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ການເຄື່ ອນໄຫວປີທ່ີ 3 ໄດເ້ລີ່ ມຕ ົນ້ແລວ້ !  

● ຮູຈ້ກັກບັໂຮມເຜດ ຂອງ PCAP２ 

● ການຈດັຝຶກອບົທ ົ່ວປະເທດໃນປີທີ 3 

   PCAP2 ໄດເ້ລີ່ ມມາໄດ2້ປີເຄິ່ ງແລວ້ 
ຊຶ່ ງປີນີຖ້ວືາ່ເປັນປີທີ3 ທ່ີພວກເຮົາໄດມ້ກີານ
ເຄື່ ອນໄຫວດາໍເນນີໂຄງການ. ໃນປີນີກ້ເໍຊ່ັນ
ດຽວກນັ ພວກເຮົາຈະໄດສ້ມຸໃສກ່ານຈດັຝຶກ
ອບົຮມົໃນທົ່ວປະເທດ, ການສ ົ່ງເສມີການ
ລງົທຶນຂອງລດັ, ການພິຈາລະນາຫາວທີິ
ການພດັທະນາໃໝ,່ ການສາ້ງຄູມ່ຕືາ່ງໆໃນ
ການປະເມນີຜນົແລະອື່ ນໆ. 
   ນບັຕ ັງ້ແຕວ່ນັທີ 30/11/2009 ໂຄງ 
ການໄດເ້ລີ່ ມທ່ີ 2 ແຂວງ, ຄຊືຽງຂວາງ
ແລະຫວົພນັ, ແລະກໄໍດຂ້ະຫຍາຍການຝຶກ
ອບົຮມົພາຍໃຕ ້ການ “Brush-Up & Up
-grade” ໄປໃນທົ່ວປະເທດ. ຜາ່ນໄລຍະ
ການດາໍເນນີໂຄງການ, ພວກເຮົາໄດມ້ກີານ
ນາໍເອົາ ວທີິ ການຄຸມ້ຄອງການລງົ ທຶນໃໝ ່
ທ່ີຖກືພດັທະນາໃນໄລຍະ ປີເຄິ່ ງ ຜາ່ນມາ
ໃຊໃ້ນການ ຍກົລະດບັພະນກັງານລດັທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ. ປີນີ ້ ພວກເຮົາຍງັຈະສບືຕ່ໍການ
ຝຶກອບົຮມົທາງດາ້ນ ວຊິາການ ຕ່ໍໃຫ້
ພະນກັງານ MPI ດວ້ຍການຈດັຕຽມ,  ດາໍ
ເນນີ, ຕະຫຼອດທງັການປະເມນີຜນົຈາກ

ການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆນ ັນ້ເຊ່ັນກນັ. 
   ຕ່ໍກບັ SEA-Game ຫືຼຕ່ໍກບັການປ່ຽນ
ແປງທ່ີມກັມເີປັນປະຈາໍນ ັນ້ ມນັຈາໍເປັນຕອ້ງ
ມກີານ ສາ້ງແຜນການຝຶກອບົຮມົ ແບບຕີ
ຫຼບົທບົໄດ.້ ໃນການຂືນ້ແຜນໃຊຈ້າ່ຍການ
ຝຶກອບົຮມົ MPI ກດໍ,ີ MPI ຈະຕອ້ງສະເ
ໜີຂືນ້ຫາກມົກອງກະຊວງ, ຖາ້ຜາ່ນ, ງບົ 
ປະມານ PIP ກຈໍະກວມທງັການນາໍໃຊໃ້ນ
ວຽກ OJT ອກີດວ້ຍ, ຊຶ່ ງຂະບວນການນ ັນ້
ລວ້ນສອດຄອ່ງກບັຫຼກັການທ່ີ PCAP2 
ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັເໝືອນກນັ. 
   

