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ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຂອງ ສປປ ລາວ
ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມົນສ�າງໄດ�ຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນເວທີປຶກສາດ�ານການ��ໃຊ�ການຊ�ວຍເຫຼືອໃນ ສປປ ລາວ
ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຈະ��ເນີນໄປໂດຍການ��ພາຂອງລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີປະທານ
ຮ�ວມແມ�ນອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP).
ຂະບວນການໂຕະມົນແມ�ນການຮ�ວມກັນຂອງລັດຖະບານ, ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການທີ່ບ�່ແມ�ນ ລັດຖະບານ
(NGO) ເພື່ອສົນທະນາປຶກຫາລືກ�ຽວກັບການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການພັດທະນາທີ່ເປັນທາງການ (ODA), ກ�ຽວກັບຄວາມມີ
ປະສິດທິພາບດ�ານການຊ�ວຍເຫຼືອ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການສ�າງຄວາມກົມກຽວເພາະທັງໝົດລ�ວນແຕ�ຮ�ວມ
ກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ (NSEDP).
ການປະສານງານກ�ຽວກັບການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການພັດທະນາທີ່ເປັນທາງການ (ODA) ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ�ເປັນໄປ
ຕາມຫຼັກການຕ�າງໆທີ່ໄດ���ນົດໃນຖະແຫຼງການ ປາຣີສ (Paris Declaration), ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ແຜນການ
ປະຕິບັດງານຂອງປະເທດຕ�່ກັບຖະແຫຼງການວຽງຈັນທີ່ໄດ�ຮັບການປັບປຸງໃໝ� (revised VDCAP) ແລະ ໄດ�ປະສົມ
ປະສານກັບແຜນປະຕິບັດງານເອຄາ (Accra Agenda for Action).1
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ໃນລະຫວ�າງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 (High Level Forum on Aid Effectiveness), ຄັ້ງວັນທີ 2-4 ກັນຍາ 2008 ໃນເອຄາ (Accra),
ປະເທດການນາ, ຜູ�ໃຫ�ທຶນ ແລະ ປະເທດທີ່ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອໄດ�ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມບົດແນະ��ກ�ຽວກັບການ��ໃຊ�ການ
ຊ�ວຍເຫຼືອ
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ນະໂຍບາຍກ�ຽວກັບການຊີ້��ດ�ານການພັດທະນາ
(guiding development
policy)
ຂອງຂະບວນການໂຕະມົນແມ�ນແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວກ�ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຖິງປີ 2020. ຍຸດທະສາດນີ້ໄດ�ກາຍເປັນເອກະສານສະໜັບສະຫນູນແກ�ຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 10 ປີ ແຕ�2001-2010 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ�ງຊາດ, ເຊິ່ງມັນໄດ�ໃຫ�
ທິດທາງຍຸດທະສາດດ�ານການພັດທະນາ ແລະ ຂອບວຽກບູລິມະສິດຂອງແຜນງານການໃຊ�ຈ�າຍຂອງລັດຖະບານເຊິ່ງຈະໄດ�
ສະແດງອອກໃນແຜນງ�ບປະມານປະ��ປີ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດກ�ຽວພັນຢ�າງສະໜິດແໜ�ນກັບ
ຂອບວຽກງ�ບປະມານແຫ�ງຊາດ ແລະ ແຜນງານການລົງທຶນ ຂອງລັດ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດໄດ���ນົດຂອບວຽກຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທັງທາງດ�ານເສດ
ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອສ�າງຄວາມກ�າວໜ�າໃຫ�ແກ�ປະເທດ. ສິ່ງ��ຄັນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ
ກ�່ແມ�ນເພື່ອໃຫ�ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດດ�ານການພັດທະນາ (MDG) ພາຍໃນປີ 2015 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະ
ນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ທີ່ຈະເລີ່ມມີ, ລວມທັງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ��ພາປະເທດໃຫ�ຫ�ດພົ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ�ອຍ
ພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດໄດ�ຮິບໂຮມເອົາຍຸດທະສາດດ�ານການພັດທະນາຂອງບັນດາໜ�ວຍງານ
ຂະແໜງການເຊິ່ງມີທັງໝົດ 10 ໜ�ວຍງານ (Sector Working Groups (SWGs)). ແຕ�ລະໜ�ວຍງານແມ�ນນ�າພາ
ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ມີປະທານຮ�ວມຈາກອົງການຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ. ບັນດາໜ�ວຍງານຕ�າງໆຈະໄດ�ໃຫ���ແນະ��ກ�ຽວ
ກັບບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ�າທາຍຕ�າງໆໃນດ�ານການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ.
ບົດບາດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແມ�ນການ��ນົດແຈ�ງຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂອງ
ສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານການຕັດສິນໃຈດ�ານການໃຊ�ຈ�າຍຂອງລັດຖະບານ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ
ໄດ���ນົດລະອຽດຂອບວຽກດ�ານນະໂຍບາຍເພື່ອຊ�ວຍໃນການສ�າງແວດລ�ອມທີ່ດີຕ�່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປົກຄອງໂດຍການຄຸ�ມຄອງການໃຊ�ຈ�າຍໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ.
ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ���ນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ�າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງ
ຊາດຄັ້ງທີ 7 ແລະ ຄັ້ງທີ 8 ເຊິ່ງໄດ�ມີບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເຂົ້າມາມີສ�ວນຮ�ວມປຶກສາຫາລື��ກັນ.
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ໜ�ວຍງານຕ�າງໆ:
ກົນໄກຂອງໜ�ວຍງານແມ�ນດ�າເນີນໂດຍການເປັນປະທານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມີອົງການຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ
ເປັນປະທານຮ�ວມ, ໄດ�ມີການຈັດຕັ້ງບັນດາໜ�ວຍງານຢ�າງເປັນທາງການໃນປີ 2006. ກົມຮ�ວມມືສາກົນ, ກະຊວງການ
ຕ�າງປະເທດໃນເວລານັ້ນໄດ�ເຮັດໜ�າທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານໃນການທົບທວນຜົນສ�າເລັດ, ສິ່ງທ�າທາຍ ແລະ ສ�າງຂ�້
ແນະນ�າຕ�າງໆເພື່ອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຜົນປະໂຫຍດໃຫ�ແກ�ໜ�ວຍງານຕ�າງໆ ທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມພັດ
ທະນາ, ທັງມີການປະກອບສ�ວນຂອງອົງການຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ.
ໜ�ວຍງານຕ�າງໆເຮັດໜ�າທີ່ເປັນເວທີ��ຄັນໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ສ�າງຄວາມເປັນເອກະພາບກ�ຽວກັບບູລິມະ
ສິດດ�ານການພັດທະນາ, ການປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການ��ໃຊ�ການຊ�ວຍເຫຼືອດັ່ງທີ່��
ນົດໄວ�ໃນແຜນປະຕິບັດງານຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (VDCAP). ພາຍໃຕ�ຂອບວຽກອັນດຽວກັນຂອງຂະບວນການ
ໂຕະມົນ, ໜ�ວຍງານຕ�າງໆຈະໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ໃນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ�
ການຊີ້��ຂອງລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ.
(ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: National Roundtable Process webpage, www.rtm.org.la)
ພາຍໃຕ�ກົນໄກກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈຸບັນໄດ�ສ�າງຕັ້ງ 10 ໜ�ວຍງານຂຶ້ນເຊິ່ງເປັນການປະສານສົມທົບຂອງພາກ
ສ�ວນຕ�າງໆຈາກລັດຖະບານ, ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການທີ່ບ�່ແມ�ນລັດຖະບານ (NGOs), 10 ໜ�ວຍງານມີຊື່
ດັ່ງລຸ�ມນີ້:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ໜ�ວຍງານດ�ານກະສິກ�າ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ໜ�ວຍງານດ�ານການສຶກສາ
ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
ໜ�ວຍງານດ�ານສາທາລະນະສຸກ
ໜ�ວຍງານດ�ານການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ
ໜ�ວຍງານດ�ານພື້ນຖານໂຄງລ�າງ
ໜ�ວຍງານດ�ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ໜ�ວຍງານດ�ານຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ
ໜ�ວຍງານດ�ານການພັດທະນາການຄ�າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ໜ�ວຍງານເກັບກູ�ລະເບີດທີ່ຕົກຄ�າງ (ທີ່ຍັງບ�່ທັນແຕກ)

