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ອາລາພະບົດ 
 

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-
2025) ແມນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທ່ີສືບຕ່ຈາກຍຸດທະສາດພັດທະນາຮອດປ ີ2020 ຊຶ່ງໄດຮັບຮອງເອົາຢູໃນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີVIIຂອງພັກ(2001), ເປັນການສືບຕ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີIX, 
ແລະ ເພ່ືອກະກຽມເນື້ອໃນໃຫແກກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກໃນຕ່ໜາ, ທັງເປັນແຜນຍຸດທະສາດ
ບຸກທະລຸ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ, ມີຄວາມໝັ່ນຄົງ 
ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ແນໃສພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພ້ົນອອກຈາກຄວາມດອຍພັດ 
ທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕ່ໃຫຫດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດອຍພັດທະນາຢາງສົມບູນໃນປີ 2025, ສາງພ້ືນຖານ
ຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝອີກກາວໜຶ່ງ ເພ່ືອກາວໄປສູປະເທດກາລັງພັດທະນາທ່ີມີລາຍຮັບປານກາງ
ສູງໃນປີ 2030.ແນໃສຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂຶ້ນເທ່ືອລະກາວ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະ
ພາບທາງດານການເມືອງໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍດ,ີ  ປະຊາ 
ຊົນບັນດາເຜ່ົາມີຄວາມສາມັກຄເີປັນປຶກແຜນແໜນໜາ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ສັງຄົມມີ
ຄວາມຍຸດຕທິາ ແລະ ສິວໄິລ ຕາມທິດກາວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມເທ່ືອລະກາວ. 
 ຜານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ (2001-2015) ພວກເຮົາໄດມີຜົນສາ
ເລັດເປັນທ່ີໜາເພິ່ງພໃຈໃນຫຼາຍດານ.  ແຕຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ກຍັງມີສິ່ງຄົງຄາງຈານວນໜຶ່ງທ່ີຍັງຈະຕອງໄດສືບຕປ່ັບ 
ປຸງແກໄຂ. ຜົນສາເລັດ ແລະສິ່ງຄົງຄາງນັ້ນໄດກາຍເປັນບົດຮຽນອັນຄ້າຄາ ແລະ ເປັນບອນອີງພ້ືນຖານໃຫແກການ
ສາງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາ (2016-2025) ໃຫມີຜົນສາເລັດທ່ີຍິ່ງໃຫຍກວາເກ່ົາ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)ຈຶ່ງເປັນແຜນສືບຕ່ຜັນຂະຫຍາຍໝ
າກຜົນທ່ີຍາດມາໄດ ແລະປັບປຸງແກໄຂສິ່ງທ່ີຄົງຄາງໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ, ມີບົດບາດສາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກໃຫເປັນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ເປັນບອນອີງໃຫແກການຜັນ
ຂະຫຍາຍເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ແລະ IX ໃຫມີການຫັນປຽນໃໝ 
ທັງທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕາມທິດ 4 ບຸກທະລຸທ່ີກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກໄດການົດໄວ, 
ແນໃສສາງບາດກາວ ແລະພ້ືນຖານໂຄງລາງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທ່ີໜັກແໜນ ເພ່ືອບັນລໃຸຫໄດບັນດາຄາດ
ໝາຍສູຊົນ ສາລັບໄລຍະ 2016-2020, 2021-2025 ແລະ ວໄິສທັດຮອດປ ີ2030. 

ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງວໄິສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສກຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໄລຍະ 10 ປ ີ (2016-2025) ແມນເອກະສານການົດເປົ້າໝາຍໃຫຍໆຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຮອດປີ 2030, ການົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສູຊົນ ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດແຫງຊາດຮອດປີ 2025 ເພື່ອເປັນ
ບອນອີງສາລັບການສາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ແລະ IX, ກ່ຄືຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະທອງຖ່ິນ. 

ການການົດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ 
(2016-2025) ໄດອີງໃສຜົນຂອງການສະຫບຕີລາຄາວຽກງານທ່ີໄດປະຕິບັດໃນໄລຍະຜານມາ, ຜົນການສຶກສາ
ຄົ້ນຄວາກຽວກັບຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ, ທາແຮງບົ່ມຊອນທ່ີໄດປຽບ, ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທາທາຍ, ຂ້
ຈາກັດ, ທາອຽງຂອງຍຸກສະໄໝຢູພາຍໃນປະເທດ, ຂົງເຂດ ແລະສາກົນ, ທາອຽງລວມຂອງຂະບວນການໂລກາພິ
ວັດ, ການຫັນເປັນພາກພ້ືນ ແລະ ຫັນເປັນສາກົນໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມນທາອຽງຂອງການ
ປຽນແປງແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ການຄາ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ-
ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູໃນພາກພ້ືນ  ແລະສາກົນ,  ການປຽນແປງສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດຂອງໂລກ, ບົດຮຽນຕົວຈິງຂອງ
ການພັດທະນາປະເທດໃນໄລຍະຜານມາ, ບົດຮຽນຂອງພາກພ້ືນ ແລະສາກົນ ຊຶ່ງລວມທັງບົດຮຽນທ່ີມີຜົນສາເລັດ 
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ແລະບົດຮຽນທ່ີລົ້ມເຫຼວ, ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາໃນໄລຍະໃໝ, ຄວາມເປັນໄປໄດ 
ແລະບັນດາທາງເລອືກທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງການພັດທະນາ, ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສາມະນາວິທະຍາສາດ, ຄາຄິດເຫັນຂອງ
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຄຮູວມພັດທະນາ ແລະທິດຊີ້ນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກົມການເມືອງສູນກາງພັກເປັນຂ້
ມູນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດສາລັບການສາງວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດສະບັບນ້ີ. 
 ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໄດການົດທາງເລືອກ ແລະ ທິດ
ທາງໃນການພັດທະນາແບບມີຄວາມສົມດຸນລະຫວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາວັດທະນະທາ-
ສັງຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາແລະຟື້ນຟູສະພາບແວດລອມໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ ໂດຍຖືເອົາການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ, ວັດທະນາທາສັງຄົມເປັນເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເປັນສິ່ງຈາເປັນ;
ສາງ ແລະ ບູລະນະລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດສາງລັດທ່ີມີການຄຸມຄອງດວຍກົດໝາຍໃຫເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທ່ືອລະ
ກາວ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະສາກົນ, ຮັກສາ
ສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ, ເພ່ີມທະວວີຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນ
ຄວາມສະຫງບ, ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖວນຂອງ ສປປລາວ ໃຫໜັກແໜນ 
ແລະ ໜັ້ນຄົງ, ໂດຍສຸມໃສປະຕິບັດ 7 ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດແຫງຊາດຄື: 

1. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດທ່ີມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ, ຕ່ເນຶ່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນ
ສີຂຽວ, 

2. ຍຸດທະສາດເພ່ືອເປົ້າໝາຍຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ(LDCs)ໃນປີ 2020 ແລະ ປະຕິ 
ບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs), 

3. ຍຸດທະສາດວາດວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 
4. ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາແລະນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິຜົນແລະ

ຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ, 
5. ຍຸດທະສາດວາດວຍການເພ່ີມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນແລະ

ເພ່ີມຄວາມສັກສິດໃນການປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ, 
6. ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕິດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, 
7. ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະທັນສະໄໝ. 

 

ຈຸດພິເສດ ແລະ ບັນຫາໃໝຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໄດຍົກໃຫເຫັນແຈງກຽວກັບຍຸດທະສາດເພ່ືອບັນລຸເງ່ືອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະ
ພາບດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຂາມຜານຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາໃຫໄດສົມບູນໃນປີ 2025ຕາມທິດ
ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ອັນໃໝພິເສດຢູໃນຍຸດທະສາດນີ້ແມນໄດຍົກໃຫເຫັນແຈງກຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເງ່ືອນ
ໄຂເພ່ືອຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບທ່ີເປັນປະເທດດອຍພັດທະນາໃນປ ີ 2020, ເປັນຕົ້ນແມນມາດຕະຖານ
ລາຍໄດແຫງຊາດຕຫົ່ວຄົນ(Gross National Income: GNI), ດັດຊະນຊີັບສິນມະນຸດ(Human Asset Index: 
HAI), ດັດຊະນຄີວາມບອບບາງຫືຼຄວາມສຽງທາງດານເສດຖະກິດ(Economic Vulnerability Index: EVI) 
ແລະ ໄດຍົກໃຫເຫັນບັນດາທັດສະນະການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ (SDGs)ຊຶ່ງເປັນມາດຖານການ
ພັດທະນາສາລັບບັນດາປະເທດຕາງໆໃນໂລກທ່ີສາກົນໄດການົດ,ເຊິ່ງປະເທດພວກເຮົາຈະຕອງໄດສາງຍຸດທະສາດ 
ແລະການົດມາດຕະການໃຫສອດຄອງ ເພ່ືອໃຫບັນລຸໄດມາດຖານດັ່ງກາວ. ສາລັບມາດຕະການ ແລະກົນໄກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດນັ້ນແມນໄດເນັ້ນໃສການເພ່ີມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ 4 ບຸກທະລທ່ີຸກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີIXຂອງພັກ
ໄດການົດໄວໃຫເປັນຮູບປະທາ, ສືບຕ່ປຽນແປງໃໝທາງດານເສດຖະກິດຢາງຮອບດານ ແລະຄົບຊຸດ, ເຂັ້ມງວດໃນ
ການປະຕິບັດນິຕກິາຕາງໆທ່ີມີຢແູລວ ແລະ ເອົາໃຈໃສສືບຕສ່າງຕື່ມໃຫຄົບຖວນສົມບູນ ເພ່ືອອານວຍຄວາມ
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ສະດວກ ແລະຊຸກຍກູານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີໃ້ຫເປັນຮູບປະທາ ແລະມຄີຸນນະພາບເປັນຕົ້ນແມນເນັ້ນໃສ
ການການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົນໄກແຜນການຕິດພັນກັບກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະກົນໄກການປະສານງານໃຫມີ
ຄວາມກົມກຽວກັນຢາງເປັນລະບົບ.  

ໂຄງປະກອບຂອງວໄິສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ10 
ປີ (2016-2025)ແມນປະກອບດວຍ 3 ພາກຕົ້ນຕ ຄ:ື ພາກທີI: ສະຫບຕລີາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 15 ປ ີ(2001-2015) ຜານມາຊຶ່ງປະກອບດວຍ4 ເນື້ອໃນຍອຍຄ:ື 1. ທົບ
ທວນຄືນຍຸດທະສາດການພັດທະນາໃນໄລຍະຜານມາ; 2.ຕີລາຄາບັນດາຜົນສາເລັດ; 3. ຕີລາຄາບັນດາຂ້ຄົງຄາງ;
ແລະ 4. ບາງບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ.ພາກທີII: ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ໄລຍະ 2016-
2025  ແມນປະກອບດວຍ 4 ເນື້ອໃນຍອຍຄ:ື 1. ຄຸນລັກສະນະຂອງວໄິສທັດຮອດປ2ີ030 ແລະ ຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາຮອດປ2ີ025; 2. ຈຸດພິເສດ ແລະສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຢພູາຍໃນປະເທດ ແລະສະພາບແວດລອມ
ສາກົນ; 3.ວິໄສທັດ; 4. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ10 ປີ (2016-2025)ລວມມີທິດ
ທາງລວມ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສຊູົນ, ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດການພັດທະນາ(7ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດ); ພາກທີIII: 
ແຜນງານບຸລິມະສິດແຫງຊາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ............... 

 
ລັດຖະມົນຕີວາການ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
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ຄາຂວັນຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030  
ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  

ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 
 
 

 
“ສູຊົນພັດທະນາປະເທດໃຫຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມ 

ດອຍພັດທະນາໃນປ ີ2020 ກາວໄປສູປະເທດກາລັງ 
ພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງຕາມທິດການ 

ພັດທະນາສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ ໃນປີ 2030””. 
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ພາກທີ I: ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 15 ປີຜານ
ມາ(2001-2015) 

1.1 ທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະຜານມາ: 
 ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ້ັງທີ VII ຂອງພັກໄດການົດທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນຂອງ ສປປລາວ ແຕປີ 
2001 ເຖິງ 2020 ໄວດັ່ງລຸມນີ້: 
ຮອດປີ 2005: 

- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ໃນລະດັບສະເລຍ 7-7,5% ຕປ່ີ; 
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 500-550 ໂດລາ; 
- ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫໄດເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈານວນ 39,1% (ໃນສົກປີ 1997/1998); 
- ຢຸດຕິການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຢຸດຕິການປູກຝ່ິນຢາງຂາດຕົວ; 
- ທຸກຮູບການຈັດຕັ້ງທຸລະກິດໄດຮັບການປັບປຸງ; 
- ສາງໃຫມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງວິຊາ ແລະ ຊັ້ນຕາງໆທ່ີຈາເປັນ. 

ຮອດປີ 2010: 
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລຍໃນລະດັບ 7% ຕ່ປີ; 
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 700-750 ໂດລາ; 
- ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ; 
- ຢຸດຕິການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍໃຫໄດຢາງຂາດຕົວ; 
- ສາງໃຫມີໜ່ແໜງອຸດສາຫະກາອັນພ້ືນຖານ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຈານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ພຽງພເພ່ືອກາວໄປສູການພັດທະນາອຸດສາຫະກາ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ; 
- ສາງປະເທດເປັນໃຈກາງການບລິການທາງຜານໃຫໄດໂດຍພ້ືນຖານ. 

ຮອດປີ 2020: 
- ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະປານກາງ; 
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 1.200-1.500 ໂດລາ; 
- ການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ບລິການມີການຂະຫຍາຍຕົວໜັກແໜນ ແລະ ມີດານທັນສະໄໝ; 
- ການສຶກສາ ແລະ ການບລິການສາທາລະນະສຸກ ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງທ່ົວເຖິງ; 
- ຫດພ້ົນອອກຈາກສະພາວະເປັນປະເທດດອຍພັດທະນາ; 
- ຄວາມທຸກຍາກໄດຮັບການແກໄຂຢາງສິ້ນເຊີງ; 
- ມີບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກາລັງແຮງງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ; 
- ມີການຮວມມືກັບສາກົນຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮວມກັບທາອຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝຢາງ

ເປັນເຈົ້າການ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ້ັງທີ VIII ຂອງພັກໄດມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງບາງຄາດໝາຍທ່ີບ່
ສອດຄອງຕື່ມ ດັ່ງນີ້: 

ຮອດປີ 2010: 
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລັ່ຍ 7,5% ຕ່ປ;ີ 
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 800 ໂດລາ; 
- ເສີມຂະຫຍາຍກາລັງແຮງຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະທດ; 
- ການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍຕອງຢຸດຕິຢາງສີ້ນເຊິງ ໂດຍມີອາຊີບໃໝປຽນແທນທ່ີໝັ້ນຄົງ; 
- ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດຮັບການແກໄຂໂດຍພ້ືນຖານ; 
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- ປະເທດມີໂຄງລາງພ້ືນຖານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ວັດທະນາທາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທ່ີມີ
ຄຸນນະພາບຈານວນໜຶ່ງເພ່ືອຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ້ັ້ັງທີ IX ຂອງພັກໄດການົດເອົາເປົ້າໝາຍການນາພາປະເທດຫດພ້ົນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ພອມກັນນັ້ນ, ກສຊູົນເພ່ືອໃຫບັນລເຸປົ້າໝາຍສະຫະ
ສະວັດ (MDGs) ໃນປີ 2015ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດການົດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ ໄວ
ດັ່ງນີ້: 

ຮອດປີ 2015: 
 -  ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງ ດວຍຈັງຫວະ 8% ຕປ່ີຂຶ້ນໄປ; 
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 1.700 ໂດລາ; 
- ດາເນີນຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ; 
- ອັດຕາສວນຄວາມທຸກຍາກໃຫຍັງເຫືຼອ 10% ຂອງຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດໃນທ່ົວປະເທດ; 
- ປະຕິບັດລະບອບການສຶກສາພາກບັງຄັບໃຫເປັນຈິງ ແລະ ພົນລະເມືອງສວນໃຫຍຕອງຈົບມັດທະຍົມ

ຕອນຕົ້ນ; 
- ບັນລເຸປົ້າໝາຍ MDGs; 
- ສປປລາວ ມີເພ່ືອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ສາມາດເຂ້ົາຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງ

ກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າການ. 
ຮອດປີ 2020: 
 -  ປະເທດຊາດຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ. 
1.2  ຜົນສາເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜານມາ: 

ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີVIIຂອງພັກ (ໃນປີ2001)ໄດການົດທິດທາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາສາລັບ
ໄລຍະ2001-2005, 2006-2010 ແລະຮອດປ2ີ020.ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດສະຫບຕີລາຄາໄດ
ບາງຜົນສາເລັດຕົ້ນຕດັ່ງລຸມນີ້: 

1.2.1 ດານການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ: 
 ຜົນສາເລັດອັນສາຄັນແມນພວກເຮົາສາມາດປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນ
ແຜນດິນອັນຄົບຖວນຂອງປະເທດຊາດໄວໄດຢາງໝັ້ນຄົງ, ລະບອບການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບຢາງໜັກແໜນ, 
ສັງຄົມມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍໂດຍພ້ືນຖານ, ກາລັງປະກອບອາວຸດຂອງປະຊາຊົນ
ໄດຮັບການປັບປຸງໃຫເຂັ້ມແຂງໄປຕາມທິດທ່ີມີແບບແຜນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນກາລັງຫັຼກແຫ່ຼງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແນວທາງປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບທ່ົວປວງຊົນຮອບດານຂອງພັກ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ, ສາງສະພາບແວດລອມທ່ີເອື້ອອານວຍໃຫແກການສາງສາພັດທະນາປະເທດໄດຢາງໜັກແໜນ. 

1.2.2 ດານເສດຖະກິດ: 
ໃນໄລຍະ 15ປີຜານມາ(2001-2015), ໂດຍລວມແລວເສດຖະກິດແຫງຊາດ(GDP) ໄດມີການ

ຂະຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະທ່ີໄວແລະຕເ່ນື່ອງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທຽງໂດຍພ້ືນຖານ ຊຶ່ງສະແດງ
ອອກດັ່ງນີ:້ 

- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ(GDP)ໃນໄລຍະປີ 2001-2015ໂດຍສະເລຍແມນບັນລຸ
ໄດ 7,4% ຕ່ປີ. GDP ສະເລຍຕຫົ່ວຄົນໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ319 ໂດລາໃນສົກປີ2000-2001 ມາເປັນ1.970ໂດ
ລາໃນສົກປີ2014-2015(ຕາຕະລາງ 1 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ). ໃນປ ີ 2011ທະນາຄານໂລກໄດ
ເລື່ອນສປປລາວຈາກກຸມປະເທດທ່ີມີລາຍໄດຕ່າ(Low Income Countries)ຂຶ້ນມາສກຸູມປະເທດທ່ີມີລາຍໄດ
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ປານກາງໃນລະດັບຕ່າ(Lower-Middle Income Countries)ແລະຢັ້ງຢືນວາສປປລາວແມນ 1 ໃນ 10 ປະເທດ
ໃນໂລກທ່ີມີການຂະຫຍາຍຕົວດານເສດຖະກິດໄວ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທ່ີໄວຄືດັ່ງກາວນ້ັນແມນເປັນການ
ຢັ້ງຢືນເຖິງການບັນລຸບາດກາວການພັດທະນາແລະການສາງໄດພ້ືນຖານເພ່ືອກາວໄປສູການບັນລຄຸາດໝາຍຫດພ້ົນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາໃນປ ີ2020 ທ່ີພັກເຮົາໄດການົດໄວ. 

- ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜາໃນການກະກຽມຄວາມພອມເພ່ືອນາປະເທດໃຫຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖາ 
ນະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ(LDCs). ອີງຕາມການປະເມີນຄັ້ງຫ້ຼາສຸດຂອງຄະນະກາມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (CDP) ໃນເດືອນມີນາປີ 2015 ເຫັນວາລາຍໄດສະເລຍ (GNI) ແມນມີ
ຄວາມຄືບໜາດີ, ປະຕິບັດໄດ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ1ເທ່ົາກັບ 99% ຂອງມາດຖານ(ມາດຖານຂອງປີ 2015 
ແມນ 1.242ໂດລາ), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ປະຕິບັດໄດ 60,8 ເທ່ົາກັບ 92% ຂອງມາດຖານ (ມາດ
ຖານຕອງສູງກວາ 66). ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດ (EVI) ຍັງເປັນສິ່ງທາທາຍສາ
ລັບປະເທດເຮົາ, ຕົວເລກປະຈຸບັນ ຢໃູນລະດັບ 36,2 ເທ່ົາກັບ 88% ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານຕອງຕ່າກວາ 
32).ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນດັ່ງກາວ, ປະເທດເຮົາຍັງບສ່າມາດບັນລຸໄດຈັກເງ່ືອນໄຂເລີຍໃນປີ 2015 ຊຶ່ງຕອງ
ບັນລໄຸດຢາງໜອຍ 2 ໃນ 3 ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຕອງບັນລຸ 2 ຄັ້ງໃນຮອບ 3 ປຕີິດຕ່ກັນ. ເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ຄາດ
ວາໃນປີ 2018 ທ່ີCDP ຈະມີການປະເມີນຄັ້ງຕ່ໄປ,ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລໄຸດ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ຄື GNI ແລະ 
HAI  ຫືຼ ສາມາດບັນລຸເງ່ືອນໄຂຫດພົ້ນຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທາອິດ2. 

- ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຫັນປຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ ຊຶ່ງອັດຕາສວນຂອງ
ຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໄດຫດລົງຈາກ 46,2%ໃນສົກປີ 1999-2000 ມາເປັນ23,7% ໃນສົກປີ 2014-
2015;ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໄດເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 17,9% ມາເປັນ 29,1% ແລະຂະແໜງການບລິການ3ໄດເພ່ີມຂຶ້ນ
ຈາກ35,9% ມາເປັນ 47,2% ໃນສົກປີ 2014-2015(ຕາຕະລາງ 2 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ). 

- ໂຄງປະກອບແຮງງານໄດມີການຫັນປຽນຄື: ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໄດຫດລົງຈາກ 78,5% 
ໃນປີ 2005  ມາເປັນ 71,3% ໃນປ ີ2010 ແລະຫດລົງຮອດ 65,3% ໃນປ ີ2015; ແຮງງານໃນຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກາໄດເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 4,8%ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 8,3% ໃນປ ີ2010 ແລະຄາດວາຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 11,51% 
ໃນປີ 2015 ແລະ ຂະແໜງບລິການໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 16,7% ໃນປີ 2005 ເປັນ 20,4%ໃນປີ 2010 ແລະ ຄາ
ດວາຈະເປັນ 23,45% ຂອງແຮງງານລວມ4ໃນປີ 2015 (ຕາຕະລາງ 3 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ). 