  ທາ້ຍສດຸ, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂສໍະແດງຄວາມ
ນບັຖກືມາຍງັພະນກັງານທກຸໆທາ່ນ, MPI 
ຜູຊ້ຶ່ ງມພີາວະຄວາມເປັນຜູນ້າໍ ທ່ີມຄີວາມຕ ັງ້
ໜາ້ໃນການ ແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍການສາ້ງ 
“ແມແ່ບບການນາໍໃຊ”້ ຕາ່ງໆທ່ີຕອບສະ  
ໜອງຕ່ໍການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນ ແລະ ຕ່ໍ 
ກບັການປຽ່ນແປງຕາ່ງໆ ຂອງແຜນການ. 
ຫວົໜາ້ຜູຊ້ີນ້າໍໂຄງການ PCAP2 
ໂອກມຶຣຶະ ອຈິໂິຣ ້

ບດົຮຽນພ້ືນຖານແລວ້ກາ້ວໄປສູລ່ະດບັການ
ນາໍໃຊໂ້ຕຈງິເທ່ືອລະກາ້ວ. 
   ໃນການຝຶກອບົຮມົຕວົຈງິ ແມນ່ແນໃສ່
ເພ່ືອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ”ນາໍໄປໃຊ້
ໄດ”້. ເນື່ອງຈາກວາ່ລະຫວາ່ງເດອືນ12 ປີ
ນີ,້ ປະເທດເຮົາຈະໄດມ້ ີເຫດການໃຫຍຄ່ ື
ເປັນເຈົາ້ພາບ SEA-Games, ແຜນການ
ເຄື່ ອນໄຫວທ່ີຄາດວາ່ ການຝຶກອບົຮມົທງັ 
ໝດົຈະໃຫສ້ິນ້ສດຸ ໃນລະຫວາ່ງເດອືນ1, 
ແລະພະນກັງານກຈໍະໄດເ້ຮັດຕວົຈງິໃນໄລ 
ຍະທ່ີທກຸໆແຂວງຈະມກີານຂືນ້ແຜນງບົປະ 
ມານ PIP, ແຕເ່ນື່ອງຈາກ SEA-Game 
ຄດື ັງ່ວາ່ນ ັນ້ ການຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດຈຶ່ງ
ຖກືເລື່ ອນມາສິນ້ສດຸໃນເດອືນ 2. ນີສ້ະ
ແດງໃຫເ້ຫັນວາ່, ເຖງິຈະມກີານວາງແຜນ
ມາກອ່ນ ເປັນຢາ່ງດ,ີ ແຕເ່ນື່ອງຈາກເຫດ 
ຜນົຈາໍເປັນຢາ່ງອື່ ນ ມນັກຈໍາໍເປັນ ຕອ້ງມ ີ
ການປ່ຽນແປງໄປນາໍ, ນີນ້ບັວາ່ ບ່ໍແມນ່ 
ເລື່ ອງແປກຂອງມະນດຸໂລກແທ້ໆ .    
   ແນນ່ອນ ໜ່ຶງໃນການຖາ່ຍທອດທາງ
ບດົຮຽນຂອງ PCAP2 ກແໍມນ່ເພ່ືອເສມີ
ສາ້ງ ຄວາມສາມາດ ໃນການຈດັການກບັ

   ໂຮມເຜດຈຂອງ PCAP2 ໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ພາຍໃຕກ້ານເປັນໂຄງການການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເຕັກນກິໜ່ຶງຂອງ JICA. ໜາ້ໂຮມ 
ເຜດຈມທີງັເປັນພາສາລາວ ຍປິຸນ່ ແລະອງັກດິ ຊຶ່ ງເປັນເວທ່ີການໃຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກບັໂຄງການ, ຄູມ່ ືແລະເອກະສານຕາ່ງໆ.  
ຄຽງຄູກ່ບັເນືອ້ຫາ ຂອງ PCAP2, ໜາ້ PCAP1 ຊຶ່ ງສະແດງການເຄື່ ອນໄຫວຂອງໂຄງການເລະຍະ-1 ກຍໍງັຖກືຮກັສາໄວເ້ຊ່ັນ
ກນັ. ໃນປດັຈບຸນັ, ໂຮມເຜດຈ ຍງັມບີອ່ນໃຫທ້າ່ນໄດສ້ະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຄວາມຮູສ້ກຶຕາ່ງໆກຽ່ວກບັໂຄງການອກີດວ້ຍ. 
ກະລນຸາເບິ່ ງໜາ້ 4. 
ທ່ີຢູຂ່ອງໂຮມເຜດຈ ：http://www.jica.go.jp/project/laos/0700667/laos/index.html  

