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ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພ ີ່ອຍົກ
ສູງປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ

ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2014
ທີີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດສ໌



ຫົວຂໍັ້ນໍາສະເໜີ

I. ຄວາມເປັນມາ ຂອງວຽກງານການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອຍົກສູງ
ປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ ໃນ ສປປລາວ

II. ຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ການຮວ່ມມ ເພ ີ່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການ
ພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2014

III. ຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດແຜນດໍາເນີນງານ 
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

IV. ທິດທາງແຜນການໃນຕໍີ່ໜ້າ
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I. ຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອຍົກສູງ        
ປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ
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ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍປະ
ສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼ ອ –
ຂອບການຮ່ວມມ ລະດັບຊາດ

ຫຼັກການ ຂອງການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອປະ
ສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ –
ຂອບການຮ່ວມມ ລະດັບສາກົນ

1. ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ
2. ຄວາມສອດຄ່ອງ
3. ຄວາມກົມກຽວ
4. ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ເລັີ່ງໃສຜົນໄດ້

ຮັບ
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ

1. ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ໃນການ
ຈັດລຽງບູລິມະສິດຂອງການ
ພັດທະນາ

2. ສຸມໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ
3. ການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພ ີ່ອການ

ພັດທະນາ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
4. ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບເຊິີ່ງກັນແລະກັນ



II. ຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມ 
ເພ ີ່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2014
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1. ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈທີີ່ເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດ ເລກທີີ່ 
75/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2009 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ (ສູນກາງ ແລະ ແຂວງ).

2. ໄດ້ສ້າງແຜນວຽກຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2014 (RTIM Roadmap) ໂດຍ
ອີງໃສ່ RTP Retreat ໃນເດ ອນ ເມສາ 2014.

3. ໄດ້ທົບທວນແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ເພ ີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບການພັດທະນາ ໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ.

4. ໄດ້ສ້າງກອບການຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (ເພ ີ່ອເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ເຊ ີ່ອມສານເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ (SWGs)).

5. ໄດ້ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂໃຫ້ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ສ ບຕໍີ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນ ວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ (RTM) ທີີ່ ສາລະວັນ ໃນເດ ອນ
ກັນຍາ 2014 ແລະ ເວທີນັກທຸລະກິດລາວ (LBF) ທີີ່ຈະຈັດຂ ັ້ນໃນທາ້ຍປີນີັ້.



II. ຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມ 
ເພ ີ່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2014 (ຕໍີ່)
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6. ໄດ້ລິເລີີ່ມການປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼ ອ ທີີ່ມີ
ລັກສະນະເປັນແຜນງານ (Programme Based Approaches / PBAs).

7. ໄດ້ສ້າງແຜນການປະເມີນ ກ່ຽວກັບ ແຫຼີ່ງທຶນເພ ີ່ອການພັດທະນາ ລວມທັງການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ີ່ອການພັດທະນາ (DFAA) 

8. ໄດ້ປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງລະບົບການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການ
ປະສານງານຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ (SWGs)

9. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ ລະບົບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຂໍັ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ີ່ອການພັດທະນາ (ODA Information 
Management)

10.ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຮ່ວມມ  ເພ ີ່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງ
ການພັດທະນາ ໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ (ເມັກຊິໂກ, ສ.ເກົາຫຼີ, ເຢຍລະມັນ)



III. ຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
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3.1 ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ

ຜົນສໍາເລັດຕົັ້ນຕໍ
– ລັດຖະບານມີຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ 
ແລະ ການລາຍງານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ຂອງ
ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ

ສິີ່ງທ້າທາຍ
– ເຖີງວ່າລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານລວມໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ແຕ່ວ່າຍັງບໍີ່ທັນສອດຄ່ອງດີກັບ MTEFs

– ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານຂອງພາກ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີີ່ VII ແລະ ການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີີ່ VIII ຍັງບໍີ່ທັນສ່ອງແສງດີ
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3.2 ຄວາມສອດຄ່ອງ
ຜົນສໍາເລັດ
– ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ບັນດາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານໄດ້ດີ 
ຂ ັ້ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມ  ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
• ການຈັດອັນດັບຂອງທະນາຄານໂລກ ຕໍີ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ຫຼ  

CPIA ສໍາລັບ ສປປລາວ ໃນ 70 ປະເທດທີີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແມ່ນໄດ້ພັດທະນາຂ ັ້ນ 
ຈາກ 2.98 ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 3.40 ໃນປີ 2013.

• ໃນໄລຍະນີັ້, ສປປລາວ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຈາກກຸ່ມບັນດາປະເທດທີີ່ກໍາລັງ
ພັດທະນາຕໍີ່າສຸດ ມາເປັນປະເທດທີີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມແນວໜ້າ ເຊິງວ່າການພັດທະນາ
ດັີ່ງກ່າວນັັ້ນ ເປັນການພັດທະນາ ແບບຮອບດ້ານ ພາຍໃນກອບຂອງ CPIA.

ສິີ່ງທ້າທາຍ
– ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີີ່ຈະດັດປັບລະບຽບຫຼັກການ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ບັນດາຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂອງ
ລັດຖະບານ.

– ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ເປັນທີີ່
ຍອມຮັບໄດ້ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

III. ຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ(ຕໍີ່)
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CPIA scores, Laos and developing country averages (2005 and 2013)
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3.3 ຄວາມກົມກຽວ
ຜົນສໍາເລັດ
– ຄວາມສົນໃຈ ໃນການນໍາໃຊ້ ແບບວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ແຜນງານເປັນຫຼັກ

(PBAs) ມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນ
– ໄດ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫາຼຍຂ ັ້ນ ຈາກ 18% ໃນປີ

2007 ມາເປັນ 26% ໃນປີ 2011 ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 50% ໃນປີ 2013
– ການດໍາເນີນການວິໄຈຮ່ວມກັນ ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ມີທ່າອຽງສູງຂ ັ້ນ ຈາກ

25% ໃນປີ 2007 ມາເປັນ 53% ໃນປີ 2011 ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 55% ໃນປີ 2013

ສິີ່ງທ້າທາຍ
– PBA ເປັນບັນຫາທ້າທາຍໃໝ່ ທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

+ ຄວາມເປັນເອກະພາບ
+ ການລາຍງານ
+ ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ (ງົບປະມານ)

– ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບຽບຫຼັກການຂອງລັດຖະບານ 
ເຊິີ່ງຍັງບໍີ່ທັນສົມບູນດີ

III. ຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ(ຕໍີ່) 
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3.4 ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ເລັີ່ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ
ຜົນສໍາເລັດ
– ຈຸດສຸມຂອງການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອການພັດທະນາໄດຍ້ຶດຖ ເອົາ ເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດາ້ນການ
ພັດທະນາ.

– ໄດ້ສ້າງຂອບຕດິຕາມປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ. 

– ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ລວມທັງ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ສີີ່ງທ້າທາຍ
– ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດປ້ັບປຸງໃຫ້ດຂີ ັ້ນຕ ີ່ມ (ວິທີການ, ລະບົບ, 
ເຄ ີ່ອງມ , ...) 

– ສິີ່ງທ້າທາຍທາງດາ້ນຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງບຸກຄາລະກອນ (ປະລິມານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ) 

– ລະບົບລາຍງານຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງປະຕິບັດບໍີ່ທັນໄດ້ດເີທົີ່າທີີ່ຄວນ
– ຄຸນນະພາບຂອງຂໍັ້ມູນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງບົດລາຍງານຍັງຈໍາກັດ

III. ຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ(ຕໍີ່) 
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3.5 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ
ຜົນສໍາເລັດ
– ໄດ້ມີກົນໄກ ແລະ ໂຄງປະກອບ ໃນການປະເມີນຮ່ວມກັນ ທັງໃນລະດັບຊາດ, 
ຂະແໜງ ການ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ (ກົນໄກຂະບວນການໂຕະມົນ ເຊີີ່ງລວມມີ ກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນຂັັ້ນແຂວງ, ກົນໄກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ແຜນງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ)

– ໄດ້ຕັັ້ງໜ້າປະຕິບັດພັນທະໃນການສົີ່ງເສີມວຽກງານການຮ່ວມມ  ແບບ ໃຕ້ -ໃຕ້ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ

ສີີ່ງທ້າທາຍ
– ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສະໜອງຂໍັ້ມູນ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນ
ຂະບວນການເພີີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການຊ່ວຍເຫຼ ອສາກົນ (International Aid 
Transparency Initiatives-IATI) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເປັນລະບົບ

– ການໃຫສ້ິດອໍານາດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆ ຈາກຫ້ອງການ
ໃຫຍ່ ຂອງບາງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການອົງການຮ່ວມມ ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ທີີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວຍັງເຫັນວ່າຈໍາກັດ.

III. ຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ(ຕໍີ່) 
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• ສຶບຕໍີ່ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມ  ເພ ີ່ອການ
ພັດທະນາ ຈາກ ທຸກພາກສ່ວນ. ທຸກພາກສ່ວນ ຕ້ອງມີຫຼັກການຮ່ວມກັນ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນການພັດທະນາ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

• ເພີີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລ  ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພ ີ່ອສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອ ັ້ອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

• ສ ບຕໍີ່ການປຶກສາຫາລ ກັນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ກັບທຸກພາກສ່ວນເພ ີ່ອປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ 
ບັນດາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

• ສ ບຕໍີ່ແລກປ່ຽນ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ທັງນີັ້ກໍີ່ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປງໃສໃນການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ:
– ຄວາມເຂົັ້າໃຈທີີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບ PBA, PIU ເພ ີ່ອສົີ່ງເສີມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ ໃນວຽກງານການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອການພັດທະນາທີີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນ

– ຕ້ອງປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການເຜີຍແຜ່ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານໂຄງການ ຊກພ 
ລະຫວ່າງ ອົງການຕ່າງໆ ລວມທັງລະບົບການຕິດຕາມ



IV. ທິດທາງແຜນການໃນຕໍີ່ໜ້າ (ຕໍີ່)
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• ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກອງເລຂາ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ 
ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປະສານງານທີີ່ດີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ວຽກ
ງານຂະບວນການໂຕະມົນ.

• ພິຈາລະນາບັນດາຂໍັ້ສະເໜີຕ່າງໆ ທີີ່ຍົກຂ ັ້ນໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ ຫຼ  ກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ລວມທັງກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂອງໜ່ວຍ
ງານຂະແໜງການ ເພ ີ່ອສັງລວມເຂົັ້າໃນຂອບວຽກໃນການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີີ່ VIII.

• ຮ່ວມກັນກະກຽມ ຈັດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັັ້ງທີີ່ 12 ໃນປີ 2015 ເພ ີ່ອນໍາ
ສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີີ່ VIII
ລວມທັງການປັບປຸງກົນໄກຂອງຂະບວນການໂຕະມົນ.



ຂໍຂອບໃຈ
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