
ການເຊ ື່ອມສານ ປພຍ ເຂ ົ້າໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແຫ່ງຊາດ

5 ປີ ຄັົ້ງທີ IX (2021-2025)

ທີື່ ກອງປະຊຸມສ ື່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ກ່ຽວກັບ 
ຜ ນການສ ື່ງບ ດລາຍງານສະໝັກໃຈແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 2

ຄັັ້ງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021

ທ່ານ ກາລຸນາ ນັນທະວົງດວງສີ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
1



6 ເປົັ້າໝາຍໃຫຍ່ ແລະ 25 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ

ເປ ົ້າໝາຍ 2: 

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

1) ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ໂພຊະນາການ

2) ການສຶກສາ ແລະ ອຸດ

ສະຫະກ າ 4.0
3) ແຮງງານທີີ່ມີທັກສະ

4) ICT, R&D

ເປ ົ້າໝາຍ 3: ຊີວິດການເປັນ

ຢ ່ທີື່ດີ

1) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

2) ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານທີີ່ຈ າເປັນ
3) ສິດສະເໝີພາບ ແລະ ກຸຸ່ມຄົນ

ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມ

ສ່ຽງ
4) ການພັດທະນາໄວໜຸຸ່ມ

5) ປ້ອງກັນສັງຄົມ ແລະ 
ສະຫວັດດີການ

6) ລູກລະເບີດບ ີ່ທັນແຕກ UXO

ເປ ົ້າໝາຍ 4: ສິື່ງແວດລ້ອມ

1) ການຄຸ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ
2) ການເຕີບໂຕສີຂຽວ

3) ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ໄພພິບັດ ແລະ ການຮັບມ 

ປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ເປ ົ້າໝາຍ 5: ການເຊ ື່ອມໂຍງ 

ແລະ ເຊ ື່ອມຈອດ

1) ໂຄງລ່າງຍ ນຍົງ ແລະ ມີຄຸນ

ນະພາບ
2) ການຮ່ວມມ ພາກພ ັ້ນ ແລະ 

ສາກົນ
3) ການພັດທະນາເຂດແຄ້ວນ 

ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ
4) ການພັດທະນາຕົວເມ ອງ

ເປ ົ້າໝາຍ 6: ການຄຸຸ້ມຄອງ

ບໍລິຫານພາກລັດ

1) ການບ ລິຫານພາກລັດ ແລະ 

ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ
2) ການປະສານງານພາກລັດ

3) ສະຖຽນລະພາບການເມ ອງ, 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

ຂອງສັງຄົມ, ຄວາມຍຸຕິທ າ

ເປ ົ້າໝາຍ 1: ການເຕີບໂຕ

ເສດຖະກິດ

1) ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີ

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ໝັັ້ນ

ທ່ຽງ

2) ການລົງທຶນມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ

3) ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຍ ນຍົງ

4) SME, MSME
5) ລັດວິສະຫະກິດໃຫ້ມີຄຸນ

ນະພາບ

ຄຸນນະພາບ ສີຂຽວຍ ນຍ ງມີຈຸດສຸມ

ກົມແຜນການ ກຜທ



ຂອບເວລາໃນການກະກຽມຈ ນຮອດຮັບຮອງ
ກາງປີ 2018
ກາງສະໄໝ 
ແຜນ VIII, 
ລະດົມແນວ
ຄວາມຄິດ 
ແຜນ IX

