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I. ພາກສະເໜີ 
1. ບອນອງີ 

ເພື່ອວາງແຜນຍດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດແຕ 2016-2025 ໃຫສອດຄອງກັບໜາທີ່ການ 
ເມືອງໄລຍະໃໝ, ມີຊັບພະຍາກອນມະນດທີ່ມີຄນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຕອງການໃນການ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ສາມາດແຂງຂັນ, ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, 
ແມນໄດອີງໃສບັນດາເອກະສານທີ່ສາຄັນຈານວນໜ່ຶງ ເຊັນ: ຍດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ 
ຮອດປ 2020, ອີງໃສທິດບກທະລທາງດານຊັບພະຍາກອນມະນດທີ່ນອນຢໃນສ່ີບກທະລ ທີ່ໄດລະບໄວໃນມະຕິ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ; ວິໄສທັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ຮອດປ 2030,  ຍດທະສາດ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 2016-2025; ບົດລາຍງານການເມືອງຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງພັກ 
ຄັ້ງທີ X ແລະ ແຜນຍດທະສາດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs); ຊື່ງໄດເປນນິຕິກາພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວາ 
ແລະ ທົບທວນ ຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດໄລຍະຜານມາ ແລະ ວາງ
ແຜນຍດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດແຕປ 2016-2025 ໃຫເປນເອກະພາບ, ມີຄນນະພາບ, ມີປະສິດ 
ທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ. 

 
2. ຈດປະສົງລວມ  

ຈດປະສົງລວມຂອງຍດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດແຫງຊາດຮອດປ 2025 ອັນທີໜ່ຶງ 
ແມນເພື່ອປບປງຍດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຮອດປ 2020 ໃຫແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ, 
ສອດຄອງກັບໜາທີ່ການເມືອງໄລຍະໃໝ, ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ 
ໃຫເປນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຮັບປະກັນຄວາມເປນໄປໄດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົວ
ປະເທດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ແລະ ອັນທີສອງ ແມນເພື່ອການົດຈດປະສົງ, ຄາດໝາຍ 
ແລະ ຈດສມໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ດານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ການກໍສາງ ແລະ ຄມຄອງພະ 
ນັກງານ, ການສຶກສາ, ສຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມ, ແຮງງານ ແລະ ວັດທະນະທາ ໃຫບັນລຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. 

II. ສະພາບການສາກົນ, ພາກພືນ້ ແລະ ພາຍໃນ 
1. ສະພາບການສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ 

ໃນປະຈບັນ, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຮວມມືດານເສດຖະກິດຂອງໂລກມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ຂະຫຍາຍ 
ຕົວຢາງກວາງຂວາງດວຍຫຼາຍຮບແບບ, ຫາຼຍລະດັບ ແລະ ມີການແຂງຂັນສງຂ້ຶນ. ຫຼາຍປະເທດໄດກາຍເປນສະມາ 
ຊິກຂອງອົງການສາກົນຕາງໆ ເປນຕົ້ນ ການຄາເສລີອາຊີ, ອົງການການຄາໂລກ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 
ແລະ ອ່ືນໆ ຊື່ງເຮັດໃຫການຄາ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິການເພີ່ມຂ້ຶນ. ຫຼາຍປະເທດເຫັນໄດຄວາມສາຄັນຂອງ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ,  ເນື່ອງຈາກວາວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ເປນວຽກງານໜ່ຶງ 
ທີ່ເປນບລິມະສິດ, ທັງເປນພາຫະນະຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຮັບໃຊກະໂຕມະນດນັ້ນເອງ ແລະ ທັງເປນປດໃຈ
ທີ່ສາຄັນຂອງການຜະລິດທີ່ມີລັກສະນະຕັດສິນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.  ບັນດາຄຮວມພັດທະ 
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ນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາງໆ ສືບຕໍໃຫການຊວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດດອຍພັດທະນາ, ການນາໃຊຜົນການ
ຄົ້ນຄວາດານເທັກໂນໂລຊີ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ນະວັດຕະກາໃໝ ເຮັດໃຫການຜະລິດ, ການບໍລິການມີປະສິດ 
ທິພາບສງຂ້ຶນ, ການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຢບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາເພີ່ມຂ້ຶນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ
ເສດຖະກິດຂອງໂລກໄດເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ, ຄາດຄະເນສະເລຍ ໃນໄລຍະປ 2014-2019 ເສດຖະກິດຂອງ
ໂລກຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3.1%, ໃນນ້ັນ ສປ ຈີນ ເປນປະເທດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວສງກວາໝໃນລະດັບ 
5.9%1, ອິນເດຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຢໃນລະດັບ 4.8%.  

ເຖິງແມນວາເສດຖະກິດຂອງໂລກໄດຟນໂຕໃນລະດັບໜ່ຶງ ຈາກວິກິດການດານເສດຖະກິດ, ການເງິນ
ແລວກໍຕາມ, ແຕຄາດວາສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຂອງໂລກ ອາດຈະມີການປຽນແປງໃນຊຸມປຕໍໜາ, 
ຫຼາຍຂົງເຂດຍັງມີບັນຫາ ແລະ ຂໍຂັດແຍງດານການເມືອງທີ່ບໍສາມາດແກໄຂໄດ ກາວໄປສການກໍການຮາຍ, ສາງ
ສົງຄາມ, ຊຶ່ງຈະສົງຜົນກະທົບຕໍສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນ
ໂລກ. ການປຽນແປງສະພາບດິນຟາອາກາດ ເຮັດໃຫເກີດມີໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ແລະ ຍອນການກະທາຂອງ
ມະນດ ເປນຕົ້ນ ແມນ: ພະຍ, ແຜນດິນໄຫວ, ໄພແລງ, ໄພໜາວ, ໄພນາຖວມ ແລະ ອ່ືນໆ ຊຶ່ງສົງຜົນກະທົບຕໍ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນທົວໂລກ ເວ້ົາລວມ, ເວ້ົາສະເພາະ ແມນມີຜົນກະທົບຕໍການພັດທະນາຊັບພະ 
ຍາກອນມະນດ ທີ່ຈະຕອງສອດຄອງກັບການປຽນແປງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຮັບມືກັບສະພາບການຕາງໆ
ຂອງໂລກທີ່ຜັນຜວນຫຼາຍຂ້ຶນ.  
 
2. ສະພາບການພາຍໃນ ສປປ ລາວ 
2.1 ດານການເມອືງ 

ສປປ ລາວ ໄດມີສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ,  ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປນລະບຽບຮຽບ
ຮອຍຢາງໜັກແໜນ ຊຶ່ງໄດກາຍເປນປດໄຈພື້ນຖານທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ໄດຮັບການບລະນະ ຕາມ
ທິດສາງລັດແຫງກົດໝາຍ. ການປະຕິບັດອານາດລັດມີຄວາມສັກສິດສງຂ້ຶນ, ຂະບວນການແຂງຂັນຮັກຊາດ ແລະ 
ພັດທະນາ, ຄວາມບກບືນສາງຜົນງານຂອງພະນັກງານ, ຄວາມກະຕືລືລ້ົນຂອງປະຊາຊົນທກຊັັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ໄດ
ປະກອບສວນທີ່ສາຄັນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງພັກແຕລະໄລຍະ ຢາງມີຂະບວນ
ຟດຟນ ແລະ ມີຜົນສາເລັດເຮັດໃຫຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ, ປະເທດຊາດມັງຄັງເຂ້ັມແຂງ, 
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ຍຕິທາ ແລະ ສີວິໄລ ເປນກາວໆ.  

 

 

 

                                            
1 ທະນາຄານໂລກ (ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 ໝາທີ 2) 
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2.2 ດານເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ 

ເສດຖະກິດ2
 ໄດມີການເຕີບໂຕຢາງຕໍໍເນື່ອງ ແລະ ໝ້ັັນທຽງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ຊຶ່ງສະແດງໃຫເຫັນ

ວາ ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທາຫຼາຍຂ້ຶນ, ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂ້ຶນ ເຮັດໃຫຊີວິດການເປນຢດີຂ້ຶນ. ເສດຖະກິດແຫງ
ຊາດ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະທີ່ໄວ ແລະ ຕເໍນື່ອງ ສະເລຍ 7.1% ຕໍປໃນໄລຍະ 2001-2010 ແລະ 
ປະມານ 8% ໃນໄລຍະ 2011-2015. GDP ສະເລຍຕໍຫວົຄົນ ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 319 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສົກປ 
2000-2001 ມາເປນ 1,671 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສົກປ 2013-2014 ແລະ ເພີ່ມຂ້ຶນເປນ 1,970 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນສົກປ 2014-2015. ການເພີ່ມຂ້ຶນຢາງຕໍໍເນື່ອງຂອງເສດຖະກິດ ຍອນລັດຖະບານມີລະບົບກົນໄກ 

ແລະ ມາດຕະການຄມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ຖືກຕອງ, ມີການລົງທຶນ, ເຊື່ອມໂຍງກບັພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ 
ຫຼາຍຂ້ຶນ.  

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຫັນປຽນຕາມທິດຫັນເປນອດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໂດຍອັດຕາສວນຂອງ 
ຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ຫຼຸດລົງຈາກ 46.2% ໃນສົກປ 1999-2000 ມາເປນ 23.7%, ໃນສົກປ 2014-
2015, ຂະແໜງອດສາຫະກາ ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 17.9% ໃນສົກປ 1999-2000 ມາເປນ 29.1% ໃນສົກປ 

2014-2015 ແລະ ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຈາກ 35.9% ໃນສົກປ 1999-2000 ມາເປນ 47.2% ໃນສົກປ 
2014-2015. ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ໂຄງປະກອບແຮງງານໄດມີການຫັນປຽນຢາງຕັ້ງໜາຄື: ແຮງງານໃນຂະແໜງ 
ກະສິກາ-ປາໄມ ຫຼຸດລົງຈາກ 78.5% ໃນປ 2005 ຫຼຸດລົງຮອດ 65.3% ໃນປ 2015, ແຮງງານໃນຂະແໜງອດ
ສາຫະກາເພີ່ມຂ້ຶນ ຈາກ 4.8% ໃນປ 2005 ມາເປນ 11.51% ໃນປ 2015 ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ ເພີ່ມ
ຂ້ຶນຈາກ 16.7% ໃນປ 2005 ມາເປນ 23.45% ໃນປ 2015 ຂອງແຮງງານລວມ.  

ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜາພໍສົມຄວນໃນການກະກຽມຄວາມພອມເພື່ອນາປະເທດໃຫຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖາ 
ນະພາບປະເທດດອຍພັດທະນາ (LDC). ອີງຕາມການປະເມີນ ໃນປ 2015 ເຫັນວາ ລາຍໄດສະເລຍ (GNI) 

ແມນມີຄວາມຄືບໜາດີ, ປະຕບັິດໄດ 1,232 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົາກັບ 99% ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານແມນ 
1,242 ໂດລາສະຫະລັດ), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນດ (HAI) ແມນ 60.8 ເທົາກັບ 92% ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານ
ຕອງສງກວາ 66), ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດ (EVI) ຢໃນລະດັບ 36,2 ເທົາກັບ 88% ຂອງ
ມາດຖານ (ມາດຖານຕອງຕາກວາ 32). ໃນປ 2011, ທະນາຄານໂລກໄດຈັດລາດັບ ສປປ ລາວ ຈາກກມປະ
ເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕາ (Low Income Countries) ຂ້ຶນມາສກມປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງລະດັບຕາ 
(Lower-Middle Income Countries).  

ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ໄດຮັບການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມນການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດານ 
ການສຶກສາ, ສຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມ, ແຮງງານ ແລະ ວັດທະນະທາ. ດັດຊະນີພັດທະນາມະນດ ໄດເພີ່ມຂ້ຶນ 

                                            
2
 ການຕີລາຄາດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແມນອີງໃສການຕີລາຄາໃນບົດວິໃສທັດ 2030 ແລະ ຍດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 

ໄລຍະ 10 ປ (2016-2025) 
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ຕາມລາດັບແຕ 0.549 ໃນປ 2010 ມາເປນ 0.569 ໃນປ 2013 ຊຶ່ງໄດຖືກຈັດຢໃນປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາ 
ມະນດລະດັບປານກາງ ແລະ ຈດັເປນອັນດັບທີ 138 ໃນຈານວນ 187 ປະເທດ ໃນສົກປ 20113. ອັດຕາຄວາມ 
ທກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ ຫຼຸດລົງຈາກ 33.5% ໃນປ 2003 ມາເປນ 23.2% ໃນປ 2013 (ໃນ 10 ປ ຫຼຸດລົງ 
10.3%). 

 

3. ສະພາບການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດ 

3.1 ຜນົສາເລດັ ແລະ ຂຄໍງົຄາງ 

3.1.1 ດານການເມອືງ-ແນວຄດິ 

ຜນົສາເລດັ: 

ພັກເຮົາໄດຖືເອົາວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດເປນວຽກງານແຖວໜາ ແລະ ເປນປດໄຈສາຄັນແຫງການ
ນາພາຂອງພັກ ເວລາໃດພັກກໍໄດໃຫທິດຊີ້ນາ, ສຶກສາອົບຮົມທາງດານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ທິດສະດ-ີພຶດຕິກາ, 
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນແຕລະໄລຍະລົງສປະຊາຊົນ ເວ້ົາລວມ, ເວ້ົາສະເພາະຖັັນແຖວພະນັກງານ ເຊິ່ງໄດ
ສະແດງອອກໃນການໂຄສະນາ, ປກລະດົມຂົນຂວາຍ, ເຊື່ອມຊຶມ, ບາລງ, ກໍສາງພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃຫ
ຮັບຮ,  ເຂ້ົາໃຈຕໍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດຢາງທົວເຖິງ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົາ ມີສະຕິ, ມີຄວາມຕື່ນຕົວທາງການເມືອງສງຂ້ຶນ, ປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການປກປກຮັກສາ ແລະ ພັດທະ 
ນາປະເທດຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປນເຈົ້າຕົນເອງ, ສົງເສີມສິດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຍົກ
ສງບົດບາດເພດຍິງ, ຊົນເຜົາ, ສິດທິຂ້ັນພື້ນຖານຂອງເດັກນອຍ, ເຮັດໃຫສັງຄົມມີຄວາມຍຕິທາ, ສີວິໄລ ແລະ ມີ
ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ.  
 
