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 ນໍາສະເໜີໂດຍ:  ດຣ. ຄອນທິບ ພວງເພັດ
ຮອງພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ທລຍ



� ແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ
� ແຜນການຂອງລັດ
� ນະໂຍບາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ

- ວິທີການບໍລິຫານ ການພັດທະນາຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ
- ກົນໄກລະບຽບການ ແຜນການ/ການເງິນ
- ມາດຕະຖານພະນັກງານ

ທັງໝົດແມ່ນການຕົກລົງສອງຝ່າຍ ລັດກັບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ໂຄງການ ທລຍ ແມ່ນຫຍັງ ?



� ແມ່ນ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂອງລັດ
� ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງລັດ

ກໍາລັງລົງຮາກຖານການເມືອງ ທີ່ມີລະດັບວິຊາການ ມີ
ຄວາມຫ້າວຫັນ ກິ້ງເກືອກລີເລືອຢູ່ຮາກຖານເປັນປະຈໍາ

� ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງລັດ

ພະນັກງານ ທລຍ



ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ
� ຂ ັນ້ກຸມ່ບາ້ນ: ປະສານງານກຸມ່ 2-3 ທາ່ນ, ຕວົແທນ 
4 ທາ່ນ, ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ 3 ທາ່ນ, ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ  3 
ທາ່ນ 

� ຂ ັນ້ບາ້ນ: ຄະນະແກໄ້ຂຂໍຈ້ດັແຍງ່ ແລະ ຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ 

� ສາໍລບັກດິຈະກາໍປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູ ່ມ ີກຸມ່ ກຊກ 
ແລະ ໂພຊະນາການ (ຄະນະກຸມ່, ຄະນະສະໂມສອນ
ໂພຊະນາການ..)
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ກຸມ່ເປົ້າໝາຍ
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ຄວົເຮອືນທກຸ
ຍາກ 40%



ຄວົເຮອືນທີ່ທກຸຍາກທີ່ສດຸ
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ບາ້ນທີ່ບໍ່ມໂີຮງຮຽນໃນສະພາບຂາດແຄນ,ບໍ່ໝ ັນ້ຄງົ



ຊນົເຜົ່າ
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ຮບູແບບຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
� ນາໍໃຊຮ້ບູແບບການພດັທະນາທີ່ຂບັເຄື່ ອນໂດຍຊຸມຊນົ 
� ທກຸໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ກດິຈະກາໍແມນ່ມາຈາກວູາມຕອ້ງການ

ຂອງປະຊາຊນົ ໝາຍຄວາມວາ່ ກະຈາຍອາໍນາດ ແລະມອບ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫແ້ຕລ່ະຂ ັນ້ ເພື່ອບນັລນຸະໂຍບາຍສາມ
ສາ້ງ ຕດິພນັກບັ ສີ່ ບກຸທະລຂຸອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານເພື່ອ
ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດັ 

� ສາ້ງຄວາມເປັນເຈົາ້ການໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ດວ້ຍການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້
ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊນົ ເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕກິາໍໃນການທາໍມາ
ຫາກນິໃນວຖິກີານດາໍລງົຊວີດິແບບດ ັງ້ເດມີ. 

� ຕວົຢາ່ງ: ວຽກງານປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູ ່ແລະ ໂພຊະນາ
ການຢູ່ 4 ເມອືງ ທດົລອງ ຫວົພນັ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 

 



