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1. ຄວາມເປັນມາ 

ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັແຫ່ງຊາດ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານ

ລະດມົທນຶຮອນ ຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນ, ຊຶ່ ງມຄີວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ເຫນັວ່າເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່

ສຸດໃນການພດັທະນາປະເທດ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ. ເພາະວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາຍງັບໍ່ ມຮູີບແບບ

ໃດໜຶ່ ງສະເພາະທີ່ ເປັນກນົໄກໃນການດງຶດູດແຫຼ່ ງທນຶເພີ່ ມເຕມີ. ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້ ການລະດມົທນຶ

ໃນຮູບແບບປະສມົປະສານຂອງຫຼາຍແຫຼ່ ງທນຶ ແມ່ນຮູບແບບພືນ້ຖານໜຶ່ ງທີ່ ຮບັປະກນັໄດເ້ຖງີຜນົສໍາເລດັ

ຂອງການພດັທະນາ ແລະ ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

ສປປ ລາວ, ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໄປຕາມເປົາ້ໝາຍການ

ຂນົຂວາຍທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ໃນນັນ້ລວມມທີງັການໄຫຼວຽນຂອງແຫຼ່ ງທນຶຈາກພາກເອກະ

ຊນົ ເຖງິແມ່ນວ່າການໄຫວຼຽນທນຶດັ່ ງກ່າວຈະຫຍຸງ້ຍາກໃນການຕດິຕາມ ແຕ່ໃນຕວົຈງິແລວ້ແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫແ້ຕ່ລະຂະແໜງການຕອ້ງໄດກ້ໍານດົ ແລະ ຮບັຮອງ 

ການສາ້ງນະໂຍບາຍການພດັທະນາເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ.  

ໃນສະພາບທີ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ແຫຼ່ ງເງນີທນຶພາຍໃນປະ 

ເທດກໍ່ ມບີດົບາດເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງພົນ້ເດັ່ ນ, ໃນຂະນະທີ່ ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ກໍ່ ຈະມທ່ີາອ່ຽງຫຼຸດລງົ (ຖາ້ທຽບໃສ່ການໄຫວຼຽນຂອງກະແສທນຶພດັທະນາທງັ

ໝດົ) ແລະ ໃນອານາຄດົກໍ່ ເປັນໄປໄດວ່້າ ພາຍຫຼງັປະເທດໄດຫ້ນັປ່ຽນເປັນປະເທດລາຍຮບັສະເລ່ຍປານ

ກາງຂັນ້ສູງ ການຊ່ວຍເຫຼອືດັ່ ງກ່າວອາດຈະໝດົໄປ, ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດລ້ະດມົແຫຼ່ ງ

ເງນີທນຶຈາກພາຍໃນໃຫຫ້ຼາຍຂືນ້ໂດຍຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໄດ.້ ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ບດົບາດຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື

ທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ຍງັມຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. ອກີປະ 

ການໜຶ່ ງ ການປັບປຸງກນົໄກໃນການລະດມົທນຶຈາກທຸກພາກສ່ວນ ແມ່ນເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດໃນປະຈບຸນັ

, ດັ່ ງນັນ້ ໃນປີ 2015 ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຖະແຫຼງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍການເປັນຄູ່

ຮ່ວມເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ເຊິ່ ງເປັນການຮບັຮູເ້ປົາ້ໝາຍຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການເພີ່ ມ

ທະວປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການນໍາໃຊທ້ນຶເພື່ ອການພດັທະນາ. ຖະແຫຼງການວຽງຈນັວ່າ
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ດວ້ຍການເປັນຄູ່ ຮ່ວມເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແມ່ນໄດກ້ໍານດົເອາົ 08 ຫຼກັການພືນ້ຖານ ຄ:ື 

(1) ຄວາມເປັນເຈ ົ ້່ າການ, (2) ຄວາມສອດຄ່ອງ, (3) ຄວາມກມົກຽວ ແລະ ງ່າຍດາຍ, (4) ເປີດກວ້າງການ

ເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ ອໝາກຜນົຂອງການພດັທະນາ,     (5) ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນໄດ ້ແລະ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ, (6) ການລະດມົທນຶພາຍໃນ, (7) ການຮ່ວມມໃືຕ-້ໃຕ,້ ການຮ່ວມມື

ສາມຫຼ່ ຽມ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ,້ ແລະ (8) ພາກທຸລະກດິເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການພດັທະນາ. 

ຄດືັ່ ງທີ່ ພວກເຮາົໄດຮ້ບັຊາບນໍາກນັວ່າ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນປະຈບຸນັ ຍງັເປັນຮູບແບບໂຄງ 

ການສະເພາະ ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫພ້ບົຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ເນື່ ອງຈາກວ່າຮູບແບບໂຄງການດັ່ ງກ່າວ

ແມ່ນຍງັຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບກນັໃນຂອດການປະສານສມົທບົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່ ມຜີນົ

ໄດຮ້ບັຫຼາຍ ແລະ ກວມຫຼາຍພາກສ່ວນ, ລາຍຈ່າຍໃນການບໍລຫິານໂຄງການມຂໍີຈ້າໍກດັ, ຕົນ້ທນຶສູງ ແຕ່

ຜນົໄດຮ້ບັກບັຄນືມາບ່ໍສມົເຫດສມົຜນົ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງປະຕບິດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່ ບໍ່ ຜ່ານລະບບົ

ງບົປະມານແຫ່ງຊາດ. ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຮາົເຫນັວ່າ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮູບແບບໂຄງການສະເພາະ 

ແມ່ນຍງັຂຶນ້ກບັການສະໜອງປັດໃຈນໍາເຂົາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຫຼາຍກວ່າການເຊື່ ອມສານເອາົໝາກຜນົທີ່ ເປັນ

ຮູບປະທໍາຂອງໂຄງການເປັນຫຼກັ. 

ຕ່ໍກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ຈ ຶ່ ງໄດມ້ກີານນໍາສະເໜວີທິກີານພືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (ຫຼ ື ໂຕຫຍໍ ້

ວ່າ: ວ.ພ.ຜ ແລະ ໃນພາສາອງັກດິ ແມ່ນ Programme Based Approach ຫຼ ື PBA) ເພື່ ອເພີ່ ມປະ

ສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນດາ້ນຕ່າງໆ. ວທິພີືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນ

ງານ (ວ.ພ.ຜ ຫຼ ືPBA) ເປັນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອງີຕາມນະໂຍບາຍທີ່ ເນັນ້ໃສ່ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ໂດຍລວມແລວ້ ລດັຖະບານຮບັຮູກ່້ຽວກບັບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນດາ້ນຕ່າງໆຂອງວຽກ

ງານການພດັທະນາ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍໃນການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ

ແບບແຜນວທິກີານດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫພ້າກລດັຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍທຈີະເກດີຂືນ້ໄດ.້ ວທິກີານ

ພືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (ວ.ພ.ຜ) ແມ່ນຖກືຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ ໃນການຍກົສູງຄວາມເປັນເຈ ົາ້

ການ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັການນໍາໃຊກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການສະໜບັສະໜນູ

ລດັຖະບານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ ສໍາຄນັ. ນອກຈາກນີ,້ ຂະບວນ
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ການປະຕບິດັແຜນງານ ຫຼ ື ວ.ພ.ຜ ຈະເປັນການຊຸກຍູຜ້ກັດນັໃຫເ້ກດີຄວາມກມົກຽວກນັຂອງບນັດາຜູໃ້ຫ ້

ທນຶ ໃນການສະໜບັສະໜນູວຽກງານການພດັທະນາ. ອກີປະການໜຶ່ ງ, ຖາ້ຫາກວ່າມກີານນໍາໃຊຢ່້າງມປີະ

ສດິທຜິນົ, ວທິກີານພືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (ວ.ພ.ຜ) ຈະເປັນຕວົກໍານດົຫຼກັການໃນການອອກ

ແບບ ແລະ ວດັແທກຜນົໄດຮ້ບັ ພອ້ມທງັສາ້ງໂອກາດໃຫມ້ກີານປຶກສາຫາລຢ່ືາງກງົໄປກງົມາ ແລະ ຍກົສູງ

ການມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ.  

ວິທີພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດແຜນງານ (ວ.ພ.ຜ) ຫຼ ື ເອີນ້ວ່າ ການປະຕິບັດແຜນງານ 

ແມ່ນການກໍານດົທດິທາງຂອງການນໍາໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເຂົາ້ໃນການປັບປຸງການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ. ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາຕອ້ງ

ຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຖງິການຈດັລຽງບູລມິະສດິດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. ໃນປະຈບຸນັ, ລດັຖະ 

ບານ ສປປ ລາວ ຍງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ 

ຄັງ້ທ ີ 8 (2016-2020) ເຊິ່ ງມຄີວາມຕອ້ງການໃນການຈດັສນັແຫຼ່ ງທນຶຈາກຫາຼຍພາກສ່ວນ ເພື່ ອສະໜອງ

ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາດັ່ ງກ່າວ. ພອ້ມນີ,້ ກໍຕອ້ງໄດລ້ະດມົຂນົຂວາຍທນຶຮອນຈາກຫຼາຍ

ແຫຼ່ ງທນຶ ແລະ ຫາຼຍພາກສ່ວນ ເນື່ ອງຈາກວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຮູບແບບໂຄງການສະເພາະອາດບ່ໍ

ພຽງພໍ. ເພື່ ອເປັນການລະດມົຂນົຂວາຍທນຶ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີ8 ໃຫໄ້ດຢ່້າງພຽງພໍ, ການປະຕບິດັແຜນງານຈຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັ. ນອກຈາກນີ,້ ການ

ປະຕບິດັແຜນງານດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຍງັເປັນການເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມສານວຽກງານທີ່ ຕດິ

ພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ເປັນການເສມີສາ້ງໃຫແ້ກ່ວຽກງານທີ່ ຕດິພນັແຕ່ລະແຜນງານ. ດັ່ ງໃນຮູບທີ່  

1 ແມ່ນໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ວ.ພ.ຜ ສາມາດເຊື່ ອມສານ ແລະ ຂນົຂວາຍທນຶ ໂດຍຜ່ານແຜນງານຕ່າງໆ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຫຼ່ ງທນຶທີ່ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສະໜບັສະໜນູ ເຊີ່ ງອາດລເິລີ່ ມໄດໂ້ດຍຜ່ານກອງທນຶພ ິ

ເສດ ຮ່ວມກນັ ຫຼ ື ຜ່ານລະບບົງບົປະມານແຫ່ງຊາດ. ພອ້ມດຽວກນັ, ຮູບດັ່ ງກ່າວກໍ່ ຍງັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັ

ວ່າ ການບ່ໍສະໜບັສະໜນູຜ່ານລະບບົແຜນງານແມ່ນອາດເຮດັໃຫວ້ຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກສາກນົບໍ່

ສອດຄ່ອງ ແລະ ບ່ໍເປັນໄປຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ.້ 
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ຮູບທີ 1: ຄວາມກຽວພັນລະຫວາງ ວ.ພ.ຜ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 

 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແບບແຜນງານ ຫຼ ື ວ.ພ.ຜ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ຜ່ານມາສ່ວນຫຼາຍແລວ້ 

ແມ່ນໄດອ້ອກແບບມາເພື່ ອຂະແໜງການສະເພາະ ທີ່ ເປັນຮູບແບບການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິ ທີ່ ມີ

ຈດຸປະສງົເພື່ ອສະໜບັສະໜນູແຜນການພດັທະນາໃນຂງົເຂດບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ເຊັ່ ນ: ໂຄງການຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານພດັທະນາດາ້ນໂພຊະນາການ, ກອງທນຶຫຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກ (ສະໜບັສະໜນູໂດຍທະນາຄານໂລກ), ແຜນງານຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກ (ທະນາຄານ

ພດັທະນາອາຊ)ີ, ໂຄງການສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ (ລດັຖະບານອດົ

ສະຕຣາລ)ີ, ກອງທນຶສະໜບັສະໜນູວຽກງານເກບັກູລ້ະເບດີ (UXO) ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນີ ້ ຍງັມີ

ການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືແບບກອງທນຶລວມ ເຊິ່ ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼອືຫຼາຍຝ່າຍຈາກລດັຖະບານຝຣັ່ ງ, ອດົ

ສະຕຣາລ ີ  ແລະ ສະວດິເຊແີລນ. ໂດຍລວມແລວ້ເຫນັວ່າ ສດັສ່ວນຂອງໂຄງການທີ່ ເປັນແຜນງານ/ໂຄງ 

ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາທງັໝດົ ໃນປີ 2015 ແມ່ນກວມເອາົປະມານ 6% ເຊິ່ ງຕກົເປັນ

ມູນຄ່າ 654 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ (ຂໍມູ້ນອາ້ງອງີຈາກ OECD/DAC 2015). 
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2. ນິຍາມ ແລະ ຫຼັກການຂອງການນາໃຊໂຄງການແບບແຜນງານ 

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ຜູອ້ອກແບບແຜນງານຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີວາມເຂົາ້ໃຈແນວຄວາມຄດິ ແລະ 

ຫຼກັການພືນ້ຖານຂອງການນາໍໃຊແ້ຜນງານ, ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊໂ້ຄງການແບບແຜນງານສໍາລບັການ

ຊ່ວຍເຫຼອື. ກ່ອນອື່ ນໝດົ, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງສາມາດຈາໍແນກໄດລ້ະຫວ່າງຮູບແບບລກັສະນະ

ຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ເປັນແບບໂຄງການ ແລະ ໂຄງການແບບສະໜອງງບົປະມານ. ບດົແນະນໍາສະບບັນີ ້

ແມ່ນໃຫຄ້ໍານຍິາມທົ່ ວໄປ ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ 

ຊື່ ງມກີານສມົທຽບກນັກບັໂຄງການທີ່ ມຫີຼກັການກ່ຽວກບັການນໍາໃຊໂ້ຄງການແບບແຜນງານ. 

 

2.1 ນິຍາມ 

ໃນນຍິາມທົ່ ວໄປ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໄດຖ້ກືກໍານດົໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມພະຍາຍາມຂອງການ

ຮ່ວມມໃືດໜຶ່ ງເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົສະເພາະທີ່ ຕອ້ງສໍາເລດັຜນົຢູ່ໃນກອບໄລຍະເວລາ ແລະ ງບົປະມານ

ລາຍຈ່າຍທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ.້ “ໂຄງການ” ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຈະຖກືກໍານດົເປັນຂອບເຂດອນັສະເພາະ, ການ

ຕອບສະໜອງປັດໃຈເພື່ ອສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍ ໂດຍຜ່ານການສາ້ງແຜນງານການນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນພາຍໃຕຂ້ອບຂອງແຫຼ່ ງທນຶ ແລະ ເວລາທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ.້ ໃນກໍລະນທີີ່ ໂຄງການໄດຮ້ບັການ

ສະໜບັສະໜນູຈາກຕ່າງປະເທດ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາ, ການນໍາໃຊງ້ບົປະມານ ແລະ ໄລ 

ຍະເວລາ ແມ່ນໄດມ້ກີານກໍານດົຢ່າງຊດັເຈນເພື່ ອໃຫສ້າມາດບນັລຸເປົາ້ໝາຍຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້ ເຊິ່ ງເປັນ

ການສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຂງົເຂດທີ່ ກໍານດົສະເພາະເພື່ ອການຮ່ວມມ ືແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 

ໃນນີ,້ ຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການແມ່ນຂືນ້ກບັຄວາມເອາົໃຈໃສ່ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການໃຫຄໍ້າໝັນ້ສນັ 

ຍາ, ການປະສານງານ ແລະ ຜນົກະທບົຕ່ໍຈດຸປະສງົ ຫຼ ືບນັດາເປົາ້ໝາຍທີ່ ກໍານດົໄວ.້ 

ປະສດິທຜິນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂດຍນຍິາມແລວ້ ແມ່ນບ່ໍໄດກ້ໍານດົໂດຍຕວົຊີວ້ດັຂອງ

ການນໍາໃຊແ້ຫຼ່ ງທນຶ, ແຕ່ວ່າໄດກ້ໍານດົໂດຍຜນົກະທບົຂອງຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, 

ໂຄງການທີ່ ມປີະສດິທພິາບແມ່ນໄດອ້ງີໃສ່ໄລຍະເວລາ ແລະ ການຈດັສນັແຫຼ່ ງທນຶ ທີ່ ມຊີດັເຈນ ແລະ ມີ
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ປະສດິທພິາບ. ເພື່ ອປັບປຸງໃຫໂ້ຄງການມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມກີນົ

ໄກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 

ໃນສະພາບຄວາມສະຫຼບັສບັຊອ້ນດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ໄດກ້ໍານດົຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີ່ ກວາ້ງ 

ຂວາງ ແລະ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົ, ການກາໍນດົຄວາມສມົດຸນດາ້ນປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ 

ຂອງໂຄງການແມ່ນເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍ ໂດຍສະເພາະການເພິ່ ງພາອາໃສເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທາງດາ້ນແຫຼ່ ງທນຶ, 

ໄລຍະເວລາ ແລະ ໝາກຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັ. ທງັໝດົນີເ້ປັນສິ່ ງທີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ.້ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ 

ບນັດາໂຄງການຕ່າງໆຕອ້ງໄດມ້ກີານປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມກືນັ,  ສະນັນ້ ຈ ຶ່ ງຕອ້ງໄດຖ້ວ່ືາເປັນສິ່ ງ

ທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ເປັນຫຼກັການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫາຼກຫຼາຍແຜນງານ/ໂຄງການ. 

