
ພິເສດ We’ve Done It!  
―ການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ PIP ທ່ີມຜີ ູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 862 ຄນົ― 

１ 

  ໃນການຝຶກອບົຮມົ ຜູທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງກບັ PIP ຈາໍນວນ 862 ຄນົ ຈາກທກຸແຂວງ ແລະກະຊວງຕາ່ງໆ (ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ພ/ງ PIP ຂອງກມົແລະ 
ພະແນກແຜນການ) ເຂ້ົາຮວ່ມເພ່ືອຮ ໍາ່ຮຽນເອົາວທີິການຄຸມ້ຄອງ PIP ທງັ 7 ປະການ. ຈາກການປະເມນີຜນົ ເຫັນວາ່ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມແມນ່ມຄີວາມ 
ເພ່ິງພໍໃຈສງູ, 99% ມຄີວາມຄາດຫວງັທ່ີຈະນາໍໄປໃຊເ້ພ່ືອປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP, ສວ່ນຫຼາຍເຂົາເຈົາ້ໃຫຄ້າໍຕອບວາ່ “ມປີະໂຫຍດສງູຫຼາຍ” 
“ມປີະສດິຕຜິນົ” ເຫ່ົຼານີເ້ປັນຕ ົນ້. 
  ລະດບັຄວາມຮູໃ້ໝທ່ີ່ໄດຮ້ບັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ວທີິຄຸມ້ຄອງທງັເຈດັນ ັນ້, ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມແມນ່ເຂ້ົາໃຈເນືອ້ຫາເປັນຢາ່ງດ ີ ໃນນ ັນ້ມ ີ “ວທີິແລະຂ ັນ້ 
ຕອນໃນການຂືນ້ແຜນງບົປະມານເພ່ືອກດິຈະກາໍ PIP ແບບຕ່ໍເນື່ອງ”, ເນືອ້ຫາໃໝ ່ ”ການສາໍລະແລະແກໄ້ຂໜ້ີສນິ” “ການຂໍງບົປະມານເພ່ືອກດິ 
ຈະກາໍ PIP ລະດບັເມອືງ” ແລະເນືອ້ໃນອື່ ນໆອກີໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 
* ລາຍງານຕາມຜນົຂອງແບບສອບຖາມ (ແຂວງ ຫວົພນັ ຊຽງຂວາງ ວຽງຈນັ ບໍລຄິາໍໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) 

 

ໂ ຄງການ PCAP2 , ເປົ້າໝາຍ1：ເພ່ືອໃຫ「້ພ/ງກມົຫືຼພະແນກແຜນການຂອງກະຊວງ ອງົການ ທງັສນູກາງແລະທກຸແຂວງໄດຍ້ກົລະ 
ດບັຄວາມຮູພ້ື້ນຖານແລະວຊິາການທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP」ດວ້ຍການຈດັການຝຶກອບົຮມົທ່ີກຽ່ວກບັ 「ການຄຸມ້ຄອງ PIP」ໃນທົ່ວ 

ປະເທດ. 
「ການຄຸມ້ຄອງ PIP」ແມນ່ໄດຖ້ກືດາໍເນນີມາແຕເ່ດອືນ11ປີ2009 ຫາເດອືນ1ປີ2010 ຊຶ່ ງໃຊເ້ວລາທງັໝດົ3ເດອືນ, ກວມເອົາ16ແຂວງແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໃນນ ັນ້ ຄຝຶູກແມນ່ມທີງັໝດົ 14 ທາ່ນຊຶ່ ງມາຈາກກມົປະເມນີ MPI ກມົຮວ່ມມສືາກນົ ກມົແຜນການ, ນອກຈາກນີກ້ມໍຜີ ູ ້
ປະສານງານໂຄງການການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ ຕະຫຼອດທງັພະນກັງານກມົຈດັຕ ັງ້ອກີຕື່ ມຈາໍນວນ 6ທາ່ນ. ເໝືອນດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນສະບບັ 
ກອ່ນໜາ້ນີ,້ ປີນີພ້ວກເຮົາຈະໄດມ້ແີຜນຂະຫຍາຍຫວົຂໍໃ້ນການຝຶກອບົຮມົໃຫຫຼ້າກຫຼາຍແລະເລກິເຊິ່ ງຂືນ້ອກີ, ຄຝຶູກໄດຖ້ກືສາ້ງມານ ັນ້ກມໍຄີວາມ 
ຊາໍນານງານຂືນ້ຫຼາຍ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງຄາດຫວງັວາ່ ການຝຶກອບົຮມົທງັໝດົນ ັນ້ ຈະມປີະສດິຕຜິນົໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານີໄ້ດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 

● ການຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມຄືຸມ້ຄອງ PIP 

● ອກີອນັໜ່ຶງ, ການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ 

● ພິເສດ We’ve Done it!  

