
 1 

 

  



 2 

ການປະເມີ ນຜົນທ້າຍໂຄງການ ຂອງກ ຸ່ ມຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມພັດທະນາທີຸ່ ເປັນອົງການບ ຸ່ ສັງກັດລັດຖະບານ 

ຂອງແຜນງານປັບປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາຂ້ັນ

ພ ້ ນຖານ (BEQUAL) 

BEQUAL NGO Consortium (BNC) Final Evaluation  

Executive Summary 

 

1. ບົດສະຫ  ບຫຍ ້    

ກ ຸ່ ມຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມພັດທະນາທີຸ່ ເປັນອົງການທີຸ່ ບ ຸ່ ສັງກັດລັດຖະບານຂອງແຜນງານ BEQUAL (BNC) ໄດ້ຖ ກ

ອອກແບບມາເພ ຸ່ ອປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ້ າໃນການບັນລ ໝາກຜົນໃນຕອນທ້າຍຂອງແຜນງານ (EOPO) 

ການປັບປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ ້ າຮຽນສ າລັບການສຶ ກສາຂ້ັນພ ້ ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ 

(BEQUAL) ໃນດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ: ມີ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໝ ຸ່ ມທີ ຸ່ ດ້ອຍໂອກາດ

ດ້ານການສຶ ກສາລົງ ທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນ ແລະ ໄປໂຮງຮຽນຢຸ່ າງເປັນປົກກະຕິ ຫ າຍຂຶ ້ ນ ໃນການສຶ ກສາຂ້ັນ

ພ ້ ນຖານ. BNC ແມຸ່ ນກ ຸ່ ມຂອງສີຸ່ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີຸ່ ບ ຸ່ ສັງກັດລັດຖະບານ (INGOs) (ເຊິຸ່ ງລວມມີ  

ອົງການຊາຍຟັນ, ອົງການແພລນ ສາກົນ, ອົງການຊຸ່ ວຍເຫ  ອເດັກສາກົນ ແລະ ອົງການສ ພານິ ມິດ) 

ແລະ ເປັນກ ຸ່ ມທີຸ່ ໄດ້ຮັບສັນຍາຍຸ່ ອຍຈາກຜ ້ ຮັບເໝົາບ ລິ ຫານແຜນງານບີ ຄວາ ເພ ຸ່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ບັນດາກິດຈະກ າຕຸ່ າງໆ ທີຸ່ ໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶ ້ ນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ 

ແລະ ກົມການຕຸ່ າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອົດສະຕາລີ  (DFAT). ຈ ດປະສົງຂອງກ ຸ່ ມ BNC ແມຸ່ ນເພ ຸ່ ອ

ຕ ຸ່ ມເຕັມວຽກງານໃນດ້ານອ ຸ່ ນໆ ຂອງແຜນງານບີ ຄວາ ແລະ ເພ ຸ່ ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນໂດຍກົງແກຸ່

ວຽກງານດ້ານການເຂົ ້ າຮຽນໂດຍລວມຂອງ ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ. ກ ຸ່ ມ BNC ໄດ້ເລີຸ່ ມຕ້ົນ

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃນຕ້ົນປີ  2016 ແລະ ຈະສິ ້ ນສ ດໃນທ້າຍປີ  2018.  

ຈ ດປະສົງຂອງ BNC: 

ຈ ດປະສົງ ທີ  1: ເພ ຸ່ ອສົຸ່ ງເສີ ມການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ການເຂົ ້ າຮຽນ ຂອງເດັກນ້ອຍທີຸ່ ດ້ອຍໂອກາດ

ດ້ານພາສາ, ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ເດັກພິການ ແລະ ເດັກຊົນເຜົຸ່ າ ໃນໂຮງຮຽນຕຸ່ າງໆ 

ໂດຍຜຸ່ ານ ການຍົກລະດັບທັກສະການເວົ ້ າ ພາສາລາວ ແລະ ການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານຂອງ

ເດັກນ້ອຍໃນຊ້ັນປະຖົມສຶ ກສາຕອນຕ້ົນ. 

ຈ ດປະສົງ ທີ  2: ເພ ຸ່ ອເສີ ມສ້າງກົນໄກຂອງຊ ມຊົນ ເພ ຸ່ ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີຸ່ ສົຸ່ ງເສີ ມການ

ຮຽນທີຸ່ ດີ  ໃນເຮ ອນ ແລະ ຊ ມຊົນຂອງເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ. 

ຈ ດປະສົງ ທີ  3: ໂຮງຮຽນເປົ ້ າໝາຍ 171 ແຫຸ່ ງ ນ າໃຊ້ການປະຕິບັດສ ຂະອະນາໄມທີຸ່ ດີ  
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ການສຶ ກສາຂ ້ ມ ນທຽບຖານສ າລັບກິດຈະກ າສົຸ່ ງເສີ ມວຽກງານການສຶ ກສາຂອງ BNC ໄດ້ຖ ກດ າເນີ ນງານ

ໃນເດ ອນ ກ ລະກົດ ຫາເດ ອນ ສິ ງຫາ 2016 ແລະ ການປະເມີ ນຜົນທ້າຍໂຄງການຂອງບັນດາກິດຈະກ າ

ດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້ ໄດ້ກວມເອົ າໄລຍະຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕ້ັງແຕຸ່  ເດ ອນ ເມສາ 2016 ເຖິງ ເດ ອນ ກັນຍາ 

2018, ເຊິຸ່ ງເປັນໄລຍະປະມານສອງສົກຮຽນ. ການປະເມີ ນຜົນທ້າຍໂຄງການນີ ້  ແມຸ່ ນການຕີ ລາຄາ ຜົນ

ໄດ້ຮັບຂອງ BNC ໃນຫ້າຂົງເຂດຄ : ຄວາມກຸ່ ຽວຂ້ອງ, ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບ, ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ, ຜົນ

ກະທົບ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ. ການເກັບກ າຂ ້ ມ ນໃນ 28 ບ້ານ ໃນເຈັດຕົວເມ ອງ ໄດ້ຖ ກດ າເນີ ນການ

ຕ້ັງແຕຸ່  ວັນທີ  17 ຕ ລາ ເຖິງ ວັນທີ  5 ພະຈິ ກ 2018. ຈ ານວນຜ ້ ເຂົ ້ າຮຸ່ ວມໃນການປະເມີ ນຜົນທັງໝົດ

ແມຸ່ ນ 1.404 ຄົນ, ເປັນຍິ ງ 48% (676 ຄົນ).  

ຜົນຂອງການສ າຫ ວດ  

ຄວາມກຸ່ ຽວຂ້ອງ  

ຈ ດປະສົງຂອງ BNC ມີ ຄວາມສອດຄຸ່ ອງກັບໝາກຜົນຂອງແຜນງານບີ ຄວາໃນດ້ານການສົຸ່ ງເສີ ມການ

ມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ: ມີ ເດັກຍິ ງ ແລະ ຊາຍ ຫ າຍຂຶ ້ ນ, ໂດຍສະເພາະຜ ້ ທີ ຸ່ ດ້ອຍໂອກາດ, ເຂົ ້ າຮຸ່ ວມໃນການສຶ ກສາ

ຂ້ັນພ ້ ນຖານ. BNC ໄດ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ຸ່ ອສົຸ່ ງເສີ ມວຽກງານຂອງແຜນງານບີ ຄວາ ໃນການປັບປ ງ

ຄ ນນະພາບຂອງການສິ ດສອນ ເຊິຸ່ ງສ ມໃສຸ່  ການປຸ່ ຽນແປງ ໃນຄ ນນະພາບຂອງການສິ ດສອນ, ການ

ພັດທະນາຄ  ແລະ ລະບົບການສະໜັບສະໜ ນຕຸ່ າງໆ. ບັນດາຈ ດປະສົງຂອງ BNC ແລະ ການຊຸ່ ວຍເຫ  ອ

ໃນລະດັບຊ ມຊົນ ມີ ຄວາມເຊ ຸ່ ອມໂຍງກັນຢຸ່ າງຈະແຈ້ງກັບການອອກແບບຂອງແຜນງານບີ ຄວາ ທີຸ່

ແນໃສຸ່ ສົຸ່ ງເສີ ມການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງເດັກຍິ ງ ແລະ  ເດັກຊາຍະ ຜ ້ ທີຸ່ ດ້ອຍໂອກາດໃນການສຶ ກສາຂ້ັນ

ປະຖົມ.  

ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບ 

ນັບຕ້ັງແຕຸ່  ປີ  2016, ໄດ້ມີ ການຫ  ດລົງຂອງໄລຍະການຂາດຮຽນທັງໃນນັກຮຽນຍິ ງ ແລະ ນັກຮຽນຊາຍ 

ໃນສົກຮຽນສ ດທ້າຍ. ແລະ ຍັງເຫັນວຸ່ າ ໄດ້ມີ ການຫ  ດລົງຂອງໄລຍະການຂາດຮຽນຂອງ ບັນດານັກຮຽນຢ ຸ່

ໃນທ ກຕົວເມ ອງເມ ຸ່ ອສົມທຽບໃສຸ່ ຂ ້ ມ ນທຽບຖານ.  

ນັກຮຽນມີ ປະສົບການທີຸ່ ດີ ຂຶ ້ ນໃນການຮຽນພາສາລາວ ເນ ຸ່ ອງຈາກວຸ່ າບັນດາຄ ໄດ້ນ າໃຊ້ການແນະນ າ 

ແລະ ເຕັກນິ ກໃນການສິ ດສອນ ທີຸ່ ດີ ຂຶ ້ ນກວຸ່ າເກົຸ່ າ. ອັດຕາສຸ່ ວນຂອງນັກຮຽນທີຸ່ ເຂົ ້ າໃຈການແນະນ າເປັນ

ພາສາລາວຂອງຄ ຂອງພວກເຂົ າ “ສຸ່ ວນຫ າຍ” ແມຸ່ ນເພີຸ່ ມຂຶ ້ ນ ຈາກ 21% (2016) ເປັນ 40% (2018). 

ນັກຮຽນສຸ່ ວນຫ າຍສາມາດນ າໃຊ້ພາສາລາວ ໃນການສົນທະນາໂຕ້ຕອບກັບນາຍຄ ຂອງພວກເຂົ າ. 

ຕົວຢຸ່ າງ, ໃນການສ າຫ ວດ ປີ  2016, 57% ຂອງນັກຮຽນໄດ້ບອກວຸ່ າ ພວກເຂົ າສາມາດ ຕອບຄ າຖາມ
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ຂອງຄ ຂອງພວກເຂົ າເປັນພາສາລາວໄດ້, ອັດຕາສຸ່ ວນດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້ ໄດ້ເພີຸ່ ມຂຶ ້ ນເປັນ 69% ຂອງຈ ານວນ

ນັກຮຽນໃນການສ າຫ ວດ ປີ  2018.  

ໂຮງຮຽນໄດ້ສະໜອງໂອກາດໃນການອຸ່ ານ. ນັກຮຽນສຸ່ ວນຫ າຍອຸ່ ານປຶ ້ ມເລ ຸ່ ອງໃນໂຮງຮຽນ. ການສ າຫ ວດ

ພົບວຸ່ າເດັກຍິ ງ (87%, n=371) ອຸ່ ານໃນໂຮງຮຽນຫ າຍກວຸ່ າເດັກຊາຍ (84%, n= 357). ຜົນການສ າຫ ວດ

ນີ ້  ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຸ່ າ ຄ , ຜ ້ ປົກຄອງ, ສະມາຊິ ກຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັ

ກ ມີ ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຊ ກຍ ້ ໂອກາດ ໃນການອຸ່ ານ ທີຸ່ ເທົຸ່ າທຽມກັນສ າລັບທັງເດັກຍິ ງ ແລະ ເດັກ

ຊາຍ.  

ນັກຮຽນອຸ່ ານຫ າຍຂຶ ້ ນຢ ຸ່ ເຮ ອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ຂ ້ ມ ນທຽບຖານກຸ່ ຽວກັບອັດຕາສຸ່ ວນຂອງເດັກນ້ອຍທີຸ່ ມີ

ປຶ ້ ມເລ ຸ່ ອງຢ ຸ່ ເຮ ອນ  ແມຸ່ ນ  64% (2016) ແລະ  ອັດຕາສຸ່ ວນນີ ້ ໄ ດ້ເພີຸ່ ມຂຶ ້ ນເປັນ  98% ໃນປີ  2018. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ອັດຕາສຸ່ ວນທີຸ່ ນັກຮຽນລາຍງານວຸ່ າພວກເຂົ າໄດ້ໃຊ້ເວລາຮຽນຢ ຸ່ ບ້ານ 3-4 ມ ້ ຕ ຸ່ ອາທິ ດນ້ັນ 

ກ ຸ່ ໄດ້ເພີຸ່ ມຂຶ ້ ນເຊັຸ່ ນກັນ ຈາກ 26 % (2016) ເປັນ 34% (2018). ຈ ານວນນັກຮຽນທີຸ່ ໄດ້ອຸ່ ານປຶ ້ ມຢ ຸ່ ບ້ານຫ້າ

ມ ້ ຕ ຸ່ ອາທິ ດ ຢ ຸ່ ໃນເມ ອງຮ ນ (35%), ເມ ອງນ ້ າບາກ (26%) ແລະ ເມ ອງຊ າເໜ ອ (26%) ແມຸ່ ນມີ ຫ າຍກວຸ່ າ

ຢ ຸ່ ເມ ອງອ ຸ່ ນໆ. 