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
ສາຍພົວພັນຂອງກົນໄກກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແຕ�ລະໄລຍະ

ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ�າດ�ວຍການຊ�ວຍເຫຼືອທີ່ມີປະສິດທິພາບ + ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ

ຂະແໜງການປົກຄອງປະກອບມີ 4 ເສົາຄ�້າ :
ການປັບປຸງການບ�ລິຫານ
ລັດຖະການ

ການມີສ�ວນຮ�ວມ
ຂອງປະຊາຊົນ

ການຄຸ�ມຄອງລັດ
ດ�ວຍກົດໝາຍ

ການຄຸ�ມຄອງ
ການເງິນພາກລັດ

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
(ປະກອບມີ 2 ໜ�ວຍງານຍ�ອຍ)
ໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງ
ບ�ລິຫານລັດຖະການ
(PSI SSWG) ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຫຼັກ: ກະຊວງພາຍໃນ, ສະພາ
ແຫ�ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ

ໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າ
(LIO SSWG) ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຫຼັກ: ກະຊວງຍຸຕິທ�າ, ສະພາແຫ�ງ
ຊາດ, ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະ
ຫງ�ບ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,
ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ

ກອງເລຂາໜ�ວຍງານ
ດ�ານການປົກຄອງ
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II. ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
ຄວາມເປັນມາ:
ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງໄດ�ຖືກສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2006 ເພື່ອໃຫ�ຕອບສະໜອງໃຫ�ມີການຊີ້��ໃນລະດັບສູງ
ໃນວຽກງານທີ່ສ�າຄັນເຊິ່ງວຽກງານການປົກຄອງແມ�ນວຽກງານທີ່ປິ່ນອ�ອມ ແລະ ມີຜົນກະທົບເຖິງທຸກຂະແໜງການ. ການ
ຊີ້��-ນ�າພາໄດ�ຍົກລະດັບເປັນລະດັບກະຊວງເຊິ່ງປະກອບມີລັດຖະມົນຕີວ�າການກະຊວງພາຍໃນ (ຫົວໜ�າທະບວງການ
ປົກຄອງ ແລະ ຄຸ�ມຄອງລັດຖະກອນ, ສ�ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນເມື່ອກ�ອນ) ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ�າການກະຊວງ
ຍຸຕິທ�າ ແລະ ຜູ�ຕາງໜ�າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະ�� ສປປ ລາວ.
ຈຸດປະສົງ:
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕ�ຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງແມ�ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ສາມາດນ�າເອົາການຊ�ວຍເຫຼືອຂອງຄູ�
ຮ�ວມພັດທະນາເຂົ້າທົ່ວວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ (governance reform) ແລະ ຊ�ວຍໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນກ�ຽວກັບການ��ໃຊ�ການຊ�ວຍເຫຼືອ ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ.
ໜ�າທີ່:

ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕ�ຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງມີດັ່ງລຸ�ມນີ້:
1.

2.
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ປະສານງານກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ໃນ 4 ຂົງເຂດຄື: ການ
ປັບປຸງການບ�ລິຫານລັດຖະການ, ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ, ການຄຸ�ມຄອງລັດດ�ວຍກົດໝາຍ
ແລະ ການຄຸ�ມຄອງການເງິນພາກລັດ;
ສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລືຶ, ເຈລະຈາເພື່ອການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນ, ສ�າງຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຜູ�ທີ່ມີສ�ວນ
ກ�ຽວຂ�ອງ, ສ�າງຄວາມກົມກຽວ ແລະ ການປະສານງານຢ�າງໃກ�ຊິດໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ;

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

3.
4.
5.
6.

ປັບປຸງ ແລະ ສ�າງຄວາມກົມກຽວດ�ານຂັ້ນຕອນ, ການປະຕິບັດ ແລະ ຂະຫຍາຍການນ�າໃຊ�ຊ�ອງທາງ ແລະ
ລະບົບຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ��ໃນໄລຍະຍາວ;
ສະໜັບສະໜູນການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການຮ�ວມມືໃຫ�ເປັນ
ໜຶ່ງດຽວ.
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ເປັນພາກສ�ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະ��
ໜ�ວຍງານ;
ສ�າງເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານກ�ຽວກັບວຽກງານຂອງສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງໃຫ�
ເປັນລະບົບ

ການ��ຂັ້ນສູງເຂົ້າຊົມການວາງສະແດງຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ທີ່ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
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ໂຄງຮ�າງຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ:
ລະດັບການປະສານງານຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງປະກອບມີ 2 ລະດັບຄື:
•
•

ລະດັບສູງ ຫຼື ລະດັບໜ�ວຍງານ ເຊິ່ງເປັນລະດັບທີ່ໃຫ�ການຊີ້ນ�າດ�ານຍຸດທະສາດ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ
ວຽກຂອງໜ�ວຍງານ.
ລະດັບໜ�ວຍງານຍ�ອຍ ເຊິ່ງເປັນລະດັບທີ່ເຮັດໜ�າທີ່ຊ�ວຍໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງໃນວຽກງານກ�ຽວ
ກັບການປຶກສາຫາລືທີ່ເປັນລັກສະນະວິຊາການໃນດ�ານຕ�າງໆ ຄື: ດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ,
ດ�ານການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ດ�ານນິຕິກ�າ ຫຼື ການຄຸ�ມຄອງລັດດ�ວຍກົດໝາຍ.

ສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ:
ສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງປະກອບມີຕົວແທນຈາກບັນດາກະຊວງ-ອົງການພາກລັດ, ຄູ�ຮ�ວມພັດ
ທະນາໃນວຽກງານການປົກຄອງ ເຊິ່ງຈະມີການທົບທວນຄືນ ຫຼື ປັບປ�ຽນກ�ຽວກັບບັນຊີສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານໃນແຕ�ລະ
ໄລຍະ.
ກອງປະຊຸມຕ�າງໆຂອງໜ�ວຍງານດ�ານາກນປົກຄອງ ອາດຈະໄດ�ເຊີນພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ສັງກັດລັດ
ຖະບານ, ສະມາຄົມ ແລະ ມູນິທິຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບຫົວຂ�້ກອງປະຊຸມເຂົ້າຮ�ວມນ�າ.
(��ລັບບັນຊີລາຍຊື່ສະມາຊິກ ຂ�ໃຫ�ເບິ່ງເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 2)
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III. ໜ�ວຍງານຍ�ອຍ (Sub Sector Working
Group):
ເພື່ອເຮັດໃຫ�ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງເຮັດໜ�າທີ່ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ, ຈຶ່ງໄດ�ມີການສ�າງ 2 ໜ�ວຍງານຍ�ອຍຂຶ້ນ
ຄື: ໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ ແລະ ໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິ��. ສ�ວນວຽກທີ່ກ�ຽວພັນກັບ
ການຄຸ�ມຄອງການເງິນຈະບ�່ໄດ�ມີການສ�າງໜ�ວຍງານຍ�ອຍຂຶ້ນອີກຕ�າງຫາກ
ແຕ�ວ�າຈະມີຕົວແທນຈາກໜ�ວຍງານການຄຸ�ມ
ຄອງການເງິນມະຫາພາກ (Sector Working Group on Macro-Economic Management) ທີ່ຈະເປັນຜູ�
ປະກອບສ�ວນໃຫ�ແກ�ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງໃນແຕ�ລະໄລຍະ.
ໜ�ວຍງານຍ�ອຍຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊ�ວຍວຽກດ�ານການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນໜ�ວຍງານ, ໂດຍບ�່ມີເຈດຈະນາຈະປ�ຽນແທນ ຫຼື ເຮັດວຽກຊ�້າ ຊ�ອນກັບກະຊວງ-ອົງການພາກລັດ. ໜ�ວຍງານຍ�ອຍ
ເຮັດໜ�າທີ່ເປັນກົນໄກ ແລະ ຂະບວນການເພື່ອໃຫ�ສາມາດຊ�ວຍກະຊວງ, ອົງການໃນການນ�າພາບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ
ຂອງຂະແໜງການເພື່ອໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນການ ແລະ ກັນ,ໃຫ�ເກີດມີການປະສານສົມທົບເພື່ອໃຫ�ລັດຖະບານໄດ�ຄົ້ນ
ຄວ�າພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
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ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

1. ໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ
(Public Service Improvement Sub Sector Working Group):
ຈຸດປະສົງຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານປັບປຸງການບ�ລິຫານລັດຖະການແມ�ນ ເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່ການສະໜັບສະ
ໜູນດ�ານວິຊາການກ�ຽວກັບການປັບປຸງການບ�ລິການ, ການບ�ລິຫານລັດ, ການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ, ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງແກ�ລັດຖະກອນ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນຕາມການມອບໝາຍຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ.
ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕ�ຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານປັບປຸງການບ�ລິຫານລັດຖະການແມ�ນ:
•
ເຮັດວຽກດ�ານວິຊາການທີ່ພົວພັນກັບການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ
•
ປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ
•
ກ�ານົດ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ�າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະ
ການປົກຄອງ
•
ຊ�ວຍດ�ານການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຢ�າງເປັນລະບົບ
ປະທານ ແລະ ຄະນະປະທານຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານປັບປຸງການບ�ລິຫານລັດຖະການປະກອບມີ: ລັດຖະ
ມົນຕີຊ�ວຍວ�າການກະຊວງພາຍໃນ, ຮອງຜູ�ຕາງໜ�າອົງການພັດທະນາແລະຮ�ວມມືປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ຮອງ
ຜູ�ຕາງໜ�າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານປັບປຸງການບ�ລິຫານລັດຖະການປະ
ກອບມີ: ຕົວແທນຈາກກະຊວງ-ອົງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງລວມທັງສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ອົງການຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເຊິ່ງ
ເຮັດວຽກກ�ຽວກັບການປັບປຸງການບ�ລິການ, ການບ�ລິຫານລັດ, ການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ, ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ�
ການຄຸ�ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ. ບັນຊີລາຍຊື່ສະມາຊິກອາດຈະຖືກທົບທວນໃນ
ແຕ�ລະໄລຍະ ແລະ ອາດມີການຕື່ມສະມາຊິກໃໝ�. ກອງປະຊຸມຕ�າງໆຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະ
ການອາດຈະໄດ�ເຊີນພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມ ແລະ ມູນິທິຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
ກັບຫົວຂ�້ກອງປະຊຸມເຂົ້າຮ�ວມນ�າ.
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(��ລັບບັນຊີລາຍຊື່ສະມາຊິກ ຂ�ໃຫ�ເບິ່ງເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 2)

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

ຮຽກປະຊຸມໂດຍ:
•
ລັດຖະມົນຕີຊ�ວຍວ�າການກະຊວງພາຍໃນ
ປະທານໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ
856 (21) 212 710, gswg-sec@moha.gov.la
•

ຮອງຜູ�ຕາງໜ�າອົງການພັດທະນາແລະຮ�ວມມືປະເທດສະວິດເຊີແລນ
ປະທານຮ�ວມໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ
856 (21) 25 17 94

•

ຮອງຜູ�ຕາງໜ�າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ
ປະທານຮ�ວມໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ
856 (21) 267 777
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ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

2. ໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິ�� (Legal and Institutional
Oversight Sub-Sector Working Group)
ຈຸດປະສົງຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າແມ�ນເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່ການສະໜັບສະໜູນດ�ານວິຊາການກ�ຽວກັບການ
ສ�າງກົດໝາຍ, ກົນໄກຕຸລາການ ແລະ ວຽກງານຕ�າງໆພາຍໃຕ�ແຜນແມ�ບົດການພັດທະນາລັດແຫ�ງກົດໝາຍ ແລະ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ.
ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕ�ຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າແມ�ນ:
•
•
•
•

