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I.ສະພາບລວມ  
        ການຊໍ່ ວຍເຫ  ໍ່ ອລາ້ ແລະ ກ ຢ້ ມ ຂອງແຂວງບ ໍ່ ແກວ້ ແມໍ່ ນໄດມ້ກີານຮໍ່ ວມມ ຫລາຍພາກສໍ່ ວນ, ພະແນກການ ແລະ 
ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ  ອງ, ມແີຜນງານ/ໂຄງການ, ອງົການ, ສະມາຄມົ ແລະ ຈດັຕັງ້ອ ໍ່ ນໆ  ໃນ
ການພດັທະນາຊວິດິການເປນັຢ ໍ່ ຂອງປະຊາຊນົເຂດບາ້ນເປົາ້ໝາຍໃຫດ້ຂີ  ຶ້ນດວ້ຍການສົໍ່ ງເສີໍ່ ມການຜະລດິກະສກິ າ ເພ ໍ່ ອເຂົາ້
ເຖງິຕະຫ າດເຊັໍ່ ນ: ການປ ກຝງັ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ກ ໍ່ ສາ້ງຊນົລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍ, ບນັດາ ໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວໄດມ້ຫີ າຍ
ກດິຈະກ າທີໍ່ ມຜີນົສ າເລດັ, ແຂວງບ ໍ່ ແກວ້ພວກເຮາົມອີງົການຈດັຕັງ້ສາກນົເຂົາ້ມາຊໍ່ ວຍເຫ  ອລາ້-ກ ຢ້ ມມ ີ31 ໂຄງການ, ມ ີ 1 
ໂຄງການທີໍ່ ບ ໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານ(NGO), ມ ີ3 ສະມາຄມົ ທີໍ່ ເປນັທາງການ ລວມທງັໝດົ 34 ໂຄງການ, ມມີ ນຄໍ່ າທງັໝດົ 
19,048  ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້18,759 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເທ ົ່ າກບັ 98 %  ຂອງແຜນປ,ີ 
ເງນິສມົຂອງລດັຖະບານ (ແຂວງບ ໍ່ ແກວ້) ມ ີ3ໂຄງການ ຍງັຄາ້ງຈໍ່ າຍ 1,781 ຕ  ້ກບີ. 
II. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ: 
    1. ດ າລດັ ວໍ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງທນຶຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ສະບບັເລກທ ີ357/ລບ, ລງົວນັທ ີ09 ຕຸລາ 
2019 
       - ສ າລບັດ າລດັ ເລກທ ີ357/ລບ, ລງົວນັທ ີ09 ຕຸລາ 2019  ມ ີ9 ໝວດ, 44 ມາດຕາ ເຫນັດທີີໍ່ ສຸດໃນການຄ ມ້
ຄອງທນຶຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ, ດ າລດັນີ ້ ເປນັບໍ່ ອນອງີ ທີໍ່ ສ າຄນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເນ ໍ່ ອງຈາກວໍ່ າ 
ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ ກ ໍ່ ຈ າກດັບ ໍ່ ພຽງພ ຕ ໍ່ ດກບັຄວາມຕອ້ງການ ໃນການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງແຂວງ 
ກ ໍ່ ຄ ຂອງແຫໍ່ ງຊາດ ແລະກໍ່ ຽວພນັກບັດ າລດັດັໍ່ ງກໍ່ າວໄດມ້ດີັໍ່ ງນີ:້ 
       - ໄດມ້ກີອງປະຊຸມຝກຶອບົຮມົ ເຜຍີແຜໍ່ ບນັດາ 3 ນຕິກິ າ ຄ : 1. ດ າລດັວໍ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງທນຶຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການ 
ເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ສະບບັເລກທ ີ357/ລບ, ລງົວນັທ ີ09 ຕຸລາ 2019; 2. ດ າລດັ ວໍ່ າດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດ
ໃຊ ້ ຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ສະບບັເລກທ ີ236/
ລບ, ລງົວນັທ ີ 18 ພດຶສະພາ 2020; 3. ບດົແນະນ າ ກໍ່ ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ
ປະກອບເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ໂຄງການຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ສະບບັເລກທ ີ 1987/ກຜທ, ລງົວນັທ ີ 27 
ພະຈກິ 2020, ເຊິໍ່ ງໄດຈ້ດັຂຶນ້ຄັງ້ວນັ 21 ກ ລະກດົ 2021. 
       - ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ຂັນ້ແຂວງປະຈ າປ ີ 2021 
ແລະ ວາງທດິທາງແຜນການປ ີ2022 ຄັງ້ວນັທ ີ21 ເມສາ 2022 ໃນນັນ້ ຍງັໄດແ້ບໍ່ ງກຸໍ່ ມ ສນົທະນາ ແລະ ລາຍງານ: 1.
ຂອດປະສານງານ, 2. ການປະຕບິດັກດິຈະກ າທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ, 3. ການຕດິຕາມ-ການປະເມນີຜນົ, 4. ການລາຍງານຜໍ່ ານ
ລະບບົ  ODA-MIS.GOV.LA. 
     2. ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີ: 
      - ການຕດິຕາມ ຂະແໜງຮໍ່ ວມມ ສາກນົ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶແຂວງບ ໍ່ ແກວ້ ກ ໍ່ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສ າຄນັ
ຕດິຕາມ ໂຄງການຊໍ່ ວຍເຫ  ອລາ້-ກ ຢ້ ມ, ສະມາຄມົ, ອງົການແພຣນ, ແຕໍ່ ການຕດິຕາມດັໍ່ ງກໍ່ າວແມໍ່ ນສໍ່ ວນຫລາຍ ຕາມການ