1 

ການສາ້ງໂຮມເຜດຈ PCAP2 

ເນືອ້ໃນຫຼກັ 
● ສະພາໄດຮ້ບັຮອງ ກດົໝາຍ PIP 

● ພະນກັງານ JICA ຄນົໃໝ ່ທ່ີຮບັຜິດຊອບ PCAP 

http://www.jica.go.jp/project/laos/0700667/laos/index.html�


ເປີດສາກການຝຶກອບົທ ົ່ວປະເທດຂ ັນ້ທີ 2 ຂອງ PCAP2    

2 

● ການຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດຂອງ PCAP2 ●ເນືອ້ໃນການ ການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັ “ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັ” ແລະ ’’ການຄຸມ້
ຄອງ ການເງນິ’’ ທົ່ວປະເທດເປັນໄລຍະທີ2ແລວ້ ໂດຍຈະເນັນ້ໄປທ່ີການ “ກາໍແໜນ້ເນືອ້ໃນ” (ກະລນຸາເບິ່ ງຮບູຂາ້ງລຸມ່). 

  ຢູໃ່ນ “ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັ”, ຄຝຶູກແມນ່ມາຈາກກະ 
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ກມົປະເມນີຜນົ, ກມົແຜນການ, 
ກມົຮວ່ມມສືາກນົ, ສວ່ນນກັສາໍມະນາກອນແມນ່ ພະນກັງານແຜນ 
ການແລະການເງນິ ທ່ີມາຈາກ16ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ພະ 
ນກັງານ  PIP ຂອງກມົກອງກະຊວງໃນທົ່ວປະເທດ. ນບັຕ ັງ້ແຕ ່
11/2009 ຫາ 2/2010 ແມນ່ໄດມ້ກີານຈດັຝຶກອບົຮມົໃນ 16 
ແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງ ແລະກະຊວງ. ໃນແຕລ່ະໜ່ຶງແຂວງ/ ນະ 
ຄອນຫຼວງ ກະຊວງນ ັນ້ ແມນ່ຈດັເປັນເວລາ 5ວນັ ຊຶ່ ງກວມເອົາ 
ການຮຽນຮູດ້ວ້ຍ 6 ວທີິດ ັງ່ລຸມ່ນີ.້ 
 ວທີິແລະຂ ັນ້ຕອນການຂືນ້ແຜນງບົປະມານເພ່ືອດາໍເນນີ PIP 
 ວທີິກວດສອບ ແລະປະເດັນທ່ີຕອ້ງກວດສອບ ກດິຈະກາໍ PIP 
 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີການຂໍງບົປະມານ PIP ຂອງເມອືງ 
 ວທີິການບໍລິຫານໂຄງງານເປັນແຕລ່ະສວ່ນ 