ເຮັດວຽກດ�ານວິຊາການທີ່ພົວພັນກັບການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ
ປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ
ກ�ານົດ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ�າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການ
ປົກຄອງ
ຊ�ວຍດ�ານການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຢ�າງເປັນລະບົບ

ປະທານ ແລະ ຄະນະປະທານຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າປະກອບມີ: ລັດຖະມົນຕີຊ�ວຍວ�າການກະຊວງ
ຍຸຕິທ�າ, ອຸປະທູດຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຮອງຜູ�ຕາງໜ�າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ.
ສະມາຊິກຈະປະກອບມາຈາກຕົວແທນຂອງກະຊວງ-ອົງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອົງການຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເຊິ່ງມີ
ບົດບາດກ�ຽວກັບການສ�າງກົດໝາຍ, ກົນໄກດ�ານຕຸລາການ ແລະ ແຜນແມ�ບົດການພັດທະນາລັດແຫ�ງກົດໝາຍ. ບັນຊີ
ລາຍຊື່ສະມາຊິກອາດຈະຖືກທົບທວນໃນແຕ�ລະໄລຍະ ແລະ ອາດມີການຕື່ມສະມາຊິກໃໝ�.
ກອງປະຊຸມຕ�າງໆຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າອາດຈະໄດ�ເຊີນພາກເອກະຊົນ,
ຖະບານ, ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບຫົວຂ�້ກອງປະຊຸມເຂົ້າຮ�ວມນ�າ.
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ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ສັງກັດລັດ

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

ຮຽກປະຊຸມໂດຍ:
•

ທ�ານ ລັດຖະມົນຕີຊ�ວຍວ�າການກະຊວງຍຸຕິ��
ປະທານໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິ��

•

ທ�ານອຸປະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ
ປະທານຮ�ວມຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິ��
856 (21) 241134

•

ຮອງຜູ�ຕາງໜ�າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ
ປະທານຮ�ວມໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິ��
856 (21) 267 777
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ກອງເລຂາ
ກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງຈະເຮັດໜ�າທີ່ໃນການສະໜັບສະໜູນຄະນະປະທານຂອງໜ�ວຍງານ
ດ�ານການປົກຄອງ ແລະ ໜ�ວຍງານຍ�ອຍໃນການຮຽກຈັດກອງປະຊຸມຕ�າງໆ. ກະຊວງພາຍໃນໂດຍການສົມທົບກັບກະ
ຊວງຍຸຕິ��ໄດ�ສ�າງຕັ້ງກອງເລຂາຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງຂຶ້ນ.
ຫົວໜ�າກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງແມ�ນຫົວໜ�າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ກະຊວງພາຍ
ໃນ ແລະ ມີສະມາຊິກຈາກກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິ��, ສະພາແຫ�ງຊາດ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ, ກະຊວງ
ການເງິນ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ກອງເລຂາຈະໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຕົວແທນຂອງອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງການພັດ
ທະນາແລະຮ�ວມມືປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ກົມວິຊາການທີ່ເຮັດໜ�າທີ່ດ�ານການວາງແຜນ,
ປະສານງານ ແລະ ການຮ�ວມມື ຂອງແຕ�ລະກະຊວງຈະມີໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານຂອງໜ�ວຍງານ. ຖ�າມີຄວາມ
ຕ�ອງການດ�ານການບ�ລິຫານ, ວິຊາການ, ການເງິນ ແລະ ສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກຕ�າງໆເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ວຽກຂອງໜ�ວຍງານ ແລະ ໜ�ວຍງານຍ�ອຍ, ປະທານຮ�ວມຝ�າຍຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ຫຼື ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາອື່ນໆອາດ
ຈະເປັນຜູ�ສະໜອງໃຫ�.
ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕ�ຂອງກອງເລຂາແມ�ນ:
•
•
•
•
•
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•
•

ປະສານງານ ແລະ ຊ�ວຍວຽກວິຊາການ
ຊ�ວຍເຫຼືອໜ�ວຍງານ ແລະ ໜ�ວຍງານຍ�ອຍ
ສ�າງແຜນວຽກ
ສັງລວມຂ�້ມູນຈາກໜ�ວຍງານຍ�ອຍ
ລາຍງານຫາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
ສັງລວມຂ�້ສະເໜີຕ�າງໆຈາກພາກສ�ວນວິຊາການກ�ຽວກັບການຈັດບູລິມະສິດ
��ເນີນກິດຈະກ�າ
ຢ�າງສອດຄ�ອງກົມກຽວ
ສັງລວມບົດສະເໜີຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍເພື່ອປະເມີນຊ�ອງວ�າງດ�ານງ�ບປະມານ (funding gaps)
ຈັດກອງປະຊຸມຕ�າງໆ, ແປເອກະສານ, ກະກຽມວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານຕ�າງໆ

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

ຕິດຕ�່ກອງເລຂາ:
•

ທ�ານ ນິສິດ ແກ�ວປັນຍາ, ຫົວໜ�າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ກະຊວງພາຍໃນ
Nisith.keopanya@moha.gov.la , nisithk@yahoo.com
856 (21) 212710, 856 (20) 55555180
ຫົວໜ�າກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

•

ຜູ�ປະສານງານຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
gswg-sec@moha.gov.la
856 (21) 213646; 212710
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 1:
ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ (ໂດຍຫຍ�້)
I.

ຈຸດປະສົງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ (GSWG):

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕ�ຂອງໜ�ວຍງານແມ�ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການພັດທະນາຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ
ໃຫ�ສາມາດເຂົ້າຊ�ວຍເຫຼືອໃນວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ຊ�ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນກ�ຽວກັບການຊ�ວຍເຫຼືອທີ່ມີປະສິດພາບ.
ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ (GSWG) ມີດັ່ງນີ້:
1.

��ນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອເພີ່ມການໃຫ���ໜັ້ນສັນຍາກ�ຽວກັບການໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການພັດທະນາ
ແກ�ແຜນງານລວມ (ແນວທາງ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ເຊິ່ງຈະສອດຄ�ອງກັບທຸກວຽກງານກ�ຽວກັບ
ການປັບປຸງບຸລະນະການປົກຄອງ (ລວມທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ) ເພື່ອຊ�ວຍໃຫ�
ບັນລຸແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ, ຍຸດທະສາດດ�ານການປົກຄອງ

2.

ປະສານງານເພື່ອໃຫ�ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງທີ່ດີໃນ 4 ຂົງເຂດຄື: ການປັບປຸງ
ການບ�ລິຫານລັດຖະການ, ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ, ການຄຸ�ມຄອງລັດດ�ວຍກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ�ມ
ຄອງການເງິນພາກລັດ, ດັ່ງທີ່ໄດ���ນົດໃນຮ�າງແຜນຍຸດທະສາດການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ���ສະເໜີ
ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2006.

