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ການປະເມີນຄວາມສຽງ ແລະແຜນບໍລິຫານຄວາມສຽງ (ສະຫລຸບ)  
 

1. ໃນສະຖານະທ່ີເປັນປະເທດ ທ່ີຫາກໍຜ່່ານພົນອອກຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ, ສາທາລະນາລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ 
ຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ຍັງປະເຊີນກັບ ສິງທ້າທາຍຫລາຍໆດ້ານກ່ຽວກບັວຽກງານການປົກຄອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄດສ້ືບຕໍ່ຮັບ 
ຮອງເອົາຫລາຍໆນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຕະຫລາດຕັງ້ແຕ່ທົດສະຫວັດທ່ີ 1980 ແຕ່ວ່າຜົນສໍາເລັດ ແມ່ນຍັງບໍກ່ວາ້ງພໍແລະ
ການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກຍັງສືບຕໍເ່ປັນບັນຫາທ່ີທ້າທາຍຢ ູ່. ປະເທດລາວຍງັເປັນປະເທດທ່ີທຸກຍາກກວ່າໝ່ ູ ຢ່ ູໃນທະ 
ວີບອາຊີ. ການປະເມີນຄວາມສຽງຂອງລະບົບການປົກຄອງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນປີ 2009 ໄດລ້ະບຄຸວາມ
ສຽງທ່ີສໍາຄັນ ໃນຂົງເຂດທ່ີໄດມີ້ການລະບຸໄວ້ໃນແຜນງານການປກົຄອງ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫລວງ (GACAP 
II) ສະບັບທ່ີ 2. ໃນບົດລາຍງານຂອງ ຟີຼດອມ ຮາວສ໌ 2010 “ປະເທດທ່ີ ຢ່ ູໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ” ໄດໃ້ຫ້ຂໍສ້ັງເກດວ່າ “ການສໍ້
ລາດບັງຫລວງ ແລະ ການໃຊ້ອາໍນາດໃນທາງທ່ີຜິດຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີລັດກໍາລັງແຜຂ່ະຫຍາຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງ”.1 ປະເທດລາວ 
ຖືກຈັດຢ ູ່ໃນລໍາດບັທ່ີ 154 ຈາກຈໍານວນ 178 ປະເທດຂອງດັດສະນີຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນກ່ຽວກບັທັດສະນະຕ່ໍການສໍ້ລາດ
ບັງຫລວງໃນປີ 2010 ແລະ ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ   ວ່າດ້ວຍຄວາມງາຍໃນການເຮັດທຸລະກິດໄດ ້ຈັດ
ອັນດັບປະເທດລາວ ໃຫ້ຢ ູ່ທ່ີ 171 ຈາກຈໍານວນ 181 ປະເທດໃນປີ 2011.ໃນດດັສະນຂີອງມູນລະນິທິ ເຮີຣີເຕຈ໌ ຂອງປ ີ
2010 ໄດ້ຈັດ ປະເທດລາວ ຢ ູ່ໃນອນັດັບທີ 138 ຈາກຈໍານວນ 179 ປະເທດ.2 ນີ້ແມ່ນຍອ້ນລະບຽບທາງການຫລາຍເກີນ
ໄປ, ມີການເມືອງຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ທ່ີບໍສູ່ງ; ລະບົບຕລຸາການທ່ີອ່ອນແອ່ 
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງທ່ີບໍ່ເຂັ້ມແຂງ; ແລະ ຂາດການໃຫ້ບົດບາດແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງພາກປະຊາຊົນ. ຂະ
ບວນການຕັດສນິບັນຫາ ແລະໂຄງສ້າງ ຍງັຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະການຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດສອບ ຍງັມີຄວາມຫຍ ຸ້ງ
ຫຍາກ. ການທົບທວນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 2007 ແລະ ການປະເມີນທາງເງິນ. 3 ແລະການປະເມີນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 2010 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງວ່າ ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະການບໍລກິານ. 
ລັດຖະບານ ກໍຍ່ອມຮັບຕໍກ່ັບສິງທ້າທາຍເຫລົ່ານີ້. ພາຍໃຕກ້ອບຂອງ GACAP II ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະສືບຕໍ່ລິ
ເລີ້ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກໍາລັງສືບຕໍເ່ຮັດວຽກກັບບນັດາຄູຮ່່ວມພັດທະນາ ໃນການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກລ່ະບບົການບໍລິຫານການເງິນພາກລັດ ເພ່ືອຫລຸດຜອ່ນການຕັດສນິໃຈແບບລໍາພັງ ແລະສາ້ງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນການລາຍງານ ແລະຄວາມຮັບຜດິຊອບຕ່ໍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ເພ້ີມຄວາມຊັດເຈນຕໍ່ນະໂຍບາຍທາງ
ເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ ແລະຄວາມໂປງ່ໃສ ເພ່ືອຮັບປະກັນເຖງິຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍປະ 
ກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການເພ້ີມການສະໜັບສະໜູນຈາກສັງຄົມຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຫລຸດຜອ່ນອິດທິຜນົໃນການໃຊ້ອໍາ 
ນາດຂອງຄົນຊ້ັນສູງ.  
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ຄວາມສ່ຽງ ການປະເມີນຜົນ
ທ່ີປັດສະຈາກ
ມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ 