 

 

 

 

ລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ, 6ເດ ອນ, 9ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ ລງົຕດິຕາມ ຈາກຂະ    ແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ແຈງ້ເຊນີເຂົາ້
ຮໍ່ ວມກວດກາວຽກກ ໍ່ ສາ້ງໂຄງການຟ ນ້ຟ ຊນົລະປະທານ ສ າເລດັ 35%ຫ   100% ຂອງໂຄງການຢ ໍ່ ບນັດາເມ ອງ ຂອງ
ໂຄງການພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລໍ່ າງຊນົະບດົພາກເໜ ອ (NRI) ແຂວງບ ໍ່ ແກວ້, ວຽກງານຂອງແຜນງານພດັທະນາທອ້ງຖິໍ່ ນ
ລາວ/030 ຂອງ3ເມ ອງເປົາ້ໝາຍ ເມ ອງເມງິ, ປາກທາ, ຜາອຸດມົ ຂອງກດິຈະກ າຕໍ່ າງໆດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກ ໍ່ໄດລ້ງົຕດິຕາມ. 
      - ການປະເມນີ ຂະແໜງຮໍ່ ວມມ ສາກນົ ຍງັບ ໍ່ ທນັ ໄດລ້ງົປະເມນີສະເພາະ ຂອງໂຄງການຊໍ່ ວຍເຫ  ອ-ກ ຢ້ ມ, ອງົການ, 
ສະມາຄມົ ຖ ວໍ່ າບ ໍ່ ທນັມ,ີ ສໍ່ ວນຫລາຍແມໍ່ ນອງີຕາມເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ(ກະສກິ າ,ພຜທ, 
ກຕປ, ຫອ້ງວໍ່ າການແຂວງ, ໄດມ້ຂີ ຕ້ກົລງົຂອງທໍ່ ານເຈົາ້ແຂວງ ຈຶໍ່ ງລງົໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປະເມນີໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່ າວ, 
ຈາກນັນ້ກ ໍ່ ເປດີກອງປະຊຸມລາຍງານ, ພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ອອກຄ າຄດິ, ຄ າເຫນັ ເພ ໍ່ ອພຈິາລະນາໂຄງການ ຈະໄດດ້ າເນນີ
ຕ ໍ່ ຫ  ບ ໍ່  ກ ໍ່ ແມໍ່ ນຂັນ້ກະຊວງທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຕດັສນີ ໃນໄລຍະຕ ໍ່ ໂຄງການຫ  ສີນ້ສຸດ ຄ : ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົເປນັມດິຕ ໍ່
ສິໍ່ ງແວດລອ້ມໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົໃນສງັຄມົລາວ SERD ຢ ໍ່ ເມ  ອງປາກທາ ແລະ ເມ ອງອຸດມົ ສະໜບັສະໜ ນ ຈາກ 
KOICA  (ປະເມນີທາ້ຍໂຄງການໝດົ12/0201 ແລະ ຄາດວໍ່ າຈະໄດຕ້ ໍ່  ໃນ ເດ ອນ 8/2022). (3ປີ 2019-2021) ແລະ 
ເຂົາ້ຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມປດິໂຄງການ Oxfam ຄັງ້ວນັທ ີ 23 ທນັວາ 2021 ແລະ ກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງໂຄງການ 
Oxfam ທົໍ່ ວປະເທດ 13 ແຂວງ ຄັງ້ວນັທ ີ24 ທນັວາ 2021. 
-ໂຄງການສົໍ່ ງເສມີການປ ກເຄ ໍ່ ອງປໍ່ າຂອງດງົ ແລະ ເຊ ໍ່ ອມໂຍງດາ້ນໂພຊະນາການອາຫານຊນົເຜົໍ່ າໃນແຂວງບ ໍ່ ແກວ້(ຂອງ
ສະມາຄມົສົໍ່ ງເສມີຄວາມຮ  ້ ເພ ໍ່ ອການພດັທະນາຊນົະບດົແບບມສີໍ່ ວນຮໍ່ ວມ)(ປະເມນີຜນົທາ້ຍໂຄງການ 14/2022)(5ປ ີ