ຂຄໍງົຄາງ: 

ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນຈານວນໜ່ຶງເສ່ືອມຖອຍທາງດານຄນທາດການເມືອງ, ຄນສົມບັດສິນທາປະຕິ 
ວັດ, ການສຶກສາອົບຮົມທາງດານການເມືອງ-ແນວຄິດ ບໍແທດເໝາະກັບເປາໝາຍຈານວນໜ່ຶງ, ບໍຕິດພັນກັບຕົວ
ຈິງ ແລະ ການແກໄຂປະກົດການຫຍໍທໍ, ຮບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງເປນແບບລວມໆ, ບໍໄດຄົ້ນຄວາຢາງ
ເລິກເຊິ່ງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົຈານວນໜ່ຶງ ມີແນວຄິດຄອນແຄນຕໍການນາພາຂອງ
ພັກ, ມີການຊັງຊາປຽບທຽບ, ການຈາແນກມິດສັດຕບໍຈະແຈງ, ສະຕິເປນເຈົ້າຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສາງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງດວຍຕົນເອງ ຍັງເຮັດບໍທັນໄດດີເທົາທີ່ຄວນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສາງຕໍໜາທີ່
ວຽກງານຍັງບໍທັນສງ. ການເຜີຍແຜແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ຍັງບໍທັນທົວເຖິງ 

                                            
3 ວິໄສທັດຮອດປ 2030 ແລະ ຍດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປ (2016-2025) 
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ແລະ ລົງເລິກສຕົວຈິງ, ການຫັນແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ ມາເປນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ອັນລະອຽດຈານວນໜ່ຶງ ຍັງບໍທັນແທດເໝາະກັບພາລະກິດປຽນແປງໃໝ ຂອງພັກ-ລັດໃນແຕລະໄລຍະ.  
 

3.1.2 ດານການກສໍາງ ແລະ ຄມຄອງພະນກັງານ 

ຜນົສາເລດັ: 

ວຽກງານກໍສາງ ແລະ ຄມຄອງພະນັກງານ ເປນວຽກງານໜ່ຶງທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ປກປອງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ ຊຶ່ງໃນ
ໄລຍະຜານມາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດເອົາໃຈໃສບາລງ, ຍກົລະດັບ, ກໍສາງພະນັກງານໃຫເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ
ທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ, ຮັບປະກັນທາງດານໂຄງປະກອບ, ສາງພະນັກງານໃຫມີລັກສະນະສືບທອດ, 
ຕເໍນື່ອງ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງພາລະກິດປກປກຮັກສາ ແລະ ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.   

ໄປຄຽງຄກັບການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 
ໄດມີການປຽນແປງທາງດານຈານວນ ແລະ ໂຄງປະກອບ ຊຶ່ງໃນປ 2006, ຈານວນລັດຖະກອນມີທັງໝົດ 
99,659 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 41,075 ຄົນ (41%) ເປນເພດຍິງ. ຮອດປ 2013, ຈານວນລັດຖະກອນໄດເພີ່ມຂ້ຶນເປນ 
156,527 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 68,107 ຄົນ (44%) ເປນເພດຍິງ; ໃນປ 2015, ຈານວນລັດຖະກອນ ມີທັງໝົດ 
177,826 ຄົນ ເປນເພດຍິງ 79,662 ຄົນ (44.79%), ຊຶ່ງກວມເອົາ 2.5% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ລະດັບ
ວິຊາສະເພາະມີ: ປະລິນຍາເອກ 549 ຄົນ, ຍິງ 77 ຄົນ; ປະລນິຍາໂທ 6,360 ຄົນ, ຍິງ 1,567 ຄົນ;  ປະລິນຍາຕີ 
47,058 ຄົນ, ຍິງ 18,407 ຄົນ; ຊັ້ນສງ 52,739 ຄົນ, ຍິງ 24,246 ຄົນ; ຊັ້ັ້ນກາງ 53,271 ຄົນ, ຍິງ 
27,295 ຄົນ; ຊັ້ັ້ນຕົ້ນ 14,711 ຄົນ, ຍິງ 7,007 ຄົນ; ລະບົບການຄມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີການ
ພັດທະນາດີຂ້ຶນເທື່ອລະກາວ.  

ດານໂຄງປະກອບ ລັດຖະກອນສວນຫຼາຍເປນຄົນໜມທີ່ມີອາຍຕາກວາ 44 ປ ກວມເອົາ 77.6% ຂອງ
ຈານວນລັດຖະກອນທັງໝົດ ແລະ ມີ 51,440 ຄົນ ຢໃນກມອາຍ 25-30 ປ. ລັດຖະກອນສວນຫຼາຍ ແມນນອນ
ໃນຕາແໜງວິຊາການຊຶ່ງມີຈານວນທັງໝົດ 111,634 ຄົນ (ເພດຍິງ 52,111 ຄົນ ເທົາກັບ 52%).  ລັດຖະ 
ກອນທີດ່າລົງຕາແໜງບໍລິຫານປະເພດຕາງໆ ມີຈານວນທັງໝົດ 66,192 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ເປນເພດຍິງ 19,920 
ຄົນ (30%) ແລະ ເພດຍິງສວນຫຼາຍແມນໄດດາລົງຕາແໜງບໍລິຫານ  ປະເພດ 6-8 ມີຈານວນ 15,671 ຄົນ 
(34%) ໃນຈານວນ 36,465 ຄົນ.   

ໄດສາງ ແລະ ປບປງບັນດານິຕິກາ ເພື່ອເປນບອນອີງໃນການຄມຄອງພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະແມນລະ 
ບຽບລັດຖະກອນ. ປະຈບັນ, ກົດໝາຍວາດວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດຖືກຮອງຮັບໂດຍພື້ນຖານຈາກກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍຄັ້ງ ທີ 10 ສະໄໝທີ VII ຂອງສະພາແຫງຊາດ ຊຶ່ງໄດປບປງລະບຽບການບັນຈ, ສັບປຽນບອນປະຈາການ
ການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາງໆ.  ລັດຖະບານ, ອານາດການປກຄອງແຕ
ລະຂ້ັນໄດເອົາໃຈໃສຄມຄອງພະນັກງານຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເຊັນ: ການສຶກສາອົບຮົມແນວ
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ຄິດ, ການບັນຈສັບຊອນ, ການຈັດວາງນາໃຊ, ການພັດທະນາ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາງໆ. 
 

ຂຄໍງົຄາງ: 

ການກໍສາງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຍັງບໍທັນເປນລະບົບຄົບຊຸດ, ຍັງຂາດແຜນການອັນລະອຽດບໍໄປຕາມ 
ແຜນຄວາມຕອງການຂອງແຕລະຂະແໜງການ, ສວນຫຼາຍຍັງແລນນາຄານິຍົມ (ເພື່ອເຂ້ົາສັງກັດລັດ, ຂາດການປະ 
ກອບການທາງທລະກາ) ຖືເບົາການສາງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຂະບວນການຕົວຈິງ, ບໍທັນສົມສວນຂອງອົງປະ 
ກອບສາມຮນ4, ຍັງອີງໃສທຶນຕາງປະເທດເປນຕົ້ນຕໍ ການລົງທຶນກໍສາງພະນັກງານບໍສົມສວນກັບການລົງທຶນກໍສາງ 
ເສດຖະກິດ, ບໍທັນເອົາໃຈໃສລົງທຶນກໍສາງນັກວິທະຍາສາດ ທັງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບໃຫມີລະດັບທຽບ

ເທົາກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ5  ຊຶ່ງເຮັດໃຫມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການເລືອກເຟນຈັດຫາພະນັກງານ ເພື່ອບັນຈສັບ
ຊອນເຂ້ົາໃນຕາແໜງທີສ່າຄັນຕາງໆ ແລະ ຕາມວິຊາສະເພາະ, ຄນທາດການເມືອງຂອງພະນັກງານຈານວນໜ່ຶງຍັງ 
ບໍທັນໜັກແໜນ, ຖືຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວສງກວາສວນລວມ, ເຫັນສາຄັນແຕຜົນປະໂຫຍດດານເສດຖະກິດ, ບໍ
ຫາວຫັນ, ຄວາມເປນເຈົ້າການປະດິດສາງ ແລະ ທັດສະນະກາຄິດກາຮັບຜິດຊອບຍັງບໍທັນສງ, ມີແນວຄິດຊັງຊາ
ປຽບທຽບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໜາທີ່ວຽກງານ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການໃຫບໍລິການແກປະຊາຊົນຍັງ ບໍທັນໄດດີ 
ເທົາທີ່ຄວນ. 

ຄວາມຮຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈານວນໜ່ຶງ ຍັງບໍທັນຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມ
ຕອງການຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ, ການສັບຊອນຈັດວາງພະນັກງານຈານວນໜ່ຶງຍັງບໍຖືກຕາມຕາແໜງງານ 
ແລະ ວິຊາສະເພາະ, ຫຼາຍຂະແໜງການຍັງຂາດພະນັກງານວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊານານງານສະເພາະດານ, ການ
ບາລງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮຄວາມສາມາດໃຫແກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຍັງບໍເປນລະບົບຕໍເນື່ອງ, ບໍຖືກຕາມ
ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕາມຄວາມຕອງການຂອງຂະແໜງການ, ການສາງພະນັກງານສືບທອດ ແລະ ປຽນແທນຍັງບໍ
ທັນເປນລະບົບຕໍເນື່ອງ, ຂາດການຕິດຕາມ ແລະ ບໍໄປຕາມແຜນທີ່ການົດໄວ.   

ການການົດພາລະບົດບາດ, ການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກໍສາງ ແລະ ຄມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະ 
ກອນລະຫວາງສນກາງ, ກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທອງຖ່ິນຈານວນໜ່ຶງຍັງບໍທັນຈະແຈງ ເຮັດໃຫການເຄື່ອນໄຫວ 
ແລະ ການຊີ້ນາບັນຊາຊາຊອນກາວກາຍກັນ, ການຄມຄອງລັດ, ຄມຄອງສັງຄົມ ມີຫຼາຍດານບໍທັນແທດເໝາະ, 
ຂາດຄວາມສັກສິດ ແລະ ເຂ້ັມງວດ. ການສະໜອງການບໍລິການ, ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ລະບຽບການ ແລະ 
ກົນໄກການເຄື່ອນໄຫວ ໃນບາງດານມີລັກສະນະອາດຍາສິດ, ບໍໂປງໃສທັງເປນຊອງຫວາງໃຫແກການສວຍໂອກາດ
ສໍລາດບັງຫຼວງ. 

                                            
4 ຮນອາວໂສ, ກາງ, ໜມ 
5 ເນື້ອໃນສາຄັນຂອງກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງທົວປະເທດ ຄັ້ງທີ 9, 2012 
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ລະບົບຄາຕອບແທນໃຫແກພະນກັງານ-ລັດຖະກອນຍັງບໍທັນສົມຄກັບໜາທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມ 
ຮ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງວຽກງານ ເທົາທີ່ຄວນ, ລະດັບເງິນເດືອນຍັງບໍທັນສອດຄອງກັບສະພາບ 
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ຄາຄອງຊີບຕົວຈິງ. 

ກົນໄກ, ລະບຽບການໃນການຕິດຕາມຄມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຍັງບໍທັນເປນລະບົບ, ບໍທັນມີກົນ 
ໄກໃຫປະຊາຊົນໄດມີສວນຮວມໃນການຄມຄອງພະນັກງານ. ລະບົບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງ
ພະນັກງານ, ການດາເນີນມາດຕະການຕໍພະນັກງານທີ່ກະທາຜິດລະບຽບ, ກົດໝາຍຍັງບໍທັນເຂ້ັມງວດ. 
 

3.1.3 ດານການສຶກສາ 

ຜນົສາເລດັ: 

ໃນໄລຍະຜານມາລັດຖະບານໄດເອົາໃຈໃສ ແລະ ໃຫຄວາມສາຄັນຫຼາຍຕໍກັບການພັດທະນາການສຶກສາ 
ໂດຍຖືເອົາວຽກງານນ້ີເປນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ. ດັງນັ້ນ, ໃນຊຸມປຜານມາລັດຖະບານ 
ໄດຈັດສັນງ ົບປະມານປະຈາປ ໃຫຂະແໜງການສຶກສາ  ກວມເອົາລະຫວາງ 11% - 15% ຂອງລາຍຈາຍລັດຖະ 
ບານເຂ້ົາໃນການບໍລິຫານ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງດານການສຶກສາ ແລະ ປບປງລະບົບການຮຽນ-ການ
ສອນ ນັບແຕການສຶກສາກອນໄວຮຽນຈົນເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສງ. ພອມກັນນ້ັນ, ຍັງໄດສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປາ
ໝາຍສະຫັດສະວັດດານການພັດທະນາ ເປນຕົ້ນແມນໄດສົງເສີມໃຫເດັກໃນເກນອາຍ 6 ປ ເຂ້ົາຮຽນ ໃນຊັ້ນປະ 
ຖົມຢາງທົວເຖິງ ແລະ ຊຸກຍ, ສົງເສີມນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົົມໄດເຂ້ົາຮຽນຕຊໍັ້ນມັດທະຍົມຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍຫັນ
ເອົາບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານໄປພັດທະນາທອງຖ່ິນຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະແມນ ໂຄງການພັດທະນາຄນນະ 
ພາບການສຶກສາ, ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນພື້ນຖານ, ໂຄງການສາງຫໍພັກໃຫນັກຮຽນ, ໂຄງການສະໜອງ
ອາຫານເສີມ ແລະ ອາຫານທຽງໃນໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໄດພັດທະນາຫຼັກສດ, ປບປງ, ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ
ວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກ
ສາຊັ້ນສງ ເພື່ອໃຫສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ຜົນສາເລັດ
ຕົ້ນຕໍມີດັງນີ:້  

- ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກອາຍ 3-5 ປເພີ່ມຈາກ 7.9% ໃນປ 2000 ເປນ 43.2% ໃນປ 2015. 
- ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນສດທິຊັ້ນປະຖົມ ເພີ່ມຈາກ 77.3% ໃນປ 2000 ເປນ 98.6% ໃນປ 2015. 
- ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ເພີ່ມຈາກ 45.8% ໃນປ 2000 ເປນ 78.1% ໃນປ 2015. 
- ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີ່ມຈາກ 22.6% ໃນປ 2000 ເປນ 45.7% ໃນປ 2015. 
- ຈານວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາເຂ້ົາຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ (ຊັ້ນຕົ້ນ-ຊັ້ນສງ) ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີຂ້ຶນເມືອໄດ 

ເພີ່ມຂ້ຶນໃນແຕລະປ ຊຶ່ງຮອດປ 2015 ມີທັງໝົດ 95,668 ຄົນ (ຍິງ: 33,959 ຄົນ) ແລະ 57,188 ຄົນ 
(ຍິງ: 25,468 ຄົນ) ຕາມລາດັບ6. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດສາເລັດການປບປງກົດໝາຍວາດວຍການສຶກສາ 
(ສະບັບປບປງປ 2015).  