    -ການຝຶກອບົມຮມົການຄຸມ້ຄອງ PIP ທ່ີມຜີ ູເ້ຂົ້າຮວ່ມ 862 ຄນົ- 

ເນືອ້ໃນຫຼກັ 

(ຮບູຖາ່ຍ) ຄຝຶູກ MPI ແລະ ຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມຈາກກຊວງ ກມົ ແລະພະແນກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ຕ່ໍໜາ້ຕ່ໍໄປ 
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２ 

ສະພາບການຝຶກອບົຮມົທ່ີແຂວງຜ ົງ້ສາລີ 

  ໃນນ ັນ້, ສງັເກດໄດວ້າ່ ຜູເ້ຂ້ົາຮບັຝຶກອບົຮມົ ຍງັ
ມຄີວາມສບັສນົກບັເລື່ ອງ “ວທີິການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ” 
ແລະ” ວທີິກວດສອບຫືຼຊີວ້ດັການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນ
ຂອງລດັ ຂ ັນ້ເມອືງ”, ຄວືາ່ຍງັບ່ໍມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຄວາມ
ແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຄວາມມຜີນົແລະອດັຕາປະສດິຕິ
ຜນົເທ່ືອ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 1). 
  ບາດກາ້ວຕ່ໍໄປຂອງ PCAP2 ກຄໍກືານໃຫຜູ້ທ່ີ້ໄດ ້
ເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົທງັໝດົ ໄດນ້າໍໃຊຄ້ວາມຮູທ່ີ້ໄດ ້
ມານ ັນ້ເຂ້ົາໃນໜາ້ວຽກຕວົຈງິຂອງຕນົ, ເຊ່ັນການຂືນ້ 
ແຜນເພ່ືອດາໍເນນີ PIP ແລະການຄາດຫວງັຜນົ, ຄ ື
ແຕທ່າ້ຍເດອືນ 2 ຫາ ເດອືນ 3 ຈະມແີຜນໃນການ 
ການຝຶກອບົຮມົກບັບອ່ນເຮັດວຽກ (OJT). ຜນົຂອງ 
ມນັຄາດວາ່ຈະນາໍມາໃຫທ້າ່ນໄດຮ້ບັຊາບໃນສະບບັ 
ໜາ້. ຄດິວາ່ຕອ້ງມຂີາ່ວດມີາຕອ້ນທາ່ນຢາ່ງແນນ່ອນ. 
(ຜູຂ້ຽນ: ຮລິະໂຢຊ)ິ                               

 ຕ່ໍຈາກໜາ້ກອ່ນ 

ຕາຕະລາງ 1 ອດັຕາການຕອບຖກື ພາຍຫຼງັທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ  

ການປະກາດຜນົການປະເມນີກດິຈະກາໍ PIP / ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈາກກະຊວງ ຄຂປກ 

ວາລະສານ PCAP  ເດອືນມນີາ 2010 

ການຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມຄືຸມ້ຄອງ ການຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມຄືຸມ້ຄອງ PIPPIP  

ຂ ້າພະເຈົາ້ ພຂູງົ ບນັນະວງົ ຮອງຫວົໜາ້ກມົປະເມນີຜນົ, ກະຊວງ ແຜນ 
ການ ແລະ ການລງົທຶນ ໃນນາມຜູໜ່ື້ງທ່ີມ ີ
ສວ່ນຮວ່ມໃນການນາໍພາການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງ
ລດັ. ເຫັນວາ່ມາຮອດປະຈບຸນັພວກເຮົາໄດ້
ສາໍເລັດຈດັຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ
ການລງົທຶນຂອງລດັໃຫທ້ກຸກະຊວງ, 
ອງົການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ (ຂ ັນ້ແຂວງ). 
ພວກເຮົາໄດມ້ຫີລກັສດູ, ແບບຟອມ ແລະ 
ບດົແນະນາໍຕາ່ງໆອນັເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືສາໍຄນັ
ໃນການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັທ່ີມ ີ
ລກັສະນະຄບົຊຸດກວາ່ເມ ື່ອທຽບໃສໄ່ລຍະ
ກອນ. ເຄື່ ອງມດື ັງ່ກາ່ວມລີກັສະນະວທິະ 
ຍາສາດ ສະດວກໃນການນາໍໃຊ ້ແລະ ໄດ້
ດດັປບັໃຫແ້ທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ

ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ ກດົໝາຍ. 
 ສາໍລບັຫລກັສດູຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ
ການລງົທຶນຂອງລດັຍງັຈະຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍປບັປງຸ
ໃຫສ້ມົບນູຂືນ້ເລືອ້ຍໆ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັ
ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, ຈງັຫວະການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ
ຕວົຈງິໃນແຕລ່ະໄລຍະ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການຫນັ
ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນໄປສູຜ່ນົຮບັຂອງການ
ພດັທະນາ (Managing for Development 
Results ຫືຼ Results Based Manage-
m e n t )  ໂດຍຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສວ່ຽກງານ
ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຊິ່ ງເປັນປດັໃຈທ່ີ
ສາໍຄນັທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫວ້ຽກງານການຄຸມ້ຄອງການ
ລງົທຶນຂອງລດັມປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິ
ຜນົຍິ່ ງໆຂືນ້.  

ຂອງທກຸລະດບັໂດຍສະເພາະແມນ່ຂ ັນ້ເມອືງ 
ແລະ ເຂດຈດຸສມຸ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວຈະຊວ່ຍໃຫ ້
ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັມຄີວາມສະ 
ດວກ ແລະ ເປັນລະບບົຂືນ້ກວາ່ເກົ່ າ. ພອ້ມນີ້
ສະພາແຫງ່ຊາດກໍ່ໄດຮ້ບັຮອງກດົ  ໝາຍວາ່
ດວ້ຍການລງົທຶນຂອງລດັຊຶ່ ງເປັນນຕິກິາໍລະ 
ດບັສງູທ່ີຈະເປັນເຄື່ ອງມອືນັສກັສດິໃນການຄຸມ້
ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັໃຫມ້ປີະສດິທິພາບ
ປະສດິທິຜນົຂືນ້ກວາ່ເກົ່ າ. ສິ່ ງທ່ີຈະຕອ້ງໄດ້
ເອົາໃຈໃສໃ່ນຕ່ໍໜາ້ນີແ້ມນ່ການສາ້ງດາໍລດັຈດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການລງົທຶນຂອງ
ລດັ, ການໂຄສະນາເຜີຍ ແຜກ່ດົໝາຍ ແລະ 
ດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ ເພ່ືອແນໃ່ສກ່ານ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງ
ລດັໃຫມ້ປີະສດິທິພາບປະສດິທິຜນົ ແລະ  