 ວທີິແລະຂ ັນ້ຕອນ ການຂໍງບົປະມານ ODA ທ່ີມຕ່ໍີລາວ 
 ວທີິແລະຂ ັນ້ຕອນ ການປະເມນີກດິຈະກາໍ PIP 
  ສວ່ນວາ່ “ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ” ຊຶ່ ງເປັນເນືອ້ຫາທ່ີກວມເອົາວທີິ 
ການວເິຄາະທາງດາ້ນການເງນິ ໂດຍອງີໃສພ້ື່ນຖານ “ການສາ້ງແຜນງບົ 
ປະມານPIP ພາຍໃຕສ້ະພາວະທາງດາ້ນງບົປະມານທ່ີຂາດເຂນີ” ນ ັນ້, 
ຄຝຶູກກແໍມນ່ມາຈາກກມົແຜນການ ສວ່ນສາໍມະນາກອນກມໍາຈາກພະນກັ 
ງານແຜນການ ແລະການເງນິຂອງ16ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງເໝືອນກນັ. 
ປດັຈບຸນັ, ການຝຶກອບົຮມົແມນ່ຖເືອົາ ”ການຄຸມ້ຄອງ PIP” ”ການຄຸມ້ 
ຄອງການເງນິ” ເປັນໃຈກາງ, ແຕຜູ່ເ້ຂ້ົາຮວ່ມຍງັມຂີໍຄ້ດິເຫັນວາ່ “ພະ 
ແນກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ຈະຕອ້ງມເີຄື່ ອງມກືານຄຸມ້ຄອງ 
ທ່ີເປັນເອກະພາບກນັໃນທົ່ວປະເທດ”, “ຈະຕອ້ງມກີານປບັປງຸວທີິແລະ 
ຂ ັນ້ຕອນໃນການສະເໜີງບົປະມານໃນລະບບົກອ່ນທ່ີບ່ໍໄດອ້ງີໃສ ່ ODA 
ນ ັນ້ຄນື”, “ຜນົການວເິຄາະ ທາງດາ້ນການເງນິຈະຕອ້ງຖກືນາໍໃຊຮ້ວ່ມ 
ກນັລະຫວາ່ງກມົແຜນການ ແລະກມົອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ” ແລະບນັຫາການ 
ຄຸມ້ຄອງທາງ ດາ້ນການເງນິອື່ ນໆເປັນຕ ົນ້. ຕ່ໍຈາກນີໄ້ປ, ໂຄງການຈະ 
ຕອ້ງໄດນ້າໍສະເໜີຜນົຂອງການຝຶກອບົຮມົທງັໝດົນ ັນ້ໃຫທ້ກຸທາ່ນໄດ ້
ຊາບໃນໂອກາດໃກນ້ີ!້  

● ການຝຶກອບົຮມົຂອງ PCAP2 ● 

― ການຝຶກອບົຮມົຂ ັນ້ທີ 3 ― 

PCAP2 ເປັນໂຄງການ3ປີເຄິ່ ງ ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ຈະ
ມກີານຈດັຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດ 3ຄ ັງ້. ໃນແຕ່
ລະຄ ັງ້ນ ັນ້ ພວກເຮົາຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງຫວົຂໍ,້ 
ເປ້ົາໝາຍ ໃຫມ້ກີານສະໜບັສະໜນູແລະຕ່ໍ
ເນື່ອງກນັໄປ(ເບິ່ ງຮບູດາ້ນຂວາ). ປີກາຍທ່ີມ ີ
ການຝຶກອບົຮມົຂ ັນ້ທີ1 ນ ັນ້, ຫວົຂໍຂ້ອ້ນຂາ້ງຈະ
ມລີກັສະນະກວາ້ງຂວາງກວມລວມ, ຊຶ່ ງກຽ່ວ
ຂອ້ງກບັການບໍລິຫານການລງົທຶນຂອງລດັ 
(PIP) ຕ່ໍເນື່ອງມາແຕໂ່ຄງການ ໄລຍະ-1 ທ່ີ
ໄດດ້າໍເນນີຢູ1່6ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ແລະທກຸກະຊວງ. ການຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດ
ຂ ັນ້ທີ2 ນ ັນ້ ມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອໃຫ ້ ”ກາໍແໜນ້
ເນືອ້ໃນ” ຂຶນ້ຕື່ ມ ຊຶ່ ງໄດມ້ກີານນາໍສະເໜີວທີິ

