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ອາລາພະບົດ 
 

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-
2025) ແມນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທ່ີສືບຕ່ຈາກຍຸດທະສາດພັດທະນາຮອດປ ີ2020 ເຊິ່ງໄດຮັບຮອງເອົາຢູໃນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກ (2001), ເປັນການສືບຕ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX,
ແລະ ເພື່ອກະກຽມເນື້ອໃນໃຫແກກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກໃນຕ່ໜາ, ທັງເປັນແຜນຍຸດທະ
ສາດບຸກທະລຸ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມກີານຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ, ມີຄວາມ
ໝັນ້ຄົງ ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ແນໃສພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພ້ົນອອກຈາກຄວາມ
ດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕໃ່ຫຫດພ້ົນອອກຈາກຄວາມດອຍພັດທະນາຢາງສົມບູນໃນປີ 2025, ສາງ
ພ້ືນຖານຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝອີກກາວໜຶ່ງ ເພື່ອກາວໄປສປູະເທດກາລັງພັດທະນາທ່ີມີລາຍຮັບ
ປານກາງສູງໃນປ ີ 2030. ແນໃສຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢຂູອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂຶ້ນເທ່ືອລະກາວ, ຮັບປະກັນສະ
ຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍດ,ີ  
ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາມີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜນແໜນໜາ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ສັງ 
ຄົມມີຄວາມຍຸດຕທິາ ແລະ ສິວໄິລ ຕາມທິດກາວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມເທ່ືອລະກາວ. 

ຜານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜານມາ (2001-2015) ພວກເຮົາໄດມີຜົນສາ
ເລັດເປັນທ່ີໜາເພິ່ງພໃຈໃນຫຼາຍດານ.  ແຕຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ກຍັງມີສິ່ງຄົງຄາງຈານວນໜຶ່ງທ່ີຍັງຈະຕອງໄດສືບຕປ່ັບ 
ປຸງແກໄຂ. ຜົນສາເລັດ ແລະ ສິ່ງຄົງຄາງນັ້ນ ໄດກາຍເປັນບົດຮຽນອັນຄ້າຄາ ແລະ ເປັນບອນອີງພ້ືນຖານໃຫແກການ
ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາ (2016-2025) ໃຫມີຜົນສາເລັດທ່ີຍິ່ງໃຫຍກວາເກ່ົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດ
ທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ນີ້ຈຶ່ງເປັນແຜນສືບຕ່ຜັນຂະຫຍາຍໝາກ
ຜົນທ່ີຍາດມາໄດ ແລະ ປັບປຸງແກໄຂສິ່ງທ່ີຄົງຄາງ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜານມາ, ມີບົດບາດສາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ 
ຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກໃຫເປັນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ເປັນບອນອີງໃຫແກການຜັນຂະ 
ຫຍາຍເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ IX ໃຫມີການຫັນປຽນໃໝທັງ
ທາງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມທິດ 4 ບຸກທະລຸທ່ີກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກໄດການົດໄວ, ແນໃສ
ສາງບາດກາວ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລາງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທ່ີໜັກແໜນ ເພ່ືອບັນລໃຸຫໄດບັນດາຄາດໝາຍສູ
ຊົນ ສາລັບໄລຍະ 2016-2020, 2021-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. 

ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງວໄິສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລ 
ຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມນເອກະສານການົດເປົ້າໝາຍໃຫຍໆຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຮອດປີ 
2030, ການົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສູຊົນ ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດແຫງຊາດຮອດປີ 2025 ເພ່ືອເປັນບອນອີງ 
ສາລັບການສາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ IX, ກ່ຄືຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖ່ິນ. 

ການການົດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ 
(2016-2025) ໄດອີງໃສຜົນຂອງການສະຫບຕລີາຄາວຽກງານທ່ີໄດປະຕິບັດໃນໄລຍະຜານມາ, ຜົນການສຶກສາຄົ້ນ
ຄວາກຽວກັບຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ, ທາແຮງບົ່ມຊອນທ່ີໄດປຽບ, ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທາທາຍ, ຂ້ຈາ 
ກັດ, ທາອຽງຂອງຍຸກສະໄໝຢພູາຍໃນປະເທດ, ຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນ, ທາອຽງລວມຂອງຂະບວນການໂລກາພິວັດ, 
ການຫັນເປັນພາກພ້ືນ ແລະ ຫັນເປັນສາກົນ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມນທາອຽງຂອງການ
ປຽນແປງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ການຄາ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາ 
ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ຢໃູນພາກພ້ືນ  ແລະ ສາກົນ,  ການປຽນແປງສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດຂອງໂລກ, ບົດຮຽນຕົວ
ຈິງຂອງການພັດທະນາປະເທດ ໃນໄລຍະຜານມາ, ບົດຮຽນຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງລວມທັງບົດຮຽນທ່ີມີ



ii 

 

ຜົນສາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີລົ້ມເຫຼວ, ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາໃນໄລຍະໃໝ, ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ແລະ ບັນດາທາງເລອືກທ່ີດທ່ີີສຸດຂອງການພັດທະນາ, ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສາມະນາວິທະຍາສາດ, ຄາ
ຄິດເຫັນຂອງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູຮວມພັດທະນາ ແລະ ທິດຊີ້ນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກົມການເມືອງສູນ
ກາງພັກ ເປັນຂ້ມູນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ສາລັບການສາງວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດສະບັບນ້ີ. 
 ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໄດການົດທາງເລືອກ ແລະ ທິດ
ທາງໃນການພັດທະນາແບບມີຄວາມສົມດຸນລະຫວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາວັດທະນະທາ-ສັງ 
ຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟ້ືນຟູສະພາບແວດລອມໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ ໂດຍຖືເອົາການພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ, ວັດທະນາທາສັງຄົມເປັນເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເປັນສິ່ງຈາເປັນ; ສາງ 
ແລະ ບູລະນະລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດສາງລັດທີ່ມີການຄຸມຄອງດວຍກົດໝາຍໃຫເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທ່ືອລະກາວ, 
ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຮັກສາສະ
ຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ, ເພ່ີມທະວວີຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນ
ຄວາມສະຫງບ, ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖວນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫໜັກແໜນ
ແລະ ໜັ້ນຄົງ, ໂດຍສຸມໃສປະຕິບັດ 7 ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດແຫງຊາດ ຄື: 

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

2. ຍຸດທະສາດເພ່ືອເປົ້າໝາຍຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະ 
ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), 

3. ຍຸດທະສາດວາດວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 
4. ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິຜົນ 

ແລະ ຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ, 
5. ຍຸດທະສາດວາດວຍການເພ່ີມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

ແລະ ເພ່ີມຄວາມສັກສິດໃນການປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ, 
6. ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕິດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, 
7. ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ. 
ຈຸດພິເສດ ແລະ ບັນຫາໃໝຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໄດຍົກໃຫເຫັນແຈງກຽວກັບຍຸດທະສາດ ເພ່ືອບັນລຸເງ່ືອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະ
ພາບດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຂາມຜານຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາໃຫໄດສົມບູນໃນປີ 2025 ຕາມທິດ
ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ອັນໃໝພິເສດຢູໃນຍຸດທະສາດນີ້ ແມນໄດຍົກໃຫເຫັນແຈງກຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ 
ເງ່ືອນໄຂ ເພ່ືອຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນແມນມາດຕະຖານລາຍ
ໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ (Gross National Income: GNI), ດັດຊະນຊີັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index: 
HAI), ດັດຊະນຄີວາມບອບບາງ ຫືຼ ຄວາມສຽງທາງດານເສດຖະກິດ (Economic Vulnerability Index: EVI) 
ແລະ ໄດຍົກໃຫເຫັນບັນດາທັດສະນະການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ (SDGs) ເປັນມາດຖານການພັດທະນາ 
ສາລັບບັນດາປະເທດຕາງໆໃນໂລກທ່ີສາກົນໄດການົດ ເຊິ່ງປະເທດພວກເຮົາຈະຕອງໄດສາງຍຸດທະສາດ ແລະ ກາ 
ນົດມາດຕະການໃຫສອດຄອງ ເພື່ອໃຫບັນລໄຸດມາດຖານດັ່ງກາວ. ສາລັບມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດ ນັ້ນແມນໄດເນັ້ນໃສການເພ່ີມທະວກີານຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ 4 ບຸກທະລທ່ີຸກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ໄດ
ການົດໄວໃຫເປັນຮູບປະທາ, ສືບຕ່ປຽນແປງໃໝທາງດານເສດຖະກິດຢາງຮອບດານ ແລະ ຄົບຊຸດ, ເຂັ້ມງວດໃນ
ການປະຕິບັດນິຕກິາຕາງໆທ່ີມີຢແູລວ ແລະ ເອົາໃຈໃສສືບຕສ່າງຕື່ມໃຫຄົບຖວນສົມບູນ ເພ່ືອອານວຍຄວາມສະ 
ດວກ ແລະ ຊຸກຍກູານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນຮູບປະທາ ແລະ ມຄີຸນນະພາບ ເປັນຕົ້ນແມນເນັ້ນໃສ 
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ຄາຂວັນຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

 
 

“ສູຊົນພັດທະນາປະເທດໃຫຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ 
ຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປ ີ2020 ກາວໄປສູປະເທດ 

ກາລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ 
ຕາມທິດການພັດທະນາສີຂຽວ  

ແລະ ຍືນຍົງໃນປີ 2030”. 
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ພາກທີ I: ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 15 ປຜີານ
ມາ (2001-2015) 

1.1 ທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະຜານມາ 
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄ້ັງທີ VII ຂອງພັກໄດການົດທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນຂອງ ສປປ ລາວ 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 ຢຸດຕິການປູກຝິ່ນຢາງຂາດຕົວ; 
- 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. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄ້ັງທີ VIII ຂອງພັກ ໄດມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງບາງຄາດໝາຍທ່ີບ່ສອດ 
ຄອງຕື່ມ ດັ່ງນີ້: 

ຮອດປີ 2010: 
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລັ່ຍ 7,5% ຕ່ປ;ີ 
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 800 ໂດລາ; 
- ເສີມຂະຫຍາຍກາລັງແຮງຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະທດ; 
- ການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍຕອງຢຸດຕິຢາງສີ້ນເຊງີ ໂດຍມີອາຊີບໃໝປຽນແທນທ່ີໝັ້ນຄົງ; 
- ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດຮັບການແກໄຂໂດຍພ້ືນຖານ; 



2 

 

- ປະເທດມີໂຄງລາງພ້ືນຖານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ວັດທະນາທາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທ່ີມີ
ຄຸນນະພາບຈານວນໜຶ່ງ ເພ່ືອຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄ້ັ້ັງທີ IX ຂອງພັກ ໄດການົດເອົາເປົ້າໝາຍການນາພາປະເທດຫດພ້ົນອອກຈາກສະ 
ຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ພອມກັນນັ້ນ, ກສຊູົນເພ່ືອໃຫບັນລເຸປົ້າໝາຍສະຫະສະ
ວັດ (MDGs) ໃນປີ 2015 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດການົດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄວດັ່ງ
ນີ້: 

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

ຕອນຕົ້ນ; 
- ບັນລເຸປົ້າໝາຍ MDGs; 
- ສປປ ລາວ ມີເພ່ືອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ສາມາດເຂ້ົາຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງ

ກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າການ. 
ຮອດປີ 2020: 
 -  ປະເທດຊາດຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ. 
 

1.2  ຜົນສາເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜານມາ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກ (ໃນປີ 2001) ໄດການົດທິດທາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ສາ 

ລັບໄລຍະ 2001-2005, 2006-2010 ແລະ ຮອດປີ 2020. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດສະຫບຕີ
ລາຄາໄດບາງຜົນສາເລັດຕົ້ນຕດັ່ງລຸມນີ:້ 

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 15 ປີຜານມາ (2001-2015), ໂດຍລວມແລວເສດຖະກິດແຫງຊາດ (GDP) ໄດມີການຂະ 

ຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະທ່ີໄວ ແລະ ຕເ່ນື່ອງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທຽງໂດຍພ້ືນຖານ ເຊິ່ງສະແດງ
ອອກດັ່ງນີ:້ 

- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໃນໄລຍະປີ 2001-2015 ໂດຍສະເລຍ ແມນບັນລຸ
ໄດ 7,4% ຕ່ປີ. GDP ສະເລຍຕຫົ່ວຄົນ ໄດເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 319 ໂດລາ ໃນສົກປີ 2000-2001 ມາເປັນ 1.970 
ໂດລາ ໃນສົກປີ 2014-2015 (ຕາຕະລາງ 1 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ). ໃນປ ີ2011, ທະນາຄານໂລກ ໄດເລື່ອນ 
ສປປ ລາວ ຈາກກຸມປະເທດທ່ີມີລາຍໄດຕ່າ (Low Income Countries) ຂຶ້ນມາສກຸູມປະເທດທ່ີມີລາຍໄດປານ
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ກາງໃນລະດັບຕ່າ (Lower-Middle Income Countries) ແລະ ຢັ້ງຢືນວາ ສປປ ລາວ ແມນ 1 ໃນ 10 
ປະເທດ ໃນໂລກທ່ີມີການຂະຫຍາຍຕົວດານເສດຖະກິດໄວ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທ່ີໄວຄືດັ່ງກາວນ້ັນແມນ
ເປັນການຢັ້ງ ຢືນເຖິງການບັນລຸບາດກາວການພັດທະນາ ແລະ ການສາງໄດພ້ືນຖານ ເພ່ືອກາວໄປສູການບັນລຄຸາດ
ໝາຍຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາໃນປີ 2020 ທ່ີພັກເຮົາໄດການົດໄວ. 

- ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜາໃນການກະກຽມຄວາມພອມ ເພ່ືອນາປະເທດໃຫຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖາ 
ນະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ (LDCs). ອີງຕາມການປະເມີນຄັ້ງຫ້ຼາສຸດຂອງຄະນະກາມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (CDP) ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2015 ເຫັນວາລາຍໄດສະເລຍ (GNI) ແມນມີ
ຄວາມຄືບໜາດີ, ປະຕິບັດໄດ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ1ເທ່ົາກັບ 99% ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານຂອງປີ 2015 
ແມນ 1.242 ໂດລາ), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ປະຕິບັດໄດ 60,8 ເທ່ົາກັບ 92% ຂອງມາດຖານ (ມາດ
ຖານຕອງສູງກວາ 66). ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດ (EVI) ຍັງເປັນສິ່ງທາທາຍ
ສາລັບປະເທດເຮົາ, ຕົວເລກປດັຈຸບັນ ຢໃູນລະດັບ 36,2 ເທ່ົາກັບ 88% ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານຕອງຕ່າກວາ 
32). ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນດັ່ງກາວ, ປະເທດເຮົາ ຍັງບ່ສາມາດບັນລຸໄດຈັກເງ່ືອນໄຂເລີຍໃນປີ 2015 ເຊິ່ງຕອງ
ບັນລໄຸດຢາງໜອຍ 2 ໃນ 3 ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຕອງບັນລຸ 2 ຄັ້ງໃນຮອບ 3 ປຕີິດຕ່ກັນ. ເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ຄາດ
ວາໃນປີ 2018 ທ່ີ CDP ຈະມີການປະເມີນຄັ້ງຕ່ໄປ, ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລໄຸດ 2 ຕົວຊີບ້ອກ ຄື GNI ແລະ 
HAI  ຫືຼ ສາມາດບັນລຸເງ່ືອນໄຂຫດພົ້ນຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທາອິດ2. 

- ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຫັນປຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງອັດຕາສວນ
ຂອງຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໄດຫດລົງຈາກ 46,2% ໃນສົກປີ 1999-2000 ມາເປັນ 23,7% ໃນສົກປ ີ2014-
2015; ຂະແໜງອຸດສາຫະກາ ໄດເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 17,9% ມາເປັນ 29,1% ແລະ ຂະແໜງການບລິການ3ໄດເພ່ີມ
ຂຶ້ນຈາກ 35,9% ມາເປັນ 47,2% ໃນສົກປີ 2014-2015 (ຕາຕະລາງ 2 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ). 

- ໂຄງປະກອບແຮງງານໄດມີການຫັນປຽນ ຄື: ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໄດຫດລົງຈາກ 78,5% 
ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 71,3% ໃນປີ 2010 ແລະ ຫດລົງຮອດ 65,3% ໃນປ ີ2015; ແຮງງານໃນຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກາໄດ ເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 4,8% ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 8,3% ໃນປ ີ2010 ແລະ ຄາດວາຈະເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ 11,51% 
ໃນປີ 2015 ແລະ ຂະແໜງບລິການ ໄດເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 16,7% ໃນປີ 2005 ເປັນ 20,4% ໃນປີ 2010 ແລະ ຄາດ 
ວາຈະເປັນ 23,45% ຂອງແຮງງານລວມ4ໃນປີ 2015 (ຕາຕະລາງ 3 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ). 

- ການຄາຕາງປະເທດ: ສປປ ລາວ ໄດມກີານພົວພັນການຄາກັບຫຼາຍກວາ 80 ປະເທດໃນໂລກ, ເຊິ່ງໃນ
ໄລຍະປີ 2011-2015 ການສົ່ງອອກທັງໝົດ ປະຕບິັດໄດ 21,6 ຕື້ໂດລາ ເທ່ົາກັບ 25% ຂອງ GDP; ການນາເຂົ້າ
ປະຕິບັດໄດ 27,3 ຕືໂ້ດລາ ເທ່ົາກັບ 32% ຂອງ GDP; ການຂາດດຸນການຄາສະເລຍ ແມນເທ່ົາກັບ 7,2% ຂອງ 
GDP. ອັດຕາການການເປີດກວາງການຄາລະຫວາງປະເທດ (ການສົ່ງອອກ+ການນາເຂົ້າ) ສະເລຍໃນລະຫວາງປີ

                                         
1ຕົວເລກດ່ັງກາວ ແມນປະເມີນໂດຍຄະນະກາມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊ່ິງວິທກີານປະເມນີ ແມນນາ
ໃຊຄາສະເລຍ 3 ປີຂອງ GNI ຕ່ຫົວຄົນ ຍອນຫຼັງໄປອີກ 2 ປີ ເພື່ອໃຫສາມາດປຽບທຽບກັບປະເທດອ່ືນໆທີ່ອາດຈະບ່ມີຂ້ມູນຫຼ້າສຸດໃນ
ການຈັດກຸມປະເທດດອຍພັດທະນາ. ຕົວຢາງ: ໃນກລະນີນ້ີ,  GNI ຕ່ຫົວຄົນ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ ແມນຄາສະເລຍ 3 ປີ ຂອງປີ 
2011, 2012 ແລະ 2013. ດ່ັງນ້ັນ, ຕົວເລກດ່ັງກາວ ຈ່ຶງຕ່າກວາຕົວເລກຕົວຈິງ ຫຼື ຕົວເລກທາງການໃນປີ 2015, ເຊ່ິງ GDP ຕ່ຫົວຄົນ
ໄດປະມານ 1.857 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ GNI ຕ່ຫົວຄົນ ປະມານ 1.460 ໂດລາສະຫະລັດ.  
2ຖາສາມາດຮັກສາການບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນໄດອີກໃນປີ 2021, ສປປ ລາວ ຈະສາມາດອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາບົນພື້ນ 
ຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານລາວ. 
3ຂະແໜງບລິການ ແມນລວມທັງພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂ້ົາ. 
4ຂ້ມູນໂຄງປະກອບແຮງງານ ປີ 2005 ແມນອີງໃສການຜົນຂອງການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູອາໄສ, ຂ້ມູນປີ 2010 ແມນໃຊຂ້
ມູນຈາກການສາຫຼວດການນາໃຊແຮງງານເດັກ ແລະ ສະພາບແຮງງານປີ 2010. ສວນປີ 2015 ແມນອີງໃສການຄາດຄະເນຈາກຂ້ມູນ
ດິບຈາກການສາຫຼວດການຊົມໃຊ ແລະ ການໃຊຈາຍຂອງຄົວເຮືອນ ປີ 2013 (LECS 5). 
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2001-2010 ແມນເທ່ົາກັບ 48% ຂອງ GDP ເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ 63,4% ໃນປີ 2011-2015 ເຊິ່ງສະແດງໃຫເຫັນໄດ
ວາການພັດທະນາການຄາລະຫວາງປະເທດໄດມກີານຂະຫຍາຍຕົວດຂີຶ້ນ. 

- ການລົງທຶນ: ໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ, ການລົງທຶນລວມທ່ົວສັງຄົມໂດຍສະເລຍແມນເທ່ົາກັບ 44,8% 
ຂອງ GDP ຫືຼ 330,1 ພັນຕືກີ້ບ; ໃນນັ້ນ: ມີທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດກວມເອົາ 28%; ທຶນ
ຂອງລັດກວມເອົາ 3,3%; ທຶນຊວຍເຫືຼອ ແລະ ກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ (ODA) ກວມເອົາ 7,7%; ແລະ ສິນເຊ່ືອ
ທະນາຄານກວມ 5,8%. ການລົງທຶນ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII  ໄດເພ່ີມຂຶ້ນ 6,7% ເທ່ົາທຽບກັບ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ V (2001-2005) ຄື: ຈາກ 30,6 ພັນຕືກີ້ບມາເປັນ 236,7 ພັນຕືກີ້ບ. 

- ການລະດົມການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ ໃນໄລຍະປີ 2001-2015 ແມນໄດທັງໝົດ 20,1 ຕື້ໂດລາ5

ເຊິ່ງສວນໃຫຍແມນລົງທຶນໃນຂະແໜງໄຟຟາກວມເອົາ 31%, ບ່ແຮກວມເອົາ 25%, ບລິການ 21%, ສວນຂະ  
ແໜງກະສກິາ ແລະ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງແມນກວມເອົາ 13% ແລະ 10% ຕາມລາດັບ. ມາຮອດປັດຈບຸັນ, ໄດມີ
ນັກລົງທຶນຈາກ 41 ປະເທດຢູທ່ົວໂລກທ່ີເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ;  ປະເທດທ່ີນາໜາໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຢ ູ
ສປປ ລາວ ໃນ 10 ອັນດັບທາອິດ; ໃນນັ້ນ 6 ປະເທດທ່ີມາຈາກທະວີບອາຊີ ຄື: ສປຈີນ, ໄທ, ສສຫວຽດນາມ, 
ສເກົາຫີຼ, ມາເລເຊຍ, ຝະລັ່ງ, ໂຮນລັງ, ຢີ່ປຸນ, ນອກແວ ແລະ ອັງກິດ.  

- ການຊວຍເຫືຼອ ແລະ ກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ (ODA) ແຕປີ 2001-2015 ແມນສາມາດລະດົມທຶນໄດ
ທັງໝົດ 6,9 ຕືໂ້ດລາ. ທຶນດັ່ງກາວ ແມນໄດສຸມໃສການພັດທະນາໂຄງລາງພ້ືນຖານທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, 
ພິເສດແມນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານໄຟຟາ ແລະ ໂຄງລາງພ້ືນຖານຂະແໜງສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມນຂະ    
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພ່ືອສາງຄວາມຄືບໜາໃນການບັນລເຸປົ້າໝາຍ MDGs. 

- ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບດ ີ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄ:ື ອັດຕາເງິນເຟ້ີສະເລຍໃນໄລຍະ 15
ປີຜານມາ ແມນປະຕິບັດໄດຕ່າກວາສອງຕົວເລກ (6,8%) ຕາມແຜນການທ່ີໄດການົດໄວ. ສາເຫດທ່ີສາມາດ
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃຫອັດຕາເງິນເຟ້ີຢໃູນລະດັບໜຶ່ງຕົວເລກນັ້ນ ແມນຜົນເນື່ອງມາຈາກການປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທ່ີເຂັ້ມແຂງຢູພາຍໃນປະເທດບວກກັບສະພາບແວດລອມຂອງສາກົນເປັນຕົ້ນ
ແມນວກິິດການການເງິນ-ເສດຖະກິດໂລກໃນສົກປີ 2008-2009 ເຮັດໃຫລະດັບລາຄາສິນຄາໃນທ່ົວໂລກ ໂດຍ
ສະເພາະແມນລາຄານ້າມັນເຊື້ອໄຟຫດລົງຫຼາຍ ໄດສົ່ງຜົນດີຕກ່ານຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດເຮົາໃຫມີຄວາມໝັ້ນທຽງ. ພອມກັນນັ້ນ, ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງສະກຸນເງິນກີບທຽບກັບສະກຸນເງິນຕາ
ສາກົນກ່ມີສະຖຽນລະພາບດີພສົມຄວນ ເຊິ່ງເຄື່ອນເໜັງຂຶ້ນລົງປີຕ່ປີຢໃູນລະດັບບເ່ກີນ 5% ຕາມຄາດໝາຍທ່ີໄດ
ການົດໄວ; ໃນນັ້ນ: ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດ ເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 203 ກີບ/ບາດ ໃນປີ 2001 
ມາເປັນ 245 ກີບ/ບາດ ໃນສົກປີ 2014-2015 ແລະ ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ ແມນ
ຫດລົງຈາກ 8.049 ກີບ/ໂດລາ ມາເປັນ 8.123 ກີບ/ໂດລາໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ. ສວນການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງ
ປະລິມານເງິນ M2 ໃນໄລຍະປີ 2001-2015 ສະເລຍແມນຢູທ່ີລະດັບ 28,9% ຕ່ປີ; ໃນນັ້ນ: ເງິນຝາກທີ່ເປັນ
ເງິນຕາຕາງປະເທດຕ່ປະລິມານເງິນ M2 ສະເລຍແມນຢູໃນລະດັບ 58% ຕ່ປີ ແລະ ມີທາອຽງຫດລົງ ຄື: ຫດລົງ
ຈາກ 75% ໃນປີ 2001 ມາເປັນ 53,8% ໃນປີ 2010 ແລະ 50% ໃນປີ 2014 ເຊິ່ງສະແດງເຖິງສະຖຽນລະພາບ 
ແລະ ການນາໃຊເງິນກີບລາວໄດຮັບການພັດທະນາດຂີຶ້ນ. 

1.2.3 ດານສັງຄົມ: 
ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງລາວມີທັງໝົດປະມານ 6,5 ລານຄົນ ເພ່ີມຂຶ້ນ 0,9 ລານຄົນຈາກປີ 2005, 

ເຊິ່ງມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງລາວໂດຍສະເລຍແມນ 1,8% ຕ່ປ.ີ ພົນລະເມືອງລາວແມນຂະ 
ຫຍາຍຕົວຕາມຮູບທາດ ເຊິ່ງພົນລະເມືອງໃນໄວອາຍຸໜຸມແມນມຖີານລຸມກວາງ, ໄວອາຍຸກາງຄົນ ແລະ ແກແມນ

                                         
5ສະເພາະມູນຄາການລົງທຶນໃນປີ 2013 ເປັນຕ້ົນມາ ແມນໄດລວມເອົາແຕໂຄງການລົງທຶນສາປະທານເທົ່ານ້ັນ.  
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ຫດລົງຕາມລາດັບ. ສັງເກດເຫັນໄດວາຈານວນປະຊາກອນໃນໄວອາຍຸກາງຄົນ ແລະ ແກແມນມີທາອຽງເພ່ີມຂຶ້ນໃນ
ແຕລະປີ. 

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໄດຫດລົງຈາກ 33,5% ໃນປີ 2003 ມາເປັນ 27,6% ໃນປີ 2008 
ແລະ ສືບຕ່ຫດລົງມາເປັນ 23,2% ໃນປີ 2013; ອາຍຸຍືນສະເລຍບັນລໄຸດ 69,41 ປີ (ໃນປີ 2015) ເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 
66 ປີໃນປ ີ2010, ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ ບັນລໄຸດ 81,3%, ເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 68% 
ໃນປີ 2000 ແລະ ສປປ ລາວ ສາມາດປະກາດຜົນສາເລັດການຮຽນປະຖົມບາລຸງທ່ົວປະເທດໃນປີ 2015. ນອກ 
ຈາກນີ,້ ໃນປີ 2014, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊນ້າສະອາດໄດ 84% ແລະ ເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊຫອງ
ນ້າໄດ 65% ຂອງຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ໃນປີ 2012, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຕຸ່າກວາ 1 ປີ ແມນ
ຫດລົງເປັນ 32,62 ຄົນຕ່ຈານວນເດັກເກີດໃໝມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ (ໃນປີ 2015). 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາ ໄດຈັດອັນດັບດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (Human 
Development Index: HDI) ໃນປີ 2011, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູອັນດັບທີ 138 ໃນຈານວນ 187 ປະ
ເທດທ່ີມີຂ້ມູນ (ປີ 2001 ແມນຢູໃນອັນດັບທີ 131 ໃນຈານວນ 162 ປະເທດທ່ີມີຂ້ມູນ) .  

ອີງຕາມການປະເມີນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພ່ືອການພັດທະນາ (MDGs) 
ຮວມກັນລະຫວາງລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2013 ເຫັນວາ: ສປປ ລາວ ມຄີວາມ
ເປັນໄປໄດທ່ີຈະບັນລເຸປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ, ແຕກ່ມີບາງເປົ້າໝາຍຍັງເປັນສິ່ງທ່ີທາທາຍ ແລະ ຈະບ່ສາມາດບັນລຸໄດ
ຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ ໂດຍສະເພາະແມນເປົ້າໝາຍທີ 1 (ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີທ່ີມີ
ລວງສູງ ແລະ ນ້າໜັກຕ່າກວາມາດຕະຖານ), ເປົ້າໝາຍທີ 2 (ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ສືບຕ່ຮຽນຮອດຊັ້ນປ 
5 ຂອງເດັກນອຍ), ເປົ້າໝາຍທີ 4 (ອັດຕາການຕາຍຂອງເດກັອາຍຕຸ່າກວາ 1 ປີ), ເປົ້າໝາຍ 7 (ໂດຍສະເພາະອັດ
ຕາການປົກຫຸມຂອງປາໄມ ເຫັນວາຍັງຕ່າກວາເປົ້າໝາຍຫຼາຍ) ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 9 (ເນື້ອທ່ີໄດຮັບການເກັບກູລະ
ເບີດຕ່ປີຍັງຕ່າກວາເປົ້າໝາຍຫຼາຍ ແລະ ຈານວນຜູບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດຍອນລະເບີດບທັ່ນແຕກຍັງສູງຢູ) (ລາຍລະ 
ອຽດແມນຢູໃນຕາຕະລາງ 4 ເອກະສານຊອນທາຍ).  

1.2.4 ດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ: 
 ການປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເປັນວຽກງານໜຶ່ງທ່ີສາຄັນໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 15 ປີທ່ີຜານມາ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານແຫງ 
ສປປ ລາວ ໄດປະສົບຜົນສາເລັດໃນຫຼາຍດານດ່ັງລຸມນີ້: 
+ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈດານສິ່ງແວດລອມ: 

- ໄດຍົກລະດັບອົງການໃຫເປັນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ; 
- ສາງຕັ້ງຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລອມຂຶ້ນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ; 
- ສາງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະຖາບັນສ່ິງແວດລອມໃຫເຕບີໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລືອ້ຍໆ; 
- ສາງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ແລະ ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກຄະນະກາມະການຄຸມຄອງໄພພິບັດແຫງຊາດ; 
- ສາງຕັ້ງສູນຂ້ມູນຂາວສານ ແລະ ປັບປຸງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜາ; 

+ ການພັດທະນານິຕິກາທ່ີກຽວຂອງກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: 
- ໄດອອກກົດໝາຍວາດວຍສິ່ງແວດລອມ; 
- ກົດໝາຍວາດວຍປາໄມ; 
- ກົດໝາຍວາດວຍນ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫ່ຼງນ້າ; 
- ກົດລະບຽບກຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (ESIA); 
- ກົດລະບຽບກຽວກັບການນາເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ນາໃຊຝຸນເຄມີໃນການຜະລິດກະສິກາ; 
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- ກົດລະບຽບກຽວກັບການນາເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ນາໃຊຢາຂາຫຍາ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດໃນການຜະລິດ
ກະສິກາ. 

+ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸມຄອງປາສະຫງວນ, ເຂດດິນຊມຸນ້າ ແລະ ເຂດຊີວະນາໆພັນ: 
- ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດມີປາສະຫງວນທັງໝົດ 243 ແຫງ, ເຊິ່ງກວມເນື້ອທ່ີທັງໝົດ 4.777.680 ເຮັກ 

ຕາ; ໃນນັ້ນ: ມີປາສະຫງວນແຫງຊາດ 24 ແຫງ ມີເນືອ້ທ່ີ 3.768.550 ເຮັກຕາ ແລະ ປາສະຫງວນຂອງ
ແຂວງ 66 ແຫງ ມີເນື້ອທ່ີ 600.000 ເຮັກຕາ ແລະ ສວນທ່ີເຫືຼອແມນປາສະຫງວນຂອງເມືອງ; 

- ມີເຂດດິນຊຸມນ້າທ່ີໄດຂຶ້ນທະບຽນຕາມສົນທິສັນຍາລາຊາແລວ ຈານວນ 2 ແຫງ ຄື: ເຊຈາພອນ ແລະ ບຶງ
ຂຽດໂງງ. 
1.2.5 ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ: 
ດານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ແມນນັບມື້ເຂົ້າສູລວງເລິກ, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ 

ໄດເຊັນສັນຍາຮວມມືສອງຝາຍກຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການຄາກັບ 15 ປະເທດ ແລະ ການຮວມມືການຄາໃນ
ຂອບຫຼາຍຝາຍ, ຫຼາຍຂອບ ເຊັ່ນ: ໄດກະກຽມເຂົ້າຮວມປະຊາຄົມອາຊຽນ, ສາເລັດການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາ
ຫຼາຍດານຄື: ການຄາດານຜະລິດຕະພັນອາຊຽນ (ATIGA), ການລົງທຶນອາຊຽນ ASEAN (ACIA) ແລະ ການ
ບລິການອາຊຽນພາຍໃຕສັນຍາອາຊຽນວາດວຍການບລິການຈານວນ 7 ພູດ; ສາເລັດການເຈລະຈາເຂດການຄາເສ 
ລີອາຊຽນ-ສປຈີນ, ອາຊຽນ+6 ແລະ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸນ; ສາເລັດການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາວາດວຍການສາງຕັ້ງເຂດ
ການຄາເສລີລະຫວາງ ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລ ີ ແລະ ນິວຊແີລນ ແລະ ດານຜະລິດຕະພັນອາຊຽນ-ອິນເດຍ; ສາເລັດ
ການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາການລົງທຶນລະຫວາງ ອາຊຽນ-ສເກົາຫີຼ; ສາເລັດການສາງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ
ໃນການສາງເຂດການຄາເສລີອາຊຽນ+3 (EAFTA) ແລະ ອາຊຽນ+6 (CEPEA). ສິ່ງທ່ີພ້ົນເດັ່ນແມນການເຂົ້າ
ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄາໂລກ ໃນຕົ້ນປີ 2013; ນອກນັ້ນກ ແມນຜົນສາເລັດໃນການເປັນເຈົ້າພາບຈັດ
ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາອາຊ-ີເອີຣົບ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊ-ີເອີຣົບ ຄັ້ງທີ IX ໃນທາຍປີ 
2012, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວາງກາປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັ້ງທີ VI ແລະ ກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດກຽວກັບການຮວມມືດານເສດຖະກິດລະຫວາງແມນ້າອີຣາວາດີ-ເຈົ້າພະຍາ-ນ້າຂອງ  
(ACMECS) ຄັ້ງທີ IV ໃນຕົ້ນປີ 2013. 

 

1.3    ບັນຫາຄົງຄາງ 
(1) ການປະຕິບັດບາດກາວບຸກທະລ ຸ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນທ່ີກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງພັກວາງອອກຍັງບ່ທັນເລິກ 

ເຊິ່ງ. ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ເພ່ືອສາງຄວາມຮັບຮູ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕ່ແນວທາງປຽນແປງ
ໃໝຂອງພັກຕາມທິດສາງບາດກາວບຸກທະລຸຍັງບ່ທັນເລິກເຊິ່ງ; ການຫັນມະຕິຕາງໆເປັນແຜນການ, ແຜນ
ງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດໃຫແທດເໝາະກັບທອງຖ່ິນ ຍັງບເ່ປັນຈຸດສຸມ ແລະ ຊັກຊາ; ຫຼາຍຄາດໝາຍ
ທາງດານສັງຄົມຍັງບ່ທັນສາມາດບັນລໄຸດຕາມແຜນການ. 

(2) ການເຕີບໂຕທາງດານເສດຖະກິດຍັງບ່ຮັບປະກັນດານຄຸນນະພາບເທ່ົາທ່ີຄວນ; ເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວ 
ໂດຍອີງໃສການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດສູງ, ການສະສົມພາຍໃນຍັງຈາກັດ, ສິນຄາສົ່ງອອກມີ
ມູນຄາເພ່ີມຕ່າ, ການຜະລິດກະສິກາຍັງກະແຈກກະຈາຍ ບ່ຕິດພັນສະໜິດແໜນກັບອຸດສາຫະກາປຸງແຕງ
ແລະ ການຕະຫຼາດ. ການລົງທຶນລັດຍັງບ່ມີຈຸດສຸມ, ບ່ມີປະສິດທິຜົນເທ່ົາທີ່ີຄວນ, ການປະຕິບັດວິໄນ
ແຜນການ-ການເງິນຍັງເຮັດບ່ທັນເຂັ້ມງວດ. ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ໄດຮັບການສົ່ງເສີມຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ
ຄວາມສາມາດແຂງຂັນຍັງບ່ສູງ, ສະພາບແວດລອມດານການລົງທຶນ ຍັງບ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອງການຂອງການລົງທຶນເທ່ົາທ່ີຄວນ.  
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(3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຍັງບ່ທັນສົມຄູກັບການພັດທະນາວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ; 
ການກະຈາຍລາຍໄດຍັງບ່ທ່ົວເຖິງ, ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວາງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ, 
ລະຫວາງເຂດແຄວນ ແລະ ພາຍໃນເຂດແຄວນດວຍກັນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs ມີ
ຄວາມຄືບໜາ ແຕກຍັງມີບາງຄາດໝາຍຍັງເປັນສິ່ງທາທາຍໃນການບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ; ວັດທະ 
ນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດນັບມື້ຖືກເຊືອ່ມຖອຍ; ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທັງດານຈານວນ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຍັງບ່ທັນສົມຄູກັບຄວາມຕອງການຂອງການພັດທະນາ, ການຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊຊັບ 
ພະຍາກອນທາມະຊາດໃນຫຼາຍກລະນີຍັງມີລັກສະນະບ່ຍືນຍົງ, ນາໃຊແບບຟູມເຟືອຍ ແລະ ບ່ເປັນມິດຕ່
ສິ່ງແວດລອມ. 

(4) ປະຕິບັດການປົກຄອງ ແລະ ການບລິຫານລັດດວຍກົດໝາຍ ຍັງບ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກສິດ ເຮັດໃຫ 
ການດາເນີນກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດຍັງບ່ທັນໄດດີເທ່ົາທ່ີຄວນ; ເກີດມີຊອງຫວາງຂອງການສ້ລາດບັງ
ຫຼວງເພ່ີມຂຶ້ນໃນຫຼາຍຮູບການ ແລະ ລະດັບຕາງໆ ເຊິ່ງໄດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມ
ສັດທາຂອງປະຊາຊົນຕ່ລະບອບການປົກຄອງຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ. ສະຕິການເຄົາລົບກົດໝາຍໃນສັງ 
ຄົມລວມທັງການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໜາທ່ີລັດນັ້ນຍັງເຮັດບ່ໄດດເີທ່ົາທ່ີຄວນ.   

(5) ການກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງເຮັດບໄ່ດດີ; ການໂຄ 
ສະນາເຜີຍແຜນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງດານການຄາຍັງບ່ທັນກວາງຂວາງເທ່ົາທ່ີຄວນເຮັດໃຫຜູປະກອບ
ການຍັງບ່ທັນເຂົ້າໃຈຢາງເລິກເຊິ່ງຕກັ່ບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ກົນໄກໃນການຮັບມືທ່ີເໝາະສົມກັບການ
ເປີດກວາງທ່ີເພ່ີມຂຶ້ນ; ການນາໃຊກາລະໂອກາດຈາກສິດທິພິເສດທາງດານການຄາຂອງປະເທດຄູເຈລະຈາ
ແລະ ການນາໃຊໂອກາດຈາກທ່ີຕັ້ງເປັນໃຈກາງຂອງອະນພຸາກພ້ືນແມນ້າຂອງຍັງຈາກັດ. 
 

1.4 ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ 
(1) ການມີສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາ 

ມັກຄີປອງດອງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນຊາດ ແມນເປັນພື້ນຖານສາຄັນໃຫແກການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.  

(2) ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕິຂອງພັກ-ລັດ ອອກເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຢາງລະອຽດພອມທັງມີຄວາມກົມກຽວລະຫວາງແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນເປັນກຸນແຈສາຄັນໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃຫປະສົບຜົນສາເລັດເປັນຢາງດີ.  

(3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸມຄອງ ແລະ ດັດ 
ສົມຈາກພາກລັດຢາງເປັນລະບົບຄົບຊຸດແມນເປັນປັດໄຈສາຄັນໃຫແກການພັດທະນາຕາມທິດສັງຄົມ
ນິຍົມ. 

(4) ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍອີງໃສຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແມນມີລັກສະນະບ່ຍືນຍົງ.
ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນຕ່ໜາ ຄວນໃຫຄວາມສາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນຕ່ກັບຂະແໜງທ່ີບ່ນາໃຊຊັບ 
ພະຍາກອນທາມະຊາດໂດຍສະເພາະແມນເລັ່ງໃສພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ
ໂດຍເອົາໃຈໃສສາງສະພາບແວດລອມທາງທຸລະກິດ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ເລັ່ງ
ພັດທະນາດານກະສິກາສະອາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການຜະລິດສິນຄາອຸດສາຫະກາ. 

(5) ການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຈາກຕາງປະເທດຄວນມີ
ການຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊທຶນດັ່ງກາວຢາງມີຈຸດສຸມ ເຊັ່ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດຄວນສຸມເຂົ້າໃນການກ່ສາງ
ພ້ືນຖານໂຄງລາງທ່ີຈາເປັນໃຫແກການພັດທະນາ, ເອົາໃຈໃສໃນການລະດົມທຶນຈາກການຊວຍເຫືຼອ ແລະ ກູ
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ຢືມຈາກຕາງປະເທດ (ODA) ແລະ ນາໃຊທຶນຢາງເປັນເຈົ້າການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມ
ໂປງໃສ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ. ສາລັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕອງໄດປັບປຸງສະພາບແວດລອມທີ່ເອື້ອອານວຍໃນການເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີການກະກຽມນິຕິກາຢາງລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ຄົບຊຸດ, ມີການຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ມີການສະຫບ, ລາຍງານການຖອດຖອນບົດຮຽນຢາງເປັນລະ 
ບົບປົກກະຕິ. 

