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ເຖິງທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ
ການສົ່ ງ ເສີ ມ ໃຫ້ ນັ ກ ຮຽນເຮັ ດ ກິ ດ ຈະກຳອະນາໄມ ເປັ ນ ວິ ທີ
ສົ່ ງ ເສີ ມ ສຸ ຂ ະພາບ ແລະ ການສຶ ກ ສາ ທີ່ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ສູ ງ
ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂຮງຮຽນມີການສ້າງ
ອ່ າ ງລ້ າ ງມື ດ້ ວ ຍຫຼ າ ຍຮູ ບ ແບບ ເພື່ ອ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ  
ໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມທຸກວັນ. ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາບາງ
ຕົວຢ່າງການສ້າງສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການລ້າງມືເປັນ
ກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ.
ການສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນອີງຕາມສະພາບຄວາມ
ເປັ ນ ຈິ ງ ຂອງໂຮງຮຽນ, ຈຳນວນນັ ກ ຮຽນ, ການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ນໍ້ າ ,
ເນືອ
້ ທີຂ
່ ອງໂຮງຮຽນ ແລະ ທຶນຮອນ. ກ່ອນຈະສ້າງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
ໂຮງຮຽນຄວນພິຈາລະນາລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆໃຫ້
ເໝາະສົມເຊິງ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າທີ 4 ຂອງປຶມ
້ ຄູມ
່ ຫ
ື ວ
ົ ນີ້ ເພືອ
່ ໃຫ້
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.
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ຈຸດສຳຄັນ ທີ່ຄວນພິຈາລະນາກ່ອນການສ້າງອ່າງລ້າງມືເປັນກຸ່ມ
ຄວາມແທດເໝາະສຳລັບນັກຮຽນ//

ທີ່ຕັ້ງຂອງອ່າງລ້າງມື //

ການເຕີມນໍາ້ ແລະ ຖັງເກັບນໍາ້ //  

ນັກຮຽນເປັນຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ອ່າງລ້າງມື ສະນັ້ນການ
ອອກແບບອ່າງລ້າງມື ຄວນໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ນັກຮຽນເວລານໍາໃຊ້ ແລະ ອະນາໄມ. ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກມີສີສັນສວຍງາມກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກ
ຮຽນຢາກເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ດົນ
ນານ. ກໍ ລ ະນີ ຈ ຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງເຕີ ມ ນໍ້ າ ໃສ່ ຖັ ງ
ນັ ກ ຮຽນສາມາດເຕີ ມ ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງ ແລະ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. ການເຮັດໃຫ້ນັກ
ຮຽນໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົາ້
ໄດ້ ຮ ຽນຮູ້ , ແລກປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນ, ຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ດີ.

ອ່າງລ້າງມືຄວນຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບຫ້ອງຮຽນ ແລະ
ບໍ່ກີດຂວາງ ເວລານັກຮຽນເຮັດ ກິດຈະກຳອື່ນ.
ສິ່ງສຳຄັນໃຫ້ຄຳນືງ ເຖິງຄວາມເໝາະສົມກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ເນັ້ນ
ໃສ່ ກ ານປະຢັ ດ ເວລາ, ງົ ບ ປະມານ ແລະ
ສາມາດເຮັດກິດຈະກຳທຸກວັນໄດ້ງ່າຍ.

ກໍລະນີທ່ີບໍ່ມີລະບົບທໍ່ນໍ້າໃນໂຮງຮຽນ. ວິທີແກ້
ໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນຄວນມີຖັງ ຫຼື ອ່າງ ເກັບນໍ້າໄວ້ໃຊ້.
ໂຮງຮຽນທີ່ມີລະບົບນໍ້າໃຊ້ແລ້ວກໍໍຄວນມີຖັງເກັບ
ນໍ້າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີນໍ້າໃຊ້ພຽງພໍໃນການເຮັດ
ກິດຈະກຳລ້າງມືເປັນປົກກະຕິ.

ຈຳນວນອ່າງລ້າງມື ແລະ ຮູປ່ອຍນໍ້າ //

ການທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເສຍໜ້ອຍແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່
ເຮັດໃຫ້ການກຳຈັດນໍາ້ ເສຍງ່າຍຂຶນ
້ . ໃນກໍລະນີບມ
ໍ່ ີ
ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າເສຍທີ່ເໝາະສົມ ເຮົາສາມາດເຮັດ
ໜານດອກໄມ້ ໄ ວ້ ກ້ ອ ງບ່ ອ ນລ້ າ ງມື້ . ຖ້ າ ລະບົ ບ
ອ່າງລ້າງມືທມ
ີ່ ຮ
ີ າງໂຕ່ງນໍາ້ ເສຍ ໃຫ້ຂດ
ຸ ຂຸມເກັບ ນໍາ້
ເສຍແລ້ວເອົາກ້ອນຫີນໃສ່ພຽງກັບໜ້າດິນ ເພືອ
່ ໃຫ້
ນໍ້າຊຶມລົງດິນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ນັກຮຽນ.

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ //
ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເປັນປັດໄຈສຳ
ຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ອ່າງລ້າງມືໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ. ຊຸມຊົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຕັດສິນໃຈເລືອກແບບອ່າງລ້າງມື, ລະດົມທຶນ
ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈະ
ເພີມ
່ ຄວາມເປັນເຈົາ້ ການຫຼາຍຂຶນ
້ . ຫັງຼ ຈາກກໍສ
່ າ້ ງ
ອ່າງລ້າງມືແລ້ວການສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາ
ຍັງເປັນສິງ່ ຈຳເປັນ ແລະ ຂາດບໍໄ່ ດ້ ເຊິງ່ ຊຸມຊົນ
ເປັນພາກສ່ວນທີສ
່ ຳຄັນໃນການຊ່ວຍປົກປັກຮັກ
ສາໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຢາ່ ງເປັນປົກກະຕິ.

ນັກຮຽນສາມາດນຳໃຊ້ອາ່ ງລ້າງມືພອ
້ ມກັນຫຼາຍ
ເທົາ່ ໃດຍິງ່ ເປັນການດີເີ ພາະສາມາດປະຢັດເວລາ
ໃນການເຮັດກິດຈະກຳ. ພະຍາຍາມສ້າງອ່າງລ້າງ
ມືທີ່ມີຮູປ່ອຍນໍ້າໃຫ້ສາມາດຮັບຮອງນັກຮຽນ
ໄດ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 50 ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ.

