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ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ JICA-PCAP2  

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄລຍະ2 

ສ ປ ປ ລາວ 

ສາໍມະນາເລີ່ ມໂຄງການແລະເປີດກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການປະສານງານ (JCC) 
ການເຄື່ ອນໄຫວໃນປີ. ໃນບດົກາ່ວເປີດຂອງ ທາ່ນ ບນຸທະວ ີສສີພຸນັ
ທອງລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນໄດ້
ລະບຄຸວາມສາໍຄນັຂອງການພວົພນັຮວ່´ມຂືອງກມົຮວ່ມມສືາກນົທ່ີມາ
ເປັນຄູຮ່ວ່ມງານໃໝແ່ລະຄູຮ່ວ່ມງານຂອງ PCAP1 ກມົປະເມນີຜນົ

ແລະກມົແຜນ 
ການນ ັນ້ເປັນສິ່ ງ
ທ່ີປະທບັໃຈ
ຫຼາຍ. 
(ໃນຮບູ ຢູກ່າງ)  

ທາ່ນບນຸທະວ ີສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການ ກາໍລງັກາ່ວເປີດ  

ໃນວນັທີ 21 ພຶດສະພາ 2008 ທ່ີຜາ່ນມາ ຢູໃ່ນ PCAP2 ໄດເ້ປີດ
ສາໍມະນາເລີ່ ມໂຄງການແລະເປີດກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການປະ 
ສານງານ (JCC) ເຊິ່ ງເປັນບາດກາ້ວອນັໃໜກ່າ້ວທາໍອດິ. ສາໍມະນາ
ເລີ່ ມໂຄງການໄດມ້ພີະນກັງານກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ 
ແລະຈາກ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍ PCAP1, ກະຊວງທະບວງ, ຕວົ
ແທນຜູໃ້ຫທຶ້ນອື່ ນແລະພະນກັງານPCAP2ລວມກວາ່ 50ຄນົ ເຂົ້າ

ຮວ່ມ, ໃນນີໄ້ດມ້ກີານຖ¡ົຖຽງກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງPCAP2 ຢາ່ງ
ກວາ້ງຂວາງ. ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ໃນຕອນບາ່ຍໄດມ້ກີານປະຊຸມJCC ເຊິ່ ງ 
ທາງຝາ່ຍລາວແມນ່ MPI, ຝາ່ຍຍີ່ ປຸ່ນແມນ່ຫອ້ງການໄຈກາ້ແລະ
ຖານທດູຍີ່ ປຸ່ນເຂົ້າຮວ່ມຮບັຮູນ້າໍກນັກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນທງັໝດົແລະແຜນ 

ລກັສະນະຍນືຍງົແບບໃໝ ່
ໂຄງການ PCAP2 ເຊິ່ ງເປັນທ່ີຄອງຄອຍ
ຂອງອງົກອນຮວ່ມງານ, ກມົປະເມນີຜນົ
ແລະກມົແຜນການຂອງກະຊວງແຜນການ
ແລະການລງົທຶນ ໄດເ້ລີ່ ມຂຶນ້ໃນເດອືນມນີາ 
2008.  
ໂຄງການໄດສ້ບຶທອດເອົາແນວທາງຂອງ 
PCAP1 ແລະປີ 2008 ກເໍປັນປີທ່ີ ທາ່ນ
ບນຸທະວ ີສສີພຸນັທອງລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍ
ວາ່ການ, ຜູອ້າໍນວຍການໂຄງການ ແລະ
ພະນກັງານກະ ຊວງແຜນການແລະການ
ລງົທຶນທກຸຄນົໄດເ້ຂົ້າໃຈເຖງິຄວາມມຄບືໜາ້ 
“ຄວາມທາ້ທາຍອນັໃໝ”່ ໃນການຄຸມ້ຄອງ
ການລງົທຶນລດັຂອງກະຊວງແຜນການແລະ
ການລງົທຶນໃຫໄ້ດດ້ຂີຶນ້ໄປອກີແລະທງັຕອ້ງ
ມ ີ“ແຮງຈງູໃຈແບບຕ່ໍເນື່ອງ”.   
ເພ່ືອໃຫ ້PCAP2 ສາມາດເລີ່ ມການຄຸມ້
ຄອງໂຄງການ ODA ໄດນ້ ັນ້ ມຄີວາມຈາໍ
ເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ວ່ມມກືບັກມົຮວ່ມມກືບັ
ຕາ່ງປະເທດທ່ີເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບຢູ.່ ສະນ ັນ້ 
ນອກຈາກກມົປະເມນີຜນົແລະກມົແຜນການ