2017-2021). (ການປະເມນີແມໍ່ ນຍກົຕວົຢໍ່ າງໃຫເ້ຫນັໄລຍະຜໍ່ ານມາ) 
     3. ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານເຂົາ້ໃນໂຄງການ ຊກພ: ສ າລບັໃນພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶແຂວງບ ໍ່ ແກວ້
ແມໍ່ ນບ ໍ່ ມ,ີ ມຢີ ໍ່ ພະແນກການຂອງແຂວງ ເຊັໍ່ ນ: ພະແນກ ຍທຂມ ີ 2ໂຄງການ ຄ :ໂຄງການພດັທະນາຕວົເມ ອງຕາມແລວ
ທາງ ອະນຸພາກພ ນ້ແມໍ່ ນ າ້ຂອງ 2 ແລະ ໂຄງການທ ນສມົທບົ ADB ກ ໍ່ ສາ້ງນ າ້ປະປາເມ ອງຜາອຸດມົ; ພະແນກສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາແຂວງມ ີ1 ໂຄງການຄ : ໂຄງການ ກ ໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີໄລຍະ II ແຂວງບ ໍ່ ແກວ້, ລວມທງັໝດົ 3ໂຄງການ ຍງັ
ຄາ້ງຈໍ່ າຍຂຶນ້ແຜນປ ີ2023 ເປນັມ ນຄໍ່ າ 1,781,229,359 ກບີ. 
     4. ການລາຍງານການນ າໃຊລ້ະບບົ ODA-MIS.GOV.LA: 1. ໄດມ້ກີອງປະຊຸມຝກຶອບົຮມົເພ ໍ່ ອນ າໃຊລ້ະບບົຄ ມ້ຄອງການ
ຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່  ອການພດັທະນາ ODA-MIS.GOV.LA ຄັງ້ວນັທ ີ24-25 ສງິຫາ 2021 ພະແນກການອອ້ມຂາ້ງແຂວງ
ເຂົາ້ຮໍ່ ວມ, ເຊິໍ່ ງໄດສ້ມົທບົກມົຮໍ່ ວມມ ສາກນົ ກວດກາຄ ນ ໂຄງການຂຶນ້ກບັກະຊວງອານຸມດັ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ ແຕໍ່ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຢ ໍ່ ຂັນ້ແຂວງ ດັໍ່ ງນັນ້ ຂ ມ້ ນຢ ໍ່ ນ າເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ; 2. ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ  ກໍ່ ຽວກບັການນ າໃຊ ້ແລະ ປອ້ນຂ ້
ມ ນບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊກພ ເຂົາ້ໃນລະບບົຄ ມ້ຄອງການຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ (ODA-
MIS.GOV.LA) ໃນຄັງ້ວນັທ ີ13 ທນັວາ 2022,  ສະນັນ້ ທາງແຂວງບ ໍ່ ແກວ້ ປະຕບິດັ ຕາມກມົຮໍ່ ວມມ ສາກນົແນະນ າ 
ແລະ ລາຍງານໃຫເ້ປນັປກົະຕ ິຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ເພ ໍ່ ອໃຫໄ້ປລະບບົ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ສາມາດລາຍງານໃຫສ້ ນກາງໄດ.້ 
      - ແຂວງພວກເຮາົກ ໍ່ ໄດ ້ ມຂີ ຕ້ກົລງົ ຂອງທໍ່ ານເຈົາ້ແຂວງ ວໍ່ າດວ້ຍການແຕໍ່ ງຕັງ້ຄະນະຊີນ້ າວຽກງານ ຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ວຊິາການ ປອ້ນຂ ມ້ ນເຂົາ້ໃນລະບບົ ODA-MIS ສະບບັເລກທ ີ889/ຈຂ.ບກ, ລງົວນັທ ີ22 
ຕຸລາ 2021; ກ ໍ່ໄດລ້າຍງານໃຫຂ້ັນ້ແຂວງແລະ ກະຊວງເປນັປະຈ າ. 
III. ດາ້ນດ ີແລະ ດາ້ນອໍ່ ອນ-ຂ ຄ້ງົຄາ້ງ: 

