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¡Ò¦É¾¤ Áì½ ñ̄® ÷̄¤ì½®ö®£÷É´£º¤ ®ðìò¹¾− 
PIP  Ã−  ¢º®À¢©º n j−Åºó¡©É¸¨. ©„¤−aho  
Ä¯£¼¤£øÈ¡ñ®¡¾−²ñ©ê½−¾»ø®Á®®ê†´óªÒ 
®ñ−©¾°ø É» ñ®°ò©§º®¥¾¡Í¾¨¢½ÁÎ¤   
¡¾−ນັນ້ ຈໍາເປນັຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສໃ່ນການ
ໃຊ້ກາລະໂອກາດການດໍາເນີນການຢ່າງ     
ເໝາະສົມ. 
PIP ທັງໝົດຈະໄດຖ້ືກຖ່າຍທອດເຂົ້າໄປທຸກ
ຂົງເຂດ ທຸກຂະບວນການວຽກງານ, ເຖິງວ່າ
ຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລະບບົວຽກງານ ແລະ
ມີວິທີຕ່າງໆນາໆກດໍີແຕກ່ໍບໍແ່ມ່ນວ່າຈະສາ 

ກໍຈະເຫນັ [ພືນ້ທ່ີ] ແຫ່ງການບລໍິຫານໄປ
ເລື້ອຍໆ. 
ໄປຄຽງຄູກ່ັບການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບຜດິຊອບ
ທຸກໆອົງກອນທີ່ຢູໃ່ນ PIP ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ   
[ເສັ້ນ] ຂະບວນການວຽກງານກຄໍື [ເສັ້ນ] 
ແຫ່ງວິທີການບລໍິຫານ, ໃນເວລາດຽວກັນກໍ
ຈະໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮົມ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະ
ກໍາແໜ້ນທ່ີຕັ້ງຂອງໜ້າວຽກບ່ອນທ່ີຕົນ
ຮັບຜດິຊອບແຕລ່ະຢ່າງ ດ້ວຍການເຫັນ [ພ້ືນ
ທ່ີ] ທ່ົວທັງ PIP. ຕໍໄ່ປ ສົມມດຸວ່າເຮົາສ້າງ    
[ເມັດ] ແລະ [ເສັ້ນ] ລົງໄປໃນໜ້າເຈ້ຍໄປ
ເລື້ອຍໆ, ເມ່ືອແຕ່ລະເມັດຖືກ ເຊື່ອມເຂົ້າຫາ
ກັນ ເປັນໜຶ່ງດຽວ ເຮົາກຈໍະເຫັນ [ພ້ືນທ່ີ] ໃໝ່
ຂອງ PIP ປະກດົຂື້ນມາ. PCAP2  ທັງເປັນ
ໂຄງການແຫ່ງການຕໍ່ບນັດາ [ເມັດ] ດ້ວຍ    
[ເສັ້ນ] ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ຈນົກາຍເປັນ [ພ້ືນທີ], 
ແລະກໍທັງເປັນໂຄງການການຮ່ວມມືໃນການ
ສ້າງ   [ພ້ືນທ່ີ] ໃໝ່ ຂອງ PIP ອີກດ້ວຍ. 