ການເຮັດວຽກ ແລະຂາ້ພະເຈົາ້ກຕໍື່ ນເຕັນ້ທ່ີຈະ
ໄດເ້ຮັດຮວ່ມກບັທິມງານໃນໂຄງການ. 
ມ ືກ້ອ່ນນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ແລະຕວົແທນຂອງອງົ
ກອນຄູຮ່ວ່ມມໄືດໄ້ປຫວຽດນາມນາໍກນັ. ເຊິ່ ງ
ຢູຫ່ວຽດການຈດັການຮບັມກືບັຂງົເຂດນີກ້າໍ
ລງັດາໍເນນີຢູ,່ ບ່ໍວາ່ໃນດາ້ນລະບບົກດົໝາຍ, 
ທິດສະດວີທີິການຫືຼການເສມີສາ້ງຄວາມອາດ
ສາມາດ ທກຸໆດາ້ນແມນ່ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້
ຢາ່ງຄກັແນ.່ ແນນ່ອນ ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶວາ່ 
ສປປ ລາວຈະໄດຮ້ອດຈດຸນ ັນ້ມນັຍງັຍາວໃກ
ຫຼາຍ, ແຕກ່ເໍຮັດໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຮູວ້າ່ PCAP2 
ແມນ່ໄປໃນທິດທາງທ່ີຖກືຕອ້ງ. ຂາ້ພະເຈົາ້
ຕ ັງ້ໃຈວາ່ຢູໃ່ນ PCAP2 ຈະເຄົາລບົນບັຖຈືດຸ
ພິເສດຂອງປະເທດລາວແລະນາໍເອົາປະສບົ
ການແລະວທີິການຂອງຫວຽດນາມເຂົ້າມາໃຊ.້ 
PCAP2 ຈະນາໍໃຊພ້ື້ນຖານທ່ີ PCAP1 ໄດ້
ປກູຝງັໄວແ້ລວ້ ກາ້ວໄປຫາຂ ັນ້ຕ່ໍໄປຂອງໂຄງ 
ການ. ພວກເຮົາສະມາ ຊກິທກຸຄນົຈະເອົາໃຈ 
ໃສລ່ກັສະນະສບຶທອດຍນືຍງົນີປ້ະເຊນີກບັສິ່ ງ
ທາ້ທາຍຢາ່ງແທຈ້ງິດວ້ຍໃຈທ່ີແຈມ່ໃສ. 
ຫວົໜາ້ທິມທ່ີປຶກສາ ທາ່ນອຈິໂິຣະ ໂອກມຸຣຸະ 
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ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດອືນ        ●ສາໍມະນາເລີ່ ມໂຄງການແລະເປີດກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການປະສານງານຮວ່ມ(JCC)   

●ແນະນາໍກດິຈະກາໍຂອງ PCAP2  ●ໜາ້ວຽກສາໍຄນັທ່ີດາໍເນນີຢູ ່ແຂວງອດຸມົໄຊ  ●ການຂຶນ້Á°−ງບົປະມານແລະການຄຸມ້ຄອງການ
●ແນະນາໍສະມາຊກິໂຄງການPCAP2 ●ປະຕທິິນຂອງໂຄງການ         ເບກີຈາ່ຍງບົປະມານການລງົທຶນລດັ  

ເຊິ່ ງເປັນຄູຮ່ວ່ມງານໃນ PCAP1ແລວ້ ໄດ ້
ມກີມົຮວ່ມມກືບັສາກນົເຂົ້າມານາໍອກີ. 
ຢູໃ່ນ PCAP2 ນອກຈາກຜນັຂະຫຍາຍວທີິ
ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັໄປທົ່ວ
ປະເທດ-ທົ່ວທກຸກະຊວງທະບວງແລວ້ ຍງັມ ີ
ເປົ້າໝາຍໃນການພດັທະນາຜນັຂະຫຍາຍ 
ທິດສະດວີທີິການຂ ັນ້ສງູໃນການຄຸມ້ຄອງງບົ 
ປະມານ, ຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໂຄງການ ODA 
ແລະການບໍລິຫານໂຄງການລະດບັຂະແໜງ 
ການ. ເພ່ືອໃຫທິ້ດສະດວີທີິການເຫ່ົຼານີ ້ຝງັ
ຮາກແລະໃຊໄ້ດນ້ ັນ້ມນັຈະຕອ້ງເປັນສິ່ ງທ່ີ 
ຮຽບງາ່ຍ.ການເຮັດໃຫ“້ເຕັກນກິຂ ັນ້ສງູໃຫ ້
ຮຽບ ງາ່ຍ”ນ ັນ້ເປັນກງົກາໍກງົກວຽນອນັໜ່ຶງ 
ນີເ້ປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຢາ່ງແທຈ້ງິຂອງພວກເຮົາ.  

 ໃນທóມຊຽ່ວຊານຍີ່ ປຸ່ນກຈໍະຕ່ໍສູດ້ວ້ຍຂນຸ
ເສກິໃໝ.່ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮອ້ງດາ້ນ
ວຊິາສະເພາະຂ ັນ້ສງູ ຈຶ່ງໄດຮ້ບີໂຮມເອົາຜູ້
ທ່ີມປີະສບົການໃນແຕລ່ະດາ້ນເຂົ້າມາ. 
ການມຸງ້ສູເ່ປົ້າໝາຍນ ັນ້ເປັນສິ່ ງທ່ີແນນ່ອນ
ແລວ້ ພວກເຮົາຍງັຫວງັອກີວາ່ ການເຮັດ
ວຽກເປັນທິມຈະທະວຄີນູປະສດິພາບໃນ