 

ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ສຸ່ ວນຫ າຍ ໄດ້ນ າໃຊ້ເງິ ນຊຸ່ ວຍເຫ  ອຈ ານວນໜ້ອຍໜຶຸ່ ງເຂົ ້ າໃນການ

ສະໜັບສະໜ ນການຮຽນຮ ້  ແລະ ການອຸ່ ານ (65%) ຢ ຸ່ ໃນໂຮງຮຽນ ສ າລັບອ ປະກອນຫ າຍປະເພດເພ ຸ່ ອ

ການຫ ິ ້ ນດົນຕີ , ຫ ິ ້ ນກິລາ, ຫັດຖະກ າ, ການຂຽນ ແລະ ການອຸ່ ານ ຂອງເດັກຍິ ງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຊົນເຜົຸ່ າ

ທີຸ່ ທ ກຍາກ ແລະ ເດັກພິການ.  

ບ້ານເປົ ້ າໝາຍສຸ່ ວນໃຫຍຸ່ ໃນ BNC ໄດ້ປັບປ ງສິຸ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານນ ້ າສະອາດ ສ ຂະອະນາໄມ 

ແລະ ສ ຂາພິບານ ໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍການຕິດຕ້ັງບຸ່ ອນລ້າງມ , ສະໜອງເຄ ຸ່ ອງໃຊ້ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ ຈັດ

ກິດຈະກ າຕຸ່ າງໆໃນໂຮງຮຽນ. ຄວາມຄ ບໜ້າໄປສ ຸ່ ການປຸ່ ຽນແປງພຶດຕິກ າ ໃນການລ້າງມ  ແລະ ການ

ຖ ແຂ້ວ ຢຸ່ າງເປັນປົກກະຕິ ຢ ຸ່ ໃນໂຮງຮຽນແມຸ່ ນເພີຸ່ ມຂຶ ້ ນ. ນັກຮຽນຫ າຍຄົນທີຸ່ ເຂົ ້ າຮຸ່ ວມໃນການປະເມີ ນ

ຜົນຄ້ັງນີ ້  ຈົດຈ າໄດ້ວຸ່ າພວກເຂົ າຄວນນ າໃຊ້ສະບ ຸ່  ແລະ ນ ້ າ (92%) ເພ ຸ່ ອລ້າງມ ຂອງພວກເຂົ າ. ນັກຮຽນບ ຸ່

ໄດ້ຮັບຂ ້ ຄວາມກຸ່ ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານສ ຂະອະນາໄມທີຸ່ ສອດຄຸ່ ອງເປັນປະຈ າ. 61% (n = 520) ຂອງ

ນັກຮຽນບອກວຸ່ າ ພວກເຂົ າໄດ້ລ້າງມ  ແລະ 44% (n = 377) ຂອງນັກຮຽນໄດ້ຖ ແຂ້ວ ໃນມ ້ ກຸ່ ອນໜ້າ ທີຸ່

ທີ ມງານປະເມີ ນຜົນ ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມພວກເຂົ າ. ເຫດຜົນແມຸ່ ນ ໃນບາງໂຮງຮຽນ (37 ໃນ 171 

ໂຮງຮຽນ) ມີ ບັນຫາກຸ່ ຽວກັບການມີ ນ ້ າໃຊ້, ຄວາມຫ ້ າຊ້າໃນການຈັດສົຸ່ ງວັດສະດ  ແລະ ອ ປະກອນ ນ ້ າ

ສະອາດ ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ ສ ຂາພິບານ ແລະ ການປະຕິບັດ ແລະ ການສົຸ່ ງຂ ້ ຄວາມກຸ່ ຽວກັບ ນ ້ າສະອາດ 

ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ ສ ຂາພິບານ ຢ ຸ່ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຊ ມຊົນ ທີຸ່ ບ ຸ່ ສະໝ ຸ່ າສະເໝີ.  
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ປະສິ ດທິ ຜົນ  

ການໃຊ້ຈຸ່ າຍຂອງ BNC ແມຸ່ ນຄາດວຸ່ າຈະຕ ຸ່ າກວຸ່ າງົ ບປະມານ ປະມານ 1%. ການວິ ເຄາະປະສິ ດທິ ຜົນ

ຂອງມ ນຄຸ່ າພ ້ ນຖານຂອງການໃຊ້ຈຸ່ າຍຈົນເຖິງປະຈ ບັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີຸ່ ຖ ກແບຸ່ ງປັນໃຫ້ແກຸ່ ຜ ້ ໄດ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການສ າລັບໄລຍະຕ້ັງແຕຸ່  ເດ ອນ ເມສາ 2016 ຈົນເຖິງ ເດ ອນ ກັນຍາ 2018 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຸ່ າ 283 ໂດລາອົດສະຕາລີ  ທີຸ່ ຖ ກໃຊ້ຈຸ່ າຍສ າລັບຊ ມຊົນ ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ໄປເຖິງຜ ້

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈ ານວນທັງໝົດ 20.757 ຄົນ  (ເປັນເດັກນ້ອຍ 15.120 ຄົນ, ຄ  178 ຄົນ, ອາສາສະ

ໝັກ 612 ຄົນ, ສະມາຊິ ກຄະນະກ າມະການການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ 1.521 ຄົນ ແລະ ຜ ້ ປົກຄອງ/ຜ ້ ດ ແລ  

3.326 ຄົນ). ໃນບັນດາກ ຸ່ ມຄົນຕຸ່ າງໆເຫ ົຸ່ ານີ ້ , 49% ແມຸ່ ນຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພດຍິ ງ ແລະ 91 ຄົນ

ແມຸ່ ນເດັກນ້ອຍທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການ.  

ການໃຊ້ຈຸ່ າຍຂອງ BNC ຍັງໄດ້ປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ້ າໃນການຈ້າງງານພະນັກງານທ້ອງຖິຸ່ ນຈ ານວນ 54 ຄົນ 

ເຊິຸ່ ງແມຸ່ ນ 82% ຂອງບ ກຄະລາກອນທັງໝົດຂອງ BNC. ຈ ານວນບ ກຄະລາກອນທີຸ່ ຖ ກຈັດສັນໃຫ້ຈັດ

ຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕຸ່ າງໆ ແມຸ່ ນສອດຄຸ່ ອງກັບຄວາມຕ້ັງໃຈໃຫ້ເກີດມີ ການປຸ່ ຽນແປງພຶດຕະກ າໃນ

ຊ ມຊົນທີຸ່ ດ້ອຍໂອກາດ.  

ຜົນກະທົບ  

ການເອົ າໃຈໃສຸ່ ໃນການຮຽນຮ ້ ໃນຊ້ັນປະຖົມສຶ ກສາຕອນຕ້ົນຂອງ BNC ໄດ້ຊຸ່ ວຍໃຫ້ບັນດາຄ ມີ ເຄ ຸ່ ອງມ 

ປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ແລະ ທັກສະ ໃນການສິ ດສອນ ເພ ຸ່ ອກຽມຄວາມພ້ອມກຸ່ ອນການເຂົ ້ າຮຽນ ທີຸ່ ນ າໃຊ້

ພາສາລາວ. ໃນຄ ຈ ານວນ 85 ຄົນທີຸ່ ເຂົ ້ າຮຸ່ ວມໃນການປະເມີ ນຜົນຄ້ັງນີ ້ , 36 ຄົນ (42%) ທີຸ່ ໄດ້ຮັບການ

ເຝິກອົບຮົມກຸ່ ຽວກັບ ການສອນພາສາລາວໃຫ້ເດັກຊົນເຜົຸ່ າ ໄດ້ລາຍງານວຸ່ າພວກເຂົ າເຫັນວຸ່ າເນ ້ ອໃນ 

ແລະ ເຕັກນິ ກເປັນປະໂຫຍດ ຕ ຸ່ ການສອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ຄ ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜ ນຫ າຍຂຶ ້ ນກຸ່ ຽວ

ກັບການສອນພາສາລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນເມ ອງ ນ ້ າບາກ, ຮ ນ ແລະ ຫົວເມ ອງ. ໃນຄ ຈ ານວນ 36 ຄົນທີຸ່

ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມໃນ ການສອນພາສາລາວໃຫ້ເດັກຊົນເຜົຸ່ າ, 25% ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການເພີຸ່ ມຕ ຸ່ ມ

ອ ປະກອນການຮຽນຮ ້ ໃຫ້ໃໝຸ່ ຢຸ່ າງເປັນປົກກະຕິໃນປີ ທີ ສອງ; 33% ໄດ້ລາຍງານວຸ່ າພວກເຂົ າ ຕ້ອງການ

ການເຝິກອົບຮົມເພ ຸ່ ອທວນຄ ນບົດຮຽນ ຫ   ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກຸ່ ຄ ຜ ້ ອ ຸ່ ນໃນໂຮງຮຽນ; ແລະ 25% 

ຕ້ອງການການແນະນ າຊ ກຍ ້  ຫ າຍຂຶ ້ ນພາຍຫ ັ ງຈາກການເຝິກອົບຮົມຈາກພະນັກງານ ຫ້ອງການສຶ ກສາ 

ແລະ ກິລາເມ ອງ ແລະ BNC. 

ກິດຈະກ າການອຸ່ ານຂອງ BNC ໄດ້ສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນການອຸ່ ານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປຶ ້ ມຂອງ

ເດັກນ້ອຍ. ໃນການປະເມີ ນຜົນຄ້ັງນີ ້ , 92% ຂອງນັກຮຽນຈະເຂົ ້ າຮຸ່ ວມກິດຈະກ າການອຸ່ ານຫ າຍຂຶ ້ ນໃນ

ອະນາຄົດ ແລະ 96% ຂອງນັກຮຽນຈະສ ບຕ ຸ່ ອຸ່ ານຖ້າມີ ປຶ ້ ມໃຫ້ອຸ່ ານໃນຊ ມຊົນ.  
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ອາສາສະໝັກບ້ານໄດ້ປ ກຈິ ດສ ານຶ ກຢຸ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ກຸ່ ຽວກັບການອຸ່ ານໃນບັນດາສະມາຊິ ກຊ ມຊົນ 

ແລະ ໄດ້ເພີຸ່ ມການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງເດັກນ້ອຍ ເຂົ ້ າໃນການອຸ່ ານຢ ຸ່ ນອກໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶ ້ ນ. ຄວາມເປັນ

ເຈົ ້ າການຂອງຊ ມຊົນ ຕ ຸ່ ການແກ້ໄຂ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນກ ລະນີ ນີ ້  ແມຸ່ ນອີ ງໃສຸ່  ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກ

ສາຂ້ັນບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັກທີຸ່ ມີ ແຮງບັນດານໃຈ. ເພ ຸ່ ອຮັບປະກັນວຸ່ າວຽກງານມີ ການສ ບຕ ຸ່ ພາຍຫ ັ ງ 

BNC, ຍ ດທະສາດການສ້າງຄວາມເປັນເຈົ ້ າການຂອງຊ ມຊົນຕ ຸ່ ກັບການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານຄວນຖ ກ

ຮວບຮວມເຂົ ້ າໃນການອອກແບບແຜນງານສ າລັບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງອາສາສະໝັກ, 

ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ, ຄ  ແລະ ຜ ້ ປົກຄອງ.  

ມີ ຄວາມຫ ້ າຊ້າໃນການຕິດຕ້ັງບຸ່ ອນລ້າງມ  ແລະ ການແຈກຍາຍອ ປະກອນດ້ານສ ຂະອະນາໄມ ເນ ຸ່ ອງ

ຈາກບັນຫາ ການມີ ນ ້ າໃຊ້ ໃນໝ ຸ່ ບ້ານ ຫ   ໂຮງຮຽນ; ບັນຫາດ້ານການຈັດຊ ້  ແລະ ການຈັດສົຸ່ ງ. ໂຮງຮຽນ 

134 (78%) ແຫຸ່ ງຈາກ ທັງໝົດ 171 ແຫຸ່ ງ ມີ ບຸ່ ອນລ້າງມ ທີຸ່ ໃຊ້ງານໄດ້ດີ . ການຂາດການຕິດຕາມທີຸ່ ເປັນ

ລະບົບຂອງວຽກງານນີ ້  ໄດ້ສົຸ່ ງຜົນກະທົບຕ ຸ່ ການປຸ່ ຽນແປງພຶດຕິກ າດ້ານສ ຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ.  

BNC ໄດ້ປ ກຈິ ດສ ານຶ ກໃນບັນດາ ຄ , ຜ ້ ປົກຄອງ, ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ 

ຫ້ອງການສຶ ກສາ ແລະ ກິລາເມ ອງ ກຸ່ ຽວກັບເດັກນ້ອຍທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ສິ ດທິ ໃນການເຂົ ້ າຮຽນ 

ແລະ ການຮຽນຮ ້ ຂອງພວກເຂົ າ. ເປົ ້ າໝາຍນີ ້ ບັນລ ໄດ້ໂດຍການຍົກສ ງຂ ້ ຄວາມຕຸ່ າງໆ ກຸ່ ຽວກັບການມີ

ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການ ໃນເນ ້ ອໃນຂອງການເຝິກອົບຮົມສ າລັບການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານ 

ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໃນຊ ມຊົນ, ໃນກອງທຶ ນຂະໜາດນ້ອຍຂອງ ນ ້ າສະອາດ ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ 

ສ ຂາພິບານ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ. ເດັກນ້ອຍທີຸ່ ມີ ບັນຫາທີຸ່ ຊັບຊ້ອນ ແລະ 

ຕ້ອງການການຊຸ່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ການເບິຸ່ ງແຍງເປັນພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸ່ ວຍເຫ  ອທີຸ່ ຈິ ງຈັງ ແລະ 

ເປັນແບບແຜນ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮ ອນ. ມີ ຄວາມຈ າເປັນໃນການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ຮັບຟັງຄ າຄິ ດ

ເຫັນຂອງເດັກນ້ອຍທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ຜ ້ ປົກຄອງຂອງພວກເຂົ າ ເພ ຸ່ ອຮັບປະກັນວຸ່ າການ

ຊຸ່ ວຍເຫ  ອທີຸ່ ເໝາະສົມ ແລະ ຍ ນຍົງ ພາຍຫ ັ ງ ແຜນງານຈົບລົງ.  

