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lk]t[ko G 
● 7esao0v’veo;pdko37’dko X sohk !? 
● dko75h,7v’czo’ko}ODA Xsohk @{#? 
● dkoIPoI6hs,kddtfv’.9 0v’ ODA      

X sohk $ ? 
 

 
− ñ®ÁªÈÂ£¤¡¾− ²óÁ£ñ® 1 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງໂຄງການພິແຄບ 2, ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບຊ່ວຍ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມຮູບແບບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ບໍ່ແມ່ນການນໍາເອົາຮູບແບບສໍາເລັດຮູບຈາກບ່ອນອື່ນມາຍັດໃຫ້
ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມ. ການປະຕິບັດໃນລັກສະນະນີ້ ແມ່ນຈຸດພິເສດອັນໂດນເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງໂຄງການນີ້ ຊ່ຶງຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນ
ໃຫ້ໝາກຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຢັ້ງຢຶນ ແລະບໍເ່ສັຍຖີ້ມໄປຊ່ືໆ ພາຍຫຼັງທ່ີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. 
 ໃນໄລຍະທີ່ໜຶ່ງຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການອອກແບບການປະເມີນຜົນແບບວິທະຍາສາດ ສ່ວນໃນ
ໄລຍະທີ່ສອງແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານພະແນກແຜນການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຕາມປື້ມຄູ່ມືທ່ີໄດ້ອອກແບບມາໃນ
ໄລຍະທີ່ 1. ການຝຶກອົບຮົມນີ້ ມີທັງການຝຶກ ແລະປັບປຸງປື້ມຕໍາລາໄປພ້ອມໆກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ຂ້າພະ
ເຈ້ົາຄິດວ່າ ພາຍຫຼັງໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ ປື້ມຄູ່ມືດ່ັງກ່າວກໍ່ຈະສົມບູນໃນທີ່ສຸດ. ປະຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຫັນວ່າ ພະນັກງານ
ແຜນການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ເລີ່ມມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບຂະບວນການ ແລະຂັນ້ຕອນໃນການປະເມີນ ແລະຄ້ ຸມຄອງໂຄງການການ
ລົງທຶນຂອງລັດ ຊ່ຶງໃນແຕ່ລະປີ ລັດຖະບານໄດ້ທຸບງົບປະມານການລົງທຶນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃສ່ການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງປະເທດ.  
 ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາວ່າ ¡¾−¯½¡º®¦È¸−¢º¤ ²óÁ£ñ® À¢í¾Ã−¸¼¡¤¾−©„¤¡È¾¸ ແມ່ນສຸດທ່ີຈໍາເປັນ ແລະມີປະສິດທິຜົນສູງ. 
 
 ທ້າຍສຸດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສ ີດມາຍັງໂຄງການດ່ັງກ່າວ ຈ່ົງປະສົບແຕ່ຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນ   ຍຸ້ງຍາກລໍາບາກຂອງຕົນ ແຕ່ມີກຽດສະຫງ່າງາມ. 
ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງແຜນ ການ ແລະໃນນາມສ່ວນຕົວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຍັງໂຄງການ ແລະພະນັກງານພາຍໃນໂຄງການ ແລະຜ່ານໂຄງການໄປຍັງ
ລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນຍີ່ປ່ ຸນທ່ີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍຄຸ່ນຄ່າຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນລາວມາເປັນເວລາອັນຍາວນານ. 
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lt[a[ # 

¢É¾²½À¥í¾ ò̧Ä§ §¾ ņ̃−−¾ °øÉ®ðìò¹¾−Â£¤¡¾− ( PCAP2 ) 
¢É¾²½À¥í¾ ó́£¸¾´²¾¡²ø´Ã¥Í¾¨ê†¦÷©ê†Ä©É¦õ®ªÒ»ñ®ÎÉ¾ 
ê†À¡‰¾Ã−Â£¤¡¾−ouh (- PCAP1 ) Áì½ êñ¤À ñ̄−¡¼©ºñ−¦ø¤    
¦‰¤ê†Ä©É»ñ®¡¾−Ä Ȩ́¸¾¤Ã¥¥¾¡ºö¤¡¾−¥ñ©8ah’0ahoÀêò¤.  
¢É¾²½À¥í¾¥½À»ñ©ê÷¡ ò̧êóê¾¤ À²‡ºÀ»ñ©Ã¹ÉÂ£¤¡¾−ouhÃ¹É ó́  
°ö−¦¿Àìñ©ª¾´¥÷©¯½¦ö¤ Áì½ À í̄¾Ï¾¨ê†Ä©É¸¾¤Ä Ȩ́£õ   
¡¾− ¦É¾¤£¸¾´À¢ñû´Á¢¤ Ã−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô−ìñ©.  
 