ຈດົໝາຍຂາ່ວ PCAP                      2                 

ແນະນາໍກດິຈະກາໍຂອງPCAP2 
1 ຂະຫຍາຍການຝຶກອບົຮມົໄປທົ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະທີ 1 ນ ັນ້ມກີານພດັທະນາວທີິການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງ PIP ແລະຜນັຂະຫຍາຍວທີິການ
ເຫ່ົຼານ ັນ້ໃນແຂວງອດຸມົໄຊ, ຄາໍມວ່ນແລະສາລະວນັເຊິ່ ງເປັນ 3 ແຂວງເປ້ົາໝາຍ, ແລະມຂີະແໜງຕດິຕາມ 
(ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ)້ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັໝາກຜນົມາແລວ້. ໄລຍະທີ 2 ເຊິ່ ງເອີນ້ວາ່ PCAP2 
ແມນ່ການຮບັເອົາຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງລດັຖະບານລາວ ຈຶ່ງເອົາການຝຶກອບົຮມົຜນັ
ຂະຫຍາຍວທີິການທ່ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃສແ່ຕແ່ຂວງເປ້ົາໝາຍແລວ້ ຂະຫຍາຍໄປທ ົ່ວ
ທກຸແຂວງແລະທກຸກະຊວງທະບວງ. ການຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດທ່ີໄດດ້າໍເນນີໃນເດອືນ
ພະຈກິ ຫາ ທນັວາ 2008 ທ່ີຜາ່ນມາ ໄດມ້ ີພະແນກກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ
ຈາກ 14 ແຂວງແລະພະນກັງານ ຈາກທກຸໆຂະແໜງການ ລວມຫຼາຍກວາ່ 500 ຄນົເຂ້ົາຮວ່ມ.ໃນເດອືນ
ພະຈກິຫາທນັວາ 2008 ທ່ີຜາ່ນ, ຍກົເວັນ້ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ PCAP1ແລວ້ ໄດຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົ
ພ້ືນຖານການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫ ້14 ແຂວງໃນທ ົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ ງມ ີພະແນກກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ ແລະແຕລ່ະຂະແໜ
ງການຂອງແຂວງ, ຫອ້ງແຜນການແລະການລງົທຶນເມອືງ ຫຼາຍກວາ່ 500 ຄນົເຂ້ົາຮວ່ມ. ຜູບ້ນັລະຍາຍໃນການຝຶກອບົຮມົແມນ່ມາຈາກກະຊວງ
ແຜນການແລະການລງົທຶນ15 ຄນົ, ຈາກ 3 ແຂວງເປ້ົາໝາຍຂອງ PCAP1 ແຂວງລະ 2 ຄນົ ລວມທງັໝດົເປັນ 21 ຄນົ. ໄດແ້ບງ່ຜູບ້ນັລະ
ຍາຍອອກເປັນ 4 ທິມເຊິ່ ງແຕລ່ະທິມມ ີ5-6 ຄນົແລະຮບັຜິດຊອບ 3 ແຂວງພາກເໜືອເທິງ, 4 ແຂວງພາກເໜືອກາງ, 4 ແຂວງພາກກາງແລະ 
3 ແຂວງພາກໃຕ.້ ເຖງິຈະແມນ່ການຝຶກອບົຮມົໃນໄລຍະເວລາທ່ີສ ັນ້ແລະມຜີູບ້ນັລະຍາຍຈາໍນວນເຊິ່ ງເປັນການຝຶກອບົຮມົທ່ີທາ້ທາຍຫຼາຍກຕໍາມ 
ແຕກ່ປໍະສບົຜນົສາໍເລັດຢາ່ງລ ົນ້ເຫືຼອ. ທງັເປັນເບືອ້ງຫຼງັຂອງຜນົສາໍເລັດໃນການຝຶກອບົຮມົພ້ືນຖານໃນເດອືນມງັກອນ 2009 ທ່ີມພີະນກັງານຈາກ
ສນູກາງຂອງແຕລ່ະກະຊວງເຂົ້າຮວ່ມ. ໂດຍບ່ໍຂາດບ ັນ້ ໃນເດອືນກມຸພາ 2009 ໄດສ້ ົ່ງທິມຝຶກອບົຮມົລງົໄປຈດັຝຶກອບົຮມົໃນ17ແຂວງທ ົ່ວ
ປະເທດ ໂດຍແນໃ່ສໃ່ຫຖ້ກືກບັໄລຍະຂຶນ້ແຜນງບົມານ PIP ຂອງສກົປີຕ່ໍໄປ.  
ຈດຸພິເສດPCAP2ແມນ່ “ປະຕບິດັໃນຂອບເຂດທ່ີກວາ້ງຂວາງ” ແລະ “ນາໍໃຊກ້ານຝຶກອບົຮມົ”. 
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ໂຄງການໄລຍະ2 ໄດເ້ລີ່ ມຕ ົນ້ແລວ້, ແຕວ່າ່ PCAP ແລະ PCAP2 ມຍີງັຕາ່ງກນັ 
ເນາະ? ລຸມ່ນີຈ້ະແນະນາໍໂດຍລວມກຽ່ວກບັ 3 ລກັສະນະສະເພາະຂອງ PCAP2. 

2 ການຊວ່ຍເຫືຼອໃນການສາ້ງແລະປບັປງຸກດົໝາຍ PIP PIPແມນ່ການດາໍເນນີການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງ
ໂດຍອງີໃສດ່າໍລດັນາຍກົເລກທີ 58 (ປະກາດນາໍໃຊເ້ດອືນມຖິນຸາ 2002). ແຕອ່ງີຕາມດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວແລະຂໍ້

ກາໍນດົເລກທີ 918 ວາ່ດວ້ຍຂອບເຂດການປະຕບິດັຈະມສີວ່ນໃດໜ່ຶງທ່ີຂດັກ®ັກດົໝາຍທ່ີກາໍນດົພາລະບດົ 
ບາດຂອງແຕລ່ະກມົໃນກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ ແລະພະແນກແຜນການແລະການລງົທຶນ ເຊິ່ ງ
ເປັນອງົກອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງ PIP, ຈຶ່ງໄດມ້ກີານຖກົຖຽງກຽ່ວກບັຄວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະ
ຕອ້ງເຮັດໃຫກ້ານຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງ PIP ທ່ີນາໍໃຊ ້ODA ແລະທ່ີ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານພາຍໃນໃຫເ້ປັນອນັ
ໜ່ຶງອນັດຽວ, ດວ້ຍເຫດນີ ້ຈຶ່ງໄດມ້ກີານສະໜບັສະໜນູດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວໃຫກ້າຍ ເປັນກດົໝາຍ. 
ໃນໄລຍະ 2 ນີ ້ໄດມ້ກີານຊວ່ຍເຫືຼອຫຼາຍຢາ່ງ ເພ່ືອແນໃ່ສກ່ານຮບັຮອງຮາ່ງກດົໝາຍ PIP  
ໃນການປະຊຸມສະພາໃນເດອືນມຖິນຸາ 2009. “ການນາໍສະເໜີເຄື່ ອງມຕືດິຕາມຄຸມ້ຄອງທ່ີອງີໃສແ່ມບ່ດົກດົໝາຍ”,ເຊິ່ ງແມນ່ຈດຸພິເສດຂອງPCA2. 