ມາດຊີûນໍາການບລໍຫິານແບບ PIP ທັງໝດົ
ໄດ້. ມັນຈາໍເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາວິທີ
ການຂັນ້ຕອນຂອງ  PIP ໃຫ້ເຂົາ້ກັບແຕ່ລະ
ຂະແໜງການ  ອົງກອນທ່ີຮັບຜດິຊອບ ແລະ 
ລະບບົວຽກງານໃນແຕ່ລະບúອນໃຫ້ເໝາະ
ສົມ. ຖ້າສົມມຸດວ່າ ຖ້າເຮາົຖເືອາົຮູູບແບບ
ແລະວິທີການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການເປນັ 
[À ñ́©] ໜຶ່ງໆ, ເຮົາກໍຈະສາມາດເຊືອ່ມຕໍ່
ບນັດາຈດຸທ່ີມີຮູບແບບວຽກງານທີ່ຕ່າງກນັ
ນັ້ນເຂົ້າດວ້ຍ [ເສັ້ນ]. ການ ເຊື່ອມຈາກຫາຼຍ
ຈຸດ ດ້ວຍຫຼາຍເສັ້ນທ່ີສບັສົນເຂົ້າຫາກັນ ກ ໍ
ປ¼®¦ະເໝອືນການເກດີ [ພ້ືນທ່ີ] ຫືຼບໍລິເວນ
ແຫ່ງການບລໍິຫານອນັແນນ່ອນໜຶງ່ຂື້ນ. 
PCAP2 ຈະຕອ້ງວາງ [À ñ́©] ທັງໝົດນັ້ນ
ໃຫ້ເໝາະເຈາະ, ແລ້ວສ້າງ [ເສັນ້] ເຊື່ອມ
ໂຍງ ທາງກົງເຂົາ້ຫາກນັ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ,ຈະ
ຕ້ºງວາງ [À´ñ©]ແລະ[ເສັນ້]ເຫ່ົຼານັ້ນໃຫ້ງົດ
ງາມ,ຈາກຈດຸມອງທ່ີຫ່າງອອກໄປເລກັນອ້ຍ 

   ¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô−ìñ©ແບບເປັນ [À ñ́©] [ເສ້ັນ] [ພ້ືນທີ່] 
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ບ້ານເປັນຫົວໜວ່ຍການປົກຄອງຂັ້ນຕໍ່າສຸດ, ບ້ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາ ໃຫ້¹ລຸດຜອ່ນຄວາມທຸກ¨¾¡ກອ່ນເພິ່ນ, ບໍ່ວ່າຈະ
ກໍລະນໃີດໆ ກດິຈະການ PIP ລ້ວນແຕກ່່ຽວຂ້ອງກັບບ້ານ. ການ
ປະຕບິດັ ODA ພາຍໃນ¯½ເທດຈະຕ້ອງມີລກັສະນະສະເພາະ
ຂອງແຕ່ລະເມືອງ, ຈາກນັ້ນຈຶúງດໍາເນີນກິດຈະກາໍການພັດທະນາ
ໂດຍໃຊກ້ອງທຶນຕາມຄວາມຕ້ອງ ການຂອງບ້ານ. ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍ
ດີ, ກິດຈະກໍາດັງ່ກ່າວກຍໍັງບໍ່ທັນໄດຄ້ວ®ຄຸມໄປໃນທົ່ວປະເທດໄດ້
ເທ່ືອ, ຍ້ອນວ່າ ບັນຫາການຂາດເຂີນທາງດ້ານງົບປະມານ ຫືຼທຶນ, 
ການຂຽນບົດສະເໜເີພ່ືອຂງໍົບປະມານກຍໍັງບໍທັ່ນເປັນລະບົບ. 