5 ຂັ້ນຕອນຈດັຕັງ້ປະຕບິັດໂຄງການ

1 .  ແນະນ¿
ໂຄງການ

2. ຂັ້ນ ຕອນ ວາງ 
ແຜນ

3. ກະກຽມ ໂຄງການ ຍອ່ຍ4. ຈັດ ຕັງ້ ປະຕບິດັ

5. ກວດກາ  ແລະ 
ມອບຮບັ

ແຂວງ ເມືອງ + ກຸ່ມ ບ້ານ

ກ.ຊ ການວາງແຜນ
ພັດທະນາ ຂັນ້ ບາ້ນ

ກ.ຊ ວາງ ແຜນ 
ພັດທະນາ ກຸມ່ ບາ້ນ

ກ.ຊ ປະສານ ງານການ
ວາງແຜນຂ ັນ້ ເມອືງ 

ຮັບຮອງ ແບບຂອງ
ໂຄງການຢູຂ່ັນ້ບາ້ນ

ສໍາ ຫຼວດ - ອອກ ແບບ 

  ຝຶກອົບຮົມ  ດາ້ນ ການ 
ເງິນ & ຈັດ ຊື້-ຈດັຈາ້ງ

ດໍາເນນີການຈດັຊື-້ຈດັ
ຈ້າງ

 ຝຶກອົບຮມົຄວາມຮູ້
ພື້ນຖານດາ້ນວາິການ

ກ/ຊ ກວດສອບຢູຂ່ັນ້ບາ້ນ

ກວດກາ ເຕກັນິກ ຄັງ້ ສດຸ 
ທ້າຍ

ກ.ຊ  ແລກປ່ຽນ ບດົຮຽນ 
ລະຫວ່າງກຸມ່  ບາ້ນ

 ຝຶກອົບຮົມ  ດ້ານການ ຄຸມ້ 
ນໍາໃຊ ້ແລະ ບູລະນະ
ສ້ອມແປງ ໂຄງການ

ກ.ຊ ປະ ເມີນ ຜນົຂັ້ນ
ເມືອງ
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ການພັດທະນາທີຂ່ັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ
� ໃຜກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ?

� ໃຜເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ?
� ໃຜເປັນຜູ້ວາງແຜນ?

� ໃຜເປັນຜູ້ຄຸມ້ຄອງ -ບໍລິຫານໂຄງການຍອ່ຍ?

� ໃຜເປັນຜູ້ປະເມີນ?
� ໃຜເປັນຜູ້ຕິດຕາມ?

ຊຸມຊົນ

ມີຄວາມສາມາດອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ

ຊຸມຊົນມີ ູວາມເຂັ້ມແຂງ

ໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງທັກສະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່

ມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ



 ໂຕຊີວ້ດັຜນົສາໍ ເລດັ ຂອງ ທລຍ 2 
ສໍາລບັ 5 ປີຕ່ໍໜາ້

.
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ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດຮ້ັບຂອງ ທລຍ 2 – 5ປີ
ຈຸດປະສົງເປົ້າຫມາຍໃນລະດັບໂຄງການ:
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� ກໍານົດໂຄງການຍ່ອຍ, ແຜນການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກແມ່ຍິງຢ່າງໜ້ອຍ 40% ແລະ ຈາກຜູ້
ທຸກຍາກ 60 %

� ລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າ 75%
� >85% ຂອງກິດຈະກໍາໂຄງການຍ່ອຍມີຄຸນນະພາບສູງດ້ານເຕັກນິກ

ວິຊາການ
� ຫລາຍກວ່າ 90% ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ໃນສະພາບນໍາໃຊ້ໄດ້

ຫລັງຈາກສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ 2 ປີ.



ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດຮ້ັບຂອງ ທລຍ 2 – 5ປີ
ທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ/ໂຄງການຍ່ອຍ:
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� ກິດຈະກໍາໂຄງການຍ່ອຍ30% ແມ່ນການລົງທຶນທີ່ກຸ້ມຄ່າ
� ຈໍານວນ 250 ຊຸມຊົນສາມາດວາງແຜນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ

ຕິດຕາມກິດຈະກໍາໂຄງການຂອງຕົນເອງໄດ້
� 35% ຂອງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ທີ່ ທລຍ ຊ່ວຍໃນການສ້າງ

ແຜນຂຶ້ນມານັ້ນ ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍພາກລັດ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫລືອອື່ນໆ.

� ການຈັດລຽງບຸລິມະສິດຂອງບ້ານ ຢ່າງໜ້ອຍ 3/5 ບຸລິມະສິດທໍາ
ອິດ ຕ້ອງມາຈາກການສະເໜີຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງ
� 66% ຂອງຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ

ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ຜູ້ທຸກຍາກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດໂດຍກົງ



ກົນໄກການຕິດຕາມ-ກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ

� ສາຍດ່ວນຂອງ ທລຍ: 161  ບໍ່ເສຍຄ່າໂທ
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� ຕູ້ຮັບຄໍາຄິດເຫັນ ຕິດຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ
� ຕູ້ໄປສະນີ 4625, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ
� ອີເມລ:  FRM@prflaos.org
� ເວບໄຊ:www.prflaos.org
� ສະເໜີຄໍາເຫັນ ຜ່ານທາງກອງປະຊຸມ

ຕ່າງໆຂອງ ທລຍ



�ກອບນະໂຍບາຍ ການທດົແທນ ແລະ ການ
ຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ (CRPF) 

�ກອບນະໂຍບາຍ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ (EGPF)

�ກອບການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ
(ESMF)

�ແຜນການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕູພດື (PMP)
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ເພື່ອໃຫ້ສອດຄອງກັບ 4 ນະໂຍບາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດສະເພາະ ທລຍ 2