(6) ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ຕອງຕິດພັນກັບການກ່ 
ສາງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດທ່ີເຮັດຢາງຮອບດານຕາມ 4 ເນື້ອໃນ ແລະ 4 ຄາດ 
ໝາຍ ເປັນລະບົບຕ່ເນື່ອງ, ມີຈຸດສຸມ, ຂຸດຄົ້ນ, ນາໃຊທາແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງແຕລະທອງຖ່ິນ ແລະ
ການມີສວນຮວມຂອງທຸກຊັ້ນຄົນ, ພອມທັງຖືເອົາວຽກງານກ່ສາງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດກາຍເປັນສະໜາມຮົບອັນດັບໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດ, ເປັນປັດໄຈພ້ືນຖານໃນການພັດ 
ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມທິດ 3 ສາງ. 

(7) ການຜະລິດເປັນສິນຄາທ່ີຕິດພັນກັບການຜະລິດ, ການປຸງແຕງ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ຄຽງຄູກັບການນາໃຊ
ເຕັກນິກທັນສະໄໝທ່ີເໝາະສົມເປັນປັດໄຈສາຄັນທີ່ຊຸກຍູໃນການຜະລິດສິນຄາ. ການສາງຕອງໂສການ
ຜະລິດ ແລະ ສາພັນກັບເສດຖະກິດລະຫວາງທອງຖ່ິນເຂົ້ານາກັນເປັນສິ່ງທ່ີຈາເປັນໃນການຂະຫຍາຍການ
ຜະລິດເປັນສິນຄາໃນເງ່ືອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

(8) ການຄຸມຄອງລັດແຫງກົດໝາຍ ແມນການປັບປຸງ ແລະ ສາງນິຕິກາໃຫມີຄວາມສອດຄອງກັບສະພາບການ
ປັດຈຸບັນເພ່ືອເປັນການປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດແມນມີຄວາມຈາເປັນ, ການປັບປຸງ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫກະທັດຮັດ ແລະ ສອດຄອງກັບເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງເປັນສິ່ງທີ່ຈາເປັນຢາງຍິ່ງ. ພອມທັງ
ການົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທ່ີຂອງແຕລະຂັ້ນຢາງຈະແຈງ. 

(9) ການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດກັບປະເທດເພ່ືອນມິດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າ
ການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງບົນພ້ືນຖານຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ. 

(10) ການບຸກທະລຸທາງດານຈິນຕະນາການແມນມີຄວາມຈາເປັນທ່ີສຸດ ແລະ ຈະຕອງໄດສຶບຕ່ປະຕິບັດໃຫ
ສາເລັດ. ການປະສານງານທ່ີສອດຄອງ, ກົມກຽວ ແລະ ເປັນລະບົບລະຫວາງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, 
ລະຫວາງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ ແລະ ແຂວງກັບແຂວງ, ຂະແໜງການຕາມສາຍຕັ້ງແມນມີ
ຄວາມຈາເປັນຕ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມຂອງປະເທດ. 

(11) ການປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນແຕລະໄລຍະ. 
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ພາກທ ີ II: ວໄິສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

2.1   ສະພາບແວດລອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນ
ປະເທດ 

2.1.1 ສະພາບແວດລອມສາກົນ 
ກ) ຂສ້ະດວກ/ກາລະໂອກາດ: 

 ໃນໄລຍະ 15 ປ ີ (2016-2030) ຂາງໜານີ້, ຄາດຄະເນວາສະພາບແວດລອມສາກົນ ຈະເປັນກາລະໂອ 
ກາດ ແລະ ຂ້ສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາດັ່ງນີ້:  

- ເສດຖະກິດຂອງໂລກໃນຕ່ໜາ ຈະມີທາອຽງຂະຫຍາຍຕົວຄອຍໆດີຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມແກ
ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດໂລກໃນປັດຈຸບັນຂອງປະເທດຕາງໆ ແລະ ສາກົນ; ດັ່ງນັ້ນ, ການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະ 
ຫຼາຍຝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາໃນຕ່ໜາ ກຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄວເມື່ອທຽບໃສຊຸມປີຜານມາ ໂດຍສະເພາະແມນການ
ຮວມມືໃນລະດັບພາກພ້ືນ.  

 - ຕະຫຼາດສາກົນ ສາລັບປະເທດເຮົາຈະຂະຫຍາຍກວາງອອກເປັນຕົ້ນແມນຕະຫຼາດໃນເຂດການຄາເສລີ
ອາ ຊຽນ, ອາຊຽນ+1 (ສປຈີນ), +2 (ສເກົາຫີຼ), +3 (ຍີ່ປຸນ), +6 (ອິນເດຍ, ອົດສະຕຼາລ,ີ ນິວຊີແລນ).  

- ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄາໂລກ ແລະ ເປັນສວນໜຶ່ງຂອງສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນ
ຕ່ໜາ ຈະຊວຍສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກ ສປປ ລາວ ໃນດານການເປັນຖານການຜະລິດຮັບໃຊຕະຫຼາດອາຊຽນ 
ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕາງປະເທດມີທາອຽງເພ່ີມຂຶ້ນ.  

- ຂະບວນການປະຕິວັດດານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະແມນເຕັກໂນໂລຊີຂມູ້ນຂາວສານ
ຈະສືບຕ່ຂະຫຍາຍຕົວຢາງແຂງແຮງ ແລະ ການຫັນໄປສູເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາຈະມີທາອຽງກວາງຂວາງໃນ
ຂອບເຂດທ່ົວໂລກຫຼາຍຂຶ້ນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ ສປປ ລາວ ສາມາດຍາດແຍງເອົາມານາໃຊເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະ 
ເທດໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ. 

- ການເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດສາກົນ ໄດເປີດໂອກາດໃຫປະເທດເຮົາສະແດງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີ
ສາກົນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາງເງ່ືອນໄຂໃຫ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງຂອງສາກົນ, ປະ 
ກອບສວນເຂົ້າໃນການການົດລະບຽບການຄາ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນການປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ
ສອດຄອງກັບມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ເພື່ອເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໃນການຊວຍດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ. 

ຂ) ສ່ິງທາທາຍ: 
- ສະພາບການຂອງໂລກ ຍັງສືບຕຜ່ັນແປຢາງສັບສົນ, ການປະທະກັນດວຍກາລັງອາວຸດ, ການກ່ການຮາຍ

ທີເກີດຂຶ້ນຢູໃນບາງປະເທດໃນໂລກ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ປະເທດເຮົານັ້ນ ແມນ
ເປັນສ່ິງທ່ີຫີຼກລຽງໄດຍາກ.  

- ຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຫັນເປັນສາກົນຕາງ  ໆ ເຊິ່ງຮຽກຮອງໃຫພວກເຮົາຕອງໄດມີການຫັນປຽນ
ຢາງຕັ້ງໜາ ເພ່ືອຍາດແຍງໃຫໄດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ຕານ ແລະ ຮັບມືກັບດານຫຍ້ທ້ຕາງໆຈາກການເຊື່ອມໂຍງ 
ເປັນຕົ້ນແມນຜົນກະທົບຕຄ່ວາມສາມາດການຍາດແຍງແຂງຂັນຂອງທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ, ຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງ
ແວດລອມທາມະຊາດ, ຜົນກະທົບຕ່ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ຄວາມສຽງສາລັບກຸມທ່ີບອບບາງກວາໝູ (ໂດຍສະ 
ເພາະແມຍິງ ແລະ ໄວໜຸມ) ຈາກການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄາມະນຸດ, ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ປະກົດການ
ຫຍ້ທ້ອື່ນໆທ່ີຕາມມາຈາກຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກາວ.  

- ການຍາດແຍງແຂງຂັນກັນພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມນການດຶງດູດການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ, ການ
ຄາເສລີຢູໃນຂົງເຂດນີ ້ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ ຈະມີລັກສະນະຂຽວຂາດ ແລະ ຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ 
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ກວາເກົ່າ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕລະກຸມ ແລະ ພັກຝາຍ ໂດຍອີງໃສອານາດຕ່ລອງທ່ີຕົນເອງມີຢ.ູ  
- ການປຽນແປງນະໂຍບາຍທາງເສດຖະກິດ-ການເມືອງຂອງປະເທດມະຫາອານາດ ແລະ ວກິິດການທາງ

ດານເສດຖະກິດ-ການເງິນມັກຈະເກີດຂຶ້ນ ຍອນຄວາມບສ່ົມດຸນຂອງລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນໂລກໃນແຕລະ
ໄລຍະ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ສາງຄວາມກົດດັນຕ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ (ຕົວຢາງ: ລາຄານ້າມັນ, ຄາເງິນ, 
ການອຸດໜູນລາຄາ ແລະ ກາແພງກີດຂວາງທ່ີບ່ແມນພາສີຕາງໆຕ່ສິນຄາຂອງປະເທດເຮົາ). 

- ການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ ເປັນຕ້ົນແມນອາກາດໂລກຮອນຂຶ້ນ, ອາກາດປົນເປື້ອນດວຍສານພິດ, 
ໄພນ້າຖວມ, ໄພແຫງແລງ, ແຜນດິນໄຫວ, ລົມພະຍຸຮາຍແຮງມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ແລະ ຢູ
ປະເທດເຮົາ ຈະເປັນສິ່ງທາທາຍບ່ໜອຍຕກັ່ບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຕ່ໜາ. 
2.1.2 ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຢູພາຍໃນປະເທດ 
2.1.2.1 ທາແຮງບ່ົມຊອນ/ຂ້ສະດວກ: 

1) ສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ 
ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດທ່ີມີພັກການເມືອງດຽວຄ:ື ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີບົດຮຽນຕົວຈິງໃນການ

ນາພາປະເທດຊາດປະຕິບັດພາລະກິດຕ່ສປູົດປອຍປະເທດຊາດໃນໄລຍະກອນ ແລະ ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດດວຍໄຊຊະນະທ່ີຍິ່ງໃຫຍຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສະພາບການເມືອງຂອງປະ 
ເທດເຮົາມສີະຖຽນລະພາບຢາງໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມມຄີວາມສະຫງບສຸກ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງກັນເປັນ
ປຶກແຜນ, ມຄີວາມຍຸຕທິາ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. 

2) ພ້ືນຖານທາງດານເສດຖະກິດ 
ເສດຖະກິດແຫງຊາດ ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຕ່ເນື່ອງ, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດໄດຫັນປຽນ

ໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ. ດານກະສິກາ: ກສາມາດຜະລິດໄດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດທາງ
ດານສະບຽງອາຫານຢາງພຽງພກັບຄວາມຕອງການພາຍໃນ ແລະ ເລີ່ມມສີວນເຫືຼອໄວເປັນສິນຄາສົ່ງອອກຈານວນ
ໜຶ່ງ. ດານການຜະລິດອຸດສາຫະກາ: ກສາມາດສາງໄດອຸດສາຫະກາປຸງແຕງຈານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຊີມັງ, ໂຮງ 
ງານຜະລິດເຫັຼກກ່ສາງ, ໂຮງງານເບຍ, ໂຮງງານນ້າອັດລົມ, ໂຮງງານປຸງແຕງຜະລິດຕະພັນກະສິກາຈານວນໜຶ່ງ...
ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາພະລັງງານ ແລະ ບ່ແຮກເຊັ່ນກັນ ຄື: ມີໂຮງງານໄຟຟາພະລັງນ້າ, ໂຮງງານໄຟຟາຖານ
ຫີນ ແລະ ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟາທ່ີກວາງຂວາງສົມຄວນ, ມີໂຮງງານປຸງແຕງແຮຄາ, ທອງແດງ ແລະ ເກືອໂປຕາສ... 
ແລະ ດານການບລິການ: ກໄດຮັບການພັດທະນາຢາງວອງໄວຄື: ມີທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີທັນສະໄໝ, ມີລະບົບຕາ
ໜາງການຄາພາຍໃນ ແລະ ການຄາສາກົນກັບຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ມແີຫ່ຼງທອງທຽວທ່ີເປັນມລະດົກໂລກ ແລະ
ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດທ່ີມີຊືສ່ຽງລະດັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍແຫງ.  

ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບທ່ີໜັກແໜນ, ສາມາດຜານຜາວິກິດການທາງດານເສດຖະກິດ-
ການເງິນໃນຂົງເຂດທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2007-2008 ແລະ ໄພນ້າຖວມທ່ີຮາຍແຮງໃນແຕລະປີ, ອັດຕາເງິນເຟ້ີກສາ 
ມາດຮັກສາໄດໃນລະດັບໜຶ່ງຕົວເລກຕາມແຜນການທ່ີໄດການົດໄວ, ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບ
ເງິນບາດ ແລະ ເງິນໂດລາໃນໄລຍະ 5 ປີຜານມາກມີສະຖຽນລະພາບດ ີ(ເໜັງຕີງຢູລະຫວາງ +5% ແລະ -5%.   

ດານພື້ນຖານໂຄງລາງ (ເປັນຕ້ົນແມນຂົວທາງ) ໃນປັດຈບຸັນ (2015) ແມນພວກເຮົາມີເສັ້ນທາງໃນທ່ົວ
ປະເທດຍາວ ທັງໝົດ 36.831 ກິໂລແມັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 320,27% ທຽບກັບປ ີ1976; ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທ່ີ
ເຊື່ອມຕລ່ະຫວາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາທຸກໆແຂວງໃນທ່ົວປະເທດ, ພິເສດແມນມເີສັ້ນທາງສາຍຂວາງເຊື່ອມຕ່
ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ທ່ີເປັນເສັ້ນທາງຜານຂອງພາກພື້ນ GMS, ເປັນຕົ້ນແມນເສັ້ນທາງເລກ 9 ແລະ
ທາງເລກ 3; ມີບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫງຊາດ ຕາມແລວທາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ຄ:ື ທາງເລກ 8, ເລກ 12, 
ເລກ 6, ເລກ 7, ເລກ 15, ເລກ 16 ແລະ ເລກ 18 ເຊື່ອມຕັດກັບເສັ້ນທາງເໜືອ-ໃຕ ຄື: ເລກທີ 13 ແລະ ເລກ 
1, ແລະ ກາລັງກ່ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟອາຊີລະຫວາງຄຸນໝິງ-ສິງກະໂປຜານ ສປປ ລາວ (ລະຫວາງນະຄອນຫຼວງ
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ວຽງຈັນ-ບ່ເຕັນ); ໂຄງການກ່ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວາງຂົວມິດຕະພາບແຫງທີ 2 (ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ)-
ບານແດນສະຫວັນ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ), ເສັ້ນທາງລົດໄຟດ່ັງກາວນີ ້ເປັນໂຄງລາງພ້ືນຖານທ່ີສາຄັນຢາງຍິ່ງ
ສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມນເພ່ືອເຊື່ອມຕ່ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດ 
ອອມຂາງ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແນໃສການຫັນປະເທດຈາກທ່ີຕັ້ງທ່ີບ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລມາເປັນປະເທດ
ທ່ີມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕກັ່ບທະເລ ແລະ ບັນດາປະເທດຕາງໆໃນພາກພ້ືນ. 

3) ທາແຮງໄດປຽບດານທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ 
ປະເທດເຮົາມທ່ີີຕັ້ງຢູໃຈກາງຂອງອະນພຸາກພື້ນແມນ້າຂອງຕອນລຸມ (GMS), ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 5 

ປະເທດຄື: ສສຫວຽດນາມ, ສປຈີນ, ໄທ, ກາປເູຈຍ ແລະ ມຽນມາ; ໃນນັ້ນ: ໄທ ແມນຄູການຄາຕົ້ນຕຂອງ
ປະເທດເຮົາ, ຮອງລົງມາແມນ ສສຫວຽດນາມ ແລະ ສປຈີນ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດເຊື່ອມຕທ່າງບົກທ່ີມີໄລຍະ
ທາງສັ້ນທ່ີສຸດລະຫວາງ ສປຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມນປະເທດໄທ, ກາປເູຈຍ, ມາເລເຊຍ, ສິງ
ກະໂປ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາຈຸດພິເສດທາງດານທ່ີຕັ້ງຂອງປະເທດໃຫເປັນປະເທດ
ບລິການຜານດານການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງທ່ີສະດວກ, ວອງໄວ ແລະ ປອດໄພລະຫວາງບັນດາປະເທດອອມຂາງ 
ແລະ ໄປຍັງປະເທດທ່ີສາມ, ສາງໃຫເປັນສູນກາງເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນໃຈກາງການບລິການຂອງພາກພ້ືນໄດ.  

4) ທາແຮງບ່ົມຊອນທ່ີໄດປຽບດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ 
ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ: 
ສປປ ລາວ ຍັງມີເນື້ອທ່ີດິນກວາງຂວາງພສົມຄວນທີ່ຍັງບ່ທັນໄດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນາໃຊໃຫເປັນປະໂຫຍດ

ທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງຍັງສາມາດຮອງຮັບການພັດທະນາຂະແໜງການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາງໆໄດຫຼາຍ
ຕື່ມອີກ. ຈຸດພິເສດຂອງດິນໃນປະເທດເຮົາ, ສວນຫຼາຍແມນຍັງເປັນທີ່ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບຕາມທາມະຊາດ, ຍັງບ່ທັນຖືກທາລາຍຈາກການນາໃຊເຄມີ ແລະ ການຊະລາງຂອງໜາດິນຫຼາຍປານໃດ. 

ຊັບພະຍາກອນປາໄມ: 
ປະເທດເຮົາມເີນື້ອທ່ີປາດົງດິບປົກຫຸມກວມປະມານ 40%6 ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ (2010), ເນື້ອທ່ີປາ

ໄມສະເລຍຕ່ຫົວຄົນແມນໄດປະມານ 2,65 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງຖືວາສູງກວາໝູຢູໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນນີ້ (ສສ ຫວຽດນາມ 
1,57 ເຮັກຕາ; ກາປເູຈຍ 0,77 ເຮັກຕາ; ອິນໂດເນເຊຍ 0,41 ເຮັກຕາ, ປະເທດໄທ 0,23 ເຮັກຕາ ແລະ ສປຈີນ 
0,15 ເຮັກຕາຕຄ່ົນ). ນອກນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງມີເຂດທ່ີມີທາແຮງຟ້ືນຟູເປັນປາຄືນໄດ 34,75% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວ
ປະເທດ. 

ຊັບພະຍາກອນນ້າ ແລະ ແຫຼ່ງນ້າ: 
ປະເທດເຮົາມີທາແຮງບົ່ມຊອນທາງດານຊັບພະຍາກອນນ້າຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນນັ້ນ: 32% ຂອງປະລິມານ

ນ້າໃນແມນ້າຂອງທັງໝົດແມນນ້າທ່ີໄຫຼມາຈາກ ສປປ ລາວ. ໃນແຕລະປແີຫ່ຼງນ້າທັງໝົດມີ 190 ກິໂລແມັດກອນ 
(ເທ່ົາກັບ 1,7% ຂອງປະລິມານລວມຂອງທະວີບອາຊທ່ີີບນ່ັບລວມເອົາບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກກາງ); ສະເລຍ
ຕຫົ່ວຄົນແມນເທ່ົາກັບ 34.435 ແມັດກອນ (ເກືອບເທ່ົາ 10,6 ເທ່ືອຂອງລະດັບສະເລຍໃນທະວີບອາຊ,ີ 10,5 
ເທ່ືອຂອງປະເທດໄທ, 7,5 ເທ່ືອຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, 3,9 ເທ່ືອຂອງກາປູເຈຍ). ສັງລວມແລວ, ໃນແຕລະປີ
ຊັບພະຍາກອນນ້າທ່ີໄດເກີດຂຶ້ນເອງຈາກທາມະຊາດຢູພາຍໃນປະເທດເຮົາລວມກັບສາຍນ້າຈາກປະເທດໃກຄຽງທ່ີ
ໄຫຼເຂົ້າສູປະເທດລາວ ແມນ 334 ກິໂລແມັດກອນ; ສະເລຍໃສຫົວຄົນແມນ 60.318 ແມັດກອນ (ເກືອບເທ່ົາ 
9,5 ເທ່ືອຂອງປະເທດໄທ, 5,4 ເທ່ືອຂອງປະເທດສສຫວຽດນາມ, 1,7 ເທ່ືອຂອງປະເທດກາປເູຈຍ). 

                                         
6ຂ້ມູນຈາກ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ. 2012. ບົດລາຍງານ ການສາຫລວດອັດຕາປົກຫຸມປາໄມ 2010. 
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ທາແຮງດານແຫ່ຼງນ້າດັ່ງກາວນີ້ ເປັນເງ່ືອນໄຂອັນດີ ສາລັບການກ່ສາງເຂື່ອນໄຟຟານ້າຕົກຢູຫຼາຍແຫງ, ເຮັດ
ໃຫ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊອນໃນການກ່ສາງແຫ່ຼງກາເນີດໄຟຟາພະລັງນ້າທັງໝົດໄດປະມານ 23.000 
ເມກາວັດ; ໃນປດັຈຸບັນພວກເຮົາຫາກ່ໄດນາໃຊພຽງປະມານ 11% ຂອງທາແຮງບົ່ມຊອນທັງໝົດທ່ີມີຢູ (ບ່ນັບ
ໄຟຟາຄວາມຮອນຈາກຖານຫີນ, ໄຟຟາພະລັງງານລົມ, ໄຟຟາແສງຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆ).  