ສໍານກັງານນາຍກົ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະ§š−¿²ñ©ê½−¾§ö−−½®ö© 
Áì½ ìô®ìÉ¾¤£¸¾´ê÷¡¨¾¡ì½©ñ®§¾©ຂື້ນ, ທຸກຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງບ້ານຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຂື້ນຜ່ານເມືອງ ແຂວງ ແລະມາຮວມ
ທ່ີຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ, ແລ້ວກເໍປັນການສະເໜີຂງໍົບປະ 
ມານໃນການດໍາເນີນ PIP ຈາກ MPI ໂດຍກົງ. ແນ່ນອນປະເ²ດ
ຂອງການພັດທະນາບ້ານກມີໍ ທ ັງອນັ£ õແລະແຕກຕ່າງກັນໄປ 
ຕ່າງໆນາໆ ຊຶ່ງກວມເອົາທັງເລື່ອງêô−¦ñ´êö®¡ñ® ODA ນັ້ນ ກ¥ໍ½
ຖືກສັງìວມເຂົ້າກັນ, ທັງນີ້ກເໍພ່ືອດໍາເນີນການ ຊີ້ນໍາ ການການ
ບໍລິຫານແລະການສະເໜເີພ່ືອດໍາເນີນ PIP ໃນບ້ານຢ່າງມີປະສດິ
êòຜົນ.  
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ຈະວ່າໄປແລວ້ມັນກໍແມ່ນເລືອ່ງກາໍປັ້ນຕດີິນ, ການລົງທຶນຂອງລັດ
ຍ່ອມຕ້ອງການງບົປະມານ. ເຖງິຈະເປັນໂຄງການທີ່ ດີມີເຫດ°ö−
²¼ ¤ໃດກດໍ ີ ຖ້າບໍ່ມີງບົປະມານແລວ້ກ®ໍ Òມີທາງຈະລິເລີ່ມແລະ
ສໍາເລດັໄດ້. ມາເຖິງປະຈບຸັນ, PCAP1 ໄດສ້້າງກົນ ໄກໃນການປະ
ເມີນກດິຈະກໍາການລງົທຶນຂອງລດັ, ແລະໄດ້ມີການທົດສອບແລະ
ດໍາເນີນກດິຈະກາໍຊຶ່ງມີຜນົຕໍກ່ບັການ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄມົ
ຂອງລາວ. ນບັຕັ້ງແຕ່ ເດອືນ 3 ປີ 2008, ຊຶ່ງຖືວ່າໄດ້ເລີມ່
ໂຄງການເຟດຊທີສອງ  ຊຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາກົນໄກການປະເມີນຜນົ
ໂຄງການການລງົທຶນເຂົ້າມາ ໃຊ ້ໂດຍໄດ້ ມຸ້ງເປົາ້ໄປສູກ່ານສກຶສາ
ປະສດິຕິຜນົໃນຄຸ້ມ ຄອງການລງົທຶນ ແລະການຈັດສັນງບົປະມານ
ການ ລົງທຶນຂອງລັດ (ງົບປະ ມານ PIP). 
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ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການສໍາຫຼວດແລະປະເມີນເປນັຕົ້ນມາ, ພວກເຮົາມັກ
ຈະໄດຍ້ິນຄໍາວ່າ [ກິດຈະກໍາທ່ີເປົາ່ປະ ໂຫຍດມີຫຼາຍ] ຈາກ
ພະນັກງານຝ່າຍລາວ. ທໍາອດິຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ສິ່ງທ່ີຢາກ
ເວົ້າແມ່ນຫຍັງ, ເມ່ືອ ສໍາຫຼວດແລະປະເມີນໄປ, ຈຶ່ງຮູ້ວ່າ  ການ
ກວດກາແລະປະເມີນບໍ່ໄດ້ດາໍເນນີຢ່າງຈິງຈັງ  ຍ້ອນການເບີກ 
ຈ່າຍຊກັຊ້າ, ບໍ່ທັນກບັການເພີ່ມຂືນ້ ຂອງລາຄາ ໂຄງການຈຶງຖກື
ຊັກຊ້າ ຫືຼຖືກໂຈະໄປໃນທີ່ສຸດ.  
 

