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1.  ບົດສະຫ'ບໂຄງການ 
ກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ (MOES) ພວມເຮັດວຽກກັບທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອກະກຽມໂຄງການ �ກອງທຶນຮ່ວມມື 
ສາກົນ ເພ່ືອການສຶກສາໄລຍະ III (Global Partnership for Education) (GPE) III: ໂຄງການ 
ການຮຽນຮູ' ແລະ ຄວາມເທ່ົາທຽມ(Learning Equity Acceleration)� (P173407) ຫືຼ ເອ້ີນໂດຍຫຍ້ໍວ່າ 
ໂຄງການ. ຈຸດປະ ສົງຕ້ົນຕໍຂອງໂຄງການ ແມ+ນປັບປຸງຜົນໄດ+ຮັບດ້ານການຮ່ໍາຮຽນໃນຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງໃຫ#ແກ&ຄູ ແລະ ຂະແໜງສຶກສາ ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມໂປ'ງໃສທ່ີສາມາດກວດສອບໄດ3ຢູ' 
ສປປ ລາວ. 

ໂຄງການທ່ີສະເໜີນ້ີ ແມ&ນໄດ)ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມ ມ ື
ສາ ກົນເພ່ືອການສຶກສາ(GPE) ລວມທັງການປະກອບສ່ວນຈາກອົງການ JICA ແລະ ການຮ່ວມມືຢ*າງໄກ-ສິດ 
ກັບຄູ&ຮ່ວມ ພັດທະນາຕ່າງໆ (DFAT, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ U�ICEF ແລະ ອ່ືນໆ) ເພ່ືອປະຕິບັດໃຫ/ມ ີ
ປະສິດທິຜົນສູງ ເພ່ືອປັບປຸງລະບົບ, ອົງປະກອບຂອງໂຄງການນ້ີມີ:  

• ອົງປະກອບ 1: ການກະກຽມ ແລະ ຊຸກຍູ-ຜູ-ຮຽນ; 
• ອົງປະກອບ 2: ການກະກຽມ ແລະ ຊຸກຍູ-ຄູ 
• ອົງປະກອບ 3: ການບໍລິຫານທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ເພ່ືອປັບປຸງການ-ການສອນ. 

ອົງປະກອບ 1 ແລະ 3 ແມ#ນເປັນວຽກທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງ ຂອງໂຄງການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ(ECEP) ທ່ີໄດ&ຮັບທຶນ 
ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ GPE II ອົງປະກອບ 2 ຈະໄດ%ໜັບສະໜູນເຂ້ົາໃນວຽກໃໝ# ຫືຼ ເປັນການຂະ 
ຫຍາຍວຽກງານຕ່າງໆ ທ່ີອີງໃສ2ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ9 ຈາກໂຄງການເຫ່ົຼານ້ີ. ອົງປະກອບ 2 ແລະ 3 
ນໍາໃຊ&ວິທີການ ສະໜອງທຶນແບບເກົ່າທ່ີອີງໃສ,ລາຍຈ່າຍໂຕຈິງ ແລະ 
ວິທີການສະໜອງທຶນແບບອີງໃສ"ຜົນໄດ#ຮັບເປັນຕ້ົນຕໍ(RBF) 
ໂດຍນໍາໃຊ)ການເຮັດສັນຍາແບບເປີດກວ້າງ(Public-Based Contract (PBCs).ໃນຂະນະທ່ີອົງປະກອບ 1 
ນໍາໃຊ& ພຽງແຕ&ວິທີການສະໜອງທຶນແບບເກົ່າທ່ີອີງໃສ&ລາຍຈ່າຍໂຕຈິງ. ໂຄງການນ້ີ ຍັງໄດ-ມີການອອກແບບ 
ເພ່ືອຮັບມືກັບໂຄ ວິດ 19 ເຂ້ົາໃນແຕ-ລະອົງປະກອບ. 

ໄດ#ມີການສະໜອງ ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາເມືອງເປ້ົາໝາຍຢູ2ໃນວັກ 31.  
ນອກນ້ັນ ຍັງຄາດວ່າ ຈະມີການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງເຫັຼກນ້ອຍ ທ່ີດໍາເນີນໂດຍຊຸມຊົນເອງ 
ໂດຍນໍາໃຊ)ການເຮັດສັນຍາກັບ ຊຸມຊົນ(community-based contract 
(CBC))ຊ່ຶງໄດ$ຖືກນໍາໃຊ$ໃນໂຄງການປັດຈຸບັນຄື ໂຄງການ ການສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ.  

ເພ່ືືອປະຕິບັດຕາມຂອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ຂອງທະນາຄານໂລກ, ໄດ#ມີການປະເມີນ 10 
ມາດຕະ ຖານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESSs), ຫົກມາດຖານນ້ີ ຊ່ຶງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ(ESS1, 
ESS2, ESS3, ESS4, ESS7, ແລະESS10) ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ESMF ໄດ#ຖືກອອກແບບເພ່ືອ 
ຊອກຫາຄວາມ ສ່ຽງຕ່າງໆທ່ີພົວພັນກັບ ESS5, ESS6 ແລະ ESS8. ແຜນພັນທະທາງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ (An Environment and Social Management Commitment Plan (ESCP), 
ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ(SEP), ແລະຂອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESMF) 
(ເອກະສານສະບັບນ້ີ) ໄດ#ຖືກ ກະກຽມຂ້ຶນ ເພ່ືອສ່ົງໃຫ3ທະນາຄານໂລກ (WB). ເນ່ືອງຈາກຈຸດປະສົງຂອງ ESF 
ບ່ໍພຽງແຕ)ໃຫ#ໄດ"ຜົນໄດ"ຮັບສູງ ສຸດດ້ານການພັດທະນາແບບດ້ັງເດີມ �ແບບບ່ໍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ � ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ# 

																																																													
1 Detailed descriptions of Components 1, 2 and 3 are available in the Project Appraisal Document. 
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ESMF ຍັງໄດ&ຊອກຄ້ົນກາລະ ໂອກາດຕ່າງໆ ສໍາລັບການເພ້ີມຜົນກະທົບທາງບວກດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຂອງໂຄງການໃຫ#ສູງຂ້ຶນ. 

ເນ້ືອໃນທີ 1.  1   ບັນດາຫັຼກການຕ້ົນຕໍ ຂອງຂອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 

