ຶ ສາຫາລື ຂອງກຸ່ ມທີ 2:
ບົດລາຍງານຜົນການປກ
ົ້ VIII : “ພັດທະນາ
ົ ົ້
ເປາໝາຍ
2 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຸ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ ປດ
ັ ໃຈຕັດສິນການພັດທະນາ ໂດຍການຍົກລະດັບຄວາມ
ຊັບພະຍາກອນ ມະນດໃຫົ້ການເປນ
ົ້ ຄວາມທກຍາກ
ສາມາດຂອງບກຄະລາກອນ ພາກລັດ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານເອກະຊົນໃຫົ້ສູງຂືນ;
ັ ການ ແກ ົ້ໄຂຢຸ່າງທົຸ່ວເຖິງ, ທກເຜົຸ່າຊົນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົາົ້
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົຸ່າໄດົ້ຮບ
ິ ານສາທາລະນະ ສກໄດົ້ຢຸ່າງທົຸ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄນນະພາບ; ສົຸ່ງເສີມ
ເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບໍລກ

ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທໍາ ອັນດີງາມຂອງຊາດ. ຮັບປະກັນ
ການປກ
ັ ລະບຽບຮຽບ
ສະຖຽນລະພາບດົ້ານການເມືອງຢຸ່າງໜັກແໜົ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງ ົບ ແລະ ເປນ
ຮົ້ອຍ, ມີຄວາມຍດຕິທໍາ ແລະ ໂປຸ່ງໃສ.

ໂດຍ: ຮສ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສກ
-----------------------------------------------------

ຮຽນ: - ທຸ່ ານ ປອ ສພັນ ແກ ົ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ

ັ
ົ້ ະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປນ
- ທຸ່ ານ ທຸ່ ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ ປ
ົ້ າງໜົ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືຸ່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ຜູ ຕ

ົ ົ້
ຂົ້າພະເຈົາົ້ ຂໍອະນຍາດ ຕາງໜົ້າໃຫົ້ກຸ່ ມສົນທະນາທີສອງ ກຸ່ ຽວກັບ ເປາໝາຍ
2 ຂອງແຜນ
ົ້
ຶ ສາຫາລື
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຸ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
VIII. ການສົນທະນາໄດົ້ສມໃສຸ່ ປກ
ັ ຄື: ການບໍລກ
ິ ານຂອງພາກລັດ ແລະ ການຫດຜຸ່ອນຄວາມທກຍາກ ຊຶຸ່ງເຫັນໄດົ້
ສອງວຽກງານຫກ
ົ້
ັ ວຽກງານດັຸ່ງກຸ່ າວ ໄດົ້ຊໃຫົ້
ີ ົ້ ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ ຂະແ
ວຸ່ າ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ້
ໜງສັງຄົມ ເຊັຸ່ນ: ສຶກສາ, ສາທາລະນະສກ ແລະ ແຮງງານ ທີຸ່ປະກອບສຸ່ ວນເຂົາໃນ
ໂຄງປະກອບ
ັ ໜຶຸ່ງໃນວຽກງານຫກ
ັ ຂອງການນໍາພາ ສປປ
ລວມຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະເປນ
ລາວ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດົ້ອຍພັດທະນາ ຕາມວາລະຂອງ ການພັດທະນາແຫຸ່ ງຊາດ.
ົ້ ສາມາດສະຫບສັງລວມ ໄດົ້ໂດຍ ສັງເຂບດັຸ່ງນີ:ົ້
ົ້
ຊຶຸ່ງກອງປະຊມໃນຕອນເຊົາຂອງວານນີ
I.

ົ້ ຸ່ ໄດົ້ປກ
ຶ ສາຫາລື
ຫົວຂໍທີ

1. ການສົ້າງຂິດຄວາມສາມາດ
- ຈະຕົ້ອງໄດົ້ປະເມີນຄືນຄວາມອາດສາມາດ,
ດົ້ານວິຊາການ
ແລະດົ້ານຈັນຍາບັນຂອງ
ັ ບຸ່ ອນອິງໃຫົ້ແກຸ່ ການ ປບ
ັ ປງແຜນການສົ້າງ ບກຄະລາ
ພະນັກງານຄູ ແລະແພດໝໍ ເພືຸ່ອເປນ

