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ແຜນງານສະໜັບສະໜູນ 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

(PRSO)



ແຜນງານສະໜັບສະໜູນ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (PRSO) ແມ່ນຫຍັງ?

ແຜນງານນ້ີແມ່ນການສະໜອງທຶນເພ່ືອດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ,ເຊ່ິງມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງເສດ 
ຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍການນຳໃຊ້ ວິທີການນຕິດຕາມ ຜົນງານນການປະຕິຮູບ. ແຜນງານ ດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສອດ 
ຄ່ອງລະຫວ່າງຍຸດທະສາດການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄ້ັງທີ7 ຂອງ ສປປ 
ລາວ. ພ້ອມກັນນ້ັນ ແຜນງານດ່ັງກ່າວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ລັດຖະບານ ໃນວຽກງານການປະ 
ຕິຮູບນະໂຍບາຍ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານອົງກອນໃນຫຼາຍຂະແໜງການ.

ມີແຜນງານນີ້ຍ້ອນຫຍັງ?

PRSO ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າແຜນງານດັ່ງກ່າວສະໜັບສະໜູນວຽກງານການ ປະຕິ
ຮູບໄລຍະກາງ ທີ່ມີລັດຖະບານເປັນເຈົ້າການ, ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ຕິດພັນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອແບບ ໂຄງການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ 
ວິຊາການອື່ນໆ. ການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານດ້ານການ ປະຕິຮູບ ທີ່ມີການປະເມີນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງລັດ 
ຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ແຜນງານນ້ີສະໜອງທນຶໂດຍກົງເຂົາ້ງບົປະມານລັດ ເພືອ່ດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານລັດ ກັບລາຍຈາ່ຍ
ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ກົນໄກດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລັດຖະບານ 
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນໄລຍະຍາວ. ກົນໄກດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກຄືກັບກົນໄກການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ພາຍໃນຂອງລັດຖະບານ ຕາມຮອບວຽນງົບປະມານ.  

ຂອບເວລາ?

PRSO ແມ່ນຊຸດແຜນງານທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍ ແຜນງານປະຈໍາປີ ເຊິ່ງການສະໜອງງົບປະມານ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງ 
ຜົນງານດ້ານການປະຕິຮູບ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນແຕ່ລະປີ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ແຜນງານທຳອິດແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2005. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາແຜນງານດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ກວມເອົາການປະຕິຮູບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ 
ດ້ານອົງກອນ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ປະຈຸບັນ ທາງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເລີ່ມກະກຽມແຜນງານ 
ຊຸດທີ 3 ສຳລັບປີ 2011-2015 ໃນເດືອນກັນຍາ 2011 ເຊິ່ງເນື້ອໃນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຄັ້ງທີ 7 2011-2015. PRSO ໄລຍະ 8 ແມ່ນແຜນງານ ປະຈຳປີທຳອິດຂອງຊຸດທີ 3 (ເຊິ່ງແມ່ນແຜນງານທີ 8 ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕ້ົນມາ) 
ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບການກະກຽມ ໃນສົກງົບປະມານ 2011/2012.
     
ແມ່ນໃຜ່ແດ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນງານດັ່ງກ່າວ?

PRSO ແມ່ນແຜນງານທີ່ເປີດກ້ວາງ ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອນຮັບ ຄູ່ຮ່ວມງານໃໝ່. PRSO
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປັນຢ່າງສູງຍ້ອນ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງເວທີ
ແຫ່ງການປຶກສາຫາລື ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຢູ່ໃນຄະນະຊີ້ນໍາຂອງ PRSO ໂດຍແມ່ນ ກະຊວງ
ການເງິນ ເປັນຕົວຫຼັກ. 