３．0=h7q’7hk’ 
① ບັນຫາການກວດກາແລະປະເ ó́ນບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຢ່າງຈິງ
ຈັງ 
ສອງເຫດຜົນຫຼກັທ່ີກ່ຽວຂ້ອງບັນຫາ 
ຄວາມກະຈັນ້ຈໍທ້າງດ້ານແຜນເວລາສ້າງແຜນງົບປະມານ PIP 
ເວົ້າເຖິງທາງດ້ານເວລາ ຍອມຮບັວ່າມັນສັ້ນ ໃກ້ຈະເຖິງເວລາສົ່ງຫຼື
ກາຍເວລາແລ້ວຈື່ງໄດ້ຮັບເອກະສານຕົນ້ສະບັບ. ແຕ່ແບບຂໍ
ງົບປະມານ PIP  ຄວາມຈິງໄດຮັ້ບການອອກແບບໂດຍ ຄະນະ
ກໍາມະການແຜນການແລະການລງົທຶນ (MPI). ໃນການສ້າງແຜນ
ງົບປະມານປະຈາໍປີ 2009- 2010 ໄດ້ກໍາກບັທາງດ້ານເວລາ ໄວ້
ໃຫ້ບໍ່ເກນີ ວນັທີ 10 ເດືອນ 2, ຈາກນັນ້ ແຂວງຈະຕ້ອງສົ່ງແຜນ
ແລະບນັຊຄີວາມຕ້ອງການ ງົບປະມານ PIP ໃຫ້ເຖິງ MPI ກ່ອນ
ໜ້າກ່ອນໜ້າ ວນັ ທີ 20 ເດືອນ 3. ໝາຍຄວາມວ່າແຜນຈະຂື້ນມາ
ຈາກທ້ອງຖິນ່ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 1 ເດືອນ ກບັ 10 ມ້ື. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍ
ດີ, ກວúາແຜນການຈະຖືກສ້າງ ຜ່ານການຮອງຮບັແຕ່ລະຂັນ້ມານັນ້
ເປັນເລື່ອງທ່ີບໍ່ງ່າຍ. 

