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ບດົລາຍງານ ສນູພດັທະນາຊນົນະບດົ ປະຈ  າປີ 2020 

ເລ່ີມແຕຕ່ ົນ້ປີ 2020ລດັຖະບານໄດມ້ຂີ ແ້ຈງ້ການປິດປະເທດເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດອກັເສບປອດ 

ສາຍພນັໃໝ ່(Covid-19) ໄດລ້ະບາດໄປທົ່ວໂລກ ເຊິ່ ງມນັເປັນສາເຫດໃຫກ້ານປະຕິບດັວຽກງານຂອງທກຸພາກ 

ສວ່ນໃນສງັຄມົລາວ ກ ່ຄສືງັຄມົໂລກໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ແຕເ່ຖງີຢາ່ງໃດ ສນູພດັທະນາຊນົນະບດົ ກ ຍງັໄດສ້ບືຕ ່ 

ປະຕິບດັວຽກງານຕາມແຜນການໂດຍໄດມ້ກີານປບັປ່ຽນຮບູແບບທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໄດມ້ມີາດຕະການປ້ອງກນັຕາມ 

ການແນະນ  າຂອງຄະນະສະເພາະກດິວາງອອກ ຍອ້ນແນວນ ັນ້ພວກເຮົາຈ ່ງບ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮນຸແຮງຫຼາຍ.  

ສນູພດັທະນາຊນົນະບດົ(ອາດເີອ) ມວີໄິສທດັໃນການສາ້ງອງົກອນໃຫກ້າຍເປັນສນູຕວົແບບໃນການສາ້ງຄວາມ 

ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການສາ້ງແຮງໃຈໃຫກ້ບັຊຸມຊນົເຂດຊນົນະບດົ, ພາຍໃຕວ້ໄິສທດັນີພ້ວກເຮົາກ ່ມພີາລະກດິທ່ີຕອ້ງ 

ຮບັຜິດຊອບ ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຜນົສ  າເລັດຄກືານ ເອືອ້ອ  ານວຍການຮຽນຮູແ້ບບຮອບດາ້ນໃນການເສມີຂະຫຍາຍຄວາມ 

ສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງບກຸຄະລາກອນ ແລະ ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໂດຍເນັນ້ໃສກ່ານໃຫບ້ ລິການທ່ີມຄີນຸ 

ນະພາບໃນດາ້ນການສ ກສາຊຸມຊນົ, ອານາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາໄວໜຸມ່. ໃນປີຜາ່ນມາ(2020) 

ບນັດາທີມງານຂອງ ອາດເີອ ໄດທຸ້ມ່ເທປະກອບສວ່ນໃນການຜນັຂະຫຍາຍວໄິສທດັ ແລະ ພາລະກດິຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ 

ເຊິ່ ງເຫັນໄດຈ້າກຜນົສ  າເລັດຂອງແຕລ່ະທີມງານໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ.້  

 

ທີມງານ ບ ລິການຝ ກອບົຮມົ 

  

ໃນປີ 2020 ໜວ່ຍງານຝ ກອບົຮມົໄດຮ້ບັຄວາມໄວວ້າງໃຈຈາກຄູຮ່ວ່ມງານຫຼາຍພາກສວ່ນໃນການໃຫບ້ ລິການຈດັ 

ຝ ກອບົຮມົໃນຫວົຂ ຕ້າ່ງໆເຊ່ັນ: ອງົການ Lotus world ທ່ີໄດຈ້ດົອບົຮມົໃຫຄ້ຂູ ັນ້ປະຖມົໃນ 15ໂຮງຮຽນ ຂອງ

ເມອືງຄ  າ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຈ  ານວນ 112 ທາ່ນ ໃນຫວົຂ  ້ເຕັກນກິການນ  າໃຊສ້ື່  ເຂ້ົາໃນການຮຽນ-ການສອນ 

ແລະ ຫວົຂ  ້ຜູນ້  າພາການຮຽນຮູສ້  າລບັເດັກໄວປະຖມົ, ອງົການ DVV international ໄດໄ້ປຝ ກອບົຮມົຫວົຂ  ້ຈດິ

