
ບດົລາຍງານຜນົການປກຶສາຫາລ ືຂອງກ ຸ່ ມທ ີ2: 
 
ເປົ ົ້າໝາຍ 2 ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫຸ່ ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັ ົ້ງທ ີ VIII : “ພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນ ມະນ ດໃຫ ົ້ການເປນັປດັໃຈຕດັສນິການພດັທະນາ ໂດຍການຍກົລະດບັຄວາມ
ສາມາດຂອງບ ກຄະລາກອນ ພາກລດັ ແລະ ກາໍລງັແຮງງານເອກະຊນົໃຫ ົ້ສູງຂື ົ້ນ; ຄວາມທ ກຍາກ
ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົຸ່ າໄດ ົ້ຮບັການ ແກ ົ້ໄຂຢຸ່ າງທົຸ່ ວເຖງິ, ທ ກເຜົຸ່ າຊນົ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົ ົ້າ
ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການບໍລກິານສາທາລະນະ ສ ກໄດ ົ້ຢຸ່ າງທົຸ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄີ ນນະພາບ; ສົຸ່ ງເສມີ
ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທໍາ ອນັດງີາມຂອງຊາດ. ຮບັປະກນັ
ສະຖຽນລະພາບດ ົ້ານການເມອືງຢຸ່ າງໜກັແໜົ້ນ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເປນັລະບຽບຮຽບ
ຮ ົ້ອຍ, ມຄີວາມຍ ດຕທໍິາ ແລະ ໂປຸ່ ງໃສ. 

 
ໂດຍ: ຮສ ດຣ. ພູທອນ ເມອືງປາກ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງສາທາລະນະສ ກ 

----------------------------------------------------- 
 
 
ຮຽນ: - ທຸ່ ານ ປອ ສ ພນັ ແກ ົ້ວມໄີຊ, ລດັຖະມນົຕກີະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 

- ທຸ່ ານ ທຸ່ ານ ນາງ ຄາຣນິາ ອມິໂມເນນັ, ຜູ ົ້ປະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປນັ
ຜູ ົ້ຕາງໜົ້າ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືຸ່ ອການພດັທະນາ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

 
ຂ ົ້າພະເຈົ ົ້າ ຂໍອະນ ຍາດ ຕາງໜົ້າໃຫ ົ້ກ ຸ່ ມສນົທະນາທສີອງ ກຸ່ ຽວກບັ ເປົ ົ້າໝາຍ 2 ຂອງແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫຸ່ ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັ ົ້ງທ ີ VIII. ການສນົທະນາໄດ ົ້ສ ມໃສຸ່ ປກຶສາຫາລ ື
ສອງວຽກງານຫ ກັ ຄ:ື ການບໍລກິານຂອງພາກລດັ ແລະ ການຫ  ດຜຸ່ ອນຄວາມທ ກຍາກ ຊຶຸ່ ງເຫນັໄດ ົ້ 
ວຸ່ າ ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັວຽກງານດັຸ່ ງກຸ່ າວ ໄດ ົ້ຊີ ົ້ໃຫ ົ້ເຫນັເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການພດັທະນາ ຂະແ
ໜງສງັຄມົ ເຊັຸ່ ນ: ສກຶສາ, ສາທາລະນະສ ກ ແລະ ແຮງງານ  ທີຸ່ ປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ົ້າໃນ ໂຄງປະກອບ 
ລວມຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະເປນັໜຶຸ່ ງໃນວຽກງານຫ ກັ ຂອງການນາໍພາ ສປປ 
ລາວ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ົ້ອຍພດັທະນາ ຕາມວາລະຂອງ ການພດັທະນາແຫຸ່ ງຊາດ. 
ຊຶຸ່ ງກອງປະຊ ມໃນຕອນເຊົ ົ້າຂອງວານນີ ົ້ ສາມາດສະຫ  ບສງັລວມ ໄດ ົ້ໂດຍ ສງັເຂບດັຸ່ ງນີ ົ້:  

I. ຫວົຂໍ ົ້ທີຸ່ ໄດ ົ້ປກຶສາຫາລ ື
1. ການສ ົ້າງຂດິຄວາມສາມາດ 
- ຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ປະເມນີຄນືຄວາມອາດສາມາດ, ດ ົ້ານວຊິາການ ແລະດ ົ້ານຈນັຍາບນັຂອງ 