¢É¾²½À¥í¾»¼¡»Éº¤´¾¨ñ¤grnjvo»È¸´¤¾−¥¾¡ê÷¡²¾¡¦È¸− 
¥‰¤¯½¡º®¦È¸−μÈ¾¤¦÷©£¸¾´¦¾´¾©À¢í¾Ã−¸¼¡¤¾−©„¤ 
¡È¾¸ Â©¨¯½¦¾−¦ö´êö®μÈ¾¤Á¹−É−Á³É− Á®®À²‡º−»ú¸´ 
¤¾−ê†ÁêÉ¥ò¤º†Íó . ¢ð»ñ®Àºö¾¡¾−ªò§ö´¥¾¡ê÷¡Å£ö−

©É¸¨£¸¾´¥ò¤ Ã¥. m5dM²¾¡   
¦È¸−Á È́−ºö¤¯½¡º®ºñ−¦¿£ñ−
¹ …̈¤Ã−¸¼¡¤¾−¡¾−ìö¤êô−ìñ© 
À²‡º²ñ©ê½−¾¯½Àê©§¾©. 
º¸¨²º−Ã¹ÉÂ£¤¡¾− ²óÁ£ñ® 2 
¥‰¤¯½¦ö®°ö−¦¿Àìñ©. 

g;]ks;jk’ ,adgdnvxkF vjkoxnh,}soa’lnry, Fg[yj’]kp 
dko fyl37g;iu .o3m]trk[ c]t wxg]ktg[yj’g7bjv’ 
0v’.o8ts^kfD  

37’dko ruc7a[ @ wfhrafmtokg7njv’,n c]t ;ymudko 
dko75h,7v’dko]q’mbo]afD g7bjv’,n c]t ;ymudkofaj’ 
djk;gs^qjkoaho lk,kfoe.-hg0qhk.odkoxtg,uo c]tdko 
9af]P’[6]y,tlyf37’dko djvo[ao95g0qhkczoD  

ltoahoF0hkrtg9qhk0=ltgsou,kpa’m5drkdlj;omjudjP; 
0hv’.sh,u7;k,g0qhk.91jk’4nd8hv’ c]t le7aomjul5f 
c,jodkooe.-hg0qhk.o;Pd’ko8q;9y’ grbjvIa[xtdao.sh 
37’dko]q’mbo]afwfhIa[dko75h,7v’1jk’s,ktlq,D 

g;]ks;jk’ ,ad8afsphkgfujo[hkoF vtokw,gInvo c]t 
vjkoxnh,D 

37’dko ruc7a[ @ c,jo,u7;k,le7aos^kpD 0kfco; 
mk’mju4nd8hv’ c]t ;ymudkomjugs,ktlq, c,jo[+ 
lk,kfleg]af;Pd’kowfh1jk’,uxtlyfmyrk[ c]t xt 
lyfmyzqoD 
dt-;’czodko c]t dko]q’mbo c,jo,u[qf[kfle 
7ao.odko75h,7v’dko]q’mbo oa[c8j0aho8vodko;k’ 
czo 9qoIvfdkoxtg,uozqoleg]af37’dkoD 
37’dko ODA d=,u7;k,le7ao.odkoxtdv[lj;o 
lhk’lkrafmtokxtgmf-kf c]t c,jo37’dko mju 
IPdIhv’ .sh,umbolq,mq[9kd]af4t[koD  

 

 ¹ö¸ÎÉ¾¡ö´¯½À ó́−°ö−, °ê 

]]afaf44tt,,qoqo88uu-- jj;;pp;;jkdko dtjkdko dt--;;’czodko c’czodko c]]t dkot dko]]q’mboF veoq’mboF veo;;pdkopdko3737’dko ruc’dko ruc77 a[ @a[ @    