ບົດສະເໜີຂງໍົບປະມານມີຈໍານວນຫຼາຍ 
ການຂືນ້ແຜນງົບປະມານ ແມ່ນດໍາເນນີມາຈາກອົງກອນຂັນ້ເມືອງ 
ຫືຼແຂວງ ໃນນາມເປນັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ (PO: Project 
Owner) ແລວ້ນໍາມາຜ່ານພະແນກແຜນການÁì½¡¾−ìö¤êô−
ຂອງແຂວງ (DPI: Department of Plan & Investment). 
ແຕ່ກໍມີຫຼາຍ PO ທ່ີໄດ້ສະເໜີຂງໍົບ ປະມານເຫັນວ່າເຮດັແບບ
ພໍແລ້ວມື ບໍ່ເຂົ້າຮູບຮ່າງ, ແຕ່ DPI ເຖິງວ່າຈະ ກວດສອບ ແດ່ແຕ່
ກໍຕອ້ງໄດ້ຮັບເອາົໄວ້. ໃນທີສດຸ, ບົດສະເໜຂີງໍບົປະ ມານຈາກ
ທ້ອງຖິນ່ ກໍໄປກອງຢູ່ທ່ີ MPI. ແຕ່ບາງສ່ວນ ກໍສ່ງົ ແລ້ວສົງ່ອກີ ກໍ
ເລີຍໄດ້ກໍມີ ກໍບໍຕ່່າງຫຍັງກບັຄໍາວ່າ [ປືນຕໍ່ຕາ້ນ, ຍິງ ບໍ່ເປັນ ຍິງ
ຕາມຍງິກໍຫາກຈະຖືກ]. ດັງ່ນັນ້ ຈຶ່ງເປນັ ວາ່ການຄດິໄລຂ່ື້ນ
ງົບປະມານ ຈາກພື້ນ ຖານຍັງບໍມີ່ມາດ ຕະຖານພື້ນຖານຄືຍປິ ຸ່ນ. 
PCAP1 ໄດ້ພັດທະນາເຄືອ່ງມກືານກວດສອບ,ຖາ້ຫາກວາ່ມີ
ບັນຫາກບັກະໂຕຂະບວນການໃນການສ້າງ ແຜນງົບປະມານ 
PIP ແຕ່ກບໍໍ່ສາມາດນາໍເຄືອ່ງມື ເຫ່ົຼານັ້ນອອກມາໃຊ້.  
②ການຈ່າຍງົບປະມານຊັກຊ້າ 
ການບລໍິຫານແຜນການ ແລະການເງນິ, ນີຂ້້າພະເຈົ້າຄດຶວາ່ ມັນ
ແມ່ນບນັຫາຂອງໂຄງການເງນິກູ.້ຕ້ອງຍອມ ຮັບວ່າການຈາ່ຍເງນິ
ເພ່ືອສະໜອງໂຄງການເງິນກູນ້ັ້ນ ມີຄວາມຫຼາ້ຊ້າໄປຫຼາຍເມືອ່
ທຽບກບັເວລາໃນແຜນ. ໂຄງການເງນິກູ້ ຖວື່າເປັນໂຄງການທີມີ່
ລັກສະນະບລູິມະສິດ ໃນການຈດັສນັງບົປະມານໃຫ້, ແຕ່ຈໍາເປນັ
ຈະ ຕ້ອງໄດ້ມີການຊີ້ແນະ ແລະລດັຖະ ບານເອງ ຈະຕອ້ງໄດ້
ພິຈາລະນາ ເອົາໃຈໃສ່ແລະລະວງັເປັນພິເສດຊຶ່ງ ເປັນສາເຫດໜຶງ່
ຂອງການຊກັຊ້າ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ນອກຈາກໂຄງການເງິນກູ້ແລ້ວ, 
ຕໍ່ກບັກດິຈະກໍາໂຄງການໃໝ່ ຫືຼກິດຈະກາໍທ່ີບໍຕ່ໍ່ເນື່ອງ ເຖິງຈະມີ
ການ ຈາ່ຍແຕ່ກຕໍ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່
ມາຈາກແຂວງເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ບັນຫາການຈ່າຍທ່ີຊັກຊ້າ ຄວາມ
ຈິງກບໍໍ່ແມ່ນແຕສ່ະເພາະໂຄງການເງິນກູ້ເທ່ົານັນ້, ມັນແມ່ນບນັຫາ
ໂດຍ ìວມ. ການຊັກຊ້າ, ຈະເປນັການເພີ່ມ ຄ່າສິ້ນເປືອງໃຫ້ແກຜູ່້
ດໍາເນນີກດິຈະກາໍກໍ່ສາ້ງ, ເຮັດໃຫ້ການກໍສ່້າງຢຸດ ສະງັກ,  ພາໃຫ້
ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງຕໍ່າ, ອັນໄດ້ສ້າງອປຸະສັກແກ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ (NSEDP). ຍ້ອນແນວ
ນັ້ນ, ບັນຫາການຈ່າຍງບົປະມານຊ້າບໍ່ແມ່ນຈະເປນັສະເພາະ
ໂຄງການ ເງິນກູ ້ເທ່ົານັ້ນ, ມັນແມ່ນບນັຫາທ່ົວໄປທ່ີທຸກພາກສ່ວນ
ຈະຕອ້ງແກ້ໄຂຢາ່ງເປນັລະບບົ. 
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ຂະບວນການ ການສ້າງແຜນງົບປະມານທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, 