ອາສາທ່ີເນັນ້ພະລງັກຸມ່ ແລະ ຜູນ້  າພາກດິຈະກ  າໃນຊຸມຊນົ ໃຫແ້ກຄ່ະນະບ ລິຫານສນູສ ກສາຊຸມຊນົໃນຂ ັນ້ບາ້ນ 

ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງຂອງ ເມອືງນອງ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ  ານວນ 73 ທາ່ນ, ພວກເຮົາຍງັ
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ໄດ ້ລງົປະເມນີ ກດິຈະກ  າການສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິຊນົເຜ່ົາໃນບາ້ນເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ ຈ  ານວນ 6 

ບາ້ນ ໂດຍມປີະຊາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມ ທງັໝດົ 118 ຄນົ. ນອກນີຍ້ງັໄດຮ້ວ່ມກບັ ກມົສ ົ່ງເສມີສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ທີມງານ GFA/EEA ຂອງໂຄງການ ProFEB II ໃນການສາ້ງຄູມ່ ືແລະ ປບັປງຸເຄື່ ອງມກືານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ກດິຈະກ  າການສ ກສາ ແລະ ສາ້ງຈດິສ  ານ ກດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ.  

  

 

ທີມງານ ພດັທະນາໄວໜຸ່ມ 
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ວຽກງານພດັທະນາໄວໜຸມ່ຂອງ ອາດເີອ ໃນປີ2020 ແມນ່ມສີສີນັການຮຽນຮູທ່ີ້ໜາ້ສນົໃຈ ເຊິ່ ງເຫັນໄດຈ້າກໂຄງ 

ການ ທ່ີໄດທ້ ນສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການ VOIEC ໃນການຝ ກທກັສະສາ້ງຄວາມອາດສາມາໃຫກ້ບັໄວໜຸມ່ 

18ຄນົ ທ່ີມາຈາກທົ່ວປະເທດເປັນເວລາ 1ປີເຕັມ (ກນັຍາ 2019-ສງິຫາ 2020) ພວກເຂົາທງັໝດົໄດຮ້ບັການຝ ກ 

ເພື່ ອເປັນບກຸຄະລາການກອນສະໜບັສະໜນູວຽກງານການພດັທະສື່ ວດິໂີອ ຫຼື ຮບູເງາົໃນທກຸຂະແໜງການ ເຊີ່ ງວາ່

ໃນປີນີພ້ວກເຂົາກ ໄດລ້ງົປະຕິບດັວຽກງານຕວົຈງິ ໃນການຖາ່ຍໜງັສ ັນ້ເລ່ືອງ ເຮົາ the series ທ່ີມທີງັໝດົຢູ ່8 

ຕອນ ໃນຊລີີເລ້ືອງນີແ້ມນ່ໄວໜຸມ່ໃນໂຄງການ InYouth ເປັນຜູຂ້ຽນບດົລະຄອນ, ມສີວ່ນຮບັຜິດຊອບໃນກອງຖາ່ຍ 

ໂດຍພວກເຂົາໄດເ້ລືອກໜາ້ທ່ີທ່ີຕນົເອັງສນົໃຈຢາກຮຽນຮູ ້ຕວົຢາ່ງເຊ່ັນ: ການເປັນຜູກ້  າກບັ, ເປັນຜູຊ້ວ່ຍມກືອ້ງ, 

ເປັນຊາ່ງໄຟ, ຊາ່ງແສງ, ຊາ່ງສຽງ, ຊາ່ງແຕງ່ໜາ້, ການຈດັສະຖານທີ ແລະ ສາກການສະແດງ ຫຼື ແມແ້ຕກ່ານບ  

ລິຫານຈດັກນັກອງຖາ່ຍເປັນຕ ົນ້. ຫຼງັຈາກທ່ີຖາ່ຍທ  າສ  າເລັດ ກ ໄດເ້ລ່ີມອອກອາກາດໃນຕ ົນ້ເດອືນ 7 ເປັນຕ ົນ້ມາ

ໂດຍຜາ່ນຊອ່ງທາງ Fb Page: ເຮົາ the series ແຕໜ່າ້ເສຍດາຍໃນປດັຈບຸນັ ເພສ ດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດຖ້ກືປິດ 