ESF ຂອງທະນາຄານໂລກ, ຊ່ຶງໄດ'ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢ2າງເປັນທາງການ ແລະເລ້ີມປະຕິບັດໃນເດືອນ ຕຸລາ 2018, 
ແມ#ນໄດ'ຖືກນໍາໃຊ#ກັບໂຄງການທ່ີສະເໜີນ້ີ. ຈຸດປະສົງ ຂອງ ESF ແມ#ນບ່ໍພຽງແຕ)ໃຫ#ໄດ#ຜົນໄດ#ຮັບສູງສຸດດ້ານການ 
ພັດທະນາແບບດ້ັງເດີມ �ແບບບ່ໍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ �. ESSs ຂອງທະນາຄານໂລກໄດ#ກໍານົດ ຂ້ໍຮຽກຮ້ອງຕ່າງໆ 
ສໍາລັບລູກຄ້າ ທ່ີພົວພັນກັບການກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ທ່ີພົວພັນກັບໂຄງການຕ່າງໆທ່ີໄດ&ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຜ່ານການສະໜອງທຶນທ່ີລົງທຶນໃຫ&ແກ;ໂຄງການ.  ESSs 
ແມ#ນຖືກອອກແບບ ເພ່ືອຊ່ວຍບັນດາລູກຄ້າ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນການປະຕິບັດຂ້ໍຮຽກຮ້ອງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ 
ການກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ESSs ຍັງຖືກ 
ອອກແບບເພ່ືອຊ່ວຍລູກຄ້າ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນເປ້ົາໝາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ ທ່ີຈະຫ7ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ເພ້ີມຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີ ໃນວິທີທາງທ່ີຍືນຍົງ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ຂອງປະຊາ 
ຊົນຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະໃນ (i) ການບັນລຸການປະຕິບັດທ່ີດີສາກົນ ທ່ີພົວພັນກັບຄວາມຍືນຍົນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ; (ii) ປະຕິບັດພັນທະແຫ-ງຊາດ ແລະ ສາກົນ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຕົນ; ຍົກສູງ 
ການບ່ໍຈໍາແນກ, ຄວາມໂປ'ງໃສ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄວາມໂປງໃສທ່ີສາມາດກວດສອບໄດ6 ແລະການປົກຄອງ; 
ແລະ ເພ້ີມຜົນໄດ$ຮັບທ່ີຍືນຍົງດ້ານການພັດທະນາ 
ຂອງໂຄງການຕ່າງໆໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນບອ່ນທ່ີສາມາດປະຕິບັດໄດ#, ESSs 
10  ດ່ັງລຸ#ມນ້ີ ແມ#ນຈະຖືກນໍາໃຊ) ຕະຫຼອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ: 

• ESS1: ການປະເມີນ ແລະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບທາງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 
• ESS2: ເງື່ອນໄຂດ້ານການອອກແຮງງານ ແລະການເຮັດວຽກ 
• ESS3: ການຄຸ&ມຄອງປະສິດທິຜົນ ຂອງການນໍາໃຊ2ຊັບພະຍາກອນ ແລະການປ2ອງກັນມົນລະພິດ  
• ESS4: ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ ຂອງຊຸມຊົນ 
• ESS5: ການວຽນຄືນທ່ີດິນ, ການຈໍາກັດການນໍາໃຊ&ດິນ ແລະການຍົກຍ້າຍແບບສະໝັກໃຈ 
• ESS6: ການອະນຸລັກຊີວະນາພັນ ແລະການຄຸ/ມຄອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນທໍາມະຊາດ 
• ESS7: ຊຸມຊົນທ່ີບ່ໍໄດ-ຮັບການບໍລິການພຽງພໍ ແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ 

ທ່ີເປັນປະຊາຊົນພ້ືນເມືອງ/ຄົນຢູ1ທະເລຊາຍຊັບຊາຮາຣາ 
• ESS8: ມໍລະດົກດ້ານວັດທະນະທໍາ 
• ESS9: ສ່ືກາງດ້ານການເງິນ 
• ESS10: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນຂ່າວສານ. 

ໂຄງການແມ)ນມີຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ: 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 148 ເມືອງ 
ໃນທ່ົວປະເທດ, ພ້ອມນ້ັນ ກໍ່ມີຈຸດສຸມໃສ1ເມືອງທ່ີມີອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນທ່ີຕ່ໍາ. 
ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການແມ0ນ ຈະສຸມ ໃສ#ບັນດາໂຮງຮຽນ ທ່ີໄດ.ຖືກກໍານົດແລ.ວໃນ 40 ເມືອງທຸກທ່ີສຸດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ. ສະນ້ັນ, ທ່ີຕ້ັງໂຄງການ ແມ#ນລວມເອົາບ້ານຊົນນະບົດທ່ີມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜ່ົາ 
ແລະກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະການດໍາລົງ ຊີວິດ. 
ໂຄງການຈະບ່ໍມີການປ/ຽນແປງຫັຼກສູດການຮຽນໃນປັດຈຸບັນ,ຊ່ຶງຫາກໍ່ໄດ+ຮັບການປັບປຸງໂດຍກະຊວງສຶກສາ ແລະ 
ກ ິ ລາ.  ແຕ#ໂຄງການຈະມີການກະກຽມຊຸດຝືກອົບຮົມ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆເຊ່ັນ: ບົດສອນ ແລະ ປ້ຶມຮຽນ, 
ພ້ອມ ທັງດັດປັບການຝືກອົບຮົມຄູຕາມສະພາບໃນແຕ-ລະເຂດ ແລະ 
ອີງຕາມເຄ່ືອງມືການວັດແທກຜົນການສອນທ່ີສຸມ ໃສ# ການຮຽກ ຮູ#ແຕ&ໄວເດັກ. ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍອັນໜ່ຶງ 



4	
	

ຂອງໂຄງການ ແມ+ນແກ,ໄຂບັນຫາການປ+ຽນແປງໃຫ+ຍ ໃນລະ ບົບສຶກສາຂອງລາວ 
ດ້ານການກໍານົດອຸປະສັກຕ່ໍການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ການຮັກສາທັງນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ໃຫ%ສືບຕ່ໍ ຮຽນ ແລະ ສອນ 
ໃນບັນດາ ຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆໃນເມືອງບູລິມະສິດ. ສ່ິງນ້ີ, ຈະລວມມີການບູລະນະໂຮງຮຽນທ່ີມີຢູ2ແລ4ວ 
ໃນເມືອງທ່ີຖືກຄັດເລືອກ ໂດຍ ຜ່ານທຶນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ.  

1.  ການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ 

2.1  ການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ 
ໄດ#ມີການກະກຽມການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ ສໍາລັບໂຄງການGPEIIIຊ່ຶງໄດ'ເບ່ິງສະພາບດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆ, ລວມທັງ 
ການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍລວມ ແລະບັນຫາການປົກປ6ອງທາງສັງຄົມ ທ່ີວພົວພັນກັບການໃຊ6ຄວາມຮູນແຮງທາງ 
ເພດ (GBV), ການປົກປ&ອງເດັກ, ການຂູດຮີດ ແລະຮຸກຮານ ທາງເພດ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ. ເຖິງ 
ໂຄງການ ແມ)ນຄາດວ່າຈະພາໃຫ2ເກີດຜົນກະທົບດ້ານບວກ ແລະການປັບປຸງການສອນແຕ#ໄວເດັກ, ການຮຽນ ແລະ 
ການຄຸ&ມຄອງ ຜົນໄດ&ຮັບ,ແຕ,ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມບາງອັນທ່ີພົວພັນກັບບັນຫາການຮຽນແຕ1ໄວເດັກໃນປັດຈຸບັນ 
ແລະ ຜົນກະທົບ ທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ການຫ%ດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງຕ້ົນຕໍຕ່າງໆທ່ີພົວພັນກັບສັນຍາການເຮັດວຽກຕ່າງໆ. ນອກນ້ັນ ຍັງມີໂອກາດໃນການເພ້ີມ 
ຄວາມຮູ'ກ່ຽວກັບຜົນ ກະທົບດ້ານບວກຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ ແລະການປ;ອງກັນການ 
ໃຊ#ຄວາມຮູນແຮງຕ່ໍແມ0ຍິງ ແລະເດັກ(VAWC) ໂດຍການເຊ່ືອມສານບັນຫາເຫ່ົຼານ້ີເຂ້ົາໃນການ ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊ 
ການ ແລະ ການຝືຶກອົບຮົມ ໃນບ່ອນທ່ີເປັນໄປໄດ*, ມີການສະໜອງບົດລາຍງານດ້ານການປະເມີນສັງຄົມ ແບບຄົບ 
ຊຸດແຍກຕ່າງຫາກ. 

