ການປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຜົນການທົບທວນການຈັດຕັງັ້ ແຜນດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການວຽງ
ຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພອ
ື່ ການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ
ກາງສະໄໝຂອງບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ
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ການຢືນຢັນ
(ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ປະສິທິຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງແຜນດາເນີນງານຖະແຫຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍ
ການເປັນຄຼ່ຮຼ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ)
ຄວາມຄບໜ້າທີພ
ື່ ນ
ົັ້ ເດັນ
ັ່ ຂອງການຮຼ່ວມມເພອ
ື່ ການພັດທະນາ
1) ຜົນການທົບທວນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານຖະແຫຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການ
ເປັນຄຼ່ຮຼ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ
2) ບົດລາຍງານຂອງບັນດາກະຊະແໜງການ
ບລິມະສິດຂອງການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມ
ເພື່ອການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ (2021-2025)
(ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9
ເຊິື່ງລວມທັງ SDGs, ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ LDC, ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ)
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ການຢືນຢັນ
(ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພື່ອການ
ພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ )
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ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍ
ການເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພອ
ື່ ການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ
ຄວາມກົມກຽວ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄຼ່ຮວ
ຼ່ ມພັດທະນາຢືນຢັນ :
• VDCAP - ຄວາມເຂົາັ້ ໃຈເຊິງື່ ກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງທຸກພາກສຼ່ວນ
ທີື່ກຼ່ຽວຂ້ອງ

• 8 ຫັກການ - ຂອບຄາແນະນາ ຢັັ້ງຢືນວຼ່າພວກເຮົາ (ລັດຖະບານ, ຄຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ,
ອົງການທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ແລະ ພາກສຼ່ວນທີື່ກຼ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ) ຈະເຮັດວຽກຮຼ່ວມກັນ
• ການເພີມ
ື່ ການສະໜອງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາ - ລັດຖະບານຕ້ອງເພີັ້ມແຫລຼ່ງທຶນພາຍໃນໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ
ເຂົັ້າໃນວຽກແຜນງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການວຽງຈັນ, ເຊິື່ງຈະມີສຼ່ວນຊູກຍຸ້ຄາດໝາຍຕຼ່າງໆ
ບັນລຸເປັ້າໝາຍໄດ້ດັັ່ງທີື່ການົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ 5 ປີຄັັ້ງທີ 8 (20162020) ແລະ ແຜນ 5ປີຄັັ້ງທີ 9 (2021-2025) ລວມເຖິງເປັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ
4
ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍ
ການເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພອ
ື່ ການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ
ປະສິດທິຜນ
ົ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ປະເມີນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຢືນຢັນຄນ:
• 14 ກິດຈະກາ – ລະດັບຄວາມຄບໜ້າແມຼ່ນຢ່ໃນລະດັບກາງ – ບາງກິດຈະກາມີຄວາມຄບໜ້າດີ ແລະ ມີບາງ
ກິດຈະກາຕ້ອງການເອົາໃຈໃສຼ່ຕື່ມ.

• ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮຼ່ວມລະຫວຼ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຄຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ - ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VDCAP ຈະຕ້ອງ
ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮຼ່ວມກັນລະຫວຼ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຄຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາທີື່ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ຍຶດໝັັ້ນຮຼ່ວມກັນ.
• ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ – ຕ້ອງເປັນລະບົບ, ເປັນປກກະຕິ & ເຂັັ້ມງວດໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ

• ຄວາມຍດຫຍຼຸ່ນ ແລະ ການດັດປັບ ຍັງເປັນສິງື່ ທີຈ
ື່ າເປັນ – VDCAP ບໍ່ໄດ້ຖກການົດໄວ້ຢ່າງຕາຍຕົວ – ຊຶື່ງເປັນ
ເຄື່ອງມໜຶື່ງໃນຂະບວນການຮຽນຮ້ທີຕ້
ື່ ອງການປັບປຸງ, ການດັດປັບ, ຄວາມຍດຫຍຼຸ່ນເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ແນຼ່ນອນ
ແລະ ເຫດການທີື່ຄາດບໍ່ເຖິງ.
• ການເພີມ
ື່ ການສະໜອງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາ - ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລັດຖະບານຕ້ອງເພີັ້ມແຫລຼ່ງທຶນພາຍໃນ
ໃຫ້ຫາຍຂັ້ນເຂົັ້າໃນວຽກແຜນງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການວຽງຈັນ, ເຊິື່ງຈະມີສຼ່ວນຊູກຍຸ້ຄາດໝາຍຕຼ່າງໆ
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ບັນລຸເປັ້າໝາຍໄດ້ດັັ່ງທີື່ການົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ 5 ປີຄັັ້ງທີ 8 ແລະ ແຜນ 5ປີຄັັ້ງທີ

ການທົບທວນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການວຽງ
ຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພອ
ື່ ການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ
ຂະບວນການ ແລະ ການປະກອບສຼ່ວນຈາກຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມພັດທະນາພາຍໃນ ແລະ ຄຼ່ຮວ
ຼ່ ມພັດທະນາ

1. ກອງເລຂາ VDCAP ນາພາ ໂດຍ DIC/MPI, NA, ບັນດາກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ, ADB, EU,
WB, Korea, UNDP, ແລະ UNRCO) – ເປັນຜ້ຕາງໜ້າຂອງຄຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ ໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VDCAP
2. ກອງປະຊຼຸມຂອງກອງເລຂາ VDCAP (ປະຈາໄຕມາດ ແລະ ປະຈາປີ ) – ກວມເອົາທຸກໆດ້ານຂອງ
ການທົບທວນ VDCAP
3. ການທົບທວນເອກະສານ ແລະ ການສົນທະນາ ຮຼ່ວມກັບ 10 ຂະແໜງການ
4. ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2021 (ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລກຼ່ຽວກັບການທົບທວນ VDCAP ເພື່ອ
ກະກຽມໃສຼ່ກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນລະດັບສງ (HL RTM)) – ນາສະເໜີຮຼ່າງສະບັບທີ 2 ແລະ ການນາ
ສະເໜີປະເດັນທີື່ສາຄັນ ໃນກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນລະດັບສງ ຄັັ້ງທີ 13
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານຖະແຫຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພອ
ື່
ການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ /ໃນເວທີສາກົນ

2019

• ຜົນການສາຫວດການ
ຮຼ່ວມມໃນລະດັບ
ສາກົນໄດ້ຖກເຜີຍແຜຼ່
• 10 ກິດຈະກາສາຄັນ

2020

• ການດັດແກ້ຂອບວຽກການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ
ຜົນ VDCAP

2022

• ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ
ການປະເມີນຜົນການຮຼ່ວມ
ມໃນລະດັບສາກົນສະບັບ
ໃໝຼ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງ

• ກອງປະຊຼຸມເວທີ
ສາກົນລະດັບສງ

• 14 ກິດຈະກາສາຄັນ

• ການທົບທວນ
VDCAP
• HL RTM

2021

• ຂອບວຽກການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນການຮຼ່ວມ
ມໃນລະດັບສາກົນໄດ້
ຖກດັດແກ້
• ກອງປະຊຼຸມສົນທະນາ
ກຼ່ຽວກັບກິດຈະກາ

• ກອງປະຊຼຸມເວທີລະດັບສງ
ລະດັບສາກົນ
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ຄວາມຄບໜ້າທີພ
ື່ ນ
ົັ້ ເດັນ
ັ່ ຂອງການຮຼ່ວມມເພອ
ື່ ການພັດທະນາ ເພື່ອ
ເພີື່ມທະວີການຮຼ່ວມມເພື່ອການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ
1. ການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານຖະ
ແຫຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄຼ່ຮຼ່ວມເພື່ອການພັດທະນາ
ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ
2. ບົດລາຍງານຈາກກະຊວງຂະແໜງການຕຼ່າງໆ

ຄວາມຄບໜ້າທີພ
ື່ ນ
ົັ້ ເດັນ
ັ່
ຫັກການ

ຄວາມຄບໜ້າຂອງກິດຈະກາທີສ
ື່ າຄັນ

I. ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ

•
•

ຂອບວຽກການວາງແຜນແຫຼ່ງຊາດ – ມີຄວາມຄບໜ້າດີ
ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ຂຶັ້ນງົບປະມານແຫຼ່ງຊາດ – ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶນ
ັ້ ຕື່ມ

