ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານ
ບົດແນະນໍາ ການຕິດຕາມ ແລະລາຍງານ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (ຂອບການຕິດຕາມ 2016-2025).

ກະກຽມໂດຍ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
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I. ກ່ ຽວກັບບົດແນະນໍາ
ັ້
ັ້
ັ
ບົດແນະນໍາໄດັ້ ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ, ຂັນຕອນ
ແລະ ວິທ ີ ການຕິດຕາມ ແລະລາຍງານ ການທົບທວນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
່
່
່
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມເພືອການພັດທະນາທີມີປະສິດທິຜນ
ົ (2016-2025) ທີໄດັ້
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່ າດັ້ວຍການເປນ
ັ້
ັ້ ນທີ 27 ພະຈິກ 2016. ພັ້ອມດຽວກັນນີ ັ້ ເພື່ອເປນ
ັ ການສັ້າງ
ຮັບຮອງຢູ່ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ ຂັນແຂວງ
ຄັງວັ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈໃຫັ້
ແກ່ ທຸກພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂັ້ອງເຖິງການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນລາຍລະອຽດຂອງຂອບການຕິດຕາມ ແຜນດໍາເນີນງານ
ັ້ ນ, ສົ່ງຂໍມູ
ັ້ ນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ ວມຢ່າງໄກສັ້ ດ
ັ້ ່ ມີ
ີ ສ່ວນຮ່ ວມດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍມູ
ິ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ເພື່ອໃຫັ້ຜູທ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ.
ກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຢ່າງເປນ

ັ້ າງຂຶນເພື
ັ້ ່ ອເປນ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ັ ຂໍມູ
ັ ປຸ ງໄດັ້ໃນເວລາທີ່ເຫັນວ່ າມີຄວາມເໜາະສົມ.
ບົດແນະນໍາສະບັບດັ່ງກ່ າວນີສັ້
ແລະ ສາມາດປບ
ັ້
ັ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນນີ ັ້ ທຸກຄໍາແນະນໍາ ແລະບັນຫາຕ່ າງໆທີ່ເກີດຂຶນັ້ ໃນຂະບວນການຈັດຕັງັ້
ໃນໄລຍະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ
ັ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ຄວນໄດັ້ຮບ
ັ ການລາຍງານໃຫັ້ ກອງເລຂາ
ປະຕິບດ
ການຕິດຕາມ ແຜນງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
່
ັ ປຸ ງ ແລະແກໄັ້ ຂຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ເພືອປບ

ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
II. ຈຸດປະສົງຂອບການຕິດຕາມ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ຂອງຂອບການຕິດຕາມ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແມ່ ນເພື່ອກະຕຸ ກ
ຈຸດປະສົງຫຼກ
ບດ
ັ້
ັ ພັນທະ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີ
ຊຸກຍູ ໃັ້ ນການຍົກສູ ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜັ້າ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ດໄດັ້ກໍານົດຂຶນັ້ ເພື່ອ
ັ້
ົ
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (2016-2025). ເປາໝາຍ
ໃນການຈັດຕັງປະຕິບດ
ແລະຕົວຊີວັ
ັ ຄູ່ ມຮ່ ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ໃນການ
ຮັບປະກັນໃຫັ້ທຸກພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ ແລະການເປນ
ັ ຂອງການ
ຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕາມນີ ັ້ ບໍ່ແມ່ ນ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນໄດັ້ຮບ
ພັດທະນາ,

ັ້
ັ ປຸ ງການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ,
ແຕ່ ແມ່ ນເພື່ອເນັນໃສ່
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປບ

ເຊິ່ງຈະມີສ່ວນຊຸກຍູ ັ້

ັ້ ່ VIII ລວມ
ົ ັ້
ັ ່ ກໍານົດໄວັ້ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ຄາດໝາຍຕ່ າງໆບັນລຸ ເປາໝາຍ
ໄດັ້ດ່ ງທີ
ົ ັ້
ເຖິງ ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະແຜນການໃນຕໍ່ໜັ້າ.

ົ , ຄວາມ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂອບການຕິດຕາມໃນລະດັບສາກົນ ວ່ າດັ້ວຍ ການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ ຫຼກ
ັ ຖານອັນສໍາຄັນ
ພະຍາຍາມໃນການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນການຕິດຕາມແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
ແມ່ ນເປນ
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜັ້າ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ຕະຫຼອດຮອດອຸ ປະສັກໃນດັ້ານຕ່ າງໆ ກ່ ອນທີ່ຈະກາັ້ ວໄປເຖິງຂັນັ້
ຕອນຕໍ່ໄປ.

ັ້ ດ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ົ ັ້
ັ ແຜນງານແຫ່ ງຊາດ
III. ເປາໝາຍ,
ຕົວຊີວັ
ບດ
ື ຮັບຮອງໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ, ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ແລະຜູ ທ
ັ້ ່ ມີ
ີ
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ໄດັ້ຖກ
່
່
່
ັ້
ີ ນແຂວງ
ັ
ັ ແລະ
ສ່ ວນຮ່ ວມອືນໆ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປຂ
ປີ 2016 ເຊິງປະກອບມີ 14 ໜັ້າວຽກທີຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ້ ດພາຍໃຕັ້ 8 ຫຼກ
ັ້ ່ ມ ກ່ ຽວກັບໂຄງສັ້າງຂອງແຕ່ ລະ
ັ້
ັ ການສັ້າງຄວາມເຂົາໃຈໃຫັ້
ັ ການ ເພື່ອເປນ
ໄດັ້ກໍານົດບັນດາຕົວຊີວັ
ແຈ ັ້ງຂຶນຕື
ັ້ ດ ແລະຂໍມູ
ັ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ຂອງແຕ່ ລະແຜນງານ, ເປາໝາຍ,
ັ້ ນ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫັ້ອງີ ໃສ່
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ
ັ້ ນເພີ່ມເຕີມ.
ັ ຂໍມູ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ ທີ 01 ເພື່ອເປນ

ັ້ ດ ແລະເປາໝາຍ
ົ ັ້
ັ , ບັນດາຕົວຊີວັ
ຕາຕະລາງທີ 01 - ການສະຫຼຸບບັນດາ ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ຂອງແຜນດໍາເນີນງານ
ັ້
ັ ຮອງຢຸ່ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັນແຂວງ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ທີ່ສໍາຄັນ (2016-2025) ດັ່ງທີ່ໄດັ້ຮບ
ໃນປີ 2016
ັ ການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ
ຫຼກ

ັ້ ດຕົນຕໍ
ັ້
ຕົວຊີວັ

ົ ັ້
ເປາໝາຍ

1

ັ ການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ
ຫຼກ

ັ້
ັ ເຈົາການ
I ຄວາມເປນ
ແລະ II ຄວາມສອດຄ່ ອງ
ັ ປຸ ງ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ ອງຫຼາຍຂຶນັ້
ັ
1. ຕັ້ອງປບ
(a) ຂະຫຍາຍຜົນການທົບທວນການປະຕິບດ
່
່
່
່
ັ ໂດຍ
ດັ້ານການເພືອການພັດທະນາຕໍກັບວາລະຂອງ
ການວາງແຜນທີເລັງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ການພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ ໂດຍຜ່ານການວາງ
ັ .
ແຜນທີ່ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ

ົ ັ້
ເປາໝາຍ

ັ້ ດຕົນຕໍ
ັ້
ຕົວຊີວັ

ບັນດາ ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ
ທັ້ອງຖິ່ນ.

ັ້
ັ ທີ່
ຮອດ 2020 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຕັ້ອງມີການປະເມີນ
ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ຜ່ານການທົບທວນການຈັດຕັງັ້

ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດປະຕິບດ
ັ້ ່ 8.
ສັງຄົມ ຄັງທີ
ຮອດ 2025 ການຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນ
ຂອງການວາງແຜນໂດຍເລັ່ງໃສ່
ັ້
ັ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ແຫ່ ງຊາດ ແລະ ຄວາມ
(b) ກອບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການຜັນຂະຫຍາຍໂດຍຜູ ັ້
ສອດຄ່ ອງໄດັ້ຮບ
ທີ່ໃຫັ້ການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ.
2. ຍົກສູງປະສິດພາບການເຊື່ອມສານ ລະຫວ່ າງ
ລະບົບງ ົບປະມານແລະ ຂະບວນການສັ້າງ
ແຜນແຫ່ ງຊາດ.

ັ້
ັ ໂຄງ
ການນໍາໃຊັ້ ແລະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປະກອບການໃຊັ້ຈ່າຍ ໄລຍະກາງ ຢ່າງມີປະ
ົ ເພື່ອບັນລຸ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສິດທິຜນ
ັ້ ່ 8 ລວມທັງ ເປາໝາຍການ
ົ ັ້
ສັງຄົມ ຄັງທີ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ,
ທັ້ອງຖິ່ນ ແລະຮາກຖານ ລວມທັງ

ຶ ສາຫາລື
ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການປກ
ຶ .ຮອດປີ 2025 ຈະ
ກັບຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ົ ັ້
ຕັ້ອງບັນລຸ ເປາໝາຍຂອບວຽກ
ໃຫັ້ໄດັ້
100%
ສໍາເລັດການສັ້າງຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະ
ກາງພາຍໃນປີ 2018
ນໍາໃຊັ້ຂອບລາຍຈ່ າຍ ໄລຍະກາງໃນ
ສົກປີ (2019-2020)
ການທົບທວນຄືນ ແລະດັດແກ ັ້ຂອບ

3. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າທຶນ ຊກພ ແລະທຶນທາງ
ການອື່ນໆຕັ້ອງຜ່ານລະບົບງ ົບປະມານ ແລະ
ຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ ງຊາດ.

4. ພາຍໃຕັ້ຂອບລະບຽບແຫ່ ງຊາດ, ເລັ່ງສັ້າງ
ັ້
ຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກ່ ລະບົບແຫ່ ງຊາດ

ັ້
ັ ດາຄູ່ ຮ່ ວມເຂົາມານໍ
ເພື່ອໃຫັ້ບນ
າໃຊັ້ຫຼາຍທີ່
ັ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານງ ົບປະມານ , ການ
ສຸ ດ: ການຄຸ ມ
ັ້ ດຈ ັ້າງ
ກວດສອບ ແລະການຈັດຊື-ຈັ

ອັດຕາສ່ ວນຂອງທຶນ ຊກພ ແລະທຶນທາງ
ັ
ການອື່ນໆ ທີ່ຈະມີການເບີກຈ່ າຍຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ົບປະມານປະຈໍາປີ
ການບັນທຶກເຂົາໃນແຜນງ
ັ ຮອງຈາກສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະ
ແລະໄດັ້ຮບ
ສະພາທັ້ອງຖິ່ນ.
ັ້ ຄອງການ
ອັດຕາສ່ ວນຂອງການນໍາໃຊັ້ການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ເງ ີນຂອງພາກລັດ ແລະ ລະບົບການຈັດຊື-ຈັ

ລາຍຈ່ າຍ ໄລຍະກາງ (2020)
ໍ
ແມ່ ນບໍ່ໃຫັ້ຕ່ າກວ່
າ 59.5% ໃນປີ

ີ ່ປ
ໍ ີ)
2025 (ເພີ່ມຂຶນັ້ 4.05% ປຕ

ໍ
ບໍ່ໃຫັ້ຕ່ າກວ່
າ 48%

ັ້
ົ ພາຍ
ຈ ັ້າງ ສັ້າງຂຶນຈາກລະບົ
ບການປະເມີນປກ
ໃຕັ້ຂອບລະບຽບແຫ່ ງຊາດ

III. ຄວາມກົມກຽວ ແລະງ່ າຍດາຍ
ັ້ ຄອງໂຄງການແບບແຜນ
5. ການນໍາໃຊັ້ການຄຸ ມ

ັ້ ຄອງແບບແຜນງານ
ການຜັນຂະຫຍາຍ ການຄຸ ມ

ການຜັນຂະຫຍາຍບົດແນະນໍາ ການ

ັ້ ຄອງແບບຂະແໜງການ
ງານ ແລະການຄຸ ມ
່
ເພືອສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ແກ່ ການຈັດຕັງັ້

ັ້ ຄອງແບບຂະແໜງການ ໃນການ
ແລະການຄຸ ມ
ັ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ,
ພັດທະນາຂະແໜງການຫຼກ

ັ້ ຄອງໂຄງການແບບແຜນງານ
ຄຸ ມ

ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຕິບດ
ົ ັ້
ແຫ່ ງຊາດ ລວມທັງ ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາ

ສາທາ, ກະສິກາໍ , ເກັບກູລັ້ ະເບີດ ແລະ
ຂະແໜງການອື່ນ ເຊິ່ງໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນແຜນ

ແບບຍືນຍົງ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ລວມ
ົ ັ້
ເຖິງ ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ ຕາມ

ັ້ ຄອງແບບຂະແໜງການ
ແລະການຄຸ ມ
ແຫ່ ງຊາດ ໃນປີ 2018
ໄລຍະປີ 2019
ໄລຍະປີ 2022
ໄລຍະປີ 2025

ຄວາມເໝາະສົມ
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ັ ການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ
ຫຼກ
ຶ
6. ພາຍໃຕັ້ການນໍາພາຂອງລັດຖະບານ, ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
່
ໃນການຮ່ ວມມືເພືອການພັດທະນາ ໄດັ້

ົ ັ້
ເປາໝາຍ

ັ້ ດຕົນຕໍ
ັ້
ຕົວຊີວັ
ການສັ້າງແຜນງານຮ່ ວມກັນ ຂອງ ບັນດາຜູ ໃັ້ ຫັ້
ທຶນໃນການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ

ການສັ້າງແຜນງານຮ່ ວມກັນ ພາຍໃຕັ້
ັ້ ຄອງໂຄງການແບບແຜນງານ
ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງແບບຂະແໜງການ
ແລະການຄຸ ມ
ັ
່
ເປນຕົວຢາງທີ່ດີ

ປະສານສົມທົບກ່ ຽວກັບ ຍຸ ດທະສາດ ແລະ
ັ້
ັ້
ັ ຂັນຕອນຕ່
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
າງໆງ່ າຍຂຶນັ້
ັ
ລະຫວ່ າງ (vis-à-vis) ລັດຖະບານ ກັບ
ີ ານເສີມຂະຫຍາຍ ການ
ລັດຖະບານ ໄດັ້ມກ
ີ ານເຮັດວຽກແບບຊໍາັ້
ຮ່ ວມມື ເພື່ອບໍ່ໃຫັ້ມກ
ຊັ້ອນ.

ີ ກວັ້າງການເປນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ ເພື່ອໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ
IV.ເປດ
7. ການຍົກສູງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ສະພາແຫ່ ງຊາດ ລວມທັງສະພາປະຊາຊົນຂັນັ້
ັ້
ັ້ ນໃໝ່
ັ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
ແຂວງທີ່ໄດັ້ຮບ
ເພື່ອເປນ
ັ ໃນການອະນຸມດ
ິ ນ
ັ ຢດ
ັ ແລະ
ອົງກອນນິຕບ
ຕິດຕາມແຜນການພັດທະນາ ແລະງ ົບປະມານ
ັ ຜົນດີ
ແຫ່ ງຊາດ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບ

ັ້
ສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ຈະເຮັດໜັ້າທີ່ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງມີ

ຮອດ ປີ 2018 ສໍາເລັດການສັ້າງ

ິ ນ
ົ ກ່ ຽວກັບ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ
ປະສິທຜ

ສາມາດ

ແລະຍຸ ດທະສາດດັ້ານການພັດທະນາ, ຕະຫຼອດ
ັ້ ນ
ຮອດລະບຽບການ ແລະ ງ ົບປະມານໃນຂັນສູ
ກາງ ແລະທັ້ອງຖິ່ນ

ແຜນການພັດທະນາດັ້ານຄວາມອາດ

ແຕ່ ປີ 2019-2021 ສາມາດ
ັ້
ັ ແຜນການ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ
ຮອດປີ 2022 ດໍາເນີນການປະເມີນ

8. ຜັນຂະຫຍາຍຈາກຂະບວນການໂຕະມົນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມງານ ເພື່ອການ
ກ ັ້າວໄປສູ່ ການເປນ
ົ
ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ

ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ ເພື່ອການ
ຜັນຂະຫຍາຍການເປນ
ົ ຄຽງຄູ່ ກັບການກໍານົດ
ພັດທະນາມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ ຢ່າງຊັດເຈນ
ຕົວຊີວັດສໍາລັບ ຜົນໄດັ້ຮບ

ຄວາມອາດສາມາດ ສະພາແຫ່ ງຊາດ
ັ້
ແລະສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ

ັ ໄລຍະ
ແຕ່ 2017-2020 ແມ່ ນເປນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ
ຂັ້າມຜ່ານກ ັ້າວໄປສູ່ ການເປນ
່
່
ົ
ເພືອການພັດທະນາທີມີປະສິດທິຜນ
ເລີ່ມແຕ່ ປີ 20121-2025 ຍົກສູງ
ການມີສ່ວນຮ່ ວມ ຂອງບັນດາ
ັ ຄູ່
ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງໃນການເປນ

ົ ໂດຍເຈາະຈົງ
ຮ່ ວມທີ່ມີປະສິດທິຜນ
່
່
ັ
ໃສ່ ສິງທີເປນບັນຫາກົດໜ່ ວງວຽກ
ັ ທີ່ບັນດານິຕກ
ິ າໍ ແລະ
9. ມີຄວາມຈໍາເປນ
່
ລະບຽບການສໍາລັບອົງການບໍຫວັງຜົນກໍາໄລ
ັ້
ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ບໍ່ສັງກັດ
ັ ປຸ ງການມີສ່ວນຮ່ ວມ
ລັດຖະບານ ເພື່ອປບ

ໃນການສັ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະສານ
ງານ ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິ່ນ, ຂອງ
ອົງການດັ່ງກ່ າວ ລວມທັງ ການຈັດຕັງັ້

ັ ແລະການລາຍງານ ຜົນຂອງການ
ປະຕິບດ
ິ າໍ ແລະລະບຽບ
ພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສ່ ນິຕກ
ການຕ່ າງໆ ໃນລະດັບສູ ນກາງ ແລະທັ້ອງຖິ່ນ.

