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ຄໍານາໍ 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ແມ່ນຫຍງັ? 

 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ແມ່ນຂະບວນການຫັນບັນດາຈຸດປະສົງຂອງບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນ ທ ື່ສໍາຄັນ ໃຫຼ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍມ ເປ ົ້າໝາຍ
ສະກັດກັັ້ນການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາທ ື່ ຜິດກົດໝາຍ, ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນດັົ່ງກ່າວ ປະກອມມ : 
 

 ແຜນປະຕິບັດງານ ວ່າດຼ້ວຍການຄຼ້າອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາທ ື່ຜ ດກົດໝາຍ 

 ນິຕິກໍາສາກົນ ວ່າດຼ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາ 
 ອະນຸສັນຍາ ວ່າດຼ້ວຍອາວຸດປືນ ທ ື່ ເສ ມສຼ້າງໃຫຼ້ແກ່ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດຼ້ວຍການຕຼ້ານອາຊະຍາກໍາຂຼ້າມຊາດທ ື່ມ ການຈັດຕັັ້ງ 

 ສັນຍາ ວ່າດຼ້ວຍການຄຼ້າອາວຸດ 

 

ຫ ັກສູດໂມສາອິກ (MOSAIC) ແມ່ນອ ງໃສ່ພາກປະຕິບັດທ ື່ດ , ກົດແຫ່ງການປະພຶດ ແລະ ຂັັ້ື່ນຕອນການດໍາເນ ນງານມາດຕະຖານ ທ ື່ໄດຼ້ຮັບ
ການພັດທະນາໃນລະດັບອະນຸພາກພ ັ້ນ ແລະ ພາກພ ັ້ນ. ຫ ັກສູດດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຖ ກສຼ້າງຂຶັ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ແລະ ຈາກ
ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກທົົ່ວໂລກ. 

MOSAIC is a completely voluntary toolkit. 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ແມ່ນຄູ່ມ ໂດຍສະມັກໃຈຢຸ່າງສົມບູບແບບ. 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ລວມທັງເປ ົ້າໝາຍ 16 ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມສັງຄົມທ ື່
ມ ສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄວາມກວມລວມ, ແລະ ຄາດໝາຍ 16.4 ທ ື່ປະກອບມ ການຫ  ດຜ່ອນການນໍາເຂົັ້າ-ສົົ່ງອອກອາວຸດທ ື່ຜິດ
ກົດໝາຍ.  
 

ໃຜສຼ້າງໂມສາອິກ (MOSAIC)? 

ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຮຽກຮຼ້ອງໃຫຼ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໃຫຼ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວ
ກັບບັນຫາທ ື່ຕິດພັນກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ - ລວມທັງບັນຫາທາງດຼ້ານນິຕິກໍາ, ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ພາກ
ປະຕິບັດ. 
 

UN agencies decided that the best way to ensure that the United Nations as a whole could 
consistently deliver high-quality advice and support in response to such requests, was to develop 
international guidance on small arms and light weapons control, similar to the standards the UN 
developed in the areas of mine action (International Mine Action Standards – IMAS); disarmament, 
demobilization and reintegration (Integrated DDR Standards – IDDRS); and ammunition (International 
Ammunition Technical Guidelines – IATG). 

ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດຼ້ເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ວິທ ທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫຼ້ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດໂດຍລວມ ສາມາດໃຫຼ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທ ື່ມ ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ແບບສະເໝ ຕົັ້ນສະເໝ ປາຍຕ ໍ່ ຂ ໍ້
ສະເໜ ດັົ່ງກ່າວ ຄວນແມ່ນການສຼ້າງລະບຽບການສາກົນ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຄຼ້າຍຄ ກັບບັນດາ
ມາດຕະຖານ ທ ື່ໄດຼ້ຖ ກສຼ້າງຂ ັ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ກ່ຽວກັບການເກັບກູຼ້ລູກລະເບ ດ ((International Mine Action 

Standards – IMAS)); ການຫ  ດຜ່ອນອາວຸດ (Integrated DDR Standards – IDDRS); ແລະ ລູກປືນ (International 

Ammunition Technical Guidelines – IATG). 
 

 

ບົດສະຫ  ບຫຍ ໍ້ນ ັ້ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ການປະສານງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ເປັນເວລາ 10 ກວ່າປີ, 
ຊ ື່ງກວມເອົາ 24 ຂະແໜງການຂອງຄູ່ຮ່ວມມ  ທ ື່ມ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຫ າກຫ າຍຂົງເຂດ ນັບແຕ່ຂົງເຂດການພັດພັດທະນາ ແລະ ການຄຸຼ້ມ
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ຄອງອາວຸດ ຈົນໄປເຖິງ ການສົົ່ງເສ ມສິດສະເໝ ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ນອກນ ັ້, ຍັງມ ການອຼ້າງອ ງຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານຈາກພາຍ
ນອກ ທ ື່ກວມເອົານັກຊ່ຽວຊານສະເພາະດຼ້ານ ຫ າຍກວ່າ 300 ຄົນ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທ ື່ບ ໍ່ຂ ັ້ນກັບລັດຖະານ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກໍາ 
ທ ື່ໄດຼ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນຂະບວນການສຼ້າງແຕ່ລະຫ ັກສູດ.  
 

ໃຜສາມາດນາໍໃຊຼ້ ໂມສາອິກ (MOSAIC)? 

ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງໃດ ກ ສາມາດນໍາໃຊຼ້ໂມສາອິກ (MOSAIC). ການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໂດຍອ ງໃສ່ 
ໂມສາອິກ (MOSAIC) ຢຸ່າງຖ ກຕຼ້ອງ ຈະຊ່ວຍຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ ື່ອາວຸດຈະຕົກໄປຢູຸ່ໃນກໍາມ ຂອງກຸ່ມກ ໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ກຸ່ມຕິດອາວຸດ, 
ກຸ່ມກ ໍ່ການຮຼ້າຍ ແລະ ກຸ່ມອ ື່ນໆ ທ ື່ອາດຈະນໍາໃຊຼ້ອາວຸດໃນທາງທ ື່ຜິດ.  
 
 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ພາກປະຕບິດັທ ື່ດ  ເພ ື່ອສຼ້າງສັງຄມົທ ື່ປອດໄພ.  
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ຄໍາແນະນາໍ 

ການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາທ ື່ຜິດກົດໝາຍ ອາດຈະເປັນສິື່ງທາທຼ້າຍທ ື່ສະຫ ັບຊັບຊຼ້ອນຕ ໍ່ບັນດາລັດ
ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຊຶື່ງຈະບ ໍ່ສາມາດແກຼ້ໄຂດຼ້ວຍຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຢຸ່າງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ. ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແບບກວມລວມ, ກົມກຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ 
ໂດຍຄໍານຶື່ງເຖິງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຈະສາມາດເປັນເຄ ື່ອງມ ທ ື່ມ ປະສິດທິພາບໃນການແກຼ້ໄຂສິື່ງທາທຼ້າຍທ ື່ສະຫ ັບຊັບຊຼ້ອນດັົ່ງກ່າວ.  

ໂດຍອ ງໃສ່ຜົນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະຈາກການສໍາຫ ວດ ກ່ຽວກັບອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ (ກວດເບິື່ງ ໂມສາອິກ (MOSAIC) 
05.10), ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນພົວພັນກັບພາກສ່ວນສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ ແລະ ວົງ
ຄະນະຍາດສາກົນ - ເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ ແບະ ຈຸດປະສົງ ທ ື່ໄດຼ້ມ ການກໍານົດໄວຼ້ຢຸ່າງຈະແຈຼ້ງ ແນໃສ່ຫ  ດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມຈາກການນໍາ
ໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ. 
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ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນປະຕິບດັງານແຫ່ງຊາດ 

1 ຂອບເຂດ 

ເອກະສານສະບັບນ ັ້ ໃຫຼ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງ
ຊາດ ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ. 

ເອກະສານສະບັບນ ັ້ ແມ່ນສຼ້າງຂຶັ້ນສະເພາະເພ ື່ອໃຫຼ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ທ ື່ສະໜັບສະໜູບ 
ບັນດາລັດຖະບານ ໃນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄຸຼ້ມຄອງວົງຈອນຊ ວິດຂອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຢຸ່າງມ ປະສິດ 
ທິພາບ, ແຕ່ເອກະສານສະບັບນ ັ້ ຍັງອາດເປັນປະໂຫຍດໃຫຼ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ ໃນການໃຫຼ້ການສະໜັບສະໜູນໃນລັກສະນະດຽວກັນ. ເອກະສານສະບັບນ ັ້ ອາດຈະຖ ກນໍາໃຊຼ້ໂດຍບັນດາລັດຖະບານຕ່າງໆ ໂດຍ
ກົງ ເພ ື່ອແນະນໍາຂະບວນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ສາມາດແກຼ້ໄຂຄວາມຮຸຼ້ນແຮງດຼ້ານອາວຸດ ແລະ ຄວາມບ ໍ່
ປອດໄພອ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ ໃນສະພາບ ຕ່າງໆ, ລວມທັງການບ ໍ່ສາມາດຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດທ ື່ຄອບຄອງໂດຍພາກລັດ, ອາຊະຍາກໍາທາງອາວຸດ, 
urban gangs, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຊົຍເຜົົ່າ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ມ ສະຖຽນລະພາບ ພາຍຫ ັງຂ ໍ້ຄັດແຍ່ງ. 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ສະມາດກວມເອົາວິທ ຕ່າງໆໃນການຮັບມ ກັບສິື່ງທາທຼ້າຍເຫ ົົ່ານັັ້ນ, ຊຶື່ງອາດລວມມ ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມ
ຄອງອາວຸດ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງແກຼ້ໄຊການສະໜອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ກ ຄ ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແບບຮອບດຼ້ານ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງແກຼ້ໄຂຄວາມຕຼ້ອງການອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.    

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ສາມາດໃຫຼ້ທິດຊ ັ້ນໍາທາງດຼ້ານຍຸດທະສາດ ສໍາລັບມາດຕະການສະກັດກັັ້ນໃນບັນດາປະເທດ ທ ື່ຍັງບ ໍ່ໄດຼ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ/ຫ   ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ.  

ເອກະສານສະບັບນ ັ້ ສຸມໃສ່ສະເພາະການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດແບບຮອບດຼ້ານ ແຕ່ຍັງສາມາດ
ໃຫຼ້ຄໍາແນະນໍາທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ ໃນການສຼ້າງແຜນງານ ເພ ື່ອຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ມ ຈຸດສຸມ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ທຼ້ອງຖິື່ນ.   

2 ເອກະສານອຼ້າງອ ງພ ັ້ນຖານ 

ບັນດາເອກະສານອຼ້າງອ ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເອກະສານສະບັບນ ັ້. ສໍາລັບເອກະສານ
ອຼ້າງອ ງທ ື່ມ ເລກທ  ແມ່ນນໍາໃຊຼ້ເອກະສານສະບັບຈັດພິມ ທ ື່ມ ການອຼ້າງເຖິງເທົົ່ານັັ້ນ. ສໍາລັບເອກະສານອຼ້າງອ ງທ ື່ບ ໍ່ມ ເລກທ  ແມ່ນນໍາໃຊຼ້
ເອກະສານສະບັບຈັດພິມຫ ຼ້າສຸດ (ລວມທັງສະບັບປັປປຸງ). 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) 03.40, ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 

ໂມສາອິດ (MOSAIC) 04.30, ການສົົ່ງເສ ມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 
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ໂມສາອິກ (MOSAIC) 04.40, ການຕິດຕາມ, ການປະເມ ນ ແລະ ການລາຍງານ 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) 05.10, ການດໍາເນ ນການສໍາຫ ວດການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 

3 ຂ ໍ້ກາໍນດົ ແລະ ຄາໍນຍິາດ  

ເພ ື່ອຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານສະບັບນ ັ້, ບັນດາຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ຄໍານິຍາມ ໃນເອກະສານສະບັບເລກທ  ໂມສາອິກ (MOSAIC) 01.20, 
ຄໍາສັບ ແລະ ຄໍານິຍາມ, ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດລຸ່ມນ ັ້ ແມ່ນໃຊຼ້ປະຕິບັດຕ ໍ່ເອກະສານສະບັບນ ັ້:  
 

ໃນທຸກຫ ັກສູດຂອງໂມສາອິກ (MOSAIC), ຄໍາສັບ “ຕຼ້ອງ” “ຄວນ” “ອາດສາມາດ” ແລະ “ສາມາດ” ແມ່ນຖ ກນໍາໃຊຼ້ ເພ ື່ອກໍານົດຂ ໍ້ບັນຍັດ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການໃຊຼ້ຄໍາສັບໃນລະບົບມາດຕະຖານຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ວ່າດຼ້ວຍມາດຕະຖານ (ISO).  
 

ກ.)  ຄໍາວ່າ “ຕຼ້ອງ” ຊ ັ້ບອກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ: ເປັນການໃຊຼ້ຄໍາສັບ ເພ ື່ອຊ ັ້ບອກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢຸ່າງເຂັັ້ມ
ງວດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບເອກະສານ ແລະ ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫຼ້ໃຫຼ້ມ ການຝຸ່າຝືນ. 

ຂ.)  ຄໍາວາ່ “ຄວນ” ຊ ັ້ບອກເຖງິຂ ໍ້ສະເໜ ແນະ: ເປັນການໃຊຼ້ຄໍາສັບ ເພ ື່ອຊ ັ້ບອກເຖິງຂ ໍ້ສະເໜ ແນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ ໍ້ສະເໜ ແນະທ ື່ເໝ
າະສົມ ໃນບັນດາຂ ໍ້ເໜ ຕ່າງໆທ ື່ມ ຄວາມເປັນໄປໄດຼ້, ໂດຍບ ໍ່ມ ການເຈາະຈົງ ແລະ ຍົກເວັັ້ນຂ ໍ້ສະເໜ ແນະອ ື່ນໆ, ຫ   ພາກການປະຕິບັດ
ໃດໜຶື່ງ ທ ື່ມ ຄວາມເໝາະສົມກວ່າ ແຕ່ບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ, ຫ   (ການໃຊຼ້ຄໍາສັບໃນລັກສະນະປະຕິເສດ) “ບ ໍ່ຄວນ” ໃນກ ລະນ ມ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດຼ້ ຫ   ພາກການປະຕິບັດໃດໜຶື່ງ ທ ື່ບ ໍ່ໄດຼ້ຮັບການຮັບຮອງ ແຕ່ບ ໍ່ໄດຼ້ຖ ກຫວງຫຼ້າມ. 

ຄ.) ຄໍາວາ່ “ສາມາດ” ຊ ັ້ບອກເຖງິການອະນຍຸາດ: ເປັນການໃຊຼ້ຄໍາສັບ ເພ ື່ອຊ ັ້ບອກເຖິງພາກການປະຕິບັດທ ື່ໄດຼ້ຮັບການອະນຸຍາດ ພາຍ
ໃຕຼ້ຂອບຈໍາກັດຂອງເອກະສານ. 

ງ.) ຄໍາວາ່ “ສາມາດເຮດັໄດຼ້” ຊ ັ້ບອກເຖງິຄວາມເປນັໄປໄດຼ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ: ເປັນການນໍາໃຊຼ້ຄໍາສັບ ເພ ື່ອເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມ
ເປັນໄປໄດຼ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ, ບ ໍ່ວ່າຈະແມ່ນໃນລັກສະນະທ ື່ເປັນຮູບປະທໍາ, ທາງກາຍະພາບ ຫ   ແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ. 

4 ຄນຸລກັສະນະທ ື່ສໍາຄນັຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ 

4.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແມ່ນແຜນງານແບບຮອບດຼ້ານ ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນ, ແກຼ້ໄຂ 
ແລະ ລົບລຼ້າງການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ເພ ື່ອແກຼ້ໄຂຜົນກະທົບ
ທ ື່ຕິດພັນກັບສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແບະ ສິື່ງແວດລຼ້ອມ. ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດສາມາດຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ ຫ   
ຍາວ ແລະ ອາດລວມມ ເປ ົ້າໝາຍໄລຍະສັົ່ັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ.  

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ສະໜອງເຄ ື່ອງມ ທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ ໃນການສຼ້າງຍຸດທະສາດແບບກວຼ້າງຂວາງ, ກົມກຽວ ແລະ ກວມລວມ 
ເພ ື່ອແກຼ້ໄຂສິື່ງທາທຼ້າຍ, ບັນຫາຊັບຊຼ້ອນ ທ ື່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ປອດໄພ ທ ື່ຕິດພັນກັບອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ 
ແລະ ເບົາ.  

4.2 ຂອບເຂດ ແລະ ການເປນັເຈົັ້າການລະດັບຊາດ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນມ ການກໍານົດຂອບເຂດລະດັບຊາດ ແລະ ຄວນ 

ກ) ແກຼ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທ ື່ຕິດພັນກັບການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍໃນທົົ່ວ
ປະເທດ ແທນທ ື່ຈະສຸມໃສ່ຂົງເຂດໃດໜຶື່ງທ ື່ສະເພາະ, ໂດຍຄໍານຶື່ງເຖິງບັນດາສິດອະທິປະໄຕ; 

ຂ) ລວມເອົາບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມລະດັບຊາດ, ອະນຸພາກພ ັ້ນ (ຕົວຢຸ່າງ: ພາກພ ັ້ນ) ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ, ແລະ ຖຼ້າເຫັນວ່າ ມ ຄວາມເໝາະສົມ, ກ 
ອາດລວມບັນດາໂຄງການທົດລອງ; ແລະ 
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ງ) ຖ ກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານຂອງ ລັດທ ື່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານດັົ່ງກ່າວ. 

ຂັັ້ນຕອນໃນການອອກແບບ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນແຜນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນນໍາພາໂດຍລັດຖະບານ, ໂດຍ
ມ ການເຂົັ້າຮ່ວມຢຸ່າງຕັັ້ງໜຼ້າຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ. ສາມາດເຊ ນບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ ແລະ/ຫ   ສາກົນ ເຊັົ່ນ: ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ, ເຂົັ້າຮ່ວມ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນຂັັ້ນຕອນດັົ່ງກ່າວ.    

ລັດຖະບານ ອາດສາມາດແຕ່ງຕັັ້ງຄູ່ຮ່ວມພາກພ ັ້ນ ຫ   ສາກົນ ເພ ື່ອຫ ິັ້ນບົດບາດໃນການນໍາພາໜຶື່ງໃນຂົງເຂດ, ຫ າຍກວ່າໜຶື່ງ ຫ   ທຸກຂົງເຂດ
ຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ໃນກ ລະນ ດັົ່ງກ່າວ, ການແຕ່ງຕັັ້ງລັກສະນະດັົ່ງກ່າວ ຈະບ ໍ່ສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ຫ ັກການການເປັນເຈົັ້າການລະດັບຊາດ. 