II. ຄວາມສອດຄຼ່ອງ

•
•

ການຮຼ່ວມມເພື່ອການພັດທະນາດ້ານງົບປະມານ – ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶນ
ັ້ ຕື່ມ
ການນາໃຊ້ລະບົບຕຼ່າງໆ ຂອງປະເທດ – ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕື່ມ

III. ຄວາມປະສົມປະສານກັນ &
ຄວາມລຽບງຼ່າຍ

•
•

ວິທີການທີື່ອີງໃສຼ່ແຜນງານ / ວິທີການຂະແໜງການໃນວົງກວ້າງ – ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶນ
ັ້ ຕື່ມ
ຄວາມພະຍາຍາມຮຼ່ວມຂອງຜ້ໃຫ້ທຶນ – ມີຄວາມຄບໜ້າດີ

IV. ການຮຼ່ວມມແບບ
ກວມລວມເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການພັດທະນາ

•
•
•

ບົດບາດຂອງສະພາແຫຼ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ – ມີຄວາມຄບໜ້າດີ
ຂະບວນການການຮຼ່ວມມເພື່ອການພັດທະນາ (RTP and SWGs) – ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶນ
ັ້ ຕື່ມ
ການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ – ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶນ
ັ້ ຕື່ມ

V. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຄາດ
ຄະເນໄດ້, …

•
•

ງົບປະມານແຫຼ່ງຊາດ – ມີຄວາມຄບໜ້າດີ
ຂໍ້ມນກຼ່ຽວກັບການຮຼ່ວມມເພື່ອການພັດທະນາ – ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕື່ມ

VI. ການລະດົມຊັບພະຍາກອນ
ພາຍໃນ

•

ແຜນການກຼ່ຽວກັບການປະກອບສຼ່ວນຂອງລັດຖະບານ– ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶນ
ັ້ ຕື່ມ

VII. ການຮຼ່ວມມໃຕ້-ໃຕ້, ..

•
•

ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ - ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶນ
ັ້ ຕື່ມ
ການປັບປຸງຄວາມເຂົັ້າໃຈກຼ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ຮບແບບ ໂດຍຜຼ່ານກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານທີື່ຊັດ
ເຈນ – ມີຄວາມຄບໜ້າດີ

VIII. ການດາເນີນງານແບບເປັນ •
ຄຼ່ຮຼ່ວມໃນການພັດທະນາ

ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ – ຕ້ອງເພີມ
ື່ ຄວາມພະຍາຍາມຂຶນ
ັ້ ຕື່ມ
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ບົດລາຍງານຈາກກຸຼ່ມຂະແໜງການ
ຂອບເຂດທີສ
ື່ າຄັນ ທີື່ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າຂອງ
SWG ໄດ້ກວມເອົາ

ຈຸດພົັ້ນເດັນ
ັ່

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄາແນະນາທີື່ສາຄັນຂອງRTIM ປີ
2019

• ທຸກກຸມ
ຼ່ ຂະແໜງການ (SWGs) ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຄາແນະນາທີື່ສາຄັນຂອງ RTIM – ການລາຍງານປະຈຸບັນແມຼ່ນໃນລະດັບ
ກິດຈະກາ ຫາຍກວຼ່າໃນລະດັບເຫດການສາຄັນ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ.
• ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານຢ່າງເປັນປກກະຕິ ແລະ ເປັນລະບົບ ຍັງເປັນສິງື່ ທີື່
ຈາເປັນແລະ ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສຼ່ຄາແນະນາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຼ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຜົນຂອງ RTIM
• ມີຄວາມຈາເປັນທີຈ
ື່ ະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເຂົາັ້ ໃຈອັນດຽວກັນລະຫວຼ່າງກອງເລຂາ
RTP ແລະSWG ກຼ່ຽວກັບການລາຍງານ

ການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ

• SWGs ສຼ່ວນໃຫຍຼ່ປະເຊີນໜ້າກັບສິື່ງທ້າທາຍກຼ່ຽວກັບການສສ
ື່ ານພາຍໃນ ແລະ
ພາຍນອກ.
• ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ວິທກ
ີ ານປະສານງານໃນການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງ SWG
ເປັນສິື່ງທີື່ມີຄວາມຈາເປັນຫາຍ.