3 ການພດັທະນາວທີິການໃໝ ່ການພດັທະນາແລະຜນັຂະຫຍາຍທ່ີແຕກຕາ່ງຢາ່ງຂາດຂ ັນ້ກບັໄລຍະທີ 1 ແມນ່ 4 ປະເດັນດ ັງ່ລຸມ່ນີ.້ 
●ການແບງ່ປນັງບົປະມານ PIP ແລະການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ● ການຕດິຕາມບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງທຶນສມົທບົໂຄງການODA ●ການຄຸມ້ຄອງແຜນ
ງານຂອງຂະແໜງການ ●ການຕດິຕາມບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 
 ໃນການຍກົສງູການແບງ່ປນັງບົປະມານ PIP ແລະການຄຸມ້ຄອງການເງນິແລວ້ 
ຈະແບງ່ງບົປະມານທ່ີມຈີາໍກດັແນວໃດໃຫໄ້ດຮ້ບັປະສດິທິຜນົນ ັນ້ ຄວນຈະແບງ່ໃຫ້
ໃຜ?ແບງ່ໃຫໃ້ນເວລາໃດ?ຈາໍເປັນຕອ້ງມລີະບຽບກດົເກນໃນການແບງ່ຄແືນວໃດ? 
ຈະຄຸມ້ຄອງໃຫກ້ານແບງ່ງບົປະມານຢາ່ງໂປ່ງໃສໄດແ້ນວໃດ?ເຫ່ົຼານີເ້ປັນສິ່ ງທ່ີຈະ
ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃສໃ່ນເຄື່ ອງມຕືດິຕາມຄຸມ້ຄອງ. ໃນການຕດິຕາມບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງທຶນ

ສມົທບົໂຄງການODA, ຕາມຮບູຂາ້ງເທິງ
ປະມານ 30% ຂອງງບົປະມານ PIP ສກົປີ 

2007 ເຊິ່ ງແມນ່ທຶນສມົທບົໂຄງການODA ( ສວ່ນທ່ີປະເທດລາວຮບັຜິດ ຊອບ) ຖກືນາໍໃຊໃ້ນການພດັທະນາ
ວທີິການຄຸມ້ຄອງ. ນອກຈາກນີ ້“ການພດັທະນາວທີິການໃໝ”່ ເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ, 
ການພດັທະນາວທີິການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານPIP ຂ ັນ້ເມອືງແລະອື່ ນໆ ເປັນຈດຸພິເສດເດ່ັນຂອງ PCAP2. 

 

ງບົປະມານPIPສກົປິ2007/08: 344ຕືກ້ບີ(30%ຂອງງບົປະມານທງັໝດົ) 

ການບນັລະຍາຍອຈ.ບນັລສຸດິ MPI (ທ່ີອດັຕະປື) 

ກາໍລງັຂຽນຂໍມ້ນູເຂ້ົາໂດຍທ່ີເບິ່ ງຄູມ່ໄືປນາໍ(ທ່ີໄຊຍະບລູີ) 



ຈດົໝາຍຂາ່ວ PCAP                      3                 

 ໃນເດອືນມຖິນຸາ 2008 ໄດລ້ງົສາໍຫຼວດ
ເກບັກາໍຄວາມຕອ້ງການເພ່ືອຂະຫຍາຍການ
ຝຶກອບົຮມົໄປທ ົ່ວເທດ ແລະສາໍຫຼວດຕດິຕາມ
ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ PIP ສກົປີ 2008 
ຢູຂ່.ອດຸມົໄຊ. ຈາກການສາໍຫຼວດ,ໃນຂະບວນ 
ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານຂ.ອດຸມົໄຊ, 16ໂຄງ 
ການໃນ 242ໂຄງການແມນ່ບ່ໍຜາ່ນການຄດັ
ເລືອກຍອ້ນເອກກະສານບ່ໍຄບົຖວ້ນ. ສາໍລບັ 
226 ໂຄງການທ່ີຍງັເຫືຼອແມນ່ໃຊເ້ຄື່ ອງມປືະ
ເມນີຜນົແບບກະທດັຮດັ (SPAS) ມາພິຈາ 
ລະນາແລວ້ ເຫືຼອພຽງແຕ ່160 ໂຄງການ
ທ່ີນາໍໄປສະເໜີຂງໍບົປະມານກບັກະຊວງແຜນ 
ການແລະການລງົທຶນ ໃນການພິຈາລະນາຄດັ
ເລືອກໂຄງການເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ໃຊພ້ະນກັງານພຽງ
ແຕ ່7 ຄນົ ແຕມ່ໂີຄງ ການເຂ້ົາຄດັເລືອກ
ເປັນ 2 ເທ່ົາຂອງປີກາຍ (ປີກາຍມ ີ199 
ໂຄງການ)ນ ັນ້ ຖເືປັນຜນົງານຂອງເຂົາເຈົາ້. 

