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● ໜາ້ 2-3 ອາສາສະໜກັ PCAP2      ● ໜາ້ 4: ບດົລາຍງານ 4th JCC 

    ກລໍະກດົ 2010                    ສະບບັທີ .6 

ປະຈບຸນັ MPI ໄດກ້ະກຽມໃສແ່ຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ 
ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ (NSEDP) ຄ ັງ້ທ່ີ 7 ແຕປີ່ 2011ເຖງິປີ 
2015 ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫງ່ຊາດ
ຄ ັງ້ທ່ີ 7 ນີມ້ເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອໃຫບ້ນັລເຸປ້ົາໜາຍສະຫດັສະວດັແຫງ່
ການພດັທະນາປີ 2015 ຊຶ່ ງເປັນແຜນທ່ີມຄີວາມໝາຍສາໍຄນັເພ່ືອ
ຍບັມໍ່ ເຂ້ົາສູເ່ປ້ົາໜາຍຜນົສາໍເລັດຂອງ ປີ 2020.  ເຖງິແມນ່ວາ່
ແຜນນີຍ້ງັຢູໃ່ນສະບບັຮາ່ງກໍ່ຕາມ  ການຈະເລນີເຕບີໂຕທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ ໃນຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມາ ມເີຖງິ 7 - 8 ສວ່ນຮອ້ຍ ແລະ 
ການຮກັສາການຈະເລີນເຕບີໂຕໃຫຢູ້ລ່ະດບັນີຢ້າ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ 
ກາຍເປັນດດັຊະນບີ ົ່ງບອກເຖງິການພດັທະນາສງັຄມົໄດນ້ ັນ້ຈ ຶ່ງ
ເປັນແຜນການແລະແນວທາງທ່ີມຄີວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸ. 

ໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ(PIP)ແມນ່ໜ່ຶງໃນຄວາມສາໍເລັດ
ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ (NSEDP). ມນັແມນ່
ຄວາມຈງິທ່ີວາ່ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທ່ີຜາ່ນມາ ເສດຖະກດິຂອງ 
ປະເທດລາວໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຂຶນ້ກໍ່ຍອ້ນມກີານລງົທຶນຂອງ
ລດັ ແຕຄ່ວາມຄາດຫວງັຂອງການຂະຫຍາຍຕວົນ ັນ້ຈະເພ່ີມສງູ
ຂຶນ້ອກີໄດ ້ ຫືຼ ບ່ໍ ງບົປະມານທ່ີໃຊ ້ເຂ້ົາໃນການພດັ ທະນານ ັນ້ມ ີ
ປະສດິທິຜນົແທຫືຼ້ບ່ໍ ແມນ່ຍງັມອີກີຫຼາຍຈດຸທ່ີຈະຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸ. 
ການຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງ ປະເທດໃນໄລຍະ10 ປີທ່ີຜາ່ນມາແມນ່
ຍອ້ນມາຈາກໂຄງການຂະໜາດໃຫຍຕ່າ່ງໆເຊ່ັນບ່ໍແຮ ່ ແລະ 
ເຂື່ ອນພະລງັງານ ໄຟຟ້າ ສວ່ນສະພາບການປບັປງຸດາ້ນການສກຶ
ສາ ແລະ ສຂຸະພາບນ ັນ້ ແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ຜູ້
ໃຫທຶ້ນເປັນສວ່ນໃຫຍ.່ ໃນທາງກບັກນັ ຕວົຢາ່ງຂອງໂຄງການ
ການລງົທຶນຂອງລດັທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດຢູຕ່າມ ຂ ັນ້ບາ້ນ ເມອືງ 
ແລະ ແຂວງຕາ່ງໆນ ັນ້ ແມນ່ບ່ໍຄອ່ຍມໃີຫເ້ຫັນຫຼາຍປານໃດ. 

ໃນຊວ່ງຖດົຖອຍຂອງເສດຖະກດິໂລກຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມານ ັນ້ 
ບ່ໍໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຮນຸແຮງຕ່ໍຄວາມຢູດ່ມີສີກຸຂອງປະເທດລາວ. 