ຄວາມສູງຂອງອ່າງລ້າງມື //
ຄວາມສູງຂອງອ່າງລ້າງມືຄວນຈະປັບໃຫ້ເໝາະ
ກັບນັກຮຽນທີ່ນໍາໃຊ້. ຕົວຢ່າງສຳລັບນັກຮຽນ
ຊັ້ນປະຖົມ ລວງສູງຈາກພື້ນ ຫາ ທໍ່ປ່ອຍນໍ້າ ຫຼື
ກົນ
້ ຖັງນໍາ້ ບໍໃ່ ຫ້ສງູ ເກີນ 80 ຊັງຕີແມັດ. ລວງສູງ
ຈາກພື້ ນ ຫາຮາງໂຕ່ ງ ນໍ້ າ ບໍ່ ໃ ຫ້ ເ ກີ ນ 50 ຊັ ງ ຕີ
ແມັດ.

ຮູປ່ອຍນໍ້າ //
ເພືອ
່ ເປັນການປະຢັດນໍາ້ ແທນທີຈ
່ ະໃຊ້ກອ
໋ ກນໍາ້
ຄວນເຈາະທໍໃ່ ຫ້ເປັນຮູປອ
່ ຍນໍາ້ . ຂະໜາດຂອງ
ຮູບຄ
່ໍ ວນເກີນ1.5 ມິລແ
ີ ມັດ, ແຕ່ລະຮູປອ
່ ຍໃຫ້
ຫ່າງກັນ 30 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເຈາະຮູໃຫ້ຊຕ
່ື ງົ
ເພືອ
່ ໃຫ້ນາ້ໍ ໄຫຼລງົ ຊື.່

80 cm
50 cm
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ການລະບາຍນໍ້າເສຍ //

30 cm

1.5 mm

ຄຳນຳ
ໂຮງຮຽນແມ່ນສູນລວມຂອງການສຶກສາເພື່ອໝົດທຸກຄົນ.
ໂດຍບໍ່ ມີ ກ ານຈຳແນກທາງດ້ າ ນ ຖານະ, ເພດ, ເຜົ່ າ , ພາສາ ແລະ
ຄວາມເປັນພິການ. ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການ
ຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນກໍແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງ ໃນການເສີມສ້າງທັດສະນະ
ຄະຕິ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໂດຍເນັ້ນການເຝິກປະຕິບັດຕົວຈິງ,
ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນສົງ່ ເສີມການປັບປຸງທາງ
ດ້ານ ນໍາ້ ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ (WinS) ຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກອົງການ
ຊີເມວໂອອິນໂນເຕັກ ( Southeast Asian Ministers of Education
Organization Regional Center for Educational Innovation
and Technology (SEAMEO INNOTECH)) ແລະ ອົງການ ຈີໄອແຊັດ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen- arbeit (GIZ) GmbH). ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນແມ່ນ
ເນັ້ ນ ໃສ່ ກິ ດ ຈະກຳທີ່ ງ່ າ ຍດາຍ ແລະ ມີ ຫັຼ ກ ຖານອ້ າ ງອີ ງ ເຊັ່ ນ :  
ການລ້າງມືໃສ່ສະບູເປັນກຸມ
່ ທຸກວັນ, ການຖູແຂ້ວໃສ່ຢາຖູແຂ້ວທີມ
່ ຟ
ີ ຣ
ູ ອໍ
ຣາຍທຸ ກ ວັ ນ ແລະ ການກິ ນ ຢາຂ້ າ ແມ່ ທ້ ອ ງແຕ່ ລ ະປີ . ວຽກງານສົ່ ງ
ເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນປະຕິບັດຕາມ 4 ຫຼັກການຄື: ງ່າຍດາຍ,
ຜັ ນ ຂະຫຍາຍໄດ້ , ມີ ຄ ວາມຍື ນ ຍົ ງ ແລະ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ລະບົ ບ ທີ່ ມີ ຢູ່ .
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໂຮງຮຽນກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນ  
ໂຮງຮຽນທີ່ມີສະພາບແວດລ້ ອ ມທີ່ເ ອື້ອ ອຳນວຍຕໍ່ກ ານຮຽນຮູ້, ເປັ ນ
ບ່ອນເຝີກທັກສະໃນການຮັກສາອະນາໄມ ໃຫ້ກາຍເປັນນິໄສຊິນເຄີຍ
ໃນການປະຕິບດ
ັ ແຕ່ລະວັນ.
ກະຊວງສຶ ກ ສາທິ ກ ານ ແລະ ກິ ລ າຂອງ ສປປ ລາວ
ໂດຍແມ່ນກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໄດ້ເລີ່ມທົດລອງຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານດັ່ ງ ກ່ າ ວແຕ່ ປີ 2011-2014 ຢູ່ ໃ ນ 4 ຕົ ວ ເມື ອ ງ
ຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ້າຍປີ 2015 ໄດ້ຜນ
ັ ຂະຫຍາຍໄປທົວ
່ ປະເທດ
ແ ລ ະ ໃ ນ ແ ຕ່ ລ ະ ແ ຂ ວ ງ ໄ ດ້ ສ້ າ ງ ໂ ຮ ງ ຮ ຽ ນ ຕົ ວ ແ ບ ບ ຫຼ າ ຍ ແ ຫ່ ງ
ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ. ມາຮອດ ເດືອນ ເມສາ 2017 ສາມາດບັນລຸໄດ້
900 ກວ່ າ ແຫ່ ງ ໃນທົ່ ວ ປະເທດ. ຫຼ າ ຍໂຮງຮຽນໄດ້ ສ້ າ ງອ່ າ ງລ້ າ ງມື