2.2   ການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 

(a) ຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ES) ທ່ີກໍານົດໄດ+ ແມ.ນມີເລັກນ້ອຍ, ທຸກກິດຈະກໍາໂຄງການ ຈະຕ້ອງ 
ເປັນການຊ່ວຍເຫືຼອທາງວິຊາການ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເທ່ົານ້ັນ ໃນຂະນະທ່ີພາຍໄຕ@ 
ອົງປະກອບ 3 ຍັງຈະມີການສະໜັບສະໜູນເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ (SBGs) ຊ່ຶງອາດລວມມີ ການສະໜບັສະໜູນ 
ການລົງທຶນເລັກນ້ອຍໃສ0ວຽກປັບປຸງ ແລະ/ຫືຼ ບໍາລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນ. ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແມ/ນເປັນເງິນກີບ 
ຈໍານວນ 100,000 ກີບ ($12.5) ຕ່ໍນັກຮຽນ 1 ຄົນ ແລະຈະຖືກນໍາໃຊ4ສ່ວນໜຶ່ງ ສໍາລັບວຽກກໍ່ສ້າງ, ຕົກແຕ=ງ 
ແລະ ຊ້ອມແປງນ້ອຍ(ການຕິດຕ້ັງວິດຖ່າຍ, ແປງຝາເຮືອນ, ປ5ຽນຫັຼງຄາທ່ີຮ່ົວ, ປະຕູ, ປ%ອຍຢ)ຽມ ແລະ/ຫືຼໂຕະຕ້ັງ 
ໃນ ຫອ້ງຮຽນ) ໃນໂຮງຮຽນທ່ີປຸກແລ/ວ ແລະອາດແມ6ນວຽກທ່ີຊຸມຊົນເຮັດເອງ.  

ຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບທາງລົບ ທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຈາກວຽກກໍ່ສ້າງ, ຕົກແຕ.ງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ຄາດວ່າຈະເລັກ 
ນອ້ຍ ເຖິງປານກາງ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ) ໂດຍການກວດກາ ແລະ ການນໍາໃຊ'ມາດຕະການບັນເທົາທ່ີແທດ 
ເໝາະ. ບ່ໍຄາດວ່າຈະມີການວຽນຄືນທ່ີດິນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງດ້ານນອກຂອງໂຮງຮຽນ. 

ໂຄງການຈະບ່ໍກະທົບສ່ິງມີຊີວິດ ແລະ ຊີວະນາພັນໃດໆ ແລະ ບ່ໍມີການພົວພັນກັບການສ້າງພະລັງງານຂອງສ່ິງມີຊີ 
ວິດໃນທໍາມະຊາດ ຫືຼ ການເກັບກ່ຽວຂອງຊັບພະຍາກອນສ່ິງມີຊີວິດຕາມທໍາມະຊາດ. 
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ແຜນການຄຸ(ມຄອງ E&S ຂອງໂຄງການບ່ໍພຽງແຕ0ຖືກອອກແບບ ເພ່ືອບັນເທົາຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ແຕ#ຍັງສຸມ 
ໃສ#ການ ນໍາໃຊ&ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພ່ືອສ່ົງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ ຂອງເດັກດ້ານການອານຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດ ລ້ອມ, ຕ້ົນໄມ* ແລະ ສັດ. ນອກນ້ັນ ຍັງເປັນການປູກຈິດສໍານຶກ ຂອງບັນດາຜູ5ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຄູ ແລະ 
ພ່ໍແມ&ກ່ຽວ ກັບການປ'ຽນແປງດິນຟ.າອາກາດ, ຄວາມສ່ຽງທ່ີພົວພັນກັບນ້ໍາຖ້ວມ ແລະດິນທະລ່ົມ ແລະ ໂຮງຮຽນ 
ຈະສາມາດຈັດການຄວາມສ່ຽງເຫ່ົຼານ້ັນແນວໃດ. ມັນຍັງຈະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງເປ້ົາໝາຍຂອງໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ສະ 
ອາດ ແລະ ສວຍງາມ (GCB) ຊ່ຶງໂຄງການຈະເລ້ີມປະຕິບັດ ກະຊວງພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ 
(MO�RE)2. ເປ້ົາໝາຍອ່ືນໆ ລວມມີການພັດທະນາສ່ືການສອນ ສໍາລັບຫ້ອງຮຽນ ຂອງໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ 
ແລະປະຖົມໂດຍການຮ່ວມງານ ກັບສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າການສຶກສາ ແລະ ວິດທະຍາສາດແຫ+ງຊາດ, ສ່ົງເສີມກິດຈະ 
ກໍາໂຮງຮຽນ ທ່ີພົວພັນກັບເດັກໃນ ໂຮງຮຽນເຊ່ັນ ການປູກຕ້ົນໄມ/ ເພ່ືອປະດັບປະດາ ແລະການປ/ອງກັນດິນເຈ່ືອນ, 
ແລະກິດຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີຄ້າຍຄືກັນນ້ີ ທ່ີກະຕຸ8ນການຊອກຮູ8ຂອງເດັກ ກ່ຽວກັບສ່ິງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ພ້ອມ 
ກັນນ້ັນ ກໍ່ເປັນການສ້າງຜົນກະທົບທ່ີດີຕ່ໍ ໂຮງຮຽນ ແລະເດັກນ້ອຍ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ໂດຍຮັບຮູ(ຄວາມສ່ຽງທ່ີສູງ ດ້ານໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຢູ9 ສປປ ລາວ, ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜູນ 
ການປະຕິບັດຄວາມພ້ອມຕ່ໍເຫດການສຸກເສີນແລະແຜນຕອບໂຕ* (EPP) ສໍາລັບໂຮງຮຽນໂດຍການສ້າງຂີດຄວາມ 
ສາມາດຄູ  ແລະ ຜູ#ບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃນການປະຕິບັດລະບຽບໃນເຫດການສຸກເສີນທ່ີເປັນມາດຕະຖານ.  

ຕາຕະລາງ5.1 ກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ ແລະໃຫ=ມາດຕະການຫ?ດຜ່ອນ. ທຸກກິດຈະກໍາ 
ໂຄງການ ແລະ ທ່ີຕ້ັງຈະຖືກກໍານົດ, ຄັດເລືອກ ແລະ ອອກແບບໃນໄລຍະການປະຕິບັດໂຄງການ. ເພ່ືອເປັນການ 
ຕອບ ໂຕ#ກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ19, ທຸກກິດຈະກໍາໂຄງການຍັງຈະມີມາດຕະການ ທ່ີແທດເໝາະເພ່ືອປ.ອງກັນ 
ໂຄວິດ 19.  

ຕາຕະລາງ 5. 1 ການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບ ຂອງ ESS ແລະສະເໜີມາດຕະການເພ່ືອຫ3ດຜ່ອນ.  