ຕ້ອງຮັກສາເອກະສານສະບັບຕົ້ນທັງຫມົດໄວ້ຢ່າງນ້ອຍ 5 ປີ 
ພາຍຫລັງປິດໂຄງການ ເພື່ອການກວດສອບ
ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍໃນນຶ່ງປີ ປະກອບມີ

1)ທີມງານຈັດຊື້ ທລຍ ສູນກາງ 1 ຄັ້ງ
2)ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ທລຍ 1 ຄັ້ງ
3)ຜູ້ໃຫ້ທຶນ 2 ຄັ້ງ
4)ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ 1 ຄັ້ງ
5)ບໍລິສັດກວດສອບຕ່າງປະເທດ ຈັດຫາໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ 1 ຄັ້ງ



ການມສີ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງເບືອ້ງລດັ.

1) ຄະນະພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສູກາງ 
ກຄໍກືະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ ພອ້ມ
ທງັຄະນະກາໍມາທກິານບນັດາເຜົ່ າສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຊີນ້າໍ 
ແລະ ເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກພອ້ມທງັ ຕດິ ຕາມກວດກາວຽກ 
ທລຍ ຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ.

2) ຄວາມເອາົໃສ່ຂອງການນາໍແຂວງ ແລະ ເມອືງ.

3) ທນຶປະກອບສ່ວນ 25% ຂອງລດັຖະບານເຂົາ້ໃນໂຄງການພືນ້ ຖານ
ໂຄການນາໍໃຊສ້ິ່ ງກໍ່ ສາ້ງພາຍຫລງັສໍາເລດັ( ປະກອບອຸປະ ກອນ,  
ຊບັພະຍາກອນ ...) ເພື່ ອຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົ. 

4) ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັການປະສານງານ, ພາລະບດົ 
ບາດ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ 
ກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.



ການມສີ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງເບືອ້ງ
ລດັ (ຕໍ່).

5) ການນໍາໃຊສ້ິ່ ງກໍ່ ສາ້ງພາຍຫລງັສໍາເລດັ( ປະກອບອຸປະກອນ,  
ຊບັພະຍາກອນ ...) ເພື່ ອຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົ. 

6) ພະນກັງານຂັນ້ເມອືງຊ່ວຍດາ້ນວຊິາການ, ໃຫຄ້ໍາປກຶສາ ແລະ 
ໃກຊ້ດິຊຸມຊນົ, ສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈແກ່ຊຸມຊນົໃນການຈດັ
ປະຕບິດັໂຄງການ.

7) ທຸກໆໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ຊ່ວຍເຫລອືໂດຍ ທລຍ ແມ່ນໄດນ້ອນ
ຢູ່ໃນແຜນການ ແລະ ງບົປະມານປະຈາໍປ ີຂອງຂັນ້ເມອືງ ຈນົ
ຮອດຂັນ້ສູນກາງ.



ສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ

1. ແຜນການຂອງ ທລຍ ແລະ ຍງັບໍ່ທນັເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກບັແຜນ ການ
ລງົທນຶຂອງລດັ ຢ່າງເຕມັ 100% ເທື່ ອ.

2. ການປະສານງານ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫບຸ້ລມິະສດິທີ່ ນອນໃນແຜນ
ພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັຮູບປະທໍາມພີຽງ
ແຕ່ 20-25%

3. ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ເຖງິບາ້ນທຸກຍາກທີ່ ສຸດ (ຫ່າງໄກ
ສອກຫລກີ)

4. ຊຸມຊນົມເີວລາທີ່ ຈາໍກດັ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການພດັທະ ນາ 
(ການເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັ ຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ)

5. ຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຂອງຊຸມຊນົຕໍ່ວຽກງານ ທລຍ ຍງັບໍໍ່ທນັຫລາກຫລາຍ



ສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ(ຕໍ່)

6. ການກາໍນດົທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການທດົລອງ(ຄປພ) ບໍ່ຈະແຈງ້ແຕ່
ຫວົທ ີພາໃຫກ້ານຈດັຕົັງ້ປະຕບິດັໂຄງການບໍ່ໂລ່ງລຽນ ແລຊກັ
ຊາ້.(ຜູໃ້ຫທ້ນຶຢາກເປນັເຈົາ້ການຫຼາຍໂພດ, ແຕ່ຊໍາ້ພດັກາໍ ສະ 
ພາວະຄວາມເປນັຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນລາວບໍ່.