  Iv’sq;sohkdq,Ij;,,nlkdqoF zm  
  Iv’z6h[=]ysko37’dko ruc7a[ @ 

 Iv’sq;sohkdq,czodkoF zm 
 Iv’z6h[=]ysko37’dko ruc7a[ @ 

fiD fiD [[ 55omtomt;;u lulu lul 55raomv’raomv’  

 °øÉ®ðìò¹¾−Â£¤¡¾− ²óÁ£ñ® 2 

faj’oahoF m5d37’dko 
ODA 9bj’,u7;k,9e 
gxao75h,7v’gxao1jk’fu 

rP’c8jg0qhk.91jk’fP; 
oaho c,jopa’[+rP’r=F c8j 
dkooewx.-hc,jo,u 
7;k,le7aos^kp 
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ແຜນ ໕ ປກີານພັດທະນາແຫ່ງຊາດແບບປະຊາທິປະໄຕ
ຂອງປະເທດລາວເອີ້ນວ່າ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ(N S E D P )  ໃນທຸກໆ ໕ປີສ້າງດ້ວຍການ
ສົມທົບເອົາແຜນພັດທະນາທ່ີເລ່ີມຈາກຂັ້ນປົກຄອງບ້ານ, 
ເມືອງ ແລະ ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ. ແລະ ວຽກງານລງົທຶນ
ລັດ P I P  ກໍຖືເປັນເຄ່ືອງມືໃນການບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງ

ແຜນພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຂັ້ນການປົກຄອງ. ໃນP C A P 

ໄລຍະທີ I  ໄດ້ນໍາສະເໜີເຄ່ືອງມືບໍລິຫານນະໂຍບາຍເຊັ່ນ   
�ເຄືອຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ, �ຕາຕະລາງກໍານົດເວລາ
ປະຕບິັດງານ, �ການເອົາP I Pໃສ່ແຜນທ່ີ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງ
ເຫ່ົຼານ້ີເປັນວິທີການຈັດແຈງແຜນນະໂຍບາຍແບບຕາມ
ຈຸດປະສົງໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງາ່ຍ ແລະ ຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍ. ນ້ີໝາຍ
ຄວາມວ່າ ເງືອ່ນໄຂດ້ານໂຄງສ້າງທ່ີຈໍາເປນັຂອງເອກະສານ
ຂອງນະໂຍບາຍແບບຕາມຈຸດປະສົງຈະມີ a) ຜູ້ໃດກໍເຂົ້າໃຈ
ເນ້ືອໃນເລ່ືອງລາວຂອງການບັນລຸຄາດໝາຍແບບຕັກກະ 
ສາດໄດ້ງ່າຍ, b) ລະບຸແຈ້ງດັດສະນີຄາດ ໝາຍທ່ີວັດແທກ
ໄດ້ເຊັ່ນ ຈະປບັປງຸແກໄ້ຂຮອດວັນເດືອນປີໃດໃຫ້ສໍາເລັດ? 
ຈະເຮັດຫຍັງ? ເຮັດແນວໃດ?ແລະເຮດັໃຫ້ຕິດຕາມການ
ບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້ງ່າຍ, c )  ລະບຸແຈ້ງລໍາດັບການຈດັຕັ້ງ
ປະຕບິັດກິດຈະກໍາຕາມລາໍດັບ(ແກນ)ເວລາຈະເຮັດໃຫ້ການ
ບັນລຸຄາດໝາຍເປັນເລ່ືອງລາວ, d )  ດັດປັບການແບງ່ປັນ
ຊັບພະຍາກອນໃນແຕ່ລະຂງົເຂດ ຫືຼ ຂະແໜງການຕາມ
ສະພາບການພັດທະນາຂອງຂົງເຂດ ແລະອ່ືນໆ ເຊິ່ງເປັນ

ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ. 
ໃນPCAP2ແມ່ນໄດ້ກະກຽມການຝຶກອົບຮມົ ເພື່ອແນະນໍາ
ການສ້າງເຄ່ືອງມືເຫ່ົຼານ້ີໃນຕວົຈິງ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນໃນ
ທ່ົວປະເທດ, ແຕ່ຜ່ານກໍລະນີສຶກສາຂອງແຜນພັດທະນາໃນ
ປະຈຸບັນຢູ່ ໓ ແຂວງເປົ້າໝາຍຕິດຕາມແລະຂະແໜງຕົວ
ແບບ  ຈ່ຶງໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າ ການຮ່າງແຜນນະໂຍບາຍສາມາດ
ຝຶກອົບຮົມໄດທັ້ນທີແລະມີປະສິດທິຜົນ ດ້ວຍການປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ. ໝາຍຄວາມວ່າ ເອກະສານນະໂຍບາຍໃນປະຈຸບັນ
ຈະມີເງື່ອນໄຂດ້ານໂຄງສ້າງທ່ີຈໍາເປັນທ່ີກ່າວຂ້າງເທິງທັງ
ໝົດນ້ັນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີເທ່ືອ, ແລະຍັງມີຊ່ອງ      ¹ວ່າງ
ໃນການປບັປງຸແກ້ໄຂທາງດ້ານທິດສະດີອີກຫຼາຍອັນ. ຍົກ
ຕົວຢ່າງ: 
໑. ແຜນພັດທະນາແມ່ນການສົມທົບຕາມແຕ່ລະຂະແໜງ 
ການຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວິທີການບັນລຸຜົນຂອງບັນຫາຮັກສາ 
ສະພາບແວດລ້ອມ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕ່າງໆທ່ີ 
ເປັນຫົວຂໍ້ແບບກວມທາງນອນບໍ່ໄດ້ລະບຈຸະແຈ້ງຢ່າງ 
ພຽງພໍ. 
 
໒. ໃນຂົງເຂດເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການ, ຍັງມີກໍລະນີ 
ທ່ີບໍ່ໄດ້ເນ້ັນໜກັຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງຄາດໝາຍຈະ 
ບັນລຸ ແລະ ສະພາບຕວົຈິງຂອງຂົງເຂດ ແລ້ວບໍ່ມີການ 
ວັດແທກນໍ້າໜັກຂີດໝາຍປັດໄຈນໍາເຂົາ້ຕາມແຕ່ລະ 
ຂົງເຂດ.  
 
໓.ໃນເອກະສານແຜນການພັດທະນາ, ຄວາມໝາຍ 

dkodko7575 hh,,77v’czo’ko} v’czo’ko} ODAODA  
                               

  ເຄອືຈດຸປະສງົຂອງແຜນງານ(ແຂວງອດຸມົໄຊ) 
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ຂອງສັບຄໍາເວ້ົາເຊັ່ນ: ໂຄງການ, ກິດຈະກໍາ, ຄາດໝາຍ,  
ຈຸດປະສົງ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ ເຮັດໃຫ້ຕັກກະສາດ 
(ຫັຼກເກນທິດສະດີ)ນ້ັນເກີດຄວາມສັບສົນໄດ້ງ່າຍ. 
 
໔. ດັດສະນີຂອງຄາດໝາຍບັນບຸຜົນໃນແຜນການສ່ວນຫຼາຈະ 
ລະບຸແບບຄຸນລັກສະນະ ເຮັດໃຫ້-ຍາກ-Ã−ການຕິດຕາມແບບ 
ປະລິມານ. 
 
໕. ໃນແຜນການຂອງແຂວງດຽວກັນ ແລະ ໃນແຜນການຂອງ 
ຂະແໜງດຽວກັນ ກໍມີການລະບຸຄາດໝາຍການພັດທະນາທ່ີ 
ແຕກຕາ່ງກັນ ເຮັດໃຫ້ມີບາງສ່ວນທ່ີບໍ່ກົງກັບທິດສະດີ. 
ຕາມປົກະຕແິລ້ວ, ຄວນຈະວາງPIP ແລະ ແຜນງານທີ່ລວບ  
ລວມມາຈາກແຕ່ລະອັນໃນຂະແໜງການ ມາເປັນຂະບວນ 
ການເພື່ອບັນລຸແຕ່ລະຄາດໝາຍພັດທະນາ, ແຕ່ໃນຕວົຈິງຢູ່ 
ລຸ່ມຄາດໝາຍພັດທະນາບາງອັນບໍ່ມີການລະບຸ PIP ຢູ່ນໍາ. 
 
 ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ອັນໃດກໍແມ່ນບນັຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຕັກກະສາດໃນ
ເອກະສານຂອງນະໂຍບາຍ, ເຊິ່ງນ້ີບໍ່ແມ່ນຂອດບັນຫາດ້ານ
ເນ້ືອໃນຂອງຕວົນະໂຍບາຍ. ສະແດງວ່າ ເຖິງວ່ານະໂຍບາບທີ່
ມີເນ້ືອໃນດຽວກັນກໍຕາມ ຖ້າປບັປຸງແກໄ້ຂໂຄງສ້າງຂອງ
ເອກະສານ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກ່ົາ ແລະເປັນ
ເອກະສານນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດປະຕບິດັ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄດ້
ງ່າຍ. 
 
ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຄາດວ່າ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 
ໄລຍະ໕ ປີຄ້ັງໜ້າ (໒໐໑໑-໑໐໑໕) ຈະເລ່ີມຮ່າງນະໂຍບາຍໃນ
ເຄ່ິງຫັຼງຂອງສກົປີນ້ີ (ປ໒ີ໐໐໙). ບົດຮຽນທີກ່່າວມາຂ້າງເທິງນ້ີ 
ຈະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງກັບແຜນການພັດທະນາໄລຍະຕໍ່
ໄປນ້ີບໍ? ດ້ວຍສະຕຕິໍບ່ັນຫາຄືແນວນີ້ ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມ
ຄອງແຜນງານຂອງPCAP2 ທ່ີຈະເລ່ີມໃນເດືອນ໑໑ນ້ີ ຈະຈັດ

ໃນຮູບແບບການສໍາມະນາເຊີງປະຕບິັດການ (Workshop) 
ແລະກໍາລັງວາງແຜນວ່າ ຈະໃຫ້ມີເນ້ືອໃນເລິກເຊິ່ງກວ່າທ່ີ
ວາງໄວ້ໃນຕອນ ທໍາອິດ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້ ຈະໃຫ້
ລັດຖະກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງເຄ່ືອງມືຂອງແຜນງານຕົວຈິງ 
ໂດຍອີງຕາມແຜນພັດທະນາປະຈຸບັນ (໒໐໐໖-໒໐໑໐), ໄຈ້
ແຍກເອົາບັນຫາໃນເອກະສານຂອງແຜນ ການໃນປະຈຸບັນ
ອອກມາ ແລ້ວໃຫ້ເລືອກເອົາບັນຫາດ່ັງກ່າວມາເປັນບົດຮຽນ
ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໄລຍະຕໍໄ່ປ. ເຊິ່ງນ້ີເປນັຍຸດທະ
ຍາດເພື່ອໃຫ້ການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນນໍາເອົາບົດຮຽນເຫຼົາ່ ນ້ັນ
ໄປນໍາໃຊ້ໂດຍກົງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໄລຍະຕໍໄ່ປ. 

 
ຄາດວ່າ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມນີ້ ຈະເປັນການເພີ່ມ
ທະວີຄວາມອາດສາມາດໃນການວິເຄາະນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະ ກອນ . ນອກນີ້ ໃນອົງປະກອບອື່ນຂອງ PCAP໒ 

ຈະມີການດໍາເນີນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສ¾ມາດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການ P I P .  ຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການປະກອບສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະ
ທ່ີຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງ ການຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ ໃຫ້
ເປັນຮບູປະທໍາເຊັ່ນໂຄງການ ຫືຼ ຮ່າງນະໂຍບາຍ. ຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ເປັນຮບູປະທໍາ
ແລ້ວໃຫ້ສາມາດແບງ່ປັນຊບັພະຍາກອນແລະຄຸ້ມຄອງ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາກໍາ
ລັງດໍາເນີນງານ ໂດຍໃຊ້PCAP2,  ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ການ
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດສອງດ້ານ.  ດ້ວຍ
ລັດຖະກອນມືອາຊີບແລະການຈັດຕັ້ງທ່ີປະກອບມີຄວາມ
ອາດສາມາດຄືແນວນີ້ ຈະສາມາດມີກົງລ້ໍຮອບວຽນຂອງ
ແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ມີການສ້າງຮບູຮາ່ງ�ປະຕບິັດ�
ຕດິຕາມ�ສະທ້ອນຜົນ -Ä©Éຮັບ ຫືຼ ຟີດເບກັ ທ່ີແທດເໝາະ 
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕບິັດຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ. ແລະນີ້ແມ່ນໝາກຜົນ
ສຸດທ້າຍຂອງການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງPCAP2. 
 

 ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານÂ©¨ PCAP2 Á È́−´ó¥÷©¯½¦ö¤ :  
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງແນວທາງນະໂຍບາຍ   

PIP ໃນແຜນທີ ່(ແຂວງສາລະວນັ)  
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7egsao0v’z6hIP[IP’ 

ປະຖົມມະບົດ “ຮຽນຮູ້ຫົວກະດອງໃຈຂອງໂຄງການODA” 
ຫົວໜ້າທ່ີປຶກສາໂຄງການ ອິຈິໂຣະ ໂອະກຸມຸຣະ 

 
   ມາຮອດປະຈຸບັນນີ ້PCAP ພ້ອມກັນກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນໄດ²້É º´ -¡ ñ−ປັບປຸງແກ້ໄຂວິທກີານຕດິຕາ´ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂະບວນການປະຕິບັດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່

ໂຄງການPIP  ທີ່ລງົທນຶໂດຍງົບປະມານພາຍໃນປະເທດ ທີ່ ñ̈ ¤ມີຂໍຄ້ົງຄ້າງຫຼາຍອັນ. ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຂອງກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ, ພະແນກ

ແຜນການ-Áì½ ¡¾−-ìö¤êô−ແຂວງ ແລະ £¸¾´ຕັ້ງໃຈພະຍາຍາມຂອງຜູຮ້ັບຜດິຊອບແຕ່ລະຂະແໜງໂຄງການ ຈຶ່ງສົ່ງຜນົໃຫ້ມີໂຄງການPIP ທີ່ມີປະສທິິພາບ, ປະສິດທຜິົນຄ່ອຍເກດີ
ຂຶ້ນມາ. 
 
   ຫຼັງຈາກນີ້ PCAP2 ກໍຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໂຄງການ PIP ຂອງພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການ ODA  ອັນທີ່ເປັນງົບປະມານຂອງ PIP ກໍຈະເຂົ້າໄປປັບປຸງແກໄ້ຂວທິກີານຕດິຕາມຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະຂະບວນການປະຕິບັດຂອງຝ່າຍລດັຖະບານລາວ, ໃນລະຫວ່າງການຮ່ວມມືເຮດັວຽກກັບຜູ້ໃຫທ້ຶນ ກພ້ໍໍລ້ຽງຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຮາ່ງແຜນການທີ່ມີປະສິດຜົນ, 
ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນໃຫ້ແກລ່ັດຖະກອນຜູ້ຮັບຜດິຊອບໂຄງການ ODA ຂອງຝາ່ຍລາວ. 
 
   ໂຄງການODA ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ການຊີນ້ໍາຂອງຜູ້ໃຫທ້ຶນ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ແມນ່ໄດ້ຮັບການຕດິຕາມຄຸ້ມຄອງຢາ່ງເໝາະສົມເທົາ່ທີຄ່ວນ ເມື່ອເບ່ິງແຕ່ລະຫົວໝ່ວຍໂຄງການກໍ
ມີປະສດິທິຜນົສງູ ແລະ ມັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພັດທະນາປະເທດລາວບໍ່ໜອ້ຍ. ແນ່ນອນ ເມື່ອປະເທດເຕີບໃຫຍ່ແລະພັດທະນາຂຶ້ນ ງບົປະມານຂອງປະເທດຕົນເອງກຈໍະເພ່ີມ
ຂຶ້ນເທື່ອລະນ້ອຍ ແລະ ການເດນີໜາ້ພັດທະນາກໍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນໄລຍະນີ້ປະເທດລາວຍງັຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຮວ່ມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຢູ.່ ຈາກນີ້ຕໍ່ໄປ
ກໍຍັງຄົງເວ້ົາໄດ້ວ່າ ໂຄງການODA ຍັງຈະເປັນເຄື່ອງມຂືະໜາດໃຫຍ່ທີປ່ະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາປະເທດລາວ. 
 
   ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພ່ືອບັນລຸການພັດທະນາສະເພາະຂອງລາວເອງນັ້ນ ຝາ່ຍລດັຖະບານລາວຈາໍເປັນຕ້ອງບັນລຸໝາກຜນົຂອງໂຄງການ PIP  ທັງໝດົ ທີກ່ວມເອົາໂຄງການ ODA 

ໂດຍອີງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິສງັຄົມທີ່ມີປະສດິທຜິົນແລະຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈງິແລະໂຄງການP I Pເປັນພ້ືນຖານ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນອະນາຄົດ ເຖິງວ່າເປັນໂຄງການ

O D A  ຄືກັນ ຫ້ອງການຂະແໜງການທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ແຂວງກໍຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມແຕຂ່ັ້ນສ້າງຮ່າງແຜນການຢາ່ງຈງິຈງັ, ເຊິງ່ເປັນສິງ່ທີ່ເຂົ້າກັບສະພາບແທຈ້ງິຂອງລາວ, ຮາ່ງ

ໂຄງການຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ©−˜−-Ã¦È-¡¾−ດໍາເນີນການຕິດຕາມປະເມີນຜນົ ແລະວດັແທກປະສດິທິຜນົຂອງໂຄງການທີ່ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ. 
ສໍາລັບຂັ້ນຕອນທາໍອິດນີ ້ໃນໂຄງການ PCAP2 ສະເໜີຢາ່ງເໝາະສົມກ່ຽວກັບອັດຕາແບກຫາບໂຄງການຂອງຝ່າຍລາວ ຕໍ່ກັບໂຄງການ ODA ທີ່ໄດ້ສັນຍາກບັຝາ່ຍຜູ້ໃຫທ້ຶນ, ສ້າງຕັ້ງ

ວິທີການຈາກງົບປະມານPIP ແລະຂະບວນຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມດຽວກັນກັບ ການຍກົສງູຈດິໃຈມຸງໝັ້ນຮັກສາສນັຍາຂອງຜູຮ້ັບຜດິຊອບໂຄງການ ODA ຝ່າຍລາວ, ດາໍເນີນການ
ເກັບກໍາສະພາບຄວາມຄືບໜາ້ຂອງໂຄງການຢາ່ງຈິງຈັງເຖິງຖອງ. 
 
   ດ້ວຍການເຂົາ້ຮວ່ມຕດິຕາມຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ODA ຂອງຜູຮ້ັບຜິດຊອບໂຄງການຝາ່ຍລາວຈະເຮັດໃຫຮ້ຽນຮູຫ້າຼຍສິ່ງຫາຼຍຢ່າງ. ເຊິງ່ບ່ໍພຽງແຕສ່ິ່ງພົວພັນໂດຍກົງກັບເນື້ອໃນ ຫຼ ື  

ໝາກຜົນໂຄງການ, ແຕ່ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ກົນໄກຕິກຕັກ ຫຼ ືຫົວຄິດປະດິດສ້າງປະກົດອອກມາທາງນອກ ເຊິ່ງ-À¯ñ− -¦…¤ຈໍາເປັນໃນ¡¾−ເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີສະຖຽນລະພາບ. ເຊິ່ງຫົວຄດິ

ປະດິດສ້າງເຫຼົາ່ນີ ້ຢູຍ່ີ່ປຸ່ນເອີ້ນວ່າ “ໝາກກະດອງໃຈ(ຕັບໄຕໄສ້ພຸງ)”, ດັ່ງຄໍາປຽບທຽບມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ສາໍຄັນໃນການດໍາເນນີໂຄງການຢ່າງໝັ້ນທຽ່ງ. ຢູ່ໃນ PCAP2 ແມ່ນການ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ ຜູຮ້ັບຜດິຊອບໂຄງການຂອງປະເທດລາວສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະດູດຊມຶເອົາ “ໝາກກະດອງໃຈ”ຂອງໂຄງການ ODA ນີ້, ແລະຫວງັວ່າ ໃນອະນາຄົດຈະ
ສາມາດສ້າງແຜນໂຄງການຂອງພາຍໃນປະເທດທີ່ມ ີ“ໝາກກະດອງໃຈ” ຢູ່ນາໍຢາ່ງແນນ່ອນ. 