ການພົວພັນຫາຍຂະແໜງການ (ການຈັດຕັັ້ງແຜນ
ການບັນລະຍາຍກຼ່ຽວກັບບັນຫາທີພ
ື່ ວ
ົ ພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ ຍັງມີຄວາມຈາກັດໂດຍ
ດາເນີນງານຖະແຫຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄຼ່
ທົວ
ັ່ ໄປ. ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມເພີື່ມຂຶັ້ນ ຈາກກອງເລຂາ RTP ເພື່ອອານວຍຄວາມ
ຮຼ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ, ນະວັດຕະກາ ສະດວກໃນການເຊື່ອມສານບັນຫາເຫົັ່ານີັ້ ເຂົັ້າໃນໂຄງການລວມຂອງ SWG.
, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄວໜຸຼ່ມ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ
Covid-19 ຕໍ່ການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ)
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ບລິມະສິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການ
ວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພອ
ື່ ການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ
(2021-2025)
(ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນເສດຖະກິດສັງຄົມ5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9 ເຊິື່ງປະກອບມີ SDGs, ການຫຼຸດພົນ
ັ້ ອອກ
ຈາກສະຖານະພາບ LDC, ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ)
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ກິດຈະກາທີສ
ື່ າຄັນ ແລະ ພາກສຼ່ວນທີຮ
ື່ ບ
ັ ຜິດຊອບການຈັດຕັງັ້ ແຜນດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການ
ເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພອ
ື່ ການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ (2021-2025)

I. ຄວາມເປັນເຈົາັ້ ການ
1. ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
NSEDP ຄັັ້ງທີ 9 ປະຈາປີ, ກາງສະໄໝ, ແລະ
ໄລຍະສຸດທ້າຍ ແມຼ່ນອີງໃສຼ່ຂອບວຽກ M&E
ເຊິື່ງສາມາດເຮັດເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ແລະ ສຸມ
ໃສຼ່ການປະຕິບັດໂດຍອີງໃສຼ່ຜົນໄດ້ຮັບ - MPI
2. ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ສອດຄຼ່ອງກັບບລິມະ
ສິດການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການທີື່ໄດ້ຮັບບລິ
ມະສິດ– MPI ແລະ MOF
3. ຄວາມສອດຄຼ່ອງກັນຂອງແຜນປະຈາປີຂອງຂະ
ແໜງການ ແລະ ແຜນປະຈາປີຂອງ NSEDP
– MPI ແລະ ບັນດາກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ

II. ຄວາມສອດຄຼ່ອງ
1. ສບຕໍ່ປະຕິຮບ PFM ໃຫ້ໄວຂຶັ້ນ - MOF
2. ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຫັນເປັນ
ລະບົບດິຈິຕອນຂອງ ODA-MIS – MPI ແລະ
DPs
3. ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຼ່ລະບົບແຫຼ່ງຊາດ
(ງົບປະມານ, ການລາຍງານການສະໜອງທຶນ, ການ
ກວດສອບ, ແລະ ການຈັດຊັ້) ເພື່ອເພີື່ມຄວາມໝັັ້ນ
ໃຈໃນການນາໃຊ້ລະບົບແຫຼ່ງຊາດ – MPI ແລະ
MOF, BOL, Audit Office, NA ແລະ DPs
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III. ຄວາມກົມກຽວ..
1. ຮັບປະກັນຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ໄປທິດທາງດຽວກັນ
ຂອງ PBAs/SWAp ມີຄວາມຍດຫຍຸຼ່ນໃນ
ກລະນີເກີດມີຄວາມບໍ່ແນຼ່ນອນ ແລະ ເຫດການ
ທີື່ຄາດບໍ່ເຖິງ - MPI
2. ການປະກອບແຮງງານ ແລະ ການແບຼ່ງງານ –
MPI, ກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ ແລະ DPs ໂດຍ
ການນາໃຊ້ SWGs ແລະ RT(i)M ເປັນຊຼ່ອງ
ທາງ
3. ແຜນຮຼ່ວມກິດຈະກາປະຈາປີໃນລະດັບຊາດ
ແລະ ລະດັບຂະແໜງການ– MPI, Line
Ministries, ກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ ແລະ DPs
ໂດຍການນາໃຊ້ SWGs ແລະ RT(i)M ເປັນ
ຊຼ່ອງທາງ