4.3 ຄນຸລກັສະນະແບບຮອບດຼ້ານ 

ມ ຫ າກຫ າຍປັດໃຈ ທ ື່ອາດຈະສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫຼ້ມ ການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ/ຫ   ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ ໃນ
ບາງປະເທດສະເພາະ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ບັນຫາໃນປະເທດໃດໜຶື່ງສະເພາະ ອາດມ ຄວາມສະຫ ັບຊັບຊຼ້ອນ, ຊຶື່ງຈໍາເປັນຕຼ້ອງມ ການຮັບມ ລະອຽດ
ອ່ອນ ແລະ ຮອບດຼ້ານ. ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຄໍານຶື່ງເຖິງຄວາມສະຫ ັບຊັບຊຼ້ອນ ແລະ ຄວນມ ລັກສະນະຮອບດຼ້ານ ເວົັ້າສະເພາະ 
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນ 

ກ) ເອົາບັນດາຜົນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະ ຈາກການສໍາຫ ວດລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ເປັນຈຸດເລ ື່ມຕົັ້ນ, ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບໂມສາອິກ (MOSAIC) 05.10, ການສໍາຫ ວດ ກ່ຽວກັບອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ;  

ຂ) ແທດເໝາະກັບລັດ ທ ື່ໄດຼ້ສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດສະເພາະ  

ຄ) ຖ ກອອກແບບ ໂດຍຄໍານຶື່ງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດຼ້ໃນທຸກໆດຼ້ານຂອງການສຼ້າງຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ 
ແລະ ເບົາ; ແລະ  

ງ) ສົົ່ງເສ ມການຮັບມ ໂດຍມ ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, 
ແລະ ສະກັດກັັ້ນຄວາມຮຸນແຮງທາງດຼ້ານອາວຸດ. 

5 ຫ ກັການແນະນາໍ 

5.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຜະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນອ ງໃສ່ບັນດາຫ ັກການແນະນໍາຕ ໍ່ໄປນ ັ້.  

5.2 ການເຂົັ້າຮວ່ມ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມແບບກວມລວມ 

ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນປະກອບມ ທຸກພາກສ່ວນ ທ ື່ມ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາໃນ
ຂະບວນການ. ພາກສ່ວນເຫ ົົ່ານ ັ້ ອາດສາມາດປະກອບມ  

ກ) ພາກສ່ວນທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຄຼ້າ, ສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ;  

ຂ) ພາກສ່ວນທ ື່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດ ແລະ ການຄຼ້າອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ທ ື່ຖ ກກົດໝາຍ; 

ຄ) ພາກສ່ວນທ ື່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂຼ້ອງກັບການຮັບປະກັນການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດປືນ ໃຫຼ້ຖ ກກົດໝາຍ, ແບບມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປອດ
ໄພ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ, ອົງການລ່າສັດ ແລະ ກິລາຍິື່ງປືນ, ແລະ ອ ື່ນໆ; ແລະ  

ງ)  ພາກສ່ວນທ ື່ມ ຄວາມສາມາດປະກອບສ່ວນ ເພ ື່ອຜົນສໍາເລັດຂອງຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.   
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ຄວນຄັດເລ ອກເອົາຄູ່ຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ຊ ມຊົນ. ການເຂົັ້າຮ່ວມຢຸ່າງຕັັ້ງໜຼ້າ ແລະ ມ ຄວາມໝາຍຂອງ
ບັນດາຜູຼ້ຕາງໜຼ້າ ທ ື່ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂຼ້ອງ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນໃນການສຼ້າງຈິດສໍານຶກຮ່ວມຂອງຄວາມເປັນເຈົັ້າການ
, ຊຶື່ງມ ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ຄວນຮັບຮອງເອົາວິທ ການທ ື່ໂປຸ່ງໃສ ແລະ ເປີດກຼ້ວາງ ໃນການແລກປຸ່ຽນຂ ໍ້ມູນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນສົົ່ງເສ ມການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາຢຸ່າງເທົົ່າທຽມ ໂດຍບ ໍ່ມ ການຈໍາແນກບຸກຄົນ ຫ   ກຸ່ມ
ຄົນໃດໜຶື່ງ. ສິດ ແລະ ຄວາມຕຼ້ອງການຂອງພົນລະເຮ ອນທຸກຄົນ ຄວນເປັນຕົວກໍານົດການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕຼ້ອງກໍານົດບູລິມະສິດ ແມ່ນຄວນດໍາເນ ນໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກບຸກຄົນ ຫ   ກຸ່ມຄົນໃດໜຶື່ງ.  

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງສະທຼ້ອນໃຫຼ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕຼ້ອງການຂອງພາກສ່ວນທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມ
ບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງດຼ້ານອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຕຼ້ອງການຂອງເດັກນຼ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ.  ແຜນປະຕິບັດງານ
ແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງຮັບຮູຼ້ ແລະ ແກຼ້ໄຂຄວາມຕຼ້ອງການ, ປະສົບການ ແລະ ບົດບາດທ ື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຍິງ-ຊາຍ, ເດັກນຼ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ໝັັັ້ນຄົງດຼ້ານອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ແລະ ການແກຼ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.  

ຂະບວນການໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງຂຶັ້ນກັບການຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງບັນດາກົມ, ຂະແໜງການ, 
ອົງການຈັດຕັັ້ງ, ບ ລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນທຸກລະດັບ.  

ໝາຍເຫດ: ປະສິດທິພາບຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດສາມາດຖ ກກໍານົດໃນສ່ວນໃດໜຶື່ງ ໂດຍລະດັບ ແລະ ຮູບແບບການຮ່ວມມ . ການຮ່ວມມ  
ດັົ່ງກ່າວ ອາດມ ຄວາມສໍາຄັນ ລະຫວ່າງຂະແໜງການພາກລັດ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຜົນລະເຮ ອນ, ແລະ ລະຫວ່າງຂະແໜງ 
ການພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນສາກົນ (ປະເທດເພ ື່ອນບຼ້ານ, ລັດທ ື່ໃຫຼ້ການສະໜັບສະໜູນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ອ ື່ນໆ).    

5.3 ຄວາມຍ ນຍົງ 

ເຄຶ ື່ອງມ  ທ ື່ຖ ກນໍາສະເໜ ໂດຍແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ໃນການແກຼ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 
ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ ຄວນແກຼ້ໄຂວິກິດໄລຍະສັັ້ນ ກ ຄ ບັນຫາໄລຍະຍາວ. ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຖ ກອອກແບບ ເພ ື່ອຂັບເຄ ື່ອນການ
ປຸ່ຽນແປງຂອງທັດສະນະ ແລະ ການປະຕິບັດ ທ ື່ສາມາດດໍາເນ ນໃນໄລຍະຍາວ, ສາມາດຄົງຢູຸ່ເໜ ອກວ່າອາຍຸຂອງແຜນປະຕິບັດງານດັົ່ງກ່າວ. 
ການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດລະດັບຊາດ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ ຕຼ້ອງເປັນເນ ັ້ອໃນຫ ັກຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ຊຶື່ງຄວນ 

ກ) ອ ງໃສການເມ ນແທຼ້ຈິງຂອງທ່າແຮງ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ  ໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນ;  

ຂ) ພິຈາລະນາການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດ ໃນທຸກພາກສ່ວນ ເພ ື່ອໃຫຼ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕຼ້ອງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວ 
ແນວໃດ; 

ຄ) ສຸມເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດລະດັບຊາດ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ; ແລະ 

ງ) ນໍາສະເໜ ຜົນປະໂຫຍດ ທ ື່ເກ ນຄ່າໃຊຼ້ຈ່າຍ (ດຼ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ) ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ. 

5.4 ຄວາມກົມກຽວ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນອ ງໃສ່ການປະເມ ນທ ື່ຖ ກຕຼ້ອງ ແລະ ແທຼ້ຈິງ ກ່ຽວກັບສະພາບການແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຕຼ້ອງການ ທ ື່
ກ່ຽວຂຼ້ອງກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ໂດຍຄໍານຶື່ງເຖິງປະເພນ  ແລະ ທັດສະນະຕ ໍ່ກັບອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 
ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ທ ື່ຖ ກຕຼ້ອງຕາມກົດໝາຍ.    

ເພ ື່ອເປັນການຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວ, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຄໍານຶື່ງເຖິງບັນດານະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການ
ຕ່າງໆທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ ແນໃສ່ສົົ່ງເສ ມໂອກາດໃນການຮ່ວມມ  ແລະ ແລກປຸ່ຽນຊັບພະຍາກອນ.  

ຖຼ້າມ ຄວາມເປັນໄປໄດຼ້, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນເຊ ື່ອມສານເຂົັ້າໃນ ຫ   ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດເພ ື່ອການພັດທະນາ, ແລະ ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ໂຄງການເພ ື່ອການປັບປຸງລະບົບຄວາມປອດໄພ.  
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5.5 ຄວາມຮອບດຼ້ານ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຖ ກອອກແບບ ເພ ື່ອແກຼ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຢຸ່າງຮອບດຼ້ານ ເທົົ່າ
ທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້. ໃນປະເທດທ ິື່ໄດຼ້ຮັບຜົນກະທົບ, ບັນຫາອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ອາດແມ່ນບັນຫາທ ື່ມ ຄວາມສະຫ ັບຊັບຊຼ້ອນ ແລະ ອາດຈໍາເປັນ
ຕຼ້ອງມ ຫ າຍກິດຈະກໍາ ເພ ື່ອແກຼ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ. ສະນັັ້ນ, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນກວມເອົາຫ າຍກິດຈະກໍາ 
ທ ື່ກວມຫ າຍຂົງເຂດ ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ພຼ້ອມທັງຮັບປະກັນການວາງເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ຈຸດປະສົງ ທ ື່ສາມາດບັນລຸໄດຼ້.  

5.6 ຄວາມຍ ດຍຸ່ນ 

ໃນການອອກແບບ, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນສະທຼ້ອນໃຫຼ້ເຫັນເຖິງສະພາບການທ ື່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດ ທ ື່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດັົ່ງກ່າວ. ໂຄງຮ່າງ, ປະສົບການ ແລະ ພາກປະຕິບັດທ ື່ມ ປະສິດທິພາບຈາກປະເທດຕ່າງໆ ອາດສາມາດເອົາມາໝູນໃຊຼ້, ແຕ່ຄວນໄດຼ້ຮັບ
ການປັບປຸງໃຫຼ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງປະເທດ ທ ື່ຈະອອກແບບແຜນປະຕິບັດ.  

ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ແຜນປະຕິບັດງານ ຄວນຕອບສະໜອງຕ ໍ່ການປຸ່ຽນແປງຂອງສະພາບການ ແລະ ລວມມ ບັນດາກົນໄກ ເພ ື່ອຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມ ນແຕ່ລະໄລຍະ. ການຮັບຮອງເອົາທັດສະນະທ ື່ຍ ດຍຸ່ນ - ທັດສະນະທ ື່ເປີດກຼ້ວາງຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ໍ່
ການປຸ່ຽນແປງຂອງສະພາບການໃນພ ັ້ນທ ື່ຕົວຈິງ - ຈະເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.  

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ໂດຍຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດລະດັບຊາດ, ແມ່ນມ ການຄາດຄະເນລ່ວງໜຼ້າ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການ
ຊ ັ້ນໍາສູນກາງ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ. ໃນສ່ວນໜຶື່ງ, ການສຼ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຂັັ້ນ
ຕອນຈາກເທິງລົງລຸ່ມ; ເນ  ື່ອງຈາກວ່າ ການສຼ້າງແຜນການຮັບມ ທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງແກຼ້ໄຂບັນຫາທ ື່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະເທດ
ໂດຍລວມ.   

ຢຸ່າງໃດກ ຕາມ, ຂະບວນການໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ໃນຂະນະດຽວກັນຄວນສ່ອງແສງເຖິງ
ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຄວາມຕຼ້ອງການ, ປະສົບການ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນລະດັບທຼ້ອງຖິື່ນໃນທົົ່ວປະເທດ. ການລະບຸບັນຫາ ແລະ ວິທ 
ການແກຼ້ໄຂຕ່າງໆ, ການອອກແບບັນດາກິດຈະກໍາສະເພາະເຂດຊ ມຊົມທຼ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການນໍາພາໃນການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ເຫ ົົ່ານ ັ້ 
ຄວນມາຈາກຊ ມຊົມທຼ້ອງຖິື່ນ. ສະນັັ້ນ, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນເປັນປະກອບດຼ້ວຍຮູບແບບຈາກເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ລຸ່ມຂຶັ້ນເທິງ. 

5.7 ຄວາມປອດໄພ 

ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ, ເບົາ ແລະ ລູກປືນ ແມ່ນສິື່ງອັນຕະລາຍ (ຕົວຢຸ່າງ: ແມ່ນແຫ ່ງຂອງຄວາມອັນຕະລາຍ). ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍ 
ການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາບາງຢຸ່າງ (ຕົວຢຸ່າງ: ໂຄງການການສໍາຫ ວດ ຫ   ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ) ອາດເຮັດໃຫຼ້ຜູຼ້ຈັດງານ ແລະ ຜູຼ້
ເຂົັ້າຮ່ວມຢູຸ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ. ຜູຼ້ທ ື່ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ມ ໜຼ້າທ ື່ປ ກປ້ອງປະຊາຊົນທຼ້ອງຖິື່ນ ແລະ 
ຜູຼ້ທ ື່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດັົ່ງກ່າວ ເພ  ື່ອຮັບປະກັນໃຫຼ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຢຸ່າງປອດໄພ.  

5.8 ຄວາມຫລ ໍ່ແຫ ມຂອງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນສຼ້າງຂຶັ້ນຫ ັງຈາກທ ື່ມ ການປະເມ ນຄວາມເປັນໄປໄດຼ້ ຫ   ເຫດຜົນຂອງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຖຼ້າມ ຄວາມຈໍາເປັນ.  

ແຜນປະຕິບັດງານ ຕຼ້ອງຖ ກອອກແບບ ເພ ື່ອຫ  ດຜ່ອນຜົນກະທົບດຼ້ານລົບຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທ ື່ອາດເປັນໄປໄດຼ້ ຕ ໍ່ ຄວາມຫລ ໍ່ແຫ ມ
ຂອງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ  (ຕົວຢຸ່າງ: ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຊ ມຊົນ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດຼ້ານຊັບພະຍາກອນ, ອ ື່ນໆ), ລວມທັງການສວາຍໃຊຼ້ໂອກາດ ເພ ື່ອ
ສົົ່ງເສ ມການຄຸຼ້ມຄອງ ຫ   ການແກຼ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ.  

ຖຼ້າມ ຄວາມຈໍາເປັນ, ຄວນດໍາເນ ນການປະເມ ນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ແລະ ປັບປຸງບັນດາ
ໂຄງການເພ ື່ອແກຼ້ ອ ງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.  
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6 ເປ ົ້າໝາຍ ແລກ ຈດຸປະສົງ 

6.1 ເປ ົ້າໝາຍ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງມ ເປ ົ້າໝາຍ ທ ື່ຈະແຈຼ້ງ, ສາມາດບັນລຸ ແລະ ວັດແທກໄດຼ້. ມ ປັດໄຈຈໍານວນໜຶື່ງ ອາດສາມາດອະທິບາຍ
ໃຫຼ້ຮູຼ້ວ່າ ເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານ ັ້ ຖ ກກໍານົດແນວໃດ. 

ຜົນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະຈາກການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາແບບຮອບດຼ້ານ - ທ ື່ຖ ກດໍາເນ ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບໂມສະອິກ 
(MOSAIC) 05.10 - ຕຼ້ອງເປັນປັດໄຈຫ ັກໃນການກໍານົດເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນສອດຄ່ອງກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານທ ື່ມ ຢູຸ່ ຫ າຍເທົົ່າທ ື່ຈະຫ າຍ
ໄດຼ້, ກ ຄ ຄວາມໝາຍໝັັ້ນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ.  

6.2 ຈຸດປະສົງ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງກໍານົດຈຸດປະສົງດຼ້ານຍຸດທະສາດສະເພາະ ທ ື່ສາມາດບັນລຸໄດຼ້ດຼ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ
ດັົ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງດຼ້ານຍຸດທະສາດ ຕຼ້ອງໄດຼ້ມ ການກໍານົດຢຸ່າງຈະແຈຼ້ງ, ສາມາດບັນລຸໄດຼ້ ແລະ ວັດແທກໄດຼ້ ໂດຍການນໍາໃຊຼ້ຕົວຊ ັ້ບອກ
ປະສິດທິພາບທ ື່ເໝາະສົມ (ເບິື່ງຄ ນ ຂ ໍ້ທ  11). ຜົນສໍາເລັດໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງດຼ້ານຍຸດທະສາດຮ່ວມກັນ ແມ່ນການການບັນລຸເປ ົ້າ 
ໝາຍລວມຂອງແຜນປະຕິບັດງານ.  

ໝາຍເຫດ: ຈຸດປະສົງດຼ້ານມະນຸດສະທໍາ ກໍານົດໄວຼ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ອາດມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບລະດັບໜຶື່ງ. ສະນັັ້ນ, ມັນເປັນ
ໄປບ ໍ່ໄດຼ້ ຫ   ມ  ເປັນສິື່ງທ ື່ປາຖະນາ ທ ິື່ຕຼ້ອງມ ການກໍານົດຈຸດປະສົງດຼ້ານຍຸດມທະສາດຢຸ່າງລະອຽດຖ ື່ຖຼ້ວນ. ເພ ື່ອການແນະນໍາ, ເອກະສານຊຼ້ອນທຼ້າຍ A ນໍາ
ສະເໜ ບັນຊ ຈຸດປະສົງ ສໍາລັບໂຄງການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

6.3 ຂອບເຂດ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຖ ເປັນໂຄງການ ທ ື່ມ ຄວາມກຼ້ວາງຂວາງ ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນ ແລະ ແກຼ້ໄຂຜົນກະທົບທ ື່ເກ ດຈາກການຄຼ້າ, ການ
ສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົົາ ທ ື່ຜິ ດກົດໝາຍ. ແຜນປະຕິບັດງານດັົ່ງກ່າວ ທ ື່ອ ງໃສ່ການປະເມ ນແບບຮອບດຼ້ານ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຄວນຄໍານຶື່ງເຖິງວິທ ການຮັບມ ຢຸ່າງກຼ້ວາງຂວາງທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້. ການຮັບມ ຕ່າງໆ ອາດສາມາດ   

ກ) ແກຼ້ໄຂປັດໄຈທາງການເມ ອງ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ; 

ຂ) ປະກອບມ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈາກພາກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ແລະ ອົງຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ (ລະດັບຊາດ, 
ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ), ເຮັດວຽກຢຸ່າງມ ເອກະລາດ ຫ   ຮ່ວມກັນ; 

ຄ) ສຸມໃສ່ລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແຜນປະຕິບັດງານ ຄວນສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພາກພ ັ້ນ 
ແລະ ສາກົນ;  

ງ) ປະກອບມ ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດທາງດຼ້ານເຕັກນິກ (ສົົ່ງເສ ມການເຊ ື່ອມສານ ລະຫວ່າງ 2 ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ 
ດັົ່ງກ່າວ, ຖຼ້າມ ຄວາມເປັນໄປໄດຼ້). 