3.

ສົ່ງເສີມການສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລືຶ ແລະ ເຈລະຈາກັບຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາກ�ຽວກັບການປັບປຸງບູລະນະການປົກ
ຄອງ, ລວມມີ:
a.
ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານລະຫວ�າງສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງກ�ຽວກັບວຽກງານ
ທີ່��ລັງ��ເນີນ ແລະ ທີ່ວາງແຜນໄວ�ໃນຂົງເຂດການປົກຄອງ, ໂດຍການສ�າງເອກະສານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມແລກປ�ຽນ.
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b.

c.

ແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານກ�ຽວກັບການ��ໃຊ�ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ຢ�າງເປັນປະຈ�າ ໂດຍຜ�ານຊ�ອງທາງຂອງລັດ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ສັງກັດລັດຖະບານ,
ກ�ຽວກັບການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ເຊິ່ງອາດຈະມີການຄຸ�ມຄອງດ�ວຍລະບົບຖານຂ�້ມູນການ��
ໃຊ�ການຊ�ອຍເຫຼືອຂອງຂະແໜງການ.
ສ�າງບາດກ�າວໃນການສ�າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການ
ປົກຄອງທີ່ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບເປົ້າ
ໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຍຸດທະສາດການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ.

4.

ຫ�ດຜ�ອນ ແລະ ສ�າງຄວາມກົມກຽວດ�ານຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດກິດຈະກ�າທີ່ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດ
ທະນາ ແລະ ເພິ່ມການນ�າໃຊ�ຊ�ອງທາງ ແລະ ລະບົບຂອງລັດໃນການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ��ໃນໄລຍະຍາວ.

5.

ສ�າງເວທີໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ແລະ ໜ�ວຍງານອື່ນໆ ລວມທັງຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາໃນ
ສປປ ລາວ ໃຫ�ຮູ�ກ�ຽວກັບເຫດການ, ຜົນ��ເລັດໃນວຽກງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ການປະສານສົມ
ທົບກັບຂະແໜງການຕ�າງໆ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງການຮ�ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ�ເປັນໄປທິດທາງດຽວ.

6.

��ນວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ໃຫ�ເປັນສ�ວນໜຶ່ງຂອງການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາໃຫ�ແກ�ລັດຖະບານ ແລະ ສ�າງຄວາມອາດສາມາດໂດຍ
ກົງໃຫ�ແກ�ກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ແລະ ຈຸດປະສານງານຂອງລັດຖະບານ.

7.

ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ�າງເອກະສານ ແລະ ການລາຍງານຢ�າງເປັນລະບົບກ�ຽວກັບວຽກງານຂອງສະມາ
ຊິກໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ແລະ ສ�າງບາດກ�າວການຊີ້��ຕ�າງໆຂອງໜ�ວຍງານ ແລະ ຂອງອົງການທີ່ເຮັດໜ�າ
ທີ່ດ�ານນີ້ ລວມທັງກົມຮ�ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

8.

��ເນີນກິດຈະ��ຕ�າງໆຂອງກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂອງໜ�ວຍງານ.

9.

ສ�າງບົດລາຍງານ ແລະ ບົດສະເໜີ ຫຼືການລິເລີ່ມຕ�າງໆສະເໜີເຖິງຄະນະຊີ້��ແຜນງານດ�ານການປົກຄອງແຫ�ງຊາດ
ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງຕາມເຫັນສົມຄວນ.
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II.ຈຸດປະສົງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານ
ລັດຖະການ (PSI SSWG):
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕ�ຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການແມ�ນການ��ເນີນໜ�າທີ່ດ�ານວິຊາການກ�ຽວ
ກັບການປັບປຸງການບ�ລິການ, ການບ�ລິຫານລັດ, ການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ, ການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດແກ�ລັດຖະກອນ ແລະ
ການສ�າງການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ, ຕາມການມອບໜາຍຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ. ໜ�ວຍງານຍ�ອຍຈະໄດ�ປະ
ກອບສ�ວນດ�ານເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາດ�ານວິຊາການ, ພ�ອມນັ້ນກ�ຈະໄດ�ມີກອງປະຊຸມຢ�າງເປັນປົກກະ
ຕິ ແລະ ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ�າ, ຊ�ວຍໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ໄດ�ມີການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດທະ
ນາ ແລະ ມີວິທີການຕ�າງໆໃຫ�ກວມເອົາທົ່ວຂົງເຂດການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ.
ໜ�ວຍງານຍ�ອຍມີໜ�າທີ່ໃນການປະສານງານ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈະບ�່ເປັນການສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປ�ຽນແທນ ຫຼື ຊ�້າ
ຊ�ອນການເຮັດໜ�າທີ່ຂອງກະຊວງ, ຫ�ອງການຕ�າງໆຂອງລັດຖະບານ. ໜ�ວຍງານຍ�ອຍຈະແມ�ນກົນໄກອັນໜຶ່ງ ແລະ ເປັນ
ຂະບວນການທີ່ສາມາດຈະຊ�ວຍກະຊວງ-ອົງການຕ�າງໆເພື່ອຮວບຮວມຄູ�ຮ�ວມງານເພື່ອມາຊ�ວຍໃນການຊຸກຍູ�ການເຮັດໜ�າ
ທີ່ຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍ ແລະ ຊ�ວຍສ�າງທາງເລືອກເພື່ອໃຫ�ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງການບ�ລິຫານລັດຖະການ:
1)

ປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງທີ່ກ�ຽວກັບການປັບປຸງບ�ລິການຂອງລັດ
ການບ�ລິຫານລັດ, ການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ, ການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດແກ�ລັດຖະກອນ ແລະ ການສ�າງການມີສ�ວນ
ຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ ດັ່ງທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນຮ�າງແຜນຍຸດທະສາດດ�ານການປົກຄອງ 2011-2020.

2)

��ນວຍຄວາມສະດວກແກ�ການປຶກສາຫາລື,
ເຈລະຈາກັບຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາກ�ຽວກັບວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະ
ການປົກຄອງ, ສ�າງຄວາມອາດສາມາດໃນວຽກງານການປັບປຸງບ�ລິການຂອງລັດ, ການບ�ລິຫານລັດ, ການປົກຄອງທ�ອງ
ຖິ່ນ, ການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດແກ�ລັດຖະກອນ ແລະ ການສ�າງການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ ຄື:
a.
ແລກປ�ຽນຂ�້ມູນກັບສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍກ�ຽວກັບວຽກງານທິ່ລິເລີ່ມໃໝ� ແລະ ວຽກງານທີ່ສືບຕ�່ໃນ
ຂົງເຂດການປົກຄອງ ໂດຍຜ�ານທາງເອກະສານ ແລະ ກອງປະຊຸມຕ�າງໆ.
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b.

