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1. ຄວາມເປນັມາ ແລະ ຈດຸປະສງົ 

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ວາງວໄິສທດັການພດັທະນາຮອດປີ 2030 ໂດຍໄດ ັ້ສ ັ້າງບາດລ ັ້ຽວໃໝ່ຂອງການ
ພດັທະນາເພຼື່ ອນ າພາປະເທດໃຫັ້ກາຍເປນັປະເທດກ າລງັພດັທະນາ ທີ່ ມລີາຍຮບັສູງປານກາງ ຕາມທດິເສດຖະກດິ-ສງັຄມົພູມ
ປນັຍາ, ສ ີ ຂຽວ ແລະຍຼືນຍງົ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ລາຍຮບັແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕ ່ ຫວົຄນົເພີ່ ມຂຼື ັ້ນຫ າຍກວ່າ 4 ເທົ່ າຂອງປີ 2015 ເຊິ່ ງມີ
ອຸດສາຫະກ າເປນັເສາົຄ ັ້າ ແລະໂຄ່ງລ່າງພຼື ັ້ນຖານເສດຖະກດິທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ພັ້ອມທງັຍກົຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ
ໃຫ ັ້ສູງຂຼື ັ້ນ, ມຄີວາມສາມາດເຊຼື່ ອມໂຍ່ງ, ເຊຼື່ ອມຈອດຢ່າງກ ັ້ວາງຂວາງ ແລະເລກິເຊິ່ ງກບັພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົ. 

ໃນສະພາບວກິດິການດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິຢູ່ອາຊ ີແລະ ໄພທ າມະຊາດທີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນຢ່າງຮ ັ້າຍແຮງ ແລະ ລຽນຕດິທງັໃນ
ຂງົເຂດພາກພຼື ັ້ນກ ່ ຄຼືໃນສາກນົ ມນັໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ສະພາບການຂອງໂລກມກີານຜນັແປ, ສບັສນົ ແລະມບີນັຫາທີ່ ເຄັ່ ງຕງຶ. 
ເສດຖະກດິຂອງໂລກ ແລະພາກພຼື ັ້ນ ມກີານຟຼື ັ້ນຕວົຊ ັ້າ, ການຂດັແຍ່ງນບັມຼື ັ້ນບັດຸເດຼືອດ ແລະຂ ັ້ຽວຂາດ ອນັໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົສະທັ້ອນ 
ທງັໃນທາງກງົ ແລະ ທາງອອ ັ້ມໃຫັ້ພຼື ັ້ນຖານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດເຮາົ. 

ຍ ັ້ອນສະພາບຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງສາກນົ, ແຫລ່ງທນຶການຊ່ວຍເຫລຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ
ສາກນົ ຕ ່ ບນັດາປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັດກີວ່າເກນຂອງປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງຫລຸດລງົຫລາຍພ ສມົຄວນ. ແຕ່
ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມຜູ ັ້ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ບນັດາປະເທດເພຼື່ ອນມດິ ທີ່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄ າໝັ ັ້ນສນັຍາໃນການຊ່ວຍເຫລຼືອແກ່ ສປປ ລາວ 
ຍງັສຼືບຕ ່ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ຍ ັ້ອນວ່າບນັດາປະເທດເຫ ົ່ ານັ ັ້ນ ໄດ ັ້ສະໜບັສະໜນູ ຕ ່ ນະໂຍບາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງພກັ ແລະ
ລດັຖະບານເຮາົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊຼື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິໃນພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ໃນສາກນົ, ການຮ່ວມມຼື 2 ຝ່າຍ, ການຮ່ວມ
ມຼືຫລາຍຝ່າຍ, ການຮ່ວມມຼືລະດບັພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ຕະຫ າດສາກນົ. ນອກຈາກນີ ັ້, ການເຊຼື່ ອມໂຍ່ງດ ັ້ານເສດຖະກດິກບັສາກນົ ໄດ ັ້
ເປີດໂອກາດໃຫັ້ປະເທດເຮາົສະແດງບດົບາດຂອງຕນົໃນເວທສີາກນົນບັມຼື ັ້ຫ າຍຂຼື ັ້ນ, ສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂໃຫັ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົ ັ້າ
ຫາກນົໄກການແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂດັແຍ່ງໃນເວທສີາກນົ, ປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການກ ານດົລະບຽບການຄ ັ້າ ແລະການລງົທນຶທງັເປນັການ
ປບັປຸງລະບຽບກດົໝາຍພາຍໃນ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົ ອນັເປນັໜຼື່ ງໃນປັດໄຈຕົ ັ້ນຕ ໃນການດງຶດູດການລງົທນຶ
ຈາກຕ່າງປະເທດ.  

ສປປ ລາວ ໂດຍລວມແມ່ນມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນ ແລະຂ ັ້ສະດວກຫລາຍດ ັ້ານ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ ັ້ານການເມຼືອງ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ທດິທາງການພດັທະນາມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ ອນັເຮດັໃຫ ັ້ພຼື ັ້ນຖານເສດຖະກດິ
ຂະຫຍາຍຕວົເປນັກ ັ້າວໆຕ ່ ເນຼື່ ອງ. ນອກຈາກນີ ັ້, ສປປ ລາວ ຖຼືວ່າແມ່ນໄດ ັ້ປຽບທາງດ ັ້ານຍຸດທະສາດຍ ັ້ອນມທີີ່ ຕັ ັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ
ອານຸພາກພຼື ັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (GMS) ເຊິ່ ງສາມາດພດັທະນາຈດຸພເິສດທາງດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງ ໃຫັ້ເປັນປະເທດທີ່ ໃຫ ັ້ບ ລກິານດ ັ້ານ
ການຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສົ່ ງທີ່ ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະປອດໄພ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປນັສູນກາງເສດຖະກດິ ແລະເປນັໃຈກາງ ການບ ລກິານ
ຂອງພາກພຼື ັ້ນໄດ ັ້. 

ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ປະເທດຊາດລຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ໃນປີ 2024, ລດັຖະບານຈິ່ ງໄດ ັ້ກ ານດົ 7 
ຍຸດທະສາດເພຼື່ ອບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDG) ດັ່ ງນີ ັ້: 1. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິຕາມທດິທີ່ ມີ
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ຄຸນນະພາບ, ສມົດຸນ, ຕ ່ ເນຼື່ ອງ, ຍຼືນຍງົ ແລະເປນັສຂີຽວ; 2. ຍຸດທະສາດເພຼື່ ອເປົ ັ້າໝາຍລຸດພົ ັ້ນຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍ
ພດັທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDGs); 3. ຍຸດທະສາດວ່າດ ັ້ວຍການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ; 4. ຍຸດທະສາດການປກົປກັຮກັສາ ແລະນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບຍຼືນຍງົ, ມປີະ
ສດິທຜິນົ ແລະຕາມທດິຫນັເປນັສຂີຽວ; 5. ຍຸດທະສາດ ວ່າດ ັ້ວຍການເພີ່ ມທະວຄີວາມສກັສດິ ຂອງລະບບົການປກົຄອງ
ປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ ແລະເພີ່ ມຄວາມສກັສດິໃນການປກົຄອງຕາມກດົໝາຍ; 6. ຍຸດທະສາດການເຊຼື່ ອມໂຍງແລະເຊຼື່ ອມ
ຕດິກບັພາກພຼື ັ້ນແລະສາກນົ ແລະ 7. ຍຸດທະສາດຫນັເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະທນັສະໄໝ. 

ການລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະມຄີວາມຈ າເປນັຫ າຍໂດຍສະເພາະຕ ່

ກບັບນັດາປະເທດທີ່ ກ າລງັພດັທະນາ ແລະ ບນັດາປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາຊຶ່ ງປະເທດເຮາົ ກ ່ ເປນັອກີປະເທດໜຼື່ ງທີ່ ຍງັບ ່ ທນັຫ ຸດ
ພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ດ ັ້ວຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວ ສປປ ລາວ ເຮາົຍງັຄງົມຄີວາມຕ ັ້ອງການທນຶ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກພາຍນອກເປນັຈ ານວນຫ າຍ ກ ່ ຄຼືທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນງບົປະ 
ມານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. 

ເພຼື່ ອເປນັການລະດມົທນຶ, ສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈອນັດຕີ ່ ແນວທາງການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ກບັບນັດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມ
ພດັທະນາ, ລດັຖະບານໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລຼືນ າຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶເປັນປະຈ າ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການໂຕະມນົ. 
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາແມ່ນໄດ ັ້ສຼືບຕ ່ ຢຼືນຢນັໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ. ພ ັ້ອມນີ ັ້ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຍງັໄດ ັ້ຮບັຮອງຮ່ວມກນັໃນການ
ຜນັຂະຫຍາຍຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຖະແຫ ່ ງການວຽງຈນັ ວ່າດ ັ້ວຍ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພຼືອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (2016-
2025) ເຊີ່ ງແມ່ນຖະແຫ ງການທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົຈດຸຢຼືນຮ່ວມກນັໃນການເປນັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ດ.ີ ໃນຖະແຫ ງການດັ່ ງກ່າວ ກ ່ ໄດ ັ້
ລະບຸເຖງິຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການກ ານດົຍຸດທະສາດໃນການລະດມົ ແລະຄຸ ັ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການ
ເພຼື່ ອການພດັທະນາ ເພຼື່ ອເປນັພຼື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ການສ ັ້າງຂອບການຮ່ວມມຼືກບັຫ າຍພາກສ່ວນ ທງັພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນມາດຕະການທີ່ ຈະດຼືງເອາົບນັດາປະເທດທີ່ ກ າລງັພດັທະນາດ ັ້ວຍກນັ ມາຊ່ວຍເຫ ຼືອເຊີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ (ການຮ່ວມ
ມຼືແບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້). ດັ່ ງນັ ັ້ນອງີຕາມສະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ສປປ ລາວ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກ ານດົຍຸດທະສາດຂອງຕນົໃນການ
ລະດມົທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ຮອດປີ 2030 ທງັນີ ັ້ກ ່ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໄດ ັ້
ເຂົ ັ້າໃຈຍຸດທະສາດຂອງຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ແລະ ກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ, ທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ, ສ ັ້າງ
ຄວາມຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈໃຫັ້ບນັດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນທີ່ ເປັນເຈົ ັ້າຂອງໂຄງການ ເພຼື່ ອເປນັບ່ອນອງີ ໝນູ
ໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ໄປຕາມທດິທາງດຽວກນັ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ. 
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2. ສະພາບການລະດມົທນຶ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ 

2.1. ສະພາບ ຊກພ ໃນສາກນົ 
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໂດຍລວມແລ ັ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ ັ້ມກີານປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຍຸກສະໄໝ 

ອນັສະແດງໃຫັ້ເຫນັໄດ ັ້ເຊັ່ ນ: ໃນລະຫວ່າງປີ 2000-2011 ການຄຸ ັ້ມຄອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ແມ່ນອງີໃສ່ຖະແຫ ງການ
ໂຣມ (Rome Declaration on harmonization 2003) ເປນັພຼື ັ້ນຖານ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອມຄີວາມ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ກມົກຽວກນັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ລະຫວ່າງຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ແລະ ເປນັໄປຕາມເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາຂອງບນັດາ
ປະເທດຜູ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງໃນປີ 2005 ໂດຍໄດ ັ້ມກີານຮອງຮບັ 5 ຫ ກັການຂອງຖະແຫ ງການປາຣີ 
(The Paris Declaration) ແລະ ເຊັ່ ນກນັກ ່ ໄດ ັ້ມກີານຮບັຮອງແຜນປະຕບິດັງານ ອກັຄຣາ (Accra Agenda for 
Action) ໃນປີ 2008 ອນັໄດ ັ້ກາຍເປນັຈດຸປ່ຽນແປງສ າຄນັ ທີ່ ຊ່ວຍໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອມປີະສດິທພິາບສູງຂຼື ັ້ນ. 

ໃນປີ 2014 ຖະແຫ ງການບູຊ່ານ ສ າລບັການຮ່ວມມຼືເພຼື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (The Busan 
Partnership for Effective Development Co-operation) ແລະ ເມກັຊໂິກຄອມມູນເິຄ (Mexico 
Communiqué) ໄດ ັ້ຮບັການຮບັຮອງແຜນວຽກ ແລະ ຫວົຂ ັ້ຕ່າງໆທີ່ ເປນັບູລມິະສດິໃນການລະດມົແຫ ່ ງທນຶພາຍໃນ, ບນັດາ
ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງ, ຄູ່ຮ່ວມມຼືພາກທຸລະກດິ, ການຮ່ວມມຼືແບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້, ການຮ່ວມມຼືສາມຝ່າຍ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ັ້.  

ມາເຖງິໄລຍະປີ 2015 ນີ ັ້, ສາກນົໄດ ັ້ປະກາດຮບັຮອງເອາົວາລະການພດັທະນາຮອດປີ 2030 ກ ່ ຄຼືເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາ
ແບບຢຼືນຢງົ (SDGs) ແລະ Addis Ababa Action Agenda ກ ່ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໜກັເຖງິຄວາມສ າຄນັຂອງການລງົທນຶພາກລດັ 
ແລະ ການລະດມົແຫ ່ ງທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວາລະການພດັທະນາດັ່ ງກ່າວ. ໃນ
ປີ 2015, ທນຶ ຊກພ ຈາກປະເທດສະມາຊກິ ຄະນະກ າມະການ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ (Development 
Assistance Committee (DAC)) ແມ່ນມເີຖງິ 131,6 ຕຼື ັ້ ໂດລາສະຫະລດັ, ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນຂອງລາຍໄດ ັ້
ແຫ່ງຊາດ ຂອງກຸ່ມຄະນະກ າມະການການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 0.3%. ການຊ່ວຍເຫ ຼືອນີ ັ້ໄດ ັ້ເພີ ັ້ມ
ຂຼື ັ້ນ 6,9% ໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ເຫນັວ່າໄດ ັ້ເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ 83% ນບັແຕ່ ປີ 2000 ເປນັຕົ ັ້ນມາ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ເຫ ົ່ ານັ ັ້ນແມ່ນຍງັກວມເອາົການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫ ັ້ ແກ່ຊາວອບົພະຍກົ ເປນັສ່ວນຫ າຍ. ຖັ້າແຍກການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫ ັ້ຕາມກຸ່ມປະເທດ
ຕ່າງໆແລ ັ້ວ ເຫນັວ່າ ກຸ່ມປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັຕ ່ າແມ່ນໄດ ັ້ເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ 3% ຫ ຼືກວມ 30% ຂອງທນຶ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທງັໝດົ (39,8 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ) ແລະ ທນຶດັ່ ງກ່າວໂດຍສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄປຊ່ວຍເຫ ຼືອບນັດາປະເທດໃນທະວບີ
ອາຟລກິກາ. ພ ັ້ອມນີ ັ້ ກ ່ ເຫນັວ່າ ໃນປີ ດັ່ ງກ່າວ ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫ ັ້ແກ່ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັຕ ່ າປານກາງ ແລະ ລາຍຮບັສູງປານກາງ 
ແມ່ນໄດ ັ້ຫ ຸດລງົ ອນັເປນັສາເຫດຍ ັ້ອນການຫ ຸດລງົຂອງການເຂົ ັ້າຫາທນຶກູ ັ້ຢຼືມເງ ຼື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ. 

ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ສະພາບການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນຕ ່ ໜ ັ້າແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ (ຜນົສ າຫ ວດຂອງ DAC) ແຕ່ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ 
ແມ່ນຍງັຈະສຸມໃສ່ບນັດາປະເທດທີ່ ບ ່ ມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ, ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ, ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັຕ ່ າ, ປະເທດເກາະດອນ
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ນ ັ້ອຍ ແລະ ປະເທດທີ່ ບ ່ ມຊີາຍແດນຕດິຈອດທະເລ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ດ ີ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນຕ ່ ໜ ັ້າແມ່ນຈະກວມເອາົການຮ່ວມມຼື 
ແບບ ສອງຝ່າຍ ເປນັຫ ກັ ແລະ ຈະມກີານມອບໃຫັ້ອງົການທາງສງັຄມົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ ເປນັ
ຜູ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ າຍຂຼື ັ້ນ. 

 ແຕ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍ ຂອງບນັດາປະເທດກ າລງັພດັທະນາແມ່ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການເຖງິ 3,3 ຫາ 4,5 ພນັ
ຕຼື ັ້ ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ປີ, ໂດຍປະເທດທີ່ ພດັທະນາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຂນົຂວາຍທນຶໃຫັ້ໄດ ັ້ເຖງິ 100 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ປີຈນົຮອດປີ 
2020 ເພຼື່ ອນ າມາສະໜບັສະໜນູໃຫັ້ບນັດາປະເທດກ າລງັພດັທະນາ ແລະ ດ ັ້ອຍພດັທະນາເຫ ົ່ ານີ ັ້, ເຊິ່ ງເປນັສິ່ ງທ ັ້າທາຍອນັໃຫຍ່
ຫ ວງສ າລບັສາກນົ, ໂດຍຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເພີ່ ມທະວກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົ ນບັມຼື ັ້ນບັຫ າຍຂຶ ັ້ນ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ໃນປີ 2015 
Addis Ababa Action Agenda ຈຶ່ ງກາຍມາເປນັບ່ອນອງີໃນການລະດມົທນຶ ຈາກແຫ ່ ງທນຶພາກທຸລະກດິ ແລະ ການ
ປບັປຸງນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພຼື່ ອເສມີຂະຫຍາຍໝາກຜນົທີ່ ໄດ ັ້ຮບັ ເຂົ ັ້າສູ່ໃນຂງົເຂດບຸລມິະສດິດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງບນັດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.  

2.2. ສະພາບລວມການລະດມົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິວຽກງານການລະດມົທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ກ ່ ຄຼື
ຜ່ານການດ າເນນີຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະບນັດາກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ ປ່ີນອອ ັ້ມຮ່ວມກບັບນັດາປະເທດເພຼື່ ອນມດິ, ອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ແລະສະຖາບນັການເງນິສາກນົ ໄດ ັ້ສຼືບຕ ່ ໃຫ ັ້ການຮ່ວມມຼື ແລະຊ່ວຍເຫ ຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງຕ ່ ເນຼື່ ອງຕະຫ ອດມາ ອນັສະແດງອອກໃຫັ້ເຫນັວ່າ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ (2001-2015) ສປປ 
ລາວ ສາມາດລະດມົການຊ່ວຍເຫ ຼືອໄດ ັ້ 6.44 ຕຼື ັ້ໂດລາ ສະຫະລດັ ສະເລ່ຍ 472 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັຕ ່ ປີ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ ໄດ ັ້ 4.99 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼື 78% ຂອງທນຶທງັໝດົທີ່ ລະດມົໄດ ັ້, 
ໃນນັ ັ້ນ ເປັນເງນິຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າ 4.64 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ເປນັເງນິກູ ັ້ຢຼືມ 1.79 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ອຼື່ ນໆ 6.2 ລ ັ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດັ. 

ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ແມ່ນກນົໄກໜຼື່ ງທີ່ ສ າຄນັໃນການລະດມົທນຶໃນຂັ ັ້ນນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊີ່ ງ
ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃຫັ້ນບັມຼື ັ້ນບັດຂີຼື ັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ການຍກົສູງປະສດິທຜິນົຂອງ
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶຍງັສຼືບຕ ່ ໃຫ ັ້ຄ າໝັ ັ້ນສນັຍາສບຶຕ ່ ໃຫ ັ້ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະສະໜບັສະໜູນ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັສະຫວດັດ ັ້ານການພດັທະນາ (MDG) ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍ
ການພດັທະນາແບບຢຼືນຍງົ (SDGs) . 

ໂດຍແນ່ໃສ່ຄວາມກມົກຽວຂອງການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ-ຫ າຍຝ່າຍ ແລະບນັດາສະຖາບນັການເງນິ, ສປປ ລາວ ໄດ ັ້
ເອາົໃຈໃສ່ສ ັ້າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມຼືກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶ່ ງປະຈບຸນັໄດ ັ້ມຍຸີດທະສາດຮ່ວມກບັ 
ບນັດາ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຫລາກຫລາຍເອກະສານ, ທງັນີ ັ້ ກ ່ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເປນັໄປຕາມແນວທາງ ແລະນະໂຍບາຍ
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ການພດັທະນາ ແລະຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ແກ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ ຕາມເປົ ັ້າ
ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ັ້.  

ໃນພາກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະຄຸ ັ້ມຄອງທນຶ ຊກພ, ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ສ ັ້າງລະບບົ ແລະກນົໄກການຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ໂດຍຜ່ານການຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລຼືກ່ຽວກບັການທບົທວນບນັດາໜັ້າວຽກທີ່ ໄດ ັ້ຕກົລງົກນັດ ັ້ານວຊິາ
ການ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະພດັທະນາຖານຂ ັ້ມູນໂຄງການ ຊກພ; ໂດຍ
ລະບບົຖານຂ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການ
ພດັທະນາ ເພຼື່ ອຍກົສູງປະສດິທພິາບຂອງການລາຍງານ ແລະຕດິຕາມໂຄງການ ຊກພ ໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົ ແລະໂປ່ງໃສ. ພັ້ອມ
ດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ່ ຍງັໄດ ັ້ສຼືບຕ ່ ພດັທະນາລະບບົແຜນທີ່  ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອຍກົສູງການຄຸ ັ້ມຄອງ, ກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ເພີ່ ມທະວກີານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ທນຶ ຊກພ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

2.2.1. ການລະດມົທນຶໂດຍແບ່ງຕາມຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ 

ໃນໄລຍະ 15 ປີທຜ່ີານມາເຫນັວ່າ ການໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທີ່ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນຫ າຍກວ່າໝູ່  ແມ່ນມາຈາກການຮ່ວມ
ມຼືສອງຝ່າຍ ແລະ ຈາກສະຖາບນັການເງນິ ກ ່ ຄຼື ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ອດົສະຕາລ,ີ ເຢຍລະມນັ, ເກາົຫ ,ີ ຝຣັ່ ງ, ທະນາຄານພດັທະນາ
ອາຊ ີແລະ ທະນາຄານໂລກ. ສ າລບັການຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍ ເຊັ່ ນວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຜ່ານສະຫະພາບເອລີບົ ແລະ ອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ແມ່ນໄດ ັ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຜນັຂະຫຍາຍວາລະການພດັທະນາຂອງສາກນົ ແລະ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ເຊັ່ ນດຽວກບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອສອງຝ່າຍ.  

2.2.2.  ສະພາບການລະດມົທນຶໂດຍແບ່ງຕາມຂະແໜງການ 
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຂອງຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶຕ ່ ກບັຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ ເປນັຂງົເຂດບຸລມິະສດິ ໃນການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່

ລະໄລຍະ ໃນ 15 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນເຫນັວ່າໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຂງົເຂດສງັຄມົ ເປນັສ່ວນໃຫຍ່ ຊຶ່ ງຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ 
ກວມເອາົ 38%, ຂງົເຂດເສດຖະກດິ 25%, ແລະຂງົເຂດການຜະລດິ 17% ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂະແໜງກະສກິ າ. 

ຮູບສະແດງທ ີ 1: ການລະດມົທນຶທີ່ ແບ່ງຕາມຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ໃນໄລຍະ 15 ປຜ່ິານມາ ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ຮູບສະແດງທ ີ 2 ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທີ່ ໄປຕາມຂງົເຂດບູລມິະສດິການພດັທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະປີ 2001-2015 

ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທີ່ ຜ່ານມາອງີຕາມຮູບສະແດງທ ີ 2 ຂ ັ້າງເທງີໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວ່າການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ 
ແມ່ນມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຂງົເຂດບຸລມິະສດິການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ພັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້, ການສ ັ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນ
ການນ າໃຊ ັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາແຕ່ລະຂງົເຂດ  ສາມາດເວົ ັ້າໄດ ັ້ວ່າ ການໃຫັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນ 
ເປນັປດັໄຈສ າຄນັໃນການພດັທະນາແຕ່ລະຂງົເຂດ ໃນຂະນະທີ່ ການລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ຍງັບ ່ ທນັພຽງພ  ໂດຍສະເພາະ
ໃນຂງົເຂດສງັຄມົ ເຊິ່ ງໃນຊຸມປີທຜ່ີານມາ ເຫນັໄດ ັ້ວ່າການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນຂງົເຂດນີ ັ້ແມ່ນໄດ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຫ າຍສມົຄວນ ເຊີ່ ງມຄີວາມ
ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີຄັ ັ້ງທີ່  8 ທີ່ ເນັ ັ້ນໜກັໃສ່ການເຕບີໂຕແບບສມົສ່ວນ ແລະການສ ັ້າງ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ທງັນີ ັ້ກ ່ ເພຼື່ ອບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຢຼືນຢງົ. 

ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ຄາດວ່າໃນຊຸມປີຕ ່ ໜ ັ້າ ທນຶ ຊກພ ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງຈະສະໜບັສະໜນູຂງົເຂດ
ການພດັທະນາຊຸມຊນົຫ າຍຂຼື ັ້ນ ແລະ ຈະຜ່ານອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ແລະອງົການທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ ເຊີ່ ງຈະເປນັຜູ ັ້ຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; ສ າລບັເງນິກູ ັ້ອດັຕາດອກເບ ັ້ຍຜ່ອນຜນັ ແມ່ນຈະຍງັສະໜບັສະໜນູຂງົເຂດເສດຖະກດິ ແລະ ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. 
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2.3. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ 

78%

71%

87%

63%

105%

86%

102%

120%

74%
77%

81%
78%

69%

82%

Commitments

Gross Disbursements

Percentage

 

ຮູບສະແດງທ ີ 3 ອດັຕາສ່ວນການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ໄລຍະປ ີ2002-2015  

ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫນັວ່າ ໂດຍລວມແລ ັ້ວອດັຕາການເບກີ
ຈ່າຍຕວົຈງິ ແມ່ນຍງັຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ 77% ເຊີ່ ງສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບ ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ແມ່ນມຫີ າຍປດັ
ໄຈ. ອງີຕາມບດົລາຍງານສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ (FAIR) ຂອງ ກຜທ (2015/16) ເຫນັວ່າຂະໜາດຂອງ
ໂຄງການ ກ ່ ແມ່ນໜຼື່ ງໃນບນັຫາທເີຮດັໃຫ ັ້ການເບກີຈ່າຍບ ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການຂຼື ັ້ນແຜນການເບກີຈ່າຍຂອງ
ບນັດາໂຄງການທີ່ ມຂີະໜາດໃຫຍ່ (ມູນຄ່າຫລາຍກ່ວາ 10 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ)  ທີ່ ບ ່ ເປນັໄປຕາມແຜນທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້, ການ
ຕດິຕາມ ແລະລາຍງານຕວົເລກ ທີ່ ຍງັບ ່ ສອດຄ່ອງກບັຕວົຈງິ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ກ ່ ຍງັມອີນັພົ ັ້ນເດັ່ ນ ສ າລບັໂຄງການຂະ ໜ
າດນ ັ້ອຍ (ມູນຄ່າຕ ່ າກ່ວາ 1 ແສນໂດລາສະຫະລດັ) ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ເກນີຄາດຫມາຍຂອງແຜນກ ານດົໄວ ັ້ ກວມເຖງິ 
80% ຂອງຈ ານວນໂຄງການທງັຫມດົທີ່ ຈດັຕັ ັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ຊກພ ເປນັໜຶ່ ງໃນແຫ ່ ງທນຶສ າຄນັ ທີ່ ຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິນັດາເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັສະຫວດັດ ັ້ານການ
ພດັທະນາ ກ ່ ຄຼືການເລັ່ ງໃສ່ວຽກງານພດັທະນາທາງສງັຄມົ ຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ ັ້ງທີ່  7 
(2011-2015) ຊຶ່ ງໄດ ັ້ ຈດັສນັ ແລະນ າໃຊ ັ້ ທນຶ ຊກພ ເຂົ ັ້າໃນຂະແໜງພດັທະນາສງັຄມົ ເປນັບູລມິະສດິ,  ຊກພ ທີ່ ພດັທະນາ
ສງັຄມົໂດຍລວມແລ ັ້ວແມ່ນສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ; 
ພັ້ອມນີ ັ້ເຫນັວ່າບນັດາຄູຮ່ວມພດັທະນາສ່ວນຫ າຍແມ່ນຍງັສຼືບຕ ່ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທນຶ ຊກພ ເຂົ ັ້າໃສ່ໃນຂະແໜງການສກຶສາ, 
ສາທາລະນະສຸກ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ການປບັປຸງການປກົຄອງ ແລະສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະວຽກງານເກບັກູ ັ້ລະເບດີ. ສ່ວນໃນ
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ຂະແໜງເສດຖະກດິ ທນຶ ຊກພ ແມ່ນຍງັສຼືບຕ ່ ເລັ່ ງໃສ່ໃນຂະແໜງກະສກິ າ-ປ່າໄມ ັ້ ທັ ັ້ງນີ ັ້ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໄດ ັ້ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງ
ດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ. ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ການລງົທນຶໃສ່ວຽກງານພະລງັງານ ແລະບ ່ ແຮ່ ແມ່ນຖຼືວ່າເປນັ
ວຽກງານໜຼື່ ງທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ສ ັ້າງລາຍຮບັແຫ່ງຊາດ. ຄຽງຄູ່ກນັກບັການສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຊຶ່ ງກວມເອາົຫ າຍກວ່າ ໜຼື່ ງໃນສີ່  ຂອງທນຶ ຊກພ ແມ່ນຍງັເລັ່ ງໃສ່ວຽກງານຂະແ
ໜງ ຂວົ-ທາງ ເພຼື່ ອເຊຼື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ພາກພຼື ັ້ນ. 