ສິ່ ງນີເ້ປັນເຄື່ ອງພິສດູອນັດທ່ີີວາ່ຄວາມຖດົຖອຍຂອງເສດຖະກດິໂລກ
ໄດສ້ ົ່ງເສມີ ໃຫສ້ກັກະຍາພາບການພດັທະນາ ຂອງປະເທດລາວສງູ
ຂຶນ້. ເພ່ືອຮກັສາການຈະເລນີເຕບີໂຕດ ັງ່ກາ່ວຕ່ໍໄປ ແຫຼງ່ຂອງ
ງບົປະມານພາຍໃນປະເທດທ່ີໄດຈ້າກໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ ເພ່ືອ
ສ ົ່ງໄປໃຫ ້ບາ້ນ ເມອືງ ແລະແຂວງຕາ່ງໆນ ັນ້ ຈະຕອ້ງນາໍໃຊໃ້ຫໄ້ດ້
ຮບັໝາກຜນົສງູຂຶນ້ ແລະສິ່ ງສາໍຄນັກໍ່ຄຕືອ້ງມາຈາກຄວາມສາມາດ 
ແລະ ບນົພ້ືນຖານການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຂອງຕນົ. 

ຈາກ PCAP1 ໄປເຖງິ PCAP2, ເມ ື່ອມກີານປບັປງຸກນົໄກ
ວທີິການກວດກາການບໍລິຫານຂອງPIP ແລະການບໍລິຫານວຽກງານ
ການຈດັການງບົປະມານພາຍໃນປະເທດແລວ້ຈະຊອ່ຍໃຫກ້ນົໄກການ 
ບໍລິຫານດາ້ນການເງນິມກີານປບັປງຸ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫພ້ະນກັງານ
ລດັເຮັດວຽກດວ້ຍຄວາມສະດວກຫຍິ່ ງຂຶນ້. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ປບັປງຸນີໄ້ດຄ້ອ່ຍໆຂະຫຍາຍໂຕອອກ ແລະ ເຮັດໃຫວ້ ົໍງຈອນງບົປະ 
ມານປະຈາໍປີ ທ່ີໄດມ້າຈາກ PIP ຂອງການບໍລິຫານ ການຈດັການ
ທງັໝດົ ມກີານປບັປງຸທ່ີດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວໆ. ອກີດາ້ນໜ່ຶງຜນົທ່ີຈະໄດ້
ຮບັພາຍຫຼງັການສິນ້ສດຸໂຄງການ PIP ແລະຜນົທ່ີຍງັຈະໄດຮ້ບັຕ່ໍໄປ, 
ຫືຼ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ PIPເພ່ືອໃຫມ້ວີໄິສທດັທ່ີແກຍ່າວ
ອອກໄປໄດນ້ ັນ້ຍງັມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປບັປງຸຕື່ ມອກີ. 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ຄ ັງ້ທ່ີ 7 ຈະໄດ້
ໄຂຂຶນ້ໃນເດອືນຕລຸາ ປີ 2010 ນີ.້ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ປ້ົາ ໝາຍໃໝນ່ີ້
ປະສບົຜນົສາໍເລັດ ຫືຼ ເວ້ົາອກີຢາ່ງໜ່ຶງກໍ່ຄເືພ່ືອເຮັດໃຫຄ້ວາມໝາຍ
ທ່ີແທຈ້ງິຂອງ PIP ໃນການເຮັດໃຫP້IP ກາຍເປັນຂ ັນ້ຕອນທ່ີສາໍຄນັ
ສວ່ນໜ່ຶງຂອງຜນົສາໍເລັດຂອງ NSEDP ໄດນ້ ັນ້ PCAP ຈະຕອ້ງ
ໄດໝ້ນູໃຊວ້ໄິສທດັໄລຍະ ຍາວຄດື ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງ. ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ພອ້ມກບັ ໂຄງການ ພີແຄັບ 2 ຈະມີ
ການຈດັການ ບໍລິຫານໃນລະດບັທ່ີກາ້ວໜາ້ຂຶນ້ໄປເລືອ້ຍໆໄດນ້ ັນ້ 
ຈະຕອ້ງມກີານກະຕກຸຊຸກຢູຕ້ະຫຼອດໄປ. 

ຫວົໜາ້ທີມທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການພີແຄັບ 2 

ທ່ານ ອີຊິໂຣະ ໂອກຸມູຣະ ເປ້ົາໝາຍໃໝ ່ແລະ ແນວໂນມ້ໃໝ ່
ບ ົດແນະນາໍ 

ວາລະສານ PCAP2 
PCAP2 NEWSLETTER  
ສະບບັທີ 6 ເດອືນ 7 ປີ 2010 

 

ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັ 
Project for Enhancing Capacity in Public Investment Program (PIP) Management (PCAP2) 



  2      ກລໍະກດົ  2010                                                              ວາລະສານ  PCAP2         ສະບບັທີ 

