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I. ກ່ຽວກບັບດົແນະນາໍ   
 

ບດົແນະນໍາໄດ ັ້ ອະທບິາຍຈດຸປະສງົ, ຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ີ ການຕດິຕາມ ແລະລາຍງານ ການທບົທວນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ວ່າດ ັ້ວຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (2016-2025) ທີ່ ໄດ ັ້
ຮບັຮອງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ ຂັ ັ້ນແຂວງ ຄັ ັ້ງວນັທ ີ 27 ພະຈກິ 2016. ພັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້ ເພື່ ອເປນັການສ ັ້າງ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈໃຫ ັ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂັ້ອງເຖງິການມສ່ີວນຮ່ວມໃນລາຍລະອຽດຂອງຂອບການຕດິຕາມ ແຜນດໍາເນນີງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ແລະ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມດໍາເນນີການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ, ສົ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ເຮດັວຽກຮ່ວມຢ່າງໄກ ັ້ສດິ
ກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 
 

ບດົແນະນໍາສະບບັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນເພື່ ອເປນັຂໍ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານ ແລະ ສາມາດປບັປຸງໄດ ັ້ໃນເວລາທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມເໜາະສມົ.
ໃນໄລຍະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຖະແຫຼງການວຽງຈນັນີ ັ້ ທຸກຄໍາແນະນໍາ ແລະບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນ ໃນຂະບວນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ການຕດິຕາມ ແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ຄວນ ໄດ ັ້ຮບັການລາຍງານໃຫັ້ ກອງເລຂາ
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ເພື່ ອປບັປຸງ ແລະແກ ັ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

II. ຈດຸປະສງົຂອບການຕດິຕາມ ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ  
 

ຈດຸປະສງົຫຼກັ ຂອງຂອບການຕດິຕາມ ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ແມ່ນເພື່ ອກະຕຸກ
ຊຸກຍູ ັ້ໃນການຍກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ເຫນັເຖງິຄວາມຄບືໜັ້າ ຕ່ໍກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັພນັທະ ແລະ ການຕກົລງົເຫນັດີ
ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ (2016-2025). ເປົ ັ້າໝາຍ ແລະຕວົຊີ ັ້ວດັ ໄດ ັ້ກໍານດົຂຶ ັ້ນ ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ແລະການເປນັຄູ່ມຮ່ວມຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ໃນການ
ຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາໃນ ສປປ ລາວ. ຈດຸປະສງົຂອງການຕດິຕາມນີ ັ້ ບ່ໍແມ່ນ ເພື່ ອຕດິຕາມຜນົ ໄດ ັ້ຮບັຂອງການ
ພດັທະນາ, ແຕ່ແມ່ນເພື່ ອເນັ ັ້ນໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປບັປຸງການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ, ເຊິ່ ງຈະມສ່ີວນຊຸກຍູ ັ້ 

ຄາດໝາຍຕ່າງໆບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍ ໄດ ັ້ດັ່ ງທີ່ ກໍານດົ ໄວ ັ້ໃນ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັ ັ້ງທີ່  VIII ລວມ
ເຖງິ ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະແຜນການ ໃນຕ່ໍໜັ້າ. 
 

ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຂອບການຕດິຕາມ ໃນລະດບັສາກນົ ວ່າດ ັ້ວຍ ການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ, ຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດິຕາມແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ແມ່ນເປນັຫຼກັຖານອນັສໍາຄນັ
ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິຄວາມຄບືໜັ້າ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ຕະຫຼອດຮອດອຸປະສກັໃນດັ້ານຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ ຈະກ ັ້າວໄປເຖງິຂັ ັ້ນ
ຕອນຕ່ໍໄປ. 

III. ເປົ ັ້າໝາຍ, ຕວົຊີ ັ້ວດັ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານແຫ່ງຊາດ 

 
ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ໄດ ັ້ຖກືຮບັຮອງໂດຍ ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະຜູ ັ້ທີ່ ມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມອື່ ນໆ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປຂີັ ັ້ນແຂວງ ປ ີ 2016 ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ 14 ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ແລະ 
ໄດ ັ້ກໍານດົບນັດາຕວົຊີ ັ້ວດັພາຍໃຕ ັ້ 8 ຫຼກັການ ເພື່ ອເປນັການສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈໃຫ ັ້ແຈ ັ້ງຂຶ ັ້ນຕື່ ມ ກ່ຽວກບັ ໂຄງສ ັ້າງຂອງແຕ່ລະ
ຕວົຊີ ັ້ວດັ ແລະຂໍ ັ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຂອງແຕ່ລະແຜນງານ, ເປົ ັ້າໝາຍ, ແຫ່ຼງຂໍ ັ້ມູນ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃຫ ັ້ອງີໃສ່
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ ທ ີ01  ເພື່ ອເປນັຂໍ ັ້ມູນເພີ່ ມເຕມີ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ01 - ການສະຫຸຼບບນັດາ ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ, ບນັດາຕວົຊີ ັ້ວດັ ແລະເປົ ັ້າໝາຍ ຂອງແຜນດໍາເນນີງານ 
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ທີ່ ສໍາຄນັ (2016-2025) ດັ່ ງທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຮອງຢຸ່ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມນົຂັ ັ້ນແຂວງ ໃນປ ີ2016 

 
 

ຫຼກັການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ຕວົຊີ ັ້ວດັຕົ ັ້ນຕໍ ເປົ ັ້າໝາຍ 
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ຫຼກັການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ຕວົຊີ ັ້ວດັຕົ ັ້ນຕໍ ເປົ ັ້າໝາຍ 

I ຄວາມເປນັເຈ ົ ັ້າການ ແລະ II ຄວາມສອດຄ່ອງ 

1. ຕ ັ້ອງປບັປຸງ ແລະ ມຄີວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶ ັ້ນ
ດ ັ້ານການເພື່ ອການພດັທະນາຕໍ່ ກບັວາລະຂອງ
ການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານການວາງ
ແຜນທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັ. 

(a) ຂະຫຍາຍຜນົການທບົທວນການປະຕບິດັ
ການວາງແຜນທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັໂດຍ
ບນັດາ ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(b) ກອບຜນົໄດ ັ້ຮບັແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງໄດ ັ້ຮບັການຜນັຂະຫຍາຍໂດຍຜູ ັ້
ທີ່ ໃຫ ັ້ການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ. 

ຮອດ 2020 ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທີ່
ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັຕ ັ້ອງມກີານປະເມນີ
ຜ່ານການທບົທວນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ຄັ ັ້ງທີ່  8. 
 

ຮອດ 2025 ການຜນັຂະຫຍາຍ ຜນົ
ຂອງການວາງແຜນໂດຍເລັ່ ງໃສ່
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຈາກ
ບນັດາກະຊວງຂະແໜງການ, 
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະຮາກຖານ ລວມທງັ 
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລື
ກບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ.ຮອດປ ີ2025 ຈະ
ຕ ັ້ອງບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍຂອບວຽກ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 
100%  

2. ຍກົສູງປະສດິພາບການເຊື່ ອມສານ ລະຫວ່າງ 
ລະບບົງບົປະມານແລະ ຂະບວນການສ ັ້າງ
ແຜນແຫ່ງຊາດ. 

 
 
 

ການນໍາໃຊ ັ້ ແລະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໂຄງ
ປະກອບການໃຊ ັ້ຈ່າຍ ໄລຍະກາງ ຢ່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ ເພື່ ອບນັລຸແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ຄັ ັ້ງທີ່  8 ລວມທງັ ເປົ ັ້າໝາຍການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
 
 

ສໍາເລດັການສ ັ້າງຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະ
ກາງພາຍໃນປ ີ2018 

 

ນໍາ ໃຊ ັ້ຂອບລາຍຈ່າຍ ໄລຍະກາງໃນ
ສກົປ ີ(2019-2020) 
 

ການທບົທວນຄນື ແລະດດັແກ ັ້ຂອບ
ລາຍຈ່າຍ ໄລຍະກາງ (2020) 

3. ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າທນຶ ຊກພ ແລະທນຶທາງ
ການອື່ ນໆຕ ັ້ອງຜ່ານລະບບົງບົປະມານ ແລະ 
ຮບັຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ. 

 

ອດັຕາສ່ວນຂອງທນຶ ຊກພ ແລະທນຶທາງ
ການອື່ ນໆ ທີ່ ຈະມກີານເບກີຈ່າຍຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັ
ການບນັທກຶເຂົ ັ້າໃນແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ ີ
ແລະໄດ ັ້ຮບັຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 

ແມ່ນບ່ໍໃຫ ັ້ຕໍ່ າກວ່າ 59.5% ໃນປ ີ
2025 (ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 4.05% ປຕີໍ່ ປີ ) 
 
 
 

4. ພາຍໃຕ ັ້ຂອບລະບຽບແຫ່ງຊາດ, ເລັ່ ງສ ັ້າງ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ ລະບບົແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ ອໃຫ ັ້ບນັດາຄູ່ຮ່ວມເຂົ ັ້າມານໍາໃຊ ັ້ຫຼາຍທີ່
ສຸດ: ການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານງບົປະມານ , ການ
ກວດສອບ ແລະການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງ 

ອດັຕາສ່ວນຂອງການນໍາໃຊ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງການ
ເງນີຂອງພາກລດັ ແລະ ລະບບົການຈດັຊື ັ້-ຈດັ
ຈ ັ້າງ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນຈາກລະບບົການປະເມນີປກົ ພາຍ
ໃຕ ັ້ຂອບລະບຽບແຫ່ງຊາດ 

ບ່ໍໃຫ ັ້ຕໍ່ າກວ່າ 48% 

 
 

III. ຄວາມກມົກຽວ ແລະງ່າຍດາຍ 

5. ການນໍາໃຊ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການແບບແຜນ
ງານ ແລະການຄຸ ັ້ມຄອງແບບຂະແໜງການ 
ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫ ັ້ແກ່ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດ ລວມທງັ ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາ
ແບບຍນືຍງົ 

ການຜນັຂະຫຍາຍ ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບແຜນງານ 
ແລະການຄຸ ັ້ມຄອງແບບຂະແໜງການ ໃນການ
ພດັທະນາຂະແໜງການຫຼກັ ເຊັ່ ນ: ການສກຶສາ, 
ສາທາ, ກະສກິາໍ, ເກບັກູ ັ້ລະເບດີ ແລະ       
ຂະແໜງການອື່ ນ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກາໍນດົໄວ ັ້ໃນແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ລວມ
ເຖງິ ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ 

ການຜນັຂະຫຍາຍບດົແນະນໍາ ການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ໂຄງການແບບແຜນງານ 
ແລະການຄຸ ັ້ມຄອງແບບຂະແໜງການ 
ແຫ່ງຊາດ ໃນປ ີ2018  

ໄລຍະປ ີ2019  

ໄລຍະປ ີ2022 

ໄລຍະປ ີ2025 
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ຫຼກັການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ຕວົຊີ ັ້ວດັຕົ ັ້ນຕໍ ເປົ ັ້າໝາຍ 

6. ພາຍ ໃຕ ັ້ການນໍາພາຂອງລດັຖະບານ, ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ
ໃນການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ໄດ ັ້
ປະສານສມົທບົກ່ຽວກບັ ຍຸດທະສາດ ແລະ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຂັ ັ້ນຕອນຕ່າງໆງ່າຍຂຶ ັ້ນ 
ລະຫວ່າງ (vis-à-vis) ລດັຖະບານ ກັບັ 
ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ມກີານເສມີຂະຫຍາຍ ການ
ຮ່ວມມ ືເພື່ ອບ່ໍໃຫ ັ້ມກີານເຮດັວຽກແບບຊໍ ັ້າ
ຊ ັ້ອນ. 

ການສ ັ້າງແຜນງານຮ່ວມກນັ ຂອງ ບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້
ທນຶໃນການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ  
 

ການສ ັ້າງແຜນງານຮ່ວມກນັ ພາຍ ໃຕ ັ້
ການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການແບບແຜນງານ 
ແລະການຄຸ ັ້ມຄອງແບບຂະແໜງການ 
ເປນັຕວົຢ່າງທີ່ ດ ີ

 
 

IV.ເປດີກວ ັ້າງການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ ອໝາກຜນົຂອງການພດັທະນາ 
7. ການຍກົສູງຂດີຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທງັສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນ
ແຂວງທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນໃໝ່ ເພື່ ອເປນັ
ອງົກອນນຕິບິນັຢດັໃນການອະນຸມດັ ແລະ
ຕດິຕາມແຜນການພດັທະນາ ແລະງບົປະມານ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົດ ີ

 
 

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ 
ຈະເຮດັໜັ້າທີ່ ການຕດິຕາມກວດກາຢ່າງມີ
ປະສທິຜິນົກ່ຽວກບັ ການພດັທະນານະໂຍບາຍ 
ແລະຍຸດທະສາດດ ັ້ານການພດັທະນາ, ຕະຫຼອດ
ຮອດລະບຽບການ ແລະ ງບົປະມານໃນຂັ ັ້ນສູນ
ກາງ ແລະທ ັ້ອງຖິ່ ນ 

ຮອດ ປີ 2018 ສໍາເລດັການສ ັ້າງ
ແຜນການພດັທະນາດ ັ້ານຄວາມອາດ
ສາມາດ  
 

ແຕ່ປ ີ2019-2021 ສາມາດ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການ
ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ  
 

ຮອດປ ີ2022 ດໍາເນນີການປະເມນີ
ຄວາມອາດສາມາດ ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ແລະສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ  

8. ຜນັຂະຫຍາຍຈາກຂະບວນການໂຕະມນົ 
ກ ັ້າວໄປສູ່ການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ ອການ
ພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

 
 

ຜນັຂະຫຍາຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ ອການ
ພດັທະນາມປີະສດິທຜິນົ ຄຽງຄູ່ກບັການກາໍນດົ
ຕວົຊີ ັ້ວດັສໍາລບັ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຢ່າງຊດັເຈນ 

 

ແຕ່ 2017-2020 ແມ່ນເປນັໄລຍະ
ຂ ັ້າມຜ່ານກ ັ້າວໄປສູ່ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມ
ເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

 

ເລີ່ ມແຕ່ປ ີ20121-2025 ຍກົສູງ
ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງບນັດາ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນການເປນັຄູ່
ຮ່ວມທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍເຈາະຈງົ
ໃສ່ສິ່ ງທີ່ ເປນັບນັຫາກດົໜ່ວງວຽກ
ງານການພດັທະນາ. 