ການກວດກາກິດຈະກໍາບໍ່ເໝາະສົມ ແລະກົງໄປກົງມາ.  
ເພ່ືອແກ້ໄຂບນັຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຈໍາເປນັຈະຕອ້ງໄດ້ປບັປງຸວິທີແລະ
ຂັ້ນຕອນການສາ້ງ ງົບປະມານ ແລະການກວດກາ ການປະເມີນ
ຄືນອີກ. ຖາ້ຫາກເວລາສົ່ງບດົຫາກຈະກາຍຂອບເຂດ, ກອໍາດ ໃຫ້
ຂຽນຫົວຂໍ້ແຕລ່ະກິດຈະກາໍໃຫ້ຈະແຈ້ງແລະໃຫມີ້ຄວາມເປນັໄປໄດ້
ທ່ີຈະກວດສອບພຽງແຕງ່ົບປະມານ ບອ່ນສະເໜເີທ່ົານັ້ນ. ຫາກຂັນ້
ຕອນ¦ະເໜຂີໍງບົປະມານ ຊັດເຈນ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແນະກຽ່ວກບັ
ເວລາ ຂອບເຂດສຸດທ້າຍຂອງການສົ່ງບດົໃຫ້ຄກັແນ່ກຄໍົງພຽງພໍ. 
ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບົດສະເໜີຂງໍບົປະມານຈາກເມືອງຫຼື
ແຂວງມຈີໍານວນຈໍາກດັກວúາເກົ່າ, ຈະໃຫ້ ແຂວງເລືອກ ເອົາພຽງ
ແຕ່ໂຄງການເພືອ່ສະເໜຂີໍງບົປະມານ PIP ຂອງປີຕໍ່ໄປເທ່ົານັນ້ສົງ່
ມາ, ໂຄງການທີ ່ບໍ່ທັນຜານກໍຄວນຈະສົ່ງ ໜັງສືທ່ີແຈ້ງເຖິງເຫດຜົນ
ບໍ່ຜ່ານກັບໄປ. ສໍາລບັ PO ທ່ີຍື່ນສະເໜໂີຄງການໃໝມ່ານັນ້, ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ລະບົບລະບຽບ, ແລ້ວຍື່ນຜ່ານ DPI.  
②ປ້ອງກັນການຊັກຊ້າການຈ່າຍ, ສ້າງຄວາມແນ່ນອນທາງ
ດ້ານວິທີການວິເຄາະການເງິນ.  
ເພ່ືອເປັນການປອ້ງກັນບ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈ່າຍ, 
PCAP2 ກ່ອນ             ອື່ນຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມແນ່ນອນທາງດ້ານ
ວິທີການວເິຄາະການເງິນໃຫ້ໄດ.້ ເໝືອນດັ່ງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ, 
ເຖິງຈະມກີານຄຸມ້ຄອງບລໍມິາດເງິນກູ້ ຫືຼຈໍາ ນວນໂຄງການເງິນກູກ້ໍ
ດີ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນກໍາແໜ້ນໄດສ້ະພາບຕົວຈິງຂອງບັນຫາເງິນກູໄ້ດ້ດີ
ເທ່ົາທ່ີຄວນ. ມັນຈໍາເປັນຕອ້ງມີຄ່າດັດ ສະນີການປະເມີນຄວນຈະ
ເປັນໄປຕາມ [ມູນຄ່າການຈ່າຍທ່ີຕ້ອງການ] ຫານໃຫ້ງົບປະ ມານ
ປີ, ແລະມີຄວາມສໍາພັນກບັ [ຈໍານວນປີທ່ີຈະຈ່າຍ] ຈຶ່ງຈະມີຄວາມເ
ໝາະສົມ. [ມູນຄ່າການຈ່າຍຕາມ ຕ້ອງການ] ແມ່ນເອົາ [ມູນຄ່າ
ການສິນ້ເປືອງທັງໝດົ] ລົບໃຫ້ [ມູນຄ່າທ່ີໄດ້ຈ່າ¨ໄປແລ້ວ] ກໄໍດ້. 
ອັນນີ້ ມັນສະແດງວ່າ ຈະຕອ້ງກໍານດົວ່າຈະໃຫ້ສິ້ນສຸດຈັກປີ ກວ່າ
ຈະ ຈ່າຍມູນຄາ່ìວມໂຄງການໃຫ້ໝດົ, ຊຶ່ງການຄິດໄລ່ແບບນີກ້ໍ
ງ່າຍດາຍຄກືັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າຄົງຕ້ອງໄດ້ນາໍແນວ ຄວາມຄິດ
ກ່ຽວກບັວິທີປະເມີນແບບມີຕົວເລກດັດສະນີ ຫືຼເລກຊີວ້ັດຄແືນວນີ້
ຂືນ້ມາສະເໜໃີນກອງປະຊຸມໃນຂັນ້ຕໍ່ໄປ. 
③ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຈ່າຍງົບປະມານຊັກ
ຊ້າ, ຈະຕ້ອງມີການຮ່າງແຜນງົບປະມານຄືນໃໝ່ອີກ  