Q1/2019 

ກ ານົດນິຕິກ າ: 
ຄ າສັີ່ງ ນາຍົກ 
ໃນການສ້າງ

ແຜນ, ຂ ັ້ຕົກລົງ
ຄະນະຊີັ້ນ າ
ລະດັບຊາດ, 

ອ ີ່ນໆ

Q2/2019 
ຮ່າງເບ ັ້ອງຕົັ້ນ 
ແຜນ IX

2019-2020

ປຶກສາຫາລ ທຸກ
ລະດັບ ທັງກັບ
ພາຍໃນ ແລະ 
ສາກົນ ເພ ີ່ອ
ປັບປຸງ ແລະ 
ຜ່ານ ຮ່າງ ແຜນ 

IX ທັງ 5 
ສະບັບ

Q1/2021

ປັບປຸງຮ່າງສຸດ
ທ້າຍ ຮ່າງທີ 6

ມີນາ/2021

ຮັບຮອງໂດຍ 
ສະພະແຫຸ່ງ

ຊາດ 

ມີນາ-ຕຸລາ 
2021

ປັບປຸງ
ບັນນາທິການ, 
ຢັັ້ງ ນຄ ນບາງ
ຄາດໝາຍ

Q4/2021

ນ າສະເໜີທີີ່ 
13th HL-

RTM 

3

ກົມແຜນການ ກຜທ
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▪ ມີທັງໝົດ 6 ສະບັບ ເລີີ່ມຕົັ້ນແຕຸ່ກາງ ປີ 2018 ພ້ອມກັບ 8th MTR-NSEDP

▪ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ
• ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທຸກຂັັ້ນ ແລະ ທຸກລະດັບ
• ຄູຸ່ຮ່ວມພັດທະນາ
• ພາກເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ

▪ ໄດ້ຕັັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີີ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ກ ານົດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທບົ COVID-19 
ໃນກາງປີ 2020 (COVID-19 Multi Stakeholder Taskforce)

▪ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດ:
• M&E (ໄດ້ເຊ ີ່ອມສານຕົວຊີັ້ບອກ SDG, LDC ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ)
• ຍຸດທະສາດການເງິນ
• ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຂະບວນການ ກົມແຜນການ ກຜທ



ຂະບວນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ M&E

5/2020

ປັບປຸງໂຄງ
ສ້າງ M&E 
ໂດຍອີງໃສຸ່ 
ແຜນ VIII

7/2020

ປຶກສາຫາລ 
ກັບ LSB
ເພ ີ່ອປັບປຸງ 

M&E

9/2020

ຊ່ຽວຊານແນະນ າ
ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ຕົວຊີັ້
ບອກ 313 ຕົວ

11/2020

ອີງໃສຸ່ຮ່າງ 3 –
ມີ 359 ຕົວຊີັ້

ບອກ

ຕ ົ້ນ 2/2021 

ອີງໃສຸ່ຮ່າງ 6th – ມີ 
617 ຕົວຊີັ້ບອກ

ທ້າຍ 2/2021 
ປຶກສາຫາລ ກັບ 
LSB, ຂະແໜ
ງການ, DPs
ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 
ເພ ີ່ອຄັດຈ້ອນຕົວ

ຊີັ້ບອກ

ກາງ 
3/2021

ຕົວຊີັ້ບອກຍັງ
ເຫຼ ອ 147 ຕົວ

ທ້າຍ 
3/2021

ສະເໜີ ສະພາ
ແຫຸ່ງຊາດ

5

4-5/2021
ປັບປຸງຕາມ
ມະຕິສະພາ –
ມີ 168 ຕົວຊີັ້

ບອກ

ກົມແຜນການ ກຜທ



ການເຊ ື່ອມສານ  ປພຍ ເຂ ົ້າໃນ ແຜນ IX
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ກົມແຜນການ ກຜທ

ເປ ົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຈໍານວນຕ ວຊີົ້ບອກ ແຜນ 
IX

ຕ ວຊີົ້ບອກ ປພຍ ປພຍ

ເປ ົ້າໝາຍ 1 46 7 8 & 12

ເປ ົ້າໝາຍ 2 38 21 2, 3, 4, & 6

ເປ ົ້າໝາຍ 3 32 7 1, 5, 10 & 18

ເປ ົ້າໝາຍ 4 19 6 13, 14 & 15

ເປ ົ້າໝາຍ 5 16 2 7, 9 & 11

ເປ ົ້າໝາຍ 6 17 3 16 & 17

ລວມທັງໝ ດ 168 46



ຂອບໃຈ
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