9. ມຄີວາມຈາໍເປນັ ທີ່ ບນັດານຕິກິາໍ ແລະ 
ລະບຽບການສໍາລບັອງົການບ່ໍຫວງັຜນົກາໍ ໄລ 
ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັ
ລດັຖະບານ ເພື່ ອປບັປຸງການມສ່ີວນຮ່ວມ 
ໃນການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາ ແລະ ປະສານ
ງານ ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ຂອງ
ອງົການດັ່ ງກ່າວ ລວມທງັ ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ແລະການລາຍງານ ຜນົຂອງການ
ພດັທະນາ ໂດຍອງີໃສ່ ນຕິກິາໍ ແລະລະບຽບ
ການຕ່າງໆ ໃນລະດບັສູນກາງ ແລະທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 

 
 
 
 

(a) ປບັປຸງນຕິກິາໍ ແລະລະບຽບການ ເພື່ ອເສມີ
ຂະຫຍາຍການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງອງົການບ່ໍ
ຫວງັຜນົກາໍໄລ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ
ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ເພື່ ອຍກົສູງການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນ ການປກຶສາຫາລ,ື 
ການສ ັ້າງ ແລະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນ
ງານ ແລະນະໂຍບາຍການພດັທະນາແຫ່ງ
ຊາດ 

 
 
 

(b) ການກາໍນດົຂອບເຂດທີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ
ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ 
ແລະອງົການບ່ໍຫວງັຜນົກາໍ ໄລ ໄດ ັ້ຮບັ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຕາມຫຼກັການ ການ
ພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

ຮບັປະກນັການບງັຄບັໃຊ ັ້ ແລະການ
ປະຕບິດັບນັດານຕິກິາໍ ແລະລະບຽບ
ການ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົຫຼາຍຂຶ ັ້ນ 
ເພື່ ອເຮດັ ໃຫ ັ້ສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງ
ການຂຶ ັ້ນທະບຽນ ແລະ ການປະຕບິດັ
ໜັ້າທີ່  ສໍາລບັ ອງົການບ່ໍຫວງັຜນົກາໍ
ໄລ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍ
ສງັກດັລດັຖະບານ ຢ່າງມປີະສດິທິ
ຜນົ.  
ສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປນັລະບບົ ແລະ ສາມາດ
ເຜຍີແຜ່ຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ ັ້
ສາທາລະນະ ກ່ຽວກບັ ການມສ່ີວນ
ຮ່ວມ ຂອງທງັສອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງ 
 

ທຸກໆອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັ
ລດັຖະບານ ແລະອງົການບ່ໍຫວງັຜນົ
ກາໍ ໄລ ຕ ັ້ອງຢດືໝັ ັ້ນຫຼກັການຈດັຕັ ັ້ງ



 
 

4 

ຫຼກັການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ຕວົຊີ ັ້ວດັຕົ ັ້ນຕໍ ເປົ ັ້າໝາຍ 

ປະຕບິດັ ຕາມຫຼກັການຢ່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ 

V. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນ່ໄດ ັ້ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ 

10. ຮບັປະກນັ ງບົປະມານແຫ່ງຊາດ ສາມາດຄາດ
ຄະເນ ແລະ ຖກືຕ ັ້ອງຊດັເຈນ ສາມາດນໍາມາ
ໃຊ ັ້ເປນັເຄື່ ອງມສໍືາລບັການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົໃຫ ັ້ຫຼາຍຂຶ ັ້ນ 

 
 

ດ ັ້ານງບົປະມານແຫ່ງຊາດ ສາມາດຄາດຄະເນ 
ແລະ ຖກືຕ ັ້ອງຊດັເຈນ ຫຼາຍຂຶ ັ້ນ ແລະ ສາມາດ
ກາໍນດົເປນັລະບບົການລາຍງານການຄຸ ັ້ມຄອງ
ລະບບົງບົປະມານ ລວມທງັຕວົເລກ ຂອງການ
ຊ່ວຍເຫລອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ 
ທນຶທາງການອື່ ນໆທີ່ ບນັທກຶເຂົ ັ້າໃນລະບບົ
ງບົປະມານ 

ຮອດປ ີ2019 ລະບບົງບົປະມານ
ສາມາດເຜຍີແຜ່ ແລະ ເປດີເຜຍີຕໍ່
ສາທາລະນະໄດ ັ້ 
 

11. ຮບັປະກນັການເຂົ ັ້າເຖງິ ແລະຊມົໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນ
ຂ່າວສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັການຮ່ວມມເືພື່ ອ
ການພດັທະນາ ແລະ ແຫຼ່ ງທນຶການພດັທະນາ
ອື່ ນໆ (ຕວົເລກທີ່ ປະກາດໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫຼອື, 
ການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິ ແລະຜນົການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ) 

 
 

ສາມາດເບິ່ ງ ບດົລາຍງານ ການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ ແລະແຫຼ່ ງທນຶການພດັທະນາອື່ ນໆ 
ໂດຍຜ່ານທາງອອນໄລ ໌(ຕວົເລກທີ່ ປະກາດ
ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫຼອື, ການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິ ແລະ
ຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ) ຜ່ານລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັ ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການ
ເພື່ ອການພດັທະນາ  
 
 

ຮອດປ ີ2018 ການສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນ 
ການຄຸ ັ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການ
ເພື່ ອການພດັທະນາ ໂດຍອງີໃສ່
ປະສບົການຈາກລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນ 
ການຄຸ ັ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫລອື 
(AMP) 
 

ຮອດປ ີ2019 ລະບບົໄດ ັ້ຮບັການ
ພດັທະນາ ເພື່ ອສະໜອງຂໍ ັ້ມູນການ
ຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບສູງ  
 

ແຕ່ປ ີ2020 ເປນັຕົ ັ້ນໄປ ຂໍ ັ້ມູນທີ່ ມີ
ຄຸນນະພາບກ່ຽວກບັການຮ່ວມມເືພື່ ອ
ການພດັທະນາ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ສາມາດເຜຍີແຜ່ຕໍ່
ສາທາລະນະໄດ ັ້ 

VI. ການລະດມົທນຶພາຍໃນ 

12. ເພື່ ອເພີ່ ມທະວ ີແລະ ຮບັປະກນັ ການລະດມົ
ທນຶຈາກພາກ ລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານໃຫ ັ້
ພຽງພໍ ເພື່ ອໄປເປນັແຮງກະຕຸ ັ້ນໃຫ ັ້ແກ່ ທນຶ
ຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ເພື່ ອມາລງົທນຶໃສ່
ບນັດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆ 

ເພີ່ ມທະວຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນອດັຕາສ່ວນທີ່
ລດັຖະບານສາມາດປະກອບສ່ວນທນຶສມົທບົ 
ເຂົ ັ້າໃນບນັດາກດິຈະກາໍການພດັທະນາ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ການຊ່ວຍເຫລອືຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ຮອດປ ີ 2025 ເພີ່ ມທະວຄີວາມເປນັ
ໄປ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກນົໄກ ທນຶ
ສມົທບົຂອງລດັຖະບານ (ເປນັສ່ວນ
ຮ ັ້ອຍ) ເຂົ ັ້າໃນບນັດາກດິຈະກາໍການ
ພດັທະນາ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ 

VII. ການຮ່ວມມແືບບ ໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້, ການຮ່ວມມແືບບສາມຫຼ່ ຽມ ແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ັ້ 
13. ຍກົລະດບັຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ຕໍ່ ກບັທໍາມະຊາດ 

ຂອງຮູບແບບການເປນັຄູ່ຮ່ວມໃນການ
ພດັທະນາ ແບບ ໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ແລະການມສ່ີວນ
ຮ່ວມທີ່ ສໍາຄນັ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງການຮ່ວມມື
ເພື່ ອການພດັທະນາ ໂດຍຜ່ານ ກນົໄກການ
ປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ ທີ່ ຊດັເຈນ 

ເສມີຂະຫຍາຍ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການເປນັ
ຄູ່ຮ່ວມແບບ ໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ເຂົ ັ້າໃນການກາໍນດົ
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະການ
ປກຶສາຫາລດື ັ້ານແຜນງານ ລວມທງັ ການສະ
ໜບັສະໜນູ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍຜ່ານ ກນົ
ໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ ທີ່ ຊດັ
ເຈນ 

ພາບລວມການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ ຮ່ວມກບັ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ແບບ ໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ມຄີວາມຊດັເຈນຫຼາຍ
ຂຶ ັ້ນໃນດ ັ້ານກນົໄກການປະສານງານ 
ແລະ ການລາຍງານທີ່ ຊດັເຈນ 

VIII. ພາກທຸລະກດິເປນັຄູ່ຮ່ວມໃນການພດັທະນາ 
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ຫຼກັການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ຕວົຊີ ັ້ວດັຕົ ັ້ນຕໍ ເປົ ັ້າໝາຍ 

14. ປບັປຸງ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງພາກເອກະຊນົ 
ໃນດ ັ້ານການປະສານສມົທບົ ແລະ ການວາງ
ແຜນການພດັທະນາ ໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. ລວມທງັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, 
ການລາຍງານ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງຜນົຂອງ
ການພດັທະນາ ແລະການຕດິຕາມກວດກາ
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ໂດຍຜ່ານ ຂອບຫຼ ືກນົໄກ ວເິຄາະ-
ວໄິຈທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ 

 ເສມີຂະຫຍາຍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກ 
ເອກະຊນົໃນຂະບວນການການປະສານງານ 
ແລະ ການວາງແຜນນະໂຍບາຍການພດັທະນາ 
ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍຜ່ານ ຂອບ ຫຼ ື
ກນົໄກການວເິຄາະ-ວໄິຈທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ (ການເຊື່ ອມ
ສານລະຫວ່າງ ຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ 
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄ ັ້າ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 
ແລະກອງປະຊຸມເວທປີກຶສາຫາລດື ັ້ານທຸລະກດິ) 

ກນົໄກ ແລະ ຂະບວນການປະສານ
ງານ ຈະຕ ັ້ອງມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງເພື່ ອ
ສະທ ັ້ອນໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິປະສດິທຜິນົ 
ຂອງການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງພາກ
ເອກະຊນົ(ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂອງການ
ເຊື່ ອມສານລະຫວ່າງ ຂະບວນການ
ໂຕະມນົ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະ   ແໜ
ງການຄ ັ້າແລະ ພາກເອກະຊນົ ແລະ
ກອງປະຊຸມເວທປີກຶສາຫາລດື ັ້ານ
ທຸລະກດິ) 
 

 

IV. ໂຄງປະກອບຂອງການຕດິຕາມ ແລະການລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 
 

4.1 ຂອບເຂດ 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນກາໍເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ໃນການພດັທະນາ ທີ່ ໄດ ັ້ລງົນາມໃນສນັຍາຮ່ວມກນັ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ທຸກໆການລງົນາມໃນສນັຍາຮ່ວມກນັ ຈາໍເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມີ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ບນັດາແຜນງານດັ່ ງທີ່ ໄດ ັ້ກາໍນດົໄວ ັ້ ໃນແຜນກາໍເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ. 
 

4.2 ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

ການຕດິຕາມ ແລະການລາຍງານ ຄວາມຄບືໜັ້າຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ກແໍມ່ນຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງບນັດາ ກະຊວງຂະແໜງການ, ຄູ່ຮ່ວມໃນການພດັທະນາ ແລະຜູ ັ້ປະສານງານໂດຍກງົ. ໃນປະຈບຸນັ ແຜນດໍາ
ເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັໄດ ັ້ຕດິຕາມຜ່ານຂັ ັ້ນຕອນດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້:  
- ກອງປະຊຸມ ປະທານ-ປະທານຮ່ວມ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 

- ກອງປະຊຸມທບົທວນຄນື ແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ປະຈາໍປີ 
- ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ຫລ ືກອງປະຊຸມໂຕະມນົຂັ ັ້ນແຂວງປະຈາໍປີ 

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເປນັຜູ ັ້ປະສານງານລວມສໍາລບັແຜນດໍາເນນີງານ ຂອງຖະແຫຼງການວຽງ
ຈນັ ວ່າດ ັ້ວຍ ປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫລອື. ກມົຮ່ວມມສືາກນົ ເປນັຫວົໜັ້າກອງເລຂາແຜນດໍາເນງີານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ມພີາລະ
ບດົບາດໃນການຕດິຕາມ ແລະລາຍງານ ຄວາມຄບືໜັ້າຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ. ສະມາຊກິຂອງ
ກອງເລຂາ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັມດີັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
 

ຕາງໜັ້າພາກລດັຖະບານ 

1. ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກມົແຜນການ ແລະກມົສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 

2. ກມົຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ຫ ັ້ອງວ່າການສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

3. ກມົອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  
4. ກມົການເງນີຕ່າງປະເທດ ແລະຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິ, ກະຊວງການເງນີ 

5. ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະປ່າໄມ ັ້ 
6. ກມົແຜນການ, ກະຊວງ ສກຶສາທກິານ ແລະກລິາ 
7. ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ 
8. ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 

9. ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ ພາຍໃນ 

10. ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ັ້າ 
11. ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

12. ຫັ້ອງການຄະນະກາໍມະການຄຸ ັ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາເກບັກູ ັ້ລະເບດີ ບ່ໍທນັແຕກຕກົຄ ັ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 
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13. ຫັ້ອງການຄະນະກາໍມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕດິ, ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

 

ຕ່າງໜັ້າຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
1. ສະຫະພາບເອຣີບົ 

2. ອງົການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພດັທະນາ 
3. ທະນາຄານໂລກ ແລະທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