- ການຄາຕາງປະເທດ:ສປປ ລາວໄດມກີານພົວພັນການຄາກັບຫຼາຍກວາ 80 ປະເທດໃນໂລກ, ຊຶ່ງໃນ
ໄລຍະປີ 2011-2015 ການສົ່ງອອກທັງໝົດປະຕບິັດໄດ 21,6 ຕື້ໂດລາເທ່ົາກັບ25% ຂອງ GDP; ການນາເຂົ້າ
ປະຕິບັດໄດ 27,3 ຕື້ໂດລາເທ່ົາກັບ32% ຂອງ GDP; ການຂາດດຸນການຄາສະເລຍແມນເທ່ົາກັບ7,2% ຂອງ 
GDP. ອັດຕາການການເປີດກວາງການຄາລະຫວາງປະເທດ (ການສົ່ງອອກ+ການນາເຂົ້າ) ສະເລຍໃນລະຫວາງປີ
                                         
1ຕົວເລກດ່ັງກາວ ແມນປະເມີນໂດຍຄະນະກາມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊ່ຶງວິທີການປະເມີ່ນ ແມນນາ
ໃຊຄາສະເລຍ 3 ປີຂອງ GNI ຕ່ຫົວຄົນ ຍອນຫຼັງໄປອີກ 2 ປີ ເພື່ອໃຫສາມາປຽບທຽບກັບປະເທດອື່ນໆທີ່ອາດຈະບ່ມີຂ້ມູນລາສຸດໃນ
ການຈັດກຸມປະເທດດອຍພັດທະນາ. ຕົວຢາງ: ໃນກລະນີນ້ີ,  GNI ຕ່ຫົວຄົນ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ ແມນຄາສະເລຍ 3 ປີ ຂອງປີ 
2011, 2012 ແລະ 2013. ດ່ັງນ້ັນ, ຕົວເລກດ່ັງກາວ ຈ່ຶງຕ່າກວາຕົວເລກຕົວຈິງ ຫຼື ຕົວເລກທາງການໃນປີ 2015, ຊ່ຶງ GDP ຕ່ຫົວຄົນ
ໄດປະມານ 1.857 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ GNI ຕ່ຫົວຄົນປະມານ 1.460 ໂດລາສະຫະລັດ.  
2ຖາສາມາດຮັກສາການບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນໄດອີກໃນປີ 2021, ສປປ ລາວ ຈະສາມາດອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາ ບົນ
ພື້ນຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານລາວ. 
3ຂະແໜງບລິການ ແມນລວມທັງພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂ້ົາ. 
4ຂ້ມູນໂຄງປະກອບແຮງງານ ປີ 2005 ແມນອີງໃສການຜົນຂອງການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູອາໄສ, ຂ້ມູນປີ 2010 ແມນໃຊຂ້
ມູນຈາກການສາຫຼວດການນາໃຊແຮງງານເດັກແລະສະພາບແຮງງານປີ 2010.ສວນປີ 2015ແມນອີງໃສການຄາດຄະເນຈາກຂ້ມູນດິບ
ຈາກການສາຫຼວດການຊົມໃຊ ແລະ ການໃຊຈາຍຂອງຄົວເຮືອນປີ 2013 (LECS 5). 



4 

 

2001-2010 ແມນເທ່ົາກັບ 48% ຂອງ GDP ເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ63,4% ໃນປີ 2011-2015ຊຶ່ງສະແດງໃຫເຫັນ
ໄດວາການພັດທະນາການຄາລະຫວາງປະເທດໄດມີການຂະຫຍາຍຕົວດຂີຶ້ນ. 

- ການລົງທຶນ: ໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ, ການລົງທຶນລວມທ່ົວສັງຄົມໂດຍສະເລຍແມນເທ່ົາກັບ44,8% 
ຂອງ GDP ຫືຼ330,1 ພັນຕືກີ້ບ;ໃນນັ້ນ: ມີທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕາງປະເທດກວມເອົາ 28%;ທຶນຂອງ
ລັດກວມເອົາ3,3%; ທຶນຊວຍເຫືຼອແລະກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ(ODA)ກວມເອົາ7,7%; ແລະ ສິນເຊ່ືອ
ທະນາຄານກວມ 5,8%. ການລົງທຶນໃນໄລຍະແຜນການ5 ປີຄັ້ງທີ VII  ໄດເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7ເທ່ົາທຽບກັບແຜນການ 
5 ປຄີັ້ງທີV (2001-2005)ຄື: ຈາກ30,6 ພັນຕືກີ້ບມາເປັນ236,7ພັນຕືກີ້ບ. 

- ການລະດົມການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ ໃນໄລຍະປີ 2001-2015ແມນໄດທັງໝົດ20,1 ຕືໂ້ດລາ5ຊຶ່ງ
ສວນໃຫຍແມນລົງທຶນໃນຂະແໜງໄຟຟາກວມເອົາ31%, ບ່ແຮກວມເອົາ25%, ບລິການ 21%,ສວນຂະແໜງ
ກະສກິາແລະອຸດສາຫະກາປຸງແຕງແມນກວມເອົາ13% ແລະ 10% ຕາມລາດັບ. ມາຮອດປັດຈບຸັນ, ໄດມີນັກ
ລົງທຶນຈາກ 41 ປະເທດຢູທ່ົວໂລກທ່ີເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ;  ປະເທດທ່ີນາໜາໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຢູ
ສປປລາວ10 ອັນດັບທາອິດ ໃນນັ້ນ6 ປະເທດທ່ີມາຈາກທະວີບອາຊີ ຄ:ື ສປຈີນ, ປະເທດໄທ,ສສຫວຽດນາມ,
ສເກົາຫີຼ, ມາເລເຊຍ,ຝະລັ່ງ, ໂຮນລັງ, ຢີ່ປຸນ, ນອກແວ ແລະ ອັງກິດ.  

- ການຊວຍເຫືຼອແລະກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ(ODA) ແຕປີ 2001-2015ແມນສາມາດລະດົມທຶນໄດ
ທັງໝົດ 6,9 ຕືໂ້ດລາ. ທຶນດັ່ງກາວແມນໄດສຸມໃສການພັດທະນາໂຄງລາງພ້ືນຖານທາງເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ, ພິ
ເສດແມນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານໄຟຟາແລະໂຄງລາງພ້ືນຖານຂະແໜງສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມນຂະແໜງ
ການສຶກສາແລະສາທາລະນະສຸກ ເພ່ືອສາງຄວາມຄືບໜາໃນການບັນລເຸປົ້າໝາຍ MDGs. 

- ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບດີຊຶ່ງສະແດງອອກຄ:ື ອັດຕາເງິນເຟ້ີສະເລຍໃນໄລຍະ15
ປີຜານມາ ແມນປະຕິບັດໄດຕ່າກວາສອງຕົວເລກ (6,8%) ຕາມແຜນການທ່ີໄດການົດໄວ.ສາເຫດທ່ີສາມາດຮັກສາ
ສະຖຽນລະພາບໃຫອັດຕາເງິນເຟ້ີຢໃູນລະດັບໜຶ່ງຕົວເລກນັ້ນ ແມນຜົນເນື່ອງມາຈາກການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄຸມ
ຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທ່ີເຂັ້ມແຂງຢູພາຍໃນປະເທດບວກກັບສະພາບແວດລອມຂອງສາກົນເປັນຕົ້ນແມນວິ
ກິດການການເງິນ-ເສດຖະກິດໂລກໃນສົກປີ 2008-2009ເຮັດໃຫລະດັບລາຄາສິນຄາໃນທ່ົວໂລກໂດຍສະເພາະ
ແມນລາຄານ້າມັນເຊື້ອໄຟຫດລົງຫຼາຍ ໄດສົ່ງຜົນດີຕກ່ານຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ
ເຮົາໃຫມີຄວາມໝັ້ນທຽງ. ພອມກັນນັ້ນ, ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງສະກຸນເງິນກີບທຽບກັບສະກຸນເງິນຕາສາກົນກ່
ມີສະຖຽນລະພາບດີພສົມຄວນຊຶ່ງເຄື່ອນເໜັງຂຶ້ນລົງປີຕ່ປີຢໃູນລະດັບບ່ເກີນ 5% ຕາມຄາດໝາຍທ່ີໄດການົດໄວ; 
ໃນນັ້ນ:ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 203 ກີບ/ບາດ ໃນປີ 2001 ມາເປັນ 
245ກີບ/ບາດໃນສົກປີ 2014-2015ແລະອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາແມນຫດລົງຈາກ 
8.049ກີບ/ໂດລາ ມາເປັນ 8.123ກີບ/ໂດລາໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ. ສວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ 
M2 ໃນໄລຍະປີ 2001-2015ສະເລຍແມນຢູທ່ີລະດັບ 28,9% ຕປ່ີ; ໃນນັ້ນ:ເງິນຝາກທີ່ເປັນເງິນຕາຕາງປະເທດ
ຕ່ປະລິມານເງິນ M2 ສະເລຍແມນຢູໃນລະດັບ 58% ຕປ່ີ ແລະ ມີທາອຽງຫດລົງຄ:ື ຫດລົງຈາກ 75%ໃນປີ 
2001 ມາເປັນ 53,8% ໃນປີ 2010ແລະ 50% ໃນປີ 2014, ຊຶ່ງສະແດງເຖິງສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການນາ
ໃຊເງິນກີບລາວໄດຮັບການພັດທະນາດຂີຶ້ນ. 

1.2.3 ດານສັງຄົມ 
ໃນປີ 2015,ຄາດວາພົນລະເມືອງລາວມີທັງໝົດປະມານ6,5ລານຄົນເພ່ີມຂຶ້ນ0,9ລານຄົນຈາກປ2ີ005, 

ຊຶ່ງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງລາວໂດຍສະເລຍແມນ1,8%ຕ່ປີ.ພົນລະເມືອງລາວແມນ
ຂະຫຍາຍຕົວຕາມຮູບທາດ ຊຶ່ງພົນລະເມືອງໃນໄວອາຍຸໜຸມແມນມຖີານລຸມກວາງ, ໄວອາຍຸກາງຄົນແລະແກແມນ
                                         
5ສະເພາະມູນຄາການລົງທຶນໃນປີ 2013ເປັນຕ້ົນມາ ແມນໄດລວມເອົາແຕໂຄງການລົງທຶນສາປະທານເທ່ົານ້ັນ.  
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ຫດລົງຕາມລາດັບ. ສັງເກດເຫັນໄດວາຈານວນປະຊາກອນໃນໄວອາຍຸກາງຄົນແລະແກແມນມີທາອຽງເພ່ີມຂຶ້ນໃນ
ແຕລະປີ. 

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດຫດລົງຈາກ 33,5%ໃນປີ 2003ມາເປັນ 27,6% ໃນປີ 2008 
ແລະ ສືບຕ່ຫດລົງມາເປັນ 23,2% ໃນປີ 2013; ອາຍຍຸືນສະເລຍບັນລໄຸດ 69,41 ປີ (ໃນປີ 2015) ເພ່ີມຂຶ້ນ
ຈາກ 66 ປີໃນປ ີ2010, ອັດຕາການຮູໜັງສຂືອງປະຊາກອນອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປບັນລຸໄດ 81,3%, ເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 
68% ໃນປີ 2000, ແລະ ສປປ ລາວ ສາມາດປະກາດຜົນສາເລັດການຮຽນປະຖົມບາລຸງທ່ົວປະເທດໃນປີ 
2015. ນອກຈາກນີ້ ໃນປີ 2014, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊນ້າສະອາດໄດ 84% ແລະ ເຂົ້າເຖິງການ
ຊົມໃຊຫອງນ້າໄດ 65% ຂອງຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດໃນປີ 2012, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຕຸ່າກວາ 1 
ປີ ແມນຫດລົງເປັນ 32,62 ຄົນຕ່ຈານວນເດັກເກີດໃໝມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ (ໃນປີ 2015). 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາໄດຈັດອັນດັບດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ(Human 
Development Index: HDI)ໃນປີ 2011, ຊຶ່ງ ສປປລາວ ຖືກຈັດຢູອັນດັບທີ 138 ໃນຈານວນ 187 ປະເທດ
ທ່ີມີຂ້ມູນ (ປີ 2001 ແມນຢູໃນອັນດັບທີ 131 ໃນຈານວນ 162 ປະເທດທ່ີມີຂ້ມູນ) .  

ອີງຕາມການປະເມີນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພ່ືອການພັດທະນາ (MDGs) 
ຮວມກັນລະຫວາງລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2013ເຫັນວາ: ສປປລາວມີຄວາມເປັນ
ໄປໄດທ່ີຈະບັນລເຸປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ, ແຕກ່ມີບາງເປົ້າໝາຍຍັງເປັນສິ່ງທ່ີທາທາຍ ແລະ ຈະບ່ສາມາດບັນລຸຕາມໄດ
ຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ ໂດຍສະເພາະແມນເປົ້າໝາຍທີ 1 (ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີທ່ີມີ
ລວງສູງ ແລະ ນ້າໜັກຕ່າກວາມາດຕະຖານ), ເປົ້າໝາຍທີ 2 (ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ສືບຕ່ຮຽນຮອດຊັ້ນປ 
5 ຂອງເດັກນອຍ), ເປົ້າໝາຍທີ 4 (ອັດຕາການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸຕ່າກວາ 1 ປີ), , ເປົ້າໝາຍ 7 (ໂດຍສະເພາະ
ອັດຕາການປົກຫຸມຂອງປາໄມເຫັນວາຍັງຕ່າກວາເປົ້າໝາຍຫຼາຍ) ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 9 (ເນື້ອທ່ີໄດຮັບການເກັບກູລະ
ເບີດຕ່ປີຍັງຕ່າກວາເປົ້າໝາຍຫຼາຍ ແລະ ຈານວນຜູບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກຍັງສູງຢູ) (ລາຍ
ລະອຽດແມນຢູໃນຕາຕະລາງ 4 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ).  

1.2.4 ດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ: 
 ການປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລອມເປັນວຽກງານໜຶ່ງທ່ີສາຄັນໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ,ຊຶ່ງໃນໄລຍະ15ປີທ່ີຜານມາ ພັກແລະລັດຖະບານ
ແຫງສປປລາວໄດປະສົບຜົນສາເລັດໃນຫຼາຍດານດັ່ງລຸມນີ້: 
+ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ອົງກອນແລະສະຖາບັນການສຶກສາແລະວິໄຈດານສິ່ງແວດລອມ: 

- ໄດຍົກລະດັບອົງການໃຫເປັນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລອມ; 
- ສາງຕັ້ງຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລອມຂຶ້ນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ; 
- ສາງຕັ້ງແລະປັບປຸງສະຖາບັນສິ່ງແວດລອມໃຫເຕີມໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວແລະເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລືອ້ຍໆ; 
- ສາງຕັ້ງ, ປັບປຸງແລະເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກຄະນະກາມະການຄຸມຄອງໄພພິບັດແຫງຊາດ; 
- ສາງຕັ້ງສູນຂ້ມູນຂາວສານແລະປັບປຸງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜາ; 

+ ການພັດທະນານິຕິກາທ່ີກຽວຂອງກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: 
- ໄດອອກກົດໝາຍວາດວຍສິ່ງແວດລອມ; 
- ກົດໝາຍວາດວຍປາໄມ; 
- ກົດໝາຍວາດວຍນ້າແລະຊັບພະຍາກອນແຫ່ຼງນ້າ; 
- ກົດລະບຽບກຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລອມ (ESIA); 
- ກົດລະບຽບກຽວກັບການນາເຂົ້າ, ຜະລິດແລະນາໃຊຝຸນເຄມີໃນການຜະລິດກະສິກາ; 
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- ກົດລະບຽບກຽວກັບການນາເຂົ້າ, ຜະລິດແລະນາໃຊຢາຂາຫຍາ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດໃນການຜະລິດ
ກະສິກາ. 

+ ການປົກປັກຮັກສາແລະຄຸມຄອງປາສະຫງວນ, ເຂດດິນຊຸມນ້າແລະເຂດຊີວະນາໆພັນ: 
- ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດມີປາສະຫງວນທັງໝົດ 243 ແຫງ, ຊຶ່ງກວມເນື້ອທ່ີທັງໝົດ 4.777.680 

ເຮັກຕາ; ໃນນັ້ນ: ມີປາສະຫງວນແຫງຊາດ 24 ແຫງມີເນືອ້ທ່ີ3.768.550 ເຮັກຕາແລະປາສະຫງວນ
ຂອງແຂວງ 66 ແຫງມີເນື້ອທ່ີ 600.000 ເຮັກຕາ; ແລະ ສວນທ່ີເຫືຼອແມນປາສະຫງວນຂອງເມືອງ; 

- ມີເຂດດິນຊຸມນ້າທ່ີໄດຂຶ້ນທະບຽນຕາມສົນທິສັນຍາລາຊາແລວ ຈານວນ 2 ແຫງຄ:ື ເຊຈາພອນແລະບຶງ
ຂຽດໂງງ. 
1.2.5 ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພ້ືນແລະສາກົນ 
ດານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພ້ືນ ແລະສາກົນແມນນັບມື້ເຂົ້າສູລວງເລິກ,ຊຶ່ງ ສປປລາວ ໄດ

ເຊັນສັນຍາຮວມມືສອງຝາຍກຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະການຄາກັບ 15ປະເທດ ແລະການຮວມມືການຄາໃນຂອບ
ຫຼາຍຝາຍ, ຫຼາຍຂອບເຊັ່ນ: ໄດກະກຽມເຂົ້າຮວມປະຊາຄົມອາຊຽນ, ສາເລັດການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາຫຼາຍດານ
ຄື: ການຄາດານຜະລິດຕະພັນອາຊຽນ(ATIGA),ການລົງທຶນອາຊຽນASEAN (ACIA) ແລະການບລິການ
ອາຊຽນພາຍໃຕສັນຍາອາຊຽນວາດວຍການບລິການຈານວນ7 ພູດ; ສາເລັດການເຈລະຈາເຂດການຄາເສລີ
ອາຊຽນ-ສປຈີນ, ອາຊຽນ+6ແລະອາຊຽນ-ຍີ່ປຸນ; ສາເລັດການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາວາດວຍການສາງຕັ້ງເຂດ
ການຄາເສລີລະຫວາງອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີແລະນິວຊແີລນ ແລະດານຜະລິດຕະພັນອາຊຽນ-ອິນເດຍ;ສາເລັດການ
ຮວມລົງນາມໃນສັນຍາການລົງທຶນລະຫວາງອາຊຽນ-ສເກົາຫີຼ; ສາເລັດການສາງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດໃນການ
ສາງເຂດການຄາເສລີອາຊຽນ+3 (EAFTA) ແລະອາຊຽນ+6 (CEPEA). ສິ່ງທ່ີພົ້ນເດັ່ນແມນການເຂົ້າເປັນ
ສະມາຊິກຂອງອົງການການຄາໂລກ ໃນຕົ້ນປີ 2013;ນອກນັ້ນກ່ແມນຜົນສາເລັດໃນການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງ
ປະຊຸມລັດຖະສະພາອາຊີ-ເອຣີົບ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊ-ີເອີຣົບ ຄັ້ງທີ IX ໃນທາຍປີ 2012, 
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວາງ ກາປເູຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັ້ງທີ VI ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດກຽວກັບການຮວມມືດານເສດຖະກິດລະຫວາງແມນ້າອີຣາວາດ-ີເຈົ້າພະຍາ-ແມນ້າຂອງ(ACMECS)ຄັ້ງທີ 
IV ໃນຕົ້ນປີ 2013. 
1.3 ບັນຫາຄົງຄາງ: 

(1) ການປະຕິບັດບາດກາວບຸກທະລ ຸ ແລະຄາດໝາຍສູຊົນທ່ີກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງພັກວາງອອກຍັງບ່ທັນ
ເລິກເຊິ່ງ. ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ເພ່ືອສາງຄວາມຮັບຮູ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕ່ແນວທາງ
ປຽນແປງໃໝຂອງພັກຕາມທິດສາງບາດກາວບຸກທະລຍຸັງບ່ທັນເລິກເຊິ່ງ; ການຫັນມະຕິຕາງໆເປັນ
ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໂຄງການລະອຽດໃຫແທດເໝາະກັບທອງຖ່ິນ ຍັງບເ່ປັນຈຸດສຸມ ແລະຊັກຊາ; 
ຫຼາຍຄາດໝາຍທາງດານສັງຄົມຍັງບ່ທັນສາມາດບັນລໄຸດຕາມແຜນການ. 

(2) ການເຕີບໂຕທາງດານເສດຖະກິດຍັງບ່ຮັບປະກັນດານຄຸນນະພາບເທ່ົາທ່ີຄວນ;ເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວ 
ໂດຍອີງໃສການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດສູງ, ການສະສົມພາຍໃນຍັງຈາກັດ, ສິນຄາສົ່ງອອກມີ
ມູນຄາເພ່ີມຕ່າ, ການຜະລິດກະສິກາຍັງກະແຈກກະຈາຍ ບ່ຕິດພັນສະໜິດແໜນກັບອຸດສາຫະກາປຸງແຕງ
ແລະການຕະຫຼາດ. ການລົງທຶນລັດຍັງບ່ມີຈຸດສຸມ, ບ່ມີປະສິດທິຜົນເທ່ົາທີ່ີຄວນ, ການປະຕິບັດວິໄນ
ແຜນການ-ການເງິນຍັງເຮັດບ່ທັນເຂັ້ມງວດ.ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ໄດຮັບການສົ່ງເສີມຫຼາຍຂຶ້ນແຕຄວາມ
ສາມາດແຂງຂັນຍັງບ່ສູງ, ສະພາບແວດລອມດານການລົງທຶນ ຍັງບ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການ
ຂອງການລົງທຶນເທ່ົາທ່ີຄວນ.  
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(3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຍັງບ່ທັນສົມຄູກັບການພັດທະນາວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ; 
ການກະຈາຍລາຍໄດຍັງບ່ທ່ົວເຖິງ, ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວາງເຂດຊົນນະບົດແລະຕົວເມືອງ, 
ລະຫວາງເຂດແຄວນແລະພາຍໃນເຂດແຄວນດວຍກັນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs ມີຄວາມ
ຄືບໜາ ແຕກຍັງມີບາງຄາດໝາຍຍັງເປັນສິ່ງທາທາຍໃນການບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ; ວັດທະນະທາ
ອັນດີງາມຂອງຊາດນັບມື້ຖືກເຊືອ່ມຖອຍ; ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທັງດານຈານວນ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຍັງບ່ທັນສົມຄູກັບຄວາມຕອງການຂອງການພັດທະນາ, ການຄຸມຄອງແລະນາໃຊ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃນຫຼາຍກລະນີຍັງມີລັກສະນະບ່ຍືນຍົງ,ນາໃຊແບບຟຸມເຟືອຍແລະບ່ເປັນມິດຕ່
ສິ່ງແວດລອມ. 

(4) ປະຕິບັດການປົກຄອງ ແລະ ການບລິຫານລັດດວຍກົດໝາຍ ຍັງບ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະສັກສິດເຮັດ
ໃຫການດາເນີນກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດຍັງບ່ທັນໄດດີເທ່ົາທ່ີຄວນ; ເກີດມີຊອງຫວາງຂອງການສ້ລາດ
ບັງຫຼວງເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍຮູບການແລະລະດັບຕາງ ,ໆ ຊຶ່ງໄດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມ
ສັດທາຂອງປະຊາຊົນຕ່ລະບອບການປົກຄອງຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ. ສະຕິການເຄົາລົບກົດໝາຍໃນ
ສັງຄົມລວມທັງການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໜາທ່ີລັດນັ້ນຍັງເຮັດບ່ໄດດເີທ່ົາທ່ີຄວນ.   

(5) ການກະກຽມຄວາມພອມເພ່ືອເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພ້ືນແລະສາກົນຍັງເຮັດບໄ່ດດີ; ການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງດານການຄາຍັງບ່ທັນກວາງຂວາງເທ່ົາທ່ີຄວນເຮັດໃຫຜູ
ປະກອບການຍັງບ່ທັນເຂົ້າໃຈຢາງເລິກເຊິ່ງຕກັ່ບການເຊື່ອມໂຍງແລະກົນໄກໃນການຮັບມືທ່ີເໝາະສົມກັບ
ການເປີດກວາງທ່ີເພ່ີມຂຶ້ນ; ການນາໃຊກາລະໂອກາດຈາກສິດທິພິເສດທາງດານການຄາຂອງປະເທດຄູ
ເຈລະຈາແລະການນາໃຊໂອກາດຈາກທ່ີຕັ້ງເປັນໃຈກາງຂອງອະນຸພາກພ້ືນແມນ້າຂອງຍັງຈາກັດ. 

1.4 ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ: 
(1) ການມີສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົມແລະຄວາມ

ສາມັກຄີປອງດອງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນຊາດແມນເປັນພື້ນຖານສາຄັນໃຫແກການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງແລະເຂັ້ມແຂງ.  

(2) ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍແລະມະຕິຂອງພັກ-ລັດອອກເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ, ແຜນງານແລະໂຄງການຢາງລະອຽດພອມທັງມີຄວາມກົມກຽວລະຫວາງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການແລະທອງຖິ່ນເປັນກຸນແຈສາຄັນໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແລະເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃຫປະສົບຜົນສາເລັດເປັນຢາງດີ.  