ການຍົກສ ງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນ BNC ໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ມີ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຢຸ່ າງເທົຸ່ າທຽມກັນຂອງທັງ

ເພດຍິ ງ ແລະ ເພດຊາຍ ເຊິຸ່ ງເປັນບາດກ້າວເລີຸ່ ມຕ້ົນໄປສ ຸ່ ຄວາມສະເໝີພາບ. BNC ໄດ້ຮັບປະກັນວຸ່ າ

ບັນດາກິດຈະກ າຂອງພວກເຂົ າຄ ານຶ ງເຖິງບັນຫາ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ຂ ້ ຄວາມທີຸ່ ສອດຄຸ່ ອງກັບການ

ມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຢຸ່ າງເທົຸ່ າທຽມກັນ ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ໂດຍ ຫ້ອງການສຶ ກສາ ແລະກິລາເມ ອງ, ຄະນະພັດທະນາ

ການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ, ຄ  ແລະ ຜ ້ ປົກຄອງ. ຂ ້ ມ ນຈາກການຕິດຕາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຸ່ າການ

ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ ້ າຮຽນທີຸ່ ເທົຸ່ າທຽມກັນ ແມຸ່ ນມີ ປະສິ ດທິ ພາບ. ການຂາດເປົ ້ າໝາຍທີຸ່ ຈະແຈ້ງ ກຸ່ ຽວ

ກັບວຽກງານຄວາມເໝີພາບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການ ໃນ

ລະດັບຊ ມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສ ມໃສຸ່ ສະເພາະແຕຸ່ ຜົນໄດ້ຮັບພຽງຢຸ່ າງດຽວ ແລະ ມີ ການ

ປຸ່ ຽນແປງຕາມທີຸ່ ຄາດໄວ້ໃນລະດັບບ ກຄົນ ແລະ ຊ ມຊົນທີຸ່ ຈ າກັດ.  
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ຄວາມຍ ນຍົງ 

ກິດຈະກ າສົຸ່ ງເສີ ມການຮ ້ ໜັງສ  ແລະ ການອຸ່ ານທີຸ່ ຊ ມຊົນເປັນເຈົ ້ າການ ຂອງ BNC ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ວຸ່ າ ເດັກນ້ອຍມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຫ າຍຂຶ ້ ນໃນການອຸ່ ານ ແລະ ມີ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອ ປະກອນຕຸ່ າງໆເພີຸ່ ມ

ຂຶ ້ ນ. ໃນກ ລະນີ ທີຸ່ ບັນດາຄ , ຜ ້ ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ ມີ ລະດັບການອຸ່ ານທີຸ່ ຕ ຸ່ າ, ກິດຈະກ າສົຸ່ ງເສີ ມການຮ ້

ໜັງສ  ແລະ ການອຸ່ ານໃນຊ ມຊົນ ໄດ້ກາຍເປັນກົນໄກອັນໜຶຸ່ ງ ທີຸ່ ຊຸ່ ວຍໃຫ້ການຮຽນຮ ້ ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ 

ສາມາດຂະຫຍາຍອອກນອກໂມງຮຽນໄດ້. ຄວາມສ າເລັດດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້  ເປັນສຸ່ ວນໜຶຸ່ ງທີຸ່ ເຮັດໃຫ້ ຫ້ອງການ

ສຶ ກສາ ແລະ ກິລາເມ ອງ ຂອງເມ ອງຮ ນ ແລະ ພະແນກສຶ ກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຄ າມຸ່ ວນ ສະໜັບສະ

ໜ ນໃຫ້ບັນດາຄ ໃນຂົງເຂດນີ ້  ນ າໃຊ້ອ ປະກອນ ການສອນພາສາລາວໃຫ້ເດັກຊົນເຜົຸ່ າ ພາຍຫ ັ ງແຜນ

ງານ BNC. ການຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ກວດລວມເອົ າຂົງເຂດທີຸ່ ກວ້າງອອກ ເພ ຸ່ ອສົຸ່ ງເສີ ມ ການສິ ດສອນ

ພາສາລາວ ແມຸ່ ນກ າລັງເກີດຂຶ ້ ນໃນບາງ ຫ້ອງການສຶ ກສາ ແລະ ກິລາເມ ອງ ແລະ ພະແນກສຶ ກສາ ແລະ 

ກິລາແຂວງ ທີຸ່ ຖ ກຄັດເລ ອກໄວ້. ການຮຸ່ ວມມ ອັນໃກ້ຊິ ດກັບອົງກອນໃນສາຍງານດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້  ໄດ້ສົຸ່ ງເສີ ມ

ຄວາມເປັນເຈົ ້ າການຂອງຊ ມຊົນໃນທ້ອງຖິຸ່ ນ ໃນດ້ານການສິ ດສອນພາສາລາວ.  

ກິດຈະກ າ ນ ້ າສະອາດ ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ ສ ຂະພິບານ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກລັດຖະບານເພ ຸ່ ອ

ໃຫ້ ສອດຄຸ່ ອງກັບເປົ ້ າໝາຍຂອງ ພະແນກສຶ ກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຮຸ່ ວມກັບ ຫ້ອງການສຶ ກສາ ແລະ 

ກິລາເມ ອງ. ການຂະຫຍາຍວຽກງານໃຫ້ກວມລວມເອົ າພ ້ ນທີຸ່ ອ ຸ່ ນໆ ແມຸ່ ນມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແຕຸ່ ວຸ່ າ 

ອົງປະກອບດ້ານ ນ ້ າສະອາດ ສ ຂະອະນາໄມ  ແລະ ສ ຂາພິບານ ຈ າເປັນຕ້ອງຖ ກເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຍິຸ່ ງຂຶ ້ ນ

ເພ ຸ່ ອໃຫ້ມີ ຜົນກະທົບ. ເຊັຸ່ ນ, ໂຄງລຸ່ າງພ ້ ນຖານດ້ານ ນ ້ າ ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ ສ ຂາພິບານ ຖ ກອອກແບບ 

ເພ ຸ່ ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນ າໃຊ້ໃນທ້ອງຖິຸ່ ນໂດຍຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ; ຍ ດທະສາດເພ ຸ່ ອແກ້ໄຂ 

ບັນຫາການເຂົ ້ າເຖິງນ ້ າ ແລະ ການສະໜອງນ ້ າ; ແລະ ກິດຈະກ າຊຸ່ ວຍເຫ  ອເພ ຸ່ ອໃຫ້ມີ ການປຸ່ ຽນແປງ

ພຶດຕິກ າ.  

ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ແມຸ່ ນກົນໄກອັນໜຶຸ່ ງສ າລັບການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງທ້ອງຖິຸ່ ນ. ຄະນະ

ພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ແມຸ່ ນຕົວເຊ ຸ່ ອມຕ ຸ່ ລະຫວຸ່ າງ ໂຮງຮຽນ, ຊ ມຊົນເຊິຸ່ ງໂດຍທົຸ່ ວໄປແມຸ່ ນເຮັດ

ໜ້າທີຸ່ ໃນການຄ ້ ມຄອງ, ບ ລິ ຫານ ແລະ ຕິດຕາມການພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນຂອງໂຮງຮຽນ. 

ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ທີຸ່ ເຮັດໜ້າທີຸ່ ໄດ້ເປັນຢຸ່ າງດີ  ໃນ BNC ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຸ່ າ ຂອບ

ເຂດຂອງບົດບາດຂອງພວກເຂົ າ ກວມລວມເອົ າການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານ, ການຮຽນຮ ້  ແລະ ການ

ປະຕິບັດດ້ານສ ຂະອະນາໄມ ໃນຊ ມຊົນ. ກອງທຶ ນຊຸ່ ວຍເຫ  ອຂະໜາດນ້ອຍຂອງ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກ

ສາຂ້ັນບ້ານ, ໂດຍລວມແລ້ວ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຸ່ າ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ສາມາດຖ ກ

ຊ ກຍ ້  ໃຫ້ສະໜັບສະໜ ນການຮຽນຮ ້ ; ການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນ

ຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການ. ການເນ້ັນໜັກທີຸ່ ຫ າຍຂຶ ້ ນໃສຸ່ ການວາງແຜນຊ ມຊົນ ໃນລະຫວຸ່ າງການຈັດຕ້ັງ
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ປະຕິບັດ ສ າລັບກິດຈະກ າທີຸ່ ຕ ຸ່ ເນ ຸ່ ອງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫ ັ ງ BNC ສິ ້ ນສ ດລົງ ຈະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ

ໃຫ້ແກຸ່ ການລົງທຶ ນໃນກົນໄກ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ.  

ສັນຍາການຮຸ່ ວມມ ຂອງ BNC ໄດ້ສົຸ່ ງເສີ ມໃຫ້ມີ ຜົນໄດ້ຮັບທີຸ່ ດີ ຂຶ ້ ນ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດທີຸ່ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ ໂດຍຜຸ່ ານການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮຸ່ ວມກັນ. ການເຂົ ້ າເຖິງຜ ້ ຊຸ່ ຽວຊານດ້ານ

ເຕັກນິ ກທີຸ່ ມີ ຢ ຸ່ ໃນບັນດາອົງການ ຢຸ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ ໂດຍບັນດາຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມງານຂອງ BNC ແມຸ່ ນເປັນໄປ

ໄດ້ ເນ ຸ່ ອງມາຈາກສາຍພົວພັນລະຫວຸ່ າງບັນດາອົງການທີຸ່ ເປັນສະມາຊິ ກຂອງກ ຸ່ ມຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມພັດທະນາ. ການ

ຮຽນຮ ້  ແລະ ການແລກປຸ່ ຽນຊັບພະຍາກອນລະຫວຸ່ າງອົງການພາຍໃນ BNC ເກີດຂຶ ້ ນຢຸ່ າງມີ ປະສິ ດທິ

ຜົນ. ສັນຍາການຮຸ່ ວມມ , ຫ   ກົນໄກທີຸ່ ຄ້າຍຄ ກັນ, ມີ ຄວາມສ າຄັນໃນການປະສານງານຮຸ່ ວມມ ຢຸ່ າງມີ

ປະສິ ດທິ ພາບລະຫວຸ່ າງຫ າຍອົງການ ທີຸ່ ມີ ຂະໜາດ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ ານິ ຊ ານານທີຸ່

ແຕກຕຸ່ າງກັນ.  

ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຂ ້ ສະເໜີ  

ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ວຽກງານການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານ ແລະ ການຮ ້ ໜັງສ ທີຸ່ ຊ ມຊົນເປັນເຈົ ້ າ

ການຂອງ BNC ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມໃນທາງບວກ ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ

ການມີີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມທີຸ່ ຫ າຍຂຶ ້ ນຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນດ້ານການອຸ່ ານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການ

ຮຽນຮ ້ . ກິດຈະກ າເຫ ົຸ່ ານີ ້ ແມຸ່ ນມີ ປະສິ ດທິ ພາບໃນການສະໜັບສະໜ ນການຮຽນຮ ້ ໃນຫ້ອງຮຽນ 

ນອກໂມງເຂົ ້ າຮຽນ. BNC ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຸ່ າ ການໄດ້ນ າໃຊ້ອ ປະກອນການອຸ່ ານ ແລະ ການ

ຮຸ່ ວມກິດຈະກ າການອຸ່ ານທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂ້ອງຊ ້ າໄປຊ ້ າມາເລ ້ ອຍໆ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຄວາມຕ້ອງການ ຫ   

ຄວາມຢາກອຸ່ ານ ຖ ກກະຕ ້ ນໃຫ້ເກີດຂຶ ້ ນໄດ້ ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊ ມຊົນ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ການຕອບຮັບໃນທາງບວກຈາກຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມຸ່ ນໂອກາດສ າລັບຄວາມ

ຍ ນຍົງ. BNC ຄວນສະໜັບສະໜ ນບ້ານເປົ ້ າໝາຍໃນການພັດທະນາແຜນສ າລັບການສົຸ່ ງເສີ ມ

ການອຸ່ ານໃນຊ ມຊົນ ພາຍຫ ັ ງແຜນງານ ສ າເລັດລົງ.  

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ແນວທາງທີຸ່ ມີ ຊ ມຊົນເປັນເຈົ ້ າການ ໃນການປັບປ ງການຮຽນຮ ້  ແລະ 

ການອຸ່ ານ ຕ້ອງການການພົວພັນຢຸ່ າງເອົ າຈິ ງເອົ າຈັງ ລະຫວຸ່ າງຜ ້ ທີຸ່ ມີ ສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂ້ອງຫ ັ ກໃນຊ ມ

ຊົນເຊັຸ່ ນ: ຜ ້ ປົກຄອງ, ເດັກນ້ອຍ, ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ, ຫ້ອງການສຶ ກສາ ແລະ 

ກິລາເມ ອງ, ຄ  ແລະ ຜ ້ ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງບັນດາຜ ້ ທີຸ່ ມີ ສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂ້ອງເຫ ົຸ່ ານີ ້  ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຖ ກກ ານົດ

ຂຶ ້ ນສ າລັບແຕຸ່ ລະຂ້ັນຕອນ. ຕົວຢຸ່ າງ, ແຜນການ ຂອງແຜນງານຄວນໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຫ   
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ອະທິ ບາຍວຸ່ າ ຜ ້ ທີຸ່ ມີ ສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂ້ອງຈະພົວພັນກັນແນວໃດ ໃນແຕຸ່ ລະຂ້ັນຕອນ ການກະຕ ້ ນໃຫ້

ເກີດມີ ຄວາມອຸ່ ອນໄຫວ, ການພັດທະນາຄວາມຮ ້ , ທັກສະ ແລະ ການປະຕິບັດ.  

ການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານທີຸ່ ຊ ມຊົນເປັນເຈົ ້ າການ 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ການຮັບສະໝັກ ແລະ ຮັກສາອາສາສະໝັກບ້ານ ເພ ຸ່ ອດ າເນີ ນວຽກ

ງານສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານ ແມຸ່ ນສິຸ່ ງໜຶຸ່ ງທີຸ່ ທ້າທາຍໃນການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານທີຸ່ ຊ ມຊົນເປັນເຈົ ້ າ

ການ. ຄວາມບ ຸ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບທີຸ່ ເກີດຈາກການຊັບຊ້ອນປຸ່ ຽນອາສາສະໝັກຢ ຸ່ ເລ ້ ອຍໆ ແລະ 

ການຮ ້ ໜັງສ ຕ ຸ່ າຂອງບັນດາອາສາສະໝັກ ແມຸ່ ນຄວາມສຸ່ ຽງທີຸ່ ການວາງແຜນກິດຈະກ າຈ າເປັນ

ຕ້ອງຄ ານຶ ງເຖິງ. 

ຂ ້ ສະເໜີ: ການວາງແຜນສ າລັບ ແຜນງານໃນໄລຍະການກະກຽມມອບຮັບກິດຈະກ າ ແລະ ການ

ໃຫ້ເບ້ຍລ້ຽງອ ດໜ ນຄວນຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນແຜນຂອງການກະກຽມປິ ດແຜນງານ. ຕົວຢຸ່ າງ, 

ຢຸ່ າງໜ້ອຍ 6 ເດ ອນກຸ່ ອນປິ ດແຜນງານ, ພະນັກງານແຜນງານຄວນອ ານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫ້ມີ ການວາງແຜນ ລະຫວຸ່ າງ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອາສາສະ

ໝັກ ເພ ຸ່ ອກ ານົດປະຕິບັດການຕຸ່ າງໆ ທີຸ່ ຊ ມຊົນສາມາດດ າເນີ ນໄດ້ເພ ຸ່ ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກ າຕຸ່ າງທີຸ່

ສ າຄັນ ຕ ຸ່ ພວກເຂົ ານ້ັນ ໃຫ້ມີ ຄວາມຍ ນຍົງຕ ຸ່ ໄປ. ການວາງແຜນແບບມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມເພ ຸ່ ອຄວາມ

ຍ ນຍົງ ທີຸ່ ນ າໃຊ້ຂະບວນການຕຸ່ າງໆຄ້າຍຄ ກັບສິຸ່ ງທີຸ່ ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ໃນການສ້າງບົດສະເໜີຂ ທຶ ນຂະ

ໜາດນ້ອຍຂອງ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ, ຈະຮັບປະກັນວຸ່ າວຽກງານຈະສ ບຕ ຸ່

ພາຍຫ ັ ງສິ ້ ນສ ດໂຄງການ. 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ພຶດຕິກ າການອຸ່ ານຂອງນັກຮຽນ, ໂດຍສະເພາະຜ ້ ທີຸ່ ຢ ຸ່ ໃນຊ້ັນປະຖົມ

ຕອນຕ້ົນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ ້ ວຸ່ າ ການອຸ່ ານນອກຫ້ອງຮຽນ ສຸ່ ວນຫ າຍເກີດຂຶ ້ ນນ າການອຸ່ ານ ກັບ ອ້າຍ 

ຫ   ເອ ້ ອຍ. ນີ ້
້ ແມຸ່ ນຜົນການສ າຫ ວດທີຸ່ ມີ ເຫດຜົນໃນກ ລະນີ ທີຸ່ ເດັກນ້ອຍມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ຸ່

ວຽກງານການດ ແລນ້ອງ ແລະ ເຮັດວຽກເຮ ອນ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ກິດຈະກ າການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານໃນອະນາຄົດຄວນພິຈາລະນາ ການລວມເອົ າອ້າຍ

ເອ ້ ອຍຂອງເດັກນ້ອຍເຂົ ້ ານ າ ໃນກິດຈະກ າ ການອຸ່ ານເປັນກ ຸ່ ມ, ການອຸ່ ານກັບໝ ຸ່ ອຸ່ ານໜັງສ  

ເພ ຸ່ ອພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຊ ມຊົນເຫ ົຸ່ ານີ ້ .  

ກົນໄກຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ 

ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ  

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ໂດຍທົຸ່ ວໄປແລ້ວ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ມີ ໜ້າທີຸ່

ຕິດຕາມການສຶ ກສາອົບຮົມ ແລະ ສົຸ່ ງເສີ ມການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ໂດຍຜຸ່ ານການວາງ
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ແຜນ ແລະ ການຄ ້ ມຄອງໂຮງຮຽນ. BNC ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທຸ່ າແຮງຂອງ ຄະນະພັດທະນາ

ການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ໃນການເພີຸ່ ມຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົ າ ເຂົ ້ າໃນການສະໜັບສະໜ ນ

ການຮຽນຮ ້  ແລະ ການອຸ່ ານ ລວມໄປເຖິງ ການສົຸ່ ງເສີ ມບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ

ຂອງຄົນພິການ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ຖ້າຢາກໃຫ້ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ເປັນກົນໄກທ້ອງຖິຸ່ ນທີຸ່ ເຂ້ັມແຂງ, 

ແນວທາງໃນຮ ບແບບການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງຖ ກນ າໃຊ້ ເພ ຸ່ ອເສີ ມສ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງພວກເຂົ າ. ຕົວຢຸ່ າງ, ການຕິດຕາມຄ ນພາຍຫ ັ ງການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການໃຫ້ຄ າ

ແນະນ າໂດຍ ຫ້ອງການສຶ ກສາ ແລະ ກິລາເມ ອງ ແລະ ພະນັກງານແຜນງານ ໃນປີ ທ າອິ ດຂອງ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຈະຊຸ່ ວຍໃຫ້ສະມາຊິ ກຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ

ໜ້າທີຸ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົ າຢຸ່ າງເລິ ກເຊິຸ່ ງຂຶ ້ ນ. ແນວທາງທີຸ່ ແບຸ່ ງແຜນງານອອກ

ເປັນໄລຍະ ໃນການເສີ ມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ລວມມີ , ການຊ ກຍ ້ ໃນປີ ຕ ຸ່ ໆໄປ ທີຸ່ ເປັນແຮງຈ ງ

ໃຈໃຫ້ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ບັນລ ໝາກຜົນ ແລະ ສະແດງພຶດຕິກ າຕຸ່ າງໆ ເຊັຸ່ ນ 

ການສ້າງບົດສະເໜີການປະຕິບັດການ ຫ   ແຜນການໃນການເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຍ ນຍົງ. 

ພະນັກງານແຜນງານຍັງຈ າເປັນຕ້ອງມີ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະເມີ ນໜ້າທີຸ່ ຂອງ ຄະນະ

ພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ແລະ ໃຫ້ການຕິດຕາມແນະນ າທີຸ່ ເໝາະສົມໄດ້. ແນວທາງນີ ້  ທີຸ່

ເປັນການຊ ກຍ ້  ແລະ ການໃຫ້ລາງວັນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາກຸ່ ອນທີຸ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນໄດ້ ໂດຍທີຸ່  ຄະນະ

ພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ຖ ກຖ ວຸ່ າເປັນນິ ຕິບ ກຄົນ,  ເນ ຸ່ ອງຈາກວຸ່ າປະຈ ບັນພວກເຂົ າ

ກ າລັງເຮັດໜ້າທີຸ່ ໃນການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຕິດຕາມເທົຸ່ ານ້ັນ.  

ນ ້ າສະອາດ ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ ສ ຂາພິບານ (WASH) 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ສ ຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ມີ ຜົນກະທົບຕ ຸ່ ຄວາມ

ສາມາດຂອງພວກເຂົ າໃນການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮ ້ . BNC ແນໃສຸ່ ແກ້ໄຂ

ບັນຫານີ ້ ໃນບາງສຸ່ ວນຜຸ່ ານກິດຈະກ າສ ຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ, ເຖິງຢຸ່ າງໃດກ ຸ່ ຕາມ ຍັງມີ ຄວາມ

ຈ າເປັນທີຸ່ ຕ້ອງມີ ຫ າຍວຽກງານກວຸ່ ານີ ້ ໃນການສົຸ່ ງເສີ ມສ ຂະພາບ ແລະ ສ ຂະອະນາໄມຂອງເດັກ. 

ຕົວຢຸ່ າງ, ໂຄງການອາຫານໂລກ  (WFP) ໄດ້ດ າເນີ ນວຽກງານຢ ຸ່ ເມ ອງ ຮ ນ ແລະ ເມ ອງງາ, 

ແຂວງ ອ ດົມໄຊ, ແຕຸ່ ວຸ່ າ ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນທີຸ່ ສະໜັບສະໜ ນໂດຍໂຄງການອາຫານ

ໂລກ ແລະ ກິດຈະກ າສ ຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຂອງ BNC ນ້ັນ ປະກົດວຸ່ າຖ ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພ 

ໃຜພ ລາວ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ແຜນງານໃນອະນາຄົດຄວນຊອກຫາວິ ທີ ທາງໃນການປະສານງານຮຸ່ ວມມ ກັບ ບັນດາ

ໂຄງການ ສ ຂະພາບ/ໂພສະນາການ ແລະ ແນໃສຸ່ ປຸ່ ຽນແປງພຶດຕິກ າໂດຍຜຸ່ ານການນ າໃຊ້



 11 

ແນວທາງທີຸ່ ແບຸ່ ງອອກເປັນໄລຍະ ທີຸ່ ສາມາດເຫັນການປຸ່ ຽນແປງໄດ້ ໃນໄລຍະສ້ັນ, ກາງ ແລະ 

ຍາວ. ໃນຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ, ຄວນມີ ການທົບທວນຜົນໄດ້ຮັບຂອງທ ກໆໂຄງການຢ ຸ່ ໃນ

ພ ້ ນທີຸ່ ເປົ ້ າໝາຍ ເພ ຸ່ ອເຫັນໄດ້ບັນດາວຽກງານທີຸ່ ມີ ການເຮັດວຽກຮຸ່ ວມກັນໄດ້. ໃນກ ລະນີ ທີຸ່ ເປັນ

ໄປໄດ້, ອົງການຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມມ ໃນພ ້ ນທີຸ່ ເປົ ້ າໝາຍດຽວກັນ ຄວນປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ໂອ້ລົມກັນກຸ່ ຽວ

ກັບຍ ດທະສາດໃນການປະສານສົມທົບບັນດາກິດຈະກ າຕຸ່ າງໆຮຸ່ ວມກັນ ເພ ຸ່ ອເສີ ມສ້າງໂອກາດ

ໃນການປຸ່ ຽນແປງພຶດຕິກ າ. ຕົວຢຸ່ າງ, ກອງປະຊ ມ ກຸ່ ຽວກັບໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ

ສາມາດປະຕິບັດຮຸ່ ວມກັນກັບການສາທິ ດການແຕຸ່ ງກິນ ແລະ ຂ ້ ຄວາມກຸ່ ຽວກັບການລ້າງມ 

ກຸ່ ອນການແຕຸ່ ງກິນ, ກຸ່ ອນກິນເຂົ ້ າ ແລະ ພາຍຫ ັ ງກິນເຂົ ້ າແລ້ວ.  

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ການລ້າງມ  ແລະ ຖ ແຂ້ວເປັນປະຈ າ ຍັງບ ຸ່ ປະຕິບັດ ແລະ ນ າໃຊ້ຢຸ່ າງ

ສະໝ ຸ່ າສະເໝີ. ຄ ບາງຄົນໄດ້ລະບ ບັນຫາໃນການປະສານສົມທົບກິດຈະກ າເຫ ົຸ່ ານີ ້  ກັບນັກຮຽນ

ຈ ານວນຫ າຍ ແລະ ການຈັດສັນເວລາສ າລັບການສິ ດສອນ ແລະ ກິດຈະກ າສ ຂະອະນາໄມ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະກາງ, ຄວນມີ ການຕິດຕາມເພ ຸ່ ອສະໜັບສະໜ ນໃນຮ ບແບບ

ຂອງ ການຕິດຕາມໃຫ້ຄ າແນະນ າ (ເຊິຸ່ ງໜ້າ ຫ   ທາງໂທລະສັບ) ແລະ ການເຝິກອົບຮົມທວນຄ ນ

ບົດຮຽນທ ກໆສອງອາທິ ດ ໃຫ້ແກຸ່ ບັນດາຄ  ທີຸ່ ພົບຄວາມຫຍ ້ ງຍາກໃນການຊຸ່ ວຍໃຫ້ນັກຮຽນລ້າງ

ມ  ແລະ ຖ ແຂ້ວເປັນປະຈ າ. ການຕິດຕາມໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ການທວນຄ ນບົດຮຽນນ້ັນ ຄວນ

ແນະນ າຍ ດທະສາດຕຸ່ າງໆ ທີຸ່ ບັນດາຄ ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນການສັງລວມເອົ າວຽກງານສ ຂະ

ອະນາໄມເຂົ ້ າໃນບົດຮຽນ, ໃນຊົຸ່ ວໂມງພັກຫ ິ ້ ນ, ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນໃນການສ້າງ 

ຕາຕະລາງໃຫ້ນັກຮຽນທັງໝົດໃນໂຮງຮຽນນ າໃຊ້ນ ້ າ ແລະ ສິຸ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ

ສ ຂາພິບານ ແລະ ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ ວິ ທີ ເບິຸ່ ງແຍຸ່ ງດ ແລສິຸ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດັຸ່ ງກຸ່ າວ 

ແລະ ຮັກສາອ ປະກອນຕຸ່ າງໆນ້ັນ (ໄມ້ຖ ແຂ້ວ ແລະ ກະຕ ກນ າ້້ ດ ຸ່ ມ) ໃຫ້ສະອາດ.  