  ຫວົຂໍກ້ານຝຶກອບົຮມົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຄາໍຖາມ ຖກື ຜິດ 

 
 
 
 

ຫວົຂໍ ້
ທ່ີມ ີ
ມາ 
ກອ່ນ 

1 ວທີິການຂຽນບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການສບືຕ່ໍ Q5 81% 19% 

2 ແບບຟອມ SPAS  ຂອງໂຄງການສບືຕ່ໍ Q7 58% 42% 

Q9 25% 75% 

3 ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ Q4 46% 54% 

Q8 30% 70% 

Q11 39% 61% 

4 ການປະເມນີແບບປຽບທຽບ ( COMPASS) Q3 43% 57% 

5 ການຂຽນບດົລາຍງານຂອງການຊາໍລະໜ້ີສນິ Q1 76% 24% 

6 ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັ ຂ ັນ້ເມອືງ Q2 81% 19% 

Q12 90% 10% 

7 ການຄຸມ້ຄອງທຶນສມົທບົ ODA  Q6 50% 50% 

Q10 38% 62% 

 
 
 

ຫວົຂໍ ້
ໃໝ ່
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ທາ່ນ ຄາໍຜາຍ ວໄິລຫງົ ຮອງຫວົໜາ້ກມົ DIC,ມອບລາງວນັໃຫຜູ້ເ້ຂ້ົາ່ຮວ່ມ 

（ຜູຂ້ຽນ: ນະກາຕະ） 

ຈ ຸດເດ່ັນຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົໃນຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງ 
ກມົຮວ່ມມສືາກນົ(DIC). ກອ່ນໜາ້ນີ,້ ຝາ່ຍທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມແລະ ເປັນ

ເຈົາ້ການກມໍກີມົປະເມນີຜນົ (DOE) ແລະ ກມົແຜນການ (DOP) ເທ່ົາ
ນ ັນ້. ເມ ື່ອມກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງກມົຮວ່ມມສືາກນົຄແືນວນີ,້ ກໍ່ໄດກ້າຍ 
ມາເປັນສາມທີມງານຮວ່ມທ່ີສາໍຄນັ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານການ 
ຄຸມ້ຄອງດ ັງ່ກາ່ວ. 
  ພະນກັງານຈາກ DIC ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຮບັຜິດຊອບການຝຶກອບົຮມົ
ທ່ີກຽ່ວກບັການຂືນ້ແຜນງບົປະມານODA. ເພາະເປັນຜູທ່ີ້ມປີະສບົການ
ໃນການເຮັດວຽກ ເຂ້ົາຮວ່ມເປັນຄຝຶູກຄແືນວນີ ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫນ້ກັສາໍມະ
ນາກອນຮບັບດົຮຽນໄດງ້າ່ຍແລະເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກກ່ານນາໍໃຊຕ້ວົ
ຈງິ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈຶ່ງເວ້ົາໄດວ້າ່ມນັໄດກ້ໍ່ໃຫເ້ກດີທີມຝຶກອບົຮມົແບບປະສມົ
ທ່ີມປີະສດິຕພິາບຂືນ້ມາ ແລະຖວືາ່ເປັນຜນົງານຂອງPCAP2 ກວໍາ່ໄດ.້  
  ຄຝຶູກຈາກ 3 ພາກສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວ ກຈໍະສບືຕ່ໍເປັນເຈົາ້ການໃນ 
ການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ PIP ອກີຕ່ໍໄປ, ແລະຄາດວາ່ຈະ 
ກາຍເປັນແມແ່ຮງອນັສາໍຄນັໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງ 
MPI. ສູ້ໆ ໆ !  ຄຝຶູກ MPI ກາ້ວໄປ !! 

ທີມງານ ທີມງານ MPI MPI ແບບປະສມົແບບປະສມົ  

ແຕເ່ດອືນ 2 ປີ 2010 ເປັນຕ ົນ້ມາ ທາ່ນນາງຄມິຣຶະ ມາຊາໂກະ ໄດມ້າປະຈາໍຢູຫ່ອ້ງການ JICA ລາວ 

 

  ຍນິດທ່ີີໄດຮູ້ຈ້ກັ. ຂາ້ພະເຈົາ້ ຄມິຣືະ 
ມາຊາໂກະ, ໄດມ້າສບືຕ່ໍການເຮັດວຽກ 
ຜູປ້ະສານງານໂຄງການແທນທາ່ນໂຢຊິ
ມຣຶະຊຶ່ ງຮບັຜິດຊອບ PCAP2 ໃນ 
ເມ ື່ອກອ່ນ. 