(3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍອີງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທ່ີມີການຄຸມຄອງແລະດັດສົມ
ຈາກພາກລັດຢາງເປັນລະບົບຄົບຊຸດແມນເປັນປັດໄຈສາຄັນໃຫແກການພັດທະນາຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ. 

(4) ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍອີງໃສຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແມນມີລັກສະນະບ່ຍືນຍົງ.
ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນຕ ່ໜາຄວນໃຫຄວາມສາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນຕ່ກັບຂະແໜງທີ່ບ່ນາໃຊ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໂດຍສະເພາະແມນເລັ່ງໃສພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນອຍແລະຂະໜາດກາງ
ໂດຍເອົາໃຈໃສສາງສະພາບແວດລອມທາງທຸລະກິດ ແລະສາງເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ເລັ່ງ
ພັດທະນາດານກະສິກາສະອາດເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການຜະລິດສິນຄາອຸດສາຫະກາ. 

(5) ການລົງທຶນຂອງລັດແລະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນແລະຈາກຕາງປະເທດຄວນມີ
ການຄຸມຄອງແລະນາໃຊທຶນດັ່ງກາວຢາງມີຈຸດສຸມເຊັ່ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດຄວນສຸມເຂົ້າໃນການກ່ສາງ
ພ້ືນຖານໂຄງລາງທ່ີຈາເປັນໃຫແກການພັດທະນາ, ເອົາໃຈໃສໃນການລະດົມທຶນຈາກການຊວຍເຫຼືອແລະ
ກູຍືມຈາກຕາງປະເທດ (ODA)ແລະນາໃຊທຶນຢາງເປັນເຈົ້າການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມ
ໂປງໃສ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ. ສາລັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍ
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ໃນແລະຕາງປະເທດຕອງໄດປັບປຸງສະພາບແວດລອມທ່ີເອື້ອອານວຍໃນການເປັນເຈົ້າການແລະມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີການກະກຽມນິຕິກາຢາງລະອຽດຮອບຄອບແລະຄົບຊຸດ, ມີການຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແລະມີການສະຫບ, ລາຍງານການຖອດຖອນບົດຮຽນຢາງເປັນລະບົບ
ປົກກະຕິ. 

(6) ການພັດທະນາຊົນນະບົດແລະລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາຕອງຕິດພັນກັບການກ່ສາງ
ຮາກຖານການເມືອງແລະພັດທະນາຊົນນະບົດທ່ີເຮັດຢາງຮອບດານຕາມ 4 ເນື້ອໃນແລະ 4 ຄາດໝາຍ,
ເປັນລະບົບຕ່ເນື່ອງ, ມີຈຸດສຸມ, ຂຸດຄົ້ນ,ນາໃຊທາແຮງແລະຈຸດພິເສດຂອງແຕລະທອງຖ່ິນແລະການມີ
ສວນຮວມຂອງທຸກຊັ້ນຄົນ,ພອມທັງຖືເອົາວຽກງານກ່ສາງຮາກຖານການເມືອງແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ
ກາຍເປັນສະໜາມຮົບອັນດັບໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດ, ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານໃນການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດແລະແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມທິດ 3 ສາງ. 

(7) ການຜະລິດເປັນສິນຄາທ່ີຕິດພັນກັບການຜະລິດ, ການປຸງແຕງແລະການຕະຫຼາດ,ຄຽງຄູກັບການນາໃຊ
ເຕັກນິກທັນສະໄໝທີ່ເໝາະສົມເປັນປັດໄຈສາຄັນທີ່ຊຸກຍູໃນການຜະລິດສິນຄາ.ການສາງຕອງໂສການ
ຜະລິດແລະສາພັນກັບເສດຖະກິດລະຫວາງທອງຖ່ິນເຂົ້ານາກັນເປັນສິ່ງທີ່ຈາເປັນໃນການຂະຫຍາຍການ
ຜະລິດເປັນສິນຄາໃນເງ່ືອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນແລະສາກົນ. 

(8) ການຄຸມຄອງລັດແຫງກົດໝາຍ ແມນການປັບປຸງແລະສາງນິຕິກາໃຫມີຄວາມສອດຄອງກັບສະພາບການ
ປະຈຸບັນເພື່ອເປັນການປົກປອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດແມນມີຄວາມຈາເປັນ; ການປັບປຸງ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫກະທັດຮັດແລະ ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງເປັນສິ່ງທີ່ຈາເປັນຢາງຍິ່ງ.ພອມທັງ
ການົດພາລະບົດບາດແລະໜາທ່ີຂອງແຕລະຂັ້ນຢາງຈະແຈງ. 

(9) ການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດກັບປະເທດເພ່ືອນມິດ, ພາກພື້ນແລະສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າ
ການແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງບົນພ້ືນຖານຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ. 

(10) ການບຸກທະລຸທາງດານຈິນຕະນາການແມນມີຄວາມຈາເປັນທ່ີສຸດແລະຈະຕອງໄດສຶບຕ່ປະຕິບັດໃຫສາ
ເລັດ. ການປະສານງານທີ່ສອດຄອງ, ກົມກຽວແລະເປັນລະບົບລະຫວາງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, 
ລະຫວາງຂະແໜງການແລະທອງຖ່ິນແລະແຂວງກັບແຂວງ, ຂະແໜງການຕາມສາຍຕັ້ງແມນມີຄວາມ
ຈາເປັນຕ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມຂອງປະເທດ. 

(11) ການປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນແລະສະຫບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນແຕລະໄລຍະ. 
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ພາກທີII: ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

2.1 ສະພາບແວດລອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ ແລະສະພາວະຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນ
ປະເທດ: 

2.1.1 ສະພາບແວດລອມສາກົນ 
ກ) ຂສ້ະດວກ/ກາລະໂອກາດ 

 ໃນໄລຍະ15ປີ(2016-2030)ຂາງໜານີ້, ຄາດຄະເນວາສະພາບແວດລອມສາກົນ ຈະເປັນກາລະໂອກາດ
ແລະຂ້ສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາດັ່ງນີ້:  

-ເສດຖະກິດຂອງໂລກໃນຕ່ໜາຈະມີທາອຽງຂະຫຍາຍຕົວຄອຍໆດີຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມແກ
ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດໂລກໃນປະຈຸບັນຂອງປະເທດຕາງໆ ແລະ ສາກົນ;ດັ່ງນັ້ນ,ການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະຫຼາຍ
ຝາຍຂອງສປປລາວເຮົາໃນຕ່ໜາກຈະເພ່ີມຂຶ້ນໄວເມື່ອທຽບໃສຊຸມປີຜານມາ ໂດຍສະເພາະແມນການຮວມມືໃນ
ລະດັບພາກພື້ນ.  

 -ຕະຫຼາດສາກົນສາລັບປະເທດເຮົາຈະຂະຫຍາຍກວາງອອກເປັນຕົ້ນແມນຕະຫຼາດໃນເຂດການຄາເສລີ
ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+1 (ສປຈີນ), +2 (ສເກົາຫີຼ), +3 (ຍີ່ປຸນ), +6 (ອິນເດຍ, ອົດສະຕຼາລ,ີ ນິວຊແີລນ).  

- ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄາໂລກ ແລະ ເປັນສວນໜຶ່ງຂອງສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນ
ຕ່ໜາ ຈະຊວຍສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກສປປລາວໃນດານການເປັນຖານການຜະລິດຮັບໃຊຕະຫຼາດອາຊຽນ ຊຶ່ງ
ຈະເຮັດໃຫການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕາງປະເທດມີທາອຽງເພ່ີມຂຶ້ນ.  

-ຂະບວນການປະຕິວັດດານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະແມນເຕັກໂນໂລຊີຂມູ້ນຂາວສານ
ຈະສືບຕ່ຂະຫຍາຍຕົວຢາງແຂງແຮງ ແລະ ການຫັນໄປສູເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາຈະມີທາອຽງກວາງຂວາງໃນ
ຂອບເຂດທ່ົວໂລກຫຼາຍຂຶ້ນຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫສປປລາວ ສາມາດຍາດແຍງເອົາມານາໃຊເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດ
ໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ. 

-ການເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດສາກົນໄດເປີດໂອກາດໃຫປະເທດເຮົາສະແດງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີ
ສາກົນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາງເງ່ືອນໄຂໃຫສປປລາວສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງຂອງສາກົນ, 
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການການົດລະບຽບການຄາແລະການລົງທຶນທັງເປັນການປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ
ສອດຄອງກັບມາດຕະຖານຂອງສາກົນເພື່ອເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໃນການຊວຍດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ. 

ຂ) ສ່ິງທາທາຍ: 
- ສະພາບການຂອງໂລກຍັງສືບຕ່ຜັນແປຢາງຊັບສົນ, ການປະທະກັນດວຍກາລັງອາວຸດ, ການກ່ການຮາຍ

ທ່ີເກີດຂຶ້ນຢູໃນບາງປະເທດໃນໂລກຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນແລະປະເທດເຮົານັ້ນ ແມນເປັນ
ສິ່ງທ່ີຫີຼກລຽງໄດຍາກ.  

-ຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງແລະຫັນເປັນສາກົນຕາງ  ໆຊຶ່ງຮຽກຮອງໃຫພວກເຮົາຕອງໄດມີການຫັນປຽນຢາງ
ຕັ້ງໜາ ເພ່ືອຍາດແຍງໃຫໄດຜົນປະໂຫຽດສູງສຸດ, ຕານ ແລະຮັບມືກັບດານຫຍທ້້ຕາງໆຈາກການເຊື່ອມໂຍງ ເປັນ
ຕົ້ນແມນຜົນກະທົບຕ່ຄວາມສາມາດການຍາດແຍງແຂງຂັນຂອງທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ, ຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດ
ລອມທາມະຊາດ, ຜົນກະທົບຕວ່ັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ຄວາມສຽງສາລັບກຸມທ່ີບອບບາງກວາໝູ (ໂດຍສະເພາະ
ແມຍິງ ແລະ ໄວໜຸມ) ຈາກການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄາມະນຸດ, ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ປະກົດການ
ຫຍ້ທ້ອື່ນໆທ່ີຕາມມາຈາກການຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກາວ.  
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-ການຍາດແຍງແຂງຂັນກັນພັດທະນາໂດຍສະເພາະແມນການດຶງດູດການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ, ການຄາ
ເສລີຢູໃນຂົງເຂດນີ້ແລະຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກຈະມີລັກສະນະຂຽວຂາດແລະຊງີດີຊີງເດັ່ນກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວາເກ່ົາເພ່ືອ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕລະກຸມແລະພັກຝາຍ ໂດຍອີງໃສອານາດຕ່ລອງທ່ີຕົນເອງມີຢ.ູ  

-ການປຽນແປງນະໂຍບາຍທາງເສດຖະກິດ-ການເມືອງຂອງປະເທດມະຫາອານາດ ແລະວກິິດການທາງ
ດານເສດຖະກິດ-ການເງິນມັກຈະເກີດຂຶ້ນ ຍອນຄວາມບສ່ົມດຸນຂອງລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນໂລກໃນແຕລະ
ໄລຍະຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະສາງຄວາມກົດດັນຕ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ (ຕົວຢາງ: ລາຄານ້າມັນ, ຄາເງິນ
ສະກຸນແຂງ, ການອຸດໜູນລາຄາແລະກາແພງກີດຂວາງທ່ີບ່ແມນພາສີຕາງໆຕ່ສິນຄາຂອງປະເທດເຮົາ). 

-ການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດເປັນຕົ້ນແມນອາກາດໂລກຮອນຂຶ້ນ, ອາກາດປົນເປື້ອນດວຍສານພິດ, 
ໄພນ້າຖວມ, ໄພແຫງແລງ, ແຜນດິນໄຫວ,ລົມພະຍຸຮາຍແຮງມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູຫຼາຍປະເທດໃນໂລກແລະຢູ
ປະເທດເຮົາຈະເປັນສິ່ງທາທາຍບ່ໜອຍຕກັ່ບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປລາວໃນຕ່ໜາ. 
2.1.2 ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຢູພາຍໃນປະເທດ 
2.1.2.1ທາແຮງບ່ົມຊອນ/ຂ້ສະດວກ 

1) ສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງແລະຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ 
ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດທ່ີມີພັກການເມືອງດຽວຄ:ື ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວມີບົດຮຽນຕົວຈິງໃນການ

ນາພາປະເທດຊາດປະຕິບັດພາລະກິດຕ່ສປູົດປອຍປະເທດຊາດໃນໄລຍະກອນ ແລະ ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາແລະ
ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດດວຍໄຊຊະນະທ່ີຍິ່ງໃຫຍຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ,ສະພາບການເມືອງຂອງປະເທດເຮົາມີ
ສະຖຽນລະພາບຢາງໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມມຄີວາມສະຫງບສຸກ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄປີອງດອງກັນເປັນປຶກແຜນ, 
ມີຄວາມຍຸຕທິາ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. 

2) ພ້ືນຖານທາງດານເສດຖະກິດ 
ເສດຖະກິດແຫງຊາດໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຕ່ເນືອ່ງ,ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດໄດຫັນປຽນໄປ

ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ. ດານກະສິກາ: ກສາມາດຜະລິດໄດແລະຮັບປະກັນໄດທາງດານ
ສະບຽງອາຫານຢາງພຽງພກັບຄວາມຕອງການພາຍໃນແລະເລີ່ມມີສວນເຫືຼອໄວເປັນສິນຄາສົ່ງອອກຈານວນໜຶ່ງ.
ດານການຜະລິດອຸດສາຫະກາ:ກ່ສາມາດສາງໄດອຸດສາຫະກາປຸງແຕງຈານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ໂຮງງານຊີມັງ, ໂຮງງານ
ຜະລິດເຫັຼກກ່ສາງ, ໂຮງງານເບຍ, ໂຮງງານນ້າອັດລົມ, ໂຮງງານປຸງແຕງຜະລິດຕະພັນກະສິກາຈານວນໜຶ່ງ...ແລະ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກາພະລັງງານແລະບ່ແຮກເຊັ່ນກັນ ຄ:ື ມີໂຮງງານໄຟຟາພະລັງນ້າ, ໂຮງງານໄຟຟາຖານຫີນ ແລະ
ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟາທ່ີກວາງຂວາງສົມຄວນ, ມີໂຮງງານປຸງແຕງແຮຄາ, ທອງແດງ ແລະເກືອໂປຕາສ... ແລະ ດານ
ການບລິການ:ກໄດຮັບການພັດທະນາຢາງວອງໄວຄື: ມີທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີທັນສະໄໝ, ມີລະບົບຕາໜາງການ
ຄາພາຍໃນແລະການຄາສາກົນກັບຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ມີແຫ່ຼງທອງທຽວທ່ີເປັນມລະດົກໂລກແລະເປັນເອກະລັກ
ຂອງຊາດທ່ີມີຊື່ສຽງລະດັບພາກພ້ືນແລະສາກົນຫຼາຍແຫງ.  

ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບທ່ີໜັກແໜນ, ສາມາດຜານຜາວິກິດການທາງດານເສດຖະກິດ-
ການເງິນໃນຂົງເຂດທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນປີ2007-2008 ແລະໄພນ້າຖວມທ່ີຮາຍແຮງໃນແຕລະປ,ີ ອັດຕາເງິນເຟ້ີກ
ສາມາດຮັກສາໄດໃນລະດັບໜຶ່ງຕົວເລກຕາມແຜນການທ່ີໄດການົດໄວ, ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບ
ເງິນບາດແລະເງິນໂດລາໃນໄລຍະ 5 ປີຜານມາກມີສະຖຽນລະພາບດີ (ເໜັງຕີງຢູລະຫວາງ +5% ແລະ -5%.   

ດານພື້ນຖານໂຄງລາງ (ເປັນຕ້ົນແມນຂົວທາງ)ໃນປັດຈບຸັນ(2015) ແມນພວກເຮົາມີເສັ້ນທາງໃນທ່ົວປະ
ເທດຍາວທັງໝົດ36.831 ກິໂລແມັດ,ເພ່ີມຂຶ້ນ 320,27% ທຽບກັບປີ 1976; ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທ່ີເຊື່ອມ
ຕລ່ະຫວາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາທຸກໆແຂວງໃນທ່ົວປະເທດ, ພິເສດແມນມເີສັ້ນທາງສາຍຂວາງເຊື່ອມຕ່
ກັບສ.ສ.ຫວຽດນາມແລະໄທທ່ີເປັນເສັ້ນທາງຜານຂອງພາກພື້ນ GMS, ເປັນຕ້ົນແມນເສັ້ນທາງເລກ 9 ແລະທາງ
ເລກ 3; ມີບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫງຊາດ ຕາມແລວທາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກຄ:ື ທາງເລກ 8, ເລກ 12, ເລກ 
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6, ເລກ 7, ເລກ 15, ເລກ 16 ແລະ ເລກ 18 ເຊື່ອມຕັດກັບເສັ້ນທາງເໜືອ-ໃຕຄື: ເລກທີ13ແລະ ເລກ 1, 
ແລະກາລັງກ່ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟອາຊີລະຫວາງຄຸນໝິງ-ສິງກະໂປຜານ ສປປລາວ (ລະຫວາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ-ບ່ເຕັນ); ໂຄງການກ່ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວາງຂົວມິດຕະພາບແຫງທີ 2 (ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ)-ບານ
ແດນສະຫວັນ(ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ),ເສັ້ນທາງທັງໝົດດັ່ງກາວນີ້ເປັນໂຄງລາງພື້ນຖານທ່ີສາຄັນຢາງຍິ່ງສາລັບ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໂດຍສະເພາະແມນເພ່ືອເຊື່ອມຕ່ສປປລາວກັບບັນດາປະເທດອອມຂາງ, 
ພາກພື້ນແລະສາກົນ, ແນໃສການຫັນປະເທດຈາກທ່ີຕັ້ງທ່ີບ່ມຊີາຍແດນຕິດກັບທະເລມາເປັນປະເທດທ່ີມີເສັ້ນທາງ
ເຊື່ອມຕກັ່ບທະເລ ແລະບັນດາປະເທດຕາງໆໃນພາກພ້ືນ. 

3) ທາແຮງໄດປຽບດານທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ: 
ປະເທດເຮົາມທ່ີີຕັ້ງຢູໃຈກາງຂອງອະນພຸາກພື້ນແມນ້າຂອງຕອນລຸມ(GMS),ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ5

ປະເທດຄື:ສສຫວຽດນາມ, ສປຈີນ, ໄທ, ກາປູເຈຍແລະມຽນມາ; ໃນນັ້ນ:ໄທແມນຄູການຄາຕົ້ນຕຂອງປະເທດ
ເຮົາ, ຮອງລົງມາແມນສສຫວຽດນາມແລະສປຈີນ. ສປປລາວເປັນປະເທດເຊື່ອມຕທ່າງບົກທ່ີມີໄລຍະທາງສັ້ນທ່ີສຸດ
ລະຫວາງສປຈີນແລະບັນດາປະເທດອາຊຽນເປັນຕົ້ນແມນປະເທດໄທ, ກາປເູຈຍ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປແລະອິນ
ໂດເນເຊຍ. ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາຈຸດພິເສດທາງດານທ່ີຕັ້ງຂອງປະເທດໃຫເປັນປະເທດບລິການຜານດານ
ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງທ່ີສະດວກ, ວອງໄວແລະປອດໄພລະຫວາງບັນດາປະເທດອອມຂາງແລະໄປຍັງປະເທດ
ທ່ີສາມ, ສາງໃຫເປັນສູນກາງເສດຖະກິດແລະເປັນໃຈກາງການບລິການຂອງພາກພື້ນໄດ.  

4) ທາແຮງບ່ົມຊອນທ່ີໄດປຽບດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ: 
ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ: 
ສປປລາວຍັງມີເນື້ອທ່ີດິນກວາງຂວາງພສົມຄວນທ່ີຍັງບ່ທັນໄດຂຸດຄົ້ນແລະນາໃຊໃຫເປັນປະໂຫຍດທາງ

ດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຊຶ່ງຍັງສາມາດຮອງຮັບການພັດທະນາຂະແໜງການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາງໆໄດຫຼາຍຕື່ມ
ອີກ. ຈຸດພິເສດຂອງດິນໃນປະເທດເຮົາ, ສວນຫຼາຍແມນຍັງເປັນທ່ີດິນທ່ີມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ
ຕາມທາມະຊາດ, ຍັງບ່ທັນຖືກທາລາຍຈາກການນາໃຊເຄມີ ແລະ ການຊະລາງຂອງໜາດິນຫຼາຍປານໃດ. 

ຊັບພະຍາກອນປາໄມ: 
ປະເທດເຮົາມເີນື້ອທ່ີປາດົງດິບປົກຫຸມກວມປະມານ40% 6 ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ (2010), ເນື້ອທ່ີປາ

ໄມສະເລຍຕ່ຫົວຄົນແມນໄດປະມານ2,65 ເຮັກຕາຊຶ່ງຖືວາສູງກວາໝູຢູໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນນີ້ (ສສຫວຽດນາມ 
1,57 ເຮັກຕາ; ກາປເູຈຍ 0,77 ເຮັກຕາ; ອິນໂດເນເຊຍ 0,41 ເຮັກຕາ, ປະເທດໄທ 0,23 ເຮັກຕາ ແລະສປຈີນ 
0,15 ເຮັກຕາຕຄ່ົນ). ນອກນັ້ນ, ສປປລາວ ຍັງມີເຂດທ່ີມີທາແຮງຟ້ືນຟູເປັນປາຄືນໄດ 34,75%ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວ
ປະເທດ. 

ຊັບພະຍາກອນນ້າ ແລະ ແຫຼ່ງນ້າ: 
ປະເທດເຮົາມີທາແຮງບົ່ມຊອນທາງດານຊັບພະຍາກອນນ້າຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນນັ້ນ 32% ຂອງປະລິມານ

ນ້າໃນແມນ້າຂອງທັງໝົດແມນນ້າທ່ີໄຫຼມາຈາກ ສປປລາວ. ໃນແຕລະປແີຫ່ຼງນ້າທັງໝົດມີ 190 ກິໂລແມັດກອນ 
(ເທ່ົາກັບ 1,7% ຂອງປະລິມານລວມຂອງທະວີບອາຊທ່ີີບນ່ັບລວມເອົາບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກກາງ); ສະເລຍ
ຕຫົ່ວຄົນແມນເທ່ົາກັບ 34.435 ແມັດກອນ (ເກືອບເທ່ົາ 10,6 ເທ່ືອຂອງລະດັບສະເລຍໃນທະວີບອາຊ,ີ 10,5 
ເທ່ືອຂອງປະເທດໄທ, 7,5 ເທ່ືອຂອງ ສສຫວຽດນາມ, 3,9 ເທ່ືອຂອງກາປເູຈຍ). ສັງລວມແລວ, ໃນແຕລະປີ
ຊັບພະຍາກອນນ້າທ່ີໄດເກີດຂຶ້ນເອງຈາກທາມະຊາດຢູພາຍໃນປະເທດເຮົາລວມກັບສາຍນ້າຈາກປະເທດໃກຄຽງທ່ີ

                                         
6ຂ້ມູນຈາກ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ. 2012. ບົດລາຍງານ ການສາຫລວດອັດຕາປົກຫຸມປາໄມ 2010. 
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ໄຫຼເຂົ້າສູປະເທດລາວແມນ 334 ກິໂລແມັດກອນ; ສະເລຍໃສຫົວຄົນແມນ 60.318 ແມັດກອນ (ເກືອບເທ່ົາ 
9,5 ເທ່ືອຂອງປະເທດໄທ, 5,4 ເທ່ືອຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, 1,7 ເທ່ືອຂອງປະເທດກາປເູຈຍ). 

