕຣຳລີ, ສະຫະພຳບເອຣີບົ (ຫ   

EU) ແລະ ລດັຖະບຳນ ສປປ ລຳວ ໂດຍມເີປົັ້ຳໝຳຍລວມເພ ູ່ ອສະໜບັສະໜນູກະຊວງສກຶສຳທິກຳນ ແລະ ກລິຳ 

(ສສກ)ໃນກຳນສະໜອງກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນທີູ່ ມຄີນຸ ນະພຳບຫ ຳຍຂຶັ້ນກວູ່ຳເກົູ່ ຳ. ແຜນງຳນ BEQUAL ເປັນແຜນ

ງຳນທີູ່ ຈະຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັໃນໄລຍະ 10 ປີ  ເຊິູ່ ງໄລຍະທ  ຳອດິໄດັ້ເລີູ່ ມຈດັ ຕ ັັ້ງປະຕບິດັ ແຕູ່ວນັທີ 1 ພຶດສະພຳ 2015 

ແລະ ຈະສິັ້ນສດຸລງົໃນກຳງປີ 2019 ແລະ ຈະເລີູ່ ມຕ ົັ້ນເຂົັ້ຳສູູ່ໄລຍະທີສອງ. ໄລຍະທ  ຳອດິຂອງ ແຜນງຳນນີັ້ຈະສມຸໃສູ່

ບນັດຳເມ  ອງທີູ່ ດ ັ້ອຍໂອກຳດທຳງກຳນສກຶສຳ ຈ  ຳນວນ 66 ເມ  ອງຢູູ່ໃນ ສ ປ ປ ລຳວ. 

2. ເປົັ້ຳໝຳຍຂອງກອງທຶນເພ ູ່ ອກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູ່ທຳງດັ້ຳນກຳນສກຶສຳ ແມ ູ່ນຫຍງັ?  

ຈດຸປະສງົຂອງກອງທຶນ BEIF ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອ:  

ເພ ູ່ ອທດົລອງກດິຈະກ  ຳໃໝູ່ໆ ດັ້ວຍຮບູແບບວທີິກຳນໃໝູ່ ແລະ ນ  ຳໃຊັ້ເຄ ູ່ ອງມ ໃໝູ່ ເພ ູ່ ອວເິຄຳະທູ່ຳແຮງ, ຄວຳມ

ພັ້ອມ ແລະ ຄວຳມອຳສຳມຳດໃນກຳນຄຸັ້ມຄອງ, ກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ ກຳນຈດັຕ ັ ັ້ງປະຕິບດັບນັດຳກດິຈະກ  ຳທີູ່

ກູ່ຽວຄູ່ອງຂອງກຳນພດັທະນຳກຳນວກຶສຳໃນຂ ັ ັ້ນທັ້ອງຖິູ່ນ ນບັແຕູ່ຂ ັ ັ້ນແຂວງ, ຂ ັ ັ້ນເມ ອງ, ລງົຮອດຂ ັ ັ້ນໂຮງຮຽນ ກໍ 

ຄ ຂ ັ ັ້ນຊຸມຊນົນ ແລະທັ້ອງຖິູ່ນ.  

ບດົສະເໜີໂຄງກຳນເພ ູ່ ອຂ ທຶນສະໜບັສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ຕັ້ອງເນັັ້ນໃສູ່ວທີິກຳນ ແລະກຳນປະຕບິດັໃນຮບູ

ແບບໃໝູໆ່ ທີູ່ ສຳ ມຳດຂະຫຍຳຍໂອກຳດໃນກຳນເຂົັ້ຳຮຽນຂອງເດັກ ແລະ ກຳນສະໜອງກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນທີູ່ ມຄີນຸ

ນະພຳບສ  ຳລບັເດັກໃນເຂດຊຸມ ຊນົທີູ່ ຫູ່ຳງໄກສອກຫ ີກ ແລະດັ້ອຍໂອກຳດ, ໂດຍສະເພຳະແມ ູ່ນເດັກນກັຮຽນຊນົເຜົູ່ ຳ, 

ເດັກຍງິ ແລະເດັກຊຳຍທີູ່ ມຄວຳມຕັ້ອງກຳນຊູ່ວຍເຫ  ອພິເສດ. ບນັດຳກດິຈະກ  ຳນ ັັ້ນ, ແມ ູ່ນສຳມຳດຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັຢູູ່ໃນ

ເມ  ອງໃດໜຶູ່ ງໃນ 66 ເມ  ອງ ເປົັ້ຳໝຳຍຂອງແຜນງຳນບຄີວຳ. ໃນນ ັັ້ນ, ບນັດຳກດິຈະກ  ຳເຫ ົູ່ ຳນ ັັ້ນຕັ້ອງແມ ູ່ນພຳກສູ່ວນທີູ່

ເປັນຕວົແທນ ຫ   ຕັ້ອງໄດັ້ຮບັກຳນປະຕບິດັພຳຍໃຕັ້ກຳນຮູ່ວມມ ກນັຢູ່ຳງໃກັ້ຊດິ ກບັບນັດຳໜູ່ວຍງຳນ ຫ  ຂະແໜງກຳນທີູ່

ກ ູ່ຽວຂັ້ອງຂອງກະຊວງ ສສກ ຢູູ່ໃນຂ ັັ້ນແຂວງ, ຂ ັັ້ນເມ  ອງ ຫ   ໃນຂ ັັ້ນໂຮງຮຽນ (ລວມທງັສະ ຖຳນບນັກຳນສກຶສຳອ ູ່ ນໆ 

ທີູ່ ກ ູ່ຽວຂັ້ອງ ເຊັູ່ ນ: ວທິະຍຳໄລຄ ູທີູ່ ໄດັ້ເຂົັ້ຳຮູ່ວມໃນກດິຈະກ  ຳໂຄງກຳນ -TTCs).  

ຜູັ້ທີູ່ ມສີດິຍ ູ່ ນບດົສະເໜີໂຄງກຳນເພ ູ່ ອສະໝກັຂ ທຶນສະໜບັສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ປະກອບດັ້ວຍ: 

 ບນັດຳໜູ່ວຍງຳນຂອງພຳກລດັຂອງ ສ ປ ປ ລຳວ ໃນຂ ັັ້ນສນູກຳງ, ຂ ັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂ ັັ້ນເມ  ອງ ລວມທງັ ຂ ັັ້ນ

ທັ້ອງຖິູ່ນ. 

 ອງົກຳນກຳນຈດັຕ ັັ້ງສຳກນົທີູ່ ບ ູ່ ສງັກດັລດັຖະບຳນ (INGOs) 

 ສະມຳຄມົທີູ່ ບ ູ່ ຫວງັຜນົກ  ຳໄລ ແລະ ໜູ່ວຍງຳນວຊິຳກຳນອ ູ່ ນໆຂອງສຳກນົ ແລະ ຂອງທັ້ອງຖິູ່ນ. 