ກິດຈະກໍາໂຄງການ ຄວາມສ່ຽງ/ຜົນກະທົບ ມາດຕະການຫ)ດຜ່ອນທີສະເໝ ີ ໝາຍເຫດ 
ການວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານໂຄງການ 
ແລະຜູ#ຊ່ວຍວຽກຈາກຊຸມຊົນ 

ປານກາງ ກະກຽມລະບຽບຄຸ$ມຄອງແຮງງານ 
ຕາມທີ່ລະບຸໃນວັກທ ີ6 

ປະຕິບັດຕາມ 
ESS2 

ທົດລອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ 
ໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ 
ສວຍງາມ (GCB) ຫຼື ແຜນກະ 
ກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ເຫດ 
ການສຸກເສີນ (EPP)  

ຕໍ່າ ວາງແຜນ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຮງຮຽນ GCB (ເບິງ່ວັກທ ີ10) 
ແລະ/ຫຼື ໂຮງຮຽນ EPP 
ອີງຕາມການຊີ້ນໍາ ຂອງ 
ລັດຖະບານລາວ ແລະ/ຫຼື 
ກະຊວງສຶກສາແລະກິລາ.  

ປະຕິບັດຕາມ 
ESS1. 

ວຽກປົວແປງເຫຼັກນ້ອຍ ຂອງໂຮງ 
ຮຽນ ທີ່ມີຢູ*ແລ-ວ,ລວມທັງ ທີ່ 
ຜູ#ຊ່ວຍວຽກໃນຊຸມຊົມສ້າງເອງ 
 

ຕໍ່າ ນໍາໃຊ&ESCOP 
(ເບິ່ງເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 2) 

ປະຕິບັດຕາມ 
ESS1, 2, 4, 
6, 7. 

ສ້າງໂຮງຮຽນໃໝ+ ໂດຍໃຊ%ການ 
ເຮັດສັນຍາກັບຊຸມຊົນ (CBC) 

ຕໍ່າ ເຖິງກາງ ນໍາໃຊ&ຂະບວນການ CBC ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ 
ສໍາລັບໂຄງການ ECE (ເບິ່ງເອກະ 
ສານຊ້ອນທ້າຍ 3) ແລະມີການ 
ນໍາໃຊ&ຫຼັກການ ແລະລະບຽບ ທີ່ລະ 
ບຸໃນພາກທ ີ6, 7, 8, ແລະ9. 

ປະຕິບັດຕາມ
ESS1, 2, 4, 
6, 7. 

																																																													
2 Guideline on implementation of green, clean, and beautiful school, MONRE, 2019 (in Laos) 
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TA, ການຝຶກອົບຮົມ, ສິນຄ້າ 
ແລະເອກະສານຕ່າງໆ 
ພາຍໄຕ&ອົງປະກອບ1, 2, ແລະ 3  

ຕໍ່າ ເຊື່ອມຄວາມຮູ,ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ 
ການເຮັດວຽກ ES ເຂົ້າໃນການອອກ 
ແບບໂຄງການລຸ+ມນີ້ ແລະຍັງໄດ4ມີການ 
ນໍາໃຊ&ຫຼັກການແລະ ລະບຽບທີ່ລະບ ຸ
ໃນວັກ 6, 7, 8, ແລະ 9  

ເບິ່ງວັກຕໍ່ໄປ 
ດ້ານ ລຸ#ມ 

	

(b) ມາດຕະການຫ)ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບ ທ່ີຖືກເອົາເຂ້ົາໃນການອອກແບບໂຄງການ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການມີການຫ6ດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕ່ໍ ຊຸມຊົນ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ, ເງິນບໍລິຫານໂຮງ 
ຮຽນ ຈະຕ້ອງໃຊ,ເພ່ືອຊ້ືອຸປະກອນ ແລະມີການອອກແບບ ທ່ີເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ. ຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດ 
ລ້ອມ ໃນລະ ຫວ່າງການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງຈະມີການບັນເທົາລົງໂດຍຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດESM. ການໃຊ&ຊັບ 
ພະຍາກອນຢ)າງປະ ຢັດ ແລະ ການປ%ອງກັນມົນລະພິດ ແລະມາດຕະການຄຸ%ມຄອງ ຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນ ແລະຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ການນໍາໃຊ'ນ້ໍາ ແລະ ໄຟຟ#າ ແລະ ການຄຸ&ມຄອງປາສຕິກ ແລະສ່ິງເສດເຫືຼອແຂງ ແມ5ນໄດ#ຮັບ 
ການພິຈາລະນາເປັນຢ-າງດີ ເຊ່ັນກັນໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ. 

ເພ່ືອສ້າງຄວາມພ້ອມກັບເຫດການສຸກເສີນ ສໍາລັບສູນຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະໂຮງຮຽນ, ໂຄງການຈະສະໜອງການຝຶກ 
ອົບ ຮົມເຫດການສຸກເສີນ ແກ.ຜູ1ເບ່ິງແຍງ, ຄູ, ອໍານວຍການ, ຄູນິເທດ, PESS ແລະພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ່ືອກະ ກຽມ ແລະດໍາເນີນການອົບພະຍົກຄົນໃນກໍລະນີສຸກເສີນດ້ານໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນນ້ໍາຖ້ວາມ, 
ພະຍຸ ແລະ ໄຟປ$າ. ນອກຈາກນ້ັນ, ໂຄງການ ຍັງຈະເສ່ືອມສານຄວາມຮູ) ກ່ຽວກັບການປ0ຽນແປງດິນຟ)າອາກາດ, 
ໄພພິບັດທໍາ ມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຄູ ເພ່ືອສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແກ#ຄວາມສາມາດ ເພ່ິງພາຕົນເອງຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນສະພາບທ່ີສ່ິງແວດລ້ອມເຊ່ືອມສະພາບ. 

ເພ່ືອຫ'ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ6ຽນແປງດິນຟ:າອາກາດ ແລະ ປັບປຸງການຄວບຄຸມນ້ໍາຖ້ວາມ ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ 
ດ້ານນ້ໍາ ຖ້ວມສູງຂ້ຶນ, ໂຄງການ ຈະລວມເອົາມາດຕະການອອກແບບທ່ີທົນຕ່ໍການປ5ຽນແປງດິນຟ:າອາກາດເຂ້ົາໃນ 
ການຮຽນຮູ' ECE ໂດຍການປັບປູງລະບົບລະບາຍນ້ໍາແກ#ອາຄານ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການໝູນວຽນໃຊ*ນ້ໍາຝົນ 
ໃນເຂດທ່ີຂາດນ້ໍາ, ແລະການປູກກົກໄມ5 ເພ່ືອປ5ອງກັນເຂດໂຮງຮຽນ ຈາກດິນເຈ່ືອນ ແລະຕາຝ່ັງເຈ່ືອນ ແລະອ່ືນໆ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງຈະມີ ການຝຶກອົບຮົມຜູ0ເບ່ິງແຍງ ແລະ ຄູ ກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ.ເຫດການສຸກເສີນ ແລະຄວາມຮູ. 
ກ່ຽວກັບການອານຸລັກ ແລະການປະຢັດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ.  

(c) ຄວາມເປັນໄປໄດ+ ທ່ີຈະມີການພົວພັນ ກັບວຽກກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ພາຍໄຕ+ໂຄງການ ຂອງ JICA  

ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນຮ່ວມ ໃນ GPE, ສປປ ລາວ ໄດ(ຮັບທຶນເພ້ີມ ຈາກທະນາຄານໂລກ (IDA) ແລະ ໂຄງການ 
ໜ່ຶງ ຂອງ JICA ທ່ີມີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນສາທິດ ທ່ີສະຖາບັນສ້າງຄູ 8 ແຫ)ງ ຢູ) ສປປ ລາວ.  