ທາແຮງດານແຫ່ຼງນ້າດັ່ງກາວນີ້ເປັນເງ່ືອນໄຂອັນດີສາລັບການກ່ສາງເຂື່ອນໄຟຟານ້າຕົກຢູຫຼາຍແຫງ,ເຮັດໃຫ 
ສປປລາວມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊອນໃນການກ່ສາງແຫ່ຼງກາເນີດໄຟຟາພະລັງນ້າທັງໝົດປະມານ 23.000 ເມກາ
ວັດ; ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຫາກ່ໄດນາໃຊພຽງປະມານ 11%ຂອງທາແຮງບົ່ມຊອນທັງໝົດທ່ີມີຢ ູ (ບ່ນັບໄຟຟາ
ຄວາມຮອນຈາກຖານຫີນ, ໄຟຟາພະລັງງານລົມ, ໄຟຟາແສງຕາເວັນແລະອື່ນໆ).  

ນອກຈາກນັ້ນ, ແຫ່ຼງນາ້ຍັງມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍສາລັບການບລໂິພກ,ການໃຊສອຍໃນຊີວິດປະຈາວັນ, 
ການລຽງສັດ,ການປະມົງ, ການເດີນເຮືອ, ການທອງທຽວ (ແມນ້າລາເຊ, ນ້າຕົກຕາດ, ແກງ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ...) 
ແລະອື່ນ .ໆ 

ຊັບພະຍາກອນແຮທາດ:  
ປັດຈບຸັນ, ການສາຫຼວດແຮທາດຂັ້ນພ້ືນຖານຂອງພວກເຮົາແມນຍັງບ່ທັນສາເລັດທ່ົວປະເທດເທ່ືອ, ສວນ

ການສາຫຼວດລະອຽດກມີພຽງບາງກິດຈະການແຮທາດທີ່ບລິສັດລົງທຶນເປັນຜູສາຫຼວດເອງເທ່ົານັ້ນ.ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງຍັງບ່
ທັນສາມາດການົດໄດຢາງຄົບຖວນເທ່ືອວາມີແຫ່ຼງແຮທາດຊະນິດໃດແດຢູໃນພ້ືນດິນຂອງປະເທດເຮົາແລະມີ
ປະລິມານສະສົມຫຼາຍປານໃດ. ຕາມຂ້ມູນການສາຫຼວດທ່ີຜານມາໄດພົບເຫັນແຮທາດຈານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ:ຄາ,ທອງ,
ເງິນ,ກົ່ວ,ຊືນ,ສັງກະສີ,ຫີນກາວ,ບົກຊິດ,ໂປຕາສ,ຖານຫີນ, ແກວປະເສີດ, ອັງຕີມອນ, ແຮເຫັຼກ, ເລຕາລິດແລະ
ອື່ນໆ... ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນໄດຂຸດຄົ້ນແລະປຸງແຕງບາງແຮທາດທ່ີສາຄັນຈານວນໜຶ່ງເທ່ົານັ້ນ. 

ຮອດທາຍປ ີ 2011,ໄດມີບັນດາບລິສັດລົງທຶນດານບ່ແຮຈາກພາຍໃນແລະຕາງປະເທດທ່ີມີສັນຍາຂຸດຄົ້ນ
ແຮທາດທ່ີສາຄັນຕ່ເສດຖະກິດແຫງຊາດຈານວນ 97 ກິດຈະການ(ໂຄງການ), ມີເນື້ອທ່ີຂຸດຄົ້ນທັງໝົດ2.749 ກິ
ໂລຕາແມັດ, ກວມເອົາ 1,16% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ. ບັນດາໂຄງການດັ່ງກາວ ໄດກາຍເປັນແຫ່ຼງການ
ຂະຫຍາຍຕົວທ່ີສາຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ, ເປັນການສາງລາຍຮັບເຂົ້າງບປະມານຂອງລັດຢູໃນອັນດັບຕົ້ນໆ
ແລະເປັນການສາງວຽກເຮັດງານທາໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ. ສວນເນື້ອທ່ີຊອກຄົ້ນ, ສາຫຼວດແລະຂຸດຄົ້ນທ່ີ
ລັດຖະບານໄດອະນຸມັດແລວນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນແມນກວມເອົາປະມານ 28% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດໂດຍ
ສວນໃຫຍແມນຍັງຢໃູນຂັ້ນຕອນການຊອກຄົ້ນແລະສາຫຼວດ. 

5) ທາແຮງບ່ົມຊອນດານແຫຼ່ງທອງທຽວ: 
ປະເທດເຮົາມີທາແຮງບົ່ມຊອນທາງຊັບພະຍາກອນທອງທຽວດານທາມະຊາດ, ວັດທະນະທາ ແລະ 

ປະຫວັດສາດເຊັ່ນ: ມລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໄດຮັບການຍອງຍຈາກນັກທອງທຽວຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ວາ
ເປັນປະເທດທ່ີໜາທອງທຽວທ່ີສຸດໃນໂລກ, ມລະດົກໂລກວັດພູຈາປາສັກ, ທ່ົງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ, ວັດວາອາຮາມ, 
ວັດທະນາທາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ, ນ້າຕົກຕາດ, ຖ້າ, ປາສະຫງວນ, ພູຜາ
, ປາໄມຂຽວງາມຕະຫຼອດປີ, ອາກາດສົດ ແລະ ອື່ນໆ. 

ປັດຈູບັນ, ຊັບພະຍາກອນທອງທຽວຢູປະເທດເຮົາ ຍັງບ່ທັນໄດຮັບການພັດທະນາໃຫເປັນລະບົບຄົບຊຸດ
ເທ່ືອເປັນຕົ້ນແມນການສາງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ, ການບລິການທ່ີໄດມາດຕະຖານ ແລະ ການໂຄສະນາ. 
ການພັດທະນາຂະແໜງປີ່ນອອມການທອງທຽວ ກ່ຍັງບ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ຍັງມີຊັບພະຍາກອນທອງທຽວ
ຫຼາຍແຫງຢູເຂດຫາງໄກສອກຫີຼກ ທ່ີຍັງບ່ທັນໄດຮັບການສາຫຼວດ ແລະ ບຸກເບີກເສັ້ນທາງໄປເຖິງ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນ
ວາໂອກາດ ແລະ ທາແຮງບົມຊອນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທອງທຽວຂອງລາວເຮົາແມນຍັງມີຫຼວງຫຼາຍ. 

5) ທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: 
ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງລາວມີປະມານ 6,5ລານຄົນໂດຍສວນໃຫຍແມນເປັນພົນລະເມືອງໜຸມທ່ີມີ

ອາຍຸຕ່າກວາ 20ປີກວມເອົາຫຼາຍກວາ 48%ຂອງຈານວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ. 
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ໃນນັ້ນ, ພົນລະເມືອງໃນກຸມອາຍຸ 0-14 ປີມີປະມານ 2,34 ລານຄົນ (ຍິງ 1,1ລານຄົນ), ກຸມອາຍ ຸ15-64 ປີ 
ປະມານ 4,04 ລານຄົນ (ຍິງ 2,03 ລານຄົນ)ແລະ ຄາດວາຮອດປີ2015,ພວກເຮົາຈະມີພົນລະເມືອງໃນກຸມອາຍຸ 
0-14 ປີຫດລົງເປັນ 2,32 ລານຄົນ (ຍິງ 1,15 ລານຄົນ),ກຸມອາຍ ຸ15-64 ປີ ເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ 4,16 ລານຄົນ (ຍິງ 
2,09 ລານຄົນ),ກຸມອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 253 ພັນຄົນ (ຍິງ 137 ພັນຄົນ). 

ສາລັບປະຊາກອນໃນເກນອາຍອຸອກແຮງງານ(15-64ປີ)ມີທາອຽງເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 57%ໃນປ ີ2005 ແລະ
ຈະເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ 62%ໃນປ ີ2015;ສວນປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປຈະມີປະມານ 4%. ຈາກຕົວເລກດັ່ງກາວ
ສະແດງໃຫເຫັນວາປະຊາກອນລາວໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ(15-64 ປີ)ຈະເປັນກາລັງແຮງງານທ່ີເຂັ້ມແຂງ
ສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາກອນໃນປະເທດເຮົາແມນປະກອບດວຍ
ຫຼາຍຊົນເຜ່ົາທ່ີມວີັດທະນະທາຮີດຄອງປະເພນທ່ີີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕາງກັນຊຶ່ງອັນນີ້ກຈະເປັນທາແຮງທ່ີສາຄັນ
ໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດໃນຕ່ໜາ.  
2.1.2.2 ສ່ິງທາທາຍ ແລະຂ້ຈາກັດ 

ໄປພອມກັບບັນດາທາແຮງບົ່ມຊອນທ່ີພວກເຮົາມີຄດືັ່ງກາວມານັ້ນ, ພວກເຮົາກຍັງມີບັນດາຂ້ຈາກັດ ແລະ
ສິ່ງທາທາຍຕ່ການພັດທະນາຈານວນໜຶ່ງຄືດັ່ງນີ້: 

1)ຄຸນນະພາບ ແລະປະລິມານທາງດານຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການຂອງການພັດທະນາຍັງຈາກັດຢູເຊັ່ນ:ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ່ີພຽງພທັງທັງດານປະລິມານ
ແລະຄຸນນະພາບ, ແຕແຮງງານລາວສວນໃຫຍ (70% ຂອງແຮງງານທັງໝົດ) ແມນຍັງເຮັດວຽກຢູໃນຂະແໜງກະ
ສິກາແບບແຮງງານຄອບຄົວກະແຈກກະຈາຍຢຕູາມເຂດຊົນນະບົດແລະຫາງໄກສອກຫີຼກ, ເຮັດໃຫການສະໜອງ
ແຮງງານສາລັບໂຄງການພັດທະນາຕາງໆຍັງຂາດແຄນຫຼາຍ, ຊຶ່ງຈາເປັນຕອງໄດນາເຂົ້າແຮງງານຈາກຕາງປະເທດເປັນ
ຈານວນບ່ໜອຍໂດຍສະເພາະແມນຈາກສສຫວຽດນາມ. ປະເທດເຮົາຍັງບ່ທັນມີນັກບລິຫານ, ນັກວິທະຍາສາດ, 
ນັກຊຽວຊານ, ກາມະກອນທ່ີມສີີມື ແລະວິຊາການທ່ີເກ່ັງພຽງພ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ຊຶ່ງໃນຕົວຈິງ
ແລວແມນຍັງອີງໃສຊຽວຊານຈາກຕາງປະເທດຫຼາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງໂຄງການພັດທະນາ
ຕາງໆ.   

2)ແຫຼ່ງທຶນເພື ່ອການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາຍັງຈາກັດຊຶ່ງທຶນສວນໃຫຍແມນຍັງອີງໃສທຶນມາຈາກ
ຕາງປະເທດເປັນຕົ້ນຕ, ໂດຍສະເພາະແມນການລົງທຶນໂດຍກົງ, ການກູຢືມ ແລະການຊວຍເຫຼືອລາຈາກຕາງປະ
ເທດ. ການອີງໃສແຫຼ່ງທຶນມາຈາກຕາງປະເທດຄືດັ່ງກາວນັ້ນ ໄດກາຍເປັນສິ່ງທາທາຍຕ່ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ 
ເປັນຕົ້ນແມນບັນຫາຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ບັນຫາການຂຶ້ນກັບປັດໃຈພາຍນອກ, ບັນຫາສັງຄົມ, ບັນຫາການຄຸມ
ຄອງ, ບັນຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະອື່ນໆ. ພາຍຫຼັງປະເທດເຮົາສາມາດບັນລຸໄດມາດຖານຫດພົ້ນອອກຈາກຄວາມ
ດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຂາມຜານຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາຢາງຂາດຕົວ ໃນປີ 2025 ແລວ, ບາງ
ສິດທິພິເສດຂອງຄູຮວມພັດທະນາສາກົນທ່ີໃຫແກປະເທດດອຍພັດທະນາສາລັບປະເທດເຮົາກຈະຄອຍຫດໜອຍ
ຖອຍລົງເປັນກາວໆ. 

 3)ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ່ີຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜານມາຕົ້ນຕ
ແມນມາຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຫັຼກ ໂດຍສະເພາະແມນການຂຸດຄົ້ນບ່ແຮ ແລະ ໄຟຟາພະລັງນ້າ, ແຕ
ລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນສວນຫຼາຍພັດຍັງຕ່າ ຊຶ່ງສະແດງອອກຄືປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ70% ເອື່ອຍອີງໃສຂະ  ແ
ໜງກະສິກາເພ່ືອການທາມາຫາກິນລຽງຊີບ. ແຕໄລຍະ15 ປີຜານມານີ້,ຂະແໜງກະສິກາຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍພຽງ
ແຕ 2,8% ຕ່ປີເທ່ົານັ້ນ, ໃນຂະນະທ່ີພົນລະເມືອງລາວເຮົາ ພັດເພ່ີມຂຶ້ນ 2,2%ຕ່ປີ, ນັ້ນໄດສະແດງໃຫເຮົາເຫັນວາ
ລາຍໄດຂອງປະຊາຊົນທີ ່ເອື ່ອຍອີງນາຂະແໜງກະສິກາແມນເພີ ່ມຂຶ ້ນໃນລະດັບຕ່າຫຼາຍ.  ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດທີ່ຍັງອາໃສຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຫຼັກນັ້ນຍັງຈະພົບກັບບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການ
ພັດທະນາໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວອີກດວຍ.  
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4)ສະພາບການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຶນໂດຍສະເພາະແມນຈາກການສົ່ງອອກສິນຄາໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕາງປະເທດແລະເງິນຊວຍເຫືຼອເພ່ືອການພັດທະນາເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ 
ອາດຈະມີທາອຽງເຮັດໃຫອັດຕາແລກປຽນຕົວຈິງຂອງເງິນກີບລາວແຂງຄາຂຶ້ນ,ກົດດັນໃຫມີໄພເງິນເຟີ້ພາຍໃນແລະ
ເຮດັໃຫຄວາມສາມາດແຂງຂັນຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງເພ່ືອສົ່ງອອກຫດລົງ. ສະພາບດັ່ງກາວນີ້, ອາດຈະເປັນສ່ິງ
ທາທາຍທ່ີຈາກັດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນອະນາຄົດກ່ເປັນໄດ7.  

5) ຂ້ຈາກັດແລະສິ່ງທາທາຍອື່ນໆເຊັ່ນ: ໂຄງລາງພື້ນຖານຍັງບ່ທັນພຽງພ ແລະ ສະດວກສະບາຍເທ່ືອ, ຄາ
ຂົນສົ່ງສິນຄາອອກແລະນາເຂົ້າຈາກປະເທດທີ່ສາມ ແມນສູງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບປະເທດຕາງໆໃນພາກພື້ນ, ການ
ເຊື່ອມຕ່ດານຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດໂດຍກົງກັບປະເທດທ່ີສາມຍັງບ່ຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມນຕອງຜານປະເທດ
ໄທຫືຼສສຫວຽດນາມເປັນສວນໃຫຍ.ກົນໄກການບລິຫານຄຸມຄອງຍັງບ່ທັນລົ່ງລຽນເທ່ົາທ່ີຄວນ, ຄວາມກຽມພອມ
ເພ່ືອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນຍັງມີຂ້ຈາກັດ, ຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນທາງດານການຄາກັບບັນດາ
ປະເທດໃນພາກພ້ືນແລະສາກົນຍັງຈາກັດຫຼາຍ, ສະຕິເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍຂອງພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາ
ຍັງບ່ເຂັ້ມງວດເທ່ົາທ່ີຄວນ, ປະກົດການຫຍ້ທ້ດານສັງຄົມຍັງແຜຫຼາຍ, ຄວາມຍຸຕິທາທາງສັງຄົມຍັງບ່ທັນຮັບປະກັນ
ໄດຢາງທ່ົວເຖິງເທ່ົາທ່ີຄວນ ຄືຍັງມີກລະນີແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງໄປເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ
ແບບຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາເຫ່ົຼານັ້ນ ຈຶ່ງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄາມະນຸດ, ການຂູດຮີດ
ທາງເພດແລະອື່ນໆ. 
2.2 ວິໄສທັດຮອດປີ2030: 
 ໂດຍອີງໃສສະພາບແວດລອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງແລະແນວທາງຍຸດທະສາດຂອງ
ການພັດທະນາ ສປປ ລາວເຮົາ. ລັດຖະບານ ແຫງ ສປປລາວ, ຈຶ່ງໄດວາງວິໄສທັດຂອງການພັດທະນາປະເທດ
ຮອດປ ີ2030 ໄວດັ່ງນີ້: 

ຮອດປ ີ2030, ສປປລາວສາງໄດບາດລຽວໃໝໃນການພັດທະນາໃຫກາຍເປັນປະເທດກາລັງພັດທະນາທ່ີ
ມີລາຍຮັບປານກາງສູງຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ, ສຂີຽວ ແລະ ຍືນຍົງ,8ລາຍໄດແຫງຊາດສະເລຍຕ່
ຫົວຄົນເພ່ີມຂຶ້ນຫຼາຍກວາ4  ເທ່ົາຂອງປີ 2015,ມອີຸດສາຫະກາເສົາຄ້າ ແລະ ໂຄງລາງພ້ືນຖານເສດຖະກິດທ່ີເຂັ້ມ
ແຂງສາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະທັນສະໄໝ,ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໄດຮັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢາງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ; ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ຍຸຕທິາ, ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະສີວໄິລ, ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜ່ົາມີຄວາມສາມັກຄເີປັນປຶກແຜນ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນດານການພັດທະນາລະຫວາງຕົວເມືອງ ແລະ 
ຊົນນະບົດ, ຊັ້ນຄົນຕາງໆໃນສັງຄົມຖືກຫຍັບໃກເຂົ້າຫາກັນ, ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໄດຮັບ
ການຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນ,ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດຮັບການພັດທະນາມີຄຸນນະພາບດຂີຶ້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ການບລິການສັງຄົມທ່ີມີຄຸນນະພາບຢາງທ່ົວເຖິງ, ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງມີການຮັບປະກັນດວຍການຄຸມຄອງລັດ
ຕາມກົດໝາຍທ່ີສັກສິດ, ລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດ 3 ສາງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດໄດ
ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະນາໃຊຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະຍືນຍົງ; ລະບົບການເມືອງການປົກຄອງມີສະຖຽນລະ
ພາບແລະເຂັ້ມແຂງ;ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດຢາງກວາງຂວາງແລະເລິກເຊິ່ງກັບພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ. 

                                         
7ຖາຫາກມູນຄາການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ ແລະ ເງິນຊວຍເຫືຼອເພື່ອການພັດທະນາຫາກຫດລົງ 10% ຕ່ປີ ຕະຫຼອດໄລຍະແຕສົກປີ

2015 ຫາ 2020 ຈະເຮັດໃຫອັດຕາການຂະຫຽາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມໃນແຕລະປີຫດລົງສະເລຍ 0,5%. 
8ລວມຍອດລາຍຮັບປະຊາຊາດຕ່ຫົວຄົນ (GNI ຄິດໄລແບບ Atlas) ຕອງຢູໃນລະຫວາງ 6.500-20.100 ໂດລາຕາມມາດຖານຂອງ

ປະເທດລາຍຮັບປານກາງສູງ ຊ່ຶງຄາດຄະເນແລວ ຮອດປີ 2030GNI ຂອງປະເທດເຮົາສະເລຍຕ່ຫົວຄົນຢາງໜອຍຕອງບັນລຸໄດ
7.350 ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂ້ຶນປະມານ 4 ຫາ 5 ເທ່ົາ GNI ໃນປີ 2015.  
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2.3 ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025): 
ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມນຍຸດທະສາດບຸກທະລ ຸ

ເພ່ືອພັດທະນາປະເທດໃຫຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ2020 ແລະສືບຕ່ສູຊົນຂາມຜານ
ຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກາວໃຫໄດຢາງຂາດຕົວໃນປີ2025 ຊຶ່ງຍຸດທະສາດນີໄ້ດການົດທິດທາງລວມ, ເປົ້າໝາຍ
ແລະ ຄາດໝາຍລວມ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດທ່ີເປັນບຸລມິະສິດໄວດັ່ງຕ່ໄປນີ້: 
2.3.1 ທິດທາງລວມ: 

1) ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກ ໃຫເປັນແຜນຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມທິດສາງບາດກາວບຸກທະລຸທັງ 4 ດານໃຫເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນສະ
ຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງໜັກແໜນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ມີປະຊາ
ທິປະໄຕ, ສີວິໄລແລະ ຍຸດຕິທາ. 

2) ຕັ້ງໜາ ແລະ ສູຊົນປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ ໃນປີ 
2020 (LDCs), ສາງພ້ືນຖານໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງ 
ເພ່ືອຫີຼກລຽງຂຸມປະເທດທ່ີມີລາຍຮັບປານກາງ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ຕາມທິດສີຂຽວ 
ແລະ ຍືນຍົງ(SDGs). 

3) ພັດທະນາຢາງສົມສວນລະຫວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ, ພັດທະນາຊັບພະ 
ຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ໂດຍຖືເອົາ: 

 ການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ: ໂດຍຊຸກຍໃູຫເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ, 
ໝັ້ນທຽງ, ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ຫັນປຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫໄປ
ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ໂດຍເນັ້ນໃສການຜະລິດກະສິກາເພ່ືອຄ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ, ການພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ການຜະລິດທ່ີມີມູນຄາເພ່ີມສູງຂຶ້ນຕິດພັນກັບ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການບລິການໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກາໄຟຟາແລະປຸງແຕງ, ບລິການທ່ີປິ່ນອອມ
ການທອງທຽວ, ຫັນເປັນເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາ;ຊຸກຍກູານພັດທະນາແລະ ນາໃຊ
ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີກາວໜາ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມເຂົ້າສູການຜະລິດ; ນາໃຊທາ
ແຮງບົ່ມຊອນທ່ີໄດປຽບຂອງປະເທດ, ຂະແໜງການ ແລະ ເຂດແຄວນຕິດພັນກັບກາລະໂອກາດຂອງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ; ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ
ມີສະຖຽນລະພາບ, ເພ່ີມທະວີຄວາມສາມາດແຂງຂັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ກາງ ແລະ ສົ່ງ
ເສີມການສາງ ແລະ ພັດທະນາຜູປະກອບການໃໝ; ສົ່ງເສີມການລະດົມແຫ່ຼງທຶນຈາກທຸກພາກສວນ
ເສດຖະກິດເຂົ້າສກູານພັດທະນາ. 

 ການພັດທະນາວັດທະນາທາ-ສັງຄົມເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ: ໂດຍສຸມໃສແກໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫດຂີຶ້ນເທ່ືອລະກາວ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທາອັນດງີາມຂອງ
ຊາດ ສົມທົບກັບວັດທະນະທາອັນຍອດຍິ່ງຂອງສາກົນ; ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫໄດທັງ
ດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ແຮງງານ ເພ່ືອແນໃສສາງນັກວທິະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວາ, ນັກຊຽວຊານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ແຮງ
ງານສີມໃືນດານຕາງໆ; ຫດຜອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ ແລະ ເດັກນອຍ, ຍົກລະດັບອາຍຸຍືນ
ສະເລຍຂອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂຶ້ນ ດວຍການພັດທະນາຂະແໜງສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫດີຂຶ້ນ, 
ຂະຫຍາຍລະບົບປົກປອງທາງສັງຄົມໃຫກວາງຂວາງກວາເກົ່າ, ເພ່ີມທະວີຄວາມຍຕິຸທາຂອງສັງຄົມ, 
ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫສູງຂຶ້ນ. 
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 ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລອມເປັນສ່ິງຈາເປັນ: ໂດຍສຸມໃສປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສະພາບ
ແວດລອມທາມະຊາດໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາກົນໄກຮັບມືກັບການ
ປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, ຮັບປະກັນການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງ
ສຸດ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ-ຍືນຍົງ.   

4) ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົມ,ພັດທະນາການປົກຄອງ ແລະ 
ລະບອບລະບຽບການບລິຫານລັດດວຍກົດໝາຍໃຫມີຄວາມສັກສິດ; ຫັນບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນ
ກາງ ໃຫປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກເປັນຕົ້ນຕ ແລະ ເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫອົງການ
ປົກຄອງທອງຖ່ິນຫຼາຍຂຶ້ນຕາມທິດ 3 ສາງ ໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜນ ແລະ ຍືນຍົງ-ຕ່ເນື່ອງ.  