2.4. ການປະເມນີການລະດມົທນຶ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ ຊກພ 
ຕະຫ ອດໄລຍະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ລະດມົທນຶໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ເຫນັວ່າ ສປປ ລາວ ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍໄດ ັ້ຕາມ

ແຜນທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໂດຍລວມ, ແຕ່ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວ່າຍຸດທະສາດສະບບັນີ ັ້ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ເງ ຼື່ອນໄຂ
ຂອງບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການພດັທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ່ ຄຼື ສະພາບການພດັທະນາຂອງສາກນົ ໃນ
ຊຸມປີຕ ່ ໜ ັ້າທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທັ້ອນຕ ່ ການຮ່ວມມຼື. ສະນັ ັ້ນ, ການຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກ່ຽວກບັພາວະວໄິສທດັ ທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕາມຫ ກັວທິວີທິະຍາ ຫ ຼື ການວໄິຈ ຈດຸດ,ີ ຈດຸອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ (SWOT 
Analysis) ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ຕ ່ ການກ ານດົຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຊກພ ແລະ 
ການວໄິຈນີ ັ້ ຈະຊ່ວຍໃນການກ ານດົແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃນການຄູ ັ້ມຄອງ ແລະ ການລະດມົທນຶ ຊກພ ໄດ ັ້ຢ່າງຖຼືກຕ ັ້ອງ 
ແລະ ມປີະສດິທຜິນົເພຼື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຍຸດທະສາດມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ເງ ຼື່ອນໄຂຂອງບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ 
ແລະ ສປປ ລາວ, ກ ່ ຄຼື ສະພາບການສາກນົ ໃນຊຸມປີຕ ່ ໜ ັ້າ ທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທັ້ອນຕ ່ ການຮ່ວມມຼື ເພຼື່ ອການພດັທະນາ ແລະ 
ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ. 

2.4.1 ຈດຸດ:ີ 
- ສ າລບັ ສປປ ລາວ ມສີະຖຽນລະພາບທາງການເມຼືອງ ທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກາຍເປນັປດັໄຈ

ພຼື ັ້ນຖານທີ່ ເອຼື ັ້ອອ ານວຍໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ການຜະລດິ,ແລະ 
ການບ ລກິານ ແລະ ການລງົທນຶ; ພັ້ອມທງັເປນັພຼື ັ້ນຖານທີ່ ສ າຄນັໃນການດ າເນນີນະໂຍບາຍການພດັທະນາໃຫັ້ມຄີວາມຕ ່

ເນຼື່ ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ ເປີດກ ັ້ວາງການຮ່ວມມຼື. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ັ້ແມ່ນເປນັເງ ຼື່ອນໄຂທີ່ ດສີ າລບັການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ແລະຊຸກຍູ ັ້ວຽກງານການຮ່ວມມຼື ເພຼື່ ອການພດັທະນາກບັ ພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົໃຫ ັ້ໄດ ັ້, ສ ັ້າງປດັໄຈອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນປະຕບິດັຄ າໝັ ັ້ນສນັຍາການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ
ງານໂຄງການໃຫັ້ໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ; 

- ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມແີຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກ ານດົໜັ້າວຽກຈດຸສຸມທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ມເີປົ ັ້າ  
ໝາຍການພດັທະນາທີ່ ແນ່ນອນ, ມລີກັສະນະເຊຼື່ ອມສານ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັລະຫວ່າງແຜນພດັທະນາຂອງ
ຂະແໜງການ, ສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນອງີທີ່ ສ າຄນັສ າລບັວຽກງານການຂນົຂວາຍຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ 
ແລະການຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ ການໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນ
ເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນນັ ັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມກີນົ
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ໄກ ແລະແຜນດ າເນນີງານ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ລວມທງັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງມີ
ຫ ກັການເຊັ່ ນ: ຖະແຫ ງການ ແລະແຜນດ າເນນີຂອງຖະແຫ ງການວຽງຈນັ; 

- ນ າໃຊ ັ້ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ເພຼື່ ອເປນັເວທຂີອງການປກຶສາຫາລຼື ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ພດັທະນາ ຕ ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ທດິທາງການພດັທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທງັການນ າສະເໜ ີບນັດາ
ຄວາມຄຼືບໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ນ າໃຊ ັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອ; 

- ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ກ ່ ໄດ ັ້ມດີ າລດັ ແລະລະບຽບຫ ກັການ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ
ທນຶ ຊກພ ລວມທງັບດົແນະນ າ ໃນການຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແກ່ປະສດິທຜິນົ ໃນ
ການນ າໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ. 

- ໄດ ັ້ມກີານສ ັ້າງຍຸດທະສາດການພດັທະນາຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍເອາົ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປນັບ່ອນອງີໃນການກ ານດົຂະແໜງການບູລມິະສດິ ເພຼື່ ອ
ພດັທະນາ. 

2.4.2 ຈດຸອ່ອນ 

- ຄວາມບອບບາງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ ຍງັເປນັປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັສະເລ່ຍຕ ່ ຄນົຍງັຢູ່ໃນລະດບັຕ ່ າ ຕາມ
ມາດຕະຖານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ກ ານດົໄວ ັ້ ເຖງິແມ່ນວ່າເສດຖະກດິພາຍໃນປະເທດຈະມທ່ີາທຂີະຫຍາຍໂຕ 
ຢ່າງກ ັ້າວກະໂດດ ໃນໄລຍະປີ 2014-2015 ສະເລ່ຍໄດ ັ້ GDP ເຕບີໂຕເຖງິ 7,5% ແລະ ປະຈບຸນັ ເສດຖະກດິ ເຕບີໂຕ
ຄງົທີ່  ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດບັ 7% ໃນປີ 2015-2017.  

- ອດັຕາສ່ວນ ຂອງຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ ງໃນທົ່ ວປະເທດປະຊາຊນົ ທີ່ ນອນໃນກຸ່ມເປົ ັ້າຫມາຍ ຈ ານວນ 52 ເມຼືອງ ແລະ 109 
ບ ັ້ານ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນຫ່າງໄກເຂດຊອກຫລກີ, ເປນັຂງົເຂດພູຜາ ແລະ ທົ່ ງພຽງ ທີ່ ຖະໜນົຫນົທາງ ແລະລະບບົການຂນົສົ່ ງບ ່

ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິ ຊຶ່ ງຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຍງັມຄີວາມຕ ັ້ອງການ ໃນການພດັທະນາໃນຂງົເຂດພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປນັຕົ ັ້ນ
ແມ່ນ ນ ັ້າປະປາ, ເສັ ັ້ນທາງ ແລະ ຕາຄ່າຍໄຟຟັ້າ; ດ ັ້ານຂງົເຂດສາທາລະນະສຸກ, ສາທາລະນຸປະໂພກ, ໂພຊະນາການ ສ າລບັ
ແມ່ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ ເກດີໃຫມ່ ລວມໄປເຖງິເດກັນ ັ້ອຍທີ່ ອາຍຸຕ ່ າກ່ວາ 5 ປີ ຕາມເປົ ັ້າຫມາຍຂອງ MDGs, ການປັ້ອງກນັ
ໄຂ ັ້ຫວດັ, ພະຍາດມະລາເລຍ ແລະ ພະຍາດໂລກລະບາດ ອຼື່ ນໆ; ການສົ່ ງເສມີທາງດ ັ້ານການສກຶສາ ເຊິ່ ງເປົ ັ້າຫມາຍຂອງ
ລດັຖະບານ ຕ ັ້ອງສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ ອດັຕາການລອດເຫ ຼືອ ແລະ ຮຽນຈບົຂອງນກັຮຽນ ຊັ ັ້ນປະຖມົ-ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແລະລບົ
ລ ັ້າງການກຼືກໜງັສຼືໃຫ ັ້ເຫລຼືອສູນ. 

- ຍງັຂາດການຈດັລຽງບູລມິະສດິ ຂອງບູລມິະສດິ ຂອງຂະແໜງການເພຼື່ ອພດັທະນາ ໃຫັ້ມຄີວາມໂດດເດັ່ ນ ແລະເປນັຕວົ
ແບບ ໃນການພດັທະນາທີ່ ຄບົຖັ້ວນ ທງັນີ ັ້ກ ່ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ທງັເປນັການ
ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະລາຍໄດ ັ້ທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ; 

- ກນົໄກໃນການສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກດິ ໃນຂະບວນການພດັທະນາ ຍງັມຂີອດຈ າກດັ ເນຼື່ ອງຈາກ ວ່າ 
ພາກທຸລະກດິ ແມ່ນມບີດົບາດສ າຄນັໃນການສະໜບັໜນູທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະທາງດ ັ້ານວຊິາການຕ່າງໆ ລວມທງັ ກນົ



 

Draft Version 1.0 ( 10 June 2019) 
 

11 
 

ໄກ ໃນການຊຸກຍູ ັ້ບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະກາງ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ທີ່ ຫ າກ
ຫ າຍ ໃຫັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດ ແລະສງັຄມົ; 

- ການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີແຜນງານ/ໂຄງການ ຊກພ ຍງັຂາດ ຊ່ຽວຊານ ແລະວຊິາການສະເພາະດ ັ້ານ, ແຜນການອນັ
ລະອຽດ ແລະຕ ່ ເນຼື່ ອງ ຂອງບນັດາກະຊວງທີ່ ເປນັຜູ ັ້ຄຸ ັ້ມຄອງ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການລາຍງານ
ສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ບ ່ ແທດເໝາະກບັຄວາມເປນັຈງິເທົ່ າທີ່ ຄວນ ລວມທງັການແກ ັ້ໄຂບນັຫາຕ່າງໆ ບ ່ ທນັ
ກບັສະພາບ ຈຶ່ ງພາໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການມຄີວາມຊກັຊ ັ້າ. 

2.4.3 ກາລະໂອກາດ 

- ໃນວາລະການພດັທະນາແບບຢຼືນຍງົ 2030, ເວທສີາກນົໄດ ັ້ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ເພີ່ ມທະວກີານຊ່ວຍເຫ ຼືອດ ັ້ານການຄ ັ້າ ໃຫ ັ້ແກ່
ບນັດາປະເທດກ າລງັພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ, ເຊິ່ ງນອນຢູ່ໃນເປົ ັ້າໝາຍທີ່  8 ຂອງ SDGs, ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການຄ ັ້ານີ ັ້ ເປນັການກະຕຸ ັ້ນໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົ ແລະຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ມູນຄ່າການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າຕັ ັ້ງແຕ່ປີ 2006 ສະເລ່ຍແມ່ນ 54 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ, ການເບກີຈ່າຍສະສມົ ຫ າຍກວ່າ 300 
ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງມີທ່ີາອ່ຽງ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນທຸກປີ. ໃນວາລະ Addis Ababa Agenda for Action ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໜກັເຖງິ
ຄວາມສ າຄນັຂອງການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານການເງນິໃຫ ັ້ແກ່ພາກເອກະຊນົ, ໃນການຊ່ວຍເຫ ຼືອນີ ັ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການສ ັ້າງ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຄວາມຮູ ັ້ ແລະການສົ່ ງເສມີສະພາບແວດລ ັ້ອມ
ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. ເຊິ່ ງເປນັໂອກາດອນັດໃີຫ ັ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີການພດັທະນາສນິຄ ັ້າ, ເພີ່ ມທະວກີານສົ່ ງ
ອອກ ແລະ ຫ ູດຜ່ອນຕົ ັ້ນທນຶທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າຕ່າງໆ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານັ ັ້ນຍງັຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູ ການສົ່ ງເສມີທກັສະສມີຼືແຮງງານ
, ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂສະດວກໃຫັ້ແກ່ການດ າເນນີທຸລະກດິ; 

- ການຮ່ວມມຼືໃນລະດບັອະນຸພາກພຼື ັ້ນ ແລະພາກພຼື ັ້ນ ທີ່ ເພີ່ ມຂຼື ັ້ນ ແລະເລັ່ ງໃສ່ການສົ່ ງເສມີທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການ
ຄ ັ້າ ຊຶ່ ງຊຸກຍູ ັ້ ໃຫັ້ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາໃນດ ັ້ານຕ່າງໆ ເພຼື່ ອຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົດັ່ ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານການ
ສະໜບັໜນູທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະທາງດ ັ້ານການເງນິ; 

- ການເຂົ ັ້າເປນັສະມາຊກິ ແລະເຊຼື່ ອມສານ ກບັອງົການສາກນົເຊັ່ ນ: ສະມາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ, ອງົການ ການຄ ັ້າໂລກ 
ຊ່ວຍໃຫັ້ລາວສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫ າດສາກນົທີ່ ກ ັ້ວາງຂວາງ ຊຶ່ ງຊ່ວຍສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ເພຼື່ ອສົ່ ງອອກ ທງັເປນັ
ການສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂນັຂອງລາວ ໃນເວທກີານຄ ັ້າສາກນົ ໃຫັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ; 

- ການຮ່ວມມຼືໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ກບັບນັປະເທດ ທີ່ ມສີະຖານະພາບການພດັທະນາທີ່ ຄ ັ້າຍຄຼືກນັ ກ ່ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ ງ ທີ່ ຈະຊ່ວຍ ໃຫັ້ 
ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມກີານແລກປ່ຽນປະສບົການ ແລະການຮຽນຮູ ັ້ເອາົສິ່ ງໃໝ່ໆ ໃນການຊຸກຍູ ັ້ການພດັທະນາໃຫັ້
ຂະຫຍາຍຕວົ. 

2.4.4 ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ: 
- ປະຈບຸນັ, ສະພາບໂລກ ໄດ ັ້ມກີານປ່ຽນແປງຫລາຍຂຶ ັ້ນ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃຫັ້ເຫນັເຖງິຜນົກະທບົໃນຫລາຍດ ັ້ານ ບ ່ ວ່າຈະ

ເປນັທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ດ ັ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ, ສະພາບການຮ່ວມມຼືທາງດ ັ້ານການເມຼືອງ ແລະ 
ຄວາມຫມັ ັ້ນຄງົຂອງຊາດ ແລະ ຕດິພນັໄປເຖງິທດິທາງການຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາຂອງບນັດາປະເທດມະຫາອ າ
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ນາດ ຫລຼື ບນັດາປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລ ັ້ວ ທີ່ ມີ ິ ຕ ່ ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ໃນທຸກທະວບີ ເຊັ່ ນ: ທະວບີອາຊ,ີ ທະວບີ
ອາຝຣກິາ ແລະ ທະວບີອາເມລກິາໃຕ ັ້. ຍ ັ້ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ການຍາດແຍ່ງເປນັປະເທດຜູ ັ້ນ າທີ່ ມີ
ອດິທພິນົໃນເວທສີາກນົ ຈຶ່ ງເປັນຜນົສະທັ້ອນອນັຫນຶ່ ງ ທີ່ ສ ັ້າງຜນົກະທບົໃຫັ້ແກ່ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາຫ າຍກ່ວາ ຊຶ່ ງເຮດັ
ໃຫ ັ້ບ ່ ສາມາດສ ັ້າງຄວາມສະຫມ ່ າສະເຫມ ີ ໃນການລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ ມາພດັທະນາປະເທດຊາດ
ຕນົເອງໄດ ັ້. 

- ບນັດາປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລ ັ້ວ ຫລຼື ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫລກັ ໄດ ັ້ມທີດິທາງນະໂຍບາຍໃຫມ່ໂດຍ ຫນັເອາົການ
ຊ່ວຍເຫລຼືອລ ັ້າ ໃນຫລາຍຮູບແບບທີ່ ເຄຍີຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂງົເຂດອາຊອີາຄະເນ ໄປຊ່ວຍເຫລຼືອໃຫັ້ແກ່ບນັດາປະເທດທີ່

ດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນທະວບີອາຟຣກິາ; 
- ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ ຈ ານວນໜຶ່ ງ ສປປ ລາວ ຍງັຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປບັປຸງ ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບ

ການຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ ຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ມຄີວາມພ ັ້ອມ ທາງດ ັ້ານ
ພະນກັງານ, ວຊິາການ ແລະງບົປະມານ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ; 

- ການວເິຄາະ ແລະກ ານດົແຜນການ/ໂຄງການລະອຽດ ໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບການພດັທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 
ຍງັເປນັໄປຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົ ຊຶ່ ງບາງຄັ ັ້ງຍງັເຮດັໃຫ ັ້ບ ່ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການ ທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ ຢ່າງຄບົຖັ້ວນ ແລະ
ມປີະສດິທຜິນົສູງ. 

- ໄພທ າມະຊາດ ທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນີຟ ັ້າອາກາດ ແລະການກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການຮບັມຼືຕ ່ ກບັ
ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົ ລວມເຖງິການຝຼື ັ້ນຝູ ແລະແກ ັ້ໄຂຜນົກະທບົຕ່າງໆ ໃຫັ້ທ່ວງທນັກບັ
ເວລາ ຊຶ່ ງເຫນັວ່າ ລດັຖະບານ ຍງັແບກຫາບລາຍຈ່າຍ ໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາເຫ ົ່ ານີ ັ້ ໃນແຕ່ລະປີ ສູງພ ສມົຄວນ; 

ສະນັ ັ້ນ, ຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ ສປປ ລາວ 2030 ນີ ັ້ ຈະເປນັຍຸດທະສາດສະບບັໜຶ່ ງທີ່  ໄດ ັ້ກ ານດົຢ່າງ
ຊດັເຈນເຖງິຄວາມຕ ັ້ອງການຈ ານວນທນຶ ແລະ ຂງົເຂດ ເພຼື່ ອມາຊ່ວຍພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫັ້ຫລຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັໃນລະດບັປານກາງ ຈນົຮອດປີ 2030. 

3. ຫ ກັການ, ວໄິສທດັ, ທດິທາງ ແລະຍຸດທະສາດ 
3.1 ຫ ກັການ 

ຕາມທດິທາງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ່ ຄຼືນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ໃນການເປີດກວ ັ້າງ
ການພວົພນັ-ຮ່ວມມຼືກບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກນົ ຕ ັ້ອງເປັນໄປຕາມຫ ກັການຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ບນົພຼື ັ້ນຖານ
ການເຄາົລບົຄວາມເປນັເອກະລາດ, ອະທປິະໄຕຂອງປະເທດ ແລະ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງມລີະອຽດດັ່ ງນີ ັ້: 
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ການມຜີນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ: ແມ່ນຫ ກັການລວມທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ສະເພາະໜັ້າ ແລະ ຍາວນານ ເຊີ່ ງທງັສອງຝ່າຍ ຕ ັ້ອງ
ຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈເຊີ່ ງກນັ ແລະກນັ ດັ່ ງນັ ັ້ນທງັສອງຝ່າຍຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ຍກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນ ການກວດກາ 
ແລະ ຮຽບຮຽງເນຼື ັ້ອໃນສນັຍາໃຫ ັ້ຮອບຄອບຖີ່ ຖ ັ້ວນ; 

ການເຄາົລບົອະທປິະໄຕ ແລະ ບ ່ ແຊກແຊງກດິຈະການພາຍໃນຂອງກນັ ແລະກນັ: ແມ່ນຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ແຕ່ລະຝ່າຍທີ່ ມີ
ການຮ່ວມມຼື ຕ ັ້ອງເຄາົລບົບນັດາຂ ັ້ຕກົລງົທີ່ ໄດ ັ້ເຊນັນ າກນັ, ບ ່ ນ າເອາົເງ ຼື່ອນໄຂອຼື່ ນໆເພຼື່ ອຕ ່ ລອງ ແລະ ສ ັ້າງຜນົສະທັ້ອນເຖງິຄວາມ
ໝັ ັ້ນຄງົທາງການເມຼືອງ ກ ່ ຄຼືທາງເສດຖະກດິ; ຫ ກັການຄວາມເປນັເອກະລາດ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າຕນົເອງໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແມ່ນຖຼືວ່າ
ເປນັຫ ກັການທີ່ ສ າຄນັ ເພຼື່ ອບ ່ ໃຫ ັ້ມກີານສວຍໃຊ ັ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອມາເປນັເຄຼື່ ອງມຼືຕ ່ ລອງ ເຮດັໃຫ ັ້ສູນເສຍຄວາມເປນັ
ເອກະລາດ ບ ່ ວ່າໃນຮູບແບບໃດກ ່ ຕາມ. ພັ້ອມນັ ັ້ນ ກ ່ ຕ ັ້ອງເປນັເຈົ ັ້າຕນົເອງ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໄດ ັ້ຜນົ
ສ າເລດັຂອງໂຄງການດັ່ ງຕາມເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້; 

ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ ຂອງການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ: ແມ່ນ ການ
ຮ່ວມມຼືກນັລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະນ າໃຊ ັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການ
ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແກ່ການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ ແລະວໄິສທດັໃນການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະວາລະການ
ພດັທະນາສາກນົ.  

ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ການລະດມົທນຶການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ຍງັຈະຕ ັ້ອງເລັ່ ງໃສ່ຕອບສະໜອງເປົ ັ້າ
ໝາຍ ໃນການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ກ ່ ຄຼືການຫນັປະເທດທີ່ ບ ່ ມທີາງອອກສູ່ທະເລ ໃຫັ້ກາຍເປນັປະເທດທີ່ ເຊຼື່ ອມໂຍງກບັ
ສາກນົ ແລະພາກພຼື ັ້ນ ໂດຍໃຫັ້ເປນັປະເທດທີ່ ໃຫ ັ້ການບ ລກິານທາງຜ່ານ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໃຫັ້ໄປຄຽງຄູ່ກບັການປະຕບິດັພນັທະ
ສາກນົ ກ ່ ຄຼືກນັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັສະວດັເພຼື່ ອການພດັທະນາ ທີ່ ຍງັບ ່ ທນັບນັລຸ ແລະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າ
ໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ ໃຫັ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ.  

ເພຼື່ ອຈະບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຮຽກຮ ັ້ອງ ໃຫັ້ທຸກໆແຜນງານ/ໂຄງການຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈດັວາງເປົ ັ້າໝາຍ ໃຫ ັ້ລະອຽດ; 
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານກ ານດົໂຄງສ ັ້າງຂອງແຜນງານ/ໂຄງການເປນັອນັລະອຽດ; ມກີານກ ານດົກດິຈະກ າ ແລະ ຮູບແບບ ການບ ລຫິານ
ຕາມລກັສະນະພເິສດສະເພາະຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ; ຕ ັ້ອງສາມາດຊອກເຫນັບນັຫາ ແລະ ຂ ັ້ຂດັແຍ່ງຕ່າງໆ ລວມທງັບນັດາ
ຄວາມສ່ຽງ; ຕ ັ້ອງມລີະບບົການເງນິ ແລະ ບນັຊທີີ່ ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ໂປ່ງໃສ; ມກີານແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບລະອຽດ; ມກີານ
ສະຫ ຸບລາຍງານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເປນັປກົກະຕ;ິ ແລະ ມກີານຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຢ່າງຮອບດ ັ້ານ. 

3.2 ວໄິສທດັ  
ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ບ ່ ຕກົຢູ່ໃນແຫັ້ວຂອງການພດັທະນາ

ຂອງປະເທດລາຍຮບັຕ ່ າປານກາງ ຈະຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການສ ັ້າງປະຖມົປດັໄຈ ກ ່ ຄຼືບນັດາ ກ າລງັແຮງຍູ ັ້ດນັທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, 
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ສງັຄມົ ແລະສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ. ທງັສາມດ ັ້ານຂອງການພດັທະນາ ແມ່ນຖຼືວ່າເປນັເສາົຄ ັ້າຫ ກັຂອງການພດັທະນາ ທີ່ ຈ າເປນັຕ ັ້ອງມີ
ການລະດມົທນຶ ແລະ ວຊິາການ ເຂົ ັ້າຊ່ວຍ. ເພຼື່ ອບນັລຸໄດ ັ້ຕາມວໄິສທດັການພດັທະນາ 2030 ແລ ັ້ວ ສປປ ລາວ ກ ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມ
ທຸກແຫ ່ ງທນຶ ບ ່ ວ່າຈະເປນັທງັດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເຂົ ັ້າໃສ່ໃນການພດັທະນາ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ 
ຫ ຸດຜ່ອນການເອຼື່ ອຍອງີໃສ່ ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່່ ອການພດັທະນາ ແລະກ ັ້າວເປນັສະມກັຊກິຂອງບນັດາກຸ່ມປະເທດ ທີ່

ສາມາດພດັທະນາທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຫັ້ມຄີວາມຍຼືນຍງົ ດ ັ້ວຍການໝນູໃຊ ັ້ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະງບົປະມານຂອງຕນົເອງ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ວໄິສທດັ ສ າລບັ ສປປ ລາວ ໃນ
ວຽກງານການລະດມົທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ 2030 ແມ່ນ: “ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະນ າໃຊ ັ້ 
ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແກ່ການສ ັ້າງຊບັພະຍາ ກອນມະນຸດທີ່

ເຂັ ັ້ມແຂງ, ສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ເອຼື ັ້ອຍອ ານວຍໃຫ ັ້ແກ່ການບ ລກິານ ແລະການຜະລດິທນັສະໄໝ ແລະເປນັມດິຕ ່

ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ” . 

3.3 ທດິທາງ  
ການລະດມົ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນອງີໃສ່ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານທນຶຮອນ 

ແລະ ວຊິາການທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໃນຍຸດທະສາດຕ່າງໆທີ່  ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຂຼື ັ້ນມາ ເຊີ່ ງລວມມ:ີ 1. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິຕາມທດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສມົດຸນ, ຕ ່ ເນຼື່ ອງ, ຍຼືນຍງົ ແລະເປນັສຂີຽວ; 2. ຍຸດທະສາດເພຼື່ ອເປົ ັ້າໝາຍລຸດພົ ັ້ນຈາກ
ສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDGs); 3. ຍຸດ
ທະສາດວ່າດ ັ້ວຍການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ; 4. ຍຸດທະສາດການປກົປກັຮກັສາ ແລະນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະ 
ຊາດແບບຍຼືນຍງົ, ມປີະສດິທຜິນົ ແລະຕາມທດິຫນັເປນັສຂີຽວ; 5. ຍຸດທະສາດ ວ່າດ ັ້ວຍການເພີ່ ມທະວຄີວາມສກັສດິ ຂອງ
ລະບບົການປກົຄອງປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ ແລະເພີ່ ມຄວາມສກັສດິໃນການປກົຄອງຕາມກດົໝາຍ; 6. ຍຸດທະສາດການ
ເຊຼື່ ອມໂຍງແລະເຊຼື່ ອມຕດິກບັພາກພຼື ັ້ນແລະສາກນົ ແລະ 7. ຍຸດທະສາດຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະທນັສະໄໝ. 

ອງີຕາມສະພາບການພດັທະນາ ຂອງໄລຍະການພດັທະນາ ແຕ່ນີ ັ້ ຮອດ 2030 ເຫນັວ່າຄວາມຕ ັ້ອງການທນຶຮອນ 
ແລະ ວຊິາການແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ສາມາດກ ານດົໄດ ັ້ເປນັ ສາມໄລຍະ ຄຼື: ໄລຍະສຸມການພດັທະນາເພຼື່ ອໃຫ ັ້ 
ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ 2019-2021; ໄລຍະຮບັປະກນັການອອກຈາກ ປະເທດ
ດ ັ້ອຍພດັທະນາຢ່າງຖາວອນ 2022-2024; ແລະ ໄລຍະການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ປະເທດຊາດບນັລຸລາຍຮບັສູງປານກາງ 
2025-2030. 

ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມວໄິສທດັດັ່ ງກ່າວ ທດິທາງການລະດມົ, ນ າໃຊ ັ້ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ຊກພ ແມ່ນຕດິພນັກບັສະພາບຂອງ
ການພດັທະນາແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນ
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ມະນຸດໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານວຊິາການ, ວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໃໝ ຊຶ່ ງເປນັໜຶ່ ງໃນປດັໄຈຫ ກັ ທີ່ ຊ່ວຍ
ຂບັເຄຼື່ ອນ ການພດັທະນາຂອງບນັດາຂະແໜງການ ໃຫັ້ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຕາມເປົ ັ້າ  ໝາຍ ໄດ ັ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 

3.4  ຍຸດທະສາດ 
 ເພຼື່ ອຜນັຂະຫຍາຍວໃິສທດັ ໃນວຽກງານການລະດມົທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ 

2030 ໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ ສປປ ລາວ ຈະຕ ັ້ອງໝນູໃຊ ັ້ທ່າແຮງຂອງການຮ່ວມມຼື ໃນລະດບັອະນຸພາກພຼື ັ້ນ, ພາກພຼື ັ້ນ ແລະ
ສາກນົ ໃຫັ້ມກີານເຊຼື່ ອມສານ ແລະຊຸກຍູ ັ້ເຊີ່ ງກນັແລະກນັ ບ ່ ວ່າການຮ່ວມມຼືດັ່ ງກ່າວ ຈະເປນັຮູບແບບການຊ່ວຍເຫ ຼືອສອງຝ່າຍ 
ຫ ຼື ຫ າຍຝ່າຍ ກ ່ ຈະຕ ັ້ອງຕອບສະໜອງໄດ ັ້ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາ ທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ ຂອງບນັດາຂະແໜງການ ກ ່ ຄຼືເປົ ັ້າໝາຍ
ການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ. ສະນັ ັ້ນ, ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ຈະຕ ັ້ອງຊຸກຍູ ັ້ ແລະສະໜບັສະໜນູເຊີ່ ງກນັ
ແລະກນັ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໄປເປນັຄູ່ຂະໜານ. 