ັ ປຸ ງນິຕກ
ິ າໍ ແລະລະບຽບການ ເພື່ອເສີມ
(a) ປບ

ຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ ວມ ຂອງອົງການບໍ່
ັ້
ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ
ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ເພື່ອຍົກສູງການມີ
ຶ ສາຫາລື,
ສ່ ວນຮ່ ວມໃນຂະບວນ ການປກ
ັ້
ັ ແຜນ
ການສັ້າງ ແລະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ງານ ແລະນະໂຍບາຍການພັດທະນາແຫ່ ງ
ຊາດ

ງານການພັດທະນາ.
ຮັບປະກັນການບັງຄັບໃຊັ້ ແລະການ
ັ ບັນດານິຕກ
ິ າໍ ແລະລະບຽບ
ປະຕິບດ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ຫຼາຍຂຶນັ້
ການ ໃຫັ້ມປ

ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ສະພາບແວດລັ້ອມຂອງ
ັ້
ັ
ການຂຶນທະບຽນ
ແລະ ການປະຕິບດ
ໜັ້າທີ່ ສໍາລັບ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ັ້
ໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ບໍ່
ສັງກັດລັດຖະບານ ຢ່າງມີປະສິດທິ
ຜົນ.

ັ້
ັ ໂດຍ
(b) ການກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
່
ັ້
່
ອົງການຈັດຕັງສາກົນທີບໍສັງກັດລັດຖະບານ
ັ
ແລະອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການ ການ
ການຈັດຕັງປະຕິບດ
ົ
ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ

ັ ລະບົບ ແລະ ສາມາດ
ສັ້າງໃຫັ້ເປນ
ັ້ ນຂ່ າວສານ ໃຫັ້
ເຜີຍແຜ່ຂໍມູ
ສາທາລະນະ ກ່ ຽວກັບ ການມີສ່ວນ
ຮ່ ວມ ຂອງທັງສອງອົງການຈັດຕັງັ້
ັ້
ທຸກໆອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ບໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ແລະອົງການບໍ່ຫວັງຜົນ
ັ້ ກ
ື ໝັນຫຼ
ັ ການຈັດຕັງັ້
ກໍາໄລ ຕັ້ອງຢດ
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ັ ການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ
ຫຼກ

ົ ັ້
ເປາໝາຍ

ັ້ ດຕົນຕໍ
ັ້
ຕົວຊີວັ

ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການຢ່າງມີປະ
ປະຕິບດ
ົ
ສິດທິຜນ

V. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນ່ ໄດັ້ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມກັນ
10. ຮັບປະກັນ ງ ົບປະມານແຫ່ ງຊາດ ສາມາດຄາດ
ຄະເນ ແລະ ຖືກຕັ້ອງຊັດເຈນ ສາມາດນໍາມາ
ັ ເຄື່ອງມືສໍາລັບການຮ່ ວມມືເພື່ອການ
ໃຊັ້ເປນ
ັ້
ົ ໃຫັ້ຫຼາຍຂຶນ
ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ

ດັ້ານງ ົບປະມານແຫ່ ງຊາດ ສາມາດຄາດຄະເນ
ແລະ ຖືກຕັ້ອງຊັດເຈນ ຫຼາຍຂຶນັ້ ແລະ ສາມາດ
ັ ລະບົບການລາຍງານການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ກໍານົດເປນ

ຮອດປີ 2019 ລະບົບງ ົບປະມານ
ີ ເຜີຍຕໍ່
ສາມາດເຜີຍແຜ່ ແລະ ເປດ
ສາທາລະນະໄດັ້

ລະບົບງ ົບປະມານ ລວມທັງຕົວເລກ ຂອງການ
ຊ່ ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ
ັ້
ທຶນທາງການອື່ນໆທີ່ບັນທຶກເຂົາໃນລະບົ
ບ

ັ້ ງ ແລະຊົມໃຊັ້ຂມູ
ໍ ັ້ ນ
11. ຮັບປະກັນການເຂົາເຖິ
ຂ່ າວສານຕ່ າງໆ ກ່ ຽວກັບການຮ່ ວມມືເພື່ອ
ການພັດທະນາ ແລະ ແຫຼ່ ງທຶນການພັດທະນາ
ື ,
ອື່ນໆ (ຕົວເລກທີ່ປະກາດໃຫັ້ການຊ່ ວຍເຫຼອ
ການເບີກຈ່ າຍຕົວຈິງ ແລະຜົນການຈັດຕັງັ້
ັ )
ປະຕິບດ

ງ ົບປະມານ
ສາມາດເບິ່ງ ບົດລາຍງານ ການຮ່ ວມມືເພື່ອການ
ພັດທະນາ ແລະແຫຼ່ ງທຶນການພັດທະນາອື່ນໆ

ັ້ ນ
ຮອດປີ 2018 ການສັ້າງຖານຂໍມູ

ໂດຍຜ່ານທາງອອນໄລ໌ (ຕົວເລກທີ່ປະກາດ

ັ້ ຄອງການຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ທາງການ
ການຄຸ ມ
່
ເພືອການພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສ່

ື , ການເບີກຈ່ າຍຕົວຈິງ ແລະ
ໃຫັ້ການຊ່ ວຍເຫຼອ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ) ຜ່ານລະບົບຖານຂໍມູ
ຜົນການຈັດຕັງປະຕິບດ

ັ້ ນ
ປະສົບການຈາກລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ຄອງການຊ່ ວຍເຫລືອ
ການຄຸ ມ

ື ທາງການ
ແຫ່ ງຊາດ ກ່ ຽວກັບ ການຊ່ ວຍເຫຼອ
່
ເພືອການພັດທະນາ

(AMP)
ັ ການ
ຮອດປີ 2019 ລະບົບໄດັ້ຮບ
່
ັ້ ນການ
ພັດທະນາ ເພືອສະໜອງຂໍມູ
ຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບສູງ
ັ້
ັ້ ນທີ່ມີ
ັ ຕົນໄປ
ແຕ່ ປີ 2020 ເປນ
ຂໍມູ

ຄຸ ນນະພາບກ່ ຽວກັບການຮ່ ວມມືເພື່ອ
ັ້ ນທີ່
ການພັດທະນາ ແລະ ຂໍມູ
ກ່ ຽວຂັ້ອງ ສາມາດເຜີຍແຜ່ຕໍ່
ສາທາລະນະໄດັ້
VI. ການລະດົມທຶນພາຍໃນ
12. ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ແລະ ຮັບປະກັນ ການລະດົມ
ທຶນຈາກພາກ ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານໃຫັ້
ັ ແຮງກະຕຸ ນັ້ ໃຫັ້ແກ່ ທຶນ
ພຽງພໍ ເພື່ອໄປເປນ

ຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ອມາລົງທຶນໃສ່

ັ ໄປໄດັ້ໃນອັດຕາສ່ ວນທີ່
ເພີ່ມທະວີຄວາມເປນ
ລັດຖະບານສາມາດປະກອບສ່ ວນທຶນສົມທົບ
ັ້
ັ
ເຂົາໃນບັ
ນດາກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ທີ່ໄດັ້ຮບ
ການຊ່ ວຍເຫລືອຈາກ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ

ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່ າງໆ
VII. ການຮ່ ວມມືແບບ ໃຕັ້-ໃຕັ້, ການຮ່ ວມມືແບບສາມຫຼ່ ຽມ ແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ັ້
ັ້
ັ
13. ຍົກລະດັບຄວາມເຂົາໃຈ
ຕໍ່ກັບທໍາມະຊາດ
ເສີມຂະຫຍາຍ ການມີສ່ວນຮ່ ວມ ໃນການເປນ
ັ້
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມໃນການ
ຂອງຮູ ບແບບການເປນ
ຄູ່ ຮ່ ວມແບບ ໃຕັ້-ໃຕັ້ ເຂົາໃນການກໍ
ານົດ
ພັດທະນາ ແບບ ໃຕັ້-ໃຕັ້ ແລະການມີສ່ວນ
ັ້ ຄອງການຮ່ ວມມື
ຮ່ ວມທີ່ສໍາຄັນ ໃນການຄຸ ມ
ເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານ ກົນໄກການ
ປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ ທີ່ຊັດເຈນ

ັ ຄູ່ ຮ່ ວມໃນການພັດທະນາ
VIII. ພາກທຸລະກິດເປນ

ນະໂຍບາຍການພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ ແລະການ
ຶ ສາຫາລືດາັ້ ນແຜນງານ ລວມທັງ ການສະ
ປກ
ັ້
ັ ໂດຍຜ່ານ ກົນ
ໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ ທີ່ຊັດ

ັ
ຮອດປີ 2025 ເພີ່ມທະວີຄວາມເປນ
ັ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ກົນໄກ ທຶນ
ໄປໄດັ້ຈດ
ບດ
ັ ສ່ ວນ
ສົມທົບຂອງລັດຖະບານ (ເປນ
ັ້
ຮັ້ອຍ) ເຂົາໃນບັນດາກິດຈະກໍາການ
ັ ຈາກຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ
ພັດທະນາ ທີ່ໄດັ້ຮບ
ພາບລວມການຮ່ ວມມືເພື່ອການ
ພັດທະນາ ຮ່ ວມກັບ ຄູ່ ຮ່ ວມງານ
ແບບ ໃຕັ້-ໃຕັ້ ມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍ
ັ້
ຂຶນໃນດັ້
ານກົນໄກການປະສານງານ
ແລະ ການລາຍງານທີ່ຊັດເຈນ

ເຈນ
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ັ ການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ
ຫຼກ
ັ ປຸ ງ ການມີສ່ວນຮ່ ວມ ຂອງພາກເອກະຊົນ
14. ປບ

ົ ັ້
ເປາໝາຍ

ັ້ ດຕົນຕໍ
ັ້
ຕົວຊີວັ
ເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງພາກ

ກົນໄກ ແລະ ຂະບວນການປະສານ
່ອ
ັ້
ງານ ຈະຕັ້ອງມີຄວາມເຂັມແຂງເພື

ໃນດັ້ານການປະສານສົມທົບ ແລະ ການວາງ
ັ້ ນກາງ ແລະ
ແຜນການພັດທະນາ ໃນຂັນສູ

ເອກະຊົນໃນຂະບວນການການປະສານງານ

ັ້ ຄອງຜົນຂອງ
ການລາຍງານ ແລະ ການຄຸ ມ

ກົນໄກການວິເຄາະ-ວິໄຈທີ່ຖືກຕັ້ອງ (ການເຊື່ອມ

ການພັດທະນາ ແລະການຕິດຕາມກວດກາ

ສານລະຫວ່ າງ ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ

ເຊື່ອມສານລະຫວ່ າງ ຂະບວນການ

ັ ໂດຍຜ່ານ ຂອບຫຼ ື ກົນໄກ ວິເຄາະຜົນໄດັ້ຮບ
ວິໄຈທີ່ຖືກຕັ້ອງ

ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການຄັ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ຶ ສາຫາລືດາັ້ ນທຸລະກິດ)
ແລະກອງປະຊຸມເວທີປກ

ໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ ວຍງານຂະ ແໜ

ັ້
ັ ,
ທັ້ອງຖິ່ນ. ລວມທັງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ແລະ ການວາງແຜນນະໂຍບາຍການພັດທະນາ
ັ້ ນກາງ ແລະທັ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານ ຂອບ ຫຼ ື
ຂັນສູ

ົ
ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິຜນ
ັ
ຂອງການເປນຄູ່ ຮ່ ວມງານ ຂອງພາກ
ັ້
ເອກະຊົນ(ຄວາມເຂັມແຂງຂອງການ

ງການຄັ້າແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ
ຶ ສາຫາລືດາັ້ ນ
ກອງປະຊຸມເວທີປກ
ທຸລະກິດ)

ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
IV. ໂຄງປະກອບຂອງການຕິດຕາມ ແລະການລາຍງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
4.1 ຂອບເຂດ

ັ້
ັ ແຜນກໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແມ່ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມກັນ ລະຫວ່ າງລັດຖະບານ ແຫ່ ງ ສປປ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ມ ີ
ລາວ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມໃນການພັດທະນາ ທີ່ໄດັ້ລງົ ນາມໃນສັນຍາຮ່ ວມກັນ. ດັ່ງນັນັ້ ທຸກໆການລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ ວມກັນ ຈໍາເປນ
ັ້
ັ ບັນດາແຜນງານດັ່ງທີ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ ໃນແຜນກໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມກັນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

4.2 ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ

ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ກໍແມ່ ນຄວາມ
ການຕິດຕາມ ແລະການລາຍງານ ຄວາມຄືບໜັ້າຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ ະສານງານໂດຍກົງ. ໃນປະຈຸບນ
ັ ແຜນດໍາ
ຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມກັນຂອງບັນດາ ກະຊວງຂະແໜງການ, ຄູ່ ຮ່ ວມໃນການພັດທະນາ ແລະຜູ ປ
ັ້
່ ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ິ ຕາມຜ່ານຂັນຕອນດັ
ເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນໄດັ້ຕດ

-

ກອງປະຊຸມ ປະທານ-ປະທານຮ່ ວມ ຂອງໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ
ັ້
ັ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ປະຈໍາປີ
ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນ ແຜນງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຫລື ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັນແຂວງປະຈໍ
າປ ີ

ັ ຜູ ປ
ັ້ ະສານງານລວມສໍາລັບແຜນດໍາເນີນງານ ຂອງຖະແຫຼງການວຽງ
ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປນ
ັ ຫົວໜັ້າກອງເລຂາແຜນດໍາເນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ມີພາລະ
ົ ຂອງການຊ່ ວຍເຫລືອ. ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ ເປນ
ຈັນ ວ່ າດັ້ວຍ ປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ສະມາຊິກຂອງ
ບົດບາດໃນການຕິດຕາມ ແລະລາຍງານ ຄວາມຄືບໜັ້າຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ມນີ:ັ້
ກອງເລຂາ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນມີດ່ ງລຸ່

ຕາງໜັ້າພາກລັດຖະບານ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກົມແຜນການ ແລະກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ັ້
ກົມຄົນຄວັ້
າ, ຫັ້ອງວ່ າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້
ກົມອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ, ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ
ັ້ ນ, ກະຊວງການເງ ີນ
ັ້ ຄອງໜີສິ
ກົມການເງ ີນຕ່ າງປະເທດ ແລະຄຸ ມ
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ, ກະຊວງ ກະສິກາໍ ແລະປ່າໄມ ັ້
ກົມແຜນການ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະກິລາ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມື, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມື, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸ ກ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມື, ກະຊວງ ພາຍໃນ

10. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມື, ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ
11. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມື, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
12. ຫັ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ ມັ້ ຄອງແຫ່ ງຊາດ ເພື່ອແກໄັ້ ຂບັນຫາເກັບກູລະເບີ
ດ ບໍ່ທັນແຕກຕົກຄັ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ
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13. ຫັ້ອງການຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸ ມຢາເສບຕິດ, ກະຊວງປອັ້ ງກັນຄວາມສະຫງ ົບ
ຕ່ າງໜັ້າຂອງຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ

1.
2.
3.
4.