ັ ການຮັບປະກັນໃຫົ້ແກຸ່ ການສະໜ
ັ ສູດຂອງການຮຽນ ແລະການສອນ ຊຶຸ່ງຈະເປນ
ກອນ, ຫກ
ິ ານພາກລັດ ໃຫົ້ມຄ
ີ ນນະພາບ, ປະສິດທິຜນ
ົ ແລະທົຸ່ວເຖິງ ຊຶຸ່ງຈະຕົ້ອງໄດົ້ຜນ
ັ
ອງການບໍລກ
ົ້ ບນະໂຍບາຍ ສາມ ສົ້າງ ຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານ ເຊັຸ່ນ:
ຂະຫຍາດ ແລະເຊືຸ່ອມສານເຂົາກັ

ການນໍາໃຊົ້ພະນັກງານແພດ ຈາກໂຮງໝໍສູນກາງ ລົງຊຸ່ ວຍ ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະພະນັກງານ
ແພດແຂວງ ລົງຊຸ່ ວຍເມືອງ ແລະເພືຸ່ອລົງຊຸ່ ວຍ ສກສາລາ;

- ການສົຸ່ງເສີມວຽກງານການໂຄສະນາ ແລະເຜີຍແຜຸ່ ແມຸ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນ ຊຶຸ່ງຕົ້ອງຜັນ
ົ້
ັ ໃຫົ້ແທດເໝາະກັບແຕຸ່ ລະຂະແໜງການ ໃນແຕຸ່ ລະຂັນົ້ ຊຶຸ່ງ
ຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ້
ກວມເຖິງວຽກງານການສຶກສາ, ສາທາ ແລະການເກັບກູລະເບີ
ດ;
ົ້ ນ
- ການສົຸ່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະສຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ແມຸ່ ນຕົ້ອງໄດົ້ອງິ ໃສຸ່ ຂໍມູ
ົ ົ້
ົ້ ງກັນ ແລະປນ
ິ ປວ
ົ ການຂາດ
ັ ຖານຕົວຈິງ ເພືຸ່ອບັນລເປາໝາຍບ
ທີຸ່ມີຫກ
ລິມະສິດ ໃນການປອ
ສານອາຫາຮນແຮງ ໃນເດັກນ ົ້ອຍ ແລະແມຸ່ ຍິງໄວຈະເລີນພັນ;
- ການສົ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະອາຊິບທີຸ່ໝັນຄົງ ສໍາລັບກໍາລັງແຮງງານ ແມຸ່ ນມີຄວາມຈໍາ
ັ ຈະຕົ້ອງໄດົ້ເອົາໃຈໃສຸ່ ເພືຸ່ອເປນ
ັ ອົງປະກອບຂອງການຂະຫຍາຍທາງດົ້ານເສດຖະກິດ ໃນ
ເປນ
ໄລຍະຍາວ;
2. ການວາງແຜນ ແລະງ ົບປະມານ
ົ້ ອງຖິຸ່ນ ແມຸ່ ນມີຄວາມຈໍາເປນ
ັ ຫາຍ ເພືຸ່ອແກ ົ້ໄຂ ຄວາມແຕກ
- ການຈັດສັນງ ົບປະມານ ຢູຸ່ຂັນທົ້
ິ ານຂອງພາກລັດ ໃຫົ້ທຸ່ ວເຖິ
ົ
ໂຕນກັນ ໃນການສະໜອງການບໍລກ
ງ ລວມທັງ ການແກ ົ້ໄຂ
ິ ານ ທີຸ່
ບັນຫາ ຄວາມທກຍາກ ແມຸ່ ນຈະຕົ້ອງສມໃສຸ່ ເພີຸ່ມງ ົບປະມານ ສໍາລັບວຽກງານບໍລຫ

ົ້ ອງຖິຸ່ນ, ປບ
ັ ປງປະສິດທິພາບ ແລະປະ
ນອກເໜືອຈາກເງ ິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ໃນຂັນທົ້
ົ້
ັ ຕົນແມຸ່
ົ ຂອງການຈັດສັນ ແລະນໍາໃຊົ້ງ ົບປະມານ ເປນ
ສິດທິຜນ
ນການເພີຸ່ມ ງ ົບ ປະມານ ໃຫົ້

ຂະແໜງການສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ສຶກສາ, ສາທາ;
ົ້
ີ ວາມຍືນຍົງ, ສາມາດ
- ການຈັດສັນງ ົບປະມານເຂົາໃນຂະແໜງການສັ
ງຄົມ ຈະຕົ້ອງໃຫົ້ມຄ
ຄາດຄະເນໄດົ້ ແລະພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ ນວຽກງານສຂະພາບຈະເລີນພັນ ເພືຸ່ອຮັບ
ົ້
ົ້
ັ ໃນຕໍຸ່ໜົ້າ ພາຍຫງັ ທີຸ່ພວກເຮົາ ໄດົ້ຫດຜົນອອກ
ປະກັນ ໃຫົ້ແກຸ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຈາກ
ັ ປະເທດທີຸ່ມີລາຍຮັບປານກາງແລົ້ວ ການຊຸ່ ວຍເຫອ
ື ລົ້າ
ປະເທດດົ້ອຍພັດທະນາ ແລະເປນ
ຕຸ່ າງໆ ໃນຕໍຸ່ໜົ້າແມຸ່ ນມີທຸ່າອຸ່ ຽງລດລົງ;

3. ການປະສານງານ

- ການປະສານງານລະຫວຸ່ າງກະຊວງຂະແໜງການ, ສູນກາງ ແລະທົ້ອງຖີຸ່ນ, ພາກລັດ ແລະ
ັ ປງໃຫົ້ດຂ
ັ ປງກົນໄກ ທີຸ່ອໍາ
ັ ການປບ
ີ ນ
ຶ ົ້ ລວມທັງການສົ້າງ ແລະປບ
ພາກເອກະຊົນ ຄວນໄດົ້ຮບ
ົ້
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫົ້ແກຸ່ ສົຸ່ງເສີມການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມ ແລະດຶງດູດການລົງທຶນ ເຂົາໃນການ
ພັດທະນາໃນດົ້ານຕຸ່ າງໆ;

ຶ ສາຫາລື
ີ ານປກ
- ຈະຕົ້ອງໄດົ້ມກ

ລະຫວຸ່ າງລັດຖະບານ,

ບັນດາຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພັດທະນາ

ແລະ

ີ າງ ໃນການຊກຍູ ົ້ ໃຫົ້ມກ
ີ ານ
ພາກສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂົ້ອງ ໃນການສົ້າງນະໂຍບາຍ, ຊອກຫາວິທທ
ປະກອບສຸ່ ວນ ຈາກທກພາກສຸ່ ວນ ບໍຸ່ວຸ່ າທາງດົ້ານທຶນຮອນ, ວິຊາການ ແລະຄວາມຄິດເຫັນ;

4. ການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມ

ົ້
- ຈະຕົ້ອງໄດົ້ສາົ້ ງຈິດສໍານຶກ ແລະປູກຝງັ ຄວາມເຂົາໃຈ
ໂດຍການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງບົ້ານ ແລະ

ົ້
ຊມຊົນ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງການເກັບກູລະເບີ
ດ ໂດຍສະເພາະການເຜີຍແຜຸ່ ໃຫົ້
ົ້
ທົ້ອງຖິຸ່ນເຂົາໃຈເຖິ
ງຄວາມສຸ່ ຽງທີຸ່ຕິດພັນກັບບັນຫາ ລະເບີດບໍຸ່ທັນແຕກ ເພືຸ່ອໃຫົ້ ປະຊາຊົນ
ແລະເດັກນ ົ້ອຍສາມາດຢູຸ່ຢຸ່າງປອດໄພ ຈາກລະເບີດບໍຸ່ທັນແຕກ ຊຶຸ່ງຍັງຕົ້ອງການ ທຶນຮອນ
ຶ ສາຫາລື
ື ຕໍຸ່ ປກ
ຢຸ່າງມະຫາສານ ເພືຸ່ອມາແກ ົ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍຸ່ທັນແຕກ ແລະຕົ້ອງໄດົ້ສບ
ກຸ່ ຽວກັບບັນຫາດັຸ່ງກຸ່ າວໃນເວທີຕຸ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະສາກົນ.