ແຜນການບໍລິຫານ ຫລື ມາດຕະການ ການປະເມີນ
ຜົນທ່ີປັດສະ
ຈາກມາດ
ຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ 

ການຄຸ້ມຄອງການເງນິພາກລັດ 
ກອບນະໂຍບາຍ ແລະກົດໝາຍ: ເກືອບວ່າບົດບັນຍັນທ່ີ
ສໍາຄັນໃນກົດໝາຍງົບປະມານ ບໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດ ລວມທັງກອບລາຍຈ່າຍງົບປະມານໄລຍະກາງ. 
ຄວາມສໍາພັນດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງທ້ອງຖິນ່ ແລະສູນ
ກາງ ແມ່ນເປັນສິງທ່ີທ້າທາຍ ແລະໃນພາກປະຕິບັດ 
ກະຊວງການເງິນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ອໍານາດຄວບຄຸມລາຍຮັບ
ທ່ີເກັບໄດ້ ແລະລາຍຈ່າຍທ່ີມີການດໍາເນີນໂດຍຫ້ອງວ່າ 
ການແຂວງ.  
 
 

ປານກາງ ກົດໝາຍງົບປະມານໃໝ່ ທັນວາ 2006 ແລະດໍາລັດຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ (ເລກທ່ີ 25/ນຍ, ລົງວັນທ່ີ 14 ກຸມພາ 
2008) ໄດ້ກ ໍານົດກອບວຽກ ແລະຕາຕະລາງເວລາ
ສໍາລັບການບໍລິ ຫານງົບປະມານ. ນີ້ ໄດ້ໃຫ້ພື້ນຖານໃຫ້
ແກ່ການຮັບ ປະກັນ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການກະກຽມງົບປະມານປະຈໍາປີ. 
ການຈັດງົບປະມານຕາມນະໂຍບາຍໄປພ້ອມກັນກັບ
ງົບປະມານໄລຍະກາງ ແລະກອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ 
ຈະພາໄປສູ່ການຈັດສັນຊັບງົບປະມານທ່ີມີຈໍາກັດໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບຫລາຍຂ້ຶນ.  
 

ຕໍ່າ 

ການກະກຽມດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ: 
ເພື່ອໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄ້ ຸມຄອງພາກລັດ ແລະ ກອບ
ວຽກການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ໂດຍບັນດາກະຊວງ
ຂອງແຕ່ລະຂະແໜ່ງການ ແມ່ນຈໍາກັດ. ການປະສານ
ງານ ລະຫວ່າງກົມຕາ່ງໆພາຍໃນກະຊວງການເງິນ ແລະ 
ບັນດາກະຊວງ ແມ່ນຍັງບໍ່ດີພໍ. ພະນັກງານທ່ີມີຄຸນນະ 
ພາບ ແລະງົບປະມານເພ່ືອການພັດທະນາລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແມ່ນຍັງມີຈໍາກັດ.  

ສູງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ອົງການການ
ພັດທະນາສາກົນ ອົດສ໌ຕາລີ (AusAID), ສະຫະພາບຢູ
ໂຣບ (EU), ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຍີ່ປຸນ (JICA), 
ອົງການພັດທະນາສວິດສ໌ແລນ (SDC) ແລະ ທະນາຄາ
ນໂລກ (WB)  ໄດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບ 
ແລະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມລາຍຈ່າຍ
ງົບປະມານ ເຊ່ິງວ່າລະບົບງົບປະມານກ່ໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງ. 
ເລັ່ງໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສູນກາງ ແລະ 
ບັນດາແຂວງ ແມ່ນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນ, ການ
ສ້າງແຜນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານເຂ້ັມແຂງ
ຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.  
 
ງົບປະມານມີຄວາມເຊ່ືອຖືໃນຊ່ວງສອງ ຫາ ສາມ ປີ ທ່ີ
ຜ່ານມາ. ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ລິເລີ້ມຫລາຍບາດກ້າວໃນ
ການພັດທະນາກອບການເງິນງົບປະມານໄລຍະກາງ - 
ໄດ້ມີການຄາດຄະເນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະບັນຊີ
ການລົງທຶນຫລາຍປີຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍອີງໃສການຄາດຄະ
ເນການດໍາເນີນງານຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
(ລວມທັງການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ  ລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນຕົວຈິງ, ເງິນເຟີ ແລະອັດຕາແລກປ່ຽນ) 
ແລະສະພາບການຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະມີລາຍ
ລະອຽດຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານ
ຈະແກ້ໄຂຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງການພັດທະນາຊາດ 
ແລະຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນຂະນະທ່ີຮັກສາລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຢ່ ູໃນຂອບເຂດທ່ີໄດ້ຈໍາກັດ, ໃນກອບ
ງົບປະມານທ່ີເປັນໄປໄດ້ ແລະເຊຶ່ືອມໂຍງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການທຶນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 

 

 

ຄວາມລະອຽດ ແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນການກະກຽມງົບ 
ປະມານ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ບໍ່ໄດ້ດີພໍ: 
ກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ ແລະກະຊວງການເງິນ ແມ່ນຍັງອ່ອນ. 
ຄວາມສາມາດພາຍໃນກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງ
ອ້ອມຂ້າງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເຕັ້ມສ່ວນ 
ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມງົບປະມານ ແລະຄວາມເຊ່ືອມໂຍງ
ລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ ແລະງົບປະມານ ແມ່ນຍັງອ່ອນ. 
ຄວາມກະແຈກກະຈາຍຂອງງົບປະມານ ລະຫວ່າງງົບ
ລົງທຶນ ແລະງົບບໍລິຫານ ບັ້ນທ່ອນການລວມລາຍຈ່າຍ
ງົບປະມານເຂ້ົາກັນ. ບັນຫາອື່ນໆ ລວມທັງການສືບຕໍ່
ລາຍຈ່າຍນອກແຜນ, ຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງສາລະບານ
ງົບປະມານ, ແລະຂະບວນການງົບປະມານຕາມສາຍ
ຂວາງໄລຍະສັ້ນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ຄົງ
ຍັງມີຄວາມອ່ອນຢ່ ູ ລວມທັງຄວາມບ່ໍສົມບູນຂອງບັນຊີ 
ແລະການກະກຽມການລາຍງານ.  
 
 

ສູງ ປານກາງ  
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 ປານກາງ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະບວນການງົບປະມານຢ່າງມີປະສິດທິ
ຜົນ. ນອກຈາກນ້ັນ ປະຕິທິນງົບປະມານ ກໍ່ໄດ້ມີການ
ເຮັດໃຫ້ກະທັດລັດຂຶ້ນ. ການປະຕິຮູບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງສາລະບານບັນຊີໃຫ້ເຂົ້າກັບ
ສາລະບານງົບປະມານ ແລະຄ່ອຍໆຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລະບົບຂໍ້ມູນການເງິນລັດຖະບານ ເປັນແບບເອເລັກ
ໂຕຼນິກ ໃນຊ່ວງ 10 ປີທ່ີຜ່ານມາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະເຂົ້າໃນຂະບວນການ
ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ, ບັນຊີ ແລະລາຍ
ງານ. 
 