ົ
ສະຫະພາບເອີຣບ

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ
ທະນາຄານໂລກ ແລະທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ສ. ເກົາຫຼ ີ

ັ້
ັ
V. ວິທຈີ ດັ ຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ນ
5.1 ການເກັບກໍາຂໍມູ
ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຫົວໜັ້າກອງເລຂາແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແຫ່ ງ
ັ້ ດ ໂດຍມີການປກ
ັ້ ນ ແລະ ຢງຢ
ັ ຜູ ຕ
ັ ັ້ ນ
ື ທີ່ມາຂອງຕົວຊີວັ
ຶ ສາຫາ
ັ້ າງໜັ້າໃນການນໍາພາ ການປະສານສົມທົບ, ການເກັບກໍາຂໍມູ
ຊາດ ຈະເປນ
ັ້
ຫລືຢ່າງໃກ ັ້ຊິດ ຮ່ ວມກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ (ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ພາກເອກະຊົນ,
ັ້ ນ ສອດຄ່ ອງກັບ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ ວນ. ທັງໝົດນີແມ່
ິ ຸ ກຄົນ ແລະພາກສ່ ວນອື່ນໆ) ພາຍໃຕັ້ຂອບການເປນ
ສະພາການຄັ້າ, ນິຕບ
ັ້
ັ ການເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຫຼກ
ັ ການ ການ
ຖະແຫຼງການບູຊານ ວ່ າດັ້ວຍຄູ່ ຮ່ ວມ ເຊິ່ງເປນ
ບດ
ົ .
ຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ

ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ຈະຊ່ ວຍໃນການສັ້າງ
ໂດຍທົ່ວໄປ ການຕິດຕາມ ແລະການລາຍງານ ກ່ ຽວກັບ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
່
່
ັ້ ແລະຂໍເສຍ
ັ້
ຄວາມໜັ້າເຊືອຖືໃຫັ້ແກ່ ການສໍາຫຼວດຫຼ ື ການສໍາພາດ ທີອາດສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງ ຂໍດີ
ຂອງວຽກງານດັ່ງກ່ າວ. ສໍາລັບບັນດາ

ັ້
ັ້
ັ້
ີ ານຄົນຄວັ້
ຄໍາຖາມຄົນຄວັ້
າຕ່ າງໆແມ່ ນໄດັ້ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້່່າຍລັດຖະບານ ແລະ ່່າຍຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ໄດັ້ມກ
າ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົາໃຈນໍ
າ
ັ ທາງການ. ການປະເມີນ ຜົນສ່ ວນໃຫຍ່ ແລັ້ວແມ່ ນຈະອີງໃສ່ ການປະເມີນຂອງຊ່ ຽວຊານເປນ
ັ ຫຼກ
ັ . ຈາກທັດສະນະໂດຍລວມ
ກັນຢ່າງເປນ
ັ້
ເຫັນວ່ າ, ຄວາມໜັ້າເຊື່ອຖື ກ່ ຽວກັບ ຜົນສໍາຫຼວດຂອງການຮັບຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈຕະຫຼ
ອດຮອດ ການສໍາພາດບັນດາຊ່ ຽວຊານແມ່ ນ
ັ ໄປໂດຍປກ
ົ ກະຕິ.
ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປນ

ັ້
ັ້ ນໂຄງການ ຊກພ ຫລື
ໃຫັ້ເຂົາໃຈນໍ
າກັນວ່ າບາງຕົວເລກ ການຊ່ ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນ ແມ່ ນມາຈາກ ຖານຂໍມູ
ັ້ ຈິ່ງຈໍາເປນ
ັ້ ນຕົວເລກໃໝ່ ກ່ ຽວ
ັ ໃຫັ້ແກ່ ທຸກຈຸດຜູ ປ
ັ້ ນຂໍມູ
ັ . ດັ່ງນັນ,
ັ້ ະສານທີ່ ຕາງໜັ້າຂອງແຕ່ ລະຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ຕັ້ອງໄດັ້ປອ
ລະບົບທີ່ຄັ້າຍຄືກນ
ັ ປະຈໍາ.
ກັບການເບີກຈ່ າຍລົງໃນລະບົບຢ່າງເປນ

ັ້ ນ ແລະ ການລາຍງານ
5.2 ການວິເຄາະຂໍມູ

ັ້
ໃນການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານ ພວກເຮົາຕັ້ອງມີການຄົນຄວັ້
າພິຈາລະນານໍາກັນວ່ າ, ຜົນການຕອບສໍາພາດ ແລະ ການສໍາຫຼວດ ບໍ່
ັ້ ່ ໃຫັ້
ີ ການຕອບສໍາພາດອາດມີແນວໂນັ້ມ ບໍ່ທຸ່ ນທ່ ຽງ ແລະ ລົງສະເພາະຈຸດທີ່ຕົນ
ສາມາດຖືເອົາການຕີຄວາມໝາຍໄດັ້ໂດຍຜິວເຜີນ. ຜູ ທ
ັ້ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການ
ັ້ ດັ່ງນັນ,
ັ້ ເພື່ອຫາວິທທ
ີ າງຮັບມືກບ
ັ ບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນ,
ສົນໃຈເທົ່ານັນ.
ັ້ ນຈາກພາຍນອກ ລວມທັງ ຂໍມູ
ັ້ ນທີ່ຜ່ານມາໃຫັ້ຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດັ້.
ວຽງຈັນ ຈຶ່ງໄດັ້ອງີ ໃສ່ ການສົມທຽບຂໍມູ

ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັ້ອງໄດັ້ປະຕິບດ
ັ ທຸກໆ ສອງປີ
ສໍາລັບ ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
່
່
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມເພືອການພັດທະນາທີມີປະສິດທິຜນ
ົ . ບົດລາຍງານ
ໃນໄລຍະເວລາໃກຄັ້ ຽງກັນກັບ ການສໍາຫຼວດຂອງສາກົນ ວ່ າດັ້ວຍ ການເປນ
ັ້ ນຂອງປີ 2017.
ັ ບົດລາຍງານເພື່ອເປນ
ັ ການທຽບຖານ ເຊິ່ງກວມເອົາຂໍມູ
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນສະບັບທໍາອິດ ຈະເປນ
ັ້ ກິດຈະກໍາການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ຈະເຜີຍແຜ່ ໃນໄຕມາດສຸ ດທັ້າຍ ຂອງປີ 2017 ເຊິ່ງການວິເຄາະ ແລະ ກະກຽມບົດ
ສະນັນ,
ັ້
ລາຍງານຈະສໍາເລັດ ໃນໄຕມາດທີໜ່ ງຶ ຂອງປີ 2018. ໃຫັ້ອງີ ໃສ່ ພາກທີ VI ສໍາລັບລາຍລະອຽດ ກ່ ຽວກັບ ຂັນຕອນ
ແລະ ຂອບໄລຍະ
ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ.
ເວລາ ຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ັ້ ນ
ື
5.3 ການທົບທວນຄືນ ແລະ ການຢງຢ

ັ້ ນ ທີ່ຈະນໍາ
ຶ ສາຫາລື ແລະການຢງຢ
ັ ັ້ ນ
ື ຂອງທຸກພາກສ່ ວນ ແມ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕັ້ອງຂອງຂໍມູ
ການປກ
ັ້ ດຂອງແຜນດໍາເນີນງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການ
ັ້
ໃຊັ້ເຂົາໃນການຕິ
ດຕາມ ບັນດາຕົວຊີວັ

ັ້
ຶ ສາຫາລື ດັ້ານເນືອໃນ
ັ ໄປໄດັ້
ັ ັ້
ລົງທຶນ ຈະໄດັ້ເຊີນປະຊຸມ ເພື່ອປກ
ກອບການຕິດຕາມ, ຂັນຕອນຂອງການປະສານສົ
ມທົບ ແລະຄວາມເປນ
່
່
່
ັ້
ັ້
ເພືອທົບທວນຄືນຂໍມູນທີສໍາຄັນ ແລະ ການຕອບຂອງບັນດາຜູ ໃັ້ ຫັ້ສໍາພາດ, ໃນກໍລະນີ ທີຖືເອົາຄຸ ນນະພາບຂອງຕົວຊີວັດສໍາລັບແຜນດໍາ
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ັ້
ັ້ າງໜັ້າປະສານງານຈາກ ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ິ ຸ ກຄົນ, ສະພາການຄັ້າ ແລະ
ເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ຜູ ຕ
ງຄົມ, ລັດຖະສະພາ, ນິຕບ
່
ຶ
່
ີ ່ ວນຮ່ ວມໃນຂະບວນການປກສາຫາລື. ຢູໃນຂະບວນການດັງກ່ າວປະກອບມີ 02 ປະເພດຂອງກອງປະຊຸມ
ພາກເອກະຊົນ ຈະໄດັ້ມສ
ັ້
່
ັ
ື
ເພືອທົບທວນ ແລະຢງຢນໃນກອງປະຊຸມ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້

5.3.1 ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນ ແຜນງານດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ປະຈໍາປີ

ັ້
ັ ກອງປະຊຸມ ດັ້ານວິຊາການເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜັ້າປະຈໍາປີ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນດໍາ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່ າວ ຈະເປນ
ບດ

ເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ຮ່ າງບົດລາຍງານ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ຈະມີການກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານໃນການປະຊ
ັ ຂໍມູ
ັ ກອງປະຊຸມສໍາລັບທຸກພາກສ່ ວນ (ກອງ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ເພື່ອໃຊັ້ເປນ
ຸ ມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່ າວ ເປນ
ເລຂາຖະແຫຼງການວຽງຈັນ, ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ, ກະຊວງຂະແໜງການ, ພາກສ່ ວນອື່ນໆເຊັ່ນ: ພາກເອກະຊົນ, ແລະອົງການຈັດຕັງັ້
ັ ັ້ ນ
ື ແລະຮັບປະກັນຄວາມເປນ
ັ ເອກະພາບກ່ ຽວກັບ ບັນຫາຢູ່ໃນບົດລາຍງານ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງ
ທາງສັງຄົມ) ເພື່ອຢງຢ
່
ຈັນ. ຖັ້າຫາກວ່ າ ບໍສາມາດຈັດກອງປະຊຸມໄດັ້, ຂະບວນການທົບທວນສາມາດ ສໍາເລັດໄດັ້ໃນຮູ ບແບບ ຂອງການອ່ ານ ແລະມີຄໍາເຫັນ
ຈາກກອງເລຂາ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ.

5.3.2 ກອງປະຊຸມ ປະທານ-ປະທານຮ່ ວມ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ

ັ ກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜັ້າ, ສິ່ງທັ້າ
ກອງປະຊຸມ ປະທານ-ປະທານຮ່ ວມ ຂອງໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ ຈະເປນ
ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນໃນແຕ່ ລະໄລຍະ. ພາຍຫຼງັ ທີ່ ຮ່ າງ
ທາຍ ແລະບັນຫາຕ່ າງໆ ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ັ້ ນ
ື ຜ່ານກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ປະຈໍາປ(ີ ຫລື
ີ ານທົບທວນ ແລະການຢງຢ
ບົດລາຍງານ ໄດັ້ມກ
ັ ປຸ ງຈະຖືກແຈກ
ການທົບທວນຜ່ານຕົວຈິງ),ຮ່ າງບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜັ້າຂອງ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ສະບັບປບ
ຢາຍໃນກອງປະຊຸມກ່ ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ສໍາລັບ ປະທານ-ປະທານຮ່ ວມ ຂອງໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ ກ່ ອນທີ່ຈະສະເໜີ
ີ ນແຂວງ.
ັ ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປຂ
ັ ັ້
ອະນຸມດ

ັ້ ນ ກ່ ຽວກັບ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
5.4 ໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນ ແລະສະໜອງຂໍມູ
ັ ຜູ ປ
ົ ຮ່ ວມມືສາກົນ ເປນ
ັ້ ະສານງານ ຮ່ ວມກັບໜ່ ວຍງານສະ
ໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ໂດຍມີກມ

ັ້
ັ ຜູ ຊ
ັ້ ຸ ກຍູ ັ້ ຢູ່ ເບືອງຫຼ
ໜັບສະໜູນ ຮ່ ວມກັນຈາກ ກອງເລຂາ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປນ
ງັ ໃນຂະບວນການທົບທວນຄືນ
ັ້ ນລະອຽດ ແລະບັນຫາຕ່ າງໆທີ່ຕິດພັນກັບ
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ກັບ ໜ່ ວຍງານດັ່ງກ່ າວ ກ່ ຽວກັບ ຂໍມູ
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ :
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບຫຼກ
ັ ສັງກັດພາຍໃຕັ້ ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ຜູ ຮ
ົ
ທຸກໆການສື່ສານ ທາງອີເມວ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ສ່ ງຫາ
ທີ່ຢູ່ ອີເມວຕາມນີ ັ້ rtpsecretariat@gmail.com

ັ້
ັ ແຜນດໍາເນີນງານ ປີ 2017
VI. ການກໍານົດໄລຍະເວລາ ຂອງການຕິດຕາມ ແລະລາຍງານ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະແຜນໃນຕໍ່ໜັ້າ
ຂອບໄລຍະເວລາ

ັ ໃນການຕິດຕາມແຜນດໍາເນີນງານ
ກິດຈະກໍາຫຼກ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ັ ຄູ່ ຮ່ ວມງານ
ັ ໃນການຕິດຕາມການເປນ
ກິດຈະກໍາຫຼກ
ົ ໃນລະດັບ
ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ສາກົນ

2017
ັ ປຸ ງ ກອບ
ການກະກຽມ ແຜນວຽກລະອຽດເພື່ອປບ

ມັງກອນ-ມີນາ

ຂອງການຕິດຕາມ

ຶ ສາຫາຫລື ດັ້ານວິຊາການ/ພາກສ່ ວນ
ມີການປກ
ັ້ ດ (ການປກ
ັ ປຸ ງ ກໍານົດຕົວຊີວັ
ຶ ສາ
ກ່ ຽວຂັ້ອງເພື່ອປບ

ເມສາ-ທັນວາ

ຫາຫລືຜ່ານລະບົບອອນໄລ,ຄະນະຊ່ ຽວຊານ)
ກຸ ມພາ-ມິຖຸນາ

ການເຜີຍແຜ່ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ມີນາ-ມິຖຸນາ

ການກະກຽມຂອບການຕິດຕາມ ແຜນດໍາເນີນງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
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ມິຖຸນາ-ທັນວາ
ກໍລະກົດ-ສິງຫາ

ຶ ສາຫາລືຮ່ວມກັບ ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຫຼກ
ັ
ປກ

ຶ ສາຫາລື ລະຫວ່ າງພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພື່ອ
ການປກ
ັ ປຸ ງລາຍລະອຽດຂອບການຕິດຕາມ
ປບ

ກ່ ຽວກັບຮ່ າງຂອບການຕິດຕາມແຜນດໍາເນີນງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
ທັ້າຍເດືອນສິງຫາ

ສໍາເລັດຂອບການຕິດຕາມ ແຜນດໍາເນີນງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ກັນຍາ ແລະ ຕຸ ລາ

ຶ ອົບຮົມ ກ່ ຽວກັບແຜນດໍາເນີນ
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດ່ກ
ງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ຕຸ ລາ-ທັນວາ
ພະຈິກ-ທັນວາ

ແລກປ່ຽນຮ່ າງສຸ ດທັ້າຍ ຂອງຂອບການຕິດຕາມ

ັ ປຸ ງ ຂອບແຜນດໍາເນີນ
ພັດທະນາຮ່ າງບົດສະເໜີປບ
ງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
2018
ມັງກອນ-ມີນາ

ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການເປີດນໍາໃຊັ້ ການຕິດຕາມ ແລະ
ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງແຜນດໍາເນີນງານ
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ີ ນໍາໃຊັ້ຢ່າງເປນ
ັ ທາງການ ແລະ ປະກອບສ່ ວນ
ເປດ
ັ້
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມງານ ເພື່ອການ
ເຂົາໃນການຕິດຕາມ ການເປນ
ັ້ ່ 03
ົ ຄັງທີ
ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜນ

ການແນະນໍາ ແລະເຄື່ອງມືຂອງການລາຍງານສໍາລັບ
ການຕິດຕາມຮອບທີ່ 03 (ລວມທັງການແນະນໍາ
ັ້
ບັນນດາກິດຈະກໍາພືນຖານຂອງກົ
ນໄກຕິດຕາມ
່
ັ້
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ ເພືອປະກອບເຂົາໃນກົ
ຂອງການເປນ
ນໄກ

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມກັນກ່ ຽວກັບ ການ
ົ ັ້
ຕິດຕາມເປາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ
ມັງກອນ-ມິຖຸນາ
ມິຖຸນາ-ສິງຫາ
ສິງຫາ-ຕຸ ລາ