ສປປ ລາວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເສມີຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍ ເພຼື່ ອຜນັຂະຫຍາຍ ວໄິສທດັ ແລະເປົ ັ້າໝາຍການ
ພດັທະນາ ໃນການຫນັປ່ຽນປະເທດທີ່ ບ ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ ມາເປນັປະເທດເຊຼື່ ອມຈອດສາກນົ ໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ. 
ລດັຖະບານຈະໄດ ັ້ເພີ່ ມທະວຄີວາມເປນັເຈົ ັ້າການໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າໃນການເສມີຂະຫຍາຍການຮ່ວມມຼືໃນຂອບ
ອະນຸພາກພຼື ັ້ນ, ພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົ ເຊັ່ ນ: ການຮ່ວມມຼືທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິໃນຂອບອະນຸພາກພຼື ັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງ, ການຮ່ວມມຼື
ເສດຖະກດິອາຊຽນ ພ ັ້ອມທງັເສມີຂະຫຍາຍການກ ່ ສ ັ້າງ ໜຶ່ ງແລວທາງໜຶ່ ງເສັ ັ້ນທາງ ຊຶ່ ງອງີໃສ່ຈດຸພເິສດທາງດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອຍກົລະດບັການເຊຼື່ ອມໂຍງເຊຼື່ ອມຈອດ ໃນຂະແໜງການ ຄມົມະນາຄມົ, ພະລງັງານໄຟຟັ້າ ແລະ ຂະແໜງການ 
ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງອຼື່ ນໆ; ລງົເລກິການຮ່ວມມຼືຂງົເຂດການຄ ັ້າ ແລະ ການລງົທນຶ, ເສມີຂະຫຍາຍພຼື ັ້ນທີ່ ການຮ່ວມມຼື ດ ັ້ານ
ອຸດສາຫະກ າ ການຜະລດິ ແລະ ເຂດນຄິມົອຸດສາຫະກ າ ໂດຍນ າໃຊ ັ້ກນົໄກການຮ່ວມມຼືທີ່ ມຢູ່ີແລ ັ້ວໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ, ເພີ່ ມ
ທະວກີານຮ່ວມມຼືການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ເຝກິອບົຮມົດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແບບ
ຍຼືນຍງົ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງທີ່ ມທ່ີາແຮງ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ສະນັ ັ້ນ ສປປ ລາວ ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສມີກນົໄກ ແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພຼື່ ອຮບັຜດິຊອບ ສກຶສາຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ 
ປະສານສມົທບົ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົ ັ້າຫາແຫລ່ງທນຶ ທີ່ ນອນໃນ
ຂອບການຮ່ວມມຼືຕ່າງໆ ໄດ ັ້ຢ່າງຖຼືກຕ ັ້ອງ, ມຄີວາມສອດຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງແທ ັ້ຈງິ ທງັນີ ັ້ກ ່ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໝາກຜນົ, ປັ້ອງ
ກນັຜນົກະທບົຕ ່ ສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະການຮ່ວມມຼືຂອງ ສປປ ລາວ ກບັຂງົເຂດອະນຸພາກພຼື ັ້ນ, 
ພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົ.  

ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ປະສດິທພີາບ ແລະປະສດິທຜິນົໃນການລະດມົທນຶ ແລະຄຸ ັ້ມຄອງ ຊກພ ຮອດປີ 2030, ການກ າ
ນດົເປົ ັ້າໝາຍບູລມິະສດິແຜນງານ ແລະການພຈິາລະນາຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະຜູ ັ້ສະໜອງດ ັ້ານທນຶຮອນ ແລະວຊິາການ ແມ່ນຈະ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຖຼືກກ ານດົໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ໂດຍອງີໃສ່ຂະແຫນງການຫລກັ ທີ່ ມິີ
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ຄວາມຈ າເປນັທີ່ ສຸດໃນການພດັທະນາ  ໂດຍຍດຶຖຼືເອາົບນັດາຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການຮບັປະກນັການສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານ ໃຫ ັ້ແກ່ການ
ກ ັ້າວໄປສູ່ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັສູງປານກາງ ເຊີ່ ງທນຶ ຊກພ ຈະໄດ ັ້ຈດັສນັເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ ທີ່ຮບັປະກນັການບນັລຸ ສອງເປົ ັ້າ
ໝາຍສ າຄນັຄຼື: 1.) ເພຼື່ ອສ ັ້າງປດັໄຈ ທີ່ ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນປີ 
2024  ແລະ ໄລຍະການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ປະເທດຊາດບນັລຸລາຍຮບັສູງປານກາງ; ແລະ 2.) ສຼືບຕ ່ ໃຫ ັ້ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ 
MDGs ທີ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ບນັລຸ  ໂດຍຖຼືເອາົການຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ  ເປນັວຽກງານສ າຄນັ ແລະຈ າເປນັ
ທີ່ ສຸດ. ພັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້, ຍງັຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍເພຼື່ ອການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDGs). ດ ັ້ວຍເຫດນັ ັ້ນ, 
ຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫລຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນໄດ ັ້ມເີນຼື ັ້ອໃນຈດິໃຈສຸມໃສ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ  3 
ແຜນງານຫ ກັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດໃຫັ້ເປນັໄປຕາມວໄິສທດັ 2030 ຄຼື: ແຜນງານດ ັ້ານເສດຖະກດິ, 
ແຜນງານດ ັ້ານສງັຄມົ ແລະ ແຜນງານດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ .  

ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ການຮ່ວມມຼືກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ ັ້ ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ຍງັຈະຕ ັ້ອງ
ໄດ ັ້ຍດຶຖຼືເອາົການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ, ຫ າຍຝ່າຍ ແລະສະຖາບນັການເງນິ ເປນັຕົ ັ້ນຕ . ເນຼື່ ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ຍງັມຄີວາມ
ຕ ັ້ອງການທນຶຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເພຼື່ ອສຸມໃສ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນບນັດາຂງົເຂດບຸລມິະສດິ ທີ່ ຈະຕ ັ້ອງຈດັສນັລງົສູ່ສາມແຜນ
ງານທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິ. 

3.4.1. ແຜນງານດ ັ້ານເສດຖະກດິ  
ການຂນົຂວາຍແຫ ່ ງທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ຊກພ ຕ ັ້ອງແນ່ໃສ່ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານ ແລະວຽກງານ ເພຼື່ ອ

ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນຼື່ ອງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ,  ໂດຍຫນັໄປສູ່ການຜະລດິສະບຽງອາຫານທີ່ ປອດໄພ 
ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການພາຍໃນ  ແລະ ກາຍເປນັເງ ຼື່ອນໄຂພຼື ັ້ນຖານສ າລບັການຜະລດິໃຫ ັ້ເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກທີ່

ຫ າກຫ າຍ. ໃນນີ ັ້ ແຫ ່ ງທນຶ ຊກພ ທີ່ ສຸມໃສ່ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພຼື ັ້ນຖານ ຕ ັ້ອງຮອງຮບັ ແລະເອຼື ັ້ອອ ານວຍໃຫັ້ແກ່ຂງົເຂດ
ການຜະລດິ ໂດຍສະເພາະການຕອບສະໜອງດ ັ້ານແຫ ່ ງພະລງັງານ, ລະບບົສາຍສົ່ ງໄຟຟັ້າ ແລະ ຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ, ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ັ້

ຈະເປນັການສ ັ້າງປະຖມົປດັໄຈ ໃຫັ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕວົ ເພຼື່ ອຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະການຂະຫຍາຍການ
ຜະລດິ ສນິຄ ັ້າອຸດສາຫະກ າສົ່ ງອອກທີ່ ຫ າກຫ າຍ ໃຫັ້ສາມາດແຂ່ງຂນັໃນຕະຫ າດສາກນົ. ຕດິພນັກບັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ມກີນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງປະສດິທພິາບ ແລະປະສດິທຜິນົຂອງພາກທຸລະກດິ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີພາກທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ  
ໃຫ ັ້ສາມາດດ າເນນີກດິຈະການຢ່າງມຜີນົກ າໄລ ແລະໝັ ັ້ນຄງົ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນການສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ 
ກ ່ ຄຼືການຊຸກຍູ ັ້ເສດຖະກດິໃຫັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ ່ ເນຼື່ ອງ ເຊິ່ ງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເພີ່ ມທະວກີານລະດມົແຫ ່ ງທນຶ ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງ
ໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, ສົ່ ງເສມີກນົໄກຕະຫ າດທນຶໃຫ ັ້ສາມາດເຄຼື່ ອນໄຫວໄດ ັ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ 
ສົ່ ງເສມີກນົໄກການລະດມົທນຶໃຫ ັ້ຫ າກຫ າຍ, ມກີານເຊຼື່ ອມໂຍງກບັພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົ ຫ າຍຂຼື ັ້ນ ເພຼື່ ອຂະຫຍາຍຖານຂອງ
ແຫ ່ ງທນຶໃຫ ັ້ກ ັ້ວາງຂວາງ ໃຫັ້ໄປເຖງິບ່ອນທີ່ ມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນ;  ໄປຄຽງຄູ່ກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດມົການສະໜບັສະໜນູເຂົ ັ້າໃນ
ການສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂ ເອຼື ັ້ອອ ານວຍທາງດ ັ້ານນຕິກິ າ, ລະບຽບຫ ກັການ, ກນົໄກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຂອງການເຂົ ັ້າຫາແຫ ່ ງທນຶ ໃຫັ້ມີ
ຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທນັສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສ່ ຊຶ່ ງຈະເປນັກ າລງັແຮງໃນການດງຶດູດການລງົທນຶໃນຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ. 
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ນອກຈາກນີ ັ້, ຍງັຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການສະໜບັສະໜນູເຂົ ັ້າໃນຂະແໜງກະສກິ າ ເພຼື່ ອຫນັປ່ຽນຈາກການຜະລດິຂະໜາດ
ນ ັ້ອຍ, ກະແຈກກະຈາຍ ໄປສູ່ການຜະລດິທີ່ ມຜີະລດິຕະພນັກະສກິ າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມຈີດຸສຸມ ພັ້ອມທງັຮບັປະກນັຄວາມປອດ
ໄພທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ ັ້ເປນັການສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານກ ັ້າວເຂົ ັ້າໄປສູ່ການຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ເພຼື່ ອການສົ່ ງອອກ, ເອາົໃຈໃສ່
ສະໜບັສະໜຸນການສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມເຂົ ັ້າໃນແຕ່ລະຕ ັ້ອງໂສ ັ້ການຜະລດິ ດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຜູ ັ້
ຜະລດິ, ພາກລດັ ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພຼື່ ອສຼືບຕ ່ ສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານການຜະລດິກະສກິ າ
ສຂີຽວ ທີ່ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ.   

ຕດິພນັກບັການພດັທະນາດ ັ້ານການຜະລດິ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາຊນົນະບດົ ໄປຄຽງຄູ່ກນັ, 
ຕ ັ້ອງສຸມການຊ່ວຍເຫ ຼືອເຂົ ັ້າໃນໂຄງລ່າງພຼື ັ້ນຖານເປນັຕົ ັ້ນຕ  ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຕອບສະໜອງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ກ ່ ຄຼືການສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການຜະລດິຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ແລະເສມີຂະຫຍາຍການສ ັ້າງທກັສະ, ວຊິາ
ອາຊບີ ແລະສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງກຸ່ມຜູ ັ້ຜະລດິສນິຄ ັ້າທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເພຼື່ ອກ ັ້າວໄປສູ່ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຕວົເມຼືອງ 
ແລະທັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ັ້ຮດັແຄບລງົ. ການສ ັ້າງມາດຕະຖານໃນການຜະລດິ ເພຼື່ ອຮບັມຼືກບັການແຂ່ງຂນັ ທີ່ ບ ່ ມສີດິທພິເິສດນັ ັ້ນ ຄຸນ
ນະພາບຂອງສນິຄ ັ້າ, ການບ ລກິານ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິ ຈຶ່ ງເປນັເປົ ັ້າໝາຍຫ ກັ; ການຮ່ວມມຼືຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການ
ສ ັ້າງຕະຫ າດໃຫັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ, ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງນະວດັຕະກ າໃນການຜະລດິ ແລະການບ ລກິານ, ຍກົລະດບັມາດຕະຖານການ
ຜະລດິໃຫ ັ້ທນັສະໃໝ ແລະການພດັທະນາບຸກຄະລະກອນ ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການໃນຕະຫ າດແຮງງານ 
ໃຫັ້ມ ີຄຸນນະພາບ ແລະພຽງພ . 

ເພຼື່ ອຮອງຮບັ ແລະສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍການຜະລດິສນິຄ ັ້າຕ່າງໆນັ ັ້ນ ວຽກງານການຄ ັ້າ ແມ່ນມບີດົສ າຄນັ ໃນການ
ເປີດກ ັ້ວາງຕະຫ າດ ຂອງ ສປປ ລາວ ອອກສູ່ສາກນົ ແລະເຊຼື່ ອມສານກບັກນົໄກ ແລະມາດຕະຖານ ໃນການດ າເນນີນ າເຂົ ັ້າ ແລະ
ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ໃຫັ້ມຄີວາມສະດວກ ຊຶ່ ງການປບັປຸງກນົໄກ ແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄອງ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການ
ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານ ໃນວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະບ ລກິານທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ໃຫັ້ແກ່ທຸກຂັ ັ້ນ ພັ້ອມທງັ
ສົ່ ງເສມີວຽກງານການສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫ ັ້ແກ່ຜະລດິຕະພນັ ແລະຊອກຫາຕະຫ າດ ແລະຄູ່ສນັຍາທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າໃຫ ັ້ ກ ັ້ວາງ
ຂວາງ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ການປບັປຸງລະບຽບຫ ກັການ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີການບ ລກິານ ໃນຂະແໜງການຂນົສົ່ ງ, ພະລງັງານ, ນ ັ້າ ແລະ
ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເພຼື່ ອເອຼື ັ້ອອ ານວຍ, ດຼືງດູດ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມໝັ ັ້ນໃຈ ໃຫັ້ແກ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຜູ ັ້ລງົທນຶ    ໃນ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ.  
 ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດມົທນຶ ຊກພ ເຂົ ັ້າໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງເປນັທ່າແຮງ ແລະເປນັເອກະລກັ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັທ າມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທ າ ເຊິ່ ງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີການ
ສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ການບ ລກິານທີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ແລະການເຊຼື່ ອມສານຂະແໜງການທີ່ ປິ່ ນອ ັ້ອມ ເພຼື່ ອ
ໃຫ ັ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວມກີານພດັທະນາແບບຄບົວງົຈອນ ແລະ ຢຼືນຢງົ, ສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ເຊຼື່ ອມໂຍງກບັ
ພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົ. ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຕດິພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ ການບ ລກິານ ແລະການຄ ັ້າ, ການ
ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ ແລະພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຄມົມະນາຄມົ. ເຊິ່ ງຂະແໜງການເຫ ົ່ ານີ ັ້ຕ ັ້ອງພດັທະນາໄປພ ັ້ອມໆກນັຈຶ່ ງຈະມີ
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ຄວາມຍຼືນຍງົ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ການຮ່ວມມຼືຈຶ່ ງຕ ັ້ອງມວີໄິສທດັກ ັ້ວາງໄກ ໂດຍດງຶເອາົຂ ັ້ໄດ ັ້ປຽບຂອງສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວມາເປນັຈດຸສຸມ
ຂອງການພດັທະນາຮອບດ ັ້ານ. 

