ຮ່າງເບື້ອງຕື້ນສໍາລັບຂໍຄໍາເຫັນ

ຮ່າງເບື້ອງຕື້ນຂອງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການບັນລຸ ວາລະ 2030 ແລະ
ເປື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍງ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ
I. ຈຸດປະສງຂອງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ
ແຜນດໍາເນີນງານສະບັບນີື້ ໄດ້ກໍານດເອາຂງເຂດວຽກງານ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ກໍານດເວລາຕື້ນຕໍ ໃນການເຊື່ອມສານ, ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າຂອງວາລະ 2030 ແລະ ເປື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍງ ໃນ ສປປ ລາວ.

II. ສະພາບລວມ
(ຈະຕື່ມເນື້ອໃນໃສ່ພາຍຫັງ)

III. ແຜນດໍາເນີນງານຂອງເປື້າໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030
ຂງເຂດວຽກງານ

ກິດຈະກໍາ

ກໍານດເວລາ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
(ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນ)

1. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້

1.1 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ
ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້

ປະຈໍາທຸກປີ

-

1.2 ການຈັດຕັື້ງກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ກອງປະຊຸມວິຊາການ, ສໍາມະນາ ແລະ
ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ (ລະດັບແຂວງ,
ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກນ)

ປະຈໍາທຸກປີ
-

-

1.3 ອື່ນໆ
2. ການປຶກສາຫາລ ແລະ
2.1 ຖເອາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເປື້າໝາຍ SDG
ເວທີສນທະນາກັບພາກສ່
ເປັນໜຶື່ງໃນປະເດັນຫັກທີື່ຈະປຶກສາຫາລກັນ
ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມນລະດັບສູງ ແລະ
ໂຕະມນປະຈໍາປີ
2.2 ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບເປື້າໝາ
ຍ SDG ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ
ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມນລະດັບ
ສູງ/ໂຕະມນປະຈໍາປີ

ກອງປະຊຸມໂຕ ະມນລະດັບສູງ
(2020, 2025
ແລະ 2030)
ກອງປະຊຸມໂຕ
ະມນປະຈໍາປີ
(2017-19,
2021-24 ແລະ
2026-2030)

-

ກມອງການຈັດຕັື້ງສາກນ
,
ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ
ກມແຜນການ,
ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລງທຶນ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລງທຶນ:
ກມແຜນການ,
ກມຮ່ວມມສາກນ.
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
(SWGs)

2.3 ອື່ນໆ
3. ການເຊື່ອມສານເປື້າໝາຍ
SDGs
ເຂື້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊ
າດ

3.1 ເຊື່ອມສານເປື້າໝາຍເຂື້າໃນແຜນພັດທະນາເ
ສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ,
ການກໍານດຕວຊີື້ວັດ SDG
ເພື່ອເຊື່ອມສານເຂື້າໃນຂອບຕິດຕາມລວມຂ

2016/2017,
2019/2020,
ແລະ
2024/2025

-

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລງທຶນ:
ກມແຜນການ,
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
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ຂງເຂດວຽກງານ

ກິດຈະກໍາ

ກໍານດເວລາ

ອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII, IX, X.

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
(ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນ)
-

ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ
ບັນດາແຂວງ

-

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລງທຶນ:
ກມແຜນການ,
ກມຮ່ວມມສາກນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ:
ກມອງການຈັດຕັື້ງສາກນ
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

3.2 ສ້າງຕວຊີື້ວັດ SDG ໃນຂັື້ນແຂວງ
3.3 ອື່ນໆ
4. ການສ້າງຄວາມກມກຽວ
ກັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃ
ນສາຍຂວາງ

4.1 ນໍາໃຊ້ຜນການວິເຄາະທາງດ້ານນະໂຍບາຍແ
ບບປະສມປະສານ
ເພື່ອການສະຫຼຸບກາງສະໄໝ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ
5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII, IX, X.
4.2 ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຊີື້ນໍາລະດັບຊາດຂອງ
ເປື້າໝາຍ SDGs
4.3 ກອງປະຊຸມຂອງຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດສໍາ
ລັບເປື້າໝາຍ SDGs

2018, 2023
ແລະ 2028

ສອງຄັື້ງຕໍື່ປີ
(2017-2030)
ປະຈໍາທຸກໄຕມ
າດ (20172030)

-

-

2018/2019

4.4 ສ້າງການພວພັນເຊິື່ງກັນ
ແລະກັນລະຫວ່າງເປື້າໝາຍ ແລະ
ຄາດໝາຍສູ້ຊນ
ອີງຕາມຂະບວນການກະກຽມສ້າງແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
ຄັື້ງທີ IX.
4.5 ອື່ນໆ
5. ການສ້າງຄວາມກມກຽວ
ກັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃ
ນສາຍຕັື້ງ

