
SEA ໃນຂອບເຂດກົດໝາຍ, 

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິ ຊາການ 

ແລະ ສະຖາບັນ 
 

ນິ ນ ບູນ 

ທ ີ່ ປຶ ກສາຈາກ ADB CEP 



ຈຸດປະສົງໃນການນໍ າໃຊ້ SEA ໃນຫຼາຍປະເທດ 

• ປ້ອງກັນ ແລະ ເພ ີ່ ມຈໍ ານວນຊ ວະນາໆພັນ 

• ດຸີ່ ນດີ່ ຽງການນໍ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຫຸຼດຜີ່ ອນການ
ເອ ີ່ ອຍອ ງພະລັງງານຟອດຊິ ລ 

• ຫຸຼດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສະພາບອາກາດ 

• ເພ ີ່ ມປະສິ ດທິ ພາບການນໍ າໃຊ້ທ ີ່ ດິ ນ 

• ສະໜັບສະໜູນ ການນໍ າໄປຜະລິ ດຄ ນ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອຊໍ ້ າ
ຄ ນ 

• ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນນໍ ້ າ ແລະ ເພ ີ່ ມຄຸນນະພາບທາງອາກາດ 

• ຫຸຼດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ສັງຄົມ 

• ຍົກລະດັບການສຶ ກສາ, ສຸຂະພາບ, ການຈ້າງງານ 

• ປົກປ້ອງຊັບສິ ນດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ 

 



16.12.2015 

ປະສົບການຈາກບັນດາປະເທດສາກົນທ ີ່ ເຊ ີ່ ອມສານ SEA 

ເຂົ ້ າໃນການວາງແຜນ 

• SEA ແມີ່ ນການປະເມ ນກິດຈະກໍາດ້ວຍຕົນເອງ. 

• SEA ຖ ກດໍ າເນ ນການໂດຍນັກວາງແຜນໃນຂ້ັນຕອນການກະກຽມການສ້າງ
ແຜນ. 

• SEA ຖ ກດໍ າເນ ນໂດຍຂຶ ້ ນກັບ ດໍ າລັດ SEA ທ ີ່ ລະບຸ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊ້ SEA. 

• SEA ປະຕິບັດຕາມບົດແນະນໍ າ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນ ວິ ທ ການ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ການປະເມ ນຜົນ. 

• ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງ SEA ແມີ່ ນດໍ າເນ ນການ ໄດ້ໂດຍອິ ດສະຫຼະ 
ຂອງຜູ້ທ ີ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດໂດຍກົງຂອງແຜນການ.  

• ທຸກອົງການຈັດຕ້ັງສາມາດສ້າງ ການຄັດເລ ອກSEA.  

 



ຂໍ ້ ແນະນໍ າໃນຕາຕະລາງປຽບທຽບ 
ມາດຕະຖານສາກົນ ຮີ່ າງດໍ າລັດ ຂອງ ກຊສ 

1. ກະກຽມ SEA  ແລະ ຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານ 1. ຄັດເລ ອກ ແລະ ຮັບຟັງ 

2. ການກໍານົດຂອບເຂດ 
 

3. ສະຖານະດ້ານສິີ່ ງແວດລ້ອມ 
 

2. ການປະເມ ນ 4. ການປະເມ ນດ້ານສິີ່ ງແວດລ້ອມ 

5. ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ 
3. ບັນດາທາງເລ ອກ 
 

4. ຂໍ ້ ແນະນໍ າຕີ່ າງໆ 6. ການລາຍງານ ແລະ ການຈັດພິມ 
 

7. ການຮັບຮອງ 

8. ການຕິດຕາມກວດກາ 



ວິ ທ ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ SEA 

1. ລັກສະນະດ້ານກົດໝາຍ 

2. ລັກສະນະຂອງສະຖາບັນ 

3. ລັກສະນະດ້ານວິ ຊາການ 

4. ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 



1. ລັກສະນະດ້ານກົດໝາຍຂອງ 
SEA 

• ມາດຕາ 19 ໃນກົດໝາຍສີ່ າດ້ວຍການປົກປັກ
ຮັກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ (ເດ ອນທັນວາ 2010) ລະບຸ 
ແລະ ເຈາະຈົງຄວາມຕ້ອງການ SEA ໃນຂ້ັນຕອນ
ການສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ງານ. 

• ກົດໝາຍໄດ້ລະບຸວີ່ າ ອົງການຈັດຕ້ັງ, ອໍ ານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ຄວນມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນຂ້ັນຕອນການເຮັດ SEA. 