ໃນຂະແໜງພະລງັງານ ບ ່ ວ່າຈະເປນັພະລງັງານທ າມະຊາດ ແລະການນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານທດົແທນເນຼື່ ອງຈາກວ່າ ຖຼືວ່າ
ເປນັຂງົເຂດທີ່  ສປປ ລາວ ມທ່ີາແຮງຫ າຍທາງດ ັ້ານການຜະລດິກະແສໄຟຟັ້າ ໂດຍນ ັ້າໃຊ ັ້ພະລງັງານນ ັ້າ ເຊິ່ ງຖຼືວ່າເປນັພະລງັງານ
ສະອາດ. ແຕ່ເນຼື່ ອງຈາກ, ການສ ັ້າງເຂຼື່ ອນມຂີ ັ້ຈ າກດັຫ າຍທາງດ ັ້ານງບົປະມານ, ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະສງັຄມົ, ການພດັທະນາ
ພະລງັງານທດົແທນທີ່ ສະອາດອຼື່ ນໆ ກ ່ ເປນັເປົ ັ້າໝາຍຫ ກັເຊັ່ ນກນັ ເຊິ່ ງ ສປປ ລາວ ຍງັຕ ັ້ອງການເທກັໂນໂລຍ ີແລະຄວາມຊ ານິ
ຊ ານານໃນການພດັທະນາຂະແໜງພະລງັງານທດົແທນນີ ັ້. ໂດຍສະເພາະ ການຜະລດິພະລງັງານ ທີ່ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທີ່ ບ ່

ສາມາດທດົແທນໄດ ັ້ ແລະໃກ ັ້ຈະໝດົນັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງຫ ຸດຜ່ອນການຂຸດຄົ ັ້ນທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົຕອບແທນທີ່ ສູງ ເພຼື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຜນົ
ກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະສງັຄມົ. ເຊິ່ ງແນ່ນອນວ່າການຮ່ວມມຼືວຽກງານເຫ ົ່ ານີ ັ້ຈະແມ່ນການແລກປ່ຽນທາງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ
ເທກັນກິວຊິາການຕ່າງໆ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ມຄີວາມຊ ານຊິ ານານ ເພຼື່ ອຫນັປ່ຽນຕາມທດິສຂີຽວ ແລະໃຫັ້ມຄີວາມຍນຶຍງົ.  

ຄວາມຕ ັ້ອງທນຶ ຊກພ ຈຶ່ ງເນັ ັ້ນໃສ່ການຮ່ວມມຼື ເພຼື່ ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ ັ້ ແລະເຕກັໂນໂລຊ ີ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເພຼື່ ອ
ພດັທະນາພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ໃຫັ້ສາມາດຄອບຄຸມທົ່ ວປະເທດ ທງັນີ ັ້ກ ່ ເພຼື່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະບ ່ ແຮ່ ມີ
ຄວາມຍຼືນຍງົ ແລະສາມາດຍດຶຖຼືເປນັ ຂະແໜງການຫ ກັໃນການພດັທະນາຂອງປະເທດໃນຕ ່ ໜ ັ້າ. 

 ສະນັ ັ້ນ, ການພດັທະນາ ຂອງບນັດາຂະແໜງການທີ່ ເປນັປດັໃຈຊຸກຍູ ັ້ເສດຖະກດິ ໃຫ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງແຂງແຮງແລະ
ໝັ ັ້ນທ່ຽງ ແມ່ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການ ໃນການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫ ັ້ກາຍເປນັກ າລງັຂບັເຄຼື່ ອນທີ່ ສ າຄນັໃນ
ການຊຸກຍູ ັ້ ແລະສ ັ້າງສນັນະວດັຕະກ າຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະທນັສະໄໝ ແລະການພດັທະນາຕາມ
ທດິ ເສດຖະກດິສງັຄມົພູມປນັຍາ. 

3.4.2 ແຜນງານດ ັ້ານສງັຄມົ:  

 ເພຼື່ ອຮບັປະກນັດ ັ້ານການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວດັທະນາທ າ ທີ່ ເປນັພຼື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດເຊີ່ ງໃນໄລຍະນີ ັ້, ການຂນົຂວາຍທນຶ ຊກພ ແມ່ນເພຼື່ ອເລັ່ ງໃສ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັ
ສະຫວດັດ ັ້ານການພດັທະນາທີ່ ຍງັບ ່ ທນັບນັລຸໄດ ັ້ ເພຼື່ ອເຊຼື່ ອມສານເຂົ ັ້າກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນ
ຍງົ 2030 ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນສຸມການຊ່ວຍເຫ ຼືອເຂົ ັ້າໃນພາກສາມນັສກຶສາ ແລະການເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານສາທາລະນະສຸກທີ່ ທົ່ ວ
ເຖງິ. 

ດ ັ້ານການສກຶສາ: ທີ່ ຍງັບ ່ ສາມາດບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະອດັຕາລອດເຫ ຼືອ ແລະບ ່ ຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ ຍງັມຄີວາມ
ຕ ັ້ອງການທນຶໃນການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ ເຊິ່ ງຈະສຸມໃສ່ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບສາມນັສກຶສາຂັ ັ້ນພຼື ັ້ນຖານ, ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຈນົ
ເຖງິການສກຶສາຂັ ັ້ນສູງ ລວມທງັການປບັປຸງຫ ກັສູດການຮຽນການສອນ ທີ່ ລວມເອາົຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັໂນໂລຊ ີ
ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ແທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ ໃຫັ້ໄດ ັ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ສຼືບຕ ່ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ
ມະນຸດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ທງັປະລມິານ ແລະຄຸນນະພາບ ສ າລບັທຸກຄນົຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ເພຼື່ ອເປນັກ າລງັແຮງທາງດ ັ້ານສະຕປິນັຍາ ລວມ
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ທງັວຽກງານຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ຍງັສຸມໃສ່ການເສມີສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດ, ເຕກັນກິວຊິາການ ແລະຫ ກັສູດການຮຽນການ
ສອນຈາກຊ່ຽວຊານທງັພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນການລງົເຮດັວຽກຕວົຈງິ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັ ໃນການປະກອບອາຊບີຂອງ
ຊາວໜຸ່ມທີ່ ຮຽນຈບົ ແລະສົ່ ງເສມີໃສ່ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃຫັ້ຜູ ັ້ທີ່ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ. ພ ັ້ອມທງັການຈດັສນັທນຶການສກຶ
ສາ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະພຽງພ  ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີຜູ ັ້ທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາໃນທຸກສາຂາ ແລະວຊິາຊບິ ໃນທົ່ ວ
ເຖງິ. 

ດ ັ້ານສາທາລະນະສຸກ: ແມ່ນໜັ້າວຽກທີ່ ສ າຄນັທີ່ ຕ ັ້ອງການພດັທະນາບນັດາວຽກງານ ທີ່ ປ່ີນອ ັ້ອມ ເຊັ່ ນ:ສຸຂະພາບ, ສຸ
ຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ,  ກາຍະພາບ ແລະສຸຂະພາບຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນສຸມໃສ່ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ, 
ເດກັນ ັ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຮບັໂພຊະນາການທີ່ ຄບົຖັ້ວນ ເຊິ່ ງຈະເປນັຕວົຊີ ັ້ວດັອນັໜຶ່ ງໃນການບນັລຸເປົ ັ້າ   ໝ
າຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ ແນໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະເດກັນ ັ້ອຍ ຍ ັ້ອນຂາດສານອາຫານ. 
ນອກຈາກນີ ັ້ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງໃຫ ັ້ຮບັປະກນັຄວາມແໜັ້ນໜາພຽງພ  ແລະບ າລຸງຍກົລະດບັພະນກັງານ
ສາທາລະນະສຸກທາງດ ັ້ານຈນັຍາບນັ ແລະວຊິາການໃຫັ້ສູງຂຶ ັ້ນ ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງ ໃນການບ ລກິານດ ັ້ານສຸກຂະພາບໃຫັ້ມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະທົ່ ວເຖງິ ໃນນັ ັ້ນ ລວມທງັອຸປະກອນເຄຼື່ ອງມຼືທາງດ ັ້ານການແພດ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່      ເ
ໝາະສມົ ເພຼື່ ອເອຼື ັ້ອອ ານວຍຕ ່ ການປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ຂອງແພດ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຕ ັ້ອງເລັ່ ງໃສ່ປບັປຸງ ແລະຂະຫຍາຍການປະກນັ
ສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັການບ ລກິານຂອງລດັຖະບານ ໃຫັ້ຄອບຄຸມຫ າຍຂຼື ັ້ນ, ເນັ ັ້ນໜກັໃຫັ້ທຸກຄນົໄດ ັ້ຮບັການ
ບ ລກິານດ ັ້ານສຸຂະພາບ ແລະການແພດ ແບບຄບົຊຸດທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະປາດສະຈາກການແບກຫາບທາງດ ັ້ານການເງນິ. 
ນອກຈາກນີ ັ້ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ່ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກມນົລະພດິ, ການປນົເປຼື ັ້ອນສານຜດິ
ຂອງອາຫານ ກ ່ ຍງັຢູ່ໃນເປົ ັ້າໝາຍຂອງການດງຶດູດການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ການລງົທນຶ ເພຼື່ ອປບັປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ສະອາດ 
ແລະຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ. 

ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ຄາດໝາຍໃນການຊຸກຍູ ັ້ການບ ລກິານທາງສງັຄມົ, ສປປ ລາວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ ການຮ່ວມມຼື  ແລະ 
ເຫນັໄດ ັ້ຄວາມສ າຄນັຂອງການພດັທະນາຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເພຼື່ ອເພີ່ ມທະວກີານລະດມົທນຶ ເພຼື່ ອສະໜອງເຂົ ັ້າໃນ
ການພດັທະນາພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ສ ັ້າງໂຮງໝ , ໂຮງຮຽນ ໄປຕາມເຂດບູລິ
ມະສດິ ແລະສ ັ້າງບຸກຄະລາກອນລຸ ັ້ນໃໝ່ໃຫັ້ພຽງພ , ແຈກຢາຍພະນກັງານແພດໝ  ໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິໃນເຂດຕວົເມຼືອງ ແລະ
ຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເພຼື່ ອເປນັຕວົຊຸກຍູ ັ້ໃນການຮບັປະກນັການບ ລກິານປະຊາຊນົໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະມຄຸີນນະພາບ ໂດຍ
ການເພີ່ ມຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການ, ການປະສານງານ, ສ ັ້າງຄວາມສອດຄ່ອງດ ັ້ານເງ ຼື່ອນໄຂຕ່າງໆ, ສ ັ້າງລະບບົຕດິຕາມ, ກວດກາ 
ແລະປະເມນີ ພະນກັງານ ແລະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ ແລະໂຄງການໃຫັ້ຮດັກຸມ ເພຼື່ ອຊຸກຍູ ັ້ການນ າໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ 
ໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ. ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ກ່າວມາທງັໝດົນັ ັ້ນ ແມ່ນສິ່ ງທ ັ້າຍທີ່ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການລະດມົທນຶ ຊກພ ເພຼື່ ອຈະ
ບນັລຸຄາດໝາຍໃຫັ້ມປີະສດິຜນົ. 

 
3.4.3 ແຜນງານດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ  
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ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຢຼືນຍງົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັ 
2030, ການລະດມົທນຶ ຊກພ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມການສະໜບັສະໜນູເຂົ ັ້າໃນວຽກງານສົ່ ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຟຼື ັ້ນຟູ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ທ າມະຊາດໃຫັ້ມຄີວາມຢຼືນຍງົ ແລະ ທດິສຂີຽວ, ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາກນົໄກຮບັມຼືກບັການປ່ຽນແປງ
ສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັ, ສົ່ ງເສມີວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ,
ສົ່ ງເສມີວຽກງານພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ອຸດສາຫະກ າທີ່ ເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້
ວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ທນັສະໄໝ ເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ໃຫ ັ້ຫ າຍຂຼື ັ້ນ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາ 
ກອນ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຢຼືນຍງົ. 

ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ສ າລບັວຽກງານດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນປະຈບຸນັ ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ການ
ພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ ແລະເຕກັໂນໂລຊສີຂີຽວ ຊຶ່ ງເຊຼື່ ອມສານການສ ັ້າງນະໂຍບາຍ ແລະແຜນງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 
ໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັທດິທາງການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະສ ັ້າງຄວາມເຂັັ ັ້ມແຂງ ໃນການປບັໂຕເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງດນີຟ ັ້າ
ອາກາດ ແລະການກະກຽມຄວາມພອ້ມ ໃນການຮບັມ ື ແລະຝນືຟູ ຫ ງັເກດີໄພພບິດັ. ເພຼື່ ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ອື ເຂ າ້ໃນ 
ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ທຸກຂະແໜງການຕອ້ງຖເືອ າວຽກງານນີເ້ປນັໃຈກາງ ໃນການກໍານ ດທດິທາງ ແລະປກຶສາຫາລຮ່ືວມກບັ 
ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການບນັຈວຸຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມນີ ້ ເຂ າ້ເປັນອງົປະກອບໜຼື່ ງໃນການພດັທະນາ 
ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ໃນວຽກງານຂ ງເຂດວຽກງານເສດຖະກດິ ຕ ວຢ່າງ: ວຽກງານກະສກິ າ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
ແລະຂະແໜງການ ຄວນຮ່ວມມກືນັ ໃນການລະດ ມທນຶ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການຜະລດິທີ່ ເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດ, 
ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ, ແຫ ່ ງນໍາ້ ແລະຊວີະນານາພນັ, ການຊຸກຍູກ້ານຜະລດິ ທີ່ ຕອ້ງໄດປ້ບັຕວົໃຫຮ້ອງຮບັການປ່ຽນແປງດນີຟ ັ້າ
ອາກາດ ແລະອື່ ນໆ; ໃນຂ ງເຂດວຽກງານສງັຄ ມ ເຊັ່ ນ: ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ກໍ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັ 
ການລະດ ມທນຶເພື່ ອກະກຽມຄວາມພອ້ມ ໃນການຕອບໂຕ ້ແລະການເຝ າ້ລະວງັການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ ເກດີຂືນ້ຈາກການ
ປ່ຽນແປງດນີຟ ັ້າອາກາດ ແລະໄພພບິດັ ກໍ່ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນຕ ວຢ່າງ ທີ່ ຂະແໜງການ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຄວນຖເືປນັສໍາຄນັ;   

 
ສ າລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 3 ແຜນງານບຸລມິະສດິທີ່ ກ່າວມານັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ ໄດ ັ້ມກີານກ ານດົ ບນັດາແຜນ

ງານ ທີ່ ຕ ັ້ອງການພດັທະນາ ຮອດປີ 2030 ໂດຍໄດ ັ້ແບ່ງອອກເປນັ 3 ໄລຍະ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເຊັ່ ນ: ໄລຍະ 1: ຍຸດທະ
ສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະກ່ອນຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ LDC (2019-2021); ໄລຍະ  2: ຍຸດທະສາດ 
ຊກພ ໃນໄລຍະຮບັປະກນັ ການອອກຈາກປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາຢ່າງຖາວອນ (2022-2024) ແລະ ໄລຍະ 3: ຍຸດທະສາດ 
ຊກພ ໃນໄລຍະການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ບນັລຸລາຍຮບັປານກາງສູງ (2025-2030); ຊຶ່ ງແຜນງານ
ບຸລມິະສດິລະອຽດ ແມ່ນໄດ ັ້ສງັລວມຢູ່ໃນເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍຂອງຍຸດທະສາດສະບບັນີ ັ້. 

 
 4. ມາດຕະການໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ້ 3 ແຜນງານບຸລມິະສດິ ໃນການລະດ ມທນຶ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຢ່າງມໝີາກຜ ນ. ລດັຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມ 
ພດັທະນາ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຕ ັ້ອງມກີານກໍານ ດມາດຕະການລວມ ແລະມາດຕະການສະເພາະ ຊຶ່ ງໃນນີ:້ 
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ມາດຕະການລວມ:  
1. ກນົໄກໃນການປກຶສາຫາລຼື ແລະລະດມົທນຶ ຊກພ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ (ຂະບວນການໂຕະມນົ, ແຜນດ າເນນີງານຖະແຫ ງ 

ການວຽງຈນັກ່ຽວກບັການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ເພຼື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ),  
2. ເພື່ ອເພີ່ ມທະວປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ 

ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຕາມທດິ 3 ສ ັ້າງ ຄວນໄດຮ້ັັບການສົ່ ງເສມີ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັການຍກົສູງປະສດິທພິາບຂອງອງົການນຕິບິນັ 
ຍດັ ແລະ ອງົການຕຸລາການ; 

3. ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ທນຶ ຊກພ ໂດຍການ
ສ ັ້າງນຕິກິ າ ແລະລະບຽບ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານໂຄງການ (ຄູ່ມຼືໃນການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ, ຄູ່ມຼື
ມາດຕະຖານການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການ ຊກພ, ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂ ັ້ມູນທນຶ ຊກພ),  

4. ຕ ັ້ອງມຊີບັພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ ພຽງພ  ແລະ ເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ-ວຊິາການ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ;  
5. ການສົ່ ງເສມີວຽກງານຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາວໄິຈ ແລະສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງການດ ັ້ານເຕກັນກິ-ວຊິາການ ທີ່ ປິ່ ນອ ັ້ອມໃນຂງົເຂດ

ຕ່າງໆ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການພດັທະນາທີ່ ຍຼືນຍງົ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າການ, ສ ັ້າງປະຖມົປດັໃຈ ໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາໃນໄລຍະຕ ່

ໄປ. 
 

ມາດຕະການສະເພາະ: 

1. ສຸມການຊ່ວຍເຫລຼືອ ເຂົ ັ້າໃສ່ການພດັທະນາທາງດ ັ້ານສງັຄມົ ທີ່ ຍງັບ ່ ທນັບນັລຸເປົ ັ້າຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ (MDGs) 
ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDGs); 

2. ທ ບທວນ ແລະຈດັລຽງບຸລມິະສດິ ເປນັອນັລະອຽດ ແລະຜນັຂະຫຍາຍເປນັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ ຊຸກຍູເ້ກາະ 
ກ່າຍ ຊຶ່ ງກນັແລະກນັ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມກີານລະດມົທນຶທີ່ ພຽງພ ; 

3. ສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ັ້ ແລະເຂົ ັ້າໃຈ ຢ່າງເປນັເອກະພາບ ໃນການເຜຍີແຜ່ ແລະນ າໃຊ ັ້ຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶນີ ້ຢ່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ ໃຫແ້ກ່ບນັດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ; 

4. ຕອ້ງຮບັຮອງ, ອອກດ າລດັ, ຂ ັ້ຕກົລງົ ແລະນຕິກິ າຕ່າງໆ ເພຼື່ ອເປນັບ່ອນອງິໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດການ
ລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ 2030; 

5. ບນັດາກະຊວງ/ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປະສານສມົທບົກບັ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເພຼື່ ອ
ປບັປຸງຍຸດທະສາດ ແລະແຜນການ ຂອງຂະແຫນງການຂອງຕນົ ເພຼື່ ອເຊຼື່ ອມສານ ແລະ ສອດຄ່ອງເຂົ ັ້າໃນຍຸດທະສາດ 
ຊກພ; 

6. ທຸກພາກສ່ວນ/ຂະແຫນງການ ຈະຕ ັ້ອງເປນັເຈົ ັ້າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິັດັຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ ອການ
ພດັທະນາທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ, ມພີນັທະປະກອບສ່ວນ ແລະ ປະສານງານຢ່າງກມົກຽວໜກັແໜັ້ນ, ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິ 
ຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ; 

7. ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນວຽກງານລະດມົທນຶ, ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ
ເມນີຜນົ ຊກພ; 



 

Draft Version 1.0 ( 10 June 2019) 
 

22 
 

8. ນໍາໃຊກ້ນົໄກການລະດມົທນຶທີ່ ມ ີ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ໂດຍເນັນ້ໃຫັ້ມຫີ າຍພາກສ່ວນ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົເປນັປ ກກະຕ;ິ 

9. ສຼືບຕ ່ ສ ັ້າງຄວາມໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການພດັທະນາຂະແໜງການສາທາລະນະ
ສຸກ, ການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ມພີຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງສງັຄມົທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ; 

10. ຕ ັ້ອງມກີານປກຶສາຫາລຼືກບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ໃນລະດບັ ວຊິາການ ແລະ ຜູ ັ້ບ ລຫິານ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ການເຊຼື່ ອມໂຍງວຽກງານການ
ຮ່ວມມຼືໃນຂອບຕ່າງໆໄປໃນທດິທາງດຽວກນັ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 

11. ຕ ັ້ອງມກີານເຜຍີແຜ່ຜນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ມກີານຕດິຕາມຜນົ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ັ້
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບສູງສຸດ. 

 
 
 
 
 
 
 

ບນັດາແຜນງານ ບູລມິະສດິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ແຜນງານບຸລະມະສດິ 
ໄລຍະ 1: ຍຸດທະສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະກ່ອນຫ ຸດພົ ັ້ນອອກ
ຈາກສະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ LDC (2019-2021) 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ສງັຄມົ 

1. ປບັປຸງດ ັ້ານໂພຊະນາການ WFP, USA, EU, UNICEF, 

IFAD, WB, ADB, FAO 

2.  ປບັປຸງ ແລະຍກົລະດບັບຸກຄະລາກອນການແພດ 
LUX, KOREA, ADB, 

WB, UNFPA, JAPAN, 

FRANCE, UNCEF, WHO  

3. ປງັປຸງ ແລະພດັທະນາ ວຽກງານການບ ລກິານ ຂອງຂະ  
ແໜງການຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກນົ 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 
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4. ພດັທະນາລະບບົສາທາລະນະສຸກ 
LUX, KOREA, ADB, 

WB, UNFPA, JAPAN, 

FRANCE, UNCEF, 

WHO, GF, GAVI 

5. ປບັປຸງແຜນການ ແລະການສະໜອງອຸປະກອນການ 
ແພດໃຫັ້ພຽງພ  ແລະແທດເໝາະກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຕວົຈງິ 

LUX, KOREA, ADB, 

WB, UNFPA, JAPAN, 

FRANCE, UNCEF, 

WHO, AUSTRIA 

6. ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ ໃຫັ້ແທດເໝາະ
ກບັສະພາບຂອງການພດັທະນາຕວົຈງິ 

ADB, UNICEF, KOREA, 

ILO 

7. ປບັປຸງແຜນງານການສກຶສາຂັ ັ້ນພຼື ັ້ນຖານທົ່ ວປະເທດ JAPAN, UNICEF, EU 

8. ພດັທະນາ ແລະຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະສມີຼືແຮງງານ 
 ADB, GERMANY, 

SWISS, KOREA, ILO, 

IOM, JAPAN 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ເສດຖະກດິ 

1. ຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິທຸກຂງົເຂດ ໃນທົ່ ວ
ປະເທດ 

ADB, INDIA, JAPAN, 

FRANCE, WB 

2. ປບັປຸງພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເສັ ັ້ນທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ ແລະ
ທາງລດົໄຟ  

ADB, JAPAN, 

GERMANY, THAI, WB 

3. ແຜນງານສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂະແໜງການເງນິຂອງລດັ
ເພຼື່ ອເປນັແຫ ່ ງທນຶໃນການພດັທະນາໃນໄລຍະຍາວ ADB, WB, KOREA, EU 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິ    

- ການຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັພາສລີາຍຮບັພາຍໃນ   

4.  ສ ັ້າງອາດສາມາດໃຫັ້ພະນກັງານ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ 
AUSTRALY, JAPAN, 

KOREA, THAI, LUX, 

UNDP, UNICEF, 

UNFPA, ILO 

5. ປບັປຸງແຜນການ ແລະກນົໄກ ໃນການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶ WB, AUS, ADB, 

UNCDF, IFAD, SDC 

6. ພດັທະນາ ແລະສ ັ້າງລະບບົການຂນົສົ່ ງ ADB, JAPAN, WB, 

UNCDF 
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7. ສົ່ ງເສມີ ແລະພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັທ າ
ມະຊາດ 

ADB, GER, NEZ, UNDP, 

UNESCO 

8. ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບເຊຼື່ ອມໂຍງ ADB, FRA 

9. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ FAO, ADB, KOREA, 

IFAD, JAPAN, WFP 

10. ການເພີ່ ມມູນຄ່າສນິຄ ັ້າ ໃນລະບບົຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິ SDC, JAPAN, ILO, ADB 

11. ສ ັ້າງກຸ່ມ SMEs ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີ ແລະພດັທະນາຜະລດິ 
ຕະພນັທ ັ້ອງຖິ່ ນ EU, JAPAN, ADB 

12. ປບັປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, 
ຫ ຸດຜ່ອນຕົ ັ້ນທນຶດ ັ້ານການຄ ັ້າ ແລະສົ່ ງເສມີການເຂົ ັ້າສູ່
ຕະຫ າດ 

WB, ADB, EU, 

AUSTRALIA, USA, 

GERMANY, JAPAN, 

KEOREA, THAILAND, 

SWITZERLAND 

 
 
 
 
 
 
 

ແຜນງານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

1. ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັ ແລະ ປກົປັ້ອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບ
ຍຼືນຍງົ 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

2. ສົ່ ງເສມີການປກົປັ້ອງຊວີະນານາພນັ JAPAN, Korea, ADB, 

WB 

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ GEF, EU, Germany, 

IFAD,  

4. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິແບບຍຼືນຍງົ 
ກອງທຶນອະນຸລັກ
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ(MONRE), 

WB 

5. ການຄຸ ັ້ມຄອງບ າບດັນ ັ້າເປຼື ັ້ອນ Private sector 

6. ການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັ (ປັ້ອງກນັ, ເຝົ ັ້າລະວັງັ, ການຟຼື ັ້ນຟູ
ບູລະນະ ແລະ ການປະເມນີ) 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

7. ການຟຼື ັ້ນຟູສະພາບແວດລ ັ້ອມໃຫັ້ມຄີວາມຍຼືນຍງົ (ຟຼື ັ້ນຟູ
ປ່າໄມ ັ້, ຟຼື ັ້ນຟູພຼື ັ້ນທີ່ ການຜະລດິ ແລະ ອຼື່ ນໆ)  

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 
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8. ການປະເມນີ ແລະຕດິຕາມສະພາບແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນ
ຍງົ 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

9. ປກົປກັຮກັສາ ແລະນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ Germany, EU 

10. ການຄຸ ັ້ມຄອງແຫ ່ ງນ ັ້າ WB, ADB, WB,IFAD, 

AUS 

11. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິ UN, GEF, Japan, GER, 

SDC 

12. ການປູກຈດິສ ານກຶດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສ ັ້າງຄວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານການປະເມນີ ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

GER, Korea, Japan, 

Thailand, Finland 

13. ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ທີ່ ເຊຼື່ ອມສານເຂົ ັ້າໃນວຽກງານຄຸ ັ້ມ
ຄອງປ່າໄມ ັ້, ບ ່ ແຮ່ (ນຕິກິ າ), ເສັ ັ້ນທາງ WB,KOICA 

14. ສົ່ ງເສມີ ແລະສ ັ້າງນຕິກິ າໃນການນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ
ສຂີຽວ  EU, WB 

15. ພດັທະນາຕວົເມຼືອງ ແລະຮກັສາສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ ADB, Japan 

16. ການປບັຕວົເພຼື່ ອຮອງຮບັການປ່່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ  FRA, WB, ADB, GER 

17. ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ FRA, SCANDI 

18. ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ WB 

19. ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ັ້າຖັ້ວມ ແລະ ໄພ
ແຫັ້ງແລ ັ້ງ  

Germany,ADB, Japan, 

Korea  

20. ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງນ ັ້າ EU, REDD, New Zealand, 

afd 

ແຜນງານປິ່ ນອ ັ້ອມ 

1. ສະຫນບັສະຫນນູບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ແມ່ ແລະເດກັນ ັ້ອຍ UN 

2. ແຮງງານເຄຼື່ ອນຍ ັ້າຍ (ບນັຫາທາງດ ັ້ານສຸຂະພາບ, ພະຍາດ
ລະບາດຕ່າງໆ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກມນົລະຜດິ) ILO, IOM, ADB, Korea 

3. ການເກບັກູ ັ້ລະເບດີ (UXO)  UN, JP, Kr, USA, Lux 

4. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ GER, LUX 

5. ກນົໄກສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົ ແລະສງັຄມົໃນການປກົ
ປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ EU, SWI 

