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ບົດບັນທກຶກອງປະຊມຸຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (CSWG) 

ວັນທ:ີ 09 ຕຸລາ 2018 

ສະຖານທີີ່: ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພລຣາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ວັດຖຸປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:  

- ເພືີ່ອເປັນເວທ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານການປະຕບິັດວຽກງານທ ີ່ດ  ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງການການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດ); 

- ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນການລິເລ ີ່ມວຽກງານຂອງ CSWG (ບັນດາກິດຈະກ າ ແລະ ກອງປະຊຸມຕົວແທນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ຈະມາເຖິງນ ັ້) ແລະ ສອບຖາມຄວາມ
ຄາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຕ ີ່ກຸ່ມວິຊາການອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ  

ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ: 55 

• ສະມາຄົມທ ີ່ບ ີ່ຫວັງຜົນກ າໄລ (NPA): 32 ທ່ານ (10 ທ່ານແມ່ນມາຈາກສະມາຄົມທ ີ່ບ ີ່ຫວັງຜົນກ າໄລທ ີ່ຕັັ້ງຢູແ່ຂວງຕ່າງໆ).  
• ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທ ີ່ບ ີ່ສັງກັດລັດ (INGO): 15 ທ່ານ ຈາກ 13 ອົງການ.  
• ລັດຖະບານ: 1 ທ່ານ. 
• ຄູຮ່່ວມພັດທະນາ: 7 ທ່ານ ຈາກ 5 ອົງກອນ.  

 

ເວລາ ຫົວຂ ັ້ 

08.00–08.30 ລົງທະບຽນ - ທ ມງານຂອງ CSWG  

08:30-08:45 ກ່າວຮັບຕ້ອນ ແລະ ເປ ດງານ, ນ າສະເໜ ວາລະກອງປະຊຸມ – ທ່ານ ນາງ ໂລລາ (INN) / ທ່ານຄ າຮັກ (CSWG-Cord) 

ຄວາມຄືບໜ້ານັບແຕ່ກອງປະຊຸມ CSWG ຄັັ້ງລ່າສຸດ  
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• ການນ າສະເໜີງານ CSO Fun Fair ປະຈ າປີ 2018 
ຮູບແບບຂອງງານແມ່ນຈະຄ້າຍຄືກັບປ ທ ີ່ຜ່ານມາ. ງານຈະປະກອບດ້ວຍການສະແດງດ້ານດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ການຟ້ອນ ທ ີ່ຖືກຈັດຂ ັ້ນໝົດມືັ້ ເຊິີ່ງເຕັມໄປດວ້ຍການວາງສະແດງ 
ແລະ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ (35 NPA, 15 NGO). ຈະມ ການຕິດຕັັ້ງສະຖານທ ີ່ຫຼ ັ້ນສ າລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ສາຍຮູບຫງົາ, ວ ດ ໂອ ເພືີ່ອສະແດງເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງ
ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (CSO) ທ ີ່ມ ຕ ີ່ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ຈະໄດ້ມ ການເຊ ນໃຫ້ CSO ນ າສະເໜ ວຽກຂອງພວກເຂົາ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ 
ແລະ ຜູ້ຮັບຟັງທົີ່ວໄປ. ທ່ານ ຄ າຮັກ ໄດ້ນ າສະເໜ ຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບການການກະກຽມງານວາງສະແດງຂອງຄະນະກ າມະກ າກະກຽມງານວາງສະແດງ ມາຮອດນະປະຈຸບັນ ມ ອົງ
ກອນສົນໃຈເຂົັ້າຮ່ວມວາງສະແດງແລ້ວ ປະກອບມ  NGO 15 ອົງກອນ, ອົງກອນບ ີ່ຫວັງຜົນກ າໄລຂອງລາວທ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 17 ອົງກອນ ແລະ ມາຈາກຕາງແຂວງ 6 
ອົງກນອນ ແລະ ໃນງານຈະປະກອບມ ໂຄສົກ 3 ທ່ານເພືີ່ອສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ແກ່ງານ. ໄດ້ມ ການນ າສະເໜ ຍຸດທະສາດການສືີ່ສານ ພ້ອມກັບຫົວຂ ັ້ຂອງານວາງສະແດງ ແລະ ໄດ້ເຫັນດ  
3 ຫົວຂ ັ້ ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເລື ອກເອົາ ຈິີ່ງໄດ້ມ ການສະເໜ ເນືັ້ອໃນທ ີ່ແປເປັນພາສາລາວສາມ (3) ຮູບແບບ ແລະ ຍັງໄດ້ມ ການເຊ ນໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມລົງຄະແນນສຽງາ
ຮັບຮອງເອົາວ່າຈະເອົາຫົວຂ ັ້ໃດ. 
ຫົວຂ ັ້ສົນທະນາທີີ່ຖືກເລອືກແມ່ນດັີ່ງລຸມ່ນີັ້:  

• "ສ້າງອະນາຄົດຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາທກຸພາກສ່ວນໃນທົີ່ວສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
(SDGs)".  

 
ຖ້າອົງການໃດມ ຄວາມສົນໃຈທ ີ່ຈະຕັັ້ງຊຸ້ມໃນງານ CSO fun fair, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ຄ າຮັກ ຕາມທ ີ່ຢູ່ອ ເມວນ ັ້: laocswg@gmail.com 
→ ບົດສະເໜ ທ ີ່ເປັນຮູບແບບ PPT ແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ ັ້: 
 

CSO Fair 2018 

Progress at CSWG-VT Plaza.pptx 
ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 

1. ລັດຖະບານມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງແນ່ກັບງານວາງສະແດງຄັັ້ງນິັ້?  

mailto:laocswg@gmail.com
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ໄດ້ມ ການປ ກສາຫາລື ກ່ຽວກບັຄ າຖາມນ ັ້ ແລະ ມັນກ ຍາກທ ີ່ຈະເຊ ນລັດຖະບານເຂົັ້ີ່າຮ່ວມໃນກິດຈະກ າດັີ່ງກ່າວ. ງານຈະມ ບັນຍາກາດທ ີ່ເປັນ
ມິດແບບຄອບຄົວ ໂດຍທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ເປັນງານທາງການ ແລະ ອ ກຢ່າງໜ ີ່ງກ ຄື ເວລາໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນປ ນ ັ້ແມ່ນຜ່ານຢ່າງໄວວາ. ໃນ
ອະນາຄົດ ພວກເຮົາຈະຮັບປະກັນວ່າ ລັດຖະບານຈະເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງທ ມປະສານງານ.  