• ກົດໝາຍບໍີ່ ໄດ້ລະບຸ ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ຈະສ້າງ SEA, ສ້າງ
ແນວໃດ ແລະ ແມີ່ ນໃຜທ ີ່ ຈະຮັບປະກັນວີ່ າ SEA ທ ີ່
ສໍ າເລັດນ້ັນເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ. 



ລັກສະນະດ້ານກົດໝາຍຂອງ SEA 
(ສ ບຕໍີ່ ) 

• ເພ ີ່ ອການດໍ າເນ ນການ SEA ທ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ ໃນຂ້ັນຕອນການ
ວາງແຜນ, ຂໍ ້ ມູນກີ່ ຽວກັບ ໃຜ, ດ້ວຍວິ ທ ໃດ, ເມ ີ່ ອໃດ ແລະ 
ສິີ່ ງໃດ ທ ີ່ ມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານກົດ
ໝາຍ (ດໍ າລັດ), ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າອົງການຈັດຕ້ັງຈະດໍ າ
ເນ ນ SEA ທ ີ່ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ສໍ າລັບ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະ
ສາດ, ແຜນການ ແລະ ແຜນງານ. 

• ການດໍ າເນ ນດ້ານກົດໝາຍ SEA ຜີ່ ານການຮັບຮອງ ດໍ າ
ລັດ SEA  ແລະ ບົດແນະນໍ າຕີ່ າງໆ ຈະເປັນເງ ີ່ ອນໄຂລີ່ ວງ
ໜ້າ ສໍ າລັບການນໍ າໃຊ້ SEA ທ ີ່ ສໍ າເລັດຜົນ ເພ ີ່ ອປົກປ້ອງ
ການພັດທະນາຂອງປະເທດ. 



ລັກສະນະດ້ານກົດໝາຍຂອງ SEA 
(ສ ບຕໍີ່ ) 

• ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ສໍ າລັບແຜນຂອງລັດທະ
ບານໂດຍທົີ່ ວໄປ ສີ່ ວນຫຼາຍ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອປັບປຸງ
ສະຖານະພາບພາຍໃນປະເທດ. 

• ການຍົກລະດັບທໍາອິ ດ ທັງໝົດອາດເຊ ີ່ ອມໃສີ່  GDP.  

• ຜົນຂອງແຜນການອາດນໍ າມາເຊິີ່ ງຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕໍີ່ ສະພາບອາກາດ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິີ່ ນ. 

• SEA ແມີ່ ນວິ ທ ການທ ີ່ ຖ ກຍອມຮັບລະດັບສາກົນໃນ
ການປະເມ ນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ກໍານົດທາງເລ ອກ ເພ ີ່ ອ ດໍ າເນ ນແຜນ
ພັດທະນາ.  



2. ລັກສະນະດ້ານສະຖາບັນ 
• ທຸກກະຊວງ ຄວນ ນໍ າ ການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶ ນ ສູີ່  ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. 

• ອົງການຈັດຕ້ັງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບ ການສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, 

ແຜນການ ຫຼ  ແຜນງານ ຄວນຮັບຜິດຊອບການດໍ າເນ ນ SEA ເນ ີ່ ອງ
ຈາກມ ຄວາມຄຸ້ນເຄ ຍທາງດ້ານວິ ຊາການໃນແຜນການ. 

• ແຕີ່ ກະຊວງເຫົຼີ່ ານ ້  ອາດມ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຈຸດປະສົງທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງ
ກັນ: 

– ຕົວຢີ່ າງ MEMs ແມີ່ ນສຸມໃສີ່ ການພັດທະນາບໍີ່ ແຮີ່  ແລະ 
ພະລັງງານເປັນຫັຼກເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມ GDP ແລະ ສໍ າຮອງພະລັງງານ 

– ຄວາມຍ ນຍົງດ້ານສິີ່ ງແວດລ້ອມອາດບໍີ່ ແມີ່ ນບູລິ ມະສິ ດ. 



2. ລັກສະນະຂອງສະຖາບັນ (ສ ບຕໍີ່ ) 

• ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການພິຈາລະນາທ ີ່ ເໝາະສົມກໍີ່ ຄ ຜົນ
ກະທົບຕໍີ່ ສະພາບອາກາດ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລ້ອມຂອງແຜນ, ກະຊວງທ ີ່ ມ ຄວາມອິ ດສະຫຼະ 
ຂອງຄວາມຄາດຫວັງໂດຍກົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງແຜນ ຄວນເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງບົດ
ລາຍງານ SEA ສະບັບສຸດທ້າຍ. 