ໂດຍຊຸ ມ ຊົ ນ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການ ແລະ ບາງໂຮງຮຽນໄດ້ ຮັ ບ ການສະໜັ ບ
ສະໜູນຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ປຶ້ມຄູ່ມືຫົວນີ້ ຈັດພິມຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຄຳນຶງເຖິງການ
ສ້ າ ງອ່ າ ງລ້ າ ງມື ແ ບບຕ່ າ ງໆ ເພື່ ອ ໃຫ້ ແ ທດເໝາະກັ ບ ສະພາບຕົ ວ ຈິ ງ
ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ສະດວກເຮັດກິດຈະກຳລ້າງມື ແລະ ຖູແຂ້ວ.  
ນອກຈາກນັນ
້ , ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບແບບ, ລັກສະນະ, ການນໍາໃຊ້,
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຂອງອ່າງລ້າງມືທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນ
ສປປ ລາວ.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີທຶນຮອນຈຳກັດໂຮງຮຽນສາມາດເລືອກກໍ່ສ້າງ
ອ່າງລ້າງມືທມ
ີ່ ຄ
ີ າ່ ໃຊ້ຈາ່ ຍປະຢັດ ຫຼື ປັບປຸງໝູນໃຊ້ອາ່ ງລ້າງມືທມ
່ີ ຢ
ີ ແ
ູ່ ລ້ວ.
ຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນພາກພືນ
້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ພສ
ິ ດ
ູ ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທຶນຮອນພຽງເລັກນ້ອຍກໍສາມາດສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງ. ໂຮງຮຽນສາມາດສືບຕໍ່ປັບປຸງກໍ່ສ້າງອ່າງລ້າງມືຂອງຕົນຕາມ
ຮູບແບບທີຕ
່ ອ
້ ງການຖ້າຫາກມີທນ
ຶ ຮອນທີພ
່ ຽງພໍ ແລະ ເວລາທີເ່ ໝາະສົມ
ເຊິ່ງອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວ
ກັບລາຍລະອຽດຂອງການສ້າງສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື
ແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ອຸປະກອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ອາຍຸ
ການນໍາໃຊ້ເຊິ່ງຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍເລີ່ມຈາກການສ້າງອ່າງລ້າງ
ມືື ທີ່ ມີ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍໜ້ ອ ຍ, ປານກາງ ແລະ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍສູ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ສ້ າ ງ
ຂຶ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ.
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ບາດກ້າວທຳອິດ ຂອງການສ້າງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃນການລ້ າ ງມື ເ ປັ ນ ກຸ່ ມ
ໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ-ປອດໄພ
ແລະ ຖື ກ ສຸ ຂ ະອະນາໄມບໍ່ ຈ ຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງ
ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ

ງລ

ການສ້າງອ່າ
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້ອຍ

້ຈ່າຍໜ
ຊ
ໃ
າ
່
ຄ
ບ
ບ
າ້ ງມືແ

ການລິເລີ່ມ
ພວກເຮົາສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການສ້າງສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືໃຫ້ແກ່ນກ
ັ ຮຽນໂດຍການ
ນຳໃຊ້ວັດຖຸທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ກະຕຸກຢາງ, ຕຸກນໍ້າດື່ມ...  
ເຖິງວ່າການອອກແບບນີ້ຈະເປັນແບບປະຖົມປະຖານ
ກໍຕາມແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມພ້ອມທັງ
ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກແບບປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ແລະ ຕິດ ຕັ້ງ ໄດ້ງ່າ ຍ ເຊິ່ງ ໄດ້ກະຕຸ້ນ ໃຫ້ນັກຮຽນລ້າ ງມື ແລະ
ຖູແຂ້ວທຸກວັນຢ່າງຫ້າວຫັນ.
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານອາກາດ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈຸດລິເລີມ
່ ຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ສາ້ ງສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກໃນການລ້າງມື ທີ່ຜະລິດມາຈາກກະຕຸກນໍ້າດື່ມຫ້ອຍ
ໃສ່ຮາວໄມ້. ຕິດຕັງ້ ຢູດ
່ າ້ ນໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນ. ການລ້າງມືວິ
ທີ ນີ້ ໃ ຊ້ ນໍ້ າ ພຽງໜ້ ອ ຍດຽວ ເຊິ່ ງ ນໍ້ າ ເສຍຈາກການລ້ າ ງມື
ລະບາຍລົງໃສ່ໜານດອກໄມ້.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ນໍ້າໄຫຼຄ່ອຍ;
� ບໍ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
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ການອອກແບບ:
� ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ
ຕຸກນໍ້າ 30 ຊມ;

� ສ້າງຮາວໄມ້ຫ້ອຍ
    ຕຸກນໍ້າ;

    

� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ   

    ໄດ້ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ຕຸກນໍ້າ;
� ໄມ້ ແລະ ໄມ້ໄຜ່;
� ເຊືອກຫ້ອຍ.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນຕຸກນໍ້າ;
� ອະນາໄມຕຸກນໍ້າສະອາດ;
� ສ້ອມແປງຮາວ ແລະ ປ່ຽນ

    ເຊືອກ.

ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ

ງ່າຍ  

ທັງໝົດ 162 ຄົນ
ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເຂົາ
ເຈົ້າຜັດປ່ຽນກັນລ້າງ
ມືເທື່ອລະ 20 ຄົນ

ບໍ່ທົນທານ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ຈຳນວນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

1 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                      ໃຊ້ນໍ້າປະປາແຕ່ໄຫຼຄ່ອຍ
80.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືທັງໝົດ
ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

–-

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ

–-

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

4.000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

20 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

20 ຄົນ

ຄ່າອຸປະການຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

80.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

–ນັກຮຽນສາມາດເອົາ
ນໍ້າມາຈາກບ້ານຂອງຕົນ
ເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳລ້າງມື
ເປັນກຸ່ມຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້.

80 cm

80 cm

7m

9

ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານດອນວັງໂພ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລ້າງມືຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານ
ໜ້າຫ້ອງຮຽນເທິງໜານດອກໄມ,້ ອຸປະກອນສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນເຮັດມາຈາກທໍນ
່ າໍ້ (ພີວຊ
ີ )ີ , ໄມ້ໄຜ່ໃຊ້ປກ
ົ ທໍນ
່ າໍ້ (ພີວຊ
ີ )ີ
ເພື່ອບັງແສງແດດ. ນ້ໍາເສຍຈາກການລ້າງມື ແມ່ນໄຫຼລົງ
ສູ່ໜານດອກໄມ້.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
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ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ນໍ້າລ້າງມືໄຫຼລົງ
    ໜານດອກໄມ້;

� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.   

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊີ);
� ປະຕູນໍ້າ;
� ໄມ້ໄຜ່.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ຮັກສາ, ປ່ຽນທໍ່ ແລະ ສ້ອມແປງ
ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ຳ;

� ສ້ອມແປງ ແລະ ປະຕູນໍ້າ;
� ບຳລຸງຮັກສາໜານດອກໄມ້.