ນອກຈາກນັ້ນ, ແຫ່ຼງນາ້ຍັງມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ ສາລັບການບລໂິພກ, ການໃຊສອຍໃນຊີວິດປະຈາວັນ, 
ການລຽງສັດ, ການປະມົງ, ການເດີນເຮືອ, ການທອງທຽວ (ແມນ້າລາເຊ, ນ້າຕົກຕາດ, ແກງ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ...) 
ແລະ ອື່ນໆ. 

ຊັບພະຍາກອນແຮທາດ:  
ປັດຈບຸັນ, ການສາຫຼວດແຮທາດຂັ້ນພ້ືນຖານຂອງພວກເຮົາແມນຍັງບ່ທັນສາເລັດທ່ົວປະເທດເທ່ືອ, ສວນ

ການສາຫຼວດລະອຽດກມີພຽງບາງກິດຈະການແຮທາດທີ່ບລິສັດລົງທຶນເປັນຜູສາຫຼວດເອງເທ່ົານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຍັງ
ບ່ທັນສາມາດການົດໄດຢາງຄົບຖວນເທ່ືອວາມີແຫ່ຼງແຮທາດຊະນິດໃດແດຢູໃນພ້ືນດິນຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ມີປະ 
ລິມານສະສົມຫຼາຍປານໃດ. ຕາມຂ້ມູນການສາຫຼວດທ່ີຜານມາ ໄດພົບເຫັນແຮທາດຈານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຄາ, ທອງ,
ເງິນ, ກ່ົວ, ຊືນ, ສັງກະສ,ີ ຫີນກາວ, ບົກຊິດ, ໂປຕາສ, ຖານຫີນ, ແກວປະເສີດ, ອັງຕີມອນ, ແຮເຫັຼກ, ເລຕາລິດ
ແລະ ອື່ນໆ... ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນໄດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕງບາງແຮທາດທ່ີສາຄັນຈານວນໜຶ່ງເທ່ົານັ້ນ. 

ຮອດທາຍປ ີ 2011, ໄດມີບັນດາບລິສັດລົງທຶນດານບ່ແຮຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດທ່ີມີສັນຍາຂຸດ
ຄົ້ນແຮທາດທ່ີສາຄັນຕ່ເສດຖະກິດແຫງຊາດ ຈານວນ 97 ກິດຈະການ (ໂຄງການ), ມີເນື້ອທ່ີຂຸດຄົ້ນທັງໝົດ 
2.749 ກິໂລຕາແມັດ, ກວມເອົາ 1,16% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ. ບັນດາໂຄງການດັ່ງກາວ ໄດກາຍເປັນແຫ່ຼງການ
ຂະຫຍາຍຕົວທ່ີສາຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ, ເປັນການສາງລາຍຮັບເຂົ້າງບປະມານຂອງລັດຢູໃນອັນດັບ ຕົ້ນ  ໆ
ແລະ ເປັນການສາງວຽກເຮັດງານທາໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ. ສວນເນື້ອທ່ີຊອກຄົ້ນ, ສາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນທ່ີ
ລັດຖະບານໄດອະນຸມັດແລວນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນແມນກວມເອົາປະມານ 28% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດໂດຍ
ສວນໃຫຍແມນຍັງຢໃູນຂັ້ນຕອນການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສາຫຼວດ. 

5) ທາແຮງບ່ົມຊອນດານແຫຼ່ງທອງທຽວ 
ປະເທດເຮົາມີທາແຮງບົ່ມຊອນທາງຊັບພະຍາກອນທອງທຽວດານທາມະຊາດ, ວັດທະນະທາ ແລະ ປະ 

ຫວັດສາດ ເຊັ່ນ: ມລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໄດຮັບການຍອງຍຈາກນັກທອງທຽວຫຼາຍປະເທດໃນໂລກວາເປັນ
ປະເທດທ່ີໜາທອງທຽວທ່ີສຸດໃນໂລກ, ມລະດົກໂລກວັດພູຈາປາສັກ, ທ່ົງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ, ວັດວາອາຮາມ, ວັດ 
ທະນາທາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ນ້າຕົກຕາດ, ຖ້າ, ປາສະຫງວນ, ພູຜາ, 
ປາໄມຂຽວງາມຕະຫຼອດປີ, ອາກາດສົດ ແລະ ອື່ນໆ. 

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

6) ທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງລາວມີປະມານ 6,5 ລານຄົນ ໂດຍສວນໃຫຍແມນເປັນພົນລະເມືອງໜຸມທ່ີມີ

ອາຍຸຕ່າກວາ 20 ປີ ກວມເອົາຫຼາຍກວາ 48% ຂອງຈານວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ; ໃນນັ້ນ, ພົນລະເມືອງໃນກຸມ
ອາຍ ຸ0-14 ປີ ມີປະມານ 2,34 ລານຄົນ (ຍິງ 1,1 ລານຄົນ), ກຸມອາຍ ຸ15-64 ປ ີປະມານ 4,04 ລານຄົນ (ຍິງ 
2,03 ລານຄົນ) ແລະ ຮອດປີ 2015, ພວກເຮົາຈະມີພົນລະເມືອງໃນກຸມອາຍຸ 0-14 ປີ ຫດລົງເປັນ 2,32 ລານ
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ຄົນ (ຍິງ 1,15 ລານຄົນ), ກຸມອາຍ ຸ15-64 ປ ີເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ 4,16 ລານຄົນ (ຍິງ 2,09 ລານຄົນ), ກຸມອາຍຸ 65 
ປີ ຂຶ້ນໄປ ເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ 253 ພັນຄົນ (ຍິງ 137 ພັນຄົນ). 

ສາລັບປະຊາກອນໃນເກນອາຍອຸອກແຮງງານ (15-64 ປ)ີ ມີທາອຽງເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ 57% ໃນປີ 2005 
ແລະ ຈະເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ 62% ໃນປີ 2015; ສວນປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປ ີຂຶ້ນໄປ ມີປະມານ 4%. ຈາກຕົວເລກ
ດັ່ງກາວສະແດງໃຫເຫັນວາປະຊາກອນລາວໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ (15-64 ປີ) ຈະເປັນກາລັງແຮງງານທ່ີເຂັ້ມ
ແຂງສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາກອນໃນປະເທດເຮົາແມນປະກອບ
ດວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າທ່ີມີວັດທະນະທາຮີດຄອງປະເພນທ່ີີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕາງກັນ ເຊິ່ງອັນນີ້ກຈະເປັນທາແຮງທ່ີ
ສາຄັນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດໃນຕ່ໜາ.  
2.1.2.2 ສ່ິງທາທາຍ ແລະ ຂ້ຈາກັດ: 

ໄປພອມກັບບັນດາທາແຮງບົ່ມຊອນທ່ີພວກເຮົາມີຄດືັ່ງກາວມານັ້ນ, ພວກເຮົາກຍັງມີບັນດາຂ້ຈາກັດ ແລະ
ສິ່ງທາທາຍຕ່ການພັດທະນາຈານວນໜຶ່ງຄືດັ່ງນີ້: 

1) ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານທາງດານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອງຕອງ 
ການຂອງການພັດທະນາຍັງຈາກັດຢູ ເຊັ່ນ: ການພດັທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫພຽງພທັງດານປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ, ແຕແຮງງານລາວສວນໃຫຍ (70% ຂອງແຮງງານທັງໝົດ) ແມນຍັງເຮັດວຽກຢູໃນຂະແໜງກະສິກາ
ແບບແຮງງານຄອບຄົວກະແຈກກະຈາຍຢຕູາມເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫາງໄກສອກຫີຼກ, ເຮັດໃຫການສະໜອງແຮງ
ງານ ສາລັບໂຄງການພັດທະນາຕາງໆຍັງຂາດແຄນຫຼາຍ ເຊິ່ງຈາເປັນຕອງໄດນາເຂົ້າແຮງງານຈາກຕາງປະເທດເປັນຈາ 
ນວນບ່ໜອຍ ໂດຍສະເພາະແມນຈາກ ສສຫວຽດນາມ. ປະເທດເຮົາຍັງບ່ທັນມີນັກບລິຫານ, ນັກວິທະຍາສາດ, 
ນັກຊຽວຊານ, ກາມະກອນທ່ີມສີີມື ແລະ ວິຊາການທ່ີເກ່ັງພຽງພ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ເຊິ່ງໃນຕົວ
ຈິງແລວແມນຍັງອີງໃສຊຽວຊານຈາກຕາງປະເທດຫຼາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງໂຄງການພັດທະນາ
ຕາງໆ.   

2) ແຫ່ຼງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາຍັງຈາກັດ ເຊິ່ງທຶນສວນໃຫຍແມນຍັງອີງໃສທຶນມາຈາກຕາງ 
ປະເທດເປັນຕົ້ນຕ ໂດຍສະເພາະແມນການລົງທຶນໂດຍກົງ, ການກູຢືມ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອລາຈາກຕາງປະເທດ. 
ການອີງໃສແຫ່ຼງທຶນມາຈາກຕາງປະເທດຄືດັ່ງກາວນັ້ນ ໄດກາຍເປັນສິ່ງທາທາຍຕ່ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ເປັນຕົ້ນ
ແມນບັນຫາຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ບັນຫາການຂຶ້ນກັບປັດໄຈພາຍນອກ, ບັນຫາສັງຄົມ, ບັນຫາການຄຸມຄອງ, 
ບັນຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອື່ນໆ. ພາຍຫັຼງປະເທດເຮົາສາມາດບັນລຸໄດມາດຖານຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຂາມຜານຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາຢາງຂາດຕົວ ໃນປີ 2025 ແລວ, 
ບາງສິດທິພິເສດຂອງຄູຮວມພັດທະນາສາກົນທີ່ໃຫແກປະເທດດອຍພັດທະນາສາລັບປະເທດເຮົາກຈະຄອຍຫດ
ໜອຍຖອຍລົງເປັນກາວໆ. 

 3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ່ີຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະ ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜານມາ ຕົ້ນຕ
ແມນມາຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຫັຼກ ໂດຍສະເພາະແມນການຂຸດຄົ້ນບ່ແຮ ແລະ ໄຟຟາພະລັງນ້າ, ແຕ
ລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນສວນຫຼາຍພັດຍັງຕ່າ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄືປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ 70% ເອື່ອຍອີງໃສຂະ  
ແໜງກະສິກາ ເພ່ືອການທາມາຫາກິນລຽງຊີບ. ແຕໄລຍະ 15 ປີຜານມານີ້, ຂະແໜງກະສິກາຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍ
ພຽງແຕ 2,8% ຕ່ປີເທ່ົານັ້ນ, ໃນຂະນະທ່ີພົນລະເມືອງລາວເຮົາ ພັດເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2% ຕ່ປີ ນັ້ນໄດສະແດງໃຫເຮົາ
ເຫັນວາລາຍໄດຂອງປະຊາຊົນທ່ີເອື່ອຍອີງນາຂະແໜງກະສິກາແມນເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບຕ່າຫຼາຍ.  ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດທີ່ຍັງອາໃສຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຫຼັກນັ້ນຍັງຈະພົບກັບບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການ
ພັດທະນາໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວອີກດວຍ.  

4) ສະພາບການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມນຈາກການສົ່ງອອກສິນຄາໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕາງປະເທດ ແລະ ເງິນຊວຍເຫືຼອເພ່ືອການພັດທະນາເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ 
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ອາດຈະມີທາອຽງເຮັດໃຫອັດຕາແລກປຽນຕົວຈິງຂອງເງິນກີບແຂງຄາຂຶ້ນ, ກົດດັນໃຫມີໄພເງິນເຟີ້ພາຍໃນ ແລະ 
ເຮັດໃຫຄວາມສາມາດແຂງຂັນຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງເພ່ືອສົ່ງອອກຫດລົງ. ສະພາບດັ່ງກາວນີ້, ອາດຈະເປັນສ່ິງ
ທາທາຍທ່ີຈາກັດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນອະນາຄົດກເປັນໄດ7.  

5) ຂ້ຈາກັດ ແລະ ສິ່ງທາທາຍອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂຄງລາງພ້ືນຖານຍັງບ່ທັນພຽງພ ແລະ ສະດວກສະບາຍເທື່ອ, 
ຄາຂົນສົ່ງສິນຄາອອກ ແລະ ນາເຂົ້າຈາກປະເທດທີ່ສາມ ແມນສູງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບປະເທດຕາງໆໃນພາກພື້ນ, 
ການເຊື່ອມຕ່ດານຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດໂດຍກົງກັບປະເທດທີ່ສາມຍັງບ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມນຕອງຜານ
ປະເທດໄທ ຫືຼ ສສຫວຽດນາມ ເປັນສວນໃຫຍ. ກົນໄກການບລິຫານຄຸມຄອງຍັງບ່ທັນລົ່ງລຽນເທົ່າທີ່ຄວນ, ການ
ກຽມພອມ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຍັງມີຂ້ຈາກັດ, ຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນທາງດານການ
ຄາກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນຍັງຈາກັດຫຼາຍ, ສະຕິເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍຂອງພະນັກງານ ແລະ 
ປະຊາຊົນເຮົາຍັງບ່ເຂັ້ມງວດເທ່ົາທ່ີຄວນ, ປະກົດການຫຍ້ທ້ດານສັງຄົມຍັງແຜຫຼາຍ, ຄວາມຍຸຕິທາທາງສັງຄົມຍັງບ່
ທັນຮັບປະກັນໄດຢາງທ່ົວເຖິງເທ່ົາທ່ີຄວນ ຄືຍັງມີກລະນີແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງໄປເຮັດວຽກ
ຢູຕາງປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາເຫ່ົຼານັ້ນ ຈຶ່ງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄາມະນຸດ, 
ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ອື່ນໆ. 
 

2.2 ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 
 ໂດຍອີງໃສສະພາບແວດລອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ແນວທາງຍຸດທະສາດ
ຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ເຮົາ. ລັດຖະບານແຫງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດວາງວິໄສທັດຂອງການພັດທະນາປະເທດ
ຮອດປ ີ2030 ໄວດັ່ງນີ້: 

ຮອດປ ີ2030, ສປປ ລາວ ສາງໄດບາດລຽວໃໝໃນການພັດທະນາໃຫກາຍເປັນປະເທດກາລັງພັດທະນາ
ທ່ີມລີາຍຮັບປານກາງສູງຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ,8ລາຍໄດແຫງຊາດສະເລຍຕ່
ຫົວຄົນເພ່ີມຂຶ້ນຫຼາຍກວາ 4  ເທ່ົາຂອງປີ 2015, ມີອຸດສາຫະກາເສົາຄ້າ ແລະ ໂຄງລາງພ້ືນຖານເສດຖະກິດທ່ີເຂັ້ມ
ແຂງ ສາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ ໄດຮັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ; ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ຍຸຕທິາ, ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສີວໄິລ, ປະ  
ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄເີປັນປຶກແຜນ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນດານການພັດທະນາລະຫວາງຕົວເມືອງ ແລະ 
ຊົນນະບົດ, ຊັ້ນຄົນຕາງໆໃນສັງຄົມຖືກຫຍັບໃກເຂົ້າຫາກັນ, ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໄດຮັບ
ການຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດຮັບການພັດທະນາມີຄຸນນະພາບດຂີຶ້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ການບລິການສັງຄົມທ່ີມີຄຸນນະພາບຢາງທ່ົວເຖິງ, ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງມີການຮັບປະກັນດວຍການຄຸມຄອງລັດ
ຕາມກົດໝາຍທ່ີສັກສິດ, ລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດ 3 ສາງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດໄດ
ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ; ລະບົບການເມືອງການປົກຄອງມີສະຖຽນ
ລະພາບ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ; ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກັບພາກ
ພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

                                         
7 ຖາຫາກມູນຄາການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ ແລະ ເງິນຊວຍເຫືຼອເພື່ອການພັດທະນາຫາກຫດລົງ 10% ຕ່ປີ ຕະຫຼອດໄລຍະແຕສົກປີ

2015 ຫາ 2020 ຈະເຮັດໃຫອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມໃນແຕລະປີຫດລົງສະເລຍ 0,5%. 
8ລວມຍອດລາຍຮັບປະຊາຊາດຕ່ຫົວຄົນ (GNI ຄິດໄລແບບ Atlas) ຕອງຢູໃນລະຫວາງ 5.800-18.000 ໂດລາ ຕາມມາດຖານຂອງ

ປະເທດລາຍຮັບປານກາງສູງ ຊ່ຶງຄາດຄະເນແລວ ຮອດປີ 2030 GNI ຂອງປະເທດເຮົາສະເລຍຕ່ຫົວຄົນຢາງໜອຍຕອງບັນລຸໄດ
ປະມານ 7.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂ້ຶນປະມານ 4,5 ເທ່ົາ GNI ໃນປີ 2015.  
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2.3 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມນຍຸດທະສາດບຸກທະລ ຸ

ເພ່ືອພັດທະນາປະເທດໃຫຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕ່ສູຊົນຂາມ
ຜານຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກາວໃຫໄດຢາງຂາດຕົວໃນປີ 2025 ເຊິ່ງຍຸດທະສາດນີໄ້ດການົດທິດທາງລວມ, ເປົ້າ  
ໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍລວມ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດທ່ີເປັນບຸລມິະສິດໄວດັ່ງຕໄ່ປນີ້: 
2.3.1 ທິດທາງລວມ 

1) ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກ ໃຫເປັນແຜນຍຸດທະສາດພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມທິດສາງບາດກາວບຸກທະລຸທັງ 4 ດານໃຫເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນສະຖຽນ
ລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງໜັກແໜນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ມີປະຊາທິປະ
ໄຕ, ສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທາ. 

2) ຕັ້ງໜາ ແລະ ສູຊົນປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ ໃນປີ 
2020 (LDCs), ສາງພ້ືນຖານໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງ ເພ່ືອ
ຫີຼກລຽງຂຸມປະເທດທ່ີມີລາຍຮັບປານກາງ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ 
ຍືນຍົງ (SDGs). 

3) ພັດທະນາຢາງສົມສວນລະຫວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ, ພັດທະນາຊັບພະ  
ຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ, ໂດຍຖືເອົາ: 
 ການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ: ໂດຍຊຸກຍໃູຫເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ, 

ໝັ້ນທຽງ, ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ຫັນປຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫໄປ
ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໂດຍເນັ້ນໃສການຜະລິດກະສິກາ ເພ່ືອຄ້າປະກັນສະ 
ບຽງອາຫານ, ການພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ການຜະລິດທ່ີມີມູນຄາເພ່ີມສູງຂຶ້ນຕິດພັນກັບອຸດ 
ສາຫະກາ ແລະ ການບລິການ ໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກາໄຟຟາ ແລະ ປຸງແຕງ, ບລິການທ່ີປິ່ນອອມ
ການທອງທຽວ, ຫັນເປັນເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາ; ຊຸກຍູການພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊວິທະຍາ 
ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີກາວໜາ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມເຂົ້າສູການຜະລິດ; ນາໃຊທາແຮງບົ່ມ
ຊອນທ່ີໄດປຽບຂອງປະເທດ, ຂະແໜງການ ແລະ ເຂດແຄວນຕິດພັນກັບກາລະໂອກາດຂອງພາກພ້ືນ 
ແລະ ສາກົນ ໃຫມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ; ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີສະ 
ຖຽນລະພາບ, ເພ່ີມທະວີຄວາມສາມາດແຂງຂັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ກາງ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການສາງ ແລະ ພັດທະນາຜູປະກອບການໃໝ; ສົ່ງເສີມການລະດົມແຫ່ຼງທຶນຈາກທຸກພາກສວນເສດ 
ຖະກິດເຂົ້າສູການພັດທະນາ. 