4. ສ. ເກາົຫຼ ີ

V. ວທິຈີດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
 

5.1 ການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ 

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໃນນາມຫວົໜັ້າກອງເລຂາແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ແຫ່ງ
ຊາດ ຈະເປນັຜູ ັ້ຕາງໜັ້າໃນການນໍາພາ ການປະສານສມົທບົ, ການເກບັກາໍຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ຢັ ັ້ງຢນື ທີ່ ມາຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ໂດຍມກີານປກຶສາຫາ
ຫລຢ່ືາງ ໃກ ັ້ຊດິ ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ (ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ສະມາຊກິລດັຖະສະພາ, ພາກເອກະຊນົ, 
ສະພາການຄ ັ້າ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະພາກສ່ວນອື່ ນໆ) ພາຍ ໃຕ ັ້ຂອບການເປນັຄູ່ຮ່ວມກບັຫຼາຍພາກສ່ວນ. ທງັໝດົນີ ັ້ແມ່ນ ສອດຄ່ອງກບັ 
ຖະແຫຼງການບູຊານ ວ່າດ ັ້ວຍຄູ່ຮ່ວມ ເຊິ່ ງເປນັການເສມີຂະຫຍາຍ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຫຼກັການ ການ
ຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 
 

ໂດຍທົ່ ວໄປ ການຕດິຕາມ ແລະການລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ຈະຊ່ວຍໃນການສ ັ້າງ
ຄວາມໜັ້າເຊື່ ອຖໃືຫ ັ້ແກ່ ການສໍາຫຼວດຫຼ ືການສໍາພາດ ທີ່ ອາດສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິ ຂໍ ັ້ດ ີແລະຂໍ ັ້ເສຍ ຂອງວຽກງານດັ່ ງກ່າວ. ສໍາລບັບນັດາ
ຄໍາຖາມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຕ່າງໆແມ່ນ ໄດ ັ້ຮຽກຮ ັ້ອງ ໃຫ ັ່້ ່ າຍລດັຖະບານ ແລະ ່່າຍຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດ ັ້ມກີານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ ັ້າໃຈນໍາ
ກນັຢ່າງເປນັທາງການ. ການປະເມນີ ຜນົສ່ວນໃຫຍ່ແລ ັ້ວແມ່ນຈະອງີໃສ່ການປະເມນີຂອງຊ່ຽວຊານເປນັຫຼກັ. ຈາກທດັສະນະໂດຍລວມ 
ເຫນັວ່າ, ຄວາມໜັ້າເຊື່ ອຖ ື ກ່ຽວກບັ ຜນົສໍາຫຼວດຂອງການຮບັຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຕະຫຼອດຮອດ ການສໍາພາດບນັດາຊ່ຽວຊານແມ່ນ 
ມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ເປນັ ໄປໂດຍປກົກະຕ.ິ 
 

ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈນໍາກນັວ່າບາງຕວົເລກ ການຊ່ວຍເຫລອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ສໍາຄນັ ແມ່ນມາຈາກ ຖານຂໍ ັ້ມູນໂຄງການ ຊກພ ຫລ ື
ລະບບົທີ່ ຄ ັ້າຍຄກືນັ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ຈ ິ່ ງຈາໍເປນັ ໃຫ ັ້ແກ່ທຸກຈດຸຜູ ັ້ປະສານທີ່  ຕາງໜັ້າຂອງແຕ່ລະຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປ ັ້ອນຂໍ ັ້ມູນຕວົເລກໃໝ່ກ່ຽວ
ກບັການເບກີຈ່າຍລງົໃນລະບບົຢ່າງເປນັປະຈາໍ. 
 

5.2 ການວເິຄາະຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານ 

ໃນການວເິຄາະ ແລະ ລາຍງານ ພວກເຮາົຕ ັ້ອງມກີານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າພຈິາລະນານໍາກນັວ່າ, ຜນົການຕອບສໍາພາດ ແລະ ການສໍາຫຼວດ ບ່ໍ
ສາມາດຖເືອາົການຕຄີວາມໝາຍໄດ ັ້ໂດຍຜວິເຜນີ. ຜູ ັ້ທີ່ ໃຫ ັ້ການຕອບສໍາພາດອາດມແີນວໂນ ັ້ມ ບ່ໍທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ລງົສະເພາະຈດຸທີ່ ຕນົ
ສນົໃຈເທົ່ ານັ ັ້ນ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ເພື່ ອຫາວທິທີາງຮບັມກືບັບນັຫາທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶ ັ້ນ, ບດົລາຍງານການຕດິຕາມ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການ 
ວຽງຈນັ ຈ ຶ່ ງໄດ ັ້ອງີໃສ່ການສມົທຽບຂໍ ັ້ມູນຈາກພາຍນອກ ລວມທງັ ຂໍ ັ້ມູນທີ່ ຜ່ານມາ ໃຫ ັ້ຫຼາຍ ເທົ່ າທີ່ ຈະຫຼາຍໄດ ັ້. 
 

ສໍາລບັ ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ຈ ຶ່ ງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັທຸກໆ ສອງປ ີ
ໃນໄລຍະເວລາໃກ ັ້ຄຽງກນັກບັ ການສໍາຫຼວດຂອງສາກນົ ວ່າດ ັ້ວຍ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. ບດົລາຍງານ
ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັສະບບັທໍາອດິ ຈະເປນັບດົລາຍງານເພື່ ອເປນັການທຽບຖານ ເຊິ່ ງກວມເອາົຂໍ ັ້ມູນຂອງປ ີ 2017. 
ສະນັ ັ້ນ, ກດິຈະກາໍການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ຈະເຜຍີແຜ່ ໃນໄຕມາດສຸດທ ັ້າຍ ຂອງປີ 2017 ເຊິ່ ງການວເິຄາະ ແລະ ກະກຽມບດົ
ລາຍງານຈະສໍາເລດັ ໃນໄຕມາດທໜີຶ່ ງ ຂອງປ ີ2018. ໃຫ ັ້ອງີໃສ່ພາກທ ີVI ສໍາລບັລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ຂອບ ໄລຍະ
ເວລາ ຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ. 
 

5.3 ການທບົທວນຄນື ແລະ ການຢັ ັ້ງຢນື  

ການປກຶສາຫາລ ື ແລະການຢັ ັ້ງຢນືຂອງທຸກພາກສ່ວນ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງຂໍ ັ້ມູນ ທີ່ ຈະນໍາ
ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຕດິຕາມ ບນັດາຕວົຊີ ັ້ວດັຂອງແຜນດໍາເນນີງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ. ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການ 
ລງົທນຶ ຈະໄດ ັ້ເຊນີປະຊຸມ ເພື່ ອປກຶສາຫາລ ືດ ັ້ານເນື ັ້ອໃນ ກອບການຕດິຕາມ, ຂັັ ັ້ນຕອນຂອງການປະສານສມົທບົ ແລະຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ 
ເພື່ ອທບົທວນຄນືຂໍ ັ້ມູນທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ການຕອບຂອງບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ສໍາພາດ, ໃນກລໍະນ ີ ທີ່ ຖເືອາົຄຸນນະພາບຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັສໍາລບັແຜນດໍາ
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ເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ. ຜູ ັ້ຕາງໜັ້າປະສານງານຈາກ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ລດັຖະສະພາ, ນຕິບຸິກຄນົ, ສະພາການຄ ັ້າ ແລະ 
ພາກເອກະຊນົ ຈະໄດ ັ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລ.ື ຢູ່ໃນຂະບວນການດັ່ ງກ່າວປະກອບມ ີ 02 ປະເພດຂອງກອງປະຊຸມ 
ເພື່ ອທບົທວນ ແລະຢັ ັ້ງຢນືໃນກອງປະຊຸມ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
 

5.3.1 ກອງປະຊຸມທບົທວນຄນື ແຜນງານດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ປະຈາໍປ ີ 

ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ຈະເປນັກອງປະຊຸມ ດ ັ້ານວຊິາການເພື່ ອທບົທວນຄວາມຄບືໜັ້າປະຈາໍປີ ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາ
ເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ. ຮ່າງບດົລາຍງານ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ຈະມກີານກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ເພື່ ອໃຊ ັ້ເປນັຂໍ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານໃນການປະຊຸມ.  ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ເປນັກອງປະຊຸມສໍາລບັທຸກພາກສ່ວນ (ກອງ
ເລຂາຖະແຫຼງການວຽງຈນັ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ກະຊວງຂະແໜງການ, ພາກສ່ວນອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ພາກເອກະຊນົ, ແລະອງົການຈດັຕັ ັ້ງ
ທາງສງັຄມົ) ເພື່ ອຢັ ັ້ງຢນື ແລະຮບັປະກນັຄວາມເປນັເອກະພາບກ່ຽວກບັ ບນັຫາຢູ່ໃນບດົລາຍງານ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງ
ຈນັ. ຖັ້າຫາກວ່າ ບ່ໍສາມາດຈດັກອງປະຊຸມໄດ ັ້, ຂະບວນການທບົທວນສາມາດ ສໍາເລດັໄດ ັ້ໃນຮູບແບບ ຂອງການອ່ານ ແລະມຄໍີາເຫນັ 
ຈາກກອງເລຂາ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ. 
 

5.3.2 ກອງປະຊຸມ ປະທານ-ປະທານຮ່ວມ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 

ກອງປະຊຸມ ປະທານ-ປະທານຮ່ວມ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຈະເປນັກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜນົຄວາມຄບືໜັ້າ, ສິ່ ງທ ັ້າ
ທາຍ ແລະບນັຫາຕ່າງໆ ເພື່ ອຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພາຍຫຼງັທີ່  ຮ່າງ
ບດົລາຍງານ ໄດ ັ້ມກີານທບົທວນ ແລະການຢັ ັ້ງຢນື ຜ່ານກອງປະຊຸມທບົທວນແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ປະຈາໍປ(ີຫລ ື
ການທບົທວນຜ່ານຕວົຈງິ),ຮ່າງບດົລາຍງານ ຄວາມຄບືໜັ້າຂອງ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ສະບບັປບັປຸງຈະຖກືແຈກ
ຢາຍໃນກອງປະຊຸມກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ສໍາລບັ ປະທານ-ປະທານຮ່ວມ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ກ່ອນທີ່ ຈະສະເໜີ
ອະນຸມດັຮບັຮອງໃນກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປຂີັ ັ້ນແຂວງ. 

 

5.4 ໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູ ແລະສະໜອງຂໍ ັ້ມູນ ກ່ຽວກບັ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ  

 

ໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ໂດຍມກີມົຮ່ວມມສືາກນົ ເປນັຜູ ັ້ປະສານງານ ຮ່ວມກບັໜ່ວຍງານສະ
ໜບັສະໜນູ ຮ່ວມກນັຈາກ ກອງເລຂາ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ເຊິ່ ງເປນັຜູ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ ຢູ່ເບື ັ້ອງຫຼງັໃນຂະບວນການທບົທວນຄນື 
ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ. ເຊິ່ ງສາມາດຕດິຕໍ່ ກບັ ໜ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວ ກ່ຽວກບັ ຂໍ ັ້ມູນລະອຽດ ແລະບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັກບັ
ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ : 
 

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບຫຼກັ ສງັກດັພາຍໃຕ ັ້ ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 

 

ທຸກໆການສື່ ສານ ທາງອເີມວ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສົ່ ງຫາ ທີ່ ຢູ່ອເີມວຕາມນີ ັ້ rtpsecretariat@gmail.com  

VI. ການກາໍນດົ ໄລຍະເວລາ ຂອງການຕດິຕາມ ແລະລາຍງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນດໍາເນນີງານ ປ ີ2017 
ແລະແຜນໃນຕໍ່ ໜ ັ້າ 
 
ຂອບ ໄລຍະເວລາ  ກດິຈະກາໍຫຼກັ ໃນການຕດິຕາມແຜນດໍາເນນີງານ

ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

ກດິຈະກາໍຫຼກັໃນການຕດິຕາມການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານ 
ເພື່ ອການພດັທະນາຢ່າງມປີະສດິທຜິນົໃນລະດບັ
ສາກນົ 

2017    

ມງັກອນ-ມນີາ   ການກະກຽມ ແຜນວຽກລະອຽດເພື່ ອປບັປຸງ ກອບ
ຂອງການຕດິຕາມ 

ເມສາ-ທນັວາ  ມກີານປກຶສາຫາຫລ ືດ ັ້ານວຊິາການ/ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ ັ້ອງເພື່ ອປບັປຸງ ກາໍນດົຕວົຊີ ັ້ວດັ (ການປກຶສາ
ຫາຫລຜ່ືານລະບບົອອນໄລ,ຄະນະຊ່ຽວຊານ) 

ກຸມພາ-ມຖຸິນາ ການເຜຍີແຜ່ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ  

ມນີາ-ມຖຸິນາ ການກະກຽມຂອບການຕດິຕາມ ແຜນດໍາເນນີງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

 

mailto:vdcaplaos.help.desk@gmail.com
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ມຖຸິນາ-ທນັວາ  ການປກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອ
ປບັປຸງລາຍລະອຽດຂອບການຕດິຕາມ 

ກລໍະກດົ-ສງິຫາ ປກຶສາຫາລຮ່ືວມກບັ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຫຼກັ 
ກ່ຽວກບັຮ່າງຂອບການຕດິຕາມແຜນດໍາເນນີງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

 

ທັ້າຍເດອືນສງິຫາ ສໍາເລດັຂອບການຕດິຕາມ ແຜນດໍາເນນີງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

 

ກນັຍາ ແລະ ຕຸລາ ເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັ່ກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັແຜນດໍາເນນີ
ງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

 

ຕຸລາ-ທນັວາ  ພດັທະນາຮ່າງບດົສະເໜປີບັປຸງ ຂອບແຜນດໍາເນນີ
ງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

ພະຈກິ-ທນັວາ ແລກປ່ຽນຮ່າງສຸດທ ັ້າຍ ຂອງຂອບການຕດິຕາມ
ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ  

 

2018   

ມງັກອນ-ມນີາ ດໍາເນນີກດິຈະກາໍການເປີດນໍາໃຊ ັ້ ການຕດິຕາມ ແລະ
ກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີຂອງແຜນດໍາເນນີງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

ເປດີນໍາໃຊ ັ້ຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ເຂົ ັ້າໃນການຕດິຕາມ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ ອການ
ພດັທະນາຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ຄັ ັ້ງທີ່  03 

ການແນະນໍາ ແລະເຄື່ ອງມຂືອງການລາຍງານສໍາລບັ
ການຕດິຕາມຮອບທີ່  03 (ລວມທງັການແນະນໍາ 
ບນັນດາກດິຈະກາໍພື ັ້ນຖານຂອງກນົໄກຕດິຕາມ 
ຂອງການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ ອປະກອບເຂົ ັ້າໃນກນົໄກ 
ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັ ການ
ຕດິຕາມເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ຂອງ
ຊາດ)  

ມງັກອນ-ມຖຸິນາ ການເກບັກາໍຂໍ ັ້ມູນ-ດໍາເນນີກດິຈະກາໍການຕດິຕາມ
ແຜນດໍາເນນີງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

ການສໍາຫຼວດການເປນັຄູ່ຮ່ວມລະດບັສາກນົ ຄັ ັ້ງທີ່  
03 

ມຖຸິນາ-ສງິຫາ ການຂຽນບດົລາຍງານ ການວເິຄາະຂໍ ັ້ມູນ, ການທບົ
ທວນຄນື ແລະການຢັ ັ້ງຢນື 

 

ສງິຫາ-ຕຸລາ ສໍາເລດັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທີ່  01 ສໍາລບັ
ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ແລະ ລາຍງານ
ຜນົການສໍາຫຼວດການເປນັຄູ່ຮ່ວມໃນສາກນົ ຄັັ ັ້ງທ ີ
03 ໃຫ ັ້ແກ່ການສໍາຫຼວດ ຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນການ
ເຜຍີແຜ່ຢ່າງເປນັທາງການ ໃນກອງປະຊຸມສະມດັຊາ
ໃຫຍ່ແຫ່ງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຕາງໜັ້າ
ລາຍງານບດົລາຍງານແບບສະໝກັໃຈສໍາລບັເປົ ັ້າໝາຍ
ການພດັທະນາແບຍນືຍງົ ໃນປ ີ2018 ແລະ ລາຍງານ
ການທບົທວນຄນືສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ. 

ມອບໂອນບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດໃຫ ັ້ແກ່ທມີງານ
ສາກນົ 

ພະຈກິ-ທນັວາ 
 

ເຜຍີແຜ່ ຜນົການທບົທວນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ
ດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ໃນກອງປະຊຸມ
ໂຕະມນົຂັ ັ້ນແຂວງປະຈາໍປີ 2018 

 

2019   

  ການເຜຍີແຜ່ບດົລາຍງານສະບບັທ ີ3 ກ່ຽວ ກບັການ
ເປນັຄູ່ຮ່ວມລະດບັສາກນົ ໃນການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

2020    

 ກດິຈະກາໍການຕດິຕາມ ແຜນງານການຖະແຫຼງການ
ວຽງຈນັ ຄັ ັ້ງທີ່  02 

ກດິຈະກາໍ ການຕດິຕາມການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ ລະດບັສາກນົ ຄັ ັ້ງທີ່  04 
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ເອກະສາຊ ັ້ອນທັ້າຍທີ່  1 – ການອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຂອບການຕດິຕາມ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 

 
I. ຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການ & II. ຄວາມສອດຄ່ອງ  
 

ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ1 - ການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາດ ັ້ານການເງນີ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັວາລະການພດັທະນາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ໂດຍອງີໃສ່ການວາງແຜນທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຕວົຈງິ 

 

 ຕວົຊີ ັ້ວດັ 1 (a) ການເພີ່ ມທະວກີານເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍ ການປະຕບິດັຕວົຈງິໃນການວາງແຜນ ທເີລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກ ກະຊວງ       
ຂະແໜງການ ແລະແຂວງ 

 ຕວົຊີ ັ້ວດັ 1 (b) ເພີ່ ມທະວຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຂອບຜນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຫ່ງຊາດ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ການອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ & ເປົ ັ້າໝາຍ 

ຂໍ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າໝາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທີ່  1 (a)  

ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງຂໍ ັ້ມູນ ກ່ຽວກບັ 
ການເສມີຂະຫຍາຍ ແລະທດິທາງ ຂອບຜນົຂອງ ໄດ ັ້ຮບັແຫ່ງຊາດ ທີ່ ນໍາ
ໃຊ ັ້ການວາງແຜນທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຕວົຈງິ ເພື່ ອເປນັເຄື່ ອງມໃືຫ ັ້ບນັດາແກ່
ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເລັ່ ງໃສ່ ການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ ກ່ຽວກບັຜນົໄດ ັ້ຮບັໃຫ ັ້ບນັລຸບູລມິະສດິແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງ
ທີ່  VIII ດ ັ້ານການພດັທະນາ. 

ກະຊວງ ຜທ ຈະໄດ ັ້ນໍາ ໃຊ ັ້ຜນົ
ການວາງແຜນ ເຂົ ັ້າໃນແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທີ່  VIII 
 
  

ຮອດປ ີ2020 ການປະເມນີ 
ການນໍາໃຊ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຈາກຜນົ
ການດໍາເນນີແຜນງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ໂດຍຜ່ານ
ການທບົທວນຜນົການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 
ປ ີຄັ ັ້ງທີ່  VIII  
ຮອດປ ີ2025  ຈະໄດ ັ້ມກີານ
ຮບັຮອງ ການວາງແຜນທີ່ ເລັ່ ງໃສ່
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຈາກທຸກພາກສ່ວນ ກໍ
ຄ ືກະຊວງຂະແໜງການ, ແຂວງ 
ແລະທ ັ້ອງຖິ່ ນ ລວມທງັໜ່ວຍ
ງານຂະແໜງການ 

 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທີ່  1 (b)  

ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັແມ່ນເພື່ ອ ວດັແທກ ການນໍາໃຊ ັ້ ຂອບຜນົ
ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອບຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງປະເທດທີ່ ມຢູ່ີ ຂອງຄູ່
ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນ 4 ຄຸນ
ລກັສະນະ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້:  
  ຄຸນລກັສະນະທ ີ1 - ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງການເພີ່ ມເຕມີດ ັ້ານ

ເປົ ັ້າໝາຍ/ຈດຸສຸມຂອງຂອບຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ນໍາ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າ
ໃນການວາງແຜນລະດບັຊາດທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັ. 

 ຄຸນລກັສະນະທ ີ2 - ນໍາໃຊ ັ້ຜນົຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັທີ່ ໄດ ັ້ມາຈາກຂອບ
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ນໍາ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການວາງແຜນລະດບັ
ຊາດທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັ. 

 ຄຸນລກັສະນະທ ີ3 - ນໍາໃຊ ັ້ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມູນຂອງພາກລດັຖະບານ ເພື່ ອ
ລາຍງານຜນົຂອງການເພີ່ ມເຕມີເຂົ ັ້າໄປໃໝ່ຈາໍນວນໜຶ່ ງ 

 ຄຸນລກັສະນະທ ີ4 - ການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານ ຈະ
ຊ່ວຍສ ັ້າງຄວາມໜັ້າເຊື່ ອຖໃືຫ ັ້ແກ່ການປະເມນີຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍ 

 
 
 
 
 

 95% ສອດຄ່ອງກບັເປົ ັ້າ   
ໝາຍ 

 63% ສອດຄ່ອງກບັຜນົ ໄດ ັ້
ຮບັ 

  

 56% ການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົ
ການຕດິຕາມ ແລະການປະ
ເມນີ ແຫ່ງຊາດ 

 60% ຂອງແຜນການປະ
ເມນີຜນົຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍ ໂດຍ
ສມົທບົກບັສມົທບົຂອງ
ລດັຖະບານ 

 
 
 
 
 

ສໍາເລດັ ຮ ັ້ອຍສ່ວນຮ ັ້ອຍໃນ 4 
ອງົປະກອບ  ພາຍໃນປີ 2025 
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ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ1 - ການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາດ ັ້ານການເງນີ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັວາລະການພດັທະນາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ໂດຍອງີໃສ່ການວາງແຜນທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຕວົຈງິ 

 

 ຕວົຊີ ັ້ວດັ 1 (a) ການເພີ່ ມທະວກີານເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍ ການປະຕບິດັຕວົຈງິໃນການວາງແຜນ ທເີລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກ ກະຊວງ       
ຂະແໜງການ ແລະແຂວງ 

 ຕວົຊີ ັ້ວດັ 1 (b) ເພີ່ ມທະວຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຂອບຜນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຫ່ງຊາດ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ໂຄງສ ັ້າງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຖານການວດັແທກ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທີ່  1 (a)  

ຕວົເລກຂອງ ກະຊວງຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ
ບນັດາແຂວງ ທີ່ ຮບັຮອງຜນົຂອງການວາງແຜນທີ່ ອງີໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 

 

ການວາງແຜນທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຖກືຮບັຮອງ ຈາກ
ກະຊວງຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະບນັດາແຂວງ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັ 2 (b)   

 

ຄຸນລກັສະນະທ ີ1  

 ສດັສ່ວນ = ດ ັ້ານຈາໍນວນຈດຸປະສງົ ທີ່ ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶຕ ັ້ອງການ
ຈະເພີ່ ມເຕມີ (ການເພີ່ ມອດັຕາສ່ວນໃໝ່ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ອະນຸມດັ ຫຼາຍກວ່າ  1 ລ ັ້ານ ໂດລາສະຫາລດັຕາມເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງສາກນົພາຍໃນ 01 ປ)ີ ໂດຍຜ່ານຂອບຜນົການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານ ແລະ ເອກະສານການວາງ
ແຜນອື່ ນໆ 

 

 ຕວົຫານ = ຈາໍນວນທງັໝດົຂອງຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ 

 

ຄຸນລດັສະນະທ ີ2  

 ສດັສ່ວນ = ຈາໍນວນຕວົຊີ ັ້ວດັຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັ  ເຊິ່ ງ
ພດັທະນາມາຈາກຂອບຜນົໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງ
ລດັຖະບານທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັ ແລະເອກະສານວາງ
ແຜນອື່ ນໆ 

 

 ຕວົຫານ = ຈາໍນວນຕວົຊີ ັ້ວດັຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ ລວມທງັ
ຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງ ແຜນງານ ແລະໂຄງການ 

 

ຄຸນລກັສະນະທ ີ3  

 ສດັສ່ວນ = ຈາໍນວນຕວົຊີ ັ້ວດັຜນົໄດ ັ້ຮບັທງັໝດົ ເຊິ່ ງ
ສາມາດຕດິຕາມ ການນໍາໃຊ ັ້ສະຖຕິໃິນປດັຈບຸນັ, ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້
ມູນ ຫຼ ື ລະບບົການຕດິຕາມແລະ ປະເມນີຜນົຂອງ
ລດັຖະບານ 

 

 ຕວົຫານ = ຈາໍນວນທງັໝດົຈາກຕວົຊີ ັ້ວດັຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
ລວມທງັ ຂອບແຜນງານ ແລະໂຄງການ 

 

ຄຸນລກັສະນະທ ີ4  

 ສດັສ່ວນ = ຈາໍນວນ ການວາງແຜນປະເມນີຜນົສຸດທ ັ້າຍ 
ຂອງແຜນງານ ແລະໂຄງການ 

  

 ຕວົຫານ = ຈາໍນວນທງັໝດົ ຂອງແຜນງານ ແລະໂຄງການ 

 

 
 
 

ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງການເພີ່ ມເຕມີບນັດາຈດຸປະສງົ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່
ການຈດັການຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອບຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງລດັຖະບານທີ່ ນໍາໃຊ ັ້ຢູ່
ໃນປະຈບຸນັ ແລະເຄື່ ອງມທືີ່ ນໍາໃຊ ັ້ໃນການວາງແຜນ 

  
 
 
 
 
 
 
 

ນໍາໃຊ ັ້ຕວົຊີ ັ້ວດັຜນົໄດ ັ້ຮບັທີ່ ພດັທະນາມາຈາກຂອບຜນົໄດ ັ້ຮບັ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານ 

 
 
 
 
 
 

ນໍາໃຊ ັ້ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມູນຂອງລດັຖະບານທີ່ ນໍາໃຊ ັ້ຢູ່ໃນປະຈບຸນັ ເພື່ ອລາຍ
ງານຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການເພີ່ ມເຕມີ 

 
 
 
 
 

 
ການສະໜບັສະໜນູຈາກພາກລດັຖະບານ ຈະຊ່ວຍສ ັ້າງຄວາມໜັ້າ
ເຊື່ ອຖໃືຫ ັ້ແກ່ການປະເມນີຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍ 
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ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ1 - ການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາດ ັ້ານການເງນີ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັວາລະການພດັທະນາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ໂດຍອງີໃສ່ການວາງແຜນທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຕວົຈງິ 

 

 ຕວົຊີ ັ້ວດັ 1 (a) ການເພີ່ ມທະວກີານເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍ ການປະຕບິດັຕວົຈງິໃນການວາງແຜນ ທເີລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກ ກະຊວງ       
ຂະແໜງການ ແລະແຂວງ 

 ຕວົຊີ ັ້ວດັ 1 (b) ເພີ່ ມທະວຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຂອບຜນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຫ່ງຊາດ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ພາລະບດົບາດ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັ 1(a)  

ບດົລາຍງານ ຈາກກະຊວງຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 
ແລະບນັດາແຂວງ 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັ 2(b)  

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກມົແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ, ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະບນັດາແຂວງ ຈະໄດ ັ້ປກຶສາ
ຫາລຮ່ືວມກນັ ກບັ ອງົການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ, 
ຫ ັ້ອງການປະສານງານຜູ ັ້ຕາງໜັ້າຂອງ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, 10 
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ. 



