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ຮ່າງເບ ື້ອງຕ ື້ນຂອງແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອການບັນລຸ ວາລະ 2030 ແລະ  
ເປ ື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ສາໍລບັ ສປປ ລາວ 

 

I. ຈຸດປະສ ງຂອງແຜນດໍາເນີນງານແຫງ່ຊາດ  
 

ແຜນດໍາເນີນງານສະບັບນີື້ ໄດ້ກໍານ ດເອ າຂ ງເຂດວຽກງານ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ກໍານ ດເວລາຕ ື້ນຕໍ ໃນການເຊ ື່ອມສານ, ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າຂອງວາລະ 2030 ແລະ ເປ ື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 
 

II. ສະພາບລວມ  
 

(ຈະຕ ື່ມເນ ື້ອໃນໃສ່ພາຍຫ ັງ)  
 

III. ແຜນດໍາເນນີງານຂອງເປ ື້າໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 
 

ຂ ງເຂດວຽກງານ  ກິດຈະກໍາ ກໍານ ດເວລາ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ 
(ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນ) 

    

1. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ ້ 
 

1.1 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ສ້າງຄວາມຮັບຮູ ້
 

1.2 ການຈັດຕັື້ງກາລະໂອກາດຕ່າງໆ - 
ກອງປະຊຸມວິຊາການ, ສໍາມະນາ ແລະ 
ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ (ລະດັບແຂວງ, 
ລະດັບຊາດ, ພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກ ນ) 
 

1.3 ອ ື່ນໆ  

 

ປະຈໍາທຸກປີ 
 
 

ປະຈໍາທຸກປີ 
 

- ກ ມອ ງການຈັດຕັື້ງສາກ ນ
, 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ 

- ກ ມແຜນການ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ 

- ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

2. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ 
ເວທີສ ນທະນາກັບພາກສ່
ວນກ່ຽວຂ້ອງ  
 

2.1 ຖ ເອ າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເປ ື້າໝາຍ SDG 

ເປັນໜຶື່ງໃນປະເດັນຫ ັກທີື່ຈະປຶກສາຫາລ ກັນ
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມ ນລະດບັສູງ ແລະ 
ໂຕະມ ນປະຈໍາປີ 
 

2.2 ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບເປ ື້າໝາ
ຍ SDG ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ 
ເພ ື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມ ນລະດັບ
ສູງ/ໂຕະມ ນປະຈໍາປີ 
 

2.3 ອ ື່ນໆ  

 

ກອງປະຊຸມໂຕ
ະມ ນລະດັບສູງ 
(2020, 2025 

ແລະ 2030)  

 

ກອງປະຊຸມໂຕ
ະມ ນປະຈໍາປີ 
(2017-19, 

2021-24 ແລະ 

2026-2030)  
 
 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ: 
ກ ມແຜນການ, 
ກ ມຮ່ວມມ ສາກ ນ. 

- ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 
(SWGs) 

3. ການເຊ ື່ອມສານເປ ື້າໝາຍ 
SDGs 

ເຂ ື້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊ
າດ 

3.1 ເຊ ື່ອມສານເປ ື້າໝາຍເຂ ື້າໃນແຜນພັດທະນາເ
ສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ, 
ການກໍານ ດຕ ວຊີື້ວັດ SDG 
ເພ ື່ອເຊ ື່ອມສານເຂ ື້າໃນຂອບຕິດຕາມລວມຂ

 
2016/2017, 
2019/2020, 

ແລະ 

2024/2025 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ: 
ກ ມແຜນການ,  
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 



ຮ່າງເບ ື້ອງຕ ື້ນສໍາລັບຂໍຄໍາເຫັນ  

 2 

ຂ ງເຂດວຽກງານ  ກິດຈະກໍາ ກໍານ ດເວລາ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ 
(ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນ) 

 ອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII, IX, X. 

 

3.2 ສ້າງຕ ວຊີື້ວັດ SDG ໃນຂັື້ນແຂວງ 
 

3.3 ອ ື່ນໆ 

 

 
 
 
 

- ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ 
- ບັນດາແຂວງ 

4. ການສ້າງຄວາມກ ມກຽວ
ກັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃ
ນສາຍຂວາງ 
 

4.1 ນໍາໃຊ້ຜ ນການວິເຄາະທາງດ້ານນະໂຍບາຍແ
ບບປະສ ມປະສານ 
ເພ ື່ອການສະຫຼຸບກາງສະໄໝ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 
5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII, IX, X. 

 

4.2 ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຊີື້ນໍາລະດັບຊາດຂອງ
ເປ ື້າໝາຍ SDGs 

 

4.3 ກອງປະຊຸມຂອງຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດສໍາ
ລັບເປ ື້າໝາຍ SDGs 

 

4.4 ສ້າງການພ ວພັນເຊິື່ງກັນ 
ແລະກັນລະຫວ່າງເປ ື້າໝາຍ ແລະ 
ຄາດໝາຍສູ້ຊ ນ 
ອີງຕາມຂະບວນການກະກຽມສ້າງແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ 
ຄັື້ງທີ IX. 

 

4.5 ອ ື່ນໆ   

 

2018, 2023 

ແລະ 2028 

 
 
 
 

ສອງຄັື້ງຕໍື່ປ ີ

(2017-2030)  
 

ປະຈໍາທຸກໄຕມ
າດ (2017-

2030)  
 
2018/2019 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ: 
ກ ມແຜນການ, 
ກ ມຮ່ວມມ ສາກ ນ. 

- ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ: 
ກ ມອ ງການຈັດຕັື້ງສາກ ນ 

- ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ 

5. ການສ້າງຄວາມກ ມກຽວ
ກັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃ
ນສາຍຕັື້ງ 

5.1 ເພີື່ມຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການໂຕ
ະມ ນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 
ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຮ່ວມມ ຢ່າງມີປະສິ
ດທິພາບເພ ື່ອການພັດທະນາ  
 

5.2 ສ້າງກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານ 
ຢູ່ໃນຂ ງເຂດທີື່ຈໍາເປັນສໍາລັບເປ ື້າໝາຍ 
SDGs 

ເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການປະສານງານໃນສາຍຕັື້ງ 
(ພາຍໃຕ້ຂອບວຽກຂອງໂຕະມ ນ) 

 

5.3 ອ ື່ນໆ  

 

2018  
 
 
 
 
 
 
2020-2030 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ: 
ກ ມຮ່ວມມ ສາກ ນ, 

- ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ: 
ກ ມອ ງການຈັດຕັື້ງສາກ ນ 

- ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ 
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ຂ ງເຂດວຽກງານ  ກິດຈະກໍາ ກໍານ ດເວລາ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ 
(ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນ) 

6. Budgeting for the 
future  
 

6.1 ສ້າງຄວາມກ ມກຽວກັນລະຫວ່າງແຜນພັດທ
ະນາ ແລະ 
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ 

 

6.2 ນໍາໃຊ້ວິທີການຈັດສັນງົບປະມານທີື່ອີງໃສ່ຜ 
ນໄດ້ຮັບ 

 

6.3 ເພີື່ມທະວີການລະດ ມທຶນຮອນຢູ່ພາຍໃນປະ
ເທດ 
ພ້ອມທັງປັບປຸງແວດລ້ອມການລ ງທຶນໃນພາ
ກເອກະຊ ນ, 
ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອ
ງທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດ ແລະ 
ການປະຕິຮູບການສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ 
ການເກັບລາຍຮັບເຂ ື້າງົບປະມານ 

 

6.4 ອ ື່ນໆ   

 
 

2016-2019 
 
 
 
2020 

ເປັນຕ ື້ນໄປ 

 
 

ສ ບຕໍື່ປະຕິບັດເ
ປັນປ ກກະຕິ  

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ: 
ກ ມແຜນການ, 
ກ ມຮ່ວມມ ສາກ ນ 

- MOF 
- ກະຊວງການຕ່າງປະເທ

ດ 
- MOIC 
- ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ 

7. Monitoring, 
reporting and 
accountability  
 

7.1 ຈັດພິມປຶື້ມຄູ່ມ  ແລະ ຂອບການຕິດຕາມ-
ປະເມີນຜ ນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII, IX, X 
(ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ). 
 

7.2 ເຊ ື່ອມສານຕ ວຊີື້ວັດ ແລະ 
ຕ ວຊີື້ວັດໃນຂອບຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖ
ະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ ເຂ ື້າໃນລະບ ບ 

LaoInfo ລວມທັງປັບປຸງ ແລະ 
ທ ບທວນຂໍື້ມູນເປັນປະຈໍາ. 

 

7.3 ເຮັດປະເມີນເພ ື່ອເກັບຂໍື້ມູນພ ື້ນຖານ 

 

7.4 ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຕິດຕາ
ມ-ປະເມີນຜ ນ ແລະ 
ວຽກງານດ້ານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

 

7.5 ຂະຫຍາຍຂະບວນການສ້າງແຜນພັດທະນາແ
ຫ່ງຊາດທີື່ອີງໃສ່ຜ ນໄດ້ຮັບ 
ອອກສູ່ຂະບວນການໃນຂັື້ນແຂວງ 

 

7.6 ດໍາເນີນການສໍາຫ ວດ ແລະ 
ການປະເມີນຕ່າງໆທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເຊັື່ນ: 

2017, 2021, 
2026  
 
 
 
 
2017, 2019, 
2021, 2023, 

2026 ແລະ 

2028 
 
 
2017 
 
 
2017 

ເປັນຕ ື້ນໄປ  

 
 
2018 

ເປັນຕ ື້ນໄປ 

 
 
 
 
 
 

- ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ: 
ກ ມແຜນການ, 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 
ກ ມຮ່ວມມ ສາກ ນ 

- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
- ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ 

ປ່າໄມ ້
- ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດີການສັງຄ ມ 
- ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ 
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ຂ ງເຂດວຽກງານ  ກິດຈະກໍາ ກໍານ ດເວລາ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ 
(ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນ) 

 

- ການສໍາຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ 
ທີື່ຢູ່ອາໄສ 

- ການສໍາຫ ວດກໍາລັງແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດ 

- ການສໍາຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄ ມລາວ 

- ການປະເມີນການຄໍື້າປະກັນສະບຽງອາຫ
ານແລະ ຄວາມສ່ຽງແບບຄ ບຊຸດ 

- ການສໍາຫ ວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ 
ການຊ ມໃຊ້ 

- ການປະເມີນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດກ່ຽວ
ກັບຄວາມອາດສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການ
ຮັບເອ າລະບຽບການທາງດ້ານສາທາລະ
ນະສຸກຂອງສາກ ນ 

 

7.7 ການກະກຽມສ້າງບ ດລາຍງານແບບສະໝັກໃ
ຈກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ເປ ື້າໝາຍ SDGs ຄັື້ງທໍາອິດ 
ເຊິື່ງພໍດີກັບກໍານ ດເວລາຂອງການສະຫຼຸບກາງ
ສະໄໝການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເ
ສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 

 

7.8 ອ ື່ນໆ  

 
 
 
 
2018, 2021, 
2024, 2027 

ແລະ 2030.   

 
 