ການຈດັການທ່ີພດັທະນາ ຂືນ້ມາໃໝພ່າຍໃຕ ້ PCAP2, ແລະສາມາດປບັປງຸຄນືໄດໃ້ຫ້
ກາຍເປັນວທີິການທ່ີເໝາະສມົສດຸຂດີສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ລາວ. ສວ່ນຂ ັນ້3 ຊຶ່ ງເປັນ
ການຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດຂ ັນ້ຕອນສດຸທາ້ຍຂອງ PCAP2 ນ ັນ້, ຫວົຂໍຈ້ະເວ້ົາເຖງິ ”ການຍກົ
ສງູຄນຸນະພາບ”ທງັນີແ້ມນ່ເພ່ືອເສມີສາ້ງຄນຸນະພາບໃຫກ້ບັການຄຸມ້ຄອງວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ. 

ວາລະສານ PCAP2   ●●● ເດອືນມງັກອນ ປີ2010                               



    ໃນທາ້ຍເດອືນ11 ຫາເດອືນ12 ຊຶ່ ງເປັນໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ, ໃນເດອືນ 11 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ລີ່ ມເຂ້ົາຮວ່ມບ ັນ້ການ ຝຶກ
ຮມົທ ົ່ວປະເທດຂ ັນ້ຕອນທ່ີ 1 ຊຶ່ ງຈດັຂືນ້ທ່ີແຂວງຊຽງຂວາງ. ໃນໂອກາດນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົປະແລະໄດບ້ດົຮຽນຫຼາຍໆອນັ ຈາກ
ບນັດາ MPI ທ່ີເຮັດວຽກເປັນທງັ ຄຝຶູກ, DPI ແຂວງຊຽງ ຂວາງແລະຜູອ້ື່ ນໆ. ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ຽນຮູສ້ະພາບຕວົຈງິຂອງ DPI, 
ການຄຸມ້ຄອງ PIP ນອກຈາກນ ັນ້ກແໍມນ່ບນັຫາທາງດາ້ນ ງບົປະມານ ການຂືນ້ແຜນແລະອື່ ນໆ, ຊຶ່ ງເຫັນວາ່ພວກເຮົາຍງັ ມຫຼີາຍ
ຈດຸທ່ີຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂການຄຸມ້ຄອງ PIP ອກີ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຂສໍະແດງຄວາມຂອບອກົຂອບໃຈ ທ່ີໄດມ້ໂີອກາດຮຽນຮູແ້ລະ ເຮັດ
ວຽກກບັພວກທາ່ນໄວນ້ະທ່ີນີດ້ວ້ຍ. 
    ມາເຖງິປດັຈບຸນັ ໂຄງການກໄໍດກ້າ້ວເຂ້ົາສູເ່ຄິ່ ງຫຼງັຂອງໄລຍະປະຕບິດັງານແລວ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຫວ ັງ່ວາ່ບນັດາທາ່ນຜູຊ້ຽ່ວຊາ່ນ 
ຄູ ່ຮວ່ມງານ ແລະຜູກ້ຽ່ວຂອ້ງທກຸທາ່ນຈະບນັລຜຸນົສາໍເລັດໃນການປະຕບິດັໂຄງການ ແລະຫວງັວາ່ຈະໄດຮ້ບັບດົລາຍງານອນັເຕັມ 
ໄປດວ້ຍຜນົງານເປັນຢາ່ງດອີກີດວ້ຍ. 

ແນະນາໍໃຫຮ້ຈູກັພະນກັງານ JICAຄນົໃໝທີ່ຮບັຜິດຊອບໂຄງການ PCAP2 
 
ເນື່ອງຈາກວາ່ທາ່ນມະຊໂຶມໂຕະ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບໂຄງການPCAP ຄນົກອ່ນນ ັນ້ໝດົວາລະ ການ
ເຮັດວຽກ ແລະຕອ້ງໄດກ້ບັປະເທດ, ນາງ ໂຢຊມິຣຶະ ຢກູ ິຈຶ່ງໄດເ້ຂ້ົາມາຮບັໜາ້ທ່ີແທນ. 