ພະນກັງານຄູ ແລະແພດໝໍ ເພືຸ່ ອເປນັບຸ່ ອນອງິໃຫ ົ້ແກຸ່ ການ ປບັປ ງແຜນການສ ົ້າງ ບ ກຄະລາ



ກອນ, ຫ ກັສູດຂອງການຮຽນ ແລະການສອນ ຊຶຸ່ ງຈະເປນັການຮບັປະກນັໃຫ ົ້ແກຸ່  ການສະໜ
ອງການບໍລກິານພາກລດັ ໃຫ ົ້ມຄີ ນນະພາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະທົຸ່ ວເຖງິ ຊຶຸ່ ງຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຜນັ
ຂະຫຍາດ ແລະເຊືຸ່ ອມສານເຂົ ົ້າກບັນະໂຍບາຍ ສາມ ສ ົ້າງ ຂອງພກັ ແລະລດັຖະບານ ເຊັຸ່ ນ: 
ການນາໍໃຊ ົ້ພະນກັງານແພດ ຈາກໂຮງໝໍສູນກາງ ລງົຊຸ່ ວຍ ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະພະນກັງານ
ແພດແຂວງ ລງົຊຸ່ ວຍເມອືງ ແລະເພືຸ່ ອລງົຊຸ່ ວຍ ສ ກສາລາ; 

- ການສົຸ່ ງເສມີວຽກງານການໂຄສະນາ ແລະເຜຍີແຜຸ່  ແມຸ່ ນມຄີວາມສໍາຄນັ ຊຶຸ່ ງຕ ົ້ອງຜນັ 
ຂະຫຍາຍ ແລະຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັໃຫ ົ້ແທດເໝາະກບັແຕຸ່ ລະຂະແໜງການ ໃນແຕຸ່ ລະຂັ ົ້ນ ຊຶຸ່ ງ
ກວມເຖງິວຽກງານການສກຶສາ, ສາທາ ແລະການເກບັກູ ົ້ລະເບດີ; 

- ການສົຸ່ ງເສມີວຽກງານ ໂພຊະນາການ ແລະສ ຂະພາບໄວຈະເລນີພນັ ແມຸ່ ນຕ ົ້ອງໄດ ົ້ອງິໃສຸ່  ຂໍ ົ້ມູນ
ທີຸ່ ມຫີ ກັຖານຕວົຈງິ ເພືຸ່ ອບນັລ ເປົ ົ້າໝາຍບ ລມິະສດິ ໃນການປົ້ອງກນັ ແລະປນິປວົ ການຂາດ
ສານອາຫາຮ ນແຮງ ໃນເດກັນ ົ້ອຍ ແລະແມຸ່ ຍງິໄວຈະເລນີພນັ; 

- ການສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະອາຊບິທີຸ່ ໝນັຄງົ ສໍາລບັກາໍລງັແຮງງານ ແມຸ່ ນມຄີວາມຈາໍ 
ເປນັຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ເອາົໃຈໃສຸ່  ເພືຸ່ ອເປນັອງົປະກອບຂອງການຂະຫຍາຍທາງດ ົ້ານເສດຖະກດິ ໃນ
ໄລຍະຍາວ; 

2. ການວາງແຜນ ແລະງບົປະມານ 
- ການຈດັສນັງບົປະມານ ຢູຸ່ ຂັ ົ້ນທ ົ້ອງຖິຸ່ ນ ແມຸ່ ນມຄີວາມຈາໍເປນັຫ າຍ ເພືຸ່ ອແກ ົ້ໄຂ ຄວາມແຕກ 

ໂຕນກນັ ໃນການສະໜອງການບໍລກິານຂອງພາກລດັ ໃຫ ົ້ທົຸ່ ວເຖງິ ລວມທງັ ການແກ ົ້ໄຂ 
ບນັຫາ ຄວາມທ ກຍາກ ແມຸ່ ນຈະຕ ົ້ອງສ ມໃສຸ່ ເພີຸ່ ມງບົປະມານ ສໍາລບັວຽກງານບໍລຫິານ ທີຸ່
ນອກເໜອືຈາກເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ໃນຂັ ົ້ນທ ົ້ອງຖິຸ່ ນ, ປບັປ ງປະສດິທພິາບ ແລະປະ
ສດິທຜິນົຂອງການຈດັສນັ ແລະນາໍໃຊ ົ້ງບົປະມານ ເປນັຕົ ົ້ນແມຸ່ ນການເພີຸ່ ມ ງບົ ປະມານ ໃຫ ົ້
ຂະແໜງການສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ສກຶສາ, ສາທາ; 