ທກຸໆເມອືງຂອງແຂວງ, ແລະໝາກຜນົຂອງຈດັ
ຝຶກອບົຮມົນ ັນ້ ເຮັດໃຫຫ້ອ້ງການແຕລ່ະຂະ   
ແໜງການສງົເອກກະສານຂໂໍຄງການເພ່ີມຂຶນ້, 
ແລະນອກນີຍ້ງັໄດຮ້ບັລາຍງານວາ່ ແຜນໂຄງ 
ການຂອງ 3 ເມອືງເປ້ົາໝາຍນ ັນ້ມຄີນຸນະພາບ
ສງູຂຶນ້. ງບົປະ ມານໃນການຝຶກອບົຮມົນີແ້ມນ່ 
55 ລາ້ນກບີ ເຊິ່ ງໄດດ້າໍເນນີດວ້ຍງບົປະມານທ່ີ
ຈດັຫາມາເອງ (ປະມານ 25 ເປັນງບົຂອງກມົ
ແຜນການແລະ30 ລາ້ນກບີເປັນງບົປະມານ
ຂອງແຂວງ), ສິ່ ງນີ ້ກຄໍາດຫວງັວາ່ ຈະເອົາ
ເປັນກລໍະນແີບບຢາ່ງໃນການຜນັຂະ ຫຍາຍ
ການຕດິຕາມບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ PIP ໄປສູຂ່ ັນ້
ເມອືງດວ້ຍຕວົເອງ. (ໂດຍ: ເຮະຣະ) 

ນອກນີ ້ພວກເຮົາຍງັໄດຮູ້ວ້າ່ ເບືອ້ງຫຼງັຂອງ 
ຜນົງານໃນການພິຈາລະນາຄດັເລືອກໂຄງ 
ການ PIP ແມນ່ຍອ້ນຄວາມພະຍາຍາມແລະ
ເອົາໃຈໃສຂ່ອງພະແນກແຜນການແລະການ
ລງົທຶນ ຂ.ອດຸມົໄຊເອງ. ໃນ 7ເມອືງຂອງຂ.
ອດຸມົໄຊ, ພະແນກແຜນການແລະການລງົທຶນ 
ໄດກ້າໍນດົເອົາ 3 ເມອືງທ່ີສາມາດເຂົ້າເຖງິໄດ້
ງາ່ຍເປັນເປ້ົາໝາຍ, ແລະໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົ
ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງ ມຂືອງ PCAP. ຜູບ້ນັລະ
ຍາຍໃນການຝຶກອບົຮມົແມນ່ພະນກັງານ
ຫອ້ງການແຜນການແລະຫອ້ງການປະເມນີຜນົ
ຂອງພະແນກແຜນການແລະການລງົທຶນເຊິ່ ງມ ີ
ເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍແມນ່ພະນກັງານຂອງແຕລ່ະ
ເມອືງທກຸໆຫອ້ງການແຕລ່ະຂະແໜງການ 
ແລະໄດສ້ອນວທີິການຂຽນແຜນໂຄງການແລະ
ຄດັເລືອກ (ປະເມນີຜນົ)ໃນ 5 ຫວົຂໍ.້ ຈາກ
ນ ັນ້ ໃນສກົປີນີ ້ໄດຂ້ະຫຍາຍເປົ້າໝາຍໄປ

ໜາ້ວຽກສາໍຄນັທ່ີດາໍເນນີຢູແ່ຂວງອດຸມົໄຊ 

ຮບູ:ການປະຊມຸພາຍໃນເວລາລງົເຮດັ ຂ.ອດຸມົໄຊ.  

 ໃນການຄຸມ້ຄອງການເງນິເຊິ່ ງເປັນເປ້ົາໝາຍ
ຂອງ PCAP2 ແມນ່ເບິ່ ງໃນສອງດາ້ນຄ ື
ການຂຶນ້ງບົປະມານແລະການຄຸມ້ຄອງການ
ເບກີຈາ່ຍ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານສ ົ່ງຊຽ່ວຊານ 2 ທາ່ນ
ລງົໄປສາໍຫຼວດພາກສະໜາມໃນກາງເດອືນ
ມຖິນຸາ 2008.ຍອ້ນວາ່ເປັນຂງົເຂດໃໝ ່ພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດລ້ງົສາໍຫຼວດເກບັກາໍສະພາບຕວົຈງິ
ແລະເກບັກາໍຂ ັນ້ຕອນການປະຕບິດັງານຕວົ
ຈງິ. ໃນການສາໍຫຼວດແມນ່ໄດອ້ງີໃສຂ່ ັນ້ຕອນ
ການຂຶນ້ງບົປະມານ-ເບກີຈາ່ຍຂອງຍີ່ ປຸນ່ເປັນ
ບອ່ນອງີ, ແຕກ່ໄໍດເ້ຫັນສິ່ ງທ່ີບ່ໍໄດຄ້າດຄດິມາ
ກອ່ນຫຼາຍຢາ່ງເຊິ່ ງເຮັດໃຫແ້ປກໃຈຫຼາຍ. 
ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ 
ໃນການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ, ທາໍອດິເລີ່ ມຈາກ
ການສາ້ງຄູມ່ແືນະນາໍຂອງກະຊວງແຜນການ
ແລະການລງົທຶນ ຍອ້ນໃນຄູມ່ແືນະນາໍນີມ້ ີ
ການລະບຈຸາໍນວນທ່ີແບງ່ໃຫໂ້ຄງການ ODA 
ແລະໃຫແ້ຕລ່ະຂະແໜງການ, ດ ັງ່ນ ັນ້ການຂຶນ້
ງບົປະມານຂອງປກົຄອງແຂວງຈຶ່ງຕອ້ງອງີໃສ່
ຄູແ່ນະນາໍນີ.້  
ໃນສກົປີງບົປະມານ 2008-09, ແຈງ້ການ
ເພດານງບົປະມານຈາກກຊ.ຜ.ທຈະມາຫຼງັ
ຈາກປກົຄອງແຂວງສະເໜີຂໍງບົປະມານ, 
ດ ັງ່ນ ັນ້ປກົຄອງແຂວງຈະສະເໜີງບົປະມານທ່ີ