 

ຕາຕະລາງທີ 1: ການປຽບທຽບວິທີພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດແຜນງານ (PBA) ແລະ 

ໂຄງການແບບທ່ົວໄປ 

ວິທີພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດແຜນງານ (PBA) ໂຄງການແບບທ່ົວໆໄປ 
ເລັ່ ງໃສ່ສະພາບໂດຍລວມຂອງປະເທດຕ່ໍກບັຂະແໜງ 
ການຕ່າງໆ ຫຼ ືຂງົເຂດນະໂຍບາຍ 

ການສະໜບັສະໜນູທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ການກໍານດົ
ເປົາ້ຫມາຍ 

ຄູ່ຮ່ວມມມືຄີວາມໄວວ້າງໃຈ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ
ຮ່ວມກນັ 

ຜູຮ້ບັທນຶຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍຜູໃ້ຫທ້ນຶ 

ມກີານປຶກສາຫາລ ືທີ່ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ປະສານ
ສມົທບົກບັຄູ່ຮ່ວມມຈືາກພາຍນອກ  

ການເຈລະຈາ ແລະ ການຕກົລງົເຫນັດແີບບ
ສອງຝ່າຍ 

ເພີ່ ມທະວກີານນໍາໃຊຂ້ະບວນການ, ຫຼກັການຂອງລະບບົ
ແຫ່ງຊາດ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບຄູ່ຂະໜານກນັໄປ 

ມກີານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນໄລຍະຍາວ ການເບກີຈ່າຍໄລຍະສັນ້ ແລະ ຄວາມສໍາເລດັ
ຂອງບນັດາໂຄງການ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຜ່ານຂະບວນການຮຽນຮູຈ້າກ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ມກີານປັບປຸງໃຫດ້ຂີືນ້ 

ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ 

 

ຕ່ໍກບັບນັຫານີ,້ ແຜນງານ/ໂຄງການຈຶ່ ງໄດກ້ໍານດົ “ເພື່ ອຮບັຮອງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້

ຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມບນັດາໂຄງການຈາໍນວນໜຶ່ ງໂດຍຕດິພນັກບັການປະສານງານ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໃຫມ້ີ

ການຄຸມ້ຄອງແບບເປັນເອກກະເທດ”. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ວທິພີືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (PBA) 
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ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນຂະແໜງການ (SWAp) ແມ່ນໄດ ້

ຖກືຍອມຮບັຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

ພາຍໃຕກ້ານໃຫຄໍ້ານຍິາມຂອງອງົການ OECD-DAC ທີ່ ວ່າ: ວທິພີ ືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ 

ຫຼ ື ແຜນງານ (PBA) ແມ່ນວທິກີານດງຶດູດການຮ່ວມມເືພື່ອການພດັທະນາ ໂດຍອງີໃສ່ຫຼກັການໃນການ

ປະສານງານຂອງເຈ ົາ້ຂອງແຜນງານເພື່ອການພດັທະນາ ທີ່ມຢູ່ີໃນທອ້ງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ຍຸດທະສາດການພດັທະ 

ນາແຫ່ງຊາດ, ແຜນງານສໍາລບັຂະແໜງການ, ແຜນງານຕາມຂະແໜງການ,  ຫຼ ື ແຜນງານຂອງອງົການຈດັ 

ຕັງ້ໃດໜຶ່ ງສະເພາະ. ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັນີ,້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກ ສ່ວນ 

(SWAp) ໄດໝ້າຍເຖງິ ວທິພີືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (PBA) ທີ່ ຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໃນ

ລະດບັຂອງຂະແໜງການ ຫຼ ື ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ, ຊຶ່ ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການພືນ້ຖານດຽວກນັກບັ

ການປະຕບິດັແຜນງານ.  

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ເພື່ ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕ່ໍກບັຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວທິພີືນ້ຖານໃນ

ການປະຕບິດັແຜນງານ (ວ.ພ.ຜ), ໂດຍລວມແລວ້ແມ່ນຖເືອາົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາ ແລະ 

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໂຮມເຂົາ້ກນັ ເພື່ ອໃຫມ້ກີານປະສານສມົທບົ ແລະ ມກີານສະໜບັສະໜນູຊື່ ງກນັ ແລະ 

ກນັ ພາຍໃຕຄ້ວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງລດັຖະບານ. ສໍາລບັວທິກີານຊ່ວຍເຫຼອື, ການຊ່ວຍເຫຼອືແບບແຜນ

ງານໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນປະກອບມ ີອງົປະກອບການສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາມາດທີ່ ຈາໍເປັນ ເພື່ ອຈະເພີ່ ມຄວາມ

ອາດສາມາດໃນການຮອງຮບັເອາົການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງປະເທດທີ່ ເປັນຄູ່ຮ່ວມ. ສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ 

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິແມ່ນ ຄວາມແຕກຕ່າງກນັຂອງປະເພດຕ່າງໆຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຜູໃ້ຫ ້

ທນຶ ເຊີ່ ງໄດມ້ຂີັນ້ຕອນການປະສານງານທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ຕອ້ງມຮູີບແບບທີ່ ເໝາະສມົໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນງານ. ພອ້ມນີກ່ໍ້ຕອ້ງຮບັຊາບວ່າການປະສານງານ ແລະ ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼອື ຕອ້ງແທດ   

ເໝາະກບັຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງລດັຖະບານ. 

ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ວທິພີືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (ວ.ພ.ຜ) ແມ່ນສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້

ກໍ່ ຕໍ່ ເມ ື່ ອໄດມ້ກີານກໍານດົຂະບວນການ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຊດັເຈນ, ລວມທງັຄວາມຕັງ້ໜາ້ນໍາພາ

ຂອງອງົກອນ ຫຼ ື ປະເທດທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ມຂີອບແຜນງານ 
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ແລະ ແຜນງບົປະມານຮອບ ດາ້ນ; ມຂີະບວນການການປະສານງານທີ່ ເປັນທາງການ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີ່

ກມົກຽວກນັລະຫວ່າງຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂອ້ງເພື່ ອການລາຍງານ, ການວາງແຜນງບົປະມານ, 

ການຈດັການດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ; ແລະ ມຄີວາມພະຍາຍາມໃນການຊຸກຍູເ້ພີ່ ມທະວີ

ການນໍາໃຊລ້ະບບົທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ການອອກແບບ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນ 

ການເງນິ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ. 

ວທິພີືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (ວ.ພ.ຜ) ສໍາລບັການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນການ

ສະໜບັສະໜນູໂດຍກງົຕ່ໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ໂດຍມບີນັດາ

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ຜູພ້ດັທະນາ, ອງົການຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານ, ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ໄດຮ່້ວມເຮດັ

ວຽກນໍາກນັຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕັງ້ໄວ.້ ໃນນີ ້ສິ່ ງສໍາຄນັສຸດແມ່ນການກໍານດົແຜນຂອງ

ການພດັທະນາໄລຍະກາງ ທີ່ ກວມເອາົບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານທີ່ ມາຈາກຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍ 

ບາຍຂອງຂະແໜງການ. ດັ່ ງນັນ້  ການນາໍໃຊແ້ຜນງານໂຄງການຈຶ່ ງເປັນທາງເລອືກໜຶ່ ງທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັ

ການລະດມົແຫຼ່ ງທນຶ ແລະ ຍກົສູງປະສດິທຜິນົຂອງການພດັທະນາ. 

ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຕອ້ງຮບັຮູໃ້ນການປະຕບິດັແຜນງານ ແມ່ນກ່ອນອື່ ນຕອ້ງຮບັຮູວ່້າບໍ່ ມຮູີບແບບທີ່ ແນ່ນອນ

, ແຕ່ຫາກແມ່ນຄວາມເຂົາ້ໃຈເຊີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ການມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັເປັນພືນ້ຖານຂອງ

ການເລີມ້ຕົນ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ຂະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນມກີານປ່ຽນ 

ແປງອງີຕາມສະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູຈ້າກການປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

 

2.2 ຫຼັກການສາລັບການປະຕິບັດແຜນງານ 

ວທິພີືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (ວ.ພ.ຜ) ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດໂ້ດຍຜ່ານຫຼາກຫຼາຍຮູບ

ແບບ ຫຼ ື ອາດສາມາດປະສມົປະສານໄດ,້ ແຕ່ວ່າຕອ້ງມກີານສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈຮ່ວມກນັ ກ່ຽວກບັສິ່ ງທາ້

ທາຍຂອງບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ທີ່ ຈະໃຫບ້ນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ສະໜບັສະໜນູ

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. ວທິພີືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (ວ.ພ.ຜ) 

ສາມາດສະໜບັສະໜນູໄດໂ້ດຍຜ່ານຫາຼຍຮູບການຄ:ື ການຮ່ວມມແືບບຫຼາຍຝ່າຍ, ກອງທນຶກະຕ່າດຽວ / 

ກອງທນຶລວມ, ການສະໜບັສະໜນູຜ່ານລະບບົງບົປະມານ ຫຼ ື ສະໜບັສະໜນູສະເພາະແຜນງານຫຼກັໃດ
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ໜຶ່ ງ. ການເລອືກຮູບແບບໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (PBA) ຈະສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິລະດບັຄວາມ

ສອດຄ່ອງກບັລະບບົແຫ່ງຊາດ. ໃນປະຈບຸນັມ ີ 05 ຮູບແບບພືນ້ຖານໃນການປະຕບິດັແຜນງານ (PBA) 

ແລະ ຂຶນ້ຢູ່ກບັລະດບັຂອງຄວາມສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ ແລະ  ລະບບົແຫ່ງຊາດ. ບນັດາລະດບັຂອງ

ຄວາມສອດຄ່ອງແມ່ນຈດັລຽງຈາກການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນີທນຶທີ່ ຂະໜານກນັ ໄປເຖງິຮູບແບບ

ການສະໜບັສະໜູນຜ່ານລະບບົງບົປະມານທົ່ ວໄປ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ບາງຄັງ້ກໍມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຜດິໃນ

ການນໍາໃຊຮູ້ບແບບໂຄງການແບບແຜນງານ (PBA) ຫຼ ື ຮູບແບບທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັກບັຮູບແບບໂຄງການ

ແບບແຜນງານ, ເຊັ່ ນ: ແຜນງານທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ (SWAp), ຊື່ ງຄວາມເຂົາ້ໃຈຜດິ

ດັ່ ງກ່າວແມ່ນປົນເປກນັ ໂດຍສະເພາະແລວ້ແມ່ນຈະເຂົາ້ໃຈວ່າ ການນໍາໃຊ ້ວ.ພ.ຜ ຫຼ ືSWAp ແມ່ນຕອ້ງ

ມພີຽງລະບບົການສະໜບັສະໜນູຜ່ານລະບບົງບົປະມານພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ. 

 

ຮູບທີ 2: ລະດັບຂອງການນາໃຊໂຄງການແບບແຜນງານ (PBA) ອີງຕາມຄວາມສອດຄອງ 

ຮູບທ ີ 2 ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິລະດບັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ເຊີ່ ງຖເືອາົຄວາມສອດຄ່ອງ

ກບັນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເປັນໃຈກາງ ໃນການຕດັສນິຮູບແບບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບແຜນງານ. ແຕ່ລະ 
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ດບັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັຄວາມພອ້ມ ແລະ ການຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ຫຼ ື

ເຈ ົາ້ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ການກະກຽມຄວາມພອ້ມເພື່ ອການຮບັຮອງການປະ 

ຕບິດັແຜນງານ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ຂຶນ້ກບັເງ ື່ອນໄຂ ລວມທງັວຽກງານການກະກຽມໃຫແ້ກ່

ການຄຸມ້ຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການປະສານງານ, ການ

ຕດິຕາມ, ການລາຍງານ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຈດັສນັບຸກຄະລາກອນ. 

ບ່ໍໍວ່າຈະດວ້ຍຮູບແບບໃດກໍ່ ຕາມ, ຮູບແບບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແບບແຜນງານ ຈະຕອ້ງປະຕ ິ

ບດັຕາມ 10 ຫຼກັການ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ມີຄວາມເປນັເຈົ້າການ: ລດັຖະບານຕອ້ງມຄີວາມເປັນເຈົາ້ການ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 

ການເປັນແຜນງານ ພອ້ມທງັມມີາດຕະການທີ່ ຈາໍເປັນເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສໍາເລດັ. ບນັດາກະຊວງ, ອງົ 

ການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງໄດຕ້ກົລງົເຫນັດ,ີ ຮບັຮອງ ແລະ ສະໜບັສະ 

ໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການມາເປັນແຜນງານ. 

2) ມີຄວາມເອກະພາບກັນ: ກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຫຼກັການຂອງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ແຜນງານ ທງັຢູ່ໃນລະດບັສູນກາງ ແລະ ທງັໃນລະດບັຂະແໜງການ. 

3) ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ / ແຜນງານ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເປັນແຜນງານ ຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັການແນະນໍາຢ່າງເຂັມ້ງວດ ທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໂດຍເລີ່ ມຈາກນະໂຍ 

ບາຍທີ່ ມຢູ່ີ, ແຜນໃນການພດັທະນາ, ລະບບົ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຈນົຮອດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິ 

ຈະກໍາລະອຽດ. ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ພືນ້ຖານຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ແມ່ນຈະຕອ້ງໄດກ້ໍານດົຢ່າງຊດັ

ເຈນ ຫຼ ືຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຂະແໜງການ ຫຼ ືຂອບເຂດການເຂົາ້ໄປມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ. 

4) ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕ່ກັບແຜນວຽກ: ຕອ້ງມຄີວາມພອ້ມດາ້ນແຜນວຽກ ແລະ ກອບດາ້ນ

ງບົປະມານ ທີ່ ກໍານດົເປັນບູລມິະສດິທີ່ ຊດັເຈນ, ຕອ້ງຮອງຮບັ ແລະ ພດັທະນາກອບການນໍາໃຊງ້ບົປະມານ

ໃນໄລຍະກາງ ເພື່ ອສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການກະກຽມດາ້ນແຫຼ່ ງທນຶ ໃນ
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ການສະໜບັສະໜນູຂະແໜງການ. ທັງ້ນີຈ້າໍເປັນຕອ້ງນໍາໃຊກ້ານປຶກສາຫາລລືະດບັຍຸດທະສາດກບັບນັດາຄູ່

ຮ່ວມພດັທະນາ. 

5) ການົດຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັແຜນງານ: ຕອ້ງມກີານເຫນັດເີປັນເອກະພາບໃນການ

ກໍານດົເປົາ້ໝາຍ, ໝາກຜນົ ແລະ ການຄດັເລອືກຕວົບົ່ ງບອກ ທີ່ ສາມາດຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຄບືຫນາ້ 

ລວມທງັຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ ທງັເປັນການຍກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫໃ້ນການກໍານດົຂອບ

ວຽກ ສໍາລບັການປະຕບິດັແຜນງານຂອງບນັດາຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ. 

6) ການົດຂະບວນການປຶກສາຫາລ:ື ຕອ້ງໄດກ້ໍານດົກນົໄກ ແລະ ຂະບວນການປຶກສາຫາລທືີ່

ຈະແຈງ້ ແລະ ເໝາະສມົ, ລວມທງັການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ເຊີ່ ງກນົໄກການປຶກສາຫາລນືີ ້

ຕອ້ງມປີະສດິທຜິນົ, ມກີນົໄກການປະສານງານທີ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນ ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ໃນທຸກໆລະດບັ. ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໄດ ້ກໍານດົ

ຂືນ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຜ່ານການຕກົລງົເຫນັດຢູ່ີໃນຂອບໜາ້ວຽກທີ່ ໄດກ້ໍານດົ ລວມທງັພາລະບດົບາດ 

ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ. 

7) ມີສວນຮວມຂອງຫຼາຍພາກສວນ ແລະ ຄວາມໂປງໃສ: ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ

ພາກສ່ວນ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແມ່ນອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂັນ້ພືນ້ຖານໃນການວາງ

ແຜນ, ກະກຽມດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ຂະບວນການ ການຕດິຕາມກວດກາ ເພື່ ອຮບັປະກນັໄດກ້ານເຂົາ້

ຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫຼກັ. 

8) ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ: ສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການ ແລະ 

ຄວາມ ພອ້ມຂອງລະບບົແຫ່ງຊາດທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການບນັຈເຸຂົາ້ເພື່ ອການພຈິາລະນາ, ທຸກໆ

ພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຄວນຍກົສູງຄວາມເປັນເຈົາ້ການໃນການນໍາໃຊລ້ະບບົແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັການອອກ

ແບບ ແລະ ການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, ການຕດິຕາມ ແລະການປະ

ເມນີ ແລະ ການລາຍງານ. 

9) ເສີມສາງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນ: ຕອ້ງມກີານເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດທງັໃນລະດບັ

ບຸກຄນົ ແລະ ລະດບັສະຖາບນັ ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມດາ້ນລະບບົ ແລະ ກນົໄກການປະສານງານ. 
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10) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮວມກັນ: ຕອ້ງສົ່ ງເສມີຄວາມເປັນເຈ ົາ້ການ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັ ໃຫແ້ກ່ການບນັລຸຈດຸປະສງົ, ຄໍາໝັນ້ສນັຍາ ແລະ ບດົບາດ ທີ່ ໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກທຸກ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ແທນທີ່ ຈະມາເບິ່ ງໃນລາຍລະອຽດ ສໍາລບັຂໍດ້ ີແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແບບ 

ແຜນງານ, ບດົແນະນໍານີຈ້ະນໍາສະເໜໃີຫເ້ຫນັດວ້ຍຕາຕະລາງສະແດງແບບງ່າຍດາຍເພື່ ອການປຽບທຽບ 

ໂດຍການນໍາໃຊມ້າດຕະຖານຂອງການປະເມນີຜນົ ເຊັ່ ນ: ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ, ປະສດິທຜິນົ, ປະສດິທພິາບ, 

ຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ ດັ່ ງທີ່ ລະບຸໃນເອກະສານອາ້ງອງີ. ໃນຕາຕະລາງໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ

ການສະຫຼຸບຂໍດ້ໃີຫເ້ຫນັວ່າການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງປະເທດທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ການຊຸກຍູໃ້ນຮູບແບບກອງ

ທນຶລວມ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄປຄວບຄູ່ຂະໜານກນັ ແລະ ຮ່ວມທນຶໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແມ່ນຍງັ

ມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັເພື່ ອການສະໜບັສະໜນູສໍາລບັຂະແໜງການສະເພາະໃດໜືື່ ງ - 

ສໍາລບັຂະແໜງການ ທີ່ ມຄີວາມອາດສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ ໃນການແກໄ້ຂວຽກງານ

ສໍາຄນັໃດໜຶ່ ງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຄວາມອາດສາມາດລວມ ແລະ ຄວາມພອ້ມຂອງລະບບົແຫ່ງຊາດ ຍງັຄງົ

ເປັນເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານສໍາລບັການນໍາໃຊໂ້ຄງການໃນຮູບແບບແຜນງານ. 

ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ໂຄງການແບບແຜນງານ, ໂດຍສະເພາະປະເພດການ

ສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ, ບດົແນະນໍານີຈ້ະຍກົໃຫເ້ຫນັລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັປະໂຫຍດຂອງຜນົ

ໄດຮ້ບັ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ຂອງຮູບແບບການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ. ການສະໜບັສະໜນູ

ດາ້ນງບົປະມານ ແມ່ນວທິກີານຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນການເງນິໂດຍກງົເຂົາ້ໃນໂຄງສາ້ງ ແລະ ລະບບົໃນການ

ຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນີແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປັບປຸງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ລະບບົການ

ຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງພາຍໃນປະເທດ ເພື່ ອສາມາດຄຸມ້ຄອງແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາຕາມບູລິ

ມະສດິຂອງຊາດ. ຮູບແບບການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານແມ່ນເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບ ພອ້ມທງັເພີ່ ມຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງບົປະມານ. ການສະໜບັສະໜນູ

ໃນຮູບແບບນີແ້ມ່ນນອນໃນຫຼກັການຕ່າງໆທີ່ ວາງໄວໃ້ນຖະແຫຼງການ ການເປັນຄູ່ ຮ່ວມເພື່ ອການພດັທະນາ
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ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ທງັໃນ ລະດບັສາກນົ ກໍຄໃືນລະດບັຊາດ ເຊັ່ ນ ຖະແຫຼງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍການເປັນຄູ່

ຮ່ວມເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ທີ່ ພດັທະນາມາຈາກ ຖະແຫຼງການປາຣວ່ີາ ດວ້ຍການຊ່ວຍ 

ເຫຼອືທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 

ການນໍາໃຊກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານແມ່ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງ ຜູຈ້ດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັ ພອ້ມນັນ້ກໍເປັນການສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັ ໃນຂະບວນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທີ່

ຈະເຮດັການພດັທະນາມຄີວາມຍນືຍງົໃນໄລຍະຍາວ. ເພື່ ອເປັນການຮບັປະກນັໃຫໄ້ດຜ້ນົໄດຮ້ບັໃນທາງ

ບວກ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ຕອ້ງມຄີວາມໂປ່ງ

ໃສສູງທາງດາ້ນແຜນງບົປະມານ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການເບກີຈ່າຍຜ່ານລະບບົງບົປະມານ ຫຼ ື ບ່ໍຜ່ານລະບບົງບົ 

ປະມານກໍ່ ຕາມ. ນອກນັນ້ ຍງັສາມາດສງັເກດເຫນັໄດຢ່້າງຊດັເຈນວ່າ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ

ຍງັໃຫຂໍ້ດ້ຕີໍ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປັນແຜນງານເຊັ່ ນ: (1) ເພີ່ ມທະວຄີວາມສອດຄ່ອງຂອງແຜນງານການ

ພດັທະນາ ແລະ ຊ່ວຍຫຼກີລຽ້ງຄວາມກະແຈກກະຈາຍທີ່ ຂາດຈດຸສຸມຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຂອງ

ໂຄງການ; (2) ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍ, ພເິສດແລວ້ແມ່ນການ ໃຊຈ່້າຍໃນການຈດັສນັດາ້ນບຸກຄະລາກອນ, 

ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນສີະໜບັສະໜນູຜ່ານການສາ້ງ ໂຄງການຄູ່ຂະໜານ; (3) ການໃຫຄ້ໍາໝັນ້ສນັຍາໃນ

ການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ເປັນແຜນໄລຍະຍາວ ຈະຊ່ວຍໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດມຄີວາມຍນືຍງົເພາະ 

ວ່າບນັດາຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະຕບິດັແຜນງານຈະປະກອບສ່ວນໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍ ແລະ ໝາກຜນົ

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລວມ; (4) ເພີ່ ມຂດີຄວາມອາດສາມາດໃນການຄາດຄະເນແຫຼ່ ງທນຶເພື່ ອການ

ພດັທະນາ ແລະ ເຫນັໄດຄ້ວາມຕອ້ງການທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກພາຍນອກ ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັແຜນຍຸດທະສາດເພື່ ອການພດັທະນາລະດບັຊາດ; ແລະ (5) ເສມີສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະໃນການຄຸມ້ຄອງແຫຼ່ ງທນຶພາກລດັ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ກໍ່ ມ ີ

ຂໍຈ້າໍກດັບາງຢ່າງ ທີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງຮູກ່້ຽວກບັການນໍາໃຊຮູ້ບແບບການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນເງ ື່ອນໄຂມາດຖານສໍາລບັການນໍາໃຊຮູ້ບແບບດັ່ ງກ່າວ, ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ (1) ການຄຸມ້ຄອງ

ການເງນີພາກລດັ (PFMs), ເຊິ່ ງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖວ່ືາ ແມ່ນປັດໃຈຫຼກັຂອງການຄຸມ້

ຄອງການເງນີພາກລດັ (PFMs); ແລະ (2) ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ຈະຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົ 
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ຂອງການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານເພື່ ອການພດັທະນາ, ເຊິ່ ງມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກສາເຫດທີ່ ມາ 

ແລະ ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ຕວົຢ່າງ: ຜນົກະທບົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທີ່

ສາມາດສງັເກດເຫນັໄດຢ່້າງງ່າຍດາຍ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົ. 