PRSO ແມ່ນແຜນງານ ທີ່ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານໂລກ, AusAID, ຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບ 
ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ 
ກໍແມ່ນການສະໜອງ ທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ປັບຕົວຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ, 
ເຮັດໃຫ້ກອບການປະຕິຮູບກັບລັດຖະບານ ມີຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບການ ໃນການເບີກຈ່າຍຂອງຕົນ.   PRSO ໄດ້ສາ້ງຂຶນ້ ໂດຍການຮ່ວມມລືະຫວາ່ງ ລດັຖະບານກບັ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ 
ທີ່ກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ ນັບຕັ້ງແຕ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນງານເສດຖະກິດ, ຂະແໜງເອກະຊົນ ແລະ ການພັດ
ທະນາທາງດ້ານການຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ, ລັດຖະກອນ, ການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ສາທາ ແລະ ສຶກສາ, 
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນມະຫາພາກ ແລະ ງົບປະມານ, ສະຖິຕິ ແລະ ອື່ນໆ.
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ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກເພື່ອຄວາມ 

ໝັ້ນຄົງ

ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ 
ພາກລັດ ສຳລັບການ

ສະໜອງ
ການບໍລິການສັງຄົມ

ປັບປຸງບັນຍາກາດການ
ລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າເພ່ືອ

ຄວາມສາມາດ 
ໃນການແຂ່ງຂັນ

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດ 

ທີ່ຍືນຍົງ

ຄະນະຊີ້ນຳ PRSO ລະດັບຊາດ ກອງເລຂາ ຂອງ PRSO

ເປັນຖານໃນການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ລະຫວ່າງລັດ
ຖະບານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຕິດ
ຕາມຜົນງານໃນການປະຕິຮູບມີຄວາມສາມາດປັບຕົວ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ

ບົດວິເຄາະທີ່ເປັນຂໍ້ມູນ
ສຳລັບການວາງນະໂຍບາຍ

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ວິຊາການ

ຄູ່ຮ່ວມງານ 
ໃໝ່

ທະນາຄານໂລກ

AusAid

ສະຫະພາບ
ເອີຣົບ

ລັດຖະບານ
ຍີ່ປຸ່ນ

ກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງແຜນງານ PRSO 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 2011-2015

ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານອົງກອນທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດ?

PRSO ໄດ້ສ້າງຖານອັນແຂງແກ່ນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ  ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນການສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການປະຕິຮູບຂອງລັດຖະບານ. ໃນແຕ່ລະປີ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ເພື່ອການປະຕິຮູບ ແລະ ສ້າງຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງ 
ດ້ານກອບນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ກ່ອນມີການສະໜອງທຶນເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງ
ງົບປະມານ. PRSO ຈະສະໜອງທຶນເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະຕິຮູບຕາມທີ່ໄດ້
ຕົກລົງກັນ. ແຜນງານນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ ຕາມຮອບວຽນງົບປະມານ ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ເປັນໄປຕາມຄວາມຄາດການໄວ້. 
ມັນເປັນເຄື່ອງມື ສໍາລັບລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການຕິດຕາມຜົນງານ. ມັນຍັງເປັນ
ການເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ຍອ້ນວ່າແຜນງານ
ດ່ັງກ່າວ ມຄີວາມເຂ້ັມແຂງໃນການນໍາເອົາການປຶກສາຫາລ ືໃຫກ້າ້ວໄປສູ່ລະດັບສູງ ແລະ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາຂ້ໍຫຍຸງ້ຍາກຕ່າງໆ
ລະຫວ່າງຂະແໜງການ. 

PRSO ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

PRSO ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ໃນສະຖາບັນ, ພ້ອມກັນ
ນັ້ນກໍຍັງໄດ້ສ້າງທິດທາງໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງການ ບໍລິການຕ່າງໆ
ຂອງພາກລັດ, ເພື່ອປັບປຸງການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການລົງທຶນໂດຍລວມ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນ
ໃຫ້ແກ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ໂດຍການ ສະໜັບສະໜູນ 
ການປະຕິຮູບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນ ຈາກພາຍໃນລັດຖະບານ, PRSO ໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ.  
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