 
 

12 

 

ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 2 - ຍກົສູງການເຊື່ ອມສານ ລະຫວ່າງ ຂະບວນການສັ້າງງບົປະມານ ແລະຂະບວນການວາງແຜນ 
ລະດບັຊາດ 

 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທີ່  2: ປະສດິທຜິນົຂອງການນໍາໃຊ ັ້ຕວົຈງິສໍາລບັລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫ ັ້ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທີ່  VIII ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
 

ການອະທບິາຍຫຍໍ ັ້  ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ & ເປົ ັ້າໝາຍ 

 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າໝາຍ 

ການກາໍນດົຕວົຊີ ັ້ວດັນີ ັ້ ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແກ່ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ ທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັຂອງພາກສ່ວນ
ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນດ ັ້ານຍຸດທະສາດ 

  

ລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງໄດ ັ້ຮບັການ
ພດັທະນາ 
  

ຮອດປ ີ2018 ຂອບລາຍຈ່າຍ
ໄລຍະກາງ ພ ັ້ອມທີ່ ຈະນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້
ໃນ 

 
 

ປ ີ2019-2020 

ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ 
ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້ 
ຮອດປ ີ2020 ໂດຍມກີານທບົ
ທວນ ແລະ ດດັປບັຂອບລາຍ
ຈ່າຍໄລຍະກາງ  
 

ໂຄງສ ັ້າງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 

ການປະເມນີຜນົດ ັ້ານຄຸນນະພາບສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ໃນ 3 ເງ ື່ອນໄຂ
ດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
 ພາກລດັຖະບານມກີານຕກົລງົເຫນັດເີປນັເອກະພາບ ແລະ 

ພ ັ້ອມ ຕໍ່ ກບັການນໍາໃຊ ັ້ ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ 
 ບດົແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ ແລະຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງໄດ ັ້ຮບັ

ການພດັທະນາ 
 ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ  ແລະ ການປະ

ເມນີຜນົ  
 

ຄຸນນະພາບ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ 
 ພາກລດັຖະບານມກີານຕກົລງົເຫນັດເີປນັເອກະພາບ ແລະ 

ພ ັ້ອມ ຕໍ່ ກບັການນໍາໃຊ ັ້ ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ 
 ບດົແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ ແລະຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງໄດ ັ້ຮບັ

ການພດັທະນາ 
 ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ  ແລະ ການ

ປະເມນີຜນົ  
  

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະຄວວາມຮບັຜດິຊອບ 

ບດົລາຍງານແຜນງານການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນີພາກລດັ ຈາກກະຊວງ 
ການເງນີ 

 

ກະຊວງການເງນີ ຈະໄດ ັ້ປກຶສາຫາລ ືຮ່ວມກບັ ທະນາຄານໂລກ, 
ທະນາຄານພດັທະນາ ອາຊ ີແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶທີ່ ກ່ຽວຂອງ 
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ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ3 - ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ທນຶຊ່ວຍເຫລອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະທນຶທາງການອື່ ນໆ ໄດ ັ້ຜ່ານລະບບົ
ງບົປະມານ ແລະ ໄດ ັ້ມກີານຮບັຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທີ່  3: ອດັຕາສ່ວນ ຂອງທນືຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະທນຶທາງການອື່ ນໆ ສາມາດເບກີຈ່າຍຕາມແຜນທີ່ ວາງໄວ ັ້ 
ແລະມກີານບນັທກຶລງົໃນການຮບັຮອງ ແລະອະນຸມດັແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ ີຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ 
 

ການອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ & ເປົ ັ້າໝາຍ 

 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າໝາຍ 

ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ແມ່ນເພື່ ອ ສະແດງເຖງິຄວາມພະຍາຍາມ 
ຂອງລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ຂະບວນການຂຶ ັ້ນງບົປະມານ. ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນ
ການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົແຫ່ງຊາດ ຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

 19% ສະເພາະທນຶການ
ຊ່ວຍເຫລອືທາງການເພື່ ອການ
ພດັທະນາ 
 

ບ່ໍໃຫ ັ້ຕໍ່ າກວ່າ 59.5% ຮອດປີ 
2025  

- (ເປເີຊນັໃນແຕ່ລະປເີພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 
4.05%)  

 

 ໝາຍເຫດ: 

- ເປົ ັ້າໝາຍສາກນົ – ຊ່ອງວ່າງ
ຖກືລດົລງົເຄິ່ ງໜຶ່ ງ 

- ຊ່ອງວ່າງສໍາລບັປະເທດລາວ
ແມ່ນ 81%. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ເປົ ັ້າ 
ໝາຍຂອງປະເທດລາວ
ແມ່ນ = 19% + 

81%/2 = 59.5%  

- ຈາໍນວນເປຊີນັໃນປະຈບຸນັ 
ແມ່ນ 19%, ເພື່ ອກ ັ້າວໄປສູ່ 

59.5% ຈາໍນວນເປີເຊນັ
ຕ ັ້ອງເພື່ ອຂຶ ັ້ນ 40.5%. 

ສະນັ ັ້ນຈາໍນວນເປເີຊນັທີ່ ຈະ
ຕ ັ້ອງເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນແຕ່ລະປີ
ແມ່ນ 4.05%.  

 

ໂຄງສ ັ້າງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຖານວດັແທກ 

 

 ສດັສ່ວນ: ທນຶການຊ່ວຍເຫລອືເພື່ ອການພດັທະນາ ຈະ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການບນັທກຶ ເຂົ ັ້າໃນງບົບປະມານປະຈາໍປ ີ 
 

 ຕວົຫານ: ແຜນການເບກີຈ່າຍປະຈາໍປ ີຂອງທນຶການຮ່ວມ
ມ ືເພື່ ອການພດັທະນາ ແຕ່ຕົ ັ້ນປີ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
ແລະ ໂດຍມກິານປະສານກບັພາກລດັຖະບານ 

 

 

ການກາໍນດົ ຈາໍນວນເປີເຊນັ ຂອງແຜນການເບກີຈ່າຍ ທນຶການຮ່ວມ
ມເືພື່ ອການພດັທະນາທີ່  ຈດົກ່າຍເຂົ ັ້າແຜນງບົປະຈາໍປີ ຕ ັ້ອງຜ່ານການ
ອະນຸມດັຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ 

 

ການກາໍນດົຕວົຊີ ັ້ວດັ ແມ່ນໄດ ັ້ກາໍນດົແບບລວມໆ ໂດຍນໍາ ໃຊ ັ້
ຫຼກັການຈາກຕວົຊີ ັ້ວດັ ທ ີ3 ຂອງຖະແຫຼງການ ປາຣີ 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

 

 ຂໍ ັ້ມູນຈາກ ຈາກກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາຍງານຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ 

 ຂໍ ັ້ມູນ ຈາກບດົລາຍງານຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

 

ກະຊວງການເງນີຈະໄດ ັ້ຮ່ວມປກຶສາຫາລ ືແລະ ເຮດັວຽກຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ
ກບັ ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງ ຜທ ແລະ ກະຊວງຂະແໜງການ, 
ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພດັທະນາ ອາຊ ີແລະ ໜ່ວຍງານຂະ  
ແໜງການມະຫາພາກ ແລະຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
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ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ4 - ພາຍ ໃຕ ັ້ຂອບລະບຽບການແຫ່ງຊາດ, ການສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົແຫ່ງຊາດຂອງບນັດາຄູ່
ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້: ການດໍາເນນີການດ ັ້ານງບົປະມານ, ການລາຍງານທາງດ ັ້ານການເງນີ, 
ການກວດສອບ ແລະ ການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງ.  
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ4:  ການສະເລ່ຍອດັຕາສ່ວນຂອງການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ທີ່ ນໍາໃຊ ັ້ລະບບົການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງການເງນີພາກລດັ ແລະ 
ການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງ ທີ່ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນພາຍໃຕ ັ້ຂອບການປະເມນີລະບຽບ 
ການຄຸ ັ້ມຄອງລະບບົ ພາຍໃຕ ັ້ຂອບລະບຽບການທີ່ ມຢູ່ີພາຍໃນ. 
 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ & ເປົ ັ້າຫມາຍ 
ຂໍ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວແມ່ນແນ່ໃສ່ປະເມນີການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົແຫ່ງຊາດໂດຍ
ບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ສານຕໍ່ ຄວາມພະຍາຍາມ
ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງຍິ່ ງຂຶ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ. ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ ັ້ໃນການສ ັ້າງ ແລະ 
ສົ່ ງເສມີຄວາມອາດສາ ມາດລະບບົແຫ່ງຊາດ, ເພື່ ອການຫຼຸດຜ່ອນ
ຈາໍນວນໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ(PIUs) ພາຍໃນແຕ່ລະ
ກະຊວງ/ຂະແຫນງການເທື່ ອລະກ ັ້າວ.  

22% (ໂດຍລວມ)  

 

27% (ງບົປະມານ)  

22% (ການເງນີ)  

19% (ການກວດສອບ)  

21% (ການຈດັຊື ັ້ຈດັຈ ັ້າງ)  
 
  

ບ່ໍຕໍ່ າກ່ວາ 48%  

 

ຄໍາເຫນັ  

ເປົ ັ້າຫມາຍທົ່ ວໂລກ –ຫລຸດຜ່ອນ
ຊ່ອງຫວ່າງ ໃນໜຶ່ ງ ສ່ວນສາມຂອງ
ຄະແນນ (CPIA) ລະຫວ່າງ 
3.5 ແລະ 4.5 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
 

 ສດັສ່ວນ: ການໄຫຼວຽນຂອງການຮ່ວມມເືພື່ ອການ 
ພດັທະນາ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ລະບບົແຫ່ງຊາດ (ຄ່າສະເລ່ຍ  a, b, 

c ແລະ d)  
 

 ຕວົຫານ:ມູນຄ່າລວມການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ໄຫຼ
ວຽນ ໄປຕາມທດິທາງຂອງລດັຖະບານ 

 

a) ທນຶການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາເບກີຈ່າຍ ໂດຍການນໍາ 
ໃຊ ັ້ຂັ ັ້ນຕອນການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນີຂອງລດັຖະບານ 

b) ທນຶການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ເບກີຈ່າຍໂດຍການນໍາ
ໃຊ ັ້ຂັ ັ້ນຕອນຂອງລດັຖະບານໃນການລາຍງານດ ັ້ານການເງນີ
ແຫ່ງຊາດ 

c) ທນຶການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ເບກີຈ່າຍໂດຍການນໍາ
ໃຊ ັ້ຂັ ັ້ນຕອນຂອງລດັຖະບານໃນຂະ ບວນການກວດສອບ  

d) ທນຶການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ເບກີຈ່າຍໂດຍການນໍາ
ໃຊ ັ້ຂັ ັ້ນຕອນຂອງລດັຖະບານໃນຂະ ບວນການຈດັຊື ັ້-ຈດັ
ຈ ັ້າງ  
 

 

ສະເລ່ຍແລ ັ້ວອດັຕາສ່ວນຂອງການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ທີ່
ເບກີຈ່າຍໂດຍນໍາໃຊ ັ້ລະບບົການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງການເງນີພາກ ລດັ 
ແລະ ການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງ (ໂດຍສະເລ່ຍຕາມອງົປະກອບຕວົຊີ ັ້ວດັ
ຕັ ັ້ງແຕ່ a ຈນົເຖງິ d) 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
 

ການລາຍງານໂດຍກງົຈາກບນັດາຮ່ວມພດັທະນາ 
 
 

 

ການປກຶສາຫາລລືະຫວ່າງກະຊວງການເງນີ ກບັ ບນັດາກະຊວງ/
ຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 10 ໜ່ວຍງານ          
ຂະແໜງການ ປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ, ທະນາຄານໂລກ, 
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
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III. ຄວາມກມົກ່ຽວ ແລະງ່າຍດາຍ 
 

ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ5 -  ການຮບັຮອງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການແບບເປນັແຜນງານ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບຂະແ
ໜງການເພື່ ອສະໜບັໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ລວມທງັເປົ ັ້າຫມາຍການພດັທະນາ
ແບບຍນືຍງົ. 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ5: ຜນັຂະຫຍາຍກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການແບບເປນັແຜນງານ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບຂະແໜງການ ໃນການພດັທະນາຂະແ
ໜງການຫຼກັ ຕາມທີ່ ໄດ ັ້ກາໍນດົໄວ ັ້ໃນ ຂອບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທີ່  VIII ລວມທງັ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ລວມທງັ ຂະແຫນງສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສກິາໍ, ການເກບັກູ ັ້ລະເບດີທີ່ ບ່ໍທນັ
ແຕກ ແລະ ບນັດາຂະແຫນງການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ໄດ ັ້ກາໍນດົມາເພື່ ອຮບັປະກນັການນໍາໃຊ ັ້ບດົແນະນໍາ
ການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການແບບເປນັແຜນງານ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບ
ເປນັຂະແໜງການທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັ ຢ່າງຖກືຕ ັ້ອງ. ເຊິ່ ງຈະເປນັຕວົ
ຊ່ວຍຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ແກ່ພາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເຮດັວຽກ
ຮ່ວມກນັຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ  ເພື່ ອຍກົໃຫ ັ້ເຫນັວວິດັທະນາການທີ່ ກ ັ້າວໜັ້າຂອງ
ຕນົ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນວຽກງານການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ແລະ ຕອບ
ສະໜອງຜນົຂອງວຽກງານການພດັທະນາໃນລະດບັຊາດ, ລະດບັຂະແ
ໜງການ ແລະ ບນັດາແຂວງ. 

ການນໍາໃຊ ັ້ການຄຸ ັ້ມໂຄງການ 
ແບບເປນັແຜນງານ ແລະ ການ
ຄຸ ັ້ມຄອງແບບເປນັ ຂະແໜງ  
ການທີ່ ມຢູ່ີອາດຈະບ່ໍມ ີປະ
ສດິທຜິນົທງັໝດົ 

ຄູ່ມກືານຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການແບບ 
ເປນັແຜນງານລະດບັຊາດ ແລະ 
ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບຂະແໜງການ
ໄດ ັ້ຮບັການຮບັຮອງ ໃນປີ 2018 
 
ໃນປ ີ2019, TBA(ຈະສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້) 
ໃນປ ີ2022, TBA(ຈະສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້) 
ໃນປ ີ2025, TBA(ຈະສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້) 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
 

ການປະເມນີດ ັ້ານຄຸນນະພາບສາມາດດໍາເນນີການໄດ ັ້ ໂດຍຄວາມເປນັ
ເອກະພາບກບັບດົແນະນໍາການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການແບບເປນັແຜນງານ 
ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບເປນັຂະແໜງການ 

 

ຈະໄດ ັ້ກາໍນດົອກີເທື່ ອຫນຶ່ ງ ພາຍຫຼງັທີ່ ບດົແນະນໍາ ດັ່ ງກ່າວສາມາດ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້. 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
 

ບດົລາຍງານຂອງກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ກ່ຽວກບັສະພາບການພດັທະນາ ບດົແນະນໍາການນໍາ ໃຊ ັ້ການ
ຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການແບບເປນັແຜນງານ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບເປນັ
ຂະແໜງການໃນ ສປປ ລາວ.  
 