 
 

ສະມາຊກິ 2 ທາ່ນ ຂອງອງົການອາສາສະໝກັການຮວ່ມມ ື
ກບັຕາ່ງປະເທດຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ຮວ່ມກບັໂຄງການ ພີແຄັບ ຮວ່ມກບັໂຄງການ ພີແຄັບ ຮວ່ມກບັໂຄງການ ພີແຄັບ 2 2 2    

ທາ່ນ ໂຕໂຢໂຕະ ນຊີມີລູະ   

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແຂວງ ສາລະວນັ （DPI) 

ນີແ້ມນ່ການແນະນາໍຕວົ ອາສາສະມໝກັຈາກ ແຂວງ ສາລະວນັ 
ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ພີແຄັບ 2                          

ໃນແຕລ່ະພະແນກ ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງມຄີວາມຊມຶຊບັໃນ
ລະບບົຂອງພີແຄັບ 2. ເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົນີແ້ມນ່ ມີ
ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານສື່ ສານທ່ີໃກຊ້ດິ ເປັນພາສາ
ລາວເຊິ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້ເອງກໍ່ກາໍລງັມຸງ້ມ ັນ້ໃນການຮຽນ
ພາສານີຢູ້.່ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ຫວງັວາ່ຈະມຄີນົເຂ້ົາໃຈລະບບົຂອງພີ
ແຄັບ 2 ຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ປະຕບິດັພອ້ມໃນເວລາທ່ີຂາ້
ພະເຈົາ້ຈະຕອ້ງໄປຈາກແຂວງສາລະວນັ.  
ສດຸທາ້ຍນີຂ້າ້ພະເຈົາ້ກໍ່ຂກໍາ່ວຄາໍສພຸາສດິ ທ່ີຂາ້ພະ
ເຈົາ້ມກັຫຼາຍທ່ີສດຸ ທ່ີໝູຄ່ນົລາວໄດບ້ອກຂາ້ພະເຈົາ້ວາ່ 
“ຄວາມສາມກັຄແີມນ່ນາໍໄປສູຜ່ນົສາໍເລັດ.” ຂາ້ພະເຈົາ້
ຈະພະຍາຍາມສາໍນກຶໃນໜາ້ວຽກ ແລະ ຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັວຽກດ ັງ່ກາ່ວໃນທກຸໆເວລາ ແລະ ທາ້ຍສດຸນີ້
ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ຂອໍວຍພອນໃຫທ້ກຸໆທາ່ນມສີຂຸະພາບ 
ແລະ ພດັທະນາການທ່ີດ.ີ  

ສະບາຍດ!ີ 
ຍນິດທ່ີີໄດຮູ້ຈ້ກັ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຊື່ ໂຕໂຢໂຕະ ນຊີມີຣູະ ແລະ ປະຈບຸນັ
ນີແ້ມນ່ເຮັດວຽກຢູພ່ະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນຂອງແຂວງ
ສາລະວນັ ໃນຕາໍແໜງ່ສະມາຊກິຂອງອງົການອາສາສະໝກັການ
ຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດຂອງປະເທດຍີ່ ປຸນ່ (JOCV: Japan Over-

seas Cooperation Volunteers). ຫລງັຈາກຮຽນຈບົຈາກມະຫາວີ
ທີຍາໄລຢູປ່ະເທດຍີ່ ປຸ່ນແລວ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ໄດເ້ຮັດ ວຽກກບັບໍລິສດັ
ເອກະຊນົພກັໜ່ຶງ ແລະ ຕ່ໍມາກໍ່ໄດໄ້ປຮຽນຕ່ໍຢູປ່ະເທດອງັກດິ ແລະ
ໄດຈ້ບົປະລນິຍາໂທທາງດາ້ນການພດັທະນາ. ຫລງັຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະ
ເຈົາ້ໄດເ້ຮັດວຽກຢູໃ່ນມາຫາວທິະຍາໄລພກັໜ່ຶງແລວ້ກໍ່ໄດມ້ໂີອກາດມາ
ປະເທດລາວນີ.້ ຢູພ່ະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນແມນ່ມ ີ
ພະນກັງານຫຼາຍຄນົ, ທກຸມ ືຂ້າ້ພະເຈົາ້ແມນ່ມຫຼີາຍຢາ່ງທ່ີຕອ້ງຮຽນຮູ້
ເຊິ່ ງຫຼາຍກວາ່ສິ່ ງທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ຕອ້ງສອນ. ໃນບນັຍາກາດຂອງການ
ເຮັດວຽກໃນແຕລ່ະມ ືຂ້າ້ພະເຈົາ້ຈດົຈາໍໄວສ້ະເໝີວາ່ມວີຽກສອງຢາ່ງທ່ີ