ທັງນີ້ ເພ່ືອເປັນມາດຕະການອັນທີສອງໃນການປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ເກີດ
ການຊັກຊາ້ໃນການຈ່າຍງົບປະມານປີ, ຈະຕອ້ງໄດມີ້ການພິຈາ 
ລະນາວິທີສ້າງແຜນການງົບປະມານແບບໃໝຂ່ື້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ແຜນງົບປະ ມານເຮົາສາມາດຄາດກະໄດ້ຈາກ ການເຕີບໂຕຂອງ 

GDP  ອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະອື່ນໆ, ຖ້າເຮົາບໍເ່ພີມ[ມູນຄ່າການຈ່າຍ
ຕາມຕອ້ງການ] ຈໍານວນປທ່ີີຈ່າຍ ໃຫ້ກຈໍະ¹ລຸດລງົໄປເລື້ອຍໆ. 
ຄວື່າ, ຖ້າມູນຄ່າການຈ່າຍຕາມການສະເໜີຫາກບໍເ່ພ່ີມຂື້ນ, ແລະ
ຫາກພຽງກໍານດົເພດານ ຂອງຄວາມສິ້ນເປອືງຕໍ່ ກິດຈະກາໍໃໝທ່ີ່
ອາດຈະຕາມມາຈະໄວ, ເຮົາກໍຈະສາມາດຈ່າຍໄດທັ້ນກັບແຜນ. 
ແຜນງບົປະ ມານຂອງແຂວງ, ຖາ້ຫາກກໍານດົຕາມເພດານທີກໍາ 
ນົດໄວ້ ກຈໍະບໍມີ່ບັນຫາ, ດັງ່ນັ້ນ MPI ໄດຊ້ີ້ນໍາແລະຈໍາເປນັຕ້ອງ
ມີ ການກວດກາໄປພ້ອມ. ໃນນາມ PCAP2 ກຈໍະເປັນຝ່າຍສ້າງ
ເຄື່ອງມື ເພ່ືອກໍານົດຄ່າເພດານໃນການສະໜອງງບົປະມານຂື້ນ
ມາ. 
 

５．[qf,h;omhkp 
ສິ່ງໄດ້ສະເໜມີາຂ້າງເທິງ, ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູກ້່ຽວຂອ້ງ
ຝ່າຍລາວ,  ຢ່າງ¹ນ້ອຍກໍຕອ້ງສະທ້ອນຄືນບັນດາຄູມື່ ການ
ບໍລິຫານງົບປະມານທີ່ PCAP2 ສ້າງຂືນ້. ການປັບປງຸຂະບວນ
ການຮາ່ງຫຼືສ້າງແຜນງົບປະມານ ລ້ວນແຕ່ມີບກຸ ຄົນກ່ຽວຂ້ອງ
ຫຼາຍຝ່າຍປະກອບນໍາ, ດັ່ງນັນ້ ມັນຈຶ່ງບໍງ່່າຍກັບການປ່ຽນມາສູ່
ການເຮັດວຽກທ່ີມີຫຼາຍຝ່າຍຮ່ວມກັນຄແືນວນີ້. ການສະເໜີຂອງ  
PCAP2 ຄືແນວນີ້, PCAP2 ບໍໄ່ດ້ຄຶດຂືນ້ມາແບບບໍມີ່ເຫດຜນົ, 
ແຕ່ໄດຖ້ອດຖອນມາຈາກ ບດົຮຽນຈາກການເຮັດວຽກຕົວຈິງຢູ່
ບັນດາແຂວງຕ່າງໆທ່ົວປະເທດລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ຫາກນໍາ
ຄວາມຮູ້ທ່ີຄົນລາວບໍມັ່ກສະແດງອອກນັນ້ມາສ້າງເປັນຄວາມຮູ້ທ່ີ
ເປັນຮູບເປັນຮ່າງໄດ້, ແນ່ນອນວຽກງານການປັບປງຸກຄໍົງມປີະສດິ

.og;]krafmtok76j,ndko75h,7v’dko]q’mbo ruc7a[ @ g7qk]q
[7e7yfgsao[+rP’c8j0ahol6odk’gmqjkoahoF c8j7;k,7yf gsao 
0v’mhv’4yjod=,u7;k,le7ao1jk’pyj’g-ajodaoDI6[0hk’gmy’ouh 
c,jo0t[;odkorafmtok76j,ndko75h,7v’’q[xt,kodko]q’ 
mbo]afIj;,da[mhv’4yjo. 