ັ້ ນ-ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການຕິດຕາມ
ການເກັບກໍາຂໍມູ
ແຜນດໍາເນີນງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
ັ້ ນ, ການທົບ
ການຂຽນບົດລາຍງານ ການວິເຄາະຂໍມູ
ັ ັ້ ນ
ື
ທວນຄືນ ແລະການຢງຢ

ຊາດ)

ັ້ ່
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມລະດັບສາກົນ ຄັງທີ
ການສໍາຫຼວດການເປນ
03

ສໍາເລັດບົດລາຍງານແຫ່ ງຊາດສະບັບທີ່ 01 ສໍາລັບ

ມອບໂອນບົດລາຍງານແຫ່ ງຊາດໃຫັ້ແກ່ ທີມງານ

ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ລາຍງານ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມໃນສາກົນ ຄັງທີ
ັ ັ້
ຜົນການສໍາຫຼວດການເປນ

ສາກົນ

ັ ໄປໄດັ້ໃນການ
03 ໃຫັ້ແກ່ ການສໍາຫຼວດ ຄວາມເປນ
ັ ທາງການໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາ
ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປນ

ໃຫຍ່ ແຫ່ ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຕາງໜັ້າ
ົ ັ້
ລາຍງານບົດລາຍງານແບບສະໝັກໃຈສໍາລັບເປາໝາຍ

ການພັດທະນາແບຍືນຍົງ ໃນປີ 2018 ແລະ ລາຍງານ
ພະຈິກ-ທັນວາ

ການທົບທວນຄືນສະຖານະພາບດັ້ອຍພັດທະນາ.
ັ້
ັ ແຜນ
ເຜີຍແຜ່ ຜົນການທົບທວນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ໃນກອງປະຊຸມ
ັ້
ໂຕະມົນຂັນແຂວງປະຈໍ
າປີ 2018

2019
ການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານສະບັບທີ 3 ກ່ ຽວ ກັບການ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມລະດັບສາກົນ ໃນການຮ່ ວມມືເພື່ອການ
ເປນ
ົ
ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
2020
ກິດຈະກໍາການຕິດຕາມ ແຜນງານການຖະແຫຼງການ
ັ້ ່ 02
ວຽງຈັນ ຄັງທີ

ກິດຈະກໍາ ການຕິດຕາມການຮ່ ວມມືເພື່ອການ
ັ້ ່ 04
ພັດທະນາ ລະດັບສາກົນ ຄັງທີ
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ເອກະສາຊັ້ອນທັ້າຍທີ່ 1 – ການອະທິບາຍຫຍໍ ັ້ ຂອບການຕິດຕາມ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ັ້
I. ຄວາມເປນັ ເຈົາການ
& II. ຄວາມສອດຄ່ອງ
ັ້
ັ ທີ 1 - ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາດັ້ານການເງ ີນ ໃຫັ້ສອດຄ່ ອງກັບວາລະການພັດທະນາແຫ່ ງ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ຈິງ
ຊາດ ແລະ ໂດຍອີງໃສ່ ການວາງແຜນທີ່ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຕວ


ັ້ ດ 1 (a) ການເພີ່ມທະວີການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງໃນການວາງແຜນ ທີເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກ ກະຊວງ
ຕົວຊີວັ



ຂະແໜງການ ແລະແຂວງ
ັ້ ດ 1 (b) ເພີ່ມທະວີຄວາມສອດຄ່ ອງ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຂອບຜົນຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ແຫ່ ງຊາດ ຈາກຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ
ຕົວຊີວັ
ບດ

ການອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດທີ່ 1 (a)
ຕົວຊີວັ

ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ແມ່ ນເພື່ອສະໜອງຂໍມູ
ັ້ ນ ກ່ ຽວກັບ
ຈຸດປະສົງຂອງຕົວຊີວັ
ັ ແຫ່ ງຊາດ ທີ່ນໍາ
ການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະທິດທາງ ຂອບຜົນຂອງໄດັ້ຮບ
ັ ເຄື່ອງມືໃຫັ້ບນ
ັ ດາແກ່
ໃຊັ້ການວາງແຜນທີ່ເລັ່ງໃສ່ ຕົວຈິງ ເພື່ອເປນ
ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະທັ້ອງຖິ່ນ ເລັ່ງໃສ່ ການຮ່ ວມມືເພື່ອການ

ັ້ ດທຽບຖານ & ເປາໝາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາໝາຍ
ົ
ກະຊວງ ຜທ ຈະໄດັ້ນໍາໃຊັ້ຜນ
ັ້
ການວາງແຜນ ເຂົາໃນແຜນ

ຮອດປີ 2020 ການປະເມີນ
ັ້
ັ
ການນໍາໃຊັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ັ້ ່ VIII
ແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ

ການດໍາເນີນແຜນງານ

ັ ຈາກຜົນ
ທີ່ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ

ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ໂດຍຜ່ານ
ການທົບທວນຜົນການຈັດຕັງັ້

ັ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ບູລມ
ິ ະສິດແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງັ້
ພັດທະນາ ກ່ ຽວກັບຜົນໄດັ້ຮບ
ທີ່ VIII ດັ້ານການພັດທະນາ.

ັ ແຜນພັດທະນາ
ປະຕິບດ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5
ັ້ ່ VIII
ປີ ຄັງທີ

ີ ານ
ຮອດປີ 2025 ຈະໄດັ້ມກ
່
ຮັບຮອງ ການວາງແຜນທີເລັ່ງໃສ່
ັ ຈາກທຸກພາກສ່ ວນ ກໍ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຄື ກະຊວງຂະແໜງການ, ແຂວງ
ແລະທັ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງໜ່ ວຍ
ງານຂະແໜງການ

ັ້ ດທີ່ 1 (b)
ຕົວຊີວັ

ັ້ ດແມ່ ນເພື່ອ ວັດແທກ ການນໍາໃຊັ້ ຂອບຜົນ
ຈຸດປະສົງຂອງຕົວຊີວັ
ັ້
ັ ຂອບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຂອງປະເທດທີ່ມີຢ່ ູ ຂອງຄູ່
ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຮ່ ວມພັດທະນາ ແລະພາກສ່ ວນຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນ 4 ຄຸ ນ
ລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້








ຄຸ ນລັກສະນະທີ 1 - ຄວາມສອດຄ່ ອງ ຂອງການເພີ່ມເຕີມດັ້ານ
ົ ັ້
ັ ແລະ ເຄື່ອງມືທ່ ນໍ
ີ າໃຊັ້ເຂົາັ້
ເປາໝາຍ/ຈຸ
ດສຸ ມຂອງຂອບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ .
ໃນການວາງແຜນລະດັບຊາດທີ່ມີຢ່ ູໃນປະຈຸບນ
ັ້
ົ ຂອງຕົວຊີວັດທີ່ໄດັ້ມາຈາກຂອບ
ຄຸ ນລັກສະນະທີ 2 - ນໍາໃຊັ້ຜນ

ັ້
ັ ແລະ ເຄື່ອງມືທ່ ນໍ
ີ າໃຊັ້ເຂົາໃນການວາງແຜນລະດັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ບ
່
ັ .
ຊາດທີມີຢ່ ູໃນປະຈຸບນ
ັ້ ນຂອງພາກລັດຖະບານ ເພື່ອ
ຄຸ ນລັກສະນະທີ 3 - ນໍາໃຊັ້ແຫຼ່ ງຂໍມູ
ັ້
ລາຍງານຜົນຂອງການເພີ່ມເຕີມເຂົາໄປໃໝ່
ຈໍານວນໜຶ່ງ

ຄຸ ນລັກສະນະທີ 4 - ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ຈະ
ັ້ ດທັ້າຍ
ຊ່ ວຍສັ້າງຄວາມໜັ້າເຊື່ອຖືໃຫັ້ແກ່ ການປະເມີນຄັງສຸ

 95% ສອດຄ່ ອງກັບເປາົ ັ້
ໝາຍ

ສໍາເລັດ ຮັ້ອຍສ່ ວນຮັ້ອຍໃນ 4
ອົງປະກອບ ພາຍໃນປີ 2025

 63% ສອດຄ່ ອງກັບຜົນໄດັ້
ຮັບ


 56% ການນໍາໃຊັ້ລະບົບ
ການຕິດຕາມ ແລະການປະ
ເມີນ ແຫ່ ງຊາດ

 60% ຂອງແຜນການປະ

ັ້ ດທັ້າຍ ໂດຍ
ເມີນຜົນຄັງສຸ
ສົມທົບກັບສົມທົບຂອງ
ລັດຖະບານ
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ັ້
ັ ທີ 1 - ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາດັ້ານການເງ ີນ ໃຫັ້ສອດຄ່ ອງກັບວາລະການພັດທະນາແຫ່ ງ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ຈິງ
ຊາດ ແລະ ໂດຍອີງໃສ່ ການວາງແຜນທີ່ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຕວ


ັ້ ດ 1 (a) ການເພີ່ມທະວີການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງໃນການວາງແຜນ ທີເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກ ກະຊວງ
ຕົວຊີວັ



ຂະແໜງການ ແລະແຂວງ
ັ້ ດ 1 (b) ເພີ່ມທະວີຄວາມສອດຄ່ ອງ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຂອບຜົນຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ແຫ່ ງຊາດ ຈາກຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ
ຕົວຊີວັ
ບດ

ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຕົວຊີວັ
ັ້ ດທີ່ 1 (a)
ຕົວຊີວັ
ຕົວເລກຂອງ ກະຊວງຂະແໜງການ, ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ
ັ
ບັນດາແຂວງ ທີ່ຮັບຮອງຜົນຂອງການວາງແຜນທີ່ອີງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ

ມາດຖານການວັດແທກ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຖກ
ື ຮັບຮອງ ຈາກ
ການວາງແຜນທີ່ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ກະຊວງຂະແໜງການ, ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ ແລະບັນດາແຂວງ

ັ້ ດ 2 (b)
ຕົວຊີວັ
ຄຸ ນລັກສະນະທີ 1



ຶ ຕັ້ອງການ
ສັດສ່ ວນ = ດັ້ານຈໍານວນຈຸດປະສົງ ທີ່ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຈະເພີ່ມເຕີມ (ການເພີ່ມອັດຕາສ່ ວນໃໝ່ ຈະຕັ້ອງໄດັ້

ັ ຫຼາຍກວ່ າ 1 ລັ້ານ ໂດລາສະຫາລັດຕາມເງ່ ອນໄຂ
ື
ອະນຸມດ
ຂອງສາກົນພາຍໃນ 01 ປ)ີ ໂດຍຜ່ານຂອບຜົນການຈັດຕັງັ້

ຄວາມສອດຄ່ ອງ ຂອງການເພີ່ມເຕີມບັນດາຈຸດປະສົງ ໂດຍເລັ່ງໃສ່
ັ້
ັ ຂອບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຂອງລັດຖະບານທີ່ນໍາໃຊັ້ຢ່ ູ
ການຈັດການຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ແລະເຄື່ອງມືທ່ ນໍ
ີ າໃຊັ້ໃນການວາງແຜນ
ໃນປະຈຸບນ

ັ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະສານການວາງ
ປະຕິບດ
່
ແຜນອືນໆ



ຶ
ຕົວຫານ = ຈໍານວນທັງໝົດຂອງຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ

ຄຸ ນລັດສະນະທີ 2



ັ້ ດຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ເຊິ່ງ
ສັດສ່ ວນ = ຈໍານວນຕົວຊີວັ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຂອງ
ພັດທະນາມາຈາກຂອບຜົນໄດັ້ຮບ
ບດ

ັ້ ດຜົນໄດັ້ຮບ
ົ ຊີວັ
ັ ທີ່ພັດທະນາມາຈາກຂອບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ນໍາໃຊັ້ຕວ
ັ້
ັ ຂອງລັດຖະບານ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ແລະເອກະສານວາງ
ລັດຖະບານທີ່ມີຢ່ ູໃນປະຈຸບນ
່
ແຜນອືນໆ



ັ້ ດຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທັງໝົດ ລວມທັງ
ຕົວຫານ = ຈໍານວນຕົວຊີວັ
ັ ຂອງ ແຜນງານ ແລະໂຄງການ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ຄຸ ນລັກສະນະທີ 3



ັ້ ນຂອງລັດຖະບານທີ່ນໍາໃຊັ້ຢ່ ູໃນປະຈຸບນ
ັ ເພື່ອລາຍ
ນໍາໃຊັ້ແຫຼ່ ງຂໍມູ
ັ ຂອງການເພີ່ມເຕີມ
ງານຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້ ດຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທັງໝົດ ເຊິ່ງ
ສັດສ່ ວນ = ຈໍານວນຕົວຊີວັ
ັ ຈຸບນ
ັ , ແຫຼ່ ງຂໍ ັ້
ສາມາດຕິດຕາມ ການນໍາໃຊັ້ສະຖິຕໃິ ນປດ
ມູນ ຫຼ ື ລະບົບການຕິດຕາມແລະ ປະເມີນຜົນຂອງ
ລັດຖະບານ



ັ້ ດຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ຕົວຫານ = ຈໍານວນທັງໝົດຈາກຕົວຊີວັ
ລວມທັງ ຂອບແຜນງານ ແລະໂຄງການ

ການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດຖະບານ ຈະຊ່ ວຍສັ້າງຄວາມໜັ້າ
ັ້ ດທັ້າຍ
ເຊື່ອຖືໃຫັ້ແກ່ ການປະເມີນຄັງສຸ

ຄຸ ນລັກສະນະທີ 4



ສັດສ່ ວນ = ຈໍານວນ ການວາງແຜນປະເມີນຜົນສຸ ດທັ້າຍ
ຂອງແຜນງານ ແລະໂຄງການ



ຕົວຫານ = ຈໍານວນທັງໝົດ ຂອງແຜນງານ ແລະໂຄງການ
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ັ້
ັ ທີ 1 - ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາດັ້ານການເງ ີນ ໃຫັ້ສອດຄ່ ອງກັບວາລະການພັດທະນາແຫ່ ງ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ຈິງ
ຊາດ ແລະ ໂດຍອີງໃສ່ ການວາງແຜນທີ່ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຕວ


ັ້ ດ 1 (a) ການເພີ່ມທະວີການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງໃນການວາງແຜນ ທີເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກ ກະຊວງ
ຕົວຊີວັ



ຂະແໜງການ ແລະແຂວງ
ັ້ ດ 1 (b) ເພີ່ມທະວີຄວາມສອດຄ່ ອງ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຂອບຜົນຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ແຫ່ ງຊາດ ຈາກຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ
ຕົວຊີວັ
ບດ

ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ
ັ້ ດ 1(a)
ຕົວຊີວັ

ພາລະບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ແລະບັນດາແຂວງ

ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ຶ ສາ
ລົງທຶນ, ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະບັນດາແຂວງ ຈະໄດັ້ປກ
ຫາລືຮ່ວມກັນ ກັບ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ,

ັ້ ດ 2(b)
ຕົວຊີວັ

ັ້ າງໜັ້າຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 10
ຫັ້ອງການປະສານງານຜູ ຕ
ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ.