 
                                            
6 ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 
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ຂຄໍງົຄາງ: 

ຄຽງຄກັບບັນດາຜົນສາເລັດຂາງເທິງນັ້ນ, ຍັງມີບາງຂໍຄົງຄາງ ທີ່ຈະຕອງໄດເອົາໃຈໃສໃນຊຸມປຕໍໜາເຊັນ: 
ການຂະຫຍາຍຕາໜາງການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາກອນໄວຮຽນ ໄປສຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫາງໄກສອກ 
ຫຼີກຍັງບໍທັນທົວເຖິງ, ການບັນລເປາໝາຍການສຶກສາເພື່ອທກຄົນ ກໍຄືເປາໝາຍສະຫັດສະວັດດານການພັດທະນາ 
ໃນປ 2015 ມີບາງຕົວຊີ້ບອກຍັງເປນສ່ິງທາທາຍ ໂດຍສະເພາະອັດຕາລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ບັນລ
ພຽງແຕ 78.3%, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ, ດານການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຍັງແຕກໂຕນກັນລະຫວາງ
ຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສງ, 
ຍດທະສາດການປະຕິຮບລະບົບການສຶກສາແຫງຊາດໄລຍະ 2 ໄດສົງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແຕຄານິຍົມຂອງ
ຜປກຄອງ ແລະ ຜຮຽນຕອງການແຕລະດັບປະລິນຍາຕີຂ້ຶນໄປ, ສວນຜຮຽນລະດັບວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ ແລະ 
ຊັັ້ນສງ ຍັງຕໍໍາກວາ 7% ຂອງຈານວນນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງໝົດ, ໃນນັ້ນ ມີພຽງ 12% ທີ່ຮຽນໃນສາຂາວິຊາ
ກະສິກາ ແລະ ສວນທີ່ເຫຼືອແມນຮຽນສາຂາອດສາຫະກາ ແລະ ການບໍລິການ.  
 
3.1.4 ດານສາທາລະນະສກ 

ຜນົສາເລດັ: 

ວຽກງານສາທາລະນະສກ ໄດຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີຜົນສາເລັດຫຼາຍດານ ຊຶ່ງໄດຂະຫຍາຍຕາໜາງ 
ສາທາລະນະສກ ລົງຮອດເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກຫຼາຍຂ້ຶນ, ປດຈບັນ ມີໂຮງໝສນກາງ 5 ແຫງ (ບໍກວມໂຮງໝທີ່
ຂ້ືນກັບກະຊວງປອງກັນຊາດ ແລະ ກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບ), ໂຮງໝແຂວງ 17 ແຫງ, ໂຮງໝເມືອງ 135 
ແຫງ, ສກສາລາທັງໝົດ 993 ແຫງ  ແລະ ສນປນປວສະເພາະ 3 ແຫງ ທີ່ສາມາດໃຫບໍລິການປນປວສຂະພາບຂ້ັນ
ພື້ນຖານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີໂຮງໝເອກະຊົນ ແລະ ສນປນປວ 13 ແຫງ, ມີຫອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 
1,044 ແຫງ7.  

ການສົງເສີມສຂະພາບ ແລະ ກັນພະຍາດໃຫປະຊາຊົນ ໂດຍສມໃສການສາງບານສາທາລະນະສກແບບຢາງ 
ຕາມ 8 ເນື້ອໃນຂອງວຽກງານຮັກສາສຂະພາບຂ້ັັນຕົ້ນ ລວມທັງໝົດ ມີ 4,533 ບານ, ກວມເອົາ 53.5% ຂອງ 
ຈານວນບານທັງໝົດໃນທົວປະເທດ. ການສົງເສີມສຂະພາບຍັງກວມເອົາການສົງເສີມການຫຼິ້ນກິລາ-ກາຍະກາຢາງ
ກວາງຂວາງໃນທກຂົງເຂດ ຊຶ່ງເຫັນໄດວາສານັກງານ, ອົງການ, ຄມບານ, ສະຖານທີ່ຊຸມຊົນລວນແຕມີຂະບວນ
ການຫຼິ້ນກິລາ-ກາຍະກາ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕລະບອນ. 

ອາຍຍືນສະເລຍ ກໍເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 59 ປ ໃນປ 2000, ມາເປນ 69.41 ປ ໃນປ 2015. ອັດຕາການເສຍ 
ຊີວິດຂອງແມ ຍັງເຫຼືອ 220 ຄົນ ຕໍໍການເກີດມີຊີວິດ 100,000 ຄົນ, ອັດຕາເກີດລກທີ່ມີແພດຊວຍຢລະດັບ 
58%, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຕາກວາ 1 ປ ໄດຫຼຸດລົງເຫຼືອ 32 ຄົນຕໍໍການເກີດມີຊີວີດ 1,000 ຄົນ ໃນປ 
2015, ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກອາຍຕາກວາ 5 ປ ໄດຫຼຸດລົງເຫຼືອ 72 ຄົນ ຕໍໍການເກີດມີຊີວີດ 1,000 ຄົນ
                                            
7 ບົດສະຫຼຸບກົມປນປວ 2014-15, ເລກທີ 1242/ກປປ.ສທ ລົງວັນທີ 4/9/2015 
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ອັດຕາການຊົມໃຊນາສະອາດ ບັນລໄດ 84.71% ໃນປ 2014 ແລະ ອັດຕາຊົມໃຊວິດຖາຍຄອບຄົວບັນລໄດ 
61.92% ໃນປ 2014.   

ວຽກງານໂພຊະນາການ ໄດຮັບການພັດທະນາດີຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະການກິນອາຫານຂອງເດັກນອຍ ໃຫຄົບ 
3 ໝວດ 5 ໝ, ໄດສະໜອງນົມ ແລະ ອາຫານເສີມໃຫເດັກໃນໂຮງຮຽນ, ສົງເສີມການລຽງລກດວຍນົມແມ, 
ແຈກຢາຍທາດເຫຼັກໃຫແມຍິງຖືພາ, ແມຍິງໄວຈະເລີນພັນ, ແຈກຢາຍວິຕາມິນ ແລະ ຢາຂາແມທອງ ໃຫເດັກ 
ນອຍ. ຊຶ່ງບັນດາກິດຈະກາເຫຼົານີ້ ເຮັດໃຫອັດຕາການຂາດອາຫານຊາເຮື້ອໃນເດັກນອຍອາຍຕາກວາ 5 ປ ຈາກ 
44% ໃນປ 2012 ຫຼຸດລົງເປນ 42% ໃນປ 2015; ອັດຕານາໜັກຕາກວາເກນ ຈາກ 27% ໃນປ 2012 ຫຼຸດ
ລົງເປນ 22% ໃນປ 2015; ອັດຕາການເປນເລືອດຈາງ ຈາກ 41% ໃນປ 2012 ຫຼຸດລົງເປນ 40% ໃນປ 
2015; ອັດຕາການເປນເລືອດຈາງໃນແມຍິງໄວຈະເລີນພັນ ຈາກ 36% ໃນປ 2012 ຫຼຸດລົງເປນ 30% ໃນປ 
2015, ອັດຕາການລຽງລກດວຍນົມແມ ຍັງມີອັດຕາເທົາເດີມຄື 40% ໃນປ 20158.  
 

ຂຄໍງົຄາງ: 

ວຽກງານສາທາລະນະສກຍັງຂາດພະນັກງານວິເຄາະວິໄຈ, ການນາໃຊເທັກໂນໂລຊີທາງການແພດຍັງບໍທັນ 
ສະໄໝ, ຂາດການສົງເສີມສາງຄວາມສາມາດດວຍຕົນເອງ, ຄນສົມບັດ, ຈັນຍາບັນ ຍັງບໍທັນໄດດີ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ 
ການບໍລິການສາທາລະນະສກໃນແຕລະຂ້ັນ ຍັງຈາກັດ ແລະ ຂາດປະສົບການ ບໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດຄວາມເພິ່ງ
ພໍໃຈ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນ. ການແຈກຢາຍພະນັກງານຍັງບໍທັນທົວເຖິງ ໄດແຕປະລິມານ ແຕຍັງ
ຂາດຄນນະພາບ, ພະນັກງານແພດໝສວນໃຫຍຍັງອັງອໍຢໃນຕົວເມືອງໃຫຍ, ສວນສກສາລາທີ່ຢເຂດຫາງໄກສອກ 
ຫຼີກ ແມນຍັງຂາດພະນັກງານ. ຕາໜາງສາທາລະນະສກໄດລົງເຖິງບານເຖິງຄອບຄົວ ແຕຍັງບໍມີຄວາມຍືນຍົງ. 

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ ແລະ ເດັກ ເຖິງວາໄດຫຼຸດລົງ ແຕຖາທຽບໃສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແມນຍັງສງ
ຢ. ບັນຫາຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ໂພຊະນາການຍັງເປນສ່ິງທາທາຍສງ ຊຶ່ງການຂາດສານອາຫານ ແມນຕິດພັນກັບ
ຄວາມທກຍາກ, ນາໜັກຕາ ແລະ ລວງສງຫຼຸດເກນມາດຕະຖານ.  ໃນປ 2006 ມີ 48.0% ຂອງເດັກອາຍຕາກວາ 
5 ປ ມີລວງສງຕາກວາມາດຕະຖານສາກົນທີ່ທາງອົງການອະນາໄມໂລກວາງອອກ9.  ໃນປ 2011-2012, ເດັກ
ອາຍຕາ ກວາ 5 ປ ຍັງມີບັນຫາການຂອດໃນລະດັບກາງ ຍັງກວມເຖິງ 44.2% ແລະ ເດັກນອຍໃນເກນອາຍ
ລະຫວາງ 24 ຫາ 59 ເດືອນ ກວມເອົາຫຼາຍກວາ 50%. ການສົງເສີມຄວາມຮດານໂພຊະນາການ ແລະ ສຂະ
ອະນາໄມ ກໍຍັງບໍທັນທົວເຖິງ, ແມຍັງຂາດຄວາມຮທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມກຽວກັບວິທີການກິນອາຫານທີ່ຖືກ 
ຕອງໃນໄລຍະຖືພາ ແລະ ຫຼັງອອກລກ. ບັນຫາເຫຼົານີ້ລວນແຕເປນສາຍເຫດສາຄັນຂອງການຂາດທາດສານອາຫານ
ໃນໝເດັກນອຍ ໃນທົວປະເທດ.  

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ, ສົງເສີມການຫຼິ້ນກິລາໃນທົວປວງຊົນຍັງບໍທັນກວາງຂວາງ, ພື້ນຖານໂຄງລາງ 
ແລະ ອປະກອນກິລາຍັງບໍທັນພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕາງໆ ເຮັດໃຫປວງຊົນຍັງບໍທັນເຫັນໄດ
ຄວາມສາຄັນຂອງການອອກກາລັງກາຍ, ຫຼິ້ນກິລາ ເພື່ອສົງເສີມຄວາມແຂງແຮງທາງດານຮາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. 

                                            
8 ບົດສະຫຼຸບກົມອະນາໄມ-ສົງເສີມສຂະພາບ, ສນໂພຊະນາການ 2015-16, ເລກທີ 816/ສພກ.ສທ ລົງວັນທີ 30/6/2015 
9 ຂໍມນຈາກ LSIS ທາງດານໂພຊະນາການ 
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3.1.5 ດານແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສັງຄມົ 

ຜນົສາເລດັ: 

ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕໍ 
ເນື່ອງ, ຊຶ່ງສາມາດຍາດໄດຜົນສາເລັດຫຼາຍດານ ເປນຕົ້ນ, ໄດເອົາໃຈໃສສາງນິຕິກາທີ່ເປນເຄ່ືອງມືໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍມີກົດໝາຍວາດວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍວາດວຍການ
ປະກັນສັງຄົມ, ດາລັດ 14 ສະບັບ, ຂໍຕົກລົງ ແລະ ຄາແນະນາຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຫຼາຍສະບັບ, ປບປງດາລັດວາດວຍຄາແຮງງານຕໍໍາສດສາລັບຜອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຫົວໜວຍທລະກິດ, 
ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຈາກ 626,000 ກີບ ມາເປນ 900,000 ກີບ; ສາງດາລັດວາດວຍສັງຄົມສົງເຄາະ 
ແລະ ດາລັດວາດວຍຄົນພິການ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍມະຫາພາກການດນດຽງແຮງງານ ຊຶ່ງໂຄງປະກອບດານ
ແຮງງານ ໃນຂະແໜງກະສິກາໄດຫຼຸດລົງ ຈາກ 78.5% ໃນປ 2005 ມາເປນ 71.3 % ໃນປ 2010 ແລະ 
65.3% ໃນປ 2015, ຂະແໜງອດສາຫະກํາເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 4.8% ມາເປນ 8.3% ໃນປ 2010  ແລະ  
11.51% ໃນປ 2015 ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 16.7% ມາເປນ 20.4% ໃນປ 2010  ແລະ 
23.45% ໃນປ 2015; ກໍສາງ, ປບປງພື້ນຖານໂຄງລາງໃຫແກການຝກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຊຶ່ງບັນດາ
ສນຝກວິຊາຊີບ, ສນພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ໄດເພີ່ມຂ້ຶນ ຈາກ 80 ແຫງ ໃນສົກປ 
2000-2001 ມາເປນ 164 ແຫງ ໃນສົກປ 2014-2015, ໃນນີ້ ຂ້ຶນກັບຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ 10 ແຫງ, ຂ້ຶນກັບຂະແໜງການອ່ືນ 52 ແຫງ, ຂ້ຶນກັບອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 13 ແຫງ ແລະ 
ພາກສວນເອກະຊົນ-ຫົວໜວຍທລະກິດການຜະລິດ 90 ແຫງ, ພັດທະນາຫຼັກສດການຮຽນ-ການສອນ ໄດ 37 
ສາຂາວິຊາຊາງ, ສາງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໄດ 27 ອາຊີບ, ເຂ້ົາຮວມແຂງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນ 9 ຄັ້ງ, 
ປະສານສົມທົບກັບສະຖານພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ສນຝກວິຊາຊີບຂ້ັນຕາງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈັດຕັ້ງ
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຝກວິຊາຊີບໃຫ ແກກາລັງແຮງງານ ຈານວນ 248,765 ຄົນ, ຍິງ 114,300 ຄົນ 
(2011-2015); ປບປງກົນໄກການຈັດຫາງານ ດວຍການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫໜວຍງານຈັດຫາງານນັບທັງສນ
ກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ,  ສາງເງື່ອນໄຂໃຫຜໃຊແຮງງານ ແລະ ຜອອກແຮງງານມີໂອກາດໄດພົບປະດວຍການຈັດງານ
ຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ແລະ ຂ້ຶນທະບຽນຜຕອງການ ມີວຽກເຮັດງານທາເປນແຕລະໄລຍະ; ດັດສົມລະຫວາງຄວາມ
ຕອງການ ແລະ ການສະໜອງກາລັງແຮງງານ ໃຫໄປຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ເຂດແຄວນ ໄດທັງໝົດ 
ຈານວນ 343,779 ຄົນ ຍິງ 136,773 ຄົນ. ໃນນີ,້ ຂະແໜງກະສິກํາ-ປາໄມ 67,677 ຄົນ,  ຂະແໜງອດສາຫະ
ກາ 123,051 ຄນົ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 86,711 ຄົນ. ອັດຕາການວາງງານຢໃນລະດັບ 2%.10 

ໄດປກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜໃຊແຮງງານ ແລະ ຜອອກແຮງງານ ໂດຍໄດໃຫຄາປກສາດານກົດ 
ໝາຍໃຫຜອອກແຮງງານ, ຫົວໜວຍທລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕາງໆ, ມີກົນໄກປະສານງານ 
ລະຫວາງອົງການໄຕຣພາຄີຂ້ັນສນກາງ, ຂ້ັນແຂວງ, ປະຕິບັດວຽກງານຄວາມປອດໄພ, ສຂະພາບແຮງງານໃນ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ມີຄະນະກํາມະການວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂະພາບແຮງງານຂ້ັນສນກາງ ເພື່ອສາງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງ ໃຫແກເຈົ້າໜາທີ່ກວດກາແຮງງານ, ພະນັກງານຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາຫົວໜວຍແຮງງານຕາງໆ. ມີ

                                            
10 ບົດສະຫຼຸບຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 2011-2015 
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ແຜນງານແຫງຊາດເພື່ອປອງກັນ ແລະ ລົບລາງການນາໃຊແຮງງານເດັກ ຢ ສປປ ລາວ; ຄມຄອງແຮງງານລາວ ທີ່ໄປ
ອອກແຮງງານຢຕາງປະເທດ ໃຫຫັນເຂ້ົາສການຄມຄອງທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ, ຄມຄອງຜອອກແຮງງານຕາງປະ 
ເທດ ທີ່ເຂ້ົາມາເຮັດວຽກ ຢ ສປປ ລາວ ໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

ວຽກງານປະກັນສັງຄົມໄດຮັບການພັດທະນາໃຫເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍໄດປບປງກົນໄກ, ລະບອບ 
ລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ເປນລະບົບ, ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ໄດຂະຫຍາຍລະບອບປະກັນສັງຄົມ ໄປສຜ 
ໃຊແຮງງານ ແລະ ຜອອກແຮງງານ ຕາມກມເປາໝາຍຕາງໆຢາງກວາງຂວາງ, ໄດສາງຕັ້ງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ 
ແຫງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງການບໍລິການອດໜນປະກັນສັງຄົມໃຫແກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຜອອກ 
ແຮງງານໃນວິສາຫະກິດ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ໃຫມີຄວາມວອງໄວ, ມີປະສິດທິຜົນດີຂ້ຶນ.  

 

ຂຄໍງົຄາງ:  

ກົນໄກການຄມຄອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານຍັງບໍເປນລະບົບເອກະພາບ, ບໍທັນຕິດພັນກັບຄວາມຕອງ 
ການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ລວມທັງຄນນະພາບຍັງຕາ; ໂຄງລາງພື້ນຖານ ແລະ ສ່ິງອານວຍຄວາມສະດວກ ຍັງບໍ 
ທັນຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຕອງການ, ລະບົບຂໍມນຂາວສານຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ລະບົບການຈັດຫາງານ 
ບໍທັນເຂ້ັມແຂງ ພາໃຫເກີດມີບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານ, ແຮງງານເຫຼືອບໍພໍ, ການສາງຄວາມກົມກຽວລະຫວາງການ 
ສາງຕາແໜງງານ ແລະ ການຈາງງານ ລວມທັງສະພາບແວດລອມການເຮັດວຽກຍັງບໍທັນເອື້ອອານວຍໃຫແກການ
ສະໜອງແຮງງານເຂ້ົາເຮັດວຽກເທົາທີ່ຄວນ, ງ ົບປະມານການລົງທຶນເຂ້ົາໃສວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານບໍ
ພຽງພໍ. 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວາດວຍແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການກຽວຂອງໃນການປກປອງສິດຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງຜໃຊແຮງງານ ແລະ ຜອອກແຮງງານຍັງບໍທັນໄດດີເທົາທີ່ຄວນ, ການກວດກາເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດ
ວຽກຢຫົວໜວຍແຮງງານຍັງບໍທັນເປນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ (ທີ່ກຽວຂອງ) ຂອງການຈັດ 
ຕັ້ງສາມຝາຍຍັງບໍທັນຄອງຕົວ, ຊຶ່ງມັນໄດສະແດງອອກການປບປງບັນດານິຕິກາທີ່ພົວພັນເຖີງການປກປອງສິດຂອງ
ຜອອກແຮງງານຍັງຊັກຊາ, ການສາງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫຜໃຊແຮງງານ, ຜອອກແຮງງານ ກຽວກັບວຽກງານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຂະພາບ ຍັງບໍທັນເລິກເຊິ່ງ, ການສາງລະບຽບການ, ກົນໄກຄມຄອງແຮງງານໄວໜມ, ແຮງງານ
ແມຍິງ, ແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍາຍຍັງບໍເປນລະບົບ. 

ການຂະຫຍາຍລະບົບປະກັນສັງຄົມໄປສຜອອກແຮງງານ ແລະ ຜປະກອບອາຊີບສວນບກຄົນ ຍັງບໍທັນ 
ກວາງຂວາງ (ໃນປດຈບັນ ອັດຕາການປກຄມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຂະພາບ ກວມເອົາພຽງແຕ  30% ຂອງ 
ພົນລະເມືອງ), ການສະໜອງງ ົບປະມານເຂ້ົາກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫງຊາດ ບໍທັນປະຕິບັດໄດຕາມອັດຕາສວນທີ່
ໄດການົດໄວ, ລັດວິສາຫະກິດຈານວນໜ່ຶງບໍທັນເຂ້ົາລະບົບປະກັນສັງຄົມຕາມລະບຽບການ, ການບໍລິຫານ ແລະ 
ບໍລິການ, ວຽກງານປະກັນສັງຄົມຍັງບໍທັນຄອງຕົວ, ການບໍລິການປນປວສຂະພາບໃຫຜປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກ
ຄອບຄົວຍັງບໍທັນມີຄນນະພາບ.  
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3.1.6 ດານຖະແຫງຼຂາວ ແລະ ວດັທະນະທາ  

ຜນົສາເລດັ: 

ວຽກງານຖະແຫລງຂາວ ໄດຮັບການປບປງ, ຂະຫຍາຍຕົວທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ.  ໄດປບ 
ປງລະບົບສ່ືສານມວນຊົນໃຫທັນສະໄໝ, ສະໜອງຂໍມນຂາວສານໃຫແກສັງຄົມໄດເລິກເຊີ່ງ ແລະ ກວາງຂວາງ, 
ຫັນລະບົບໂທລະພາບຈາກອານາລອກໄປສດິຈິຕອນ, ປບປງ ແລະ ພັດທະນາສະຖານີວິທະຍກະຈາຍສຽງທັງສນກາງ 
ແລະ ທອງຖ່ິນ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜມະຕິຕາງໆຂອງພັກ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ເຫດການສາຄັນຕາງໆ, ມີ
ລາຍການຂາວເປນກມພາສາຊົນເຜົາຄື: ພາສາມ້ົງ, ກຶມມ ແລະ ພາສາຕາງປະເທດຄື ຝຣັງ, ອັງກິດ, ຂະແມ, ໄທ, 
ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ; ວິທະຍກະຈາຍສຽງພາກພື້ນດິນກວມເອົາ 90% ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ; ການຖາຍ
ທອດໂທລະພາບພາກພື້ນດິນກວມເອົາ 80% ແລະ ຜານດາວທຽມກວມເອົາ 100%, ໃນປະຈບັນມີສ່ືສ່ິງພິມຫຼາກ
ຫຼາຍປະເພດ, ມີການຂະຫຍາຍລະບົບໂທລະໂຄງລົງສບານ.  

ວຽກງານວັດທະນະທາກໍໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຕໍເນື່ອງ ໂດຍໄດອະນລັກ, ປກປກຮັກສາ, ພັດທະນາ 
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ໄດສືບທອດມໍລະດົກວັດທະນະທາອັນດີງາມທີ່ເປນເອກະລັກ 
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາ; ຊຸກຍ, ສົງເສີມການປະດິດຄິດແຕງ ສິລະປະ-ວັນນະຄະດ ີ ແລະ ລາຍການສະແດງ 
ຕາງໆໃຫມີຫຼາຍສີສັນ ແລະ ອດົມສົມບນ, ໄດເຂ້ົາຮວມຂະບວນການແຂງຂັນບົດປະພັນລະດັບພາກພຶ້ນ ແລະ ສາ 
ກົນ. ມີຂະບວນການແຂງຂັນສາງຄອບຄົວວັດທະນະທາໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ, ຊຶ່ງປະຈບັນຄອບຄົວວັດທະນະ 
ທາ ກວມເອົາ 58.19%, ບານວັດທະນະທາກວມເອົາ 49.39% ແລະ ກມບານວັດທະນະທາກວມເອົາ 8.89%. 
ມີສະຖານບຮານທີ່ພົບໃໝ 17 ແຫງ, ປະຕິສັງຂອນສະຖານບຮານ 7 ແຫງ, ສາຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນພົບວັດຖຸບຮານ 
16 ປະເພດ.  

 

ຂຄໍງົຄາງ: 

 ເນື້ອຫາສາລະ ແລະ ຮບການຂອງສ່ືມວນຊົນບາງຄັ້ງຄາວ ຍັງບໍທັນສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການຂອງໜາທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ, ບໍທັນດຶງດດຄວາມສົນໃຈຂອງຜອານ, ຜຟງ ແລະ ຜຊົມ, ການຄມ
ຄອງການຈັດສັນລາຍການຕາງໆ ຍັງບໍທັນຫຼາກຫຼາຍ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜຍັງບໍທັນກວາງຂວາງ ແລະ ທົວເຖິງ. 

ການສາງລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບການຄມຄອງດານວັດທະນະທາ ຍັງບໍທັນຄົບຊຸດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບໍທັນຮັດກມ, ການຄມຄອງກວດກາຍັງບໍທັນເຂ້ັມງວດ. ຜປະກອບການຈານວນໜ່ຶງຍັງບໍປະຕິບັດຕາມຂໍ
ການົດກົດລະບຽບ, ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຝນກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ. ການປະດິດຄິດ
ແຕງບົດປະພັນວັນນະຄະດີ, ເພັງຮອງ, ຂັບລາ, ລະຄອນ, ຮບເງ ົາ ແລະ ລາຍການສະແດງຕາງໆ ຈານວນໜ່ຶງຍັງບໍມີ
ຄວາມອດົມສົມບນທາງດານເນື້ອໃນ ແລະ ຮບການບໍທັນຕອບສະໜອງໄດກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງສັງຄົມ. 
ຂາດບກຄະລາກອນ ແລະ ວິຊາການສະເພາະ ເພື່ອຮັບໃຊວຽກງານຟນຟ, ບລະນະ, ປກປກຮັກສາ, ຄມຄອງວັດຖຸ 
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ບຮານ, ສະຖານບຮານ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດຕາງໆ ທີ່ເປນມໍລະດົກທາງດານວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ 
ແລະ ທາມະຊາດຂອງຊາດ. 

  
3.2 ສ່ິງທາທາຍອືນ່ໆ 

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ເຫັນວາຍັງມີສ່ີງທາທາຍຫຼາຍຢາງທີ່ເປນອປະສັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັນ:    
- ການຈັດສັນງ ົບປະມານສາລັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ບໍທັນ

ພຽງພໍກັບຄວາມຕອງການຕົວຈິງ. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ແມນອີງໃສການຊວຍເຫຼືອຈາກ
ຄຮວມພັດທະນາເປນຕົ້ນຕໍ;  

- ພມສັນຖານ ແມນອີກສ່ີງທາທາຍໜ່ຶງ ເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນຢຫຼາຍເຂດຍັງຕາ ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການສະໜອງການບໍລິການດານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສກ. ຢເຂດພດອຍ  
ໂດຍສະເພາະໃນລະດຝນ ມີຄວາມຫຍງຍາກທີ່ຈະເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ລັດຖະກອນຜມີຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດກໍບໍ
ຢາກໄປປະຈາການຕາມການສັບຊອນ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະກອນ, ນັກຮຽນ-ນັກສືກສາ ທີ່ເປນຄົນຊົນເຜົາ 
ຈານວນໜ່ຶງບໍກັບຄືນສທອງຖ່ີນຕົນ;  

- ຄວາມລາຍກຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ກໍມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ 
ນດ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຈານວນໜ່ຶງລວມທັງຊາວໜມ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງລາຍການໂທລະພາບຂອງຕາງປະ 
ເທດທີ່ມີລັກສະນະຊວນເຊື່ອໄດງາຍ, ລະບົບອິນເຕີເນັດໄດຂະຫຍາຍຕົວຢາງກວາງຂວາງເຮັດໃຫປະຊາຊົນຈາ 
ນວນໜ່ຶງນາໃຊໃນສ່ິງທີ່ບໍເປນປະໂຫຍດ, ເຄື່ອງມືສ່ືສານທີ່ສົງເສີມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ຍັງມີ 
ຂອດຈາກັດ;   

- ໄພພິບັດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ສັດຕພືດຕາງໆໄດເກີດຂ້ຶນ ຊຶ່ງມີຄວາມຖ່ີ ແລະ ຄວາມຮາຍແຮງ 
ຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍບໍສາມາດຄາດຄະເນລວງໜາ ແລະ ຕານທານໄດຢາງທັນການ ສົງຜົນກະທບົຕໍການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືຊິວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫເກີດມີຄາໃຊຈາຍດານຕາງໆ ທີ່ສາງຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍຊັບສິນຂອງບກຄົນ ແລະ ສວນລວມ;  

- ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກໍຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໂດຍສະເພາະແມນດານການສຶກສາ ຊຶ່ງອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນ
ຂອງແມຍິງ ຍັງຢໃນອັດຕາສວນຕາ, ການມີວຽກເຮັດງານທາຂອງແມຍິງ ໃນຂະແໜງການຂອງລັດ ແລະ 
ທລະກິດ ຍັງມີຈານວນໜອຍ, ຍັງມີຄວາມສຽງຕໍການໃຊຄວາມຮນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ການຄາມະນດ;   

- ການຮວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງມີສ່ິງທາທາຍ, ການຮວມມືກັບຄຮວມພັດທະນາໃນການພັດທະນາ 
ຊັບພະຍາກອນມະນດໄດເພີ່ມສງຂ້ຶນ ແຕການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ການຝກອົບ 
ຮົມບາງດານຍັງບໍທັນສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ,  ນັກສຶກສາທີ່ສາເລັດການສຶກສາ 
ຈານວນໜ່ຶງຢພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ບໍໄດເຮັດວຽກ ຫຼື ປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງວິຊາການທີ່ຮຽນມາ 
ເຮັດໃຫວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບບໍມີປະສິດທິພາບເທົາທີ່ຄວນ, ດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ຂອງຊັບ 
ພະຍາກອນມະນດ ບາງຂົງເຂດວຽກງານ ຍັງບໍທັນພຽງພໍຕໍກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  

- ລະດັບຄວາມຮັບຮຂອງປະຊາຊົນຈານວນໜ່ຶງຍັງຈາກັດ ແລະ ຈິດສານຶກໃນການຮຽນຮດວຍຕົນເອງບໍເລີກ
ເຊີ່ງ.  
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III. ຍດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຮອດປ 2025  
1. ວໄິສທດັຮອດປ 2030 

  “ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ໃຫເປນກາລັງການຜະລິດຕົ້ນຕໍ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຕໍການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມຢາງຍືນຍົງ ຕາມທິດຫັນເປນອດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ແຂງຂັນກັບ 
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດທັງປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງ 
ສັງຄົມຢາງທົວເຖິງ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປນຢໃຫດີຂ້ຶນ.”  
 
2. ເປາໝາຍລວມ 

 ເປາໝາຍລວມຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດແມນເພື່ອ: 
1.) ບັນລດັດຊະນີຊັບສິນມະນດ11 (HAI) ໃຫໄດຢາງຕາ 66 ເພື່ອປະກອບສວນເຮັດໃຫປະເທດຫຼຸດພົ້ນອອກ

ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ; 
2.) ບັນລເປາໝາຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດທີ່ຕິດພັນກັບເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຢນຍົງ 

ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ12 (SDGs) ໂດຍສະເພາະແມນເປາໝາຍທີ 3, 4, 5, 8, 10 ແລະ 16 ຈາກທັງ
ໝົດ 17 ເປາໝາຍ; 

3.) ຮັບປະກັນໃຫພົນລະເມືອງລາວທກຄົນ ມີການສຶກສາຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ;  
4.) ພັດທະນາພົນລະເມືອງລາວໃຫມີ: 

- ຄນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ: ມີຄນທາດການເມືອງໜັກແໜນ, ເປນຄົນຊື່ສັດບໍລິສດ, ເຄົາລົບລະບຽບ 
ກົດໝາຍ, ມີຄວາມຫາວຫັນມານະອົດທົນສງ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີນາໃຈ
ເສຍສະຫະຼ, ມີແບບແຜນການດາລົງຊີວິດແບບປະຢດມັດທະຍັດ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕປໍະເທດຊາດ 
ແລະ ມີອດົມການສັງຄົມນິຍົມ. 

- ສະຕິປນຍາ: ເປນຄົນສະຫຼາດ, ມີຫົວຄິດປະດິດສາງ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ມີຄວາມຮຄວາມສາມາດ 
ດານວິຊາສະເພາະ ໃຫກາວໄປສການເປນມືອາຊີບ ແລະ ມີລະດັບສີມືແຮງງານທີ່ສອດຄອງກັບການ

                                            
11 ດັດຊະນີຊັບສິນມະນດໃນປ 2015 ແມນ 60.8 ແຫຼງຂໍມນ: UNCTAD 
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 ເອກະສານເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງກະຊວງການຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈາ ສປປ ລາວ. ເປາ 
ໝາຍທີ 3: ຮັບປະກັນການມີສຂະພາບທ່ີດີ, ແລະ ສົງເສີມຊີວິດການເປນຢທ່ີດີຂອງທກຄົນ ທກເກນອາຍ; ເປາໝາຍທີ 4: ຮັບປະກັນ
ການສຶກສາໃຫມີຄນນະພາບ, ເທົາທຽມກັນ ແລະ ທົວເຖິງ ແລະ ສົງເສີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮຕະຫຼອດຊີວິດສາລັບໝົດທກຄົນ; 

ເປາໝາຍທີ 5: ບັນລຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ, ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທກຄົນ; ເປາໝາຍທີ 8: ສົງ
ເສີມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດທ່ີຕໍເນື່ອງ, ທົວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ, ການມີວຽກເຮັດງານທາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຕັມສວນ 
ແລະ ວຽກງານທ່ີມີກຽດສາລັບໝົດທກຄົນ; ເປາໝາຍທີ 10: ຫຼຸດຜອນຄວາມບໍສະເໜີພາບຢພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວາງປະເທດ;  
ເປາໝາຍທີ 16: ສົງເສີມໃຫສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສກ ແລະ ກວມລວມເພື່ອການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງ, ໃຫທກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງຄວາມ
ຍຕິທາ ແລະ ສາງສະຖາບັນທ່ີມີປະສິດທິພາບ  ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທົວເຖິງໃນທກລະດັບ 
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ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ, ຮັກການຮຽນຮຕະຫຼອດຊີວິດ, ມີສະຕິຕໍໜາທີ່ ແລະ ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສງ, ມີລະບຽບວິໄນໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍ. 

- ສຂະພາບ: ເປນຄົນມີສຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມແຂງແຮງດີ ທັງທາງດານຮາງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມີ
ອາຍຍືນ.  
 

3. ຍດທະສາດ 

3.1  ເພີມ່ທະວວີຽກງານການເມອືງ-ແນວຄດິ ເຮດັໃຫທວົປວງຊນົເຊືອ່ໝັນ້ອດມົການສັງຄມົນຍິມົ 

  3.1.1 ຈດປະສົງ 

ກໍສາງຖັນແຖວພະນັກງານ, ປະຊາຊົນໃຫມີຄນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ມີທາດແທການເມືອງທີ່ໜັກ     
ແໜນ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍປະເທດຊາດ, ມີຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອງຕອງການ
ຕາມໜາທີ່ການເມືອງຂອງພັກ ໃນແຕລະໄລຍະ ແລະ ສອດຄອງກັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງຊາດ. 
  3.1.2 ຄາດໝາຍ 

1. ເຮັດໃຫພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວມີຄວາມຮັບຮ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ເຊື່ອໝ້ັນ ຕໍແນວທາງນະໂຍບາຍ, 
ການນາພາຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ; ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເປນເອກະພາບຕໍລະບອບປະຊາ 
ທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ກາແໜນພື້ນຖານທິດສະດີມາກ-ເລນິນ, ແນວຄິດທິດສະດີຂອງ ປະທານ ໄກສອນ  
ພົມວິຫານ ຕໍແນວທາງປຽນແປງໃໝຂອງພັກໃນແຕລະໄລຍະ13.   

2. ສາງສະຕິຊາດ, ເອກະລາດ, ເປນເຈົ້າຕົນເອງ, ເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ຄວາມເປນ 
ເຈົ້າການຕານຕໍກົນອບາຍ ທີ່ຫວັງມາງເພທາລາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນມີຄນ 
ສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ຮຮັກການອອກແຮງງານ, ມີລະບຽບວິໄນ, ເຄົາລົບກົດໝາຍ, ຮັກວິຊາຊີບຂອງຕົນ 
ເອງ, ຮັກວັດທະນະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ, ມີນາໃຈເອື້ອເຝອເພື່ອແຜ, ສາມັກຄີປອງດອງພາຍ 
ໃນຊາດ. 

3. ສາງຈິດສານຶກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະກົດການຫຍໍທໍອ່ືນໆ ທີ່ເປນອປະສັກຕໍ
ການພັດທະນາມະນດທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອອມ. 

4. ປບປງດັດຊະນີຄວາມໂປງໃສສາກົນ ໃຫດີຂ້ຶນ14. 

  3.1.3 ວຽກງານຈດສມ  

1. ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນແຕລະໄລຍະ ຢາງເປນລະບົບຄົບຊຸດ, ຖືກ 
ຕອງຕາມເປາໝາຍ ແລະ ຕິດພັນກັບຕົວຈິງ. 

                                            
13 ຄັດເອົາມາຈາກມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີ X .  
14 ຂໍມນປຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢອັນດັບທີ 140 ຂອງ 177 ປະເທດ ໃນປ 2012 (ທະນາຄານໂລກ). 
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2. ເຜີຍແຜ, ສຶກສາອົບຮົມພື້ນຖານທິດສະດີມາກ-ເລນິນ, ແນວຄິດທິດສະດີ ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ 
ບົດຮຽນອັນຍອດຍິ່ງຂອງບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມໃຫແກພະນັກງານ ກໍຄືປະຊາຊົນ ໃຫມີຄວາມຮັບຮ, 
ເຂ້ົາໃຈຢາງໜັກແໜນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. 

3. ຄົ້ນຄວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ໝນໃຊທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກາຕົວຈິງທີ່ມີຜົນສາເລັດ ປະສົມປະສານກັບແນວຄິດ 
ທິດສະດີທີ່ກາວໜາທາງດານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂ້ົາໃນການວາງແຜນ, ການ
ປະຕິບັດວຽກງານ, ການດາລົງຊີວິດຕົວຈິງ ຢາງແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຄວາມເປນຈິງຂອງ
ປະເທດເຮົາ. 

4. ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປກຈິດສານຶກໃຫປວງຊົນລາວທັງຊາດຮຮັກການອອກແຮງງານ, ມີລະບຽບວິໄນ, ເຄົາ 
ລົບກົດໝາຍ, ຊື່ສັດ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທາ, ຮັກວິຊາຊີບ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕານປະກົດການຫຍໍທໍ, ຕານ 
ການສໍລາດບັງຫຼວງ, ຮຮັກສາ ແລະ ສົງເສີມວັດທະນະທາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດຢາງກົມ 
ກຽວ. 

5. ຄົ້ນຄວາວິໄຈ ແລະ ປບປງເນື້ອໃນຫຼັກສດທິດສະດີການເມືອງ ເພື່ອສິດສອນ, ສຶກສາອົບຮົມໃຫກມເປາ   
ໝາຍຢາງຖືກຕອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ. 
 

3.2  ກສໍາງ ແລະ ຄມຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃຫມປີະສິດທພິາບ ແລະ ປະສິດທຜິນົ 

  3.2.1 ຈດປະສົງ 

1. ພັດທະນາພະນັກງານນາພາຄມຄອງຂອງຂະແໜງການຕາງໆ ໃຫມີຄນສົມບັດດີ, ມີຄວາມຮ, ຄວາມສາ 
ມາດ ໃນການຄມຄອງບໍລິຫານ ສາມາດນາພາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ 
ທິຜົນສງ ຕາມທິດຫັນການພັດທະນາໃຫເປນອດສະຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ. 

2. ພັດທະນາພະນັກງານວິຊາການຕາມຂະແໜງການຕາງໆ ໃຫມີຄນສົມບັດດີ, ມີຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດ, ມີ
ຄວາມຊານານງານ ແລະ ມີຈານວນພຽງພໍ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງວຽກງານ.  

3. ຮັບປະກັນການກໍສາງພະນັກງານສືບທອດໃຫມີລັກສະນະຕໍເນື່ອງ. 
4. ປບປງລະບົບການຄມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍພະນັກງານ ເຊັນ:  ການບັນຈ

ສັບຊອນ, ການພັດທະນາລັດຖະກອນ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ເລື່ອນຂ້ັນ, ຄາຕອບແທນ ແລະ ສະຫວັດດີການໃຫ      
ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດານເສດຖະກິດໃນແຕລະໄລຍະ ພອມທັງ
ເຂ້ັມງວດ ໃນການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຕໍພະນັກງານຜກະທາຜິດ. 

  3.2.2 ຄາດໝາຍ: 

1. ບາລງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານນາພາ-ຄມຄອງທີ່ມີຕາແໜງບໍລິຫານປະເພດ 1-3 ທາງດານທິດສະດີການ 
ເມືອງໃຫໄດລະດັບຊັ້ນສງ, ປະເພດ 4-8 ໃຫໄດລະດັບຊັ້ນຕົ້ນເປນຢາງຕາ.   
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2. ສາງໃຫມີພະນັກງານເພດຍິງ, ຊົນເຜົາ ກວມອັດຕາສວນສງຂ້ຶນ ຢໃນບັນດາຕາແໜງນາພາ ແລະ ຄມຄອງ
ຂ້ັນຕາງໆ15.   

3. ອັດຕາສວນຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຜທີໄ່ດຮັບການຝກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບການສຶກສາລະດັບ
ປະລນິຍາຕຣີ ແລະ ສງກວາ ກວມອັດຕາສວນເພີ່ມຂ້ຶນ16.  

4. ໂຄງສາງຂອງພະນັກງານມີຄວາມສົມສວນໂດຍຮັບປະກັນທັງສາມຮນ. 
5. ພະນັກງານ ມີຄວາມຮດານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ແລະ ສາມາດນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເພີ່ມຂ້ຶນ. 

3.2.3 ວຽກງານຈດສມ 

1. ສືບຕໍບາລງ ແລະ ກໍສາງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທາງດານທິດສະດີການເມືອງ, ການບໍລິຫານຄມຄອງ, ວິຊາ 
ສະເພາະຂ້ັນປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສງໃຫມີຄວາມສົມສວນ ແລະ ແທດເໝາະ 
ກັບສະພາບຄວາມເປນຈິງ ໃນແຕລະໄລຍະ; ພອມທັງສົງເສີມ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະ 
ກອນ ສາມາດຍົກລະດັບຄວາມຮວິຊາສະເພາະໃຫສງຂ້ຶນ. 