 

3. ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັແຜນງານ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກນົໄກຂອງດໍາລດັ 75/ນຍ ວ່າດວ້ຍ

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ທີ່ ຮບັຮອງໃນປີ 2006, ບດົແນະນໍາ

ສະບບັນີ ້ໄດມ້ກີານກໍານດົພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາດັ່ ງຕໍ່

ໄປນີ:້ 

ລດັຖະບານ ກໍຄກືະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນຂະບວນການລເິລີ່ ມ ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ. ໃນຂັນ້ຕອນຂອງການກໍານດົໂຄງການ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 

ເປັນຜູປ້ະສານງານຫຼກັ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຍຸດທະສາດການ

ຊ່ວຍເຫຼອືຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງລດັຖະບານ 

ແລະ ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັສນັແຫຼ່ ງທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. ກະຊວງຂະ        

ແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງມໜີາ້ທີ່ ປະສານສມົທບົກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຜ່ານໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 

(SGWs) ໃນຂັນ້ຕອນການອອກແບບໂຄງການ. ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ກະຊວງ/ຂະແໜງຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ

ວຽກງານບູລມິະສດິຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການນັນ້ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນບູລມິະສດິ

ໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະຕອ້ງປະສານສມົທບົກບັສໍານກັງານໃຫຍ່ຂອງຕນົ ເພື່ ອຮບັ 

ປະກນັວ່າ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການໄດຖ້ກືນໍາໃຊຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ ໃນ ສປປ ລາວ. ອກີອງົປະ 

ກອບໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັເພື່ ອເພີ່ ມປະສດິທຜິນົຂອງການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນການສາ້ງຂດີຄວາມ

ອາດສາມາດ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານນໍາໃຊແ້ຜນງານ ຂອງຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາໃນລະດບັປະເທດ ແລະ ລະ 

ດບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ຢ່າງມຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ ລວມທງັການດດັສມົນໍາໃຊ ້ ປີງບົປະມານ

ຂອງລດັຖະບານ. ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແມ່ນຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຄໍາໝັນ້ສນັຍາທີ່ ໃຫໄ້ວ ້ ເພື່ ອຈດັ
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ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຮັບຮູເຖິງຄວາມຈາເປນັໃນການນາໃຊການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ  

ເພື່ ອເປັນການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຫຼກັການຂອງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ບນັດາ

ເຄື່ ອງມຂືັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະຕອ້ງໄດສ້ກຶ

ສາຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັສະພາບແວດລອ້ມຂອງນະໂຍບາຍທີ່ ມຢູ່ີ ເຊິ່ ງ ລວມມ:ີ 

1) ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການສະເພາະ; 

2) ການກໍານດົຂະແໜງການ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານຕາມແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດສະບບັປະຈບຸນັ; 

3) ແຜນງບົປະມານ ແລະ ຂອບແຜນການລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການ; 

4) ລະບບົການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນທີ່ ຈດຸທີ່ ຕັງ້ຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ  ລວມ

ທງັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ; 

5) ການປະເມນີຂດີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງອງົການ; 

6) ຮອບວຽນການຕດິຕາມການດໍາເນນີງານ ແລະ ຂັນ້ຕອນການລາຍງານຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ສາມາດນໍາໃຊຜ້ນົຂອງການສກຶສາດັ່ ງກ່າວເປັນບ່ອນອງີໃນການ

ຕດັສນິໃຈໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຖາ້ມກີານຕກົລງົເຫນັດໃີຫນ້ໍາໃຊ ້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ລດັ 

ຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫຂ້ະແໜງການຮບັຊາບ ເພື່ ອຈດັສນັຕາຕະລາງໃນການກະ 

ກຽມປຶກສາຫາລ ື  ແລະ ສາ້ງແຜນງານ. ໃນຂັນ້ຕອນນີເ້ປັນຂັນ້ຕອນພືນ້ຖານໃນການພຈິາລະນາການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຕັງ້ແຕ່ຂອດການລເິລີ່ ມຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ແຜນງານດັ່ ງກ່າວຈະໃຊເ້ວລາຫຼາຍ

ປານໃດຈຶ່ ງຈະສໍາເລດັ.  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການົດຂະແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດຂອງການຮວມມື 

ລດັຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆ ຕອ້ງມຄີວາມເຂົາ້ໃຈເລກິເຊີ່ ງກ່ຽວກບັຂະ 

ແໜງການ ຫຼ ືຂງົເຂດຂອງການຮ່ວມມ ືພອ້ມທງັສະພາບລວມຂອງຂະແໜງການນັນ້. ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຕອ້ງ

ມຄີວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບັຂງົເຂດບູລມິະສດິຂອງການຮ່ວມມ,ື ກໍານດົ ຂງົເຂດບູລມິະສດິຮ່ວມກນັ, 
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ສິ່ ງທາ້ທາຍ, ແຫຼ່ ງທນຶທີ່ ຕອ້ງການ, ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຫຼກັ ພອ້ມທງັນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ມຢູ່ີ. 

ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຄວນອງີໃສ່ຜນົການສກຶສາໃນຂັນ້ຕອນທ ີ 1 ໃນການລເິລີ່ ມການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້ “ສໍາລບັ

ຄວາມພອ້ມຂອງການນໍາໃຊກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປັນແຜນງານ”. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການົດແບບວິທີການຮວມມື ແລະ ຂອບໜາວຽກ 

ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດກ້ໍານດົຂງົເຂດການຮ່ວມມແືລວ້ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງເປັນເອກະ

ພາບກ່ຽວກບັຫຼກັການພືນ້ຖານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ກໍານດົແຜນດໍາເນນີງານເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ກໍານດົໜາ້

ທີ່ ໃຫຜູ້ມ້ສ່ີວນຮ່ວມແຕ່ລະພາກສ່ວນຕາມຂອບໜາ້ວຽກຢ່າງຈະແຈງ້. ການຕກົລງົເຫນັດນີີຄ້ວນປະກອບ

ດວ້ຍຫວົຂໍດ້ ັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ການກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມແຕ່ລະພາກ 

ສ່ວນ. 

- ເອກະສານອາ້ງອງີຫຼກັການ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ເຊັ່ ນ: ແຜນວຽກ (ສໍາລບັວງົຈອນ

ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກປະຈາໍປີ), ແຜນລາຍຈ່າຍງບົປະມານໄລຍະກາງ, ບດົແນະນໍາກ່ຽວກບັ

ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ;  

- ຮູບແບບ ແລະ ລກັສະນະຂອງການປຶກສາຫາລ;ື 

- ກນົໄກການພຈິາລະນາຕດັສນິໃຈ; 

- ກນົໄກການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ; 

- ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັພນັທະຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. 

ລດັຖະບານ (ກະຊວງ/ຂະແໜງການ, ສະຖາບນັ ແລະ ອງົກອນ) ຕອ້ງເປັນຫຼກັໃນການຜນັຂະຫຍາຍ 

ແລະ ນໍາພາທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຮ່າງຂອບໜາ້ວຽກຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໂດຍມກີານປຶກສາຫາລື

ຢ່າງໃກສ້ດິກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ໃນນີ ້ ການກາໍນດົຂອບໜາ້ວຽກຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຕອ້ງສະແດງ

ໃຫເ້ຫນັເຖງິການໃຫຄໍ້າໝັນ້ສນັຍາໃນການປະຕບິດັໜາ້ວຽກ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພອ້ມ, ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບກນັລະຫວ່າງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 



 18

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ລົງເລິກການຄົ້ນຄວາວິໄຈດານແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການການົດຂອບຜົນ

ໄດຮັບເພື່ອສະໜັບສະໜນູຂະແໜງການ. 

ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດກ້ໍານດົວທິກີານຮ່ວມມ,ື ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງໄດລ້ງົເລກິການວໄິຈ

ລະອຽດໃນຂງົເຂດ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ຈະໃຫມ້ກີານສະໜບັສະໜນູເປັນແຜນງານ ເພື່ ອສໍາຫຼວດຄວາມ

ຕອ້ງການ, ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ສກຶສາວ່າມນີະໂຍບາຍ ຫຼ ື ຍຸດທະສາດໃດທີ່ ຊໍາ້ຊອ້ນກນັ ຫຼ ື ມີ

ນະໂຍບາຍໃດທີ່ ຊຸກຍູກ້ນັໄດ.້ ຫຼງັຈາກນັນ້, ໂດຍອງີຕາມຜນົຂອງການວໄິຈດັ່ ງກ່າວແຜນຍຸດທະສາດຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ. ແຜນຍຸດທະສາດນີ ້ ຕອ້ງສຸມໃສ່ລະດບັຂງົເຂດ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ໂດຍອງີໃສ່

ສະພາບລວມຂອງຂະແໜງການ. ສໍາລບັຂັນ້ຕອນການກໍານດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ, ລດັຖະບານ ແລະ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະຕອ້ງໄດອ້ງີໃສ່ແຜນງານ, ງບົປະມານ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ 

ຕອ້ງປະເມນີຄວາມຈາໍເປັນໃນການດດັແກ ້ ຫຼ ື ເພີ່ ມລາຍລະອຽດເຂົາ້ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ດັ່ ງກ່າວ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຂົງເຂດ/ຂະແໜງການທ່ີຈະໃຊແຜນງານ 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ທງັພາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຄວນໄດຮ້ບັການປະເມນີຄວາມອາດ