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ການເຂົ ້ າເຖິງນ ້ າແລະ ການສະໜອງນ ້ າ ແມຸ່ ນມີ ຄວາມສ າຄັນກຸ່ ອນທີຸ່

ຈະສາມາດປະຕິບັດ ສ ຂະອະນາໄມທີຸ່ ດີ ໄດ້. ການຂາດແຄນແຫ ຸ່ ງສະໜອງນ າ້້ ທີຸ່ ຄົນສາມາດເຂົ ້ າ

ເຖິງໄດ້ ຄວບຄ ຸ່ ກັບຄວາມຫ ້ າຊ້າໃນດ້ານການຈັດຊ ້  ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ WASH ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ

ທີຸ່ ຈ າກັດ ໃນຢຸ່ າງໜ້ອຍ 22% ຂອງຈ ານວນໂຮງຮຽນ (37 ແຫຸ່ ງ).  

ຂ ້ ສະເໜີ: ການຮຸ່ ວມມ ກັນຢຸ່ າງໃກ້ຊິ ດກັບຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ, ຫ້ອງການສຶ ກ

ສາ ແລະ ກິລາເມ ອງ ແລະ ພະແນກສຶ ກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການເຂົ ້ າ

ເຖິງນ້ າ ຄວນເປັນບ ລິ ມະສິ ດກຸ່ ອນໜ້າທີຸ່ ນ ້ າ, ແລະ ສິຸ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສ ຂາພິບານ 

ແລະ ສ ຂະອະນາໄມຕຸ່ າງໆ ຈະຖ ກຕິດຕ້ັງ. ຕົວຢຸ່ າງ, ການປະເມີ ນຢຸ່ າງເລິ ກເຊິຸ່ ງ ກຸ່ ຽວກັບແຫ ຸ່ ງນ າ 

ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງນ ້ າ ໃນໝ ຸ່ ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຄວນຖ ກດ າເນີ ນການ ແລະ ການສ້າງຕ້ັງ
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ແຜນການ ນ ້ າສະອາດ ສ ຂາພິບານ ແລະ ສ ຂະອະນາໄມ ສ າລັບການນ າໃຊ້, ຕິດຕາມ ແລະ ການ

ບ າລ ງຮັກສາ ສິຸ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕຸ່ າງໆ ແລະ ກິດຈະກ າສ ຂະອະນາໄມ ຈະເສີ ມສ້າງຄວາມ

ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກຸ່ ວຽກງານນີ ້ .  

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ຕົວຊີ ້ ວັດ (ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນລວມ,  ອັດຕາການ

ລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນສ ດທິ  ແລະ ອັດຕາປະລະການຮຽນ) ສ າລັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ BNC ສາມາດ

ເຮັດໃຫ້ສອດຄຸ່ ອງຂຶ ້ ນກວຸ່ າເກົຸ່ າ. ຜົນໄດ້ຮັບ, ຈ ດປະສົງ ແລະ ຕົວຊີ ້ ວັດ ໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶ ້ ນໃນທ້າຍປີ  

2016 ແລະ ຖ ກທົບທວນຄ ນໃນປີ  2017. ຕົວຊີ ້ ວັດ - ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນລວມ, 

ເຊິຸ່ ງແມຸ່ ນຕົວແທນຂອງການປຸ່ ຽນແປງໃນອັດຕາສຸ່ ວນຂອງເດັກທີຸ່ ເຂົ ້ າຮຽນຊ້ັນປະຖົມ ແມຸ່ ນບ ຸ່

ມີ ຄວາມຈ າເປັນ ເນ ຸ່ ອງຈາກວຸ່ າ ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນສ ດທິ  ແມຸ່ ນພຽງພ ແລ້ວ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ການເພີຸ່ ມຂຶ ້ ນຂອງ ອັດຕາການລອດເຫ  ອ ຫ   ອັດຕາການຈົບຊ້ັນຮຽນ ແມຸ່ ນຕົວຊີີ
້ ວັດ

ທີຸ່ ດີ ກວຸ່ າ ທີຸ່ ຈະສະແດງໃຫ້ ເຫັນເຖິງການເຂົ ້ າຮຽນໃນ ຊ້ັນປ  1 ແລະ ການສ ບຕ ຸ່ ການເຂົ ້ າຮຽນໃນ

ການສຶ ກສາຈົນຮອດຊ້ັນປະຖົມ ຊ້ັນປ  5.  

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ຖ້າການປະຢັດຕ້ົນທຶ ນ ເປັນສິຸ່ ງທີຸ່ ຜ ້ ໃຫ້ທຶ ນ ແລະ ຜ ້ ວາງແຜນງານ ໃຫ້

ຄວາມສົນໃຈ, ຂ ້ ມ ນ ດ້ານງົ ບປະມານເພ ຸ່ ອວິ ເຄາະປະສິ ດທິ ຜົນຂອງການໃຊ້ຈຸ່ າຍ ຄວນສ້າງຂຶ ້ ນ

ໃນແຜນການຕິດຕາມ,ປະເມີ ນຜົນ ແລະ ເກັບກ າຢຸ່ າງເປັນລະບົບໂດຍພະນັກງານແຜນງານ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ຂ ້ ມ ນດ້ານການເງິ ນສ າລັບການລາຍງານຕາມກິດຈະກ າ, ວຽກງານດ້ານບົດບາດຍິ ງ

ຊາຍ ແລະ ວຽກງານດ້ານຄວາມພິການ ຄວນຖ ກກ ານົດໃນລະຫວຸ່ າງການວາງແຜນແຜນງານ 

ແລະ ເປັນສຸ່ ວນໜຶຸ່ ງຂອງຂອບວຽກງານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນ. ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດ

ສ າລັບການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກ າຂ ້ ມ ນຄວນນ າໃຊ້ເຄ ຸ່ ອງມ ທີຸ່ ງຸ່ າຍດາຍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີ ຂ ້

ແນະນ າວິ ທີ ການນ າໃຊ້ໃຫ້ແກຸ່ ພະນັກງານແຜນງານ ແລະ ຫ້ອງການສຶ ກສາ ແລະ ກິລາເມ ອງ. 

ຄວນມີ ການເຝິກອົບຮົມທີຸ່ ເໝາະສົມ ແລະ ມີ ການຕິດຕາມກັບພະນັກງານໃນທີ ມຫ້ອງການ

ເມ ອງ ເພ ຸ່ ອຮັບປະກັນວຸ່ າ ການເກັບກ າຂ ້ ມ ນມີ ຄວາມສອດຄຸ່ ອງ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ.  

ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: BNC ໄດ້ສາທິ ດໃຫ້ເຫັນວຸ່ າ ງົ ບປະມານສະເພາະສ າລັບຄວາມພິການ 

ແລະ ຄວາມຢ ດຢ ຸ່ ນ ໃນງົ ບປະມານຂອງແຜນງານ ເພ ຸ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເດັກຍິ ງ 

ແລະ ແມຸ່ ຍິ ງມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ໄດ້ສົຸ່ ງຜົນໃຫ້ມີ ລະດັບການເຂົ ້ າຮຸ່ ວມດີ ຂຶ ້ ນຈາກກ ຸ່ ມຄົນເຫ ົຸ່ ານີ ້ . BNC 

ຍັງໄດ້ສ ມໃສຸ່  ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ ພະນັກງານແຜນງານ, ການຈັດຫາຊຸ່ ຽວຊານ
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ວິ ຊາການ ໃນດ້ານຄວາມພິການ ແລະ ຈັດຊ ້ ເຄ ຸ່ ອງມ ດ້ານຄວາມພິການ ເພ ຸ່ ອໃຫ້ບັນດາຄ ໄດ້ນ າ

ໃຊ້.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ຄວາມມ ຸ່ ງໝ້ັນທີຸ່ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ຄວາມພິການຄວນຖ ກ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂອງແຜນງານເຊັຸ່ ນກັນ. ເພ ຸ່ ອສົຸ່ ງເສີ ມຄວາມ

ສະເໝີພາບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການ, ແຜນງານຄວນ

ພິຈາລະນາໃຫ້ມີ ການລົງທຶ ນເພີຸ່ ມຕ ຸ່ ມເຂົ ້ າໃນການວິ ເຄາະເນ ້ ອຫາຂອງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ຄວາມພິການໃນພ ້ ນທີຸ່ ເປົ ້ າໝາຍ. ເຊິຸ່ ງຈະເປັນຂ ້ ມ ນທຽບຖານ ທີຸ່ ຈະຮັບປະກັນວຸ່ າ ການ

ປຸ່ ຽນແປງສາມາດຖ ກວັດແທກໄດ້ ແລະ ເປັນຂ ້ ມ ນດ້ານວິ ຊາການສ າລັບວຽກງານບົດບາດຍິ ງ

ຊາຍ. ເນ ຸ່ ອງຈາກວຸ່ າ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິ ງ

ຊາຍເປັນຄ າໝ້ັນສັນຍາທີຸ່ ສ າຄັນ, ວຽກງານດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້  ຈຶຸ່ ງຈ າເປັນຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນ

ງົ ບປະມານແຜນງານ ແລະ ການລາຍງານດ້ານການເງິ ນ. ພະນັກງານແຜນງານຄວນໄດ້ຮັບ

ການສະໜັບສະໜ ນໃນການເກັບກ າ ແລະ ລາຍງານຂ ້ ມ ນກຸ່ ຽວກັບວຽກງານດ້ານຄວາມພິການ 

ແລະ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ. ສິຸ່ ງເຫ ົຸ່ ານີ ້ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ ຸ່ ອໃຫ້ເກີດຜົນຮັບ

, ເຊິຸ່ ງຈະບ ຸ່ ຊຸ່ ວຍໃຫ້ແຜນງານມີ ປະສິ ດທິ ຜົນສະເໝີໄປ, ແຕຸ່ ວຸ່ າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ແຜນງານມີ ຜົນ

ກະທົບທີຸ່ ດີ ຂຶ ້ ນໄດ້.  

ຄວາມພິການ 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ຄວາມເຂົ ້ າໃຈໃນການເຜີຍແຜຸ່ ຄວາມຮ ້ ກຸ່ ຽວກັບຄົນພິການ ແລະ ທ າ

ມະຊາດຂອງຄວາມພິການ ໃນບັນດາຄ  ແລະ ຊ ມຊົນຍັງຈ າກັດ. ບັນດາຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມງານຂອງ BNC 

ໄດ້ເກັບກ າຂ ້ ມ ນຄວາມພິການຢຸ່ າງເປັນລະບົບຈາກກິດຈະກ າການສົຸ່ ງເສີ ມການອຸ່ ານ ແລະ ບົດ

ສະເໜີຂ ທຶ ນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອງທຶ ນຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ. ຂ ້ ມ ນ

ກຸ່ ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ເພ ຸ່ ອການກວດສ ຂະພາບ, ແຜນງານ

ການສຶ ກສາຮຽນຮຸ່ ວມ (IEP) ແລະ ອ ປະກອນຊຸ່ ວຍເຫ  ອຕຸ່ າງໆ ແມຸ່ ນມີ ຈ າກັດ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ຈ າເປັນຕ້ອງມີ ຂ ້ ມ ນທີຸ່ ຖ ກຕ້ອງກຸ່ ຽວກັບຈ ານວນຂອງເດັກທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ 

ຄ ນນະພາບຂອງການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ເພ ຸ່ ອສົຸ່ ງເສີ ມກິດຈະກ າຕຸ່ າງໆສ າລັບຄົນກ ຸ່ ມນີ ້ . 