ແລກປ�ຽນ ແລະ ປັບປຸງຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການ��ໃຊ�ຊັບພະຍາກອນຂອງ
ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງພາຍນອກໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ສັງ
ກັດລັດຖະບານກ�ຽວກັບວຽກງານການປັບປຸງບ�ລິການຂອງລັດ, ການບ�ລິຫານລັດ, ການ
ປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ, ການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດແກ�ລັດຖະກອນ ແລະ ການສ�າງການມີສ�ວນຮ�ວມ
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໃຫ�ເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການຊ�ວຍເຫຼືອໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ.

c.

ສ�າງບາດກ�າວໃນການສ�າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການ
ປົກຄອງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

3)

ສົ່ງເສີມການຫ�ດຜ�ອນ ແລະ ສ�າງຄວາມກົມກຽວດ�ານຂັ້ນຕອນ, ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກ ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາກ�ຽວກັບວຽກງານການປັບປຸງບ�ລິການຂອງລັດ, ການບ�ລິຫານລັດ, ການປົກຄອງທ�ອງ
ຖິ່ນ, ການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດແກ�ລັດຖະກອນ ແລະ ການສ�າງການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ; ຂະຫຍາຍ
ການນ�າໃຊ�ຊ�ອງທາງ ແລະ ລະບົບຂອງລັດໃນການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ��ໃນໄລຍະຍາວ.

4)

��ນວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ�ເປັນພາກ
ສ�ວນໜຶ່ງຂອງການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາໃຫ�ແກ�ລັດຖະບານ

5)

��ນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ�າງເອກະສານ ແລະ ການລາຍງານຢ�າງເປັນລະບົບກ�ຽວກັບວຽກງານຂອງສະມາ
ຊິກໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ;

6)

ສ�າງບາດກ�າວຕາມການຊີ້ນ�າຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ແລະ ຂອງອົງການທີ່ເຮັດໜ�າທີ່ດ�ານນີ້ລວມທັງກົມ
ຮ�ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

7)

ລິເລີ່ມ��ເນີນກິດຈະ��ຕ�າງໆພາຍໃຕ�ການຊີ້��ຂອງກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸຈຸດປະ
ສົງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານ.

8)

ລິເລີ່ມ��ເນີນກິດຈະ��ຕ�າງໆພາຍໃຕ�ການຊີ້��ຂອງກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸຈຸດປະ
ສົງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍ.
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III. ຈຸດປະສົງແລະພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າ (LIO SSWG):
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕ�ຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິ��ແມ�ນການ��ເນີນໜ�າທີ່ດ�ານວິຊາການທີ່ກ�ຽວກັບແຜນແມ�ບົດການ
ພັດທະນາລັດແຫ�ງກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໜາຍຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ. ໜ�ວຍງານຍ�ອຍຈະໄດ�ປະກອບ
ສ�ວນດ�ານເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາດ�ານວິຊາການ, ພ�ອມນັ້ນ ກ�ະໄດ�ມີກອງປະຊຸມຢ�າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ
ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ�າ, ຊ�ວຍໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ໄດ�ມີການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ແລະ
ມີວິທີການຕ�າງໆໃຫ�ກວມເອົາທົ່ວຂົງເຂດການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ.
ໜ�ວຍງານຍ�ອຍມີໜ�າທີ່ໃນການປະສານງານ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈະບ�່ເປັນການສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປ�ຽນແທນ ຫຼື ຊ�້າ
ຊ�ອນການເຮັດໜ�າທີ່ຂອງກະຊວງ, ຫ�ອງການຕ�າງໆຂອງລັດຖະບານ. ໜ�ວຍງານຍ�ອຍຈະແມ�ນກົນໄກອັນໜຶ່ງ ແລະ ເປັນຂະ
ບວນການທີ່ສາມາດຈະຊ�ວຍກະຊວງ-ອົງການຕ�າງໆເພື່ອຮ�ວບຮວມຄູ�ຮ�ວມງານເພື່ອມາຊ�ວຍໃນການຊຸກຍູ�ການເຮັດໜ�າທີ່ຂອງ
ໜ�ວຍງານຍ�ອຍ, ຊ�ວຍສ�າງທາງເລືອກໃຫ�ລັດຖະບານໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ�າງໆ.
ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິ��:
1.

ປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງທີ່ກ�ຽວກັບການພັດທະນາລັດແຫ�ງກົດ
ໝາຍທີ່ໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນແຜນຍຸດທະສາດດ�ານການປົກຄອງ 2011-2020 ໂດຍສະເພາະແຜນແມ�ບົດການພັດທະນາ
ລັດແຫ�ງກົດໝາຍ ເຖິງ 2020

2.

��ນວຍຄວາມສະດວກແກ�ການປຶກສາຫາລື, ເຈລະຈາກັບຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາກ�ຽວກັບວຽກງານການປັບປຸງ ແລະ ການ
ສ�າງຄວາມອາດສາມາດໃນວຽກງານການພັດທະນາລັດແຫ�ງກົດໝາຍ ຄື:
a.
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b.

ແລກປ�ຽນ, ປັບປຸງຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການ��ໃຊ�ຊັບພະຍາກອນຂອງທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງພາຍນອກໂດຍ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ກ�ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາລັດແຫ�ງ
ກົດໝາຍ ແລະໃຫ�ເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການຊ�ວຍເຫຼືອໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ.

c.

ສ�າງບາດກ�າວໃນການສ�າງຄວາມເປັນເອກະພາບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກ
ຄອງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

2.

ຫ�ດຜ�ອນ, ສ�າງຄວາມກົມກຽວດ�ານຂັ້ນຕອນ, ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ�ຮ�ວມ
ພັດທະນາກ�ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາລັດແຫ�ງກົດໝາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍການນ�າໃຊ�ຊ�ອງທາງ ແລະ ລະບົບ
ຂອງລັດໃນການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ��ໃນໄລຍະຍາວ.

3.

��ນວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ�ເປັນສ�ວນ
ໜຶ່ງຂອງການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາໃຫ�ແກ�ລັດຖະບານ

4.

��ນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ�າງເອກະສານ ແລະ ການລາຍງານຢ�າງເປັນລະບົບກ�ຽວກັບວຽກງານຂອງສະມາ
ຊິກໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າ ແລະ ບາດກ�າວຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິ�� ເຖິງໜ�ວຍງານດ�ານ ການປົກຄອງ
ແລະ ຂອງອົງການທີ່ເຮັດໜ�າທີ່ດ�ານນີ້ ລວມທັງກົມຮ�ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

5.