ສາມາດ ທງັໃນລະດບັອງົກອນ ແລະ ລະດບັບຸກຄນົ ເພື່ ອໃຫເ້ຫນັເຖງິປະສດິທພິາບ ແລະ ຜນົກະທບົ ທີ່

ອາດຕອ້ງມກີານແກໄ້ຂ ເພາະວ່າການພດັທະນາຂດີຄວາມອາດສາມາດເປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການ

ຮ່ວມມ ື ເພື່ ອປະສດິທຜິນົຂອງການພດັທະນາ  ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ. ອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການພືນ້ຖານໃນ

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ  ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດສໍາລບັ

ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ການປະເມນີຂດີຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ເປັນປະຈາໍ ເພື່ ອກວດກາຄນືການປະຕບິດັພນັທະຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ. 
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ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຄດັເລືອກຮູບແບບການຮວມມື 

ຂະບວນການຄດັເລອືກຮູບແບບການຮ່ວມມ ື ຕອ້ງເນັນ້ໃສ່ໝາກຜນົໄດຮ້ບັຫຼາຍກວ່າອງົປະກອບຂອງ

ປັດໃຈນໍາເຂົາ້. ໃນການວາງແຜນງານ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມສາມາດເລອືກຮູບແບບການໃຫທ້ນຶ, ເຊິ່ ງລວມມກີານ

ສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການຊ່ວຍເຫຼອືຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼ ື ຮູບແບບການໃຫທ້ນຶຮ່ວມກນັ ເຊັ່ ນ: ການໃຫທ້ນຶເຂົາ້

ໃນກອງທນືລວມ, ການຈດັແບ່ງທນຶ ຫຼ ື ການຮ່ວມທນຶ. ໃນການຄດັເລອືກຮູບແບບການຮ່ວມມ ື ບ່ໍວ່າຈະ

ເປັນກໍລະນໃີດກໍ່ ຕາມ, ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຄວນສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານນໍາໃຊລ້ະບບົແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອເປັນການຄຸມ້

ຄອງການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນງບົປະມານ ຫຼ ືການສະໜບັສະໜນູຮູບແບບສະເພາະໃດໜຶ່ ງ  

 

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກົນໄກການບລິຫານ ແລະ ການຕິິດຕາມຮວມກັນ 

ພາຍຫຼງັທີ່ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດເ້ປັນເອກະພາບກນັກ່ຽວກບັນຍິາມ, ຈດຸປະສງົ, ເປົາ້    

ໝາຍ, ໝາກຜນົ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກຂອງການນໍາໃຊແ້ຜນງານແລວ້, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງມກີານ

ຕກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັກນົໄກການບໍລຫິານ ແລະ ການຕິດິຕາມຮ່ວມກນັ. ສໍາລບັກນົໄກການຕດິຕາມຮ່ວມ

ກນັ, ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງຕກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັແບບຟອມ ເພື່ ອການເກບັກໍາ ແລະ 

ຕດິຕາມຂໍມູ້ນ, ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນ ແລະ ລະບບົທີ່ ມຢູ່ີ. ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມຮ່ວມກນັ ແມ່ນ

ຕອ້ງເລັ່ ງໃສ່ການຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ ຫຼ ື ກດິຈະກໍາທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ໂດຍໃຫສ້ມົທຽບກບັອດັຕາຄວາມສ່ຽງທີ່

ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ຊື່ ງງຕອ້ງໄດມ້ກີານກໍານດົຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ມມີາດຕະການແກໄ້ຂຮ່ວມກນັ. ນອກຈາກ

ນີ,້ ຄວນມລີະບບົແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ, ມກີານສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊລ້ະບບົແຫ່ງຊາດ, ມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການ

ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດິຕາມຮ່ວມກນັ  ໂດຍຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກການ

ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດິຕາມຮ່ວມກນັທີ່ ມຢູ່ີ ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເປັນປະຈາໍ. 
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4. ຂ້ຈາກັດ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າການເຊື່ ອມສານ ລະຫວ່າງ ອງົປະກອບຂອງປັດໃຈນໍາເຂົາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ແມ່ນຍງັບ່ໍ

ທນັສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, 

ການນໍາໃຊແ້ຜນງານ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ (SWAp) 

ແມ່ນຈະຊ່ວຍເພີ່ ມປະສດິທຜິນົຕໍ່ ການພດັທະນາ. ໂດຍລວມແລວ້ ການນໍາໃຊແ້ຜນງານ ແມ່ນຂຶນ້ກບັ

ຄວາມເປັນເຈ ົາ້ການຂອງປະເທດທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕອ້ງໄດກ້ໍານດົ

ແຜນງານເປັນອນັລະອຽດໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍມຫຼີາຍພາກສ່ວນເຂົາ້ຮ່ວມຈາກຂະ 

ແໜງການ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ມບີາງເງ ື່ອນໄຂຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຢ່າງຖີ່ ຖວ້ນກ່ອນການນໍາໃຊ ້

ເຊັ່ ນ: ຮູບແບບແຜນງານ, ນະໂຍບາຍການພດັທະນາຂດີຄວາມອາດສາມາດ, ຂດີຄວາມອາດສາມາດໃນ

ການຄຸມ້ຄອງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ, ຂອບແຜນລາຍຈ່າຍງບົປະມານໄລຍະກາງ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

(ທງັໃນລະດບັປະເທດ ແລະ ລະດບັຂະແໜງການ), ຄູ່ມແືນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງຊດັເຈນ, ລະບບົ

ແຫ່ງຊາດມກີານປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ ເນ ື່ ອງ (ລະບບົການເງນີ, ລະບບົງບົປະມານການຈດົຮບັ-ຈດົຈ່າຍ, ລະບບົການ

ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ອື່ ນໆ), ແຜນງານ ຫຼ ືຂະແໜງການ ບູລມິະສດິ, ຂອບການຕດິຕາມຮ່ວມກນັ ແລະ 

ອື່ ນໆ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ປະເທດທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ຕອ້ງໄດໃ້ຫຄໍ້າໝັນ້ສນັຍາຮ່ວມກນັເປັນໄລຍະກາງ ຫຼ ື ໄລຍະຍາວ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດກະກຽມແຜນກດິຈະກໍາ

ໄດ.້ ໃນນີເ້ຫນັວ່າໄລຍະເວລາຂອງການຈດັຕັງ້ປະ ຕບິດັຕວົຈງິ ແມ່ນປັດໃຈທີ່ ທາ້ທາຍ ແລະ ເປັນຂໍຈ້າໍກດັ

ທີ່ ສຸດໃນການນໍາໃຊແ້ຜນງານ (PBA) ຫຼ ືການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແ

ໜງການ (SWAp) ເພາະຂະບວນການໃນການສາ້ງແຜນງານ, ກນົໄກການປະສານງານ, ຂອບການ

ຕດິຕາມຮ່ວມກນັ ແມ່ນໃຊເ້ວລາພໍສມົຄວນ. 

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດແກໄ້ຂໄດຂ້ອງຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນຂດີຄວາມອາດສາມາດ, ພາກລດັຖະບານ ຕອ້ງຮບັປະກນັ

ໄດກ້ານພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ລະບບົແຫ່ງຊາດຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ເພື່ ອປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາອງົກອນ ທີ່ ຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ໃນແຕ່ລະດບັແຕ່ລະຂັນ້ ຊຶ່ ງລວມມຂີດີຄວາມອາດສາມາດ ເຊັ່ ນ: (1). ຄວາມຮບັ 

ຜດິຊອບ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນີ, (2). ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບພດັທະນາແຜນງານ, 

(3). ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ການບໍລຫິານ, (4). ພດັທະນາຖານຂໍມ້ນູໃນການຕດິຕາມທີ່ ຕດິ
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ພນັກບັຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຂັນ້ຕອນການກໍານດົຕວົຊີວ້ດັ, ແລະ (5). ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ເຖງິ

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຕອ້ງໄດມ້ກີານຂນົຂວາຍບນັດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃຫເ້ພີ່ ມທະວກີານນໍາໃຊລ້ະບບົ

ແຫ່ງຊາດໃຫຫຼ້າຍຂືນ້ ຕະຫຼອດຮອດການສະໜບັສະໜູນໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາຂດີຄວາມອາດສາມາດ

ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ (PBA) ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນງານແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ (SWAp) ມປີະສດິທຜິນົຍິ່ ງຂຶນ້. 