ໃນຂະນະທ່ີ ການຊ່ວຍເຫືຼອທຶນ ຂອງ JICA ແມ#ນຖືກນໍາໃຊ,ເພ່ືອເພ້ີມກອງທຶນຮ່ວມ ທ່ີໃຊ,ສໍາລັບການເຄ່ືນໄຫວ 
ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ໃນໄລຍະດຽວກັນກັບGPEIII, ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຂອງ 
JICA ບ່ໍກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງ ແລະຫຼາຍ ກັບກິດຈະກໍາ ຂອງ GPEIII ຫືຼ ບ່ໍຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມສືບເນ່ືອງຂອງ 
ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະຈະບ່ໍມີການກໍ່ສ້າງ, ຂະຫຍາຍ ຫືຼ ປະຕິບັດ ຖ້າບ່ໍມີໂຄງການຢູ@ແລAວ. ອົງການ JICA 
ໃຫ#ທຶນແກ)ການສ້າງສະຖານທ່ີຮຽນ. ສະນ້ັນ, ໂຮງຮຽນເຫ່ົຼານ້ັນ ບ່ໍຖືເປັນສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບໂຄງການ ເພ່ືອຈຸດ 
ປະສົງດ້ານການບໍລິຫານ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສ່ີິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ແຕ)ເປັນການລະມັດລະວັງເພ້ີມ, ການກວດ 
ກາວຽກງານກໍ່ສ້າງໃໝ- ພາຍໄຕ2ໂຄງການ GPEIII ຈະລວມເອົາການກໍານົດ ວ່າມີສ່ວນໃດທ່ີພົວພັນກັບໂຄງການກໍ່ 
ສ້າງໂຮງຮຽນ ຂອງ JICA ບ່ໍ.  
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2.3  ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  
ໂຄງການໄດ)ສ້າງ SEP ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ESS 10 ຂອງທະນາຄານໂລກ: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ. ໄດ#ມີການສ້າງແຜນເປັນເອກະສານແຍກຕ່າງຫາກ, ແຕ1ແຜນແມ%ນສ່ວນໜ່ຶງ 
ຂອງ ESMF. 

ຫັຼກການພ້ືນຖານ ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງໂຄງການGPEIII ແມ#ນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີຕ້ອງມີຄວາມຮູ,ຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຄົາລົບ ແລະເປີດເຜີຍ. ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຄວນໄດ&ຮັບ ການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດ ເພ່ືອສ້າງສະພາບຂອງການເປີດເຜີຍ ແລະ ເຄົາລົບ ໃນບັນດາຄົນ, 
ໃຫ#ໂອ ກາດແກ%ຄົນໄດ#ໃຊ#ຄວາມຮູ#ຄວາມສາມາດໃນການແກ&ໄຂບັນຫາ ແລະ ຊອກທາງອອກຂອງບັນຫາ. 
ເຖິງການມີແຜນ ແລະ ການ ກໍານົດກົດເກນ ແລະ ລະບຽບການ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ສໍໍາລັບໂຄງການ ແມ#ນຈໍາເປັນ ແລະເປັນປະໂຫຍດ ແຕ# ບ່ໍມີການຄ້ໍາປະກັນ ຜົນໄດ&ຮັບທ່ີສໍາເລັດຜົນ. ສະນ້ັນ, 
ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງບ່ໍເປັນໂຄງສ້າງທ່ີຕາຍໂຕ, 
ຕ້ອງມີຄວາມຢືດຢຸ.ນໃນລະດັບໜ່ຶງ ຍ້ອນພວກເຮົາບ່ໍຮູ8ວ່າ ອັນໃດຈະໄດ)ຮັບຜົນດີກ່ອນຈະມີການນໍາໃຊ-ໂຕຈິງ.  

2.4  ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊົນເຜົ່າ  
ເຖິງວ່າການເຂ້ົາເຖິງໂຄງການ ECE ໂດຍລວມ ແມ(ນໄດ$ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສປປ ລາວ 
ກໍ່ໄກ%ຈະບັນລຸການສຶກສາ ພ້ືນຖານເພ່ືອທຸກຄົນ, ຍັງສືບຕ່ໍມີຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ. ນັບແຕ& ປີ 2015 ໃນ 40 ເມືອງ 
ທ່ີທຸກທ່ີສຸດ ຂອງປະເທດ (ຊ່ຶງເປັນໄປໄດ+ສູງວ່າຈະແມ5ນທ່ີຕ້ັງໂຄງການນ້ີ) ການເຂ້ົາຮຽນ ສໍາລັບ ເດັກ ອາຍຸ 3-5 
ປີໄດ%ເພ້ີມຂ້ຶນ ຈາກ 56 ເປັນ 76 ເປີເຊັນ ແຕ) ຍັງມີອັດຕາທ່ີຕ່ໍາຫຼາຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ.ເມືອງເຫ່ົຼານ້ີ 
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ມີຊຸມຊົນທ່ີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜ່ົາ ທ່ີຢູ2ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫິຼກ 
ຊ່ຶງມີຄວາມສາມາດແຂ.ງຂັນຕ່ໍາ ດ້ານການບໍລິການ ສຶກສາ ແລະພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ.ເປັນໄປໄດ6ສູງ 
ທ່ີທຶນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະກິດຈະກໍາອ່ືນ ຈະສຸມໃສ0 ບັນດາເມືອງ ບຸລິມະສິດນ້ີ. 

ອຸປະສັກທ່ີມີມາດົນ ຕ່ໍການມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມມີ:  

i. ຄຸນນະພາບ ຂອງການສຶກສາ ສໍາລັບຊຸມຊົນ/ບ້ານ ຊົນເຜົ່າໃນຊົນນະບົດ, ທັງດ້ານຄູ ແລະນັກຮຽນ, ບວກກັບບັນຫາ 
ຕ່າງໆ ດ້ານພາສາ, ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມຫ່າງໄກຊອກຫຼິກ ແລະຄວາມທຸກຍາກ;  

ii. ໂຄງລ່າງ ດ້ານໂຮງຮຽນ, ສະພາບຫ້ອງຮຽນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການສະໜອງນໍ້າ, ລະບົບສ ຸ
ຂາ ພິບານ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ ສໍາລັບຄູ ແລະບອ່ນຫຼິ້ນ ສໍາລັບນັກຮຽນ. 

ມາດຕະການຫ)ດຜ່ອນອຸປະສັກດ້ານໂຄງລ່າງ ຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ ລວມມີ: 

• ການບັນຈູຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ/ຊົນເຜົ່າ: ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອມາ 
ເຮັດ 
ວຽກແບບບໍ່ເຕັມເວລາຕະຫຼອດການດໍາເນີນໂຄງການແລະເພື່ອເຮັດກວດກາດ້ານຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມສໍາລັບທີ່ຕັ້ງ
ໂຄງ ການໃໝ#ທຸກບ່ອນທີ່ຖືກສະເໜ.ີ 

•  ເຮັດການວິເຄາະວິໃຈ ແບບແຍກປະເພດເພີ້ມເຕີມໃນລະຫວາ່ງການປະຕິບັດໂຄງການ ກ່ຽວກັບອັດຕາການເຂົາ້ 
ຮຽນ, ການອອກໂຮງຮຽນ ແລະການເລື່ອນຊັ້ນ ເພື່ອເບິ່ງປັດໃຈດ້ານເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະຄວາມພິການ.  

• ສ້າງສື່ຂໍ້ຄວາມດ້ານຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ໃນຄູ%ມືເຮັດວຽກໃນທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ທີ່ລວມເອົາແນວຄວາມ 
ຄດິ ກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໄຫວທາງຊົນເຜົ່າ(ການຕອບສະໜອງທາງວັດທະນະທໍາ) ແລະ ການປຶກສາຫາລືແບບມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມ /ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ.  