  ຄວາມຈງິເມ ື່ອງເດອືນ 11 ປີກາຍນີ,້ ຂາ້ 
ພະເຈົາ້ໄດມ້າເຮັດວຽກຢູທ່ີ່ນີ,້ ແລະໄດເ້ຮັດ 
ໃນຂງົເຂດການຮວ່ມມດືາ້ນວຊິາການທາງ 
ຂງົເຂດການປກົຄອງ“ໂຄງການສາ້ງຄວາມ 
ເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງລດັ 
ກະຊວງການເງນິ” ຊຶ່ ງຖວືາ່ເປັນຂງົເຂດ
ດຽວກນັກບັPCAP2. ໃນໄລຍະດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ກໄໍດຂ້ໍມນູອາ້ງອງີບາງຢາ່ງຈາກ 
PCAP2 ອກີດວ້ຍ. ຕ່ໍໄປນີຈ້ະໄດຂ້ໍເຮັດ 
ວຽກຮວ່ມກບັພວກທາ່ນຢາ່ງໃກສ້ດິຂືນ້ອກີ. 
  ໃນລະຫວາ່ງກາງເດອືນ 2 ຜາ່ນມານ ັນ້, 
ພວກເຮົາໄດຈ້ດັບ ັນ້ຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດ 
ຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍໂດຍມຜີູແ້ທນຈາກກະຊວງ ສາໍ 
ນກັງານອອ້ມຂາ້ງສນູກາງເຂ້ົາຮວ່ມ, ໃນ 
ນ ັນ້ພະນກັງານ MPI ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ 
ຄວາມກາ້ວໜາ້ແລະຄວາມເປັນເຈົາ້ການໃນ 
ວຽກງານດງັກາ່ວຊື່ ງນີກ້ນໍບັວາ່ເປັນຜນົງານ 

ອນັພ ົນ້ເດ່ັນຂອງໂຄງການທ່ີພວກເຮົາໄດ ້
ຮວ່ມແຮງກນັສາ້ງມາ. 
  ໃນການຝຶກອບົຮມົ ພະນກັງານລດັເຮົາ 
ຈາກ ກະຊວງສາໍນກັງານສນູກາງເຫ່ົຼານ ັນ້, ກ ໍ
ໄດຖ້ກົຖຽງແລະໄດຍ້ກົບນັຫາຢາ່ງສາ້ງສນັຂືນ້ 
ມາສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນແລະຖອດຖອນບດົຮຽນນາໍ 
ກນັໂດຍດາໍເນນີກນັເປັນຈ.ຸ ທງັໝດົນ ັນ້ໄດ ້
ກາຍເປັນຄວາມມຸງ້ຫວງັໃໝອ່ນັໜ່ຶງໃນການ 
ເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງລດັມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ. 
ຈາກບດົຮຽນທ່ີໄດມ້ານ ັນ້, ຂໃໍຫພ້ວກທາ່ນ 
ຈ ົງ່ນາໍເອົາໄປນາໍໃຊຕ້ວົຈງິໃຫເ້ກດີຜນົ, ທກຸ 
ສິ່ ງຢາ່ງທ່ີພອກພນູຂືນ້ມາອນັເປັນສວ່ນໜ່ຶງ 
ຂອງໂຄງການນ ັນ້ ຄງົຈະນາໍໄປໃຊໃ້ນໜາ້ 
ວຽກການຄຸມ້ຄອງ ແຜນການ ແລະການເງນິ 
ຂອງພວກທາ່ນໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ ຂໍຝາກຝງັ 
ຄວາມຫວງັອນັນີໄ້ວກ້ບັທກຸທາ່ນມານະທ່ີນີ ້
ດວ້ຍ. 

ແນະນາໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ JICA ຄນົໃໝ ່ຜູຊ້ຶ່ ງຮບັຜິດຊອບໂຄງການ PCAP2 
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● ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຄຝຶູກ MPI, ການເຂ້ົາຮວ່ມ OJT ● 

  

ພາຍໃຕໂ້ຄງການ PCAP2 ເພ່ືອເປັນການຕດິຕາມ “ການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ 
ຄອງ PIP” ”ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ” ໃນລະຫວາ່ງທາ້ຍເດອືນ2ຫາເດອືນ3, 
ຄຝຶູກຈາກ MPI ໄດໄ້ປຈດັຕ ັງ້ການຝຶກອບົຮມົແບບກບັທ່ີ (OJT) ໃຫກ້ະຊວງ 
ສາໍນກັງານສນູກາງແລະແຂວງ. ຜນົຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົ OJT ນີຈ້ະໄດ ້
ນາໍສະເໜີໃນສະບບັໜາ້, ແຕວ່າ່ຢູທ່ີ່ນີຈ້ະສະເໜີໃຫຮູ້ຜ້ນົການສາໍພາດ ຄວາມ 
ຮູສ້ກຶຂອງພະນກັງານ 2 ທາ່ນທ່ີໄດເ້ຮັດວຽກດ ັງ່ກາ່ວຢູແ່ຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາມາໃຫ ້
ທາ່ນຊາບ. 

(ອາ່ນໜາ້ຕ່ໍໄປ) 

◆ ຖາມ ◆ ◇ ຕອບ ◇ ◇ ຕອບ ◇ 

ວາລະສານ PCAP  ເດອືນມນີາ 2010 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ບນັລສຸດິ ຈດິຮບູໂລກ ຫວົຫນາ້ພະແນກຄນົຄວາ້ ແລະ ຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານ ກມົປະເມນີຜນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທຶນມຄີວາມ
ພມູໃຈທ່ີເປັນຜູຫ້ນຶ່ ງໃນການປະກອບສວ່ນພດັທະນາຄູມ່ກືຽ່ວກບັການຄຸມ້
ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັນບັແຕຈ່ດຸເລີ່ ມຕ ົນ້ຂອງໂຄງການ PCAP ຈນົເຖງິ
ປະຈບຸນັ. ຂສໍາລະພາບວາ່ໄດຮ້ຽນຮູຫ້ລາຍຢາ່ງຈາກຂະບວນການ
ພດັທະນາຄູມ່ນືາໍຊຽວຊານ, ເພ່ືອນຮວ່ມງານ ແລະ ນກັສາໍມະນາກອນທ່ີ
ເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົໃນແຕລ່ະຄ ັງ້ ລວມທງັການຮຽນຮູຈ້າກສິ່ ງຜິດພາດ. ໃນ
ຖານະຫວົຫນາ້ທິມງານລງົຝຶກອບົຮມົຢູຫ່ລາຍໆແຂວງລວມທງັຂ ັນ້ສນູກາງ 
ຊຶ່ ງແມນ່ຢູໃ່ນຊວ່ງການຝຶກທ່ີເລ່ັງດວ່ນ ແລະສາໍຄນັເພ່ືອແນໃສຮ່ບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່
ການສາ້ງແຜນງບົປະມານປະຈາໍສກົປີ 2010-2011 ບວກກບັການແນະ 
ນາໍກດົຫມາຍການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນລດັສະບບັທາໍອດິ ແລະ ຢູໃ່ນ 
ໄລຍະ PCAP2 ໄດມ້ກີານພດັທະນາຄູມ່ໃືຫມຫ່ລາຍສະບບັ ລວມ