- ການຈດັສນັງບົປະມານເຂົ ົ້າໃນຂະແໜງການສງັຄມົ ຈະຕ ົ້ອງໃຫ ົ້ມຄີວາມຍນືຍງົ, ສາມາດ 
ຄາດຄະເນໄດ ົ້ ແລະພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ ນວຽກງານສ ຂະພາບຈະເລນີພນັ ເພືຸ່ ອຮບັ 
ປະກນັ ໃຫ ົ້ແກຸ່ ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັໃນຕໍຸ່ ໜ ົ້າ ພາຍຫ ງັທີຸ່ ພວກເຮາົ ໄດ ົ້ຫ  ດຜົ ົ້ນອອກ ຈາກ
ປະເທດດ ົ້ອຍພດັທະນາ ແລະເປນັປະເທດທີຸ່ ມລີາຍຮບັປານກາງແລ ົ້ວ ການຊຸ່ ວຍເຫ ອື ລ ົ້າ
ຕຸ່ າງໆ ໃນຕໍຸ່ ໜ ົ້າແມຸ່ ນມທີຸ່ າອຸ່ ຽງລ ດລງົ; 

3. ການປະສານງານ 
- ການປະສານງານລະຫວຸ່ າງກະຊວງຂະແໜງການ, ສູນກາງ ແລະທ ົ້ອງຖີຸ່ ນ, ພາກລດັ ແລະ

ພາກເອກະຊນົ ຄວນໄດ ົ້ຮບັການປບັປ ງໃຫ ົ້ດຂີຶ ົ້ນ ລວມທງັການສ ົ້າງ ແລະປບັປ ງກນົໄກ ທີຸ່ ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ ົ້ແກຸ່ ສົຸ່ ງເສມີການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ແລະດງຶດູດການລງົທນຶ ເຂົ ົ້າໃນການ
ພດັທະນາໃນດ ົ້ານຕຸ່ າງໆ; 



- ຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ມກີານປກຶສາຫາລ ື ລະຫວຸ່ າງລດັຖະບານ, ບນັດາຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພດັທະນາ ແລະ
ພາກສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂ ົ້ອງ ໃນການສ ົ້າງນະໂຍບາຍ, ຊອກຫາວທິທີາງ ໃນການຊ ກຍູ ົ້ ໃຫ ົ້ມກີານ
ປະກອບສຸ່ ວນ ຈາກທ ກພາກສຸ່ ວນ ບໍຸ່ ວຸ່ າທາງດ ົ້ານທນຶຮອນ, ວຊິາການ ແລະຄວາມຄດິເຫນັ; 

4. ການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມ 
- ຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ສ ົ້າງຈດິສໍານກຶ ແລະປູກຝງັຄວາມເຂົ ົ້າໃຈ ໂດຍການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງບ ົ້ານ ແລະ 

ຊ ມຊນົ ໃນການດໍາເນນີກດິຈະກາໍຂອງການເກບັກູ ົ້ລະເບດີ ໂດຍສະເພາະການເຜຍີແຜຸ່  ໃຫ ົ້
ທ ົ້ອງຖິຸ່ ນເຂົ ົ້າໃຈເຖງິຄວາມສຸ່ ຽງທີຸ່ ຕດິພນັກບັບນັຫາ ລະເບດີບໍຸ່ ທນັແຕກ ເພືຸ່ ອໃຫ ົ້ ປະຊາຊນົ 
ແລະເດກັນ ົ້ອຍສາມາດຢູຸ່ ຢຸ່ າງປອດໄພ ຈາກລະເບດີບໍຸ່ ທນັແຕກ ຊຶຸ່ ງຍງັຕ ົ້ອງການ ທນຶຮອນ
ຢຸ່ າງມະຫາສານ ເພືຸ່ ອມາແກ ົ້ໄຂບນັຫາລະເບດີບໍຸ່ ທນັແຕກ ແລະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ສບືຕໍຸ່  ປກຶສາຫາລ ື
ກຸ່ ຽວກບັບນັຫາດັຸ່ ງກຸ່ າວໃນເວທຕີຸ່ າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະສາກນົ. 