ບົດລາຍງານ ຈາກກະຊວງຂະແໜງການ, ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ

ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ

11

ັ້
ັ 2 - ຍົກສູ ງການເຊື່ອມສານ ລະຫວ່ າງ ຂະບວນການສັ້າງງ ົບປະມານ ແລະຂະບວນການວາງແຜນ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລະດັບຊາດ
ັ້ ດທີ່ 2: ປະສິດທິຜນ
ົ ັ້
ົ ຂອງການນໍາໃຊັ້ຕວ
ົ ຈິງສໍາລັບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງ ເພື່ອຊ່ ວຍໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ເປາໝາຍຂອງແຜນພັ
ຕົວຊີວັ
ດທະນາເສດຖະກິດັ້
່
ັ້
ີ
ົ
ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປ ຄັງທີ VIII ແລະ ເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ັ້ ດທຽບຖານ & ເປາໝາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາໝາຍ

ການອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດນີ ັ້ ແມ່ ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ແກ່ ການຈັດຕັງັ້
ການກໍານົດຕົວຊີວັ
ັ ຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງ ທີ່ມີຢ່ ູໃນປະຈຸບນ
ັ ຂອງພາກສ່ ວນ
ປະຕິບດ
ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນດັ້ານຍຸ ດທະສາດ

ັ ການ
ລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງໄດັ້ຮບ
ພັດທະນາ

ຮອດປີ 2018 ຂອບລາຍຈ່ າຍ
ໄລຍະກາງ ພັ້ອມທີ່ຈະນໍາໃຊັ້ໄດັ້
ໃນ
ປີ 2019-2020
ຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງ
ສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້
ຮອດປີ 2020 ໂດຍມີການທົບ
ັ ຂອບລາຍ
ທວນ ແລະ ດັດປບ
ຈ່ າຍໄລຍະກາງ

ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຕົວຊີວັ

ັ ໄດັ້ໃນ 3 ເງ່ ອນໄຂ
ື
ການປະເມີນຜົນດັ້ານຄຸ ນນະພາບສາມາດປະຕິບດ
ດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້




ັ ເອກະພາບ ແລະ
ພາກລັດຖະບານມີການຕົກລົງເຫັນດີເປນ
ພັ້ອມ ຕໍ່ກັບການນໍາໃຊັ້ ຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງ

ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງ
ັ ເອກະພາບ ແລະ
 ພາກລັດຖະບານມີການຕົກລົງເຫັນດີເປນ
ພັ້ອມ ຕໍ່ກັບການນໍາໃຊັ້ ຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງ



ັ
ບົດແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ ແລະຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງໄດັ້ຮບ
ການພັດທະນາ



ມາດຕະຖານວັດແທກ

ການພັດທະນາ



ັ ການທົບທວນ ແລະ ການປະ
ຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງໄດັ້ຮບ
ເມີນຜົນ

ັ
ບົດແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ ແລະຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງໄດັ້ຮບ
ັ ການທົບທວນ ແລະ ການ
ຂອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງໄດັ້ຮບ
ປະເມີນຜົນ



ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ພາລະບົດບາດ ແລະຄວວາມຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ຄອງການເງ ີນພາກລັດ ຈາກກະຊວງ
ບົດລາຍງານແຜນງານການຄຸ ມ

ຶ ສາຫາລື ຮ່ ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ,
ກະຊວງການເງ ີນ ຈະໄດັ້ປກ

ການເງ ີນ

ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ ແລະ ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ
ຶ ທີ່ກ່ ຽວຂອງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
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ັ້
ັ ທີ 3 - ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າ ທຶນຊ່ ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະທຶນທາງການອື່ນໆ ໄດັ້ຜ່ານລະບົບ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ີ ານຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ ງຊາດ.
ງ ົບປະມານ ແລະ ໄດັ້ມກ
ັ້ ດທີ່ 3: ອັດຕາສ່ ວນ ຂອງທືນຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະທຶນທາງການອື່ນໆ ສາມາດເບີກຈ່ າຍຕາມແຜນທີ່ວາງໄວັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ ແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ຈາກສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ແລະມີການບັນທຶກລົງໃນການຮັບຮອງ ແລະອະນຸມດ
ການອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດ ແມ່ ນເພື່ອ ສະແດງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ
ັ ຂອງຕົວຊີວັ
ຈຸດປະສົງຫຼກ
ັ້
ັ
ຂອງລັດຖະບານ ກ່ ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
່
ຂະບວນການຂຶນງ ົບປະມານ. ເຊິງຈະຊ່ ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ

ັ້ ດທຽບຖານ & ເປາໝາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາໝາຍ

19% ສະເພາະທຶນການ

ໍ
ບໍ່ໃຫັ້ຕ່ າກວ່
າ 59.5% ຮອດປີ

ພັດທະນາ

2025
- (ເປເີ ຊັນໃນແຕ່ ລະປເີ ພີ່ມຂຶນັ້
4.05%)

ຊ່ ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການ

ການນໍາໃຊັ້ລະບົບແຫ່ ງຊາດ ຂອງຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ.

ໝາຍເຫດ:
ົ ັ້
- ເປາໝາຍສາກົ
ນ – ຊ່ ອງວ່ າງ
່
ຖືກລົດລົງເຄິງໜຶ່ງ

-

ຊ່ ອງວ່ າງສໍາລັບປະເທດລາວ
ແມ່ ນ 81%. ດັ່ງນັນັ້ ເປາົ ັ້
ໝາຍຂອງປະເທດລາວ
ແມ່ ນ = 19% +

-

81%/2 = 59.5%

ີ ນ
ັ ໃນປະຈຸບນ
ັ
ຈໍານວນເປຊ
່
ແມ່ ນ 19%, ເພືອກ ັ້າວໄປສູ່

59.5% ຈໍານວນເປີເຊັນ
ັ້ 40.5%.
ຕັ້ອງເພື່ອຂຶນ

ັ້ ານວນເປເີ ຊັນທີ່ຈະ
ສະນັນຈໍ
ັ້
ຕັ້ອງເພີ່ມຂຶນໃນແຕ່
ລະປີ
ແມ່ ນ 4.05%.
ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຕົວຊີວັ



ສັດສ່ ວນ: ທຶນການຊ່ ວຍເຫລືອເພື່ອການພັດທະນາ ຈະ
ັ້
ັ ການບັນທຶກ ເຂົາໃນງ
ົບບປະມານປະຈໍາປີ
ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ



ຕົວຫານ: ແຜນການເບີກຈ່ າຍປະຈໍາປີ ຂອງທຶນການຮ່ ວມ
ັ້ ີ ຈາກຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ
ມື ເພື່ອການພັດທະນາ ແຕ່ ຕົນປ
ແລະ ໂດຍມິການປະສານກັບພາກລັດຖະບານ

ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ




ມາດຖານວັດແທກ
ການກໍານົດ ຈໍານວນເປເີ ຊັນ ຂອງແຜນການເບີກຈ່ າຍ ທຶນການຮ່ ວມ
ັ້
ົບປະຈໍາປີ ຕັ້ອງຜ່ານການ
ມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ ຈົດກ່ າຍເຂົາແຜນງ
ັ ຈາກ ສະພາແຫ່ ງຊາດ
ອະນຸມດ
ັ້ ດ ແມ່ ນໄດັ້ກາໍ ນົດແບບລວມໆ ໂດຍນໍາໃຊັ້
ການກໍານົດຕົວຊີວັ
ັ້ ດ ທີ 3 ຂອງຖະແຫຼງການ ປາຣີ
ັ ການຈາກຕົວຊີວັ
ຫຼກ
ພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນຈາກ ຈາກກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະ
ຂໍມູ
ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ ງຊາດ
ັ້ ນ ຈາກບົດລາຍງານຈາກ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ
ຂໍມູ

ຶ ສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ ັ້ຊິດ
ກະຊວງການເງ ີນຈະໄດັ້ຮ່ວມປກ
ກັບ ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ ຜທ ແລະ ກະຊວງຂະແໜງການ,
ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ ແລະ ໜ່ ວຍງານຂະ
ຶ ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ແໜງການມະຫາພາກ ແລະຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
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ັ້
ັ ທີ 4 - ພາຍໃຕັ້ຂອບລະບຽບການແຫ່ ງຊາດ, ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊັ້ລະບົບແຫ່ ງຊາດຂອງບັນດາຄູ່
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ໄປໄດັ້: ການດໍາເນີນການດັ້ານງ ົບປະມານ, ການລາຍງານທາງດັ້ານການເງ ີນ,
ຮ່ ວມພັດທະນາ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມເປນ
ັ້ ດຈ ັ້າງ.
ການກວດສອບ ແລະ ການຈັດຊື-ຈັ
ັ້ ດທີ 4: ການສະເລ່ ຍອັດຕາສ່ ວນຂອງການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ນໍາໃຊັ້ລະບົບການບໍລຫ
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການເງ ີນພາກລັດ ແລະ
ຕົວຊີວັ
ັ້ ດຈ ັ້າງ ທີ່ສັ້າງຂຶນພາຍໃຕັ້
ັ້
ການຈັດຊື-ຈັ
ຂອບການປະເມີນລະບຽບ
ັ້ ຄອງລະບົບ ພາຍໃຕັ້ຂອບລະບຽບການທີ່ມີຢ່ ູພາຍໃນ.
ການຄຸ ມ
ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວແມ່ ນແນ່ ໃສ່ ປະເມີນການນໍາໃຊັ້ລະບົບແຫ່ ງຊາດໂດຍ
ຕົວຊີວັ
ບັນດາຜູ ໃັ້ ຫັ້ການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ສານຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ

ັ້ ດທຽບຖານ & ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ
22% (ໂດຍລວມ)

ບໍ່ຕໍ່າກ່ ວາ 48%

27% (ງ ົບປະມານ)
22% (ການເງ ີນ)

ຄໍາເຫັນ
່ ວໂລກ –ຫລຸ ດຜ່ອນ
ົ ັ້
ເປາຫມາຍທົ

ັ້
ັ ໂຄງການ(PIUs) ພາຍໃນແຕ່ ລະ
ຈໍານວນໜ່ ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
່
ກະຊວງ/ຂະແຫນງການເທືອລະກ ັ້າວ.

19% (ການກວດສອບ)
ັ້ ດຈ ັ້າງ)
21% (ການຈັດຊືຈັ

ຄະແນນ (CPIA) ລະຫວ່ າງ

ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ

ມາດຕະຖານວັດແທກ

ັ້
ໃຫັ້ສອດຄ່ ອງຍິ່ງຂຶນກວ່
າເກົ່າ. ເຊິ່ງຈະຊ່ ວຍຊຸກຍູໃັ້ ນການສັ້າງ ແລະ
ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາ ມາດລະບົບແຫ່ ງຊາດ, ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນ



3.5 ແລະ 4.5

ສັດສ່ ວນ: ການໄຫຼວຽນຂອງການຮ່ ວມມືເພື່ອການ

ສະເລ່ ຍແລັ້ວອັດຕາສ່ ວນຂອງການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່

ພັດທະນາ ໂດຍນໍາໃຊັ້ລະບົບແຫ່ ງຊາດ (ຄ່ າສະເລ່ ຍ a, b,

ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການເງ ີນພາກ ລັດ
ເບີກຈ່ າຍໂດຍນໍາໃຊັ້ລະບົບການບໍລຫ
ັ້
ັ້ ດ
ແລະ ການຈັດຊື-ຈັດຈ ັ້າງ (ໂດຍສະເລ່ ຍຕາມອົງປະກອບຕົວຊີວັ

c ແລະ d)


ຊ່ ອງຫວ່ າງໃນໜຶ່ງ ສ່ ວນສາມຂອງ

ຕົວຫານ:ມູນຄ່ າລວມການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ໄຫຼ

ັ້
ຕັງແຕ່
a ຈົນເຖິງ d)

ວຽນໄປຕາມທິດທາງຂອງລັດຖະບານ
a)
b)

ທຶນການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາເບີກຈ່ າຍໂດຍການນໍາ
ັ ັ້
ັ້ ຄອງການເງ ີນຂອງລັດຖະບານ
ໃຊັ້ຂນຕອນການຄຸ
ມ

ທຶນການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ເບີກຈ່ າຍໂດຍການນໍາ
ັ ັ້
ໃຊັ້ຂນຕອນຂອງລັ
ດຖະບານໃນການລາຍງານດັ້ານການເງ ີນ
ແຫ່ ງຊາດ

c)
d)

ທຶນການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ເບີກຈ່ າຍໂດຍການນໍາ
ັ ັ້
ໃຊັ້ຂນຕອນຂອງລັ
ດຖະບານໃນຂະ ບວນການກວດສອບ
ທຶນການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ເບີກຈ່ າຍໂດຍການນໍາ
ັ້ ດ
ັ ັ້
ໃຊັ້ຂນຕອນຂອງລັ
ດຖະບານໃນຂະ ບວນການຈັດຊື-ຈັ
ຈ ັ້າງ

ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການລາຍງານໂດຍກົງຈາກບັນດາຮ່ ວມພັດທະນາ

ຶ ສາຫາລືລະຫວ່ າງກະຊວງການເງ ີນ ກັບ ບັນດາກະຊວງ/
ການປກ
ຂະແຫນງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ເຊິ່ງລວມມີ: 10 ໜ່ ວຍງານ
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ , ທະນາຄານໂລກ,
ຂະແໜງການ ປກ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາທີ່
ກ່ ຽວຂັ້ອງ
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III. ຄວາມກົມກ່ ຽວ ແລະງ່ າຍດາຍ
ັ້
ັ ແຜນງານ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ ທີ 5 - ການຮັບຮອງກົນໄກການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການແບບເປນ
ັ້ ຄອງແບບຂະແ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້
ົ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ລວມທັງເປາຫມາຍການພັ
ໜງການເພື່ອສະໜັບໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ.
ັ້ ດທີ 5: ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກການຄຸ ມ
ັ ແຜນງານ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການແບບເປນ
ັ້ ຄອງແບບຂະແໜງການ ໃນການພັດທະນາຂະແ
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ່ VIII ລວມທັງ
ັ ຕາມທີ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນ ຂອບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ໜງການຫຼກ
ບດ
ັ້
ັ້
ົ
ັ ເປາໝາຍການພັ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ ລວມທັງ ຂະແຫນງສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸ ກ, ກະສິກາໍ , ການເກັບກູລັ້ ະເບີດທີ່ບໍ່ທັນ
ແຕກ ແລະ ບັນດາຂະແຫນງການອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີໄດັ້
ັ້ ກາໍ ນົດມາເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊັ້ບດ
ົ ແນະນໍາ
ຕົວຊີວັ
ັ
ັ້
ັ້
ການຄຸ ມຄອງໂຄງການແບບເປນແຜນງານ ແລະ ການຄຸ ມຄອງແບບ
ັ ຂະແໜງການທີ່ມີຢ່ ູໃນປະຈຸບນ
ັ ຕົວ
ັ ຢ່າງຖືກຕັ້ອງ. ເຊິ່ງຈະເປນ
ເປນ
ຊ່ ວຍຊຸກຍູໃັ້ ຫັ້ແກ່ ພາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ເຮັດວຽກ
ິ ເພື່ອຍົກໃຫັ້ເຫັນວິວດ
ັ ທະນາການທີ່ກ ັ້າວໜັ້າຂອງ
ຮ່ ວມກັນຢ່າງໃກຊັ້ ດ
ັ້
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ ແລະ ຕອບ
ຕົນ ເພື່ອປະກອບສ່ ວນເຂົາໃນວຽກງານການເປ
ນ

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ
ັ້ ໂຄງການ
ການນໍາໃຊັ້ການຄຸ ມ
ັ
ແບບເປນແຜນງານ ແລະ ການ
ັ ຂະແໜງ
ັ້ ຄອງແບບເປນ
ຄຸ ມ
ການທີ່ມີຢ່ ູອາດຈະບໍ່ມີ ປະ
ົ ທັງໝົດ
ສິດທິຜນ

ສະໜອງຜົນຂອງວຽກງານການພັດທະນາໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບຂະແ

ັ້ ຄອງໂຄງການແບບ
ຄູ່ ມືການຄຸ ມ
ັ
ເປນແຜນງານລະດັບຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງແບບຂະແໜງການ
ການຄຸ ມ
ັ ການຮັບຮອງ ໃນປີ 2018
ໄດັ້ຮບ
ໃນປີ 2019, TBA(ຈະສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້)
ໃນປີ 2022, TBA(ຈະສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້)
ໃນປີ 2025, TBA(ຈະສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້)

ໜງການ ແລະ ບັນດາແຂວງ.
ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ

ມາດຕະຖານວັດແທກ

ັ
ການປະເມີນດັ້ານຄຸ ນນະພາບສາມາດດໍາເນີນການໄດັ້ ໂດຍຄວາມເປນ
ັ ແຜນງານ
ັ້ ຄອງໂຄງການແບບເປນ
ເອກະພາບກັບບົດແນະນໍາການຄຸ ມ

ຈະໄດັ້ກາໍ ນົດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ພາຍຫຼງັ ທີ່ບົດແນະນໍາ ດັ່ງກ່ າວສາມາດ
ັ້
ັ ໄດັ້.
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ຂະແໜງການ
ັ້ ຄອງແບບເປນ
ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ບົດລາຍງານຂອງກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ຶ ສາຫາລື ລະຫວ່ າງ ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ
ກົນໄກການປກ

ລົງທຶນ ກ່ ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາ ບົດແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ການ
ັ ແຜນງານ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ
ັ້ ຄອງໂຄງການແບບເປນ
ັ້ ຄອງແບບເປນ
ຄຸ ມ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ບັນດາກະຊວງ/ຂະແຫນງການ,
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ,
ລວມທັງ 10 ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການປກ
່
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືອການພັດທະນາ, ຫັ້ອງການປະສານ

ຂະແໜງການໃນ ສປປ ລາວ.