  ― ― 7=]eohvpMdjP;da[37’dko� ――  

  
ເພື່ອເຮັດວຽກງານປະສານງານຂອງPCAP ຈຶ່ງໄປມາເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ເດືອນ໔ ປີ໒໐໐໘ ເປັນຕ້ົນມາ. ໃນການມາເຮັດວຽກແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນສ້ັນໆພຽງແຕ່ ໒ 
ອາທິດ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີໂອກາດໂອ້ລົມກບັທຸກຄົນຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ, ແລະເມື່ອມາລາວແລ້ວ, ມີບາງຄົນກໍຄິດວ່າມີແຕ່ມາຖາມຊັກໃຊ້ເອົາໃບຮັບເງິນ 
ແລະບັດຂ້ຶນເຮືອບິນອີກແລ້ວ. PCAPແມ່ນຮັບເງິນທນຶຂອງການເຄື່ອນໄຫວມາຈາກອົງການໄຈກ້າ ທີ່ໄດ້ມາຈາກພາສີອາກອນຂອງປະຊາຊົນຍ່ີປຸ່ນ. ກິດ

ຈະກໍາແນວໃດ, PCAPຈະເຮັດເມື່ອໃດ? ຢູ່ໃສ? ເຮັດຫຍັງ? ເປັນລາຍຈ່າຍເທ່ົາໃດ? ສຸດທ້າຍແລ້ວມີໝາກຜົນແນວໃດອອກມາ ເຊ່ິງໄດ້ບອກສະເໝີວ່າ
ໃຫ້ມອບຫຼັກຖານ(ໃບຮັບເງິນ) ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໄລຍະສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນ ນອກຈາກຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ຍັງໄດ້ໃຫ້
ພະນັກງານບໍລິຫານ ນ.ໃສ ແລະຜູ້ປະສານງານຂອງMPI, ທ່ານ−¾¤ ມ¾ລີວນັ ²ö´-Á¦¤¦½¹ ņ̃− ແລະ ທ່ານ  ®ö -̧Á¡É¸ ¦ó-²º− -Ã§ ເຮັດເອກະສານຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍແຕ່ລະມືû  ແລະບາງເທື່ອກໍຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮັດວຽກຮອດເດິກດ່ືນ. ໜ້າວຽກຄືແນວນີ້ມນັບໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ໃນບົດລາຍງານ. ແຕ່ກໍຕ້ອງລວບລວມເອກະສານຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈະແຈ້ງຖືກຕ້ອງ, ສ່ົງມອບ ແລະຖືກຮັບຮອງ ແລ້ວໃຫ້ມີການມອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສົກປີງົບປະມານຕໍ່ໄປ ເຊ່ິງນີ້ເປັນແຫຼ່ງ
ພະລັງງານໃນການສືບຕ່ໍເຄ່ືອນໄຫວຂອງPCAP. ສ່ິງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສາມາດເວ້ົາໄດ້ກັບPIPຄືກັນ. PCAPແມ່ນໃຊ້ເງິນພາສີອາກອນຂອງປະຊາຊົນຍ່ີປຸ່ນ
ມາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ P I Pຂອງປະເທດລາວກໍຄືກັນແມນ່ໃຊ້ເງິນພາສີອາກອນຂອງປະຊາຊົນລາວໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ດ່ັງນັ້ນ ໃບຮັບເງິນທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການPIPແຕ່ລະໃບແມ່ນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນໃນການອະທິບາຍວິທີການນໍາໃຊ້ເງິນພາສີອາກອນຂອງປະຊາຊົນເຊ່ິງແຫຼ່ງງົບປະມານທີ່
ມີຄຸນຄ່າ. ສະນັ້ນ ຍາມໃດກໍຈະຕ້ອງອະທິບາຍການໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ລະອັນແຕ່ລະອັນດ້ວຍຫຼັກຖານ(ໃບຮັບເງິນ). ສ່ິງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເລີ່ມປະຕິບດັໄດ້ແຕ່
ດຽວນີ້ເປັນຕ້ົນໄປ....ແລະດ້ວຍການສະສົມຄວາມພະຍາຍາມອັນນ້ອຍໆຄືແນວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ “ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານPIP” ປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. 
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