ເພ ຸ່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂ ້ ມ ນທີຸ່ ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ລະອຽດຂຶ ້ ນກຸ່ ຽວກັບເດັກທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການ, ຜ ້ ທີຸ່ ມີ ສຸ່ ວນ

ຮຸ່ ວມຫ າຍພາກສຸ່ ວນຈ າເປັນຕ້ອງມີ ສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການເກັບກ າຂ ້ ມ ນ . 1) 

ພະນັກງານແຜນງານຄວນໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມຢຸ່ າງເໝາະສົມກຸ່ ຽວກັບການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ

ຂອງຄົນພິການ ແລະ ລະບຽບຂ້ັນຕອນໃນການເກັບກ າຂ ້ ມ ນ; 2) ສະມາຊິ ກໃນຊ ມຊົນ ຜ ້ ທີຸ່ ຈະ

ເກັບກ າຂ ້ ມ ນການຕິດຕາມຕາງໜ້າແຜນງານຄວນໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມຢຸ່ າງເໝາະສົມ 
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ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທີຸ່ ພຽງພ  ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງແຜນງານ ເພ ຸ່ ອເພີຸ່ ມຄວາມ

ເຂົ ້ າໃຈກຸ່ ຽວກັບຄວາມພິການ ແລະ ການເກັບກ າຂ ້ ມ ນຂອງພວກເຂົ າ; ແລະ 3) ຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດ ມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈອັນດຽວກັນກຸ່ ຽວກັບຈ ດປະສົງຂອງການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການ, 

ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວຸ່ າຄວາມພິການ, ວິ ທີ ການກ ານົດຄວາມພິການ, ແລະ ວິ ທີ ການເກັບກ າຂ ້

ມ ນຢຸ່ າງເປັນລະບົບ. 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ກິດຈະກ າການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການໃນ BNC ແນໃສຸ່ ປ ກຈິ ດ

ສ ານຶ ກໃນບັນດາຜ ້ ທີຸ່ ມີ ສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂ້ອງ, ຄວາມຕ້ອງການສຸ່ ວນບ ກຄົນ ຂອງເດັກທີຸ່ ມີ ຄວາມ

ພິການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກຸ່ ເຄ ອຂຸ່ າຍຂອງການສະໜັບສະໜ ນສ າລັບເດັກທີຸ່ ມີ

ຄວາມພິການ ໂດຍການນ າເອົ າອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີຸ່ ບ ຸ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ຜ ້ ສະໜອງ

ການບ ລິ ການພາກລັດເຂົ ້ າມາຮຸ່ ວມນ າກັນ. ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການໃນລາວ ແມຸ່ ນ

ວຽກງານທີຸ່ ກ າລັງພ້ົນເດັຸ່ ນຂຶ ້ ນ ແລະ BNC ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຸ່ າ ມີ ສີຸ່ ງໃດທີຸ່ ສາມາດບັນລ ໄດ້ໃນ

ໄລຍະປະມານສອງປີ  ຖ້າມີ ຊັບພະຍາກອນທີຸ່ ສ ມໃສຸ່ ວຽກງານນີ ້ ໂດຍສະເພາະ. 

ຂ ້ ສະເໜີ: ກິດຈະກ າຊຸ່ ວຍເຫ  ອເພ ຸ່ ອການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການ ຕ້ອງການວິ ໄສທັດຂອງ

ການປຸ່ ຽນແປງໃນ ໄລຍະກາງ ແລະໄລຍະຍາວ ໃນລະດັບທີຸ່ ແຕກຕຸ່ າງກັນ - ລະດັບບ ກຄົນ, 

ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ ມຊົນ. ການຊຸ່ ວຍເຫ  ອຕຸ່ າງໆ ຄວນລວມເອົ າແນວທາງການມີ ສຸ່ ວນ

ຮຸ່ ວມຫ າຍຮ ບແບບ ແລະ ຜ ້ ທີຸ່ ມີ ສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂ້ອງຫ າຍຝຸ່ າຍ ເພ ຸ່ ອແກ້ໄຂດ້ານຄວາມເຂົ ້ າໃຈກຸ່ ຽວ

ກັບຄວາມພິການ, ອະຄະຕິທາງວັດທະນາທ າກຸ່ ຽວກັບຄວາມພິການ, ການສະໜອງຄວາມຮ ້ ທົຸ່ ວ

ໄປ ແລະ ເຕັກນິ ກຕຸ່ າງໆທີຸ່ ຄ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້.  

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ ຽວຊານໃນວຽກງານດ້ານຄວາມ

ພິການແມຸ່ ນມີ ຈ າກັດໃນລາວ. ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານສ ຂະພາບທີຸ່ ມີ ຢ ຸ່ ໃນປະຈ ບັນແມຸ່ ນ

ກະຈັດກະຈາຍ ແລະ ຄວາມຊຸ່ ຽວຊານໃນຂະແໜງການພັດທະນາແມຸ່ ນມີ ໜ້ອຍ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ການແກ້ໄຂທີຸ່ ເປັນລະບົບສ າລັບການສົຸ່ ງຕ ຸ່ ຜ ້ ປຸ່ ວຍ, ການເຊ ຸ່ ອມໂຍງຂອງການ

ບ ລິ ການ, ການສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດດ້ານສະຖາບັນຂອງການສຶ ກສາ ແລະ ອົງການດ້ານ

ສ ຂະພາບ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຄົນພິການ1, ການຮຸ່ ວມມ ລະຫວຸ່ າງ ອົງການສາກົນທີຸ່ ບ ຸ່ ສັງກັດ

ລັດຖະບານ ແມຸ່ ນມີ ຄວາມຈ າເປັນເພ ຸ່ ອເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມຊຸ່ ຽວຊານໃນປະເທດໃຫ້ຫ າຍທີຸ່

ສ ດ. ໂດຍນ າໃຊ້ປະສົບການຂອງ BNC, ການເກັບບັນທຶ ກຂ ້ ມ ນກຸ່ ຽວກັບພ ມສັນຖານຂອງການ

ບ ລິ ການດ້ານຄວາມພິການ ສາມາດຖ ກວາງເປັນແຜນທີຸ່ ທິ ດທາງ ເພ ຸ່ ອສະໜັບສະໜ ນ 

                                                           
1 1 Disabled People’s Organisations (DPOs) 
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ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຍ ດທະສາດ ແຜນງານບີ ຄວາ ສ າລັບວຽກງານດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ການ

ມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການ ແລະ ສັງຄົມ.  

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ເດັກນ້ອຍທີຸ່ ມີ ບັນຫາດ້ານຄວາມພິການທີຸ່ ສັບສົນ ແລະ ຄວາມດ້ອຍ

ໂອກາດ ແມຸ່ ນໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜ ນທີຸ່ ເປັນເປົ ້ າໝາຍຈາກ BNC. ຄ າຄິ ດເຫັນຈາກ

ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜ ້ ປົກຄອງກຸ່ ຽວກັບສະຖານະການ ດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້  ໄດ້ເປີ ດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວຸ່ າ ມັນ

ຈ າເປັນທີຸ່ ຕ້ອງມີ ແນວທາງທີຸ່ ລະອຽດອຸ່ ອນຫ າຍກວຸ່ າເກົຸ່ າ ເພ ຸ່ ອຮັບປະກັນ ປະສົບການຂອງການ

ສະໜັບສະໜ ນແມຸ່ ນມີ ຄວາມໝາຍ ຕ ຸ່ ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ າຍກວຸ່ າການດ າເນີ ນງານພຽງ

ເທົຸ່ ານ້ັນ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ແນວທາງການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ຄວາມຖ ກນ າໃຊ້ ເມ ຸ່ ອເຮັດວຽກ

ຮຸ່ ວມກັບເດັກທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ການສະໜັບສະໜ ນສ າລັບເດັກ

ທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການຄວນລວມມີ ການສະໜັບສະໜ ນທັງຈາກເຮ ອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ຕົວຢຸ່ າງ, 

ເດັກ ແລະ ຜ ້ ປົກຄອງຄວນໄດ້ປຶ ກສາຫາລ ໃນທ ກຂ້ັນຕອນຂອງການປິຸ່ ນປົວ ແລະ ກິດຈະກ າ

ຕຸ່ າງໆ ເພ ຸ່ ອຮັບປະກັນວຸ່ າການເຂົ ້ າຊຸ່ ວຍເຫ  ອແກ້ໄຂນ້ັນເໝາະສົມ ແລະ ສົຸ່ ງເສີ ມຄ ນນະພາບ

ຂອງການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ. ກົນໄກການໃຫ້ຄ າຄິ ດເຫັນຄວນລວມຢ ຸ່ ໃນກິດຈະກ າຕຸ່ າງໆ ເພ ຸ່ ອ

ອະນ ຍາດໃຫ້ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ມີ ການປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ້ າໃນກິດຈະກ າ ແລະ ການສະໜັບ

ສະໜ ນຂອງພວກເຂົ າ. ຕົວຢຸ່ າງ, ການປຶ ກສາຫາລ ສາມາດບັນທຶ ກຂ ້ ສະເໜີຈາກເດັກທີຸ່ ມີ

ຄວາມພິການ ແລະ ຜ ້ ດ ແລເຂົ າເຈົ ້ າ; ການລົງຕິດຕາມກັບ ເດັກທີຸ່ ມີ ຄວາມພິການສາມາດທົບ

ທວນປະຕິບັດການຕຸ່ າງໆທີຸ່ ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ ໂດຍຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ 

ແລະ ກິດຈະກ າເປັນກ ຸ່ ມ ສາມາດຮວມເອົ າກິດຈະກ າການອອກຄ າຄິ ດເຫັນໄດ້ເຊັຸ່ ນກັນ.  

ບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ບັນຫາທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບ ຸ່ ສະເໝີພາບ ແລະ ການແບຸ່ ງແຍກຊົນ

ຊ້ັນແມຸ່ ນບັນຫາທີຸ່  ແກ້ໄຂໄດ້ບ ຸ່ ງຸ່ າຍດາຍໃນໄລຍະສ້ັນແລະໄລຍະກາງ. ປັດໃຈທີຸ່ ຊັບຊ້ອນເຊັຸ່ ນ 

ຄວາມທ ກຍາກ, ຄວາມຫຸ່ າງໄກສອກຫ ີ ກ, ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແມຸ່ ນຢ ຸ່ ນອກເໜ ອຂອບ

ເຂດຂອງ BNC. ໃນທາງກັບກັນ, ປັດໄຈນ າເຂົ ້ າຕຸ່ າງໆ ເຊັຸ່ ນ ທຶ ນຊຸ່ ວຍເຫ  ອລ້າ, ການເຝິກອົບຮົມ 

ແລະ ວັດຖ ອ ປະກອນຕຸ່ າງໆ ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເພ ຸ່ ອເປັນການທົດແທນໃຫ້ແກຸ່ ຊ ມຊົນ ເພ ຸ່ ອສົຸ່ ງເສີ ມ

ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ໂດຍສະເພາະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງທີຸ່

ເທົຸ່ າທຽມກັນ. ຈ ດປະສົງດ້ານຄວາມເທົຸ່ າທຽມກັນໃນດ້ານອ ຸ່ ນໆ ເຊັຸ່ ນ ການປັບປ ງການມີ ສຸ່ ວນ

ຮຸ່ ວມຂອງຜ ້ ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງໃຫ້ດີ ຂຶ ້ ນໃນຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ, ອົງການ ແລະ ຜ ້ ນ າພາ

ແມຸ່ ນຕ້ອງການການວາງແຜນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.  
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ຂ ້ ສະເໜີ: ວິ ທີ ການເພ ຸ່ ອເພີຸ່ ມການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມໃຫ້ຫ າຍ

ຂຶ ້ ນ ໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະກາງນ້ັນ ສາມາດຮວມເອົ າຈ ານວນໂກຕ້າຕາມເພດ ສ າລັບຄະນະ

ກ າມະການ ແລະ ກອງປະຊ ມເຝິກອົບຮົມໄດ້, ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີຸ່ ຖ ກປັບປ ງໃຫ້ດີ ຂຶ ້ ນ

ເພ ຸ່ ອດ າເນີ ນກິດຈະກ າຕຸ່ າງໆ ໃນຂ້ັນບ້ານທີຸ່ ເປັນລັກສະນະແບບມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ແລະ ເໝາະສົມ

ສ າລັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮ ້ ໜັງສ ຕ ຸ່ າ ຫ າຍກວຸ່ າທີຸ່ ຈະເປັນກອງປະຊ ມແບບເປັນທາງ

ການເທົຸ່ ານ້ັນ.  

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ການສັງລວມບົດບາດຍິ ງຊາຍເຂົ ້ າໃນ ກິດຈະກ າ BNC ໄດ້ເນ້ັນໜັກ

ໃສຸ່  ການສະໜັບສະໜ ນ ສຸ່ ວນບ ກຄົນ ແລະ ເປັນກ ຸ່ ມ (ຜ ້ ປົກຄອງ, ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາ

ຂ້ັນບ້ານ, ນັກຮຽນ, ແລະ ຄ ) ເພ ຸ່ ອເພີຸ່ ມການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນ ຮຸ່ ວມທີຸ່ ເພີຸ່ ມຂຶ ້ ນ. ການ

ເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມທີຸ່ ເພີຸ່ ມຂຶ ້ ນໄດ້ມີ ປະສິ ດທິ ພາບອັນໃຫຍຸ່ ຫ ວງ ທາງດ້ານຂອງ 

ການປ ກຈິ ດສ ານຶ ກກຸ່ ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິ ງຊາຍ , ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມໃນ

ກິດຈະກ າຕຸ່ າງໆ ແລະ ກິດຈະກ າ ການຕິດຕາມທີຸ່ ສະໜັບສະໜ ນການສັງລວມເອົ າບົດບາດຍິ ງ

ຊາຍເຂົ ້ າໃນວຽກງານ.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ຄຽງຄ ຸ່ ກັບ ຄວາມພິການ, ແມຸ່ ນຄ າໝ້ັນສັນຍາອັນໜຶຸ່ ງໃນຈ ດ

ປະສົບ BNC, ແຜນງານ ຈະຖ ກເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂຶ ້ ນໂດຍການສ້າງແນວທາງໃນແຜນ

ໂຄງການ ແລະ ຂອບຂົງວຽກງານການຕິດຕາມ ກວດກາເພ ຸ່ ອບັນລ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ

ບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ແລະ ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການ) ໃນໄລຍະສ້ັນ, ກາງ ແລະ ຍາວ. 