ທງັການປບັປງຸຄູມ່ໃືນໄລຍະຜາ່ນມາໃຫແ້ທດຫມາະກບັການນາໍໃຊຕ້ວົຈງິຍິ່ ງຂຶນ້. ຜາ່ນການຝຶກອບົຮມົໃນຄ ັງ້ນີ ້ຂາ້ພະເຈົາ້ສງັເກດເຫັນວາ່ບນັດາຜູ້
ເຂ້ົາຮວ່ມທກຸຄນົໄດເ້ຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວກໍ່ຄຄືູມ່ ືຫລ ືວທີິວທິະຍາໃນການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັທ່ີນາໍມາສະເຫນໃີນຄ ັງ້ນີ້
ຫລາຍກວາ່ເກົ່ າ. ບນັດາຄູຝຶ່ກໄດສ້ມຸຫມດົຈດິຫມດົໃຈໃນການຖາ່ຍທອດຄວາມຮູໂ້ດຍບ່ໍຄາໍນງຶເຖງິຄວາມອດິເມ ື່ອຍ ແລະ ຫວ ັນ່ໄຫວຕ່ໍ
ອປຸະສກັໃດໆ ນບັທງັການເດນີທາງອນັຍາວໄກ ແລະ ຫາ່ງໄກຄອບຄວົເປັນເດອືນໆ. ແຕກ່ໍ່ລີກລຽ້ງບ່ໍໄດບາງຂໍຄ້ງົຄາ້ງເຊ່ັນ: ມບີາງແຫງ່ຜູເ້ຂ້ົາ
ຮວ່ມຝຶກກວາ່ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງແມນ່ຄນົໃຫມເ່ຮັດໃຫກ້າໍບນັຫາບ່ໍຕ່ໍເນື່ອງ, ການລຽບລຽງຄູມ່ຍືງັບ່ໍທນັເຕັມຮຽ້, ມບີາງຈດຸ ອາດເຂ້ົາໃຈຍາກບວກກບັຄຝຶູກ
ບາງຄນົຍງັຮຽນຮູໃ້ຫມ ່ ຊຶ່ ງອາດສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການນາໍສະເຫນບີດົ ຮຽນບ່ໍໄດດ້ເີທ່ົາທີຄວນ. ແຕຂ່າ້ພະເຈົາ້ຫມ ັນ້ໃຈວາ່ພາຍໃຕກ້ານສບືຕ່ໍຊີນ້າໍຢາ່ງໄກ້
ສດິຂອງການນາໍກະຊວງ, ການໃຫກ້ານສະຫນບັສະຫນູຂອງອງົການ JICA, PCAP2 ແລະການຮວ່ມມທ່ີືເປັນເອກະພາບຂອງທກຸພາກສວ່ນໃນ
ການນາໍໃຊຄູ້ມ່ດື ັງ່ກາ່ວ ເຂ້ົາໃນການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັໃນທົ່ວປະເທດພອ້ມກບັການເຄົາລບົ ແລະ ປະຕບິດັຢູພ່າຍໃຕກ້ອບກດົຫມາຍ
ການລງົທຶນຂອງລດັ ແລວ້ທກຸໆໂຄງການລງົທຶນຈະນາໍໄປສູຄ່ວາມມປີະສດິທິພາບ, ປະສດິທິຜນົ ແລະ ຄວາມບນືຍງົ ຊຶ່ ງແມນ່ເປ້ົາຫມາຍຫລກັ 
ໃນການພດັທະນາຂອງພວກເຮົາ. 

ຄູມ່ທ່ີືຕອ້ງນາໍໃຊເ້ປັນເອກະພາບ“ແຕທ່ ົ່ງພຽງຮອດພດູອຍ ” 

ທ. ທອງດ ີພມົມະວງົໄຊ 
   ກມົປະເມນີຜນົ 

ທ. ສມົບດັ ໄຊຍະສດິ 
   ກມົປະເມນີຜນົ 

ແບບຟອມສອບຖາມສາໍລບັຄຝຶູກ 

A1: ແຂວງບ່ໍແກວ້, ແຂວງ ຫລວງນ ໍາ້ທາ, ແຂວງ       
ອດຸມົໄຊ ແລະ ແຂວງ ຜ ົງ້ສາລ ີ  ຮບັຜິດຊອບສະເພາະແຕ ່
OJT ແລະໄດແ້ນະນາໍຂະແໜງການກຽ່ວກບັ PIP Train-
ing ໃຫບ້າງຂະແໜງການ, ແຕສ່າໍລບັການຝຶກອບົຮມົ 
PIP ແມນ່ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ.  

A1:  ແຂວງບ່ໍແກວ້, ແຂວງ ຫລວງນ ໍາ້
ທາ,ແຂວງ ອດຸມົໄຊ ແລະ ແຂວງ  
ຜ ົງ້ສາລ ີ  
 

Q1: ຜາ່ນການຝຶກອບົຮມົຫວົຂໍກ້ານ
ຄຸມ້ຄອງໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ + 
ການຝຶກອບົຮມົໜາ້ວຽກກບັທ່ີ (OJT) 
ແຂວງໃດທ່ີທາ່ນໄດໄ້ປມາ? 