IV. ການຮຼ່ວມມແບບກວມລວມ
1. ການຈັດຕັັ້ງກົນໄກການປຶກສາຫາລໃນວົງກວ້າງ
ແລະ ໜັກແໜ້ນ– MPI, ກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ ແລະ
ແຂວງ
2. ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງກອງເລຂາ
RTP ແລະ ກອງເລຂາ SWG ເພື່ອປັບປຸງໜ້າທີື່
ພາຍໃຕ້ກົນໄກ RTP ແລະ SWG – MPI,
ກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ ແລະ DPs
3. ການສ້າງເຄື່ອງມລວມ ແລະ ຊຼ່ອງທາງທີື່ປະຕິບັດໄດ້
ສາລັບການປະສານງານທົັ່ວຂະແໜງການ – MPI
ກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ ແລະ DPs.
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V. ການຄາດຄະເນໄດ້, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ..
1. ສ້າງກົດລະບຽບການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມໂດຍອີງໃສຼ່
ດາລັດ ODA – MPI
2. ເຜີຍແຜຼ່ບົດລາຍງານງົບປະມານ ແລະ ການ
ດາເນີນງົບປະມານປະຈາປີຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ
ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ດ້ວຍຂໍ້ມນທີື່ບໍ່ແຍກ
ປະເພດ - MOF
3. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມນໃສຼ່ໃນ
ລະບົບ “ODA-MIS” ຢ່າງເປັນປກກະຕິ ແລະ
ເຜີຍແຜຼ່ບົດລາຍງານການຊຼ່ວຍເຫອທີື່ມີຄຸນ
ນະພາບສງຈາກຕຼ່າງປະເທດປະຈາປີ– MPI
and DPs

VI. ການລະດົມທຶນພາຍໃນ
1. ຕົກລົງວິທີການຊອກຫາຈານວນການປະກອບສຼ່ວນ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ແຜນງານການຮຼ່ວມມເພື່ອການ
ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ – MPI, MOF,
MOFS ແລະ ກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ

ກິດຈະກາທີສ
ື່ າຄັນ ແລະ ພາກສຼ່ວນທີຮ
ື່ ບ
ັ ຜິດຊອບການຈັດຕັງັ້ ແຜນດາເນີນງານຖະແຫງຼ່ ການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການ
ເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມເພອ
ື່ ການພັດທະນາທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ (2021-2025)
VII. ການຮຼ່ວມມໃຕ້-ໃຕ້.
1. ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ - MPI
2. ການສ້າງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ຕົກລົງ
ເຫັນດີກຼ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂການລາຍງານ – MPI
ແລະ MOFA
3. ການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງຄຼ່ຮຼ່ວມມໃຕ້-ໃຕ້ ເຂົັ້າ
ໃນ RT(i)M ແລະ SWGs – MPI, ກະຊວງ
ທີື່ກຼ່ຽວຂ້ອງ ແລະ DPs

VIII. ການດາເນີນງານແບບເປັນຄຮ
ຼ່ ວ
ຼ່ ມໃນການ
ພັດທະນາ
1. ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງງານກຼ່ຽວກັບ
ບັນຫາທີື່ຖກຍົກຂຶັ້ນໃນເວທີສົນຖະນາຂອງພາກ
ພາກເອກະຊົນ ແລະ RT(i)M ແລະ SWGs –
MPI, MOIC, ກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ
2. ຮັບປະກັນການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງຜ້ປະຕິບັດງານ
ພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າໃນ RT(i)M ແລະ SWGs
– MPI ແລະ ກະຊວງທີກ
ື່ ຽຼ່ ວຂ້ອງ
3. ຕົກລົງເຫັນດີກຼ່ຽວກັບການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງ
ພາກເອກະຊົນ ທີື່ນອກເໜອຈາກກອງປະຊຼຸມ
ສົນທະນາລະຫວຼ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
– ຄວາມເປັນໄປໃນການສ້າງເວທີການສົນທະນາ
ລະຫວຼ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ – MPI,
MOIC, NA

ຂຂອບໃຈ!