ຈະຕອ້ງປະຕບິດັເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ດິຈະກາໍຂອງພີແຄັບ  2 ຊມຶຊບັເຂ້ົາໄປ
ໃນແຂວງສາລະວນັນີ.້ ສິ່ ງທາໍອດິຄ ື ການຊວ່ຍເຫືຼອພະນກັງານລດັ ໃນ
ການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ກຽ່ວກບັ ກດິຈະກາໍຂອງ
ພີແຄັບ 2. ຈດຸປະສງົກໍ່ຄຢືາກໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນ ແລະ 
ລະບບົຂອງພີແຄັບ 2 ໃຫດ້ ີແລະ ປະຕບິດັຕາມ. ສິ່ ງທີສອງທ່ີຈະຕອ້ງ
ເຮັດກໍ່ຄກືານຄ ົນ້ຫາບນັຫາທ່ີອາດມໃີນລະບບົຂອງພີແຄັບ 2. ໃນເວລາທ່ີ
ຄ ົນ້ພບົບນັຫາແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ຈະລາຍງານໃຫຊ້ຽ່ວຊານໂຄງການພີ
ແຄັບ 2 ຮບັຮູ ້ແລະ ໃຫດ້າໍເນນີການແກໄ້ຂ. ລະບບົຂອງພີແຄັບ 2 ຈະ
ກາຍເປັນສິ່ ງທ່ີບ່ໍມປີະໂຫຍດຖາ້ພະນກັງານລດັບ່ໍນາໍໃຊໃ້ຫດ້.ີ ດ ັງ່ນ ັນ້, ພີ
ແຄັບ 2 ຈະຕອ້ງສາ້ງລະບບົທ່ີດໃີນເວລາທ່ີມກີານຊມຶຊບັໃນລະບບົທາງ
ຂາ້ງລຸມ່ ແລະ ມກີານພິຈະລະນາຈາກຂາ້ງເທ່ິງ. ຕ ັງ້ແຕນ່ີເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ ຂາ້
ພະເຈົາ້ຈະເນັນ້ໃສກ່ານຊວ່ຍເຫືຼອ ການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນກັງານລດັ. ຈດຸປະສງົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ຄເືຮັດໃຫພ້ະນກັງານ    
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນພອ້ມກບັບນັດາເຈົາ້ຂອງໂຄງການ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແຂວງ ສາລະວນັ (DPI) 
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ທາ່ນ ໄຕເຊ ອຊູີກະ  

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ （DPI) 

 

   
   

ສະມາຊກິ 2 ທາ່ນ ຂອງອງົການອາສາສະໝກັການຮວ່ມມ ື
ກບັຕາ່ງປະເທດຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ຮວ່ມກບັໂຄງການ ພີແຄັບ ຮວ່ມກບັໂຄງການ ພີແຄັບ ຮວ່ມກບັໂຄງການ ພີແຄັບ 2 2 2    

ຍນິດທ່ີີໄດຮູ້ຈ້ກັ ຂາ້ພະເຈົາ້ຊື່ ໄຕເຊ ອຊູີ
ກະ  ເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການອາສາສະ
ໝກັການຮວ່ມມ ື ກບັຕາ່ງ ປະເທດຂອງ
ປະເທດຍີ່ ປຸນ່ (JOCV: Japan Over-