ນອກຈາກນີ ້ , ການເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ແລະ ການ

ມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງຄົນພິການ) ຂອງໂຄງການມີ ຄວາມຈະແຈ້ງຂຶ ້ ນ ສ າລັບໄລຍະຂອງໂຄງການ. 

ຕົວຢຸ່ າງ, ແຜນໂຄງການ  ແລະ ຂອບເຂດວຽກງານ  ວັດແລະປະເມີ ນຜົນ ຄວນຮັບຮ ້ ວຸ່ າ

ກິດຈະກ າຈະ ຫ   ຈະບ ຸ່  ກະທົບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ຄວາມພິການ ໃນລະດັບບ ກຄົນ, ຊ ມຊົນ 

ແລະ ສະຖາບັນຄ ແນວໃດ.  

ຄວາມຍ ນຍົງ 

ບົດຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນໄດ້: ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ແນວຄວາມຄິ ດການຂະຫຍາຍໂຄງການອອກຕ ຸ່ ມ 

ຖ ກກຸ່ າວເຖິງເປັນປະຈ າ. ຖ້າອົງປະກອບ BNC ແມຸ່ ນເພ ຸ່ ອໃຫ້ເກີດຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ອອກ, ສິຸ່ ງດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້ ຈະເກີດຂຶ ້ ນໄດ້ແນວໃດນ້ັນແມຸ່ ນຍັງບ ຸ່ ທັນຖ ກວາງອອກໃນແຜນໂຄງການ 

ຫ   ຂອບເຂດວຽກງານ ວັດແລະປະເມີ ນຜົນເທ ຸ່ ອ. ອົງປະກອບການສອນພາສາລາວໃຫ້ເດັກ

ຊົນເຜົຸ່ າໂດຍແທ້ຈິ ງແລ້ວໄດ້ມີ ຜົນໄດ້ຮັບຫ າຍຮ ບແບບຂອງການຂະຫຍາຍອອກ. ເບິຸ່ ງຕົວຢຸ່ າງ

ໃນພາກທີ  3.5.1. ຈ ດອຸ່ ອນໃນກິດຈະກ າ WASH ໃນການປັບປ ງການປະຕິບັດດ້ານສ ຂະ
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ອະນາໄມທີຸ່ ດີ  ກ ຸ່ ຄ  ການເນ້ັນໜັກໃສຸ່  ການຕິດຕ້ັງອ ປະກອນ ແຕຸ່ ມີ ການວາງແຜນຂ້ອນຂ້າງ

ຈ າກັດ ສ າລັບການສົຸ່ ງເສີ ມການປະຕິບັດທີຸ່ ດີ ໃນລະຫວຸ່ າງ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ພາຍຫ ັ ງ 

BNC ສິ ້ ນສ ດລົງ. ການມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງ ຄະນະພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້

ເຫັນ ວຸ່ າມັນມີ ທຸ່ າແຮງສ າລັບຄະນະກ າມະການທີຸ່ ຈະເຮັດໜ້າທີຸ່ ເປັນສ ນກາງໃນການສະໜັບສະ

ໜ ນການຮຽນຮ ້  ແລະ ການອຸ່ ານໃນຊ ມຊົນ. ຂ ້ ຈ າກັດແມຸ່ ນ ການຂາດການວາງແຜນຊ ມຊົນ 

ເພ ຸ່ ອສ ບຕ ຸ່ ຜົນໄດ້ຮັບ ພາຍຫ ັ ງ ສິ ້ ນສ ດ BNC.  

ຂ ້ ສະເໜີ: ການວາງແຜນສ າລັບຄວາມຍ ນຍົງ ຄວນມີ ຂຶ ້ ນໃນຂ້ັນຕອນການວາງແຜນໂຄງການ 

ແລະ ຄວນຖ ກທົບທວນຄ ນແຕຸ່ ລະປີ ພ້ອມກັບແຜນກິດຈະກ າ. ຂະບວນການວາງແຜນ

ດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້ ຄວນລວມເອົ າການປະກອບສຸ່ ວນ ຈາກຜ ້ ມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມທີຸ່ ສ າຄັນ (ຜ ້ ໃຫ້ທຶ ນ, ອົງ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມພາກລັດ ແລະ ຊ ມຊົນ) ກຸ່ ຽວກັບຄວາມ ເຂົ ້ າໃຈຂອງຄວາມຍ ນຍົງ

ຂອງແຕຸ່ ລະພາກສຸ່ ວນ ແລະ ຈະບັນລ ໄດ້ສິຸ່ ງດັຸ່ ງກຸ່ າວນ້ັນແນວໃດ. ຕົວຢຸ່ າງ, DFAT ອາດຈະ

ເຂົ ້ າໃຈ ຄວາມຍ ນຍົງໃນຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເປັນເຈົ ້ າການຂອງລັດຖະບານ  ຕ ຸ່ ກັບ

ກິດຈະກ າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ, ໃນຂະນະທີຸ່  ພະແນກສຶ ກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ອາດຈະເບິຸ່ ງ

ຄວາມຍ ນຍົງ ເປັນກິດຈະກ າທີຸ່ ມີ ການສະໜັບສະໜ ນຈາກການນ າ ແຕຸ່ ບ ຸ່ ມີ ຊັບພະຍາກອນໃນ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ເປັນສິຸ່ ງທີ ສ າຄັນຫ າຍທີຸ່ ຈະວັດລະດັບຄວາມແຕກຕຸ່ າງຂອງມ ມມອງເພ ຸ່ ອ

ຊຸ່ ວຍໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ຄ ້ ມຄອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜ ້ ມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ແມຸ່ ນຫຍັງຄວນມີ  ແລະ 

ຫ ົ ງເຫ  ອໄວ້ພາຍຫ ັ ງທີຸ່ ແຜນງານໄດ້ສິ ້ ນສ ດລົງ. ນອກຈາກນີ ້ , ຂະບວນການດັຸ່ ງງກຸ່ າວແມຸ່ ນ

ໂອກາດເຂົ ້ າພົວພັນ ແລະ ຊ ກຍ ້ ຜ ້ ມີ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ຜ ້ ທີຸ່ ອາດຈະເປັນຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມງານໃນການຈັດຕ້ັງປະ

ຕີ ບັດທີຸ່ ສ າຄັນກ ຸ່ ເປັນໄດ້.  
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BEQUAL NGO Consortium Final Evaluation Executive Summary 

1. Executive Summary 

The BEQUAL NGO Consortium was designed to contribute to achieving the Basic Education Quality 

Access in Laos (BEQUAL) End-of-Program-Outcomes (EOPO) for access and participation: more 

educationally disadvantaged children and young people enrol and regularly participate in primary 

education. The BNC is a group of four INGOs (ChildFund, Plan International, Save The Children and 

World Vision,) and is sub-contracted by the BEQUAL managing contractor to deliver a package of 

activities developed in consultation with the Ministry of Education and Sports (MoES) and the 

Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). The BNC was intended to complement 

the work of other areas of BEQUAL and directly support the broader work of MoES related to 

participation. The BNC commenced implementation in early 2016 and will conclude late 2018. 

The BNC objectives are: 

Objective 1: To enable access and increase participation of children disadvantaged by 

language, gender, disability and ethnicity in schools through improved oral Lao language 

skills and reading promotion in early grades. 

Objectives 2: To strengthen community mechanisms to create healthy supportive learning 

environments in homes and communities for all disadvantaged children. 

Objective 3: 171 target schools adopt good hygiene practices. 

The baseline study for the BNC intervention was conducted in July-Aug 2016 and the final evaluation 

of the interventions covers the implementation period from April 2016 to Sept 2018, approximately 

two school years.  This final evaluation assesses the BNC outcomes in relation to five evaluation 

criteria: relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability. Data collection in 28 villages 

in seven districts was carried out from 17th October to 5th November 2018. A total of 1,404 people 

participated in the evaluation. Of this 48% (676) were females. 

 

F i n d i n g s  

Relevance 

The BNC objectives are aligned with the BEQUAL outcome for increased participation: more boys 

and girls, especially those experiencing disadvantage, participate in basic education. The BNC was 

designed to complement BEQUAL’s improvements in teaching quality which focused on the change 

in teaching quality, teacher development and support systems. The BNC objectives and community 

level intervention has a clear link with BEQUAL’s design intention to improve the participation of 

disadvantaged boys and girls in primary education.   

 

Effectiveness 

Since 2016, both female and male students have decreased the period of time absent from school in 

the last school year. Students in all districts have shown to have decreased the period of 

absenteeism since the baseline. 
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Student experience of learning Lao language has improved with better instructions and techniques 

used by teachers. The proportion of students who understand their teacher’s instructions in Lao 

language ‘most of the time’ increased from 21% (2016) to 40% (2018). More students can respond 

to their teacher in Lao language. For instance, 57% of students in the 2016 survey reported they 

could respond to the teacher’s question in Lao language, this increased to 69% of students in 2018. 

Schools are providing opportunities for reading. Most students are reading story books at school. 

More girls (87%, n= 371) reported reading than boys (84%, n= 357) at school. These results indicate 

that teachers, parents, VEDC members and volunteers have actively encourage equal opportunities 

for girls and boys to read. 

Students have increased their reading at home. Baseline data on proportion of children who have 

access to story books at home was 64% (2016) and this increased to 98% in 2018.  In addition, 

students reporting that they study at home 3-4 days a week have also increased from 26% (2016) to 

34% (2018). More students in Houn (35%), Nambak (26%) and Xamneua (26%) districts read at home 

five days a week than other districts. 

The majority of VEDCs used the small grant to support learning and reading (65%) at school through 

a range of materials for music, sports, craft, writing and reading for boys, girls, ethnic children who 

are experiencing poverty and support for children with a disability. 

Most of the target villages in the BNC have improved WASH facilities by installing handwashing 

stations, providing hygiene supplies and conducting school-based activities. Progress towards 

behaviour change in regular handwashing and teeth brushing at school is incremental. Many 

students in this evaluation recalled that they should use soap and water (92%) to wash their hands. 

Messages about regular hygiene practice are inconsistently received by students. 61% (n= 520) of 

students reported washing their hands and 44% (n=377) of students brushed their teeth the day 

before the evaluation team visited. Reasons include some schools (37/171 schools) have issues with 

water access, delays in the delivery of WASH equipment and materials and inconsistent practice and 

messaging of WASH at school and in the community. 

 

Efficiency 

The BNC expenditure is expected to be underspent by approximately 1%. A basic cost efficiency 

analysis of expenditure to date and benefits distributed to beneficiaries for the period from April 

2016 to September 2018 show that $283AUD was spent per community beneficiary. A total of 

20,757 beneficiaries were reached, (15,120 children, 178 teachers, 612 volunteers, 1,521 VEDC and 

3,326 parents/ carers). Of this group, 49% are female beneficiaries and 91 are children with a 

disability.  

The BNC expenditure also contributed to the employment of 54 national staff which represents 82% 

of the BNC personnel. The level of personnel allocated to implement activities are aligned with the 

intended effort to achieve behaviour change in disadvantaged communities. 

 

Impact 

The BNC focus on early grade learning has provided teachers with practical tools and skills to teach 

pre-literacy in Lao language.  Of the 85 teachers in this evaluation, the 36 (42%) who received 

training on L2NL reported that they found the content and techniques useful to their teaching. 
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Teachers would like more support with teaching Lao language, particularly in Nambak, Houn and 

Houamueng districts. Of 36 teachers have been trained in L2NL, 25% would like the learning 

materials to be restocked more regularly in the second year; 33% reported they would like a 

refresher training, or for training to be expanded to other teachers in the school; and 25% would like 

more coaching after the training from DESB and BNC staff. 

The BNC reading activity has generated children’s demand for reading and books. In this evaluation, 

92% of students would join more readings activities in the future and 96% of students would 

continue to read if there were more books were available in their community. 

Village volunteers effectively raised awareness about reading among community members and 

increased children’s participation in reading outside of school. Local ownership of solutions and 

results in this case relies on motivated VEDCs and volunteers. To ensure impact beyond the BNC, a 

strategy for community ownership of reading promotion should be incorporated into the 

programming for capacity building of volunteers, VEDCs, teachers and parents. 

Delays with implementing handwashing stations and distributing hygiene materials have occurred 

due to water access issues in the village or school; procurement and logistics issues. Of the 134 

(78%) out of 171 schools have a functioning hand washing station. A lack of systematic monitoring of 

this component has affected the impact on changing hygiene behaviour at school. 

The BNC has raised awareness among teachers, parents, VEDCs, children and DESBs about children 

with a disability and their right to access education and learning. This was achieved by 

mainstreaming the messages about disability inclusion in training content for reading promotion in 

class and community, WASH and VEDC small grants. Children with more complex issues who require 

specialist treatment and care in the community, need more intensive and planned support at school 

and in the home. Greater consultation with and input from children with a disability and their 

parents is needed to ensure support is relevant and sustained after the program.  

Gender mainstreaming in the BNC has emphasised equal participation of females and males as the 

initial step towards equality. The BNC ensured its activity processes are gender sensitive and 

consistent messaging about equal participation appears to have been adopted by DESB, VEDC, 

teachers and parents. Monitoring data show that equal access was effective. A lack of defined 

purpose for gender equality and disability inclusion for participation at the community and school 

levels has resulted in a singular focus on outputs participation and limited articulation of expected 

change at the individual and community levels. 