ົ (UNDP,
ງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຫະພາບເອີຣບ
່
UNRC, EU) ແລະ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາທີກ່ ຽວຂັ້ອງ
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ັ້
ັ້
ັ ທີ 6 ພາຍໃຕັ້ການການນໍາພາການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາໄດັ້ມ ີ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບດ
ັ້
ັ້
ັ ຂອງຕົນເອງ, ເຮັດໃຫັ້ຂນຕອນການຈັ
ັ ັ້
ັ ງ່ າຍ
ການປະສານສົມທົບກັນດັ້ານຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັງປະຕິບດ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ອນ.
ຂຶນັ້ ລະຫວ່ າງ ລັດຖະບານ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ ວມມືຢ່າງຮອບດັ້ານເພື່ອຫລີກລັ້ຽງການຊ່ ວຍເຫລືອແບບຊໍາຊັ້
ັ້ ດທີ 6: ການສັ້າງແຜນງານຮ່ ວມກັນລະຫວ່ າງບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ
ຕົວຊີວັ
ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ໄດັ້ແນ່ ໃສ່ ອັດຕາສ່ ວນຂອງການສັ້າງ ແຜນງານ
ຕົວຊີວັ
ັ ທີ່ຮັບ
ກິດຈະກໍາຮ່ ວມກັນລະຫວ່ າງບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ. ເປນ

ັ້ ອນທີ່ຈະສາມາດກໍານົດ
ັ້ ນ
ັ ແລັ້ວວ່ າ ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ໄດັ້ຄແ
ື ນວນັນກ່
ຮູ ກ
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ບໍ່ແມ່ ນເລື່ອງ ງ່ າຍດາຍ ທີ່ຈະຜັກດັນໃຫັ້ມ ີ
ົ ຊີວັ
ໄດັ້ຕວ

ການສັ້າງກິດຈະກໍາສໍາລັບແຜນງານຮ່ ວມກັນໃຫັ້ຫລາຍຂຶນັ້ ເຖິງຈະ
ັ້
ັ ການຫລຸ ດຜ່ອນລາຍຈ່ າຍໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ບັນດາ ກິດ
ເປນ
ບດ

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ
ບາງກິດຈະກໍາຮ່ ວມກັບແຜນ
ັ ຄື:
ງານທີ່ມີຢ່ ູໃນປະຈຸບນ
ແຜນງານການ ຮ່ ວມມືພາຍໃນ
ົ ,
ສະມາຊິກສະ ຫະພາບເອີຣບ
ແຜນງານ ການຮ່ ວມມືພາຍໃນ
ເຄື່ອຂ່ າຍສະຫະປະຊາຊາດ

ການນໍາໃຊັ້ແຜນງານຮ່ ວມກັນ
ັ້ ຄອງໂຄງ
ພາຍໃຕັ້ຂອບການຄຸ ມ
ັ
ການແບບເປນແຜນງານ ແລະ

ັ ຂະແໜງ
ັ້ ຄອງແບບເປນ
ການຄຸ ມ
ັ ໝາກ ຜົນທີ່
ການເພື່ອໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ດີທ່ ສຸີ ດ.

ຈະກໍາຕ່ າງໆ
ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ


ັ
ສັດສ່ ວນ: ສັດສ່ ວນແຜນງານກິດຈະກໍາຮ່ ວມກັນ ທີ່ ໄດັ້ຮບ
່
ັ້
ການລາຍງານຈາກຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ (ການເພີມເຕີມເຂົາ



ຕໍ່າກ່ ວາ 25% ນໍາໃຊັ້ແຜນກິດຈະກໍາຮ່ ວມກັນ



ັ ການອະນຸມດ
ັ ມູນຄ່ າ ຫລາຍກ່ ວາ 1 ລັ້ານໂດ
ໃໝ່ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ປີ
ລາສະຫະລັດ - ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນເປນ



ລະຫວ່ າງ 25% - 50% ມີບາງແຜນງານຮ່ ວມກັນ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ລະຫວ່ າງ 50% - 75% ໄດັ້ຮບ
ບັດ

ທຽບຖານ)


ມາດຕະຖານວັດແທກ

ຕົວຫານ: ການລາຍງານຈໍານວນຕົວເລກແຜນງານທີ່ ມີການ
ັ້
ເພີ່ມເຕີມເຂົາໂດຍບັ
ນດາຄູ່ ຮ່ ວມ ພັດທະນາ(ການເພີ່ມເຂົາັ້



ແຜນງານຮ່ ວມກັນໃນລະດັບກາງ

ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະ
ັ ແຜນ
ຫລາຍກ່ ວາ 75% ໄດັ້ຮບ
ຕິບດ
ງານຮ່ ວມກັນໃນລະດັບດີທ່ ສຸີ ດ

ັ ການອະນຸມດ
ັ ມູນ ຄ່ າຫລາຍກ່ ວາ 1 ລັ້ານໂດ
ໃຫມ່ ທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ
ລາສະຫະລັດ - ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ເປນ
ີ ານ)
ປຖ
ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຮັບຜິດຊອບ

ການລາຍງານໂດຍກົງຈາກບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ

ົ ໄກ
ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີກນ
່
ຶ
ການປກສາຫາລື ຮ່ ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືອການ
ພັດທະນາ, ຫັ້ອງການປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ,
ຶ ສາຫາລືກບ
ົ ແລະ ລວມທັງ 10 ໜ່ ວຍງານປກ
ັ ຜູ ັ້
ສະຫະພາບເອີຣບ
ຶ ຕະຫຼອດຮອດ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມມພັດທະນາທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ໃຫັ້ທນ
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ີ ກ ັ້ວາງການເປນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ເລັງໃສ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
IV. ເປດ
ັ້
ັ ທີ 7 - ການຍົກສູ ງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ ສະພາແຫ່ ງຊາດ ລວມທັງສະພາປະຊາຊົນຂັນັ້
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ນໃໝ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
່ ເພື່ອເຮັດໜັ້າທີ່ໃນການອະນຸມດ
ັ ແລະ ຕິດຕາມແຜນພັດທະນາ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານແຫ່ ງ
ແຂວງທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ລຸ ໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາສູ ງສຸ ດ.
ຊາດ ເພື່ອໃຫັ້ບນ

ັ້ ດທີ 7: ສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ັ້
ົ ຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍ/ຍຸ ດທະ
ຕົວຊີວັ
ຈະເຮັດໜັ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ສາດ, ລະບຽບການ ແລະ ງ ົບປະມານໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນ.

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ

ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີແມ່
ັ້ ນຕົວກໍານົດ
ຕົວຊີວັ

ັ້ ເຫັນຂີດຄວາມ ອາດ
ທີ່ຊີໃຫັ້
ສາມາດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ ງຊາດ ຕໍ່ກັບ ຂະບວນ
ັ ຕົວແທນ ຂອງ
ການຕິດຕາມວຽກງານການພັດທະນາ, ການເປນ
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວໄດັ້
ິ າໍ ຕ່ າງໆ. ຕົວຊີວັ
ປະຊາຊົນແລະ ການສັ້າງກົດໝາຍນິຕກ
ອອກແບບມາເພື່ອມີ ພາລະບົດບາດຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນຸນ

ການພັດທະນາຂີດຄວາມອາດ

ຮອດປີ 2018, ສາມາດສໍາເລັດ

ສາມາດສໍາລັບສະພາແຫ່ ງຊາດ
ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັນັ້

ແຜນພັດທະນາ ຂີດຄວາມອາດ

ັ ປຸ ງ
ັ ການປບ
ແຂວງ ໄດັ້ຮບ

ຂີດຄວາມ ອາດສາມາດໃນການພັດທະນາແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາ
ກອນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ການສັ້າງແຜນງານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

ສາມາດ
ພາຍໃນປີ 2019 – 2021,
ັ້
ັ ແຜນ
ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ
ພາຍໃນປີ 2022, ດໍາເນີນການ
ປະເມີນຂີດຄວາມ ອາດສາມາດ
ໃຫັ້ແກ່ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ ແລະ
ັ້
ສະພາປະຊາຊົນ ຂັນແຂວງ

ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ

ມາດຕະຖານວັດແທກ

ການປະເມີນດັ້ານຄຸ ນນະພາບ ສາມາດດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ 3
ື
ເງ່ ອນໄຂ
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:ັ້





ຄວາມພັ້ອມຂອງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດ ສໍາລັບ



ສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະ ນາ
ການດໍາເນີນການ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຂີດຄວາມອາດສາມາດ



ຄຸ ນນະພາບຂອງແຜນພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ການດໍາ
ັ້
ັ ແຜນງານ ຢ່າງມີປະສິດທິ
ເນີນການ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຜົນ



ຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສະພາ
ັ້
ປະຊາຊົນຂັນແຂວງ

ການປະເມີນຂີດຄວາມອາດສາມາດ ໃຫັ້ແກ່ ສະພາແຫ່ ງຊາດ
ັ້
ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ

ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ັ້
ີ ໍາລັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆໂດຍ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປສ
ບດ
ັ້
ສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຶ ສາຫາລື ລະຫວ່ າງ ສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສະພາ
ກົນໄກການປກ
ັ້
ປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ຮ່ ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ັ້
ແລະ ກະຊວງການເງ ີນ, ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການປກ
ຶ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ໃຫັ້ທນ

17

ັ້
ັ້
ັ້ ການເປນ
ັ ຄູ່
ັ ທີ 8 - ຄວາມກາັ້ ວໜັ້າໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຂະບວນການໂຕະມົນ-ຄືການກາັ້ ວເຂົາສູ່
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບດ
ຮ່ ວມທີ່ດີເພື່ອການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ັ້ ດທີ 8: ການເປນ
ັ້ ດຂອງ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມສໍາລັບການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ ໂດຍການກໍານົດຕົວຊີວັ
ັ ຢ່າງຊັດ
ຕົວຊີວັ
ເຈນ
ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ

ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີໄດັ້
ັ້ ກາໍ ນົດ ມາເພື່ອປະເມີນການເປນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມທີ່ດີ
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ ຂະບວນການໂຕະມົນ ລວມໄປເຖິງກົນໄກ
ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ການມີສ່ວນຮ່ ວມຢ່າງສະເໜີ

ັ
ຫລັງຈາກປີ 2017-2020, ເປນ

ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ັ້ ໃຫັ້ທນ
ຶ . ໂດຍ
ການໜ່ ວຍງານຂະແຫນງການປກ

ພາບກັນຂອງແຕ່ ລະພາກສ່ ວນ
ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຈັດຕັງັ້

ສະເພາະແມ່ ນ, ການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນລະດັບການຮ່ ວມ ມືແບບ ໃຕັ້ັ້
ໃຕັ້, ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ ວນທີ່

ັ ຂະບວນການໂຕະມົນ
ປະຕິບດ
່
ເຊິງໄດັ້ແນ່ ໃສ່ ເຂົາັ້ ໃນ ວາລະ

ໄລຍະຂັ້າມຜ່ານກ ັ້າວໄປສູ່
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ
ຂະບວນການຮ່ ວມມືເປນ
່ທີມີປະສິດທິຜນ
ົ

ອົງການ OECD DAC .

ກ ັ້ວາງຂວາງ

ັ ສະມາຊິກຂອງ
ກ່ ຽວຂັ້ອງ ນອກຈາກຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາອື່ນໆທີ່ເປນ

ການພັດທະນາແຫ່ ງຊາດຢ່າງ

ຫລັງຈາກປີ 2021-2025,
ການມີສ່ວນຮ່ ວມທີ່ດີຂອງແຕ່ ລະ
ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂັ້ອງໃນຂະບວນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ
ການຮ່ ວມມືໃນການເປນ
ົ ເພື່ອແນ່ ໃສ່
ທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ ສະນະສະເພາະ
ບັນຫາທີ່ມີລກ

ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ

 ຈໍານວນຕົວເລກຂອງຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ( ການຮ່ ວມມືແບບໃຕັ້-ໃຕັ້,

ັ້
ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມ ແລະ ບັນດາພາກສ່ ວນທີ່
ກ່ ຽວຂັ້ອງ) ທີ່ມີສ່ວນຮ່ ວມຢ່າງຫັ້າວຫັນໃນກົນໄກການ ຈັດຕັງັ້
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການປກ
ັ ຜູ ັ້
ປະຕິບດ
ຶ .
ໃຫັ້ທນ

ຂົງເຂດໃນການພັດທະນາ
ມາດຕະຖານວັດແທກ

ັ ທີ່ສາມາດ
ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ ວມຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນປະຈຸບນ
ັ ັ້ ນ
ື ໄດັ້ຄ:ື
ຢງຢ

 ຖັ້າຈໍານວນຕົວເລກການມີສ່ວນຮ່ ວມເພີ່ມຂຶນັ້ 30% -

ັ ປຸ ງໃນລະດັບກາງ
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງການປບ
 ຖັ້າຈໍານວນຕົວເລກການມີສ່ວນຮ່ ວມເພີ່ມຂຶນັ້ (ລະຫວ່ າງ
ັ ປຸ ງໃນລະດັບ
30% ເຖິງ 60%) ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງການປບ
ດີ

 ຖັ້າຈໍານວນຕົວເລກການມີສ່ວນຮ່ ວມເພີ່ມຂຶນັ້ ສູງກ່ ວາ 60%
ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ັ້
ັ ຂະບວນການ ໂຕະມົນ
ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຶ ສາຫາລືໂຕະມົນ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມປກ
ໂຕະມົນປະຈໍາປ.ີ

ັ ປຸ ງໃນລະດັບທີ່ດີ
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງການປບ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກົນໄກ
ຶ ສາຫາລື ຮ່ ວມກັບ , ອົງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ການປກ
່
ເພືອການພັດທະນາ, ຫັ້ອງການປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາ
ົ (UNDP, UNRC, EU)ລວມທັງ 10
ຊາດ, ສະຫະພາບເອີຣບ
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ແລະ ບັນດາຄູ່
ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການປກ
່
ຮ່ ວມມພັດທະນາທີກ່ ຽວຂັ້ອງ
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ັ້
ັ ທີ 9 - ການທົບທວນບັນດາໂຄງປະກອບດັ້ານນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່ າງໆສໍາລັບ ບັນດາ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ສິ່ງທີ່ຈໍາເປນ
ັ ແລະ ເພື່ອ
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ(NPAs) ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ(INGOs) ເປນ
ັ້
ັ ປຸ ງຍົກລະດັບການປະຕິບດ
ັ ພັນທະຂອງບັນດາສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ(NPAs) ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ປບ
ນທີ່ບໍ່ສັງກັດ

ລັດຖະບານ(INGOs) ໃນຂະບວນການປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອການພັດທະນາໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນ, ລວມໄປ
ັ້
ັ ແລະ ລາຍງານຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ໃນການພັດທະນາ ໂດຍອີງຕາມໂຄງປະກອບບັນດານິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ລະບຽບການ
ເຖິງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແຫ່ ງຊາດ
ັ້ ດທີ 9 (a): ປບ
ັ ປຸ ງ ຂອບດັ້ານນິຕກ
ິ າໍ ແລະ ລະບຽບການ ສໍາລັບບັນດາສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ ຜົນກໍາໄລ(NPAs) ແລະ ອົງ
ຕົວຊີວັ

ັ້
ັ້
ຶ ສາຫາລື ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ນະໂຍບາຍ
ການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ບໍ່ສັງກັດ ລັດຖະບານ(INGOs) ໃນຂະບວນການສັ້າງ, ການປກ
ບດ
ພັດທະນາ ແລະ ແຜນງານລະດັບຊາດ


ັ້ ດທີ 9(b): ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້
ັ ຫຼກ
ັ ການພືນຖານຂອງການພັ
ຕົວຊີວັ
ບດ
ດທະນາທີ່ມີປະສິດທິໂດຍຜົນ ບັນດາ
ັ້
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ(NPAs) ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ສັງກັດລັດຖະບານ(INGOs)
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ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ

ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີແມ່
ັ້ ນກໍານົດມາເພື່ອປະເມີນ ການໃຫັ້ການສະໜັບ
ຕົວຊີວັ

ສະພາບແວດລັ້ອມຂອງບັນດາ

ັ້
ັ /ບັງຄັບໃຊັ້
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ສະໜູນ ຂອງພາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ໃນການສັ້າງ
ັ້ ານວຍໃຫັ້ແກ່ ບັນດາອົງການຈັດຕັງທາງ
ັ້
ສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ເອືອອໍ

ິ າໍ ແລະ ລະບຽບ ການ
ນິຕກ
ໂດຍລວມທີ່ມີຢ່ ູ

ິ າໍ ແລະ ກົດລະບຽບ
ບັນດານິຕກ
ັ ປຸ ງ
ັ ການປບ
ການຕ່ າງໆ ທີ່ໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ້
ັ ໃຈພືນຖານ
ັ ບັນດາປດ
ສັງຄົມທີ່ອົງກອນດັ່ງກ່ າວ ກໍາລັງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຂອງການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິພາບດັ້ວຍຂະບວນການດັ້ວຍຕົນ

ົ
ຈະສາມາດ ເພີ່ມປະສິດທິຜນ

ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມ ຂອງ
ັ້
ການຂຶນທະບຽນ
ແລະ ການດໍາ

ເອງ.