r;dgIqkpyofuIa[gvqk7e7yfgsao0v’r;dmjko! 
dt]5ok8yf8+r;dgIqkwfh8k,mju16j email: jicapcap@laopdr.com  n̂  PCAP2@icnet.co.jp 

9afry,3fp： 
37’dko ruc7a[ @  
mju16jmk’wxltou： 
c/o JICA Laos Office,  
P.O.BOX 3933 Vientiane, LAOS 
電話/FAX：＋856—21-243-687 

8k8t]k’dkog7njvows; 0v’ ruc7a[ @ X d=]tdqf{ly’sk @WW_? 

 4        July  2009                                                                    PCAP2 Newsletter of 

● ¡ðì½¡ö© 
・¡º¤¯½§÷´¡¾−¯½À´ó−°ö−¢º¤¡¾−¯½À´ó−(Á¢¸¤ 
£¿ È́¸− Áì½ ®ñ−©¾¡½§¸¤ ) 

dkocotoedkocotoe88qq;;00v’muv’mu,,’ko ruc’ko ruc77a[ @a[ @

 −¾¤ ®÷−²¾Ã¦ ºò−
¦ó§¼¤ÃÏÈ, ²½− ñ¡¤¾−

®ðìò¹¾−Â£¤¡¾− 
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Îñ¤¦õ¦½®ñ®ouh, ¢É¾²½À¥íû¾ 
Àº¤ ó́-nj̧ È¾ ®÷−²¾Ã¦ ºò−
¦ó§¼¤ÃÏú À ñ̄−²½−ñ¡¤¾− 

®ðìò¹¾−¢º¤Â£¤¡¾− Ä¥¡¾ ²óÁ£ñ®. ¢Éº¨¢ð¢º®Ã¥
−¿¦½´¾§ò¡¢º¤ ²óÁ£ñ® ê†Ä©ÉÃ¹É¢Éº¨À¢í¾´¾μøÈÃ−
êò´¤¾− Áì½ Â©¨¦½À²¾½¡ÒÁ´È− ¹ö¸Îû¾¢º¤¢Éº¨ 
Àº¤ À§†¤À²†−À¯ñ−£ö−ê†Ã¥©ó Áì½ ¡Ò´óº¾ìö´©ó 
À¡õº®ª½¹ìº©À¸ì¾. ¢Éº¨Àº¤ Á È́−Ä©É»ñ®¯½¦ö® 
¡¾−ÃÏúÅ Áì½ £¸¾´»øûê†©ó¥¾¡¡¾−À»ñ©¸¼¡−¿ 
Â£¤¡¾−−uhÃ−®¾¤¦…¤ê†¢Éº¨®ÒÄ©É»øû´¾¡Èº−. 

ສະບາຍດ,ີ ຂາ້ພະເຈົາ້ຊື່ ສນັຕ ິ ດວງຕາວນັ ເຊິ່ ງໄດເ້ລີ່ ມເຂ້ົາແກງ້ພີແຄັບສອງ ແຕຕ່ ົນ້ເດອືນພະຈກິ ໒໐໐໘ ແລະເຮັດ
ຮວ່ມກບັໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງງບົປະມານໂຄງການລງົທຶນລດັ. ຫາ້ເດອືນທ່ີເຮັດວຽກກບັແກງ້ດ ັງ່ກາ່ວ, ຂາ້ພະເຈົາ້ ໄດ້
ຮຽນຮູ້ສ້ີ່ ງໃໝ່ໆ ຈາກແກງ້ນີຫຼ້າຍຢາ່ງ. ດໃີຈທ່ີໄດມ້າເປັນສວ່ນໜ່ຶງ, ສວ່ນນອ້ຍ, ຂອງແກງ້ພີແຄñບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມກຂໍໍ
ຝາກເນີືອ້ຝາກຕວົແດເ່ດ.ີ 
``ອນັອື່ ນຂາດໄດ ້ແຕຂ່າດເຕະບານແມນ່ຂາດຍາກ`` 
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