ໝາຍເຫດທ  1: ໃນນ ັ້, ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດທາງດຼ້ານເຕັກນິກ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ບັນດາກິດຈະກໍາ ເຊັົ່ນ: ການສະສົມ ແລະ ການທໍາລາຍ, 
ການຄຸຼ້ມຄອງການສະສົມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທາງດຼ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ກົດລະບຽບ. ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການພັດທະນາ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ມາດຕະການທ ື່ກຼ້
ວາງຂວາງ ສຸມໃສ່ອຸວຸດ ໂດຍກົງ. ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມດັົ່ງກ່າວ ອາດລວມມ ໂຄງການສົົ່ງເສ ມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສຶກສາ, ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຊ ມຊົນ ທ ື່
ໄດຼ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງດຼ້ານອາວຸດ.  

ໝາຍເຫດທ  2:  ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຜນປະຕິບັດງານແຫງ່ຊາດ ອາດຈະອຽ່ງໄປທາງຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດທາງດຼ້ານເຕັກນິກ ຫ   ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍ 
ການພັດທະນາ, ການອ່ຽງໄປທາງໃດໜ ື່ງ ແມ່ນສະທຼ້ອນໃຫຼ້ເຫັນເຖິງປະເພດຂອງໄພຂົມຂູ່ ທ ື່ຕຼ້ອງໄດຼ້ແກຼ້ໄຂ, ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນການໃຫຼ້ຄວາມສໍາຄັນບຸກຄົນ ຫ   
ກຸ່ມຄົນ ໃດໜຶື່ງສະເພາະ. ການຮັບປະກັນການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບແຜນປະຕິບັດງານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂຼ້ອງຢຸ່າງກຼ້ວາງຂວາງ - ທ ື່ມ ຄວາມ
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ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທັດສະນະທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ - ຈະເປັນວິທ ທາງທ ື່ເປັນປະໂຫຍດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແຜນປະຕິບັດງານ ປະກອບມ ບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມໃນຂົງເຂດທ ື່
ກຼ້ວາງຂວາງ ທ ື່ມ ຄວາມສົມດຸນ ແລະ ເໝາະສົມ.  

6.4 ໄລຍະເວລາ 

6.4.1 ຂອບເວລາ 

ມັນບ ໍ່ມ ຂອບໄລຍະເວລາທ ື່ສົມບູນແບບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ຜ່ານມາ, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ
ໃຊຼ້ເວລາ ລະຫວ່າງ 1 ຫາ 5 ປິ. ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ແມ່ນຖ ວ່າ ເປັນຂອບເວລາທ ື່ສັັ້ນທ ື່ສຸດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.   

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນກໍານົດຂອບໄລຍະເວລາ ທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຕົວຢຸ່າງ: ຂອບໄລຍະເວລາ ທ ື່ສາມາດ
ບັດລຸທຸກຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ຂອບໄລຍະເວລາ ຕຼ້ອງຄໍານຶື່ງເຖິງປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: 

ກ) ງົບປະມານ ທ ື່ມ ;  

ຂ) ການຜັນປຸ່ຽນທາງດຼ້ານສະພາບແວດລຼ້ອມທາງການເມ ອງ; ແລະ 

ຄ) ຜົນກະທົບຈາກສະພາບພາຍນອກທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້ຕ ໍ່ບັັນດາກິດຈະກໍາທ ື່ໄດຼ້ວາງແຜນໄວຼ້.  

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມ ຄວາມສໍາຄັນໃນການກໍານົດຂອບໄລຍະເວລາ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ ກ ຕາມ, ຜູຼ້ທ ື່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ ຄວນມ ຄວາມຍ ນຍຸ່ນ ແລະ ປັບປຸງຂອບໄລຍະເວລາ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ 
ແລະ ຢຸ່າງເໝາະສົມ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນທ ື່ມ ປະສິດຕິພາບ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທ  11).  

6.4.2 ການປະເມ ນ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດຖ ເປັນຂ ໍ້ລິເລ ື່ມແບບລວດດຽວ, ຫ   ເປັນ 1 ໃນບັນດາຂັັ້ນຕອນ ເພ ື່ອຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

ພາຍຫ ັງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ເຊັົ່ນ: ໄລຍະສຸດທຼ້າຍຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຄວນມ ການປະເມ ນ ເພ ື່ອ 

ກ) ກໍານົດຂອບເຂດທ ື່ສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ  ັ້າໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ 

ຂ) ພິຈາລະນາຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ ຖຼ້າມ ຄວາມຈໍາເປັນ (ກວດເບິື່ື່ງ ຂ ໍ້ທ  11). 

6.5 ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ເພ ື່ອຈຸດປະສົົ່ງຂອງເອກະສານສະບັບນ ັ້, 

ກ) ‘ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ’ ແມ່ນໝາຍເຖິງພາກສ່ວນ (ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ຫ   ສະຖາບັນ) ທ ື່ ມ ການປະພຶດ ຫ   ທັດສະນະ ທ ື່ໄດຼ້ຖ ກກໍານົດ
ເປັນປັດໄຈທ ື່ຕຼ້ອງໄດຼ້ຮັບການປັບປຸ່ຽນ ເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ  

ໝາຍເຫດ: ພຶດຕິກໍາ ທ ື່ຕິດພັນກັບສະຖາບັນ (ຕົວຢຸ່າງ: ກົມ ຫ   ຂະແໜງການພາກລັດຖະບານ) ແມ່ນສາມາດສະແດງອອກຈາກການ
ປະຕິບັດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນນັັ້ນ, ແລະ ທັດສະນະ ແມ່ນສາມາດສະແດງອອກຈາກບັນດານະໂຍບາຍທາງການ. ການປຸ່ຽນແປງຂອງ
ພຶດຕິກໍາຂອງຂະແໜງການພາກລັດ ແມ່ນສາມາດສະແດງອອກຈາກການປຸ່ຽນແປງຂັັ້ນຕອນການດໍາງານ; ການປຸ່ຽນແປງຂອງທັດສະນະ ແມ່ນ
ສາມາດສະແດງອອກຈາກການປຸ່ຽນແປງດຼ້ານນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ ຫ   ກົດໝາຍ.  

ຂ) ‘ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ’ ແມ່ນໝາຍເຖິງພາກສ່ວນ (ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ຫ   ສະຖາບັນ) ທ ື່ຄາດວ່າຈະຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜົນສໍາ
ເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  
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ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຖ ກກໍານົດໃນໄລຍະການອອກແບບແຜນດັົ່ງກ່າວ. 
ການຄັດເລ ອກກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕຼ້ອງອ ງໃສ່ການປະເມ ນແບບຮອບດຼ້ານ ກ່ຽວກັບບັນອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ 
ເບົາ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທ  4.3.a). 

ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ສາມາດປະກອບມ ບຸກຄົນ, ກຸ່ມບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ ແລະ ອາດປະກອບມ 
ພາກສ່ວນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທ ື່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດ, ກ ຄ  ພາກສ່ວນເອກະຊົນ-ລັດ.    

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດລະບຸບຸກຄົນ, ກຸ່ມບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ ເປັນທັງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ.  

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຄໍານຶື່ງເຖິງຄວາມຕຼ້ອງການສະເພາະຂອງກຸ່ມຄົນ - ລວມທັງຍິງ-ຊາຍ, ເດັກນຼ້ອຍ, ໄວຼ້ໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 
- ແລະ ຄວນຮັບຮູຼ້ ແລະ ລົງມ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມການພິຈາລະນາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ ື່ຕິດພັນກັບເພດ. ບົນຈິດໃຈດັົ່ງກ່າວ, ການອອກ
ແບບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ເວົັ້າສະເພາະ ແມ່ນການຄັດເລ ອກກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຄວນອ ງໃສ່ຂ ໍ້ແນະນໍາຂອງ 
ໂມສາອິກ (MOSAIC) 06.10, ແມ່ຍິງ, ເພດ ແລະ ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ແລະ ໂມສາອິກ (MOSAIC) 06.20,ເດັກນຼ້ອຍ, 
ໄວຼ້ໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ. 

ຕົວຢຸ່າງ: ມ ຫ າກຫ າຍປັດໄຈທ ື່ສາມາດຊ ັ້ແນະວິທ ທາງໃນການກໍານົດກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜຼ້ ູທ ື່ໄດຼ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທ ື່ໄດຼ້ຖ ກກໍານົດໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ບົນພ ັ້ນຖານປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ເຂດພູມສາດ, ເພດ, ອາຍຸ, ສາສະໜາ, ຊົນເຜົາ 
ແລະ ອ ື່ນໆ. ການປະພຶດຂອງບຸກຄົນ ຫ   ກຸ່ມຄົນ ອາດສາມາດເປັນພ ັ້ນຖານໃນການກໍານົດກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຕົວຢຸ່າງ: ຜູຼ້ກ ໍ່ອາຊະ
ຍາກໍາ ຫ   ກຸ່ມກ ໍ່ອາຊະຍາກໍາ ສາມາດຖ ກກໍານົດເປັນພາກສ່ວນ ທ ື່ມ ທັດສະນະ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ທ ື່ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ມ ຈຸດປະສົງຢາກມ ອິທິຜົນຕ ໍ່
ການແປຸ່ງປຸ່ຽນ.  

7 ບດົບາດ ແລະ ໜຼ້າທ ື່ຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສ່ວນຫ ກັ 

7.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ໂດຍອ ງໃສຄຸນລັກນະສະເພາະຂອງມັນ ຄວນມ ການປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນການອອກແບບ 
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານດັົ່ງກ່າວ. ຂ ໍ້ນ ັ້ ແມ່ນໃຫຼ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ໜຼ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງບຸກຄົນ, 
ກຸ່ມຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ ທ ື່ສາມາດຫ ິັ້ນບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ.   

ໝາຍເຫດ 1: ໃນສະພາບການພິເສດ, ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນກໍານົດພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ ື່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ. ຂ ໍ້ນ ັ້ ຄວນຖ ເປັນການຊ ັ້ນໍາ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນການແນະນໍາຢຸ່າງຄົບຖຼ້ວນ. 

ໝາຍເຫດ 2: ໃນເອກະສານສະບັບນ ັ້, ແມ່ນມ ຈໄຈແຍກ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນ ທ ື່ໄດຼ້ຖ ກກໍານົດເປັນເປ ົ້າໝາຍ ແລະ/ຫ   ເປັນຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ແລະ ອ ກພາກສ່ວນ ທ ື່ມ ບົດບາດທາງການໃນການອອກແບບ ແລະ/ຫ   ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ. ຢຸ່າງໃດ
ກ ຕາມ, ບາງພາກສ່ວນກ ຕົກຢູຸ່ໃນສອງປະເພດ.  

7.2 ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ 

ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ - ປະຕິບັດງານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບໂມສາອິກ (MOSAIC) 03.40 - ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ 
ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ - ຄວນຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 
ໂດຍລວມ.  

ກົນໄກປະສານງານຍ່ອຍ (ຕົວຢຸ່າງ: ກົນໄກລະດັບແຂວງ ຫ   ເມ ອງ) ອາດຖ ກສຼ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ.  

ບົດບາດຂອງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນ 

a) ປະສານງານ ແລະ ໃຫຼ້ການຊ ັ້ນໍາທາງດຼ້ານຍຸດທະສາດໃນການອອກແບບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ;  
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b) ເຜ ຍແຜ່ ແລະ ສົົ່ງເສ ມແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ໃຫຼ້ແກ່ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ, ລວມທັງລັດຖະບານ, ອົງການສາກົນ ແລະ 
ພາກພ ັ້ນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົົ່ວໄປ;  

c) ປະສານງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸຼ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນປະຕິບັດງານ; 

d) ຮັບປະກັນການສຶື່ສານ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ ໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ; 

e) ປະສານງານການຕິດຕາມ, ການປະເມ ນຊົົ່ວຄາວ, ແລະ ຖຼ້າມ ຄວາມຈໍາເປັນ, ປັບປຸງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຕອບສະໜ
ອງຕ ໍ່ກັບການປຸ່ຽນແປງຂອງສະພາບການດໍາເນ ນງານ; ແລະ  

f) ນໍາພາການປະເມ ນຂັັ້ນສຸດທຼ້າຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ພາຍຫ ັງສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກໍານົດຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ.   

ບ່ອນໃດທ ື່ຍັງບ ໍ່ໄດຼ້ສຼ້າງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ, ການສຼ້າງກົນໄກດັົ່ງກ່າວ ຈະເປັນບາດກຼ້າວທໍາອິດໃນຂະບວນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດ
ງານແຫ່ງຊາດ. ການສຼ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຼ້ແກ່ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ອາດແມ່ນຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງແຜນປະຕິບັດງານ.  

7.3 ຂະແໜງການລດັຖະບານ 

7.3.1 ໜວ່ນງານທ ື່ມ ໄດຼ້ຮບັໜຼ້າທ ື່ 

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບທ ື່ເໝາະສົມ ຄວນຮັບຜິດຊອບໃນການມອບໝາຍໜຼ້າທ ື່ໃນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ອະນຸມັດ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພາຍຫ ັງສໍາເລັດການອອກແບບ.  

ຖຼ້າມ ໜ່ວຍງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  5 ຂອງໂມສາອິກ (MOSAIC) 03.40, 
ກົນໄກການປະສານງານ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ), ໜ່ວຍງານດັົ່ງກ່າວ ອາດມອບໝາຍໜຼ້າທ ື່ດັົ່ງກ່າວ.  

ໜ່ວຍງານທ ື່ມ ອໍານາດ ແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງແຕ່ລະປະເທດ, ແລະ ອາດປະກອບມ ປະມຸກລັດ ຫ   ຫົວໜຼ້າລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕ  
ຫ   ຫົວໜຼ້າຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ (ຕົວຢຸ່າງ: ຜ ູ້ກວດສອບຂອງພາກສ່ວນຕ າຫລວດ - Inspector General of Police) 

ລັດຖະມົນຕ  ຄວນຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົົ່ງເສ ມແຜນປະຕິບັດງານຕ ໍ່ສາທາລະນະ ແລະ ທົົ່ວຂະແໜງການຂອງ
ລັດຖະບານ, ແລະ ເຮັດວຽກຢຸ່າງໃກຼ້ຊິດກັບກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ.  

7.3.2 ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ພາກລດັ (ລະດບັຊາດ) 

ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ຈາກບັນດາກະຊວງ / ກົມ ທ ື່ເຂົັ້າຮ່ວມກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 
ຄວນຫ  ັ້ນບົດບາດໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.   

ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ດັົ່ງກ່າວ ຄວນເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ໃຫຼ້ແກ່ເພ ື່ອນຮ່ວມງານພາຍໃນບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຮູຼ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຼ້ ກ່ຽວກັບ, ແລະ ການຍອມຮັບຕ ໍ່ແຜນປະຕິບັດງານ.  

7.3.3 ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ຈາກພາກສ່ວນຄວາມໝັັ້ນຄງົ 

ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ອາວຸໂສຈາກຂະແໜງການຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຄວນຫ ິັ້ນບົດບາດໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, 
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາອົງປະກອບທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງຂອງແຜນປະຕິບັດງານ.  

ການກໍານົດວ່າ ຄວນເອົາຂະແໜງການຄວາມໝັັ້ນຄົງໃດ ເຂົັ້າມາມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ
ແຫ່ງຊາດ ຄວນອ ງໃສ່ບັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ໂຄງສຼ້າງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ສະເພາະຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ສະຖານບັນຄວາມໝັັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຂະແໜງການຄວາມໝັັ້ນຄົງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ ອາດມ ສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ:  
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a) ຕໍາຫ ວດ 

b) ທະຫານ 

c) ພາສ  

d) ຂະແໜງການບໍາບັດ 

e) ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ກວດຄົນເຂົັ້າເມ ອງ  

f) ຄຸຼ້ມຄອງຊາຍແດນ  

g) ສ ບສ່ວນ 

h) ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ການບິນ  

i) ສັດປຸ່າ  

7.3.4 ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ອາວໂຸສພາກລດັ (ຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ) 

ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ອາວຸໂສຈາກຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ ຄວນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການກໍານົດບັນຫາຕ່າງໆ ພາຍໃນທຼ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນ ທ ື່ຈໍາ
ເປັນຕຼ້ອງໄດຼ້ຮັບການແກຼ້ໄຂ ໂດຍແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ໃນບົດບາດດັົ່ງກ່າວ, ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ເຫ ົົ່ານ ັ້ ອາດເຮັດໜຼ້າເປັນປະບອກສຽງຂອງ
ເຂດທຼ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນ. 

ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ອາວຸໂສພາກລັດໃນລະດັບຕ່າງໆ ອາດຮັບຜິອຊອບໃນການປະສານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາງອົງປະກອບສະເພາະຂອງແຜນປະຕິບັດ
ງານແຫ່ງຊາດ. ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ດັົ່ງກ່າວ ອາດຫ ິັ້ນບົດບາດໃນການສົົ່ງເສ ມການຮັບຮູຼ້ ແລະ ການຍອບຮັບຂອງປະຊາຊົນທຼ້ອງຖິື່ນ ກ່ຽວກັບແຜນ
ປະຕິບັດງານ.  