ເງນິທ່ີມຢີູໃ່ນຄງັເງນິຂອງແຂວງ.  
●ມຫຼີາຍໂຄງການທ່ີມກີານເບກີຈາ່ຍຫຼາຍກວາ່
ໃນສນັຍາ. 
●ມບີາງໂຄງການທ່ີໄລຍະເວລາການເບກີຈາ່ຍ
ເກນີກວາ່ໄລຍະເວລາການກໍ່ສາ້ງ. 
●ມບີາງໂຄງການທ່ີສະເໜີງບົປະມານໃນນາມ
ໂຄງການສບືຕ່ໍນ ັນ້ ມບີາງໂຄງການສິນ້ສດຸແລວ້
ເຫືຼອພຽງການເບກີຈາ່ຍ. 
ນະເວລານີ ້ພວກເຮົາໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ກບັຄູຮ່ວ່ມງານ
ກຽ່ວກບັວາ່ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫລ້າຍຈາ່ຍຂອງ
ໂຄງການຢູໃ່ນຂອບເຂດຂອງງບົປະມານ?ຈະ
ເຮັດແນວໃດໃຫໄ້ລຍະການເບກີຈາ່ຍດຂີຶນ້?. 
ຄວາມຄດິເຫັນຕາ່ງໆນາໆ 
ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນທ່ີເປັນຜູ້
ຕດັສນິການແບງ່ບນັງບົປະມານໂຄງການຂອງ
ລດັນ ັນ້ເປັນການກາໍສດິອາໍນາດທ່ີໃຫຍຫຼ່ວງ. 
ດວ້ຍການກາໍສດິອາໍນາດກາໍນດົການແບງ່
ງບົປະມານນີນ້ີ ້ຈະເຮັດໃຫກ້ະຊວງເອງສາມາດ
ຍກົສງູຄນຸນະພາບຂອງໂຄງການຂອງລດັທ່ີແຕ່
ກອ່ນບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ.້ ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ,  
ກສໍາມາດເຮັດສິ່ ງບ່ໍດໄີດຫຼ້າຍຂຶນ້ຄກືນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້ 
ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍຂອງກະຊວງແມນ່ການນາໍໃຊສ້ດິ 
ອາໍນາດແນວໃດໃຫມ້ປີະໂຫຍດສງູສດຸ.(ຕ່ໍໜາ້4) 

ສງູກວາ່ງບົປະມານທ່ີເຄຍີໄດປີ້ຜາ່ນມາຫຼາຍ. 
ດວ້ຍເຫດນີ ້ກະຊວງແຜນການແລະການລງົ 
ທຶນ ແລະປກົຄອງແຂວງຈະໃຊເ້ວລາຫຼາຍໃນ
ການເລືອກເຟັນ້ໂຄງການ. 
ໃນການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານສກົປີ 2008-09 
ກມໍກີານຕ່ໍລອງລະຫວາ່ງກຊ.ຜ.ທແລະ
ປກົຄອງແຂວງ. ດ ັງ່ນ ັນ້ເພ່ືອແກໄ້ຂຂະບວນ
ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານໃຫດ້ຂີຶນ້ນ ັນ້ ຈາໍເປັນ
ຕອ້ງເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸຄູມ່ແືນະນາໍແລະ
ຂະບວນການຕ່ໍລອງງບົປະມານ. ນະປະຈບຸນັ 
ພວກເຮົາກາໍລງັສະເໜີວທີິການເຫ່ົຼານ ັນ້ ພອ້ມ
ດຽວກນັນີ ້ກຄໍ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອເອົາເນືອ້ໃນເຫ່ົຼາເຂ້ົາ
ໃນການຝຶກອບົຮມົໃນຕ່ໍໜາ້. 
ການຄຸມ້ຄອງການເບກີຈາ່ຍລດັ 
ໃນຂ ັນ້ຕອນການເບກີຈາ່ຍຈະມ ີຜູຮ້ບັເໝົາ 
ກໍ່ສາ້ງ, ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ,ພະແນກ
ແຜນການແລະການລງົທຶນ,ພະແນກເງນິແລະ
ອື່ ນໆເຊິ່ ງມນັຕອ້ງກຽ່ວຂອ້ງກບັຫຼາຍ
ພາກສວ່ນ. ນອກນີ ້ພວກເຮົາໄດລ້ງົເກບັກາໍຂໍ້

ມນູຢູຫຼ່າຍແຂວງ ເຊິ່ ງແຕລ່ະແຂວງກມໍສີະ 
ພາບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ສຍເວ 
ລາໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຫຼາຍ.ລຸມ່ນີແ້ມນ່ສິ່ ງທ່ີ
ເກບັກາໍມາ.●ໄລຍະເວລາໃນການເບກີຈາ່ຍ
ໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝົາກໍ່ສາ້ງຈະກາໍນດົດວ້ຍປະລມິານ 
 