ທາ່ນ ບນັລສຸດິ ຈດິຮບູໂລກ ກາໍລງັບນັຍາຍ ການຝຶກອບົຮມົ PIP 



ອກີເສົາຫຼກັໜ່ຶງຂອງໂຄງການ ອກີເສົາຫຼກັໜ່ຶງຂອງໂຄງການ ““ການຄຸມ້ຄອງການເງນິການຄຸມ້ຄອງການເງນິ””  
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  ໃນລະຫວາ່ງກາງເດອືນ 1 ຜາ່ນມາ, ໄດມ້ກີານຈດັຝຶກອບົຮມົການ
ຄຸມ້ຄອງການເງນິໃຫກ້ບັ DPI ຂອງທກຸໆແຂວງ. ຖວືາ່ເປັນເທ່ືອທາໍ
ອດິ ທ່ີຈດັຢູພ່າຍໃຕ ້PCAP2, ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມມຄີວາມເຂ້ົາໃຈໃນລະດບັ
ສງູ ແຕຍ່ງັເປັນສງີງົໆຫືຼວາ່ລງັເລໃຈ ວາ່ຈະເຮັດໄດຫືຼ້ບ່ໍ, ຫຼາຍໆ
ທດັສະນະ ຍງັເປັນຫວ່ງວາ່ໃນສງັຄມົລາວຍງັຄາບນັຫາຫຼາຍຢາ່ງ. 
 

 ຈດຸສມຸຂອງການຝຶກອບົຮມົແມນ່ ການເຮັດໃຫໄ້ລຍະການໃຊຈ້າ່ຍ 
ງບົປະມານໃຫສ້ ັນ້ລງົ. ເພ່ືອໃຫບ້ນັລ ຸNSEDP ນ ັນ້ ມນັຈາໍເປັນຕອ້ງ 
ດາໍເນນີຫຼາຍໂຄງການອກີຕື່ ມ, ເຊ່ັນ ຖາ້ດາໍເນນີໂຄງການພດັທະນາທ່ີ 
ໃຫຍເ່ກນີງບົປະມານ ຈະພາໃຫໂ້ຄງການຖກືແກຍ່າວ ແລະການໃຊ ້
ຈາ່ຍກຈໍະສງູຂືນ້ຕາມມາ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ມນັຈາໍເປັນຕອ້ງໄດສ້າ້ງ ຂະບວນ 
ການປະກອບງບົປະມານໃໝຂ່ອງທກຸແຂວງ, ຊຶ່ ງຕອ້ງກາໍໃຫໄ້ດສ້ະ 
ພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງແຂວງຕນົ, ຢາ່ງນອ້ຍໆ ກຕໍອ້ງຫີຼກລຽ່ງ ການຝຶກອບົຮມົ: ການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິການລງົທຶນລດັ 

● ການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງເປັນການຝຶກອບົຮມົໃໝທ່ີ່ມາເສມີໃສກ່ານຄຸມ້ຄອງ PIP, ມຜີນົຫຍງັແດ？່● 

ໂຄງການທ່ີກາຍງບົປະມານຂອງຕນົເອງ. ແຕລ່ະແຂວງຍອ່ມມກີານຄຸມ້ຄອງການເງນິມາໃນລະດບັໜ່ຶງແລວ້, ແຕລ່ະແຂວງອາດຈະມບີນັຫາຫຼາຍ 
ນອ້ຍແຕກຕາ່ງກນັ, ດ ັງ່ນ ັນ້ PCAP2 ຈຶ່ງໄດພ້ດັທະນາເຄື່ ອງມທີືສາມາດໃຊໄ້ດກ້ບັທກຸແຂວງ. 
  ໃນການຝຶກອບົຮມົຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ, ຈະໄດໃ້ຫຜູ້ເ້ຂ້ົາຮວ່ມໄດທ້ດົລອງນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມຄືຸມ້ຄອງການເງນິໃໝເ່ຂ້ົາໃນການຄດິໄລ ່ວເິຄາະບນັຫາຂອງແຂວງ 
ຕນົ, ແລະມຸງ້ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ເຂ້ົາໃຈເຄື່ ອງມເືຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫເ້ລກິເຊິ່ ງ. ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈາກຫຼາຍແຂວງໄດໃ້ຫຄ້າໍເຫັນວາ່, ຢາກໃຫມ້ກີານດາໍເນນີການ 
ວເິຄາະການການເງນິທ່ີມຄີວາມລະອຽດໄປກວ່າເຄື່ ອງມທີືໄດສ້າ້ງຂືນ້ມານ ັນ້, ແລະຢາກກາໍໄດຂ້ອດບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິແຕລ່ະໆສວ່ນໃຫໄ້ດ ້
ເປັນຢາ່ງດ.ີ  
  ຕາມທາໍມະດາ, ແຕເ່ດອືນ 3 ຫາ ເດອືນ 4 ແຕລ່ະແຂວງຈະຕອ້ງມກີານປະກອບແຜນງບົປະມານ, ແຕລ່ະພາກສວ່ນຈຶ່ງມຄີວາມຄາດຫວງັໃນ 
ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານຄຸມ້ຄອງການເງນິ ເພ່ືອປບັປງຸສະພາບການເງນິໃຫດ້ຂີືນ້. ນບັຕ ັງ້ແຕເ່ດອືນ 5 ເປັນຕ ົນ້ໄປ PCAP2 ຈະໄດໄ້ປຢຽ້ມຢາມ 
ທກຸແຂວງ ເພ່ືອຕດິຕາມສະພາບຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມຄືຸມ້ຄອງການເງນິ. (ຜູຂ້ຽນ: ຮນັດະ) 