 

Sustainability  

The BNC community-based literacy and reading promotion activities has demonstrated improved 

children’s participation in reading and demand for materials. In a context where reading is low 

among teachers, parents and children, the literacy and reading promotion activities in the 

community provide a mechanism by which classroom learning can be extended outside of school 

hours. The success of this has contributed to Houn DESB and Khammouane PESS adopting the L2NL 

material to be used by teachers in these locations after the BNC. Scale up in terms of geographical 

expansion to enhance Lao language teaching is occurring at selected DESB and PESS. Close 

collaboration with these line agencies has enabled local ownership of addressing Lao language 

teaching.   

The WASH activity has political support and aligns with PESS and DESB targets. Geographical 

expansion to other areas is possible, however the WASH component needs to be strengthened to 
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have impact. Such as, the WASH infrastructure designed to suit local use by beneficiaries; a strategy 

to address water access and supply issues; and a planned intervention for behaviour change. 

The VEDC is a mechanism for local participation. The VEDC is a conduit between school and 

community and has traditionally functioned to manage, administer and monitor school development 

and planning.  Functioning VEDCs in the BNC have demonstrated there is scope in their role to 

influence reading promotion, learning and hygiene practice in the community. The VEDC small grant, 

has on the whole, demonstrated that VEDCs can be incentivised to support learning; gender equality 

and disability inclusion. Greater focus on community planning during implementation for continuing 

activities and results beyond the BNC would strengthen the investment in the VEDC mechanism. 

The BNC Partnership Agreement enhanced results and supported efficient implementation through 

shared resources. The efficient access to technical in-house expertise by BNC partners was possible 

because the relationships between Consortium member organisations.  Cross learning and sharing of 

resources within the BNC occurred efficiently. A Partnership Agreement, or similar mechanism, is 

important for the effective collaboration between multiple organisations of different sizes, capacity 

and specialisation. 

 

L e a r n i n g s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  

Participation 

Learning: BNC community-based literacy and reading promotion component has generated 

positive participation and has demonstrated improved children’s participation in reading 

and demand for learning. These activities are effective in supporting classroom learning 

outside of school hours. The BNC has shown that through repeated exposure to relevant 

reading materials and activities, demand or appetite for reading can be stimulated among 

children and the community.  

Recommendation: The positive response from beneficiaries was an opportunity for 

sustainability. The BNC should support target villages to develop a plan for reading 

promotion in the community after the program. 

Learning: The community-based approach to improve learning and reading requires 

intensive engagement of key community stakeholders- parents, children, VEDC, DESB and 

teachers and principals.  

Recommendation: Participation by these stakeholders needs to be staged. For example, the 

program plan should articulate or explain how stakeholders will be engaged in stages of 

sensitisation, knowledge, skills development and practice.  

 

Community based reading promotion 

Learning: Recruiting and retaining village volunteers to conduct reading promotion has 

proved to be a challenge for community - based reading promotion. The risk of 

ineffectiveness due to high turn-over of volunteers and low literacy among volunteers needs 

to be addressed as part of the activity plan.  

Recommendation: Program planning for the phase out of support and stipends should be 

included in the program close out plan. For example, at least six months prior to close out, 
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program staff should facilitate planning among the VEDC, schools and volunteers to identify 

actions the community can take to sustain activities that are important to them. A 

participatory approach to planning for sustainability, applying similar processes to that used 

in the VEDC small grants proposal development, would ensure impact beyond the program. 

Learning: Reading behaviour of students, particularly those in early grades, reveal that 

reading outside of the classroom often takes place with older siblings. This makes sense in a 

context where children have responsibilities for caring and domestic work. 

Recommendation: Future reading promotion activities should consider including older 

siblings in group reading, buddy reading activities and workshops to develop and tap into 

this community resource.  

 

VEDC Mechanism 

Learning: VEDCs traditionally function to monitor education and promote compliance with 

regulation through school planning and management. The BNC has demonstrated the 

potential for VEDCs to orient their function to support learning and reading and promote 

gender equality and disability inclusion. 

Recommendation: A facilitated approach is needed to capacitate VEDCs if they are to be a 

strong local mechanism. For instance, follow up post training and coaching by DESBs and 

program staff in the first year of implementation would support VEDC members to become 

orientated in their responsibilities. A phased approach to capacity building could include, 

incentives in the subsequent year(s) for VEDCs to achieve agreed results and demonstrate 

behaviours, such as developing a proposal for action or a plan for sustaining results. Program 

staff would also need to be equipped to assess VEDC functions and provide appropriate 

coaching responses. This approach of encouragement and rewarding initiative will take time 

to develop among VEDCs as an entity, since they currently serve to comply and monitor. 

 

WASH 

Learning: Health and nutrition of children affects their ability to participate in school and 

learning. The BNC partly addressed this through school hygiene activities, however more 

opportunities to strengthen children’s health and hygiene is needed. For example, The 

World Food Programme (WFP) was present in Houn and Nga districts, Oudomxay province, 

however the school meals program supported by WFP and the BNC school hygiene activity 

appears to have been implemented in silos. 

Recommendation: Future programming should seek collaboration with health/ nutrition 

projects and approach behaviour change through a phased approach where changes are 

identified in the short, medium and long term. In the planning stage, a stocktake of all 

projects in the target area should be conducted to identify areas of synergy. Where possible, 

partner organisations in the same target area should be involved in discussions about 

strategies for co-ordinating activities to enhance opportunities for behaviour change. For 

instance, school meal workshops could incorporate cooking demonstrations and messages 

about handwashing before cooking and eating and after meals. 
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Learning: Regular handwashing and teeth brushing practices are yet to be adopted. Some 

teachers identified issues with co-ordinating these activities with a large number of students 

and managing time for teaching and hygiene activities. 

Recommendation: In the short and medium term, follow up support in the form of coaching 

(face to face or telephone) and fortnightly refresher sessions for teachers should be 

provided for those who struggle to conduct regular handwashing and teeth brushing with 

students. The coaching and refresher sessions should provide strategies for teachers to use 

to integrate hygiene in lessons, at play time, support to develop a roster for using the wash 

facility by all students in the school and ways to look after the wash facility and keep 

equipment (tooth brushes and drinking bottles) clean.  

Learning: Water access and supply is important for adopting good hygiene practice. The lack 

of accessible water supply coupled with procurement delays has limited the effectiveness of 

the WASH component in at least 22% (37) of schools.  

Recommendation: Close collaboration with VEDC, DESB and PESS to address water access 

should be a priority before WASH facilities are installed. For example, a thorough 

assessment of water sources and quality in the village and school should be conducted and 

establishing a WASH plan for the use, monitoring and maintenance of the facilities and 

hygiene activities would strengthen this component.   

 

Monitoring and Evaluation 

Learning: The indicators (gross enrolment, net enrolment and drop-out rates) for BNC 

outcome could be better aligned. The outcome, objectives and indicators were developed in 

late 2016 and reviewed in 2017. The indicator- gross enrolment rate as a proxy for change in 

the proportion of children entering primary school is superfluous as the net enrolment rate 

is adequate.  

Recommendation: The addition of the cohort survival or completion rate is a better 

indicator to show access to grade 1 and continued participation in primary education to 

grade 5.  

Learning: If cost efficiency is of interest to donors and programmers, budget data for a cost 

efficiency analysis should be built into the M&E plan and systematically collected by 

program staff.  

Recommendation: Financial data for reporting by activities, gender and disability status 

should be identified during the program planning and as part of the M&E framework. 

Procedures for monitoring and data collection should use simple and clear tools and 

instructions for program staff and DESB officers to use. Appropriate training and follow up of 

staff in district teams should be provided to ensure consistent and accurate data collection. 
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Equality and Inclusion 

Learning: The BNC demonstrated that a dedicated budget for disability and flexibility in the 

program budget to facilitate girls and women’s participation has resulted in good 

participation from these groups. The BNC also focused on developing the capacity of 

program staff, procuring technical specialists in disability and disability tools to use with 

teachers. 

Recommendation: A commitment to addressing gender and disability should also be 

reflected in the program resourcing. To strengthen gender equality and disability inclusion, 

the program should consider additional investment in a contextual analysis of gender and 

disability in target areas, a baseline to ensure change is measurable and technical input for 

gender. As disability inclusion and gender equality are important commitments, this needs 

to be reflected in the program budget and financial reporting. Program staff should be 

supported to collect and report on disability and gender expenditure data. These inputs will 

take time to implement and to produce results, which is not always compatible with 

program efficiency, however this will enhance program impact. 

Disability 

Learning: Understanding about the prevalence and nature of disability among teachers and 

the community is still emerging. BNC partners have systematically collected disability data 

from the reading promotion activities and VEDC grants proposals and implementation. Data 

on the results of support provided for health check-ups, Inclusive Education Plans (IEP) and 

assistive devices are limited.   

Recommendation: Accurate data on the prevalence of children with a disability (CWD) and 

the quality of their participation is needed to enhance activities for this group. To ensure 

accurate and detailed data on CWD, a number of stakeholders need to be involved in the 

data collection process. 1) program staff should be adequately trained on disability inclusion 

and data collection procedures; 2) community members who will collect monitoring data on 

behalf of the program should be adequately trained and supported throughout the program 

to increase their understanding of disability and data collection; and 3) implementing 

partners have a shared understanding of objectives for disability inclusion, the term 

disability, ways to identify disability, and methods for systematic data collection. 

Learning: Disability inclusion activities in the BNC have addressed awareness among 

stakeholders, individual needs of CWD and forged a network of support for CWD by bringing 

INGO and government service providers together. Disability inclusion in Laos is an emergent 

area and the BNC has demonstrated what can be achieved in approximately two years with 

dedicated resources. 

Recommendation: Disability inclusion interventions need a medium to long term view of 

change at different levels- individual, family, school and community. Interventions should 

include a range of participatory approaches and stakeholders to address the understanding 

of disability, cultural bias about disability, provide non-technical knowledge and techniques 

that are accessible by teachers.  

Learning: Human resource and expertise in the disability field is limited in Laos. Existing 

health support is fragmented and expertise in the development sector is low. 

Recommendation: Systems solutions for referrals, service linkages, institutional capacity 

building of education and health agencies and DPOs, partnership between INGOs are 
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needed to maximise in country expertise. Using the BNC experience, documentation of the 

disability service landscape could be mapped to support the implementation of the BEQUAL 

strategy for Gender, Disability and Social Inclusion. 

Learning: Children with complicated disability issues and disadvantage have received 

targeted support from the BNC. Feedback from children and parents in this situation 

revealed that a more sensitive approach is needed to ensure the experience of support is 

meaningful for beneficiaries rather than transactional. 

Recommendation: A consultative and participatory approach should be used when working 

with CWD and their family. Support for CWD should include support at home and at school. 

For example, children and parents should be consulted at all stages of treatment and 

activities to ensure the intervention is relevant and enhances the quality of participation. 

Feedback mechanisms should be included in activities to allow beneficiaries to have input 

into activities and their support. For instance, consultations could document suggestions 

from CWD and their carers; follow up with CWD could review agreed actions by the family, 

the school and program staff and group activities could include a feedback activity. 

Gender 

Learning: Issues associated with inequality and discrimination are not easily addressed in 

the short and medium term. Complex factors such as poverty, remoteness, social norms are 

beyond the scope of the BNC. Instead, inputs such as grants, training and materials have 

been used as rewards for communities to promote gender equality, specifically equal 

participation and access. Other equality objectives such as improved girls and women’s 

participation in the decision-making process, agency and leadership will require medium to 

long term planning.  

Recommendation: Methods to increase access and quality of participation in the short and 

medium term can include gender quotas for committees and training workshops, and 

improved efforts to conduct in-village activities that are participatory and appropriate for 

low-literate environments rather than formal workshops.  

Learning: Gender mainstreaming in BNC activities have emphasised individual and group 

(parents, VEDC, students, teachers) support to increase access and participation. Increased 

access and participation have been largely effective in terms of raising gender equality 

awareness, participation in activities and activity monitoring that supports gender 

mainstreaming.  

Recommendation: Gender, along with disability, is a commitment in the BNC objectives, the 

program would be strengthened by articulating its approach in the program plan and M&E 

framework for achieving gender equality (and disability inclusion) in the short, medium and 

long term. Additionally, clarifying the scope of the program’s gender equality (and disability 

inclusion) for the life of the program. For instance, the program plan and M&E framework 

should recognise how the activities will or will not affect gender and disability at the 

individual, community and institutional levels.  
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Sustainability 

Lesson: Sustainability and scale up thinking has been ad hoc. If the BNC components were 

intended to be sustainable and scaled up, how this was going to occur is not articulated in 

the program plan or M&E framework. The L2NL component has organically resulted in 

various forms of scale up. See examples in section 3.5.1. A weakness in the WASH activity in 

improving good hygiene practice is the emphasis on installing hardware with limited 

planning for embedding good practice during implementation and beyond the BNC. The 

VEDC participation has demonstrated there is potential for the committee to play a central 

role in supporting learning and reading in the community. A limitation is the lack of 

community planning for continuing results after the BNC. 

Recommendation: Planning for sustainability should occur at the program planning stage 

and reviewed annually with the activity plan. This planning process should include inputs 

from key stakeholders (donors, implementing agency, government partners and community) 

about their understanding of sustainability and how best to achieve this. For example, DFAT 

may understand sustainability in terms of government ownership of the activity and 

resources, while the PESS may view sustainability as an activity that has leadership support 

but no resources to implement. It is important to gauge the range of views to understand 

and manage stakeholder expectations of what should be left behind after a program. In 

addition, the process is an opportunity to engage and influence stakeholders who may be 

important implementing partners. 
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