ອຳດມກີຳນຮູ່ວມມ ກນັ ເພ ູ່ ອເພີູ່ ມຄນຸຄູ່ຳຕ ູ່ ກຳນປູ່ຽນແປງໃໝູ່ທີູ່ ເກດີຈຳກກຳນຮູ່ວມມ ດ ັູ່ງກ ູ່ຳວ; ຍກົຕວົຢູ່ຳງ: ກຳນຮູ່ວມມ 

ລະຫວູ່ຳງ ໜູ່ວຍງຳນພຳກລດັ, ອງົກຳນ INGOs ແລະ ສະມຳຄມົ NPAs.  

3. ເງ  ູ່ອນໄຂ ສ  ຳລບັຜູັ້ທີູ່ ຈະຍ ູ່ ນສະໝກັຂ ທຶນມຫີຍງັແດູ່ 

ໃນກຳນສະໝກັຂ ທຶນຈຳກກອງທຶນ BEIF, ຄູູ່ຮ ູ່ວມມ ໃນອະນຳຄດົຕັ້ອງມເີງ  ູ່ອນໄຂຄບົຖັ້ວນດ ັູ່ງລຸູ່ມນີັ້: 
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ເງ  ູ່ອນໄຂທຳງ

ດັ້ຳນອງົ 

ກຳນຈດັຕ ັັ້ງ 

ຕັ້ອງໄດັ້ຮບັກຳນຮບັຮອງຢູ່ຳງຖ ກຕັ້ອງຕຳມກດົໝຳຍ ເພ ູ່ ອໃຫັ້ດ  ຳເນນີກດິຈະກ  ຳຢູູ່ໃນ ສ ປ ປ 

ລຳວ  

 ບນັດຳໜູ່ວຍງຳນຂອງລດັຖະບຳນ ສປປ ລຳວ ໃນຂ ັັ້ນສນູກຳງ, ຂ ັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂ ັັ້ນ

ເມ  ອງ 

 ອງົກຳນ INGOs 

 ສະມຳຄມົທີູ່ ບ ູ່ ຫວງັຜນົກ  ຳໄລ ແລະ ໜູ່ວຍງຳນວຊິຳກຳນອ ູ່ ນໆຂອງສຳກນົ ແລະ 

ທັ້ອງຖິູ່ນ 

 ອງົກຳນ NGO  

ຖັ້ຳເປັນອງົກຳນ NGO ຫ   ສະມຳຄມົ NPA, ຕັ້ອງມເີອກະສຳນຂ ັ້ຕກົລງົທີູ່ ເປັນລຳຍລກັອກັສອນ

ຈຳກ ພະແນກສກຶສຳທິກຳນ ແລະກລິຳແຂວງ (ສກຂ) ຫ   ຫັ້ອງກຳນສກຶສຳທິກຳນ ແລະກລິຳ

ເມ  ອງ (ສກມ)  

ຖັ້ຳສະມຳຄມົເປັນຜູັ້ຍ ູ່ ນສະໝກັເພ ູ່ ອຂ ທຶນ: 

 ສະມຳຊກິຂອງສະມຳຄມົໝດົທກຸຄນົ ຕັ້ອງມເີງ  ູ່ອນໄຂຄບົຖັ້ວນເໝຳະສມົກບັເງ  ູ່ອນໄຂເຫ ົູ່ ຳ

ນີັ້ໂດຍ ມສີະມຳຊກິຂອງສະມຳຄມົຄນົໜຶູ່ ງເປັນຜູັ້ຮບັຜິດຊອບກູ່ຽວກບັກຳນຈດັສນັດັ້ຳນ

ກຳນເງນິ ແລະ ຮບັຜິດຊອບວຽກງຳນໃຫັ້ບນັລຜຸນົຕຳມເປົັ້ຳໝຳຍທີູ່ ກ  ຳນດົໄວັ້. 

 

ເງ  ູ່ອນໄຂດັ້ຳນຂດີ

ຄວຳມສຳມຳດ  

 ອງົກຳນຈດັຕ ັັ້ງ ຫ   ໜູ່ວຍງຳນຄູູ່ຮ ູ່ວມມ  ຕັ້ອງມຂີດີຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ 

ກຳນ ປູ່ຽນແປງໃໝູ່ທີູ່ ໄດັ້ສະເໜີີ ລວມທງັສິູ່ ງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກຕູ່ຳງທີູ່ ຕັ້ອງກຳນ, 

ກຳນຈດັສນັ ພະນກັງຳນ, ກຳນບ ລິຫຳນເງນິ ແລະ ມຳດຕະຖຳນທີູ່ ເໝຳະສມົໃນຄວຳມ

ຮບັຜິດຊອບທຳງດັ້ຳນ ກຳນເງນິ ແລະ ກຳນບ ລິຫຳນກຳນສະໜບັສະໜນູ. 

 ຕັ້ອງມລີະບບົກຳນຈດັຕ ັັ້ງ ແລະ ມພີະນກັງຳນທີູ່ ມຄີວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນຄຸັ້ມຄອງທຶນ

ຊູ່ວຍ ເຫ  ອ ແລະ ເຮັດບດົລຳຍງຳນກູ່ຽວກບັກດິຈະກ  ຳ, ກຳນໃຊັ້ຈ ູ່ຳຍ ແລະ ຜນົໄດັ້ຮບັທີູ່ ມ ີ

ປະສດິ ທິພຳບ, ເຊ ູ່ ອຖ ໄດັ້ ແລະ ມຄີວຳມຊດັເຈນ. 

 ອງົກຳນຈດັຕ ັັ້ງດ ັູ່ງກ ູ່ຳວ ຕັ້ອງສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖງິປະສບົກຳນ ໝຳກຜນົໃນກຳນ ເຮັດວຽກ 

ແລະ ກຳນປະສຳນງຳນ ກບັຊຸມຊນົຕູ່ຳງໆ ແລະ/ຫ   ບນັດຳໂຮງຮຽນປະຖມົ ຢູູ່ໃນລຳວ.  

  ອງົກຳນຈດັຕ ັັ້ງດ ັູ່ງກ ູ່ຳວ ຕັ້ອງສຳມຳດສະແດງອອກເຖງິຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈບນັຫຳຄວຳມ

ຫຍຸັ້ງຍຳກ ແລະ ສະພຳບກຳນຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີູ່ ຢູູ່ໃນຕວົເມ  ອງ ແລະ ເຂດຫູ່ຳງໄກ

ສອກຫ ີກ 

4. ເງ  ູ່ອນໄຂໃນກຳນຄດັເລ ອກບດົສະເໜີໂຄງກຳນ  

ກອງທຶນ BEIF ນີັ້ບ ູ່ ແມ ູ່ນກອງທຶນສະໜບັສະໜນູເພີູ່ ມຕ ູ່ ມສ  ຳລບັແຜນງຳນ, ແຜນກຳນ ຫ   ກດິຈະກ  ຳທີູ່ ມຢີູູ່ແລັ້ວ. 

ກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃ

ໝູ່, ຜນົໄດັ້ຮບັ 

ແລະ ຄວຳມ

ສອດຄູ່ອງ 

 ຕັ້ອງເປັນນະວດັຕະກ  ຳ/ກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳແບບໃໝູ່ ໝຳຍຄວຳມວູ່ຳຕັ້ອງສະເໜີວທີິກຳນໃນ

ຮບູແບບ ໃໝູໆ່ , ມຄີວຳມແຕກຕູ່ຳງ ແລະ ປະດດິສັ້ຳງສ  ຳລບັກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ 

ໃນ ສ ປ ປ ລຳວ.  

 ບດົສະເໜີໂຄງກຳນຕັ້ອງສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖງິຜນົໄດັ້ຮບັທີູ່ ເປັນບວກ ແລະ ສຳມຳດວດັ

ໄດັ້ໃນທຳງ ດັ້ຳນຜນົໄດັ້ຮບັທຳງດັ້ຳນກຳນສກຶສຳສ  ຳລບັນກັຮຽນຊນົເຜົູ່ ຳ ແລະ/ຫ   ເດັກ

ຍງິ-ຊຳຍທີູ່ ພິກຳນ. 
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 ບດົສະເໜີໂຄງກຳນຕັ້ອງສອດຄູ່ອງກບັວຽກງຳນຕູ່ຳງໆໃນຂງົເຂດຜນົໄດັ້ຮບັຕ  (KRAs) 

ຂອງ ແຜນງຳນບຄີວຳ ແລະ ເປົັ້ຳໝຳຍຂອງກອງທຶນ BEIF; ແລະ ຕັ້ອງສອດຄູ່ອງ

ກບັຄວຳມຕັ້ອງກຳນ ຂອງຊຸມຊນົ, ເມ  ອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍກງົ. 

ບດົສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ຈະໄດັ້ຮບັກຳນຄດັເລ ອກແມ ູ່ນບດົສະເໜີກຳນຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ  ຳຢູູ່ໃນບນັດຳເມ  ອງເປົັ້ຳ

ໝຳຍຕູ່ຳງໆຂອງແຜນ ງຳນຄວຳ ເຊິູ່ ງເປັນພ ັ້ນທີູ່ ມກີຳນດ  ຳເນນີດ  ຳເນນີກດິຈະກ  ຳພຽງເລັກໜັ້ອຍຈຳກບນັດຳອງົ

ກຳນຈດັຕ ັັ້ງສຳກນົທີູ່ ບ ູ່ ສງັກດັລດັຖະບຳນ / ສະມຳຄມົທີູ່ ບ ູ່ ຫວງັຜນົກ  ຳໄລ 

ຄວຳມຍ ນຍງົ  ບດົສະເໜີໂຄງກຳນຕັ້ອງສຳມຳດສະແດງອອກເຖງິຄວຳມໄວັ້ເນ ັ້ອເຊ ູ່ ອໃຈໃນກຳນເຂົັ້ຳໄປ

ມສີູ່ວນ ຮູ່ວມ ໂດຍສະແດງໃຫັ້ເຫັນວູ່ຳມຄີວຳມເຊ ູ່ ອມໂຍງລະຫວູ່ຳງ ປດັໄຈນ  ຳເຂົັ້ຳ 

ແລະ ຜນົໄດັ້ຮບັໃນ ໄລຍະສ ັັ້ນ ແລະ ເປົັ້ຳໝຳຍໃນໄລຍະຍຳວ. ກດິຈະກ  ຳຕູ່ຳງໆຕັ້ອງ

ມກີຳນປະສຳນງຳນກບັພະນກັ ງຳນຈຳກ ສກຂ ຫ   ສກມ, ຊຸມຊນົ ແລະ ກຸູ່ມຄນົຢູູ່ຂ ັ ັ້ນ

ທັ້ອງຖິູ່ນເພ ູ່ ອເປັນກຳນຮບັປະກນັຄວຳມ ຍ ນຍງົໃນໄລຍະ ຍຳວຂອງຜນົໄດັ້ຮບັຕູ່ຳງໆທີູ່

ເປັນດັ້ຳນບວກສ  ຳລບັກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ.  

ຄວຳມຍ ນຍງົ 

ແລະ 

ປະສດິທິພຳບໃນ

ກຳນໃຊັ້ຈ ູ່ຳຍ 

 ກດິຈະກ  ຳກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູ່ຕັ້ອງກ  ຳນດົກດິຈະກ  ຳທດົລອງ ແລະ ສະແດງເຖງິຜນົໄດັ້

ຮບັ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍລະດບັກຳນຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ. ວທີິກຳນນີັ້ຈະເປັນກຳນເພີູ່ ມ

ທູ່ຳແຮງທຳງດັ້ຳນກຳນສະ ໜບັສະໜນູກວັ້ຳງຂວຳງຂຶັ້ນ ແລະ ສ ົູ່ງຜນົຕ ູ່  ສສກ ແລະ 

ໂຮງຮຽນຕູ່ຳງໆ. ກຳນເສມີຂະຫຍຳຍກດິຈະກ  ຳແມ ູ່ນລວມທງັປະສດິທິພຳບກຳນໃຊັ້ຈ ູ່ຳຍ

ງບົປະມຳນເພ ູ່ ອເປັນກຳນ ສ ົູ່ງ ເສມີ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ຄວຳມສ  ຳຄນັໃນກຳນເຂົັ້ຳໄປມສີູ່ວນ

ຮູ່ວມທີູ່ ມຄີູ່ຳໃຊັ້ຈ ູ່ຳຍຕ  ູ່ຳໃນຂ ັັ້ນທັ້ອງ ຖິູ່ນ. ດັ້ວຍວທີິກຳນດ ັູ່ງກ ູ່ຳວນີັ້ຈະເຮັດໃຫັ້ກຳນສະເໜີ

ກດິຈະກ  ຳທດົລອງພຳຍໃຕັ້ກອງທຶນ BEIF ເປັນ ກດິຈະກ  ຳນະວດັຕະກ  ຳໃໝູ່, ສຳມຳດ

ສັ້ຳງກຳນປູ່ຽນແປງດັ້ວຍງບົປະມຳນຕ  ູ່ຳ ເຊິູ່ ງ ສສກ ແລະ ອງົກຳນ ຈດັຕ ັັ້ງທີູ່ ໃຫັ້ກຳນ

ສະໜບັສະໜນູສຳມຳດແລກປູ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ນ  ຳໄປຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ ໃຫັ້ກວັ້ຳງຂວຳງ

ຂຶັ້ນສ  ຳລບັກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ.  