seas Cooperation Volunteers) (ເຊິ່ ງ
ໄລຍະເວລາ ການປະຕບິດັວຽກຂອງຂາ້ພະ
ເຈົາ້ແມນ່ລະຫວາ່ງເດອືນ ມງັກອນ 2010 
ຫາ ເດອືນ ມງັກອນ 2012). ປະຈບຸນັນີ້
ຂາ້ພະເຈົາ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍຂອງພີ
ແຄັບ 2 ຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນ. ວຽກຂອງຂາ້
ພະເຈົາ້ກໍ່ຄກືານຄຸມ້ຄອງໂຄງການລງົທຶນ
ຂອງລດັໃຫດ້ ີ ອງີໃສວ່ທີີການຂອງພີແຄັບ 
2 ພອ້ມກບັພະນກັງານພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລງົທຶນຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນ. ຂາ້
ພະເຈົາ້ຄດິວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ສາມາດຊວ່ຍໃນ
ດາ້ນ ການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິທ່ີ  
ພີແຄັບ 2  ໄດນ້າໍສະເໜີ ເພາະວາ່ຂາ້ພະ
ເຈົາ້ໄດເ້ຄຍີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຄຸມ້ຄອງ
ທຶນ ແລະ ງບົປະມານຕອນເຮັດວຽກຢູ່
ບໍລສິດັຍີ່ ປຸນ່. ເວລາໄດຜ້າ່ນໄປ 3 ເດອືນ
ແລວ້ຕ ັງ້ແຕຂ່າ້ພະເຈົາ້ໄດມ້າເຮັດວຽກຢູ່
ແຂວງຄາໍມວ່ນ. ໃນເວລາ 3 ເດອືນນີຂ້າ້
ພະເຈົາ້ກໍ່ໄດພ້ະຍາ ຍາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ
ການນາໍໃຊວ້ທີີການຂອງພີແຄັບ 2 ໃນໜາ້
ວຽກ, ລະບບົການບໍລິຫານຂອງລດັຖະ
ບານລາວ, ແລະ ການບໍລິຫານ ຫອ້ງການ 
ແລະ ໜາ້ວຽກ ຂອງພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລງົທຶນຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນ. 
ຮອດປະຈບຸນັນີຂ້າ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນ

ການຮຽນຮູສ້າໍລບັຕວົຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ, ແຕຖ່າ້ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຂ້ົາໃຈສະພາບໃນປະຈບຸນັໄດເ້ລກິກວ່າ
ນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ຢາກຫນັມາປະຕບິດັໃຫວ້ອ່ງໄວຂຶນ້, ເຊ່ັນການສະເໜີໃຫມ້ກີານນາໍໃຊວ້ທີີການຂອງ
ພີແຄັບ 2 ເຊິ່ ງເປັນຜູແ້ນະນາໍ ແລະ ປບັປງຸວທີີການໃໝ.່ ແນວໃດກໍ່ຕາມບາງຄ ັງ້ໃນວຽກຕວົຈງິກໍ່
ບ່ໍສາມາດເຮັດທນັໄດ.້ ຂາ້ພະເຈົາ້, ໃນຖານະທ່ີເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການອາສາສະໝກັການຮວ່ມ
ມ ືກບັຕາ່ງປະເທດຂອງປະເທດຍີ່ ປຸນ່ທ່ີປະຈາໍການຢູກ່ບັທີ, ຈະພະຍາຍາມຊອກຫາ ແລະ ແກໄ້ຂ
ບນັຫາໃຫດ້ທ່ີີສດຸໂດຍການສື່ ສານແບບໃກສ້ດິກບັພະນກັງານພີແຄັບ ແລະ ພະນກັງານພະແນກ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນ. 

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ (DPI) 

ນີແ້ມນ່ການແນະນາໍຕວົ ອາສາສະມໝກັຈາກ ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ 
ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ພີແຄັບ 2                          



 

ຂໍເຊນີ ເຂ້ົາມາເບິ່ ງເວັບໄຊ ແລວ້ສ ົ່ງຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຂອງທາ່ນມາຫາພວກເຮົາ       
ພວກເຮົາມຄີວາມດໃີຈເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ ທ່ີຈະໄດຮ້ບັຟງັຄາໍແນະນາໍ ຂອງພວກທາ່ນ          

ເພ່ືອມາປບັປງຸເວັບໄຊ! ທາ່ນສາມາດສ ົ່ງຄາໍຄດິເຫັນມາທ່ີ  → 

jicapcap@laopdr.com  ແລະ PCAP2@icnet.co.jp                                                 

 
 

ທ່ີຢູຫ່ອ້ງການ PCAP2:  

 

ທ່ີຢູທ່າງໄປສະນ：ີc/o JICA Laos Office,  

 

P.O.BOX 3933 Vientiane, LAOS 
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 4      ກລໍະກດົ  2010                                                              ວາລະສານ  PCAP2         ສະບບັທີ  

 

ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການປະສານງານຮວ່ມ ຄ ັງ້ທີ 4  

(ແຕຊ່າ້ຍຫາຂວາ): ທາ່ນ ວໄິຊ ຊາວນັນາ (ອາດດີຫວົໜາ້ກມົປະເມນີຜນົ, ກະຊວງ ຜທ), ທາ່ນ ດຣ. ບນຸທະວ ີສສີພຸນັທອງ(ລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍ, 
ກະຊວງ ຜທ ແລະ ປະທານກອງປະຊຸມ), ທາ່ນ ໂທກະວາ ມາຊາໂຕະ (ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ ໄຈກາປະຈາໍ ສປປ ລາວ) ແລະ ທາ່ນ ອຊີໂີຣະ ໂອ
ກມຸຣູະ (ຫວົໜາ້ທີມທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການ ພີແຄັບ 2) 

3. ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງການຝຶກອບົຮມົໜາ້ວຽກ 
(On the Job Training). 

4. ຜນົຂອງການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ. 
5. ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງທຶນສມົທບົ ODA ແລະ   
6.  ກດິຈະກາໍສາໍລບັ 6 ເດອືນ ຂາ້ງໜາ້. 
 ກດິຈະກາໍທ່ີໂຄງການ ພີແຄັບ 2 ແລະ ກະຊວງ ແຜນການ 

ແລະ ການລງົທຶນ ຈະຈດັຂືນ້ໃນຕ່ໍໜາ້ມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
1. ການສະໜບັສະໜນູຂ ັນ້ຕອນການສະເໜີຂໍງບົສກັປີ 

2010/2011 
2. ການປະເມນີການຝຶກອບົຮມົ/ການປະເມນີຜນົຂອງການປະເມນີ 
3. ການສະໜບັສະໜນູກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການລງົທຶນລດັ 
4. ການປບັປງຸຄູມ່ ື
5. ການກະກຽມການຝຶກອບົຮມົທທົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ 3 ຂອງໂຄງ  

ການພີແຄັບ 2 ແລະ 
6. ການຝຶກອບົຮມົຢູປ່ະເທດທີ 3. 
 
ລາຍງານໂດຍ: ທາ່ນ ນ. ມທິຸຕາ ພອນເພັດຣດັ 
   ທາ່ນ ນ. ດວງໃຈ ອນິແກວ້ 
       ທ່ີປຶກສາພາຍໃນຂອງໂຄງການ ພີແຄັບ 2 

 ກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການປະສານງານ (JCC) ແມນ່ກອງ
ປະຊຸມທ່ີໄດຖ້ກືຈດັຂືນ້ທກຸໆ 6 ເດອືນ ຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ເພ່ືອກວດກາ 
ແລະ ທບົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ໂດຍລວມຂອງໂຄງການ. ໃນວນັທີ 
31 ມນີາ 2010 ໄດມ້ກີານຈດັກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວຂືນ້ເປັນຄ ັງ້ທີ 4 
ຂືນ້ທ່ີໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊາ ເຊີ່ ງຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມມ ີທາ່ນ ດຣ. ບນຸທະວ ີ 
ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທຶນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ ພີແຄັບ 2 
ແລະ ບນັດາສະມາຊກິກອງປະຊຸມ: ທາ່ນ ວໄິຊ ຊາວນັນາ (ອາດດີ
ຫວົໜາ້ກມົປະເມນີຜນົ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
ແລະ ເປັນຜ◌້ບໍູລິຫານໂຄງການພີແຄັບ 2), ທາ່ນ ອຸນ່ເຮອືນ ຈດິຕະ
ພງົ (ຮອງຫວົໜາ້ກມົແຜນການ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທຶນ ແລະ ເປັນຮອງຜູບໍ້ລິຫານໂຄງການ ພີແຄັບ 2), ທາ່ນ ໂທ
ກະວາ ມາຊາໂຕະ (ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການໄຈກາປະຈາໍ ສປປ ລາວ) 
ແລະ ທາ່ນ ອຊີໂິຣະ ໂອກມຸຣູະ (ຫວົໜາ້ທີມທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການ 
ພີແຄັບ 2) ພອ້ມດວ້ຍຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 38 ທາ່ນ ຈາກກມົແຜນການ, 
ກມົປະເມນີຜນົ, ກມົຮວ່ມມສືາກນົ, ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ 
ແລະ ພະນກັງານຈາໍນວນໜ່ືງຈາກ ກະຊວງການເງນິ. 
 ປະເດັນສາໍຄນັຂອງກອງປະຊຸມຄ ັງ້ທີ 4 ນີແ້ມນ່:  
1.  ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັກດົໝາຍການລງົທຶນລດັທ່ີຖກືອະນມຸດັ. 
2. ການລາຍງານຜນົຂອງການຝຶກອບົຮມົຄ ັງ້ຫລາ້ສດຸ ກຽ່ວກບັການ  

ຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນລດັຢູບ່ນັດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງ. 