• ກຊສ ຄວນ ເຮັດໜ້າທ ີ່ ອິ ດສະຫຼະ ໂດຍມ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນການເຮັດການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 

ແລະ ອະນຸມັດ SEA (ນ ີ່ ແມີ່ ນກໍລະນ ດຽວກັນກັບບັນດາ
ປະເທດ ທ ີ່ ໄດ້ປະຕິບັດ SEA ໃນການວາງແຜນ. 

 

 

 



3. ລັກສະນະດ້ານວິ ຊາການ  

• ການຄັດເລ ອກ SEA ບໍ ແມີ່ ນການດໍ າເນ ນການ
ດ້ານວິ ຊາການທ ີ່ ສູງ, ສິີ່ ງນ ້ ເຮັດຂຶ ້ ນ ເພ ີ່ ອກໍານົດ 
ຖ້າເກ ດມ ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບດ້ານລົບທ ີ່
ຮຸນແຮງຂອງແຜນການ.   

• SEA ເຕັມສີ່ ວນ ແມີ່ ນ ການດໍ າເນ ນການດ້ານ
ວິ ຊາການ ທ ີ່  ຕ້ອງການພະນັກງານວິ ຊາການ ທ ີ່  
ມ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ສະພາບອາກາດ, 
ສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທ ີ່
ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບແຜນ. 

• ຄວາມຕ້ອງການຊີ່ າວຊານການວາງແຜນເພ ີ່ ອ
ເຮັດການປະເມ ນຜົນແມີ່ ນຂຶ ້ ນກັບຄວາມຊັບ
ຊ້ອງຂອງແຜນການ. 

 
 

 



3. ລັກສະນະດ້ານວິ ຊາການ (ສ ບຕໍີ່ ) 

• ຄວນສັງເກດວີ່ າ: 
 SEA ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບອໍ ານາດການປົກຄອງ, ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ປະຊາຊົນ. 

 SEA ຕ້ອງການການຮີ່ ວມມ ທ ີ່ ດ ລະຫວີ່ າງອໍ ານາດການ
ປົກຄອງ ທ ີ່ ຈະມ ຄວາມພຶງພໍໃຈທ ີ່ ສຸດ ກັບ ອົງ
ການຈັດຕ້ັງທ ີ່ ເຂ້ັມແຂງ ແລະຈະແຈ້ງ 

 SEA ຕ້ອງການການສ ີ່ ສານທ ີ່ ດ ລະຫວີ່ າງອັງການຈັດຕ້ັງ 
ແລະ ປະຊາຊົນ 
 ເຮັດແນວໃດໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງທ ີ່ ບໍີ່ ສັງກັດລັດຖະບານມາກີ່ ວ
ຂ້ອງໃນຂ້ັນຕອນ 

 ອົງການຈັດຕ້ັງທ ີ່ ບໍີ່ ສັງກັດລັດຖະບານຄາດຫວັງອັນສິີ່ ງໃດ 

 

Nils Bull 



3. ລັກສະນະດ້ານວິ ຊາການ (ສ ບຕໍີ່ ) 

 ບໍີ່ ມ ວິ ທ ການໃດດ ທ ີ່ ສຸດສໍ າລັບການດໍ າເນ ນ SEA. 

 ມ ເຄ ີ່ ອງມ ໃນການວິ ເຄາະ ແລະໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ ທ ີ່ ກວ້າງຂວາງ
ໃນການດໍ າເນ ນ SEA. 

 ວິ ທ ການ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ  SEA ຄວນເໝາະສົມກັບບັນຫາ ທ ີ່
ເກ ດຂຶ ້ ນໃນແຜນການ ຫຼ  ແຜນງານ. 

 ໃນຫຼາຍກໍລະນ  ວິ ທ ການໃນການປະເມ ນແບບງີ່ າຍດາຍອັນ
ດຽວອາດເໝາະສໍ າລັບຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ ງແວດລ້ອມທັງ
ໝົດ. 

 ຫັຼດສູດການສຶ ກສາໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລລາວຄວນລວມເອົ າ
ບັນຫາສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ ເພ ີ່ ອຄີ່ ອຍໆສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ວິ ຊາການໃຫ້ແກີ່ ຜູ້ມ 
ພອນສະຫວັນໃນອະນາຄົດ. Nils Bull 



3. ລັກສະນະດ້ານວິ ຊາການ (ສ ບຕໍີ່ ) 

• ເຄ ີ່ ອງມ ສໍ າລັບການກໍານົດ ສະພາບ ແລະ ບັນຫາທ ີ່
ສໍ າຄັນ 
ເຊັີ່ ນ: ບັນຊ ລາຍການ, ການວິ ເຄາະ SWOT ແລະ 
ຕາຕະລາງ 