ຄວຳມເປັນເຈົັ້ຳ

ກຳນ ແລະ ຄ  ຳ

ໝ ັັ້ນສນັຍຳຂອງ 

ພຳກສູ່ວນທີູ່ ເປັນ

ຄູູ່ຮ ູ່ວມ ງຳນ 

 ກດິຈະກ  ຳກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູ່ທີູ່ ໄດັ້ຮບັກຳນສະໜບັສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ຈະ

ຕັ້ອງມ ີຄວຳມຮບັຜິດຊອບສງູຈຳກ ສກຂ/ສກມ ທີູ່ ກ ູ່ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຄ  ຳໝ ັັ້ນສນັຍຳຈຳກ

ອງົກຳນຈດັຕ ັັ້ງ ແລະ ໜູ່ວຍ ງຳນຕູ່ຳງໆທີູ່ ເປັນຄູູ່ຮ ູ່ວມງຳນ. ວທີິທີູ່ ດທີີູ່ ສດຸໃນກຳນແດງ

ອອກເຖງິຄ  ຳໝ ັັ້ນສນັຍຳ ຂອງອງົກຳນຈດັຕ ັັ້ງ ແລະ ໜູ່ວຍງຳນຕູ່ຳງໆທີູ່ ເປັນຄູູ່ຮ ູ່ວມງຳນ

ຄ ກຳນມຊີບັພະຍຳກອນຢູູ່ໃນກດິຈະ ກ  ຳກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູ່ ທີູ່ ໄດັ້ສະເໜີ. ກຳນ

ປະກອບສູ່ວນຂອງອງົກຳນ ຫ   ໜູ່ວຍງຳນນ ັັ້ນອຳດຈະ ເປັນກຳນປະກອບສູ່ວນໃນ 

ເລ ູ່ ອງພະນກັງຳນ, ລດົພຳຫະນະ, ສິູ່ ງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ກຳນສະໜບັສະໜູ

ນຄູ່ຳໃຊັ້ຈ ູ່ຳຍຕູ່ຳງໆ ແລະ ກຳນປະກອບສູ່ວນທຳງດັ້ຳນງບົປະມຳນສ  ຳລບັກດິ ຈະກ  ຳ. 

ສູ່ວນກຳນໃຫັ້ຄ  ຳໝ ັັ້ນສນັຍຳຂອງ ສກຂ ຫ   ສກມ ອຳດຈະເປັນກຳນສະໜບັສະໜນູທຳງ 

ດັ້ຳນອ ູ່ ນໆ. 

 

5. ກຳນໃຫັ້ນ  ັ້ຳໜກັເງ  ູ່ອນໄຂກຳນຄດັເລ ອກກອງທຶນ BIEF ສ  ຳລບັກຳນປະເມນີບດົສະເໜີໂຄງກຳນ 
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ເງ  ູ່ອນໄຂກຳນຄດັເລ ອກກອງທຶນ BIEF ໃນດັ້ຳນວຊິຳ

ກຳນ 
 

Percentage 

Weighting 

1. ກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູໆ່ , ຜນົກະທບົທຳງບວກ & 

ຄວຳມສອດຄູ່ອງ 

ກ. ເປັນແນວຄດິໃໝູໆ່  10% 

ກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູ່, ຜນົ

ກະ ທບົທຳງບວກ & 

ຄວຳມ ສອດຄູ່ອງ 

ຂ.  ມຜີນົກະທບົທຳງ

ບວກ 
15%  

ຄ.  ມຄີວຳມສອດຄູ່ອງ 10% 35% 

2. ຄວຳມໜັ້ຳເຊ ູ່ ອຖ  & ຄວຳມຍ ນຍງົ   
ຄວຳມໜັ້ຳເຊ ູ່ ອຖ  & 

ຄວຳມ ຍ ນຍງົ 

3. ລະດບັກຳນຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ & ປະສດິທິພຳບໃນກຳນ

ໃຊັ້ຈ ູ່ຳຍ 
  

ລະດບັກຳນຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັ & 

ປະສດິທິພຳບໃນກຳນໃຊັ້

ຈ ູ່ຳຍ 

4. ຄວຳມເປັນເຈົັ້ຳກຳນ & ຄ  ຳໝ ັັ້ນສນັຍຳ   
ຄວຳມເປັນເຈົັ້ຳກຳນ & 

ຄ  ຳໝ ັັ້ນສນັຍຳ 

ລວມ  100% 

 

6. ເພດຳນໃນກຳນສະເໜີຂ ທຶນສະໜບັສະໜນູ? 

ມນູຄູ່ຳທຶນສະໜບັສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ແມ ູ່ນເລີູ່ ມແຕູ່ 10,000 ຫຳ 160,000 ໂດລຳອດົສະຕຣຳລີ. ກຳນຍ ູ່ ນ

ສະໝກັຂ  ທຶນສະໜບສັະໜນູ ຈຳກອງທຶນ BEIF ນີັ້ ແມ ູ່ນຈະຕັ້ອງຜູ່ຳນຂະບວນກຳນໃນກຳນຄດັເລ ອກແບບແຂູ່ງຂນັ 

ແລະ ຈະໄດັ້ໃຫັ້ທຶນສະ ໜບັສະໜນູແກູ່ບດົສະເໜີໂຄງກຳນຈຳກບນັດຳອງົກຳນຈດັຕ ັັ້ງຕູ່ຳງໆທີູ່ ສອດຄູ່ອງກບັເປົັ້ຳໝຳຍ

ຂອງແຜນງຳນບຄີວຳ ແລະເປົັ້ຳໝຳຍ ຂອງກອງທຶນ BEIF ທີູ່ ສດຸ ແລະ ມທີູ່ຳແຮງທີູ່ ດທີີູ່ ສດຸໃນກຳນທີູ່ ຈະປບັປງຸຜນົໄດັ້

ຮບັ ແລະກຳນດ  ຳເນນີວຽກງຳນກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນ ຖຳນ. ໄລຍະກຳນຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ  ຳທີູ່ ໄດັ້ຮບັທຶນສະໜບັສະ

ໜນູຈຳກກອງທຶນນີັ້ ແມ ູ່ນສອງ(2)ປີ ນບັຈຳກມ ັ້ທີູ່ ໄດັ້ຮບັທຶນ. 
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7. ຂ ັັ້ນຕອນໃນກຳນຍ ູ່ ນສະໝກັບດົສະເໜີໂຄງກຳນ  

ເພ ູ່ ອເຮັດໃຫັ້ຜູັ້ສະໝກັສຳມຳດຂ ທຶນສະໜບັສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ນີັ້, ກ ູ່ອນອ ູ່ ນແຜນງຳນບຄີວຳຈິູ່ງຂ ເຊນີບນັດຳຜູັ້ສະ

ໝກັສ ົູ່ງ ບດົສະເໜີແນວຄວຳມຄດິກູ່ຽວກບັໂຄງກຳນກູ່ອນ ເພ ູ່ ອເປັນລຳຍລະອຽດກູ່ຽວກບັກດິຈະກ  ຳກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູ່ຂອງ

ທູ່ຳນ. 