 ການພັດທະນາວັດທະນາທາ-ສັງຄົມເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ: ໂດຍສຸມໃສແກໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫດຂີຶ້ນເທ່ືອລະກາວ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທາອັນດງີາມຂອງ
ຊາດສົມທົບກັບວັດທະນາທາອັນຍອດຍິ່ງຂອງສາກົນ; ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫໄດທັງ
ດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ແຮງງານ ເພ່ືອແນໃສສາງນັກວທິະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວາ, ນັກຊຽວຊານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ແຮງ
ງານທ່ີມີສີມໃືນດານຕາງໆ; ຫດຜອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ ແລະ ເດັກນອຍ, ຍົກລະດັບອາຍຸຍືນ
ສະເລຍຂອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂຶ້ນ ດວຍການພັດທະນາຂະແໜງສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫດີຂຶ້ນ, ຂະ 
ຫຍາຍລະບົບປົກປອງທາງສັງຄົມໃຫກວາງຂວາງກວາເກ່ົາ, ເພ່ີມທະວີຄວາມຍຕິຸທາຂອງສັງຄົມ, 
ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫສູງຂຶ້ນ. 
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 ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລອມເປັນສ່ິງຈາເປັນ: ໂດຍສຸມໃສປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສະພາບ
ແວດລອມທາມະຊາດໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາກົນໄກຮັບມືກັບການປຽນ 
ແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, ຮັບປະກັນການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, 
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 
ແລະ ມປີະຊາທິປະໄຕ; ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜນພາຍໃນຊາດຢາງໜັກແໜນ; ສັງຄົມມີ
ຄວາມສະຫງບ, ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ ແລະ ຍຸຕິທາ; 

2) ພັດທະນາປະເທດສາລັບໄລຍະຂາມຜານການຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃຫ
ໄດຢາງໜັກແໜນໃນປີ 2025 (LDCs); ສຊູົນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
(SDGs) ໃຫມີຄວາມຄືບໜາ ເພ່ືອສາມາດບັນລຸໄດໃນປີ 2030; 

3) ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍບ່ຫດ 7,5% ຕ່ປີ, ຮອດປີ 2025 ລວມຍອດຜະ 
ລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນໃຫບັນລຸໄດຫຼາຍກວາ 2 ເທ່ົາຕົວທຽບກັບປີ 2015; 

4) ຫດຜອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫຢູໃນລະດັບບເ່ກີນ 5%; ສາງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ
ໄດຫຼາຍກວາ 60% ຂອງຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດ; ສາງບານພັດທະນາໃຫໄດຫຼາຍກວາ 70% ຂອງຈາ 
ນວນບານທັງໝົດໃນທ່ົວປະເທດ; 

5) ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດຮັບການພັດທະນາດຂີຶ້ນ 9   ພົນລະເມືອງລາວໃນເກນອາຍໄຸດຮັບການສຶກສາ
ພ້ືນຖານຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ. ປະຊາຊົນໄດຮັບການບລິການດານສາທາລະນະສຸກທ່ີມີຄຸນນະພາບຢາງທ່ົວ
ເຖີງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນສະເລຍສູງກວາ 73 ປີ. ວຽກງານກິລາ ໄດຮັບການພັດທະນາກາວສູລະດັບສາກົນ 
ແລະ ຫັນບາງປະເພດກິລາທ່ີມີທາແຮງໃຫເປັນກິລາອາຊີບ. ພົນລະເມືອງລາວໄດເຂົ້າຮວມໃນລະບົບ
ການປົກປອງທາງສັງຄົມຢາງກວາງຂວາງ, ກາລັງແຮງງານໄດຮັບການພັດທະນາທັງດານປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ສາງນັກຄົ້ນຄວາວ ິ
ທະຍາສາດໃຫໄດຫຼາຍກວາ 11 ຄົນຕ່ປະຊາກອນ 10 ພັນຄົນ, ສາງໃຫໄດບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ, 
ສູນຝຶກອົບຮົມ, ສູນຖາຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສູນບລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫອງ
ທົດລອງທີ່ເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ; 

                                         
9ຮອດປີ 2025 ຄາດວາພົນລະເມອືລາວຈະມີປະມານ 7,67 ລານຄົນ ແລະ ມີກາລັງແຮງງານທັງໝົດປະມານ 4,7 ລານຄົນ (ອີງຕາມທາ

ອຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກາລັງແຮງງານໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ (15-60 ປີ). 
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6) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟ້ືນຟູເນື້ອທ່ີປາໄມປົກຫຸມໃຫຢູໃນລະດັບບ່ຫດ 70% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ 
(ນັບທັງພ້ືນທ່ີປູກຕົ້ນໄມອຸດສາຫະກາຍາວນານ); 

7) ສປປ ລາວ ມເີພ່ືອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ມີຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນ ໃນເຄືອຂາຍການ
ຜະລິດ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາ 
ກົນຢາງຕັ້ງໜາ; ເປັນເຈົ້າການການປະກອບສວນໃນພາລະກິດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮວມ
ມືພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. 

2.3.3 ບັນດາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 
10 ປີ (2016-2025) 

 ເພີ່ືອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນຂາງເທິງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະໄດສຸມໃສປະ 
ຕິບັດ 7 ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດດັ່ງນີ້: 
2.3.3.1 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຢາງຕ່ເນ່ືອງຕາມທິດທ່ີມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ, 

ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ 
1.  ເປ້ົາໝາຍ: 

1) ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງດວຍຈັງຫວະສະເລຍ 7,5% ຕປ່ີ; 
2) ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທຽງ; 
3) ຄວາມທຸກຍາກສືບຕ່ຫດລົງ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນ; 
4) ສາມາດຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫພຽງພກັບຄວາມຕອງການພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄາ

ສົ່ງອອກຈານວນໜຶ່ງ; 
5)  ມກີານຈັດສັນເຂດການພັດທະນາດານຕາງໆຢາງເປັນລະບົບ. 

2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
1)  ສຸມໃສການຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກຢາງເໝາະສົມ ເພື່ອຮັກສາສະ 

ຖຽນລະພາບທາງດານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສາງສະພາບແວດລອມທີ່ດີຕ່ການຜະລິດ ແລະ ດາ 
ເນີນທຸລະກິດ; 

2) ສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງທ່ີມີທາແຮງບົ່ມຊອນ ແລະ ກາລະໂອກາດໄດປຽບຢພູາຍໃນ, ພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ ດວຍການຊຸກຍູການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການກ່ສາງໂຄງການໃຫຍລະ 
ດັບຊາດຈານວນໜຶ່ງ ເພ່ືອເປັນເສົາຄ້າ ແລະ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດແຫງຊາດໃຫຂະຫຍາຍຕົວ
ໄວ,  ໃຫສາມາດສາງລາຍຮັບງບປະມານພາຍໃນໄດຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມນສຸມໃສພັດທະນາບັນດາ
ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟາ, ໂຄງການທາງລົດໄຟ, ໂຄງການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກາ, ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ແລະ ສະເພາະ. ພອມກັນນັ້ນ, ກຊຸກຍູສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂະແໜງການທ່ີຂະຫຍາຍຕົວ
ປານກາງ ແລະ ຕ່າ ໃຫມີຄວາມຍືນຍົງໄປພອມໆກັນ ເປັນຕົ້ນແມນການບລິການທອງທຽວ, ການບລິ 
ການຜານຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ການຜະລິດກະສິກາໃຫມມີູນຄາເພ່ີມສູງຂຶ້ນ ໂດຍຜານການຊຸກຍູສົ່ງເສີມ
ທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງ ແລະ ການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. ຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຢາງຮອບຄອບ, 
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ-ຍືນຍົງ ແລະ ຍຸຕິທາ ເພ່ືອໃຫເກີດຜົນປະ 
ໂຫຍດສູງສຸດແກປະເທດຊາດ; 

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 ພັດທະນາບັນດາປັດໄຈສະໜັບສະໜູນທ່ີຈາເປັນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງ 
ການຂອງການພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນແມນແຫ່ຼງທຶນ, ແຮງງານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ຂອງການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລດິໃຫສງູຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານໃຫພຽງພກັບຄວາມຕອງການ ແລະ ມສີວນເຫືຼອໄວເປັນສິນຄາ. 

 6) ສຸມໃສຈັດສັນເຂດການພັດທະນາໃຫມີຄວາມສົມສວນ ແລະ ເປັນລະບົບ ເປັນຕົ້ນແມນ: ເຂດກະສ ິ
ກາ, ເຂດປາໄມປະເພດຕາງໆ, ເຂດແຫ່ຼງນ້າ,  ເຂດອຸດສາຫະກາ, ເຂດຕົວເມືອງທ່ີພັກອາໃສ, ໂຄງລາງ
ພ້ືນຖານ ແລະ ເຂດອ່ືນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

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

1. ເປ້ົາໝາຍ: 
1) ສຸມໃສປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ (LDCs) ໂດຍສະເພາະ

ແມນເປົ້າໝາຍລາຍໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ (GNI), ດັດຊະນຊີັບສິນມະນຸດ (HAI) ແລະ ດດັຊະນີ
ຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (EVI). 

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

1) ສຸມໃສປະຕິບັດບັນດາເງ່ືອນໄຂເພ່ືອບັນລຸເປົ້າໝາຍຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະ 
ນາ (LDCs) ໂດຍສຸມໃສຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດຖະແຫຼ ່ງການ ແລະ ແຜນງານອິສແຕນ 
ບູນ ສາລັບປະເທດດອຍພັດທະນາໃນໄລຍະ 2016-2020 ໂດຍສຸມໃສ 8 ວຽກບູລມິະສິດ ຄື: 1) 
ສຸມໃສພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເພ່ືອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ເປັນຕ້ົນແມນ ໂຄງລາງພ້ືນຖານ, ພະລັງ 
ງານ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ນະວັດຕະກາ, ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ; 2) ພັດທະນາ
ຂະແໜງກະສິກາ, ການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ; 3) ພັດທະນາການ
ຄາຕາງປະເທດໃຫໄດຫຼາຍຂຶ້ນ; 4) ຜະລິດສິນຄາ ແລະ ການບລິການໃຫມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ; 5) 
ພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ, 
ປະຊາກອນຊາວໜຸມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແມຍິງ, ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການກິນດື່ມສະອາດ ໂດຍ
ສະເພະແມນນ້າກິນ-ນ້າໃຊຖືກຫັຼກອະນາໄມ; 6) ແກໄຂບັນຫາວິກິດການ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຕາງໆ 
ເປັນຕ້ົນແມນວິກິດການທາງດານເສດຖະກິດແບບກະທັນຫັນ, ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ໄພ 
ພິບັດທາງທາມະຊາດ; 7) ການຈັດຫາແຫ່ຼງທຶນສາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບ
ຂີດຄວາມສາມາດ; 8) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການບລິຫານ-ການປົກຄອງໃນທຸກລະດັບ.  

2) ສຸມໃສ ແລະ ໃຫບູລິມະສິດແກວຽກງານການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຕາງໆທ່ີກຽວຂອງກັບການ
ປະຕິບັດທຸກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍສະເພາະແມນເປົ້າໝາຍທີ 2, 3 ແລະ 
4 ທ່ີໄດເຊື່ອມສານເອົາເປົ້າໝາຍ MDGs ທ່ີເຮົາບ່ສາມາດບັນລຸໄດ ໃນປີ 2015 ເຂົ້າໄວນາ ເຊັ່ນ: ເປົ້າ 
ໝາຍທີ່ກຽວຂອງກັບການຂາດສານອາຫານ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຸດທິ, ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປ ີ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສືບຕ່ປະຕິບັດ

                                         
10ຊ່ຶງລວມເຖິງບັນດາເປ້ົາໝາຍ MDGs ທ່ີຍັງບ່ທັນບັນລຸໄດໃນປີ 2015 ທ່ີໄດເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍ SDGs ແລວ. 
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ເປົ້າໝາຍ MDGs ອື່ນໆທ່ີຍັງບ່ທັນບັນລຸ ເຊັ່ນ: ອັດຕາສວນເນື້ອທ່ີການເກັບກູລະເບີດທ່ີຍັງບ່ທັນແຕກ
ເປັນຕ້ົນ. 

3) ສຸມໃສລະດົມບັນດາແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ເພ່ີມທະວີການຮວມມືກັບຄູຮວມພັດທະນາ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາໂຄງການບລຸິມະສິດທ່ີກຽວຂອງກັບການບັນລໄຸດບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ. 

2.3.3.3  ຍຸດທະສາດວາດວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
1. ເປົ ້າໝາຍ: ສຸມໃສພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວ ິດຂອງປະຊາຊົນ

ບັນດາເຜ່ົາ ໂດຍເລັງໃສ 3 ດານຄື: 
1) ດານຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ: ມີຄຸນທາດການເມືອງດ,ີ ເປັນຄົນຊືສ່ັດບລິສຸດ, ມີຄວາມມານະ

ອົດທົນສູງ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມນີ້າໃຈເສຍສະຫຼະ, ມີແບບແຜນການດາລົງຊີ 
ວິດຢາງປະຢດມັດທະຍັດ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ປະເທດຊາດບານເມືອງ ແລະ ມອີຸດົມການສັງຄົມ
ນິຍົມ. 

2) ດານສະຕິປັນຍາ ແລະ ທັກສະ: ເປັນຄົນສະຫຼາດ, ຫັຼກແຫຼມ, ມີຫົວຄິດປະດິດສາງ ແລະ ວິທະ  
ຍາສາດ, ມພິິກໄຫວດີ, ມີຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມແືຮງງານທ່ີສອດຄອງກັບການພັດທະນາ, 
ຮັກການຮຽນຮູຕະຫຼອດຊີວິດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ລະບຽບວິໄນໃນການອອກແຮງງານ. 

3) ດານສຸຂະພາບ ແລະ ຮາງກາຍ: ເປັນຄົນມີສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມດີ, ມີໂພຊະນາການດີ, 
ຮາງກາຍສົມບູນ ແລະ ອາຍຸຍືນຍາວ. 

2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
     ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ ຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຸມໃສ: (1) ການສຶກສາ
ອົບຮົມດານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ດານຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດໃຫແກປະຊາຊົນຮັບຮູ, ເຂົ້າໃຈ 
ແລະ ນາໄປປະຕິບັດໃນວິຖີການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນຢາງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອໃຫເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຄົນດີ, ມີຄຸນ
ນະທາ, ຈົງຮັກພັກດີຕ່ປະເທດຊາດບານເມືອງ, ມີອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ; (2) ເພີ່ມທະວີການກ່ສາງ 
ແລະ ຄຸມຄອງພະນັກງານ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານນາພາຄຸມຄອງຕາມສາຍຕາແໜງ
ບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານບລິຫານໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຄາ
ຕອບແທນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຕາງໆຕ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢາງເໝາະສົມ; (3) 
ປັບປຸງ ແລະ ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາເນັ້ນໃສການປັບປຸງຫັຼກສູດການຮຽນການສອນ, ການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານທ່ີມີສວນຮວມຂອງຜູປະກອບການ, ຂະແໜງການເສດຖະກິດຕາງໆ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາໃນພາກພື້ນ, ສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊການຮຽນ-ການສອນ; ຂະຫຍາຍ
ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງຕາໜາງການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍເລັງໃສໄວໜຸມ, 
ແມຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູດອຍໂອກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຂອງເດັກກອນໄວຮຽນ ໃຫ
ກວາງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ; ເອົາໃຈໃສພິເສດການລົງທຶນໃສເດັກຜູດອຍໂອກາດຢູຊົນນະບົດ 
ແລະ ເດັກນອຍທ່ີມີພອນສະຫວັນຈາກກຸມປະຊາກອນທ່ີດອຍໂອກາດ; (4) ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພະ
ລານາໄມສົມບູນໃຫທ່ົວປວງຊົນ ໂດຍສຸມໃສການປຸກລະດົມການເຂົ້າຮວມໃນວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫວຽກງານດັ່ງກາວເປັນວຽກງານຂອງປວງຊົນ, ເອົາໃຈໃສວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ເພື່ອແກ
ບັນຫາການຂອດ ແລະ ການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນອຍ; ປັບປຸງໂຄງລາງດ ານການບລິການ
ສາທາລະນະສຸກ; ສາງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ແລະ ຊຽວຊານຂອງວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ; ສົ່ງ
ເສີມການຫ້ີຼນກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ; (5) ສາງສີມືແຮງງານ, ດຸນດຽງແຮງງານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ຍົກ
ປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານໃຫມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການຂອງຜູ
ໃຊແຮງງານ; (6) ສຸມໃສເຜີຍແຜ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກສູງຄຸນຄາທາງດານວັດທະນະທາໃຫແກປະຊາຊົນ. 
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ນອກຈາກນີ້, ຕອງສຸມໃສພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນດານອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
ເຊັ່ນ: ການປົກປອງປະຊາກອນຈາກຄວາມສຽງທ່ີຮາຍແຮງຕາງໆ, ການສາງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ, ການປະຕິບັດພັນທະຕາງໆໃນກອບການຮວມມືກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

2.3.3.4 ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ 

1. ເປ້ົາໝາຍ: 
1) ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມນ: ທ່ີດິນ, ປາໄມ, ແຮ

ທາດ, ແຫ່ຼງນ້າ, ອາກາດ ໃຫມີການນາໃຊໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຄວາມຍືນຍົງ, ໝັ້ນຄົງ, ຍຸຕິທາ 
ແລະໄປຕາມທິດສີຂຽວ;  

2) ຮັບປະກັນການບັນເທົາ, ຮັບມື ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດທ່ີສູງຂຶ້ນ. 
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

1) ສຸມໃສຄົ້ນຄວາບັນດານິຕິກາ ແລະ ແຜນແມບົດທ່ີຈາເປັນກຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບ 
ພະຍາກອນທາມະຊາດຂອງຊາດທ່ີກຽວຂອງກັບທ່ີດິນ, ປາໄມ, ແຮທາດ, ແຫ່ຼງນ້າ ແລະ ອາກາດ ເປັນ 
ຕົ້ນແມນນິຕິກາ ແລະ ແຜນແມບົດກຽວກັບການນາໃຊທ່ີດິນກະສິກາ, ການນາໃຊແຫ່ຼງນ້າແບບປອດ
ສານພິດ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ, ການຮັກສາອາກາດໃຫສົດຊື່ນ ແລະ ສະອາດ ເຫ່ົຼານີ້ເປັນຕົ້ນ; 

2) ພັດທະນາອຸດສາຫະກາປຸງແຕງວັດຖຸດິບຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເພ່ືອສາງມູນຄາເພ່ີມໃຫໄດ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕ້ົນແມນອຸດສາຫະກາປຸງແຕງໄມ, ປຸງແຕງແຮທາດ, ປຸງແຕງນ້າສະອາດ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ
ສາລັບຊົມໃຊພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. 

3) ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊພະລັງງານທົດແທນ, ສຸມໃສສາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫແກການພັດທະນາຂະ   
ແໜງການເສດຖະກິດທ່ີນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໜອຍທ່ີສຸດ ເພື່ອສາງແຫ່ຼງລາຍໄດທົດແທນ
ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທ່ີນັບມື້ຈະບົກແຫງໄປ ເປັນຕ້ົນແມນສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ 
ນາໃຊໄມປູກແທນໄມທາມະຊາດ, ພັດທະນາກະສິກາປອດສານພິດ, ພັດທະນາຂະແໜງບລິການ ເປັນ 
ຕົ້ນແມນທອງທຽວ ແລະ ການບລິການປິ່ນອອມການທອງທຽວໃຫກວມອັດຕາສວນຢູໃນ ລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຫຼາຍຂຶ້ນ. 

4) ສາງລະບົບການຄຸມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ; 

5) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ເຄືອຂາຍການປະສານງານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງໜວຍງານຄຸມຄອງ
ໄພພິບັດແຫງຊາດ. 

2.3.3.5 ຍຸດທະສາດວາດວຍການເພ່ີມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງດວຍກົດໝາຍ
ຂອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ 

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

ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມນອົງການນິຕິບັດຍັດ, ອົງການບລິຫານ, ອົງການຕຸລາການໃຫເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບສູງຂ້ຶນ; 

2) ປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະບົບອານາດລັດໃຫສົມບູນຕາມທິດ 3 ສາງ, ສອດຄອງກັບຍຸດທະສາດການ
ປົກຄອງຂອງປະເທດ; 

3) ປັບປຸງບັນດານິຕິກາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆໃຫຄົບຖວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ຈະແຈງ; 
4) ກົນໄກການປະສານງານລະຫວາງສາຍຂວາງ ແລະ ສາຍຕັ້ງໄດຮັບການປັບປຸງໃຫກົມກຽວກັນ. 
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2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
1) ສຸມໃສຄົ້ນຄວາສາງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກິາໃຫຄົບຖວນ, ສອດຄອງກັບສະພາບ ແລະ 

ເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດ ທັງສາມາດນາໃຊໄດຢາງມີຜົນສັກສິດສູງ, ສາງ ແລະ ປັບປຸງລະບອບລະ 
ບຽບການບລິຫານລັດໃຫສະດວກ ເພ່ືອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມ ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; 

2) ການົດພາລະບົດບາດຂອງແຕລະອົງການລັດໃຫຈະແຈງ ແລະ ຊັດເຈນໄປພອມກັບການເພ່ີມທະວີ
ຄວາມສັກສິດ, ຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປງໃສໃນການຄຸມຄອງບລິຫານລັດ, ແບງຂັ້ນ
ຄຸມຄອງລະຫວາງສູນກາງກັບທອງຖ່ິນຕາມທິດ 3 ສາງໃຫເປັນລະບບົຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຕັ້ງໜາເປັນເຈົ້າການຂອງທອງຖ່ິນ; 

3) ເຊີດຊູບົດບາດຂອງສະພາແຫງຊາດ ໃນຖານະເປັນອົງການຕົວແທນແຫງສິດອານາດ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຕົກລົງບັນດາບັນຫາພ້ືນຖານຂອງປະເທດຊາດໃຫສູງຂຶ້ນຕື່ມ, ສາງ
ຕັ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາປະຊາຊົນທອງຖ່ິນໃຫສູງຂຶ້ນ, 
ເພ່ີມຄວາມເອົາໃຈໃສຕ່ການແກໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາໃນພາກຕົວຈິງຕ່ືມອີກ; ປັບປຸງກົງ 
ຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫງຊາດໃຫສົມຄູກັບທ່ີຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕື່ມອີກ; 

4) ປັບປຸງວຽກງານຄຸມຄອງລັດຖະກອນໃຫສອດຄອງ; ສາງ ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາລັດຖະ 
ກອນໃນທ່ົວປະເທດ;  

5) ປັບປຸງອົງການຕຸລາການ ເປັນຕົ້ນແມນ ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ກະຊວງ
ຍຸຕທິາ ແລະ ປັບປຸງອົງການກວດສອບແຫງລັດໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດານການຈັດຕັ້ງ, ໜັກແໜນ
ທາງດານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ມີພ້ືນຖານວັດຖຸເຕັກນິກທ່ີທັນສະໄໝ ເພ່ືອສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດ 
ບາດໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສັກສິດ, ທັງສອດຄອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວ
ທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ; 

6) ກ່ສາງ, ບາລຸງຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫມີຄວາມຮູ-ຄວາມສາມາດສູງມີຄຸນສົມບັດ ແລະ 
ຈັນຍາບັນໃນການປະຕິບັດໜາທ່ີຂອງລັດຖະກອນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບລັດຖະກອນໃຫຄົບຖວນ; 

7) ສາງ ແລະ ປັບປຸງການແບງງານ, ກົນໄກປະສານງານລະຫວາງສູນກາງກັບສູນກາງ, ສູນກາງກັບທອງ 
ຖ່ິນຕາມທິດແບງວຽກ, ແບງສິດ ແລະ ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຈະແຈງ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມ
ເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທອງຖ່ິນໄປພອມກັບການເພ່ີມທະວີການກວດກາຂອງສູນກາງ
ແລະ ຂະແໜງການສາຍຕັ້ງໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. 