5) ເພ່ີມທະວີການຮວມມື, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, ຫັນປະເທດໃຫ
ເປັນໃຈກາງເຊື່ອມຕ່ ແລະ ການບລິການຜານຂອງພາກພ້ືນໃຫມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ເຂົ້າຮວມຂະບວນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າການຕາມແນວທາງການຕາງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ, ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນ, ໝູນໃຊກາລະໂອກາດຂອງຕະຫຼາດປະເທດ
ອອມຂາງ. 

2.3.2 ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025: 
1) ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫໜັກແໜນບົນພ້ືນຖານການສືບຕປ່ັບປຸງບູລະນະລະບອບ

ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນທ່ີມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນາໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ 
ແລະມປີະຊາທິປະໄຕ; ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜນພາຍໃນຊາດຢາງໜັກແໜນ; ສັງຄົມມີ
ຄວາມສະຫງບ,ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ ແລະ ຍຸຕິທາ; 

2) ພັດທະນາປະເທດສາລັບໄລຍະຂາມຜານການຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃຫ
ໄດຢາງໜັກແໜນໃນປີ 2025 (LDCs); ສຊູົນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
(SDGs) ໃຫມີຄວາມຄືບໜາເພ່ືອສາມາດບັນລຸໄດໃນປ ີ2030. 

3) ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍບ່ຫດ 7,5%ຕ່ປີ, ຮອດປີ 2025 ລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນໃຫບັນລຸໄດຫຼາຍກວາ 2 ເທ່ົາຕົວທຽບກັບປີ2015; 

4) ຫດຜອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫຢູໃນລະດັບບເ່ກີນ 5%; ສາງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ
ໄດຫຼາຍກວາ 60%ຂອງຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດ; ສາງບານພັດທະນາໃຫໄດຫຼາຍກວາ 70%ຂອງ
ຈານວນບານທັງໝົດໃນທ່ົວປະເທດ; 

5) ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດຮັບການພັດທະນາດຂີຶ້ນ 9 , ພົນລະເມືອງລາວໃນເກນອາຍໄຸດຮັບການສຶກສາ
ພ້ືນຖານຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ.ປະຊາຊົນໄດຮັບການບລິການດານສາທາລະນະສຸກທ່ີມີຄຸນນະພາບຢາງທ່ົວ
ເຖີງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນສະເລຍສູງກວາ 73 ປີ. ວຽກງານງານກິລາໄດຮັບການພັດທະນາກາວສູລະດັບ
ສາກົນ ແລະ ຫັນບາງປະເພດກິລາທ່ີມີທາແຮງໃຫເປັນກິລາອາຊີບ.ພົນລະເມືອງໄດເຂົ້າຮວມໃນລະບົບ
ການປົກປອງທາງສັງຄົມຢາງກວາງຂວາງ, ກາລັງແຮງງານໄດຮັບການພັດທະນາທັງດານປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ສາງນັກຄົ້ນຄວາ
ວິທະຍາສາດໃຫໄດຫຼາຍກວາ 11 ຄົນຕ່ປະຊາກອນ 10 ພັນຄົນ, ສາງໃຫໄດບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ, 
ສູນຝຶກອົບຮົມ, ສູນຖາຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສູນບລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫອງ
ທົດລອງທີ່ເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ. 

                                         
9ຮອດປີ 2025ຄາດວາພົນລະເມອືລາວຈະມີປະມານ 7,67 ລານຄົນ ແລະ ມີກາລັງແຮງງານທັງໝົດປະມານ4,7 ລານຄົນ (ອີງຕາມທາ

ອຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກາລັງແຮງງານໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ(15-60 ປີ). 



17 

 

6) ປົກປັກຮັກສາແລະຟ້ືນຟູເນື້ອທ່ີປາໄມປົກຫຸມໃຫຢູໃນລະດັບບ່ຫດ 70% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ(ນັບ
ທັງພ້ືນທ່ີປູກຕົ້ນໄມອຸດສາຫະກາຍາວນານ). 

7) ສປປລາວມເີພ່ືອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ມີຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນ ໃນເຄອືຂາຍການ
ຜະລິດແລະ ສາມາດເຂ້ົາຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນ ແລະ
ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ;ເປັນເຈົ້າການການປະກອບສວນໃນພາລະກິດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະການຮວມ
ມືພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. 

2.3.3 ບັນດາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 
10 ປີ (2016-2025): 

 ເພີ່ືອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະຄາດໝາຍສູຊົນຂາງເທິງນັ້ນພວກເຮົາຈະໄດສຸມໃສ
ປະຕິບັດ 7 ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດດັ່ງນີ້: 
3.3.3.1 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຢາງຕ່ເນ່ືອງຕາມທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ, 

ຍືນຍົງແລະ ສີຂຽວ 
1.  ເປ້ົາໝາຍ: 

1) ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕ່ເນື່ອງແລະໝັ້ນທຽງດວຍຈັງຫວະສະເລຍ 7,5%ຕ່ປີ; 
2) ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທຽງ; 
3) ຄວາມທຸກຍາກສືບຕ່ຫດລົງ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນ; 
4) ສາມາດຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫພຽງພກັບຄວາມຕອງການພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄາ

ສົ່ງອອກຈານວນໜຶ່ງ; 
5)  ມກີານຈັດສັນເຂດການພັດທະນາດານຕາງໆຢາງເປັນລະບົບ. 

2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
1)  ສຸມໃສການຄຸມຄອງແລະນາໃຊນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກຢາງເໝາະສົມເພື່ອຮັກສາສະຖຽນ

ລະພາບທາງດານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສາງສະພາບແວດລອມທ່ີດີຕ່ການຜະລິດແລະດາເນີນທຸລະ
ກິດ; 

2) ສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງທ່ີມີທາແຮງບົ່ມຊອນ ແລະ ກາລະໂອກາດໄດປຽບຢພູາຍໃນ, ພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ ດວຍການຊຸກຍູການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການກ່ສາງໂຄງການໃຫຍ
ລະດັບຊາດຈານວນໜຶ່ງ ເພ່ືອເປັນເສົາຄ້າ ແລະ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດແຫງຊາດໃຫຂະຫຍາຍ
ໂຕໄວ,  ໃຫສາມາດສາງລາຍຮັບງບປະມານພາຍໃນໄດຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມນສຸມໃສພັດທະນາບັນດາ
ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟາ, ໂຄງການທາງລົດໄຟ, ໂຄງການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກາ,ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ແລະ ສະເພາະ. ພອມກັນນັ້ນ, ກຊຸກຍູສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂະແໜງການທ່ີຂະຫຍາຍຕົວ
ປານກາງ ແລະ ຕ່າ ໃຫມຄີວາມຍືນຍົງໄປພອມໆກັນ ເປັນຕົ້ນແມນການບລິການທອງທຽວ, ການ
ບລິການຜານຂອງພາກພື້ນ;  ແລະ ການຜະລິດກະສິກາໃຫມມີູນຄາເພ່ີມສູງຂຶ້ນ ໂດຍຜານການຊຸກຍູ
ສົ່ງເສີມທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງ ແລະ 
ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ.ຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຢາງຮອບ
ຄອບ, ມປີະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ-ຍືນຍົງ ແລະ ຍຸຕິທາ ເພື່ອໃຫເກີດຜົນ
ປະໂຫຍດສູງສຸດແກປະເທດຊາດ; 

3) ການົດໂຄງການຜະລິດທ່ີເປັນບູລິມະສິດ, ຈັດສັນເຂດການຜະລິດຕາມເຂດແຄວນຢາງຈະແຈງ, ມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ມຄີວາມສົມສວນ, ສອດຄອງກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ທາແຮງຂອງແຕລະບອນ ເພື່ອເປັນບອນ
ທາມາຫາກິນ ແລະ ເປັນເຂດການຜະລິດທ່ີຍືນຍົງຂອງປະຊາຊົນ; 
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4) ສຸມໃສການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດານ ແລະ ສາງກົນໄກເຮັດໃຫປະຊາຊົນມີສວນຮວມຢາງທ່ົວ
ເຖິງໃນການພັດທະນາ ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເຂົ້າສູ
ປະຊາຊົນຢາງທ່ົວເຖິງ. 

5)ສຸມໃສລະດົມ ແລະ ພັດທະນາບັນດາປັດໄຈສະໜັບສະໜູນທ່ີຈາເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອງການຂອງການພັດທະນາເປັນຕົ້ນແມນແຫ່ຼງທຶນ, ແຮງງານ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ;ຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ຂອງການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລດິໃຫສງູຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານໃຫພຽງພກັບຄວາມຕອງການ ແລະ ມສີວນເຫືຼອໄວເປັນສິນຄາ. 

 6) ສຸມໃສຈັດສັນເຂດການພັດທະນາໃຫມີຄວາມສົມສວນ ແລະ ເປັນລະບົບເປັນຕົ້ນແມນ: ເຂດກະສິກາ
, ເຂດປາໄມປະເພດຕາງໆ, ເຂດແຫ່ຼງນ້າ,  ເຂດອຸດສາຫະກາ, ເຂດຕົວເມືອງທ່ີພັກອາໃສ, ໂຄງລາງ
ພ້ືນຖານ, ອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

2.3.3.2 ຍຸດທະສາດເພ່ືອບັນລຸບັນດາເປ້ົາໝາຍຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະ 
ນາ(LDCs) ໃນປີ 2020ແລະ ປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) 

1. ເປ້ົາໝາຍ: 
1) ສຸມໃສປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ (LDCs) ໂດຍສະເພາະ

ແມນເປົ້າໝາຍລາຍໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ(GNI), ດັດຊະນຊີັບສິນມະນຸດ(HAI)ແລະດດັຊະນີຄວາມ
ບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (EVI). 

2) ສຸມໃສປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs)10ໃຫມີຄວາມຄືບໜາ. 
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

1) ສຸມໃສປະຕິບັດບັນດາເງ່ືອນໄຂເພ່ືອບັນລຸເປົ້າໝາຍຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ
(LDCs)ໂດຍສຸມໃສຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍແລະປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນງານອິສແຕນບູນ
ສາລັບປະເທດດອຍພັດທະນາໃນໄລຍະ2016-2020 ໂດຍສຸມໃສ 8 ວຽກບູລມິະສິດຄື:1) ສຸມໃສ
ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເພ່ືອຍົກສູງສະມັດຕະພາບເປັນຕ້ົນແມນ: ໂຄງລາງພື້ນຖານ,ພະລັງງານ,
ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກາ,ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ; 2) ພັດທະນາຂະແໜ
ງກະສິກາ,ການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແລະການພັດທະນາຊົນນະບົດ; 3) ພັດທະນາການຄາ
ຕາງປະເທດໃຫໄດຫຼາຍຂຶ້ນ; 4) ຜະລິດສິນຄາແລະການບລິການໃຫມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ; 5) 
ພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະການສຶກສາ,ການຝຶກອົບຮົມ,
ປະຊາກອນຊາວໜຸມ, ບົດບາດຍິງຊາຍ,ແມຍິງ,ການປະກັນສັງຄົມແລະການກິນດື່ມສະອາດໂດຍສະ
ເພະແມນນ້າກິນ-ນ້າໃຊຖືກຫັຼກອະນາໄມ, 6) ແກໄຂບັນຫາວິກິດການແລະສ່ິງທາທາຍຕາງໆເປັນຕົ້ນ
ແມນວິກິດການທາງດານເສດຖະກິດແບບກະທັນຫັນ,ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດແລະໄພພິບັດທາງ
ທາມະຊາດ; 7) ການຈັດຫາແຫ່ຼງທຶນສາລັບການພັດທະນາແລະການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຂີດຄວາມ
ສາມາດ; 8) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການບລິຫານ-ການປົກຄອງໃນທຸກລະດັບ.  

2) ສຸມໃສ ແລະ ໃຫບູລິມະສິດແກວຽກງານການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຕາງໆທ່ີກຽວຂອງກັບການ
ປະຕິບັດທຸກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) ໂດຍສະເພາະແມນເປົ້າໝາຍທີ2, 3 ແລະ 
4 ທ່ີໄດເຊື່ອມສານເອົາເປົ້າໝາຍ MDGs ທ່ີເຮົາບ່ສາມາດບັນລຸໄດໃນປີ 2015 ເຂົ້າໄວນາເຊັ່ນ: ເປົ້າ
ໝາຍທີ່ກຽວຂອງກັບການຂາດສານອາຫານ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຸດທິ, ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສືບຕ່ປະຕິບັດ

                                         
10ຊ່ຶງລວມເຖິງບັນດາເປ້ົາໝາຍ MDGs ທີ່ຍັງບ່ທັນບັນລຸໄດໃນປີ 2015 ທີ່ໄດເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍ SDGs ແລວ. 
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ເປົ້າໝາຍMDGs ອື່ນໆທ່ີຍັງບ່ທັນບັນລຸເຊັ່ນ: ອັດສວນເນື້ອທ່ີການເກັບກູລະເບີດທ່ີຍັງບ່ທັນແຕກ
ເປັນຕ້ົນ. 

3) ສຸມໃສລະດົມບັນດາແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ເພ່ີມທະວີການຮວມມືກັບຄູຮວມພັດທະນາ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາໂຄງການບລຸິມະສິດທ່ີກຽວຂອງກັບການບັນລໄຸດບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ. 

2.3.3.3  ຍຸດທະສາດວາດວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
1. ເປ້ົາໝາຍ:ໃສພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພ່ືອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ 

ໂດຍເລັງໃສ 3 ດານຄື: 
1) ດານຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ:ມີຄຸນທາດການເມືອງດີ, ເປັນຄົນຊືສ່ັດບລິສຸດ, ມີຄວາມມານະ

ອົດທົນສູງ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດດ,ີ ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມນີ້າໃຈເສຍສະຫຼະ, ມແີບບແຜນການດາລົງ
ຊີວິດຢາງປະຫຍັດມັດທະຍັດ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕປ່ະເທດຊາດບານເມືອງ ແລະມອີຸດົມການ
ສັງຄົມນິຍົມ. 

2) ດານສະຕິປັນຍາແລະທັກສະ:ເປັນຄົນສະຫຼາດ, ຫັຼກແຫຼມ, ມີຫົວຄິດປະດິດສາງແລະ
ວິທະຍາສາດ, ມພິິກໄຫວດີ, ມຄີວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມແືຮງງານທ່ີສອດຄອງກັບການ
ພັດທະນາ, ຮັກການຮຽນຮູຕະຫຼາດຊີວິດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ລະບຽບວິໄນໃນການອອກ
ແຮງງານ. 

3) ດານສຸຂະພາບ ແລະຮາງກາຍ: ເປັນຄົນມີສຸຂະພາບ ແລະ ພາລານາໄມດີ, ມີໂພສະນາການດີ, 
ຮາງກາຍສົມບູນ ແລະ ອາຍຸຍືນຍາວ. 

2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
ເພ່ືອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ ຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຸມໃສ: (1) ການສຶກ

ສາອົບຮົມດານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ດານຄຸນສົມບັດສິນທາປະວິວັດໃຫແກປະຊາຊົນຮັບຮັບຮູ, ເຂົ້າ
ໃຈແລະນາໄປປະຕິບັດໃນວິຖີການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນຢາງເຄັ່ງຄັດ ເພ່ືອໃຫເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຄົນດີ, ມີຄຸນ
ນະທາ, ຈົ່ງຮັກພັກດີຕ່ປະເທດຊາດບານເມືອງ, ມີອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ; (2) ເພີ່ມທະວີການກ່ສາງ 
ແລະຄຸມຄອງພະນັກງານ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານນາພາຄຸມຄອງຕາມສາຍຕາແໜງ
ບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານບລິຫານ ໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຄາ
ຕອບແທນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຕາງໆ ຕ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢາງເໝາະສົມ; (3) 
ປັບປຸງແລະປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາເນັ້ນໃສການປັບປຸງຫັຼກສູດການຮຽນການສອນ,ການພັດທະນາສີມື
ແຮງງານທ່ີມີສວນຮວມຂອງຜູປະກອບການ, ຂະແໜງການເສດຖະກິດຕາງໆ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ
ໃນພາກພ້ືນ, ສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປັນເພ່ືອຮັບໃຊການຮຽນ-ການສອນ; ຂະຫຍາຍອັດຕາການ
ປົກຄຸມຂອງຕາໜາງການສຶກສາແລະການພັດທະນາສີມືແຮງງານໂດຍເລັງໃສໄວໜຸມ, ແມຍິງແລະ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາຜູດອຍໂອກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຂອງເດັກກອນໄວຮຽນ ໃຫກວາງຂວາງ
ແລະມີປະສິດທິຜົນສູງ ເອົາໃຈໃສພິເສດການລົງທຶນໃສເດັກຜູດອຍໂອກາດຢູຊົນນະບົດ ແລະ ເດັກນອຍ
ທ່ີມີພອນສະຫວັນຈາກກຸມປະຊາກອນທ່ີດອຍໂອກາດ; (4) ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພາລານາໄມສົມບູນ 
ໃຫທ່ົວປວງຊົນ ໂດຍສຸມໃສການປຸກລະດົມການເຂົ້າຮວມໃນວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ
ວຽກງານດັ່ງກາວເປັນວຽກງານຂອງປວງຊົນ, ເອົາໃຈໃສວຽກງານໂພສະນາການທີ່ເພື່ອແກບັນຫາການ
ຂອດແລະການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນອຍ; ປັບປຸງໂຄງລາງດານການບລິການສາທາລະນະສຸກ;ສາງ
ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານແລະຊຽວຊານຂອງວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ; ສົ່ງເສີມການຫຼີ້ນກິລາເພື່ອ
ສຸຂະພາບ; (5) ສາງສີມືແຮງງານ, ດຸນດຽງແຮງງານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ຍົກປະສິດທິພາບຂອງແຮງ
ງານໃຫມີປະສິດທະພາບ,ປະສິດທິຜົນ ແລະສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການຂອງຜູໃຊແຮງງານ; (6) ສຸມ
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ໃສເຜີຍແຜ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກສູງຄຸນຄາທາງດານວັດທະນະທາໃຫແກປະຊາຊົນ.ນອກຈາກນີ້, ຕອງສຸມ
ໃສພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນດານອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ: ການປົກປອງ
ປະຊາກອນຈາກຄວາມສຽງທ່ີຮາຍແຮງຕາງໆ, ການສາງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ, ການປະຕິບັດ
ພັນທະຕາງໆໃນກອບການຮວມມືກັບພາກພ້ືນແລະສາກົນ. 

2.3.3.4 ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາແລະນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ,ມີປະ
ສິດທິຜົນແລະຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ: 

1. ເປ້ົາໝາຍ: 
1) ພັດທະນາແລະປົກປັກຮັກສາແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຕົ້ນແມນ: ທ່ີດິນ,ປາໄມ,ແຮທາດ, 

ແຫ່ຼງນ້າ,ອາກາດ ໃຫມີການນາໃຊໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຄວາມຍືນຍົງ, ໝັ້ນຄົງ, ຍຸຕິທາແລະໄປ
ຕາມທິດສີຂຽວ;  

2) ຮັບປະກັນການບັນເທົາ,ຮັບມືແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດທ່ີສູງຂຶ້ນ. 
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

1) ສຸມໃສຄົ້ນຄວາບັນດານິຕິກາແລະແຜນແມບົດທ່ີຈາເປັນກຽວກັບການປົກປັກຮັກສາແລະນາໃຊ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຂອງຊາດທ່ີກຽວຂອງກັບທ່ີດິນ, ປາໄມ, ແຮທາດ, ແຫ່ຼງນ້າ ແລະອາກາດ
ເປັນຕ້ົນແມນນິຕິກາແລະແຜນແມບົດກຽວກັບການນາໃຊທ່ີດິນກະສິກາ, ການນາໃຊແຫ່ຼງນ້າແບບ
ປອດສານພິດ,ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ, ການຮັກສາອາກາດໃຫສົດຊື່ນແລະສະອາດ ເປັນຕົ້ນ; 

2) ພັດທະນາອຸດສາຫະກາປຸງແຕງວັດຖຸດິບຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເພື່ອສາງມູນຄາເພີ່ມໃຫໄດ
ຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມນອຸດສາຫະກາປຸງແຕງໄມ,ປຸງແຕງແຮທາດ,ປຸງແຕນ້າສະອາດ...ເພ່ືອເປັນສິນຄາ
ສາລັບຊົມໃຊພາຍໃນແລະສົ່ງອອກ. 

3) ພັດທະນາແລະນາໃຊພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ສຸມໃສສາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫແກການພັດທະນາຂະ
ແໜງການເສດຖະກິດທ່ີນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໜອຍທ່ີສຸດເພ່ືອສາງແຫ່ຼງລາຍໄດທົດແທນ
ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທ່ີນັບມື້ຈະບົກແຫງໄປເປັນຕົ້ນແມນສົ່ງເສີມການປູກແລະນາ
ໃຊໄມປູກແທນໄມທາມະຊາດ,ພັດທະນາກະສິກາປອດສານພິດ,ພັດທະນາຂະແໜງບລິການ ເປັນຕົ້ນ
ແມນທອງທຽວແລະການບລິການປິ່ນອອມການທອງທຽວໃຫກວມອັດຕາສວນຢູໃນລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຫຼາຍຂຶ້ນ. 

4) ສາງລະບົບການຄຸມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມແລະສັງຄົມໃຫມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ; 

5) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ເຄືອຂາຍການປະສານງານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງໜວຍງານຄຸມຄອງ
ໄພພິບັດແຫງຊາດ. 

2.3.3.5ຍຸດທະສາດວາດວຍການເພ່ີມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງດວຍກົດໝາຍ 
ຂອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ 

1. ເປ້ົາໝາຍ: 
1) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບກົງຈັກການປົກຄອງ, ການບລິຫານລັດດວຍລັດຖະທາມະນູນ ແລະ 

ກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແມນອົງການຕິບັດຍັດ, ອົງການບລິຫານ, ອົງການຕຸລາການໃຫເຂັ້ມແຂງ ແລະມີ
ປະສິດທິພາບສູງຂ້ຶນ; 

2) ປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະບົບອານາດລັດໃຫສົມບູນຕາມທິດ 3 ສາງ, ສອດຄອງກັບຍຸດທະສາດການ
ປົກຄອງຂອງປະເທດ; 

3) ປັບປຸງບັນດານິຕິກາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆໃຫຄົບຖວນ, ຮັດກຸມແລະ ຈະແຈງ; 
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4) ກົນໄກການປະສານງານລະຫວາງສາຍຂວາງ ແລະ ສາຍຕັ້ງໄດຮັບການປັບປຸງໃຫກົມກຽວກັນ. 
2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

1)  ສຸມໃສຄົ້ນຄວາສາງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍແລະນິຕກິາໃຫຄົບຖວນ, ສອດຄອງກັບສະພາບ ແລະ 
ເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດ ທັງສາມາດນາໃຊໄດຢາງມີຜົນສັກສິດສູງ, ສາງ ແລະ ປັບປຸງລະບອບ
ລະບຽບການບລິຫານລັດໃຫສະດວກ ເພ່ືອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; 

2) ການົດພາລະບົດບາດຂອງແຕລະອົງການລັດໃຫຈະແຈງແລະ ຊັດເຈນໄປພອມກບັການເພ່ີມທະວີ
ຄວາມສັກສິດ, ຄວາມມີປະສິດທິພາບແລະມີຄວາມໂປງໃສໃນການຄຸມຄອງບລິຫານລັດ,ແບງຂັ້ນຄຸມ
ຄອງລະຫວາງສູນກາງກັບທອງຖ່ິນຕາມທິດ 3 ສາງໃຫເປັນລະບບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຕັ້ງໜາເປັນເຈົ້າການຂອງທອງຖ່ິນ; 

6) ເຊີດຊູບົດບາດຂອງສະພາແຫງຊາດໃນຖານະເປັນອົງການຕົວແທນແຫງສິດອານາດແລະຜົນປະໂຫຽດ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ,ຕົກລົງບັນດາບັນຫາພ້ືນຖານຂອງປະເທດຊາດໃຫສູງຂຶ້ນຕື່ມ, ສາງຕັ້ງ ແລະ 
ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາປະຊາຊົນທອງຖ່ິນໃຫສູງຂຶ້ນ, ເພ່ີມ
ຄວາມເອົາໃຈໃສຕ່ການແກໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາໃນພາກຕົວຈິງຕື່ມອີກ;ປັບປຸງກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫງຊາດໃຫສົມຄູກັບທ່ີຕັ້ງແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕື່ມອີກ;; 

7) ປັບປຸງວຽກງານຄຸມຄອງລັດຖະກອນໃຫສອດຄອງ;ສາງແລະປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ລັດຖະກອນໃນທ່ົວປະເທດ;  

8) ປັບປຸງອົງການຕລຸາການເປັນຕົ້ນແມນ ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິ
ທາ ແລະ ປັບປຸງອົງການກວດສອບແຫງລັດໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດານການຈັດຕັ້ງ, ໜັກແໜນ
ທາງດານບຸກຄະລາກອນແລະມີພ້ືນຖານວັດຖຸເຕກັນິກທ່ີທັນສະໄໝ ເພ່ືອສາມາດປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສັກສິດ, ທັງສອດຄອງກັບລະດັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລະໃໝ. 