2. ມ ຂ ັ້ສະເໜ ຈາກຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມວ່າ ໃຫ້ສົີ່ງບັດເຊ ນເຖິງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.  
ທ ມຜູ້ຈັດງານໄດ້ສະເໜ ວາ່ INGO ແລະ NPA ສາມາດເຊ ນໜ່ວຍງານລັດທ ີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກຮ່ວມນ າ ເພືີ່ອມາຮ່ວມງານ.  

3. ໄດ້ມ ການສະເໜ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆປະກອບສ່ວນໂດຍໃຫ້ທ ນ ເພືີ່ອການຈັບສະຫຼາກ ແລະ ມອບລາງວັນ. 
 

 
ຈຸດປະຕິບັດງານ: 

i. NPA ຈະເປັນງຜູ້ວາງສະແດງ, LCCO ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສືີ່ສານກັບສະມາຊິກຜ່ານເຄືີ່ອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ 
ii. ວາງແຜນຈັດການປະຊຸມສົນທະນາວຽກລ່ວງໜ້າກັບຜູວ້າງສະແດງ ເພືີ່ອກຽມຄວາມພ້ອມຂອງພວກເຂົາໃນການນ າສະເໜ  ແລະ ສົີ່ງເສ ມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ-CORD 
iii. ສ້າງອຸປະກອນການສືີ່ສານໃຫ້ສ າເລັດ-ທ ມງານສະເພາະກິດ 
iv. ພົບປະກັບນັກຮຽນອາສາສະໝັກ ແລະ ມອບໝາຍໜ້າວຽກ-LCCO 
v. ກຽມເລືີ່ອງຖ່າຍພາບ ສ າລັບວາລະຕ່າງໆຈົນຮອດງານ 
 
ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ຄ າຮັກ: 'CSWG ລາວ' <laocswg@gmail.com 

•   ການພັດທະນາ ແລະ ກດິຈະກ າຂອງຫ້ອງການປະສານງານອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມລາວ 
_________________________________________________ 

ທ່ານ ນາງ ພວງຄ າ, ປະທານຂອງ LCCO, ໄດ້ນ າສະເໜ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ LCCO. ເພິີ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ LCCO ແມ່ນຍັງບ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງ 
ຈາກສະໄໝຂອງ LUSEA, CAFEO, ແລ້ວຕ ີ່ມາແມ່ນ ເຮືອນຮຽນຮູ້ເພືີ່ອການພັດທະນາ (LHD) ແລະ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມລາວ (LCN). ປະຈຸບັນ LCCO ແມ່ນ
ປະກອບມ  38 ສະມາຊິກ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຫັຼກກ ເພືີ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຄວາມຮູ້ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເສ ມສ້າງຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງສະມາຊິກ. ຕາມທັດສະນະດັີ່ງກ່າວນ ັ້, 
LCCO ແມ່ນພວມໃຫ້ການຝ ກອົບຮົມແກ່ສະມາຊກິຂອງພວກເຂົາ. ການປະສານງານ ແລະ ການພົວພັນກັບລັດຖະບານແມ່ນຂົງເຂດທ ີ່ສ າຄັນ ແຕ່ວ່າ LCCO ບ ີ່ແມ່ນນິຕິບຸກຄົນທ ີ່ໄດ້
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ຮັບການຈົດທະບຽນເທືີ່ອ ແລະ ພວມດ າເນ ນການສະເໜ ຂ ການຮັບຮອງຈາກະຊວງພາຍໃນຢູ່ ເພືີ່ອຈະໄດ້ຈົດທະບຽນໃຫ້ມ ສະຖານະເປັນສະຫະພັນ ຫືຼ ສະມາພັນ. ໃນປະຈຸບັນ LCCO 
ຍັງຂາດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ (ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທ ນຮອນ). ໄດ້ມ ການກ່າວເພ ີ່ມວ່າ ຜູ້ຕາງໜ້າທັງໝົດຂອງເຄືີ່ອຂ່າຍ NPA ຍັງຂາດຄວາມສະໝັກຄ  ແລະ ຄວາມ
ເປັນອັນໜ ີ່ງອັນດຽວ.  
ໃນຊ່ວງເດືອນພ ດສະພາ 2018, ຫັຼງຈາກມ ການປ ກສາຫາລກືັບສະມາຊິກຂອງ NPA, LCCO ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຮັບເອົາຄ າແນະນ າຈາກລັດຖະບານ ກຽ່ວກັບວິທ ທາງທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດທ ີ່ຄວນ
ເຮັດ. ນະປະຈຸບັນ, LCCO ຍັງຂ ຄ າແນະນ າຈາກຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຍັງໄດ້ສະເໜ ຂ ຄ າເຫັນ ກ່ຽວກັບການດ າເນ ນການນ ັ້ວ່າ ຄວນຈະສືບຕ ີ່ ຫືຼ ຢຸດເຊົາດ ກວ່າ. 
→ ບົດສະເໜ ທ ີ່ເປັນຮູບແບບ PPT ແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ ັ້:  
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ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- ສະເໜ ໃຫ້ເອົາເອກະສານກັບຄືນມາເບິີ່ງ ເຊິີ່ງເປັນເອກະສານທ ີ່ຮ່າງໄວ້ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດການສະໜັບສະໜູນດ້ານຍຸດທະສາດຂອງ 
LCCO ໃນເດືອນມັງກອນ ປ  2017. ໃນບ ີ່ດົນມານ ັ້ ໃນເດືອນມ ຖຸນາ-ກ ລະກົດ 2018, ບັນດາຜູ້ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
LCCO ໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ, ເຊິີ່ງສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນ ັ້ຈະພາໄປຍັງຈຸດໃດ? ມ ເອກະສານທ ີ່ພ້ອມທ ີ່ຈະແລກປ່ຽນບ ?  

2- ອົງການກາແດງລາວ: ຄ າຖາມທ າອິດກ ຄື ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄົນທ າອິດຈາກການເຮັດກິດຈະກ າ ແລະ ຈຸດປະສົີ່ງ ແລະ 
ບົດບາດຂອງ LCCO ມ ຫຍັງແນ່? ມ ເຫດຜົນທ ີ່ດ ທ ີ່ຈະເຮັດຕ ີ່ ຖ້າສະມາຊິກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຮັດກິດຈະກ າ. ນອກຈາກນັັ້ນ, 
ມັນເປັນສິີ່ງສ າຄັນທ ີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ. ມັນສ າຄັນທ ີ່ຈະວາງສະແດງຜົນປະໂຫຍດ ທ ີ່ມ ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນໃນ
ລາວ ແລະ ຫັຼງຈາກນັັ້ນຈິີ່ງຂ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ການສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໃຈແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຫຼລາຍ. 