2.3.3.6 ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ 
1. ເປ້ົາໝາຍ: 

1) ມີເພ່ືອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ;  
2) ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກດິຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢາງມີ

ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຫຼາຍກວາເກ່ົາ; 
3) ມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນ ແລະ ເຂົ້າຮວມໃນເຄອືຂາຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃຫແກປະເທດ. 
2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

1) ສືບຕ່ຍຶດໝັ້ນໃນແນວທາງການຕາງປະເທດສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ຮວມມືຢາງສະ 
ເໝຕີົ້ນສະເໝປີາຍ ແລະ ເປີດກວາງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ, ເຂດແຄວນແບບຫຼາຍທິດ-ຫຼາຍ
ຝາຍ ແລະ ຫຼາຍລະດັບບົນພ້ືນຖານຍຶດໝັ້ນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ; ສືບຕປ່ັບປຸງ, ເພ່ີມທະວກີານພົວ 
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ພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄ ີ ແລະ ການຮວມມືກັບບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມ, ໃນນັ້ນ: ສືບຕ່
ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮວມມືຮອບດານກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ເສີມຂະ 
ຫຍາຍສາຍພົວພັນທ່ີເປັນມູນເຊື້ອກັບ ສປຈີນ ບົນຈິດໃຈບານໃກເຮືອນຄຽງທ່ີດີ, ເປັນເພ່ືອນມິດທ່ີດີ 
ແລະ ເປັນຄູຮວມມືທ່ີໄວໃຈໄດ; ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນທ່ີດກັີບປະເທດອາຍນອງອື່ນໆ, ຮັດ     
ແໜນການພົວພັນຮວມມືກັບບັນດາປະເທດໃກຄຽງທ່ີມີຊາຍແດນຮວມກັນ, ສືບຕ່ພົວພັນກັບບັນດາ
ປະເທດພັດທະນາແລວ ແລະ ບັນດາປະເທດທ່ີກາລັງພັດທະນາ, ຂະບວນການບຮ່ວມກຸມ, ກຸມ 77, 
ກຸມປະເທດທ່ີໃຊພາສາຝຣັ່ງ, ກຸມປະເທດກາລັງພັດທະນາທ່ີບຕ່ິດກັບທະເລ ແລະ ກັບບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ໂດຍແນໃສເຮັດໃຫບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກາຍເປັນຄູຮວມມື
ທ່ີເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍາວນານ; 

2) ຍົກສູງຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດບັນດາພັນທະຕາງໆຂອງສາກົນໃຫມີຜົນສັກສິດ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດຕ່ປະເທດຊາດ; ຍົກສູງບົດບາດທາງດານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນເວທີ
ສາກົນໃຫສູງຂຶ້ນ, ມີທາບຸກໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຕາງປະເທດໂດຍກົງ ແລະ ຊຸກຍສູົ່ງເສີມການ
ພົວພັນຮວມມື, ຂົນຂວາຍ ແລະ ຍາດແຍງທຶນຊວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາໂດຍຜານຂະ
ບວນການໂຕະມົນຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເພ່ືອ
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມນເລັ່ງລະດົມທຶນຈາກຄູ
ຮວມພັດທະນາທ່ີສາຄັນ; 

3) ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ ໂດຍສະເພາະ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), ອາຊຽນ+6 (ຈີນ, ເກົາຫີຼ, ຍີ່ປຸນ, ນີວເຊແລນ, ອົດສຕຣາລີ, 
ອິນເດຍ), ອະນພຸາກພ້ືນແມນ້າຂອງ (GMS) ແລະ ອົງການການຄາໂລກ (WTO).  ສືບຕ່ປັບປຸງສະ 
ພາບແວດລອມການລົງທຶນ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃນໃຫເຂັ້ມແຂງ, ມີການເລືອກເຟ້ັນການດຶງ
ດູດໂຄງການລົງທຶນຕາງປະເທດທ່ີມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຊຽວຊານ, ມີການຖາຍທອດ ແລະ ນາໃຊ
ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສົ່ງອອກໄດ. ພອມດຽວກັນ, 
ຄວນເອົາໃຈໃສພັດທະນາວິສາຫະກິດພາຍໃນ ໃຫສາມາດເຂົ້າຮວມໃນເຄືອຂາຍການຜະລິດພາກພ້ືນ 
ແລະ ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ; 

4) ສືບຕຍ່ົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາງທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ, ທາງອາກາດ ເພື່ອເຊື່ອມຈອດ
ກັບບັນດາປະເທດອອມຂາງ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ປັບປຸງລະບົບບລິການຂົນສົ່ງ Logistics ໃຫມີ
ຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ. 

2.3.3.7 ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ 
1. ເປ້ົາໝາຍ: 

1) ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຜະລິດໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດ; 
2) ມີການນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝ, ສະອາດເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ; 
3) ມີໂຄງລາງພ້ືນຖານທ່ີເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ສາມາດຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນ

ສະໄໝ ສາລັບຂະແໜງການຕາງໆ, ການເຊື່ອມຈອດກັບເຄື່ອຂາຍການຜະລິດທ່ີມີມູນຄາເພ່ີມສູງຂອງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; 

4) ຫັນເປັນຕົວເມືອງ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝດານຮູບແບບຂອງການດາລົງຊີວິດ ເພ່ືອຊຸກຍູການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນ.  

  2. ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 1) ໃຫບູລິມະສິດແກການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງການຜະລິດທ່ີເປັນມິດ 
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ກັບສິ່ງແວດລອມ ໃນບັນດາອຸດສາຫະກາເສົາຄ້າຕາງໆເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກາໄຟຟາ ເປັນເສົາຄ້າດານການ
ສະໜອງພະລັງງານຮັບໃຊການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກາພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ; ອຸດສາຫະກາທອງ
ທຽວ ແລະ ປຸງແຕງກະສິກາ/ອາຫານ ເປັນເສົາຄ້າດານການສາງລາຍຮັບທ່ີຕິດພັນກັບປະຊາກອນເປັນ
ສວນໃຫຍ; ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ອີເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງໄຟຟາ, ເຄື່ອງກ່ສາງ, ປຸງແຕງແຮ
ທາດ ແລະ ອື່ນໆ) ເປັນເສົາຄ້າດານການຜະລິດທ່ີຕິດພັນກັບເຄືອຂາຍການຜະລິດຂອງພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ; 

2) ເອົາໃຈໃສພັດທະນາ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂະແໜງການ
ຕາງໆ ເພ່ືອສະໜອງວັດຖຸດິບ, ແຫ່ຼງທຶນ, ໂຄງລາງ ແລະ ການບລິການທ່ີຈາເປັນສາລັບການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນແມນຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໃຫສາມາດຮັບປະກັນທາງດານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະໜອງໃຫແກການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາ; ຂະແໜງທະ 
ນາຄານໃຫສາມາດສະໜັບສະໜູນທາງດານແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ເປັນຕົວກາງໃນການຊາລະສະສາງທຸລະ
ກິດເຊື່ອມຈອດການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາກພ້ືນ;  ຂະແໜງໂທລະຄົມ 
ແລະ ການສື່ສານ ເພ່ືອອານວຍຄວາມສະດວກດານການຕິດຕສ່ື່ສານ, ການດາເນີນທຸລະກິດ-ການຜະ 
ລິດ ແລະ ຂະແໜງຂົນສົ່ງ ແລະ ບລິການຜານ ເພ່ືອຮອງຮັບການບລິການຜານຂອງພາກພ້ືນ; 

3) ສືບຕ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂະແໜງບລິການຕາງໆ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການເງິນ-ງບປະມານ,  ສຶກສາ, ສາ 
ທາລະນະສຸກ, ຖະແຫຼງຂາວວັດທະນະທາ, ການປົກຄອງ-ການບລິຫານລັດ, ການບລິການສາທາລະ 
ນະ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫມີຄວາມສະດວກ, ທັນສະໄໝ ແນໃສເຮັດໃຫການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການ
ດັ່ງກາວ ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູສົ່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝໂດຍລວມ; 

4) ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມຕາງໆໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໂດຍການົດເປັນເຂດການ
ຜະລິດຕາມເຂດແຄວນ. ພາກເໜືອ ສຸມໃສອຸດສາຫະກາທອງທຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກາໜັກ; ພາກ
ກາງ ສຸມໃສການບລິການ, ປຸງແຕງສະບຽງອາຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກາເບົາອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກາ
ຜະລິດຊິ້ນສວນ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ; ສາລັບ ພາກໃຕ 
ສຸມໃສການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາ ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກາເຟ, ປຸງ
ແຕງໄມ, ປຸງແຕງຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ; 

5) ປັບປຸງ ແລະ ລະດົມການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາເຂົ້າໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດ 
ຖະກິດສະເພາະທ່ີລັດຖະບານ ໄດຮັບຮອງແລວ, ເລັ່ງໃສອຸດສາຫະກາຕາງໆທ່ີຕິດພັນກັບເຄືອຂາຍ
ການຜະລິດຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ; 

6) ສາງ ແລະ ພັດທະນາແຮງງານໃຫມີຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມສືອດຄອງກັບຄວາມຕອງການ
ຂອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ; 

7) ນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກາທ່ີກາວໜາ, ທັນສະໄໝ ແລະ 
ເປັນມິດຕ່ສິ່ງແວດລອມເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; 

8) ພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາງທີ ່ຈາເປັນ ແລະ ມປີະສິດທິຜົນດານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ການ
ບລິການຜານຂອງພາກພື້ນ; 

9) ສຶກສາຄົ້ນຄວາ, ການົດເຂດ ແລະ ສາງແຜນພັດທະນາ ເພື່ອຫັນເປັນຕົວເມືອງນອຍ, ຕົວເມືອງໃຫຍ, 
ນະຄອນ ແລະ ເຂດການຜະລິດຕາງໆ ເພ່ືອສາງຄວາມໜາແໜນ ແລະ ຄວາມພຽງພທາງດານກາລັງ
ແຮງງານ, ໂຄງລາງພ້ືນຖານ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕາງໆ ສາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ
ແລະ ທັນສະໄໝ. 
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ນອກຈາກນີ້, ຕອງເອົາໃຈໃສປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ
ທັນສະໄໝຕາງໆ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍສາງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ
ຕາງໆ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີສະຖຽນ
ລະພາບ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ, ການນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ (ນະວັດຕະກາ), ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ
ແຫ່ຼງທຶນ, ປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຈັດສັນ 
ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການປະຢັດ ແລະ ການອອມ. 

 

ພາກທີ III: ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
3.1     ນະໂຍບາຍ: 
 ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການບູລິມະສິດດັ່ງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຜົຸນ
ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສຊູົນທ່ີໄດການົດໄວນັ້ນ ແມນຕອງສຸມໃສຄົ້ນຄວາປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຕົ້ນຕ
ຈານວນໜຶ່ງຄື: 

1) ຫັນປຽນຮູບແບບການພັດທະນາເສດຖະກິດຈາກທາງກວາງໄປສູທາງເລິກ, ຫັນຈາກການເນັ້ນໜັກແຕທາງ
ດານປະລິມານໄປສູການຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເປັນຕົ້ນຕ, 
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການລົງທຶນ, ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນຢາງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຄຸມຄາລວມທັງ
ການປະຢັດວັດຖຸດິບ, ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຫດຜອນມົນລະພິດ, ສົ່ງເສີມການປະດິດສາງໃໝ ແລະ
ການນາໃຊວິທະຍາການໃໝທ່ີເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

2) ເອົາໃຈໃສດຸນດຽງບັນຫາພ້ືນຖານໃນລະບົບເສດຖະກິດແຫງຊາດ ເປັນຕ້ົນແມນການດຸນດຽງລະຫວາງ
ການລົງທຶນກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສະຖຽນລະພາບດານມະຫາພາກ, ການດຸນດຽງລະຫວາງເສດ 
ຖະກິດກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມກຄືລະຫວາງການຜະລິດກັບການນາໃຊແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ, ລະ 
ຫວາງການລົງທຶນກັບການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອງການແຮງງານ, ລະຫວາງການໃຊສອຍກັບການສະ
ສົມ ແລະ ອື່ນ ;ໆ 

3) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສາງໃຫມີຜົນສາເລັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໄປສເູຂດອື່ນໆທ່ີມີເງ່ືອນໄຂໃນທ່ົວປະ
ເທດ, ສາງບັນດານະໂຍບາຍ ທ່ີມີລັກສະນະກະຕຸກຊຸກຍູການພັດທະນາ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາທ່ີສະ  
ເໝີພາບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໄປຕາມທິດສີຂຽວໃຫຄົບຖວນຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕ້ົນແມນນະໂຍບາຍສົ່ງ 
ເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູການຜະລິດ, ນະໂຍບາຍຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີຄວາມໝັ້ນ
ທຽງ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ນະໂຍບາຍເຄື່ອນຍາຍແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ລະ 
ຫວາງປະເທດ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາເຂດແຄວນ, ນະໂຍບາຍດານສິ່ງແວດລອມ, ນະໂຍບາຍຕາງໆທ່ີ
ກຽວຂອງກັບການຄາພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ນະໂຍບາຍດານການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາ 
ກົນ ແລະ ນະ ໂຍບາຍອື່ນໆທ່ີເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ; 

4) ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍເປດີກວາງການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນຢາງສະເໝີຕົ້ນ
ສະເໝີປາຍຕ່ໄປຢາງຍາວນານ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕາງປະເທດ ເພື່ອນາເອົາຄວາມຮ,ູ ວິທະ  
ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊເີຂົ້າມານາໃຊ; ຍາດແຍງເອົາການຊວຍເຫືຼອເພ່ືອການພັດທະນາຈາກເພ່ືອນ
ມິດສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ; 

5) ສາງບັນດາປະຖົມປັດໄຈຮອງຮັບອັນຈາເປັນໃຫໄດໂດຍພ້ືນຖານ ເປັນຕ້ົນແມນທຶນຮອນ, ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ 
ແລະ ວິທະຍາສາດ, ຂ້ມູນຂາວສານ, ບຸກຄະລາກອນ, ຜູປະກອບການ ແລະ ກາລັງແຮງງານ; 
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5) ເລັ່ງລັດດາເນີນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍດານພະລັງງານ, ທາງລົດໄຟ, ທາງດວນ, ສະໜາມບິນ, ລະບົບການ
ບລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄຽນຖາຍສນິຄາ ແລະ ອື່ນໆ ເພ່ືອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ. 
 

3.2 ກົນໄກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
 ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານບຸລິມະສິດແມນສຸມໃສປະຕິບັດກົນໄກແຜນການຕິດ
ພັນກັບກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ກົນໄກປະສານງານຢາງກົມກຽວກັນດັ່ງນີ້: 

ກ.  ນາໃຊກົນໄກແຜນການຢາງເປັນລະບົບ ແລະ ການົດບົດບາດຂອງລັດໃຫຈະແຈງ: 
ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນແຜນງານ, ແຜນການ 5 ປີ, ແຜນການ ປະຈາປ ີ

ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖ່ິນໃຫເປັນລະອຽດ; ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບ
ຂອງການຄຸມຄອງລັດຕ່ເສດຖະກິດ, ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກຄຸມຄອງເສດຖະກິດໃຫມີລັກສະ 
ນະສົ່ງເສີມຢາງຕັ້ງໜາຄ:ື 

1) ສຸມໃສປະຕິບັດບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກດວຍກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ  ໆເພ່ືອອາ 
ນວຍຄວບຄຸມເສດຖະກິດໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງໝັ້ນທຽງ; 

2) ສຸມໃສດັດສົມ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມຄອງກົນໄກຕະຫຼາດ, ນາໃຊດານຕັ້ງໜາຂອງກົນໄກຕະຫຼາດໃຫເກີດປະ 
ໂຫຍດສູງສຸດ; ເຮັດໃຫຕະຫຼາດມີບົດບາດເປັນຕົວການົດການນາໃຊທຶນຮອນ, ແຫ່ຼງວັດຖຸດິບໃຫເກີດປະ 
ໂຫຍດສູງສຸດ, ທັງກະຕຸກຊຸກຍູຜູປະກອບການໃຫມີຄວາມຫາວຫັນປະດິດສາງ, ນາໃຊວິທະຍາສາດ-ວ ິ
ທະຍາການໃໝເຂົ້າສູການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ ການບລິການດວຍການປັບປຸງລະບອບລະບຽບຕາມການ
ກົນໄກໃຫເອື້ອອານວຍ ແລະ ຮັດກຸມຕື່ມອີກ; ເດັດດຽວແກໄຂຂອດທ່ີກົດໜວງ-ອັດຕັນໃຫທະລຸໂລງ
ໂປງໄສຍິ່ງຂຶ້ນ. ຄຽງຄນູັ້ນ, ຕອງເອົາໃຈໃສຈາກັດດານຫຍ້ທ້ຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫເສດຖະກິດ
ຂະຫຍາຍຕົວໄປຢາງຖືກທິດຖືກທາງ ແລະ ມີຄວາມສົມດຸນໃນດານຕາງໆທັງສອດຄອງກັບຈຸດໝາຍແຫງ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ທັງເສີມສາງໄດຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທາໃນສັງຄົມ, ບ່ໃຫມີລະ 
ດັບການພັດທະນາທ່ີແຕກໂຕນກັນຫຼາຍລະຫວາງບລິເວນເຂດແຄວນຕາງໆຂອງປະເທດ ແລະ ບ່ໃຫເກີດ
ມີການແຍກຂົ້ວທຸກ-ຂົ້ວຮັ່ງທ່ີແຕກໂຕນກັນເກີນໄປໃນສັງຄົມ;  

3) ຄຸມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໂດຍນາໃຊລະບົບການແຈກຢາຍລາຍໄດໃຫສົມເຫດ
ສົມຜົນຕາມທິດຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູອອກແຮງງານ, ຂອງຜູປະກອບການ, ຂອງລັດ ແລະ
ລວມໝູຢາງເປັນທາ ແລະ ກົມກຽວກັນ; 

4) ເອົາໃຈໃສຈັດສັນລາຍຮັບທ່ີໄດຈາກການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຍຸຕິ
ທາຕື່ມອີກ; ຈັດສັນຢາງເໝາະສົມໃຫແກທອງຖ່ິນ ແລະ ຮາກຖານຊຸມຊົນທ່ີຕິດພັນກັບໂຄງການ; ຈັດສັນ
ໃຫແກການຟື້ນຟູບູລະນະຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫຫຼາຍ
ຂຶ້ນກວາເກ່ົາ;  

5) ບັນດາກະຊວງອົງການລັດຂັ້ນສູນກາງ ຕອງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກຢາງຄົບຖວນ 
ແລະ ຮັດກຸມໂດຍສຸມໃສການສາງແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດແຫງການພັດທະນາທ່ີຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫວອງໄວ
ທັນການ ແລະ ຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫເປັນຈິງ; ສຸມໃສຄົ້ນຄວາປັບປຸງ ຫຼື ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກົດໝາຍ ສາລັບການຄຸມຄອງຂະແໜງການໃຫຄົບຖວນສົມບູນ; ສຸມໃສຂຶ້ນແຜນການົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການກ່ສາງບາລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານໃຫທົ່ວທຸກຂະແໜງການ; ສຸມໃສຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຜີຍແຜແນະນາການນາໃຊວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການໃໝ; ສຸມໃສຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະ
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ເມີນຜົນ ແລະ ຊວຍຍູໜູນທອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວໜວຍຈຸນລະພາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານຕາງໆຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫຖືກຕອງ ແລະ ໄດຮັບຜົນດີ; 

6) ການົດໃຫຈະແຈງກຽວກັບຂອບເຂດສິດ, ໜາທ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວາງອົງການຄຸມຄອງຂັ້ນ
ສູນກາງກັບທອງຖ່ິນ, ປັບປຸງກົນໄກການປະສານສົມທົບລະຫວາງສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງ, ລະຫວາງການ 
ລວມສູນກັບການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ, ແບງຄວາມຮບັຜິດຊອບຄຸມຄອງໃຫມີຄວາມກົມກຽວ; 

7) ເພ່ີມທະວຄີວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ ແລະ ວິໄນການເງິນ, ມີໄຫວພິບໃນການປະຕ ິ
ບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ, ເພ່ີມລັກສະນະຕັ້ງໜາໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ ເພ່ືອ
ສົ່ງເສີມຢາງແຂງແຮງຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ການບລິການທ່ີພວກເຮົາມີທາແຮງ, ລວມທັງສົ່ງເສີມຫົວ
ໜວຍທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງໄປຄວບຄູກັບໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດ
ເພ່ືອສາງຖານການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີໝັ້ນຄົງ;  

8) ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການຮວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນອະນຸພາກພ້ືນແມນ້າຂອງ, ອາຊຽນ
ແລະ ສາກົນດວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການສູງ; ຄົ້ນຄວາໃຫເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສາງໂຄງການອັນຈະແຈງ ເພື່ອຂົນ 
ຂວາຍ, ຍາດແຍງການສະໜັບສະໜູນຊວຍເຫືຼອຈາກຄູຮວມພັດທະນາເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະ 
ຫຍາຍທາແຮງຂອງປະເທດເຮົາ; ປັບປຸງແລະຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງປະເທດເຮົາໃນທຸກດານ, ຊວຍ
ຍູໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວາງພາກລັດກັບພາກທຸລະກິດ ເພ່ືອເປີດກວາງການຮວມມໃືນຫຼາຍລະດັບ, 
ຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຮູບການທັງແບບສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ 
ແລະ ກັນຢາງເໝາະສົມ ທັງໃນສະເພາະໜາ ແລະ ຍາວນານ; 

9) ເພ່ີມທະວີຄວາມສັກສິດໃນການຄຸມຄອງລັດ, ຄຸມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ
ທ່ົວສັງຄົມດາລົງຊີວິດຢູພາຍໃຕລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢາງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນແມນພະນັກງານ
ລັດຖະກອນທຸກຄົນຕອງເປັນແບບຢາງໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ, ເປັນແບບຢາງໃນການພັດທະ 
ນາ ແລະ ການດາລົງຊີວິດທ່ີປອດໃສຂາວສະອາດພາຍໃຕລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ລະບົບກົດໝາຍຂອງ
ຊາດ; ເອົາໃຈໃສປົກປອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິດປະຊາທິປະໄຕກຄືຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງພົນ 
ລະເມືອງຢາງແທຈິງ. 