(1) ຂ ັັ້ນຕອນກຳນຍ ູ່ ນບດົສະເໜີແນວຄວຳມຄດິກູ່ຽວກບັໂຄງກຳນ: ຜູັ້ສະໝກັຕັ້ອງສ ົູ່ງບດົສະເໜີແນວຄວຳມຄດິກູ່ຽງກບັໂຄງ

ກຳນໂດຍໃຊັ້ແບບຟອມທີູ່ ເປັນທຳງກຳນ ຈຳກເວັບໄຊນີັ້: www.bequal-laos.org   

(2) ປະກຳດລຳຍຊ ູ່ຜູັ້ສະໝກັທີູ່ ໄດັ້ຖ ກຄດັເລ ອກ: ບດົສະເໜີແຜນແນວຄວຳມຄດິກູ່ຽວກບັໂຄງກຳນທກຸບດົແມ ູ່ນຈະໄດັ້ຮບັ

ກຳນພິຈຳລະ ນຳໂດຍອງີໃສູ່ເງ  ູ່ອນໄຂໃນກຳນຄດັເລ ອກ. 

(3) ກຳນຂຽນບດົສະເໜີໂຄງກຳນສະບບັສມົບນູ: ພຳຍຫ ງັທີູ່ ບດົສະເໜີແນວຄວຳມຄດິກູ່ຽວກບັໂຄງກຳນຂອງຜູັ້ສະໝກັທີູ່ ຄບົ

ຖັ້ວນຕຳມ ເງ ູ່ອນໄຂໃນກຳນຄດັເລ ອກ ແລັ້ວແມ ູ່ນຈະຖ ກແຈ ັ້ງເຊນີໃຫັ້ຂຽນບດົສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ເປັນສະບບັສມົບນູໃນ

ຂ ັັ້ນຕ ູ່ ໄປ. 

(4) ກຳນປະເມນີຜນົ: ບດົສະເໜີໂຄງກຳນສະບບັສມົບນູແມ ູ່ນຈະໄດັ້ຮບັກຳນປະເມນີຜນົກ ູ່ຽວກບັຄນຸນະພຳບດັ້ຳນແນວ

ຄວຳມຄດິ ແບບໃໝູໆ່ , ຄນຸນະພຳບຂອງບດົ, ຄວຳມຄຸັ້ມຄູ່ຳຂອງງບົປະມຳນ ແລະ ຄວຳມຍ ນຍງົຂອງກດິຈະກ  ຳໂຄງ

ກຳນ. 

 (5)  ກຳນອະນມຸດັໃຫັ້ທຶນ: ບດົສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ດທີີູ່ ສດຸ ແມ ູ່ນຈະໄດັ້ຮບັອະນມຸດັທຶນສະໜບັສະໜນູ. 

(6)   ໜງັສ ສນັຍຳກຳນໃຫັ້-ຮບັທຶນກຳນຊູ່ວຍເຫ  ອ: ຜູັ້ສະໝກັທີູ່ ໄດັ້ຮບັທຶນສະໜບັສະໜນູຈະຕັ້ອງເຊັນຫນງັສ ສນັຍຳກຳນໃຫັ້

ທຶນຊູ່ວຍ   ເຫ  ອຮູ່ວມກບັແຜນງຳນບຄີວຳ ແລະ ຈະໄດັ້ຮບັງບົປະມຳນເພ ູ່ ອນ  ຳໄປຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ  ຳ. 

ບດົສະເໜີແຜນແນວຄວຳມຄດິກູ່ຽວກບັໂຄງກຳນຈະຕັ້ອງສ ົູ່ງພຳຍໃນ ວນັທີ 24 ເມສຳ (4), 2017 ກູ່ອນ ເວລຳ 5:00 

ໂມງແລງ. 

 

ໄລຍະເວລຳໃນກຳນຍ ູ່ ນສະໝກັຂ ທຶນຈຳກກອງທຶນ BEIF 

ຜູັ້ທີູ່ ຍ ູ່ ນສະໝກັບດົສະເໜີແນວຄວຳມຄດິກູ່ຽວກບັໂຄງກຳນ ທີູ່ ໄດັ້ຜູ່ຳນກຳນເລ ອກໄດັ້ຖ ກຕັ້ອງຕຳມເງ ູ່ອນໄຂກຳນຄດັ

ເລ ອກທງັໝດົ ແມ ູ່ນຈະໄດັ້ຖ ກແຈ ັ້ງໃຫັ້ຮບັຊຳບ ພຳຍໃນ ວນັທີ 8 ເດ ອນພຶດສະພຳ (5) ປີ 2017 ແລະ ຈະໄດັ້ໃຫັ້

ຂຽນບດົສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ເປັນສະບບັສມົບນູຕ ູ່ ໄປ. ບດົສະເໜີໂຄງກຳນທີູ່ ເປັນສະບບັສມົບນູຈະຕັ້ອງໄດັ້ສ ົູ່ງພຳຍໃນ ວນັ

ທີ 2 ເດ ອນມຖິນຸຳ (6) 2017. ກຳນອະນມຸດັຜູັ້ທີູ່ ຈະໄດັ້ຮບັທຶນສະໜບັສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ປະຈ  ຳສກົ ປີ 

2017 ຄຳດວູ່ຳຈະຖ ກຮບັຮອງຢູ່ຳງເປັນທຳງກຳນໃນທັ້ຳຍເດ ອນມຖິນຸຳ (6) ແລະ ຈະມອບງບົປະມຳນກອງທຶນໃນທັ້ຳຍ

ເດ ອນກ ລະກດົ (7) ປີ 2017. 

ເອກະສຳນບດົແນະນ  ຳກ ູ່ຽວກບັກອງທຶນ BEIF ແລະ ເອກະສຳນແບບຟອມກຳນສະໝກັຂ ທຶນ ສຳມຳດໂຫ ດໄດັ້ຈຳກ

ເວບໄຊ: www.bequal-laos.org ຮູ່ຳງແບບຟອມບດົໂຄງກຳນໃນກຳນສະໝກັກອງທຶນພຳຍໃຕັ້ກອງທຶນ BEIF ນີັ້ 

ແມ ູ່ນສຳມຳດຂຽນ ເປັນພຳສຳລຳວ ຫ   ພຳສຳອງັກດິກ ໄດັ້. ສ  ຳລບັຂ ັ້ມນູເພີູ່ ມເຕມີແມ ູ່ນສຳມຳດສ ົູ່ງອເີມວສອບຖຳມໄດັ້ທີູ່  

BEIF@bequal-laos.org  

    

http://www.bequal-laos.org/
http://www.bequal-laos.org/
mailto:BEIF@bequal-laos.org


 ບດົແນະນ  ຳກຳນຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັກອງທຶນ BEIF ສະບບັສມົບນູ-ວນັທີ 06 ມນີຳ 2017 