 

5. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຕອ້ງໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ຢ່າງເປັນລະ 

ບບົ ເພື່ ອໃຫລ້ດັຖະບານສາມາດຕດິຕາມໄດຢ່້າງໃກຊ້ດິ ໂດຍກໍານດົເອາົການລາຍງານພາຍໃນຂອງແຜນ

ງານເປັນບ່ອນອາ້ງອງີ. ການອອກແບບການຕດິຕາມຂອງບນັດາປະເທດຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງໄດມ້ກີານ

ເຊື່ ອມສານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໂດຍກງົໃນລະບບົຂອງການຕດິຕາມຂອງປະເທດທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ

ງານ/ໂຄງການ. ການນໍາໃຊລ້ະບບົຕດິຕາມການປະຕບິດັໜາ້ວຽກ, ກດິຈະກໍາ ແລະ ການຕດິຕາມຕາມຜນົ

ໄດຮ້ບັຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແມ່ນເປັນພືນ້ຖານທີ່ ດໃີນການສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ການປຶກສາຫາລກືບັຜູໃ້ຫ ້

ທນຶ ເພື່ ອຍກົສູງປະສດິທຜິນົຂອງການຄຸມ້ຄອງແຜນງານໂຄງການເພື່ ອເລງັໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັ. ໃນກໍລະນທີີ່ ນໍາ

ໃຊແ້ຜນງານໂດຍການສະໜບັສະໜນູຜ່ານລະບບົງບົປະມານ, ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນການເບກີຈ່າຍຜ່ານລະ 

ບບົງບົປະມານຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມຂໍີມູ້ນຄບົຖວ້ນ ແລະ ຕອ້ງໄດອ້ງີໃສ່ຜນົຂອງການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັການນໍາໃຊທ້ນຶຂອງລດັຖະບານ ຊື່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫລ້ດັຖະກອນຕອ້ງມຂີດີຄວາມອາດສາມາດ, ມີ

ສດິໃນການລາຍງານ ແລະ ຕອ້ງໄດສ້ະໜອງບດົລາຍງານທີ່ ເປັນອນັສະເພາະຢ່າງເປັນປະຈາໍ.  

ການປະຕບິດັແຜນງານ (PBA) ໂດຍລວມແມ່ນຈະຕອ້ງມກີານຕດິຕາມກວດກາຜນົຂອງການດໍາເນນີ

ງານຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແຕ່ຕອ້ງມຄີວາມເປັນເອກກະພາບໃນວທິກີານ ແລະ ຮູບແບບໃນການຕດິຕາມ 

ໂດຍມສ່ີວນຮ່ວມຮອບດາ້ນຈາກທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ. ເນື່ ອງຈາກວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ

ແມ່ນໄດສຸ້ມໃສ່ຜນົສໍາເລດັຂອງໝາກຜນົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ, ການຕດິຕາມຮ່ວມກນັກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶແມ່ນຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີເພື່ ອຍກົສູງປະສດິທຜິນົໃນການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດແມ່ນການ
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ເຊື່ ອມສານລະຫວ່າງການລາຍງານຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ເຂົາ້ໃນະບບົການລາຍງານແຫ່ງຊາດທີ່ ເປັນລະ 

ບບົແບບລວມສູນ ເພື່ ອປະສດິພາບໃນການລາຍງານຂອງໂຄງການ.. 

ຂັນ້ຕອນການປະເມນີແຜນງານໂຄງການ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັກບັການປະເມນີຜນົຂອງການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ເພາະການປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານນີຈ້ະຊ່ວຍເພີ່ ມຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫລ້ດັ 

ຖະບານ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ປະຕຮູິບນະໂຍບາຍ/ຂດີຄວາມອາດສາມາດ

ຕ່ໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຮດັໃຫສ້າມາດເຂົາ້ໃຈໄດ ້ ກ່ຽວກບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ 

ວທິກີານໃນການແກໄ້ຂ. ສະນັນ້, ການປະເມນີຜນົຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະ 

ນາ ຈ ຶ່ ງແມ່ນວທິກີານທີ່ ຕອ້ງໄດນ້ໍາໃຊ ້ເພື່ ອສາມາດລາຍງານໃຫເ້ຫນັເຖງິການກໍານດົ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນທີ່

ຕອ້ງມກີານປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ່າງໆ. 

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັງ້ປະບດັໂຄງການແບບແຜນງານ ສາມາດດໍາ 

ເນນີໄດຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ, ພາກລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບນັດາຜູທ້ີ່

ມສ່ີວນຮ່ວມ ຕອ້ງໄດມ້ກີານຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບໃນການສາ້ງລະບບົການລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະ 

ຕ,ິ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ຊຶ່ ງການພດັທະນາຖານຂໍມູ້ນ ແລະ ນໍາໃຊລ້ະບບົຖານຂໍມູ້ນລະດບັ

ຊາດຮ່ວມກນັ ຈ ຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັປະກນັໄດວ່້າລະບບົດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໄດຖ້ກືນໍາໃຊເ້ປັນລະ 

ບບົຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາລະບບົຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ລວມທງັການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຈະຊ່ວຍເພີ່ ມຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຜູສ້ະໜອງ ແລະ 

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ. 
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ຄະນະຜູສັງລວມບົດຄົ້ນຄວາ 

ບດົສກຶສາສະບບັນີ ້ ໄດຮ້ບັຄໍາແນະນໍາ ແລະການຊີນ້າໍຢ່າງໃກສ້ດິ ຂອງການນໍາຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ ແລະ ດໍາເນນີການສກຶສາໂດຍ ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ໂດຍໄດຮ້ບັ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ຂອງ 
ຄະນະວຊິາການ ຈາກ ທານ ປອ ອາຣຸນຍາເ ດ ຣາຊະພນ, ທານ ພານຸສອນ ຜາລີວງ, ທານ ບຸນຖະ     
ໜອມ ເ ກດາລາ, ທານ ອານຸລກ ແ ວມະນ,ີ ທານ ນ ພຽງສະ ນ ທ ມະສິດ, ທານ ນ ເ ັມທິບ ສີ
ຈ ປາວອນ, ທານ ນ ບາງທອງ ທິບສມພນ, ທານ ຈນທະລ ີ ຈນສມເ ັງ, ທານ ວລິະສກັ ໄຊຍະເພດັ 
ທານ ອາລຸນຊະນະ ຈນດາລາ. ຄະນະຜູສ້ງັລວມບດົສກຶສາຫວງັເປັນຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ບນັດາຂໍຄ້ດິທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ 
ທີ່ ໄດຈ້າກການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້ຈະປະກອບສ່ວນສາ້ງຄວາມເຂມັແຂງ ໃຫແ້ກ່ການຕດິຕາມ ແລະຮບັປະກນັປະ
ສດິທຜິນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ 

ບົດຄວາມສະແດງຄວາມຮູບຸນຄຸນ 

ຄະນະຜູສ້ງັລວມບດົຄົນ້ຄວ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງຍີ່ ງ ຕ່ໍທດິຊີນ້າໍ ທີ່ ມ ີ
ຄຸນຄ່າ ແລະມຄີວາມໝາຍ ຂອງ ທ່ານ ປອ ກແິກວ້ ຈນັທະບູຣ,ີ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ;  ການນາໍພາ ແລະບໍລຫິານຂອງ ທ່ານ ນ. ສສີມົບຸນ ອຸນາວງົ, ຫວົໜາ້ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ຊຶ່ ງການ
ປະກອບສ່ວນອນັສໍາຄນັເຫຼ ົ່ ານັນ້ ໄດຊ່້ວຍຊຸກຍູກ້ານບດົຄົນ້ຄວ້າໃນຄັງ້ນີ ້ໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ. 
ນອກຈາກນີ;້ ຄະນະຜູສ້ງັລວມບດົຄົນ້ຄວ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ ອງົການສາກນົຕ່າງໆ ເປັນຕົນ້ 
ອງົການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາລຸກຊໍາບວກ  ພອ້ມນີ້ ກຂໍໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຄະນະຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ທີ່

ໄດປ້ະກອບສ່ວນໃນການຮ່າງເບືອ້ງຕົນ້ ເປັນຕົນ້ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຂອງອງົການສະຫະພາບເອລີບົ, ອງົ 
ການເພື່ ອການພດັທະນາຝ່ັຼງ, ອງົການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາສະວດິສແລນ ແລະ ອງົການຮ່ວມມສືາກນົ
ເຢຍລະມນັ  ຄົນ້ຄວາ້ຂອງກມົທາ້ຍສຸດນີ ້ ກໍຂໍຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມທຸມເທຂອງຄະນະ
ຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ຕໍ່ ການສຸມທຸກກາໍລງັ ແລະຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການດໍາ
ເນນີການສກຶສາ ແລະຄົນ້ຄວ້າ. 

 

 

 

 

 

 

 