ຕໍ່າ  
 

ການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບຈາກພາຍນອກ: 
ຄວາມບໍ່ພຽງພໍດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະຂີດຄວາມ
ສາມາດ ຂອງອົງການກວດສອບ (ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້
ດໍາລັດຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທ່ີ 174 ໃນປີ 
1998) ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມເປັນອິດສະຫລະ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມບັນດາອົງການ. 
ນອກຈາກນ້ັນ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງລະບຽບກົດໝາຍ 
ຍັງຂາດ ແລະກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຍັງອ່ອນ.  
 

ປານກາງ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ກໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າພໍສົມຄວນ ໃນ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບ. 
ກົດໝາຍກວດກາລັດ (2007) ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເປັນ
ເອກະລາດໃຫ້ອົງການກວດສອບ ໂດຍລາຍງານໂດຍກົງ
ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດຫລາຍກວ່າ ທີ ່ຈະລາຍງານໃຫ້ນາຍ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ດັ່ງທ່ີເຄີຍປະຕິບັດມາ. ຈໍານວນ
ພະນັກງານກໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນສອງທົບ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີການ
ເປີດຫ້ອງການປະຈໍາພາກ ຢ່ ູນອກນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ.  ອົງການກວດສອບ ກໍ່ໄດ້ລິເລີ້ມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ເພື່ອຍົກລະດັບ
ການກວດສອບການເງິນ ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກປະເທດຝ່ັຼງ, ມະເລເຊຍ, ສາທາລະນາລັດ 
ປະຊາຊົນ ຈີນ, ລາດຊະອານາຈັກໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ
ບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການສາກົນວ່າດ້ວຍສະຖາບັນ
ການກວດສອບສູງສຸດ. ແຜນປະຕິບັດງານ 2009-2020 
ໄດ້ແນ່ໃສການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະກໍານົດຄວາມ
ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.  
 

ຕໍ່າ 

 

ຄວາມສຽງ ການປະເມີນຜົນ
ທ່ີປັດສະຈາກ
ມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ 

ແຜນການບໍລິຫານ ຫລື ມາດຕະການ ການປະເມີນ
ຜົນທ່ີປັດສະ
ຈາກມາດ
ຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ 

ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ 
ກອບວຽກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະຂີດຄວາມ
ສາມາດ: ກອບວຽກການຈັດຊ້ື ຈັດຈ້າງຂອງ ສ ປ ປ ລາວ 
ແມ່ນຍັງອ່ອນ ແລະຂາດລະບຽບກົດໝາຍ, ເອກະສານ 
ແລະກົດໄກທ່ີເໝາະສົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລວມມີ 
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ພຽງພໍ. ກໍ່ຂາດ
ການປັບໃຫ້ແທດເໝາະກັບພາກເອກະຊົນ; ບໍ່ສະໜອງ
ການແຂ່ງຂັນທ່ີພຽງພໍໃນການປະມູນຂອງການຂອງລັດ; 
ແລະກໍ່ໄດ້ສະທອນເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພາກເອກະຊົນ
ຕໍ່ກັບກອບລະບຽບກົດໝາຍທ່ີຕໍ່າ ແລະ ການບັງຂັບໃຊ້
ໃນການລົງໂທດທາງ ບໍລິຫານ.  

ສູງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ 2004 ແລະ 
ຫລັກການ ແລະກົດລະບຽບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ໄດ້
ມີກົດໝາຍ ແລະ ກອບຂອງກົດລະບຽບທ່ີຄອບ
ຄຸມສໍາລັບມາດຕະການຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດ
ຊ້ື-ຈັດຈ້າງ. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງໃໝ່ 
ມີໜ້າທ່ີເບິ່ງແຍ່ງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຄູ່ມືການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ແລະ
ເອກະສານມາດຕະຖານຂອງການປະມູນ ແລະ ໄດ້
ພັດທະນາແຜນງານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ. ຄວາມພະຍາຍາມພາຍໃຕ້
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ກາງ 
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ແຜນງານ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຄຸ້ມຄອງ
ການເງິນພາກລັດ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນຢ່ ູ ເພື່ອເພ້ີມ
ປະສິດທິຜົນ ຂອງຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງໃຫ້ມີ ແລະຈະກ້າວໄປສູ່
ການກໍ່ສ້າງເວບໄສ (ກະດານຂ່າວການຈັດຊ້ື- ຈັດຈ້າງ) 
ເຊ່ິງຈະອອກແບບໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຂອງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງໃນ
ອະນາຄົດ ແລະຜົນຂອງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ. ນອອກຈາກ
ນັ້ນ ລັດຖະບານ ກໍ່ມີຄວມຕັ້ງໃຈໃນການປະຕິຮູບ
ໜ່ວຍກງານການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ເຊ່ິງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈຫລາຍຂ້ຶນຂອງປະສິດທິພາບ ຂອງການແຂ່ງຂັນ
ໃນການຈັດຊ້ື- ຈັດຈ້າງ ຂອງພາກລັດ ແລະຮັບປະກັນ
ຄວາມຄຸມຄ່າຂອງເງິນທ່ີຈ່າຍໄປ. 
 