3- ເຫດຜົນທ ີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານບ ີ່ຍອມຮັບເອົາ LUSEA ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງອືີ່ນ ແມ່ນເພາະວ່າ ໄດ້ມ ຂ ັ້ຫ້າມໃນການເຮັດ
ໃຫ້ CSO ເປັນສະຫະພັນ ຫືຼ ສະມາພັນ. ຈິີ່ງຂ ແນະນ າໃຫ້ຂ ອະນຸຍາດຈາກກະຊວງພາຍໃນເສຍກ່ອນ ແລະ ຫັຼງຈາກນັັ້ນຈິີ່ງຄົັ້ນຄວ້າເບິີ່ງວ່າ 
LCCO ຈະນອນໃນປະເພດໃດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງ. 
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4- ເປັນຫຍັງ LCCO ຕ້ອງເຮັດໃນແນວທາງດຽວກັນກັບສິີ່ງທ ີ່ເຮັດມາໃນອະດ ດໂດຍສະເພາະການສ້າງ LUSEA ເຊິີ່ງເນັັ້ນໃສ່ຄວາມຊ່ຽວຊານ
ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມການດ າເນ ນງານຂອງ CSO? ຄວນສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດທ ີ່ເໝາະສົມ
ຂອງມັນ. 

LCCO: ການກ ີ່ຕັັ້ງ LUSEA ໃນຕອນເລ ີ່ມຕົັ້ນແມ່ນເພືີ່ອຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວ ໃນກອງປະຊຸມອາຊຽນ ສ າລັບການສົີ່ງເສ ມດ້ານວະສະ
ວະກ າ. ສະມາຊິກທ ີ່ຍັງເຫືຼອຍັງຄົງຕ້ອງການຈະເຊືີ່ອມໂຍມເຂົັ້າກັບ LUSEA ແລະ ມັນກ ບ ີ່ຖືວ່າ ເປັນບັນຫາ ຫືຼ ເປັນໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັັ້ງໃນ
ອະນາຄົດຂອງ LCCO. 
5- ສິີ່ງທ ີ່ສ າຄັນທ ີ່ສຸດແມ່ນການສະໜັບສະໜູນບັນດາ NPA ທ ີ່ຍັງບ ີ່ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນ ໃນຂະບວນການຂ ອະນຸຍາດຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າ LCCO 
ປະຕິເສດທ ີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນອົງການທ ີ່ຍັງບ ີ່ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນ, ແລ້ວມັນຈະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ແນວໃດ ໃນເມືີ່ອມ ການຍອມຮັບ
ເອົາແຕ່ອົງການທ ີ່ຂ ັ້ນທະບຽນເທົີ່ານັັ້ນ?  

6- ແນະນ າໃຫ້ສຸມໃສ່ເປົັ້າໝາຍໄລຍະສັັ້ນ. ເປັັ້ນຕົັ້ນແມ່ນການຂ ັ້ນທະບຽນຂອງ  NPA ພາຍໃຕ້ກອບກົດໝາຍໃໝ່. ມັນມ ຄວາມສ າຄັນທ ີ່ຈະ
ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຄວາມເປັນກາງ ແລະ ການສຸມໃສ່ບາງເປົັ້າໝາຍ ເຊັີ່ນການປະຕິບັດຕາມ SDGs/8th 
NSEDP ແທນການສ້າງຂະບວນການຄຽງຄູ່ກັນ.  

7- ໂດຍກ່ຽວກັບກອບກົດໝາຍໃໝ່, ມັນກ ຈະມ ຄ າຖາມວ່າ ແນວລາວມ ເງືີ່ອນໄຂໃນການບ ລິຫານ LCCO ບ ີ່? ໂດຍອ ງຕາມປະຫວັດ ແລະ 
LUSEA, ບາງເທືີ່ອສະພາບແວດລ້ອມນະປະຈຸບັນອາດຈະແຕກຕ່າງ ແລະ ບາງເທືີ່ອຮູບແບບເກົີ່າກ ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ໄດ້ອ ກແລວ້. ສະນັັ້ນ, ມັນ
ຈິີ່ງສ າຄັນທ ີ່ຈະເບິີ່ງທ ີ່ກອບກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. ຄວນມ ການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງ INGO ແລະ ສາຍພົວພັນກັບ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຜ່ານກອງປະຊຸມທ ີ່ບ ີ່ເປັນທາງການປະຈ າໄຕມາດ. ມັນສ າຄັນທ ີ່ຈະສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພືີ່ອພົບປະກັບກະຊວງ
ພາຍໃນ ໂດຍມ ວິໄສທັດທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບການຂ ັ້ນທະບຽນໃນອະນາຄົດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

   
• ຕົວຢ່າງຂອງການໃຫູ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ືອເລັກນອ້ຍໃນປະເທດລາວ: ກອງທຶນ PISCCA ສ າລັບອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໃນປະເທດລາວ  

________________________________________________________ 
ບົດສະເໜີຂອງພະນັກງານສະຖານທ ດຝຣັີ່ງ ກ່ຽວກບັຜົນຂອງການປເມີນຜນົເບືັ້ອງຕົນຂອງ SGF 
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ກອງທ ນ PISCCA ແມ່ນຖືກສ້າງຂ ັ້ນໃນປ  2016 ແລະ ໄດມ້ອບທ ນຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ປະມານ 10 ອົງການຈັດຕັັ້ງ. PISCCA ແມ່ນສຸມໃສ່ສອງ (2) ອົງປະກອບ :  

i. ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂະໜາດນ້ອຍ ສ າລັບໂຄງການຈຸລາພາກ: 9 NPA ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ 
ii. ສະໜັບສະໜຸນວຽກງານສົີ່ງເສ ມ ແລະ ການສົນທະນາໃນລະດັບປະເທດ: (CORD, INN-CSWG). 

ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ Juliane ຈາກສະຖານທູດຝຣັີ່ງໂດຍກົງ: juliane.gourdin@diplomatie.gouv.fr  
ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງຜ ູ້ຮັບທຶນ: EAKN ຢ ່ທ່າແຂກ 

AEKN ແມ່ນຖືກສ້າງຄັັ້ງຂ ັ້ນໃນປ  2015 ເພືີ່ອບ ລິຫານລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວເຊ ງນິເວດ ແລະ ກິດຈະກ າໃນເຂດກອງລ -ນາຕານ. ກິດຈະກ າທ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ກອງທ ນ 
PISCCA ແມ່ນມ ຜົນສະທ້ອນຕ ີ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນຫຼາຍ, ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍການສ້າງອາຊ ບ, ການບ ລິຫານທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງຕ ີ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ, ກິດຈະກ າທ ີ່ສ້າງຮາຍຮັບ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
→ ບົດສະເໜ ທ ີ່ເປັນຮູບແບບ PPT ແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ ັ້: 

PISCCA 

PROGRAMME.pdf

AEKN 

presentation_PISCCA_CSWG meeting.pdf 
 

ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- ການໃຫ້ທ ນຂອງ PISCCA ຄັັ້ງຕ ີ່ໄປແມ່ນໃນຕອນໃດ?  

ໃນເມືີ່ອໄດ້ມ ການສະຫຼຸບການປະເມ ນຜົນ ແລະ ໄດ້ບັນລຸເງືີ່ອນໄຂຕ ີ່ການອະນຸມັດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຝຣ່ັີ່ງ. ປະມານໃນໄຕມາດທ ີ່ໜ ີ່ງ ຫືຼ ເດືອນ
ກັນຍາ 2019.  

2- ຜູ້ໄດ້ຮັບທ ນໄດ້ຂອບໃຈສະຖານທູດຝຣັີ່ງ ສ າລັບຄວາມສະດວກ ແລະ ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອທ ີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ການຊ່ວຍເຫືຼອຊຸມຊົນ. 
  
• ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການ ໃນການໃຫູ້/ການຮັບທນຶຊ່ວຍເຫ ືອຂະໜາດນອ້ຍ: GIZ/CEGGA 

________________________________________________________ 

mailto:juliane.gourdin@diplomatie.gouv.fr


ໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 2018 

 ກອງປະຊຸມ, ເດືອນຕຸລາ 2018, ທ ີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊ່າ 

 
 
ທ ມງານຂອງ CEGGA ໄດ້ເຮັດການສ າຫຼວດ ເພືີ່ອປຽບທຽບຂ ັ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດຂອງ NPA. CEGGA ແມ່ນຢູ່
ໃນຂັັ້ນຕອນການກະກຽມເປ ດໂຄງການໃຫ້ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກ າລັງຊອກຫາຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມປະຕິບັດງານ ເພືີ່ອກ ານົດວິທ ການປະຕິບັດທ ີ່ດ  ແຕ່ NPA ຍັງຄົງຕ້ອງພົບກັບ
ບັນຫາທ້າທາຍກັບທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂະໜາດນ້ອຍ. ອົງການຈັດຕັັ້ງອືີ່ນໆທ ີ່ໃຫ້ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ. 
 
ໄດ້ມ ການສ າຫຼວດຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຊິີ່ງເຮັດຜ່ານທາງບັນຊ ລາຍຊືີ່ທ ີ່ຢູ່ຂອງ CSWG ແລະ ເຄືອຂ່າຍ CSO ລາວ. ການສ າຫຼວດປະກອບມ ຄ າຖາມເປ ດ ແລະ ປິດທ ີ່ຂຽນເປັນພາສາ
ລາວ. ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນມ ທັງໝົດ 21 ທ່ານທ ີ່ຕອບແບບສອບຖາມ.  
 
→ ບົດສະເໜ ທ ີ່ເປັນຮູບແບບ PPT ແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ ັ້:  

Lessons learnts 

small grants_draft__revAN-giz.pdf 
 
ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ພະນັກງານຈາກ GIZ/CEGGA/ພາກສ່ວນປະກອບຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມໂດຍກົງ: pafoualee.leechuefoung@giz.de 
  

ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- ມ ຄ າຖາມກ່ຽວກັບຈ ານວນມູນຄ່າຂອງທ ນ ແລະ ໄລຍະເວລາການສະໜັບສະໜຸນ. ມ ອົງການຈັດຕັັ້ງໜ ີ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສ າລັບ NPA ຂະ
ໜາດນ້ອຍ ທ ີ່ຈະເຂົັ້າເຖິງທ ນຊ່ວຍເຫືຼອໃນພາກພືັ້ນ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃນລະດັບອາຊຽນ. 

ທ ມງານຂອງ CEGGA ບ ີ່ສາມາດຕອບຄ າຖາມເຫົຼີ່ານ ັ້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຍັງບ ີ່ໄດ້ມ ການອອກແບບໂຄງການໃຫ້ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງພວກເຂົາເທືີ່ອ. ແຕ່ວ່າ CEGGA ຈະ
ສະເໜ ໃຫ້ມ ລະດັບຕ່າງໆຂອງທ ນຊ່ວຍເຫືຼອ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະດັບຕ່າງໆຂອງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຍັງຈະໃຫ້ມ ການສຸມໃສ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ/ຫືຼ 
ອົງການຈັດຕັັ້ງໃຫມ່. 



ໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 2018 

 ກອງປະຊຸມ, ເດືອນຕຸລາ 2018, ທ ີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊ່າ 

 
2- ກອບເວລາຂອງ CEGGA ແມ່ນເທົີ່າໃດ? 

ທ ມງານຂອງ CEGGA ແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຫວັງຈະເຮັດໂຄສະນາກ່ຽວກັບທ ນຊ່ວຍເຫືຼອໃນທ້າຍປ  2018.  
3- ກອບເວລາ 1 ເດືອນສ າລັບການສະເໜ ແມ່ນເປັນບັນຫາຂອງ NPA ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດການປະເມ ນຜົນໃນຊຸມຊົນກ່ອນ ເພືີ່ອມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ທ ີ່ດ  ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງອອກແບບໂຄງການ. ການສະເໜ ແມ່ນຈະປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນນ ັ້ຂອງການອອກແບບໂຄງການ ໃນ
ໄລຍະການໃຫ້ທ ນ, ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງໃໝ່ທ ີ່ຈະສະເໜ ຂ . ນອກຈາກນ ັ້, ໄດ້ມ ການກ່າວວ່າ ຜູ້ໃຫ້ທ ນຈ າເປັນຕ້ອງມ ຄວາມ
ສະດວກໃນການປັບຕົວເຂົັ້າກບັ NPA ໃນຕ່າງແຂວງ, ໂດຍສະເພາະໃນຕອນພັດທະນາແຜນສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ. 