ການຂຶນ້ງບົປະມານແລະການຄຸມ້ຄອງການເບກີຈາ່ຍລດັ 



ຈດົໝາຍຂາ່ວ PCAP                      4                 

ໃນ PCAP2 ແມນ່ໄດຂ້ະຫຍາຍວທີິການ
ຕດິຕາມບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP ໄປທົ່ວປະເທດ
ເຊິ່ ງເປັນເປ້ົາ  ໝາຍທ່ີໃຫຍ ່ແລະຕນົເອງ
ຕ ັງ້ໃຈ, ລໍຄອຍວາ່ຈະໄດໄ້ປແຂວງໃຕສ້ດຸແລະ
ຂຶນ້ໄປເໜືອສດຸ. ຫວງັຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ຈະໄດຮ້ຽນຮູ້
ໄປພອ້ມໆກບັທກຸໆຄນົໃນກະຊວງແຜນການ
ແລະການລງົທຶນ, ກະຊວງທະບວງແລະ
ແຂວງ. ນອກນີ ້ກຫໍວງັກອ່ນສິນ້ສດຸໂຄງການ
ຕນົເອງຈະສາມາດຮອ້ງເພັງລາວໄດເ້ອງ. 
ຮບັຜິດຊອບການຄຸມ້ຄອງການເງນິໂຄງການ
ລດັ-ລາຍຮບັ ແລະວາງແຜນງບົປະມານ ທາ່ນ 
ອະຊຊຶ ິໂທະຄຣຸະ. 
ຄ ັງ້ນີເ້ປັນເທ່ືອທາໍອດິທ່ີມາລາວ. ຕນົເອງຢາກ
ຈະຍິມ້ແຍມແຈມ່ໃສຄ່ກືນັກບັຄນົລາວ. ຍງັບ່ໍມ ີ
ຮບູທ່ີດີໆ , ດ ັງ່ນ ັນ້ ຖາ້ຢາກເຫັນຕວົແທໃ້ຫມ້າ
ຢຽ້ມຢາມຢູຫ່ອ້ງການເດ.ີ 
ຮບັຜິດຊອບບນັຊໂີຄງການລດັ-ດາໍເນນີງບົປະ 
ມານ ທາ່ນ ຮໂິຣະຟມຸ ິອະເຊຕະ 
ໄດມ້າລາວໃນໜາ້ວຽກ
ອື່ ນ ເຊິ່ ງເວລາຜາ່ນໄປ
ຢາ່ງໄວວາເມ ື່ອເບິ່ ງ

ແລວ້ກຮໍອດປີເຄິúງ 
ແລວ້. ເມ ື່ອໄດມ້າເຮັດ
ວຽກນາໍ PCAP ກຮໍູ້
ເຖງິຕືນ້ເລິກໜາບາງ
ຂອງປະເທດລາວ. ນອກນີກ້ມໍໂີອກາດໄດໄ້ປ

 (ຕ່ໍ) ຈາກການສາໍຫຼວດເຮັດໃຫຮູ້ວ້າ່ ຂ ັນ້
ຕອນໜາ້ວຽກຕາມຂໍກ້າໍນດົກດົລະບຽບແລະ
ຂ ັນ້ຕອນປະຕບິດັງານຕວົຈງິມຄີວາມແຕກ
ຕາ່ງກນັ. ແຂວງຫືຼກະຊວງທະບວງກມໍຂີ ັນ້
ຕອນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັອກີ. ໂດຍທົ່ວໄປ ການ
ໃຊຈ້າ່ຍງບົປະມານໂຄງການລດັຄວນຈະມ ີ
ຂ ັນ້ຕອນທ່ີເປັນເອກະພາບກນັ, ແຕກ່ບ່ໍໍໝາຍ
ວາ່ນີສ້າມາດແກໄ້ຂປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງ
ໂຄງການລດັໃຫດ້ຂີຶນ້ໄດ.້ ຄດິວາ່ມຄີວາມຈາໍ
ເປັນຕອ້ງດດັປບັຂ ັນ້ຕອນໜາ້ວຽກໃຫເ້ຂ້ົາກບັ
ສະພາບຕວົຈງິ. ໝາຍຄວາມວາ່ “ຫວົຄດິປະ 
ດດິສາ້ງຂອງພ້ືນທ່ີນ ັນ້”. ດ ັງ່ນ ັນ້ ການມຸງ້ເນັນ້ 
ສາ້ງຂ ັນ້ຕອນໜາ້ວຽກທ່ີຖກືຕອ້ງຈະເຮັດໃຫ້
ຄນຸະພາບຂອງໂຄງການລດັສງູຂຶນ້ຫືຼບ່ໍນ ັນ້ 
ຍງັເປັນຄາໍຖາມຕ່ໍໄປ. 
(ໂດຍ: ໂທະຄຣຸະ,ອະເຊະຕະ) 

ຫວົໜາ້ທິມທ່ີປຶກສາ
ໂຄງການ PCAP 
ທາ່ນ ອຈິໂິຣ ໂອະ
ກມຸຣຸະ. ຍງັຄງົເປັນ
ຫວົໜາ້ທິມທ່ີປຶກສາ
ສບືຕ່ໍຈາກ PCAP1 