 

ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ    

ກອບກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍ: ສ ປ ປ ລາວ ຖືກຈັດ
ອັນດັບ 154 ຈາກຈໍານວນ 178 ປະເທດ ໃນດັດສະນີວ່າ
ດ້ວຍທັດສະນະຕໍ່ການສໍ້ລາດບັງຫລວງສາກົນ ປີ 2010. 
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສ້ໍລາດບັງຫລວງ ເລກທ່ີ 192/ນຍ 
ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1999 ແລະກໍມ່ີຫລາຍໆ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະການ ການຕໍ່ຕ້ານການສ້ໍລາດ
ບັງຫລວງ ທ່ີໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໃນປີ 2005 ບໍ່ມີຜົນ
ກະທົບທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້.  ການຮັບຮອງເອົາກົດບັດ
ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງ
ຫລວງ ໃນປີ 2009 ກໍ່ຍັງບໍ່ເປັນອັນສະກັດກັ້ນສໍາຄັນ
ໃດໆ.   

ສູງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕໍ່ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫລວງ 
ເຊ່ິງໄດ້ບັງຂັບໃຊ້ໃນປີ 2005 ໄດ້ກໍານົດຫລັກການ, 
ລະບຽບ ແລະມາດຕະການ ສໍາລັບການປ້ອງກັນ  ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫລວງ. ໄດ້ມີການຜ່ານກົດໝາຍ
ຫລາຍສະບັບ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະການບໍລິຫານການເງິນ 
ລວມທັງກົດໝາຍກວດກາລັດ ສະບັບໃໝ່. ລັດຖະບານ 
ໄດ້ພັດທະນາແຜນງານເພ່ືອຍົກລະດັບການບໍລິຫານ
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະທະນາຄານໂລກ ໃນປີ 
2005. ບັນດາກົດໝາຍເຫລົ່ານີ້ ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພ່ືອ
ປັບປຸງວິທີການປະຕິບັດວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານການເງິນ
ພາກລັດ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄປຕາມກົດໝາຍແລະ
ຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ອໍານາດໃນການຕັດສິນບັນຫາ. 

ສູງ ຫາ ປານ
ກາງ 

ຄວາມສົມບູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂີດຄວາມ
ສາມາດ: ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ເຊ່ິງຖືກສ້າງຕັ້ງ
ຂຶ້ນໃນປີ 2001 ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເທ່ືອ ແລະຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງເຂົາເຈ້ົາ ກໍ່ຍັງອ່ອນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນ ແລະບຸຂະລາກອນ ກໍ່ບໍ່
ພຽງພໍ.  ໃນຂົງເຂດຂອງລະບົບງົບປະມານ ມີຊ່ອງວ່າງ
ໃນການຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດ - ທ່ີພົວພັນເຖິງການເກັບ
ອາກອນ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃນໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລາງ, ການບໍລິຫານ ແລະຄວບ
ຄຸມບັນຊີທະນາຄານ ລວມທັງຄວາມລັງເລໃນການ
ສະຫລຸບເຂົ້າໃນບັນຊີດຽວຂອງຄັງເງິນ ແລະການ
ບໍລິຫານການເບີກຈ່າຍເງິນສົດຜ່ານງົບປະມານ, 
ກິດຈະກໍາການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ແລະ ອື່ນໆ 
  
 

ສູງ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາສອງຍຸດທະ
ສາດ (ຍຸດທະສາດການປົກຄອງ 2020 ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫລວງ) ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນດາສິງທ້າທາຍໃນຂະແໜ່ງການຂອງລັດ. ໃນໄລຍະ
ຍາວ ລັດຖະບານ ເຊ່ືອວ່າຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມ
ຂອງພັກ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການກວດ
ສອບ, ກົມກວດກາການເງິນຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ
ຫ້ອງການໄອຍະການຢ່ ູສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂເລື່ອງການສ້ໍລາດບັງ
ຫລວງ ແລະ ພຶດຕິກໍາການຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າເຈ້ົາໜ້າທ່ີລັດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.  