9) ກ່ສາງ, ບາລຸງຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫມີຄວາມຮູ-ຄວາມສາມາດສູງຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນ
ຍາບັນໃນການປະຕິບັດໜາທ່ີຂອງລັດຖະກອນແລະ ປັບປຸງລະບົບລັດຖະກອນໃຫຄົບຖວນ; 

10) ສາງ ແລະ ປັບປຸງການແບງງານ, ກົນໄກປະສານງານລະຫວາງສູນກາງກັບສູນກາງ, ສູນກາງກັບ
ທອງຖ່ິນຕາມທິດແບງວຽກ, ແບງສິດແລະແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຈະແຈງ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມ
ເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທອງຖ່ິນໄປພອມກັບການເພ່ີມທະວີການກວດກາຂອງສູນກາງ
ແລະຂະແໜງການສາຍຕັ້ງໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. 

2.3.3.6 ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ: 
1. ເປ້ົາໝາຍ: 

1) ມີເພ່ືອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ,  
2) ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກດິຂອງພາກພື້ນແລະສາກົນ ຢາງມີປະ

ສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຫຼາຍກວາເກົ່າ,  
3) ມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນ ແລະ ເຂົ້າຮວມໃນເຄອືຂາຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃຫແກປະເທດ. 
2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

1) ສືບຕ່ຍຶດໝັ້ນໃນແນວທາງການຕາງປະເທດສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະຮວມມືຢາງສະເ
ໝຕີົ້ນສະເໝປີາຍ ແລະ ເປີດກວາງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ, ເຂດແຄວນແບບຫຼາຍທິດ-ຫຼາຍ
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ຝາຍແລະ ຫຼາຍລະດັບບົນພ້ືນຖານຍຶດໝັ້ນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ; ສືບຕປ່ັບປຸງ, ເພ່ີມທະວກີານ
ພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະການຮວມມືກັບບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມ, ໃນນັ້ນ: ສືບຕ່
ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະການຮວມມືຮອບດານກັບ ສສຫວຽດນາມ, ເສີມ
ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທ່ີເປັນມູນເຊື້ອກັບສປຈີນບົນຈິດໃຈບານໃກເຮືອນຄຽງທ່ີດ,ີ ເປັນເພ່ືອນມິດທ່ີດີ 
ແລະ ເປັນຄູຮວມມືທ່ີໄວໃຈໄດ; ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນທ່ີດກັີບປະເທດອາຍນອງອື່ນໆ, ຮັດແ
ໜນການພົວພັນຮວມມືກັບບັນດາປະເທດໃກຄຽງທ່ີມີຊາຍແດນຮວມກັນ, ສືບຕພົ່ວພັນກັບບັນດາປະ
ເທດພັດທະນາແລວ ແລະບັນດາປະເທດທ່ີກາລັງພັດທະນາ, ຂະບວນການບຮ່ວມກຸມ,ກຸມ 77, ກຸມ
ປະເທດທ່ີໃຊພາສາຝຣັ່ງ, ກຸມປະເທດກາລັງພັດທະນາທ່ີບຕ່ິດກັບທະເລ ແລະກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນອື່ນໆ ໂດຍແນໃສເຮັດໃຫບັນດາປະເທດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກາຍເປັນຄູຮວມທ່ີເຂັ້ມແຂງ, 
ໝັ້ນຄົງແລະຍາວນານ. 

2) ຍົກສູງຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດບັນດາພັນທະຕາງໆຂອງສາກົນໃຫມີຜົນສັກສິດ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດຕ່ປະເທດຊາດ;ຍົກສູງບົດບາດທາງດານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນເວທີ
ສາກົນໃຫສູງຂຶ້ນ, ມີທາບຸກໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຕາງປະເທດໂດຍກົງ ແລະ ຊຸກຍສູົ່ງເສີມການ
ພົວພັນຮວມມື, ຂົນຂວາຍແລະຍາດແຍງທຶນຊວຍເຫືຼອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໂດຍຜານຂະບວນ
ການໂຕະມົນຈາກບັນດາປະເທດເພ່ືອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະສະຖາບັນການເງິນເພ່ືອ
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມນເລັ່ງລະດົມທຶນຈາກຄູຮວມ
ພັດທະນາທ່ີສາຄັນ.  

3) ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາໂດຍສະເພາະ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ(AEC), ອາຊຽນ+6(ຈີນ, ເກົາຫີຼ, ຍີ່ປຸນ, ນີວເຊແລນ, ອົດສຕຣາລີ, 
ອິນເດຍ), ອະນພຸາກພື້ນແມນ້າຂອງ (GMS) ແລະ ອົງການການຄາໂລກ (WTO).  ສືບຕ່ປັບປຸງ
ສະພາບແວດລອມການລົງທຶນ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃນໃຫເຂັ້ມແຂງ, ມີການເລືອກເຟັ້ນການ
ດຶງດູດໂຄງການລົງທຶນຕາງປະເທດທ່ີມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຊຽວຊານ, ມີການຖາຍທອດແລະນາໃຊ
ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສົ່ງອອກໄດ.ພອມດຽວກັນ, ຄວນ
ເອົາໃຈໃສພັດທະນາວິສາຫະກິດພາຍໃນໃຫສາມາດເຂົ້າຮວມໃນເຄອືຂາຍການຜະລິດພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ. 

4) ສືບຕຍ່ົກລະດັບແລະພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາງທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ, ທາງອາກາດເພ່ືອເຊື່ອມຈອດ
ກັບບັນດາປະເທດອອມຂາງ, ພາກພ້ືນແລະສາກົນ; ປັບປຸງລະບົບບລິການ Logisticsໃຫມີຄວາມ
ສະດວກ, ປອດໄພແລະທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ. 

2.3.3.7 ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ 
1. ເປ້ົາໝາຍ: 

1) ຍົກສູງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທີິຜົນຂອງການຜະລິດໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດ 
2) ມີການນາໃຊແລະພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝ, ສະອາດ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ 
3) ມີໂຄງລາງພ້ືນຖານທ່ີເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ສາມາດຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄ

ໝສາລັບຂະແໜງການຕາງ ການເຊື່ອມຈອດກັບເຄື່ອຂາຍການຜະລິດທ່ີມີມູນຄາເພ່ີມສູງຂອງພາກພ້ືນ
ແລະສາກົນ. 

4) ຫັນເປັນຕົວເມືອງ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝດານຮູບແບບຂອງການດາລົງຊີວິດ ເພ່ືອຊຸກຍູການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນ.  
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2. ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
1) ໃຫບູລິມະສິດແກການພັດທະນາອຸດສາຫະກາເສົາຄ້າທ່ີມີທາແຮງຕາງໆໃຫມີປະສິດທິພາບແລະປະ

ສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະແມນ (1) ອຸດສາຫະກາພະລັງງານ-ໄຟຟາ, (2) ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງ (ລວມ
ທັງປຸງແຕງກະສິກາ, ປຸງແຕງແຮທາດ, ອຸດສາຫະກາປະກອບພາຫະນະ, ເຄື່ອງມອືຸປະກອນຕາງໆ 
ແລະ ປຸງແຕງອື່ນໆ ທ່ີຕິດພັນກັບເຄືອຂາຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ) ແລະ(3) ອຸດ
ສາຫະກາທອງທຽວ. ເອົາໃຈໃສຍົກສູງປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂະແໜງ
ປິ່ນອອມຕາງໆ ເປັນຕົ້ນແມນ (1) ຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໃຫສາມາດຮັບປະກັນທາງດານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ສະໜອງໃຫແກການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາ;(2) ຂະແໜງທະນາຄານ 
ໃຫສາມາດສະໜັບສະໜູນທາງດານແຫ່ຼງທຶນແລະເປັນຕົວກາງໃນການຊາລະສະສາງທຸລະກິດ ເຊື່ອມ
ຈອດການຜະລິດແລະການຕະຫຼາດທັງພາຍໃນແລະພາກພ້ືນ;(3) ຂະແໜງໂທລະຄົມແລະການສ່ືສານ 
ເພ່ືອອານວຍຄວາມສະດວກດານການຕິດຕ່ສື່ສານ, ການດາເນີນທຸລະກິດ-ການຜະລິດ; ແລະ (4) ຂະ
ແໜງຂົນສົ່ງແລະບລິການຜານ ເພື່ອຮອງຮັບການບລິການຜານຂອງພາກພ້ືນ.ພອມນີ້, ຫັນເປັນທັນສະ
ໄໝໃນຂະແໜງບລິການຕາງໆເຊັ່ນ: ຂະແໜງການເງິນ-ງບປະມານ,  ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ຖະແຫຼງຂາວວັດທະນະທາ, ການປົກຄອງ-ການບລິຫານລັດ, ການບລິການສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ 
ໃຫມີຄວາມສະດວກ, ທັນສະໄໝ ແນໃສເຮັດໃຫການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການດັ່ງກາວມີຄຸນ
ນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນຢາງຕ່ເນື່ອງ. 

2) ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມຕາງໆໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ ໂດຍການົດເປັນເຂດການ
ຜະລິດຕາມເຂດແຄວນ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ, ພາກໄຕ), ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດ
ເສດຖະກິດສະເພາະ. 

3) ປັບປຸງແລະພັດທະນາໂຄງລາງພ້ືນຖານຕາງໆທ່ີຈາເປັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດານການຄົມມະນາຄົມຂົນ
ສົ່ງ ແລະ ການບລິການຜານ ເປັນຕົ້ນແມນທາງລົດໄຟ, ທາງດວນ, ທາງເຊື່ອມຕ່ກັບປະເທດອອມຂາງ 
ແລະ ເຂດແຄວນ, ສະໜາມບິນສາກົນ, ສາງພັກສິນຄາ ແລະອື່ນໆ. 

4) ສຸມໃສພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫມີຄວາມຮ,ູ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະທີ່ສອດຄອງກັບຄວາມ
ຕອງການຂອງການພັດທະນາໃນຂະແໜງການຜະລິດຕາງໆທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕາງປະເທດ. 

5) ສຸມໃສສຶກສາຄົ້ນຄວາ, ການົດເຂດແລະສາງແຜນການພັດທະນາເພ່ືອຫັນເປັນຕົວເມອືງນອຍ, ຕົວ
ເມືອງໃຫຍ, ນະຄອນແລະເຂດການຜະລິດຕາງໆ. 

ນອກຈາກນີ້, ຕອງເອົາໃຈໃສປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນ
ສະໄໝຕາງໆ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີສະຖຽນລະພາບ, ສາງສິ່ງອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫແກການດາເນີນທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ, ການນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ສົ່ງເສີມ
ການເຂົ້າເຖິງແຫ່ຼງທຶນ, ປະຕິບັດແລະບັງຄັບໃຊບັນດາກົດໝາຍແລະນິຕິກາຕາງໆຢາງເຂັ້ມງວດ, ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຈັດສັນພ້ືນທ່ີພັດທະນາ. 
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ພາກທີ III: ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 
3.1 ນະໂຍບາຍ: 
 ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແລະແຜນການບູລມິະສິດດັ່ງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນແລະບັນລຜົຸນຕາມ
ເປົ້າໝາຍແລະຄາດໝາຍສຊູົນທ່ີໄດການົດໄວນັ້ນແມນຕອງສຸມໃສຄົ້ນຄວາປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຕົ້ນຕຈານວນ
ໜຶ່ງຄື: 

1) ຫັນປຽນຮູບແບບການພັດທະນາເສດຖະກິດຈາກທາງກວາງໄປສູທາງເລິກ, ຫັນຈາກການເນັ້ນໜັກແຕທາງ
ດານປະລິມານໄປສູການຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດແລະຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເປັນຕົ້ນຕ, 
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການລົງທຶນ, ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນຢາງສົມເຫດສົມຜົນແລະຄຸມຄາລວມທັງການ
ປະຢັດວັດຖຸດິບ, ປະຢັດພະລັງງານແລະຫດຜອນມົນລະພິດ, ສົ່ງເສີມການປະດິດສາງໃໝແລະການນາ
ໃຊວິທະຍາການໃໝທ່ີເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລອມແລະສັງຄົມ; 

2)ເອົາໃຈໃສດຸນດຽງບັນຫາພ້ືນຖານໃນລະບົບເສດຖະກິດແຫງຊາດເປັນຕົ້ນແມນການດຸນດຽງລະຫວາງການ
ລົງທຶນກັບການຂະຫຍາຍຕົວແລະສະຖຽນລະພາບດານມະຫາພາກ, ການດຸນດຽງລະຫວາງເສດຖະກິດ
ກັບສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລອມກຄືລະຫວາງການຜະລິດກັບການນາໃຊແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ,ລະຫວາງການ
ລົງທຶນກັບການສະໜອງແລະຄວາມຕອງການແຮງງານ, ລະຫວາງການໃຊສອຍກັບການສະສົມແລະ
ອື່ນໆ; 

3) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3ສາງໃຫມີຜົນສາເລັດແລະຜັນຂະຫຍາຍໄປສູເຂດອື່ນໆທ່ີມີເງ່ືອນໄຂໃນທ່ົວປະເທດ, 
ສາງບັນດານະໂຍບາຍທ່ີມີລັກສະນະກະຕຸກຊຸກຍູການພັດທະນາ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາທ່ີສະເໝີພາບ
,ມີຄວາມຍືນຍົງແລະ ໄປຕາມທິດສີຂຽວໃຫຄົບຖວນຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູການຜະລິດ, ນະໂຍບາຍຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີຄວາມໝັ້ນທຽງ, 
ນະໂຍບາຍພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ນະໂຍບາຍເຄື່ອນຍາຍແຮງງານພາຍໃນແລະລະຫວາງປະ
ເທດ,ນະໂຍບາຍພັດທະນາເຂດແຄວນ, ນະໂຍບາຍດານສິ່ງແວດລອມ, ນະໂຍບາຍຕາງໆທ່ີກຽວຂອງກັບ
ການຄາພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ,ນະໂຍບາຍດານການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແລະ 
ນະໂຍບາຍອື່ນໆທ່ີເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ; 

4) ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍເປີດກວາງການຮວມມືແລະເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນແລະສາກົນຢາງສະເໝີຕົ້ນສະເ
ໝີປາຍຕ່ໄປຢາງຍາວນານ,ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕາງປະເທດເພ່ືອນາເອົາຄວາມຮ,ູວິທະຍາສາດ 
ແລະເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມານາໃຊ; ຍາດແຍງເອົາການຊວຍເຫືຼອເພື່ອການພັດທະນາຈາກເພ່ືອນມິດສາກົນຢາງ
ຕັ້ງໜາ; 

5)ສາງບັນດາປະຖົມປັດໄຈຮອງຮັບອັນຈາເປັນໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານເປັນຕົ້ນແມນທຶນຮອນ,ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ
ແລະວິທະຍາສາດ, ຂ້ມູນຂາວສານ, ບຸກຄະລາກອນ, ຜູປະກອບການແລະກາລັງແຮງງານ; 

6) ເລັ່ງລັດດາເນີນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍດານພະລັງງານ, ທາງລົດໄຟ, ທາງດວນ, ສະໜາມບິນ, ລະບົບການ
ບລິການຂົນສົ່ງແລະຄຽນຖາຍສິນຄາແລະອື່ນໆເພ່ືອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ. 

3.2 ກົນໄກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ: 
 ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານບຸລິມະສິດແມນສຸມໃສປະຕິບັດກົນໄກແຜນການຕິດ
ພັນກັບກົນໄກຕະຫຼາດແລະກົນໄກປະສານງານຢາງກົມກຽວກັນດັ່ງນີ້: 

ກ.  ນາໃຊກົນໄກແຜນການຢາງເປັນລະບົບ ແລະ ການົດບົດບາດຂອງລັດໃຫຈະແຈງ: 
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ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນແຜນງານ, ແຜນການ5ປີ, ແຜນການປະຈາປີແລະ
ໂຄງການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖ່ິນໃຫເປັນລະອຽດ;ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດແລະປະສິດທິພາບຂອງການ
ຄຸມຄອງລັດຕ່ເສດຖະກິດ,ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການແລະກົນໄກຄຸມຄອງເສດຖະກິດໃຫມລີັກສະນະສົ່ງເສີມ
ຢາງຕັ້ງໜາຄື: 

1) ສຸມໃສປະຕິບັດບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກດວຍກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການອື່ນໆເພ່ືອ
ອານວຍຄວບຄຸມເສດຖະກິດໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງໝັ້ນທຽງ; 

2) ສຸມໃສດັດສົມ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມຄອງກົນໄກຕະຫຼາດ, ນາໃຊດານຕັ້ງໜາຂອງກົນໄກຕະຫຼາດໃຫເກີດ
ປະໂຫຽດສູງສຸດ; ເຮັດໃຫຕະຫຼາດມີບົດບາດເປັນຕົວການົດການນາໃຊທຶນຮອນ,ແຫ່ຼງວັດຖຸດິບໃຫເກີດ
ປະໂຫຽດສູງສຸດ,ທັງກະຕຸກຊຸກຍູຜູປະກອບການໃຫມີຄວາມຫາວຫັນປະດິດສາງນາໃຊວິທະຍາສາດ-
ວິທະຍາການໃໝເຂົ້າສູການຜະລິດທຸລະກິດແລະການບລິການດວຍການປັບປຸງລະບອບລະບຽບຕາມການ
ກົນໄກໃຫເອື້ອອານວຍແລະຮັດກຸມຕື່ມອີກ;ເດັດດຽວແກໄຂຂອດທ່ີກົດໜວງ-ອັດຕັນໃຫທະລຸໂລງໂປງ
ໄສຍິ່ງຂຶ້ນ. ຄຽງຄນູັ້ນ, ຕອງເອົາໃຈໃສຈາກັດດານຫຍ້ທ້ຂອງຕະຫຼາດເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫເສດຖະກິດຂະ
ຫຍາຍຕົວໄປຢາງຖືກທິດຖືກທາງແລະມີຄວາມສົມດຸນໃນດານຕາງໆທັງສອດຄອງກັບຈຸດໝາຍແຫງການ
ພັດທະນາປະເທດຊາດທັງເສີມສາງໄດຄວາມສະເໝີພາບແລະຄວາມຍຸຕິທາໃນສັງຄົມ,ບ່ໃຫມີລະດັບການ
ພັດທະນາທ່ີແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ລະຫວາງບລິເວນເຂດແຄວນຕາງໆຂອງປະເທດແລະບ່ໃຫເກີດມີການ
ແຍກຂົ້ວທຸກ-ຂົ້ວຮັ່ງທ່ີແຕກໂຕນກັນເກີນໄປໃນສັງຄົມ;  

3) ຄຸມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໂດຍນາໃຊລະບົບການແຈກຢາຍລາຍໄດໃຫສົມເຫດ
ສົມຜົນຕາມທິດຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຽດຂອງຜູອອກແຮງງານ, ຂອງຜູປະກອບການ, ຂອງລັດແລະ
ລວມໝູຢາງເປັນທາແລະກົມກຽວກັນ; 

4) ເອົາໃຈໃສຈັດສັນລາຍຮັບທ່ີໄດຈາກການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຍຸຕິ
ທາຕື່ມອີກ;ຈັດສັນຢາງເໝາະສົມໃຫແກທອງຖ່ິນແລະຮາກຖານຊຸມຊົນທ່ີຕິດພັນກັບໂຄງການ;ຈັດສັນໃຫ
ແກການຟ້ືນຟູບູລະນະຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວາເກົ່າ;  

5) ບັນດາກະຊວງອົງການລັດຂັ້ນສູນກາງ ຕອງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກຢາງຄົບຖວນແລະ
ຮັດກຸມໂດຍສຸມໃສການສາງແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍແລະແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫງການພັດທະນາທ່ີຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫວອງໄວທັນການ
ແລະຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫເປັນຈິງ; ສຸມໃສຄົ້ນຄວາປັບປຸງຫືຼອອກນະໂຍບາຍແລະກົດໝາຍສາລັບ
ການຄຸມຄອງຂະແໜງການໃຫຄົບຖວນສົມບູນ; ສຸມໃສຂຶ້ນແຜນການົດແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກ່ສາງ
ບາລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານໃຫທ່ົວທຸກຂະແໜງການ;ສຸມໃສຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດແລະເຜີຍແຜແນະນາ
ການນາໃຊວິທະຍາສາດແລະວິທະຍາການໃໝ; ສຸມໃສຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນແລະຊວຍຍູໜູນ
ທອງຖ່ິນແລະຫົວໜວຍຈຸນລະພາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,ນະໂຍບາຍແລະວຽກງານຕາງໆຂອງ
ຂະແໜງການຕົນໃຫຖືກຕອງແລະໄດຮັບຜົນດີ; 

6) ການົດໃຫຈະແຈງກຽວກັບຂອບເຂດສິດ, ໜາທ່ີແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວາງອົງການຄຸມຄອງຂັ້ນສູນ
ກາງກັບທອງຖ່ິນ, ປັບປຸງກົນໄກການປະສານສົມທົບສະຫວາງສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງ, ລະຫວາງການລວມ
ສູນກັບການແບງຂ້ັນຄຸມຄອງ, ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບຄຸມຄອງໃຫມີຄວາມກົມກຽວ; 

7) ເພ່ີມທະວຄີວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດວິໄນແຜນການແລະວິໄນການເງິນ, ມີໄຫວພິບໃນການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ, ເພີ່ມລັກສະນະຕັ້ງໜາໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ
ເພ່ືອສ່ົງເສີມຢາງແຂງແຮງຂະແໜງການຜະລິດແລະການບລິການທ່ີພວກເຮົາມີທາແຮງ, ລວມທັງສົ່ງເສີມ
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ຫົວໜວຍທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງໄປຄວບຄູກັບໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍທີ່ເປັນບູລິ
ມະສິດເພ່ືອສາງຖານການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີໝັ້ນຄົງ;  

8) ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ,ໂຄງການຮວມມືແລະການເຊື່ອມໂຍງໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ້າຂອງ,ອາຊຽນແລະ
ສາກົນດວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການສູງ; ຄົ້ນຄວາໃຫເລິກເຊິ່ງແລະສາງໂຄງການອັນຈະແຈງເພື່ອຂົນຂວາຍ, 
ຍາດແຍງການສະໜັບສະໜູນຊວຍເຫືຼອຈາກຄູຮວມພັດທະນາເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ທາແຮງຂອງປະເທດເຮົາ; ປັບປຸງແລະຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງປະເທດເຮົາໃນທຸກດານ, ຊວຍຍູໜູນ
ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວາງພາກລັດກັບພາກທຸລະກິດເພ່ືອເປີດກວາງການຮວມມໃືນຫຼາຍລະດັບ, ຫຼາຍ
ທິດ, ຫຼາຍຮູບການທັງແບບສອງຝາຍແລະຫຼາຍຝາຍ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຽດຂອງກັນແລະກັນ
ຢາງເໝາະສົມທັງໃນສະເພາະໜາແລະຍາວນານ; 

9) ເພ່ີມທະວີຄວາມສັກສິດໃນການຄຸມຄອງລັດ, ຄຸມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ
ທ່ົວສັງຄົມດາລົງຊີວິດຢູພາຍໃຕລັດຖະທາມະນູນແລະກົດໝາຍຢາງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນແມນພະນັກງານ
ລັດຖະກອນທຸກຄົນຕອງເປັນແບບຢາງໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ,ເປັນແບບຢາງໃນການ
ພັດທະນາແລະການດາລົງຊິວິດທ່ີປອດໃສຂາວສະອາດພາຍໃຕລັດຖະທາມະນູນແລະລະບົບກົດໝາຍ
ຂອງຊາດ; ເອົາໃຈໃສປົກປອງແລະເສີມຂະຫຍາຍສິດປະຊາທິປະໄຕກຄືຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທາຂອງ
ພົນລະເມືອງຢາງແທຈິງ. 