ສະພາແຫງ່ຊາດໄດຮ້ບັຮອງກດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັແລວ້ !  

３ 

ຍນິດທ່ີີໄດຮູ້ຈ້ກັ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຊື່ ໂຢຊມິຣຶະ ຢກູ ິພະນກັງານຫອ້ງການJICA. ບາງທາ່ນອາດໄດຮ້ບັ 
ຊາບແລວ້, ວນັທີ16/10 ຜາ່ນມາທາ່ນມະຊໂຶມໂຕະໄດສ້ິນ້ສດຸໜາ້ທ່ີ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ ຶ່ງໄດເ້ຂ້ົາມາທດົ 
ແທນແລະຮບັຜິດຊອບການປະສານງານກບັPCAP2, ຈຶ່ງຫວງັວາ່ຈະໄດຮ້ບັການຮວ່ມມ ືຈາກທກຸ 
ທາ່ນເປັນຢາ່ງດ.ີ  

   ກດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັ (Law on Public Invest-
ment) ອນັຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງຄາດຫວັງຂອງ PCAP2 ແລະ MPI ໄດ້
ຜາ່ນ ການຮບັຮອງໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດໃນເດອືນ11ປີ2009. ທງັ
ໝດົນ ັນ້ ມນັເປັນໝາກຜນົມາຈາກ MPI ທ່ີໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມ ທົ່ວ
ປະເທດ ຄ ັງ້ທີ8 ທ່ີໄດມ້ກີານສະເໜີແນະກດົໝາຍ ການຄຸມ້ ຄອງ 
PIP ຂືນ້ມາໃໝ,່ ແລະໃນທ່ີສດຸ ມນັກປໍະກດົເປັນຈງິຂືນ້ມາ ໄດ.້ 
   ກດົໝາຍໃໝທ່ີ່ດ ັງ່ກາ່ວ, ໄດນ້າໍເຂ້ົາສູສ່ະພາໃນເດອືນ 12 ປີ 
2008, ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ສະພາແຫງ່ຊາດໂດຍການຮວ່ມມກືບັຫຼາຍ 
ພາກສວ່ນ ກໄໍດນ້າໍບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວຂືນ້ມາພິຈາລະນາ, ຂຄໍາໍເຫັນ, 
ແກໄ້ຂ ແລະໃນທ່ີສດຸກກໍາຍເປັນກດົໝາຍອນັສມົບນູໜ່ຶງຂືນ້ມາ. 
ກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຈະກາຍເປັນນຕິກິາໍແລະເປັນບອ່ນອງີໃນການຄຸມ້ 
ຄອງ PIP ໂດຍຈະຖກືໃຊທ້ດົແທນລດັເລກທີ58/ນຍ (5/2002) 
ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັເປັນບອ່ນອງີໃນການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, 
ຕະຫຼອດທງັວຽງອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ເນືອ້ໃນກດົໝາຍຍງັໄດກ້ວມເອົາ 
ການຈດັລະດບັຜູປ້ະກອບການ ການສ ົ່ງເສມີແລະປບັໄໝອື່ ນໆ ຊື່ ງ 
ບ່ໍໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນດາໍລດັຂອງນາຍກົ. ນອກຈາກນ ັນ້ກໄໍດກ້າ່ວເຖງິພາ 
ລະບດົ ບາດປບັປງຸໃໝຂ່ອງ MPI ອກີດວ້ຍ. 
ຄວາມຈງິ ພາຍຫຼງັມກີານແກໄ້ຂຮາ່ງກດົໝາຍໄດ ້60 ມື,້ ກດົໝາຍ 
ໄດຮ້ບັການລງົນາມໂດຍປະທານສະພາ ແລະຕ່ໍມາກຮໍບັຮອງເປັນ 

ຜນົນາໍໃຊຢ້າ່ງເປັນທາງການໂດຍປະທານປະເທດ. ຢາ່ງໃດກດໍ ີໃນ
ການດາໍເນນີງານອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງນ ັນ້ ກຍໍງັຕອ້ງອງີໃສດ່າໍລດັ 
ຕາ່ງໆຂອງນາຍກົ (Implement degree), ທງັ MPI ແລະ 
PCAP2 ຊຶ່ ງເປັນໂຄງການທ່ີສ ົ່ງເສມີ ການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເຕັກ 
ນກິນ ັນ້ ກຈໍະເຮັດວຽກໄດສ້ະດວກຂືນ້ອກີຕື່ ມ. 