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 95 ຄົນ
ເຂົ າ ເຈົ້ າ ລ້ າ ງມື ພ້ ອ ມ
ກັ ນ ໝົ ດ ທຸ ກ ຄົ ນ ໃນ
ເວລາດຽວ

ງ່າຍ  

ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ປານກາງ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ບໍ່ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

5 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                  ນ້ຳບາດານ + ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ຳ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

1,600.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

600.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບເຮັດໜານດອກໄມ້

150.000 ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

25.000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

24 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

48 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

320.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

–120.000 ກີບ

80 cm

8m
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານແກ້ງໝໍ້, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນີ້ ແມ່ນໄດ້
ຜະລິດມາຈາກທໍ່ນໍ້າ(ພີວີຊີ), ຮາງສັງກະສີທີ່ຄໍ້າດ້ວຍ
ໄມ້, ຕິດຕັ້ງຢູ່ເດີ່ນດ້ານຫຼັງຂອງໂຮງຮຽນ. ນ້ໍາເສຍ
ແມ່ນໄຫຼລົງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ນ້ຳໄຫຼແຮງ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
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ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ໂຄງໄມ;
� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ຢາງ (ພີວີຊ)ີ ;
� ປະຕູນໍ້າ;
� ໄມ້;
� ສັງກະສີແຜ່ນ
     ລຽບ.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ຮັກສາ, ປ່ຽນແຜ່ນສັງກະສີ ແລະ
     ສ້ອມແປງໂປ່ມນ້ຳ...

� ສ້ອມແປງປ່ຽນທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ແລະ  
    ປະຕູນໍ້າ;

� ອະນາໄມຮາງນ້ຳ ແລະ   
    ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເສຍ.

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ

ຍາກ  

ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ
ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ທັງໝົດ 123 ຄົນ
ເຂົາເຈົ້າລ້າງມືພ້ອມ
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ
ເວລາດຽວ

ປານກາງ
ບໍ່ມີ  
ປານກາງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

2 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                  ນ້ຳບາດານ + ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ຳ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

2.865.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

1.200.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການປູພື້ນ

500.000 ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

40.000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
50 ຮູ

ຈຳນວນຮູນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

62 ຄົນ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື
ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

1.432.500 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

–600.000 ກີບ

80 cm

25 m
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ຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນຈາກ
ຊຸມຊົນ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື
ທີ່ສ້າງຈາກອຸປະກອນທີ່ແຂງແກ່ນ, ທົນທານ ແລະ
ຊອກຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຈື່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ.

ນກາງ

ຊ້ຈ່າຍປາ
ໃ
າ
່
ຄ
ບ
ບ
ແ
ື
ມ
ງ
າ
້
ລ
ການສ້າງອ່າງ
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ການລິເລີ່ມ
ສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືທດ
ີ່ ແ
ີ ມ່ນນັກ
ຮຽນທຸກຄົນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ, ໃຊ້ພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວ
ມີຄວາມປອດໄພ, ລາຄາບໍ່ແພງເກີນໄປ, ນໍາໃຊ້ໄດ້ດົນ, ອະນາ
ໄມ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາງ່າຍ. ການສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບນີ້ນຳໃຊ້
ທໍນ
່ ຳ້ ຫຼື ອຸປະກອນທີສ
່ າມາດຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິນ
່ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນກໍຕາມແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ສູງຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມ
ທົນທານ ເຊິ່ງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບາງແຫ່ງສາມາດຈ່າຍໄດ້.  
ຕົວຢ່າງ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍປານກາງ ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນບາງໂຮງຮຽນມາແລ້ວ. ນັກຮຽນ
ທຸ ກ ຄົ ນ ສາມາດລ້ າ ງມື ແລະ ຖູ ແ ຂ້ ວ ພ້ ອ ມກັ ນ ໃນເວລາດຽວ     
ນອກນີ້ອ່າງລ້າງມືກໍຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 2-5 ປີ.
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານດົງສະຫວາດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລ້າງມືນີ້ຜະລິດຈາກທໍ່ນໍ້າ
(ພີວີຊີ ), ຖັງນ້ໍາ, ຮາວໄມ້, ໃຊ້ນ້ໍາປະປາ ແລະ ນໍ້າບານ.  ຕິດ
ຕັ້ງຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຫ້ອງຮຽນ.  ສ່ວນນ້ໍາເສຍແມ່ນລະບາຍລົງຂຸມ
ທີ່ໃສ່ກ້ອນຫີນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ນໍ້າຊຶມໄດ້ງ່າຍ.

ññ
ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ນ້ຳມາຄ່ອຍ;
� ນ້ໍາມາບໍ່ປົກກະຕິ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
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ການອອກແບບ:
� ເຈາະທໍ່ໍ່ປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ30 ຊມ;
� ນັກຮຽນສາມາດເຕີມນ້ໍາ
ໃສ່ຖັງໄດ້;

� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້

    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ;
� ປະຕູນໍ້າ;
� ໄມ້;
� ຖັງເກັບນໍ້າ.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ເຕີມນ້ໍາ ແລະ ອະນາໄມຖັງເກັບນໍ້າ;
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
� ອະນາໄມຂຸມລະບາຍນ້ຳເສຍ;
� ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນເສົາໄມ້.
� ສ້ອມແປງປ່ຽນທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ແລະ   
      ປະຕູນໍ້າ.

ການຕິດຕັ້ງ

ປານກາງ  

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ປານກາງ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

5 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                         ນໍ້າປະປາ + ນໍ້າບາດານ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

2.500.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

500.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ ແລະ ເທພື້ນ

1.579.000 ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

66.600 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

9 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

18 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

500.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

–100.000 ກີບ

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 163 ຄົນ
ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ແ ບ່ ງ ກຸ່ ມ
ລ້ າ ງມື ເ ປັ ນ 2ຮອບ

100 l

80 cm

4m
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານປາກແຖບ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນີ້ຜະລິດຈາກທໍ່ນໍ້າ
(ພີວີຊີ), ຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ, ຮາວ ແລະ ເສົາໄມ້ .ນໍ້າໃຊ້ໄດ້
ຈາກການໂປ່ມນ້ຳບາດານ. ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເດີ່ນດ້ານຫຼັງຂອງຫ້ອງ
ຮຽນ. ນໍ້ າ ເສຍລະບາຍໄປໃສ່ ຂຸ ມ ລະບາຍນໍ້ າ ເສຍທີ່ ໃ ສ່
ກ້ອນຫີນ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ມີທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ນ້ຳໄຫຼແຮງ;
� ນ້ໍາມາສະໝໍ່າສະເໝີ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
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ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ;
� ປະຕູນໍ້າ;
� ໄມ້.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ຮັກສາ ແລະ ດູແລ ໂປ່ມນໍ້່າ;
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
� ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນໄມ້;
� ອະນາໄມຂຸມລະບາຍນໍ້າເສຍ;
� ສ້ອມແປງປ່ຽນທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ແລະ   
      ປະຕູນໍ້າ.