ຂ.ນາໃຊກົນໄກຕະຫຼາດທ່ີມີການດັດສົມຂອງລັດ, ຊຸກຍູສ່ົງເສີມກາລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ 
ແລະ ຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງ: 

1) ສາງເງ່ືອນໄຂແລະກົນໄກເອື້ອອານວຍໃຫທຸກພາກສວນເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວແລະປະກອບສວນເຂົ້າ
ໃນການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງເພື່ອຫັນປຽນເສດຖະກິດທາມະຊາດໄປສູເສດຖະກິດສິນຄາ ແລະສາງເສ
ດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໃຫສົມບູນຍິ່ງໆຂຶ້ນ; 

2) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະເໝີພາບຕ່ບັນດາພາກສວນເສດຖະກິດຢາງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ປັບປຸງລະບົບ
ນິຕິກາໃຫສອດຄອງເໝາະສົມຕື່ມອີກເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫບັນດາພາກສວນເສດຖະກິດສາມາດເຄື່ອນໄຫວ
ຢາງມີຄວາມສະເໝີພາບຕ່ໜາກົດໝາຍຢາງແທຈິງ, ທັງມີສະພາບແວດລອມທ່ີເອື້ອອານວຍໃຫແກບັນດາ
ພາກສວນເສດຖະກິດເຫ່ົຼານັ້ນສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມກົນໄກຕະຫຼາດໄດຢາງຄອງຕົວເພື່ອໃຫທຸກພາກ 
ສວນເສດຖະກິດສາມາດປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍກາລັງການຜະລິດ,ສາງສາພັດທະນາປະເທດ
ຊາດໄດຢາງເໝາະສົມ, ທັງມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງກັບ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; 

3) ປັບປຸງກ່ສາງພາກສວນເສດຖະກິດຂອງລັດໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອເປັນກາລັງແຮງຮວມກັບພາກສວນ
ເສດຖະກິດອື່ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ;ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດໃຫມີປະສິດທິ
ຜົນແລະທັນສະໄໝດວຍມາດຕະການຕາງໆທ່ີເໝາະສົມລວມທັງການຫັນໄປສູວິສາຫະກິດປະສົມຫຼືຮຸນ
ສວນ;ຄົ້ນຄວາສາງຕັ້ງລັດວິສາຫະກິດໃໝຂຶ້ນໃນບາງຂະແໜງການທ່ີເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນແລະມີເງື່ອນ
ໄຂຄວາມສາມາດດາເນີນງານຢາງມີປະສິດທິຜົນສູງເປັນຕົ້ນແມນໃນຂະແໜງການທ່ີມີຄວາມສາຄັນສາລັບ
ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ຂະແໜງການທີ່ຊວຍສາງການສົມທົບທຶນໄດແລະຂະແໜ
ງການທ່ີຊວຍໃຫລັດສາມາດສະໜອງການບລິການສາທາລະນະປະໂຫຽດໃຫແກປະຊາຊົນພົນລະເມືອງ
ໄດຢາງກວາງຂວາງແລະ ທ່ົວເຖິງກວາເກ່ົາຊຶ່ງພາກສວນເສດຖະກິດອື່ນບ່ໃຫຄວາມສົນໃຈຫືຼບ່ສາມາດເຮັດ
ໄດ; 

4) ສົ່ງເສີມພາກສວນເສດຖະກິດຮວມມືຂອງປະຊາຊົນດວຍຫຼາຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມລວມທັງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວ, ເສດຖະກິດຄອບຄົວແບບເປີດກວາງແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງໃຫ
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ເຂັ້ມແຂງກວາເກ່ົາ;ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທ່ີເປັນລະບົບຄົບຊຸດເປັນຕ້ົນແມນນະໂຍບາຍດານການສະໜອງ
ທຶນ,ຂ້ມູນຂາວສານແລະເຕັກໂນໂລຊີໃໝລວມທັງດານວິຊາການແລະການຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນທຽງເພື່ອສາງ
ເງ່ືອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກໃຫພາກສວນເສດຖະກິດດັ່ງກາວສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດຢາງມີຊີວິດຊີວາ
ຢູໃນພ້ືນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດ; 

5) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພາກສວນເສດຖະກິດເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະຕາງປະເທດໃຫມີການປະ
ກອບສວນອັນສາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ;ສືບຕ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍ
ກົງຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕາງປະເທດຢາງມີຈຸດສຸມ. ພອມກັນນັ້ນ,ກຕອງດາເນີນການປັບປຸງສະພາບ
ແວດລອມສາລັບການດາເນີນການທຸລະກິດຂອງພາກສວນເສດຖະກິດດັ່ງກາວໃນຂົງເຂດກະສິກາ, 
ອຸດສາຫະກາໃຫດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນແມນອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາແລະການບລິການເພື່ອເຮັດໃຫ
ພ້ືນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດຂອງພວກເຮົາມີກາລັງແຮງແລະມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນສູງຂຶ້ນ. 

 

ຄ. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກປະສານງານລະຫວາງລັດກັບລັດ, ລັດກັບພາກທຸລະກິດ, 
ລັດກັບເອກະຊົນ ໃຫເຂົ້າສູລະບົບທ່ີມີປະສິດທິພາບສູງ, ມີຄວາມລ່ົງລຽນ, ສະດວກ
ສະບາຍແລະວອງໄວ: 

1) ປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະບົບອານາດລັດໃຫກະທັດຮັດ, ໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ; ການົດພາລະບົດບາດ, 
ຂອບເຂດສິດ, ໜາທ່ີແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດຕາງໆ ຢໃູນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນໃຫ
ຈະແຈງ; ແບງຂັ້ນຄຸມຄອງລະຫວາງອົງການຂ້ັນສູນກາງກັບທອງຖ່ິນໃຫຊັດເຈນ; 

2) ອອກນິຕກິາສາລັບການປະສານງານ ແລະ ການສະໜອງຂ້ມູນລະຫວາງສູນກາງກັບສູນກາງ, ສູນການກັບ
ທອງຖ່ິນ, ສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງພອມທັງແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມຄອງ ແລະ ປະສານງານໃຫ
ມີຄວາມກົມກຽວກັນ. 

3) ນາໃຊສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ສືສ່ັງຄົມອອນໄລຍ ເພ່ືອໂຄສະນາເຜີຍແຜແລະ ສົນທະນາແລກປຽນຄາຄິດ
ຄາເຫັນສາທາລະນະ, ຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາປຶກສາຫາລຮືວມລະຫວາງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດເອກະ
ຊົນເປັນປະຈາ ເປັນຕົ້ນແມນເວທີນັກທຸລະກິດໜຸມ, ນັກທຸລະກິດແມຍິງ, ສະມາຄົມທຸລະກິດຕາງ ແລະ 
ອື່ນໆ. 

3.3 ມາດຕະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ: 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໃຫມີຜົນ

ສາເລັດດນີັ້ນແມນໜາທ່ີຂອງທ່ົວພັກ, ທ່ົວລັດ, ທ່ົວກອງທັບ ແລະ ທ່ົວປວງຊົນ;ແມນຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜ
ງການນັບແຕສູນກາງລົງຮອດທອງຖ່ິນ. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນຮູບປະທາແມນລວມມີ
ກົນໄກໃນການສາງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຮັບຮູເຊື່ອມຊຶມ, ການຫັນເປັນແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ ແຜນ
ເງິນດັ່ງຕໄ່ປນີ:້ 

 

ກ. ມາດຕະການດານການຈັດຕັ້ງ: 
1) ການນາຂັ້ນລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທ່ົາ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມ

ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດນີໃ້ນຂະແໜງການ ແລະທອງຖ່ິນຂອງຕົນໃຫເລິກເຊິ່ງທັງຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາ
ຍໃຫເປັນຍຸດທະສາດພັດທະນາໄລຍະ10 ປີ (2016-2025) ຂອງຂະແໜງການ ແລະທອງຖ່ິນຂອງຕົນ 
ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການທ່ີສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕໄິດຕົວຈິງຢູໃນຂະ
ແໜງການຕົນ; ສາງເປັນບົດສຶກສາຄ້ົນຄວາລົງເລິກລະອຽດສາລັບຂະແໜງການພອມທັງການົດວຽກງານ
ບຸລິມະສິດເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕາງປະເທດ ແລະ ເພື່ອຍາດແຍງເອົາການຊວຍເຫືຼອ
ທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ. 
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2) ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແນວໂຮມ, ບັນດາ
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ປະຊາຊົນ, ບັນດາການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະຕາງປະ
ເທດເຂົ້າຮວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃ້ຫເປັນຮູບປະທາ. 

3) ມອບໃຫຫອງວາການລັດຖະບານອອກດາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມອບໃຫກະຊວງແຜນການແລະການ
ລົງທຶນເປັນໃຈກາງປະສານງານລະຫວາງບັນດາຂະແໜງການອອມຂາງຂັ້ນສູນກາງແລະທອງຖ່ິນ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນອັນລະອຽດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະມປີະສິດທິຜົນສູງສຸດ. 

 

ຂ.  ມາດຕະການດານການເງິນ ແລະ ແຫຼງ່ທຶນພັດທະນາ: 
1) ລະດົມ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະນາໃຊແຫ່ຼງທຶນຈາກທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃສການພັດທະນາຢາງມີຈຸດສຸມ 

ເປັນຕົ້ນແມນ: ງບປະມານຂອງລັດ;ທຶນຊວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ;ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ
ພາຍໃນແລະຕາງປະເທດ;ສິນເຊື່ອທະນາຄານ, ສະຫະກອນອອມຊັບ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸນ ລະ
ພາກ ແລະທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ, 

2) ຍົກສູງປະສິດທິຜົນແລະຄຸນນະພາບຂອງທຶນ, ຫດຜອນການຮົ່ວໄຫຼແລະການຟຸມເຟືອຍໃນການລົງທຶນ
ຂອງລັດ.ການລົງທຶນຂອງລັດຕອງຮັບໃຊເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງລັດ, ລົງທຶນເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກາ ແລະ 
ຂົງເຂດທ່ີສາຄັນຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ເປັນສາຍເລືອດຂອງເສດຖະກິດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 

ຄ.  ມາດຕະການດານການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ: 
1) ສາງກົນໄກແລະແຜນການ ສາລັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງ

ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃ້ຫເປັນປົກກະຕ.ິ ຖາຫາກມີບັນຫາໃໝເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດນີ້ແມນຕອງໄດມີການປັບປຸງໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການໃໝພາຍໃຕທິດຊີນ້າຂອງກົມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ. 

2) ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ ້
ໃຫເປັນລະບົບຄົບຊຸດ. 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 1: ຕາຕະລາງສາຄັນທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
 

ຕາຕະລາງ 1: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລຍ
ຕ່ຫົວຄົນ: 

ລ/ດ ລາຍການ 2001-05 2006-10 2011-14 2014-15   

  ແຜນ ບັນລ ຸ ແຜນ ບັນລຸ ບັນລຸ ຄາດຄະເນ   

1 ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ GDP 7-7,5% 6,3% 7,5-8% 7,9% 8,1% 7,5    

2 GDP ຕ່ຫົວຄົນ*(ໂດລາສະຫະລັດ) 500-550 491 700-750 1.069 1.671 1.970   

 
ແຫຼ່ງຂ້ມູນ:ກົມແຜນການ, ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ, ຕົວເລກຄາດຄະເນຈາກສະຖາບັນຄ້ົນຄວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ. 
*ໝາຍເຫດ:ຕົວເລກທາຍໄລຍະ 
 
 
 
 
ຕາຕະລາງ 2: ການປຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ: 
ລດ ລາຍການ 1999/00 2004/05 2009/10 2013/14 2014/15 
1 ກະສິກາ-ປາໄມ 46,2% 34,9% 28,9% 24,8% 23,7% 

2 ອຸດສາຫະກາ-ກ່ສາງ 17,9% 21,4% 26,9% 27,5% 29,1% 

3 ບລິການ 35,9% 43,7% 44,2% 47,7% 47,2% 

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ: ກົມແຜນການ, ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ, ຕົວເລກຄາດຄະເນຈາກສະຖາບັນຄ້ົນຄວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ. 
 
 
 
 
ຕາຕະລາງ 3: ການປຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບແຮງງານ (2000-2015): 

ລ/ດ ລາຍການ  2005 2010 2015 

1 ກະສິກາ-ປາໄມ  78,5% 71,3% 65,3% 

2 ອຸດສາຫະກາ-ກ່ສາງ  4,8% 8,3% 11,4% 

3 ບລິການ  16,7% 20,4% 23,3% 

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ:ກອງປະຊຸມພາຍໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ, ຄ້ັງວັນທີ 3 ມີນາ 2015. 
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ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍMDGsໃນປີ2013: 

ເປ້ົາໝາຍສະຫະສະວັດ
ດານການພັດທະນາ 

ຕົວຊີ້ບອກ ພ້ືນຖານ ຄວາມຄືບໜາ 
ເປົ້າ 

ໝາຍ 
2015 

ເປ້ົາໝາຍ 1: ລຶບລາງ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ຄວາມອຶດຫິວ 
 

1.1 
ສັດສວນຂອງປະຊາກອນຢູລຸມເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກ
ທາງການ (%) 

46 
(1992) 

20,5 
(2012/13)* 

 
24 

1.8 
ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີທີ່ມີນ້າ
ໜັກຕ່າກວາມາດຕະຖານ (%) 

44 
(1993) 

27 
(2011/2012) 

 
22 

1.9 
ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີທີ່ມີ
ຄວາມສູງຕ່າກວາມາດຕະຖານ (%) 

48 
(1993) 

38 
(2011/2012) 

 
34 

ເປ້ົາໝາຍ 2: ຮັບປະກັນ
ໃຫທຸກຄົນໄດຮັບການ
ສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢາງ
ທົ່ວເຖິງ 
  
  

2.1 ອັດຕາການເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖົມສຸດທ ິ(%) 
58,8 

(1992) 
95,2 

(2012) 
98 

2.3 
ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ສືບຕ່ຮຽນຮອດຊ້ັນ ປ 5 
ຂອງເດັກ (%) 

47,7 
(1992) 

70 
(2012) 

95 

2.4 
ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງປະຊາກອນໜຸມ (15-24 
ປີ) (%) 

71,1 
(1995) 

73,1 
(2011) 

 
99 

ເປ້ົາໝາຍ 3: ສ່ົງເສີມ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-
ຊາຍແລະເສີມສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກ
ແມຍິງ 

3.1 ຈານວນເດັກນອຍຍິງທີ່ເຂ້ົາໂຮງຮຽນຕ່ກັບເດັກນອຍຊາຍຈານວນ100 ຄົນໃນແຕລະຊັ້ນຮຽນ 

  ຊ້ັນປະຖົມ 
0,79 

(1990) 
0,91 

(2012) 
1 

  ຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 
0,70 

(1990) 
0,89 

(2012) 
1 

  ຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
0,67 

(1990) 
0,83 

(2012) 
1 

ເປ້ົາໝາຍ 4: ຫດຜອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກ 
 

4.1 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີ 
(1.000 ທີ່ເກີດມຊີີວິດ) 

170 
(1993) 

79 
(2011) 

70 

4.2 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 1 ປີ 
(1.000 ທີ່ເກີດມຊີີວິດ) 

114 
(1993) 

68 
(2011) 

45 

4.3 
ອັດຕາການສັກຍາກັນໝາກແດງໃນເດັກນອຍ 1 ປີ
ລົງມາ (%) 

67 
(1995) 

72 
(2011) 

90 

ເປ້ົາໝາຍ 5: ສ່ົງເສີມ
ສຸຂະພາບຂອງແມ 
  
 

5.1 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ (ຕ່ 100.000 ຄົນ) 
796 

(1995) 
357 

(2009) 
260 

5.2 
ອັດຕາຂອງການເກີດລູກທີ່ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ
ຈາກຊຽວຊານ (%) 

14 
(2000) 

42 
(2011) 

50 

5.3 ອັດຕາການຄຸມກາເນີດ (%) 
13 

(1990) 
50 

(2011) 
55 

5.5 ອັດຕາການເຂ້ົາເຖິງການເບິ່ງແຍງຄັນ (%) 
21 

(2000) 
28,5 

(2005) 
60 

ເປ້ົາໝາຍ 6: ຕານກັບ
ເຊື້ອພະຍາດ HIV/AIDS, 

6.1 
ອັດຕາການຕິດເຊ້ືອ HIV ໃນກຸມປະຊາກອນທົ່ວ
ໄປທີ່ມີອາຍຸແຕ 15-49 ປີ 

0,1 
0,28 

(2012) 
<1 
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ມາລາເຣຍ ແລະ ເຊື້ອ
ພະຍາດອ່ືນ  ໆ
 

6.5 ອັດຕາການຕາຍຍອນໄຂຍຸງ (ຕ່ 100.000 ຄົນ) 
7,1 

(2000) 
0,3 

(2011) 
0,2 

6.8 
ອັດຕາການຕິດເຊ້ືອວັນນະໂລກ (ຕ່ 100.000
ຄົນ) 

492 
(1990) 

213 
(2011) 

240 

ເປ້ົາໝາຍ 7: ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງດານ
ສ່ິງແວດລອມ 

7.1 ອັດຕາສວນຂອງເນ້ຶອທີ່ປາໄມປົກຫຸມ (%) 
49,1 

(1982) 
40,34 
(2010) 

65 

7.8 ອັດຕາການດ່ືມນ້າສະອາດ(%) 
28 

(1990) 
70 

(2011) 
80 

7.9 ອັດຕາການນາໃຊວິດຖາຍຂອງປະຊາຊົນ (%) 
17 

(1995) 
57 

(2011) 
60 

ເປ້ົາໝາຍ 9: ຫດຜອນ
ຜົນກະທົບຈາກລູກ
ລະເບີດບ່ທັນແຕກ
ໃນສ.ປ.ປ.ລາວ 

9.1 ເນ້ືອທີ່ທີ່ໄດຮັບການເກັບກູລະເບີດ (ເຮັກຕາ/ປີ) 
580,77 
(1999) 

6.034 
(2011) 

20.000 

9.2 
ຈານວນຜູບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍຍອນອຸບັດຕິເຫດ
ຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ (ກລະນີ/ປີ) 

257 
(1999) 

99 
(2011) 

< 75 

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ:ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍສະຫະສະວັດດານການພັດທະນາຂອງ ສປປລາວ ປະຈາປີ 2013 
* ບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII (2011-2015) ກາງສະໄໝ, ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປີ 2013. 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 2: ບາງເປ້ົາໝາຍສູຊົນຂອງຍຸດທະສາດຮອດ ປີ 2025 
ເປົ້າໝາຍ 2014/15 

(ຫຼື ປີຫ້ຼາສຸດ) 
2020 2025 

GDP ລາຄາໃນປ ີ(ຕື້ກີບ) 102,320 187,931 344,340 

GDP ຕ່ຫົວຄົນ (USD) 1,970 3,197 5,409 

GNI ຕ່ຫົວຄົນ (USD) 1,554 2,522 4,266 

ປະຊາກອນ (ລານຄົນ) 6.49 7.08 7.67 

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (% ຂອງປະຊາກອນ) 23.2 
(ປີ 2013) 

 ≤ 5 

ອາຍຸຍືນສະເຫຼ່ຍ (ປີ) 66.9 72 > 73 

ຈານວນນັກວິທະຍາສາດ (ຕ່ປະຊາກອນ 10,000 ຄົນ) 1.1  11 

ອັດຕາການປົກຫຸມຂອງປາ (%ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ) 40.3 
(2012) 

 ≥70 

ຈານວນບານພັດທະນາ (% ຂອງຈານວນບານທັງໝົດ) 27.7% 
(ປີ 2014) 

 > 70 

ໝາຍເຫດ: 
1) ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສະເລຍ 7.5% ຕ່ປີ (ສາລັບໄລຍະ 2016-2025) 
2) ປະເທດລາຍຮັບປານກາງຕ່າ: GNI ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນແຕ 1,675 ເຖິງ 6,506 $/ຄົນ 
3) ປະເທດລາຍຮັບປານກາງສູງ: GNI ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນແຕ 6,507 ເຖິງ 20,099$/ຄົນ 
4) ປະເທດລາຍຮັບສູງ: GNI ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນສູງກວາ 20,100$/ຄົນ 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 3: ແຜນວາດບັນດາຄາດໝາຍໃຫຍໆຮອດປີ 2040: 
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ແ ຜ ນ  1 2 th
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ບັນລຸ 
M D G
AE C

ອອກ ຈາກ LD C, 
ບັນລຸ M D G
-G N I = 1.810$
-HAI  ສູງ ກວາ 68
-EV I  ຕ່າ ກວາ 32

ອອກ ຈາກ LM I 
(> 6.507$)

ອອກ ຈາກU M I 
(> 25.834$)
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ເອກະສານຊອນທາຍ 4: ມາດຖານ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາແລະຄວາມຄືບ
ໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 

I. ມາດຖານຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ: 
ປະເທດດອຍພັດທະນາ ແມນປະເທດທ່ີຖືກປະເມີນວາສະຖານະພາບດານເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງ

ປະເທດມີຄວາມບອບບາງ, ບເ່ຂັ້ມແຂງ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດຕາງໆໃນໂລກ. ສະຖານະພາບດັ່ງກາວ ໄດ
ສາງຄວາມບອບບາງທ່ີອອນໄຫວທ່ີສຸດຕບ່ັນດາວິກິດການຕາງໆທ່ີກະທົບໃສນັບທັງວິກິດການເສດຖະກິດກຄືວກິິດ
ການໄພທາມະຊາດທ່ີນັບມື້ເພ່ີນຂຶ້ນ.ສະພາບຄວາມບອບບາງດັ່ງກາວຖືກວັດແທກໂດຍ 1) ລະດັບລາຍໄດແຫງ
ຊາດສະເລຍຕ່ຄົນຕປ່ີ (GNI per capita) ຊຶ່ງແມນການວັດແທກການພັດທະນາດານເສດຖະກິດ; 2) ລະດັບ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍນາໃຊດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index – HAI) 
ເປັນຕົວວັກແທກຊຶ່ງແມນການວັດແທກການພັດທະນາດານສັງຄົມ; ແລະ 3) ລະດັບຄວາມບອບບາງ ຫືຼ ຄວາມ
ສຽງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໂດຍນາໃຊດັດສະນີຄວາມບອບບາງດານເສດຖະກິດ (Economic 
Vulnerability Index – EVI) ເປັນຕົວວັດແທກຊຶ່ງແມນການວັດແທກເຖິງໂຄງສາງດານເສດຖະກິດທ່ີມີ
ຄວາມບອບບາງຫລືສຽງຕ່ການກະທົບຈາກວກິິດການຈາກຂາງນອກ. 