2. ຊຸກຍ, ສົງເສີມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍພະນັກງານເພດຍິງ, ຊົນເຜົາໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອເຂ້ົາ
ໃນຕາແໜງນາພາ ແລະ ຄມຄອງຂ້ັນຕາງໆ. 

3. ຊູກຍ, ສົງເສີມຝກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທາງດານວິຊາສະເພາະ, ພາສາອັງກິດ 
ແລະ ພາສາຕາງປະເທດອ່ືນໆ, ຮນາໃຊເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ໃຫເປນລະບົບ, ປກກະຕິ ແລະ ຕໍເນື່ອງ. 

4. ປບປງ ແລະ ສາງບັນດານິຕິກາກຽວກັບການຄມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫຄົບຖວນ, ຊັດເຈນ, ຮັດ 
ກມ, ຕິດພັນກັບການສົງເສີມຜມີຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດ, ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ຄົນເກັງ. 

5. ປບປງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍມນໃນການກໍສາງ ແລະ ຄມຄອງພະນັກງານ ແຕສນກາງຮອດທອງຖ່ິນ 
ໃນທົວປະເທດໃຫທັນສະໄໝ, ລວມສນ, ເປນເອກະພາບ, ໂປງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ.  

6. ປບປງລະບົບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃຫຊັດເຈນ, ຮັດກມ 
ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ; ພອມທັງສາງກົນໄກໃຫປະຊາຊົນໄດມີສວນຮວມໃນການຕິດຕາມການປະຕິ 
ບັດໜາທີ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. 

7. ປບປງດັດຊະນເີງິນເດືອນ, ລະບົບຄາຕອບແທນ ຫຼື ສ່ິງຈງໃຈ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີ 
ການຕາງໆ ໃຫແກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢາງເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດກັບສະພາບຄວາມ 
ເປນຈິງ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດ ໃນແຕລະໄລຍະ. 

 
 
 
 

                                            
15 ອັດຕາສວນເພດຍິງໃນຈານວນພະນັກງານລັດຖະກອນທ່ີເປນຫົວໜາກົມ, ຮອງກົມ ຫຼື ທຽບເທົາ ໃນປ 2012 ແມນ 16.7%      
(ກະຊວງພາຍໃນ, ສປປ ລາວ) 
16 ຕົວເລກຫຼາສດແມນ 30.4% ໃນປ 2015 (ກະຊວງພາຍໃນ, ສປປ ລາວ). 
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3.3  ພດັທະນາຄວາມຮພືນ້ຖານດານການສຶກສາ ແລະ ທກັສະວຊິາຊບີ 

  3.3.1 ຈດປະສົງ 

1. ໃຫພົນລະເມືອງລາວທກຄົນ ໄດຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄນນະພາບ. 
2. ສົງເສີມການຮຽນຮຕະຫຼອດຊີວິດ  ເພື່ອສາມາດພັດທະນາຄນນະພາບຊີວິດ, ໃຫມີທັກສະສີມືແຮງງານ ທີ່ສາ 

ມາດປະກອບການທາງທລະກາ   ສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ສາມາດແຂງຂັນກັບ 
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

  3.3.2 ຄາດໝາຍ 

1. ບັນລອັດຕາສວນລາຍຈາຍງ ົບປະມານແຫງລັດໃຫແກການສຶກສາ ໃຫໄດ 18% ຂ້ຶນໄປ17.   
2. ອັດຕາສວນຂອງເດັກອາຍແຕ 3-5 ປ ທີ່ເຂ້ົາຮຽນໃນຊັ້ນອະນບານເພີ່ມຂ້ຶນສງກວາ 60%18. 
3. ອັດຕາສວນການຮໜັງສືຂອງປະຊາຊົນກມອາຍ 15-24 ປ ໃຫບັນລ 99%19.  
4. ອັດຕາສວນນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃຫບັນລ ໄດ 100%. 
5. ອັດຕາສວນນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເຂ້ົາຮຽນຕໃໍນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ 60% ແລະ ເຂ້ົາຮຽນ

ຕໍໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສງ 20%20.   
6. ອັດຕາສວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍວິຊາສະເພາະຢຕາງປະເທດໃນລະດັບຕາງໆ ທີ່ສອດຄອງກັບ

ຄວາມຕອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພີ່ມຂ້ຶນ.  
  3.3.3 ວຽກງານຈດສມ 

1. ສົງເສີມໃຫເດັກໄດເຂ້ົາກຽມຄວາມພອມກອນເຂ້ົາຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍເອົາໃຈໃສເດັກຢເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຫາງໄກສອກຫຼີກ ພອມຮັບປະກັນຄວາມສະເໝພີາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ. 

2. ເອົາໃຈໃສລົງທຶນເຂ້ົາໃນການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາເດັກທີ່ຮຽນເກັງ ແລະ ມີພອນສະຫວັນພິເສດ. 
3. ປບປງຫຼັກສດການຮຽນການສອນ ໂດຍເນັ້ນໃສການຮຽນຮຕະຫຼອດຊີວິດ, ພອມທັງປບປງຄນນະພາບຂອງ

ການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໂດຍເອົາໃຈໃສ ວິຊາວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ຄະນິດສາດ, 
ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ວິຊາຊີບຂ້ັນພື້ນຖານ ລວມທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ໄອຊີທີ (ICT). 

4. ຮວມກັບຜປະກອບການ, ຂະແໜງການເສດຖະກິດຕາງໆ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ 
ພາກພື້ນ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສດ, ກໍສາງກາລັງແຮງງານ ໃຫມີທັກສະສີມືທີ່ແນນອນ ສາມາດປະກອບ
ການທາງທລະກາ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕອງການຂອງຕະຫາຼດແຮງງານໃນການພັດທະນາເສດຖະ  
ກິດ-ສັງຄົມ. 

                                            
17 ຂໍມນປຖານແມນ: 17.1% ໃນປ 2013-2014 (ອີງຕາມແຜນງົບປະມານລາຍຈາຍ, ກະຊວງການເງິນ, ສປປ ລາວ) 
18 ຂໍມນປຖານຈາກ EMIS: 43.2% ໃນປ 2015  
19 ຂໍມນປຖານຈາກ LSIS : 73.1% ໃນປ 2011-2012 
20 ສົມມດຖານ ອີກ 20% ເຂ້ົາສຕະຫຼາດແຮງງານ 



19 
 

5. ດັດສົມກະແສການເຂ້ົາຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບ
ທາອຽງຄວາມຕອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

6. ສາງ ແລະ ປບປງພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປນ, ສະໜອງອປະກອນຮັບໃຊໃຫແກການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ
ແກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫໄດຕາມມາດຕະຖານ.   

7. ສົງເສີມການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກາ ແລະ ການບໍລິການດານວິຊາການ ໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ. 
 

3.4  ສົງເສີມສຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມສົມບນ ໃຫທວົປວງຊນົ  

  3.4.1 ຈດປະສົງ 

1. ຊຸກຍ, ສົງເສີມໃຫປວງຊົນຮັບຮ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກຽວກັບການຮັກສາສຂະພາບ, ການປອງກັນພະຍາດ, ການ 
ອອກກາລັງກາຍ, ໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫມີສຂະພາບແຂງແຮງທັງດານຮາງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມີພະລານາ
ໄມສົມບນ. 

2. ໃຫທກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ ແລະ ການປະກັນສຂະພາບ ທີ່ມີຄນນະພາບເທົາທຽມກັນໃນຂອບ 
ເຂດທົວປະເທດ ແລະ ສາກົນ. 

3. ບັນລໄດບັນດາເປາໝາຍດານສຂະພາບ ທີ່ຕິດພັນກັບການຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາ (ດັດຊະນີ 
HAI21) ແລະ ມີຄວາມຄືບໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ທາງ 
ດານສຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມ. 

4. ໃຫປະຊາຊົນຮັບຮ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກຽວກັບການປອງກັນພະຍາດຕາງໆ.  
3.4.2 ຄາດໝາຍ 

1. ຈານວນບານທີ່ໄດຮັບຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການຮັກສາສຂະພາບແມ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການ, ຂາວ 
ສານກຽວກັບການກັນພະຍາດ ແລະ ສົງເສີມສຂະພາບ ເພີ່ມຂ້ືນຈາກ 75% ໃນປ 2015 ເປນ 100% ໃນ
ປ 2020; ອັດຕາການປກຄມການປະກັນສຂະພາບແຫງຊາດ ໃຫເພີ່ມຂ້ືນໄດຫຼາຍກວາ 80% ໃນປ 
2025. 

2. ອາຍຍືນສະເລຍເພີ່ມຂ້ຶນເປນ 73 ປ. 
3. ອັດຕາສວນການຕາຍຂອງແມໃຫຫຼຸດລົງເຫຼືອ 100/100,000 ຄົນ, ເດັກອາຍຕາກວາ 5 ປ ໃຫຫຼຸດລົງ

ເຫຼືອ 30/1,000 ຄົນ, ຂອງເດັກອາຍຕາກວາ 1 ປ ໃຫຫຼຸດລົງເຫຼືອ 20/1,000 ຄົນ. 
4. ອັດຕາສວນຂອງເດັກອາຍຕາກວາ 5 ປ ທີ່ມີນາໜັກຕາກວາມາດຕະຖານ ໃຫຫຼຸດລົງເຫຼືອ 12% ແລະ ເດັກ 

ທີ່ມີລວງສງຕາກວາມາດຕະຖານ ໃຫຫຼຸດລົງເຫຼືອ 25%. 

                                            
21 ຕົວຊີ້ບອກໂພຊະນາການ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ 
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5. ສົງເສີມປວງຊົນທກເພດ, ທກໄວໃນສັງຄົນຕື່ນຕົວໃນການຮັກສາສຂະພາບຕົນເອງ ດວຍການອອກກາລັງ 
ກາຍ ແລະ ການຫຼິ້ນກິລາ ຢາງເປນປກກະຕິໃຫໄດ 30% ຂອງປະຊາກອນ ໃນປ 2020, ແລະ ໃຫເພີ່ມຂ້ຶນ 
ຢາງຕໍເນື່ອງ. 

6. ລາຍຈາຍຂອງລັດຖະບານໃນວຽກງານສາທາລະນະສກ ໃຫເພີ່ມຂ້ຶນເປນ 9%22.  
7. ອັດຕາສວນຂອງຜໃຫຍເພດຊາຍອາຍ 15 ປຂ້ຶນໄປທີ່ສບຢາ ຫຼຸດລົງ23.  
8. ບໍລິມາດສະເລຍຂອງເຫຼົ້າທີ່ບໍລໂິພກຕໍຫົວຄົນຂອງຜໃຫຍອາຍ 15 ປຂ້ຶນໄປທີ່ບໍລິໂພກແຕລະປ ຫຼຸດລົງ24. 
9. ຈານວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຈາກອບັດຕິເຫດຈາກຍານພາຫະນະທອງຖະໜົນຫຼຸດລົງ25. 
10. ຈານວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດລະບາດຫຼຸດລົງ26. 

3.4.3 ວຽກງານຈດສມ 

1. ປກລະດົມ, ເຜີຍແຜໃຫປວງຊົນຮັບຮ, ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນໄດຄວາມສາຄັນໃນການຮັກສາສຂະພາບ, ອອກ 
ກາລັງກາຍ, ໂພຊະນາການ, ການປອງກັນ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດ.  

2. ສາງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ແລະ ຊຽວຊານກຽວກັບວຽກງານສາທາລະນະສກ ໃຫໄດຄນນະພາບຮອບດານ 
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫການບໍລິການມີປະສິດທິພາບ, ເທົາທຽມກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

3. ປບປງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລາງພື້ນຖານ, ວັດຖຸອປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ແບບວິທີການປນປວ ແລະ ຮັກສາ
ສຂະພາບ, ການປະກັນສຂະພາບ ໃຫມີຄນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສງຂ້ຶນ ຢາງຕໍເນື່ອງ. 

4. ຊຸກຍສົງເສີມການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດດານສາທາລະນະສກ ນັບທັງການຊຸກຍສົງເສີມການນາເຂ້ົາ ແລະ ນາ 
ໃຊວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊທີີ່ກາວໜາ ແລະ ເຂ້ົາກັບສ່ິງແວດລອມຂອງໂລກ ເພື່ອຮັບໃຊການຜະລິດ ໃນ 
ວຽກງານສາທາລະນະສກໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົສງ. 

5. ຊຸກຍ, ສົງເສີມມວນຊົນທກເພດ-ໄວ ໃນສັງຄົມຕື່ນຕົວໃນການຮັກສາສຂະພາບ ດວຍການອອກກາລັງກາຍ 
ແລະ ການຫຼິ້ນກິລາ ຢາງເປນປກກະຕິ ພອມທັງສາງ, ພັດທະນາສະຖານອອກກາລັງກາຍໃຫໄດມາດຕະຖານ 
ແລະ ສະໜອງວັດຖຸອປະກອນກິລາ-ອອກກາລັງກາຍໃຫພຽງພໍ. 

 

 

 

 

                                            
22 ຂໍມນປຖານ: 6.9% ໃນປ 2013-2014 (ອີງຕາມແຜນການງ ົບປະມານໃຊຈາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງການເງິນ, ສປປ ລາວ) 
23 ຂໍມນປຖານສາລັບອັດຕາສວນຜຸ່ໃຫຍທ່ີສບຢາແມນ:  48% ໃນປ 2011 (WHO). 
24 ຂໍມນຫາຼສດສາລັບບໍລິມາດສະເລຍຂອງເຫຼົ້າທ່ີບໍລິໂພກຕຫໍົວຄົນຂອງຜໃຫຍ ແຕປ 2008-2010 ແມນ: 7.3 ລິດ (WHO) 
25 ຂໍມນຫາຼສດແມນ: 910 ກໍລະນີ ໃນປ2013 (ຂໍມນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ) 
26 ຂໍມນຫຼາສດແມນ: 77 ຄົນ ໃນໄລຍະ 2010-2014 (EM-DAT. ຖານຂໍມນຂອງ ອົງການໄພພິບັດສາກົນ, www.emdat.be). 
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3.5  ພດັທະນາກາລງັແຮງງານ ແລະ ເພີມ່ຜະລດິຕະພາບແຮງງານ ເພືອ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງຕະຫາຼດ
ແຮງງານແຕລະໄລຍະ 

  3.5.1. ຈດປະສົງ 

1. ພັດທະນາກາລັງແຮງງານໃຫໄດປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ, ເປນແຮງງານສີມືທີ່ມີຄວາມດໝັນ, ອົດທົນ ແລະ 
ມີລະບຽບວິໄນ, ສາມາດຕອບສະໜອງ, ດັດສົມມະຫາພາກດານແຮງງານ ຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ 
ສາມາດເຊືຶ່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

2. ຍົກສງສະມັດຕະພາບແຮງງານ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສອດຄອງກັບທິດຫັນເປນອດສະຫະກາ 
ແລະ ທັນສະໄໝ. 