ົ ຂອງ
ເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
່
ອົງກອນ ທີມີຄວາມຕ່ າງກັນ
ັ້ ນຍາໃນ
ການໃຫັ້ຄໍາໝັນສັ
ລະດັບກາງ

ລະຫວ່ າງສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກໍາໄລ(NPAs) ແລະ ອົງ
ັ້
ການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ບໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ(INGOs)

ການນໍາໃຊັ້ຄູ່ມື ເພື່ອອໍານວຍ
ັ ການ
ຄວາມສະດວກໃນຫຼກ
ັ້
ພືນຖານ ຂອງ ບັນດາສະມາ
ຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ

(NPAs) ແລະ ອົງການຈັດຕັງັ້
ສາ ກົນທີ່ສັງກັດລັດຖະບານ
(INGOs)

ັ ລະບົບ
ມີຂະບວນການທີ່ເປນ
ັ້ ນຂ່ າວສານທີ່ສາ ມາດ
ແລະ ຂໍມູ
ີ ເຜີຍ ຕໍ່ສາທາລະນະ ກ່ ຽວ
ເປດ
ກັບການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນ ການ
ພັດທະນາຂອງ ບັນດາ ສະມາຄົມ
ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (NPAs)
ແລະ ອົງການຈັດຕັງັ້ ສາກົນທີ່

ສັງກັດລັດຖະບານ(INGOs)
ບັນດາສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລ(NPAs) ແລະ ອົງ
ັ້
ການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ບໍ່ສັງກັດ

ລັດຖະບານ(INGOs) ເພື່ອ
ັ້
ັ ຕາມຫລັກການພືນຖານ
ປະຕິບດ
ົ
ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ

ມາດຕະຖານວັດແທກ
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ັ້ ດເຫລົ່ານີ ັ້ ໄດັ້ສາັ້ ງຂຶນໂດຍນໍ
ັ້
ຕົວຊີວັ
າໃຊັ້ 3 ແບບສອບຖາມ ທີ່ຄວບ
ຄຸ ມໃນຂົງເຂດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:ັ້


ັ ປຸ ງຂອບບັນດາລະບຽບຫລັກການສໍາລັບບັນດາ
ປບ
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ(NPAs)ແລະອົງການຈັດຕັງັ້
ສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດ ລັດຖະບານ(INGOs)



ຍົກສູງການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງບັນດາສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ັ້
ກໍາໄລ(NPAs)ແລະອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ສັງກັດ

ຶ ສາ
ລັດຖະບານ(INGOs) ໃນຂະບວນການສັ້າງ, ການປກ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍແຫ່ ງຊາດເພື່ອ
ຫາລື ແລະການຈັດຕັງປະຕິບດ
ການພັດທະນາແລະ ແຜນງານຕ່ າງໆ.


ັ້ ນທີ່ມີຄຸນ
ັ ຂໍມູ
ການຕອບແບບສອບຖາມໄດັ້ໃຫັ້ລາຍລະອຽດເປນ
ນະພາບ ກ່ ຽວກັບສະພາບແວດລັ້ອມການດໍາເນີນການຂອງອົງ
ັ້
ການຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມລວມທັງການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນ

ັ້
ຂະບວນການພັດທະນາຂອງອົງການການຈັດຕັງທາງ
ແລະ ສາມາດ
ີ ່ ວນຮ່ ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ .
ສະຫນັບສະໜູນ ໃຫັ້ມສ
່
ີ ນ
ົ ໄກຄືແນວໃດ ເພືອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງັ້
 ຄໍາຖາມທີ 1 : ໄດັ້ມກ

ັ ປຸ ງ ຂອບນິຕກ
ັ ໄປຕາມເວລາກໍານົດໄວັ້ ແລະ ການປບ
ິ າໍ
ປະຕິບດ
ັ້
ແລະ ລະບຽບການ ສໍາລັບອົງການຈັດຕັງທາງສັງຄົມ?



ັ້
ົ ການພັດທະນາ ຂອງອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ປະສິດທິຜນ
ງຄົມ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັດຕັງັ້

ັ້
ັ ວຽກງານຂອງອົງ
ຄໍາຖາມທີ 2 : ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ຶ ສາຫາລືກບ
ີ ານປກ
ັ ລັດຖະບານ
ການຈັດຕັງທາງ ສັງຄົມ ໄດັ້ມກ
ັ້
ັ ແລະ ການຕິດຕາມ
ໃນການອອກແບບ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ? ກະລຸ ນາໃຫັ້ລາຍ
ລະອຽດໂດຍຫຍໍ ັ້

ັ
ປະຕິບດ


ັ້
ິ ໃີ ດ ໃນການ
ຄໍາຖາມທີ 3 : ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມມີວທ
ັ ປຸ ງແນວທາງດໍາເນີນການຂອງຕົນ ທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດການ
ປບ
ົ ທີ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນຖະແຫຼງການ
ພັດ ທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ອິດສຕັນບູ ?
1.

ການໃຫັ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ການສົ່ງເສີມທາງດັ້ານ ສິດທິ

2.

ິ ໍາໃນສັງຄົມ
ມະນຸດ ແລະ ຄວາມຍຸ ຕທ
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ ລະຫວ່ າງບົດບາດຍິງ
ຊາຍ ລວມເຖິງການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເດັກຍິງ ແລະ
ການສົ່ງເສີມແມ່ ຍິງ.

3.

4.

ເລັ່ງໃສ່ ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນ, ມີ
ັ້
ັ ເຈົາການຢ
່ າງອິດສະຫຼະ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ ວມ
ຄວາມເປນ
ໃນລະບອບ ປະຊາທິປະໄຕ.
ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລັ້ອມແບບຍືນຍົງ

5.

ການດໍາເນີນການແບບໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບ ຜິດ

6.

ຊອບ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີຢ່າງ
ສືບຕໍ່ການເປນ
ເທົ່າທຽມກັນ

7.

8.

ັ
ການສັ້າງ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ,ັ້ ການແບ່ ງປນ
ແລະ ຮຽນຮູ ເັ້ ຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ັ ຕາມການປ່ຽນແປງແບບຍືນຍົງໃນຮູ ບແບບ
ການປະຕິບດ
ັ ປະໂຫຍດ
ທີ່ເປນ

ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ບົດລາຍງານໂດຍກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ

ຶ ສາຫາລື ລະຫວ່ າງ ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ,
ກົນໄກການປກ
ກະຊວງພາຍໃນ ກັບ ບັນດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ ຽວ ຂັ້ອງ,

ົ ຄອງ, ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການປກ
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ັ້
ຂະແໜງການປກ
່
ັ້
່
ຶ , ອົງການຈັດຕັງສາກົນທີບໍສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມທີ່
ໃຫັ້ທນ
ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
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V. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການຄາດຄະເນ, ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມກັນ
ັ້
ັ ທີ 10 - ການຮັບປະກັນການຄາດຄະເນໄດັ້ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມກັນດັ້ານງ ົບປະມານ ເພື່ອ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ຫລັກການພືນຖານຂອງການຮ່
ເປນ
ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ັ້ ດທີ 10: ການຄາດຄະເນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບງ ົບປະມານແຫ່ ງຊາດຫລາຍຂຶນັ້ ແລະ ມີລະບົບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລາຍງານ
ຕົວຊີວັ
ັ້
ບັນດາບັນຫາດັ້ານງ ົບປະມານປະຈໍາປີ , ລວມເຖິງການເພີ່ມຂຶນຂອງຕົ
ວເລກການຊ່ ວຍເຫລືອເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການໄຫຼຂອງການ
ຊ່ ວຍເຫລືອທາງການອື່ນໆ ທີ່ຜ່ານງ ົບປະມານ.
ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ

ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ແມ່ ນເພື່ອເປນ
ັ້ ນ
ັ ການສະໜອງ ຂໍມູ
ຈຸດປະສົງຂອງຕົວຊີວັ
ັ້
ັ ຂອງລັດຖະບານ ຢ່າງ
ກ່ ຽວກັບສະຖານະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ລະບົບຕໍ່ສາທາລະນະທັນເວລາ, ສົມບູນແບບ, ຖືກຕັ້ອງ ແລະ
ເປນ
ໍ ັ້ ນດັ່ງກ່ າວເຂົາັ້ ໃນວຽກງານ ງ ົບປະມານແຫ່ ງຊາດ
ສາມາດນໍາໃຊັ້ຂມູ

ຂະບວນການທີ່ມີຢ່ ູ ໃນປະ ຈຸ
ັ ປຸ ງເພີ່ມ
ບັນຕັ້ອງມີການປບ
ເຕີມ

ລວມທັງການສະໜອງແຫຼ່ ງທຶນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ ວມມືເພື່ອການ

ພາຍໃນປີ 2019, ເຜີຍແຜ່ລະ
ບົບງ ົບປະມານແຫ່ ງຊາດ ຢ່າງ
ັ ລະບົບ ແລະ ສາມາດ
ເປນ
ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ

ພັດທະນາ

ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີຈະປະເມີ
ັ້
ັ້ ນທີ່ມີຢ່ ູ ເຊິ່ງສະໜອງໂດຍ
ຕົວຊີວັ
ນຂໍມູ
ລັດຖະບານ. ການປະເມີນໄດັ້ສຸມໃສ່ 4 ຮູ ບແບບຄື:
ັ້
ັ
1) ໄລຍະເວລາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2)
3)
4)
ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ຄວາມສົມບູນແບບ

ັ້ ນ
ຄວາມຖືກຕັ້ອງຂອງຂໍມູ
ທັດສະນະໃນຕໍ່ຫນັ້າ

ັ້ ຄອງ
ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການເງ ີນ ກ່ ຽວກັບແຜນງານການຄຸ ມ
ການເງ ີນພາກລັດ

ມາດຕະຖານວັດແທກ
ັ້ ນທີ່ສາມາດນໍາໃຊັ້ ຈະໄດັ້ມກ
ີ ານປະເມີນໂດຍອີງຕາມ (ເງ່ ອນໄຂື
ຂໍມູ
ທີ່ແທດເຫມາະກັບທັງ 4 ຄຸ ນລັກຊະນະທີ່ໄດັ້ກ່າວມານີ)ັ້
ັ້
ັ (ຖືກ ຫຼ ື ຜິດ)
1) ໄລຍະເວລາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2)
3)
4)

ຄວາມສົມບູນແບບ (ຖືກ ຫຼ ື ຜິດ)
ັ້ ນ (ຖືກ ຫຼ ື ຜິດ)
ຄວາມຖືກຕັ້ອງຂອງຂໍມູ
ທັດສະນະການໃນຕໍ່ຫນັ້າ (ຖືກ ຫຼ ື ຜິດ)

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຶ ສາຫາລືຂອງກະຊວງການເງ ີນ ກັບ ບັນດາກະຊວງ/
ກົນໄກການປກ
ຂະແຫນງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ, ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ, ຫນ່ ວຍງານເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ແລະ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມ
ພັດທະນາທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ.
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ັ້
ັ້ ງດັ້ານຂໍມູ
ັ້ ນກ່ ຽວກັບການຮ່ ວມມືເພື່ອການ
ັ ທີ 11 - ການຮັບປະກັນຄວາມພັ້ອມ ແລະ ການເຂົາເຖິ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ນຍາ, ການເບີກຈ່ າຍຕົວຈິງ ແລະ
ພັດທະນາ ແລະ ແຫຼ່ ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາອື່ນໆ ຂອງສາທາລະນະຊົນ (ການໃຫັ້ຄໍາຫມັນສັ
ັ )
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທີ 11: ບົດລາຍງານການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ແຫຼ່ ງທຶນການພັດທະນາພັ້ອມສະໜອງທາງອອນໄລອື່ນໆ (ການໃຫັ້ຄໍາ
ຕົວຊີວັ

ັ້ ນຍາ, ການເບີກຈ່ າຍຕົວຈິງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນການຊ່ ວຍເຫລືອ ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ
ັ ) ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຖານຂໍມູ
ຫມັນສັ
ບດ
ແຫ່ ງຊາດ.
ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ໄດັ້ສະໜອງຂໍມູ
ັ້ ນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນສະຖານະ
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ ລະຫວ່ າງ
ັ ພາກລັດ ການເປນ
ພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ ພັດທະນາ ສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ
ັ ອີເລັກໂຕຼ ນກ
ິ ຢ່າງທັນເວລາ, ມີຄວາມສົມບູ ນແບບ,
ແບບເປນ
ັ້ ນກ່ ຽວກັບແຫຼ່ ງທຶນໃນຕໍ່ໜັ້າ ກ່ ຽວກັບ
ຖືກຕັ້ອງ ແລະ ສັນຫາຂໍມູ
ແຫຼ່ ງທຶນ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ
ັ້ ນການຊ່ ວຍເຫລືອ
ຖານຂໍມູ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ບໍ່
ັ
ັ ການໄດັ້ເປນ
ສາມາດ ປະຕິບດ
ົ ກະຕິ
ປກ

ັ້ ນທີ່ມີຄຸນນະ
ັ້ ນຂໍມູ
ການປອ
ັ້ ນການ
ພາບສໍາລັບ ຖານຂໍມູ

ັ້ ຄອງຊ່ ວຍເຫລືອເພື່ອການ
ຄຸ ມ
ພັດທະນາ (AMP) ບໍ່ສາມາດ
ົ ກະຕິ
ດໍາເນີນການໄດັ້ຢ່າງ ປກ

ັ້ ນ
ພາຍໃນປີ 2018, ຖານຂໍມູ
ການຊ່ ວຍເຫລືອເພື່ອການ

ັ້ ນັ້ ໂດຍນໍາ
ພັດທະນາໄດັ້ສາັ້ ງຕັງຂຶ
ົ ຮຽນຂອງ AMP ໃນ
ໃຊັ້ບດ
ັ ບ່ ອນອີງ
ໄລຍະຜ່ານມາເປນ
ພາຍໃນປີ 2019, ບວນການທີ່ມີ
ັ ລະ ບົບ ເພື່ອສະ
ຢູ່ຖຶກຈັດເປນ
ັ້ ນດັ້ານການ ຮ່ ວມມື
ໜອງຂໍມູ
ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບສູງສຸ ດ
ັ້
ັ ຕົນໄປ,
ຫລັງຈາກປີ 2020 ເປນ
ັ້ ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເຊິ່ງຕິດ
ຂໍມູ
ພັນກັບການຮ່ ວມມືເພື່ອການ

ພັດທະນາ ສາມາດນໍາໃຊັ້ໃນຮູ ບ
ແບບສາທາລະນະ
ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີຈະປະເມີ
ັ້
ັ້ ນທີ່ຜະລິດໂດຍລະບົບ
ຕົວຊີວັ
ນຄວາມພັ້ອມຂໍມູ
ັ້ ນ ຊກພ ການປະເມີນໄດັ້ສຸມໃສ່ 4 ຄຸ ນລັກຊະນະຄື:
ຖານຂໍມູ
ັ້
ັ
1) ໄລຍະເວລາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2)
3)
4)
ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ຄວາມສົມບູນແບບ

ັ້ ນ
ຄວາມຖືກຕັ້ອງຂອງຂໍມູ
ທັດສະນະໃນຕໍ່ຫນັ້າ

ັ້
ັ ການຊ່ ວຍເຫລືອເພື່ອການພັດທະນາ
ບົດລາຍງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ບົດລາຍງານການການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍກົມຮ່ ວມ
ມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ມາດຕະຖານວັດແທກ

ັ້ ນຈະໄດັ້ປະເມີນໂດຍອີງຕາມ
ຄວາມພັ້ອມໃນການນໍາໃຊັ້ໄດັ້ຂອງຂໍມູ
ື
(ເງ່ ອນໄຂທີ່ແທດເໝາະກັບທັງ 4 ຄຸ ນລັກສະນະທີ່ໄດັ້ກ່າວມານີ)ັ້
1)

ັ້
ັ (ຖືກ ຫຼ ື ຜິດ)
ໄລຍະເວລາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

2)

ຄວາມສົມບູນແບບ (ຖືກ ຫຼ ື ຜິດ)
ັ້ ນ (ຖືກ ຫຼ ື ຜິດ)
ຄວາມຖືກຕັ້ອງຂອງຂໍມູ

3)
4)

ທັດສະນະການໃນຕໍ່ຫນັ້າ (ຖືກ ຫຼ ື ຜິດ)