5. ການຕດິຕາມ 
- ຄວນມກີນົໄກການຕດິຕາມໂດຍສະເພາະໃນຂັ ົ້ນທ ົ້ອງຖິຸ່ ນ ເພືຸ່ ອເຮດັໃຫ ົ້ການລາຍງານທີຸ່ ເປນັ 

ວທິະນາສາດຫ າຍຂື ົ້ນ ພ ົ້ອມທງັໃຫ ົ້ສາມາທບົທວນຄວາມຄບືໜົ້າ ໃນການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 
ໄດ ົ້ຢຸ່ າງເປນັປກົກະຕ;ິ 

- ຄວນມເີຄືຸ່ ອງມທືີຸ່ ທນັສະໄໝ ແລະງບົປະມານພຽງພໍ ເພືຸ່ ອຮບັປະກນັຄ ນນະພາບຂອງຂໍ ົ້ມູນ 
ທີຸ່ ຈະນາໍມາວດັແທກຄວາມຄບືໜົ້າການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງບນັດາຂະແໜງການ
ສງັຄມົ; 

- ຕ ົ້ອງມກີານປບັປ ງລະບບົການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົສໍາລບັປະເມນີຄວາມຄບືໜົ້າ ແລະ
ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ໂດຍການມຕີວົຊີ ົ້ວດັທີຸ່ ຈະແຈ ົ້ງ. ສໍາລບັຂະແໜງສາທາ ແມຸ່ ນໄດ ົ້ມລີະບບົ DHIS 
2 ໃນການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜົ້າ 10 ຕວົຊີ ົ້ວດັ ທີຸ່ ສະພາບແຫຸ່ ງຊາດ ໄດ ົ້ຮບັຮອງ ທີຸ່ ກຸ່ ຽວພນັ
ກບັການຮກັສາສ ຂະພາບຂັ ົ້ນຕົ ົ້ນ ແລະບ ົ້ານສາທາລະນະສ ກແບບຢຸ່ າງ; 

6. ການລາຍງານ ແລະຂໍ ົ້ມູນສະຖຕິ ິ
- ຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ມກີານທບົທວນລະອຽດ ກຸ່ ຽວກບັບນັດາຂໍ ົ້ມູນສະຖຕິ ິ  ສໍາລບັຕວົຊີ ົ້ວດັ ຂອງ

ແຜນພດັທະນາ ທີຸ່ ມແີລ ົ້ວ ແລະ ທີຸ່ ຍງັບໍຸ່ ມຖີານຂໍ ົ້ມູນນັ ົ້ນ ແມຸ່ ນຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຄົ ົ້ນຄ ົ້ວາ ລະອຽດ 
ເພືຸ່ ອປບັປ ງລະບບົສະຖຕິ ິ ໃຫ ົ້ມຄີ ນນະພາບ ແລະຊດັເຈນ ຊຶຸ່ ງຈະເປນັບຸ່ ອນອງິອນັ ສໍາຄນັ 
ໃຫ ົ້ແກຸ່ ການສ ົ້າງແຜນການ ແລະແຜນງບົປະມານ ລວມທງັການຕລີາຄາຄວາມ ຄບືໜົ້າ 
ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ ແລະເປົ ົ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຢນືຍງົ; 

II. ສງິທ ົ້າທາຍ 
- ຂອດຈາໍກນັທາງດ ົ້ານໂຄຕ ົ້າພະນກັງານ ແລະງບົປະມານ ເຫນັວຸ່ າເປນັອ ປະສກັສໍາລບັ ການ

ຂະຫຍາຍ ການບໍລກິານສາທາລະນະສ ກ, ໂພຊະນາການ ແລະການສກຶສາ; 



- ແຮງງານສຸ່ ວນໃຫຍຸ່  ຍງັຂາດສມີ ືແລະທກັສະ ທີຸ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ົ້ອງການ ຂອງ
ຕະຫ າດໄດ ົ້; 

- ຄວາມສາມາດໃນການການເຝົ ົ້າລະວງັ, ຕອບໂຕ ົ້ໄພພບິດັ ແລະ ຟື ົ້ນຟູຫ ງັໄພພບິດັ ຍງັຢູຸ່ ໃນ 
ຂອບເຂດຈາໍກດັ 