ສູງ ຫາ ປານ
ກາງ (ທ້າຍຂອງ
ແຜ່ນຍຸດທະ
ສາດການຮ່ວມ

ມື)  
 

ທັດສະນະຂອງສັງຄມົ, ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ 
ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການອຸປະກາລະ ແລະ ການສໍ້
ລາດບັງຫລວງ ແມ່ນສັງເກດເຫັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕ່ໍກັບ
ຄຸນນະພາບຂອງວຽກ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການຕໍ່

ສູງ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີເກີດຈາກຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນໄດ້
ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຊ້າໆ. ອົງການຈັດຕັ້ງພາກປະຊາຊົນ 
ແລະ ສືມວນຊົນ (ສິງພິມ ແລະ ເອເລັກໂທຼນິກ) ໄດ້ຮັບ
ການຍົກລະດັບຂຶ້ນກ້າວແບບຊ້າໆ ແລະ ສາມາດເຊ່ືອ
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ສັງຄົມ.  ສືສານມວນຊົນ ແລະອົງການພາກປະຊາຊົນ 
ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບໄດ້. 
ການຮັບສິນບົນ, ການຫລີກລຽງພາສີ ແລະອາກອນ ແລະ
ການນໍາໃຊ້ລະບົບທະນາຄານ ແລະກົດໝາຍໃນທາງທ່ີ
ຜິດ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ການລັງລອບຂ່ົນໄມ້
ທ່ີຜິດກົນໝາຍ, ການໃຫ້ສັນຍາໂຄງການແກ່ພັກພວກ
ດຽວກັນ ແລະການຢືດດິນດອນ ແມ່ນເຫດການທ່ີພົນ
ເດັ່ນໃນປະຈຸບັນ. ພາກປະຊາຊົນຂາດສິດອໍານາດ. 
 

ມເຂົ້າກັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງສັງຄົມ. ບົດລາຍງານການດໍາ
ເນີນງານ ແລະ ຜົນຂອງການກວດສອບຂອງອົງການ
ກວດສອບ, ອົງການກວດກາ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ
ເປັນສິງພິມ ແລະໃນອິນເຕີເນັດ. ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນກໍາລັງຮ່ວມມືກັບ
ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ກະຊວງຖະແຫລງ ຂ່າວ 
ແລະ ວັດທະນາທໍາ ເພື່ອພັດທະນາກອບລະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງ
ພາກປະຊາຊົນສາກົນ. UNDP (EU, UNFPA, 
UNDOC, UNICEF, UNWOMEN ແລະ GIZ) ແມ່ນ
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ເຊ່ິງວ່າ ອັນໜຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫລືອ ແມ່ນໃຫ້ການ
ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນໃນການຮ້ອງທຸກຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. 
 

 

ຄວາມສຽງ ການປະເມີນຜົນ
ທ່ີປັດສະຈາກ
ມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ 

ແຜນການບໍລິຫານ ຫລື ມາດຕະການ ການປະເມີນ
ຜົນທ່ີປັດສະ
ຈາກມາດ
ຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ 

ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິຫານ: ພາກລັດ ແມ່ນອີງໃສ
ການອຸປະກາລະ. ລັດຖະກອນ ແມ່ນວ່າຫລິ້ນການເມືອງ
ສູງ, ທາງການ ແລະ ປະສິດທິພາບຕໍ່າ ແລະ ຖືກກີດກັ້ນ
ໂດຍເງິນເດືອນຂອງ ລັດຖະກອນທີຕໍ່າ, ໂຄງຮ່າງການ
ບໍລິຫານກະແຈກກະຈາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຊ້ອນກັນ 
ແລະຂະບວນການທຸລະກິດທີຊັບຊ້ອນ. ລະລວບໃນການ
ບັງຂັບໃຊ້ ທໍາລາຍຄວາມສັກສິດຂອງກົດໝາຍ. ການ
ຜ່ານກົດໝາຍໃໝ່ ແມ່ນຊ່ວຍໄດ້ໜ້ອຍຫລາຍ ຍ້ອນ
ບັນຫາໃນການບັງຂບັໃຊ້ກົດໝາຍ ຍັງມີຢ່ ູ.  
 