3. ຮັບປະກັນໃຫປະຊາຊົນຜອອກແຮງງານ ມີວຽກເຮັດງານທາທີ່ໝ້ັນຄົງ ແລະ ມີຄນນະພາບຊີວິດທີດີ່, ພອມທັງ

ໄດຮັບການປກປອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດດານຄາຕອບແທນ, ດານສະຫວັດດີການ, ຄວາມປອດໄພ, ສຂະພາບ 
ແລະ ສະພາບແວດລອມທີ່ດີ. 

4. ພັດທະນາ, ຄມຄອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໃຫມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍຂະຫຍາຍຂອບ 
ເຂດປກຄມໃຫກວມເອົາກມເປາໝາຍຕາງໆ. 

3.5.2 ຄາດໝາຍ 

1. ສາງກາລັງແຮງງານທີ່ມີສີມືໃຫໄດ ຢາງໜອຍ 24%27 ຂອງກາລັງແຮງງານທັງໝົດ. 
2. ສາງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ໃຫໄດ ຢາງໜອຍ 25 ສາຂາອາຊີບ. 
3. ສາງສະມັດຕະພາບແຮງງານຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫມີບາດກາວຂະຫຍາຍຕົວ28. 
4. ຂະຫຍາຍອັດຕາການປກຄມປະກັນສັງຄົມສາລັບຜອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຫົວໜວຍແຮງງານຕາງໆໃຫ

ໄດ 90%29. 
5. ສາງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜຊົມໃຊແຮງງານ ຕໍຜອອກແຮງງານຂອງຕົນໃຫເພີ່ມຫຼາຍຂ້ຶນ30. 

3.5.3 ວຽກງານຈດສມ 

1. ປບປງລະບົບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານດານປະລິມານໃຫພຽງພໍ, ມີຄນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສີມື 
ແຮງງານແຫງຊາດ, ສົງເສີມໃຫພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນມີສວນຮວມ ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພື່ອ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

                                            
27 ຈານວນປະມານ 34,000 ຕໍປ. 
28 ຕົວຢາງ: ສະມັດຕະພາບແຮງງານຂອງຂະແໜງປງແຕງ ໄດ 1.25 ເທ່ືອ ຈາກປ 2013; ສະມັດຕະພາບແຮງງານ ຄິດໄລຈາກ ລວມ
ຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕ ໍຈານວນແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອດສະຫະກາປງແຕງ (ຂໍມນຈາກການ ບັນຊີແຫງຊາດ 
ແລະ LECS).   
29 ຂໍມນປ 2014, 30.22% 
30  “ກາລັງແຮງງານທີ່ມີການສຶກສາບໍພຽງພໍ, ທັກສະຂອງຜອອກແຮງງານທ່ີຕາເປນອປະສັກຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາ”. ຂໍມນຄາດຄະເນປຖານ

ແມນ: 17% ໃນປ 2012 (ຈາກການສາຫຼວດທາງດານວິສະຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກໃນປ2012). 
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2. ສາງ ແລະ ປບປງຫຼັກສດ, ສນຝກອົບຮົມ, ພື້ນຖານໂຄງລາງ ແລະ ອປະກອນຮັບໃຊ ເພື່ອສາງກາລັງແຮງ
ງານ ໃຫໄດມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ. 

3. ປບປງລະບົບຖານຂໍມນຂາວສານແຮງງານ ເພື່ອດັດສົມມະຫາພາກດານແຮງງານ ແລະ ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ໃຫແກການບໍລິການຈັດຫາງານ ເພື່ອໃຫຜໃຊແຮງງານ ແລະ ຜອອກແຮງງານ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ
ຄມຄອງການເຄື່ອນຍາຍແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ພອມທັງສາງຄວາມດນດຽງລະຫວາງຄວາມ 
ຕອງການ, ການສະໜອງແຮງງານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ. 

4. ເຜີຍແຜ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການ, ວິໄນແຮງງານ, ກົດໝາຍກຽວກັບແຮງງານ ເພື່ອປກປອງສິດຜົນ 
ປະໂຫຍດຂອງຜໃຊແຮງງານ ແລະ ຜອອກແຮງງານ ໂດຍມີສວນຮວມຂອງອົງການສາມຝາຍ31  ເພື່ອແນ 
ໃສສາງສາຍພົວພັນແຮງງານທີ່ດີ. 

5. ສາງ ແລະ ປບປງນິຕິກາກຽວກັບການຄມຄອງແຮງງານ ພອມທັງປບປງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໃຫມີຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍຂະຫຍາຍຂອບເຂດປກຄມປະກັນສັງຄົມ ໃຫກວາງຂວາງ, ປບປງການ 
ບໍລິການອດໜນການປະກັນສັງຄົມປະເພດຕາງໆ ໃຫມີປະສິດທິຜົນ. 

 

3.6  ອະນລກັ ແລະ ສົງເສີມຄນຄາດານວດັທະນະທາອນັດງີາມຂອງຊາດໃຫທວົປວງຊນົ   

  3.6.1 ຈດປະສົງ 

1. ຍົກສງຄນຄາດານວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ ໃຫທົວປວງຊົນ.  
2. ອະນລັກ, ຟນຟ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມນເຊື້ອວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ ໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ, ພັດທະ 

ນາອະລິຍະທາທາງດານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ໂດຍເລືອກເຟນເອົາສ່ິງທີ່ເໝາະສົມກັບຍກສະໄໝ, ສາມາດ
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

3. ພັດທະນາສ່ືມວນຊົນ, ຜະລິດຕະພັນທາງດານວັດທະນະທາໃຫມີຄນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ. 

  3.6.2 ຄາດໝາຍ 

1. ປວງຊົນລາວທັງຊາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ໄດເຂ້ົາເຖິງຂໍມນຂາວສານດານວັດທະນະທາທີ່ເປນມນ 
ເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດຫຼາຍຂ້ືນ ໂດຍຜານສ່ືຕາງໆ. 

2. ປວງຊົນລາວ ເປນເຈົ້າການໃນການປກປກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມນເຊື້ອຄນຄາວັດທະນະທາອັນ
ດີງາມຂອງຊາດ. 

3. ຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທາ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄນນະພາບ ເປນທີ່ດຶງດດຄວາມສົນໃຈຂອງມວນ
ຊົນເຮັດໃຫອັດຕາການຊົມໃຊເພີ່ມຂ້ຶນ.   

4. ມີນິຕິກາ ແລະ ລະບຽບການກຽວກັບການປກປກຮັກສາ, ຄມຄອງວັດທະນະທາທີ່ເປນລະບົບ ແລະ ຄົບຊຸດ. 
5. ສາງບານວັດທະນະທາໃນທົວປະເທດໃຫມີຈານວນເພີ່ມຂ້ຶນ. 

                                            
31 ອົງການສາມຝາຍມີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄັມ ໃນນາມຕາງໜາລັດຖະບານ, ສະພາການຄາ ແລະ ອດສາຫະກາ

ແຫງຊາດລາວ ໃນນາມຕາງໜາຜໃຊແຮງງານ ແລະ ສນກາງສະຫະພັນກາມະບານລາວ ໃນນາມຕາງໜາຜອອກແຮງງານ. 
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6. ມີບກຄະລາກອນ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ມີຄນນະພາບເພື່ອຮັບໃຊວຽກງານວັດທະນະທາໃຫພຽງພໍ. 

  3.6.3 ວຽກງານຈດສມ 

1. ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ ໃຫທົວສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ສາງ 
ຈິດສານຶກໃນການປອງກັນ, ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍທໍທາງດານວັດທະນະທາ ທີ່ເປນໄພຕໍສັງຄົມ ໂດຍ
ຜານສ່ືຕາງໆ. 

2. ສາງ ແລະ ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທາທີ່ມີຄນຄາໃຫມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄນນະພາບສງ 
ກາວໄປເຖິງການສາງເປນອດສາຫະກາວັດທະນະທາໃນອະນາຄົດ ແລະ ປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາເຂ້ົາໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດຢາງຍືນຍົງ. 

3. ສາງ ແລະ ພັດທະນາບກຄະລາກອນໃຫມີຄວາມເຂ້ັມແຂງທັງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ກາຍເປນມື
ອາຊີບດານປກປກຮັກສາ, ສືບສານມໍລະດົກທາງດານວັດທະນະທາ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງຊາດ. 

4. ສາງ ແລະ ປບປງພື້ນຖານໂຄງລາງກຽວກັບວຽກງານວັດທະນະທາ ໃຫສົມຄກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ.  

5. ຄມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານວັດທະນະທາ ຢາງເປນ
ລະບົບຕໍເນື່ອງ.  

 

3.7 ຍດທະສາດອືນ່ໆທີຕ່ດິພນັກບັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດ 

ນອກຈາກຍດທະສາດທີ່ໄດກາວມາຂາງເທິງແລວ ຍັງມີຍດທະສາດອ່ືນໆ ທີ່່ຕອງໄດເອົາໃຈໃສໃນການ 
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ທັງຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການເຊັນ: 

1) ປກປອງປະຊາກອນຈາກຄວາມສຽງທີຮ່າຍແຮງຕາງໆ ຂອງການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ, ໄພພບິດັຈາກທາໍມະ
ຊາດ ແລະ ມະນດສາງຂຶນ້. 
ຈດປະສົງ: 

1. ຫຼຸດຜອນການສນເສຍຊັບສິນ, ຊີວິດ, ບາດເຈັບ, ຜົນກະທົບຕໍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ. 
2. ສາງວັດທະນະທາ, ປກຈິດສານຶກໃຫປວງຊົນຮັບຮ, ເຂ້ົາໃຈໃນການຮັບມື, ປອງກັນ ແລະ ຄວບຄມໄພພິບັດ 

ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. 
ຄາດໝາຍ: 

1. ບັນລການຫຼຸດຜອນຕົວເລກຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເສຍຊີວິດຍອນໄພພິບັດໃນສັດສວນທີ່ສາຄັນ, ລວມ 
ທັງຈານວນຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. 

2. ຫຼຸດຜອນຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມສນເສຍ ດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍອນໄພພິບັດ. 
3. ຮັບປະກັນໂຄງລາງສາທາລະນະຕາງໆເພືື່ອໃຫສາມາດສີືບຕໍດາເນີນງານໄດ ເມ່ືອມີເຫດການສກເສີນ. 
4. ມີນິຕກິາ, ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ, ທອງຖ່ິນດານໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ.  
5. ເຊື່ອມສານວຽກງານການຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງໄພພິບັດ, ການປບຕົວຕໍການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ເຂ້ົາໃນ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ ແລະ ທອງຖ່ິນ ເປນແຕລະໄລຍະ. 
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ວຽກງານຈດສມ: 
1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ, ປກຈິດສານຶກ, ສາງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃຫທົວສັງຄົມຮັບຮກຽວກັບການຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງ 

ໄພພິບັດ  ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ໃຫກາຍເປນສະຕິຂອງສັງຄົມ ເພື່ອສາງວັດທະ 
ນະທາຄວາມປອດໄພ, ຄວາມທົນທານຕໍໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. 

2. ສາງຂີດຄວາມສາມາດ, ທັກສະໃຫແກສັງຄົມໃນການກຽມພອມ, ມີແຜນຕອບໂຕ, ຮັບມືກັບໄພພິບັດ, 
ເຫດການສກເສີນ, ແກໄຂຜົນຮາຍທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດໃນທກລະດັບ ໂດຍສະເພາະແມນເຂດທີ່ມີຄວາມ
ສຽງດານໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມບອບບາງຕໍການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. 

3. ສອດແຊກຄວາມຮກຽວກັບການຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງໄພພິບັດ, ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດເຂ້ົາໃນຫຼັກສດ 
ຂອງການສືກສາທກລະດັບ ແລະ ຫຼັກສດການຝກອົບຮົມສາລັບນັກບໍລິຫານ, ພະນັກງານນາພາ ໃນທກ 
ຂົງເຂດ. ພອມນີກ້ໍກໍໍານົດຫຼັກສດ, ດາເນີນການຝກຊອມພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຢາງເປນປະຈາ ໃນທກລະດັບ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຈາເປນ. 

4. ຍົກລະດັບຄວາມຮ, ທັດສະນະ, ການປະຕິບັດໃນການປກປອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຕາມທິດ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ທິດສີຂຽວ. 

5. ສາງກົດໝາຍ, ນິຕິກາກຽວກັບໄພພິບັດ, ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ, ສາງຮາງກົດໝາຍວາດວຍໄພພິບັດ 
ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. 

6. ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫແກບກຄະລາກອນ, ການຈັດຕັ້ງດານການຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງ 
ດິນຟາອາກາດ ໃນທກລະດັບຕາມທິດສາມສາງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສຽງດານໄພພິບັດ ແລະ 
ຄວາມບອບບາງຕໍການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສງ.  

 
2) ສົງເສີມຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໂດຍເພີມ່ບດົບາດຂອງແມຍງິໃນວຽກງານນາພາ-ຄມຄອງ ແລະ 
ການມສີວນຮວມຂອງແມຍງິໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ. 
ຈດປະສົງ 

1. ຍຕິການຈາແນກແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນທກຮບການ. 
2. ຫຼຸດຜອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວາງຍິງ-ຊາຍໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. 
3. ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ ຢໃນຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ. 
4. ສົງເສີມໃຫແມຍິງມີບົດບາດໃນການນາພາ-ຄມຄອງ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດ ແລະ ເຂ້ົາຮວມ

ຢໃນການນາພາ-ຄມຄອງໃນທກຂ້ັນ. 