 

ກນົໄກການປກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງ ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ບນັດາກະຊວງ/ຂະແຫນງການ, 
ລວມທງັ 10 ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ, 
ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພດັທະນາ, ຫ ັ້ອງການປະສານ
ງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຫະພາບເອຣີບົ (UNDP, 

UNRC, EU) ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
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ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ6 ພາຍໃຕ ັ້ການການນໍາພາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານ, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດ ັ້ມີ
ການປະສານສມົທບົກນັດ ັ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຂອງຕນົເອງ, ເຮດັໃຫ ັ້ຂັ ັ້ນຕອນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງ່າຍ
ຂຶ ັ້ນ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍການຮ່ວມມຢ່ືາງຮອບດັ້ານເພື່ ອຫລກີລ ັ້ຽງການຊ່ວຍເຫລອືແບບຊໍ ັ້າຊ ັ້ອນ.  
 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ6: ການສ ັ້າງແຜນງານຮ່ວມກນັລະຫວ່າງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ໄດ ັ້ແນ່ໃສ່ອດັຕາສ່ວນຂອງການສ ັ້າງ ແຜນງານ
ກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັລະຫວ່າງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.  ເປນັທີ່ ຮບັ
ຮູ ັ້ກນັແລ ັ້ວວ່າ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຄແືນວນັ ັ້ນກ່ອນທີ່ ຈະສາມາດກາໍນດົ
ໄດ ັ້ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ບ່ໍແມ່ນເລື່ ອງ ງ່າຍດາຍ ທີ່ ຈະຜກັດນັໃຫ ັ້ມີ
ການສ ັ້າງກດິຈະກາໍສໍາລບັແຜນງານຮ່ວມກນັໃຫ ັ້ຫລາຍຂຶ ັ້ນ ເຖງິຈະ
ເປນັການຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາ ກດິ
ຈະກາໍຕ່າງໆ 
 

ບາງກດິຈະກາໍຮ່ວມກບັແຜນ 
ງານທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັ ຄ:ື 
ແຜນງານການ ຮ່ວມມພືາຍໃນ
ສະມາຊກິສະ ຫະພາບເອຣີບົ, 
ແຜນງານ ການຮ່ວມມພືາຍໃນ
ເຄື່ ອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ 
 
  

ການນໍາໃຊ ັ້ແຜນງານຮ່ວມກນັ 
ພາຍໃຕ ັ້ຂອບການຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງ 
ການແບບເປນັແຜນງານ ແລະ 
ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບເປນັຂະແໜງ 
ການເພື່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັໝາກ ຜນົທີ່
ດທີີ່ ສຸດ. 
 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
 

 ສດັສ່ວນ: ສດັສ່ວນແຜນງານກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັ ທີ່  ໄດ ັ້ຮບັ
ການລາຍງານຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ  (ການເພີ່ ມເຕມີເຂົ ັ້າ  
ໃໝ່ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັມູນຄ່າ ຫລາຍກ່ວາ 1 ລ ັ້ານໂດ
ລາສະຫະລດັ - ໂດຍອງີຕາມມາດຕະຖານສາກນົເປນັປີ
ທຽບຖານ)  
 

 ຕວົຫານ: ການລາຍງານຈາໍນວນຕວົເລກແຜນງານທີ່  ມກີານ
ເພີ່ ມເຕມີເຂົ ັ້າໂດຍບນັດາຄູ່ຮ່ວມ ພດັທະນາ(ການເພີ່ ມເຂົ ັ້າ
ໃຫມ່ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັມູນ ຄ່າຫລາຍກ່ວາ 1 ລ ັ້ານໂດ
ລາສະຫະລດັ - ໂດຍອງີຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກນົ ເປນັ
ປຖີານ)  

 

 

 ຕໍ່ າກ່ວາ 25% ນໍາໃຊ ັ້ແຜນກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັ 

 ລະຫວ່າງ 25% - 50%  ມບີາງແຜນງານຮ່ວມກນັ 

 ລະຫວ່າງ 50% - 75%  ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິບດັ
ແຜນງານຮ່ວມກນັໃນລະດບັກາງ 

 ຫລາຍກ່ວາ 75%  ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະ ຕບິດັແຜນ 
ງານຮ່ວມກນັໃນລະດບັດທີີ່ ສຸດ 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຮບັຜດິຊອບ 
 

ການລາຍງານໂດຍກງົຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ມກີນົໄກ
ການປກຶສາຫາລ ືຮ່ວມກບັ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການ
ພດັທະນາ, ຫ ັ້ອງການປະສານງານ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, 
ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ລວມທງັ 10 ໜ່ວຍງານປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້
ໃຫ ັ້ທນຶ ຕະຫຼອດຮອດ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
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IV. ເປດີກ ັ້ວາງການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ເລງັໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
 

ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ7 - ການຍກົສູງຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທງັສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນ
ແຂວງທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນໃໝ່ ເພື່ ອເຮດັໜັ້າທີ່ ໃນການອະນຸມດັ ແລະ ຕດິຕາມແຜນພດັທະນາ ແລະ ແຜນງບົປະມານແຫ່ງ
ຊາດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໝາກຜນົຂອງການພດັທະນາສູງສຸດ. 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ7: ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ ຈະເຮດັໜັ້າທີ່ ໃນການຕດິຕາມຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ຕໍ່ ກບັນະໂຍບາຍ/ຍຸດທະ
ສາດ, ລະບຽບການ ແລະ ງບົປະມານໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 
 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ແມ່ນຕວົກາໍນດົ ທີ່ ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັຂດີຄວາມ ອາດ
ສາມາດ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ ກບັ ຂະບວນ
ການຕດິຕາມວຽກງານການພດັທະນາ, ການເປນັຕວົແທນ ຂອງ
ປະຊາຊນົແລະ ການສ ັ້າງກດົໝາຍນຕິກິາໍຕ່າງໆ. ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້
ອອກແບບມາເພື່ ອມ ີ ພາລະບດົບາດຮບັປະກນັການສະຫນບັສະຫນຸນ
ຂດີຄວາມ ອາດສາມາດໃນການພດັທະນາແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາ 
ກອນທີ່ ພຽງພໍ ແລະ ການສ ັ້າງແຜນງານຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ.  
 

ການພດັທະນາຂດີຄວາມອາດ
ສາມາດສໍາລບັສະພາແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ສະພາປະຊາຊນົ ຂັ ັ້ນ
ແຂວງ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ 
 
  

ຮອດປ ີ2018, ສາມາດສໍາເລດັ
ແຜນພດັທະນາ ຂດີຄວາມອາດ
ສາມາດ 
 

ພາຍໃນປ ີ2019 – 2021, 
ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ
ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ  

 

ພາຍໃນປ ີ2022, ດໍາເນນີການ
ປະເມນີຂດີຄວາມ ອາດສາມາດ
ໃຫ ັ້ແກ່ ສະພາແຫ່ງ ຊາດ ແລະ 
ສະພາປະຊາຊນົ ຂັ ັ້ນແຂວງ 
 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
ການປະເມນີດ ັ້ານຄຸນນະພາບ ສາມາດດໍາເນນີການໂດຍອງີໃສ່ 3 
ເງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ ັ້:   
 ຄວາມພັ້ອມຂອງແຜນພດັທະນາຂດີຄວາມອາດສາມາດ ສໍາລບັ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊນົແຂວງ   
 ການດໍາເນນີການ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະ ນາ

ຂດີຄວາມອາດສາມາດ 

 ການປະເມນີຂດີຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ ັ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ 

 

 

 ຄຸນນະພາບຂອງແຜນພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ການດໍາ
ເນນີການ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ ຢ່າງມປີະສດິທິ
ຜນົ 

 ຂດີຄວາມອາດສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ບດົລາຍງານປະຈາໍປສໍີາລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆໂດຍ 
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ 

ກນົໄກການປກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ ຮ່ວມກບັ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ແລະ ກະຊວງການເງນີ, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້
ໃຫ ັ້ທນຶ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ  
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ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ8 - ຄວາມກ ັ້າວໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂະບວນການໂຕະມນົ-ຄກືານກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູ່ການເປນັຄູ່ 
ຮ່ວມທີ່ ດເີພື່ ອການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ8: ການເປນັຄູ່ຮ່ວມສໍາລບັການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍການກາໍນດົຕວົຊີ ັ້ວດັຂອງ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຢ່າງຊດັ
ເຈນ   

 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ໄດ ັ້ກາໍນດົ ມາເພື່ ອປະເມນີການເປນັ ຄູ່ຮ່ວມທີ່ ດ ີ
ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂະບວນການໂຕະມນົ ລວມໄປເຖງິກນົໄກ
ການໜ່ວຍງານຂະແຫນງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ ໃຫ ັ້ທນຶ. ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ, ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນລະດບັການຮ່ວມ ມແືບບ ໃຕ ັ້-
ໃຕ ັ້, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ນອກຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງ 
ອງົການ OECD DAC . 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງສະເໜ ີ
ພາບກນັຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັຂະບວນການໂຕະມນົ 
ເຊິ່ ງໄດ ັ້ແນ່ໃສ່ເຂົ ັ້າ ໃນ ວາລະ
ການພດັທະນາແຫ່ງຊາດຢ່າງ  
ກ ັ້ວາງຂວາງ 

ຫລງັຈາກປ ີ2017-2020, ເປນັ
ໄລຍະຂ ັ້າມຜ່ານກ ັ້າວໄປສູ່ 
ຂະບວນການຮ່ວມມເືປນັຄູ່ຮ່ວມ
ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ  

 

ຫລງັຈາກປີ 2021-2025,  

ການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ດຂີອງແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນຂະບວນ
ການຮ່ວມມໃືນການເປນັຄູ່ຮ່ວມ
ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ເພື່ ອແນ່ໃສ່ 
ບນັຫາທີ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ  
ຂງົເຂດໃນການພດັທະນາ 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
 ຈາໍນວນຕວົເລກຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ( ການຮ່ວມມແືບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້, 

ພາກເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ) ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຫ ັ້າວຫນັໃນກນົໄກການ ຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໂຕະມນົ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້
ໃຫ ັ້ທນຶ.  

 

ລະດບັການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັໃນປະຈບຸນັທີ່ ສາມາດ
ຢັ ັ້ງຢນືໄດ ັ້ຄ:ື  
 

 ຖັ້າຈາໍນວນຕວົເລກການມສ່ີວນຮ່ວມເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 30% - 
ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິການປບັປຸງໃນລະດບັກາງ  

 ຖັ້າຈາໍນວນຕວົເລກການມສ່ີວນຮ່ວມເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ (ລະຫວ່າງ
30% ເຖງິ 60%)  ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິການປບັປຸງໃນລະດບັ
ດ ີ

 ຖັ້າຈາໍນວນຕວົເລກການມສ່ີວນຮ່ວມເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ສູງກ່ວາ 60% 

ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິການປບັປຸງໃນລະດບັທີ່ ດ ີ 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ທບົທວນ ແລະ ປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂະບວນການ ໂຕະມນົ 
 

ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລໂືຕະມນົ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ໂຕະມນົປະຈາໍປ.ີ  
 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກນົໄກ
ການປກຶສາຫາລ ືຮ່ວມກບັ  , ອງົການອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເພື່ ອການພດັທະນາ, ຫ ັ້ອງການປະສານງານອງົການສະຫະປະຊາ
ຊາດ, ສະຫະພາບເອຣີບົ(UNDP, UNRC, EU)ລວມທງັ 10 
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶແລະ ບນັດາຄູ່
ຮ່ວມມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
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ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ9 - ການທບົທວນບນັດາໂຄງປະກອບດັ້ານນຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆສໍາລບັ ບນັດາ
ສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ(NPAs) ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ(INGOs) ເປນັສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ເພື່ ອ
ປບັປຸງຍກົລະດບັການປະຕບິດັພນັທະຂອງບນັດາສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ(NPAs) ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັ
ລດັຖະບານ(INGOs) ໃນຂະບວນການປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນເພື່ ອການພດັທະນາໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ລວມໄປ
ເຖງິການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ລາຍງານຜນົໄດ ັ້ຮບັໃນການພດັທະນາ ໂດຍອງີຕາມໂຄງປະກອບບນັດານຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບການ 
ແຫ່ງຊາດ 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ9 (a): ປບັປຸງ ຂອບດ ັ້ານນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການ ສໍາລບັບນັດາສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັ ຜນົກາໍໄລ(NPAs) ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັ ລດັຖະບານ(INGOs) ໃນຂະບວນການສ ັ້າງ, ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍ
ພດັທະນາ ແລະ ແຜນງານລະດບັຊາດ 

 ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ9(b): ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫຼກັການພື ັ້ນຖານຂອງການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທໂິດຍຜນົ ບນັດາ
ສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ(NPAs) ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ສງັກດັລດັຖະບານ(INGOs)  
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ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
ຂໍ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ແມ່ນກາໍນດົມາເພື່ ອປະເມນີ ການໃຫ ັ້ການສະໜບັ
ສະໜນູ ຂອງພາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນການສ ັ້າງ
ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເອື ັ້ອອໍານວຍໃຫ ັ້ແກ່ ບນັດາອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງ
ສງັຄມົທີ່ ອງົກອນດັ່ ງກ່າວ ກາໍລງັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາປດັໃຈພື ັ້ນຖານ
ຂອງການພດັທະນາຢ່າງມປີະສດິທພິາບດ ັ້ວຍຂະບວນການດ ັ້ວຍຕນົ
ເອງ. 
 

ສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງບນັດາ
ນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບ ການ
ໂດຍລວມທີ່ ມຢູ່ີ 
 
 
 
 
 
 
 
  

ການໃຫ ັ້ຄໍາໝັ ັ້ນສນັຍາໃນ 
ລະດບັກາງ 
 
 
 
 
 

ການນໍາໃຊ ັ້ຄູ່ມ ືເພື່ ອອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃນຫຼກັການ
ພື ັ້ນຖານ ຂອງ ບນັດາສະມາ  
ຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ
(NPAs) ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ
ສາ ກນົທີ່ ສງັກດັລດັຖະບານ
(INGOs) 
 
  

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ/ບງັຄບັໃຊ ັ້ 
ບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ກດົລະບຽບ
ການຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ
ຈະສາມາດ ເພີ່ ມປະສດິທຜິນົ 
ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມ ຂອງ
ການຂຶ ັ້ນທະບຽນ ແລະ ການດໍາ
ເນນີການຢ່າງມປີະສດິທຜິນົຂອງ
ອງົກອນ  ທີ່ ມຄີວາມຕ່າງກນັ 
ລະຫວ່າງສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົ
ກາໍໄລ(NPAs) ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັ
ລດັຖະບານ(INGOs)    
 

ມຂີະບວນການທີ່ ເປນັລະບບົ 
ແລະ ຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານທີ່ ສາ ມາດ
ເປດີເຜຍີ ຕໍ່ ສາທາລະນະ ກ່ຽວ
ກບັການມສ່ີວນຮ່ວມໃນ ການ
ພດັທະນາຂອງ ບນັດາ ສະມາຄມົ
ທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ (NPAs) 
ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ ສາກນົທີ່
ສງັກດັລດັຖະບານ(INGOs)     
 

ບນັດາສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍ
ໄລ(NPAs) ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັ 
ລດັຖະບານ(INGOs) ເພື່ ອ
ປະຕບິດັຕາມຫລກັການພື ັ້ນຖານ
ພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ  

 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
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ຕວົຊີ ັ້ວດັເຫລົ່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນໂດຍນໍາໃຊ ັ້ 3 ແບບສອບຖາມ ທີ່ ຄວບ
ຄຸມໃນຂງົເຂດດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ ັ້:  

 ປບັປຸງຂອບບນັດາລະບຽບຫລກັການສໍາລບັບນັດາ
ສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ(NPAs)ແລະອງົການຈດັຕັ ັ້ງ
ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັ ລດັຖະບານ(INGOs)    

 ຍກົສູງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບນັດາສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົ
ກາໍໄລ(NPAs)ແລະອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ສງັກດັ
ລດັຖະບານ(INGOs) ໃນຂະບວນການສ ັ້າງ, ການປກຶສາ
ຫາລ ື ແລະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພື່ ອ
ການພດັທະນາແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ. 

 ປະສດິທຜິນົການພດັທະນາ ຂອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ 

ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບແລະມຄີວາມໂປ່ງໃສໃນການຈດັຕັ ັ້ງ 
ປະຕບິດັ 

 

ການຕອບແບບສອບຖາມໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດເປນັຂໍ ັ້ມູນທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບ ກ່ຽວກບັສະພາບແວດລ ັ້ອມການດໍາເນນີການຂອງອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົລວມທງັການສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ຂະບວນການພດັທະນາຂອງອງົການການຈດັຕັ ັ້ງທາງ ແລະ ສາມາດ
ສະຫນບັສະໜນູ ໃຫ ັ້ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.  
 ຄໍາຖາມທ ີ1 : ໄດ ັ້ມກີນົໄກຄແືນວໃດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັໄປຕາມເວລາກາໍນດົໄວ ັ້ ແລະ ການປບັປຸງ ຂອບນຕິກິາໍ 
ແລະ ລະບຽບການ ສໍາລບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ? 

 

 ຄໍາຖາມທ ີ2 : ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງທາງ ສງັຄມົ ໄດ ັ້ມກີານປກຶສາຫາລກືບັລດັຖະບານ 
ໃນການອອກແບບ, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມ
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ? ກະລຸນາໃຫ ັ້ລາຍ
ລະອຽດໂດຍຫຍໍ ັ້  

 ຄໍາຖາມທ ີ3 : ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົມວີທິໃີດ ໃນການ 
ປບັປຸງແນວທາງດໍາເນນີການຂອງຕນົ ທີ່ ຕດິພນັກບັຂງົເຂດການ
ພດັ ທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ທີ່ ໄດ ັ້ກາໍ ນດົໄວ ັ້ໃນຖະແຫຼງການ 
ອດິສຕນັບູ?  
1. ການໃຫ ັ້ຄວາມເຄາົລບົ ແລະ ການສົ່ ງເສມີທາງດ ັ້ານ ສດິທິ

ມະນຸດ ແລະ ຄວາມຍຸຕທິໍາໃນສງັຄມົ 

2. ຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ເທົ່ າທຽມ ລະຫວ່າງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ລວມເຖງິການສົ່ ງເສມີສດິທຂິອງເດກັຍງິ ແລະ 
ການສົ່ ງເສມີແມ່ຍງິ.   

3. ເລັ່ ງໃສ່ການເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊນົ, ມີ
ຄວາມເປນັເຈ ົ ັ້າການຢ່າງອດິສະຫຼະ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນລະບອບ ປະຊາທປິະໄຕ.    

4. ສົ່ ງເສມີສະພາບແວດລ ັ້ອມແບບຍນືຍງົ 
5. ການດໍາເນນີການແບບໂປ່ງໃສ ແລະ ມຄີວາມຮບັ ຜດິ

ຊອບ 

6. ສບືຕໍ່ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມທີ່ ດ ີແລະ ມຄີວາມສາມກັຄຢ່ີາງ
ເທົ່ າທຽມກນັ 

7. ການສ ັ້າງ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ັ້, ການແບ່ງປນັ 
ແລະ ຮຽນຮູ ັ້ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 

8. ການປະຕບິດັຕາມການປ່ຽນແປງແບບຍນືຍງົໃນຮູບແບບ
ທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ບດົລາຍງານໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກນົໄກການປກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, 

ກະຊວງພາຍໃນ ກບັ ບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ ັ້ອງ, 
ຂະແໜງການປກົຄອງ, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້
ໃຫ ັ້ທນຶ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ, ສະມາຄມົທີ່
ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 

 



 

 
 

22 

 

V. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການຄາດຄະເນ, ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ 
 

ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ10 - ການຮບັປະກນັການຄາດຄະເນໄດ ັ້ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັດ ັ້ານງບົປະມານ ເພື່ ອ
ເປນັຫລກັການພື ັ້ນຖານຂອງການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ10: ການຄາດຄະເນ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ກບັງບົປະມານແຫ່ງຊາດຫລາຍຂຶ ັ້ນ ແລະ ມລີະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງການລາຍງານ
ບນັດາບນັຫາດ ັ້ານງບົປະມານປະຈາໍປີ , ລວມເຖງິການເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງຕວົເລກການຊ່ວຍເຫລອືເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ການໄຫຼຂອງການ
ຊ່ວຍເຫລອືທາງການອື່ ນໆ ທີ່ ຜ່ານງບົປະມານ. 

 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ແມ່ນເພື່ ອເປນັການສະໜອງ ຂໍ ັ້ມູນ
ກ່ຽວກບັສະຖານະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຂອງລດັຖະບານ ຢ່າງ
ເປນັລະບບົຕໍ່ ສາທາລະນະທນັເວລາ, ສມົບູນແບບ, ຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ 
ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວເຂົ ັ້າ ໃນວຽກງານ ງບົປະມານແຫ່ງຊາດ 
ລວມທງັການສະໜອງແຫຼ່ ງທນຶ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ 

ຂະບວນການທີ່ ມຢູ່ີ ໃນປະ ຈຸ
ບນັຕ ັ້ອງມກີານປບັປຸງເພີ່ ມ 
ເຕມີ 

ພາຍໃນປ ີ2019, ເຜຍີແຜ່ລະ 
ບບົງບົປະມານແຫ່ງຊາດ ຢ່າງ
ເປນັລະບບົ ແລະ ສາມາດ
ເຜຍີແຜ່ຕໍ່ ສາທາລະນະ 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ຈະປະເມນີຂໍ ັ້ມູນທີ່ ມຢູ່ີ ເຊິ່ ງສະໜອງໂດຍ
ລດັຖະບານ. ການປະເມນີໄດ ັ້ສຸມໃສ່ 4 ຮູບແບບຄ:ື  

1) ໄລຍະເວລາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

2) ຄວາມສມົບູນແບບ 

3) ຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງຂໍ ັ້ມູນ 

4) ທດັສະນະໃນຕໍ່ ຫນ ັ້າ 

ຂໍ ັ້ມູນທີ່ ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ ຈະໄດ ັ້ມກີານປະເມນີໂດຍອງີຕາມ (ເງ ື່ອນໄຂ- 
ທີ່ ແທດເຫມາະກບັທງັ 4 ຄຸນລກັຊະນະທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວມານີ ັ້) 

1) ໄລຍະເວລາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ (ຖກື ຫຼ ືຜດິ) 
2) ຄວາມສມົບູນແບບ (ຖກື ຫຼ ືຜດິ) 
3) ຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງຂໍ ັ້ມູນ (ຖກື ຫຼ ືຜດິ) 
4) ທດັສະນະການໃນຕໍ່ ຫນ ັ້າ (ຖກື ຫຼ ືຜດິ) 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ບດົລາຍງານຂອງກະຊວງການເງນີ ກ່ຽວກບັແຜນງານການຄຸ ັ້ມຄອງ
ການເງນີພາກລດັ 
 

ກນົໄກການປກຶສາຫາລຂືອງກະຊວງການເງນີ ກບັ ບນັດາກະຊວງ/
ຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພດັທະນາ
ອາຊ,ີ ຫນ່ວຍງານເສດຖະກດິ  ມະຫາພາກ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມ
ພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ.  
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ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ11 - ການຮບັປະກນັຄວາມພັ້ອມ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິດ ັ້ານຂໍ ັ້ມູນກ່ຽວກບັການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ ແລະ ແຫ່ຼງທນຶເພື່ ອການພດັທະນາອື່ ນໆ ຂອງສາທາລະນະຊນົ (ການໃຫັ້ຄໍາຫມັ ັ້ນສນັຍາ, ການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິ ແລະ 
ຜນົໄດ ັ້ຮບັ) 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ11: ບດົລາຍງານການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ແຫຼ່ ງທນຶການພດັທະນາພ ັ້ອມສະໜອງທາງອອນໄລອື່ ນໆ (ການໃຫ ັ້ຄໍາ
ຫມັ ັ້ນສນັຍາ, ການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ) ໂດຍຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຖານຂໍ ັ້ມູນການຊ່ວຍເຫລອື ທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
ແຫ່ງຊາດ.  

 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
ຂໍ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ໄດ ັ້ສະໜອງຂໍ ັ້ມູນທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ໃນສະຖານະ
ພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັພາກລດັ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ
ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ພດັທະນາ ສໍາລບັການເຜຍີແຜ່ຕໍ່ ສາທາລະນະ
ແບບເປນັອເີລກັໂຕຼນກິ ຢ່າງທນັເວລາ, ມຄີວາມສມົບູນແບບ, 
ຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ ສນັຫາຂໍ ັ້ມູນກ່ຽວກບັແຫຼ່ ງທນຶໃນຕໍ່ ໜ ັ້າ ກ່ຽວກບັ  
ແຫຼ່ ງທນຶ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ 

ຖານຂໍ ັ້ມູນການຊ່ວຍເຫລອື 
ທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ບ່ໍ
ສາມາດ ປະຕບິດັການໄດ ັ້ເປນັ
ປກົກະຕ ິ
 

ການປັ້ອນຂໍ ັ້ມູນທີ່ ມຄຸີນນະ 
ພາບສໍາລບັ ຖານຂໍ ັ້ມູນການ 
ຄຸ ັ້ມຄອງຊ່ວຍເຫລອືເພື່ ອການ
ພດັທະນາ (AMP) ບ່ໍສາມາດ
ດໍາເນນີການໄດ ັ້ຢ່າງ ປກົກະຕ ິ
 
  

ພາຍໃນປ ີ2018, ຖານຂໍ ັ້ມູນ 
ການຊ່ວຍເຫລອືເພື່ ອການ
ພດັທະນາໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ໂດຍນໍາ 
ໃຊ ັ້ບດົຮຽນຂອງ AMP ໃນ 
ໄລຍະຜ່ານມາເປນັບ່ອນອງີ 
 

ພາຍໃນປ ີ2019, ບວນການທີ່ ມີ
ຢູ່ຖກຶຈດັເປນັລະ ບບົ ເພື່ ອສະ 
ໜອງຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານການ ຮ່ວມມື
ເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບສູງສຸດ  

 

ຫລງັຈາກປ ີ2020 ເປນັຕົ ັ້ນໄປ, 
ຂໍ ັ້ມູນທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ເຊິ່ ງຕດິ
ພນັກບັການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໃນຮູບ
ແບບສາທາລະນະ 
 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ຈະປະເມນີຄວາມພັ້ອມຂໍ ັ້ມູນທີ່ ຜະລດິໂດຍລະບບົ
ຖານຂໍ ັ້ມູນ ຊກພ ການປະເມນີໄດ ັ້ສຸມໃສ່ 4 ຄຸນລກັຊະນະຄ:ື  

1) ໄລຍະເວລາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

2) ຄວາມສມົບູນແບບ 

3) ຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງຂໍ ັ້ມູນ 

4) ທດັສະນະ ໃນຕໍ່ ຫນ ັ້າ 

ຄວາມພັ້ອມໃນການນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຂອງຂໍ ັ້ມູນຈະໄດ ັ້ປະເມນີໂດຍອງີຕາມ 
(ເງ ື່ອນໄຂ- ທີ່ ແທດເໝາະກບັທງັ 4 ຄຸນລກັສະນະທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວມານີ ັ້) 

1) ໄລຍະເວລາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ (ຖກື ຫຼ ືຜດິ) 
2) ຄວາມສມົບູນແບບ (ຖກື ຫຼ ືຜດິ) 
3) ຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງຂໍ ັ້ມູນ (ຖກື ຫຼ ືຜດິ) 
4) ທດັສະນະການໃນຕໍ່ ຫນ ັ້າ (ຖກື ຫຼ ືຜດິ)  

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ບດົລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການຊ່ວຍເຫລອືເພື່ ອການພດັທະນາ 
ແລະ ບດົລາຍງານການການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ໂດຍກມົຮ່ວມ
ມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 

ກນົໄກການປກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ກບັ ບນັດາກະຊວງ/ຂະແຫນງການ, ລວມທງັ 10 ໜ່ວຍ
ງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ, ອງົການ ສະຫະປະຊາ
ຊາດ/ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ບນັດາຄູ່
ຮ່ວມມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
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VI. ການລະດມົຂນົຂວາຍແຫ່ຼງທນຶພາຍໃນ 
 

ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ12 - ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້ທີ່ ຈະຜນັຂະຫຍາຍ, ເພື່ ອຮບັປະກນັການລະດມົຂນົຂວາຍແຫ່ຼງລາຍ ຮບັ
ຂອງລດັຖະບານທີ່ ຕ ັ້ອງການນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການກະຕຸ ັ້ນທນຶຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ເພື່ ອເປນັການລງົທນຶ ໃນໂຄງການເພື່ ອການ
ພດັທະນາ 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ12: ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນການຜນັຂະຫຍາຍ, ອດັຕາສ່ວນຂອງລດັຖະບານໃນການຊຸກຍູ ັ້ບນັດາໂຄງການການພດັທະນາ ເຊິ່ ງໄດ ັ້
ຮບັການສະໜບັສະໜນູຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນການຜນັຂະຫຍາຍ, ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ເປນັຕວົ 
ປະເມນີການການຂນົຂວາຍແຫຼ່ ງລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານເພື່ ອ 
ສມົທບົກບັ ບນັດາໂຄງການ ພດັທະນາ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະ
ໜນູທນຶ ຈາກບນັດາ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການສມົທບົ 
ເປນັວດັຖຸ 
  

ພາຍໃນປ ີ2025, ມຄີວາມເປນັ
ໄປໄດ ັ້ສໍາລບັກນົ ໄກທີ່ ມຢູ່ີໃນ
ການເພື່ ອປະເມນີ ການສມົທບົ
ຂອງລດັຖະບານ (ອດັຕາສ່ວນ) 
ສໍາລບັບນັດາໂຄງ ການພດັທະນາ
ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການໜບັສະໜນູຈາກຄູ່
ຮ່ວມພດັທະນາ 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັແມ່ນໄດ ັ້ມກີານປະສມົປະສານກນັລະຫວ່າງ
ລກັສະນະປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.  
- ລກັສະນະປະລມິານ - ໃນຂງົເຂດທີ່ ມຄີວາມເປນັ ໄປໄດ ັ້

ເຊັ່ ນ: ອດັຕາສ່ວນ ການສມົທບົຂອງລດັຖະບານຕາມທີ່ ໄດ ັ້
ລະບຸໄວ ັ້ 

- ລກັສະນະດ ັ້ານຄຸນນະພາບ - ລດັຖະບານມຂີະບວນການ 
ປກຶສາຫາລ ືໃນການສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມ ແລະ ກນົໄກ
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສມົທບົຂອງ 
ລດັຖະບານ 

 

ໃນຂງົເຂດທີ່ ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້, ການກາໍນດົໃນກໍລະນທີີ່  ມ ີກນົໄກ
ທີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢູ່ເພື່ ອຢັ ັ້ງຢນືການສມົທບົຂອງລດັຖະບານ (ໃນ
ອດັຕາສ່ວນ) ສໍາລບັບນັດາໂຄງການພດັທະນາ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຫນບັ
ສະໜນູຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
  

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ລາຍງານໃຫ ັ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ 
 

ກນົໄກການປກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງ ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ບນັດາກະຊວງ/ຂະ ແຫນງການ, 
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ, ແລະ ບນັດາຄູ່
ຮ່ວມມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
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VII. ການຮ່ວມມໃືຕ ັ້-ໃຕ ັ້, ການຮ່ວມມສືາມຫລ່ຽມພດັທະນາ ແລະ ແຜນງານແລກປ່ຽນ ຄວາມ
ຮູ ັ້.  
 

ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ13 - ປບັປຸງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈສະພາບການ ແລະ ລກັສະນະການເປນັຄູ່ຮ່ວມໃນການຮ່ວມ ມແືບບ
ໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ມຄີວາມໝາຍອນັສໍາຄນັຂອງພວກເຂາົ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງການຮ່ວມມເືພື່ ອການ ພດັທະນາ ໂດຍ
ຜ່ານກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານທີ່ ຊດັເຈນ 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ13: ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການເປນັຄູ່ຮ່ວມຂອງການຮ່ວມມແືບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ ັ້ານພດັທະນາ ແລະ ແຜນງານ
ການປກຶສາ ຫາລ,ື ລວມເຖງິຂະຫຍາຍການສະໜບັສະໜນູສໍາລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍຜ່ານກນົໄກການລາຍງານ ແລະ ການປະສານ ງານ
ທີ່ ຊດັເຈນ 
 

ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 
ຂໍ ັ້ມູນພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັກນົໄກການ 
ລາຍງານ ແລະ ການປະສານງານທີ່ ຊດັເຈນລະບຸໄວ ັ້ໃນຂອບ ການ
ຮ່ວມມໃືຕ ັ້-ໃຕ ັ້.  
 

ລະດບັການເປນັຄູ່ຮ່ວມໃນ 
ຂອບການຮ່ວມມແືບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ 
ລວມເຖງິອາຊຽນ  ແລະ ການ
ເປນັຄູ່ຮ່ວມລະດບັພາກ  ພື ັ້ນທີ່
ມລີກັສະນະປານປິະນອມ ແຕ່
ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ 

ໄລຍະເວລາຜ່ານໄປ, ກນົໄກການ
ປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ
ໃນຂອບການເປນັຄູ່ຮ່ວມໃນ
ການພດັທະນາ ໃນການຮ່ວມມື
ແບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ໄດ ັ້ມກີານກາໍນດົ
ຢ່າງຊດັເຈນ 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັໄດ ັ້ວາງໄວ ັ້ໃນວທິ ີທີ່ ມຄຸີນນະພາບ. ເຊັ່ ນດຽວ
ກນັກບັ 4 ລກັສະນະທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕດິຕາມດັ່ ງລຸ່ມນ:ີ   
1) ກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ  
2) ຄວາມພັ້ອມດ ັ້ານຂໍ ັ້ມູນໃນຂອບການຮ່ວມມແືບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ 
3) ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເປນັຄູ່ຮ່ວມມແືບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ໃນ

ຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການການປກຶສາ
ຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ 

4) ອງົກອນທີ່ ເປນັຜູ ັ້ປະສານງານພາຍໃນລດັຖະບານ 

 

ຄວາມພັ້ອມຂອງຂໍ ັ້ມູນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປະເມນີໂດຍອງີຕາມ 
(ເງ ື່ອນໄຂ - ທີ່ ແທດເຫມາະກບັຄຸນລກັສະນະທີ່ ກາໍນດົໄວ ັ້) 

1) ກນົໄກການປະສານງານ ແລະການລາຍງານ (ມ ີຫຼ ືບ່ໍມ)ີ 
2) ຄວາມພັ້ອມໃນການນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນໃນຂອບການຮ່ວມມ ືແບບ

ໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້(ມ ີຫຼ ືບ່ໍມ)ີ 
3) ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເປນັຄູ່ຮ່ວມຂອງການຮ່ວມມແືບບ

ໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ໃນຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງ 
ການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ (ມ ີຫຼ ືບ່ໍມ)ີ 

4) ອງົກອນທີ່ ເປນັຜູ ັ້ປະສານງານພາຍໃນລດັຖະບານ 

 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
 

ບດົລາຍງານຈາກກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ຮ່ວມມ ືກ່ຽວກບັຂອບການຮ່ວມມແືບບໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ 
 

ກນົໄກການປກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງ ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ບນັດາກະຊວງ/ຂະ ແຫນງການ, 
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ, ສະພາການຄ ັ້າ 
ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ, ສະພາການຄ ັ້າສາກນົ ແລະ ບນັດາຄູ່
ຮ່ວມມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
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VIII. ພາກທຸລະກດິການເປນັຄູ່ຮ່ວມທີ່ ດໃີນການພດັທະນາ 
 

ໜັ້າວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທ ີ14 - ປບັປຸງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົໃນການປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນ ເພື່ ອການ
ພດັທະນາທງັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ລວມໄປເຖງິ, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ແລະ ການລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ  
ຂອງການພດັທະນາ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຜ່ານກນົໄກ ແລະ ການວເິຄາະຂອບການພດັທະນາ 
 

ຕວົຊີ ັ້ວດັທ ີ14: ຂະຫຍາຍຂງົເຂດການສ່ວນຮ່ວມມຂີອງພາກເອກະຊນົໃນຂະບວນການສ ັ້າງນະໂຍບາຍພດັທະນາລະດບັຊາດ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ 
ໂດຍຜ່ານກນົໄກ/ຂອບການວເິຄາະເພື່ ອການພດັທະນາ(ການເຊື່ ອມສານ ລະຫວ່າງ ຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ ຂະແໜງການຄ ັ້າ ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົ ແລະ ກອງປະຊຸມເວທ ີປກຶສາຫາລພືາກທຸລະກດິລາວ) 
 
ຄໍາອະທບິາຍຫຍໍ ັ້ ຕວົຊີ ັ້ວດັທຽບຖານ ແລະ ເປົ ັ້າຫມາຍ 

 ຂໍ ັ້ມນູພື ັ້ນຖານ (2015) ເປົ ັ້າຫມາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ໄດ ັ້ເລັ່ ງໃສ່ ຄຸນນະພາບໃນການປກຶສາຫາລ ື
ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ. ເພື່ ອເຮດັໄດ ັ້ຄແືນວນັ ັ້ນ, ພວກ
ເຮາົຕ ັ້ອງຮບັຮູ ັ້ກນັ ເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມໃນເວທ ີ
ປກຶສາຫາລຂືອງພາກເອກະຊນົ ເປນັການສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມ ທາງ
ດ ັ້ານນະໂຍບາຍໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕ ແລະ ການພດັທະ ນາແບບ
ຍນືຍງົ. 

ການເຂົ ັ້າຮ່ວມ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກ ເອກະຊນົ
ໄດ ັ້ຈດັຢູ່ໃນລະດບັ ທີ່ ມຄີວາມ
ສໍາຄນັ ຈ ິ່ ງໄດ ັ້ມຄີວາມ
ພະຍາຍາມ ໃນການເຊື່ ອມສານ 

ບນັ ດາກນົໄກຂະບວນການ
ໂຕະ ມນົ ແລະ ຫນ່ວຍງານ
ປກຶສາຫາລຂືະ ແໜງການຄ ັ້າ 
ແລະ ພາກເອກະຊນົ ແລະ 
ກອງປະຊຸມເວທ ີປກຶສາຫາລື
ພາກທຸລະກດິລາວ 

ສ ັ້າງກນົໄກທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ 
ຂະບວນການປະສານງານ ເພື່ ອ
ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິການ ເປນັຄູ່
ຮ່ວມທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ກບັພາກ
ເອກະຊນົ (ການເຊື່ ອມສານທີ່
ເຂັ ັ້ມແຂງລະຫວ່າງບນັດາກນົໄກ
ຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ 
ຂະແໜງການຄ ັ້າ ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົ ແລະ ກອງປະຊຸມເວທ ີ
ປກຶສາຫາລພືາກທຸລະກດິລາວ) 

ໂຄງສ ັ້າງຂອງຕວົຊີ ັ້ວດັ ມາດຕະຖານວດັແທກ 
ຕວົຊີ ັ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ຈະເປນັໂຄງສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໃຫ ັ້ມຄີວາມພ ັ້ອມໃນການ 
ເປນັເຈ ົ ັ້າການ, ການສ ັ້າງ ຫລ ືຂະບວນການປກຶສາຫາລ ືແບບຍນືຍງົ
ໃນທົ່ ວປະເທດ 
 
 

ຄວາມພັ້ອມໃນການເປນັເຈ ົ ັ້າການ, ການສ ັ້າງ ຫລ ືການເປນັຄູ່ ຮ່ວມ
ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແບບຍນືຍງົ 
- ພາກເອກະຊນົມຄີວາມພັ້ອມ ແລະ ມຄີວາມຕັ ັ້ງໃຈ ທີ່ ຈະ

ເປນັຄູ່ຮ່ວມຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າກບັພາກລດັຖະບານແລ ັ້ວບໍ? 
(ຄະແນນ: ຈາກ 0 (ຕໍ່ າ) ເຖງິ 10 (ສູງ) ) 

- ພາກລດັຖະບານມຄີວາມພັ້ອມ ແລະ ມຄີວາມຕັ ັ້ງໃຈທີ່
ຈະເປນັຄູ່ຮ່ວມຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າກບັພາກ ເອກະຊນົແລ ັ້ວບໍ? 
(ຄະແນນ: ຈາກ 0 (ຕໍ່ າ) ເຖງິ 10 (ສູງ) ) 

-  ອງົກອນໃດເປນັຫຼກັ ທີ່ ສາມາດອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລ,ື ການເປດີກ ັ້ວາງທາງດ ັ້ານ
ການເມອືງ  ແລະ ການ ຫລຸດຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງຜູ ັ້ທີ່ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 
(ຄະແນນ: ຈາກ 0 (ຕໍ່ າ) ເຖງິ 10 (ສູງ) ) 

- ມລີະບບົການບໍຫານຈດັການ, ການເງນີ ແລະ ເຄື່ ອງມື
ການສ ັ້າງຄວາມ ອາດສາມາດທີ່  ແທດເຫມາະທີ່ ຈະສະ
ໜບັສະໜນູໃນການ ເປນັຄູ່ຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ 
ພາກເອກເອກະຊນົໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບແລ ັ້ວບໍ? (ຄະແນນ: 
ຈາກ 0 (ຕໍ່ າ) ເຖງິ 10 (ສູງ) ) 

ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້ມນູ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
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ການຕອບຮບັຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ັ້າ ໂດຍການ
ປກຶສາຫາລກືບັ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ໜ່ວຍງານ 
ຂະແໜງການຄ ັ້າ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ສະພາການຄ ັ້າ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາ ກອງປະຊຸມເວທີ່ ປກຶສາຫາລດື ັ້ານ
ທຸລະກດິ ແລະ ຜູ ັ້ມສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ.  

ໃນກນົໄກການປກຶສາຫາລກືບັ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ັ້າ 
ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຮ່ວມກບັບນັດາ
ກະຊວງ/ຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ລວມທງັ 10 ໜ່ວຍງານຂະ  
ແໜງການປກຶສາຫາລກືບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 

 
 

 
 