( ສມົບດັ ໄຊຍະສດິ)  (ທອງດ ີພມົມະວງົໄຊ) 

ວາລະສານ PCAP  ເດອືນມນີາ 2010 

ແບບຟອມສອບຖາມສາໍລບັຄຝຶູກ (ຕ່ໍຈາກໜາ້ 4) 

A4: ຈະພະຍາຍາມຄ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານຄູມ່ກືານຄຸມ້
ຄອງ PIP ເພ່ືອທ່ີຈະໄດເ້ປັນຄຝຶູກທ່ີຊາໍນານໃນຕ່ໍ
ໜາ້. 

Q 4: ທາ່ນມວີທີິການພດັທະນາ/ປບັປງຸ
ຕວົຂອງທາ່ນເອງໄດແ້ນວໃດຜາ່ນຈາກ
ການຝຶກອບົຮມົ (PIP Training)? 

A2:  ໝດົທກຸຫວົຂໍ ້ກຽ່ວກບັການຝຶກອບົ 
ຮມົກບັໜາ້ວຽກ . 

A3:  ການນາໍໃຊແ້ບບຟອມໃນການຂຽນ
ໂຄງການ ແລະ ການປະສານງານຂອງ
ບນັດາພະແນກການຕາ່ງໆ.  

A4: ຊອກຮູບ້ນັຫາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກບັທີມ
ງານພອ້ມດວ້ຍໝູຄ່ະນະ ເພ່ືອຊອກຫາວທິິແກ້
ໄຂທ່ີຖກືຕອ້ງ ຈຶ່ງນາໍໄປຈດັຕ ັງ້ ແລະ ປະຕ ິ
ບດັໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັຈງິຈະມປີະສດິທິຜນົ.  

A5: ແຂວງ ຫລວງນ ໍາ້ທາ ຍອ້ນວຊິາການຂະ 
ແໜງປະເມນີຜນົເຂ້ົາໃຈເຮັດວຽກວຊິາສະເພາະ
ໄດດ້ ີແລະເປັນເພ່ືອນຮວ່ມງານທ່ີເປັນກນັເອງ. 

Q5: ແຂວງໃດທ່ີທາ່ນປະທບັໃຈຫຼາຍທ່ີ
ສດຸ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ? 

A5: ແຂວງ ຫລວງນ ໍາ້ທາ ເພາະວາ່ທາງທອ້ງຖິ່ນ
ໄດໃ້ຫກ້ານຕອ້ນຮບັທ່ີດ ີ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັວຽກ 
PIP. 

Q2: ຫວົຂໍໃ້ດ ຫືຼ ບດົໃດທ່ີທາ່ນໄດຮ້ບັ 
ຜິດຊອບໃນການຝຶກອບົຮມົ + ການຝຶກ
ອບົຮມົໜາ້ວຽກກບັທ່ີ (OJT)? 

Q3: ຈດຸໃດທ່ີທາ່ນເນັນ້ໃສໃ່ນການສອນ
ໃຫນ້ກັສາໍມະນາກອນສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ?້ 

A2: ບ່ໍມ ີຍອ້ນການຝຶກອບົຮມົ PIP ແມນ່ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາ
ຮວ່ມ.  

A3:  ການນາໍໃຊແ້ບບຟອມໃຫຖ້ກືກບັລກັສະນະ
ໂຄງການ ເນັນ້ໜກັການຂຽນບດົລາຍງານຄວາມ
ຄບືໜາ້. 



 ● ກຽ່ວກບັກອງບນັນາທິການ ● 

 

  ໂດຍສບືຕ່ໍທາ່ນນາກະມຣຸະ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຄນົກອ່ນ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຊື່ ວາ່ ອຊີກິະກ ິ ໄດມ້າເຮັດໜາ້ທີປະສານງານໂຄງການ 
ນີຢູ້ລ່າວໄດ ້1 ເດອືນແລວ້. ອາດຈະເປັນຄນົຢ່ີປຸ່ນທ່ີຜິວຄ ໍາ້ແດ,່ ຈຶ່ງມກັຖກືເວ້ົາວາ່ຄຄືນົຜ ົງ້ສາລີວາ່ຊ ັນ້, ກເໍລີຍເຮັດວຽກເຂ້ົາ 
ກບັບນັຍາກາດຕ ັງ້ແຕຕ່ ົນ້ມາເລີຍ. ການທ່ີໄດກ້ນິອາຫານລາວອນັແຊບ, ການທ່ີໄດເ້ຮັດວຽກຮວ່ມກບັພະນກັງານລາວທ່ີເຕັມ“ 
ໄປດວ້ຍຄວາມດໝຸ ັ່ນ, ນ ັນ້ທກຸໆມ ືໄ້ດເ້ຮັດໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ໄດດ້າໍລງົຊວີດິແລະເຮັດວຽກດວ້ຍຄວາມມວ່ນຊື່ ນ. 
PCAP2 ໄດກ້າ້ວມາຮອດປີທ່ີ 3 ແລະຖວືາ່ເປັນເຄິ່ ງຫຼງັຂອງໂຄງການກວໍາ່ໄດ,້ ມນັເໝືອນກບັວາ່ດອກໄມກ້າໍລງັຈະເບັງບານ 
ຄວາມຫວງັແລະຄວາມຕ ັງ້ໃຈຫຼາຍຢາ່ງກກໍາໍລງັຈະເກດີເປັນຜນົຂືນ້ມາ, ພວກເຮົາຕອ້ງຕ ັງ້ໃຈອກີຕື່ ມເພ່ືອເຮັດໃຫໂ້ຄງການ 
ພວກເຮົາຈບົລງົດວ້ຍຜນົສາໍເລັດອນັງດົງາມ. 
ໂຄງການຫວງັວາ່ຈະໄດຮ້ບັຄາໍເຫັນ, ຄາໍຊີແ້ນະ ແລະຄາໍຕຊິມົຈາກບນັດາທາ່ນເປັນຢາ່ງດ.ີ 
ຕດິຕ່ໍພວກເຮົາໄດທ່ີ້ ： 