• ຈັດບູລິມະສິດການສະໜອງທຶນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະການຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການ ໃນບໍ່ທີ່ໄດAມີການລະບຸວ່າ 
ມີຊ່ອງວ່າງທາງຊົນເຜົ່າ ແລະ ເພດ(ເຊັ່ນ: ພາສາ, ວັດທະນະທໍາ, ໂຄງສ້າງດ້ານສັງຄົມ, ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ທີ່ຊອກ 



8	
	

ຫຼິກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ) ເພື່ອໃຫ1ການເລືອກເຟັ້ນແບບໃຫ1ບູລິມະສິດ ແລະວາງແຜນງ#ບປະມານ ສໍາລັບຄູຊົນເຜົ່າ 
ແລະ ຄອບ ຄົວ/ນັກຮຽນທຸກຍາກທີ່ມີແນວໂນ)ມວ່າຈະຂາດການເຂົ້າເຖິງບໍລິການຂອງໂຄງການ ຍ້ອນຄວາມຫ່າງ 
ໄກ, ຄວາມທຸກ ຍາກ, ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາ. 

• ຮັບປະກັນ ວ່າ ໂຄງການ ແລະພະນັກງານໂຄງການ ແລະຜູ2ຮັບເໝົາຕ່ໍຊ່ວງ ເຄົາລົບດິນທ່ີເປັນດິນມູນມໍ 
ລະ ດົກ ແລະ ດິນສັກສິດ ແລະ ການນໍາໃຊ'ປ)າ ແລະການຮັກສາຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງການນໍາໃຊ' 
ດິນແບບປະເພນີ ໂດຍຊຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະ ຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆ.  

• ທຸກການເຜີຍແຜ+ຂ້ໍມູນຕ້ອງຈະແຈ7ງ ແລະ 
ເປັນພາສາທອ້ງຖ່ິນທ່ີເຂ້ົາໃຈງ່າຍເພ່ືອຊ່ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູ& ທ່ີ ບ່ໍໄດ&ໜັງສືເທ່ົາຜູ&ອ່ືນ. 

• ຈະມີການນໍາໃຊ+ຜູ+ແປພາສາທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອແກ(ໄຂບັນຫາອຸປະສັກ ດ້ານພາສາເພ່ືອຫິຼກລ້ຽງຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ  
ແລະ ເພ້ີມການໃຫ+ຄວາມຮ່ວມມື ແລະການປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກໍາ.  

• ນໍາສະເໜີປ້ືມເວ້ົາໄດ+/ກ່ອງເວ້ົາໄດ+ ສໍາລັບການສ່ືສານ ພ້ອມທັງ ລວມເອົາເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດ. ປ້ືມເວ້ົາໄດ) 
ແມ#ນ ສຽງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເພ່ືອຊຸກຍູ=ທັກສະການຮຽນຮູ=ແບບດ້ັງເດີມ ຂອງການອ່ານ 
ແລະຂຽນ, ພອ້ມທັງ ການຮຽນແບບດີຈີຕອນ ທ່ີມີສຽງ, ພາບ, ຮູບສະແດງ, ສ່ືສານຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ອ່ືນໆ... 

2.  ຂອບການຄຸ)ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 
ESMF ແລະເອກກະສານອ່ືນ ທ່ີໃຫ&ລາຍການບັນຊີໃນພາກນ້ີ ແມ3ນເພ່ືອປະຕິບັດຂ້ໍຮຽກຮ້ອງ ESF ສໍາລັບໂຄງ 
ການGPEIIIແລະໄດ&ຖືກສະແດງໃຫ&ແຜນວາດ ແຜນວາດ 2.1..ມີການປະເມີນທາງສັງຄົມ (SA) ໃນເດືອນ 
ກໍລະ ກົດ ແລະມີຖູນາ 2020 ແລະມີບົດລາຍງານ ທ່ີປົກຄຸມເອົາທັງໝົດໄລຍະໂຄງການ. 

3.1  ບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ. 
ບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສັງຄົມປະກອບດ້ວຍ (i) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ດ້ານສ່ິງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີພົວພັນກັບໂຄງການ;(ii) ມາດຕະການທ່ີສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜ່ົາ 
ແລະການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ສໍາລັບການອອກແບບໂຄງການ; ແລະ (iii) ມາດຕະການປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມ 
ສ່ຽງໃນຮູບແບບການຂູດຮີດ ແລະການທາລຸນທາງເພດ (SEA) ແລະການໃຊ)ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ(VAC). ຜົນ 
ຂອງການປະເມີນ ແລະຂ້ໍສະເໜີແນະ ແມ2ນຖືກລວມເຂ້ົາໃນESCP, ESMF, ແລະ SEP.  

3.2   ແຜນພັນທະນາທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESCP). 
ESCPມາດຕະການ ແລະການດໍາເນີນງານຕ້ົນຕໍທ່ີຕ້ອງມີ ສໍາລັບໂຄງການ ເພ່ືອຫ7ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ ໂດຍປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບESSs ຂອງທະນາຄານໂລກ. 
ESCP ລະບຸຂອບເວລາ ແລະພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການປະຕິບັດພັນທະ. ESCP ເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງຂ້ໍ 
ຕົກລົງທາງກົດໝາຍຂອງໂຄງການ, ສະນ້ັນ, ທຸກເອກະສານຈະຖືກນໍາໃຊ+ ແລະ ປະຕິບັດ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ 
ໂຄງການ. 