6 
 

ຂ ັັ້ນຕອນໃນກຳນຄດັເລ ອກ 

ຄະນະກຳນຄດັເລ ອກຂອງກອງທຶນ BEIF  

ສະມຳຊກິຄະນະກຳນຄດັເລ ອກຂອງກອງທຶນດ ັູ່ງກ ູ່ຳວນີັ້ຈະໄດັ້ຮບັກຳນອະນມຸດັໂດຍຜູ່ຳນຂະບວນກຳນຄຸັ້ມຄອງແຜນງຳນ

ບຄີວຳ ແລະ ຈະປະກອບດັ້ວຍຕວົແທນທູ່ຳນຍງິ ແລະ ຊຳຍ ຈຳກກະຊວງ ສສກ, ຈຳກສະຖຳນທດູອດົສະຕຣຳລີ ປະ

ຈ  ຳ ລຳວ (DFAT) ແລະ ຈຳກ ແຜນງຳນບຄີວຳ. ກຳນໃຫັ້ທຶນພຳຍໄຕັ້ກອງທຶນດ ັູ່ງກ ູ່ຳວນີັ້ ຈະໄດັ້ຮບັກຳນປະຕບິດັໂດຍ 

ນ  ຳໃຊັ້ເອກະສຳນແນະນ  ຳທີູ່ ຊດັເຈນ ແລະຜູ່ຳນ ທຳງຂ ັັ້ນຕອນກຳນສະໝກັທີູ່ ແຂູ່ງຂນັກນັ.  

ກຳນຕດັສນິຂອງຄະນະກຳນຄດັເລ ອກຂອງກອງທຶນ BEIF ຖ ເປັນກຳນຕດັສນິໃນຂ ັັ້ນສດຸທັ້ຳຍ ແລະຈະບ ູ່ ມກີຳນຕດິຕ ູ່

ທຳງຈດົໝຳຍ ໃດໆອກີ. ເຖງິຢູ່ຳງໃດກ ູ່ຕຳມ, ຜູັ້ສະໝກັຂ ທຶນທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ັ້ຮບັກຳນຄດັເລ ອກສ  ຳລບັກອງທຶນນີັ້ ກ ຍງັຈະໄດັ້ຮບັ

ບດົສງັລວມຄວຳມເຫັນ ຢູ່ຳງເປັນລຳຍລກັອກັສອນກູ່ຽວກບັກບັບດົສະເໜີຂ ທຶນຂອງຕນົ, ຖັ້ຳຫຳກຕັ້ອງກຳນ. 

ກຳນສອບຖຳມ ແລະ ກຳນຊູ່ວຍເຫ  ອເພີູ່ ມຕ ູ່ ມ  

ພະນກັງຳນປະຈ  ຳພຳກຂອງແຜນງຳນບຄີວຳ (ບນັດຳຊູ່ຽວຊຳນດັ້ຳນກຳນສກຶສຳປະຈ  ຳພຳກ ແລະ ຜູັ້ປະສຳນງຳນແຜນ

ງຳນປະຈ  ຳພຳກ) ແລະ ພະນກັງຳນແຜນງຳນບຄີວຳ ຢູູ່ຂ ັ ັ້ນສນູກຳງທີູ່ ກະຊວງ ສສກ ທີູ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ສຳມຳດ

ໃຫັ້ຄ  ຳແນະນ  ຳແກູ່ບນັດຳຜູັ້ສະໝກັ ເພ ູ່ ອຮບັ ປະກນັວູ່ຳ ບດົສະເໜີຂ ທຶນທີູ່ ຈະສ ົູ່ງມຳນ ັັ້ນ ມຄີວຳມຖ ກຕັ້ອງ ແລະ ຄບົ

ຖັ້ວນຕຳມເງ ູ່ອນໄຂທີູ່ ວຳງອອກ.  

 

ທູ່ຳນ ສຳມຳດຕດິຕ ູ່ ຫຳພວກເຂົຳ ໄດັ້ຕຳມລຳຍລະອຽດດ ັູ່ງລຸູ່ມນີັ້: 

ຊ ູ່  ແລະ ນຳມສະກນຸ ຕ  ຳແໜູ່ງ ອເີມວ 

ແຜນງຳນ - ປະຈ  ຳພຳກເໜ ອ 

ທູ່ຳນ ແຄຣອນ ແມກັໂກ

ແວນ 

ຊູ່ຽວຊຳນດັ້ຳນກຳນສກຶສຳປະຈ  ຳພຳກ

ພ ັ້ນ 
carol.mcgowan@bequal-laos.org  

ທູ່ຳນ ພວູຳ ດຳລຳວງົໄຊ ຜູັ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈ  ຳພຳກ phouva.dalavongsay@bequal-laos.org  

ແຜນງຳນ - ປະຈ  ຳພຳກກຳງ 

ທູ່ຳນ ບອບ ແມກັລຳບຟ

ລິນ 

ຊູ່ຽວຊຳນດັ້ຳນກຳນສກຶສຳປະຈ  ຳພຳກ

ພ ັ້ນ 
 Bob.McLaughlin@bequal-laos.org  

ທູ່ຳນ ແສງວລິິຍະ ຈນັສມົ

ພ ູ
ຜູັ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈ  ຳພຳກ 

Sengvilinha.Chansomphou@bequal-

laos.org  

ແຜນງຳນ - ປະຈ  ຳພຳກໄຕັ້ 

ທູ່ຳນ ຊຳວສະຫວນັ  ຜູັ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈ  ຳພຳກ saosavanh.saosavanh@bequal-laos.org   

ຫັ້ອງກຳນແຜນງຳນ ທີູ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ອຳຣອນ ຣດົສະດຳ ຫວົໜັ້ຳຝູ່ຳຍປະຕບິດັງຳນ  aaron.rosada@bequal-laos.org   

ອນັມະນ ີບວົລະພອນ ຜູັ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນຂ ັັ້ນອຳວໂຸສ Anmany.Boualaphorn@bequal-laos.org 
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mailto:saosavanh.saosavanh@bequal-laos.org
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mailto:Anmany.Boualaphorn@bequal-laos.org
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ເອກະສຳນຄດັຕິດ: 

ເອກະສຳນຊັ້ອນທັ້ຳຍ 1: ແຜນງຳນບຄີວຳ ມ ີ5 ເປົັ້ຳໝຳຍຫ ກັ ຫ   ເອີັ້ນວູ່ຳ: ຂງົເຂດຜນົໄດັ້ຮບັຕ ົັ້ນຕ  (ຫ   KRAs) ດ ັູ່ງລຸູ່ມ

ນີັ້: 

ຜນົໄດັ້ຮບັ (KRA) 1: ກຳນວຳງແຜນ, ກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ ນະໂຍບຳຍດັ້ຳນກຳນສກຶສຳ: ມເີປົັ້ຳໝຳຍເພ ູ່ ອສັ້ຳງຂດີ