• ເຄ ີ່ ອງມ ການສ້າງບັນດາທາງເລ ອກທ ີ່ ດ  
ເຊັີ່ ນ: ການສ້າງຮູບແບບສະຖານະການ ຫຼ  ການວາງແຜນ
ຕາມຈຸດປະສົງ 

• ເຄ ີ່ ອງມ  ສໍ າລັບປະເມ ນຜົນກະທົບ 
ເຊັີ່ ນ: ການສ້າງຕົວຢີ່ າງດ້ວຍຄວມພິວເຕ , GIS 

• ເຄ ີ່ ອງມ ສໍ າລັບປຽບທຽບທາງເລ ອກ ແລະ ການນໍ າ
ສະເໜ ບົດສະຫຸຼບ 
ເຊັີ່ ນ: ການວິ ເຄາະແບບຫຼາຍເງ ີ່ ອນໄຂ, ການວິ ເຄາະຄີ່ າໃຊ້
ຈີ່ າຍ-ຜົນປະໂຫຍດ Nils Bull 



3. ລັກສະນະດ້ານວິ ຊາການ (ສ ບຕໍີ່ ) 

 

• ລວບລວມການຕັດສິ ນຈາກຊີ່ ຽວຊານ ເຊິີ່ ງສາມາກກໍານົດ ຫຼ  ສ້າງ
ທາງເລ ອກສໍ າຄັນ, ຕົວຢີ່ າງ: ຜີ່ ານການສໍ າມະນາ ຫຼ  ກອງປະຊຸມ. 

• ການສະແດງຂໍ ້ ມູນແຜນທ ີ່  ແລະ GIS,  ທ ີ່ ສາມາດຊີ່ ວຍໃນການສ້າງ 

ແລະ ກໍານົດທາງເລ ອກທ ີ່ ມ ຂະໜາດຂອງພ ້ ນທ ີ່ ຈະແຈ້ງ. 

• ການສ້າງຮູບແບບສະຖານະການ ເຊິີ່ ງສາມາດສ້າງຕົວເລ ອກທ ີ່
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍີ່ ແນີ່ ນອນ ແລະ ເປັນສິ ງສໍ າຄັນທ ີ່ ຈະເປັນ
ແຮງຊຸກດັນໃນອະນາຄົດ. 

• ການສ້າງຕົວແບບ ເຊິີ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄຸນປະໂຫຍດສໍ າຄັນ ຂອງ 

ທາງເລ ອກທ ີ່ ໄດ້ນໍ າສະເໜ  (ອາດເລ ີ່ ມຈາກການຈໍ າລອງຮູບແບບ
ສະຖານະການທ ີ່ ສຸດຂ້ົວ), ເຮັດໃຫ້ການນໍ າສະເໜ ທ ີ່ ບໍີ່ ມ ປະໂຫຍດ
ຕົກໄປ ແລະ ຊີ່ ວຍໃນການກໍານົດທາງເລ ອກ. 

• ການປະເມ ນວົງຈອນຊ ວິ ດ ທ ີ່ ສາມາດກໍານົດທາງເລ ອກທ ີ່ ອ ງໃສີ່
ກະແສວັດສະດຸ ແລະ ພະລັງງານທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ (ຕົວຢີ່ າງ: ສິີ່ ງ
ເສດເຫຼ ອ ຫຼ  ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ). 

Nils Bull 



3. ລັກສະນະດ້ານວິ ຊາການ  

 

 

 

 

ເຄ ີ່ ອງມ ໃນການ
ວິ ເຄາະ 

ຂ້ັນຕອນໃນ SEA ເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ສໍ າຄັນ 

ບາດກ້າວ 1:  

ບັນຫາ ແລະ ຜົນ
ກະທົບ 

ບາດກ້າວ 2:  

ຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານ 

ບາດກ້າວ 3:  

ການປະເມ ນ 

ບາດກ້າວ 3:  

ທາງເລ ອກ 

ບາດກ້າວ 4:  

ຄໍ າແນະນໍ າ 

ຄວາມຕ້ອງການ
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນ 

ຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານເວລາ ແລະ 
ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍ 