ຍອ້ນຂ ຈ້  າກດັບາງຢ່າງໃນ Facebook ແຕພ່ວກທານກ ຍງັສາມາດຮບັຊມົໄດໂ້ດຍຜາ່ນຊອ່ງ YouTube ຂອງສນູ

ພດັທະນາຊນົນະບດົ. ນອກຈາກນີພ້ວກເຮົາຍງັໄດຮ້ວ່ມກບັ ຄະນະວທິະຍາສາດສງັຄມົ ໃນການເຮັດຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ 

ຫວົຂ  ້ສຂຸະພາບທາງເພດ ແລະ ຄວາມເທ່ົາທຽມກນັທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸມ່ໄວໜຸມ່ໃນຮ ົວ້

ມະຫາວທິະຍາໄລ ເຊີ່ ງຄາດວາ່ຈະສ  າເລັດໃນ ເດອືນ ເມສາ ປີ 2021 ແລະ ອກີໜ ່ ງວຽກຂອງທີມງານພດັທະນາ

ໄວໜຸມ່ ແມນ່ການຮບັນກັສ ກສາແລກປ່ຽນ ຈາກປະເທດອນິເດຍ ພາກວຊິາ ສງັຄມົສງົເຄາະ (ນກັສ ກສາປະລິນຍາ

ໂທ) ຈ  ານວນ 1 ຄນົ ແລະ ຮບັນກັສ ກສາຝ ກງານຈາກຄະນະວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ຄະນະສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈ  ານວນ 

9 ຄນົ. 

 

ທີມງານ ສ ກສາຊຸມຊນົ 
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ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັເພື່ ອສະໜອງໃນຂອບເຂດວຽກຂອງສນູເປັນໜ ່ ງໃນເປ້ົາໝາຍຂອງທີມງານໃນປີ 2020 

ບາງຜະລິດຕະພນັທ່ີໄດເ້ຮັດມຄີ:ື ເຄື່ ອງກອງນ  າ້ກນິແບບນ  າ້ໃຊໃ້ນຄວົເຮອືນ ຈ  ານວນ 6 ເຄື່ ອງ, ສະບກູອ້ນຜະລິດ 

ໄດຫຼ້າຍກວາ່ 500ກອ້ນ, ແປຮບູເຂ້ົາໜມົຂຽບໝາກອ ໄດ ້10 ກໂິລແຫງ້ ນອກນີຍ້ງັໄດສ້ະໜບັສະໜນູ ສວນຮຽນຮູ້

ບາ້ນເຮົາ ທ່ີຕ ັງ້ຢູບ່າ້ນ ນາຫອຍ ເມອືງສງັທອງ ນະຄອນຫຼວງ ໃຫກ້າຍເປັນສນູຮຽນຮູເ້ພື່ ອຊຸມຊນົດາ້ນລະບບົນເິວດ 

ກະສກິ  າແບບຍນືຍງົ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທງັນີກ້ ່ ເພື່ ອຮບັປະກນັການບ ລິການຂອງສວນຮຽນຮູເ້ພື່ ອຮອງຮບັ 

ການຈດັຝ ກອບົຮມົ, ຄາ້ຍພກັແຮມ, ປະຊຸມ ແລະ ຖານການຮຽນຮູຕ້າ່ງໆທ່ີເໝາະສມົ ພາຍໃນປີນີ ້ແມນ່ສາມາດໃຫ ້

ບ ລິການດາ້ນສະຖານທ່ີໄດ ້4 ຄ ັງ້ ແລະ ມຜີະລິດຕະພນັຂອງສວນຈ  າໜາຍເຊ່ັນ: ໝາກກະຈຽບແຫງ້, ກວນໝາກ 

ກະຈຽບ, ໝາກນອດ ແລະ ອື່ນໆ, ນອກຈາກນ ັນ້ພວກເຮົາຍງັເປັນຂ ົວ້ຕ ່ ໃຫກ້ບັ ນກັສ ກສາຝ ກງານ ພາກວຊິາ

ກະສກິ  າ ຈາກໂຮງຮຽນເຕັກນກິກະສກິ  າດງົຄ  າຊາ້ງ ຈ  ານວນ 3 ຄນົໃນໄລຍະເວລາ 4ເດອືນ. 