7.4 ສະມະຊກິສະພາ 

ບັນດາຜູຼ້ຕາງໜຼ້າທ ື່ໄດຼ້ຮັບການເລ ອກຕັັ້ງ (ສະມາຊິກສະພາ ແລະ ອົງການນິຕິບັນຍັດ) ຄວນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງ
ຊາດ ເພ ື່ອຮັບປະກັບວ່າ ແຜນປະຕິບັດງານດັົ່ງກ່າວ ສາມາດແກຼ້ໄຂຄວາມຕຼ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໄດຼ້ຢຸ່າງຄົບຖຼ້ວນ.  

ສະມາຊິກສະພາ ອາດມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ, ໂດຍສະເພາະ ຂົງເຂດທ ື່ຕິດພັນກັບການປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ 
ການຊ ກຍູຼ້ໃຫຼ້ລັດຖະບານ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ບັນດາຂ ໍ້ຕ່າງໆ ໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ສະນັັ້ນ, ບັນດາກໍາມາທິການຂອງສະພາ 
(ຖຼ້າມ ) ສາມາດຫ ິັ້ນບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

7.5 ພົນລະເມ ອງ 

ຜົນລະເມ ອງ ຄວນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ໃນກ ລະນ ມ ບົດບາດທາງການ ແມ່ນ
ຄວນເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງ ກຸ່ມທ ື່ມ ການຈັດຕັັ້ງ ໃນຮູບແບບໃດໜຶື່ງ. ກຸ່ມນ ັ້ ອາດລວມມ ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ (ຕົວຢຸ່າງ: ກຸ່ມແມ່ຍິງ, 
ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ອົງການພັດທະນາຊ ມຊົນ, ອົງການສາສະໜາ, ອ ື່ນໆ) ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດ. 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເຮ ອນ ໃນຖານາພາກສ່ວນໜຶື່ງ ໂດຍມ ບົດບາດທາງການ ໃນການອອກແບບ ແລະ/ຫ   ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຖ ວ່າ ເປັນບົດບາດໜຶື່ງ ທ ື່ແຕກຕ່າງຈາກບົດບາດຂອງພົນລະເຮ ອນ ໃນຖານະທ ື່ເປັນແຫ ່ງ, ແລະ ເປັນຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກປະຕິບັດສະເໜ  ໂດຍແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  
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ໝາຍເຫດ: ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ ໃນຫ າຍປະເທດ ແມ່ນກວມເອົາຫ າຍພາກສ່ວນຈາກຫ າຍຂົງເຂດ. ຂ ດຄວາມສາມາດ, ລະດັບຂອງກິດຈະກໍາ, 
ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ ທ ື່ອະນຸດມັດໃຫຼ້, ໂດຍຕິດພັນກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ 
ເບົາ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແຕ່ລະປະເທດ.  

7.6 ອງົການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພ ັ້ນ 

ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພ ັ້ນ ອາດມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ
ແຫງ່ຊາດ ຖຼ້າມ ການສະເໜ  ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ບ ໍ່ເປັນການແຕະຕຼ້ອງອະທິປະໄຕ.  

ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພ ັ້ນ ສາມາດຫ ິັ້ນຫ າຍບົດບາດ, ລວມທັງບົດບາດໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ (ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອດຼ້ານເຕັກນິກ), ເປັນຜູຼ້ອຸປະທໍາ, ເປັນຜູຼ້ສະໜັບສະໜູນດຼ້ານການເມ ອງ, ອ ື່ນໆ. ບ ໍ່ວ່າຈະຫ ິັ້ນ
ບົດບາດໃດກ ຕາມ ໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງໃດກ ຕາມ, ລັດຖະບານ ຕຼ້ອງຮັກສາບົດບາດນໍາພາໃນການຕັດສິນ.  

ປະເພດອົງການຈັດຕັັ້ງ ທ ື່ສາມາດມ ສ່ວນຮ່ວມ 

a) ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ); 

b) ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພ ັ້ື່ນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງກັບການປ ກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ 
ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ; ແລະ  

c) ສະຖານບານການເງິນສາກົນ ແລະ ພາກພ ັ້ນ   

ໝາຍເຫດ 1: ໃນຫ າຍປະເທດ, ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດຼ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການສະໜັບສະໜູນການອອກແບບ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຜະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຈໍານວນໜຶ ື່ງ ໄດຼ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດວຽກ
ງານດັົ່ງກ່າວ, ຊຶື່ງໃນນ ັ້ ແມ່ນອົງການພັດທະນາ ສປຊ (UNDP) ແລະ ຫຼ້ອງການ ສປຊ ເພ ື່ອປ ດອາວຸດ (UNODA). 

ໝາຍເຫດ 2: ໃນຫ າຍພາກພ ັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພ ັ້ນ, ສປຊ ໄດຼ້ສຼ້າງຕັັ້ງອົງກອນ ທ ື່ໃຫຼ້ການສະໜັບສະໜູນຂ ໍ້ລິເລ ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດ 
ນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໂດຍສະເພາະ. ບັນດາອົງກອນ ແມ່ນມ ຢູຸ່  

 ເອ ຣົບຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຼ້ ແລະ ເອຣົບຕາເວັນອອກ - the South Eastern and Eastern Europe Clearing House for the 

Control of Small Arms and Light Weapons Control (SEESAC) 

 ລາຕິຮອາເມລິກາ ແລະ ຄາລິບຽນ - ສູນພາກພ ັ້ນ ສປຊ ເພ ື່ອສັນຕິພາບ, ການປ ດອາວຸດ ແລະ ການພັດທະນາລາຕິຮອາມເລິກາ ແລະ ຄາລິບຽນ 
(the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the 
Caribbean (UNLIREC)); 

 ອາຟຣິກາ - ສູນພາກພ ັ້ນ ສປຊ ເພ ື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການປ ດອາວຸດຢູຸ່ອາຟຣິກາ (the United Nations Regional Centre for Peace 

and Disarmament in Africa (UNREC)); 

 ອາຊ -ປາຊ ຟິກ - ສູນພາກພ ັ້ນ ສປຊ ເພ ື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນອາວຸດຢູຸ່ອາຊ  ແລະ ປາຊ ຟິກ (the United Nations Regional 

Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific - UNRCPD). 

7.7 ຜູຼ້ຊຽ່ວຊານທາງດຼ້ານເຕັກນິກ 

ບາງປະເທດອາດມ ຂ ດຄວາມສາມາດທາງດຼ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນລະດັບທ ື່ຕໍໍ່າໃນຂົງເຂດວຽກງານ ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດ
ງານແຫ່ງຊາດ. ຂ ໍ້ຈໍາກັດດັົ່ງກ່າວ ອາດສາມາດແກຼ້ໄຂ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບບຸກຄົນ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ງສະເພາະດຼ້ານ ທ ື່ມ ຄວາມຊ່ຽວຊານ ໃນ
ການອອກແບບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ຜູຼ້ຊ່ຽວຊາດດັົ່ງກ່າວ ອາດມ ບົດບາດໃນ
ຖານະຜູຼ້ໃຫຼ້ຄໍາປຶກສາ, ຜູຼ້ອໍານວຍ, ຜູຼ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ/ຫ   ຜູຼ້ຝຶຶກອົບຮົມ ໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງການສຼ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດ
ງານແຫ່ງຊາດ.  

ຕົວຢຸ່າງ: ມ ຫ າຍອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ທ ື່ ມ ຄວາມຊ່ຽວຊານທ ື່ຈໍາເປັນໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທ ື່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນມ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດດັົ່ງກ່າວນ ັ້. ບາງ



MOSAIC 04.10:2016(E)V1.0 

12 © United Nations 2018 – All rights reserved 

ອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ມ ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ ທ ື່ມ ຄວາມຊ່ຽວຊາດດຼ້ານເຕັກສະເພາະ ເປັນຕົັ້ື່ນແມ່ນ ໃນຂົງເຂດການເກັບຄ ນ 
ແລະ ທໍາລາຍອາວຸດ, ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການອອກແບບໂຄງການ ທ ື່ນໍາໃຊຼ້ເຂົັ້າໃນການສະໜັບສະໜູນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ນອນ
ນັັ້ນ, ຍັງມ ອົງການທ ື່ປືກສາເອກະບາດຈໍານວນໜຶື່ງ ທ ື່ໄດຼ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນບາງພາກສ່ວຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. 
ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ຈາກອົງການຜູຼ້ອຸປະທໍາສາກົນ ກ ມ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຜ່ານບົດບາດ
ໃນນາມຜຼ້ ູສະໜັບສະໜູນດຼ້ານງົບປະມານຕ ໍ່ໂຄງການການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

8 ການກະກຽມ ແລະ ພ ັ້ນຖານ 

8.1 ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ 

ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນມ ການວາງແຜນຢຸ່າງລະອຽດ. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ຄວນ
ຖ ກນໍາພາໂຍດກົນໄກການປະສານງານ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  7.2) ແລະ 
ຄວນດໍາເນ ນຢຸ່າງເປີດກຼ້ວາງ ແລະ ໂປຸ່ງໃສ. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ຄວນ: 

a) ຮ່າງເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງລວມຂອງແຜນປະຕິບັດງານ;  

b) ກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ລັກສະນະຂອງການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ທ ື່ຈະຖ ກດໍາເນ ນ ເພ ື່ອແນະນໍາການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, 
ຕົວຢຸ່າງ: ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຜ່ານການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ;  

c) ກໍານົດພາກສ່ວນທາງການເມ ອງ, ການດໍາເນ ນງານ ແລະ ການເງິນ ທ ື່ຈະມ ສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ຈະພົວພັນ ແລະ ຂົນຂວາຍພາກສ່ວນ
ດັົ່ງກ່າວແນວໃດ;   

d) ຕົກລົງການຈັດລຽນລໍາດັບບັນດາກິດຈະກໍາ (ໄລຍະເວລາ), ລວມທັງກໍານົດບັນດາກິດຈະກໍາ ທ ື່ຕຼ້ອງໄດຼ້ຈັດຂຶັ້ນ ແລະ ຂ ດໝາຍສໍາຄັນ 
ທ ື່ຕຼ້ອງໄດຼ້ຂຼ້າມຜ່ານ ເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

8.2 ການນໍາພາ 

8.2.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

ໃນຫ າຍກ ລະນ , ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດກວມເອົາຫ າຍພາກສ່ວນຈາກຂົງເຂດ ແລະ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ແລະ ໃນແຕ່ລະໄລະຍະຂອງ
ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ. ໂດຍບ ໍ່ຄໍານຶື່ງເຖ ິງຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດຂອງແຜນປະຕິບັດງານ, ການນໍາພາ
ທາງການເມ ອງ ແລະ ການດໍາເນ ນງານ ທ ື່ມ ປະສິດທິພານ ແມ່ນສໍາຄັນຕ ໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

8.2.2 ການນາໍພາທາງການເມ ອງ 

ຜູຼ້ທ ື່ຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາພາການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນກໍານົດເວລາໃດ, ແນວໃດ ແລະ 
ໃນຂົງເຂດໃດ ທ ື່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕຼ້ອງຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນທາງການເມ ອງ ເພ ື່ອອໍານວຍໃຫຼ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດ
ງານ ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ. ຂະບວນການໃນການຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັກສາການສະໜັບສະໜູນທາງການເມ ອງ, ແລະ ສະຖານທ ື່ທ ື່ໄດຼ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນ ອາດແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແຕ່ລະປະເທດ.  

ການສະໜບັສະໜູນທາງການເມ ອງ ອາດມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນແຕ່ລະໄລຍະໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັິດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. 

ໄລຍະດັົ່ງກ່າວ ອາດກວມເອົາ 

a) ໃນໄລຍະການຄົັ້ນຄິດ, ແມ່ນເພ ື່ອຮັບເອົາການມອບໝາຍໃນການລິເລ ື່ມຂະບວນການຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານ, ແລະ ຮັບປະກັນການ
ຍອມຮັບ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ, ຕົວຢຸ່າງ: ຂະແໜງການພາກລັດ, ສະພາ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະ
ເຮ ອນ, ອ ື່ນໆ;   
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b) ໃນເວລາທ ື່ສໍາເລັດການຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕຼ້ອງໄດຼ້ມ ການຮັບຮອງຢຸ່າງເປັນທາງການ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນ
, ຂະແໜງການກ່ຽວຂຼ້ອງພາກລັດ, ສະພາ, ອ ື່ນໆ ສະໜັບສະໜູນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ  

c) ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ເວລາທ ື່ປະເຊ ນກັບອຸປະສັກ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ໄດຼ້ຮັບການປັບປຸງ, ຫ   
ເສຍທ່ວງທ່າທ ື່ດ , ເພ ື່ອຮັບປະກັນການພົວພັນຢຸ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງຂອງທຸກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ.  

ການສະໜັບສະໜູນລະດັບສູງຈາກລັດຖະມົນຕ  ແລະ/ຫ   ປະມຸກລັດ ຫ   ຫົວໜຼ້າລັດຖະບານ ອາດມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ ໍ່ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, 
ຊຶື່ງພົວພັນກັບບັນຫາລະອຽດອ່ອນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕິດພັນກັບຄວາມໝັັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮຼ້ອຍ.  

ອາດຈໍາເປັນຕຼ້ອງມ ການພົວພັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢຸ່າງເປັນປ ກກະຕິຈາກເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ອາວຸໂສ ພາຍໃນບັນດາກະຊວງ, ກົມ ແລະ ຂະແໜງ 
ການພາກລັດ ເພ ື່ອຂຼ້າມຜ່ານສິື່ງທາທຼ້າຍ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງທັດສະນະ ທ ື່ອາດເກ ດຂຶັ້ນ. ບາງກະຊວງ, ກົມ ແລະ ຂະແໜງການ ອາດມ 
ຄວາມພຼ້ອມທ ື່ຈະໃຫຼ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຍອມຮັບແຜນປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຫ າຍກວ່າ
ກະຊວງ, ກົມ ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນ. ການນໍາພາທາງການເມ ອງຈາກບັນດາສະຖາບັນ ທ ື່ມ ຄວາມພຼ້ອມໃຫຼ້ການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນສໍາ
ຄັນໃນການຮັບປະກັນການພົວພັນຂອງທຸກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ.  

8.2.3 ການນາໍພາດຼ້ານການດາໍເນ ນງານ 

ຕຼ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງກຸ່ມ ຫ   ບຸກຄົນ ເພ  ື່ອນໍາພາການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ໃນກ ລະນ ມ ກົນໄກການ
ປະສານງານແຫ່ງຊາດ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  7.2), ກົນໄກດັົ່ງກ່າວ ຕຼ້ອງນໍາພາຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ.   

ກຸ່ມທ ື່ໄດຼ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ຕຼ້ອງໄດຼ້ຮັບການມອບໝາຍຢຸ່າງຈະແຈຼ້ງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເມ ອງຢຸ່າງພຽງພ . ກຸ່ມດັົ່ງກ່າວ ຕຼ້ອງ
ໄດຼ້ຮັບອໍານາດເຕັມ ໃນການພົວພັນ ແລະ ມ ອິດທິຜົນຕ ໍ່ພາກສ່ວນນໍາພາທາງການເມ ອງ ແລະ ພາກສ່ວນຕັດສິນດຼ້ານການດໍາເນ ນງານ ຈາກ
ກົມ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທ ື່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂຼ້ອງໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ສະນັັ້ນ, ຂ ໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງຜູຼ້ປະສານງານຮ່ວມ ຫ   ປະທານຂອງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນສໍາຄັນ. ສະຖານທ ື່ - ບັນດາກະຊວງ
, ກົມ ຫ   ຂະແໜງການ - ການນໍາພາດຼ້ານການດໍາເນ ນງານ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ໃນການກໍານົດປະສິດທິພບຂອງຂະແໜງການ ຫ   ກຸ່ມ ນໍາພາ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

8.3 ຂ ດຄວາມສາມາດ 

ໃນໄລຍະຕົັ້ນຂອງຂະບວນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຕຼ້ອງໄດຼ້ຄໍານຶື່ງເຖິງຄວາມຕຼ້ອງການດຼ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ 
ຂ ດຄວາມສາມາດ. ແນ່ນອນວ່າ, ໃນຂະບວນການສຼ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງຜະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ການໝູນໃຊຼ້ທ່າແຮງຂອງຂ ດ
ຄວາມສາມາດທ ື່ມ ຢູຸ່ ແລະ ການສຼ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫມ່ ຕຼ້ອງເປັນອົງປະກອບຫ ັກ ໃນທຸກຂົງເຂດຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ການລິເລ ື່ມຂະບວນການແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຈໍາເປັນຕຼ້ອງມ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນລະດັບໜຶື່ງ; ຕົວຢຸ່າງ: ການທຸຼ້ມເທເວລາເຂົັ້າໃນ
ການເຮັດວຽກຂອງເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ ແລະ ລະດັບຄວາມຮູຼ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ ື່ປິິ່ນອຼ້ອມວຽກງານການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ. ການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍນອກ (ຕົວຢຸ່າງ: ສປຊ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ) ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນໄລຍະຕົັ້ນນ ັ້. ສະນັັ້ນ, ການສຼ້າງ
ຂ ດຄວາມສາມາດ ແມ່ນເປັນປັດໄປເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ຫ   ເປັນອົງປະກອບໜຶື່ງ, ໃນໄລຍະຕົັ້ນຂອງການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ຜົນການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ໄດຼ້ຖ ກດໍາເນ ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບໂມສາອິກ (MOSAIC) 05.10, ຕຼ້ອງເປັນພ ັ້ນຖານ
ໃຫຼ້ແກ່ຍຸດທະສາດໃນການສຼ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ, ຊຶື່ງຕຼ້ອງ  

a) ນໍາໃຊຼ້ທ່າແຮງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງປະເທດ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ ພາຍໃນຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງການທ ື່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບ
ລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃຫຼ້ເກ ດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ; 

b) ກໍານົດຄວາມຕຼ້ອງການດຼ້ານການສຼ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ; ແລະ  

c) ກໍານົດວິທ ທາງ, ຊ່ອງທາງ ແລະ ໄລຍະ ໃນການຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນເພ ື່ອສຼ້າງຂ ດຄວາມສາມາດຈາກພາຍນອກ.   
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ຍຸດທະສາດ ຕຼ້ອງຫ  ດຜ່ອນການເພິື່ງພາອາໄສການສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍນອກ ແລະ ນໍາໃຊຼ້ຂ ິດຄວາມສາມາດຂອງປະເທດ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ
ໃຫຼ້ເກ ດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພ ື່ອສຼ້າງພ ັ້ນຖານທ ື່ຍ ນຍົງໃຫຼ້ແກ່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໃນໄລຍະຍາວ.  

ການປະເມ ນຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດຼ້ານການສຼ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ຕຼ້ອງຖ ກດໍາເນ ນຢຸ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ເປັນ
ປ ກກະຕິ. 

ໝາຍເຫດ: ມ ຫ າຍແຫ ງໃຫຼ້ການສະໜັບສະໜູນດຼ້ານການສຼ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ, ລວມທັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ສາກົນ ທ ື່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພ ັ້ນ.  

8.4 ງົບປະມານ 

ຍຸດທະສາດດຼ້ານງົບປະມານ ຕຼ້ອງຮ່າງຂຶັ້ນໃນໄລຍະຕົັ້ນຂອງການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດ. ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ອາດມ ຂ ໍ້ຈໍາກັດດຼ້ານຂອບເຂດ 
ແຕ່ຕຼ້ອງໄດຼ້ຮັບການປະເມ ນ ແລະ ປັບປຸງ  ໃນໄລຍະການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ງົບປະມານ ມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນໄລຍະການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ແຫ ່ງງົບປະມານ ບ ໍ່ວ່າຈະຜ່ານ
ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ຫ   ການຊ່ວຍເຫ  ອເພ ື່ອການພັດທະນາສາກົນ ແມ່ນມ ການກໍານົດໄວຼ້ກ່ອນຫ ່ວງໜຼ້າ. ການວາງແຜນຫ ່ວງໜຼ້າ ແມ່ນມ 
ຄວາມສໍາຄັນໃນການຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນດຼ້ານການເງິນຢຸ່າງພຽງພ .  

ງົບປະມານຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ບ ໍ່ວ່າງົບປະມານດັົ່ງກ່າວ ຈະໄດຼ້ມາຈາກງົບປະມານ 
ແຫ່ງຊາດ ຫ   ຈາກແຫ ່ງອ ື່ນກ ຕາມ. ການຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນໃນການສົົ່ງເສ ມຄວາມໂປຸ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຊອບຕ ໍ່ຂະບວນການຕັດສິນດຼ້ານງົບປະມານ. 

ເນ  ັ້ອໃນ ແລະ ຜົນຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕຼ້ອງການຂອງພົນລະເຮ ອນທ ື່ໄດຼ້ຖ ກກໍານົດໄວຼ້, ແລະ ບ ໍ່ຄວນ
ຖ ກປັບປຸ່ຽນ ເພ ື່ອໃຫຼ້ໄດຼ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂກໍານົດໂດຍຜູຼ້ອຸປະທໍາຈາກພາຍນອກ.  

ໝາຍເຫດ:  ເອກະສານຊຼ້ອນທຼ້າຍ B ປະກອບຕົວຢຸ່າງຕ່າງໆໃນການພິຈາລະນາ ທ  ື່ອາດເປັນການແນະນໍາວິທ ທາງໃນສຼ້າງຍຸດທະສາດດຼ້ານ
ງົບປະມານ ສໍາລັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

9 ການອອກແບບ ແລະ ການສຼ້າງແຜນປະຕບິດັງານ 

9.1 ການເກ ັບກໍາຂ ໍ້ມນູ (ການສໍາຫ ວດ) 

ແຜນປະຕບັິດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນອ ງໃສ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈຢຸ່າງເລິກເຊິື່ງ ແລະ ໃນລະດັບດ  ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຄຼ້າ, 

ການສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ.  

ສະນັັ້ນ, ການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຕຼ້ອງຖ ກດໍາເນ ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບໂມສາອິກ (MOSAIC) 05.10, ການສໍາຫ ວດ
ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນເພ ື່ມເຕ ມ ຕຼ້ອງດໍາເນ ນໃນໄລຍະ, ແລະ ພາຍຫ ັງສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງຜປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  
11 ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ, ການປະເມ ນ ແລະ ການລາຍງານ). 
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9.2 ການວິເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາຄງການ 

9.2.1 ການຮາ່ງ 

ຜົນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະຈາກການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຕຼ້ອງຄໍານຶື່ງຄ່ຽງຄຸ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆທ ື່ໄດຼ້ກໍານົດໄວຼ້ຫ ່ວງໜຼ້າ, ເປັນຕົັ້ນ 

ແມ່ນ: ຄວາມໝາຍໝັັ້ນດຼ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕ ໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກັດທາງດຼ້ານຊັບພະຍາກອນ.  

ຕຼ້ອງກ  ານົດກຸ່ມຫ ັກ ເພ ື່ອນໍາພາການຮ່າງແຜນປະຕິບບັດງານແຫ່ງຊາດ. ກຸ່ມດັົ່ງກ່າວ ອາດເອົາມາຈາກກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ 

(ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  7.2).  

ພາຍຫ ັງຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ການປຶກສາຫາລ  ຕຼ້ອງດໍາເນ ນ ໂດຍມ ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຫ ັກ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫຼ້ແຜນ
ປະຕິບັດງານ  

a) ສະທຼ້ອນເຖິງບູລິມະສິດແທຼ້ຈິງຂອງພົນລະເຮ ອນ;  

b) ແກຼ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທ ື່ໄດຼ້ກ  ານົດໃນບົດສໍາຫ ວດ ຢຸ່າງຖ ກຕຼ້ອງ; ແລະ  

c) ສຼ້າງການຍອມຮັບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ິບັດແຜນປະຕິບັດງານ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  9.3). 

9.2.2 Prioritisation and sequencing  

ຜູຼ້ຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ວງຊາດ ຕຼ້ອງພິຈາລະນາການພົວພັນລະຫວ່າງຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງບັນດາໂຄງການອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 
ແລະ ຄວາມສໍາຄັນໃນການລຽນລໍາດັບຂອງບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມຕ່າງໆຢຸ່າງເໝາະສົມ.  

ໝາຍເຫດ: ລັກສະນະການພົວພັນລະຫວ່າງຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງບັນດາໂຄງການອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແມ່ນບ ໍ່ຄ ກັນໃນແຕ່ລະສະພາບການ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ຢຸ່າງດໃດກ ຕາມ, ການພິຈາລະນຈັດລຽນລໍາດັບ ແລະ ການພົວພັນກັນ ແລະ ອາໄສເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງບັນດາໂຄງການແຕ່
ລະປະເພດ ໃນແຕ່ລະໄລະຍະ.  

ຕົວຢຸ່າງ: ບັນດາກິດຈະກໍາຍົກສູງການຮັບຮູຼ້ ແມ່ນຈັດຂຶັ້ນກ່ອນຫ ່ວງໜຼ້າ ແລະ ໄລຍະການດ  າເນ ນໂຄງການເກັບຄ ນອາວຸດ; ການປຸ່ຽນແປງນິ
ຕິກໍາ ອາດຈໍາເປັນຕຼ້ອງດໍາເນ ນກ່ອນຫ ່ວງໜຼ້າໂຄງການເກັບຄ ນອາວຸດ. 

ໃນການກໍານົດລໍາດັບຂອງບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ແມ່ນໃຫຼ້ພິຈາລະນາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມທ ື່ສາມາດເຫັນຜົນໄດຼ້ທັນທ  “quick wins” (ຕົວຢຸ່າງ: ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ທ ື່
ຄາດວ່າຈະມ ຜົນຕອບຮັບທ ື່ດ  ຢຸ່າງທັນທ ). ໃນທາງທິດສະດ , ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ ອາດບ ໍ່ແມ່ນບູລິມະສິດຕົັ້ນຕ , ແຕ່ການສະແດງຜົນສໍາເລັດ
ຢຸ່າງທັນທ  ເປັນສິື່ງສໍາຄັນໃນການສຼ້າງທ່ວງທາໃນທາງບວກ ແລະ ສຼ້າງການຍອມຮັບຕ ໍ່ແຜນປະຕິບັດງານ.  

a) ລະດັບຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງດຼ້ານເງິນທ ື່ມ ຢູຸ່; 

b) ລະດັບຄວາມຕຼ້ອງການ;  

c) ລະດັບຜົນກະທົບຂອງບັນດາກິດຈະກໍາທ ື່ໄດຼ້ຂຶັ້ນແຜນ;  

d) ຜົນສໍາເລັດທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້; ແລະ  

e) ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຂົງເຂດດຼ້ານພູມສາດໃດສະເພາະ.      
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9.3 ການປກຶສາຫາລ  ແລະ ການເປນັເຈົັ້າການ 

9.3.1 ຈຸດປະສົງ 

ການປຶກສາຫາລ ແບບກຼ້ວາງຂວາງ ຕຼ້ອງດໍາເນ ນໃນໄລຍະການອອກແບບ ແລະ ສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອ 

a) ສຼ້າງການຍອມຮັບ ແລະ ເຈດຈໍານົງທາງການເມ ອງ ເພ ື່ອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ;  

b) ສຼ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຂົນຂວາຍການຊ່ວຍເຫ  ອ ເພ ື່ອຮັບປະກັນດຼ້ານງົບປະມານ;  

c) ສອບຖາມ ແລະ ຮັບປະກັນູຄວາມຖ ກຕຼ້ອງຂອງການວິເຄາະ ແລະ ການນໍາສະເໜ ມາດຕະການ;  

d) ແນະນໍາການອອກແບບ ແລະ ເນ ັ້ອໃນຂອງຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ  

e) ຍົກສູງການຮັບຮູຼ້ ກ່ຽວກັບເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດງານ.   

9.3.2 ພາກສ່ວນຫ ກັ 

ອາດມ ບາງຂະແໜງການ, ສະຖາບັນ, ກຸ່ມ ແລະ ບຸກຄົນທ ື່ມ ຄວາມສົນໃຈ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  7). 

ກົນໄກການປະສານງານປແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງພົວພັນຮ່ວມມ  ກັບທຸກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ ໃນຕອນຕົັ້ນຂອງຂະບວນການ ແລະ ຕຼ້ອງຮັກສາ
ການປະສານງານຢຸ່າງປ ກກະຕິ ແລະ ສະເໝ ຕົັ້ນສະເໝ ປາຍ.  

ການອອກແບບແຜນປະຕິບັດງານ ຕຼ້ອງເປັນຂະບວນການປືກສາຫາລ  ແບບປີດກຼ້ວາງ. ເພ ື່ອບັນລຸຄວາມຄາດໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ກົນໄກການປະ
ສານງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງ 

a) ລິເລ ື່ມການພົວພັນຮ່ວມມ ແຕ່ຕົັ້ນກັບບັນດາພາກສ່ວນ ທ ື່ມ ບົດບາດສໍາຄັນໃນການໃຫຼ້ການສະໜັບສະໜູນດຼ້ານການເມ ອງ, ການ
ດໍາເນ ນງານ, ການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກ ຕ ໍ່ແຜນປະຕິບັດງານ ຢຸ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ລວມທັງ  

1) ຜູຼ້ນໍາທາງການເມ  ອງ ແລະຜູຼ້ທ ື່ມ ສິດຕັດສິນ,  

2) ເຈົັ້າໜຼ້າທ ື່ອາວຸໂສ ໃນບັນດາກະຊວງ, ກົມ ແລະ ຂະແໜງການພາກລັດ,  

3) ຄູ່ຮ່ວມມ ດຼ້ານເຕັກນິກສາກົນ ແລະ ພາກພ ັ້ນ, ແລະ  

4) ຜູຼ້ອຸປະທໍາທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; ແລະ  

b) ປຶກສາຫາລ  ແບບທາງການ ແລະ ບ ໍ່ເປັນທາງການ ກັບກ   ື່ມທ ື່ມ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ ຫ   ໄດຼ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນດາ 
ກິດຈະກໍາເພ   ື່ອຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ລວມທັງລັດຖະບານ (ລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ທຼ້ອງຖິື່ນ), ອົງການ 

ຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ ແລະ ພາກເອກະສົນ.  

9.3.3 ໄລຍະສໍາຄັນ ໃນການປກືສາຫາລ  

ການປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕຼ້ອງດ  າເນ ນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໃນຊ່ວງການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານ. ໄລຍະສໍາຄັນ ທ ື່ຕຼ້ອງດໍາເນ ນການ
ປຶກສາຫາລ    
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c) ໃນໄລຍະເລ ື່ມຕົັ້ນຂຶັ້ນແຜນຍຸດທະສາດ, ແລະ ການວາງເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ;  

d) ໃນໄລຍະການຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ  

e) ໃນໄລຍະການຮັບຮອງຄວາມຖ ກຕຼ້ອງຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ການປຶກສາຫາລ ກັບປະຊາຊົນທົົ່ວໄປ ຄວນດໍາເນ ນຜ່ານການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ (ກວດບເບິື່ງໂມສາອິກ (MOSAIC 

05.10)). ການປຶກສາຫາລ ເພ ື່ມເຕ ມກັບປະຊາຊົນ ໃນໄລຍະການອອກແບບແຜນປະຕິບັດງານ ສາມາດຈັດຂຶັ້ນອ ງຕາມຄວາມຕຼ້ອງການ, 

ຜ່ານການສໍາພາດ, ການປຶກສາລ ເປັນກຸ່ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກັບປະຊາຊົນ.  

9.4 ເນ ັ້ອໃນຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 

9.4.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

ເນ ັ້ອໃນຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນເປັນສິດຂອງປະເທດໃນການກໍານົດ.  ເນ ັ້ອໃນ ຕຼ້ອງສະທຼ້ອນເຖິງຄວາມຕຼ້ອງການ ແລະ ບູລິມະ
ສິດ ກ  ານົດຜ່ານການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ການປຶກສາຫາລ  ຈັດຂຶັ້ນໃນໄລຍະການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. 

9.4.2 ເນ ັ້ອໃນທ ື່ຖ ກດດັປບັໃຫຼ້ເໝາະສົມ 

ແຜນປະຕບັິດງານແຫ່ງຊາດ ສຼ້າງຂຶັ້ນໃຫຼ້ປະເທດໃດໜຶື່ງຄວນມ ເອກະລັກສະເພາະປະເທດນັັ້ນ ແລະ ດັດປັບໃຫຼ້ເໝາະສົມ ເພ ື່ອແກຼ້ໄຂຄວາມ
ຕຼ້ອງສະເພາະ. ໂຄງສຼ້າງເນ ັ້ອໃນ ບ ໍ່ຄວນຮັບເອົາ ໂດຍບ ໍ່ມ ການຊັງຊາ ແລະ ດັດປັບໃຫຼ້ແທດເໝາະກັຍສະພາບທຼ້ອງຖິື່ນຕົວຈິງ.  

9.4.3 ຂງົເຂດວຽກງານ 

ໂດຍອ ງໃສ່ສະພາຍຕົວຈິງຂອງປະເທດ, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດກວດເອົາບາງ ຫ   ທຸກຂົງເຂດວຽກງານຕ ໍ່ໄປນ ັ້:  

a) ການປະຕິຮູບດຼ້ານນິຕິກໍາ, ກົດລະບຽບ ແລະ/ຫ   ນະໂຍບາຍ, ລວມທັງກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ 

1) ການຜະລິດ, 

2) ການສົົ່ງຄ່ຽນສາກົນ (ລວມທັງການຄຸຼ້ມຄອງຕົັ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ), 

3) ການເຂົັ້າເຖິງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາຂອງພົນລະເຮ ອນ, ລວມທັງສ່ວນ, ອົງປະກອບ ແລະ ລູກປືນ, ແລະ 

4) ການຮ່ວມມ ດຼ້ານກົດໝາຍສາກົນ, ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ການສອບສວນ;  

b) ການຄວບຄຸຼ້ມອຸປະທານ, ລວມທັງ  

1) ການຄຸຼ້ມຄອງການເກັບມຼ້ຽນ,  

2) ກາໝາຍ ແລະ ບັນທຶກ, 

3) ການຕິດຕາມກວດກາອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ,  

4) ການເກັບຄ ນ ແລະ ການທໍາລາຍອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ ແລະບ ໍ່ມ ຄວາມຕຼ້ອງການ, ແລະ  
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5) ການຄຸຼ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ການຮ່ວມດຼ້ານການບັງຄັບໃຊຼ້ກົດໝາຍ;  

c) ການຫ  ດຜ່ອນອຸປະສົງ, ລວມທັງ  

1) ການປັບປຸງຂະແໜງຄວາມໝັັ້ນຄົງ, 

2) ການປ ດອາວຸດ, ແລະ ການກັບຄ ນສູ່ສັງຄົມຂອງອາດ ດນັກຕູຼ້ສູຼ້,  

3) ການຍົງສູງການຮັບຮູຼ້ ແລະ ການສຶກສາ, 

4) ໂຄງການເພ ື່ອຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊ ມຊົນ, ແລະ  

5) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການດໍາຊ ວິດແບບໃໝ່;  

d) ການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຜູຼ້ທ ື່ລອດຊ ວິດ ແລະ ຜູຼ້ເຄາະຮຼ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ; ແລະ 

e) ໂຄງການຂຼ້າມຂະແໜງການ ແລະ ໂຄງການພິເສດ, ລວມທັງ  

1) ການຄົັ້ນຄຼ້ວາ, 

2) ການສຼ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ການພັດທະນາ, 

3) ການສ ື່ສານ ແລະ ການຄຸຼ້ມຄອງການສ ື່ສານ,  

4) ຂະແໜງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງສຼ້າງ, ແລະ  

5) ໂຄງການພິເສດ (ຕົວຢຸ່າງ: ເດັກຊາຍໜຸ່ມ, ເດັກ, ໄວຼ້ໜຸມ່, ຊວໜຸ່ມ, ແລະ ແມ່ຍິງ).  

ເນ ັ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັິດບັນດາຂົງເຂດວຽກງານຂຼ້າງເທິງດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງອ  ງໃສ່ຄໍາ
ແນະນໍາ ຈາກຮູບແບບໂມສາອິກທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ.  

ຖຼ້າກ່ຽວຂຼ້ອງ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ພາຍໃຕຼ້ຂົງເຂດວຽກງານຂຼ້າງເທິງ ຄວນກວມເອົາການພິຈາລະນາສະພາບການທ ື່ແຕກຕ່າງ,   ຄວາມຕຼ້ອງການ 

ແລະ ບູລິມະສິດຂອງແມ່ຍິງ, ຜູຼ້ຊາຍ, ເດັກຍິງ-ຊາຍ (ລວມທັງເດັກ, ໄວຼ້ໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ) ທ ື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ແລະ/ຫ   ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດ ຈາກແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  9.5.4) 

ໝາຍເຫດທ  1: ເອກະສານຊຼ້ອນທຼ້າຍ C ອະທິບາຍບລາຍລະອຽດຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

ໝາຍເຫດທ  2: ເອກະສານຊຼ້ອນທຼ້າຍ D ປະກອຍບມ ໂຄງສຼ້າງຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. 