ຄວຳມສຳມຳດ ໃຫັ້ແກ ູ່ໜູ່ວຍງຳນຕູ່ຳງໆຂອງກະຊວງສກຶສຳທິກຳນ ແລະ ກລິຳ (ກະຊວງ ສສກ) ຢູູ່ຂ ັ ັ້ນສນູກຳງ, ຂ ັັ້ນແຂວງ 

ແລະ ຂ ັັ້ນເມ  ອງ ເພ ູ່ ອບ ລິຫຳນ ຄຸັ້ມຄອງຊບັພະຍຳກອນທຳງດັ້ຳນກຳນເງນິ ໃຫັ້ດຂີຶັ້ນ ເພ ູ່ ອຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັກຳນສະໜອງກຳນ

ສກຶສຳຢູູ່ ສປປ ລຳວ. ນອກຈຳກນີັ້ ຍງັສມຸໃສູ່ ກຳນເກບັກ  ຳ ແລະ ນ  ຳໃຊັ້ຂ ັ້ມນູກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນເຂົັ້ຳໃນກຳນຕດັສນິ

ບນັຫຳ ແລະ ກຳນພດັທະນຳນະໂຍບຳຍໂດຍອງີໃສູ່ຕຳມຂ ັ້ມນູ ຫ ກັຖຳນຕວົຈງິ. 

ຜນົໄດັ້ຮບັ (KRA) 2: ເພີູ່ ມລະດບັກຳນມສີູ່ວນຮູ່ວມ: ມເີປົັ້ຳໝຳຍແນໃສູ່ກຳນຮບັປະກນັໃຫັ້ເດັກຍງິ ແລະ ຊຳຍ (ລວມທງັ

ເດັກພິກຳນ) ຈຳກຊຸມຊນົທີູ່ ຫູ່ຳງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ຈຳກຊນົເຜົູ່ ຳຕູ່ຳງໆໃຫັ້ໄດັ້ເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ຮຽນຈບົກຳນ ສກຶສຳຂ ັັ້ນປະຖມົ

ສກຶສຳໃຫັ້ຫ ຳຍຂຶັ້ນ. 

ຜນົໄດັ້ຮບັ (KRA) 3: ສະໜບັສະໜນູວຽກງຳນສັ້ຳງຄ:ູ ເປົັ້ຳໝຳຍແມ ູ່ນເພ ູ່ ອແນໃສູ່ຮບັປະກນັໃຫັ້ນກັຮຽນຄປູະຖມົລວມທງັ

ຜູັ້ຍງິຊນົເຜົູ່ ຳ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບັກຳນຮຽນເປັນຄທີູູ່ ທນັສະໄໝ ແລະເໝຳະສມົ ຈຳກຄສູອນທີູ່ ໄດັ້ມຳດຕະຖຳນ ເພ ູ່ ອເຮັດໃຫັ້ນກັຮຽນຄູ

ເຫ ົູ່ ຳນ ັັ້ນສຳມຳດກບັຄ ນ ບັ້ຳນຂອງຕນົເພ ູ່ ອໄປສອນໂດຍນ  ຳໃຊັ້ວທີິກຳນສອນກຳນສກຶສຳຮຽນຮູ່ວມ ແລະ ສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖງິສ ູ່

ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນທີູ່ ດ.ີ 

ຜນົໄດັ້ຮບັ (KRA) 4: ອປຸະກອນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ: ເປົັ້ຳໝຳຍ ແມ ູ່ນແນໃສູ່ຮບັປະກນັໃຫັ້ຜູັ້ບ ລິຫຳນກຳນສກຶສຳ, ຄສູອນ 

ແລະ ນກັຮຽນສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖງິ (ແລະ ນ  ຳໃຊັ້) ອປຸະກອນກຳນຮຽນ ແລະ ກຳນສອນທີູ່ ກວມລວມເອົຳທງັຄວຳມສະເໝີພຳບ

ບດົບຳດຍງິ-ຊຳຍ ໂດຍຜູ່ຳນຫ ກັສດູໃໝູ່ທີູ່ ກະຊວງສກຶສຳທິກຳນ ແລະ ກລິຳ ທີູ່ ກ  ຳລງັສັ້ຳງລວມທງັອປຸະກອນ, ບດົສອນ 

ແລະ ສ ູ່ ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ; ໂດຍມກີຳນແຈກຢຳຍປ ັ້ມແບບຮຽນ; ປ ັ້ມຂຽນ ແລະ ອປຸະກອນ ກຳນຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

ຜນົໄດັ້ຮບັ (KRA) 5: ພ ັ້ນຖຳນໂຄງລູ່ຳງໂຮງຮຽນ: ເປົັ້ຳໝຳຍແມ ູ່ນເພ ູ່ ອຮບັປະກນັໃຫັ້ຄສູອນ ແລະ ນກັຮຽນທີູ່ ຢູູ່ໃນເຂດຊຸມ

ຊນົທີູ່ ດ ັ້ອຍ ໂອກຳດ ແລະ ຫູ່ຳງໄກສອກຫ ີກໄດັ້ມໂີຮງຮຽນ ແລະ ຫັ້ອງຮຽນທີູ່ ມຄີວຳມປອດໄພ, ສະອຳດ ແລະ ສ ົູ່ງເສມີ

ກຳນຮຽນຮູ່ວມ ແລະມສີິູ່ ງ ແວດລັ້ອມທີູ່ ເອ ັ້ອອ  ຳນວຍຕ ູ່ ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ. 
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ເອກະສຳນຊັ້ອນທັ້ຳຍ 2  

ບຳງຕວົຢູ່ຳງກດິຈະກ  ຳ ທີູ່ ຖ ກຕຳມເງ ູ່ອນໄຂກຳນໃຫັ້ທຶນ 

ຕວົຢູ່ຳງລຸູ່ມນີັ້  ແມ ູ່ນຕວົຢູ່ຳງບນັດຳກດິຈະກ  ຳ ທີູ່ ສຳມຳດຕອບສະໜອງໄດັ້ຕຳມເງ ູ່ອນໄຂໃນກຳນໃຫັ້ທຶນພຳຍໄຕັ້ກອງທຶນ 

BEIF. ເນ ັ້ອໃນຕວົຢູ່ຳງດ ັູ່ງກກູ່ຳວນີັ້ ອຳດຍງັບ ູ່ທນັລະອຽດສມົບນູ. 

 ກຳນທດົລອງວທີິກຳນສອນພຳສຳລຳວໃນຮບູແບບໃໝູ່ ໃຫັ້ແກ ູ່ເດັກຍງິ ແລະ ຊຳຍ ທີູ່ ພຳສຳ ລຳວ ບ ູ່ ແມ ູ່ນ ພຳສຳ

ແມ ູ່ຂອງພວກເຂົຳ ໂດຍເນັັ້ນໜກັໃສູ່ບນັດຳເມ  ອງທີູ່ ອດັຕຳຄັ້ຳງຫັ້ອງ ແລະ ອດັຕຳປະລະກຳນຮຽນ ໃນຂ ັັ້ນປ.1 ຍງັຢູູ່

ໃນລະດບັສງູ. 