 ຫອ້ງການໂຄງການ：Ministry of Planning and Investment, Souphanuvong Avenue, Vientiane 

 ທ່ີຢູທ່າງໄປຊະນີ ້:   C/O JICA Laos Office, P.O. Box 3933, 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  

６ 

ແນະນາໍໃຫຮູ້ຈ້ກັກບັພະນກັງານໃໝຂ່ອງໂຄງການແນະນາໍໃຫຮູ້ຈ້ກັກບັພະນກັງານໃໝຂ່ອງໂຄງການ
 ● ທາ່ນອານສຸກັ ຜູຊ້ຶ່ ງກາຍເປັນເພ່ືອນຜູຫ້າ້ວຫນັ ໃນ PCAP2 ໄດເ້ຂ້ົາເຮັດວຽກມາແຕ ່ເດອືນ 12 ປີ 2010 ● 

ປະຕທິິນໂຄງການ 
ການເຄື່ ອນໄຫວຫຼກັແຕເ່ດອືນ 3 - 5 ປີ 2010  
● ເດອືນ 3 : ຈດັຝຶກອບົຮມົແບບກບັທີ (OJT) 
             ເປີດກອງປະຊຸມ JCC ຄ ັງ້ທີ 4 
● ເດອືນ 4 :  ຈດັຝຶກອບົຮມົປະເທດທີ 3  
● ເດອືນ 5 : ປບັປງຸຄູມ່,ື ສາ້ງປ້ຶມຕາໍລາການຝຶກອບົຮມົ 

ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວ ເດອືນ 6 - 8 / ປີ 2010 
● ເດອືນ 6 : ຝຶກອບົຮມົສາ້ງຄຝຶູກ MPI, ປະເມນີຜນົ 
● ເດອືນ 7 : ສບືຕ່ໍການຝຶກອບົຮມົ, ປະເມນີຜນົ 
● ເດອືນ 8 : ຈດັກອງປະຊຸມ JCC ຄ ັງ້ທີ 5: 
            ສິນ້ສດຸໂຄງການ. 

ທາ່ນ ອານສຸກັ (ຊາ້ຍ) ແລະຄອບຄວົ 

ວາລະສານ PCAP  ເດອືນມນີາ 2010 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ອານສຸກັ ສມົສະນດິ ເປັນນກັສກຶສາທ່ີ
ຮຽນຈບົ ປະລນິຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທລຸະກດິ 
ໃນປີ 2002 ຢູທ່ີ່ສະຖາບນັ ການເມອືງ ແລະ 
ການປກົຄອງແຫງ່ຊາດ (NOSPA). ພາຍຫຼງັທ່ີ
ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ຽນຈບົ ກໍ່ໄດເ້ລີ້ມຕ ົນ້ຊອກຫາຄວາມ
ຮູຮ້ອບຕວົ ແລະ ສະສມົປະສບົການຕາ່ງໆ ດວ້ຍ
ການເຂ້ົາເຮັດວຽກນາໍ ບໍລສິດັຂອງເອກະຊນົ, ລດັ
ວສິະຫະກດິ, ໂຄງການຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ
ຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງຈີ່ງໄດສ້ະສມົ 
ຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການຕາ່ງໆ ມາພໍສມົຄວນ 
ຈນົມາຮອດປດັຈບຸນັ ຂາ້ພະເຈົາ້ ໄດມ້າຮວ່ມງານ
ກບັ ໂຄງການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດທາງດາ້ນ
ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ ໄລຍະ2 

(PCAP2).  ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶວາ່ຕນົເອງມກັເຮັດ
ວຽກທາງດາ້ນການພດັທະນາເປັນສວ່ນໃຫຍ ່ດ ັງ່
ນ ັນ້ເມ ື່ອໄດມ້າຮວ່ມງານກບັໂຄງການ PCAP2 
ຈີ່ງຮູສ້ກຶວາ່ຕນົເອງໄດເ້ຮັດວຽກທ່ີຕນົມກັ ແລະ ກໍ່
ຢາກເຮັດວຽກດາ້ນການພດັທະນານີຕ່ໍ້ໄປ ເພາະ
ຂາ້ພະເຈົາ້ຄດິວາ່ ນີເ້ປັນສວ່ນໜ່ືງທ່ີຕນົເອງ
ສາມາດຊວ່ຍໃນວຽກງານການພດັທະນາປະເທດ
ຊາດໃຫກ້າ້ວໜາ້ ແລະ ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງໄດ ້   
ເໝືອນກນັ. 
ສດຸທາ້ຍນີ ້ຂໍອວຍພອນໃຫຜູ້ອ້າ່ນຈ ົງ່ມຄີວາມສກຸ 

ກບັວຽກງານທ່ີຕນົເອງກາໍລງັເຮັດຢູ ່ແລະ ປະສບົ

ຜນົສາໍເລັດໃນສີ່ ງທ່ີຫວງັເອົາໄວທ້ກຸຢາ່ງເດ.ີ.. 

ໂອກາດໜາ້ພບົກນັໃໝສ່ະບາຍດ ີJ! 