III. ສໍາລບັທດິທາງໃນຕໍຸ່ ໜ ົ້າ ພວກເຮາົໄດ ົ້ພຈິາລະນາດັຸ່ ງນີ ົ້: 
- ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ລງົທນຶໃສຸ່ ວຽກງານການສກຶສາ ຂັ ົ້ນພື ົ້ນຖານ ໃຫ ົ້ມຄີວາມເຂັ ົ້ມແຂງແຕຸ່ ດຽວນີ ົ້ 

ເປນັຕົ ົ້ນໄປ ເພືຸ່ ອຈະໄດ ົ້ແກ ົ້ໄຂບນັຫາທກັສະຂອງຊບັພະຍາກອນມະນ ດ ປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ົ້າ
ໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດໃນອະນາຄດົ; 

- ປບັປ ງຂອດປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການ, ລະຫວຸ່ າງຂະແໜງການ ແລະ ຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພດັທະ 
ນາ ຕາມຮູບແບບກນົໄກໜຶຸ່ ງດຽວຂອງຫ າຍຂະແໜງການ ເປນັຕົ ົ້ນ ຍ ດທະສາດ ແຫຸ່ ງຊາດ
ດ ົ້ານໂພຊະນາການ, ການສກຶສາ, ການເກບັກູ ົ້ລະເບດີ ໃນຈ ດສ ມດຽວກນັ ກ ຸ່ ມເປົ ົ້າໝາຍ
ດຽວກນັ ທງັຢູຸ່ ໃນລະດບັສູນກາງ ແລະ ທ ົ້ອງຖິຸ່ ນ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມເປນັເຈົ ົ້າການ ຂອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງສງັຄມົ ພາກເອກະຊນົ ແລະ ຊ ມຊນົ;  

- ເພີຸ່ ມງບົປະມານໃຫ ົ້ແກຸ່ ການຮກັສາສ ຂະພາບຊຶຸ່ ງແມຸ່ ນອງົປະກບັສໍາຄນັໃນການຫ ດຜຸ່ ອນ 
ຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ສບຶຕໍຸ່ ຮຸ່ ວມມປືະສານງານກບັພາກສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂ ົ້ອງທາງດ ົ້ານວຊິາການ 
ລວມທງັ ການຈດົທະບຽນການ ເກດີການຕາຍ ແມຸ່ ນມຄີວາມສໍາຄນັ ເພືຸ່ ອເປນັຕວົຫານ ທີຸ່
ຊດັເຈນ ຊຶຸ່ ງຈະຫ  ດຜຸ່ ອນການເຮດັ ການສໍາຫ ວດ; 

- ຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ສ ົ້າງລະບບົ ແລະ ສ ົ້າງຊ ມຊນົ ທີຸ່ ມຄີວາມເຂມັແຂງ ໃຫ ົ້ສາມາດຕອບໂຕ ົ້ ກບັຜນົ 
ກະທບົ ຈາກໄພພບິດັ ແລະ ຟື ົ້ນຟູຫ ງັຈາກໄພພບິດັ ຕວົຢຸ່ າງ ນໍ ົ້າຖົ້ວມຢູຸ່ ແຂວງອດັຕະປ ືເພືຸ່ ອ
ຊຸ່ ວຍໃຫ ົ້ ສາມາດແກ ົ້ໄຂບນັຫາ ໄດ ົ້ຢຸ່ າງທນັການ. 

 
ທງັໝດົນີ ົ້ ແມຸ່ ນບນັດາບນັຫາ ແລະ ຂໍ ົ້ສະເໜ ີທີຸ່ ສາມາດສງັລວມໄດ ົ້ຈາກກ ຸ່ ມສນົທະນາ ຖົ້າຫາກວຸ່ າ
ມສີິຸ່ ງໃດຂາດຕກົບກົຜຸ່ ອງ ຂໍເຊນີບນັດາທຸ່ ານສະມາຊກິຂອງກ ຸ່ ມມຄໍີາເຫນັເພີຸຸ່່ ມເຕມີອກີ ຂໍ
ອວຍພອນໃຫ ົ້ກອງປະຊ ມ ຈົຸ່ ງປະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ ອວຍພອນໃຫ ົ້ບນັດາທຸ່ ານຈົຸ່ ງມສີ  
ຂະພາບ ແຂງແຮງ ໂຊກດປີໃີໝຸ່  2019 ທີຸ່ ຈະມາເຖງິນີ ົ້ 
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