5.1 ເພີື່ມຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການໂຕ
ະມນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຮ່ວມມຢ່າງມີປະສິ
ດທິພາບເພື່ອການພັດທະນາ
5.2 ສ້າງກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານ
ຢູ່ໃນຂງເຂດທີື່ຈໍາເປັນສໍາລັບເປື້າໝາຍ
SDGs
ເພື່ອເພີື່ມທະວີການປະສານງານໃນສາຍຕັື້ງ
(ພາຍໃຕ້ຂອບວຽກຂອງໂຕະມນ)

2018

-

2020-2030
-

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລງທຶນ:
ກມຮ່ວມມສາກນ,
ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ:
ກມອງການຈັດຕັື້ງສາກນ
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

5.3 ອື່ນໆ
2
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ຂງເຂດວຽກງານ

ກິດຈະກໍາ

ກໍານດເວລາ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
(ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນ)

6. Budgeting for the
future

6.1 ສ້າງຄວາມກມກຽວກັນລະຫວ່າງແຜນພັດທ
ະນາ ແລະ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ

2016-2019

-

6.2 ນໍາໃຊ້ວິທີການຈັດສັນງົບປະມານທີື່ອີງໃສ່ຜ
ນໄດ້ຮັບ
6.3 ເພີື່ມທະວີການລະດມທຶນຮອນຢູ່ພາຍໃນປະ
ເທດ
ພ້ອມທັງປັບປຸງແວດລ້ອມການລງທຶນໃນພາ
ກເອກະຊນ,
ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອ
ງທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດ ແລະ
ການປະຕິຮູບການສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ
ການເກັບລາຍຮັບເຂື້າງົບປະມານ

2020
ເປັນຕື້ນໄປ

-

ສບຕໍື່ປະຕິບັດເ
ປັນປກກະຕິ
-

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລງທຶນ:
ກມແຜນການ,
ກມຮ່ວມມສາກນ
MOF
ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ
MOIC
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

6.4 ອື່ນໆ
7. Monitoring,
reporting and
accountability

2017, 2021,
7.1 ຈັດພິມປຶື້ມຄູ່ມ ແລະ ຂອບການຕິດຕາມ2026
ປະເມີນຜນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII, IX, X
(ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ).
7.2 ເຊື່ອມສານຕວຊີື້ວັດ ແລະ
ຕວຊີື້ວັດໃນຂອບຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖ
ະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ ເຂື້າໃນລະບບ
LaoInfo ລວມທັງປັບປຸງ ແລະ
ທບທວນຂໍື້ມູນເປັນປະຈໍາ.

2017, 2019,
2021, 2023,
2026 ແລະ
2028
2017

7.3 ເຮັດປະເມີນເພື່ອເກັບຂໍື້ມູນພື້ນຖານ
7.4 ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຕິດຕາ
ມ-ປະເມີນຜນ ແລະ
ວຽກງານດ້ານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
7.5 ຂະຫຍາຍຂະບວນການສ້າງແຜນພັດທະນາແ
ຫ່ງຊາດທີື່ອີງໃສ່ຜນໄດ້ຮັບ
ອອກສູ່ຂະບວນການໃນຂັື້ນແຂວງ

2017
ເປັນຕື້ນໄປ

-

-

ກະຊວງການຕ່າງປະເທ
ດ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລງທຶນ:
ກມແຜນການ,
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,
ກມຮ່ວມມສາກນ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ
ປ່າໄມ້
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄມ
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

2018
ເປັນຕື້ນໄປ

7.6 ດໍາເນີນການສໍາຫວດ ແລະ
ການປະເມີນຕ່າງໆທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເຊັື່ນ:
3

ຮ່າງເບື້ອງຕື້ນສໍາລັບຂໍຄໍາເຫັນ

ຂງເຂດວຽກງານ

ກິດຈະກໍາ

-

ກໍານດເວລາ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
(ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນ)

ການສໍາຫວດປະຊາກອນ ແລະ
ທີື່ຢູ່ອາໄສ
ການສໍາຫວດກໍາລັງແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດ
2018, 2021,
ການສໍາຫວດດັດສະນີໝາຍສັງຄມລາວ 2024, 2027
ການປະເມີນການຄໍື້າປະກັນສະບຽງອາຫ ແລະ 2030.
ານແລະ ຄວາມສ່ຽງແບບຄບຊຸດ
ການສໍາຫວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊມໃຊ້
ການປະເມີນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດກ່ຽວ
ກັບຄວາມອາດສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການ
ຮັບເອາລະບຽບການທາງດ້ານສາທາລະ
ນະສຸກຂອງສາກນ

7.7 ການກະກຽມສ້າງບດລາຍງານແບບສະໝັກໃ
ຈກ່ຽວກັບຄວາມຄບໜ້າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ເປື້າໝາຍ SDGs ຄັື້ງທໍາອິດ
ເຊິື່ງພໍດີກັບກໍານດເວລາຂອງການສະຫຼຸບກາງ
ສະໄໝການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເ
ສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ
7.8 ອື່ນໆ
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