ທ ມງານຂອງ CEGGA ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການພິຈາລະນາເນືັ້ອຫາ (ການປັບຕົວທ ີ່ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ) ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 
  
• ການປະເມີນຜນົຂີດຄວາມສາມາດຕ ີ່ການພັດທະນາ N{PA ໃຫູ້ມີຄວາມກົມກນື ແລະ ເປັນແມ່ແບບ 
__________________________________________ 

ອົງການແພລນສາກົນເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການປ ກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫ້ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ໄດ້ແນະນ າຮູບແບບຕົວຢ່າງສ າລັບ  NPA ເພືີ່ອບັນທ ກເຂົັ້າໃນເອກະສານດຽວກັນ ກຽ່ວກັບບັນດາ
ກິດຈະກ າດ້ານການທະນາຂ ດຄວາມສາມາດ ທ ີ່ສະໜອງໂດຍໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມມຕື່າງໆ.  
→ ບົດສະເໜ ທ ີ່ເປັນຮູບແບບ PPT ແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ ັ້: 

Capacity Building 

Plan Template presentation for CSWG 9 October 2018_Lao-plan.pdf 
ຄ າເຫັນຈາກຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ: 

1- ອົງການຈັດຕັັ້ງມ ຄວາມໝັັ້ນໃຈຊ ີ່າໃດ ໃນການປະເມ ນຈຸດອ່ອນຂອງຕົວເອງ ແລະ ວິທ ການທ ີ່ເຮັດໃຫ້ NPA ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ບັນດາກິດຈະກ າ
ທ ີ່ຖືກກ ານົດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງບ ີ່? ປະກົດວ່າ ກິດຈະກ ານ ັ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ການໃຊ້ວິທ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ໃນຮູບແບບຂອງຕົັ້ນໄມ້ຈະມ ຜົນດ ກວ່າ ແຕ່ມັນບ ີ່ແມ່ນຂະບວນການທ ີ່ງ່າຍ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ທັກສະວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ.   
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ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ພະນັກງານຈາກອົງການແພລນສາກົນໂດຍກົງ: Phonesavanh.KEOMANYSONE@plan-international.org  
 

• NPA ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພົນລະເມືອງທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ປະຊາຊົນທີີ່ມີຊີວິດໂດຍເປັນພະຍາດ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານ (HIV/AIDS, 
ວັນນະໂລກ ແລະ ມາເລເລຍ)-ໂດຍອົງການກາແດງລາວ 

__________________________________________ 
ຄະນະກ າມະການ NPA-KAP/PLWD ແມ່ນຖືກສ້າງຂ ັ້ນໃນປ  2016 ເຊິີ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ the CHAS ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 22 ຕົວແທນ
ຈາກ NPA. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືີ່ອສະເໜ ພືັ້ນທ ີ່ໃນການປ ກສາຫາລື ແລະ ລະບບຸັນຫາທ້າທາຍທ ີ່ມ ຄືກັນ, ແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນ ກ່ຽວກັບວິທ ປະຕິບັດທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດ ເພືີ່ອເອົາຊະນະບັນຫາທ້າທາຍ
ຕ່າງໆ. ເປົັ້າໝາຍຫັຼກຂອງຄະນະກ າມະການ ແມ່ນເພືີ່ອເປັນຂົວຕ ີ່ ລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ແກ່
ຊຸມຊົນ. ການກະກຽມແລກປຽ່ນຂ ັ້ມູນ ໃນລັກສະນະການເຂົັ້າຮ່ວມທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍຈາກ NPA ຕ ີ່ກົນໄກປະສານງານຂອງປະເທດ ພາຍໃຕ້ກອງທ ນໂລກ. 
 
→ ບົດສະເໜ ທ ີ່ເປັນຮູບແບບ PPT ແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ ັ້:  

20181008-NPA CC 

Presentation to CSO (1).pdf 
ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ດຣ. ສຸລານ  ຈາກອົງການກາແດງລາວໂດຍກົງ: soulanychansy279@gmail.com  
 

ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- NPA ແມ່ນເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງ NPA-CC ຫືຼ ບ ີ່ ເຊິີ່ງເປັນອົງການ ທ ີ່ດ າເນ ນງານພາຍໃຕ້ການຂ ັ້ນທະບຽນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ? ພວກ
ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແບບຊົີ່ວຄາວແລ້ວບ ີ່ ຫືຼ ພວມລ ຖ້າການຂ ັ້ນທະບຽນ? (ເພາະວ່າ ບ ີ່ໄດ້ມ ການອອກທະບຽນ ລະຫວ່າງປ  
2012 ແລະ 2018  ແຕ່ພວກທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ NPA CC ໄດ້ຖືກສ້າງຂ ັ້ນໃນປ  2016). 

mailto:Phonesavanh.KEOMANYSONE@plan-international.org
mailto:soulanychansy279@gmail.com
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ພວກເຮົາແມ່ນກ າລັງດ າເນ ນງານ ແລະ ເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງກອງທ ນໂລກ, ສະນັັ້ນ ຈິີ່ງຖືວ່າ ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ຖ້າ
ບ ີ່ດັີ່ງນັັ້ນ ພວກເຮົາກ ຈະບ ີ່ມ ສິດໄດ້ຮັບທ ນ. ພວກເຮົາແມ່ນເຮັດວຽກເປັນຄະນະກ າມະການປະສານງານ ທ ີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ດູແລ.   

 

ພັກຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ 

ໂຄງການ/ການລາຍງານກຽ່ວກັກິດຈະກ າຂອງເຄືີ່ອຂ່າຍ 

• ໂຄງການສະໜັບສະໜ  ນດ້ານໂພສະນາການຂອງ EU ໃນ ສປປ ລາວ: ການນ າສະເໜີ 
_________________________________ 
EU ແມ່ນພວມເຕົັ້າໂຮມໂຄງການການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ ເພືີ່ອສະໜັບ 8th NSEDP ທ ີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ຈັດໂຄງການຮ່ວມມືເອຣົບ ສ າລັບ ສປປ 
ລາວ ສ າລັບປ  2016-2020. ໂພສະນາການ, ການສ ກສາ, EIDHR (ກົນໄກສິທິມະນຸດ) ແລະ NSA (ການບ ລິຫານລັດ) ແມ່ນສ ີ່ຂົງເຂດທ ີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການເອ ຣົບ-ລາວ. 
ທ່ານ ອິນປອນ ໄດ້ສະເໜ ພາບລວມຂອງໂຄງການທ ີ່ EU ເປັນຜູ້ໃຫ້ທ ນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ (ໜ່ວຍງານຂອງ UN, INGO, NPA) ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບູລິມະສິດທາງດ້ານໂພ
ສະນາການ.   
→ ກະລຸນາກົດໃສ່ເອກະສານລຸ່ມນ ັ້ ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ:  