9.5 ການເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນບັນດານະໂຍບາບ, ໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ 

9.5.1 ຄວາມກມົກຽ່ວ, ຄວາມສອດຄອ່ງ, ປະສິດທຜິນົ ແລະ ການເສ ື່ມສຼ້າງເຊິື່ງກນັ ແລະ ກນັ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນຖ ກອອກແບບ ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມຄວາມກົມກ່ຽວ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍລັດຖະບານ ໃຫຼ້ຫ າຍທ ື່ສຸດ
ເທົົ່າເຮັດໄດຼ້ ແລະ ຕຼ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງດຼ້ານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ.  



MOSAIC 04.10:2016(E)V1.0 

© United Nations 2018 – All rights reserved 19 

ການສົົ່ງເສ ມຄວາມກົມກ່ຽວ ແລະ ປະສິດທິຜົນໂດຍລວມໃຫຼ້ຫ າຍທ ື່ສຸດ ບ ໍ່ຄວນສົົ່ງຜົນກະທົບໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດ
ງານແຫ່ງຊາດ ຫ   ເຮັດໃຫຼ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານມ ຄວາມຫ ຼ້າຊຼ້າ. ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ທ ື່ຈະຕຼ້ອງມ ຄວາມສົມດຸນ ລະຫວ່າງ
ເປ ົ້າໝາຍໃນການສົົ່ງເສ ມຄວາມກົມກ່ຽວ ແລະ ປະສິດທິຜົຮຂອງນະໂຍບາຍລັດຖະບານ ແລະ ການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານ
ແຫ່ງຊາດ.    

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ສາມາດປະກອບມ ບັນດາກິດຈະກໍາ ຫ   ວ ທ ທາງ ທ ື່ມ ຄວາມຄຼ້າຍ  ຫ   ກ່ຽວຂຼ້ອງກັບ - ແລະ ສາມາດອ ງໃສ່ - 
ບັນດາກິດຈະກໍາ ຫ   ວິທ ທາງທ ື່ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍນະໂຍບາຍ ຫ   ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມຂອງລັດຖະບານອ ື່ນ. ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດຈໍາ
ເປັນຕຼ້ອງມ ການພົວພັນກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການອ ື່ນໆ ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມຈຸດປະສົງ ແລະ ຂົວຂວາຍການສະໜັບສະ
ໜູນທາງການເມ ອງ ແລະ ງົບປະມານ.  

ເພ ື່ອເປັນການສົົ່ງເສ ມຄວາມກົມກ່ຽວ, ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄອ່ງ, ເພ ື່ມປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ແລະ ຍາດເອົາກາລະໂອກາດ, ແລະ ອາດເຊ ື່ອມ
ສານແຜນປະຕິບັດງານ (ຫ   ບາງພາກສ່ວນຂອງແຜນປະຕິບັດງານ) ເຂົັ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມທ ື່ກ່ຽວຈຂຼ້ອງຂອງລັດຖະບານ. ເພ ື່ອ
ບັນລຸຄວາມຄາດໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ຜູຼ້ອອກແບບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນ 

a) ກໍານົດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂ ໍ້ລິເລ ມອ ື່ນໆ ທ ື່ອາດກ່ຽວຂຼ້ອງ ຫ   ພົວພັນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; 

b) ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາເປ ົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ວິທ ທາງຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ສອດຄ່ອງກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ແລະ 
ຂະບວນການອ ື່ນໆ; 

c) ກໍານົດຈຸດຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ທ ື່ສາມາດເສ ມສຼ້າງ, ທັບຊຼ້ອນກັບ ຫ   ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ບັນດານະໂຍບານ ຫ   ຂ ໍ້ລິ
ເລ ື່ມອ ື່ນໆ;  

d) ຮັບປະກັນໂອກາດຈາກຜົນປະໂຫຍດຂອງປະສິດທິຜົນ  - ໂດຍຍາດມາໄດຼ້ມາຈາກການແລກປຸ່ຽນຊັບພະຍາກອນ, ການປະສົມ
ປະສານບັນດາກິດຈະກໍາ ຫ   ການອອກແບບຄ ນໃໝ່ຂອງແຜນປະຕິບັດງານ.    

ມາດຕະການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານບັນດານະໂຍບາຍ ຫ   ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມອ ື່ນໆ ສາມາດເສ ມສຼ້າງຜົນຂອງບັນດາກິດຈະກໍາ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ແລະ ເປັນປັດໄຈຂັັ້ນພ ັ້ນຖານທ ື່ຈໍາເປັນ ໃນການຂັບເຄ ື່ອນບັນດາກິດຈະກໍາ ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ໃນຂະນະທ ື່ມ ການສົົ່ງເສ ມປະສິດທິຜົນ, ຄວາມກົມກ່ຽວ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ໂອກາດ ເພ ື່ອເສ ມສຼ້າງເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ທົົ່ວທຸກພາກສ່ວນ
ຂອງລັດຖະບາຍ, ຜູຼ້ອອກແບບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດຈໍາເປັນຕຼ້ອງພິຈາລະນາໄພຂົມຂູ່ຕ ໍ່ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ພາບພົດຂອງ
ໂຄງການ ທ ື່ອາດຂຶັ້ນໄດຼ້ໃນຊ່ວງການປະສານງານ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງບັດດາແຜນປະຕິບັດງານ ພາຍໃຕຼ້ຂອບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. 
ການປານ ປານອມ ອາດມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນບາງຄັັ້ງ ແຕ່ການປະສານງານ ແລະ/ຫ   ການເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ ຫ   ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມອ ື່ນໆ 
ບ ໍ່ຄວນຫ  ດຜ່ອນຄວາມສໍາຄັນຂອງເປ ົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

9.5.2 ການເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນປະຕິບດັງານດຼ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄງົ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດມ ສ່ວນກ່ຽວຂຼ້ອງ ຫ   ການພົວພັນກັບບາງຂົງເຂດສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍ ຫ   ແຜນປະຕິບັດງານດຼ້ານ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ລວມທັງ 

a) ແຜນປະຕິບັດງານຄວາມປອດໄພຂອງຊ ມຊົນ;  

b) ການປະຕິຮູບພາກສ່ວນຄວາມໝັັ້ນຄົງ;  

c) ການປ ດອາວຸດ ແລະ ກັບຄ ນສູ່ສັງຄົມຂອງອາດ ກນັກຕ ໍ່ສູຼ້;  

d) ການເກັບກູຼ້ລະເບ ດ; ແລະ  

e) ການຄຸຼ້ມຄອງຊາຍ.   
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9.5.3 ງບົປະມານແຫງ່ຊາດ ແລະ ຂອບວຽກການພັດທະນາ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງເຊ ື່ອມສານເຂົັ້າໃນ ຫ   ສອດຕຄ່ອງກັບບັນດາຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.  

ໝາຍເຫດ: ການເຊ ື່ອມສານແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເຂົັ້າໃນຂອບວຽກ ຫ   ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂົນຂວາຍການສະໜັບສະ
ໜູນຜ່ານງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ຈະນໍາໄປເຊິື່ງທັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິື່ງທາທຼ້າຍ. ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສະໜັບສະໜູນຜ່ານງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຈະ
ເຮັດໃຫຼ້ງົບປະມານມ ຄວາມຍ ນຍົງກວ່າການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູຼ້ອຸປະທໍາສາກົນ, ທັງໃນໄລຍະສັັ້ນ ເຖິງ ໄລຍະຍາວ. ການໄດຼ້ຮັບງົບປະມານແຫ່ງຊາດ 
ແມ່ນຈະເຮັດໃຫຼ້ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່າຍເປັນໝາກຜົນທາງການເມ ອງ, ຊຶື່ງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍ 
ການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ. ສິື່ງທາທຼ້າຍທ ື່ມ ຄວາມເປັນໄປໄດຼ້ ແມ່ນການແຂງຂັນສູງ ເພ ື່ອຂົນຂວາຍເອົາງົບປະມານ ພາຍໃຕຼ້ງົບປະມານ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອາດຈະມ ການປານ ປານອມ ກ່ຽວກັບຈໍານວຍ ແລະ ຮູບແບບຂອງກິດຈະກໍາ ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອ ທ ື່ໄດຼ້ມາຈາກຜູຼ້ອຸປະທໍາສາກົນ ໂດຍກົງ ອາດຈະມ ຄວາມຍ ດຢຸນຫ າຍ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງງ່າຍກວ່າການເຂົັ້າເຖິງງົບປະມານແຫ່ງຊາດ. ໃນ
ກ ລະນ ຕ່າງຈາກນ ັ້, ການເອົາແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເຂົັ້າໃນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ສາມາດເປັນຂ ໍ້ກໍານົດ
ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ/ພ ັ້ນຖານ ເພ ື່ອຮັບເອົາງົບປະມານຈາກຜູຼ້ອຸປທໍາ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ແມ່ນຄວາມໝາຍໝັັ້ນ ເພ ື່ອເຮັດໃຫຼ້ງົບປະມານມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນດາບູລິມະ
ສິດແຫ່ງຊາດທ ື່ໄດຼ້ມ ການຕົກລົງກັນ. ມັດອາດຈະເປັນອຸປະສັກ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ກົດລະບຽບ ແມ່ນອາດກ ດກັັ້ນບັນດກົມ ຈາກການຮັບເອົາງົບປະມານເພ ື່ມ
ເຕ ມ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຈາກຜູຼ້ອຸປະທໍາ ນອກເໜ ອຈາກງົບປະມານ ທ ື່ໄດຼ້ຖ ກຈັດສັນພາຍໃຕຼ້ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ອາດບ ໍ່ພຽງພ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາທ ື່ໄດຼ້ຂຶັ້ນແຜນໄວຼ້.  

ຍຸດທະສາດດຼ້ານງົບປະມານ ສຼ້າງຂຶັ້ນສໍາລັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  8.4) ຕຼ້ອງກ  ານົດວ່າ ຈະຂົນຂວາຍງົບປະມານຈາກ

ງົບປະມານແຫ່ງຊາດແນວໃດ, ທັງໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄບຍະຍາວ.  

ຖຼ້າງົບປະມານ ໄດຼ້ມາຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ຜູຼ້ທ ື່ນໍາພາຂະບວນການແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄວທ ື່ສຸດ ຕຼ້ອງ 

a) ພົວພັນກັບກຊວງການເງິນ (ຫ   ທຽບເທົົ່າ); ແລະ 

b) ສຼ້າງຄວາມເຂົັ້າມໃຈ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ (ລວມທັງວັນເວລາກໍານົດ) ໃນການຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນຜ່ານງົບປະມານ
ແຫ່ງຊາດ.   

ການຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນຜ່ານງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ອາດຈະຕຼ້ອງໄດຼ້ມ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເມ ອງ. ເພ ື່ອໃຫຼ້ໄດຼ້ການສະ
ໜັບສະໜູນ, ການຍົກສູງການຮັບຮູຼ້ ກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫງ່ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ. 

ໝາຍເຫດ: ຂະບວນການສຼ້າງ ແລະ ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບເນ ັ້ອໃນໂດຍລວມຂອງງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ຖຼ້າບ ໍ່ແມ່ນການຈັດສັນດຼ້ານງົບປະມານສະເພາະ, 
ອາດເປັນຂະບວນການມ ື່ໃຊຼ້ເວລາຫ າຍພ ສົມຄວນ. ຂອບວຽກດຼ້ານງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກວມເອົາໄລຍະເວລາ. ການລິເລ ື່ມຂະບວນການເຈລະຈາ ໃນໄລຍະ 
ຕົັ້ນຂອງກາຍສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ຈະເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຮັບປະການການສະໜັບສະໜູນດຼ້ານງົບປະມານ.  

ໝາຍເຫດທ  2: ໃນຫ າຍປະເທດ ທ ື່ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອເພ ື່ອການພັດທະນາສາກົນ, ການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກຜູຼ້ອຸປະທໍາສາກົນ ແມ່ນໃຫຼ້ຜ່ານການສະໜັບສະ
ໜູນດຼ້ານງົບປະມານໂດຍກົງ; ຊຶື່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນງົບປະມານແຫ່ງຊາດໂດຍລວມ ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນການປະກອບສ່ວນສະເພາະເຂົັ້າໃນໂຄງການ
ໃດໜຶື່ງ. ຜົນຕາມມາຈາກຮູບແບບການໃຫຼ້ການຊ່ວຍເຫ  ອດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນ: (1) ຜູຼ້ອຸປະທໍາສາກົນ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາກັບລັດຖະບານຂອງປະເທດ
ທ ື່ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ ກ່ຽວກັບບັນດາບູລິມະສິດດຼ້ານງົບປະມານ (ໂດຍຜ່ານເອກະສານຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ), ແລະ ສະນັັ້ນ, ຈຶື່ງເຮັດໃຫຼ້
ຜູຼ້ອຸປະທ  າມ ອິດທຜິົນຕ ໍ່ເນ ັ້ອໃນດຼ້ານງົບປະມານ; ແລະ (2) ຜູຼ້ອຸປະທໍາສາກົນ ຈະມ ງົບປະມານຈໍານວນໜຼ້ອຍ ສໍາລັບໂຄງການຕ່າງອ ື່ນ ທ ື່ຢູຸ່ນອກເໜ ອແຜນ. 

9.5.4 ແມຍ່ງິ, ເພດ, ເດກັ, ໄວໜຸມ່, ແລະ ຊາວໜຸມ່ 

ການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ ຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນມ ຜົນກະທົບທ ື່ແຕກຕ່າງກັນຕ ໍ່ ແລະ ກ່ຽວພັນ

ກັບຍິງ-ຊາຍ, ເດັກຍິງ-ຊາຍ, ຊຶື່ງທຸກຄົນລຼ້ວນແຕ່ມ ບົດບາດໃນການແກຼ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.  
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ແຜນປະຕບັິດງານແຫງ່ຊາດ ຕຼ້ອງແກຼ້ໄຂຄວາມຕຼ້ອງການຂອງກຸ່ມດັົ່ງກ່າວ ໃນບັນດາຂົງເຂດວຽກງານທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ 

(ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  9.4.3), ໂດຍສຸມໃສ່ການພິຈາລະນາທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງກັບແມ່ຍິງ, ເພດ, ເດັກ, ໄວຼ້ໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ບັນດາອົງປະກອບຂອງ
ແຜນປະຕບັິດງານແຫ່ງຊາດ ອາດສຸມໃສ່ສະເພາະກ   ື່ມໃດໜຶື່ງ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

ໝາຍເຫດ: ສ າລັບຄໍາແນະນໍາເພ ື່ມເຕ ມ, ກວດເບິື່ງໂມສາອິກ (MOSAIC) 06.10, ແມ່ຍິງ, ເພດ ແລະ ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ; ແລະ ໂມ
ສາອິກ (MOSAIC) 06.20, ເດັກ, ໄວຼ້ໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.    

10 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

10.1 ການປະສານງານ ແລະ ສະຖາບັນ 

10.1.1 ກນົໄກການປະສານງານແຫງ່ຊາດ 

ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງນໍາພາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໂດຍລວມ. ໃນການນໍາພາດັົ່ງກ່າວ, ກົນໄກ
ການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງ 

ກ) ສົົ່ງເສ ມການປະສານງານ, ການແລກປຸ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການຄຸຼ້ມຄອງການພົວພັນ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຫ ັກ ທ ື່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທ  7); 

ຂ) ນໍາພາການສຼ້າງ ແລະ ຕິດຕາມລາຍລະອຽດຂອງບັນດາແຜນກິດຈະກໍາ; 

ຄ) ສ ື່ສານຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ, ລວມທັງ 

1) ການລາຍງານຕ ໍ່ຜູຼ້ບ ລິຫານອາວຸໂສ ໃນບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ;  

2) ການລາຍງານຕ ໍ່ບັນດາຂະແໜງການສາກົນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພ ັ້ນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ; ແລະ 

3) ເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນໃຫຼ້ປະຊາຊົນ;  

ງ) ຮັບປະກັນການຄຸຼ້ມຄອງການເງິນ ໃຫຼ້ພຽງພ , ຊຶຶື່ງອາດສາມາດດໍາເນ ນພາຍໃນກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຫ   ຜ່ານກະຊວງທ ື່
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດຼ້ານການເງິນ (ໃນທັງ 2 ກ ລະນ , ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງຕິດຕາມກວດກາການຄຸຼ້ມຄອງ
ການເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການລາຍງານ ແມ່ນຖ ກດໍາເນ ນຢຸ່າງທັນການ); ແລະ  

ຈ) ນໍາການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ (ກວດເບິື່ງຂ ໍ້ທ  11).  

10.1.2 ອງົກອນ ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນໆ 

ບັນດາກະຊວງ, ກົມ ແລະ ອົງການລັດຖະບານ, ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຄູ່ຮ່ວມມ ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ ອາດນໍາພາ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາງສ່ວນຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ໃນກ ລະນ ດັົ່ງກ່າວ, ພວກເຂົາ ອາດຮັບຜິດຊອບ 

a) ນໍາພາການວາງແຜນລາຍລະອຽດບັນດາກິດຈະກໍາ ພາຍໃຕຼ້ຂົງເຂດຮັບຜິດຊອບສະເພາະ;  

b) ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສຼ້າງແຜນກິດຈະກໍາຂອງ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໂດຍລວມ;  

c) ຄຸຼ້ມຄອງ-ບ ລິຫານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ພາຍໃຕຼ້ຂົງເຂດຮັບຜິດຊອບສະເພາະ, ລວມທັງປະສານງານກັບ
ພາກສ່ວນອ ື່ນໆ ທ ື່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; ແລະ  

d) ລາຍງານຕ ໍ່ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜຼ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.   
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ບັນດາກະຊວງ, ກົມ ແລະ ອົງກອນລັດຖະລານ, ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຄູ່ຮ່ວມມ ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ ອາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ນໍາພາໂດຍພາກສ່ວນອ ື່ນໆ.  

10.1.3 ໂຄງຮາ່ງ ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງຂອງສະຖານບນັ 

ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ອາດຈໍາເປັນຕຼ້ອງມ ກົນໄກການປະສານງານ, ຂະແໜງການ, ຄະນະກໍາມະການ, ໜ່ວຍ
ງານວິຊາການ ແລະ ສະຖາບັນ ທ ື່ມ ລັກສະນະກຼ້ວາງຂວາງ/ກວມເອົາຫ າຍຂົງເຂດວຽກງານ. ກົນໄກດຼ້ານສະຖາບັນດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດ
ສຼ້າງຕັັ້ງໃນລະດັບທຼ້ອງຖິື່ນ, ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາດ.  

ກົນໄກດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຊ່ວຍປະສານງານ ແລະ ຄຸຼ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ າຍຂົງເຂດ ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດງານ ໃນຊ ມຊົນ ຫ   ແຂວງ
ໃດໜຶື່ງສະເພາະ, ຫ   ຊ່ວຍປະສານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂົງເຂດໃດໜ ື່ງສະເພາະ ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິງານແຫ່ງຊາດ.  

ຕົວຢຸ່າງ:  ຕົວຢຸ່າງ ກ່ຽວກັບແບບຂອງກົນໄກດຼ້ານສະຖາບັນ ທ ື່ສາມາດຊ່ວຍປະສານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາອົງປະກອບຂອງ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ລວມມ   

 ການສຼ້າງຕັັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ລະຫວ່າງຫ າຍຂະແໜງການລະດັບທຼ້ອງຖິື່ນ ຫ   ແຂວງ, ໂດຍຖ່າຍຖອດຈາກອົງປະກອບຂອງ ກົນໄກການປະສານ
ງານແຫ່ງຊາດ, ຊຶື່ງຮັບຜິດຊອບວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທຸກອົງປະກອບຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະພາບທຼ້ອງຖິື່ນໃດໜຶື່ງສະເພາະ;  

 ໝູນໃຊຼ້ຄະນະກໍາມະການທຼ້ອງຄິື່ນທ ື່ມ ຢູຸ່ (ເຊັົ່ນ: ຄະນະກໍາມະການສັນຕິພາບ, ທ ມງານສະເພາະກິດ ເພ ື່ອການພັດທະນາທຼ້ອງຖິື່ນ, ຂະແໜງການ
ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາລະດັບທຼ້ອງຖິື່ນ, ອ ື່ນໆ) ເພ ື່ອຫ ິັ້ນບົດບາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະສານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ 

 ໝູນໃຊຼ້ຂະແໜງການແຫ່ງຊາດທ ື່ມ ຢຸຸ່ (ເຊັົ່ນ: ຄະນະກໍາມະການການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພ ື່ອແກຼ້ໄຂບັບຫາຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນມ່ນ
ການຄຼ້າມະນຸດ ແລະ ຢາເສັບຕິດ), ຊຶື່ງອາດສາມາດເຮັດໜຼ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບການຄຸຼ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການຄຼ້າທ ື່ຜິດກົດໝາຍ ທ ື່ຖ ກ
ກໍານົດໄວຼ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງນໍາພາການກໍານົດໂຄງຮ່າງສະຖາບັນທ ື່ເໝາະສົມ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍໃຫຼ້ແກ່
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທຸກອົງປະກອບຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ ໃນທຸກລະດັບ.  

ໂຄງຮ່າງທ ື່ມ ຢຸ່  ແລຼ້ວ ຕຼ້ອງຖ ກນໍາໃຊຼ້ໃນກ ລະນ ທ ື່ສາມາດສົົ່ງເສ ມຄວາມກົມກ່ຽວຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະສິດທິພົນ, ແລະ 
ໃນກ ລະນ ທ ື່ວິທ ທາງດັົ່ງກ່າວ ຈະບ ໍ່ເຮັດໃຫຼ້ໂຄງຮ່າງອ ື່ນໆມ ໜຼ້າທ ື່-ຮັບຜິດຊອບເພ ື່ມຂຶັ້ນ ຫ   ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫຼ້ວຽກງານການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະ
ໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຖ ກຫ  ດຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ໂຈະ.  

ໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງໃນການເພ ື່ມຄວາມໜັກໜ່ວງຕ ໍ່ໂຄງຮ່າງທ ື່ມ ຢູຸ່ ຫ   ມ ການໂຈະ ຫ   ຫ  ດຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານການຄຸຼ້ມຄອງ
ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ຫ   ໃນກ ລະນ ທ ື່ບ ໍ່ມ ຂະແໜງການທ ື່ເໝາະສົມ, ອາດສຼ້າງຕັັ້ງຂະແໜງການໃໝ່ ອາດຈະເປັນສະຖາບັນ
ຊົົ່ວຄາວ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງສະເພາະປະສານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ທ ື່ຈະຖ ກກໍານົດຂຶັ້ນ, ຫ   ເປັນສະຖາບັນໄລຍະຍາວ ແລະ 
ຖາວອນກ ໍ່ໄດຼ້.    

10.2 ຂ ໍ້ມນູ ແລະ ການຮັບຮູຼ້ຂອງປະຊາຊນົ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດປະກອບມ ບັນດາກິດຈະກໍາແບບສະເພາະ ສຸມໃສ່ການສົົ່ງເສ ມການຮັບຮູຼ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍ ທ ື່ຕິດພັນກັບການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແບບຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ບັນດາ
ກິດຈະກໍາ ທ ື່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແນໃສ່ແກຼ້ໄຊບັນດາດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃຕຼ້ຂອບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. 

ນອກນັັ້ນ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ຕຼ້ອງຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ື່ອຍົກສູງການຮັບຮູຼ້ ແລະ ສົົ່ງເສ ມຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຕ ໍ່ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ໂດຍລວມ.  

ການເປີດຕົວກິດຈະກໍາເບ  ັ້ອງຕົັ້ນ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ອາດມ ການຈັດກອງປະຊ ມແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອປືກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງສາດ.  
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ຕຼ້ອງມ ການສ ື່ສານ ແບບປ ກກະຕິ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງແຜນປະຕິບັດງານດັົ່ງກ່າວ - ລວມທັງບັນດາກິດຈະກໍາ ທ ື່ຖ ກຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ
ແລຼ້ວ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ, ລວມທັງກິດຈະກໍາຕ ໍ່ໄປ. ການສ ື່ສານ ຕຼ້ອງແມ່ນຂະບວນການສອງທາງ 
ແລະ ອະນຸຍາດການປຶກສາຫາລ ກັບປະຊາຊົນ.  

ບັນດາກິດຈະກໍາ ເພ ື່ອຍົງສູງການຮັບຮູຼ້ ທ ື່ຕິດພັນກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງຖ ກດໍາເນ ນການ ໂດຍສອງຄ່ອງກັບໂມສາອິກ 
(MOSAIC) 04.30, ການຍົກສູງການຮັບຮູຼ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

 

11 ການຕດິຕາມ, ການປະເມ ນ ແລະ ການລາຍງານ 

11.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຄວນລວມມ ບົດບັນບັດສໍາລັບ  

a) ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;  

b) ການປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; ແລະ  

c) ລາຍງານຜົນສໍາເລັດ, ສິື່ງທາທຼ້າຍ ແລະ ບົດຮຽນທ ື່ຍາດມາໄດຼ້; 

ໂດຍອ ງໃສ່ໂມສາອິກ (MOSAIC) 04.40, ການຕິດຕາມ, ການປະເມ ນ ແລະ ການລາຍງານ 

ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຕຼ້ອງອ ງໃສ່ແຫ ່ງຕ່າງໆທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງຈາກຫ າຍຂົງເຂດເທົົ່າທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້, 
ລວມທັງ  

d) ພາກສ່ວນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 

e) ເປ ົ້າໝາຍທ ື່ຄາດໝາຍໄວຼ້;  

f) ຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທ ື່ຄາດໝາຍໄວຼ້; ແລະ 

g) ແຫ ່ງດາຕຼ້າທາງສະຖິຕິ ທ ື່ສາມາດວັດແທກຕົວຊ ັ້ບອກທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. 

11.2 ການຕິດຕາມ 

ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ທ ື່ກໍາລັງດໍາເນ ນຢູຸ່ ແລະ ແບບປ ກກະຕິ ຄວນຖ ກດໍາເນ ນໃນໄລຍະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ. ການຕິດຕາມບັນດາກິດຈະກໍາ ຄວນວັກແທກວ່າ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ  

ກ) ດໍາເນ ນໄປຕາມຂອບໄລຍະເວລາທ ື່ໄດຼ້ຖ ກກໍານົດໄວຼ້ ໃນລະດັບໃດ;  

ຂ) ຍັງຢຸ່  ພາຍໃນງົບປະມານທ ື່ໄດຼ້ຖ ກກໍານົດໄວຼ້ ໃນລະດັບໃດ;  

ຄ) ປະຊາຊົນໂດຍລວມ ເຫັນພາບ, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນລະດັບໃດ;  

ງ) ປຸ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ໃນລະດັບໃດ; ແລະ  

ຈ) ບັນລຸຄາດໝາຍຂອງຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນລະດັບໃດ.  
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ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ (ຫ   ຂະແໜງການອ ື່ນ ທ ື່ໄດຼ້ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງ ໃຫຼ້ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ) 
ຄວນ 

ສ) ໄດຼ້ຮັບແຈຼ້ງໃນເວລາອັນໄວອັນທ ື່ສຸດ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ບົກຜ່ອງ ທ ື່ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ  

ຊ) ດໍາເນ ນການເພ ື່ອແກຼ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜ່ອງ, ລວມທັງປັປປຸງອົງປະກອຍຕ່າງໆຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ເພ ື່ອອໍານວຍ
ໃຫຼ້ແກ່ການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດງານ.  

11.3 ການປະເມ ນ 

ພາຍຫ ັງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ຄວນປະເມ ນຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດັົ່ງກ່າວ.  

ການປະເມ ນ ຕຼ້ອງຖ ກດໍາເນ ນໂດຍຜູຼ້ຊ່ຽວຊານ ຫ   ອົງກອນເອກະລາດ ທ ື່ບ ໍ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ຫ   ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດ
ງານ. ການປະເມ ນຕຼ້ອງ   

ກ) ວັດແທກຂອບເຂດໃນການບັນລຸເປ  ັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດງານ;   

ຂ) ເນັັ້ນໜັກຜົນກະທົບຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ທ ື່ມ ຄວາມເຈດຈໍານົງ ແລະ ບ ໍ່ມ ຄວາມເຈດຈໍານົງ;   

ຄ) ຈໍາແນກ ລະຫວ່າງການເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ຕ ໍ່ຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ເດັກນຼ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ;  

ງ) ວິເຄາະສິື່ງທາທຼ້າຍທ ື່ປະເຊ ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຫຍຸຼ້ງຍາກ ໄດຼ້ຖ ກຂຼ້າມຜ່ານ ຫ   ບ ໍ່ໄດຼ້ຖ ກຂຼ້າມ
ຜ່ານຄ ແນວໃດ; ແລະ  

ຈ) ກໍານົດບົດຮຽນຈາກຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ.  

11.4 ການລາຍງານ 

11.4.1 ການບລາຍງານແຫງ່ຊາດ 

ພາຍຫ ັງສໍາເລັດການປະເມ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ຜົນ ຕຼ້ອງໄດຼ້ຖຶກເຜ ຍແຜ່ໃນບົດລາຍງານ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໃຫຼ້ 

a) ລັດຖະບານ; 

b) ທຸກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ;  

c) ປະຊາຊົນທົົ່ວໄປ; ແລະ 

d) ຜູຼ້ອຸປະທໍາ ທ ື່ໄດຼ້ສະໜັບສະໜູນການອອກແບບ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ/ຫ   ການປະເມ ນແຜນປະຕິບັດງານ.  

11.4.2 ການລາຍງານສາກນົ 

ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດງານສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ເພ ື່ອຕຼ້ານການຄຼ້າອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແບບຜິດກົດໝາຍ, ລັດຖະບານ
ກ່ຽວຂຼ້ອງ ຕຼ້ອງໄດຼ້ລາຍງານສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) 

ກ) ການຕັດສິນໃຈ ເພ ື່ອລິເລ ື່ມຂະບວນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ;  

ຂ) ຄວາມຄ ບໜຼ້າໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ 

ຄ) ຜົນກະທົບຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ພາຍຫ ັງລິເລ ື່ມການຈັດຕັັ້ງ.  
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ບັນດາບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ອາດເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການລາຍງານແບບປ ກກະຕິຂອງລັດຖະບານ ຕ ໍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ແລະ ນິຕິກໍາ ວ່າດຼ້ວຍການຕິິດຕາມກວດກາ.  

ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ເພ ື່ອລິເລ ື່ມຂະບວນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດລວມມ ການສະເໜ 
ການຮ່ວມມ  ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອສາກົນ - ທັງທາງດຼ້ານເຕັກນິກ ແລະ ງົບປະມານ - ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ.  
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ເອກະສານຊຼ້ອນທຼ້າຍ A 

(ຂ ໍ້ມູນ) 

 

ແບບຢຸ່າງຂອງບນັດາຈດຸປະສົງ ສໍາລບັການຄຸຼ້ມຄອງອາວດຸຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບາົ 

 

ກ) ຫ  ດຜ່ອນຈໍານວຍຜູຼ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊ ວິດໂດຍລວມ ທ ື່ເກ ດຈາກອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ລວມທັງການຄາດຕະກໍາ, 
ການຂຼ້າຕົວຕາຍ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດ; 

a) Reduce the number of crimes in which small arms or light weapons are used. 

ຂ) ຫ  ດຜ່ອນຈໍານວຍອາຊະຍາກໍາ ທ ື່ມ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ;  

ຄ) ຫ  ດຜ່ອນຈໍານວນຂອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ກຸ່ມກ ໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ກຸ່ມກ ໍ່ການຮຼ້າຍ ແລະ ກຸ່ມຕິດອາວຸດທ ື່ບ ໍ່ແມ່ນລັດ 
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດຼ້;   

b) Reduce the of small arms and light weapons to the illicit market. 

ງ) ຫ  ດຜ່ອນຈໍານວນຂອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ເຂົັ້າໄປໃນຕະຫ າດທ ື່ຜິດກົດໝາຍ; 

ຈ) ໃຫຼ້ປະຊາຊົນຮັບຮູຼ້ເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຂຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແບບຜິດກົດ
ໝາຍ;  

ສ) ສົົ່ງເສ ມຄວາມຮັບຮູຼ້ຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ການສຼ້າງວິທ ຮັບມ  ທ ື່ມ ຊ ມຊົນເປັນຜູຼ້ຂັບເຄ ື່ອນ ເພ ື່ອແກຼ້ໄຂບັນຫາ;  

ຊ) ຄວບຄຸຼ້ມອາວຸດຂະໜານນຼ້ອຍທ ື່ຖ ກົດໝາຍ ຜ່ານກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການບ ລິຫານ ຢຸ່າງມ ປະສິດຕິພາບ;  

ຍ) ສຼ້າງໂຄງສຼ້າງດຼ້ານນິຕິກໍາແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຕຼ້ານການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແບບຜິດກົດ
ໝາຍ;  

ດ) ເກັບຄ ນອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາທ ື່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບ ໍ່ມ ຄວາມຕຼ້ອງການ ຈາກຊ ມຊົນ;  

ຕ) ກູຼ້ຄ ນອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທ ື່ຖ ກລັກລອບ/ຖ ກປຸ້ນ ຈາກຊ ມຊົນ;  

ຖ) ຫ  ດຜ່ອນການເຂົັ້າເຖິງພາບຂອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາໃນຊ ມຊົນ ເພ ື່ອທໍາລາຍວັດທະນາທໍາແຫ່ງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ສົົ່ງເສ ມວັດທະນາທໍາແຫ່ງສັນຕິພາບ;  

ທ) ສົົ່ງເສ ມຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝັັ້ນຄົງໃນຊ ມຊົນ;  

ນ) ສົົ່ງເສ ມການລົງທຶນ, ການສຼ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການພັດທະນາ.  
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ເອກະສານຊຼ້ອນທຼ້າຍ B 

(ຂ ໍ້ມູນ) 

 

ການພຈິາລະນາງບົປະມານ 

 

 

In developing a funding strategy for a National Action Plan there are a number of issues that may be 
considered: 

ການສຼ້າງຍຸດທະສາດດຼ້ານງົບປະມານ ສໍາລັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາດຕຼ້ອງໄດຼ້ພິຈະລະນາຫ າຍບັນຫາ:  

1. ແຫ ງ່ງບົປະມານ 

ມ ຫ າຍແຫ ່ງງົບປະມານ ທ ື່ຜູຼ້ຂຶັ້ນແຜນ ອາດສາມາດນໍາເອົາໄປພິຈາລະນາ ໃນເວລາຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນທາງດຼ້ານງົບປະມານ ສໍາລັບ
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ແຫ ່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ ລວມມ :  

ກ) ເງິນຈັດສັນໃນການສຼ້າງ ຫ   ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຈາກງົມປະມານສາຍລັດຖະບານທ ື່ມ ຢູຸ່;  

ຂ) ການຈັດສັນໃຫມ່ຈາກງົບປະມານລັດຖະບານ (ຈາກງົບປະມານສາຍພິເສດ ຫ   ງົບປະມານສາຍປ ກກະຕິ). ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງ
ຊາດ ອາດປະກອບມ ຫົວຂ ໍ້ດຼ້ານງົບປະມານໂດຍລວມ ຫ   ອາດມ ບາງອົງປະກອບຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ອາດປະກອບມ ຫົວຂ ໍ້
ສະເພາະດຼ້ານງົບປະມານ ຫ   ຫ າຍກວ່າໜຶື່ງຫົວຂ ໍ້ດຼ້ານງົບປະມານ; 

ຄ) ງົບປະມານ ຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອເພ ື່ອການພັດທະນາສາກົນ;  

ງ) ງົບປະມານໂຄງການ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ (ຕົວຢຸ່າງ: ອົງການ ສປຊ); ແລະ  

ຈ) ງົບປະມານໂຄງການ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງທ ື່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ.  