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຶ ສາຫາລື ລະຫວ່ າງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ກົນໄກການປກ
ລົງທຶນ ກັບ ບັນດາກະຊວງ/ຂະແຫນງການ, ລວມທັງ 10 ໜ່ ວຍ
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ , ອົງການ ສະຫະປະຊາ
ງານຂະແໜງການປກ
່
ຊາດ/ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືອການພັດທະນາ ແລະ ບັນດາຄູ່
ຮ່ ວມມພັດທະນາທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ

23

VI. ການລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ ງທຶນພາຍໃນ
ັ້
ັ ໄປໄດັ້ທ່ ຈະຜັ
ັ ທີ 12 - ມີຄວາມເປນ
ີ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຕັງປະຕິ
ບດ
ນຂະຫຍາຍ, ເພື່ອຮັບປະກັນການລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ ງລາຍ ຮັບ
ັ້
ັ ການລົງທຶນ ໃນໂຄງການເພື່ອການ
ັ້ ທຶນຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ອເປນ
ຂອງລັດຖະບານທີ່ຕັ້ອງການນໍາໃຊັ້ເຂົາໃນການກະຕຸ
ນ
ພັດທະນາ
ັ້ ດທີ 12: ມີຄວາມເປນ
ັ ໄປໄດັ້ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ອັດຕາສ່ ວນຂອງລັດຖະບານໃນການຊຸກຍູ ບ
ັ້ ນ
ັ ດາໂຄງການການພັດທະນາ ເຊິ່ງໄດັ້
ຕົວຊີວັ
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ
ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີເປ
ັ້ ນ
ັ ໄປໄດັ້ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ຕົວຊີວັ
ັ ຕົວ
ມີຄວາມເປນ
່
ປະເມີນການການຂົນຂວາຍແຫຼ່ ງລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານເພືອ
ັ ການສະໜັບສະ
ສົມທົບກັບ ບັນດາໂຄງການ ພັດທະນາ ເຊິ່ງໄດັ້ຮບ

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ
ສ່ ວນຫຼາຍແມ່ ນການສົມທົບ
ັ ວັດຖຸ
ເປນ

ໜູນທຶນ ຈາກບັນດາ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ

ັ
ພາຍໃນປີ 2025, ມີຄວາມເປນ
່
ໄປໄດັ້ສໍາລັບກົນ ໄກທີມີຢ່ ູໃນ
ການເພື່ອປະເມີນ ການສົມທົບ
ຂອງລັດຖະບານ (ອັດຕາສ່ ວນ)
ສໍາລັບບັນດາໂຄງ ການພັດທະນາ
ັ ການໜັບສະໜູນຈາກຄູ່
ທີ່ໄດັ້ຮບ

ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ
ັ້ ດແມ່ ນໄດັ້ມກ
ີ ານປະສົມປະສານກັນລະຫວ່ າງ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ
ລັກສະນະປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ.
-

ັ ໄປໄດັ້
ລັກສະນະປະລິມານ - ໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມເປນ
ເຊັ່ນ: ອັດຕາສ່ ວນ ການສົມທົບຂອງລັດຖະບານຕາມທີ່ໄດັ້

ຮ່ ວມພັດທະນາ
ມາດຕະຖານວັດແທກ
ັ ໄປໄດັ້, ການກໍານົດໃນກໍລະນີທ່ ີ ມີ ກົນໄກ
ໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມເປນ
ັ້
ັ ັ້ ນ
ື ການສົມທົບຂອງລັດຖະບານ (ໃນ
ັ ຢູ່ເພື່ອຢງຢ
ທີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ການຫນັບ
ອັດຕາສ່ ວນ) ສໍາລັບບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ໄດັ້ຮບ
ສະໜູນຈາກຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ

ລະບຸ ໄວັ້
-

ລັກສະນະດັ້ານຄຸ ນນະພາບ - ລັດຖະບານມີຂະບວນການ
ຶ ສາຫາລື ໃນການສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມ ແລະ ກົນໄກ
ປກ
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົມທົບຂອງ
ລັດຖະບານ

ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານໃຫັ້ແກ່ ສະພາແຫ່ ງຊາດ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຶ ສາຫາລື ລະຫວ່ າງ ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ
ກົນໄກການປກ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ບັນດາກະຊວງ/ຂະ ແຫນງການ,
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ , ແລະ ບັນດາຄູ່
ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການປກ
່
ຮ່ ວມມພັດທະນາທີກ່ ຽວຂັ້ອງ
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VII. ການຮ່ ວມມືໃຕັ້-ໃຕັ້, ການຮ່ ວມມືສາມຫລ່ ຽມພັດທະນາ ແລະ ແຜນງານແລກປ່ຽນ ຄວາມ
ຮູ ັ້.

ັ້
ັ້
ັ ປຸ ງຄວາມເຂົາໃຈສະພາບການ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມໃນການຮ່ ວມ ມືແບບ
ັ ທີ 13 - ປບ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ລັກສະນະການເປນ
ັ້ ຄອງການຮ່ ວມມືເພື່ອການ ພັດທະນາ ໂດຍ
ໃຕັ້-ໃຕັ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ ວມທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາ ໃນການຄຸ ມ
ຜ່ານກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານທີ່ຊັດເຈນ

ັ້ ດທີ 13: ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການເປນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມຂອງການຮ່ ວມມືແບບໃຕັ້-ໃຕັ້ ໃນນະໂຍບາຍແຫ່ ງຊາດດັ້ານພັດທະນາ ແລະ ແຜນງານ
ຕົວຊີວັ
ັ້
ຶ ສາ ຫາລື, ລວມເຖິງຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນສໍາລັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການລາຍງານ ແລະ ການປະສານ ງານ
ການປກ
ບດ
່ທີຊັດເຈນ
ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ

ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີແມ່
ັ້ ນເພື່ອຮັບປະກັນກົນໄກການ
ຈຸດປະສົງຂອງຕົວຊີວັ
ລາຍງານ ແລະ ການປະສານງານທີ່ຊັດເຈນລະບຸ ໄວັ້ໃນຂອບ ການ

ັ ຄູ່ ຮ່ ວມໃນ
ລະດັບການເປນ

ໄລຍະເວລາຜ່ານໄປ, ກົນໄກການ

ຂອບການຮ່ ວມມືແບບໃຕັ້-ໃຕັ້

ຮ່ ວມມືໃຕັ້-ໃຕັ້.

ລວມເຖິງອາຊຽນ ແລະ ການ
ັ້ ່
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມລະດັບພາກ ພືນທີ
ເປນ

ປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມໃນ
ໃນຂອບການເປນ

ັ ສະນະປານິປະນອມ ແຕ່
ມີລກ
ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ
ັ້ ດໄດັ້ວາງໄວັ້ໃນວິທ ີ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ເຊັ່ນດຽວ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ
ິ ຕາມດັ່ງລຸ່ ມນີ:
ກັນກັບ 4 ລັກສະນະທີ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຕດ
1)
2)
3)

4)

ມີການຂະຫຍາຍຕົວ

ການພັດທະນາ ໃນການຮ່ ວມມື
ີ ານກໍານົດ
ແບບໃຕັ້-ໃຕັ້ ໄດັ້ມກ
ຢ່າງຊັດເຈນ

ມາດຕະຖານວັດແທກ
ັ້ ນຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການປະເມີນໂດຍອີງຕາມ
ຄວາມພັ້ອມຂອງຂໍມູ
ື
(ເງ່ ອນໄຂ
- ທີ່ແທດເຫມາະກັບຄຸ ນລັກສະນະທີ່ກໍານົດໄວັ້)

ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ
ັ້ ນໃນຂອບການຮ່ ວມມືແບບໃຕັ້-ໃຕັ້
ຄວາມພັ້ອມດັ້ານຂໍມູ

1) ກົນໄກການປະສານງານ ແລະການລາຍງານ (ມີ ຫຼ ື ບໍ່ມີ)
ໍ ັ້ ນໃນຂອບການຮ່ ວມມື ແບບ
2) ຄວາມພັ້ອມໃນການນໍາໃຊັ້ຂມູ

ຶ ສາ
ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການການປກ

ັ ຄູ່ ຮ່ ວມຂອງການຮ່ ວມມືແບບ
3) ການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນການເປນ

ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ
ຫາລືກບ
່
ັ ຜູ ປ
ັ້ ະສານງານພາຍໃນລັດຖະບານ
ອົງກອນທີເປນ

ໃຕັ້-ໃຕັ້ ໃນຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ ວຍງານຂະແໜງ
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ (ມີ ຫຼ ື ບໍ່ມີ)
ການປກ
ັ ຜູ ປ
ັ້ ະສານງານພາຍໃນລັດຖະບານ
4) ອົງກອນທີ່ເປນ

ັ ຄູ່ ຮ່ ວມມືແບບໃຕັ້-ໃຕັ້ ໃນ
ການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນການເປນ

ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ
ບົດລາຍງານຈາກກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ຮ່ ວມມື ກ່ ຽວກັບຂອບການຮ່ ວມມືແບບໃຕັ້-ໃຕັ້

ໃຕັ້-ໃຕັ້(ມີ ຫຼ ື ບໍ່ມີ)

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຶ ສາຫາລື ລະຫວ່ າງ ກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ
ກົນໄກການປກ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ບັນດາກະຊວງ/ຂະ ແຫນງການ,
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ , ສະພາການຄັ້າ
ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການປກ
ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາແຫ່ ງຊາດ, ສະພາການຄັ້າສາກົນ ແລະ ບັນດາຄູ່
ຮ່ ວມມພັດທະນາທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
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ັ ຄູ່ ຮ່ ວມທີ່ດີໃນການພັດທະນາ
VIII. ພາກທຸລະກິດການເປນ
ັ້
ັ ປຸ ງການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນ ເພື່ອການ
ັ ທີ 14 - ປບ
ໜັ້າວຽກທີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ
ພັດທະນາທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນ, ລວມໄປເຖິງ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແລະ ການລາຍງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຜ່ານກົນໄກ ແລະ ການວິເຄາະຂອບການພັດທະນາ
ຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທີ 14: ຂະຫຍາຍຂົງເຂດການສ່ ວນຮ່ ວມມີຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະບວນການສັ້າງນະໂຍບາຍພັດທະນາລະດັບຊາດ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນ
ຕົວຊີວັ
ໂດຍຜ່ານກົນໄກ/ຂອບການວິເຄາະເພື່ອການພັດທະນາ(ການເຊື່ອມສານ ລະຫວ່ າງ ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ຂະແໜງການຄັ້າ ແລະ ພາກ
ຶ ສາຫາລືພາກທຸລະກິດລາວ)
ເອກະຊົນ ແລະ ກອງປະຊຸມເວທີ ປກ
ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ ັ້
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີໄດັ້
ັ້ ເລັ່ງໃສ່ ຄຸ ນນະພາບໃນການປກ
ຶ ສາຫາລື
ຕົວຊີວັ
ັ້ ພວກ
ື ນວນັນ,
ລະຫວ່ າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ. ເພື່ອເຮັດໄດັ້ຄແ
ັ້ ນ
ັ ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນເວທີ
ເຮົາຕັ້ອງຮັບຮູ ກ
ຶ ສາຫາລືຂອງພາກເອກະຊົນ ເປນ
ັ ການສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມ ທາງ
ປກ

ັ້ ດທຽບຖານ ແລະ ເປາຫມາຍ
ົ ັ້
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ນພືນຖານ
ົ ັ້
ຂໍມູ
(2015)
ເປາຫມາຍ
ັ້ ວມ ແລະ ການມີ
ການເຂົາຮ່
ສ່ ວນຮ່ ວມຂອງພາກ ເອກະຊົນ
ັ ຢູ່ໃນລະດັບ ທີ່ມີຄວາມ
ໄດັ້ຈດ
ີ ວາມ
ສໍາຄັນ ຈິ່ງໄດັ້ມຄ

ດັ້ານນະໂຍບາຍໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະ ນາແບບ

ພະຍາຍາມ ໃນການເຊື່ອມສານ

ຍືນຍົງ.

ບັນ ດາກົນໄກຂະບວນການ

ັ້ ດ
ໂຄງສັ້າງຂອງຕົວຊີວັ
ັ້ ດດັ່ງກ່ າວນີຈະເປ
ັ້
ັ້
ັ ໂຄງສັ້າງພືນຖານໃຫັ້
ີ ວາມພັ້ອມໃນການ
ຕົວຊີວັ
ນ
ມຄ
ັ້
ັ ເຈົາການ,
ຶ ສາຫາລື ແບບຍືນຍົງ
ເປນ
ການສັ້າງ ຫລື ຂະບວນການປກ
່
ໃນທົວປະເທດ

ັ້
ສັ້າງກົນໄກທີ່ເຂັມແຂງ
ແລະ

ຂະບວນການປະສານງານ ເພື່ອ
ັ ຄູ່
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງການ ເປນ
ຮ່ ວມທີ່ມີປະສິດທິພາບ ກັບພາກ
ເອກະຊົນ (ການເຊື່ອມສານທີ່
ັ້
ເຂັມແຂງລະຫວ່
າງບັນດາກົນໄກ

ໂຕະ ມົນ ແລະ ຫນ່ ວຍງານ
ຶ ສາຫາລືຂະ ແໜງການຄັ້າ
ປກ

ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ

ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ
ຶ ສາຫາລື
ກອງປະຊຸມເວທີ ປກ

ເອກະຊົນ ແລະ ກອງປະຊຸມເວທີ
ຶ ສາຫາລືພາກທຸລະກິດລາວ)
ປກ

ຂະແໜງການຄັ້າ ແລະ ພາກ

ພາກທຸລະກິດລາວ

ມາດຕະຖານວັດແທກ

ັ້
ັ ເຈົາການ,
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມ
ຄວາມພັ້ອມໃນການເປນ
ການສັ້າງ ຫລື ການເປນ
່
ລະຫວ່ າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນທີມີຄຸນນະພາບ ແບບຍືນຍົງ
-

-

-

ັ້
ພາກເອກະຊົນມີຄວາມພັ້ອມ ແລະ ມີຄວາມຕັງໃຈ
ທີ່ຈະ
ັ້ າກັບພາກລັດຖະບານແລັ້ວບໍ?
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມຢ່າງຕັງໜັ້
ເປນ
(ຄະແນນ: ຈາກ 0 (ຕໍ່າ) ເຖິງ 10 (ສູ ງ) )
່
ັ້
ພາກລັດຖະບານມີຄວາມພັ້ອມ ແລະ ມີຄວາມຕັງໃຈທີ
ັ້ າກັບພາກ ເອກະຊົນແລັ້ວບໍ?
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມຢ່າງຕັງໜັ້
ຈະເປນ
(ຄະແນນ: ຈາກ 0 (ຕໍ່າ) ເຖິງ 10 (ສູ ງ) )

ັ ຫຼກ
ັ ທີ່ສາມາດອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກ
ອົງກອນໃດເປນ
ຶ ສາຫາລື, ການເປດ
ີ ກ ັ້ວາງທາງດັ້ານ
ໃນຂະບວນການປກ
ັ້ ່ ມີ
ີ
ການເມືອງ ແລະ ການ ຫລຸ ດຊ່ ອງຫວ່ າງ ຂອງຜູ ທ
ສ່ ວນຮ່ ວມ ລະຫວ່ າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
(ຄະແນນ: ຈາກ 0 (ຕໍ່າ) ເຖິງ 10 (ສູ ງ) )

-

ມີລະບົບການບໍຫານຈັດການ, ການເງ ີນ ແລະ ເຄື່ອງມື
ການສັ້າງຄວາມ ອາດສາມາດທີ່ ແທດເຫມາະທີ່ຈະສະ

ັ ຄູ່ ຮ່ ວມລະຫວ່ າງພາກລັດ ແລະ
ໜັບສະໜູນໃນການ ເປນ

ັ້ ນ
ແຫຼ່ ງຂໍມູ

ີ ຸ ນນະພາບແລັ້ວບໍ? (ຄະແນນ:
ພາກເອກເອກະຊົນໃຫັ້ມຄ
ຈາກ 0 (ຕໍ່າ) ເຖິງ 10 (ສູງ) )
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ການຕອບຮັບຈາກກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ ໂດຍການ
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໜ່ ວຍງານ
ປກ
ຂະແໜງການຄັ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ສະພາການຄັ້າ ແລະ ອຸ ດ
ຶ ສາຫາລືດາັ້ ນ
ສາຫະກໍາແຫ່ ງຊາດ, ກອງເລຂາ ກອງປະຊຸມເວທີ່ປກ
ັ້ ສ
ີ ່ ວນຮ່ ວມອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ.
ທຸລະກິດ ແລະ ຜູ ມ

ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ
ໃນກົນໄກການປກ
ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ ວມກັບບັນດາ
ກະຊວງ/ຂະແຫນງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ, ລວມທັງ 10 ໜ່ ວຍງານຂະ

ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມອື່ນໆ ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ແໜງການປກ
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