20181009_EU 

Nutrition programme-EU.pdf 
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ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍໆໂຄງການຈະປະກອບມ ເລືີ່ອງທ ີ່ລະອຽດອ່ອນທາງເພດ ທ ີ່ຕິດພັນກັບການໂພສະນາການ, ກ ບ ີ່ໄດ້ມ ການກ່າວສິີ່ງເຫົຼີ່ານັັ້ນໃນບົດສະເໜ  PPT ຂອງໂຄງການ
ທ ີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ EU ໃນລາວ. ຂ້າພະເຈົັ້າຄິດວ່າ ຄວນຕ້ອງມ  ເນືີ່ອງຈາກມັນເປັນສິີ່ງສ າຄັນ.  

EU ໄດ້ຕອບວ່າ ເລືີ່ອງເພດແມ່ນເປັນບັນຫາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍເລືີ່ອງ. ໜ່ວຍງານບ ລິຫານລັດທ ີ່ຢູ່ພາຍໃນ EU ແມ່ນເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ/ຈັດການກັບເລືີ່ອງນ ັ້. 
2- ວິທ ການທ ີ່ NPA ສາມາດມ ສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງທ ນຊ່ວຍເຫືຼອເຫົຼີ່ານ ັ້. ມັນປະກົດວ່າ ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນມ ສະເພາະ iNGO ແລະ NPA ແມ່ນມ ສິດແຕ່ເປັນຜູ້
ສະເໜ ຮ່ວມ.  

3- ອົງການຈັດຕັັ້ງຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນມ ຄວາມລ າບາກ ທ ີ່ຈະເຂົັ້າເຖິງທ ນຊ່ວຍເຫືຼອເຫົຼີ່ານ ັ້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ວິທ ການແມ່ນສັບຊ້ອນ ແລະ ບ ີ່ສະດວກ. ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ບ ີ່ ທ ີ່ຈະ
ໃຫ້ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂະໜາດນ້ອຍແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງຂະໜາດນ້ອຍ ທ ີ່ເຮັດວຽກສະໜັບສະໜຸນໃນລະດັບຮາກຫຍ້າໃນລາວ?  

ສະມາຊິກອືີ່ນໆຂອງ EU ແມນ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ທ ນຂະໜາດນ້ອຍ (GIZ, ສະຖານທູດຝຣັີ່ງ…). ໄດ້ມ ການຊ ັ້ແຈງ ກຽ່ວກັບການທ ີ່ NPA ສາມາດຍືີ່ນບົດສະເໜ ຫາ EU ແຕ່ຄວາມສາມາດ
ຂອງ NPA ໃນການບ ລິຫານທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງຄົງເປັນບັນຫາ. ໄດ້ມ ການຕັັ້ງກົດລະບຽບໃນລະດັບສາກົນ, ສະນັັ້ນຈິີ່ງບ ີ່ສາມາດປ່ຽນແປງມັນໄດ້. ມັນເປັນສິີ່ງທ ີ່ຄ້າຍໆ
ກັນໃນທຸກປະເທດ.  

4- ມ ການສະເໜ  ເພືີ່ອໃຫ້ຍືີ່ນສະເໜ ຂ ໃຫ້ 38 ອົງການຈັດຕັັ້ງເປັນເຄືອຂ່າຍ/ກຸ່ມສະຖາບັນ ແລະ ໃຫ້ມ ການເຂົັ້າເຖິງທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂະໜາດໃຫຍ.່  
  

• ການຮ່ວມງານ ແລະ ຮວ່ມມືທີີ່ດີ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ NPA: ປະສົບການຂອງ CAMKID. 
__________________________________________ 
Camkid NPA ແມ່ນກ າລັງດ າເນ ນວຽກງານຢູແ່ຂວງບ ີ່ແກ້ວ ແລະ ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນພາຍໃຕ້ດ າລັດເລກທ  238 ແລະ ຂ ັ້ນກັບພະແນກພາຍໃນຂອງແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການການ
ຕ່າງປະເທດຂອງເມືອງ ໂດຍກິດຈະກ າຂອງພວກເຂົາແມ່ນກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງ (ຊາວໜຸ່ມ, ການສ ກສາ,…). Camkid ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະເໜ 
ແຜນປະຕິບັດງານປະຈ າປ  ໂດຍມ ບົດບາດຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນທ ມງານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ເຊ ນທາງພາກລັດ ເພືີ່ອນ າພາພາລະກິດຢູ່ພາກສະໜາມຮ່ວມ
ກັນ. ໃນກ ລະນ ນັັ້ນ, Camkid ໄດ້ເສ ມຄວາມເຂັັ້ມແຂງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ມ ບົດບາດທັງໝົດແມ່ນມ ຄວາມຮັບຜິດຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອບັນລຸຜົນ. 
ມັນມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ີ່ຈະແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍ ໃນຕອນປະຊຸມກັບຊຸມຊົນຂັັ້ນເມືອງ.  
→ ບົດສະເໜ  PPT ເປັນພາສາລາວແມ່ນມ ຢູ່ລຸ່ມນ ັ້:   
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ການປະສານງານ.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ຈິກ ຄ າທະວົງ ຈາກ Camkid ໂດຍກົງ: camkid.bokeo@gmail.com  
 

ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແຕ່ຜູ້ໃຫ້ທ ນຈະວ່າແນວໃດ 
ຖ້າມ ຄວາມຈ າເປນັຕ້ອງດັດແປງກິດຈະກ າໃນແຜນງານທ ີ່ໄດ້ຍືີ່ນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທ ນແລ້ວ?  

2- ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫືຼອຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານກ ບ, ໃນການຂ ການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ, ທ່ານຈະຕ້ອງຜ່ານ
ຂັັ້ນຕອນຫຍັງແນ່? ທ່ານຈະເຮັດຕາມດ າລັດເລກທ  238 ບ ? ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮົາ, ມັນເປັນຂັັ້ນຕອນທ ີ່
ຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານມ ເຄັດລັບທ ີ່ຈະແລກປ່ຽນກັບພວກເຮົາໃນມືັ້ນ ັ້ບ ີ່?  