5. ການຕິດຕາມ

ົ້ ອງຖິຸ່ນ ເພືຸ່ອເຮັດໃຫົ້ການລາຍງານທີຸ່ເປນ
ັ
ົ ໄກການຕິດຕາມໂດຍສະເພາະໃນຂັນທົ້
- ຄວນມີກນ
ົ້
ັ
ວິທະນາສາດຫາຍຂືນົ້ ພົ້ອມທັງໃຫົ້ສາມາທົບທວນຄວາມຄືບໜົ້າ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ;
ໄດົ້ຢຸ່າງເປນ
ົ້ ນ
ີ ນສະໄໝ ແລະງ ົບປະມານພຽງພໍ ເພືຸ່ອຮັບປະກັນຄນນະພາບຂອງຂໍມູ
- ຄວນມີເຄືຸ່ອງມືທຸ່ ທັ
ົ້
ັ ວຽກງານຂອງບັນດາຂະແໜງການ
ທີຸ່ຈະນໍາມາວັດແທກຄວາມຄືບໜົ້າການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສັງຄົມ;

ັ ປງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນສໍາລັບປະເມີນຄວາມຄືບໜົ້າ ແລະ
- ຕົ້ອງມີການປບ
ົ້ ດທີຸ່ຈະແຈ ົ້ງ. ສໍາລັບຂະແໜງສາທາ ແມຸ່ ນໄດົ້ມລ
ັ ໂດຍການມີຕວ
ົ ຊີວັ
ີ ະບົບ DHIS
ຜົນໄດົ້ຮບ

ົ້ ດ ທີຸ່ສະພາບແຫຸ່ ງຊາດ ໄດົ້ຮບ
ັ ຮອງ ທີຸ່ກຸ່ ຽວພັນ
2 ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜົ້າ 10 ຕົວຊີວັ
ົ້ ນົ້ ແລະບົ້ານສາທາລະນະສກແບບຢຸ່າງ;
ກັບການຮັກສາສຂະພາບຂັນຕົ

ົ້ ນສະຖິຕ ິ
6. ການລາຍງານ ແລະຂໍມູ

ົ້ ດ ຂອງ
ົ້ ນສະຖິຕ ິ ສໍາລັບຕົວຊີວັ
ີ ານທົບທວນລະອຽດ ກຸ່ ຽວກັບບັນດາຂໍມູ
- ຈະຕົ້ອງໄດົ້ມກ
ົ້ ນນັນົ້ ແມຸ່ ນຈະຕົ້ອງໄດົ້ຄນຄົ້
ົ ົ້ ວາ ລະອຽດ
ແຜນພັດທະນາ ທີຸ່ມີແລົ້ວ ແລະ ທີຸ່ຍັງບໍຸ່ມີຖານຂໍມູ

ັ ປງລະບົບສະຖິຕ ິ ໃຫົ້ມຄ
ັ ບຸ່ ອນອິງອັນ ສໍາຄັນ
ີ ນນະພາບ ແລະຊັດເຈນ ຊຶຸ່ງຈະເປນ
ເພືຸ່ອປບ
ໃຫົ້ແກຸ່ ການສົ້າງແຜນການ ແລະແຜນງ ົບປະມານ ລວມທັງການຕີລາຄາຄວາມ
ົ້
ົ ົ້
ື ຍົງ;
ັ ແຜນພັດທະນາ ແລະເປາໝາຍການພັ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດທະນາແບບຢນ

II.

ສິງທົ້າທາຍ

ຄືບໜົ້າ

ັ ອປະສັກສໍາລັບ ການ
- ຂອດຈໍາກັນທາງດົ້ານໂຄຕົ້າພະນັກງານ ແລະງ ົບປະມານ ເຫັນວຸ່ າເປນ
ິ ານສາທາລະນະສກ, ໂພຊະນາການ ແລະການສຶກສາ;
ຂະຫຍາຍ ການບໍລກ

- ແຮງງານສຸ່ ວນໃຫຍຸ່ ຍັງຂາດສີມ ື ແລະທັກສະ ທີຸ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການ ຂອງ
ຕະຫາດໄດົ້;

ົ ົ້
ື ົ້ ຫງັ ໄພພິບດ
ັ ແລະ ຟນຟູ
ັ ຍັງຢູຸ່ໃນ
- ຄວາມສາມາດໃນການການເຝາລະວັ
ງ, ຕອບໂຕົ້ໄພພິບດ
ຂອບເຂດຈໍາກັດ

III.