3.3 ຂອບການຄຸ)ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESMF) 
ESMF ລວມມີ (i) ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະຂ້ໍຕົກລົງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, (ii) ລະບຽບ/ກົດໝາຍ ຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ESS ທ່ີຖືກນໍາໃຊ,ກບໂຄງການ (ພາກ 4), (iii) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບ 
ESS,(iv) ການໃຊ&ການເຮັດສັນຍາກັບຊຸມຊົນ;(v) ກົດການປະຕິບັດດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESCOP) 
ສໍາລັບວຽກ ປັບປູງຊ້ອມແປງນ້ອຍ;(vi) ລະບຽບການຄຸ*ມຄອງແຮງງານ ແລະການອອກແຮງງານ GRM; (vii) 
ກົດການປະພືດ ດ້ານການປົກປ(ອງເດັກ ແລະຄວາມຮູນແຮງທາງເພດ; (vii) ໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະງາມ; 
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(viii) ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ; (ix) ແຜນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານສະຖາບັນ; ແລະ (x) ງ"ບປະ 
ມານການປະຕິບັດ ESMF. ESMF ກໍານົດ ບັນດາຫັຼກການ, ຂະບວນການ, ລະບຽບການ ແລະຄູ-ມື ທ່ີຈະຖືກ 
ນໍາໃຊ&ໃນຖານະສ່ວນໜ່ຶງຂອງກິດຈະກໍາການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນ ກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ (ES) ທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ ຈາກໂຄງການ ແລະ/ຫືຼ ກິດຈະກໍາ 
ຂອງໂຄງການ ຍ່ອຍ ແມ&ນຖືກກໍານົດ ແລະ ບັນ ເທົາຢ&າງແທດເໝາະ. ESMF ໄດ#ລວມເອົາການພັດທະນາຊົນເຜ່ົາ 
ແລະ ມາດ ຕະການຕ່າງໆ ເຂ້ົາໃນການອອກແບບ ໂຄງການ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແຜນວາດ 2.  1  ຂອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ  
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3.4 ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ (SEP). 
SEPໄດ#ຖືກກະກຽຂ້ຶນ ເພ່ືອກໍານົດວ່າ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທັງ ປະຊາຊົນ/ຊຸມຊົນ ທ່ີຖືກຜົນກະທົບ, 
ຜູ# ໄດ#ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຜູ#ປະຕິບັດໂຄງການ ຈະໄດ#ຮັບການແຈ#ງ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ແນວໃດ ແລະຈະມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາແນວໃດ.SEP ລວມມີ ການວິເຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະກົນໄກການແກ7ໄຂການ 
ຮອ້ງທຸກ (GRM)ທ່ີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນໍາໃຊ5 ໃນຖານະເປັນເວທີ ສໍາລັບການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາ, 
ຄວາມກັງວົນ, ຂ້ໍແນະນໍາ ແລະບູລິມະສິດ ຂອງຕົນ. 
ເອກະສານE&S ທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຈະໃຫ2ແນວທາງ ແກ5ກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ ບ່ໍພຽງແຕ5ໃນການກໍານົດ 
ແລະແກ%ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມເທ່ົານ້ັນ, ແຕ#ຍັງເປັນການຊອກວິທີທາງ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງ ແກ%ລະບົບການຄຸ.ມຄອງ ສູນຝຶກອົບຮົມຄູ, ສ່ົງເສີມ ການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກທ່ີມີອາຍຸນອ້ຍ ແລະການເອົາກຸ9ມ 
ດ້ອຍໂອກາດເຂ້ົານໍາ (ແມ#ຍິງ, ຊົນເຜ່ົາ) ໃນການຂຽນການສອນພ້ືນຖານທ່ີມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ, ສ່ົງເສີມກໍາລັງແຮງ 
ງານ ແລະ ລວມເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນກິດຈະກໍາໂຄງການ ຕະ 
ຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການ.  
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3. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະການປະຕິບັດໂຄງການ  

4.1 ການແບ&ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມ  
ESSs ທ່ີສາມາດນໍາໃຊ,ກັບ ໂຄງການGPEIII ລວມທັງ ບັນດາພັນທະໃນ ESCP, SEP, ແລະມາດຕະການ ຕ່າໆ 
ທ່ີກໍານົດໄວ,ໃນ ESMF ສະບັບນ້ີ ໂດຍສະເພາະການກວດກາ ESS, ESCOP, ລະບຽບຄຸ'ມຄອງແຮງ ງານ, 
ແຜນສ້າງຂິີດຄວາມສາມາດ ແລະ GRM ຈະຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງເກົ່າຂອງກະ 
ຊວງສຶກ ສາ ແລະກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງພະນັກງານໂຄງການ ແລະທ່ີປຶກສາ ທ່ີມີຢູ<ໃນພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງ. 
ໂດຍສອດຄອ່ງກັບພາລະບົດບາດລວມ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ລາວ ແລະຄ້າຍຄືກັບການຕົກລົງ 
ຕ່າງໆໃນໂຄງການ GPEII, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະໜ້າວຽກ ທ່ີພົວພັນກັບ ESSs ພາຍໄຕ&ໂຄງການ GPEIII 
ໂດຍລວມແລ(ວແບ*ງອອກເປັນ ສອງລະດັບ:  
ລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະຍຸດທະສາດ ຄືລະດັບຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍຮ່ວມມືກັບພະແນກສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ແຂວງ (PESS) ໃນຖານະເປັນເສນາທິການໃຫ.ກະຊວງ ໃນຂ້ັນແຂວງ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ົນຕໍ 
ລວມມີ: 

• ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດ ສໍາລັບຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ອີງຕາມມາດຕະຖານດ້ານ 
ບໍລິຫານ,ການເງິນ, ວິຊາວະກໍາ, ສັງຄົມ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ. 

• ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທ່ີສອດຄ່ອງກັບພັນທະໃນ ESCP ແລະ SEP. 
• ຮັບປະກັນການປະຕິບັດມາດຕະການໃນ ESMF. 
• ປັບປຸງ ແລະຮັກສາ ESCP, SEP, ແລະ ESMF. 
• ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການ.  
 
ລະດັບການປະຕິບັດງານ ແມ/ນລະດັບບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ໂດຍມີຄະນະພັດທະນາສຶກສາຂ້ັນບ້ານ (VEDC) 
ນໍາພາໂດຍນາຍບ້ານ ໃນຖານະເປັນຄູ2ຮ່ວມງານ ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນໂຄງການ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ົນຕໍ ລວມມີ: 
• ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ໃນຂ້ັນບ້ານ.  
• ປະຕິບັດຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາກັບຊຸມຊົນ ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະ ຫືຼ ຮັກສາ ໂຮງຮຽນ. 
• ຈັດຊ້ຶຈັດຈ້າງ ແລະການບັນຊີ ທຶນໂຄງການໄດ5ຮັບ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ  
• ຕິດຕາມ ແລະລາຍງານ ຕ່ໍ PESS. 

4.2 ການແບ&ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ 
ຄືກັບໂຄງການ GPE II ແລະ ECE ທ່ີພົວດໍາເນີນ, ກົມແຜນການກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ ຈະຮັບຜິດຊອບ 
ການປະ ສານງານ ແລະການຄຸ,ມຄອງໂຄງການ ໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ (ECU)/ກົມແຜນການ 
ແລະຈະຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານລວມຂອງໂຄງການ ແລະການປະຕິບັດໂດຍສອດຄອ່ງກັບESCP, SEP ແລະ 
ESMF.  

ກະຊວງສຶກສາແລະກິລາ ຈະແຕ.ງຕ້ັງພະນັກງານECU ໃນລະດັບຫົວໜ້າ ຫືຼ ຮອງ ECU ເປັນຜູ'ບໍລິຫານດ້ານສ່ິງ 
ແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ  (ESM) ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບການຄຸ2ມຄອງ ແລະຊ້ີນໍາວຽກປະຈໍາວັນ ທ່ີພັວພັນກັບຄວາມ 
ສ່ຽງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ທ່ີພົວພັນກັບໂຄງການ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງມີເຈ້ົາໜ້າທ່ີດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມອີກສອງຄົນ (ESO, ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ ຜູ0ຮັບຜິດຊອບດ້ານສັງຄົມ 1 ທ່ານ ແລະດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 1 ທ່ານ) 
ທ່ີຈະໄດ(ຮັບການແຕ1ງຕ້ັງ ເພ່ືອຊ່ວຍວຽກ ESM. 
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ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຈະເຮັດໂດຍກົມກ່ຽວຂ້ອງ (ທ່ີເອ້ີນວ່າໜ່ວຍງານປະຕິບັດໂຄງການ ຫືຼ IUs) 
ສໍາລັບ ແຕ)ລະອົງປະກອບ: 

ອົງປະກອບ 1: ກົມການສຶກສາກ່ອoໄວເດັກ (DECE), ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາການສຶກສາ (RIES), ກົມສ້າງ 
ຄູ (DTE)ແລະກົມການເງິນ;  

ອົງປະກອບ2: ກົມສ້າງຄູ (DTE), ສູນພັດທະນາຄູ (TDC), ສະຖານການສຶກສ້າຄູ (TTC) ແລະ ສະຖາບັນພັດ 
ທະນາບໍລິຫານການສຶກສາ (IFEAD), ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ (DOP); ແລະ 

ອົງປະກອບ 3: ກົມສາມັນສຶກສາ (DGE), ສູນຄຸ&ມຄອງລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານສຶກສາ (EMIS)/ ກົມແຜນການ, 
ກົມ ກວດກາ, ລະບົບການບໍລິຫານການສ້ອງຄູ(TMIS), ລະບົບຖານຂ້ໍມູນຂອງກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານນ 
(PMIS), ກົມນິຕິກໍາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ອ່ືນໆ.  