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 87 ຄົນ
ການຕິດຕັ້ງ

ປານກາງ  

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ທົນທານ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ບໍ່ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ເຂົາເຈົ້າລ້າງມືພ້ອມ
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ
ເວລາດຽວ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

1 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                  ນ້ຳບາດານ + ເຄື່ອງໂປ້ມນ້ຳ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

2.827.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການປູພື້ນ

800.000 ກີບ
1.040.000 ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

72.000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

50 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

100 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

2.827.000 ກີບ
800.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

80 cm

26 m
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານອາກາດ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຮງຮຽນ
ບ້ານອາກາດໄດ້ປັບ
ປຸງອ່າງລ້າງມືຂອງຕົນ
ຈາກແບບປະຖົມປະຖານ
ດັ່ງທີ່ຢູ່ໃນໜ້າ 8 ມາເປັນ
ແບບທີ່ໝັ້ນຄົງ
ກວ່າ.

ປັດຈຸບນ
ັ ສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນຜ
ີ້ ະລິດ ຈາກທໍ່
ນໍ້າ (ພີວີຊີ), ຮາງໂຕ່ງນ້ຳເສຍ ແລະ ໂຄງເຫຼັກ. ໃຊ້ນໍ້າປະປາ,
ຕິດຕັງ້ ຢູກ
່ ອ
້ ງສາຍຄາ ດ້ານໜ້າຫ້ອງຮຽນເພືອ
່ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍໃນ
ການປູພື້ນ ແລະ ມຸງຫຼັງຄາ. ສ່ວນນ້ຳເສຍແມ່ນໄຫຼລົງສູ່ຮ່ອງລະ
ບາຍນໍ້າເປື້ອນ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ນ້ຳໄຫຼແຮງ;
� ນ້ໍາມາສະໝໍ່າສະເໝີ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
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ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ;
� ປະຕູນໍ້າ;
� ໂຄງເຫຼັກ;

ການປົກປັກຮັກສາແລະສ້ອມແປງ:
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
� ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເສຍ;
� ສ້ອມແປງປ່ຽນທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ແລະ   
      ປະຕູນໍ້າ.

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 162 ຄົນ
ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ເຂົ າ ເຈົ້ າ ແບ່ ງ ກູ່ ມ
ລ້າງມືເປັນ2ຮອບ

ຍາກ
ທົນທານ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ບໍ່ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

3 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                                          ນໍ້າປະປາ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

4.423.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

900.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳຫລັບການມຸງຫຼັງຄາ

-

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

76.000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

23 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

46 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື
ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

1.474.000 ກີບ
300.000 ກີບ

80 cm

16 m
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນີ້ຜະລິດຈາກທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊີ),  
ຮາງໂຕ່ ງ ນໍ້ າ ເສຍ,ໂຄງເຫຼັ ກ ແລະ ໃຊ້ ນ້ ຳ ປະປາ ຕິ ດ ຕັ້ ງ ຢູ່ ດ້ າ ນ
ໜ້າຫ້ອງຮຽນ. ສ່ວນນໍ້າເສຍລະບາຍລົງຂຸມທີ່ໃສ່ກ້ອນຫີນເພື່ອ
ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ນໍ້າຊຶມໄດ້ງ່າຍ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ນ້ຳໄຫຼແຮງ;
� ນ້ໍາມາສະໝໍ່າສະເໝີ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

22

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ;
� ປະຕູນໍ້າ;
� ໂຄງເຫຼັກ.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນ້ຳເສຍ;
� ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເສຍ;
� ສ້ອມແປງ ປ່ຽນທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ແລະ   
      ປະຕູນໍ້າ.

ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ຍາກ  
ທົນທານ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ບໍ່ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

1 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                                    ນໍ້າປະປາ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

4.147.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

1.500.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳຫລັບການມຸງຫຼັງຄາ

-

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

99.000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

57 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

114 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

4.147.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

1.500.000 ກີບ

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 74 ນ້ອງ
ເຂົາເຈົ້າລ້າງມືພ້ອມ
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ
ເວລາດຽວ

80 cm
24 m
23

ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານຫ້ວຍຄຳ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າ ງມືນີ້ ແມ່ນ
ຜະລິດຈາກທໍນ
່ າໍ້ ເຫຼກ
ັ , ມີຖງັ ເກັບນໍາ້ ໃນຕົວ, ຕິດຕັງ້ ຢູ  ່
ດ້ າ ນໜ້ າ ຂອງຫ້ ອ ງຮຽນເທິ ງ ສວນດອກໄມ້ ແລະ
ນ້ໍາເສຍຈາກການລ້າງມື ແມ່ນໄຫຼລງົ ສູໜ
່ ານດອກໄມ້.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ບໍ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າໃນໂຮງຮຽນ;
� ນ້ຳມາຄ່ອຍ;
� ນ້ໍາມາບໍ່ປົກກະຕິ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
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ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30ຊມ;
� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນ້ຳປະປາເຫຼັກ;
� ຖັງນໍ້າພາດສະຕິກ;
� ປະຕູນໍ້າ.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ອະນາໄມຖັງເກັບນໍ້າ;
� ອະນາໄມທໍ່ ແລະ ຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນປະຕູນໍ້າ.

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 132 ຄົນ

ການຕິດຕັ້ງ

ປານກາງ  

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ທົນທານ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ເຂົາເຈົ້າ ແບ່ງກຸ່ມ
ລ້າງມືເປັນ2 ຮອບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

5 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                      ນ້ຳປະປາ + ຖັງເກັບນ້ຳ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

4.785.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

500.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ

-

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

96.000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

11 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

22 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

957.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

100.000 ກີບ

ອ່າງລ້າງມືແມ່ນ
ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍ
ໂຄງການສຸຂະພາບດີ
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ເປັນ
ອ່າງລ້າງມືແບບຢ່າງຢູ່ໃນ
ຫຼາຍໂຮງຮຽນ ລວມທັງຢູ່ໃນ
ປະເທດກຳປູເຈຍ, ປະເທດຟິລິບປີນ
ແລະ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ເຊີ່ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໂຮງຮຽນ
ວິຊາຊີບ ລາວເຢຍລະມັນ
ເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ
ຈັດຈຳໜ່າຍ.

70 - 90 cm

3,7 m
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານນາລາດ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ

ໂຮງຮຽນ
ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນ  ແລະ
ອອກແບບ ໂດຍອົງການ
UNICEF .

ສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນຕ
້ີ ດ
ິ ຕັງ້ ຢູດ
່ າ້ ນໜ້າຂອງຫ້ອງນ້ຳໃນໂຮງ ຮຽນ
ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ ນັກຮຽນລ້າງມືຫຼັງຈາກໃຊ້ວິດຖ່າຍ. ນໍ້າທີ່ໃຊ້ໃນອ່າງລ້າງມືແມ່ນໄດ້  
ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບນໍ້າທີ່ສະໜອງໃສ່ວິດຖ່າຍ, ມີຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ, ຖັງເກັບນໍ້າ.          
ສ່ວນນ້ໍາເສຍແມ່ນລະບາຍໃສ່ຂຸມຫ່າງຈາກວິດຖ່າຍລົງໄປປະມານ 10 ແມັດ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ຫ້ອງນ້ໍາ/ວິດຖ່າຍທີ່ມີ
ລະບົບໂປ່ມນ້ຳ;

� ນ້ໍາມາປົກກະຕິ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ຄູອາຈານ ແລະ ຊຸມຊົນ
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     ຕິດຕັ້ງອ່າງລ້າງມືຕາມ 5 ຂັ້ນຕອນ
     ທີ່ງ່າຍດາຍ.
� ຊຸມຊົນຊ່ວຍມຸງຫຼັງຄາເພີ່ມ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ງ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ
ການຍົກຍ້າຍເນື່ອງຈາກ
ລະບົບປະກອບຊີ້ນສ່ວນ
ເຂົ້າກັນໄດ້;
� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ;
� ປະຕູນໍ້າ;
� ໂຄງເຫຼັກ.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
� ຕິດຕັ້ງປະຕູນ້ຳຢ່າງລະມັດລະວັງ;
� ກວດກາ ແລະ ປ່ຽນນ໊ອດ
    ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ .

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 76 ຄົນ

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ເຂົາເຈົ້າ ແບ່ງກຸ່ມ
ລ້າງມືເປັນ2 ຮອບ

ງ່າຍ  

ການຕິດຕັ້ງ

ທົນທານ (3-5ປີ)
ບໍ່ມີ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ປານກາງ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

3 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                 ນໍ້າບາດານ ແລະ ຖັງເກັບນ້ຳ 1.000 ລິດ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

2.400.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

450.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳຫລັບການມຸງຫຼັງຄາ

-

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

76.166 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

12 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

24 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

800.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

150.000 ກີບ

89 cm

3,9 m
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ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານຫຼັງຄັງ, ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ

ໂຮງຮຽນ
ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍອົງການຮອຍຍີ້ມເດັກ
Sourires d’enfants
ໃນການກໍ່ສ້າງ ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ
ໃນການລ້າງມື

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນີ້ຜະລິດ
ຈາກທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊີ), ຮາງໂຕ່ງນ້ຳເສຍ ແລະ ໂຄງເຫຼັກ.  
ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສາມາດເຕີມນ້ຳ
ໃສ່ຖັງໄດ້,  ນ້ຳເສຍຈາກການລ້າງມືໄຫຼລົງຮ່ອງ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
� ບໍ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າໃນໂຮງຮຽນ;
� ນ້ຳມາຄ່ອຍ;
� ນ້ໍາມາບໍ່ປົກກະຕິ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
� ອ່າງລ້າງມືໄດ້ສາ້ ງຂຶນ
້ ໂດຍບໍລສ
ິ ດ
ັ
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   ຕິດຕັ້ງໂດຍອົງການ NGO ແລະ
   ຊາວຫນຸ່ມ

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ຄວາມສູງຂອງອ່າງລ້າງມື

    ສຳລັບໂຮງຮຽນອະນຸບານ
    60ຊມ ແລະ ປະຖົມ 70 ຊມ;
� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ

   ໃຫຍ່ 25ຊມ;
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ
    ນ້ອຍ 1.3ຊມ;
� ໂຄງເຫຼັກ;
� ສາຍຢາງຫັດທໍ່;
� ຖັງນໍ້າພາດສະຕິກ
    (60 - 80 ລິດ).

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
� ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເສຍ;
� ທາສີກັນໝ້ຽງ;
� ປ່ຽນຖັງເກັບນໍ້າ.

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 45 ຄົນ

ງ່າຍ  

ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ເຂົາເຈົ້າລ້າງມືພ້ອມ
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ
ເວລາດຽວ

ທົນທານ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

1 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                                      ຖັງເກັບນ້ຳ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມື

1.580.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

300.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳຫລັບການມຸງຫຼັງຄາ

-

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

52.667 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

30 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

60 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື
ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

1.580.000 ກີບ
300.000 ກີບ

40 cm
70 - 60 cm
9m
29
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ເຮົາສາມາດອອກແບບ ແລະ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກໃນການລ້າງມື - ຖູແຂ້ວແບບແຂງແກ່ນ ແລະ ທົນ
ທານກວ່າແບບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖ້າມີງົບປະມານພຽງພໍ.

ງລ

ການສ້າງອ່າ
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ຍຫຼາຍ

ຊ້ຈ່າ
ໃ
າ
່
ຄ
ີ
ມ
ບ
ບ
າ້ ງມືແ

ການລິເລີ່ມ
        ທຸກໂຮງຮຽນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການລ້າງມື ບໍແ
່ ມ່ນພຽງແຕ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເທົາ່ ນັນ
້   
ແຕ່ການປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລ້າງມືໃຫ້ດີ
ຂຶນ
້ ກໍມຄ
ີ ວາມຈຳເປັນເຊັນ
່ : ການມຸງຫຼງັ ຄາເພືອ
່ ປ້ອງກັນນັກຮຽນ
ຈາກ ແສງແດດ ຫຼື ຝົ ນ , ລະບົ ບ ລະບາຍນໍ້ າ ທີ່ ຮັ ບ ປະກັ ນ ,
ມີ ຄ ວາມສວຍງາມ, ສີ ສັ ນ ທີ່ ໂ ດດເດັ່ ນ , ສະອາດ ແລະ
ເປັນລະບຽບ.   ຄູ ແລະ ນັກຮຽນກໍມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ  
ມັກນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື.
     ຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານຈະເຫັນຕົວຢ່າງອ່າງລ້າງມືແບບມີຄວາມແໜ້ນ
ໜາ, ເຊິ່ງຕ້ອງການງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງຫຼາຍພໍສົມຄວນ.  
ການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແບບນີ້ຈະເປັນໄປໄດ້ກໍຕໍ່
ເມື່ອຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນຕັດສິນໃຈເລືອກປະເພດອ່າງລ້າງ
ມືນີ້ຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການລະດົມທຶນໄດ້ເທົ່າ
ນັ້ນ.
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານໂນນສະອາດ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນຜ
ີ້ ະລິດຈາກທໍ່
ນໍ້າ (ພີວີຊີ), ຮ່າງໂຕ່ງນໍ້າເສຍທີ່ເປັນຊີມັງ,ໃຊ້ນ້ໍາບາດານ
ໂປ່ມໃສ່ຖງັ ເກັບນຳ້ , ໂຄງຫຼງັ ຄາໄມ້ ແລະ ມຸງດ້ວຍສັງກະສີ
ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການຄຸູ.
ສ່ວນນ້ຳເສຍແມ່ນໄຫຼລົງຮ່ອງ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ມີທຶນພຽງພ;ໍ
� ນ້ຳໄຫຼແຮງ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
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ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວິຊີ);
� ຊີມັງ;
� ໄມ້;
� ສັງກະສີ;
� ປະຕູນໍ້າ.