ິ າລະນາດັຸ່ງນີ:ົ້
ສໍາລັບທິດທາງໃນຕໍຸ່ໜົ້າ ພວກເຮົາໄດົ້ພຈ
ົ້
ົ້ ນຖານ
ົ້
ີ ວາມເຂັມແຂງແຕຸ່
- ຕົ້ອງໄດົ້ລງົ ທຶນໃສຸ່ ວຽກງານການສຶກສາ
ຂັນພື
ໃຫົ້ມຄ
ດຽວນີ ົ້
ົ້
ັ ຕົນໄປ
ເປນ
ເພືຸ່ອຈະໄດົ້ແກ ົ້ໄຂບັນຫາທັກສະຂອງຊັບພະຍາກອນມະນດ ປະກອບສຸ່ ວນເຂົາົ້
ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ;
ັ ປງຂອດປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການ, ລະຫວຸ່ າງຂະແໜງການ ແລະ ຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພັດທະ
- ປບ
ັ ຕົນົ້ ຍດທະສາດ ແຫຸ່ ງຊາດ
ນາ ຕາມຮູ ບແບບກົນໄກໜຶຸ່ງດຽວຂອງຫາຍຂະແໜງການ ເປນ
ົ ົ້
ົ້
ດົ້ານໂພຊະນາການ, ການສຶກສາ, ການເກັບກູລະເບີ
ດ ໃນຈດສມດຽວກັນ ກຸ່ ມເປາໝາຍ
ົ້
ັ ເຈົາການ
ດຽວກັນ ທັງຢູຸ່ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທົ້ອງຖິຸ່ນ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມເປນ
ຂອງ

ຂະແໜງການ ແລະ ການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງສັງຄົມ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊມຊົນ;
- ເພີຸ່ມງ ົບປະມານໃຫົ້ແກຸ່ ການຮັກສາສຂະພາບຊຶຸ່ງແມຸ່ ນອົງປະກັບສໍາຄັນໃນການຫດຜຸ່ອນ
ຄວາມທກຍາກ ແລະ ສຶບຕໍຸ່ຮຸ່ ວມມືປະສານງານກັບພາກສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂົ້ອງທາງດົ້ານວິຊາການ

ັ ຕົວຫານ ທີຸ່
ລວມທັງ ການຈົດທະບຽນການ ເກີດການຕາຍ ແມຸ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພືຸ່ອເປນ
ຊັດເຈນ ຊຶຸ່ງຈະຫດຜຸ່ອນການເຮັດ ການສໍາຫວດ;

- ຈະຕົ້ອງໄດົ້ສາົ້ ງລະບົບ ແລະ ສົ້າງຊມຊົນ ທີຸ່ມີຄວາມເຂັມແຂງ ໃຫົ້ສາມາດຕອບໂຕົ້ ກັບຜົນ
ົ້ ວມຢູຸ່ແຂວງອັດຕະປື ເພືຸ່ອ
ື ົ້ ຫງັ ຈາກໄພພິບດ
ັ ແລະ ຟນຟູ
ັ ຕົວຢຸ່າງ ນໍາຖົ້
ກະທົບ ຈາກໄພພິບດ
ຊຸ່ ວຍໃຫົ້ ສາມາດແກ ົ້ໄຂບັນຫາ ໄດົ້ຢຸ່າງທັນການ.

ົ້
ທັງໝົດນີ ົ້ ແມຸ່ ນບັນດາບັນຫາ ແລະ ຂໍສະເໜີ
ທີຸ່ສາມາດສັງລວມໄດົ້ຈາກກຸ່ ມສົນທະນາ ຖົ້າຫາກວຸ່ າ
ຸ່
ິ
ມີສຸ່ ງໃດຂາດຕົ
ກບົກຜຸ່ອງ
ຂໍເຊີນບັນດາທຸ່ ານສະມາຊິກຂອງກຸ່ ມມີຄາໍ ເຫັນເພີຸ່ມເຕີມອີກ
ຂໍ
ັ ດາທຸ່ ານຈົຸ່ງມີສ
ອວຍພອນໃຫົ້ກອງປະຊມ ຈົຸ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ອວຍພອນໃຫົ້ບນ
ຂະພາບ ແຂງແຮງ ໂຊກດີປໃີ ໝຸ່ 2019 ທີຸ່ຈະມາເຖິງນີ ົ້
ຂໍຂອບໃຈ