4.3 ພະນັກງານ ແລະທີ່ປຶກສາໂຄງການ  
ເພ່ືອຄຸ(ມຄອງ ແລະຕິດຕາມສ່ິງທ້າທາຍທາງສັງຄົມ ແລະຊົນເຜ່ົາຢ7າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂຄງການຈະວ່າຈ້າງາຊ່ຽວຊານ 
1 ທ່ານ ທ່ີຍັງເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຈະເຮັດວຽກເຄ່ິງເວລາ ຕະ 
ຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ/ຊົນເຜ່ົາ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູCກ່ຽວກັບທ້ອງຖ່ິນເປັນ 
ຢ"າງດີ,ໂດຍສະເພາະ ໃນດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນະທໍາຊົນເຜ່ົາຢູ; ສປປ ລາວ, ແລະມີຄວາມຮູ+ເທ່ົາທຽມ 
ກັນດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນດ້ານສັງຄົມ/ວັດທະນະທໍາ ແລະລະບົບການສຶກສາ ຢູ: 
ສປປ ລາວ.ນອກຈາກ ວຽກງານດ້ານສັງຄົມ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ/ຊົນເຜ່ົາ 
ຍັງຕ້ອງໄດ)ເຮັດໜ້າວຽກຕ່ໍໄປນ້ີ:  

• ຊ່ວຍກະຊວງສຶກສາແລະກິລາໃນການປະຕິບັດSEPແລະ ESMF ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບ ESS 
• ເຮັດການກວດກາຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມໃນທ່ີຕ້ັງໂຄງການ ສໍາລັບແຕ<ລະໂຄງການຍ່ອຍທ່ີສະເໜີ. 
• ສ້າງໂຕຊ້ີວັດການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມ ທ່ີສອ່ງແສງໃຫ>ເຫັນ ຂ້ໍຮຽກຮ້ອງ ESS1, 2, 4, 7, 8 

ແລະ 10. ຕົວຊ້ີວັດຕ້ົນຕໍ ຄວນລວມມີ, ແລະອ່ືນໆ,: (a) ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການສ່ືສານ 
ເພ່ືອຮັບ ປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜ່ົາ; (b) ການປຶກສາຫາລື ແລະການສ່ືສານເປັນພາສາ 
ທ່ີຊົນເຜ່ົາສາມາດ ເຂ້ົາໃຈໄດ*; (c) ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ/າງຫ້າວຫັນ 
ຂອງຊົນເຜ່ົາໃນກິດຈະກໍາໂຄງການ ແລະໃນ ການໄດ&ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ; ແລະ (d) 
ປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານສັງຄົມ ເພ່ືອໃຫ8ຜູ8ທຸກຍາກ ແລະອ່ອນໄຫວ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງ/ໄດ(ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ; 

• ຮັບປະກັນວ່າບັນທຶກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂ້ັນບ້ານ ແລະກອງປະຊຸມຂ້ັນແຂວງ ມີການເກັບມ້ຽນ, 
ລວມທັງ ບັນທຶກທ່ີແຍກເປັນແຕ2ລະຊົນເຜ່ົາ ແລະເພດ;  

• ຈັດກອງປະຊຸມຫາລືຂ້ັນໂຮງຮຽນ ແລະຂ້ັນບ້ານ ເພ່ືອໃຫ/ຜູ/ເຂ້ົາຮ່ວມຍ ຮັບ ຫືຼ 
ຂັດຄ້ານກິດຈະກໍາໂຄງການ; 

• ຈັດປະຊຸມເປັນກຸ,ມນ້ອຍໃນຂ້ັນບ້ານ ໂດຍນໍາໃຊ7ຜູ7ແປພາສາ ຫືຼ ຜູ7ເວ້ົາທ່ີເວ້ົາພາສາທ້ອງຖ່ິນ ຕາມຄວາມ 
ແທດເໝາະ ເພ່ືອປະຊຸມກັບກຸ3ມຕ່າງໆທ່ີແຍກຕາມເພດ ເພ່ືອຫາລືຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຈາກກິດຈະ 
ກໍາໂຄງການ, ທັງດ້ານລົບ ແລະດ້ານບວກ, ກ່ອນຈະມີການເລ້ີມທຸກການບູລະນະ/ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງ 
ເກັບກໍາບັນ ທຶກທ່ີຈະແຈ/ງ ທ່ີສະແດງໃຫ/ເຫັນ ວ່າໄດ/ມີການປຶກສາຫາລືກັນແທ/; 

• ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະຂ່າວສານແບບແຍກເພດ ແລະແຍກຊົນເຜ່ົາ ທ່ີພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມຄູ; 
• ສ້າງຄູ'ມືຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ; 
• ສ້າງບັນຊີກວດລາຍການດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ສໍາລັບທຸກຜົນຮັບຂອງໂຄງການ; 



13	
	

• ສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະລາຍລາຍດ້ານສັງຄົມແລະໃຫ1ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຕ້ົນຕໍຂອງໂຄງການ 
ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ SEP ແລະ ESMF ແລະ ລາຍງານປະ 
ຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ຕ່ໍ ທະນາຄານໂລກ ແລະລັດຖະບານ; 

• ຊ່ວຍຜູ'ປະສານງານດ້ານການແກ'ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຂອງໂຄງການ ໃນການເຮັດການແກ'ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີກ່ຽວ 
ຂ້ອງ, ລວມທັງການກວດກາ, ຈັດບູລິມະສິດ, ສືບຄວາມຈິງ ແລະເກັບກໍາບັນທຶກ ທຸກຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ 
ໂຄງການ. 

4.  ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 
ເພ່ືອເຜີຍແຜ*ຂ້ໍມູນຂ່າວສານຂ້າງເທິງ ໃຫ;ຜູ;ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວົງກ້ວາງ ແລະເພ່ືອປະຕິບັດຕາມແຜນການມີ 
ສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ໄດ$ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂ້ຶນໃນ 
ວັນພະຫັດ ທີ3 ກັນຍາ 2020 ທ່ີກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ ໃນເວລາ 13:30-15:30. ກອງປະຊຸມ 
ຄ້ັງນ້ີຖືເປັນ ການປຶກສາຫາລືທ່ົວປະເທດ ຊ່ຶງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງສຶກສາ ຈະຖືກຮັບເຊີນ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະມີການເຊີນບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດ 
ລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ. ໃນໄລຍະ 
ການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19, ມັນເປັນເລ່ືອງຍາກທ່ີຈະຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ້າຍຄືກັນນ້ີ ໃນລະດັບ 
ແຂວງ, ສະນ້ັນ ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ບົດສະຫ'ບສັງລວມດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ເອກະສານສະບັບນ້ີ) 
ທ່ີເປັນພາສາລາວ ຈະຖືກແຈກຢາຍ ໃຫ7ບັນດາແຂວງ ເພ່ືອຂໍຄໍາເຫັນ ເພ້ີມ.  

 