ພວກເຮົາແຈ້ງໜ່ວຍງານຈອງພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັັ້ນແຂວງ ສ າລັບກິດຈະກ າສະເພາະຂອງຂະແໜງການ. ພະແນກພາຍ
ໃນໄດ້ແລກປ່ຽນຄ າແນະນ າ ແລະ ພວກເຮົາກ ເຮັດສຸດຄວາມສາມາດ ເພືີ່ອແຈ້ງທຸກໜ່ວຍງານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດ
ຈະກ າ.  

3- ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນທ່ານປະສານງານກັບລັດຖະບານໃນຂັັ້ນແຂວງ. ແລ້ວ NPA ທ ີ່ເຮັດວຽກດຽວກັນເດ, ທ່ານໄດ້
ປະສານງານກັບພວກເຂົາເຊັີ່ນດຽວກັນບ ີ່?  

4- ເມືີ່ອເຮັດການລາຍງານປະຈ າ 3-6-12 ເດືອນ, ທ່ານໄດ້ຮັບຄ າເຫັນແບບໃດຈາກລັດຖະບານ?  
ພວກເຮົາໃຊ້ໂຄງຮ່າງຈາກທາງກະຊວງ ສ າລັບການລາຍງານ ແຕ່ພວກເຮົາບ ີ່ເຄ ຍໄດ້ຮັບຄ າເຫັນກັບຄືນມາຈາກລັດຖະບານ.  

• ການນ າສະເໜີຜົນສ າເລດັຈາກ EEFA- NPA: ວັງວຽງ. 
__________________________________________ 
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ພວກເຂົາມ ຄວາມຍິນດ ຫຼາຍ ທ ີ່ໄດ້ສາມາດນ າສະເໜ ວຽກງານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມຮັບຊາບ. ມັນເປັນຄັັ້ງທ າອິດໃນຮອບ 10 ປ  ທ ີ່ພວກເຂົາໄດ້ນ າສະເໜ . 
ຂະແໜງການຫັຼກຂອງວຽກງານຂອງ EEFA ແມ່ນການສ ກສາ. ພວກເຂົາເຮັດວຽກກັບອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາວ ເພືີ່ອສອນພາສາອັງກິດໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກລ ກ ແຕ່ຍັງໄດ້
ສົີ່ງເສິມໂຄງການສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ອ ງໃສ່ຊຸມຊົນ (ຍົກຕົວຢ່າງ: ສວນອິນຊ , ການຈັດການກັບຂ ັ້ເຫຍືີ່ອ) ແລະ ໄດ້ມ ການອະນຸມັດໂຄງການພາຍໃຕ້ຫ້ອງການການສ ກສາເມືອງ. 
→ ບົດສະເໜ  PPT:   

EEFA Presentation 

_cswg meeting.pdf  
ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 

1- SUN CSA ໄດ້ສະເໜ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເນືີ່ອງຈາກພວກເຂົາມ ຄວາມຕະໜັກເຖິງທ ນການສ ກສາສ າລັບແມ່ຍິງທ ີ່
ເຂົັ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນ ັ້ກ ເປັນໄປຕາມຂອບວຽກຂອງພວກທ່ານ. 

2- ທ່ານໄດ້ຮັບທ ນລັດຖະບານບ ີ່ ຫືຼ ທ ນຂອງຜູ້ສະເໜ ເຮັດໂຄງການ? ທ່ານລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານແນວໃດ?  
ພວກເຮົາບ ີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການໃຫ້ທ ນ.  

3- ກິດຈະກ າຂອງທ່ານແມ່ນເຊືີ່ອມໂຍມກັບຫັຼກສຸດການສ ກສາ ຫືຼ EEFA ຈັດກິດຈະກ ານອກໂຮງຮຽນ? 
4- ທ່ານຈັດການເລືີ່ອງໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ວິຊາເຮັດວຽກໃຫ້ອາສາສະໝັກຕາມກອບກົດໝາຍໃໝ່ແນວໃດ? 
ນ ັ້ເປັນບັນຫາທ້າທາຍໃໝ່ສ າລັບອົງການຈັດຕັັ້ງ. ບ ີ່ໄດ້ມ ຂ ັ້ບັນຍັດທາງກົດໝາຍສ າລັບວ ຊາອາສາສະໝັກ. ກົດໝາຍພຽງ
ແຕ່ເວົັ້າເຖິງໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ເຂົັ້າມາ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອອົງການຈັດຕັັ້ງ. ຂ້າພະເຈົັ້າຈະ
ຕ້ອງໄດ້ສ າຫຼວດ ແລະ ພົວພັນກັບກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຕ່ມັນກ ຍັງບ ີ່ຊັດເຈນສ າລັບ
ຂ້າພະເຈົັ້າ. ມັນປະກົດວ່າ ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຮັບຮອງວຽກງານຂອງພວກເຮົາ, ສະນັັ້ນ ພວກເຮົາກ ຫວັງວ່າ 
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເພືີ່ອໃຫ້ອາສາສະໝັກເຂົັ້າມາເຮັດວຽກ. 

ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ແສງແກ້ວ ຟຣ ທະຈິດ ຈາກ EEFA ໂດຍກົງ: office@eefalaos.org  
 

• ການຮ່ວມມື ແລະ ການເຮັດວຽກທີີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ GCA NPA 
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__________________________________________ 
GCA ແມ່ນຖືກສ້າງຂ ັ້ນໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນຢູ່ແຂວງເຊກອງ ໃນປ  2011. ການສ າປະທານທ ີ່ດິນ ແລະ ການປະເມ ນຜົນສະທ້ອນນະເວລານັັ້ນແມ່ນເປັນບັນຫາສ າຄັນສຸດສ າລັບຊຸມຊົນໃນເຂດ. 
ທ່ານ ອອດ ໄດ້ນ າສະເໜ  ກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງ GCA ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ທ ນ (EU) ແລະ ລັດຖະບານ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ). 
GCA ເຮັດວຽກດ້ານການລິເລ ີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນອຸດສາຫະກ າຂຸດຂົັ້ນ (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) ແລະ ບັນຫາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ າ
ປະທານທ ີ່ດິນ ແລະ ອືີ່ນໆ. ຝ່າຍລັດຖະບານທ ີ່ເຮັດວຽກກັບ GCA ກ ຄືກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່, ຜູ້ລົງທ ນ ແລະ ວຽກງານ ໃນການສະໜັບສະໜູນການສ້າງວຽກງານທ ີ່ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສັງຄົມຂອງບ ລິສັດໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດ ທ ີ່ດ າເນ ນກິດຈະການໃນປະເທດລາວ. GCA ແມ່ນມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ຜູ້ໃຫ້ທ ນ ແລະ ລັດຖະບານຜູ້ທ ີ່ຕ້ອງການມ ຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບແຫຼີ່ງທ ນຂອງ GCA. GCA ແມ່ນເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງເຄືີ່ອຂ່າຍ EU-LAO FLEGT-VPA. 
→ ບົດສະເໜ ທ ີ່ເປັນ PPT:   