ຂ. ນາໃຊກົນໄກຕະຫຼາດທ່ີມີການດັດສົມຂອງລັດ, ຊຸກຍູສ່ົງເສີມກາລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ 
ແລະ ຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງ: 

1) ສາງເງ່ືອນໄຂ ແລະ ກົນໄກເອື້ອອານວຍໃຫທຸກພາກສວນເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະກອບສວນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງ ເພ່ືອຫັນປຽນເສດຖະກິດທາມະຊາດໄປສູເສດຖະກິດສິນຄາ ແລະ 
ສາງເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໃຫສົມບູນຍິ່ງໆຂຶ້ນ; 

2) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະເໝີພາບຕ່ບັນດາພາກສວນເສດຖະກິດຢາງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ປັບປຸງລະບົບ
ນິຕິກາໃຫສອດຄອງເໝາະສົມຕື່ມອີກ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫບັນດາພາກສວນເສດຖະກິດສາມາດເຄື່ອນໄຫວ
ຢາງມີຄວາມສະເໝີພາບຕ່ໜາກົດໝາຍຢາງແທຈິງ, ທັງມີສະພາບແວດລອມທ່ີເອື້ອອານວຍໃຫແກບັນດາ
ພາກສວນເສດຖະກິດເຫ່ົຼານັ້ນ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມກົນໄກຕະຫຼາດໄດຢາງຄອງຕົວ ເພື່ອໃຫທຸກພາກ 
ສວນເສດຖະກິດສາມາດປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍກາລັງການຜະລິດ, ສາງສາພັດທະນາປະ
ເທດຊາດໄດຢາງເໝາະສົມ, ທັງມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ; 

3) ປັບປຸງກ່ສາງພາກສວນເສດຖະກິດຂອງລັດໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເປັນກາລັງແຮງຮວມກັບພາກສວນ
ເສດຖະກິດອື່ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ; ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດໃຫມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ທັນສະໄໝດວຍມາດຕະການຕາງໆທ່ີເໝາະສົມ ລວມທັງການຫັນໄປສູວິສາຫະກິດປະສົມ ຫຼື
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ຮຸນສວນ; ຄົ້ນຄວາສາງຕັ້ງລັດວິສາຫະກິດໃໝຂຶ້ນໃນບາງຂະແໜງການທ່ີເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ມີ
ເງ່ືອນໄຂຄວາມສາມາດດາເນີນງານຢາງມີປະສິດທິຜົນສູງ ເປັນຕ້ົນແມນໃນຂະແໜງການທ່ີມີຄວາມສາຄັນ
ສາລັບການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ຂະແໜງການທີ່ຊວຍສາງການສົມທົບທຶນໄດ ແລະ 
ຂະແໜງການທ່ີຊວຍໃຫລັດສາມາດສະໜອງການບລິການສາທາລະນະປະໂຫຍດໃຫແກປະຊາຊົນພົນລະ
ເມືອງໄດຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ທ່ົວເຖິງກວາເກົ່າ ເຊິ່ງພາກສວນເສດຖະກິດອື່ນບ່ໃຫຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ບ່
ສາມາດເຮັດໄດ; 

4) ສົ່ງເສີມພາກສວນເສດຖະກິດຮວມມືຂອງປະຊາຊົນດວຍຫຼາຍຮູບການທ່ີເໝາະສົມ ລວມທັງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວ, ເສດຖະກິດຄອບຄົວແບບເປີດກວາງ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງໃຫ
ເຂັ້ມແຂງກວາເກ່ົາ; ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທີ່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດເປັນຕົ້ນແມນນະໂຍບາຍດານການສະ   
ໜອງທຶນ, ຂ້ມູນຂາວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ ລວມທັງດານວິຊາການ ແລະ ການຕະຫຼາດທ່ີໝັ້ນທຽງ
ເພ່ືອສາງເງ່ືອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກໃຫພາກສວນເສດຖະກິດດັ່ງກາວສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດຢາງມີ
ຊີວິດຊີວາຢູໃນພ້ືນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດ; 

5) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພາກສວນເສດຖະກິດເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດໃຫມີການປະ
ກອບສວນອັນສາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ; ສືບຕ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍ
ກົງຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດຢາງມີຈຸດສຸມ. ພອມກັນນັ້ນ, ກຕອງດາເນີນການປັບປຸງ
ສະພາບແວດລອມ ສາລັບການດາເນີນການທຸລະກິດຂອງພາກສວນເສດຖະກິດດັ່ງກາວໃນຂົງເຂດກະສິ 
ກາ, ອຸດສາຫະກາໃຫດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນແມນອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາ ແລະ ການບລິການເພື່ອ
ເຮັດໃຫພ້ືນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດຂອງພວກເຮົາມີກາລັງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນສູງຂຶ້ນ. 

 

ຄ. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກປະສານງານລະຫວາງລັດກັບລັດ, ລັດກັບພາກທຸລະກິດ, 
ລັດກັບເອກະຊົນໃຫເຂົ້າສູລະບົບທີມີ່ປະສິດທິພາບສູງ, ມີຄວາມໂລງລຽນ, ສະດວກສະ 
ບາຍ ແລະ ວອງໄວ: 

1) ປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະບົບອານາດລັດໃຫກະທັດຮັດ, ໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ; ການົດພາລະບົດບາດ, 
ຂອບເຂດສິດ, ໜາທ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດຕາງໆ ຢໃູນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ
ໃຫຈະແຈງ; ແບງຂັ້ນຄຸມຄອງລະຫວາງອົງການຂ້ັນສູນກາງກັບທອງຖ່ິນໃຫຊັດເຈນ; 

2) ອອກນິຕກິາ ສາລັບການປະສານງານ ແລະ ການສະໜອງຂ້ມູນລະຫວາງສູນກາງກັບສູນກາງ, ສູນກາງກັບ
ທອງຖ່ິນ, ສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງ ພອມທັງແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມຄອງ ແລະ ປະສານງານໃຫ
ມີຄວາມກົມກຽວກັນ. 

3) ນາໃຊສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນໄລຍ ເພ່ືອໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ສົນທະນາແລກປຽນຄາຄິດ
ຄາເຫັນສາທາລະນະ, ຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາປຶກສາຫາລຮືວມລະຫວາງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດເອກະ
ຊົນເປັນປະຈາ ເປັນຕົ້ນແມນເວທີນັກທຸລະກິດໜຸມ, ນັກທຸລະກິດຍິງ, ສະມາຄົມທຸລະກິດຕາງໆ ແລະ 
ອື່ນໆ. 
 

3.3 ມາດຕະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໃຫມີ

ຜົນສາເລັດດີນັ້ນແມນໜາທ່ີຂອງທ່ົວພັກ, ທ່ົວລັດ, ທ່ົວກອງທັບ ແລະ ທ່ົວປວງຊົນ; ແມນຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະ   
ແໜງການນັບແຕສູນກາງລົງຮອດທອງຖ່ິນ. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນຮູບປະທາແມນ
ລວມມີກົນໄກໃນການສາງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຮັບຮູເຊື່ອມຊຶມ, ການຫັນເປັນແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ 
ແຜນເງິນດັ່ງຕໄ່ປນີ້: 
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ກ. ມາດຕະການດານການຈັດຕັ້ງ: 
1) ການນາຂັ້ນລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທ່ົາ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມ

ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດນີໃ້ນຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖ່ິນຂອງຕົນໃຫເລິກເຊິ່ງ ທັງຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ 
ຫຍາຍໃຫເປັນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງ
ຖ່ິນຂອງຕົນ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການທ່ີສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕໄິດ
ຕົວຈິງຢູໃນຂະແໜງການຕົນ; ສາງເປັນບົດສຶກສາຄົ້ນຄວາລົງເລິກລະອຽດ ສາລັບຂະແໜງການພອມທັງ
ການົດວຽກງານບຸລິມະສິດ ເພ່ືອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍງເອົາການ
ຊວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ. 

 

2) ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແນວໂຮມ, ບັນດາອົງ 
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ປະຊາຊົນ, ບັນດາການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະ
ເທດເຂົ້າຮວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃ້ຫເປັນຮູບປະທາ. 

3) ມອບໃຫຫອງວາການລັດຖະບານອອກດາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມອບໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ 
ທຶນເປັນໃຈກາງປະສານງານລະຫວາງບັນດາຂະແໜງການອອມຂາງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນອັນລະອຽດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມປີະສິດທິຜົນສູງສຸດ. 

 

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

ເປັນຕົ້ນແມນ: ງບປະມານຂອງລັດ; ທຶນຊວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ; ການລົງທຶນຂອງເອກະ
ຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ; ສິນເຊື່ອທະນາຄານ, ສະຫະກອນອອມຊັບ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸນ 
ລະພາກ ແລະ ທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ, 

2) ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງທຶນ, ຫດຜອນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ການຟູມເຟືອຍໃນການລົງ 
ທຶນຂອງລັດ. ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕອງຮັບໃຊເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງລັດ, ລົງທຶນເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກາ 
ແລະ ຂົງເຂດທ່ີສາຄັນຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ເປັນສາຍເລືອດຂອງເສດຖະກິດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 

ຄ.  ມາດຕະການດານການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ: 
1) ສາງກົນໄກ ແລະ ແຜນການ ສາລັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບການຈັດ

ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃ້ຫເປັນປົກກະຕ.ິ ຖາຫາກມີບັນຫາໃໝເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ແມນຕອງໄດມີການປັບປຸງໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການໃໝພາຍໃຕທິດຊີນ້າຂອງກົມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ. 

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

ຕາຕະລາງ 1: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລຍ
ຕ່ຫົວຄົນ: 

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

  ແຜນ ບັນລຸ 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: ຄວາມຄືບໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍ MDGs ໃນປີ 2013: 
 
ເປ້ົາໝາຍສະຫະສະວັດ

ດານການພັດທະນາ 
ຕົວຊີ້ບອກ ພ້ືນຖານ ຄວາມຄືບໜາ ເປ້ົາໝາຍ 

2015 

ເປ້ົາໝາຍ 1:  
ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ 
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:  
ຮັບປະກັນໃຫທຸກຄົນໄດ
ຮັບການສຶກສາຂັ້ນ
ປະຖົມຢາງທົ່ວເຖິງ 
  
  

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:  
ສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ເສີມສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫແກແມຍິງ 

3.1 ຈານວນເດັກນອຍຍິງທີ່ເຂ້ົາໂຮງຮຽນຕ່ກັບເດັກນອຍຊາຍຈານວນ100 ຄົນໃນແຕລະຊ້ັນຮຽນ 

  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:  
ຫດຜອນອັດຕາການ
ຕາຍຂອງເດັກ 
 

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:  
ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບຂອງ
ແມ 
  
 

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:  
ຕານກັບເຊື້ອພະຍາດ 

6.1 
ອັດຕາການຕິດເຊ້ືອ HIV ໃນກຸມປະຊາກອນທົ່ວ
ໄປທີ່ມີອາຍຸແຕ 15-49 ປີ 

0,1 0,28 
(2012) <1 
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HIV/AIDS, ມາລາເຣຍ 
ແລະ ເຊື້ອພະຍາດອ່ືນ  ໆ
 

6.5 ອັດຕາການຕາຍຍອນໄຂຍຸງ (ຕ່ 100.000 ຄົນ) 7,1 
(2000) 

0,3 
(2011) 0,2 

6.8 ອັດຕາການຕິດເຊ້ືອວັນນະໂລກ (ຕ່ 100.000ຄົນ) 492 
(1990) 

213 
(2011) 240 

ເປ້ົາໝາຍ 7:  
ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ
ດານສິ່ງແວດລອມ 

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:  
ຫດຜອນຜົນກະທົບ
ຈາກລູກລະເບີດບ່ທັນ
ແຕກ ໃນ ສປປ 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 ສປປ ລາວ ປະຈາປີ 2013 

* ບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII (2011-2015) ກາງສະໄໝ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປີ 2013. 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 2: ບາງເປົ້າໝາຍສູຊົນຂອງຍຸດທະສາດຮອດ ປີ 2030 
 

ເປົ້າໝາຍ 2014/15 2020 2025 2030 
GDP ລາຄາໃນປີ (ຕື້ກີບ) 102,320 187,931 344,339 630,922 

GDP ຕ່ຫົວຄົນ (USD) 1,970 3,197 5,257 8,922 

GNI ຕ່ຫົວຄົນ (USD) (Atlas Method) 1,554 2,522 4,146 7,037 
ປະຊາກອນ (ລານຄົນ) 6.49 7.08 7.67 8.15 

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (% ຂອງປະຊາກອນ) 23.2 (2013)  ≤5  
ອາຍຸຍືນສະເລຍ (ປີ) 66.9 72 > 73  

ຈານວນນັກວິທະຍາສາດ (ຕ່ປະຊາກອນ 10.000 ຄົນ) 1.1  11  

ອັດຕາການປົກຫຸມຂອງປາ (%ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ) 40.3 (2012)  ≥70  

ຈານວນບານພັດທະນາ (% ຂອງຈານວນບານທັງໝົດ) 27.7%(2014)  > 70  

ອັດຕາການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄາ (ມູນຄາການນາເຂົ້າ ແລະ 
ສົ່ງອອກທຽບ GDP) 

 ບ່ຫດ 70% ບ່ຫດ 95% ຫຼາຍກວາ 
100% 

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ M2 23.25% 
(2001-15) 

ບ່ເກີນ 24%   

ລາຍຮັບ(ຕື້ກີບ) 24,6% GDP 
(2011-15) 

18-20% 
GDP 

19-21% 
GDP 

 

ລາຍຈາຍ 29,3% GDP 
(2011-15) 

ບ່ໃຫເກີນ 
25% GDP 

ບ່ໃຫເກີນ 
26% GDP 

 

 
ໝາຍເຫດ: 
1) ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສະເລຍ 7.5% ຕ່ປີ (ສາລັບໄລຍະ 2016-2025). ຖາຍັງເຕີບໂຕໃນຈັງຫວະດັ່ງກາວຕ່

ໄປ ຈະສາມາດອອກຈາກ UM ຫຼື ກາຍເປັນປະເທດລາຍຮັບສູງ ໃນປີ 2041 ຊຶ່ງຈະຢູໃນ LM 17 ປີ ແລະ ຢູໃນ UM 
13 ປີ. ຖາການເຕີບໂຕຊາລົງ (ຫຼັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 10 ປີ) ແຕປີ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນລະດັບ 7% ຈະສາມາດ
ອອກຈາກ UM ໃນປີ 2042. ຖາຊາລົງໃນລະດັບ 6,5% ແຕປີ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະອອກຈາກ UM ໄດໃນປີ 2043. 

2) ຕົວເລກຄາດຄະເນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍທັງໝົດໃນປີ 2016-2020 ແມນໄດຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫງຊດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສວນຕົວເລກລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍໃນປີອື່ນໆແມນໄດ
ຈາກວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫງລັດຮອດປີ 2025 ຂອງກະຊວງການເງິນ 

3) ມາດຖານຈັດລະດັບລາຍຮັບຂອງທະນາຄານໂລກ ຄັ້ງລາສຸດແມນຕົວເລກປີ 2014 ຊຶ່ງປະກາດໃນປີ 2015. ສາລັບ
ມາດຖານຮອດປ ີ 2030 ແມນຄາດຄະເນໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ ໂດຍອີງໃສອັດຕາການປັບຂຶ້ນຂອງ
ມາດຖານໃນແຕລະໄລຍະ ໂດຍເລືອກໄລຍະທີ່ແທດເໝາະກັບປັດຈຸບັນທີ່ສຸດ ເຊ່ິງການົດສົມມຸດຖານໃຫມາດຖານດັ່ງ 
ກາວ ເພີ່ມຂຶ້ນປີລະປະມານ 2% ດັ່ງຕາຕະລາງລຸມນີ:້ 

 
ການຈັດປະເພດລາຍຮັບ 2014 2015 2020 2025 2030 
ລາຍຮັບຕ່າ (L) <  1.045 <  1.070 <  1.190 <  1.330 <  1.480 
ລາຍຮັບປານກາງຕ່າ (LM) 1.045–  4125 1.070– 4200 1.190– 4.700 1.330– 5.200 1.480– 5.800 
ລາຍຮັບປານກາງສູງ (UM) 4.126– 12.735 4.200– 13.000 4.700– 14.500 5.200– 16.200 5.800– 18.000 
ລາຍຮັບສູງ (H) >  12.735 >  13.000 >  14.500 >  16.200 >  18.000 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 3: ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ 
ແລະ ຄວາມຄືບໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

 

I. ມາດຖານຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ: 
ປະເທດດອຍພັດທະນາ ແມນປະເທດທ່ີຖືກປະເມີນວາສະຖານະພາບດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ

ປະເທດມີຄວາມບອບບາງ, ບເ່ຂັ້ມແຂງ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດຕາງໆໃນໂລກ. ສະຖານະພາບດັ່ງກາວ ໄດ
ສາງຄວາມບອບບາງທ່ີອອນໄຫວທ່ີສຸດຕບ່ັນດາວິກິດການຕາງໆທ່ີກະທົບໃສນັບທັງວິກິດການເສດຖະກິດ ກຄວືິກິດ
ການໄພທາມະຊາດທ່ີນັບມື້ເພ່ີມຂຶ້ນ. ສະພາບຄວາມບອບບາງດັ່ງກາວຖືກວັດແທກໂດຍ 1) ລະດັບລາຍໄດແຫງ
ຊາດສະເລຍຕ່ຄົນຕປ່ີ (GNI per capita) ເຊິ່ງແມນການວັດແທກການພັດທະນາດານເສດຖະກິດ; 2) ລະດັບ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍນາໃຊດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index – HAI) ເປັນ
ຕົວວັກແທກ ເຊິ່ງແມນການວັດແທກການພັດທະນາດານສັງຄົມ; ແລະ 3) ລະດັບຄວາມບອບບາງ ຫືຼ ຄວາມສຽງ
ດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໂດຍນາໃຊດັດຊະນີຄວາມບອບບາງດານເສດຖະກິດ (Economic Vulnerability 
Index–EVI) ເປັນຕົວວັດແທກ ເຊິ່ງແມນການວັດແທກເຖິງໂຄງສາງດານເສດຖະກິດທ່ີມີຄວາມບອບບາງ ຫືຼ ສຽງ
ຕກ່ານກະທົບຈາກວິກິດການຈາກຂາງນອກ. 

ແຕລະມາດຖານແມນຈະໄດຖືກປະເມີນທຸກໆ 3 ປີ ເຊິ່ງອາດຈະມີການປຽນແປງໂດຍອງີໃສສະພາບຕົວ
ຈິງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກໃນໄລຍະ 3 ປຜີານມາ. 

1)  ສາລັບມາດຖານດານລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ຕຄ່ົນຕປ່ີ ແມນອີງໃສມາດຖານປະເທດລາຍຮັບຕ່າທ່ີ
ການົດໂດຍທະນາຄານໂລກ.  