6. ການຄວບຄຸມ ແລະປາບປາມຢາເສບຕດິ UNODC, Japan, Australia, 

USA 
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7. ການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານລດັ ທີ່ ດ ີແລະ ການນ າໃຊ ັ້ລດັແຫ່ງ
ກດົໝາຍ 

Lux, Japan, AFD, UN, 

SDC,  

 

  

ແຜນງານບຸລະມະສດິ 
ໄລຍະ  2: ຍຸດທະສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະຮບັປະກນັ ການ
ອອກຈາກປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາຢ່າງຖາວອນ (2022-
2024) 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ສງັຄມົ 

1. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສກຶສາ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ທຸກຄນົໄດ ັ້ຮບັການ
ສກຶສາຂັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ຕາມເປົ ັ້າໝາຍ SDG JAPAN, UNICEF, EU 

2. ພດັທະນາສມີຼືແຮງງງານ ໃຫ ັ້ທຽບເທົ່ າສາກນົ ເພຼື່ ອຕອບ
ສະໜອງ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ;  

GERMANY, SWISS, 

KOREA, ILO, IOM, 

ADB 

3. ພດັທະນາພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງສງັຄມົ ລວມທງັການປກົ
ປັ້ອງທາງສງັຄມົ ແລະລະບບົປະກນັສງັຄມົ; 

UNICEF, ILO, EU, 

ABD, WB, IFAD 

 
 
 
 
 

ເສດຖະກດິ 

1. ສົ່ ງເສມີໃນການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ທີ່ ມມີູນຄ່າສູງ ໂດຍການ
ພດັທະນາ SMEs ແລະ FDI ພາຍໃນໃຫັ້ມຄີວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະຍຼືນຍງົ ; 

EU, JAPAN, ADB 

2. ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນການເຂົ ັ້າເຖງີແຫ ່ ງທນຶ ທີ່ ທນັສະໄ
ໝ ແລະວ່ອງໄວ; 

ADB, GER, AUS, FRA, 

AUSTRIA 

3. ສ ັ້າງນຄິມົອຸດສາຫະກ າຄບົວງົຈອນ JAPAN, ILO, IOM, 

UNIDO 

4. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະສ ັ້າງນະໂຍບາຍການຂຸດຄົ ັ້ນ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີ່ ຍຼືນຍງົ 

GER, WB, KOREA, 

GEF 

5. ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງຜະລດິຕະ
ພນັ ທງັຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

Germany, EU, ADB, 

JAPAN 

6. ພດັທະນາກນົໄກ ແລະຂັ ັ້ນຕອນໃນການຮບັປະກນັຄຸນ
ນະພາບສນິຄ ັ້າ ADB, JAPAN, UNIDO 
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7. ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລກັ ທ າມະຊາດ ໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມຍຼືນຍງົ; 

JAPAN, FRA, GER, 

ADB, WB, NZ, 

UNESCO 

8. ການຜະລດິກະສກິ າ ອນິຊ,ີ ສຂີຽວ, ການປູກປ່າທດົແທນ
, ຕົ ັ້ນໄມ ັ້ອຸດສາຫະກ າ: 
 
- ການປູກປ່າທດົແທນ 
- ຕົ ັ້ນໄມ ັ້ອຸດສາຫະກ າ 
- ການແປຮູບສນິຄ ັ້າ ທີ່ ເປັນຮູບແບບຕ່ອງໂສ ັ້ ການຜະລດິ 

ADB, WB, JAPAN, 

KOREA, THAI, FRA, 

SWEDEN, FAO 

 

 

 

9. ສົ່ ງເສມີການບ ລກິານ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ 
JAPAN, FRA, GER, 

ADB, WB, NZ, 

UNESCO, LUX 

10. ສ ັ້າງກອງທນຶເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ລະບບົການ
ຂນົສົ່ ງ 

ADB, WB, UNCDF, 

UNIDO 

11.  ການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ, ການຮຽນ ແລະການຄ ັ້າ 
ດ ັ້ວຍລະບບົເຕກັໂນໂລຊ ີທນັສະໃໝ 

UNICEF, ADB, EU, 

AUS 

13. ສົ່ ງເສມີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງເສດຖະກດິ ແລະຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ 

WB, ADB, EU, 

AUSTRALIA, USA, 

GERMANY, JAPAN, 

KEOREA, THAILAND, 

SWITZERLAND 

 
 
 
 
 

ແຜນງານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

1. ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັ ແລະ ປກົປັ້ອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບ
ຍຼືນຍງົ 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

2. ສົ່ ງເສມີການປກົປັ້ອງຊວີະນານາພນັ JAPAN, korea, ADB, 

WB 

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ GEF, EU, Ger, IFAD,  

4. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິແບບຍຼືນຍງົ 
ກອງທຶນອະນຸລັກ
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ(MONRE), 

WB 

5. ການຄຸ ັ້ມຄອງບ າບດັນ ັ້າເປຼື ັ້ອນ Private sector 
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6. ການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັ (ປັ້ອງກນັ, ເຝົ ັ້າລະວັງັ, ການຟຼື ັ້ນຟູ
ບູລະນະ ແລະ ການປະເມນີ) 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

7. ການຟຼື ັ້ນຟູສະພາບແວດລ ັ້ອມໃຫັ້ມຄີວາມຍຼືນຍງົ (ຟຼື ັ້ນຟູ
ປ່າໄມ ັ້, ຟຼື ັ້ນຟູພຼື ັ້ນທີ່ ການຜະລດິ ແລະ ອຼື່ ນໆ)  

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

8. ການປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມສະພາບແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນ
ຍງົ 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

9. ປກົປກັຮກັສາ ແລະນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ GER, EU 

10. ການຄຸ ັ້ມຄອງແຫ ່ ງນ ັ້າ WB, ADB, WB,IFAD, 

AUS 

11. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິ UN, GEF, Japan, GER, 

SDC 

12. ການປູກຈດິສ ານກຶດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສ ັ້າງຄວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານການປະເມນີ ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

GER, Korea, Japan, 

Thailand, Finland 

13. ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ທີ່ ເຊຼື່ ອມສານເຂົ ັ້າໃນວຽກງານຄຸ ັ້ມ
ຄອງປ່າໄມ ັ້, ບ ່ ແຮ່ (ນຕິກິ າ), ເສັ ັ້ນທາງ WB,KOICA 

14. ສົ່ ງເສມີ ແລະສ ັ້າງນຕິກິ າໃນການນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ
ສຂີຽວ  EU, WB 

15. ພດັທະນາຕວົເມຼືອງ ແລະຮກັສາສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ ADB, Japan 

16. ການປບັຕວົເພຼື່ ອຮອງຮບັການປ່່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ  FRA, WB, ADB 

17. ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ FRA, SCANDI 

18. ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ WB 

19. ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ັ້າຖັ້ວມ ແລະ ໄພ
ແຫັ້ງແລ ັ້ງ  

Germany,ADB, Japan, 

Korea  

20. ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້  ແລະ ອ່າງໂຕ່ງນ ັ້າ EU, REDD, New 

Zealand, afd 

ແຜນງານປິ່ ນອ ັ້ອມ 
1. ສະຫນບັສະຫນນູບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ແມ່ ແລະ ເດກັ UN 

2. ແຮງງານເຄຼື່ ອນຍ ັ້າຍ (ບນັຫາທາງດ ັ້ານສຸຂະພາບ, ພະຍາດ
ລະບາດຕ່າງໆ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກມນົລະຜດິ) ILO, IOM, ADB 
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3. ການເກບັກູ ັ້ລະເບດີ (UXO)  UN, JP, Kr, USA 

4. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ GER, LUX 

5. ກນົໄກສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົ ແລະສງັຄມົໃນການປກົປກັ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ EU, SWI 

6. ການຄວບຄຸມ ແລະປາບປາມຢາເສບຕດິ UNODC, Japan, 

Australia, USA 

7. ການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານລດັ ທີ່ ດ ີແລະ ການນ າໃຊ ັ້ລດັແຫ່ງ
ກດົໝາຍ 

Lux, Japan, AFD, UN, 

SDC 

 

 

 

 

ແຜນງານບຸລະມະສດິ 
ໄລຍະ 3: ຍຸດທະສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະການກະກຽມຄວາມ
ພ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ບນັລຸລາຍຮບັປານກາງສູງ (2025-
2030) 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ສງັຄມົ 

1. ພດັທະນາການລະບບົການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໃຫ ັ້ຕອບສະໜອງ
ໄດ ັ້ການພດັທະນາ ໃນທຸກໆດ ັ້ານ 

ADB, WB, EU, GER, 

AUS, JAPAN, 

KOREA, UNFPA 

2. ການຂະຫຍາຍການບ ລກິານດ ັ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບ ໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິໃນທົ່ ວປະເທດ 

ADB, WB, EU, GER, 

AUS, JAPAN, 

KOREA, UNFPA 

3. ສຼືບຕ ່ ສະໜບັສະໜນູ ແລະຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າ    ໝາຍ
ການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ 

ADB, WB ,JAPAN, 

UNCEF, WHO, 

UNAIDS, ILO 

4. ປບັປຸງວຽກງານດ ັ້ານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເພຼື່ ອປບັປຸງຄຸນ
ນະພາບການດ າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ 

ILO, ADB, WB, GER, 

SDC, KOREA 
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5. ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະຈດັສນັແຮງງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ພາກພຼື ັ້ນ 

ILO, GF, GAVI, 

UNCEF, UNFPA, 

WHO, UNAIDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ເສດຖະກດິ 

1. ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ
ມາດຕະຖານສາກນົ 

UAS, ADB, WB, EU, 

WTO, UNIDO 

2. ພດັທະນາພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕອບສະໜອງເສດຖະກດິທ່ອງ
ຖິ່ ນ EU, JAPAN, ADB 

3. ພດັທະນາ ແລະນ າໃຊ ັ້ລະບບົການຈດັເກບັລາຍຮບັທີ່ ທນັ
ສະໄໝ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການຈດັສນັງບົປະມານ ທີ່ ມປີະສດິທິ
ຜນົ 

KOREA, WB 

4. ພດັທະນາພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພຼື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການຂນົສົ່ ງ ແລະເຊຼື່ ອມຈອດພາຍໃນ ແລະ ເຊຼື່ ອມໂຍງກບັ
ພາກພຼື ັ້ນ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ 

ADB, WB ,JAPAN, 

KOREA, THAI, 

UNCDF 

5. ປບັປຸງການທະນາຄານ ແລະການບ ລກິການ ທາງດ ັ້ານການ
ເງນິທີ່ ທນັສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ຮບັປະກນັ ແລະ ວ່ອງໄວ KOREA, WB, UNCDF 

5. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄ ັ້າທມີມີູນຄ່າສູງ WTO, ITC, UNIDO 

6. ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການບ ລກິານປນິອ ັ້ອມ ໃຫ ັ້
ມຄຸີນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສາກນົ 

JAPAN, FRA, GER, 

ADB, WB, NZ, 

UNESCO 

7. ພດັທະນາການຜະລດິກະສກິ າສະອາດ ຕາມທດິການ
ພດັທະນາຍຼືນຍງົ ແລະເປນັສຂີຽວ 

ADB, WB, JAPAN, 

KOREA, THAI, FRA, 

SWEDEN, FAO 

8. ສົ່ ງເສມີຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງທ່ອງຖີ່ ນ. ILO, SDC, ADB, 

JAPAN, KOREA 

9. ສະໜບັສະໜນູການປບັປຸງການສ ັ້າງນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການ
ຄ ັ້າ ແລະການສົ່ ງອອກ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ 

WB, ADB, EU, 

AUSTRALIA, USA, 

GERMANY, JAPAN, 

KEOREA, 

THAILAND, 

SWITZERLAND 
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ແຜນງານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

1. ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັ ແລະ ປກົປັ້ອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນ
ຍງົ 

UN, JP, Kr, WB, ADB, 

ILO, Private sector 

2. ສົ່ ງເສມີການປກົປັ້ອງຊວີະນານາພນັ UN, JP, Kr, WB, ADB, 

ILO, Private sector 

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ 
ກອງທຶນອະນຸລັກ
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ
(MONRE) 

4. ການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັ (ປັ້ອງກນັ, ເຝົ ັ້າລະວັງັ, ການຟຼື ັ້ນຟູ
ບູລະນະ ແລະ ການປະເມນີ) 

UN, JP, Kr, WB, ADB, 

ILO, Private sector 

5. ການຟຼື ັ້ນຟູສະພາບແວດລ ັ້ອມໃຫັ້ມຄີວາມຍຼືນຍງົ (ຟຼື ັ້ນຟູ
ປ່າໄມ ັ້, ຟຼື ັ້ນຟູພຼື ັ້ນທີ່ ການຜະລດິ ແລະ ອຼື່ ນໆ)  

UN, JP, Kr, WB, ADB, 

ILO, Private sector 

6. ການປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມສະພາບແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນຍງົ UN, JP, Kr, WB, ADB, 

ILO, Private sector 

7. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິ UN, GEF, Japan, GER, 

SDC 

8. ການປູກຈດິສ ານກຶດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ
ດ ັ້ານການປະເມນີ ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

GER, Korea, Japan, 

Thailand, Finland 

9. ພດັທະນາຕວົເມຼືອງ ແລະຮກັສາສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ ADB, Japan 

10. ການປບັຕວົເພຼື່ ອຮອງຮບັການປ່່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ  FRA, WB, ADB 

11. ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ FRA, SCANDI 

12. ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ WB 

13. ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ັ້າຖັ້ວມ ແລະ ໄພ
ແຫັ້ງແລ ັ້ງ    

14. ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້  ແລະ ອ່າງໂຕ່ງນ ັ້າ   
   



 

Draft Version 1.0 ( 10 June 2019) 
 

32 
 

ແຜນງານປິ່ ນອ ັ້ອມ 

1. ສະຫນບັສະຫນນູບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ແມ່ ແລະ ເດກັ   

2. ແຮງງານເຄຼື່ ອນຍ ັ້າຍ (ບນັຫາທາງດ ັ້ານສຸຂະພາບ, ພະຍາດ 
ລະບາດຕ່າງໆ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກມນົລະຜດິ)   

3. ການເກບັກູ ັ້ລະເບດີ (UXO)  UN, JP, Kr, USA 

4. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ   

5. ກນົໄກສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົ ແລະສງັຄມົໃນການປກົປກັ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ   

6. ການຄວບຄຸມ ແລະປາບປາມຢາເສບຕດິ UNODC, Japan, 

Australia, USA 

7. ການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານລດັ ທີ່ ດ ີແລະ ການນ າໃຊ ັ້ລດັແຫ່ງ
ກດົໝາຍ 

Lux, Japan, AFD, UN, 

SDC,  

 