GCA @ CSO 

meeting 2018.pdf  
ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ອອດ ດວງພະຈັນ ຈາກ GCA ໂດຍກົງ: gca.laos@gmail.com  

ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- ອົງການ CIDSE ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດ CSR ແລະ ໄດ້ພົບບັນຫາເວລາທ ນໝົດ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັັ້ງສູນສ າລັບການ
ສອນຂອງອາສາສະໝັກ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບວິສາຫະກດິທາງສັງຄົມ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນການ
ພັດທະນາ CRS.  

2- ໃນລະດັບລັດຖະບານ, ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນະໂຍບາຍ CRS ພາຍໃນບ ລິສັດ?  
ວຽກງານ CRS ແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດ. ວິທ ການເຮັດວຽກ CRS ຄວນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ແຕ່ກອ່ນອືີ່ນ
ໝົດ ພວກເຮົາຕ້ອງມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວຄິດນ ັ້. ໃນກ ລະນ ນ ັ້, GCA ຈະຈັດການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບ CSR ໃນເດືອນ
ກຸມພາ 2019. 

 
• ການນ າສະເໜີກດິຈະກ າຂອງ RSDA: ການເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫ ືອໂຮງຮຽນປະຖົມຢ ່ແຂວງອດັຕະປື 

mailto:gca.laos@gmail.com


ໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 2018 

 ກອງປະຊຸມ, ເດືອນຕຸລາ 2018, ທ ີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊ່າ 

 
__________________________________________ 
ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, RDSA ແມ່ນເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດກະສິກ າ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. RDSA ແມ່ນອົງການຈັດຕັັ້ງ
ທ ີ່ຕັັ້ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກລ ກຂອງອັດຕະປື. ພວກເຂົາໄດ້ແລກປ່ຽນບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດ ນທາງໄປຍັງເມືອງຫັຼກ ເນືີ່ອງຈາກເຂືີ່ອນແຕກ ແລະ ຜົນທ ີ່ຕາມມາ ແລະ ການ
ເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ຜົນກະທົບສ າລັບຊຸມຊົນ ຫັຼງຈາກໄພນ ັ້າຖ້ວມ ແລະ ມ ຄວາມຕ້ອງການສະເໜ ຂ  DAP ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລ  ປະຈ າປະເທດລາວ. 
 
→ ບົດສະເໜ  PPT:   

RDSA_presentation 

CSWG_oct..pdf  
ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ຈາກ RDSA ໂດຍກົງ: laty9988@gmail.com 

• ການນ າສະເໜີຜົນສ າເລດັຂອງ LDPA ຢ ່ແຂວງຈ າປາສັກ  
__________________________________________ 
NPA ນ ັ້ແມ່ນມ ປະສົບການຫຼາຍໃນການຮ່ວມມືກັບ MLSW ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ຍັງມ ປະສົບການເຮັດວຽກກັບກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກເຊັີ່ນດຽວກັນ. LDPA ແມ່ນມ ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບ HI ເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ໄດ້ນ າສະເໜ ໂຄງການຂອງພວກເຂົາທ ີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ທ ງຂອງ EU.  
→ ບົດສະເໜ  PPT:   

LDPA 

cps_presentation CSWG.pptx 
 

ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- ໄດ້ມ ການແນະນ າໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມພິຈາລະນາເລືີ່ອງຂອງຄົນທ ີ່ມ ຄວາມພິການວ່າ ເປັນບັນຫາທ ີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍເລືີ່ອງເວລາດ າ
ເນ ນວຽກງານທັງໝົດ.   
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ໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 2018 

 ກອງປະຊຸມ, ເດືອນຕຸລາ 2018, ທ ີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊ່າ 

 

ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ສຸລິວັນ ຈາກ LDPA ໂດຍກົງ: vsoulivan@yahoo.com 
 

• ການສະເໜີປະຊຸມຂອງກ ຸ່ມເຮັດວຽກທີີ່ສ າຄນັຂອງແຂວງ (Thematic Working group - TWG) ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ CONNECT  
__________________________________________ 
ການນ າສະເໜ ແນວຄິດທົີ່ວໄປຂອງ TWG ນ າພາໂດຍ ທ່ານ ຄ າຮັກ ແມ່ນຢູ່ລຸ່ມນ ັ້:  
 

TWG-Meeting.pdf

 
ຄ າຖາມຈາກກອງປະຊຸມ TWG ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງໃນເດືອນກັນຍາ ແມ່ນຖືກນ າສະເໜ ໂດຍພະນັກງານຂອງ PADETIC, ເຊິີ່ງໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ເລືີ່ອງໂພສະນາການ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ກ່ຽວກັບໂພສະນາການ ແລະ ໄດ້ມ ການເນັັ້ນໜັັ້ກໃສ່ 22 ບູລິມະສິດ ແລະ ຍັງໄດ້ມ ການຈັດກອງປຸມ TWG ເຊິີ່ງມ ການສົນທະນາເປັນກ່ ຸມ ເພືີ່ອລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພສະນາການ
ໃນຕ່າງແຂວງ.  
→ ບົດສະເໜ  PPT:   

CSWG-TWG 

Xiengkhuang.pdf  
ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າເຫັນ 
1- SUN CSA ແມ່ນຍອມຮັບການສະເໜ ການລິເລ ີ່ມ ແລະ ໄດ້ສະເໜ ຂ ໃຫ້ມ ການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນລ່ວງໜ້າ ແລະ 
ຕ້ອງການໃຫ້ມ ບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມ.  

 
ສ າລັບຂ ັ້ມູນເພ ີ່ມເຕິມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທ່ານ ຄ າຮັກ ໂດຍກົງ: laocswg@gmail.com 

• ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງ ເວລາ 4 ໂມງແລງ 
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