ແຕລະມາດຖານແມນຈະໄດຖືກປະເມີນທຸກໆ 3 ປີເຊິ່ງອາດຈະມີການປຽນແປງໂດຍອງີໃສສະພາບຕົວ
ຈິງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກໃນໄລຍະ 3 ປຜີານມາ. 

1)  ສາລັບມາດຖານດານ GNIຕ່ຄົນຕປ່ີແມນອີງໃສມາດຖານປະເທດລາຍຮັບຕ່າທ່ີການົດໂດຍທະນາຄານ
ໂລກ.  

2)  ສາລັບມາດຖານດັດຊະນີໝາຍຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ແມນຄິດໄລມາຈາກການວັດແທກດານ
ສາທາລະນະສຸກ/ໂພຊະນາການແລະດານການສຶກສາ. ສາລັບຕົວຊີ້ວັດດານສາທາລະນະສຸກແລະໂພຊະນາ
ການປະກອບມີຄື: 1) ອັດຕາສວນປະຊາກອນທ່ີຂາດສານອາຫານ; ແລະ 2) ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ
ອາຍຕຸ່າກວາ 5 ປ.ີ ສາລັບຕົວຊີ້ວັດດານການສຶກສາປະກອບມີ: 1) ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ
ຂອງເດັກ; ແລະ 2) ອັດຕາການຮູໜັງສຂືອງຜູໃຫຍ.  

3) ສາລັບມາດຖານດັດຊະນີໝາຍຄວາມບ່ໝັ້ນຄົງດານເສດຖະກິດ (EVI) ແມນປະເມີນໄດຈາກ 8 ຕົວຊີ້
ບອກຄ:ື 1) ຈານວນປະຊາກອນ; 2) ທ່ີຕັ້ງທ່ີສອກຫຼີກຂອງປະເທດ; 3) ການພົວພັນການຄາໃນໂລກ; 4) 
ສັດສວນຂອງກະສິກາ-ປາໄມຕ່ GDP; 5) ຈານວນປະຊາກອນທ່ີຂາດທ່ີຢອູາໄສເນື່ອງຈາກໄພທາມະ
ຊາດ; 6) ຄວາມບມ່ີສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກາ; ແລະ 7) ຄວາມບມ່ີສະຖຽນລະພາບ
ຂອງການສົ່ງອອກສິນຄາອຸດສາຫະກາແລະບລິການ ແລະ 8) ຈານວນປະຊາກອນທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກ
ໄພທາມະຊາດ. 
ສາລັບມາດຖານ ຫືຼ ຕົວຊີ້ບອກກຽວກັບການຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາທ່ີການົດຫ້ຼາສຸດ

ໃນປີ 2015 ມີ ດັ່ງນີ້: 
1. ລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນຕອງ ຫຼາຍກວາ 1,242 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ. 
2. ດັດຊະນຊີັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index ຫືຼ HAI)ຕອງສູງກວາ 66 
3. ດັດຊະນຄີວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (Economic Vulnerability Index ຫືຼ EVI) 

ຕອງຕ່າກວາ 32 
 

ນອກຈາກນີ,້ ໃນປີ 1991 CDP ຍັງໄດມີການຕົກລົງຕື່ມໃສອີກ 3 ມາດຖານຄ:ືຖາປະເທດໃດເຖິງມີ
ລາຍໄດຕ່າແລະໄດຕາມມາດຖານເພ່ືອບັນຈເຸຂົ້າ LDCsກຕາມແຕມີຈານວນປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 75 ລານຄົນ
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ແມນຈະບຖື່ກຈັດເຂົ້າໃນ LDCsເນື່ອງຈາກສະພາບປະຊາກອນທ່ີຫຼວງຫຼາຍແມນເງ່ືອນໄຂພັດທະນາດານທຶນ
ມະນຸດ, ແຮງງານ, ຕະຫຼາດຂອງເສດຖະກິດ. ເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ໃນຕົວຈິງກມີບາງປະເທດທ່ີມີປະຊາກອນຫຼາຍ
ກວາ 75 ລານຄົນ (ຕົວຢາງ: ປະເທດບັງກະລາເທດມປີະຊາກອນຫຼາຍກວາ 150 ລານຄົນ) ແຕກຍັງຖືກຈັດເຂົ້າ
ໃນບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາຂອງໂລກ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕອງການຂອງປະເທດດັ່ງກາວເອງເຫັນວາປະເທດຕົນ
ຍັງມີຄວາມສຽງຫຼາຍທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈຶ່ງຍັງສະໝັກໃຈເຂົ້າຢໃູນບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາທ່ີສຸດ
ຂອງໂລກ ເພ່ືອຈະໄດຮັບສິດທິພິເສດດານການຊວຍເຫືຼອ ແລະດານຕາງໆຈາກສາກົນ. 
II. ເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ 

ເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບ ຫືຼ ອອກຈາກບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາຕອງບັນລຸໜຶ່ງໃນສອງ
ກລະນດີັ່ງລຸມນີ້:  

 

ກລະນີໜຶ່ງ: ບັນລເຸງ່ືອນໄຂດຽວຄື ລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ຫຼາຍກວາເງ່ືອນໄຂຫດພົ້ນ 2 ເທ່ົາຕົວ ຄື 2 
ເທ່ົາຕົວ ຂອງ 1,242 ໂດລາສະຫະລັດຫຼື GNI ຕອງໄດ 2,484 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ 
ຂຶ້ນໄປ.  

ກລະນີສອງ: ຕອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງ່ືອນໄຂດັ່ງກາວຂາງເທິງ. ຕອງໄດບັນລເຸງ່ືອນໄຂດັ່ງກາວ ຕາມການປະ
ເມີນຂອງສາກົນ2 ຄັ້ງທຸກໆ 3 ປຕີິດຕກັນ. 

 

ໃນກລະນີທ່ີບັນລຸບັນດາເງ່ືອນໄຂເພ່ືອຫດພ້ົນແລວ ແຕຖາປະເທດກຽວຂອງບ່ຢາກອອກຈາກບັນຊີ
ປະເທດດອຍພັດທະນາກ່ສາມາດເຈລະຈາຕ່ລອງກັນໄດດວຍເຫດຜົນສາຄັນຕາງໆ. 
III.  ຂັ້ນຕອນການປະເມີນແລະບັນຈຸເອົາປະເທດດອຍພັດທະນາ: 

ພາຍຫັຼງການປະເມີນດານວິຊາການຂອງຄະນະວິຊາການຈາກ CDP ສາລັບຊວງໄລຍະ 3 ປີຜານມາ
ແລວລວມທັງມາດຖານແລະລາຍຊື່ປະເທດທ່ີຈະຖືກບັນຈເຸຂົ້າໃນບັນຊປີະເທດ LDCsສາເລັດແລວ, ກົມວຽກ
ງານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສ.ປ.ຊ (UN Department of Economic and Social Affairs - DESA) 
ຈະແຈງໃຫລັດຖະບານຂອງປະເທດທ່ີໄດຮັບການປະເມີນວາຈະຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາຂອງ
ໂລກໂດຍມີໃບປະເມີນດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຄັດຕິດ. 

ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ຖາປະເທດໃດຫາກມີໜັງສຮືັບຮອງຢາງເປັນທາງການກຽວກັບຜົນຂອງການປະເມີນຫືຼບ່ມີ
ໜັງສືປະຕເິສດຜົນການປະເມີນ, CDP ຈະເຮັດລາຍງານຜົນດັ່ງກາວລວມທັງບັນຊລີາຍຊືປ່ະເທດ LDCsຕາມ
ການເຫັນດີຫືຼບມ່ີການຄັດຄານໄປຍັງ ECOSOC ເພ່ືອສືບຕຂ່ັ້ນຕອນຮັບຮອງຢາງເປັນທາງການຢູກອງປະຊຸມ
ສະມັດຊາໃຫຍຂອງສ.ປ.ຊ. ແຕຖາຫາກມີປະເທດໃດໄດສົ່ງໜັງສືທ່ີເປັນທາງການຕ່ການທ່ີບເ່ຫັນດີກັບຜົນຂອງ
ການປະເມີນດັ່ງກາວFDESA ຈະບັນທຶກໄວແລະຈະບ່ບັນຈປຸະເທດດັ່ງກາວເຂົ້າໃນບັນຊີທ່ີນາສະເໜໃີຫ
ECOSOC. ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ECOSOC ກຈະນາສະເໜີຢໃູນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍຂອງສ.ປ.ຊເພ່ືອອອກ
ມະຕຮິັບຮອງເອົາ. 

ສາລັບປະເທດທ່ີປະຕິເສດຜົນການປະເມີນຢາງເປັນທາງການນັ້ນ, ກຈະບຖື່ກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊດີັ່ງກາວຕົວ
ຢາງ: ປະເທດການາ, ປາປົວນິວກີນີແລະຊມິບັບເວໄດປະຕິເສດຜົນການປະເມີນຂອງ CDP. ໃນໄລຍະຜານມາ
ຕົວເລກການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການດັ່ງກາວແມນບຖື່ກຕອງຕາມສະພາບຕົວຈິງດານເສດຖະກິດແລະ
ສັງຄົມຂອງປະເທດດັ່ງກາວ. ໃນປັດຈຸບັນປະເທດດັ່ງກາວກບ່ໄດຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາທ່ີສຸດ
ໃນໂລກຕາມການປະເມີນ. 
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ສາລັບຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ ຫືຼ ອອກຈາກບັນຊີ
ປະເທດດອຍພັດທະນາມີຄື: ແຕລະ 3 ປີໃດຄະນະກາມະການດານນະໂຍບາຍການພັດທະນາ (CDP)ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ຈະມີການປະເມີນຄວາມຄືບໜາ ແລະ ພິຈາລະນາການອອກຈາກບັນຊປີະເທດ
ດອຍພັດທະນາເທ່ືອໜຶ່ງ. ການຕີລາຄາຄັ້ງສຸດທາຍຂອງ CDP ແມນປີ 2015, ຄັ້ງຕ່ໄປແມນປີ 2018, 2021 
ແລະ ແຕລະ 3 ປີ ຕ່ໆໄປ. 
IV. ຄວາມຄືບໜາໃນການປະຕິບັດມາດຖານ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນອອກຈາກປະເທດດອຍ
ພັດທະນາສາລັບສປປ ລາວ 
ອີງຕາມ ການປະເມີນຄວາມຄືບໜາການປະຕິບັດຄາດໝາຍຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອຍພັດທະນາຄັ້ງ
ຫ້ຼາສຸດສາລັບ ສປປ ລາວ, ໃນປີ 2015ເຮົາສາມາດບັນລໄຸດຄ:ື GNIບັນລໄຸດ 1,232 ໂດລາ, ເທ່ົາກັບ 99% 
ຂອງເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນ, HAI ບັນລໄຸດ  60.8  ເທ່ົາກັບ 92% ແລະ EVI ບັນລໄຸດ 36.2 ເທ່ົາກັບ 88% ຂອງ
ເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນ. ສະນັ້ນປີ 2015 ປະເທດເຮົາຍັງບສ່າມາດບັນລຸໄດຈັກເງ່ືອນໄຂເລີຍ. (ລາຍລະອຽດຢູເອກະສານ
ຊອນທາຍ) 

ເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ຄາດວາພວກເຮົາສາມາດບັນລໄຸດ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ຄື GNI ແລະ HAI ໃນປີ 2018, 
ເຊິ່ງຖືວາສາມາດບັນລເຸງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາຄັ້ງທາອິດຂອງ ສປປ ລາວ, ແຕ
CDP ຈະມີການປະເມີນອີກ ໃນປີ 2021, ຖາສາມາດບັນລເຸງ່ືອນໄຂຫດພົ້ນໄດອີກCDP ຈະພິຈາລະນາການຫດ
ພ້ົນໃຫ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ບົນພ້ືນຖານການສະເໜຂີອງລັດຖະບານລາວ. 

 

ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນຂາງເທິງຮອດປີ 2020 ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລໄຸດພຽງແຕເງ່ືອນໄຂຈານວນ
ໜຶ່ງຂອງການຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາເທ່ົານັ້ນ, ຍັງບ່ສາມາດຫດພ້ົນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບ ຫືຼ ຫດພົ້ນອອກຈາກບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາໄດຢາງສົມບູນເທ່ືອເນື່ອງຈາກມີຂັ້ນຕອນ ແລະ 
ຂະບວນການສະເໜຫີດພ້ົນຢາງສົມບູນແກຍາວເປັນເວລາຫຼາຍກວາ 3 ປີ ພາຍຫັຼງບັນລໄຸດເງ່ືອນໄຂຂອງການຫດ
ພ້ົນເທ່ືອທາອິດ.  
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ເອກະສານຊອນທາຍ 5: ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) 
 ໃນວັນທີ25 ເດືອນກັນຍາ 2015, ຜູຕາງໜາຈາກ 193 ປະເທດຂອງສະມັດຊາໃຫຍສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ
ຮັບຮອງເອົາວາລະການພດັທະນາຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງມີຫົວຂ້ວາ –ປຽນແປງໂລກຂອງພວກເຮົາ: ວາລະປີ 2030 
ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ–. ວາລະເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງລວມມີທັງໝົດ 17 ເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງກວມ
ເອົາ 169 ຄາດໝາຍ. 17 ເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວມີດັ່ງນີ້: 
 ເປົ້າໝາຍທີ 1: ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກທຸກຮູບແບບໃນທຸກໆບອນ 

ເປົ້າໝາຍທີ 2: ລຶບລາງຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແລະການມີສານອາຫານທີ່ໄດ
ຮັບການປັບປຸງແລະສົ່ງເສີມກະສິກາແບບຍືນຍົງ 

 ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຮັບປະກັນຊີວິດທ່ີມີສຸຂະພາບດີແລະສົ່ງເສີມການເປັນຢູທ່ີດີສາລັບຄົນທຸກເກນອາຍຸ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 4: ຮັບປະກັນການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບທ່ີມີລັກສະນະມີສວນຮວມແລະມີຄວາມສະເໝີພາບ

ແລະສົ່ງເສີມໂອກາດການຮຽນຮູຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຊີວິດສາລັບໝົດທຸກຄົນ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 5: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແລະໃຫອານາດແກແມຍິງແລະເດັກນອຍຍິງ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 6: ຮັບປະກັນການສະໜອງແລະການບລິຫານນ້າແລະສຸຂະນາໄມແບບຍືນຍົງໃຫແກໝົດທຸກ

ຄົນ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 7: ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທ່ີສາມາດຊື້ໄດ, ໄວໃຈໄດ, ຍືນຍົງແລະທັນສະໄໝສາລັບ

ໝົດທຸກຄົນ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 8: ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທ່ີຕ່ເນື່ອງ, ມີສວນຮວມແລະຍືນຍົງ, ການຈາງ

ງານທ່ີເຕັມທ່ີແລະມີຜະລິດຕະພາບແລະວຽກທ່ີມີຄຸນຄາໃຫແກທຸກຄົນ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 9: ສາງພື ້ນຖານໂຄງຮາງທີ ່ສາມາດຟື ້ນໂຕໄວເມື່ອພົບພ້ວິກິດ, ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນ

ອຸດສາຫະກາແບບມີສວນຮວມແລະຍືນຍົງແລະສົ່ງເສີມການມີຫົວຄິດປະດິດສາງ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 10: ຫດຜອນຄວາມບ່ເທ່ົາທຽມກັນພາຍໃນແລະລະຫວາງປະເທດ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 11: ສາງໃຫບັນດາເມືອງແລະການຕັ້ງຖ່ິນຖານຂອງມະນຸດມີສວນຮວມ, ປອດໄພ, ສາມາດຟ້ືນ

ໂຕໄວແລະຍືນຍົງ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 12: ຮັບປະກັນຮູບແບບການຊົມໃຊແລະການຜະລິດທ່ີຍືນຍົງ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 13: ປະຕິບັດມາດຕະການອັນຮີບດວນເພື່ອຕ່ສູກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດແລະຜົນ

ກະທົບຂອງມັນ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 14: ອະນຸລັກແລະນາໃຊມະຫາສະມຸດ, ທະເລແລະຊັບພະຍາກອນທາງທະເລແບບຍືນຍົງເພື່ອ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 15: ປົກປອງ, ຟື້ນຟູແລະສົ່ງເສີມການນາໃຊລະບົບນິເວດເທິງໂລກແບບຍືນຍົງ,ຄຸມຄອງປາ

ແບບຍືນຍົງ, ຕ ່ສູກັບການເຮັດໃຫທີ່ດິນກາຍເປັນທະເລຊາຍແລະຫດການເຮັດໃຫດິນ
ເຊື່ອມສະພາບລົງເຄິ່ງໜຶ່ງພອມທັງຟື້ນຟູສະພາບດິນຄືນແລະຫດການສູນເສຍຊີວະນາໆ
ພັນລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ 

 ເປົ້າໝາຍທີ 16: ສົ່ງເສີມສັງຄົມທ່ີສະຫງບສຸກແລະມິສວນຮວມເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະໜອງ
ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທາສາລັບທຸກຄົນແລະສາງສະຖາບັນທ່ີມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງແລະມີສວນຮວມໃນທຸກໆຂັ້ນ 

 ເປົ້າໝາຍທີ 17: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກວິທີທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະຄືນຊີວິດໃຫແກການຮວມມື
ລະດັບສາກົນເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 6: ດັດຊະນີໝາຍການພັດທະນາຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2015 

    ດັດຊະນີທີ່ເປັນມາດຖານ 

ບັນລຸ
ເງື່ອນໄຂ
ຫລຸດພົ້ນ  ລ/ດ 

  
 

  
ລາຍໄດຕ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ, ນາໃຊວິທີ 

Atlas) ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ 
ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງ

ເສດຖະກິດ 
ປີ 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 

ມາດຕະຖານ     1,086      1,190      1,242  66 66 66 38 32 32 
ປະເທດ                   

1 Afghanistan 
         

301  
        

357  
        

672  15.22  22.54       43.12      39.52      38.83   35.11    

2 Angola 
      

1,963       3,747  
      

4,518  
      

26.01  
      

31.60  
       

41.91       49.77  
      

51.29       39.73  ບັນລຸ 

3 Bangladesh 
        

453  
        

637  
        

926       53.34       54.68       63.80  
      

23.21  
      

32.41  
       

25.11    

4 Benin 
        

537  
        

763  
        

753  
       

41.15  
        

41.11  
      

50.13       42.50  
      

36.16  
       

31.19    

5 Bhutan 
      

1,487  
      

1,700       2,277       58.64       59.05       67.86       52.93  
      

44.19  
      

40.19  ບັນລຸ 

6 Burkina Faso 
         

417  
        

507  
        

666       33.24  
      

29.18       36.53  
      

43.81       37.55       39.46    

7 Burundi 
         

100  
         

153  
        

239       22.07       20.82  
      

41.02  
      

56.81  
      

57.16       49.87    

8 Cambodia 
        

490  
        

707  
        

852       57.77       57.93  
      

67.17       55.63       50.47       38.27    

9 Central African Republic 
        

363  
        

447  
        

439       27.24  
      

21.55       22.92       45.06       35.65       33.52    

10 Chad 
        

463  
        

593  
        

444       20.00  
      

18.06       24.39       53.53       52.82       45.95    

11 Comoros 
        

667  
        

727  
        

855       48.22       45.29  
      

54.16       56.94       49.90       45.85    

12 Democratic Republic of the Congo 
         

130  
         

170  
        

386       22.63  
      

21.69       29.89       49.27       35.39       30.29    

13 Djibouti 1,050  1,235  1,629  44.51  42.43   54.56  51.20  46.30  37.69    
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14 Equatorial Guinea 8,957  15,090 16,089 49.49   43.03  54.81  60.54  43.69  39.34  

 
ບັນລຸ 

15 Eritrea 
         

197  
        

293  
        

444  
      

36.21  
      

35.61  
       

41.16       55.46       58.99       56.75    

16 Ethiopia 
         

190  
        

343  
        

395       28.40  
      

28.16  
      

39.18       32.04       33.48  
       

31.81    

17 Gambia 
        

287  
        

433  
        

509       42.59       49.23  
       

62.11       56.27       67.79       70.66    

18 Guinea 
         

413  
        

377  
        

485       37.40       36.77       38.72       27.90       28.60       24.86    

19 Guinea-Bissau 
         

187  
        

547  
        

567       33.82  
      

34.21       44.82       60.53       60.52       53.55    

20 Haiti         490  
        

645  
        

696       39.79       35.57       39.32  
      

52.19  
      

47.31  
      

34.12    

21 Kiribati 
      

1,048  1,937       2,489       87.62       86.88       86.25       75.25  
      

81.99  
      

71.53  ບັນລຸ 

22 Lao People's Democratic Republic  
         

510  
         

913  
      

1,232       62.28  
      

61.36       60.85       59.89       37.06       36.24    

23 Lesotho         940  1,050  
      

1,374  
      

61.87       62.06       62.92       49.94       45.86  
      

42.91    

24 Liberia 
         

133  190  
        

340  
      

30.61       38.55       46.24       65.46       60.97       57.92    

25 Madagascar         297  417  430       45.54       52.49       53.45  
      

37.17       38.04  
      

36.71    

26 Malawi         233  307  410       46.23  
      

44.15       53.72       55.88  
      

51.93  
      

41.09    
27 Mali         470         563         666       32.64       30.17       45.49       42.32       36.78       33.29    

28 Mauritania         733  987  1,261       54.65       47.09       49.49  
      

47.13  
      

44.19  
       

41.18    

29 Mozambique         307  
        

420  
        

546       27.52       30.72  
      

41.75       48.68       44.37       38.06    
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30 Myanmar         306  
        

704  
      

1,063       66.05  
      

68.81       72.70       37.39  
      

45.01       33.70    

31 Nepal         320  
        

420  
        

659       58.34       59.83       68.68       33.65       27.77       26.80   ບັນລຸ 

32 Niger         267  
        

347  
        

389       22.84       24.28       34.75       45.84       38.63       37.63    

33 Rwanda         283  
        

477  
        

592       33.03       42.20  
      

51.52       55.05       47.26       40.73    

34 Sao Tome and Principe 
         

810  1,113  1,431       72.07       74.90       77.43       54.97       46.08       39.24  ບັນລຸ 

35 Senegal         773  1,063  
      

1,006       40.74       47.04       55.89       37.58  
      

36.14       32.99    

36 Sierra Leone         237  
        

333  
        

567       20.42       24.79       34.76       50.67       48.50       48.93    

37 Solomon Islands         683  1,013  
      

1,402  
       

64.11       65.07  
       

71.71       57.98       55.25       50.79  ບັນລຸ 

38 Somalia         282  201  119         9.35  
        

1.38         7.84       62.63  
      

50.10       36.26    

39 South Sudan   -   -  
        

573   -   -  
       

29.11   -   -       55.96    

40 Sudan         787  1,213  1,511  
       

51.41       52.64       56.55       52.86       44.44       49.94    

41 Timor-Leste 
      

1,070       2,233       3,767       53.95  
      

48.14       57.38       56.70       53.35       54.98  ບັນລຸ 
42 Togo 350  460  491       42.56       45.49       58.68       42.79       35.36       33.55    
43 Tuvalu      2,544       4,993       5,788       88.36       88.05       88.82       79.69       63.93       53.98  ບັນລຸ 

44 Uganda         303   463   663   51.28  45.78  53.63  51.91       36.23  
      

31.77    

45 United Republic of Tanzania         373  
        

497  
        

779       40.58  
      

40.10  
      

51.98  
      

31.02       28.69       28.77    

46 Vanuatu 
      

1,737       2,540       2,997       72.28       77.69  
      

81.25       62.30       46.78       47.70  ບັນລຸ 
47 Yemen         767       1,020                   52.34       59.79       44.90       38.47       35.43    
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ອະທິບາຍສັບ: 
GNI: Gross National Income (ລາຍໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ); 
EVI: Economic Vulneribility Index (ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດານເສດຖະກິດ); 
HAI: Human Asset Index (ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ); 
HDI: Human Development Index (ດັດຊະນີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ); 
PI: Poverty Index (ດັດຊະນີຄວາມທຸກຍາກ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,234  52.13  

48 Zambia         647  
      

1,010  
      

1,327       40.68       36.88       40.85       52.79       53.03  
      

45.61    