1. ດາ້ນດ:ີ  
- ຍອ້ນມກີານຊີນ້ າ-ນ າພາ ຈາກຄະນະນ າກມົຮໍ່ ວມມ ສາກນົ ແລະ ຄະນະພະແນກແຜນການ ແລະການລງົທນຶ
ແຂວງບ ໍ່ ແກວ້. 

          - ມຂີ ຕ້ກົລງົຂອງທໍ່ ານເຈົາ້ແຂວງ ວໍ່ າດວ້ຍການແຕໍ່ ງຕັງ້ຄະນະຊີນ້ າວຽກງານ ຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັ 
ທະນາ ແລະ ວຊິາການ ປອ້ນຂ ມ້ ນເຂົາ້ໃນລະບບົ ODA-MIS ສະບບັເລກທ ີ889/ຈຂ.ບກ, ລງົວນັທ ີ22 ຕຸລາ  
2021. 



 

 

 

 

- ມບີນັດາ 3 ນຕິກິ າ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງ ກະຊວງຜທ ແລະ ພຜທ ເປນັບໍ່ ອນອງີທີໍ່ ສ າຄນັ, ຈະແຈງ້ ແລະ  
ລະອຽດ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

2. ດາ້ນອໍ່ ອນ-ຂ ຄ້ງົຄາ້ງ:  
- ການປະສານງານ ຂັນ້ສ ນກາງ, ຂັນ້ທອ້ງຖິໍ່ ນ-ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ພະແນກການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຂັນ້ແຂວງ ຍງັບ ໍ່ ທນັໄດດ້ີ
ເທົໍ່ າຄວນ. 
- ບນັດາພະແນກການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ທີໍ່ ໄດຕ້ກົລງົແຕໍ່ ງຕັງ້ ໄດຊ້ບັຊອ້ນ-ຊບັປໍ່ ຽນບໍ່ ອນ-ຍກົຍາ້ຍ ໄປຂະແໜງໃໝໍ່ , ຜ ້
ຮຽນບ ໍ່ ໄດເ້ຮດັ, ຜ ເ້ຮດັບ ໍ່ ໄດຮ້ຽນ (ລວມທງັຂະແໜງຮໍ່ ວມມ ສາກນົຂອງ ພຜທ)ກ ໍ່ ເຊັໍ່ ນດຽວກນັ. 
- ໂຄງການອະນຸມດັ/ຄ ມ້ຄອງຢ ໍ່ ຂັນ້ສ ນກາງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ໍ່ ທອ້ງຖິໍ່ ນ ການເກບັກ າຂ ມ້ ນຕວົເລກບ ໍ່ ໄດດ້,ີ ບ ໍ່
ຊດັເຈນ ຢ ໍ່ ນ າເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ເອີນ້ບຸກຄນົທ ີ3), ດັໍ່ ງນັນ້ຂ ມ້ ນມາປອ້ນເຂົາ້ລະບບົ ODA-MIS 
ຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍ ເນ ໍ່ ອງຈາກວໍ່ າ ຜ ເ້ອາົຂ ມ້ ນມາປອ້ນເຂົາ້ສໍ່ ວນຫ າຍແມໍ່ ນຜ ປ້ະສານງານຂັນ້ພະແນກການ. 
- ການລງົໄປ ຕດິຕາມ-ການປະເມນີ ພະນກັງານຍງັບ ໍ່ ທນັມຄີວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ ລວມທງັງບົປະມານ ຍງັຈ າ
ກດັຢ ໍ່ . 

IV. ທດິທາງແຜນການຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ)ໃນຕ ໍ່ ໜາ້ 
     - ສ ບຕ ໍ່ ເອາົໃຈໃສໍ່  ຊຸກຍ  ້ ຕດິຕາມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ນ າພະແນກການ
ຂອງແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. 
     - ສ ບຕ ໍ່  ປະຕບິດັຕາມການແຈງ້-ຄ າແນະນ າຈາກຂັນ້ເທງິ ແລະ ເຮດັຂ ຕ້ກົລງົ ຄະນະຊີນ້ າ ແລະ ວຊິາການ ຂອງວຽກ
ງານການຊໍ່ ວຍເຫລ ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ. 
     - ຈະສ ບຕ ໍ່ ເອາົໃຈໃສໍ່ ໂຄງການຊໍ່ ວຍເຫລ ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ສາມາດຕດິຕາມ ຊຸກຍ  ້ ໃຫນ້ າໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ 
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ກ ໍ່ ຄ ລະບບົ ODA-MIS ເປນັປກົກະຕ ິແລະ ຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ. 
     - ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນ ຊກພ ກບັຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ສະຫ ຸບລາຍງານ ສມົທບົກນັຂຶນ້
ແຜນການໃຫສ້ ນກາງ ທນັການ. 
     - ສ ບຕ ໍ່ ກອງປະຊຸມກບັຄ ໍ່ ຮໍ່ ວມພດັທະນາ ( ຊກພ) ຢ ໍ່ ໃນແຂວງບ ໍ່ ແກວ້ ເພ ໍ່ ອເປນັໃຈກາງ ວາງແຜນການໃນການແກໄ້ຂ
ຄວາມທຸກຍາກ (ຂັນ້ບາ້ນ) ຮໍ່ ວມກນັ. 
V. ຂ ສ້ະເໜ:ີ 
    - ຝກຶອບົຮມົ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂັນ້ທອ້ງຖິໍ່ ນ ໂດຍສະເພາະ ຫວົຂ (້ ການຕດິຕາມ - ປະເມນີ ການຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການ
ເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງປ ມ້ຄ ໍ່ ມ   ້ຂອງ ລະບບົ ODA-MIS, ໃຫສ້າມາດ ວເິຄາະ ວໃິຈ ລາຍງານ ພອ້ມທງັຂັນ້ແຂວງ 
ແລະ ຂັນ້ເມ  ອງ. 
     - ການຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ຈດັຕັງ້ປະຕດິຫ  ດ າເນນີຢ ໍ່ ຂັນ້ທອ້ງຖິໍ່ ນ ສາ້ງແຜນ/ຂຶນ້ແຜນ/ງບົປະມານ 
ໃຫບ້ນັດາພະແນກການ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂັນ້ເມ  ອງ ໃນການຕດິຕາມ, ປະເມນີ, ຊຸກຍ  ້ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ. 
     - ລງົມາເຜຍີແຜໍ່ ຕ ໍ່ ມກໍ່ ຽວກບັບນັດາ ນຕິກິ າ ຂອງວຽກງານການຊໍ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ. 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