ທາ່ນພໂູຂງ ບນັນາວງົ, ຮອງຫວົໜາ້ກມົປະເມນີຜນົ ນາໍສະເໜີ ກດົໝາຍPIP 
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    ງານມະຫາກํາ SEA-Game ໄດປິ້ດລງົຢາ່ງປະສບົຄວາມສາໍເລັດ ແລະເປັນກຽດອນັສງູສ ົ່ງແກປ່ວງຊນົລາວ ແລະຍງັສບືຕ່ໍກະ 
ກຽມງານສະເຫີຼມສະຫຼອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຄບົຮອບ 450 ປີ ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ໂຄງການ PCAP2 ກກໍາໍລງັຍາ່ງເຂ້ົາສູປີ່ທີ 3.      
ພວກເຮົາໄດຈ້ດັກລິາບານເຕະລະຫວາ່ງພະນກັງານPCAP2 ແລະຄູຮ່ວ່ມງານ ຢາ່ງຟດົຟ້ືນ, ຂາ້ພະເຈົາ້ກຫໍວງັຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ ການປະຕບິດັ 
ໂຄງການໃນປີທ່ີ 3 ນີກ້ຈໍະຍິ່ ງເຂ້ົາໂກນໄດຢ້າ່ງຟດົຟ້ືນເຊ່ັນກນັ.  
   ໂຄງການຫວງັວາ່ຈະໄດຮ້ບັຄາໍເຫັນ ຄາໍຕຊິມົ ຈາກທກຸໆທາ່ນເປັນຢາ່ງດ.ີ 
 ຫອ້ງການໂຄງການ：Ministry of Planning and Investment, Souphanuvong Avenue, Vientiane ：C/O JICA  

 ທ່ີຢູທ່າງໄປຊະນີ ້:    Laos Office, Souphanuvong Avenue, Vientiane  

 ໂທລະສບັ (ຫອ້ງການ) : ＋856(0)21.243.687   

 ອເີມລ :    jica.pcap2@gmail.com 

 ໂຮມເຜດຈ :   http://www.jica.go.jp/project/laos/0700667/laos/index.html  

   ປະຕທິິນໂຄງການ 
ການເຄື່ ອນໄຫວ 10-12/2009 
 ເດອືນ 10: ເລີ່ ມໂຄງການ ປີທີ3 
 ເດອືນ 11: ປະເມນີໄລຍະກາງ, ຈດັຝຶກອບົຮມົ  
   (ພາກຕາເວັນອອກຊຽ່ງເໜືອ) 
 ເດອືນ 12: ສະເໜີຮາ່ງກດົໝາຍ PIP, ຈດັຝຶກອບົຮມົ (ພາກກາງ) 

ແນະນາໍໃຫຮູ້ຈ້ກັກບັພະນກັງານໂຄງການຄນົໃໝ່ແນະນາໍໃຫຮູ້ຈ້ກັກບັພະນກັງານໂຄງການຄນົໃໝ່

ການເຄື່ ອນໄຫວ 01-03/2010 
 ເດອືນ 1: ຈດັຝຶກອບົຮມົດາ້ນການເງນິ, ການຈດັຝຶກອບົຮມົ 
(ພາກຕາເວັນ  
    ຕກົຊຽ່ງເໜືອແລະໃຕ)້ 
 ເດອືນ 2: ຈດັຝຶກອບົຮມົຢູສ່ນູກາງ, ຈດັ OJT 
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ສະບາຍດທີກຸໆທາ່ນ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຊື່ ວາ່ ມທິຸຕາ ພອນເພັດຣດັ ມາແຕປ່ະເທດຝລ ັ່ງເສດ ແລະເປັນທ່ີປຶກສາທາງດາ້ນການ