2)  ສາລັບມາດຖານດັດຊະນີໝາຍຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ແມນຄິດໄລມາຈາກການວັດແທກດານສາທາລະ  
ນະສຸກ/ໂພຊະນາການ ແລະ ດານການສຶກສາ. ສາລັບຕົວຊີ້ວັດດານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ
ປະກອບມີ ຄື: 1) ອັດຕາສວນປະຊາກອນທ່ີຂາດສານອາຫານ; ແລະ 2) ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸ
ຕ່າກວາ 5 ປີ. ສາລັບຕົວຊີ້ວັດດານການສຶກສາປະກອບມີ: 1) ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຂອງ
ເດັກ; ແລະ 2) ອັດຕາການຮູໜັງສຂືອງຜູໃຫຍ.  

3) ສາລັບມາດຖານດັດຊະນີໝາຍຄວາມບ່ໝັ້ນຄົງດານເສດຖະກິດ (EVI) ແມນປະເມີນໄດຈາກ 8 ຕົວຊີ້
ບອກ ຄ:ື 1) ຈານວນປະຊາກອນ; 2) ທ່ີຕັ້ງທ່ີສອກຫຼີກຂອງປະເທດ; 3) ການພົວພັນການຄາໃນໂລກ; 4) 
ສັດສວນຂອງກະສິກາ-ປາໄມຕ່ GDP; 5) ຈານວນປະຊາກອນທ່ີຂາດທ່ີຢູອາໄສເນື່ອງຈາກໄພທາມະຊາດ; 
6) ຄວາມບ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກາ; 7) ຄວາມບມ່ີສະຖຽນລະພາບຂອງການສົ່ງ
ອອກສິນຄາອຸດສາຫະກາ ແລະ ບລິການ ແລະ 8) ຈານວນປະຊາກອນທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທາມະ
ຊາດ. 
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) ຕອງຕ່າ

ກວາ 32 
ນອກຈາກນີ,້ ໃນປີ 1991 CDP ຍັງໄດມີການຕົກລົງຕື່ມໃສອີກ 3 ມາດຖານຄ:ືຖາປະເທດໃດເຖິງມີລາຍ

ໄດຕ່າ ແລະ ໄດຕາມມາດຖານເພ່ືອບັນຈເຸຂົ້າ LDCs ກຕາມແຕມີຈານວນປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 75 ລານຄົນແມນ
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ຈະບຖື່ກຈັດເຂົ້າໃນ LDCs ເນື່ອງຈາກສະພາບປະຊາກອນທ່ີຫຼວງຫຼາຍແມນເງ່ືອນໄຂພັດທະນາດານທຶນມະນຸດ, 
ແຮງງານ, ຕະຫຼາດຂອງເສດຖະກິດ. ເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ໃນຕົວຈິງກມີບາງປະເທດທ່ີມີປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 75 
ລານຄົນ (ຕົວຢາງ: ປະເທດບັງກະລາເທດມີປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 150 ລານຄົນ) ແຕກຍັງຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊປີະ
ເທດດອຍພັດທະນາຂອງໂລກ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕອງການຂອງປະເທດດັ່ງກາວເອງເຫັນວາປະເທດຕົນຍັງມີຄວາມ
ສຽງຫຼາຍທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈຶ່ງຍັງສະໝັກໃຈເຂົ້າຢໃູນບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາທ່ີສຸດຂອງໂລກ ເພ່ືອ
ຈະໄດຮັບສິດທິພິເສດດານການຊວຍເຫືຼອ ແລະ ດານຕາງໆຈາກສາກົນ. 

 

II. ເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ 
ເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບ ຫືຼ ອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາ ຕອງບັນລຸໜຶ່ງໃນສອງກ 

ລະນດີັ່ງລຸມນີ້:  
ກລະນີໜຶ່ງ: ບັນລເຸງ່ືອນໄຂດຽວຄື ລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ຫຼາຍກວາເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນ 2 ເທ່ົາຕົວ ຄື 2 

ເທ່ົາຕົວ ຂອງ 1.242 ໂດລາສະຫະລັດ ຫືຼ GNI ຕອງໄດ 2.484 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ 
ຂຶ້ນໄປ.  

ກລະນີສອງ: ຕອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງ່ືອນໄຂດັ່ງກາວຂາງເທິງ. ຕອງໄດບັນລເຸງ່ືອນໄຂດັ່ງກາວ ຕາມການປະ
ເມີນຂອງສາກົນ 2 ຄັ້ງທຸກໆ 3 ປຕີິດຕ່ກັນ. 

 

ໃນກລະນີທ່ີບັນລຸບັນດາເງ່ືອນໄຂ ເພ່ືອຫດພ້ົນແລວ ແຕຖາປະເທດກຽວຂອງບ່ຢາກອອກຈາກບັນຊີປະ 
ເທດດອຍພັດທະນາກ່ສາມາດເຈລະຈາຕ່ລອງກັນໄດດວຍເຫດຜົນສາຄັນຕາງໆ. 

 

III.  ຂັ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ບັນຈເຸອົາປະເທດດອຍພັດທະນາ 
ພາຍຫັຼງການປະເມີນດານວິຊາການຂອງຄະນະວິຊາການຈາກ CDP ສາລັບຊວງໄລຍະ 3 ປີ ຜານມາແລວ 

ລວມທັງມາດຖານ ແລະ ລາຍຊື່ປະເທດທ່ີຈະຖືກບັນຈເຸຂົ້າໃນບັນຊປີະເທດ LDCs ສາເລັດແລວ, ກົມວຽກງານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປຊ (UN Department of Economic and Social Affairs - DESA) ຈະແຈງ
ໃຫລັດຖະບານຂອງປະເທດທ່ີໄດຮັບການປະເມີນວາຈະຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາຂອງໂລກໂດຍ
ມີໃບປະເມີນດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຄັດຕິດ. 

ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ຖາປະເທດໃດຫາກມີໜັງສືຮັບຮອງຢາງເປັນທາງການກຽວກັບຜົນຂອງການປະເມີນ ຫືຼ ບມ່ີ
ໜັງສືປະຕເິສດຜົນການປະເມີນ, CDP ຈະເຮັດລາຍງານຜົນດັ່ງກາວລວມທັງບັນຊລີາຍຊື່ປະເທດ LDCs ຕາມ
ການເຫັນດີຫືຼບມ່ີການຄັດຄານໄປຍັງ ECOSOC ເພື່ອສືບຕຂ່ັ້ນຕອນຮັບຮອງຢາງເປັນທາງການຢກູອງປະຊຸມສະ 
ມັດຊາໃຫຍຂອງ ສປຊ. ແຕຖາຫາກມີປະເທດໃດໄດສົ່ງໜັງສທ່ີືເປັນທາງການຕ່ການທ່ີບ່ເຫັນດີກັບຜົນຂອງການ
ປະເມີນດັ່ງກາວ FDESA ຈະບັນທຶກໄວ ແລະ ຈະບ່ບັນຈປຸະເທດດັ່ງກາວເຂົ້າໃນບັນຊີທ່ີນາສະເໜໃີຫ 
ECOSOC. ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ECOSOC ກຈະນາສະເໜີຢໃູນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍຂອງ ສປຊ ເພ່ືອອອກ
ມະຕຮິັບຮອງເອົາ. 

ສາລັບປະເທດທ່ີປະຕິເສດຜົນການປະເມີນຢາງເປັນທາງການນັ້ນ, ກຈະບຖື່ກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊດີັ່ງກາວຕົວ
ຢາງ: ປະເທດການາ, ປາປົວນິວກີນີ ແລະ ຊມິບັບເວ ໄດປະຕເິສດຜົນການປະເມີນຂອງ CDP. ໃນໄລຍະຜານມາ
ຕົວເລກການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການດັ່ງກາວ ແມນບຖື່ກຕອງຕາມສະພາບຕົວຈິງດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງ 
ຄົມຂອງປະເທດດັ່ງກາວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ປະເທດດັ່ງກາວກບ່ໄດຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາທ່ີສຸດ
ໃນໂລກຕາມການປະເມີນ. 
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ສາລັບຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ ຫືຼ ອອກຈາກບັນຊີ
ປະເທດດອຍພັດທະນາມີ ຄື: 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 ເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນອອກຈາກປະເທດດອຍພັດ 
ທະນາ ສາລັບ ສປປ ລາວ 

   ອີງຕາມການປະເມີນຄວາມຄືບໜາການປະຕິບັດຄາດໝາຍຫດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອຍພັດທະນາ
ຄັ້ງຫ້ຼາສຸດສາລັບ ສປປ ລາວ, ໃນປີ 2015 ເຮົາສາມາດບັນລໄຸດ ຄື: GNI ບັນລໄຸດ 1.232 ໂດລາ, ເທ່ົາກັບ 99% 
ຂອງເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນ, HAI ບັນລໄຸດ  60,8  ເທ່ົາກັບ 92% ແລະ EVI ບັນລໄຸດ 36,2 ເທ່ົາກັບ 88% ຂອງ
ເງ່ືອນໄຂຫດພ້ົນ. ສະນັ້ນປີ 2015 ປະເທດເຮົາຍັງບສ່າມາດບັນລຸໄດຈັກເງ່ືອນໄຂເລີຍ. (ລາຍລະອຽດຢເູອກະສານ
ຊອນທາຍ) 

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

 

ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນຂາງເທິງຮອດປີ 2020 ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລໄຸດພຽງແຕເງ່ືອນໄຂຈານວນ
ໜຶ່ງຂອງການຫດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາເທ່ົານັ້ນ, ຍັງບ່ສາມາດຫດພ້ົນອອກຈາກສະ 
ຖານະພາບ ຫືຼ ຫດພ້ົນອອກຈາກບັນຊປີະເທດດອຍພັດທະນາໄດຢາງສົມບູນເທ່ືອ ເນື່ອງຈາກມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະ
ບວນການສະເໜຫີດພົ້ນຢາງສົມບູນແກຍາວເປັນເວລາຫຼາຍກວາ 3 ປີ ພາຍຫັຼງບັນລໄຸດເງ່ືອນໄຂຂອງການຫດພ້ົນ
ເທ່ືອທາອິດ.  
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ເອກະສານຊອນທາຍ 4: ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 
 ໃນວັນທີ 25 ເດືອນກັນຍາ 2015, ຜູຕາງໜາຈາກ 193 ປະເທດຂອງສະມັດຊາໃຫຍສະຫະປະຊາຊາດ ລວມທັງ 
ສປປ ລາວ ໄດຮັບຮອງເອົາວາລະການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງມີຫົວຂ້ວາ “ປຽນແປງໂລກຂອງພວກເຮົາ: ວາລະປີ 
2030 ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເຊ່ິງລວມມີ 17 ເປ້ົາໝາຍ (169 ຄາດໝາຍຍອຍ) ສາລັບ ສປປ ລາວ ໄດສະເໜີເປ້ົາ
ໝາຍ MDG 9 ທີ່ຍັງບ່ທັນສາມາດປະຕິບັດສາເລັດໃນປີ 2015 ເຂ້ົາຕື່ມເປັນເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18 ດັ່ງ
ນີ້: 
 ເປົ້າໝາຍທີ 1: ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກທຸກຮູບແບບໃນທຸກໆບອນ; 

ເປົ້າໝາຍທີ 2: ລຶບລາງຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການມີສານອາຫານທີ່ໄດຮັບການ
ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກາແບບຍືນຍົງ; 

 ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຮັບປະກັນຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ສົ່ງເສີມການເປັນຢູທີ່ດີ ສາລັບຄົນທຸກເກນອາຍຸ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 4: ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ມີລັກສະນະມີສວນຮວມ ແລະ ມີຄວາມສະ        ເໝີພາບ 

ແລະ ສົ່ງເສີມໂອກາດການຮຽນຮູຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຊີວິດ ສາລັບໝົດທຸກຄົນ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 5: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໃຫອານາດແກແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍຍິງ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 6: ຮັບປະກັນການສະໜອງ ແລະ ການບລິຫານນ້າ ແລະ ສຸຂະນາໄມແບບຍືນຍົງໃຫແກໝົດທຸກຄົນ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 7: ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ສາມາດຊື້ໄດ, ໄວໃຈໄດ, ຍືນຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝສາ ລັບໝົດ

ທຸກຄົນ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 8: ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຕ່ເນື່ອງ, ມີສວນຮວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ການຈາງງານທີ່

ເຕັມທີ ່ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບ ແລະ ວຽກທີ່ມີຄຸນຄາໃຫແກທຸກຄົນ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 9: ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ສາມາດຟື້ນໂຕໄວເມື່ອພົບພ້ວິກິດ, ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດສາຫະ ກາແບບມີ

ສວນຮວມ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີຫົວຄິດປະດິດສາງ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 10: ຫດຜອນຄວາມບ່ເທົ່າທຽມກັນພາຍໃນ ແລະ ລະຫວາງປະເທດ 
 ເປົ້າໝາຍທີ 11: ສາງໃຫບັນດາເມືອງ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດມີສວນຮວມ, ປອດໄພ, ສາມາດຟື້ນໂຕໄວ 

ແລະ ຍືນຍົງ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 12: ຮັບປະກັນຮູບແບບການຊົມໃຊ ແລະ ການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 13: ປະຕິບັດມາດຕະການອັນຮີບດວນເພື່ອຕ່ສູກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ

ມັນ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 14: ອະນຸລັກ ແລະ ນາໃຊມະຫາສະມຸດ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລແບບຍືນຍົງເພື່ອການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 
 ເປົ້າໝາຍທີ 15: ປົກປອງ, ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມການນາໃຊລະບົບນິເວດເທິງໂລກແບບຍືນຍົງ, ຄຸມຄອງປາແບບຍືນ

ຍົງ, ຕ່ສູກັບການເຮັດໃຫທ່ີດິນກາຍເປັນທະເລຊາຍ ແລະ ຫດການເຮັດໃຫດິນເຊື່ອມສະພາບລົງ
ເຄິ່ງໜ່ຶງພອມທັງຟື້ນຟູສະພາບດິນຄືນ ແລະ ຫດການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນລົງເຄິ່ງໜ່ຶງ; 

 ເປົ້າໝາຍທີ 16: ສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ສະຫງບສຸກ ແລະ ມີສວນຮວມເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະ   ໜອງການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທາສາລັບທຸກຄົນ ແລະ ສາງສະຖາບັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ ແລະ ມີສວນຮວມໃນທຸກໆຂັ້ນ; 

 ເປົ້າໝາຍທີ 17: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກວິທີທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄືນຊີວິດໃຫແກການຮວມມືລະດັບ
ສາກົນເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 

 ເປົ້າໝາຍທ ີ18:  ຫດຜອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທີ່ບ່ທັນແຕກ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 

o ສາລັບລາຍລະອຽດກຽວກັບບັນດາຄາດໝາຍຍອຍຂອງແຕລະເປົ້າໝາຍໃຫຍນັ້ນຍັງຈະໄດການົດຕື່ມ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 5: ດັດຊະນີໝາຍການພັດທະນາຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2015 
 

    ດັດຊະນີທີ່ເປັນມາດຖານ 

ບັນລຸ
ເງ່ືອນໄຂຫ
ຫດພົ້ນ 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  
  
 

 
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    
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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    

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 
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ອະທິບາຍສັບ: 

GNI: Gross National Income (ລາຍໄດແຫງຊາດ); 
EVI: Economic Vulneribility Index (ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດານເສດຖະກິດ); 
HAI: Human Asset Index (ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ); 
HDI: Human Development Index (ດັດຊະນີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ); 
PI: Poverty Index (ດັດຊະນີຄວາມທຸກຍາກ). 

 
 
 
 
 
 
 

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  1,234       52.13           52.34       59.79       44.90       38.47       35.43    

48 Zambia         647  
      

1,010  
      

1,327       40.68       36.88       40.85       52.79       53.03        45.61    
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ເອກະສານຊອນທາຍ 6: ບັນຊີປະເທດຕາມການແບງຂອງທະນາຄານໂລກຕາມລາຍຮັບ 

Low-income economies ($1,045 or less)                                                                        31 countries 

Afghanistan Gambia, The Niger 

Benin Guinea Rwanda 

Burkina Faso Guinea-Bisau Sierra Leone 

Burundi Haiti Somalia  

Cambodia Korea, Dem. People's Rep. South Sudan 

Central African Republic Liberia Tanzania 

Chad Madagascar Togo 

Comoros Malawi Uganda 

Congo, Dem. Rep Mali Zimbabwe 

Eritrea Mozambique   

Ethiopia Nepal   

 
Lower-middle-income economies ($1,046 to $4,125)                                                   51 countries 

Armenia Indonesia Samoa 

Bangladesh Kenya São Tomé and Principe 

Bhutan Kiribati Senegal 

Bolivia Kosovo   Solomon Islands 

Cabo Verde Kyrgyz Republic Sri Lanka 

Cameroon Lao PDR Sudan 

Congo, Rep. Lesotho Swaziland 

Côte d'Ivoire Mauritania Syrian Arab Republic 

Djibouti Micronesia, Fed. Sts. Tajikistan 

Egypt, Arab Rep. Moldova Timor-Leste 

El Salvador Morocco Ukraine 

Georgia Myanmar Uzbekistan 

Ghana Nicaragua Vanuatu 

Guatemala Nigeria   Vietnam 

Guyana Pakistan   West Bank and Gaza 

Honduras Papua New Guinea   Yemen, Rep.  
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India Philippines Zambia 

 
Upper-middle-income economies ($4,126 to $12,735)                                                53 countries 

Albania Fiji Namibia 

Algeria Gabon Palau 

American Samoa Grenada Panama 

Angola Iran, Islamic Rep.  Paraguay 

Azerbaijan Iraq Peru   

Belarus Jamaica Romania 

Belize Jordan Serbia 

Bosnia and Herzegovina Kazakhstan South Africa 

Botswana Lebanon St. Lucia 

Brazil Libya St. Vincent and the Grenadines 

Bulgaria Macedonia, FYR   Suriname 

China Malaysia Thailand 

Colombia Maldives Tonga 

Costa Rica Marshall Islands Tunisia 

Cuba Mauritius Turkey 

Dominica Mexico Turkmenistan 

Dominican Republic   Mongolia Tuvalu 

Ecuador Montenegro   

 
High-income economies ($12,736 or more)                                                                 80 countries 

Andorra Germany Poland 

Antigua and Barbuda Greece Portugal 

Argentina Greenland Puerto Rico 

Aruba Guam Qatar 

Australia Hong Kong SAR, China Russian Federation 

Austria Hungary San Marino 

Bahamas, The Iceland Saudi Arabia 

Bahrain Ireland Seychelles 
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Barbados Isle of Man Singapore 

Belgium Israel Sint Maarten (Dutch part) 

Bermuda Italy Slovak Republic 

Brunei Darussalam Japan Slovenia 

Canada Korea, Rep. Spain 

Cayman Islands Kuwait St. Kitts and Nevis 

Channel Islands Latvia St. Martin (French part) 

Chile Liechtenstein Sweden 

Croatia  Lithuania Switzerland 

Curaçao Luxembourg Taiwan, China 

Cyprus Macao SAR, China Trinidad and Tobago 

Czech Republic Malta Turks and Caicos Islands 

Denmark Monaco United Arab Emirates 

Estonia Netherlands United Kingdom 

Equatorial Guinea New Caledonia United States 

Faroe Islands New Zealand Uruguay 

Finland Northern Mariana Islands Venezuela, RB 

France Norway Virgin Islands (U.S.) 

French Polynesia Oman   
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ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວາ ແລະ ສາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

 
1. ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີນ້າລວມ: 
 

ທານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ 
ທານ ສົມດີ ດວງດີ 
ທານ ດຣ. ບຸນທະວີ ສສີຸພັນທອງ 

 

2. ຄະນະຮັບບັນນາທິການ: 
 

ທານ ດຣ. ລເີບີ ລີບົວປາວ 
ທານ ສຜິຸດ ດາລາຈັນທຣາ 
ທານ ດຣ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສຊີຽງໃໝ 

 

3. ຄະນະທິມງານວິຊາການດານເນ້ືອໃນ: 
 

ທານ ດຣ. ລເີບີ ລີບົວປາວ 
ທານ ດຣ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສຊີຽງໃໝ 
ທານ ດຣ. ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ 
ທານ ດຣ. ສາຍຄາ ວລະເດດ 
ທານ ດຣ. ວັນທະນາ ນລິນທາ 
ທານ ດຣ. ທະນົງຊາຍ ສຸກຄາທັດ 
ທານ ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວໄິລ 
ທານ ດຣ. ນ. ຈັນສະຖິດ ຈະເລີນສິນ 

 

4. ຄະນະກອງເລຂາ: 
 

ທານ ແສງດາວ ຢາໜາວຕ ູ
ທານ ນ. ຄາເມິງ ບັນນະລາດ 
ທານ ນ. ພອນສະຫວັນ ສິດທິເດດ 
ທານ ຈັນສະໝອນ ວົງໄພສິດ 
ທານ ນ. ອາພາພອນ ໄຊຍະເສນ 
ທານ ນ. ດອກຟາ ສີໂຍທາ 
ທານ ວັນໄຊ ໄຊຍະວົງ 
ທານ ສຸລະໄຊ ບຸນທິເດດ 
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ 
ຊ້ັນ 5 ຕຶກໃໝ ຜທ 
ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ 
ໂທລະສັບ & ແຟັກ: +856 21 245826 
ອີເມວສ: info@neri.gov.la 
ເວບໄຊ: www.neri.gov.la 

 
 
 

 
 