ການປົກປັກຮັກສາແລະສ້ອມແປງ:
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
� ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເສຍ;
� ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນສີ່ງທີເປ່ເພ.

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 323 ຄົນ
ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ແ ບ່ ງ ກຸ່ ມ
ລ້າງມືເປັນ2 ຮອບ

ຍາກ  

ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ທົນທານ

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ບໍ່ມີ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ສູງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

3 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                    ນ້ຳບາດານ + ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ຳ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

10.000.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

1.000.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ

6.500.000 ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

136.900 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

28 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

56 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື
ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

3.333.000 ກີບ
333.000 ກີບ

80 cm

13 m
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລ້າງມືນີ້ຜະລິດຈາກດິນຈີ່,
ຊີມງັ , ທໍນ
່ າໍ້ (ພີວຊ
ີ )ີ , ໃຊ້ນຳ້ ປະປາ, ອ່າງຊີມງັ ແລະ ຕິດກະໂລ້.
ຕັງ້ ຢູດ
່ າ້ ນຫຼງັ ຫ້ອງກິດຈະກຳ ສ່ວນນ້ຳເສຍແມ່ນໄຫຼລງົ ຕາມທໍຫ
່ າ
ຮ່ອງ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ມີທຶນຫຼາຍ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ລະດົມທຶນ;
� ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນແຮງ
    ງານ.
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ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ຄວາມກວ້າງຂອງອ່າງ 40 ຊມ
    ຂອບອ່າງ 10 ຊມ;

� ເພື່ອໃຫນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.

ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ (ພີວີຊ)ີ ;
� ປະຕູນໍ້າ;
� ຊີມັງ;
� ກະໂລ້;
� ໄມ້;
� ສັງກະສີ.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
� ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເສຍ;
� ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນສີ່ງທີເປ່ເພ.

ຍາກ  

ການຕິດຕັ້ງ

ທົນທານ

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ

ບໍ່ມີ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້

ປານກາງ  

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

2 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                                            ນ້ຳປະປາ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

6.000.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

3.000.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ ແລະ ເທພື້ນ

6.000.000 ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

180.000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

25 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

50 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

3.000.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

1.500.000 ກີບ

80 cm

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 175 ຄົນ
ເຂົ າ ເຈົ້ າ ແບ່ ງ ກຸ່ ມ
ລ້າງມືເປັນ2 ຮອບ

80 cm
50 cm

50 cm

8m
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ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລ້າງມືນແ
ີ້ ມ່ນໄດ້ ຜະລິດ
ມາຈາກທໍນ
່ າ້ໍ (ພີວຊ
ີ )ີ , ໃຊ້ນຳ້ ປະປາ, ອ່າງຊີມງັ ປູດວ
້ ຍກາໂລ້.
ຕັງ້ ຢູດ
່ າ້ ນໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນ ສ່ວນ ນ້ຳເສຍ ແມ່ນໄຫຼ ລົງຕາມ
ທໍ່ຫາຮ່ອງ.  

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ມີທຶນຫຼາຍ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
� ປະກອບສ່ວນແຮງງານ

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ 30 ຊມ;
� ຄວາມກວ້າງຂອງອ່າງ 40ຊມ;
� ເພື່ອໃຫນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
    ຮ່ວມກັນ.
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ອຸປະກອນ:
� ທໍ່ນໍ້າ(ພີວີຊ)ີ ;
� ປະຕູນໍ້າ;
� ເຫຼັກ;
� ຊີມັງ;
� ກະໂລ້.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ:
� ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
� ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເສຍ;
� ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນສີ່ງທີເປ່ເພ.

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ 225 ຄົນ

ຍາກ  

ການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ
ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ

ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ແ ບ່ ງ ກຸ່ ມ
ລ້າງມື ເປັນ 2 ຮອບ

ທົນທານ
ບໍ່ມີ  
ປານກາງ  

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ

2 ຊຸດ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ                                                      ນ້ຳປະປາ + ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ຳ
ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ

10.000.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ

3.400.000 ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການເທພື້ນ

1.000.000 ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່ 1 ຮູປ່ອຍນໍ້າ

186.100 ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ
ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

36 ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

72 ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

5.000.000 ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື

1.700.000 ກີບ

80 cm
50 cm

8m
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ບ່ອນເກັບມ້ຽນແປງຖູແຂ້ວ
ນັກຮຽນທຸກຄົນຄວນມີແປງຖູແຂ້ວເປັນຂອງຕົນເອງ.
ແປງຖູແຂ້ວຄວນມີຝາປິດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປື້ອນ.
ຝາອັດຄວນມີຮູນ້ອຍໆສຳລັບລະບາຍອາກາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອ
ພະຍາດຂະຫຍາຍໂຕ.
ນັກຮຽນທຸກຄົນຄວນມີແປງຖູແຂ້ວ 2 ອັນ, 1ອັນປະໄວ້ບ້ານ
ແລະ 1ອັນປະໄວ້ໂຮງຮຽນ.

ແປງຖູແຂ້ວຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຄວນຂຽນຊື່ ຫຼື ເລກປະຈຳ
ຕົວໃສ່ ເປັນເຄືອ
່ ງໝາຍເພືອ
່ ບໍໃ່ ຫ້ຫງຼົ ກັນ. ອີກວິທໜ
ີ ງຶ່ ນັກຮຽນ
ສາມາດຕິດສະຕິກເກີ້ ຫຼື ຮູບຂອງຕົນເອງໃສ່ແປງຖູແຂ້ວພ້ອມ
ທັງຕິດສະກ໋ອດໃສ ໃສ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລືບ. ແປງຖູແຂ້ວ ແລະ
ບ່ອນເກັບມ້ຽນຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ຄວນໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ
ອັນດຽວກັນເພື່ອງ່າຍໃນການໄຈ້ແຍກ.
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ບ່ອນເກັບມ້ຽນແປງຖູແຂ້ວຕ້ອງງ່າຍຕໍ່ການອະນາໄມ. ຄວນ
ຈະຕິ ດ ໄວ້ ຝ າ ຫຼື ບ່ ອ ນທີ່ ສ ະດວກແກ່ ກ ານເກັ ບ ມ້ ຽ ນເພື່ ອ
ໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເອົາໄດ້ງ່າຍ.
ແປງຖູແຂ້ວຄວນເກັບໄວ້ຫ່າງກັນ, ບ່ອນອາກາດຖ່າຍເທສະ
ດວກ, ຖືກແສງສະຫວ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ.

ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້
ຈາກຕົວຢ່າງໃນສອງຮູບນີ້, ບ່ອນເກັບ
ມ້ຽນແປງຖູແຂ້ວແມ່ນສາມາດເຮັດມາຈາກ
ອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ
ມູນຄ່າສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກອຸປະ
ກອນທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນ: ບັ້ງໄມ້ໄຜ່, ແຜ່ນຢາງ,
ທໍ່ນໍ້າ(ພີວີຊີ), ກ່ອງເປົ່າຢາຖູແຂ້ວ...
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ບັນທຶກຄຳຄິດເຫັນ
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ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
National School Health Task Force
Department of Pre-school and Primary Education, MOES (Ministry of Education and Sports)
(+856 21) 91 14 94

Vientiane Capital School Health Task Force
Pre-school and Primary Education Section,
Department of Education and Sport of Vientiane Capital
(+856 21) 21 31 61

Khammouane province School Health Task Force
Pre-school and Primary Education Section,
Department of Education and Sport of Khammouane province
(+856 51) 21 21 01

� Sangthong District Education and Sports Bureau,

� Boualapha District, School Health Task Force
Please contact Khammouane province School Health
Task Force for inquiries

School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane Capital
(+856 21) 67 30 04

� Parkngeum District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane Capital
(+856 30) 96 84 011

� Saythany District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane Capital
(+856 21) 73 20 48

� Sikhottabong District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane Capital
(+856 21) 21 33 50
� Sisattanak District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane Capital
(+856 21) 31 24 54
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Saravan province School Health Task Force
Pre-school and Primary Education Section,
Department of Education and Sports of Saravan province
(+856 34) 21 11 33

� Laongam District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Saravan province
(+856 34) 30 00 12

ຂໍ້ມູນສິ່ງພິມ
© 2016 GIZ Fit for School
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Fit for School
7/F PDCP Bank Centre
cor. V.A. Rufino and L.P. Leviste Streets
Salcedo Village, Makati City 1227
Philippines
www.giz.de
Design:
malzwei, Berlin, Germany
Photos:
GIZ Fit for School, UNICEF (p. 26/27),
Sourires d'enfants (p. 28/29)

ກຸມພາ 2017
ອົງການ GIZ Fit for School isຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ ກະຊວງສຶກສາ
ແລະ ກິລາ  ໂດຍສະເພາະ ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກົມອະນຸບານ ແລະ
ປະຖົມສຶກສາ ກະຊວງສາ ທາລະນະສຸກ ແລະ ທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ທາງດ້ານໂຄງຮ່າງ, ເນື້ອໃນ ແລະ ຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນການຈັດພິມຄັ້ງນີ້. ທ່ານ ປອ
ມີທອງ ສຸວັນວິໄຊ , ທ່ານ ນາງ ສຸດສາຍໃຈດວງສະຫັວນ, ທ່ານ ນາງ ບຸນເພັງ
ວຽງສົມບັດ, ທ່ານ ນາງ ຈັນຫອມ ສຸວັນນະວົງ. ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ
ສີບຸນເຮືອງ. ທ່ານ ນາງ ຈັນທະມາລີ ສຸລິຍາສັກ. ທ່ານ ທອງດຳ ພິລາວັນ, ທ່ານ
ນາງ ຄຳຫັວນ ລາດສະຂັນຕີ. ທ່ານ ຫວາດສະໜາ ອິນສີສຸພັນ, ທ່ານ ກາລົດ
ວາສເກັດສ (Carlos Vasquez (UNICEF), ທ່ານ ອານຕວນ ໂບລມ ວິດ (Antoine Blomqvist (Sourires d´enfants), ທ່ານ ນາງ ນິໂກ ຊິກມູນ (Nicole
Siegmund), ທ່ານ ດຣ ແບວລາ ມອນສ໌ (Dr. Bella Monse,) ທ່ານ ນາງ
ໄຮຍາດ ກຼາມມໍ- ຕໍເນຍໂອ (Hiyas Clamor-Torneo) ທ່ານ ມາແຊວ ຊີເວດທ໌
(Marcel Siewert), ທ່ານ ນາງ ບົວຈັນ ຈັນສົມ,ທ່ານ ສຸດດາພອນ ຈັນທະວົງ
, ທ່ າ ນ ນາງ ບຸ ນ ຫຼ າ ຍ ຫຼ ວ ງສາມາດ, ທ່ າ ນ ມໍ ລ ະກົ ດ ສົ ມ ອຸ ໄ ລ, ທ່ າ ນ
ອາເລັດຊານເດີ ວີງຊາ ( Alexander Winkscha), ໂຮງຮຽນເຕັກນິກການຊ່າງ
ລາວ- ເຢຍລະມັນ, ຄູ- ອາຈານຈາກພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ,
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ພ້ອງທັງນ້ອງນັກຮຽນ
ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ.

ອົງການ GIZ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ແຜນງານເພື່ອການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ໂດຍເປັນຕົວແທນໃຫ້ກະຊວງຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ການພັດທະນາ (BMZ). ແຜນງານ ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຢູ່
ປະເທດຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ. ມີການ ຮ່ວມມື
ກັບອົງການຊີເມວໂອ ອິນໂນເທັກ( The Regional Fit for School
Program is realized in the Philippines, Indonesia, Cambodia and
Lao PDR in partnership with the Southeast Asian Ministers of
EducationOrganization Regional Centre for Educational
Innovation and Technology (SEAMEO INNTECH)).ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນ
ສົມທົບລະຫວ່າງລັດທະບານອົດສຕຼາລີ ແລະ ເຢຍລະມັນ ແລະ ຍັງໄດ້ຖືກ
ຈັດຕັ້ງຢູ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ມູສລິມ ມິນດານາວ ປະເທດຟີລິບປິນ.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ GIZ Fit for School and group ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມກະລຸນາຕິດຕໍ່ ທ່ານ ນາງ ນິໂກ ຊິກມູນ
(Ms Nicole Siegmund (nicole.siegmund@giz.de)
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In partnership with:

www.fitforschool.international