ການທົບທວນ
ນະໂຍບາຍ 

৺ ৺       Low Low 

ການວິ ເຄາະ 
SWOT 

৺ ৺     ৺ Low Low 

ບັນຊ ລາຍການ ৺         Low Low 

ຕະລາງ ৺   ৺ ৺ ৺ Low Low 

ຕ້ົນໄມ້ການ
ຕັດສິ ນໃຈ 

৺ ৺     ৺ Low Low 

ແຜນທ ີ່ ຊ້ອນທັບ
ກັນ 

৺ ৺ ৺ ৺ ৺ High High 

ການວິ ເຄາະທີ່ າ
ອີ່ ຽງ 

  ৺       Low Low 

ຄໍ າຕັດສິ ນຂອງຜູ້
ຊີ່ ຽວຊານ 

৺ ৺ ৺ ৺ ৺ Low Low 

ການສ້າງຕົວ
ແບບ 

    ৺ ৺   High High 

ການສ້າງຮູບ
ແບບສະຖານະ
ການ 

৺     ৺   High High 

ການວິ ເຄາະວົງ
ຈອນຊ ວິ ດ 

৺ ৺ ৺ ৺ ৺ High High 

ການວິ ເຄາະຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ 
ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍ 

    ৺ ৺ ৺ High High 

ການວິ ເຄາະແບບ
ຫຼາຍເງ ີ່ ອນໄຂ 

    ৺ ৺ ৺ High High 



4. ສະຫຸຼບ ແລະ ຂໍ ້ ສະເໜ  

• SEA ສາມາດສະໜັບສະໜູນ MPI ແລະ ບັນດາກະຊວງ ໃນ
ການປເມ ນໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດ
ຖ ກນໍ າມາພິຈາລະນາ ແລະ ປະເມ ນ. 

• SEA ຈະສະໜັບສະໜູນ  MPI ແລະ ບັນດາກະຊວງ ໃນການສ້າງ
ແຜນ ໂດຍຜີ່ ານ ຂະບວນການດໍ າເນ ນ ຂອງຜູ້ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ 

ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການປຶ ກສາຫາລ . 

•  SEA ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຈາກພ ້ ນຖານທາງດ້ານກົດ
ໝາຍທ ີ່       ເໝາະສົມ (ດໍ າລັດ, ບົດແນະນໍ າ) ເຊິີ່ ງສາມາດ ແນະ
ນໍ າໃຫ້ທຸກພາກສີ່ ວນ ກີ່ ຽວກັບຂ້ັນຕອນ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງ SEA. 

Nils Bull 



4. ຂໍ ້ ສະເໜ  (ສ ບຕໍີ່ ) 

• ເປັນສິີ່ ງດ ທ ີ່ ຈະດໍ າເນ ນ SEA ເພ ີ່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ SEA.  

• ຜູ້ເຂົ ້ າຮີ່ ວມໃນຂ້ັນຕອນ ຄວນແມີ່ ນນັກວາງແຜນທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການສ້າງແຜນ. 

• ກຊສ ຄວນ ນໍ າວິ ທ ການຈາກຕີ່ າງປະເທດ ເພ ີ່ ອສ້າງການປະຕິບັດທ ີ່ ດ  

ສໍ າລັບຜະລິ ດບົດແນະນໍ າ SEA. 

• ໂຄງການຕົວແບບ SEA ຄວນດໍ າເນ ນໃນພ ້ ນທ ີ່ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ISP ເພ ີ່ ອຄວາມສະດວກໃນການເຂົ ້ າເຖິງຂໍ ້ ມູນ.  

• ການທົດລອງ ຄວນຖ ກດໍ າເນ ນໃນລັກສະນະການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິ ງ.  

• ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ຂອບເຂດການນໍ າໃຊ້ SEA ຄວນມ 
ການປັບປຸງ  ດໍ າລັດ ແລະ ບົດແນະນໍ າໂດຍດີ່ ວນ. 

• ເພ ີ່ ອເຜ ຍແຜີ່  SEA, MPI ແລະ ກະຊວງກີ່ ຽວຂ້ອງ ຄວນເຂົ ້ າມາມ ສີ່ ວນ
ຮີ່ ວມໃນການເຮັດຕົວແບບທົດລອງ.  

 
Nils Bull 



4. ຂໍ ້ ສະເໜ  (ສ ບຕໍີ່ ) 

• SEA, ISP and SEDP  ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພ ີ່ ອ
ສະຫນັບສະຫນູນການວາງແຜນແບບຍ ນຍົງທ ີ່ ດ ທ ີ່
ສຸດ. 

• ກິດຈະກໍາສາທິ ດ ຫຼ  ທົດລອງ ຄວນຖ ກນໍ າໃຊ້ເພ ີ່ ອ
ປະເມ ນຄວາມອາດສາມາດ ສໍ າລັບ SEA ຢູີ່ ໃນແຕີ່
ລະກະຊວງ. 

• ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບັນໃນການດໍ າເນ ນ            

SEA ຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ສ້າງຄວາມ. 

 

 
Nils Bull 