ລິເລີ່ມ��ເນີນກິດຈະ��ຕ�າງໆ ພາຍໃຕ�ການຊີ້��ຂອງກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸຈຸດ
ປະສົງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງໜ�ວຍງານ.
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IV. ຈຸດປະສົງແລະພາລະບົດບາດຂອງກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
(GSWG Secretariat):
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕ�ຂອງກອງເລຂາຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງແມ�ນ ເພື່ອປະສານງານດ�ານວິຊາການທີກ�ຽວກັບວຽກ
ງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ທີ່ໄດ�ຮັບການມອບໝາຍຈາກໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງພາຍໃຕ�ແຜນການປະຕິບັດງານ
ຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (Vientiane Declaration Country Action Plan) ເຊິ່ງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍພາກລັດ
ແລະ ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ. ກະຊວງພາຍໃນໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຍຸຕິ��ໄດ�ສ�າງຕັ້ງກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການ
ປົກຄອງຂຶ້ນເຊິ່ງສະມາຊິກຂອງກອງເລຂາຈະປະກອບມາຈາກພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ�ງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທ�າ,
ສະພາແຫ�ງຊາດ,ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ�ວນອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຈະມີຕົວແທນຈາກ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອ
ການພັດທະນາ, ອົງການພັດທະນາແລະຮ�ວມມືປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ; ພະນັກງານຂັ້ນສູງຈາກ
ກະຊວງພາຍໃນ ຫຼື ກະຊວງຍຸຕິທ�າຈະຖືກແຕ�ງຕັ້ງຈາກຄະນະປະທານຂອງໜ�ວຍງານໃຫ�ເປັນຫົວໜ�າ ກອງເລຂາ (ໂດຍມີການ
ຜັດປ�ຽນ). ກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງຍັງເຮັດໜ�າທີ່ຊ�ວຍວຽກແກ�ໜ�ວຍງານຍ�ອຍທັງສອງໜ�ວຍງານອີກດ�ວຍ.
ພາລະບົດບາດຂອງກອງເລຂາມີ:
1.

ຮ�າງແຜນວຽກປະ��ປີຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
ເຊິ່ງຈະລວມມີວຽກທີ່ກ�ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານຂອງຖະ
ແຫຼງການວຽງຈັນ (VDCAP) ແລະ ວຽກງານຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍ.

2.

ສັງລວມຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ຈາກໜ�ວຍງານຍ�ອຍ ແລະ ລາຍງານຫາໜ�ວຍງານກ�ຽວກັບຄວາມຄືບໜ�າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ກິດຈະ��.

3.

ສັງລວມຂ�້ສະເໜີຈາກໜ�ວຍງານຍ�ອຍກ�ຽວກັບວຽກງານບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການ, ສ�າງກິດຈະກ�າໃໝ�ທີ່ມີຄວາມ
ກົມກຽວ, ປັບປຸງການນ�າໃຊ� ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ.

4.

ຮວບຮວມຂ�້ສະເໜີຈາກໜ�ວຍງານຍ�ອຍກ�ຽວກັບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນດ�ານການເງິນເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາການຂາດ
ເຂີນງ�ບປະມານເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ພົວພັນກັບຍຸດທະສາດການປົກຄອງ.
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5.

ຊ�ວຍໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງໃນການແນະ��ພາກລັດ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ
ເພື່ອປັບປຸງຂອດການປະສານງານ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກ�າຂອງຂະແໜງການ.

6.

ຊ�ວຍໜ�ວຍງານ ແລະ ໜ�ວຍງານຍ�ອຍໃນການ��ເນີນພາລະບົດບາດໃນການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ການສ�າງ
ເຄື່ອຄ�າຍໃນຂະແໜງການປົກຄອງ ເຊິ່ງລວມມີບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະພາກສ�ວນອື່ນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.

7.

ຊ�ວຍສະໜັບສະໜູນດ�ານການຈັດສັນຕ�າງໆລວມມີການກະກຽມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຂອງໜ�ວຍງານ ແລະ ຂອງ
ໜ�ວຍງານຍ�ອຍ, ແປພາສາ, ສ�າງວາລະກອງປະຊຸມ, ສ�າງເອກະສານແຈກຍາຍລວມທັງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
ຕ�າງໆ.

8.

ສ�າງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ�າງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ ແລະ ໜ�ວຍງານອື່ນໆ, ພາກສ�ວນວິຊາການ ແລະ ກອງ
ເລຂາອື່ນໆ, ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ�ວນອື່ນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບໜ�າທີ່ຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການ
ປົກຄອງ.

9.

ວຽກງານອື່ນໆທີ່ຖືກມອບໝາຍໂດຍໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງເພື່ອເຮັດໃຫ�ບັນລຸຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ.

ຮູບແບບການ��ເນີນງານ:
ກອງເລຂາໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງຈະມີທີ່ຕັ້ງຢູ�ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ກະຊວງພາຍໃນເຊິ່ງຈະປະ
ກອບມີຕົວແທນຈາກກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິ��, ສະພາແຫ�ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ�ວນອື່ນໆທີ່ກ�ຽວ
ຂ�ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຈະໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຕົວແທນຂອງອົງການ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດ
ທະນາ, ອົງການພັດທະນາແລະຮ�ວມມືປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ພະນັກງານຂັ້ນສູງຈາກກະຊວງ
ພາຍໃນ ຫຼື ກະຊວງຍຸຕິທ�າຈະຖືກແຕ�ງຕັ້ງຈາກຄະນະປະທານຮ�ວມຂອງໜ�ວຍງານໃຫ�ເປັນຫົວໜ�າກອງເລຂາ (ໂດຍມີ
ການໝູນວຽນ). ຫາກວ�າ��ເປັນອາດຈະມີຊ�ຽວຊານ ແລະ ທີ່ປຶກສາໄລຍະຍາວໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນດ�ານວິຊາການ.
ກອງເລຂາຈະປະກອບມີສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ�ວນອື່ນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຄື: ຫົວໜ�າກົມຈາກກະຊວງ
ພາຍໃນ, ຫົວໜ�າກົມຈາກກະຊວງຍຸຕິ��, ຕົວແທນຈາກສະພາແຫ�ງຊາດ, ຕົວແທນຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ
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ລະບົບກອງປະຊຸມ ແລະ ລາຍງານ:
ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ, ໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານການປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ ແລະ ໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າ
ຈະໄດ�ມີການຈັດກອງປະຊຸມແລກປ�ຽນວິຊາການຢ�າງເປັນປົກກະຕິ ໃນຫົວຂ�້ຕ�າງໆຕາມການຮຽກຮ�ອງ. ພ�ອມນັ້ນກ�ຈະມີກອງ
ປະຊຸມຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍເພື່ອກະກຽມໃຫ�ແກ�ກອງປະຊຸມປະຈ�າປີຂອງໜ�ວຍງານ. ກອງເລຂາຈະມີໜ�າທີ່ໃນການສະໜອງ
ຂ�້ມູນ, ບົດລາຍງານຂອງໜ�ວຍງານ ແລະ ໜ�ວຍງານຍ�ອຍໃນແຕ� ລະໄລຍະ. ນອກນັ້ນ ກ�ສ�າງບົດລາຍງານຕາມການຮ�ອງຂ�
ຂອງກົມຮ�ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ກອງເລຂາກ�ອາດຈະຊ�ວຍສະໜັບສະໜູນໃຫ�ມີການແປພາສາ
ໃນກອງປະຊຸມໃຫ�ສາມາດ��ເນີນໄປຢ�າງມີປະສິດຕິພາບ.
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ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ
ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 2: ສະມາຊິກ
ຂອງໜ�ວຍງານ ແລະ ໜ�ວຍງານຍ�ອຍ
ສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງປະກອບມີດັ່ງນີ້:
ກຸ�ມ

ຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງ

ລັດຖະບານ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ຄະນະຈັດຕັ້ງສູງກາງພັກ
ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ�ານການສ�້ລາດບັງຫຼວງ
ສູນກາງແນວລາວສ�າງຊາດ
ສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງ
ສະພາແຫ�ງຊາດ
ກະຊວງພາຍໃນ
ກະຊວງຍຸຕິທ�າ
ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກະຊວງການເງິນ
ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະ�� ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ຫວັດດີການສັງຄົມ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ�ງຊາດ,
ຄະນະກ�າມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງແຫ�ງຊາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ສະພາທະນາຍຄວາມ
ແລະອື່ນໆ
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ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ:

:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ອົດສະຕາລີ
ສະຫະພາບເອີຣົບ
ຟິນແລນ
ຝະລັງ
ສິງກະໂປ
ເຍຍລະມັນ
ອິນເດຍ
ຢີ່ປຸນ
ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ
ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ
ຫວຽດນາມ
ລັກຊ�າເບີກ
ທະນາຄານໂລກ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ອົງການ Agence Française de Développement (AFD)
ອົງການ AusAID
ອົງການ CORD
ອົງການ GIZ
ອົງການ INGO Network
ອົງການຮ�ວມມືສາກົນປະເທດຢີປຸນ (JICA)
ອົງການຮ�ວມມືສາກົນປະເທດເກົາຫຼີ (KOICA)
ອົງການ UNCDF
ອົງການ UNICEF
ອົງການ UNDP
ອົງການ UNODC
ອົງການ UNFPA
ອົງການ UN Women

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ອົງການ Lao NPA Network
ອົງການ LuxDEV
ອົງການ NZAID
ອົງການ Oxfam Novib
ອົງການ Save the Children
ອົງການ SNV
ອົງການພັດທະນາແລະຮ�ວມມືປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC)
ມູນນິທິເອເຊຍ
ອົງການ USAID
ແລະ ອື່ນໆ

ສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານປັບປຸງບ�ລິຫານລັດຖະການ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
ກຸ�ມ

ຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງ

ລັດຖະບານ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ�ານການສ�້ລາດບັງຫຼວງ
ຄະນະກ�າມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງແຫ�ງຊາດ
ສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກະຊວງການເງິນ
ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ກະຊວງພາຍໃນ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະ�� ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ
ກະຊວງຍຸຕິທ�າ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ຫວັດດີການສັງຄົມ
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ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ :
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•
•
•
•
•
•
•
•

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ
ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະພາແຫ�ງຊາດ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ແລະອື່ນໆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ຟິນແລນ
ຝະລັ່ງ
ເຢຍລະມັນ
ອິນເດຍ
ອົດສະຕາລີ
ສະຫະພາບເອີຣົບ
ຢີ່ປຸນ
ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ
ສິງກະໂປ
ອົງການ Agence Française de Développement (AFD)
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ທະນາຄານໂລກ
ອົງການ AusAID
ອົງການ GIZ
ອົງການ INGO Network
ອົງການຮ�ວມມືສາກົນປະເທດຢີປຸນ (JICA)

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ອົງການ Lao NPA Network
ອົງການ NZAID
ອົງການ SNV
ອົງການພັດທະນາແລະຮ�ວມມືປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC)
ອົງການ UNCDF
ອົງການ UNICEF
ອົງການ UNDP
ອົງການ UNODC
ແລະ ອື່ນໆ

ສະມາຊິກຂອງໜ�ວຍງານຍ�ອຍດ�ານນິຕິກ�າ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
ກຸ�ມ

ຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງ

ລັດຖະບານ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ສະພາແຫ�ງຊາດ
ທະນະຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ
ສ�ານັກງານປະທານປະເທດ
ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ�ານການສ�້ລາດບັງຫຼວງ
ຫ�ອງວ�າການລັດຖະບານ
ຄະນະກ�າມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງແຫ�ງຊາດ
ສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງ
ສູນກາງຊາວໜຸ�ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ສູນກາງແນວລາວສ�າງຊາດ
ກະຊວງຍຸຕິທ�າ
ກະຊວງກະສິກ�າແລະປ�າໄມ�
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກະຊວງພະລັງງານແລະບ�່ແຮ�
ກະຊວງການເງິນ
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:

ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ກະຊວງພາຍໃນ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະ�� ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ
ກະຊວງກະສິກ�າແລະການຄ�າ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ຫວັດດີການສັງຄົມ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ
ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກະຊວງປ�ອງກັນປະເທດ
ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ
ສະພາທະນາຍຄວາມ
ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ�ງຊາດ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຄະນະນິຕິສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດ
ແລະອື່ນໆ

•
•
•
•
•
•
•
•

ອົດສະຕາລີ
ກ�າປູເຈຍ
ສະຫະພາບເອິຣົບ
ຝະລັ່ງ
ເຢຍລະມັນ
ຢີປຸ�ນ
ມາເລເຊຍ
ມຽນມ�າ

ໜ�ວຍງານດ�ານການປົກຄອງ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ຟິລິບປິນ
ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ
ສິງກະໂປ
ໄທ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ຫວຽດນາມ
ອົງການ UN Women
ອົງການ UNICEF
ອົງການ UNDP
ອົງການ UNODC
ອົງການຮ�ວມມືສາກົນປະເທດຢີປຸນ (JICA)
ແລະອື່ນໆ
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ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ກະຊວງພາຍໃນ
ໂທ: +856 21 212545, 213646, 212710
ແຟ�ກ: (856) 217619, 213649
ອີເມວ: info@moha.gov.la, www.moha.gov.la
ກະຊວງພາຍໃນ, ຖະໜົນ ລ�ານຊ�າງ, ຫ�ອງວ�າການລັດຖະບານ, ຄຸ�ມ ນາໄຮ�ດຽວ, ເມືອງ ຈັນທະລີ, ຕູ� ປ.ນ: 6376,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