 ກຳນປະຕບິດັງຳນໃນລະດບັຊຸມຊນົ ເພ ູ່ ອຍກົສງູກຳນຍອມຮບັ, ແລະ ຄວຳມຕັ້ອງກຳນ ສ  ຳລບັກຳນສກຶສຳຂອງເດັກ

ຍງິ. ສິູ່ ງດ ັູ່ງກ ູ່ຳວນີັ້, ປະກອບດັ້ວຍວທີິກຳນສອນແບບໃໝູໆ່ ເພ ູ່ ອຊູ່ວຍຮບັປະກນັວູ່ຳເດັກຍງິທີູ່ ດ ັ້ອຍໂອກຳດຈະໄດັ້ຮບັ

ກຳນສະໜບັສະ ໜນູຢູ່ຳງເຕັມທີູ່ ຈຳກຄອບຄວົ, ຈຳກຊຸມຊນົ ແລະ ຈຳກອ  ຳນຳດກຳນປກົຄອງທີູ່ ຮບັຜິດຊອບ ດັ້ຳນ

ກຳນສກຶສຳຂອງພວກເຂົຳເພ ູ່ ອ ເຮັດໃຫັ້ພວກເດັກດ ັູ່ງກ ູ່ຳວໄດັ້ເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ສ ບຕ ູ່ ຮຽນຊ ັັ້ນປະຖມົຈນົຈບົ ແລະ 

ລວມທງັ ບນັດຳກດິຈະກ  ຳທີູ່ ມແີມ ູ່ຍງິທີູ່ ເປັນຜູັ້ ໃຫຍູ່ ແລະ ໄວໜຸູ່ມໃນເຂດຫູ່ຳງໄກສອກຫ ີກມບີດົບຳດເປັນທີູ່ ປຶກສຳ

ຕວົແບບ ແລະ ເປັນຕວົເດັູ່ນສ  ຳລບັກຳນສກຶສຳຂອງບນັດຳ ເດັກຍງິ.  

 ກຳນທດົລອງເນ ັ້ອໃນຫ ກັສດູໃໝູໆ່ ຂອງທັ້ອງຖິູ່ນທີູ່ ອອກແບບມຳເພ ູ່ ອເສມີຂະຫຍຳຍຜນົກຳນຮຽນຮູັ້ຢູູ່ໃນຂ ັັ້ນໂຮງຮຽນ 

ແລະ ເປັນກຳນປະຕບິດັງຳນທີູ່ ມກີຳນຮູ່ວມມ  ແລະ ເຮັດວຽກຮູ່ວມກບັບນັດຳອ  ຳນຳດກຳນປກົຄອງ ທີູ່ ຮບັຜິດຊອບ

ວຽກງຳນກຳນສກຶ  ສຳໃນຂ ັັ້ນແຂວງ ຫ   ເມ  ອງ.  

 ທູ່ຳແຮງໃນກຳນນ  ຳໃຊັ້ຮບູແບບວທີິກຳນສອນທີູ່ ແຕກຕູ່ຳງເພ ູ່ ອສດິສອນພຳສຳລຳວໃນຂ ັັ້ນປ.1 ຢູູ່ໃນບນັໂຮງ ຮຽນ

ຊນົເຜົູ່ ຳໃນທິດ ທຳງທີູ່ ປບັປງຸຜນົກຳນຮູັ້ໜງັສ . 

 ບນັດຳກດິຈະກ  ຳທີູ່ ສຳມຳດປບັປງຸກຳນກຽມຄວຳມພັ້ອມດັ້ຳນກຳນຮຽນຮູັ້, ບນັດຳກດິຈະກ  ຳ, ບນັດຳຍດຸທະສຳດກຳນ

ໃຫັ້ຄ  ຳປຶກສຳ ແລະ ໃຫັ້ຄ  ຳຊີັ້ນ  ຳທຳງດັ້ຳນໂພຊະນຳກຳນ, ລວມທງັບນັດຳກດິຈະກ  ຳ ທີູ່ ສ ົູ່ງເສມີກຳນມສີູ່ວນ ຮູ່ວມ

ຂອງເດັກ ແລະ ຜູັ້ປກົຄອງ. 

 ບນັດຳກດິຈະກ  ຳ ທີູ່ ເຂົັ້ຳໄປສ ົູ່ງເສມີ ວດັທະນະທ  ຳໃນກຳນອູ່ຳນ ແລະ ກຳນຮຽນຮູັ້. 

 ບນັດຳກດິຈະກ  ຳທີູ່ ສະໜບັສະໜນູເດັກຍງິ ແລະ ຊຳຍພິກຳນ ແລະ ເດັກທີູ່ ມຄີວຳມຫຍຸັ້ງຍຳກໃນກຳນຮຽນຮູັ້ເພ ູ່ ອ

ເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ປະສບົຜນົສ  ຳເລັດໃນກຳນຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົຳ. ສຳມຳດລວບລວມເອົຳບນັດຳກດິຈະກ  ຳ

ຂອງຊຸມຊນົ ຫ   ຊບັພະຍຳ ກອນເພ ູ່ ອກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສິູ່ ງໃໝູ່ ທີູ່ ກະຕກຸຊຸກຍູັ້ໃຫັ້ມກີຳນຮຽນຮູ່ວມຂອງເດັກຍງິ ແລະ 

ເດັກຊຳຍທີູ່ ດ ັ້ອຍໂອກຳດໃຫັ້ດຂີຶັ້ນກວູ່ຳ ເກົູ່ ຳໃນກຳນສກຶສຳຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ. 

 ບນັດຳກດິຈະກ  ຳກຳນຮຽນ ແລະ ກຳນສອນ ທີູ່ ສຳມຳດປບັປງຸກຳນຮຽນຮູັ້ໜງັສ , ກຳນຄດິໄລູ່ເລກ ແລະ ຄວຳມ

ເຂົັ້ຳໃຈດັ້ຳນແນວ ຄວຳມຄດິໂດຍໃຫັ້ນກັຮຽນໄດັ້ມສີູ່ວນຮູ່ວມໃນກຳນສກຶສຳຄ ົັ້ນຄວັ້ຳ ແລະ ກຳນບນັທຶກກູ່ຽວກບັ

ຮດີຄອງຂອງທັ້ອງຖິູ່ນ, ປະຫວດັ ສຳດຂອງພຳສຳປຳກເວົັ້ຳຂອງໝູູ່ບັ້ຳນ, ພ ດພນັ ແລະ ສດັສຳວຳສິູ່ ງຕູ່ຳງໆ ໂດຍ

ມກີຳນວຳງແຜນບດົຮຽນທີູ່ ໄດັ້ຮບັກຳນພດັທະນຳ ແລະ ເຊ ູ່ອມຕ ູ່ ກບັຄນຸນະພຳບຂອງຜນົກຳນຮຽນທຳງດັ້ຳນຫ ກັສດູ. 

 