ພດັທະນາແລະຄຸມ້ຄອງການ ຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກໂ່ຄງການພີແຄັບ2. ຂາ້ພະເຈົາ້ດໃີຈຫຼາຍທ່ີໄດກ້ບັມາ
ປະເທດລາວແລະໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມກບັໂຄງການພີແຄັບ2 ໃນ ການຊວ່ຍໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງ

ລດັມພີດັທະນາການແລະປະສດິຕຜິນົຂືນ້ຕື່ ມ. 

   ຂອ້ຍແມນ່ ສະໝານ ມບີນຸ, ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມງານມາແຕໄ່ລຍະທີ 1 (ທາ້ຍປີ 2004) ເປັນຕ ົນ້ມາ. 
ຂອ້ຍເປັນທ່ີປຶກສາພາຍໃນ ຊວ່ຍຫວົໜາ້ທີມທ່ີປຶກສາໃນດາ້ນການບໍລິຫານໂຄງການໂດຍລວມ. ຢາກ 
ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຮັດໃຫໂ້ຄງການ ການລງົທຶນລດັ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຢາ່ງມປີະສດິຕພິາບແລະ 
ປະສດິຕຜິນົ. ນບັແຕຂ່ ັນ້ຕອນການວາງແຜນໄປຈນົຮອດຂອດການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ ້ເພ່ືອປະກອບສວ່ນ 
ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິແລະສງັຄມົຂອງຊາດໃຫຈ້ະເລີນກາ້ວໜາ້ໄປເລື້ອຍໆ. ຂອ້ຍໄດຮ້ຽນ 
ຮູຫຼ້າຍ ຢາ່ງຈາກໂຄງການແລະບນັດາໝູຄູ່ ່ອາ້ຍເອືອ້ຍນອ້ງຂອງກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ, 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ກມົປະເມນີ ຜນົ, ກມົແຜນການ ແລະກມົຮວ່ມມສືາກນົ. ຄວາມຮູທ່ີ້ໄດນ້ ັນ້ບ່ໍພຽງ 
ແຕຈ່ະເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກຂ່ອ້ຍເອງເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍຄອບຄວົແລະສງັຄມົນາໍອກີ. 
ເວລາຫວາ່ງມກັໄປສວນເພ່ືອດແູລສະໜາມເຕະບານ 7ຄນົ (ກລິາຟດຸຊໍ) ແລະບາງຄ ັງ້ກຮໍອ້ງເພັງຄາ 
ລະໂອເກະ, ຊາໂຕເອງຟງັໂຕເອງແລວ້ ກມໍວ່ນຢູໃ່ດ.໋ ອາຍແຸກແ່ລວ້, ແຕຄ່ດິວາ່ຈະຢູນ່າໍໂຄງການໄປ 
ອກີຈນົໝດົກາໍນດົພຸນ້ລະ (ຖາ້ເພ່ິນເຫັນຄວາມສາໍຄນັດອກວາ໋). ແນວໃດກຂໍໍສບືຕ່ໍຝາກເນືອ້ຝາກຕວົ

ໃນຄ ັງ້ນີ ້ຈະຂໍແນະນາໍໃຫພ້ວກເຮົາຮູຈ້ກັກບັພະນກັງານຄນົລາວ 2 ທາ່ນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ.້  

  ເທິງ : ທາ່ນ ສະໝານ ມບີນຸ 
 (ຜູຊ້ວ່ຍການຮາ່ງກດົໝາຍ PIP, ການປະເມນີໂຄງການລດັ 
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http://www.jica.go.jp/project/laos/0700667/laos/index.html�

