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ຄໍານາໍ 

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ກໍານດົວໄິສທດັການພດັທະນາຮອດປີ 2030 ໂດຍໄດ ັ້ສ ັ້າງບາດກ ັ້າວໃໝ່ຂອງການ
ພດັທະນາ ເພຼື່ ອນໍາພາປະເທດໃຫັ້ກາຍເປນັປະເທດກໍາລງັພດັທະນາທີ່ ມລີາຍຮບັສູງປານກາງ ພັ້ອມກບັການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕາມທດິການເຕບີໂຕທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ມຈີດຸສຸມ, ຍຼືນຍງົ ແລະ ຕາມທດິສຂີຽວ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ລາຍຮບັແຫ່ງ
ຊາດສະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົເພີ່ ມຂຼື ັ້ນຫ າຍກວ່າ 4 ເທົ່ າຂອງປີ 2015 ເຊິ່ ງມ ີ ຂະແໜງກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາທນັສະໄໝເປນັ
ເສາົຄໍ ັ້າ ແລະ ພຼື ັ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ, ມຄີວາມສາມາດເຊຼື່ ອມໂຍງ, ເຊຼື່ ອມຈອດຢ່າງກ ັ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງກບັພາກ
ພຼື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ເຮດັໃຫ ັ້ຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ ຂອງປະຊາຊນົນບັມຼື ັ້ນບັດຂີຼື ັ້ນ. 

ຕໍ່ ກບັສະພາບວກິດິການດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິໃນສາກນົ, ໄພທໍາມະຊາດທີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນຢ່າງຕໍ່ ເນຼື່ ອງລຽນຕດິ ແລະ ຖີ່ ເຂົ ັ້າ
ໃນຂງົເຂດພາກພຼື ັ້ນກໍ່ ຄຼືໃນສາກນົ ລວມທງັສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໃນຄນົ ແລະ ສດັ (ລວມທງັ COVID-19) ໄດ ັ້
ເຮດັໃຫ ັ້ສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໂລກມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງສບັສນົ ແລະ ມສີິ່ ງທ ັ້າທາຍຫ າຍຢ່າງ ເປັນຕົ ັ້ນ
ແມ່ນ ເສດຖະກດິຂອງໂລກ ແລະ ພາກພຼື ັ້ນມກີານຟຼື ັ້ນຕວົຊ ັ້າ, ການຂດັແຍ່ງນບັມຼື ັ້ນບັດຸເດຼືອດ ແລະ ຂ ັ້ຽວຂາດ ອນັໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົ
ສະທັ້ອນ ທາງກງົ ແລະ ທາງອ ັ້ອມຕໍ່ ພຼື ັ້ນຖານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດເຮາົ. 

ຍ ັ້ອນສະພາບການພດັທະນາ ດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງໂລກ ໄດ ັ້ມກີານປ່ຽນແປງໃນທດິທີ່ ຊະລໍຕວົ ແລະ ທ່າອ່ຽງຫ ຸດລງົ, 
ແຫ ່ ງທນຶການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາສາ ກນົ ຕໍ່ ກບັບນັດາປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັດກີວ່າປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ 
ແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງຫລຸດລງົຫລາຍພໍສມົຄວນ ເນຼື່ ອງຈາກການຫນັທດິໄປປະຄອງເສດຖະກດິ ແລະ ບນັຫາສງັຄມົ ທີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນ ໃນ
ບນັດາປະເທດ ທີ່ ພດັທະນາແລ ັ້ວ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມຜູ ັ້ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ບນັດາປະເທດເພຼື່ ອນມດິ ທີ່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາໝັ ັ້ນ
ສນັຍາໃນການຊ່ວຍເຫ ຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ຍງັສຼືບຕໍ່ ຮກັສາໄດ ັ້ໃນລະດບັເດມີ ແລະ ມບີາງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ກໍ່ ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ, 
ຍ ັ້ອນວ່າບນັດາປະເທດເຫ ົ່ ານັ ັ້ນ ໄດ ັ້ສະໜບັສະໜນູຕໍ່ ນະໂຍບາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການເຊຼື່ ອມສານວາລະການພດັທະ ນາຂອງສາກນົ 2030 (SDGs), ເປົ ັ້າໝາຍການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນປີ 2024 ເຂົ ັ້າໃນແຜນດັ່ ງ ກ່າວໄປ ພ ັ້ອມກບັການເຊຼື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິໃນພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ, 
ການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ, ການຮ່ວມມຼືຫລາຍຝ່າຍ, ການຮ່ວມມຼືລະດບັພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ຕະຫລາດສາກນົ. ນອກຈາກນີ ັ້, ການ
ເຊຼື່ ອມໂຍ່ງດ ັ້ານເສດຖະກດິກບັສາກນົ ໄດ ັ້ເປີດໂອກາດໃຫັ້ປະເທດເຮາົສະແດງບດົບາດຂອງຕນົໃນເວທສີາກນົນບັມຼື ັ້ຫ າຍຂຼື ັ້ນ, 
ສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂໃຫັ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົ ັ້າຫາກນົໄກການແກ ັ້ໄຂຂໍ ັ້ຂດັແຍ່ງໃນເວທສີາກນົ, ປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການກາໍນດົ
ລະບຽບການຄ ັ້າ ແລະ ການລງົທນຶທງັເປນັການປບັປຸງລະບຽບກດົໝາຍພາຍໃນ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົ ອນັເປນັ
ໜຼື່ ງໃນປດັໄຈຕົ ັ້ນຕໍໃນການດງຶດູດການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ.  

ສປປ ລາວ ມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນ ແລະ ຂໍ ັ້ສະດວກຫລາຍດ ັ້ານ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມຼືອງ, ສງັຄມົມີ
ຄວາມສະຫງບົ, ການພດັທະນາມກີານກໍານດົວໃິສທດັ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເປນັແຕ່ລະ
ໄລຍະອນັໄດ ັ້ກາຍເປນັພຼື ັ້ນຖານທີ່ ໜກັແໜັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົ ໃນລະດບັສູງຢູ່ພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ມຄີວາມຕໍ່ ເນຼື່ ອງ
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ຕະຫ ອດມາ. ນອກຈາກນີ ັ້, ສປປ ລາວ ຍງັໄດ ັ້ປຽບ ຍ ັ້ອນມທີີ່ ຕັ ັ້ງຢູ່ຈດຸໃຈກາງຂອງຂງົເຂດອະນຸພາກພຼື ັ້ນແມ່ນໍ ັ້າຂອງຕອນລຸ່ມ 
(GMS) ເຊິ່ ງສາມາດພດັທະນາຈດຸພເິສດທາງດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງ ໃຫັ້ເປນັປະເທດທີ່ ໃຫ ັ້ບໍລກິານດ ັ້ານການຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສົ່ ງທີ່

ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປນັສູນກາງເສດຖະກດິ ແລະ ເປນັໃຈກາງ ການບໍລກິານຂອງພາກພຼື ັ້ນໄດ ັ້. 

ເພຼື່ ອເປນັການກໍານດົວໄິສທດັ, ທດິທາງ, ຫ ກັການ ແລະ ມາດຕະການໃນການລະດມົ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ທນຶການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ, ໄປຕາມທດິຍຼືນຍງົເວົ ັ້າລວມ ແລະ ເວົ ັ້າ
ສະເພາະ ແມ່ນເພຼື່ ອໃຫ ັ້ທນຶ ຊກພ ໄດ ັ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ເຂົ ັ້າໃນການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ໃນປີ 2024 ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍ ພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDG) ຂອງ ສປປ 
ລາວ. ເພຼື່ ອບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ ເຫນັວ່າທນຶ ຊກພ ແມ່ນມບີດົບາດສໍາຄນັຫ າຍ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ ງທນຶ ຊກພ ໂດຍສະເລ່ຍກວມເອາົເຖງິ 15-17% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົໃນສງັຄມົ. 
ໃນສະພາບທີ່ ທນຶ  ຊກພ ມທ່ີາອ່ຽງຫ ຸດລງົ ໃນທົ່ ວໂລກ. ແຕ່ໃນສະພາບຄວາມເປນັຈງິຂອງປະເທດເຮາົ ຄວາມຕ ັ້ອງການແຫ ່ ງ
ທນຶ ເພຼື່ ອການພດັທະນາພດັຍງັມຫີ າຍ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ເພຼື່ ອແນໃສ່ເຮດັໃຫ ັ້ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ສບຶຕໍ່ ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູ ທາງ
ດ ັ້ານທນຶຮອນ ຊກພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ ັ້ານວຊິາການ (TA) ບ່ໍໃຫ ັ້ຫ ຸດລະດບັທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ຍກົປະສດິທຜິນົການນໍາ
ໃຊ ັ້ທນຶດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ໃຫ ັ້ເຖງິປະຊາຊນົ ບວກກບັການປບັປຸງກນົໄກການປະສານງານ ກບັຄູູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
ໃຫ ັ້ມຄີວາມກມົກຽວ ສອດຄ່ອງໄປຕາມທດິທາງບຸລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ. ເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດຄຸ ັ້ມຄອງແຫ ່ ງທນຶທີ່ ມຢູ່ີນັ ັ້ນໃຫ ັ້
ເກດີປະໂຫຍດ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງສຸດ,  ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ກໍ່ ເປີດຊ່ອງທາງການລະດມົທນຶ ຊກພ ທີ່ ເປນັ ເງນິກູ ັ້ຜ່ອນຜນັ, 
ສນິເຊຼື່ ອກາກບອນ, ການຮ່ວມມຼືພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ (PPP) ເປນັຕົ ັ້ນ. 

ເພຼື່ ອເປນັການລະດມົທນຶ ແລະ ທງັເປນັການສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈອນັດຕີໍ່ ແນວທາງການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ກບັ
ບນັດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ລດັຖະບານໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລຼືນໍາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶເປນັປະຈາໍ ໂດຍຜ່ານກນົ
ໄກຂະບວນການໂຕະມນົ. ໂດຍຜ່ານຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາແມ່ນໄດ ັ້ສຼືບຕໍ່ ຢຼືນຢນັໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 05 ປີ ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ. ພ ັ້ອມນີ ັ້ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມ
ພດັທະນາຍງັໄດ ັ້ຮບັຮອງຮ່ວມກນັໃນການຜນັຂະຫຍາຍຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຖະແຫ ງການວຽງຈນັ ວ່າດ ັ້ວຍ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພຼື່ ອ
ການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (2016-2025) ເຊີ່ ງແມ່ນຖະແຫ ງການທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົຈດຸຢຼືນຮ່ວມກນັໃນການເປນັຄູ່ຮ່ວມ
ພດັທະນາທີ່ ດ.ີ ໃນຖະແຫ ງການດັ່ ງກ່າວ ກໍ່ ໄດ ັ້ລະບຸເຖງິຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການກໍານດົຍຸດທະສາດໃນ
ການລະດມົ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ເພຼື່ ອເປນັພຼື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ການສ ັ້າງຂອບການຮ່ວມມຼືກບັ
ຫລາຍພາກສ່ວນ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕະການທີ່ ຈະດງຶເອາົບນັດາປະເທດທີ່ ກໍາລງັພດັທະນາ
ດ ັ້ວຍກນັ ມາຊ່ວຍເຫ ຼືອເຊີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ (ການຮ່ວມມຼືແບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້). ດັ່ ງນັ ັ້ນອງີຕາມສະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ສປປ 
ລາວ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກາໍນດົຍຸດທະສາດຂອງຕນົໃນການລະດມົທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ 
ຮອດປີ 2030 ທງັນີ ັ້ກໍ່ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈຍຸດທະສາດຂອງຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ, ການກໍານດົແຜນງານບູລມິະສດິ ລວມ
ທງັ ກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ, ທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ, ສ ັ້າງຄວາມຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈໃຫັ້ບນັດາ
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ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ວນັທ ີ 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນທີ່ ເປນັເຈົ ັ້າຂອງໂຄງການ ເພຼື່ ອເປນັບ່ອນອງີ ໝນູໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ໄປຕາມທດິທາງດຽວກນັ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ. 
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I. ສະພາບການລະດມົທນຶ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ  

1. ສະພາບການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາຂອງສາກນົ 
ສະພາບການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ) ໄດ ັ້ມກີນົໄກວວິດັທະນາການມາແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໄດ ັ້

ມກີານປບັປ່ຽນຂະບວນການ ຕາມສະພາບຄວາມເປນັຈງິຂອງຍຸກສະໄໝ ເຊີ່ ງສະແດງອອກດັ່ ງນີ ັ້: ໃນລະຫວ່າງປີ 2000-2011 
ການຄຸ ັ້ມຄອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ແມ່ນອງີໃສ່ຖະແຫລງການໂຣມ 2003 ວ່າດ ັ້ວຍຄວາມກມົກຽວ 1  ເປນັພຼື ັ້ນຖານໃນ
ການຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກມົກຽວກນັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ລະຫວ່າງຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ແລະ ເປນັໄປ
ຕາມເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາຂອງບນັດາປະເທດຜູ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ຖະແຫລງການດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ຖຼືກປບັປຸງໃນປີ 2005 
ໂດຍໄດ ັ້ຮອງຮບັເອາົ 05 ຫ ກັການຂອງຖະແຫລງການປາຣີ 2  ແລະ ໃນປີ 2008 ກໍ່ ໄດ ັ້ມກີານຮບັຮອງແຜນປະຕບິດັງານ 
ອກັຄຣາ3 ອນັໄດ ັ້ກາຍເປນັຈດຸປ່ຽນແປງສໍາຄນັ ທີ່ ຊ່ວຍເຮດັໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອມປີະສດິທພິາບ ປະສດິທຜິນົສູງຂຼື ັ້ນ. 

ໃນປີ 2011 ຖະແຫລງການບູຊ່ານ 4  ໄດ ັ້ຫນັປ່ຽນວຽກງານຮ່ວມມຼືໄປສູ່ການຮ່ວມມຼືເພຼື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທິ
ຜນົທີ່ ມຫີລາຍພາກສ່ວນມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ໃນປີ 2014 ທີ່ ປະເທດເມກັຊໂິກ ກໍ່ ໄດ ັ້ມກີານຮບັຮອງເອາົຖະແຫ ງການເມກັ
ຊໂີກ ຫ ຼື ເມກັຊໂີກຄອມມູນເິຄ5  ຊຼື່ ງໄດ ັ້ມກີານຮບັຮອງເອາົແຜນວຽກ ແລະ ຫວົຂໍ ັ້ຕ່າງໆທີ່ ເປນັບູລມິະສດິໃນການລະດມົແຫ ່ ງ
ທນຶພາຍໃນ, ບນັດາປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງ, ຄູ່ຮ່ວມມຼືພາກທຸລະກດິ, ການຮ່ວມມຼືແບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້, ການຮ່ວມມຼືສາມຝ່າຍ 
ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ັ້. ເຊີ່ ງສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິການຫນັປ່ຽນໃໝ່ ຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ ແລະ ຜູ ັ້ຮບັ” ມາເປນັ “ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ” ແລະ ປ່ຽນຈາກ “ປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ” 
ມາເປນັ “ການຮບັປະກນັການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ກບັຫ າຍພາກສ່ວນໃຫັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ ສໍາລບັການຮ່ວມມຼືເພຼື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທິ
ຜນົ”  ຊຶ່ ງຮຽກຮ ັ້ອງການມປີະກອບສ່ວນຂອງພາກລດັ ແລະເອກະຊນົ ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາໃຫັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

ມາເຖງິປີ 2015, ສາກນົໄດ ັ້ປະກາດຮບັຮອງເອາົວາລະການພດັທະນາຮອດປີ 2030 ກໍ່ ຄຼືເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຢຼືນ
ຢງົ (SDGs) ແລະ ວາລະແຜນດໍາເນນີງານອາດສິອາບາບາ6 ກ່ຽວກບັການລະດມົທນຶເພຼື່ ອການພດັທະນາ ກໍ່ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໜກັເຖງິ
ຄວາມສໍາຄນັຂອງການລງົທນຶພາກລດັ ແລະ ການລະດມົແຫລ່ງທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັວາລະການພດັທະນາດັ່ ງກ່າວ. ໃນປີ 2015, ທນຶ ຊກພ ຈາກປະເທດສະມາຊກິ ຄະນະກໍາມະການ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ເພຼື່ ອການພດັທະນາ 7  ແມ່ນມເີຖງິ 131,6 ຕຼື ັ້ ໂດລາສະຫະລດັ, ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນຂອງລາຍໄດ ັ້ແຫ່ງຊາດ ຂອງກຸ່ມ

 
1 Rome Declaration on harmonization 2003;  
2 Paris Declaration on Aid Effectiveness 
3 Accra Agenda for Action 
4 The Busan Partnership for Effective Development Co-operation 
5 Mexico Communiqué 
6 Addis Ababa Action Agenda (AAAA) on Financing for Development 
7 Development Assistance Committee (DAC) 
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ຄະນະກໍາມະການການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 0,3%. ການຊ່ວຍເຫ ຼືອນີ ັ້ໄດ ັ້ເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ 6,9% ຕໍ່ ປີ 
ແລະ ເຫນັວ່າໄດ ັ້ເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ 83% ນບັແຕ່ ປີ 2000 ເປນັຕົ ັ້ນມາ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເຫລົ່ ານັ ັ້ນແມ່ນຍງັກວມເອາົ
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫ ັ້ແກ່ຊາວອບົພະຍກົເປນັສ່ວນຫລາຍ. ຖັ້າແຍກການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫ ັ້ຕາມກຸ່ມປະເທດຕ່າງໆແລ ັ້ວເຫນັວ່າກຸ່ມ
ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າແມ່ນໄດ ັ້ເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ 3% ຫ ຼືກວມ 30% ຂອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທງັໝດົ 
(39,8 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ) ແລະ ທນຶດັ່ ງກ່າວໂດຍສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄປຊ່ວຍເຫ ຼືອບນັດາປະເທດໃນທະວບີອາຟຣກິາ. ພ ັ້ອມນີ ັ້ 
ກໍ່ ເຫນັວ່າ ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າໃຫ ັ້ແກ່ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າປານກາງ ແລະ ລາຍຮບັສູງປານກາງ ແມ່ນໄດ ັ້ຫລຸດລງົ ອນັເປນັ
ສາເຫດຍ ັ້ອນການຫລຸດລງົຂອງການເຂົ ັ້າຫາທນຶກູ ັ້ຢຼືມເງ ຼື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ. 

ຄາດຄະເນສະພາບການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນຕໍ່ ໜ ັ້າອາດມທ່ີາອ່ຽງເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ (ຜນົສໍາຫລວດຂອງ DAC) ແຕ່ການຊ່ວຍເຫລຼືອ ແມ່ນ
ຍງັຈະສຸມໃສ່ບນັດາປະເທດທີ່ ບ່ໍມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ, ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ, ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າ, ປະເທດເກາະດອນນ ັ້ອຍ 
ແລະ ປະເທດທີ່ ບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິຈອດທະເລ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ ີການຊ່ວຍເຫລຼືອໃນຕໍ່ ໜ ັ້າແມ່ນຈະກວມເອາົການຮ່ວມມຼື ແບບ
ສອງຝ່າຍເປນັຫລກັ ແລະ ຈະມກີານມອບໃຫັ້ອງົການທາງສງັຄມົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານເປນັຜູ ັ້ຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫລາຍຂຼື ັ້ນ. 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍພດັທະນາ ຂອງບນັດາປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ ແລະ ດ ັ້ອຍພດັທະນາເຫນັວ່າ ແມ່ນມຄີວາມ
ຕ ັ້ອງການເຖງິ 3,3 ຫາ 4,5 ພນັຕຼື ັ້ ໂດລາສະຫະລດັ ຕໍ່ ປີ, ໂດຍປະເທດທີ່ ພດັທະນາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຂນົຂວາຍທນຶໃຫັ້ໄດ ັ້ເຖງິ 100 ຕຼື ັ້

ໂດລາສະຫະລດັ ຕໍ່ ປີຈນົຮອດປີ 2020 ເພຼື່ ອນໍາມາສະໜບັສະໜນູໃຫັ້ບນັດາປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ ແລະ ດ ັ້ອຍພດັທະນາ
ເຫລົ່ ານີ ັ້, ເຊິ່ ງເປນັສິ່ ງທ ັ້າທາຍອນັໃຫຍ່ຫລວງສໍາລບັສາກນົ, ໂດຍຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເພີ່ ມທະວກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົ ນບັມຼື ັ້

ນບັຫລາຍຂຶ ັ້ນ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ນບັແຕ່ປີ 2015 ເປນັຕົ ັ້ນມາ ການລະດມົທນຶເພຼື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນຈະມາຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ 
ລວມທງັແຫ ່ ງທນຶຈາກພາກທຸລະກດິ ແລະ ການປບັປຸງນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງດງຶດູດທນຶເພຼື່ ອການພດັທະນາ ລວມທງັການອຸດ
ຕນັການຮົ່ ວໄຫລຂອງການເກບັລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ ເພຼື່ ອລະດມົແຫ ່ ງທນຶໃສ່ຂງົເຂດບຸລມິະສດິດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງບນັດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.  

2. ສະພາບການລະດມົທນຶ ຊກພ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍທດິທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍການລະດມົ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການ
ພດັທະນາ ໂດຍຜ່ານການດໍາເນນີຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະບນັດາກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ ປ່ີນອ ັ້ອມຮ່ວມກບັບນັດາປະເທດເພຼື່ ອນ
ມດິ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິສາກນົ ທຸກພາກສ່ວນໄດ ັ້ສຼືບຕໍ່ ໃຫ ັ້ຄໍາໝັ ັ້ນສນັຍາໃຫ ັ້ການຮ່ວມມຼື ແລະ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢ່າງຕໍ່ ເນຼື່ ອງຕະຫລອດມາ ແລະ ຜ່ານການສງັລວມ ຕດິຕາມ
ການເບກີຈ່າຍ ຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ (ບ່ໍລວມຂອບຮ່ວມມຼືແບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້, ສ.ປ ຈນີ, ສ.ສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ບນັດາ
ປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ) ເຫນັວ່າ ອດັຕາສ່ວນການຊ່ວຍເຫ ຼືອສໍາລບັ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັ 0,3% ຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ທງັໝດົໃນສາກນົ, ແຕ່ຖັ້າສມົທຽບຈາໍນວນເງນິເບກີຈ່າຍຕວົຈງິແມ່ນມກີານເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນໃນອດັຕາສະເລ່ຍປະມານ 7,9% ຕໍ່ ປີ. 
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ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວ່າ ໃນໄລຍະສບິກວ່າປີຜ່ານມາ (2002-2018) ສປປ ລາວ ສາມາດລະດມົການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກສາກນົໄດ ັ້ 
8,09 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ສະເລ່ຍ 475 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັຕໍ່ ປີ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອ
ການພດັທະນາ ໄດ ັ້ 6,69 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼື 80% ຂອງທນຶທງັໝດົທີ່ ລະດມົໄດ ັ້, ໃນນັ ັ້ນ ເປນັເງນິຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າ 5,4 ຕຼື ັ້ໂດ
ລາສະຫະລດັ, ເງນິກູ ັ້ຢຼືມ 1,28 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອອຼື່ ນໆ ແມ່ນປະມານ 3,11 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ລວມ
ມ ີ ຮູບແບບ ເຕກັນກິ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ວຊິາການ (5%), ການຊ່ວຍເຫລຼືອສະຫນບັສະຫນນູຜ່ານງບົປະມານ/ແຜນງານ 
(5,2%), ການຊ່ວຍເຫລຼືອເປັນໂຄງການ (55%) ແລະ ການສກຶສາ ແລະອຼື່ ນໆ (2,6%). ນອກຈາກນີ ັ້, ສາມາດລະດມົການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກອງົການຈດັຕັ ັ້ງບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 550 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ 
ສະເລ່ຍ  32,36 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັຕໍ່ ປີ ຫ ຼື 7% ຮູບສະແດງທ ີ1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ຮູບສະແດງທ ີ1: ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະປີ 2002-2018 
 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: ໄລຍະປີ 2002-2005  

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ັ້ ປະມານ 856 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 214 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ/ປີ ຫ ຼື ປະມານ 76% 
ຂອງທນຶທງັໝດົທີ່ ລະດມົໄດ ັ້ ເຊີ່ ງຖຼືວ່າປະຕບິດັໄດ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ ແລະ ມຜີນົມາຈາກການເບກີຈ່າຍຂອງໂຄງການບ່ໍເປນັ
ໄປຕາມແຜນ. ມາຮອດໄລຍະປີ 2006-2010 ເຫນັວ່າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແມ່ນສາມາດເບກີຈ່າຍດສີມົຄວນ ປະມານ 1,73 
ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 346 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ/ປີ ຫລຼື ປະມານ 97% ຂອງທນຶທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 2 ເທົ່ າ ຂອງໄລຍະ
ຜ່ານມາ. ສໍາລບັໄລຍະປີ 2011-2015 ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ໄດ ັ້ປະມານ 2,4 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 481 ລ ັ້ານ
ໂດລາສະຫະລດັ/ປີ ຫ ຼືປະມານ 78% ຂອງທນຶທງັໝດົ ແລະ ໃນໄລຍະປີ 2016-2018 ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ໄດ ັ້
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ປະມານ 1,69 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 565 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ/ປີ ຫ ຼື 85% ຂອງທນຶທີ່ ລະດມົໄດ ັ້. ໂດຍລວມແລ ັ້ວ
ເຫນັວ່າ ທຼືນ ຊກພ ໃນຕໍ່ ໜ ັ້າແມ່ນຍງັຈະມ ີທ່າອ່ຽງດຢູ່ີພໍສມົຄວນ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ. ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ
ແບບຕັ ັ້ງໜັ້າ ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ແມ່ນຍ ັ້ອນ ລດັຖະບານໄດ ັ້ກໍານດົເອາົແຜນງານບູລມິະສດິໃນການພດັທະນາ
ຂະແໜງການຫລກັ (ຂະແຫນງໂຄງລ່າງສງັຄມົ, ໂຄງລ່າງເສດຖະກດິ, ຂະແໜງການຜະລດິ ແລະ ຂະແໜງການປິ່ ນອ ັ້ອມ) ທີ່

ກວມເອາົ 82,7% ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເພຼື່ ອເປນັກນົໄກໃນການຂບັເຄຼື່ ອນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 
ຂະບວນການໂຕະມນົ ແມ່ນກນົໄກໜຼື່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການລະດມົທນຶໃນຂັ ັ້ນນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊີ່ ງໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມ

ເຂົ ັ້າໃຈກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃຫັ້ນບັມຼື ັ້ນບັດຂີຼື ັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ການຍກົສູງປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ 
ແລະ ການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຍງັສຼືບຕໍ່ ໃຫ ັ້ຄໍາໝັ ັ້ນສນັຍາສບຶຕໍ່ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ 
ສະໜບັສະໜນູ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັສະຫວດັດ ັ້ານການພດັທະນາ (MDG), ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບ
ຢຼືນຍງົ (SDGs)  ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍການຫ ຸດຜົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ໂດຍແນ່ໃສ່ຄວາມກມົກຽວຂອງການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ-ຫລາຍຝ່າຍກບັບນັດາປະເທດເພຼື່ ອນມດິ ແລະ ບນັດາສະຖາບນັ
ການເງນິ, ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ສ ັ້າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມຼືກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊີ່ ງປະຈບຸນັໄດ ັ້
ມຍຸີດທະສາດຮ່ວມກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈາໍນວນຫລາຍພໍສມົຄວນ, ທງັນີ ັ້ກໍ່ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເປນັໄປຕາມທດິ
ທາງຈດຸສຸມບຸລມິະສດິຂອງ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຕາມເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ວາງໄວ ັ້.  

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບສະແດງທ ີ2: ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຊກພ ທີ່ ໄປຕາມຂງົເຂດ ໄລຍະປ ີ2002-2018 

ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງບນັດາໂຄງການ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ; ໄດ ັ້ສ ັ້າງລະບບົ ແລະ ກນົໄກການຕດິຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຢ່າງເປນັລະບບົ, ໂດຍຜ່ານການຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລຼືກ່ຽວກບັການທບົທວນບນັດາໜັ້າວຽກທີ່

ໄດ ັ້ຕກົລງົກນັດ ັ້ານວຊິາການ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ພດັທະນາຖານຂໍ ັ້ມູນ
ໂຄງການ ຊກພ; ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
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ທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ເພຼື່ ອຍກົສູງປະສດິທພິາບຂອງການລາຍງານ ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການ ຊກພ ໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົ 
ແລະ ໂປ່ງໃສ. ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກໍ່ ຍງັໄດ ັ້ສຼືບຕໍ່ ພດັທະນາລະບບົແຜນທີ່  ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອຍກົສູງການຄຸ ັ້ມຄອງ, ກນົ
ໄກການຕດິຕາມ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ເພີ່ ມທະວກີານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ທນຶ ຊກພ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ທ່າອ່ຽງການລະດມົທນຶ ຊກພ ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາເຫນັວ່າຢູ່ໃນທ່ວງທ່າທີ່ ດພໍີສມົຄວນ ແລະ ມທ່ີາ
ອ່ຽງເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ ໃນນັ ັ້ນເຫນັວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນຂະແໜງ ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ ັ້ານສງັຄມົ ແມ່ນກວມອດັຕາສ່ວນທີ່ ຫ າຍກວ່າ
ໝູ່  ກວມເອາົເຖງິ 46%. ຖັ້າຫາກສມົທຽບຕາມຂະແໜງການຫ ັກັ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍແລ ັ້ວ ເຫນັວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເຂົ ັ້າ
ໃນຂະແໜງໂຄງລ່າງທາງດ ັ້ານສງັຄມົແມ່ນເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ ແລະ ຕາມການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນທາງລວງເລກິແລ ັ້ວ (ສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ນໍ ັ້າສະອາດ, ກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ) ເຫນັວ່າການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນຂະແໜງສກຶສາທກິານ, ກະສກິໍາ ແລະ ນໍ ໍ້າ
ສະອາດແມ່ນໄດ ັ້ຮບັຄວາມເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດ  ສ່ວນວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ ຖັ້າທຽບໃສ່ຂະ  
ແໜງການອຼື່ ນໆ ທງັນີ ັ້ຍ ັ້ອນວ່າ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມມພດັທະນາ ແມ່ນເຫນັໄດ ັ້ຄວາມສໍາຄນັໃນການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັສະຫວດັ 
ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍພດັທະນາທີ່ ຍຼືນຍງົ (ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ນໍ ັ້າສະອາດ ແລະ ການສກຶສາ ຫ ຼື ການສກຶສາສາມນັສກຶສາ) ດັ່ ງ
ໃນຮູບທີ່ ສະແດງຂ ັ້າງເທງິ. 

ອງີຕາມຂໍ ັ້ມູນທີ່ ໄດ ັ້ສງັລວມມານັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ຢັ ັ້ງຢຼືນໃຫ ັ້ເຫນັວ່າການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ແມ່ນມຄີວາມສອດຄ່ອງ
ກບັເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ ຂງົເຂດບຸລມິະສດິການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ພັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້, ການສ ັ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນການນໍາ
ໃຊ ັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາແຕ່ລະຂງົເຂດ  ສາມາດເວົ ັ້າໄດ ັ້ວ່າ ການໃຫັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນ ເປນັ
ປດັໄຈສໍາຄນັໃນການພດັທະນາແຕ່ລະຂງົເຂດ ໃນຂະນະທີ່ ການລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ຍງັມຈີາໍກດັ ໂດຍສະເພາະໃນຂງົເຂດ
ສງັຄມົ ເຊິ່ ງໃນຊຸມປີທຜ່ີານມາ ເຫນັໄດ ັ້ວ່າສະເພາະການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາໃນຂງົເຂດນີ ັ້ແມ່ນໄດ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຫລາຍສມົ 
ຄວນ ເຊີ່ ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີຄັ ັ້ງທີ່  8 ທີ່ ເນັ ັ້ນໜກັໃສ່ການເຕບີໂຕແບບສມົສ່ວນ ແລະ 
ການສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ທງັນີ ັ້ກໍ່ ເພຼື່ ອບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຢຼືນຢງົ. 

ໃນໄລຍະ 5 ປີທຜ່ີານມາເຫນັວ່າ ການໃຫັ້ທນຶການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາທີ່ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນຫລາຍກວ່າໝູ່  
ແມ່ນມາຈາກການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ ແລະ ຈາກສະຖາບນັການເງນິ ເຊັ່ ນ: ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ອດົສະຕາລ,ີ ເຢຍລະມນັ, ເກາົຫ ,ີ 
ຝຣັ່ ງ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ສໍາລບັການຮ່ວມມຼືຫລາຍຝ່າຍ ເຊັ່ ນວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຜ່ານ
ສະຫະພາບເອລີບົ ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນໄດ ັ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຜນັຂະຫຍາຍ
ວາລະການພດັທະນາຂອງສາກນົ ແລະ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ ນດຽວກບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອສອງຝ່າຍ. ພ ັ້ອມນີ ັ້ເຫນັວ່າ ບນັດາ ຄູ່
ຮ່ວມພດັທະນາ ຫລກັໆ (10 ອງົການ) ແມ່ນຍງັສຼືບຕໍ່ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ ເຊີ່ ງການ
ຊ່ວຍເຫລຼືອຈາກບນັດາ 10 ປະເທດ/ອງົການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນກວມເອາົຫ າຍກວ່າ 70% ຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອທງັໝດົດັ່ ງສະແດງ
ອອກໃນຮູບສະແດງ ລຸ່ມນີ ັ້: 
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 ປດັໃຈຫ ກັອກີຢ່າງໜຶ່ ງຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ ແມ່ນຍ ັ້ອນຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ຂອງ
ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມຄໍາໝັ ັ້ນສນັຍາ ແກ່ ສປປລາວ ແລະ ສາກນົ, ໃນນັ ັ້ນເຫນັວ່າ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ 
(2014-2018) ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ສອງຝ່າຍ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ລວມມ ີ ຍີ່ ປຸ່ນ (ສະເລ່ຍ ປະມານ 90 ລ ັ້ານ/ປີ), 
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ສະເລ່ຍປະມານ 80 ລ ັ້ານ/ປີ), ສ.ເກາົຫ  ີແລະ ທະນາຄານໂລກ (ສະເລ່ຍຫລາຍກວ່າ 50 ລ ັ້ານໂດ
ລາສະຫະລດັ/ປີ), ເຢຍລະມນັ, ອງົການສະຫະພາບເອລີບົ, ລຸກຊໍາບວກ, ອດົສະຕາລ,ີ ສະວສິແລນ ແລະ ຝລັ່ ງ ແມ່ນກ່ວມ
ຫລາຍກວ່າ 76% ຂອງມູນຄ່າການລະດມົທນຶທງັໝດົໃນໄລຍະດັ່ ງກ່າວ (4,5 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ). 

ນອກຈາກນີ ັ້, ຄາດວ່າໃນຊຸມປີຕໍ່ ໜ ັ້າ ທນຶ ຊກພ ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງຈະສຸມໃສ່ສະໜບັສະໜນູ
ຂງົເຂດການພດັທະນາຊຸມຊນົຫລາຍຂຼື ັ້ນ ແລະ ຈະຜ່ານອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ແລະ ອງົການທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ເຊີ່ ງຈະ
ເປນັຜູ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; ສໍາລບັເງນິກູ ັ້ອດັຕາດອກເບ ັ້ຍຜ່ອນຜນັ ແມ່ນຈະຍງັສຼືບຕໍ່ ສຸມໃສ່ສະໜບັສະໜນູຂງົເຂດເສດຖະກດິ 
ແລະ ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. 

3. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການນາໍໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ 
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ເປນັໜຶ່ ງໃນແຫ ່ ງທນຶສໍາຄນັທີ່ ຊ່ວຍສະໜບັສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັສະຫວດັດ ັ້ານການພດັທະນາ ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ, ໂດຍສຸມໃສ່ວຽກງານ
ພດັທະນາທາງສງັຄມົ ທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນເປົ ັ້າໝາຍບຸລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ ັ້ງທີ່  7 
ແລະ ຄັ ັ້ງທີ່  8 (2011-2015, 2016-2020) ໃນນີ ັ້ໄດ ັ້ຈດັສນັ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ ເຂົ ັ້າໃນຂະແໜງພດັທະນາສງັຄມົ ເປນັບູ

ຮູບສະແດງທ ີ3: ການລະດມົທນຶ ຊກພ ທີ່ ແບ່ງຕາມຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ (2014-2018)  
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ລມິະສດິ,  ຊກພ ທີ່ ພດັທະນາສງັຄມົໂດຍລວມແລ ັ້ວແມ່ນສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ; ພັ້ອມນີ ັ້ເຫນັວ່າບນັດາຄູຮ່ວມພດັທະນາສ່ວນຫລາຍແມ່ນຍງັສຼືບຕໍ່ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທນຶ 
ຊກພ ເຂົ ັ້າໃສ່ໃນຂະແໜງການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ການປບັປຸງການປກົຄອງ, ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ 
ວຽກງານເກບັກູ ັ້ລະເບດີ. ສ່ວນໃນຂະແໜງເສດຖະກດິ ທນຶ ຊກພ ແມ່ນຍງັສຼືບຕໍ່ ເລັ່ ງໃສ່ໃນຂະແໜງກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ັ້ ທັ ັ້ງນີ ັ້ເພຼື່ ອ
ຮບັປະກນັໄດ ັ້ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ການລງົທນຶໃສ່ວຽກງານ
ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ແມ່ນຖຼືວ່າເປນັວຽກງານໜຼື່ ງທີ່ ສໍາຄນັຕໍ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ສ ັ້າງລາຍຮບັແຫ່ງຊາດ. 
ຄຽງຄູ່ກນັກບັການສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເຊີ່ ງກວມເອາົຫລາຍກວ່າ ໜຼື່ ງໃນສີ່  ຂອງທນຶ 
ຊກພ ແມ່ນຍງັເລັ່ ງໃສ່ວຽກງານຂະແໜງ ຂວົ-ທາງ ເພຼື່ ອເຊຼື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ພາກພຼື ັ້ນ. 

ໄລຍະ 2002-2018 ຜ່ານມາ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ ເຫນັວ່າ ໂດຍລວມແລ ັ້ວອດັຕາການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິ ແມ່ນຍງັ
ຢູ່ໃນລະດບັ 80% ເຊິ່ ງກໍ່ ມຫີລາຍສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຕາມແຜນ. ອງີຕາມບດົລາຍງານ
ສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ (FAIR)8 ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ (2015/2016) ເຫນັວ່າຂະໜາດ
ຂອງໂຄງການ ກໍ່ ແມ່ນໜຼື່ ງໃນບນັຫາທເີຮດັໃຫ ັ້ການເບກີຈ່າຍບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການຂຼື ັ້ນແຜນການເບກີຈ່າຍຂອງ
ບນັດາໂຄງການທີ່ ມຂີະໜາດໃຫຍ່ (ມູນຄ່າຫລາຍກ່ວາ 10 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ)  ທີ່ ບ່ໍສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມແຜນທີ່ ກໍານດົ
ໄວ ັ້, ການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານຕວົເລກສ່ວນໜຶ່ ງກໍ່ ໍ່ ຍງັບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຕວົຈງິ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ສໍາລບັໂຄງການຂະ   
ໜາດນ ັ້ອຍ (ມູນຄ່າຕໍ່ າກ່ວາ 1 ແສນໂດລາສະຫະລດັ) ແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທີ່ ດສ່ີວນຫ າຍແມ່ນສາມາດຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໄດ ັ້ເກນີຄາດຫມາຍຂອງແຜນກໍານດົໄວ ັ້ ກວມເຖງິ 80% ຂອງຈາໍນວນໂຄງການທງັຫມດົທີ່ ຈດັຕັ ັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
ພັ້ອມນີ ັ້ ກໍສາມາດເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ອດັຕາສ່ວນຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ເປນັເງນິກູ ັ້ຢຼືມແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງເພີ ັ້ມຂຼື ັ້ນ ແລະ ກໍເຫນັໄດ ັ້ວ່າຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຊ່ວຍເຫລຼືອລ ັ້າແມ່ນສູງກວ່າໂຄງການທີ່ ເປນັເງນິກູ ັ້ຢຼືມ. 

 

 

 

 

 

 

  ຮູບສະແດງທ ີ4 ອດັຕາສ່ວນການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທນຶ ຊກພ (2002-2018) 
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4. ການປະເມນີຜນົການລະດມົ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ 
ຕະຫລອດໄລຍະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການ ແລະ ລະດມົທນຶ ຊກພ ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ເຫນັວ່າ ໂດຍລວມແລ ັ້ວ 

ສປປ ລາວ ສາມາດ ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍໄດ ັ້ຕາມແຜນທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້, ແຕ່ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຍຸດທະສາດສະບບັນີ ັ້ ມຄີວາມສອດຄ່ອງ
ກບັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ເງ ຼື່ອນໄຂຂອງບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການພດັທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ ຄຼື ສະພາບ
ການພດັທະນາຂອງສາກນົ ໃນຊຸມປີຕໍ່ ໜ ັ້າທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທັ້ອນຕໍ່ ການຮ່ວມມຼື. ສະນັ ັ້ນ, ການຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ 
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກ່ຽວກບັສະພາບພາວະວໄິສ ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕາມຫ ກັວທິວີທິະຍາ ຫ ຼື ການວໄິຈ ຈດຸດ,ີ ຈດຸອ່ອນ, ກາລະ
ໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ (SWOT Analysis) ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ຕໍ່ ການກໍານດົຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ຄອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ ແລະ ການວໄິຈນີ ັ້ ຈະຊ່ວຍໃນການກໍານດົແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃນການຄູ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ການລະດມົທນຶ ຊກພ ໄດ ັ້ຢ່າງຖຼືກຕ ັ້ອງ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ. ຜ່ານການວໄິຈ ໂດຍໃຊ ັ້ວທິວີທິະຍາດັ່ ງກ່າວສາມາດ
ຕລີາຄາໄດ ັ້ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ ັ້:  

4.1. ຈດຸດ:ີ 
- ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ມສີະຖຽນລະພາບທາງການເມຼືອງ ທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກາຍເປນັ

ປດັໄຈພຼື ັ້ນຖານທີ່ ເອຼື ັ້ອອໍານວຍໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ການ
ຜະລດິ, ການບໍລກິານ ແລະ ການລງົທນຶ; ພັ້ອມທງັເປນັພຼື ັ້ນຖານທີ່ ສໍາຄນັໃນການດໍາເນນີນະໂຍບາຍການພດັທະນາໃຫັ້ມີ
ຄວາມຕໍ່ ເນຼື່ ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ ເປີດກ ັ້ວາງການຮ່ວມມຼື. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ັ້ແມ່ນເປນັເງ ຼື່ອນໄຂທີ່ ດສໍີາລບັ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ວຽກງານການຮ່ວມມຼືເພຼື່ ອການພດັທະນາກບັ ພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ສາກນົໃຫ ັ້ໄດ ັ້, ສ ັ້າງປດັ
ໄຈອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນການປະຕບິດັຄໍາໝັ ັ້ນສນັຍາການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານໂຄງການໃຫັ້ໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ; 

- ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມແີຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກໍານດົໜັ້າວຽກຈດຸສຸມທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ມເີປົ ັ້າ  
ໝາຍການພດັທະນາທີ່ ແນ່ນອນ, ມລີກັສະນະເຊຼື່ ອມສານ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ລະຫວ່າງແຜນພດັທະນາຂອງຂະ  
ແໜງການ, ສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງເປນັບ່ອນອງີທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັວຽກງານການຂນົຂວາຍຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ 
ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ ການໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນ
ເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນນັ ັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມກີນົ
ໄກ ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ລວມທງັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງມີ
ຫ ກັການເຊັ່ ນ: ຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນດໍາເນນີຂອງຖະແຫລງການວຽງຈນັ (VDCAP) 9; 

- ນໍາໃຊ ັ້ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ເພຼື່ ອເປນັເວທຂີອງການປກຶສາຫາລຼື ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ພດັທະນາ ຕໍ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ທດິທາງການພດັທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທງັການນໍາສະເໜ ີບນັດາ
ຄວາມຄຼືບໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ນໍາໃຊ ັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອ; 
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- ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມດໍີາລດັ ແລະ ລະບຽບຫ ກັການ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ
ທນຶ ຊກພ ລວມທງັບດົແນະນໍາ ໃນການຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແກ່ປະສດິທຜິນົ ໃນ
ການນໍາໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ. 

- ໄດ ັ້ສ ັ້າງຍຸດທະສາດການພດັທະນາຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍເອາົແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປນັບ່ອນອງີໃນການກໍານດົຂະແໜງການບູລມິະສດິ ເພຼື່ ອ
ພດັທະນາ. 
4.2. ຈດຸອ່ອນ 

- ຄວາມບອບບາງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ ຍງັເປນັປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັສະເລ່ຍຕໍ່ ຄນົຍງັຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າ ຕາມ
ມາດຕະຖານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍານດົໄວ ັ້ ເຖງິແມ່ນວ່າເສດຖະກດິພາຍໃນປະເທດຈະມທ່ີາທຂີະຫຍາຍໂຕ 
ຢ່າງກ ັ້າວກະໂດດ ໃນໄລຍະປີ 2014-2015 ສະເລ່ຍໄດ ັ້ GDP ເຕບີໂຕເຖງິ 7,5% ແລະ ປະຈບຸນັ ເສດຖະກດິ ເຕບີໂຕ
ຄງົທີ່  ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດບັ 7% ໃນປີ 2015-2017 ສ່ວນ 2018 ແລະ 2019 ແມ່ນຕໍ່ າກ່ວາ 7%.  

- ອດັຕາສ່ວນ ຂອງຄວາມທຸກຍາກ: ໃນທົ່ ວປະເທດປະຊາຊນົ ທີ່ ນອນໃນກຸ່ມເປົ ັ້າຫມາຍ ຈາໍນວນ 52 ເມຼືອງ ແລະ 109 
ບ ັ້ານ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນຫ່າງໄກເຂດຊອກຫລກີ, ເປນັຂງົເຂດພູຜາ ແລະ ທົ່ ງພຽງ ທີ່ ຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ລະບບົການຂນົສົ່ ງບ່ໍ
ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິ ເຊີ່ ງຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຍງັມຄີວາມຕ ັ້ອງການໃນການພດັທະນາໃນຂງົເຂດພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປນັຕົ ັ້ນ
ແມ່ນ ນໍ ັ້າປະປາ, ເສັ ັ້ນທາງ ແລະ ຕາຄ່າຍໄຟຟັ້າ; ດ ັ້ານຂງົເຂດສາທາລະນະສຸກ, ສາທາລະນຸປະໂພກ, ໂພຊະນາການ ສໍາລບັ
ແມ່ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ ເກດີໃຫມ່ ລວມໄປເຖງິເດກັນ ັ້ອຍທີ່ ອາຍຸຕໍ່ 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 ັ້ເຫ ຼືອສູນ. 

- ຍງັຂາດການຈດັລຽງບູລມິະສດິ ຂອງບູລມິະສດິ ຂອງຂະແໜງການເພຼື່ ອພດັທະນາ ໃຫັ້ມຄີວາມໂດດເດັ່ ນ ແລະ ເປນັຕວົ
ແບບ ໃນການພດັທະນາທີ່ ຄບົຖັ້ວນ ທງັນີ ັ້ກໍ່ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ທງັເປນັການ
ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ລາຍໄດ ັ້ທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ; 

- ກນົໄກໃນການສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກດິ ໃນຂະບວນການພດັທະນາ ຍງັມຂີອດຈາໍກດັ ເນຼື່ ອງຈາກ ວ່າ 
ພາກທຸລະກດິ ແມ່ນມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການສະໜບັໜນູທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ທາງດ ັ້ານວຊິາການຕ່າງໆ ລວມທງັ ກນົ
ໄກ ໃນການຊຸກຍູ ັ້ບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ທີ່

ຫລາກຫລາຍ ໃຫັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ແລະ ສງັຄມົ; 
- ການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີແຜນງານ/ໂຄງການ ຊກພ ຍງັຂາດ ຊ່ຽວຊານ ແລະວຊິາການສະເພາະດ ັ້ານ, ແຜນການອນັ

ລະອຽດ ແລະຕໍ່ ເນຼື່ ອງ ຂອງບນັດາກະຊວງທີ່ ເປນັຜູ ັ້ຄຸ ັ້ມຄອງ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ເຊີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການລາຍງານ
ສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ບ່ໍແທດເໝາະກບັຄວາມເປນັຈງິເທົ່ າທີ່ ຄວນ ລວມທງັການແກ ັ້ໄຂບນັຫາຕ່າງໆ ບ່ໍທນັ
ກບັສະພາບ ຈຶ່ ງພາໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການມຄີວາມຊກັຊ ັ້າ. 
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4.3. ກາລະໂອກາດ 
- ໃນວາລະການພດັທະນາແບບຢຼືນຍງົ 2030 ຂອງສາກນົ ໄດ ັ້ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ບນັດາປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລ ັ້ວເພີ່ ມທະວກີານ

ຊ່ວຍເຫ ຼືອດ ັ້ານການຄ ັ້າ ໃຫ ັ້ແກ່ບນັດາປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ, ເຊິ່ ງນອນຢູ່ໃນເປົ ັ້າ 
ໝາຍທີ່  08 ຂອງ SDGs, ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການຄ ັ້ານີ ັ້ ເປນັການກະຕຸ ັ້ນໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ. ມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າຕັ ັ້ງແຕ່ປີ 2006 ສະເລ່ຍແມ່ນ 54 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ, ການເບກີ
ຈ່າຍສະສມົ ຫລາຍກວ່າ 300 ຕຼື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງມີທ່ີາອ່ຽງ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນທຸກປີ. ໃນວາລະ Addis Ababa Agenda 
for Action ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໜກັເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານການເງນິໃຫ ັ້ແກ່ພາກເອກະຊນົ, ໃນການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອນີ ັ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຄວາມຮູ ັ້ 
ແລະ ການສົ່ ງເສມີສະພາບແວດລ ັ້ອມໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ. ເຊິ່ ງເປນັໂອກາດອນັດໃີຫ ັ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີ
ການພດັທະນາສນິຄ ັ້າ, ເພີ່ ມທະວກີານສົ່ ງອອກ ແລະ ຫ ູດຜ່ອນຕົ ັ້ນທນຶທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າຕ່າງໆ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານັ ັ້ນຍງັຊ່ວຍສະໜບັ
ສະໜນູ ການສົ່ ງເສມີທກັສະສມີຼືແຮງງານ, ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທໍາ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂສະດວກ
ໃຫັ້ແກ່ການດໍາເນນີທຸລະກດິ; 

- ການຮ່ວມມຼືໃນລະດບັອະນຸພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ພາກພຼື ັ້ນ ທີ່ ເພີ່ ມຂຼື ັ້ນ ເລັ່ ງໃສ່ການສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມຼືທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ 
ແລະ ການຄ ັ້າ ເຊີ່ ງຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາໃນດ ັ້ານຕ່າງໆ ເພຼື່ ອຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົດັ່ ງກ່າວ ໂດຍ
ຜ່ານການສະໜບັໜນູທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ທາງດ ັ້ານການເງນິ; 

- ການເຂົ ັ້າເປນັສະມາຊກິ ແລະ ເຊຼື່ ອມສານ ກບັອງົການສາກນົເຊັ່ ນ: ສະມາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ, ອງົການການຄ ັ້າໂລກ 
ຊ່ວຍໃຫັ້ລາວສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫລາດສາກນົທີ່ ກ ັ້ວາງຂວາງ ເຊີ່ ງຊ່ວຍສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ເພຼື່ ອສົ່ ງອອກ ທງັ
ເປນັການສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂນັຂອງລາວ ໃນເວທກີານຄ ັ້າສາກນົ ໃຫັ້ຫລາຍຂຶ ັ້ນ; 

- ການຮ່ວມມຼືແບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ກບັບນັດາປະເທດ ທີ່ ມສີະຖານະພາບການພດັທະນາທີ່ ຄ ັ້າຍຄຼືກນັ ກໍ່ ແມ່ນປດັໃຈໜຶ່ ງທີ່ ຈະຊ່ວຍ
ໃຫັ້ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມກີານແລກປ່ຽນປະສບົການ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້ເອາົສິ່ ງໃໝ່ໆ ໃນການຊຸກຍູ ັ້ການພດັທະນາໃຫັ້
ຂະຫຍາຍຕວົ. 
4.4. ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ: 

- ປະຈບຸນັ, ສະພາບໂລກ ໄດ ັ້ມກີານປ່ຽນແປງຫລາຍຂຶ ັ້ນ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃຫັ້ເຫນັເຖງິຜນົກະທບົໃນຫລາຍດ ັ້ານ ບ່ໍວ່າຈະ
ເປນັທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ດ ັ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ, ການປັ້ອງກນັໄຂ ັ້ຫວດັ, ພະຍາດມະລາເລຍ ແລະ 
ພະຍາດໂລກລະບາດ (COVID-19 ແລະ ອຼື່ ນໆ); ສະພາບການຮ່ວມມຼືທາງດ ັ້ານການເມຼືອງ ແລະ ຄວາມຫມັ ັ້ນຄງົຂອງ
ຊາດ ແລະ ຕດິພນັໄປເຖງິທດິທາງການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາຂອງບນັດາປະເທດມະຫາອໍານາດ ຫລຼື ບນັດາ
ປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລ ັ້ວ ທີ່ ມີ ິ ຕໍ່ ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ໃນທຸກທະວບີ ເຊັ່ ນ: ທະວບີອາຊ,ີ ທະວບີອາຝຣກິາ ແລະ 
ທະວບີອາເມລກິາໃຕ ັ້. ຍ ັ້ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ການຍາດແຍ່ງເປນັປະເທດຜູ ັ້ນໍາທີ່ ມອີດິທພິນົໃນເວທີ
ສາກນົ ຈຶ່ ງເປນັຜນົສະທັ້ອນອນັຫນຶ່ ງ ທີ່ ສ ັ້າງຜນົກະທບົໃຫັ້ແກ່ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາຫລາຍກ່ວາ ເຊີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ບ່ໍສາມາດ
ສ ັ້າງຄວາມສະຫມໍ່ າສະເຫມ ີໃນການລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ ມາພດັທະນາປະເທດຕນົເອງໄດ ັ້. 
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- ບນັດາປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລ ັ້ວ ຫລຼື ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫລກັ ໄດ ັ້ມທີດິທາງນະໂຍບາຍໃຫມ່ໂດຍ ຫນັເອາົການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ລ ັ້າ ໃນຫລາຍຮູບແບບທີ່ ເຄຍີຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂງົເຂດອາຊອີາຄະເນ ໄປຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫ ັ້ແກ່ບນັດາປະເທດທີ່ ດ ັ້ອຍພດັທະ 
ນາໃນທະວບີອາຟຣກິາ; 

- ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ສປປ ລາວ ຍງັຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປບັປຸງ ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ ຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ມຄີວາມພ ັ້ອມ ທາງດ ັ້ານ
ພະນກັງານ, ວຊິາການ ແລະ ງບົປະມານ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ; 

- ການວເິຄາະ ແລະກໍານດົແຜນການ/ໂຄງການລະອຽດ ໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບການພດັທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 
ຍງັເປນັໄປຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ເຊີ່ ງບາງຄັ ັ້ງຍງັເຮດັໃຫ ັ້ບ່ໍສາມາດ
ຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການ ທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ ຢ່າງຄບົຖັ້ວນ 
ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງ. 

- ໄພທໍາມະຊາດ ທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນີຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ການກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການຮບັມຼືຕໍ່ ກບັ
ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົ ລວມເຖງິການຝຼື ັ້ນຝູ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຜນົກະທບົຕ່າງໆ ໃຫັ້ທ່ວງທນັ
ກບັເວລາ ເຊີ່ ງເຫນັວ່າ ລດັຖະບານ ຍງັແບກຫາບລາຍຈ່າຍ ໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາເຫ ົ່ ານີ ັ້ ໃນແຕ່ລະປີ ສູງພໍສມົຄວນ; 

ສະນັ ັ້ນ, ຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ ສປປ ລາວ 2030 ນີ ັ້ ຈະເປນັຍຸດທະສາດສະບບັໜຶ່ ງທີ່  ໄດ ັ້ກໍານດົຢ່າງ
ຊດັເຈນເຖງິຄວາມຕ ັ້ອງການຈໍານວນທນຶ ແລະ ຂງົເຂດ ເພຼື່ ອມາຊ່ວຍພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫັ້ຫລຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັໃນລະດບັປານກາງ ຈນົຮອດປີ 2030. 

II. ວໄິສທດັ, ຫ ກັການ, ທດິທາງ ແລະຍຸດທະສາດ 
1. ວໄິສທດັ  

ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ບ່ໍຕກົຢູ່ໃນແຮ ັ້ວຂອງການ
ພດັທະນາຂອງປະເທດລາຍຮບັຕໍ່ າປານກາງ ຈະຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການສ ັ້າງປະຖມົປດັໄຈ ກໍ່ ຄຼືບນັດາກໍາລງັແຮງຍູ ັ້ດນັທາງດ ັ້ານ
ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ວຽກງານປ່ີນອ ັ້ອມ. ທງັສີ່ ດ ັ້ານຂອງການພດັທະນາ ແມ່ນຖຼືວ່າເປນັເສາົຄໍ ັ້າຫ ກັຂອງ
ການພດັທະນາ ທີ່ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງມກີານລະດມົທນຶ ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການເຂົ ັ້າຊ່ວຍ. ເພຼື່ ອບນັລຸໄດ ັ້ຕາມວໄິສທດັການພດັທະນາ 
2030 ແລ ັ້ວ ສປປ ລາວ ກໍ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມທຸກແຫ ່ ງທນຶ ບ່ໍວ່າຈະເປນັທງັດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເຂົ ັ້າໃສ່ໃນ
ການພດັທະນາ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດຜ່ອນການເອຼື່ ອຍອງີໃສ່ ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່່ ອການພດັທະນາ ແລະ ກ ັ້າວເປນັ
ສະມາຊກິຂອງບນັດາກຸ່ມປະເທດທີ່ ສາມາດພດັທະນາທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຫັ້ມຄີວາມຍຼືນຍງົ 
ດ ັ້ວຍການໝນູໃຊ ັ້ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງບົປະມານຂອງຕນົເອງ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ 
ວໄິສທດັ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານການລະດມົ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງທນຶການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ 2030 
ແມ່ນ: “ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາດ ັ້ວຍຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າການຢ່າງມປີະ
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ສດິທຜິນົສູງ ແລະ ຮບັປະກນັການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ ໃນ 03 ເສາົຄໍ ັ້າຫ ກັ: ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕາມທດິມຄຸີນນະພາບ, ມຈີດຸສຸມ, ຍຼືນຍງົ ແລະ ສຂີຽວ” . 

2. ຫ ກັການ 
ຕາມທດິທາງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ ຄຼືນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ໃນການເປີດກວ ັ້າງ

ການພວົພນັ-ຮ່ວມມຼືກບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກນົ ຕ ັ້ອງເປັນໄປຕາມຫ ກັການຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ບນົພຼື ັ້ນຖານ
ການເຄາົລບົຄວາມເປນັເອກະລາດ, ອະທປິະໄຕຂອງປະເທດ ແລະ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຊີ່ ງມລີະອຽດດັ່ ງນີ ັ້: 

ການມຜີນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ: ແມ່ນຫ ກັການລວມທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ສະເພາະໜັ້າ ແລະ ຍາວນານ ເຊີ່ ງທງັສອງຝ່າຍ ຕ ັ້ອງ
ຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈເຊີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ດັ່ ງນັ ັ້ນທງັສອງຝ່າຍຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ຍກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນ ການກວດກາ 
ແລະ ຮຽບຮຽງເນຼື ັ້ອໃນສນັຍາໃຫ ັ້ຮອບຄອບຖີ່ ຖ ັ້ວນ; 

ການເຄາົລບົອະທປິະໄຕ ແລະ ບ່ໍແຊກແຊງກດິຈະການພາຍໃນຂອງກນັ ແລະ ກນັ: ແມ່ນຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ແຕ່ລະຝ່າຍທີ່ ມີ
ການຮ່ວມມຼື ຕ ັ້ອງເຄາົລບົບນັດາຂໍ ັ້ຕກົລງົທີ່ ໄດ ັ້ເຊນັນໍາກນັ, ບ່ໍນໍາເອາົເງ ຼື່ອນໄຂອຼື່ ນໆເພຼື່ ອຕໍ່ ລອງ ແລະ ສ ັ້າງຜນົສະທັ້ອນເຖງິຄວາມ
ໝັ ັ້ນຄງົທາງການເມຼືອງ ກໍ່ ຄຼືທາງເສດຖະກດິ; ຫ ກັການຄວາມເປນັເອກະລາດ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າຕນົເອງໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແມ່ນຖຼືວ່າ
ເປນັຫ ກັການທີ່ ສໍາຄນັ ເພຼື່ ອບ່ໍໃຫ ັ້ມກີານສວຍໃຊ ັ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອມາເປນັເຄຼື່ ອງມຼືຕໍ່ ລອງ ເຮດັໃຫ ັ້ສູນເສຍຄວາມເປນັເອກະ 
ລາດ ບ່ໍວ່າໃນຮູບແບບໃດກໍ່ ຕາມ. ພັ້ອມນັ ັ້ນ ກໍ່ ຕ ັ້ອງເປນັເຈົ ັ້າຕນົເອງ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໄດ ັ້ຜນົສໍາເລດັ
ຂອງໂຄງການດັ່ ງຕາມເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້; 

ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ ຂອງການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ: ແມ່ນການ
ຮ່ວມມຼືກນັລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການ
ພດັທະນາ ໃຫ ັ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ເຊີ່ ງຈະຊ່ວຍຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແກ່ການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ ວໄິສທດັໃນການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ວາລະການ
ພດັທະນາສາກນົ.  

ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ການລະດມົທນຶການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ຍງັຈະຕ ັ້ອງເລັ່ ງໃສ່ຕອບສະໜອງເປົ ັ້າ 
ໝາຍ ໃນການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ ຄຼືການຫນັປະເທດທີ່ ບ່ໍມທີາງອອກສູ່ທະເລ ໃຫັ້ກາຍເປນັປະເທດທີ່ ເຊຼື່ ອມໂຍງກບັ
ສາກນົ ແລະ ພາກພຼື ັ້ນ ໂດຍໃຫັ້ເປນັປະເທດທີ່ ໃຫ ັ້ການບໍລກິານທາງຜ່ານ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໃຫັ້ໄປຄຽງຄູ່ກບັການປະຕບິດັ
ພນັທະສາກນົ ກໍ່ ຄຼືກນັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັສະວດັເພຼື່ ອການພດັທະນາ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັບນັລຸ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ ໃຫັ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ.  
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ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງທນຶ ຊກພ ຕ ັ້ອງບນົພຼື ັ້ນຖານ 08 ຫ ກັການຂອງຖະແຫ ງການ
ວຽງຈນັວ່າດ ັ້ວຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພຼື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົຄຼື: 1. ຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການ, 2. ຄວາມສອດຄ່ອງ, 3. 
ຄວາມກມົກຽວ ແລະ ຄວາມງ່າຍດາຍ, 4. ເປີດກ ັ້ວາງການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພຼື່ ອໝາກຜນົຂອງການພດັທະນາ, 5. ຄວາມໂປ່ງໃສ, 
ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນໄດ ັ້ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ, 6. ການລະດມົທນຶພາຍໃນ, 7. ການຮ່ວມມຼືແບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້, 
ການຮ່ວມມຼືແບບສາມຫ ່ ຽມ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ັ້, 8. ພາກທຸລະກດິເປນັຄູ່ຮ່ວມໃນການພດັທະນາ. 

ເພຼື່ ອຈະບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຮຽກຮ ັ້ອງ ໃຫັ້ທຸກໆແຜນງານ/ໂຄງການຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈດັວາງເປົ ັ້າໝາຍໃຫັ້ລະອຽດ; 
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານກໍານດົໂຄງສ ັ້າງຂອງແຜນງານ/ໂຄງການເປນັອນັລະອຽດ; ມກີານກໍານດົກດິຈະກໍາ ແລະ ຮູບແບບ ການບໍລຫິານ
ຕາມລກັສະນະພເິສດສະເພາະຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ; ຕ ັ້ອງສາມາດຊອກເຫນັບນັຫາ ແລະ ຂໍ ັ້ຂດັແຍ່ງຕ່າງໆ ລວມທງັບນັດາ
ຄວາມສ່ຽງ; ຕ ັ້ອງມລີະບບົການເງນິ ແລະ ບນັຊທີີ່ ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ໂປ່ງໃສ; ມກີານແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບລະອຽດ; ມກີານສະ 
ຫ ຸບລາຍງານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເປນັປກົກະຕ;ິ ແລະ ມກີານຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຢ່າງຮອບດ ັ້ານ. 

3. ທດິທາງ  
ການລະດມົ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງທນຶ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນຕ ັ້ອງໄປຕາມທດິການຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານທນຶຮອນ ແລະ ວຊິາການທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໃນຍຸດທະສາດຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ເຊີ່ ງ ລວມມ:ີ 1. ຍຸດທະສາດ
ການພດັທະນາເສດຖະກດິຕາມທດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສມົດຸນ, ຕໍ່ ເນຼື່ ອງ, ຍຼືນຍງົ ແລະເປນັສຂີຽວ; 2. ຍຸດທະສາດເພຼື່ ອເປົ ັ້າໝາຍ
ລຸດພົ ັ້ນຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະ ປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ 
(SDGs); 3. ຍຸດທະສາດວ່າດ ັ້ວຍການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ; 4. ຍຸດທະສາດການປກົປກັຮກັສາ ແລະນໍາໃຊ ັ້
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດແບບຍຼືນຍງົ, ມປີະສດິທຜິນົ ແລະຕາມທດິຫນັເປນັສຂີຽວ; 5. ຍຸດທະສາດວ່າ   ດ ັ້ວຍການເພີ່ ມ
ທະວຄີວາມສກັສດິ ຂອງລະບບົການປກົຄອງປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ ແລະເພີ່ ມຄວາມສກັສດິໃນການປກົຄອງຕາມກດົໝາຍ; 
6. ຍຸດທະສາດການເຊຼື່ ອມໂຍງແລະເຊຼື່ ອມຕດິກບັພາກພຼື ັ້ນແລະສາກນົ ແລະ 7. ຍຸດທະສາດຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາ ແລະທນັ
ສະໄໝ. 

ອງີຕາມສະພາບການພດັທະນາ ແຕ່ນີ ັ້ຮອດ 2030 ເຫນັວ່າຄວາມຕ ັ້ອງການທນຶຮອນ ແລະ ວຊິາການແມ່ນມຄີວາມ
ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ສາມາດກາໍນດົໄດ ັ້ເປນັ ສາມໄລຍະ ຄຼື: ໄລຍະສຸມການພດັທະນາເພຼື່ ອໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ 2020-2021; ໄລຍະຮບັປະກນັການອອກຈາກ ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາຢ່າງຖາວອນ 
2022-2024; ແລະ ໄລຍະການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ປະເທດຊາດບນັລຸລາຍຮບັສູງປານກາງ 2025-2030. 

ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມວໄິສທດັດັ່ ງກ່າວ ທດິທາງການລະດມົ, ນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ຊກພ ແມ່ນຕດິພນັກບັສະພາບຂອງ
ການພດັທະນາແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນ
ມະນຸດໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານວຊິາການ, ວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໃໝ ເຊີ່ ງເປນັໜຶ່ ງໃນປດັໄຈຫ ກັ ທີ່ ຊ່ວຍ
ຂບັເຄຼື່ ອນ ການພດັທະນາຂອງບນັດາຂະແໜງການ ໃຫັ້ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຕາມເປົ ັ້າໝາຍ ໄດ ັ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
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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 ບ່ໍວ່າການຮ່ວມມຼືດັ່ ງກ່າວ ຈະເປນັຮູບແບບການຊ່ວຍເຫ ຼືອສອງຝ່າຍ 
ຫ ຼື ຫລາຍຝ່າຍ ກໍ່ ຈະຕ ັ້ອງຕອບສະໜອງໄດ ັ້ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາ ທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ ຂອງບນັດາຂະແໜງການ ກໍ່ ຄຼືເປົ ັ້າໝາຍ
ການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ. ສະນັ ັ້ນ, ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຈະຕ ັ້ອງຊຸກຍູ ັ້ ແລະສະໜບັສະໜນູເຊີ່ ງກນັ
ແລະກນັ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໄປເປນັຄູ່ຂະໜານ. 

ສປປ ລາວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເສມີຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍ ເພຼື່ ອຜນັຂະຫຍາຍ ວໄິສທດັ ແລະເປົ ັ້າໝາຍການພດັ 
ທະນາ ໃນການຫນັປ່ຽນປະເທດທີ່ ບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ ມາເປນັປະເທດເຊຼື່ ອມຈອດ ແລະ ເຊຼື່ ອມໂຍງພາກພຼື ັ້ນ ໃຫ ັ້
ປະກດົຜນົເປນັຈງິ. ລດັຖະບານຈະໄດ ັ້ເພີ່ ມທະວຄີວາມເປນັເຈົ ັ້າການໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າໃນການເສມີຂະຫຍາຍ
ການຮ່ວມມຼືໃນຂອບອະນຸພາກພຼື ັ້ນ, ພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົ ເຊັ່ ນ: ການຮ່ວມມຼືທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິໃນຂອບອະນຸພາກພຼື ັ້ນແມ່ນໍ ັ້າ
ຂອງ, ການຮ່ວມມຼືເສດຖະກດິອາຊຽນ ພ ັ້ອມທງັເສມີຂະຫຍາຍການກໍ່ ສ ັ້າງ ໜຶ່ ງແລວທາງໜຶ່ ງເສັ ັ້ນທາງ ເຊີ່ ງອງີໃສ່ຈດຸພເິສດທາງ
ດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອຍກົລະດບັການເຊຼື່ ອມໂຍງເຊຼື່ ອມຈອດ ໃນຂະແໜງການ ຄມົມະນາຄມົ, ພະລງັງານໄຟຟັ້າ 
ແລະ ຂະ ແໜງການພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງອຼື່ ນໆ; ລງົເລກິການຮ່ວມມຼືຂງົເຂດການຄ ັ້າ ແລະ ການລງົທນຶ, ເສມີຂະຫຍາຍພຼື ັ້ນທີ່ ການ
ຮ່ວມມຼື ດ ັ້ານອຸດສາຫະກໍາ ການຜະລດິ ແລະ ເຂດນຄິມົອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ກນົໄກການຮ່ວມມຼືທີ່ ມຢູ່ີແລ ັ້ວໃຫ ັ້ມປີະສດິທິ
ຜນົ, ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມຼືການກໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ເຝກິອບົຮມົດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ແບບຍຼືນຍງົ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງທີ່ ມທ່ີາແຮງ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ສະນັ ັ້ນ ໃນຕໍ່ ໜ ັ້າຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເພີ່ ມທະວຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສມີກນົໄກ ແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພຼື່ ອຮບັຜດິຊອບ ສກຶສາ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະສານສມົທບົ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ, ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົ ັ້າຫາແຫ ່ ງທນຶ 
ທີ່ ນອນໃນຂອບການຮ່ວມມຼືຕ່າງໆ ໄດ ັ້ຢ່າງຖຼືກຕ ັ້ອງ, ມຄີວາມສອດຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງແທ ັ້ຈງິ ທງັນີ ັ້ກໍ່ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໝ
າກຜນົ, ປັ້ອງກນັຜນົກະທບົຕໍ່ ສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະການຮ່ວມມຼືຂອງ ສປປ ລາວ ກບັຂງົເຂດ
ອະນຸພາກພຼື ັ້ນ, ພາກພຼື ັ້ນ ແລະສາກນົ.  

ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ປະສດິທພີາບ ແລະປະສດິທຜິນົໃນການລະດມົ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງທນຶ ຊກພ ຮອດປີ 2030, ການກໍາ
ນດົເປົ ັ້າໝາຍບູລມິະສດິແຜນງານ ແລະການພຈິາລະນາຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະຜູ ັ້ສະໜອງດ ັ້ານທນຶຮອນ ແລະວຊິາການ ແມ່ນຈະ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຖຼືກກໍານດົໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ໂດຍອງີໃສ່ຂະແຫນງການຫລກັ ທີ່ ມິີ
ຄວາມຈາໍເປນັທີ່ ສຸດໃນການພດັທະນາ  ໂດຍຍດຶຖຼືເອາົບນັດາຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການຮບັປະກນັການສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານ ໃຫ ັ້ແກ່ການ
ກ ັ້າວໄປສູ່ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັສູງປານກາງ ເຊີ່ ງທນຶ ຊກພ ຈະໄດ ັ້ຈດັສນັເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ ທີ່ ຮບັປະກນັການບນັລຸ ສອງເປົ ັ້າ
ໝາຍສໍາຄນັຄຼື: 1.) ເພຼື່ອສ ັ້າງປດັໄຈ ທີ່ ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນປ ີ
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2024  ແລະ ໄລຍະການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ປະເທດຊາດບນັລຸລາຍຮບັສູງປານກາງ; ແລະ 2.) ສຼືບຕໍ່ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ 
MDG, ທີ່ຍງັບໍ່ທນັບນັລຸໄປພ ັ້ອມກບັສຸມທຸກກາໍລງັແຮງເພຼື່ອ ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDGs). ດ ັ້ວຍເຫດ
ນັ ັ້ນ, ຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນໄດ ັ້ມເີນຼື ັ້ອໃນຈດິໃຈສຸມໃສ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ  
4 ແຜນງານຫ ກັ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດໃຫັ້ເປນັໄປຕາມວໄິສທດັ 2030 ຄຼື: ແຜນງານດ ັ້ານ
ເສດຖະກດິ, ແຜນງານດ ັ້ານສງັຄມົ, ແຜນງານດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ແຜນງານປ ິ່ນອ ໍ້ອມ . 

ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ການຮ່ວມມຼືກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ ັ້ ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ຍງັຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ 
ຍດຶຖຼືເອາົການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ, ຫລາຍຝ່າຍ ແລະສະຖາບນັການເງນິ ເປນັຕົ ັ້ນຕໍ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົຜນັຂະຫຍາຍ 
ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແລະ ບນັດາແຜນງານບູລມິະສດິທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົຂຼື ັ້ນສໍາລບັແຕ່ລະໄລຍະຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້. ເນຼື່ ອງຈາກວ່າ 
ສປປ ລາວ ຍງັມຄີວາມຕ ັ້ອງ ການທນຶຈາໍນວນຫລວງຫລາຍ ເພຼື່ ອສຸມໃສ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນບນັດາຂງົເຂດບຸລມິະສດິ ທີ່ ຈະ
ຕ ັ້ອງຈດັສນັລງົສູ່ສ ິ່ ແຜນງານທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິ. 

4.1. ແຜນງານດ ັ້ານເສດຖະກດິ  
ການຂນົຂວາຍແຫ ່ ງທນຶ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ຊກພ ຕ ັ້ອງແນ່ໃສ່ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານ ແລະ ວຽກງານ ເພຼື່ ອຮບັປະ 

ກນັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນຼື່ ອງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ,  ໂດຍຫນັໄປສູ່ການຜະລດິສະບຽງອາຫານທີ່ ປອດໄພ ສາມາດ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການພາຍໃນ  ແລະ ກາຍເປນັເງ ຼື່ອນໄຂພຼື ັ້ນຖານສໍາລບັການຜະລດິໃຫ ັ້ເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກທີ່ ຫລາກ
ຫລາຍ. ໃນນີ ັ້ ແຫ ່ ງທນຶ ຊກພ ທີ່ ສຸມໃສ່ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພຼື ັ້ນຖານຕ ັ້ອງຮອງຮບັ ແລະ ເອຼື ັ້ອອໍານວຍໃຫັ້ແກ່ຂງົເຂດການ
ຜະລດິ ໂດຍສະເພາະການຕອບສະໜອງດ ັ້ານແຫ ່ ງພະລງັງານ, ລະບບົສາຍສົ່ ງໄຟຟັ້າ ແລະ ຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ, ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ັ້ຈະ
ເປນັການສ ັ້າງປະຖມົປດັໄຈ ໃຫັ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕວົເພຼື່ ອຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ການຂະຫຍາຍການ
ຜະລດິສນິຄ ັ້າອຸດສາຫະກໍາສົ່ ງອອກທີ່ ຫລາກຫລາຍ ໃຫັ້ສາມາດແຂ່ງຂນັໃນຕະຫລາດສາກນົ. ຕດິພນັກບັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ, 
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງພາກທຸລະກດິ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີພາກທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ໃຫ ັ້ສາມາດດໍາເນນີກດິຈະການຢ່າງມຜີນົກໍາໄລ ແລະ ໝັ ັ້ນຄງົ ເພຼື່ ອປະກອບສ່ວນການສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ເສດຖະ 
ກດິແຫ່ງຊາດ ກໍ່ ຄຼືການຊຸກຍູ ັ້ເສດຖະກດິໃຫັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍ່ ເນຼື່ ອງ ເຊິ່ ງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເພີ່ ມທະວກີານລະດມົແຫ ່ ງທນຶ ເພຼື່ ອ
ຕອບສະໜອງໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, ສົ່ ງເສມີກນົໄກຕະຫລາດທນຶໃຫັ້ສາມາດເຄຼື່ ອນໄຫວໄດ ັ້ຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ສົ່ ງເສມີກນົໄກການລະດມົທນຶໃຫ ັ້ຫລາກຫລາຍ, ມກີານເຊຼື່ ອມໂຍງກບັພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ສາກນົຫລາຍຂຼື ັ້ນ 
ເພຼື່ ອຂະຫຍາຍຖານຂອງແຫ ່ ງທນຶໃຫ ັ້ກ ັ້ວາງຂວາງ ໃຫັ້ໄປເຖງິບ່ອນທີ່ ມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນ;  ໄປຄຽງຄູ່ກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດມົການ
ສະໜບັສະໜນູເຂົ ັ້າໃນການສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂ ເອຼື ັ້ອອໍານວຍທາງດ ັ້ານນຕິກິໍາ, ລະບຽບຫ ກັການ, ກນົໄກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຂອງການເຂົ ັ້າ
ຫາແຫ ່ ງທນຶ ໃຫັ້ມຄີວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທນັສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສ່ ເຊີ່ ງຈະເປນັກໍາລງັແຮງໃນການດງຶດູດການລງົທນຶໃນ
ຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ. 

ນອກຈາກນີ ັ້, ຍງັຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການສະໜບັສະໜນູເຂົ ັ້າໃນຂະແໜງກະສກິໍາ ເພຼື່ ອຫນັປ່ຽນຈາກການຜະລດິຂະໜາດ
ນ ັ້ອຍ, ກະແຈກກະຈາຍ ໄປສູ່ການຜະລດິທີ່ ມຜີະລດິຕະພນັກະສກິໍາຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມຈີດຸສຸມ ພັ້ອມທງັຮບັປະກນັຄວາມປອດ
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ໄພທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ ັ້ເປນັການສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານກ ັ້າວເຂົ ັ້າໄປສູ່ການຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິໍາ ເພຼື່ ອການສົ່ ງອອກ, ເອາົໃຈໃສ່
ສະໜບັສະໜຸນການສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມເຂົ ັ້າໃນແຕ່ລະຕ ັ້ອງໂສ ັ້ການຜະລດິ ດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຜູ ັ້ຜະ 
ລດິ, ພາກລດັ ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພຼື່ ອສຼືບຕໍ່ ສ ັ້າງພຼື ັ້ນຖານການຜະລດິກະສກິໍາ
ສຂີຽວ ທີ່ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ.   

ຕດິພນັກບັການພດັທະນາດ ັ້ານການຜະລດິ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາຊນົນະບດົໄປຄຽງຄູ່ກນັ, 
ຕ ັ້ອງສຸມການຊ່ວຍເຫ ຼືອເຂົ ັ້າໃນໂຄງລ່າງພຼື ັ້ນຖານເປນັຕົ ັ້ນຕໍ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຕອບສະໜອງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ກໍ່ ຄຼືການສ ັ້າງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການຜະລດິຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍການສ ັ້າງທກັສະ, ວຊິາ
ອາຊບີ ແລະ ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງກຸ່ມຜູ ັ້ຜະລດິສນິຄ ັ້າທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເພຼື່ ອກ ັ້າວໄປສູ່ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຕວົເມຼືອງ 
ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ຮດັແຄບລງົ. ການສ ັ້າງມາດຕະຖານໃນການຜະລດິ ເພຼື່ ອຮບັມຼືກບັການແຂ່ງຂນັ ທີ່ ບ່ໍມສີດິທພິເິສດນັ ັ້ນຄຸນ
ນະພາບຂອງສນິຄ ັ້າ, ການບໍລກິານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິ ຈຶ່ ງເປນັເປົ ັ້າໝາຍຫ ກັ; ການຮ່ວມມຼືຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການ
ສ ັ້າງຕະຫລາດໃຫັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ, ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງນະວດັຕະກໍາໃນການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານ, ຍກົລະດບັມາດຕະຖານການ
ຜະລດິໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ ແລະ ການພດັທະນາບຸກຄະລະກອນ ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການໃນຕະຫລາດແຮງ
ງານໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ພຽງພໍ. 

ເພຼື່ ອຮອງຮບັ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍການຜະລດິສນິຄ ັ້າຕ່າງໆນັ ັ້ນ ວຽກງານການຄ ັ້າ ແມ່ນມບີດົສໍາຄນັ ໃນການ
ເປີດກ ັ້ວາງຕະຫລາດຂອງ ສປປ ລາວ ອອກສູ່ສາກນົ ເຊຼື່ ອມສານກບັກນົໄກ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການດໍາເນນີນໍາເຂົ ັ້າ ແລະ 
ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ ເຊີ່ ງການປບັປຸງກນົໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງໄປຄຽງຄູ່ກບັການ
ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານໃນວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບໍລກິານທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ໃຫັ້ແກ່ທຸກຂັ ັ້ນ ພັ້ອມທງັ
ສົ່ ງເສມີວຽກງານການສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫ ັ້ແກ່ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຊອກຫາຕະຫລາດ ແລະ ຄູ່ສນັຍາທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າໃຫ ັ້ ກ ັ້ວາງ
ຂວາງ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ການປບັປຸງລະບຽບຫ ກັການ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີການບໍລກິານ ໃນຂະແໜງການຂນົສົ່ ງທາງອາກາດ, ທາງບກົ-
ນໍ ັ້າ, ພະລງັງານ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເພຼື່ ອເອຼື ັ້ອອໍານວຍດຼືງດູດ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມໝັ ັ້ນໃຈ ໃຫັ້ແກ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ 
ຜູ ັ້ລງົທນຶຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ.  

ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດມົທນຶ ຊກພ ເຂົ ັ້າໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເປນັເອກະລກັ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ເຊິ່ ງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີການ
ສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການບໍລກິານທີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ແລະ ການເຊຼື່ ອມສານຂະແໜງການທີ່ ປິ່ ນອ ັ້ອມ ເພຼື່ ອ
ໃຫ ັ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວມກີານພດັທະນາແບບຄບົວງົຈອນ ແລະ ຍຼືນຍງົ, ສ ັ້າງເງ ຼື່ອນໄຂການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເຊຼື່ ອມໂຍງກບັພາກ
ພຼື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຕດິພນັກບັຫລາຍຂະແໜງການ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ ການບໍລກິານ ແລະ ການຄ ັ້າ, ການ
ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັສນິຄ ັ້າ ແລະ ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຄມົມະນາຄມົ ເຊິ່ ງຂະແໜງການເຫ ົ່ ານີ ັ້ຕ ັ້ອງພດັທະນາໄປພ ັ້ອມໆກນັຈຶ່ ງ
ຈະມຄີວາມຍຼືນຍງົ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ການຮ່ວມມຼືຈຶ່ ງຕ ັ້ອງມວີໄິສທດັກ ັ້ວາງໄກ ໂດຍດງຶເອາົຂໍ ັ້ໄດ ັ້ປຽບຂອງສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວມາເປນັ
ຈດຸສຸມຂອງການພດັທະນາຮອບດ ັ້ານ. 
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ໃນຂະແໜງພະລງັງານ ບ່ໍວ່າຈະເປນັພະລງັງານທໍາມະຊາດ ແລະການນໍາໃຊ ັ້ພະລງັງານທດົແທນເນຼື່ ອງຈາກວ່າ ຖຼືວ່າ
ເປນັຂງົເຂດທີ່  ສປປ ລາວ ມທ່ີາແຮງຫລາຍທາງດ ັ້ານການຜະລດິກະແສໄຟຟັ້າ ໂດຍນໍ ັ້າໃຊ ັ້ພະລງັງານນໍ ັ້າ ເຊິ່ ງຖຼືວ່າເປັນພະລງັງານ
ສະອາດ. ແຕ່ເນຼື່ ອງຈາກ, ການສ ັ້າງເຂຼື່ ອນໄຟຟັ້າມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັຫລາຍ ທາງດ ັ້ານງບົປະມານ, ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ, ການ
ພດັທະນາພະລງັງານທດົແທນທີ່ ສະອາດອຼື່ ນໆ ກໍ່ ເປນັເປົ ັ້າໝາຍຫ ກັເຊັ່ ນກນັ ເຊິ່ ງ ສປປ ລາວ ຍງັຕ ັ້ອງການເທກັໂນໂລຍ ີ ແລະ
ຄວາມຊໍານຊໍິານານໃນການພດັທະນາຂະແໜງພະລງັງານທດົແທນນີ ັ້. ໂດຍສະເພາະການຜະລດິພະລງັງານ ທີ່ ນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາ 
ກອນທີ່ ບ່ໍສາມາດທດົແທນໄດ ັ້ ແລະ ໃກ ັ້ຈະໝດົນັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງຫ ຸດຜ່ອນການຂຸດຄົ ັ້ນທີ່ ບ່ໍໄດ ັ້ຮບັຜນົຕອບແທນທີ່ ສູງ ເພຼື່ ອຫ ຸດຜ່ອນ
ຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. ເຊິ່ ງແນ່ນອນວ່າການຮ່ວມມຼືວຽກງານເຫ ົ່ ານີ ັ້ຈະແມ່ນການແລກປ່ຽນທາງຄວາມຮູ ັ້ 
ແລະ ເທກັນກິວຊິາການຕ່າງໆ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ມຄີວາມຊໍານຊໍິານານເພຼື່ ອຫນັປ່ຽນຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ໃຫ ັ້ມຄີວາມ
ຍຼືນຍງົ.  

ຄວາມຕ ັ້ອງທນຶ ຊກພ ຈຶ່ ງເນັ ັ້ນໃສ່ການຮ່ວມມຼື ເພຼື່ ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເພຼື່ ອ
ພດັທະນາພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ໃຫັ້ສາມາດຄອບຄຸມທົ່ ວປະເທດ ທງັນີ ັ້ກໍ່ ເພຼື່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ມີ
ຄວາມຍຼືນຍງົ ແລະ ສາມາດຫນັເປນັຂະແໜງການຫ ກັໃນການພດັທະນາຂອງປະເທດໃນຕໍ່ ໜ ັ້າ. 

 ສະນັ ັ້ນ, ການພດັທະນາ ຂອງບນັດາຂະແໜງການທີ່ ເປນັປດັໃຈຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ເສດຖະກດິ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງແຂງແຮງ 
ແລະ ໝັ ັ້ນທ່ຽງ ແມ່ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການ ໃນການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັໂນໂລຊ ີ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັກໍາລງັຂບັເຄຼື່ ອນທີ່ ສໍາ
ຄນັໃນການຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສ ັ້າງສນັນະວດັຕະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະໄໝ ແລະ ການ
ພດັທະນາຕາມທດິເສດຖະກດິສງັຄມົພູມປນັຍາ. ສງັລວມແລ ັ້ວແມ່ນມທີງັໝດົ 33 ແຜນງານບູລມິະສດິ ດັ່ ງເອກະສານຊ ັ້ອນ
ທັ້າຍ 5. 

 
4.2. ແຜນງານດ ັ້ານສງັຄມົ:  

 ເພຼື່ ອຮບັປະກນັດ ັ້ານການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ທີ່ ເປນັພຼື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາຊບັພະ 
ຍາກອນມະນຸດເຊີ່ ງໃນໄລຍະນີ ັ້, ການລະດມົທນຶ ຊກພ ແມ່ນເພຼື່ ອເລັ່ ງໃສ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍສະຫດັສະຫວດັ
ດ ັ້ານການພດັທະນາທີ່ ຍງັບ່ໍທນັບນັລຸໄດ ັ້ ເພຼື່ ອເຊຼື່ ອມສານເຂົ ັ້າກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ 
2030 ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນສຸມການຊ່ວຍເຫ ຼືອເຂົ ັ້າໃນພາກສາມນັສກຶສາ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທີ່ ທົ່ ວເຖງິ. 

ດ ັ້ານການສກຶສາ: ທີ່ ຍງັບ່ໍສາມາດບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະອດັຕາລອດເຫ ຼືອ ແລະ ບ່ໍຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ ຍງັມຄີວາມ
ຕ ັ້ອງການທນຶໃນການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ ເຊິ່ ງຈະສຸມໃສ່ການປບັປຸງຄຸນນະພາບສາມນັສກຶສາຂັ ັ້ນພຼື ັ້ນຖານ, ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຈນົເຖງິ
ການສກຶສາຂັ ັ້ນສູງ ລວມທງັການປບັປຸງຫ ກັສູດການຮຽນການສອນ ທີ່ ລວມເອາົຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ແທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ ໃຫັ້ໄດ ັ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ສຼືບຕໍ່ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ
ມະນຸດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບສໍາລບັທຸກຄນົເທົ່ າທຽມກນັ ເພຼື່ ອເປນັກໍາລງັແຮງທາງດ ັ້ານສະຕປິນັຍາ ລວມທງັ
ວຽກງານຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ຍງັສຸມໃສ່ການເສມີສ ັ້າງຂດີຄວາມອາດສາມາດ, ເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ ຫ ກັສູດການຮຽນການ
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ສອນຈາກຊ່ຽວຊານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການລງົເຮດັວຽກຕວົຈງິເພຼື່ ອຮບັປະກນັ ໃນການປະກອບອາຊບີຂອງ
ຊາວໜຸ່ມທີ່ ຮຽນຈບົ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃສ່ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫ ັ້ຜູ ັ້ທີ່ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ. ພ ັ້ອມທງັການຈດັສນັທນຶການສກຶ
ສາໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ພຽງພໍ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີຜູ ັ້ທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດໃຫັ້ໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາໃນທຸກສາຂາວຊິາຊບິໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ. 

ດ ັ້ານສາທາລະນະສຸກ: ແມ່ນໜັ້າວຽກທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຕ ັ້ອງການພດັທະນາບນັດາວຽກງານ ທີ່ ປ່ີນອ ັ້ອມ ເຊັ່ ນ: ສຸຂະພາບ, ສຸ
ຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ,  ກາຍະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນສຸມໃສ່ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ, ເດກັ 
ນ ັ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຮບັໂພຊະນາການທີ່ ຄບົຖັ້ວນ ເຊິ່ ງຈະເປນັຕວົຊີ ັ້ວດັອນັໜຶ່ ງໃນການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ
ການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ ແນ່ໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍຍ ັ້ອນຂາດສານອາຫານ. ນອກຈາກນີ ັ້ 
ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການກໍ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງໃຫ ັ້ຮບັປະກນັຄວາມແໜັ້ນໜາພຽງພໍ ແລະ ບໍາລຸງຍກົລະດບັພະນກັງານສາທາລະນະສຸກທາງ
ດ ັ້ານຈນັຍາບນັ ແລະ ວຊິາການໃຫັ້ສູງຂຶ ັ້ນ ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງ ໃນການບໍລກິານດ ັ້ານສຸກຂະພາບໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ທົ່ ວ
ເຖງິ ໃນນັ ັ້ນລວມທງັອຸປະກອນເຄຼື່ ອງມຼືທາງດ ັ້ານການແພດ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ເໝາະສມົ ເພຼື່ ອເອຼື ັ້ອອໍານວຍ
ຕໍ່ ການປະຕ ິບດັໜັ້າທີ່ ຂອງແພດ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຕ ັ້ອງເລັ່ ງໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ປະຊາ
ຊນົໄດ ັ້ຮບັການບໍລກິານຂອງລດັຖະບານ ໃຫັ້ຄອບຄຸມຫລາຍຂຼື ັ້ນ, ເນັ ັ້ນໜກັໃຫັ້ທຸກຄນົໄດ ັ້ຮບັການບໍລກິານດ ັ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ການແພດແບບຄບົຊຸດທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ປາດສະຈາກການແບກຫາບທາງດ ັ້ານການເງນິ. ນອກຈາກນີ ັ້ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກມນົລະພດິ, ການປນົເປຼື ັ້ອນສານຜດິຂອງອາຫານ ກໍ່ ຍງັຢູ່ໃນເປົ ັ້າໝາຍ
ຂອງການດງຶດູດການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ການລງົທນຶ ເພຼື່ ອປັບປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ສະອາດ ແລະ ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊນົໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ. 

ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ຄາດໝາຍໃນການຊຸກຍູ ັ້ການບໍລກິານທາງສງັຄມົ, ສປປ ລາວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການຮ່ວມມຼື  ແລະ 
ເຫນັໄດ ັ້ຄວາມສໍາຄນັຂອງການພດັທະນາຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເພຼື່ ອເພີ່ ມທະວກີານລະດມົທນຶ ເພຼື່ ອສະໜອງເຂົ ັ້າໃນ
ການພດັທະນາພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ສ ັ້າງໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ໄປຕາມເຂດບູລິ
ມະສດິ ແລະ ສ ັ້າງບຸກຄະລາກອນລຸ ັ້ນໃໝ່ໃຫັ້ພຽງພໍ, ແຈກຢາຍພະນກັງານແພດໝໍໃຫັ້ທົ່ ວເຖງິໃນເຂດຕວົເມຼືອງ ແລະ ຊນົນະ 
ບດົຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເພຼື່ ອເປນັຕວົຊຸກຍູ ັ້ໃນການຮບັປະກນັການບໍລກິານປະຊາຊນົໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ ໂດຍການ
ເພີ່ ມຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການ, ການປະສານງານ, ສ ັ້າງຄວາມສອດຄ່ອງດ ັ້ານເງ ຼື່ອນໄຂຕ່າງໆ, ສ ັ້າງລະບບົຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ
ເມນີພະນກັງານ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃຫັ້ຮດັກຸມ ເພຼື່ ອຊຸກຍູ ັ້ການນໍາໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ ໃຫັ້ມີ
ປະສດິທຜິນົສູງສຸດ. ຄວາມຕ ັ້ອງການທີ່ ກ່າວມາທງັໝດົນັ ັ້ນ ແມ່ນສິ່ ງທ ັ້າຍທີ່ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການລະດມົທນຶ ຊກພ ເພຼື່ ອຈະບນັລຸ
ຄາດໝາຍໃຫັ້ມປີະສດິຜນົ ແລະ ສາມາດສງັລວມໄດ ັ້ທງັໝດົ 16 ແຜນງານບູລມິະສດິ ດັ່ ງເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 5 

4.3. ແຜນງານດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ  
ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຢຼືນຍງົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັ 

2030, ການລະດມົທນຶ ຊກພ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມການສະໜບັສະໜນູເຂົ ັ້າໃນວຽກງານສົ່ ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຟຼື ັ້ນຟູສິ່ ງ 
ແວດລ ັ້ອມ ທໍາມະຊາດໃຫັ້ມຄີວາມຢຼືນຍງົ ແລະ ທດິສຂີຽວ, ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາກນົໄກຮບັມຼືກບັການປ່ຽນແປງ
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ສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັ, ສົ່ ງເສມີວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສົ່ ງ 
ເສມີວຽກງານພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາທີ່ ເປນັມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໂດຍການນໍາໃຊ ັ້ວທິະ 
ຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ໃຫ ັ້ຫລາຍຂຼື ັ້ນເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນ 
ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຍຼືນຍງົ. 

ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ສໍາລບັວຽກງານດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນປະຈບຸນັ ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ການພດັທະ 
ນາແບບຍຼືນຍງົ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊສີຂີຽວ ເຊີ່ ງເຊຼື່ ອມສານການສ ັ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໃຫັ້ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກບັທ ດທາງການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັັ ັ້ມແຂງ ໃນການປບັໂຕເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງດນີຟ ັ້າອາກາດ 
ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ ໍ້ອມໃນການຮບັມ ືແລະ ຟຼື ັ້ນຟູພາຍຫ ງັເກ ດໄພພ ບດັ. ເພຼື່ ອຍາດແຍິ່ ງການຊິ່ ວຍເຫ ຼືອ ເຂ ໍ້າໃນວຽກງານ 
ດັິ່ ງກິ່ າວ ທຸກຂະແໜງການຕ ໍ້ອງຖເືອ າວຽກງານນ ໍ້ເປນັໃຈກາງໃນການກໍານ ດທ ດທາງ ແລະ ປກຶສາຫາລຮືິ່ ວມກບັຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ທນຶ ເພືິ່ ອ 
ໃຫໍ້ມ ຄວາມເປນັເອກະພາບໃນການບນັຈວຸຽກງານສ ິ່ ງແວດລ ໍ້ອມນ ໍ້ ເຂ ໍ້າເປນັອງົປະກອບໜຼື່ ງໃນການພດັທະນາຂອງຂະແໜງ 
ການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ໃນວຽກງານຂ ງເຂດວຽກງານເສດຖະກ ດ ຕ ວຢິ່ າງ: ວຽກງານກະສກິໍາ ບນັດາຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາ ແລະ 
ຂະແໜງການ ຄວນຮິ່ ວມມກືນັໃນການລະດ ມທນຶ ເພືິ່ ອຈດັຕັ ໍ້ງປະຕ ບດັແຜນງານການຜະລດິທີ່ ເປນັມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດ, ການຄຸ ໍ້ມ 
ຄອງທ ິ່ ດ ນ, ແຫ ິ່ ງນໍ ໍ້າ ແລະ ຊ ວະນາໆພນັ, ການຊຸກຍູ ໍ້ການຜະລ ດ ທ ິ່ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປບັຕວົໃຫໍ້ຮອງຮບັການປ່ຽນແປງດນີຟ ັ້າອາກາດ 
ແລະ ອືິ່ ນໆ; ໃນຂ ງເຂດວຽກງານສງັຄ ມ ເຊັິ່ ນ: ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ກໍິ່ ເຊັິ່ ນດຽວກນັ ການລະດ ມທນຶເພືິ່ ອກະກຽມ  
ຄວາມພ ໍ້ອມໃນ ການຕອບໂຕ ໍ້ ແລະ ການເຝ ໍ້າລະວງັການລະບາດຂອງພະຍາດ ທ ິ່ ເກ ດຂື ໍ້ນຈາກການປ່ຽນແປງດນີຟ ັ້າອາກາດ 
ແລະ ໄພພ ບດັ ກໍິ່ ແມິ່ ນໜຶິ່ ງໃນຕ ວຢິ່ າງທ ິ່ ຂະແໜງການ ແລະ ຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາຄວນຖເືປັນສໍາຄນັ. ໃນແຜນງານດ ັ້ານສີ່ ງແວດ
ລ ັ້ອມນີ ັ້ ສງັລວມໄດ ັ້ທງັໝດົ 54 ແຜນງານບູລມິະສດິ ດັ່ ງເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 5. 

 
4.4. ແຜນງານປ ິ່ ນອ ໍ້ອມ 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ ັ້ຖຼືເອາົວຽກງານປ່ີນອ ັ້ອມເປນັວຽກງານສໍາ 
ຄນັໜຼື່ ງເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ວຽກງານດັ່ ງກ່າວຖຼືກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນທຸກໆຂະແໜງການ ເຊີ່ ງໃນນັ ັ້ນແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ການຮບັປະກນັ
ຄວາມສະຫງບົໃຫ ັ້ແກ່ສງັຄມົ, ການປະຕບິດັກດົໝາຍສະເໝພີາບກນັ, ການປະຕບິດັພນັທະຕໍ່ ສາກນົ ແລະ ອຼື່ ນໆ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ເພຼື່ ອ
ໃຫ ັ້ການລະດມົທນຶ ຊກພ ມປີະສດິທຜິນົ ເຫນັວ່າ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຕໍ່ ວຽກງານປ່ີນອ ັ້ອມດັ່ ງນີ ັ້: 

• ການພດັທະນາໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍງິ ໃຫ ັ້ສາມາດປະກອບສ່ວນ ໃນການພດັທະນາທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີ່

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ແນ່ໃສ່ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານວຊິາການ, ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັສະທາງດ ັ້ານວຊິາຊບີ 
ໃນດ ັ້ານຕ່າງໆ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍງິ ມວຊິາອາຊບີທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ສາມາດລເິລີ່ ມສ ັ້າງທຸລະກດິຂະໜາດ
ນ ັ້ອຍ ດ ັ້ວຍຕນົເອງ ເພຼື່ ອສ ັ້າງເສດຖະກດິໃຫັ້ແກ່ຄອບຄວົ, ເພີ່ ມພູນລາຍໄດ ັ້ ເພຼື່ ອມາເປັນກໍາລງັແຮງປະກອບສ່ວນໃນ
ການພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫັ້ຈະເລນີກ ັ້າວໜັ້າ.  

• ວຽກງານຄວບຄຸມຢາເສບຕດິ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໃສ່ໃນການສ ັ້າງສງັຄມົ ໃຫ ັ້ປອດໃສ ແລະ ຫ່າງໄກຢາເສບຕດິ ໂດຍເລັ່ ງ
ໃສ່ ການຢຸດຕກິານຄ ັ້າ, ການຜະລດິ ແລະ ການປູກພຼືດທີ່ ເປນັສານເສບຕດິ ເຊີ່ ງໃນນັ ັ້ນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປຸກລະດມົ ແລະ 
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ສ ັ້າງຈດິສໍານກຶ ໃຫ ັ້ແກ່ໄວໝຸ່ມ ເຖີງຜນົຮ ັ້າຍຂອງສິ່ ງເສບຕດິ ແລະ ຟຼື ັ້ນຟູບໍາບດັຜູ ັ້ທີ່ ຕດິຢາເສບຕດິ. ນອກຈາກນີ ັ້ ຍງັ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາຢາເສບຕດິໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ. 

• ວຽກງານສະຖາບນັການເງ  ນ (ທະນາຄານ) ຕ ັ້ານການຝອກເງນິ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ລະບບົທະນາຄານ ແລະ 
ສະຖາບນັການເງນິ ເພຼື່ ອເສມີສ ັ້າງລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິໃຫ ັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ການຮກັສາ
ສະເຖຍລະພາບທາງດ ັ້ານການເງນິ-ເງນິຕາ ໃຫ ັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງເພຼື່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານພາກພຼື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ, ສູ ັ້ຊນົ
ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ວຽກງານຕ ັ້ານການຟອກການເງນິ ແລະ ການສະໜອງທນຶໃຫັ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ ັ້າຍ ທີ່ ເປນັ
ພນັທະສນັຍາສາກນົ ທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ.  

• ວຽກງານວ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ  4.0, ນະວດັຕະກໍາການພດັທະນາດ ັ້ານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ
ເປນັວຽກງານສໍາຄນັໃນການຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ເຊຼື່ ອມສານເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ເປນັ
ລະບບົທນັສະໄໝ ເຊີ່ ງເຫນັວ່າມບີດົບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັ ໃນການພດັທະນາຂອງຍຸກປະຈບຸນັ ເຊິ່ ງນໍາໃຊ ັ້ວຽກງານ
ຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວເຂົ ັ້າເປນັສ່ວນໜຶ່ ງໃນການພດັທະນາຕວົເມຼືອງທີ່ ທນັສະໄຫມ ແລະ ຮອງຮບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງ
ປະຊາຊນົ. ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ສາມາດຮອງຮບັກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງການ
ພດັທະນາຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸ່ມໃສ່ພດັທະນາລະບບົແບບຄບົຊຸດເຊັ່ ນ: ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ນະວດັຕະກໍາໃໝ່ ທີ່ ເປນັມດິກບັ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ລະບຽບການ ແລະ ນຕິກິໍາໃຫ ັ້ສາມາດພດັທະນາໄປຄຽງຄູ່ ແລະ ເທົ່ າທຽບກບັສາກນົ ແລະ ພາກພຼື ັ້ນ. 

• ການເກບັກູ ັ້ລະເບດີ ຈະໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການເກບັກູບນັດາລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ເພຼື່ ອປັ້ອງກນັການສູນເສຍ ຂອງຊວີດິ ແລະ
ຊບັສນິ ຂອງປະຊາຊນົ ລວມທງັເປນັການເພີ່ ມເນຼື ັ້ອທີ່ ການປູກ ແລະ ຜະລດິກະສກິໍາ ເຊີ່ ງເປນັການຊຸກຍູ ັ້ການສ ັ້າງອາ
ຊບິ ແລະ ກດິຈະກໍາສ ັ້າງລາຍຮບັ ເພຼື່ ອປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ໃຫ ັ້ຫລຸດພົ ັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 

• ວຽກງານການປ ກຄອງ ແລະ ຕຸລາການ (ສານປະຊາຊ ນ) ແມິ່ ນການປບັປຸງ ແລະພດັທະນາການບໍລ ຫານລດັໃຫ ໍ້ມ  
ຄວາມໂປິ່ ງໃສ, ສງັຄ ມມ ຄວາມຍຸຕ ທໍາ ທງັນ ໍ້ກໍິ່ ເພືິ່ ອປບັປຸງການປ ກຄອງທ ິ່ ດ , ການປ ກຄອງລດັແຫິ່ ງກ ດໝາຍ ແລະ 
ຄວາມສະເໝ ພາບຕໍິ່ ໜ ໍ້າກ ດໝາຍ ຂອງພ ນລະເມອືງລາວ ເຊ ິ່ ງຈະຕ ໍ້ອງເລັິ່ ງໃສິ່ ການປບັປຸງຂະບວນ ການຍຸຕ ທໍາ ແລະ 
ການຕດັສ ນຄໍາຮ ໍ້ອງຟ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ມ ຄວາມກະທດັຮດັ ແລະ ຊດັເຈນຍ ິ່ ງຂຶ ໍ້ນກວິ່ າເກ ິ່ າ ພ ັ້ອມທງັຫນັເປນັລະບບົທີ່ ທນັສະໄຫມ. 

(ເພຼື່ ອຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜຸນໃຫັ້ວຽກງານປ່ີນອ ັ້ອມ ຍຸດທະສາດນີ ັ້ ໄດ ັ້ກ ານດົ ແຜນງານບູລມິະສດິ 21 ແຜນງານ ດັ່ ງ
ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 5) 

 
ສໍາລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 4 ແຜນງານບຸລ ມະສ ດທີ່ ກ່າວມານັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ ໄດ ັ້ມກີານກໍານດົ ບນັດາແຜນ

ງານ ທີ່ ຕ ັ້ອງການພດັທະນາ ຮອດປ  2030 ໂດຍໄດ ັ້ແບ່ງອອກເປນັ 3 ໄລຍະ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເຊັ່ ນ: ໄລຍະ 1: ຍຸດທະ
ສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະກ່ອນຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ LDC (2020-2021); ໄລຍະ  2: ຍຸດທະສາດ 
ຊກພ ໃນໄລຍະຮບັປະກນັ ການອອກຈາກປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາຢ່າງຖາວອນ (2022-2024) ແລະ ໄລຍະ 3: ຍຸດທະສາດ 
ຊກພ ໃນໄລຍະການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ບນັລຸລາຍຮບັປານກາງສູງ (2025-2030); ເຊີ່ ງແຜນງານ
ບຸລມິະສດິລະອຽດ ແມ່ນໄດ ັ້ສງັລວມຢູ່ໃນເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍຂອງຍຸດທະສາດສະບບັນີ ັ້. 
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III. ມາດຕະການໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ເພຼື່ ອເຮດັໃຫ ໍ້ 4 ແຜນງານບຸລ ມະສ ດ ໃນການລະດ ມທນຶ ໄດ ໍ້ຮບັການຈດັຕັ ໍ້ງຢິ່ າງມ ໝາກຜ ນ. ລດັຖະບານ, ຄູິ່ ຮິ່ ວມ ພດັທະນາ 
ແລະພາກສິ່ ວນຕິ່ າງໆ ທ ິ່ ກິ່ ຽວຂ ໍ້ອງ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັມາດຕະການລວມ ແລະມາດຕະການສະເພາະ ດັ່ ງນ ໍ້: 

1. ມາດຕະການລວມ:  
- ມກີນົໄກໃນການປກຶສາຫາລຼື ແລະ ລະດມົທນຶ ຊກພ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ (ຂະບວນການໂຕະມນົ, ແຜນດໍາເນນີງານ

ຖະແຫລງການວຽງຈນັກ່ຽວກບັການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ເພຼື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ),  
- ເພີ່ ມທະວປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ 

ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຕາມທດິ 03 ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານໄປພ ັ້ອມກບັຮບັປະກນັການຍກົສູງປະສດິທພິາບຂອງອງົການນຕິບິນັຍດັ 
ແລະ ອງົການຕຸລາການ; 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົທນຶ ຊກພ ໂດຍການ
ສ ັ້າງນຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການ (ຄູ່ມຼືໃນການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ, ຄູ່ມຼື
ມາດຕະຖານການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການ ຊກພ, ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂໍ ັ້ມູນທນຶ ຊກພ),  

- ມຊີບັພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ ພຽງພໍ ແລະ ເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ-ວຊິາການ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ;  
- ສົ່ ງເສມີວຽກງານຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາວໄິຈ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງການດ ັ້ານເຕກັນກິ-ວຊິາການ ທີ່ ປິ່ ນອ ັ້ອມໃນຂງົເຂດ

ຕ່າງໆ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການພດັທະນາທີ່ ຍຼືນຍງົ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າການ, ສ ັ້າງປະຖມົປດັໃຈ ໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາໃນ
ໄລຍະຕໍ່ ໄປ. 

2. ມາດຕະການສະເພາະ: 
- ສຸມການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ເຂົ ັ້າໃສ່ການພດັທະນາທາງດ ັ້ານສງັຄມົ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັບນັລຸເປົ ັ້າຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ (MDGs) 

ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDGs); 
- ທ ບທວນ ຈດັລຽງບຸລມິະສດິ ເປນັອນັລະອຽດ ຜນັຂະຫຍາຍເປນັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທ ິ່ ຊຸກຍູ ໍ້ເກາະກິ່ າຍ ເຊີ່ ງກນັ 

ແລະ ກນັ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມກີານລະດມົທນຶທີ່ ພຽງພໍ. 
- ສ ໍ້າງຄວາມຮບັຮູ ັ້ ແລະເຂົ ັ້າໃຈ ຢ່າງເປນັເອກະພາບ ໃນການເຜຍີແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶນ ໍ້ ຢ່າງມີ

ປະສດິທຜິນົ ໃຫໍ້ແກິ່ ບນັດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທໍ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 
- ອອກນຕິກິໍາລຸ່ມກດົໝາຍເຊັ່ ນ: ດໍາລດັ, ຂໍ ັ້ຕກົລງົ ແລະ ລະບຽບການຕິ່ າງໆ ເພຼື່ ອເປນັບ່ອນອງິໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ 2030; 
- ບນັດາກະຊວງ/ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປະສານສມົທບົກບັ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ ເພຼື່ ອປບັປຸງຍຸດທະສາດ ແລະແຜນການ ຂອງຂະແຫນງການຂອງຕນົ ເພຼື່ ອເຊຼື່ ອມສານ ແລະ ສອດຄ່ອງເຂົ ັ້າ
ໃນຍຸດທະສາດ ຊກພ; 

- ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ັ້ອງເປນັເຈົ ັ້າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິັດັຍຸດທະສາດການລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາ
ທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ, ມພີນັທະປະກອບສ່ວນ ແລະ ປະສານງານຢ່າງກມົກຽວໜກັແໜັ້ນ, ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ
ແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ; 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນວຽກງານລະດມົທນຶ, ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ
ເມນີຜນົ ຊກພ; 
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- ນໍາໃຊ ໍ້ກນົໄກການລະດມົທນຶທ ິ່ ມ  ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ໂດຍເນັ ໍ້ນໃຫັ້ມຫີລາຍພາກສ່ວນ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເປນັປ ກກະຕ ; 

- ສຼືບຕໍ່ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ 
ຢູ່ຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ັ້, ພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຼື່ ນໆໃຫັ້ມຄີວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງ; 

- ມກີານປກຶສາຫາລຼືກບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ໃນລະດບັວຊິາການ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ການເຊຼື່ ອມໂຍງວຽກງານການຮ່ວມມຼື
ໃນຂອບຕ່າງໆໄປໃນທດິທາງດຽວກນັ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 

- ມກີານເຜຍີແຜ່ຜນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ມກີານຕດິຕາມຜນົ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບສູງສຸດ. 
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ບນັດາແຜນງານ ບູລມິະສດິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ແຜນງານ
ບຸລະມະສດິ 

ໄລຍະ 1: ຍຸດທະສາດ ຊກພ ໃນ
ໄລຍະກ່ອນຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກ
ສະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ 

LDC (2020-2021) 

ເປົ ັ້າໝາຍການ
ພດັທະນາແບບຍຼືນ
ຍງົ(SDGs) 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ພາກສິ່ ວນ 
ກອງເລຂາ/

ຂະແໜງການຮບັຜ ດ
ຊອບ 

ສງັຄມົ 

1. ປບັປຸງດ ັ້ານໂພຊະນາການ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ2; 
WFP, USA, EU, 

UNICEF, IFAD, WB, 

ADB, FAO Japan, 

R.Korea, Australia, 

Kuwait 

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ກະຊວງກະສກິໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາ 

2.  ປບັປຸງ ແລະຍກົລະດບັບຸກຄະລາ
ກອນແພດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3; LUXUMBURGE, R. 

KOREA, ADB, WB, 

UNFPA, JAPAN, 

FRANCE, UNICEF, 

WHO, Thailand. 

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ກະຊວງສກຶສາທິ
ການ ແລະ ກລິາ 

3. ປງັປຸງ ແລະພດັທະນາ ວຽກງານ
ການບໍລຫິານລດັ ຂອງຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກນົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ16; 
UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB, R. Korea, 

JAPAN, EU. 

ກະຊວງພາຍໃນ, 
ກະຊວງຍຸຕທໍິາ, 
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ສານປະຊາຊ ນ 

4. ພດັທະນາລະບບົສາທາລະນະສຸກ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3; Luxumburge, R. 

KOREA, ADB, WB, 

UNFPA, JAPAN, 

Thailand, FRANCE, 

UNICEF, WHO, Global 

Fund, GAVI 

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ 

5. ປບັປຸງແຜນການ ແລະການສະໜ
ອງອຸປະກອນການ ແພດໃຫັ້ພຽງພໍ 
ແລະ ແທດເໝາະກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ
ຕວົຈງິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3; 
LUX, R. KOREA, 

ADB, WB, UNFPA, 

JAPAN, Thailand, 

FRANCE, UNICEF, 

WHO, AUSTRIA, 

Global Fund, GAVI 

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ 

6. ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການ
ສອນ ໃຫັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບ
ຂອງການພດັທະນາຕວົຈງິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ4; 
ADB, UNICEF, Japan, 

R. KOREA, ILO, WB.  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ 

7. ປບັປຸງແຜນງານການສກຶສາຂັ ັ້ນ
ພຼື ັ້ນຖານທົ່ ວປະເທດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ4; JAPAN, Australia, 

UNICEF, EU, WB. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ 
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8. ພດັທະນາ ແລະຝກຶອບົຮມົວຊິາ
ຊບີ ແລະສມີຼືແຮງງານ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5 ແລະ 8; 

 ADB, GERMANY, 

SWISS, R. KOREA, 

ILO, IOM, JAPAN 

  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ, ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ເສດຖະກດິ 

1. ຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟັ້າ ໃຫ ັ້ທົ່ ວ
ເຖງິທຸກຂງົເຂດ ໃນທົ່ ວປະເທດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7 ແລະ 
9; 

ADB, INDIA, JAPAN, 

R. Korea, Kuwait, 

FRANCE, WB, 

Thailand  

ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

2. ປບັປຸງພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເສັ ັ້ນທາງ
ຫລວງແຫ່ງຊາດ ແລະທາງລດົໄຟ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7 ແລະ 
9; 

ADB, JAPAN, 

GERMANY, 

THAILAND, WB 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ 

3. ແຜນງານສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ
ຂະແໜງການເງນິຂອງລດັເພຼື່ ອ
ເປນັແຫ ່ ງທນຶໃນການພດັທະນາໃນ
ໄລຍະຍາວ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ8, 10, 
11 ແລະ 17 ; ADB, WB, Japan, R. 

KOREA, EU 

ກະຊວງການເງນິ 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິ      
- ການຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັພາສລີາຍຮບັ
ພາຍໃນ 

 
  

 

4.  ສ ັ້າງອາດສາມາດໃຫັ້ພະນກັງານ 
ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ4, 5 
ແລະ17; 

AUSTRALIA, JAPAN, 

R. KOREA, THAI, 

LUXUMBURGE, 

UNDP, UNICEF, 

UNFPA, ILO 

ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ 
ທຸກໆພາກສິ່ ວນມ ສິ່ ວ
ນຮິ່ ວມ 

5. ປບັປຸງແຜນການ ແລະກນົໄກ ໃນ
ການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ17; 

WB, AUSTRALIA, 

ADB, UNCDF, IFAD, 

SDC 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງການເງນິ, 
ທະນາຄານແຫ່ງສປປ 
ລາວ 

6. ພດັທະນາ ແລະ ສ ັ້າງລະບບົການ
ຂນົສົ່ ງ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7 ແລະ 
9; ADB, JAPAN, WB, 

UNCDF 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

7. ສົ່ ງເສມີ ແລະພດັທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັທໍາມະ
ຊາດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7, 13, 
14 ແລະ 15; 

ADB, GERMANY, 

NEWZEALAND, 

UNDP, UNESCO 

ກະຊວງຖະແຫລງ
ຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

8. ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ເຊຼື່ ອມໂຍງ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7, 13, 
14 ແລະ 15 

ADB, FRANCE 

ກະຊວງຖະແຫລງ
ຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, 
ກະຊວງຊບັພະຍາ 
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ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

9. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິໍາທີ່
ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

FAO, ADB, R. 

KOREA, IFAD, 

JAPAN, WFP 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

10. ການເພີ່ ມມູນຄ່າສນິຄ ັ້າ ໃນ
ລະບບົຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ12 

Thailand, SDC, 

JAPAN, ILO, ADB 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້ 

11. ສ ັ້າງກຸ່ມ SMEs ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີ 
ແລະ ພດັທະນາຜະລດິ ຕະພນັ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ8 ແລະ 
12  EU, JAPAN, ADB 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 

12. ປບັປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມໃນ
ການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ຫ ຸດຜ່ອນ
ຕົ ັ້ນທນຶດ ັ້ານການຄ ັ້າ ແລະ ສົ່ ງເສມີ
ການເຂົ ັ້າສູ່ຕະຫລາດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ8, 12 
ແລະ 17 

WB, ADB, EU, 

AUSTRALIA, USA, 

GERMANY, JAPAN, , 

THAILAND, 

SWITZERLAND 

ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ, 
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງການເງນິ 
ແລະ 
ຄະນະປບັປຸງຕາມຄໍາ
ສັິ່ ງເລກທ  03/ນຍ 

 
 
 
 
 
 
 

ແຜນງານສິ່ ງ
ແວດ 
ລ ັ້ອມ 

1. ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັ ແລະ ປກົ
ປັ້ອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

2. ສົ່ ງເສມີການປກົປັ້ອງຊວີະນານາ
ພນັ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

JAPAN,, ADB, WB 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າ
ອາກາດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

Global Environment 

Fund, EU, Germany, 

IFAD,  

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 



 

ສະບບັປບັປຸງ  08 ເມສາ 2020 
 

 

31 
 

4. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 ກອງທນຶອະນຸລກັ

ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ(MONRE), 

WB 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 
ລ ັ້ອມ 

5. ການຄຸ ັ້ມຄອງບໍາບດັນໍ ັ້າເປຼື ັ້ອນ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ6 

Thailand, R. KOREA, 

ADB  

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ແລະ 
ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

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

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

R. KOREA, UNDP, 

SDC, UNCDF, ADB, 

WB 

ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ ແລະ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

7. ການຟຼື ັ້ນຟູສະພາບແວດລ ັ້ອມໃຫັ້
ມຄີວາມຍຼືນຍງົ (ຟຼື ັ້ນຟູປ່າໄມ ັ້, ຟຼື ັ້ນຟູ
ພຼື ັ້ນທີ່ ການຜະລດິ ແລະ ອຼື່ ນໆ)  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

JAPAN, UNDP, SDC, 

UNCDF, ADB, WB 

ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແລະ 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

8. ການປະເມນີ ແລະຕດິຕາມ
ສະພາບແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

9. ປກົປກັຮກັສາ ແລະນໍາໃຊ ັ້
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

Germany, EU 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
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10. ການຄຸ ັ້ມຄອງແຫ ່ ງນໍ ັ້າ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ6, 13, 
14 ແລະ 15 

R. KOREA, WB, ADB, 

WB, IFAD, 

AUSTRALIA 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງຊບັ 
ພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 
ລ ັ້ອມ 

11. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

UN, Global 

Environment Fund, 

Japan, Germany, SDC 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

12. ການປູກຈດິສໍານກຶດ ັ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ
ດ ັ້ານການປະເມນີ ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

Germany, R. Korea, 

Japan, Thailand, 

Finland 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

13. ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ທີ່ ເຊຼື່ ອມ
ສານເຂົ ັ້າໃນວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້, 
ບ່ໍແຮ່ (ນຕິກິໍາ), 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7, 9, 
13, 14, 15ແລະ 16 

WB, R. Korea 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

14. ສົ່ ງເສມີ ແລະສ ັ້າງນຕິກິໍາໃນ
ການນໍາໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີສຂີຽວ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7 ແລະ 
16 

EU, WB 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 
ກະຊວງໄປສະນີ
ໂທລະຄມົ ແລະ 
ສຼື່ ສານ 

15. ພດັທະນາຕວົເມຼືອງ ແລະ ຮກັສາ
ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍທ ີ11ແລະ 
13 

ADB, Japan, R. 

KOREA 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແລະ 
ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ 

16. ການປບັຕວົເພຼື່ ອຮອງຮບັ
ການປ່່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

FRANCE, WB, ADB, 

GERMANY 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
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ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

17. ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດດ ັ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

FRANCE, SCANDI 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

18. ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

WB 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

19. ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພນໍ ັ້າຖັ້ວມ ແລະ ໄພແຫັ້ງແລ ັ້ງ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

Germany, ADB, Japan, 

R. Korea  

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ແລະ 
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ 

20. ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອ່າງ
ໂຕ່ງນໍ ັ້າ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

EU, REDD, New 

Zealand, AFD 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

ແຜນງານປິ່ ນ
ອ ັ້ອມ 

1. ສະຫນບັສະຫນນູບດົບາດຍງິ-
ຊາຍ, ແມ່ ແລະເດກັນ ັ້ອຍ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ5 

UN 

ສູນກາງຊາວໜຸິ່ ມ, 
ສະຫະພນັແມິ່ ຍ ງ, 
ຫ ໍ້ອງການສ ິ່ ງເສ ມຄວາ
ມກ ໍ້າວໜໍ້າແມິ່ ຍ ງ, 
ກໍາມະບານ 

2. ແຮງງານເຄຼື່ ອນຍ ັ້າຍ (ບນັຫາທາງ
ດ ັ້ານສຸຂະພາບ, ພະຍາດລະບາດ
ຕ່າງໆ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກມນົລະ
ຜດິ) 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5 ແລະ 8 

ILO, IOM, ADB, Korea 

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ 

3. ການເກບັກູ ັ້ລະເບດີ (UXO)  ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ16, 17 UN, Japan, Korea, ກະຊວງແຮງງານ 
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ແລະ 18 USA, Luxumburge ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ 

4. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ 
ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5,8, 10ແລະ 11 

Germany, Luxumburge, 

R. Korea 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້ 

5. ກນົໄກສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົ 
ແລະສງັຄມົໃນການປກົປກັຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 
14,15 ແລະ 16 

EU, SWITZERLAND 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 

6. ການຄວບຄຸມ ແລະປາບປາມຢາ
ເສບຕດິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5, 8 ແລະ 16 

UNODC, Japan, 

Australia, USA 

ກະຊວງປັ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ, 
ຄະນະກໍາມາທ ການ 
ຄວບຄຸມ ແລະ 
ປາບປາມຢາເສບຕ ດ, 
ສູນກາງຊາວໜຸິ່ ມ 

7. ການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານລດັ ທີ່ ດ ີ
ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ລດັແຫ່ງກດົໝາຍ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ1ີ5 ແລະ
16 

Lux, Japan, AFD, UN, 

SDC,  

 ສະພາແຫິ່ ງຊາດ, 
ກະຊວງຍຸຕທໍິາ, 
ກະຊວງພາຍໃນ 
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ແຜນງານບຸລະ
ມະສດິ 

ໄລຍະ  2: ຍຸດທະສາດ ຊກພ ໃນ
ໄລຍະຮບັປະກນັ ການອອກຈາກ
ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາຢ່າງຖາວອນ 
(2022-2024) 

ເປົ ັ້າໝາຍການ
ພດັທະນາແບບຍຼືນ
ຍງົ(SDGs) 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ພາກສິ່ ວນ 
ກອງເລຂາ/

ຂະແໜງການຮບັຜ ດ
ຊອບ 

ສງັຄມົ 

1. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສກຶສາ 
ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ທຸກຄນົໄດ ັ້ຮບັການສກຶ
ສາຂັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ຕາມເປົ ັ້າ
ໝາຍ SDG 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ4; 

JAPAN, UNICEF, EU 

ກະຊວງສກຶສາທິ
ການ ແລະ ກລິາ 

2. ພດັທະນາສມີຼືແຮງງງານ ໃຫ ັ້
ທຽບເທົ່ າສາກນົ ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງ 
ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງ
ງານ;  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5 ແລະ 8; GERMANY, SWISS, 

R. KOREA, ILO, IOM, 

ADB 

ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ, ກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

3. ພດັທະນາພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງ
ສງັຄມົ ລວມທງັການປກົປັ້ອງທາງ
ສງັຄມົ ແລະ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ; 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ5, 8 
ແລະ 10 

UNICEF, ILO, EU, 

ABD, WB, IFAD 

ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ, ກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ, 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ກະຊວງຍຸ 
ຕທໍິາ, ສານປະຊາຊ ນ 

 
 
 
 
 

ເສດຖະກດິ 

1. ສົ່ ງເສມີໃນການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ທີ່
ມມີູນຄ່າສູງ ໂດຍການພດັທະນາ 
SMEs ແລະ FDI ພາຍໃນໃຫັ້ມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຍຼືນຍງົ ; 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ11 
ແລະ 12 

EU, JAPAN, ADB 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ
ແລະ ສະພາການຄ ັ້າ 
ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
ແຫ່ງຊາດລາວ 

2. ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນການເຂົ ັ້າ
ເຖງີແຫ ່ ງທນຶ ທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ 
ວ່ອງໄວ; 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ16 
ແລະ 17 

ADB, Germany, 

Australia, France, 

AUSTRIA 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງການເງນິ, 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 
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3. ສ ັ້າງນຄິມົອຸດສາຫະກໍາຄບົວງົ
ຈອນ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7, 8 
ແລະ 9 

JAPAN, ILO, IOM, 

UNIDO 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ, 
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ 

4. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ສ ັ້າງນະໂຍບາຍ
ການຂຸດຄົ ັ້ນ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ ຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13 
ແລະ 16 GERMANY, WB, 

KOREA, GLOBAL 

ENVIRONMENT 

FUND 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້,  

5. ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ແຂ່ງຂນັຂອງຜະລດິຕະພນັ ທງັ
ຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 
ແລະ 17 

Germany, EU, ADB, 

JAPAN 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ການ
ຄ ັ້າ, ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  

6. ພດັທະນາກນົໄກ ແລະຂັ ັ້ນຕອນ
ໃນການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບສນິຄ ັ້າ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ12 

ADB, JAPAN, UNIDO 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, ແລະ 
ກະຊວງວທິະຍາສາດ 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

7. ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ ແບບ
ອະນຸລກັ ທໍາມະຊາດ ໃຫ ັ້ມຄີວາມ
ຍຼືນຍງົ; 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 15 JAPAN, FRANCE, 

GERMANY, ADB, 

WB, NEWZEALAND, 

UNESCO 

ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

8. ການຜະລດິກະສກິາໍ ອນິຊ,ີ 
ສຂີຽວ, ການປູກປ່າທດົແທນ, 
ຕົ ັ້ນໄມ ັ້ອຸດສາຫະກໍາ: 
- ການປູກປ່າທດົແທນ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 

ADB, WB, JAPAN, R. 

KOREA, THAI, 

FRANCE, SWEDEN, 

FAO 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
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- ຕົ ັ້ນໄມ ັ້ອຸດສາຫະກໍາ 
- ການແປຮູບສນິຄ ັ້າ ທີ່ ເປັນຮູບແບບ
ຕ່ອງໂສ ັ້ ການຜະລດິ 

ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄ ັ້າ 

9. ສົ່ ງເສມີການບໍລກິານ ທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ3ີ ແລະ 
5 JAPAN, FRANCE, 

GERMANY, ADB, 

WB, NEWZEALAND, 

UNESCO, 

LUXUMBERGE 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ, ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ, 
ກະຊວງຍຸຕທໍິາ ແລະ 
ສານປະຊາຊ ນ 

10. ສ ັ້າງກອງທນຶເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີການ
ຜະລດິ ແລະ ລະບບົການຂນົສົ່ ງ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ7 
ແລະ 9 

ADB, WB, UNCDF, 

UNIDO 

ກະຊວງການເງນິ, 
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະຊວງ
ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ 

11.  ການແລກປ່ຽນຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານ, 
ການຮຽນ ແລະການຄ ັ້າ ດ ັ້ວຍລະບບົ
ເຕກັໂນໂລຊ ີທນັສະໃໝ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ4, 7 
ແລະ 9 

UNICEF, ADB, EU, 

AUSTRALIA 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 
ກະຊວງໄປສະນ,ີ 
ໂທລະຄມົ ແລະ 
ສຼື່ ສານ, ກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງ 

12. ສົ່ ງເສມີຄວາມຫລາກຫລາຍ
ຂອງເສດຖະກດິ ແລະຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
8, 9 ,11 ແລະ 12 

WB, ADB, EU, 

AUSTRALIA, USA, 

GERMANY, JAPAN, 

R.KOREA, 

THAILAND, 

SWITZERLAND 

ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ, 
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງການເງນິ, 
ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ່ໍແຮ່, ກະຊວງ
ໂຍທາທກິານ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງ, ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 
 
 
 

1. ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັ ແລະ ປກົ
ປັ້ອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 



 

ສະບບັປບັປຸງ  08 ເມສາ 2020 
 

 

38 
 

 
ແຜນງານ

ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ປ່າໄມ ັ້, 

2. ສົ່ ງເສມີການປກົປັ້ອງຊວີະນານາ
ພນັ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

JAPAN, R. korea, 

ADB, WB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າ
ອາກາດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

Global Environment 

Fund, EU, Germany, 

IFAD,  

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

4. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 ກອງທນຶອະນຸລກັ

ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ(MONRE), 

WB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

5. ການຄຸ ັ້ມຄອງບໍາບດັນໍ ັ້າເປຼື ັ້ອນ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
6 

Thailand, R. KOREA, 

ADB, Hungary 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາ ກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້,ແລະ ສະພາ
ການຄ ັ້າ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດ
ລາວ 

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

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 
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7. ການຟຼື ັ້ນຟູສະພາບແວດລ ັ້ອມໃຫັ້
ມຄີວາມຍຼືນຍງົ (ຟຼື ັ້ນຟູປ່າໄມ ັ້, ຟຼື ັ້ນຟູ
ພຼື ັ້ນທີ່ ການຜະລດິ ແລະ ອຼື່ ນໆ)  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

8. ການປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມ
ສະພາບແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

UNDP, SDC, UNCDF, 

ADB, WB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

9. ປກົປກັຮກັສາ ແລະນໍາໃຊ ັ້
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

GERMANY, EU 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

10. ການຄຸ ັ້ມຄອງແຫ ່ ງນໍ ັ້າ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
6, 13, 14 ແລະ 15 

R. KOREA, WB, ADB, 

WB, IFAD, 

AUSTRALIA 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

11. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
15 

UN, Global 

Environment Fund, 

Japan, Germany, SDC 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

12. ການປູກຈດິສໍານກຶດ ັ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ
ດ ັ້ານການປະເມນີ ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

Germany, R. Korea, 

Japan, Thailand, 

Finland 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

13. ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ທີ່ ເຊຼື່ ອມ
ສານເຂົ ັ້າໃນວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້, 
ບ່ໍແຮ່ (ນຕິກິໍາ), ເສັ ັ້ນທາງ 

 

WB, KOICA 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 



 

ສະບບັປບັປຸງ  08 ເມສາ 2020 
 

 

40 
 

14. ສົ່ ງເສມີ ແລະສ ັ້າງນຕິກິໍາໃນ
ການນໍາໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີສຂີຽວ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
7 ແລະ 16 

EU, WB 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 
ກະຊວງໄປສະນ,ີ 
ໂທລະຄມົ ແລະ 
ສຼື່ ສານ, 

15. ພດັທະນາຕວົເມຼືອງ ແລະ 
ຮກັສາສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

ADB, Japan, R. 

KOREA 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາ ກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

16. ການປບັຕວົເພຼື່ ອຮອງຮບັ
ການປ່່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

R.KOREA, FRANCE, 

WB, ADB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

17. ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດດ ັ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

 Germany, ADB, WB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

18. ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

WB, Global 

Environment Fund, 

Climate Global Fund 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

19. ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພນໍ ັ້າຖັ້ວມ ແລະ ໄພແຫັ້ງແລ ັ້ງ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
13, 14 ແລະ 15 

Germany, ADB, Japan, 

R. Korea  

ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 
ລ ັ້ອມ, ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, 
ກະຊວງແຮງງານ 
ສະຫວດັດກີານ ແລະ 
ສງັຄມົ, ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 



 

ສະບບັປບັປຸງ  08 ເມສາ 2020 
 

 

41 
 

20. ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອ່າງ
ໂຕ່ງນໍ ັ້າ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
6, 13, 14 ແລະ 15 

EU, REDD, New 

Zealand, AFD 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້ 

ແຜນງານປິ່ ນ
ອ ັ້ອມ 

1. ສະຫນບັສະຫນນູບດົບາດຍງິ-
ຊາຍ, ແມ່ ແລະ ເດກັ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4 
ແລະ 5 

UN 

ສູນກາງຊາວໜຸິ່ ມ, ສະ 
ຫະພນັແມິ່ ຍ ງລາວ, 
ຫ ໍ້ອງການສ ິ່ ງເສ ມຄວາ
ມກ ໍ້າວໜໍ້າແມິ່ ຍ ງ, 
ສະຫະພນັກໍາມະບານ 

2. ແຮງງານເຄຼື່ ອນຍ ັ້າຍ (ບນັຫາທາງ
ດ ັ້ານສຸຂະພາບ, ພະຍາດລະບາດ
ຕ່າງໆ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກມນົລະ
ຜດິ) 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
3, 4, 5, 8ແລະ 
16 

ILO, IOM, ADB 

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ 
ສະຫວດັດກີານ ແລະ 
ສງັຄມົ 

3. ການເກບັກູ ັ້ລະເບດີ (UXO)  
ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
16 ແລະ 18 UN, Japan, Korea, USA 

ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ 

4. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ 
ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
11 Germany, Luxumberge 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

5. ກນົໄກສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົ 
ແລະສງັຄມົໃນການປກົປກັຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
11, 13 ແລະ 17 

EU, Switzerland  

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

6. ການຄວບຄຸມ ແລະປາບປາມຢາ
ເສບຕດິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5, 8 ແລະ 16 

UNODC, Japan, 

Australia, USA 

ກະຊວງປັ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ, 
ຄະນະກໍາມາທ ການຄ
ວບຄຸມ ແລະ 
ປາບປາມຢາເສບຕ ດ, 
ສູນກາງຊາວໜຸິ່ ມ 

7. ການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານລດັ ທີ່ ດ ີ
ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ລດັແຫ່ງກດົໝາຍ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ1ີ5 
ແລະ16 

Luxumberge, Japan, 

AFD, UN, SDC 

ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
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ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ສະພາແຫິ່ ງຊາດ, 
ກະຊວງຍຸຕທໍິາ, 
ກະຊວງພາຍໃນ 

 

ແຜນງານບຸລະ
ມະສດິ 

ໄລຍະ 3: ຍຸດທະສາດ ຊກພ ໃນ
ໄລຍະການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມ 
ໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ບນັລຸລາຍຮບັປານ
ກາງສູງ (2025-2030) 

ເປົ ັ້າໝາຍການ
ພດັທະນາແບບຍຼືນ
ຍງົ(SDGs) 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ພາກສິ່ ວນ 
ກອງເລຂາ/

ຂະແໜງການຮບັຜ ດ
ຊອບ 

ສງັຄມົ 

1. ພດັທະນາລະບບົການສກຶສາຊັ ັ້ນ
ສູງ ໃຫ ັ້ຕອບສະ ໜອງໄດ ັ້ການ
ພດັທະນາໃນທຸກໆດ ັ້ານ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ4;  
ADB, WB, EU, 

Germany, Australia, 

JAPAN, KOREA, 

UNFPA 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ 

2. ການຂະຫຍາຍການບໍລກິານດ ັ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ 
ໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິໃນທົ່ ວປະເທດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3;  
ADB, WB, EU, 

GERMANY, 

AUSTRALIA, JAPAN, 

KOREA, UNFPA 

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ 

3. ສຼືບຕໍ່ ສະໜບັສະໜນູ ແລະຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາ
ແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

ADB, WB, JAPAN, 

UNCEF, WHO, 

UNAIDS, ILO 

ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ 

4. ປບັປຸງວຽກງານດ ັ້ານສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ ເພຼື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບ
ການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5, 8, 10 ແລະ 11 ILO, ADB, WB, 

GERMANY, SDC, 

KOREA 

ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ, ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 

5. ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະຈດັສນັແຮງ
ງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບທງັພາຍໃນ ແລະ 
ພາກພຼື ັ້ນ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5, 8, 10 ແລະ 11 

ILO, Global Fund, 

GAVI, UNICEF, 

UNFPA, WHO, 

USAIDS 

ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ 

 
 
 
 
 
 
 

1. ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າທີ່ ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານ
ສາກນົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ12 
ແລະ 17 USA, ADB, WB, EU, 

UNIDO 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, ສະພາ
ການຄ ັ້າ ແລະ ອຸດສາ 
ຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ 

2. ພດັທະນາພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕອບ
ສະໜອງເສດຖະກດິທ ັ້ອງຖິ່ ນ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
9, 10, 11 ແລະ 12 EU, JAPAN, ADB 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າກະຊວງ
ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ 
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ເສດຖະກດິ 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ 

3. ພດັທະນາ ແລະນໍາໃຊ ັ້ລະບບົ
ການຈດັເກບັລາຍຮບັທີ່ ທນັສະໄໝ 
ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການຈດັສນັ
ງບົປະມານ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
9, 10, 11 ແລະ 12 

KOREA, WB 

ກະຊວງການເງນິ, 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

4. ພດັທະນາພຼື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ເພຼື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນ
ການຂນົສົ່ ງ ແລະເຊຼື່ ອມຈອດພາຍ
ໃນ ແລະ ເຊຼື່ ອມໂຍງກບັພາກພຼື ັ້ນ 
ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
9, 10, 11 ແລະ 12 

ADB, WB, JAPAN, 

KOREA, THAILAND, 

UNCDF 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ ັ້າ, ກະຊວງການ
ເງນິ, ກະຊວງກະສກິໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 

5. ປບັປຸງການທະນາຄານ ແລະການ
ບໍລກິການ ທາງດ ັ້ານການເງນິທີ່ ທນັ
ສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ຮບັປະກນັ ແລະ 
ວ່ອງໄວ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
9, 10, 11,12ແລະ 
16 

KOREA, WB, UNCDF 

ກະຊວງການເງນິ, 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

5. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄ ັ້າທມີີ
ມູນຄ່າສູງ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
9, 10, 11 ແລະ 12 

 UNIDO, ADB, WB 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ,  
ກະຊວງວທິະຍາສາດ 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 
ກະຊວງໄປສະນ,ີ 
ໂທລະຄມົ ແລະ 
ສຼື່ ສານ, ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ 

6. ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການບໍລກິານປນິອ ັ້ອມ ໃຫ ັ້ມຄຸີນ
ນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
9, 10, 15 ແລະ 17 

JAPAN, FRANCE, 

GERMANY, ADB, 

WB, NEWZEALAND, 

UNESCO 

ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ
ວທິະຍາສາດ ແລະ 
ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 
ກະຊວງໄປສະນ,ີ 
ໂທລະຄມົ ແລະ 
ສຼື່ ສານ 
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7. ພດັທະນາການຜະລດິກະສກິໍາ
ສະອາດ ຕາມທດິການພດັທະນາຍຼືນ
ຍງົ ແລະ ເປນັສຂີຽວ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
11 ແລະ 12 ADB, WB, JAPAN, 

KOREA, THAI, 

FRANCE, SWEDEN, 

FAO 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

8. ສົ່ ງເສມີຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການດ ັ້ານ
ເສດຖະກດິຂອງທ່ອງຖີ່ ນ. 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
11 ແລະ 12 ILO, SDC, ADB, 

JAPAN, KOREA 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້ 

9. ສະໜບັສະໜນູການປບັປຸງການ
ສ ັ້າງນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການຄ ັ້າ ແລະ
ການສົ່ ງອອກ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ
ຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ7ີ, 8, 
10, 11, 12ແລະ 17 

WB, ADB, EU, 

AUSTRALIA, USA, 

GERMANY, JAPAN, 

KEOREA, 

THAILAND, 

SWITZERLAND 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ 

ແຜນງານ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

1. ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັ ແລະ ປກົ
ປັ້ອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

UN, Japan, Korea, WB, 

ADB, ILO, Private 

sector 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

2. ສົ່ ງເສມີການປກົປັ້ອງຊວີະນານາ
ພນັ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

UN, Japan, Korea, WB, 

ADB, ILO, Private 

sector 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າ
ອາກາດ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

ກອງທນຶອະນຸລກັ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ(MONRE) 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

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

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

UN, Japan, Korea, WB, 

ADB, ILO, Private 

sector 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວດັດີ
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ການສງັຄມົ 

5. ການຟຼື ັ້ນຟູສະພາບແວດລ ັ້ອມໃຫັ້
ມຄີວາມຍຼືນຍງົ (ຟຼື ັ້ນຟູປ່າໄມ ັ້, ຟຼື ັ້ນຟູ
ພຼື ັ້ນທີ່ ການຜະລດິ ແລະ ອຼື່ ນໆ)  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

UN, Japan, Korea, WB, 

ADB, ILO, Private 

sector 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

6. ການປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມ
ສະພາບແວດລ ັ້ອມແບບຍຼືນຍງົ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

UN, Japan, Korea, WB, 

ADB, ILO, Private 

sector 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

7. ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ15 

UN, Global 

Environment Fund, 

Japan, Germany, SDC 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

8. ການປູກຈດິສໍານກຶດ ັ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ
ດ ັ້ານການປະເມນີ ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

Germany , Korea, 

Japan, Thailand, 

Finland 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

9. ພດັທະນາຕວົເມຼືອງ ແລະຮກັສາ
ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ11, 
13,14 ແລະ 15 

R. KOREA, ADB, 

Japan 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

10. ການປບັຕວົເພຼື່ ອຮອງຮບັການ
ປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

FRANCE, WB, ADB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

11. ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດດ ັ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

FRANCE, SCANDI 
ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
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ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

12. ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

WB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

13. ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພນໍ ັ້າຖັ້ວມ ແລະ ໄພແຫັ້ງແລ ັ້ງ  

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

R. KOREA, JAPAN  

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ 

14. ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອ່າງ
ໂຕ່ງນໍ ັ້າ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ13, 14 
ແລະ 15 

 R. KOREA, ADB 

ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

    

ແຜນງານປິ່ ນ
ອ ັ້ອມ 

1. ສະຫນບັສະຫນນູບດົບາດຍງິ-
ຊາຍ, ແມ່ ແລະ ເດກັ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4 
ແລະ 5 

 Australia, UN 

ສູນກາງຊາວໜຸິ່ ມ, ສະ 
ຫະພນັແມິ່ ຍ ງລາວ,  
ຫ ໍ້ອງການສ ິ່ ງເສ ມຄວາ
ມກ ໍ້າວໜໍ້າແມິ່ ຍ ງ, 
ສະຫະພນັກໍາມະບານ 

2. ແຮງງານເຄຼື່ ອນຍ ັ້າຍ (ບນັຫາທາງ
ດ ັ້ານສຸຂະພາບ, ພະຍາດ ລະບາດ
ຕ່າງໆ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກມນົລະ
ຜດິ) 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
3, 4, 5, 8ແລະ 
16 

 UNICEF, WB 

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ 

3. ການເກບັກູ ັ້ລະເບດີ (UXO)  
ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
16 ແລະ18 UN, Japan, Korea, USA 

ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ 

4. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ 
ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
11 IFAD, R. KOREA  

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້ 
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5. ກນົໄກສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົ 
ແລະສງັຄມົໃນການປກົປກັຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ
11, 13 ແລະ 17 

 ADB, WB, Thailand 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້, 

6. ການຄວບຄຸມ ແລະປາບປາມຢາ
ເສບຕດິ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ ີ3, 4, 
5, 8 ແລະ 16 

UNODC, Japan, 

Australia, USA 

ກະຊວງປັ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ, 
ຄະນະກໍາມາທ ການ 
ຄວບຄຸມ ແລະ 
ປາບປາມຢາເສບຕ ດ, 
ສູນກາງຊາວໜຸິ່ ມ 

7. ການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານລດັ ທີ່ ດ ີ
ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ລດັແຫ່ງກດົໝາຍ 

ເປົ ັ້າໝາຍ ທ1ີ5 
ແລະ16 

Luxumberge, Japan, 

AFD, UN, SDC,  

ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
ສະພາແຫິ່ ງຊາດ, 
ກະຊວງຍຸຕທໍິາ, 
ກະຊວງພາຍໃນ 

 