ສູງ ການປົກຄອງ ແລະແຜນການປະຕິຮູບວຽກງານປົກຄອງ
ຂອງລັດ ທ່ີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຫ້ອງການລັດຖະບານ 
ແມ່ນແຜນງານທ່ີພົ້ນເດັນຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເພ່ີມ
ທະວີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເພ່ີມເຂັ້ມແຂງໃນຂ້ັນສູນກາງ 
ແລະ ພາຍໃນຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະບາງກົມທ່ີຖືກຂັດ
ເລືອກໃນບາງແຂວງທ່ີເປັນເປົ້າໝາຍ ໃນຂົງເຂດການ
ຂະຫຍາຍກະສິກໍາ, ສາທາລະນາສຸກຂັ້ນພ້ືນຖານ, ແລະ 
ສຶກສາ. ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິຫານ ແລະ 
ປະສິດທິພາບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມພະຍາຍາມແບບຍືນຍົງ, ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທ່ີມີການອອກແບບມາດີ ແລະ
ການບໍລິຫານຂະບວນການປ່ຽນແປງ; ບັນດາເຫລົ່ານີ້ 
ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະຍາວ.  

ສູງ ຫາ ປານ
ກາງ 

ໂດຍລວມ ສູງ ຫາ ກາງ ໃນ 
PFM; ແຕ່ວ່າຈຸ
ອື່ນໆ ແມ່ນສູງ 

ການປະເມີນໃນພາບລວມ ແມ່ນວ່າປັບປຸງການບໍລິຫານ
ການເງິນພາກລັດ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃນອະນາຄົດ  ໃຫ້ໄປໃນ
ແນວດຽວກັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ
ປັບປຸງການບໍລິຫານການເງິນພາກລັດ ແລະ ການ
ປະຕິບັດການບໍລິຫານລາຍຮັບຈາກນໍ້າເທີນ 2 ໂດຍສະ
ເພາະ ໃນຂົງເຂດການຈັດສັນງົບປະມານ; ບັນຊີໃຫ້ແກ່
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ; ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ການລາຍ
ງານບັນຊີ; ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການກວດ
ສອບ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມອ່ອນແອ່ດ້ານການ
ບໍລິຫານການເງິນພາກລັດ ຈະໃຊ້ເວລາຍາວນານພໍ
ສົມຄວນ ກວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າມີ
ອຸປະສັກດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ ແລະການຕິດຕາມ

ປານກາງ ຫາ 
ຕໍ່າ ກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງ
ການເງິນ; ສູງ
ຫາ ປານກາງ 
ແຕ່ມີແນວໂນ
ມຫລຸດລົງໃນ
ບາງຂົງເຂດ 
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ການກວດສອບ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີຍັງອ່ອນແອ່. ສະ
ນັ້ນ ການປະເມີນພາບລວມຂອງຄວາມສຽງຕ່ໍຄວາ
ມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນປານກາງ ຫາ ສູງ ແຕ່ ກໍ່ກໍາລັງຫລຸດ 
ລົງ.   

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, CPS = ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື, GACAP II = ການປົກຄອງ ແລະແຜນປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫລວງ 
ສະບັບທ່ີ 2, GFIS = ລະບົບຂໍ້ມູນການເງິນລັດຖະບານ, INTOSAI = ອົງການສາກົນວ່າດ້ວຍສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດ, MOF = ກະຊວງການເງິນ, 
NA = ສະພາແຫ່ງຊາດ, PACSA = ທະບວງການປົກຄອງ,  PFM = ການບໍລິຫານການເງິນພາກລດັ, PFMSP = ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງການ
ຄ້ ຸມຄອງການເງິນ,  SAO = ອົງການກວດສອບ, SIA = ອົງການກວດກາລັດ, TA = ການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການ, UN = ສະຫະປະຊາຊາດ. ແຫລ່ງຂໍ້
ມູນ: ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  
 