 

ທີມງານ ອະນາໄມສ່ີງແວດລ້ອມ ແລະ ໂພຊະນາການ 

ຫຼາຍໂຄງການທ່ີ RDA ໄດຮ້ວ່ມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານສຂຸານາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ແຕໃ່ນໄລຍະປີນີ ້

“ໂຄງການເສມີສາ້ງໂພຊະນາການຂອງຄອບຄວົຊາວກະສກິອນເຂດເນນີສງູ (ENUFF)” ຮວ່ມກບັ SNV ຢູແ່ຂວງ

ອດຸມົໄຊ ແລະ ແຂວງຫວົພນັ ແມນ່ເປັນຈດຸສມຸໜ ່ ງໃນຂອບວຽກນີ ້ໃນນີໂ້ຄງການໄດກ້ວມເອົາ ຈ  ານວນ 40 ບາ້ນ 

ແລະ 20 ໂຮງຮຽນ ໂດຍທີມງານ RDA ແມນ່ໄດເ້ປັນທ່ີປ ກສາທາງດາ້ນ ວຽກງານນ  າ້ ແລະ ສຂຸານາໄມ ໃນ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ, ຮບັຜິດຊອບຕ ່ ວຽກງານໂພຊະການຂອງ 1.000 ວນັທ  າອດິຂອງຊວີດິ. ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດທາງກງົທງັໝດົທ່ີທີມງານໄດບ້ນັທ ກໄວແ້ມນ່ລວມມ ີ1.819 ຄນົ ເປັນຍງິ 1.108 ຄນົ, ທາງອອມ້ລວມມີ

ທງັໝດົ 11.143 ຄນົ ເປັນຍງິ 5.299 ຄນົ.  
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ຖະໜນົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ ບາ້ນວດັນາກ,ໜວ່ຍ15 ເມອືງສີສດັຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສ.ປ.ປ ລາວ 

Lao-Thai Friendship Rd, Hom 7 Vatnak village, Sisathanak District Vientiane Capital, Laos. 
Tel & Fax: (856-21) 315457 E-mail: info@rda.org.la 

 

 

ທີມງານ ບ ລິຫານ ແລະ ການເງນີ 

ວຽກຄຸມ້ຄອງຫອ້ງການ, ການເງນີ ແລະ ບກຸຄະລາກອນກ ່ເປັນສວ່ນໜ ່ ງທ່ີສ  າຄນັໃນການຊວ່ຍໃຫສ້ນູຂບັເຂື່ອນ 

ແລະ ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃຫກ້ບັພະນກັງານງານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມງານອື່ ນໆ, ສນູພດັທະນາຊນົນະບດົມພີະນກັງານ 

ທງັໝດົ 16ຄນົ ແລະ ມພີະນກັງານຮຽນຮູ ້2ຄນົພາຍໃນປີ2020 ແລະ ໄດມ້ກີານພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງ 

ພະນກັງານເປັນປະຈ  າໃນແຕລ່ະໜາ້ວຽກ. ແຫຼງ່ລາຍຮບັຫຼກັຂອງອາດເີອແມນ່ມາຈາກໂຄງການສະໜບັສະໜນູ 

ແລະ ການໃຫບ້ ລິການຝ ກອບົຮມົຕາ່ງໆ ເຊີ່ ງພາຍໃນປີນີອ້າດເີອມງີບົໝນູວຽນທງັໝດົຂອງປີແມນ່ $370,000,  

ເຊງີມລີະບບົລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍທ່ີສາມາດກວດສອບໄດ.້ ໃນທາ້ຍປີທີມງານອາດເີອໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປະຈ  າປີເພື່ ອ 

ສະຫຼຼຸບບດົຮຽນປີ2020 ແລະ ວາງແຜນປີ2021 ໃນນີກ້ານປບັໂຄງການການຈດັຕ ັງ້ເພື່ ອໃຫເ້ໝາະສມົກບັການເຮັດ 

ວຽກກ ່ໄດຮ້ບັຜນົສ  າເລັດຢາ່ງໜາ້ພ ໃຈເຊ່ັນ: ການປບັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້, ການປບັປງຸຄະນະບ ລິຫານງານ ແລະ 

ການວາງເປ້ົາໝາຍຂອງປີຮວ່ມກນັ.  
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