2. ການເຂົັ້າເຖິງງບົປະມານ 

ສໍາລັບແຕ່ລະແຫ ່ງງົບປະມານ ທ ື່ໄດຼ້ກໍານົດໄວຼ້ໃນຂຼ້າງເທິງ ແມ່ນມ ບັນຫາຈໍານວນໜຶື່ງປິິ່ນອຼ້ອມການເຂົັ້າເຖິງງົບປະມານ ທ ື່ຜູຼ້ຂຶັ້ນແຜນ 
ອາດຈໍາເປັນຕຼ້ອງໄດຼ້ພິຈາລະນາ ໃນການສຼ້າງຍຸດທະສາດດຼ້ານງົບປະມານ. ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນລວມມ  

ກ) ຄົັ້ນຄຼ້ວາຂະບວນການໃນການເຂົັ້າເຖິງງົບປະມານ ຈາກແຫ ່ງຕ່າງໆທ ື່ໄດຼ້ຖ ກກໍານົດໄວຼ້, ລວມທັງການກໍານົດເວລາຂອງຂະບວນ
ການຕັດສິນການຈັດສັນງົບປະມານ;  

ຂ) ກໍານົດຈໍານວນບງົບປະມານທ ື່ມ ຢູ ື່, ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການ ທ ື່ສາມາດຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການນໍາໃຊຼ້
ງົບປະມານ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;  

ຄ) ກໍານົດຂ ໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງງົບປະມານ, ລວມທັງການລາຍງານຄວາມຕຼ້ອງການ; ແລະ  

ງ) ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບຜູຼ້ຈັດການດຼ້ານງົບປະມານ ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເປ ົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຕຼ້ອງການທາງ
ດຼ້ານງົບປະມານ ສໍາລັບຂະບວນການແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

3. ການຄຸຼ້ມຄອງງບົປະມານ 
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ຍຸດທະສາດດຼ້ານງົບປະມານ ອາດກໍານົດວ່າຈະຄຸຼ້ມຄອງງົບປະມານແນວໃດ, ແມ່ນໃຜຈະປັນຜູຼ້ລະດົມງົບປະມານ ແລະ ເຮັດບັນຊ , ແລະ 
ຕຼ້ອງການຄວາມສາມາດແບບໃດ (ແລະ ຈະພັດທະນາຄວາມສາມາດນ ັ້ແນວໃດ ຖຼ້າຫາກຍັງຂາດຄວາມສາມາດທ ື່ຈໍາເປັນ) ເພ ື່ອຄຸຼ້ມຄອງ
ງົບປະມານຂອງ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ.  

4. ການຈດັລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ 

ຍຸດທະສາດດຼ້ານງົບປະມານ ອາດກໍານົດວ່າອົງປະກອບແຕ່ລະຢຸ່າງຂອງ ການສຼ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຈະຕຼ້ອງ
ໄດຼ້ຖ ກຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຄ ແນວໃດ (ຈະມ ການຕັດສິນແນວໃດ ໂດຍອ ງໃສ່ເງ ື່ອນໄຂໃດ ແລະ ແມ່ນໃຜເປັນຜູຼ້ຕັດສິນ?)  ໃນກ ລະນ  ທ ື່
ບ ໍ່ມ ງົບປະມານ ສໍາລັບທຸດອົງປະກອບຂອງແຜນປະຕິບັດງານ. 
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ເອກະສານຊຼ້ອນທຼ້າຍ C 

(ຂ ໍ້ມູນ) 

 

ຂງົເຂດວຽກງານ ສໍາລບັການຄຸຼ້ມຄອງອາວດຸຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບາົ 

The matrix below provides an overview of the possible functional areas that a National Action Plan may include (the list is not exhaustive).  The description in 
the ‘coverage’ column provides an indicative (i.e. not exhaustive or definitive) outline of the types of issues and activities that may be included within each 
functional area. 

ຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້ ນໍາສະເໜ ພາບລວມກ່ຽວກັບຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ທ ື່ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ສາມາດເອົາເຂົັ້າໃນບັນຊ  (ບັນຊ  ບ ໍ່ແມ່ນບັນຊ ທ ື່ສົມບູນແບບ). ລາຍລະອຽດໃນຖັນ “ຂອບເຂດ” ນໍາສະເໜ ລາຍ
ລະອຽດ (ບ ໍ່ແມ່ນລາຍອຽດສົມບູນແບບ ຫ   ຕາຍຕົວ) ເພ ື່ອເປັນຕົວຊ ັ້ບອກປະເພດຂອງບັນຫາ ແລະ ກິດຈະກໍາ ທ ື່ສາມາດເອົາເຂົັ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານ.  

ຂົງເຂດວຽກງານ ຂອບເຂດ 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ນະໂຍບາຍ ການສຼ້າງເອກະສານທາງການ (ຖຼ້າເປັນໄປໄດຼ້ ຄວນອ ງໃສ່ຜົນການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ) ເພ ື່ອກໍານົດທິດທາງ
ທາງການເມ ອງ ແລະ ຈຸດປະສົງດຼ້ານຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ຕ ກອບຂອບເຂດຂອງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເອກະສານ ອາດຖ ກສຼ້າງຂຶັ້ນ ເພ ື່ອເປັນຂັັ້ນຕອນເບ ັ້ອງຕົັ້ນໃນການສຼ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຫ   
ຂັັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.  

ການປັບປຸງທາງດຼ້ານນ ຕິກໍາ ແລະ ກົດລະບຽບ ທົບທວນ, ປັບປຸງ ແລະ ປະກາດໃຊຼ້ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການບ ລິການ ເພ ື່ອ  
 ແກຼ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ (ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການເຂົັ້າເຖິງຂອງພົນລະ

ເຮ ອນ, ການຜະລິດ, ການຄຼ້າພາຍໃນ, ການສົົ່ງຂຽນສາກົນ, ການເຮັດເຕຄ ື່ອງໝາຍ ແລະ ການບັນທຶກ, ການຄຸຼ້ມຄຼ້ອງ
ການເກັບມຼ້ຽນ, ແລະ ອ ື່ນໆ); 

 ການມອບໝາຍພັນທະ-ໜຼ້າທ ແກ່ສະຖາບັນ (ຕົວຢຸ່າງ: ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດຼ້ວຍອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ື່ກ່ຽວຂຼ້ອງ); ແລະ  

 ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ (ຕົວຢຸ່າງ: weapons amnesties 

integrated into collection programmes) 
ຂົງເຂດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນພ ັ້ນຖານອັນສໍາຄັນໃຫຼ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ການຄວບຄຸຼ້ມອຸປະທານ ການຄຸຼ້ມຄອງການເກັບມຼ້ຽນ ຄວາມປອດໄພຂອງການເກັບມຼ້ຽນອາວຸດ ແລະ ລູກປືນແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງອາວຸດ ແລະ ລູກປືນ ທ ື່ຖ ກຄອບຄອງໂດຍກໍາລັງຕິດ
ອາວຸດ, ຂະແໜງການບັງຄັບໃຊຼ້ກົດໝາຍ, ຜູຼ້ຄຼ້າອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ບ ລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພເອກະຊົນ.  
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ຂົງເຂດວຽກງານ ຂອບເຂດ 

ການເກັບຄ ນ ແລະ ການທໍາລາຍ ການລົບລຼ້າງ ແລະ ຈໍາກັດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ລູກປືນ ທ ື່ຜິດກົດໝາຍ, ບ ໍ່ຕຼ້ອງການ, ໃຊຼ້ການບ ໍ່ໄດຼ້ ແລະ ເປັນສ່ວນ
ເກ ນອອກຈາກລະບົບໄຫ ວຽນຂອງຕະຫ າດ. 

ການຄຸຼ້ທຄອງຊາຍແດນ ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນ
ການບັງຄັບໃຊຼ້ກົດໝາຍ 

 

ຮັດແໜຼ້ນການຄຸຼ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍຼ້າຍຂອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ລູກປືນ ຕາມຊາຍແດນສາກົນ (ທາງບົກ, ອາກາດ 
ແລະ ນໍໍ້າ) ແລະ ສະກັດກັັ້ນການຄຼ້າທ ື່ຜິດກົດໝາຍ.  

ການຫ  ດຜ່ອນອຸປະສົງ ການປັບປຸ ງຂະແໜງການຄວາມປອດໄພ ຂົງເຂດຂອງບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້ ແມ່ນເພ ື່ອເສ ມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນ
ມ ອາຊ ບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂຼ້ອງ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແນໃສ່
ແກຼ້ໄຂສາເຫດພ ັ້ນຖານທ ື່ກ ໍ່ມໃຫຼ້ເກ ດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ມ ຄວາມໝັັ້ັ້ນຄົງທ ື່ຕິດພັນກັບການຄຼ້າ: ການສະສົມ ແລະ 
ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແບບຜິດກົດໝາຍ. 

ການສົົ່ງເສ ມການຮັບຮູຼ້ ແລະ ການສ ຶກສາ
ສາທາລະນະ 

 

ການສົົ່ງເສ ມການຮັບຮູຼ້ ກ່ຽວກັບຄວາມອັດຕະລາຍ ທ ື່ຕິດພັນກັບການຄຼ້າ, ການສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ 
ເບົາ ແບບຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທ ື່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດຼ້ ເພ ື່ອຫ  ດຜ່ອນບັນຫາເຫ ົົ່ານັັ້ນ. ການສຶກສາ
ສາທາລະນະ ເພ ື່ອແຈຼ້ງ ແລະ ສົົ່ງເສ ມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ ື່ຕິດພັນກັນການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນເພ ື່ອປູກຝັງການປຸ່ຽນແປງທັດສະນະ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງດຼ້ານອາວຸດ ແລະ 
ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

ໂຄງການຄວາມປອດໄພຂອງຊ ມຊົນ ບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ທ ື່ເກ ດຈາກຊ ມຊົນທຼ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄວາມຕຼ້ອງການຂອງຊ ມຊົນ ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ
ພາຍໃນຊ ມຊົນ. ໃນໄລຍະສັັ້ນ-ຍາວ ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມດັົ່ງກ່າວ ອາດສາມາດແກຼ້ໄຂສາເຫດພ ັ້ນຖານ ທ ື່ກ ໍ່ໃຫຼ້ເກ ດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມ
ບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງ ທ ື່ຕິດພັນກັບອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ສົົ່ງເສ ມການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ການດໍາລົງຊ ວິດໃນຮູບແບບໃໝ່ 

ແກຼ້ໄຂສາເຫດພ ັ້ນຖານທາງດຼ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທ ື່ກ ໍ່ໃຫຼ້ເກ ດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງ ທ ື່ຕິດພັນກັບອາວຸດຂະໜາດ
ນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ. ບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມດັົ່ງກ່າວ ອາດເຊ ື່ອມໂຍງ ຫ   ບ ໍ່ເຊ ື່ອມໂຍງກັບບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ວ່າດຼ້ວຍການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດ
ນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ໂຄງການເກັບຄ ນ ແລະ ການທໍາລາຍ. ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ເພ ື່ອການດໍາລົງຊ ວິດໃນຮູບແບບໃໝ່ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່
ຊ ມຊົນ ທ ື່ມ ການເປັນຢູຸ່ທາງດຼ້ານເສດຖະກິດທ ື່ຕິດພັນກັບການຄອບຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊຼ້ອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ແລະ 
ຊອກຫາວິທ ທາງໃໝ່ໃນການສຼ້າງລາຍຮັບ ໂດຍບ ໍ່ອາໄສການຄອບຄອງອາວຸດ.  

ການໃຫຼ້ການຊ່ວຍເຫ  ອແກ່ຜູຼ້ລອດຊ ວິດ 
ແລະ ຜູຼ້ເຄາະຮຼ້າຍ 

ການສະໜັບສະໜູນຜູຼ້ເຄາະຮຼ້າຍ ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນຜູຼ້ທ ື່ໄດຼ້ຮັບຜົນກະທົບທາງກາຍ, ທາງຈິດ ແລະ/ຫ   ທາງເສດຖະກິດ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງດຼ້ານອາວຸດຂະ
ໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  
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ຂົງເຂດວຽກງານ ຂອບເຂດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໂຄງການຂຼ້າມຂະແໜງການ ແລະ 
ໂຄງການພິເສດ 

ການຄົັ້ນຄຼ້ວາ ບັນຫາທ ື່ຖ ກລະບຸໃນການສໍາຫ ວດອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຫ   ການສອບສວນທ ື່ມ ລາຍລະອຽດ; ການຄົັ້ນຄຼ້ວາ ເພ ື່ອສະໜັບ
ສະໜູນບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ພາຍໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາກ; ແລະ ການຄົັ້ນຄຼ້ວາເພ ື່ມເຕ ມ ດັົ່ງທ ື່ໄດຼ້ກໍານົດໄວຼ້ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ.  

ການສຼ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ / ການພັດທະນາ  

ບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ ເພ ື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ວັດສະດຸ ແບບຍ ນຍົງ ແລະ ພ ັ້ນບຼ້ານ (ຕົວຢຸ່າງ: 
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໃຫຼ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງ
ຊາດ; ການຝຶກອົບຮົມທາງດຼ້ານເຕັກນິກໃນການທໍາລາຍອາວຸດ, ແລະ ອ ື່ນໆ). 

ການຄຸຼ້ມຄອງການສ ື່ສານ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ ແລກປຸ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຼ້ອງພາຍໃນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານ. ຄຸຼ້ມຄອງ
ດາຕຼ້າ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການຄົັ້ນຄຼ້ວາ.  

ຂະແໜງານ ແລະ ໂຄງສຼ້າງໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ 

ການສຼ້າງຕັົ່ັ້ງ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ໂຄງສຼ້າງ ທ ື່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງ
ຊາດ. ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ອາດລວມມ ການສຼ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການລະຫວ່າງຂະແໜງການທຼ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜ
ງການລະດັລທຼ້ອງຖິື່ນ ແລະ ລະດັບຊາດທ ື່ມ ຢູຸ່ ເພ ື່ອເຮັດໜຼ້າທ ື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດນຼ້ອຍ 
ແລະ ເບົາ.  

ໂຄງການພິເສດ  

ໂຄງການ ທ ື່ມ ເປ ົ້າເນັັ້ນໃສ່ກຸ່ມຄົນ ຫ   ບັນຫາສະເພາະ ເຊັົ່ນ: ເພດ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນຼ້ອຍ. ບັນດາໂຄງການເຫ ົົ່າ
ນ ັ້ມ ວາລະຂຼ້າມຂະແໜງການ (ຕິດພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການ), ສະໜັບສະໜູນການເຊ ື່ອມສານບັນດາດັົ່ງກ່າວ ເຂົັ້າໃນຂົງເຂດ ພາຍ
ໃຕຼ້ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເຂົັ້າໃນບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມອ ື່ນໆ, 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຂ ໍ້ລິເລ ື່ມ “ຕວົເມ ອງທ ື່ເປນັມິດຕ ໍ່ເດກັນຼ້ອຍ” ຂອງ UNICEF. ນອກນັັ້ນ, ອາດລວມມ ບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ື່ມໃໝ່ຕ່າງຫາກ.  
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ເອກະສານຊຼ້ອນທຼ້າຍ D 

(ຂ ໍ້ມູນ) 

 

ໂຄງຮາ່ງແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ 

ໂຄງຮ່າງນ ັ້ (ປັບປຸງຈາກໂຄງຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ SEESAC) ແມ່ນແບບຢຸ່າງ ກ່ຽວກັບໂຄງສຼ້າງຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ໂຄງຮ່າງນ ັ້ ປະກອບມ ຕົວຊ ັ້ບອກ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງການດໍາເນ ນງານ, 
ກິດຈະກໍາ, ຂະແໜງການ/ພາກສ່ວນນໍາພາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂອບໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຊຶື່ງເປັນຕົວແບບຈາກຂົງເຂດວຽກງານທ ື່ເປັນໄປໄດຼ້. ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດແຕ່ລະສະບັບ ຈະ
ແຕກຕ່າງກັນ; ໃນຂອບເຂດຂອງຂົງເຂດວຽກງານ, ການຮ່າງຈຸດປະສົງ, ກິດຈະກໍາທ ື່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂຼ້ອງ ແລະ ຂອບໄລຍະເວລາ.  

ຂົງເຂດວຽກງານ ຈຸດປະສົງຂອງການດໍາເນ ນງານ ກິດຈະກໍາ ຂະແໜງການ/ພາກສ່ວນນໍາພາ ໄລຍະເວລາ ໝາຍເຫດ 

ການປັບປຸງດຼ້ານນິຕິກໍາ 
ແລະ ກົດລະບຽບ 

ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ
ຄຸຼ້ມຄອງອາວຸຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໂດຍມ ຄວາມໝາຍໝັັ້ນທາງ
ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ 

ສຼ້າງຄະນະກໍາມະການຮ່າງກົດໝາຍ ກະຊວງພາຍໃນ / ຫຼ້ອງການໄອຍະ
ການ 

ສໍາເລັດໃນ
ເດ ອນທ  3 

 

ກວດກາກົດໝາຍທ ື່ມ  ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດ
ນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ກໍານົດຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງກົດໝາຍ 

ສໍາເລັດໃນ
ເດ ອນທ  5 

 

ຮ່າງນິຕິກໍາສະບັບປັງປຸງ ກ່ຽວກັບການຄຸຼ້ມຄອງອາວຸດຂະໜາດ
ນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 

ສໍາເລັດໃນ
ເດ ອນທ  12 

 

ໂຄງການວ່ດຼ້ວຍຄວາມ
ປອດໄພຂອງຊ ມຊົນ 

ສຼ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄວາມປອດໄພຂອງຊ ມຊົນ ໃນ 6 
ເຂດຊ ມຊົນທ ື່ເປັນບູລິມະສິດ 

ທົບທວນດາຕຼ້າການສໍາຫ ວດອາວູດຂະໜາດນຼ້ອຍ ແລະ ເບົາ 
ແລະ ລົງສະໜາມດໍາເນ ນການປະເມ ນ ເພ ື່ອກໍານົດ 6 ເຂດຊ ມ
ຊົນບູລິມະສິດ 

ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສໍາເລັດໃນ
ເດ ອນທ  3 

 

ກໍານົດພາກສ່ວນທຼ້ອງຖິື່ນ, ສຼ້າງຕັັ້ງຂະບວນການປືກສາຫາລ  
ແລະ ສຼ້າງແຜນງານ 

ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ / 
ຊ ມຊົນທຼ້ອງຖິື່ນ / ຫົວໜຼ້າຊ ມຊົນ 

ສໍາເລັດໃນ
ເດ ອນທ  8 

 

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໃນ 6 ເຂດ ຫົວໜຼ້າຊ ມຊົນທຼ້ອງຖິື່ນ ສໍາເລັດໃນ
ເດ ອນທ  9 ຫາ 
24 

 

ການຄຸຼ້ມຄອງການເກັມ
ມຼ້ຽນ 

ອຶ ື່ ນໆ     

 ອຶ ື່ ນໆ     
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ການສຼ້າວຂ ດຄວາມສາ
ມາ / ການພັດທະນາ 

ການເກັບຄ ນ ແລະ ທໍາ
ລາຍ 

ອ ື່ນໆ     
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