ກາໍລງັຮບັຜິດຊອບການຊວ່ຍເຫືຼອໃນການເຮັດ
ໃຫ ້PIP ກາຍເປັນກດົໝາຍແລະພດັທະນາ
ວທີິການຕດິຕາມບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້
ເມອືງ. ໃນຄ ັງ້ນີ ້ການຂະຫຍາຍໄປທ ົ່ວ
ປະເທດເປັນເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍຂອງລາວ. ພວກ
ເຮົາເອງຕ ັງ້ໃຈຢາກລງົໄປຫຼາຍໆແຂວງ, ຫຼາຍ
ພ້ືນທ່ີແລະພບົກບັ
ຫຼາຍຜູຄ້ນົເພ່ືອການ
ປບັປງຸການຕດິຕາມ
ບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງPIP. 
ຮບັຜິດຊອບປະເມນີ
ຜນົຂອງການປະເມນີ, 
ພນັທະນາການຝຶກອບົ 
ຮມົແລະຕດິຕາມບໍລ ິ
ຫານຄຸມ້ຄອງ ທາ່ນ
ໂທະໂມະເອະ ໄທຣະ 

ຕາ່ງແຂວງຫຼາຍຂຶນ້ ເຮັດໃຫໄ້ດ້
ເຫັນສິ່ ງໃໝແ່ລະກມໍເີລື່ ອງເຮັດໃຫ້

ແປກໃຈຢູເ່ລືûອຍໆ. 
ຮບັຜິດຊອບປະສານງານໂຄງການ ທາ່ນ 
ຄະຊຸມ ິນະກະມຣຸະ 
ໃນນາມຜູປ້ະສານ
ງານໂຄງການເຊິ່ ງ
ເປັນຜູຊ້ວ່ຍໃນ
ການເຄື່ ອນໄຫວດາໍ
ເນນີໂຄງການ. ໃນ
ລະຫວາ່ງທ່ີເຮັດວຽກ
ຢູລ່າວແມນ່ປະຈາໍຢູຫ່ອ້ງການຕະຫຼອດ, ເຖງິ
ບ່ໍມວີຽກຫຍງັກມໍາຢຽ້ມຢາ້ມຢູຫ່ອ້ງການກໄໍດ.້ 
ຮາ້ນອາຫານແຊບບອກຂອ້ຍແດເ່ດ!ີ 

ປີ2009 
ມງັກອນ +ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ະຊວງທະບວງ 
  +ສາໍຫຼວດການຕດິຕາມບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ  
   PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 
  +ສາໍຫຼວດການຕດິຕາມບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ   
   ODA 
ກມຸພາ +ຈດັຝຶກອບົຮມົໃນໜາ້ວຽກ (OJT) 
       ໃຫກ້ະຊວງທະບວງແລະແຂວງ 
  +ເຮັດວຽກຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນແລະບໍລຄິາໍໄຊ 
   (ວາງແຜນງບົປະມານ PIP, ສາໍຫຼວດ 
    ສິ່ ງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານການເງນິ)  

ແນະນາໍສະມາຊກິໂຄງການPCAP2 

 ສະບບັເດອືນກມຸພາແມນ່ການທບົທວນຄນືກຽ່ວກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໃນປີ 2008. ພວກເຮົາກາໍລງັລໍຖາ້ຄວາມຄດິເຫັນ ຫືຼ ຮຽກຮອ້ງຂອງບນັດາທາ່ນຢູ.່ 

ນອກຈາກນີ ້ຖາ້ຕອ້ງ¡¾−ວາລະສານຂາ່ວນີເ້ພ່ີມເຕມີ ຂໍໃຫຕ້ດິຕ່ໍມາຕາມທ່ີຢູຂ່າ້ງລຸມ່ນີ.້ ໃນສະບບັຕ່ໍໄປ ຈະສະເໜີເນືອ້ໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຄງ 
ການແລະລາຍງານການ©¿À− ó−ກອງປະຊຸມຄະນະປະສານງານ (JCC) ທ່ີຈະເປີດໃນເດອືນມນີາ2009, ແລະຈະແນະນາໍຜູຮ້ວ່ມງານ. ຖາ້ອາ່ນສະບບັໜາ້ເດ!ີ 
 ●ຫອ້ງການໂຄງການ：Ministry of Planning and Investment, Luang Prabang Road, Vientiane, Lao PDR  

 ●ໄປສະນ：ີC/O JICA Laos Office P.O. Box 3933, Vientiane, Lao PDR  

 ●ໂທລະສບັ,ໂທລະສານ：+856 21 243 687 Email: pcap2@icnet.co.jp, jicapcap@laopdr.com 

ຮບັຜິດຊອບບໍລຫິານແຜນງານ ທາ່ນ ຮໂິຣະມ ິໂອະຊະດະ 
ຮບັຜິດຊອບຂະບວນການສະເໜີຂໍທຶນສມົທບົກບັໂຄງການODA, 
ຊວ່ຍເຫືຼອໃນການສາ້ງຂະແໜງແມແ່ບບ-ແຜນງານ. ຂາ້ພະເຈົາ້
ຕ ັງ້ໃຈວາ່ ຈະເນັນ້ໃສກ່ານສນົທະນາກບັຄູຮ່ວ່ມງານແລະເຮັດວຽກ
ຮວ່ມກນັ ເຊິ່ ງຈະເປັນການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີໃຊໄ້ດແ້ທ.້ ໃນປະຈບຸນັນີ ້
ຕນົເອງກໄໍດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໂຄງການການປກົຄອງຂອງປະເທດກາໍປູ
ເຈຍ, ສະນ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເບິ່ ງສະພາບຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງແຕ່
ລະປະເທດແລວ້ນາໍເອົາບດົຮຽນເຂ້ົາມານາໍໃຊໃ້ສໂ່ຄງການຢາ່ງເໝາະສມົ.ນອກນີ ້ກຫໍວງັກອ່ນ
ສິນ້ສດຸໂຄງການຕນົເອງຈະສາມາດຟ້ອນລາໍວງົໄດເ້ກັ່ງໆ. 

ປະຕທິິນຂອງໂຄງການ 