7. ການສາ້ງນກັສກຶສາຈບົໃໝ່ ໃຫກ້ານເປນັນກັພດັທະນາກອນ 
ຕອ້ງໄດສ້າ້ງຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະ ເປນັລະບບົຕໍ່ເນື່ ອງ ເພື່ ອ
ສບືຕໍ່ສາ້ງນກັພດັທະນາກອນກບັທີ່  (ຊາວບາ້ນ) ເປນັຂວົຕໍ່
ຂະຫຍາຍອອກສູ່ທາງກວາ້ງ ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູຈ້າກພດຶຕິ
ກາໍຕວົຈງິ. (ຫ່າງໄກສອກຫລກີ).

8. ການພດັທະນາເຄື່ ອງມສືື່ ສານ, ຖ່າຍຖອດ ແລະ ກະຈາຍສູ່
ຊຸມຊນົແທດເໝາະກບັແຕ່ລະເຜົ່ າ  ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຫຼາຍ.



ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້

1. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ໂດຍນໍາໃຊ ້
ຮູບແບບສາ້ງຄວາມເປນັເຈົາ້ ຕດິພນັກນັການວາງແຜນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ແມ່ນມຜີນົປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລບັ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ.

2. ການສາ້ງຄວາມເປນັເຈົາ້ ແລະ ມອບຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ກ່
ຊຸມຊນົແມ່ນການລງົທນຶທີ່ ປະຫຍດັ ທງັຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ
ຂອງການພດັທະນາ.

3. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການວາງແຜນ, ການເຊື່ ອມສານ
ແຜນ ແລະການປະສານແຜນກບັທຸກພາກສ່ວນໃນພືນ້ທີ່ ດຽວກນັ 
ເປນັກາໍລງົແຮງໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກ
ຍາກ. 
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ບດົຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ(້ຕໍ່)
5.  ການບຸກທະລຸດາ້ນຈນິຕະນາການ ດວ້ຍວທິນີາໍພາຊາວບາ້ນຢຽ້ມ ຢາມເພື່ ອ

ສາ້ງຄວາມກະຕືລ້ລື ົນ້ ແລະ ຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານການເຮດັຕວົຈງິ ແມ່ນການ
ປຸກລະດມົຂນົຂວາຍທີ່ ໄດຜ້ນົດ.ີ

6.   ບນົພືນ້ຖານພູມປນັຍາຂອງຊາວບາ້ນ, ທ່າແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ໄປຕາມ
ຄວາມຕອ້ງການຕະຫລາດ ແລະ ການຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແມ່ນ
ການຜະລດິທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ.

7. ການມສີ່ວນຮ່ວມຈາກສ່ພີາກສ່ວນ: ລດັ, ເອກະຊນົ,ໂຄງການ ແລະ 
ປະຊາຊນົ ຈະເປນັກາໍແຮງສງັລວມຜກັດນັການຜະລດິໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັ.

8. ການສາ້ງຄນົທອ້ງຖິ່ ນໃຫກ້າຍເປນັຄູຝກຶແກ່ຄນົທອ້ງຖິ່ ນຂອງຂະເຈົາ້ເອງ
(ນກັພດັທະນາກອນກບັທີ່ ) ຈະໄດຮ້ບັຜນົໄວກວ່າຄນົ ທອ້ງຖ່ນິອື່ ນມາ
ສອນ.

 



ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ(້ຕໍ່)

1. ການລງົທນຶໃສ່ດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
(ເອືອ້ອໍານວຍການເຂົາ້ເຖງິການແລະ 

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງບໍລກິານ ຂັນ້ພືນ້ຖານ)

2. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່
ການຈດັຕັງ້ດາ້ນສງັຄມົ, ການຈດັຕັງ້

ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການຈດັຕັງ້ດາ້ນ
ການເງນິ ຕດິພນັກບັການງານ ແລະ 

ພດັທະນາສມີແືຮງງານ

4. ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ/
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ

(ການຟືນ້ຟູປ່າຍອດນໍາ້, ການປອ້ງກນັ
ດນີເຊາະເຈື່ ອນ,ການສາ້ງວງັສະຫງວນ,)

3. ການບໍລກິານ ແລະ ສະຫວດັດີ

ສງັຄມົ( ປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຕດິພນັ
ການໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະອານາ

ໄມ. ນໍາ້ຍງັເປນັປດັໃຈສໍາຄນັ).

ເພື່ ອຮບັປະກນັການ

ພດັທະນາຊນົນະບດົ 

ໄປຕາມທດິຍນືຍງົ.
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ບາງຮບູພາບ
ກຽ່ວກບັຂະບວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການ ແລະ ການພດັທະນາຊຸມ
ຊນົ
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