ຄາດໝາຍ 
1. ຮັບປະກັນໃຫແມຍິງ, ເດັກຍິງມີສວນຮວມຢາງເຕັມສວນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ເທົາທຽມກັນ. 
2. ແມຍິງລາວມີວິຊາຊີບ, ມີສີມືແຮງງານ, ມີວຽກເຮັດງານທາ, ມີລາຍຮັບ, ມີຄວາມໝ້ັນຄົງໃນການເຮັດວຽກ 

ແລະ ມີຄນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ. 
3. ສົງເສີມ ແລະ ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຊັບພະຍາ 

ກອນທາມະຊາດ ຕາມກົດໝາຍ. 
4. ລັດຖະກອນ ທີ່ເປນແມຍິງໃຫກວມເອົາ 50% ຂ້ືນໄປ.   
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5. ສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ທີ່ເປນເພດຍິງໃຫກວມເອົາ 30% ຂ້ືນໄປ.  
6. ການນາທີ່ເປນເພດຍິງຂ້ັນສນກາງ ໃຫກວມເອົາ 25% ຂ້ືນໄປ.  
7. ການນາທີ່ເປນເພດຍິງຂ້ັນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫກວມເອົາ 20% ຂ້ືນໄປ.  
8. ການນາທີ່ເປນເພດຍິງຂ້ັນເມືອງ ໃຫກວມເອົາ 15% ຂ້ືນໄປ.  
9. ການນາທີ່ເປນເພດຍິງຂ້ັນບານ ໃຫກວມເອົາ 10% ຂ້ືນໄປ.  
10. ປບປງ, ຂະຫຍາຍຕາໜາງໃຫຄາປກສາ ແລະ ປກປອງແມຍິງ-ເດັກນອຍ ກວມ 100% ຢນະຄອນຫຼວງ 

ແລະ ບັນດາແຂວງໃນທົວປະເທດ.  

ວຽກງານຈດສມ: 

1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ, ຂະຫຍາຍຕາໜາງໃຫຄາປກສາ, ການເຂ້ົາເຖິງຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການຈາແນກ ແລະ 
ການປກປອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງແມຍິງ-ເດັກນອຍ. 

2. ຝກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການນາໃຊເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ທີ່ທັນສະ  
ໄໝໃຫແມຍິງ.  

3. ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງດານການນາພາ-ຄມຄອງໃຫແກແມຍິງ. 
4. ສາງ ແລະ ປບປງລະບົບຂໍມນຂາວສານກຽວກັບວຽກງານແມຍິງໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.  

 
3) ສົງເສີມການຮວມມກືານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
ຈດປະສົງ: 

1. ສາງມາດຕະຖານ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ, ນັກວິຊາການມືອາຊີບ ໃຫສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ. 

2. ກໍສາງ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປຽນປະສົບການດານວິຊາການ, 
ບໍລິຫານ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍມນຂາວສານ. 

ຄາດໝາຍ: 
1. ມີມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
2. ການຮວມມືໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການກໍສາງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ເພີ່ມຂ້ຶນ. 
3. ມີລະບົບຂໍມນຂາວສານກຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ. 

ວຽກງານຈດສມ: 
1. ສາງ, ປບປງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາທີ່ກຽວກັບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ. 
2. ປບປງກົນໄກການຄມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກຽວກັບການກໍສາງ, ພັດທະນາ 

ຊັບພະຍາກອນມະນດຜານການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍ. 
3. ສາງລະບົບຂໍມນຂາວສານກຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ. 
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4. ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກບກຄະລາກອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນການຮວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ32 
ໃຫມີຄນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ. 
 

IV. ມາດຕະການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
1. ເພີ່ມທະວີການນາພາຂອງພັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດໃນແຕ

ລະໄລຍະ. ຄະນະພັກ ແລະ ອານາດການປກຄອງທກຂ້ັນຕອງໄດເອົາໃຈໃສໃນການຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຍດທະສາດນ້ີໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ. 

2. ຄະນະປະສານງານເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດແຕລະພາກສວນ ຕອງເປນເຈົ້າການໃນການເຜີຍ 
ແຜ, ຄົ້ນຄວາເນື້ອໃນໃຈຄວາມຂອງຍດທະສາດສະບັບນີ້ໃຫເລິກເຊີ່ງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃຫເປນແຜນງານ, 
ໂຄງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົາ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖ່ິນ. 

3. ໃນປ 2016, ໃຫບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົາ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖ່ິນ ສາເລັດການສາງແຜນ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຂອງຕົນໂດຍອີງໃສມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີ X ຂອງ
ພັກ, ແຜນຍດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານຮອດປ 2020 ແລະ ຍດທະສາດການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ຮອດປ 2025 ສະບັບນີ້. 

4. ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (ແນວລາວສາງຊາດ, ຊາວໜມ, ແມຍິງ, ກາມະ 
ບານ) ແລະ ສ່ືມວນຊົນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ. 

5. ລົງທຶນຢາງເໝາະສົມເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ພອມທັງລະດົມຊຸກຍໃຫທກພາກສວນ 
ຂອງສັງຄົມປະກອບສວນ ແລະ ມີສວນຮວມເຂ້ົາໃນວຽກງານດັງກາວ ເພື່ອບັນລເປາໝາຍທີ່ການົດໄວ.  

6. ສາງລະບົບເກັບກາຂໍມນດານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ເພື່ອຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ລາຍງານວຽກ 
ງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດໃຫທັນການ ແລະ ຊັດເຈນ ໃນແຕລະໄລຍະ. 

7. ຄະນະກາມາທິການແຫງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ຊີ້ນາ-ນາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ 
ດາຍດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດໃນແຕລະໄລຍະ, ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນເພື່ອລາຍງານ 
ວຽກງານດັງກາວ ໃຫເປນປກກະຕ ິແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ເພື່ອແກໄຂບັນຫາຢາງທັນການ. 
 
 
 

                                            
32 ວຽກງານຈດສມຂອງຂອບຍດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຂອງບັນດາປະເທດອານພາກພື້ນແມນາຂອງ 2013-2017  
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V. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ 

ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ 
ຮອດປ 2025, ມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍອງີໃສ: (i) ນິຕິກາດານ
ສະຖິຕິ; (ii) ຜົນຂອງການປະເມີນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ ແຕລະໄລຍະ (iii) ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການຕາງໆ (iv) ຜົນການວິໄຈ ແລະ ການສາຫຼວດຕາງໆທີ່ຕິດພັນກັບການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ (v) ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ເປາໝາຍ ທີ່ໄດການົດໄວ.  

 ກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແຫງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ເປນເຈົ້າການປະສານ
ງານ ກັບຄະນະປະສານງານຂອງທກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ  ຕາມສິດ ແລະ ໜາທີ່ທີ່
ໄດການົດໄວ ໃນຂໍຕົກລົງຂອງປະທານຄະນະກາມາທິການແຫງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ, 
ສະບັບເລກທີ 2287/ສສກ.ຄຊພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2014. 



ລາຍການຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01: ແຜນປະຕິບັດງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດປີ 2016-2020 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ສະຖິຕິລັດຖະກອນ ສົກປີ 2014-2015  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 04: ຄາດຄະເນຈຳນວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2015-2025 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 05: ເສ້ັນສະແດງການປຽບທຽບພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາທ່ີອອກໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ 
ຕາມຂົງເຂດວິຊາຮຽນທ່ີລວມທັງຜູ້ໄປກຽມພາສາ ແຕ່ປີ 2011-2014  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ຕາຕະລາງການສົມທຽບ ຈຳນວນຄວາມຕ້ອງການຈ້າງງານ ກັບຈຳນວນນັກຮຽນ ແລະ 
ພະນັກງານທ່ີຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບ (ລະດັບວິຊາຊີບຂ້ຶນໄປ) 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07: ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 08:  ມະຕິຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການໂອນມອບວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຈາກຄະນະຈັດຕ້ັງສູນກາງພັກ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະບັບເລກທີ 02/ກມສພ; ລົງວັນທີ 06 
ມີນາ 2013 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 09:  ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ ຂອງ 
ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພ່ືອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສະບັບເລກທີ 315/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 
ພະຈິກ 2013 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10: ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງໜ້າທ່ີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ 
ເພ່ືອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສະບັບເລກທີ 0907/ສສກ.ຄຊພຊ, ລົງວັນທີ 14 ມີນາ 2014 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11: ຂ້ໍຕົກລົງຂອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕ້ັງກອງເລຂາ ຄຊພຊ, ສະບັບເລກທີ 2287/ສສກ.ຄຊພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2014 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 12: ອະທິບາຍຄຳສັບ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ  01: ແຜນປະຕິບ ັດງານການພັດທະນາຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດປ ີ  2016-2020 

ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

3.1. ເພ ີ ່ມທະວີ 
ວຽກງານການເມ ືອງ 
-ແນວຄິດ ເຮ ັດໃຫ້ 
ທົ ່ວປວງຊ ົນເຊ ື ່ອ 
ໝັ ້ນອ ຸດ ົມການສ ັງ 
ຄົມນ ິຍ ົມ  

1. ເພ່ີມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະ 
ໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢ່າງເປັນລະບົບ 
ຄົບຊຸດ, ຖືກຕ້ອງຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຕິດພັນກັບ 
ຕົວຈິງ. 

ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະ 
ບຽບຕ່າງໆ.  

ງົບປະມານພາຍໃນ ຄະນະໂຄສະນາ 
ອົບຮົມສູນກາງພັກ 

ສະຖາບັນການເມືອງ 
ການປົກຄອງ 
ແຫ່ງຊາດ 

 2. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພ້ືນຖານທິດສະດີ 
ມາກ-ເລນິນ ແລະ ແນວຄິດທິດສະດີ ປະທານ 
ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ບົດຮຽນອັນຍອດຍ່ິງ 
ຂອງບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ 
ກໍ່ຄືປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຢ່າງ 
ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເລິກເຊ່ິງ. 

1. ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສຶກສາອົບຮົມພ້ືນຖານ ທິດສະ 
ດີມາກ-ເລນິນ ແລະ ແນວຄິດທິດສະດີ ປະທານ 
ໄກສອນ ພົມວິຫານ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ 

  2. ສ່ົງເສີມພາລະບົດບາດຂອງສາມອົງການ ຈັດຕ້ັງ 
ມະຫາຊົນໃຫ້ສາມາດນຳພາ, ສຶກສາອົບຮົມໄວໜຸ່ມ 
ແລະ ບັນດາເຜ່ົາ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ 

ຄະນະໂຄສະນາ 
ອົບຮົມສູນກາງພັກ 

ສະຖາບັນການເມືອງ 
ການປົກຄອງ 
ແຫ່ງຊາດ 

 3. ຄ້ົນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໝູນໃຊ້ທິດສະດີ 
ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງທ່ີມີຜົນສຳເລັດ ປະສົມປະ 
ສານ ກັບແນວຄິດທິດສະດີທ່ີກ້າວໜ້າທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະ 
ໄໝ ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດວຽກງານ 
ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຕົວຈິງ ຢ່າງແທດເໝາະ 
ກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະ 
ເທດເຮົາ. 

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ແລະ ກົນໄກ ການຄຸ້ມ 
ຄອງບໍລີຫານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
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 4. ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ປວງ 
ຊົນລາວທັງຊາດຮູ້ຮັກການອອກແຮງງານ, ມີລະ 
ບຽບວິໄນ, ເຄົາລົບກົດໝາຍ, ຊ່ືສັດ, ມີຈັນຍາບັນ, 
ຈັນຍາທຳ, ຮັກວິຊາຊີບ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານປະ 
ກົດການຫຍ້ໍທ້ໍ, ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ, ຮູ້ຮັກສາ 
ແລະ ສ່ົງເສີມວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ 
ອັນດີງາມຂອງຊາດຢ່າງກົມກຽວ. 

 ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

 5. ຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປັບປຸງເນ້ືອໃນຫັຼກສູດທິດ 
ສະດີການເມືອງ ເພ່ືອສິດສອນ ແລະ ສຶກສາອົບ 
ຮົມໃຫ້ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດ 
ເໝາະກັບຕົວຈິງ. 

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສູດທິດສະດີການເມືອງ. ງົບປະມານພາຍໃນ ສະຖາບັນການເມືອງ 
ການປົກຄອງ 
ແຫ່ງຊາດ 

3.2. ກໍ ່ສ ້ າງ ແລະ 
ຄຸ ້ມຄອງພະນ ັກງານ-
ລັດຖະກອນ ໃຫ້ມ ີ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜ ົນ  

1. ສືບຕ່ໍບໍາລຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ-ລັດຖະ 
ກອນທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ການບໍລິຫານ 
ຄຸ້ມຄອງ, ວິຊາສະເພາະຂ້ັນປະລິນຍາເອກ, ປະລິນ 
ຍາໂທ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊ້ັນສູງໃຫ້ມ ີຄວາມສົມ 
ສ່ວນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມ ແລະ ສ້າງ 
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສາມາດ ຍົກ 
ລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະໃຫ້ສູງຂ້ຶນ. 

ຍົກລະດັບພະນັກງານທຸກປະເພດ, ທຸກລະດັບ ນັບທັງ 
ພະນັກງານນຳພາ, ວິຊາການ ແລະ ລັດວິສະຫະກິດໃຫ້ 
ໄດ້ມາດຕະຖານ.    

ງົບປະມານພາຍໃນ ສະຖາບັນການເມືອງ 
ການປົກຄອງ 
ແຫ່ງຊາດ 
ກະຊວງພາຍໃນ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

 2. ຊຸກຍູ້, ສ່ົງເສີມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ແກ່ພະນັກງານເພດຍິງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາໃນການພັດ 
ທະນາຕົນເອງ ເພ່ືອເຂ້ົາໃນຕຳແໜ່ງນຳພາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຂ້ັນຕ່າງໆ. 
 

ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນເພດຍິງໃນທຸກດ້ານ, ໃຫ້ມີ 
ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ອາຊີບ.  
 
 

ງົບປະມານພາຍໃນ ແນວລາວສ້າງຊາດ 
ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາ 
ຊົນ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
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 3. ຊູກຍູ້, ສ່ົງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ-
ລັດຖະກອນ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ພາສາອັງກິດ 
ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດອ່ືນໆ ແລະ ການນໍາໃຊ້ 
ເທັກໂນໂລຊີ ທ່ີທັນສະໄໝໃຫ້ເປັນລະບົບ, ປົກກະ 
ຕິ ແລະ ຕ່ໍເນ່ືອງ.  

1. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານ-ລັດຖະ 
ກອນ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງພາຍໃນ 
ກະຊວງການຕ່າງປະ 
ເທດ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

  2. ຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ພາສາ 
ອັງກິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ (ICT). 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງພາຍໃນ 
ກະຊວງການຕ່າງປະ 
ເທດ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

 4. ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບການ 
ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, 
ຊັດເຈນ, ຮັດກຸມ, ຕິດພັນ ກັບການສ່ົງເສີມຜູ່ມີ 
ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີພອນສະຫວັນ ແລະ 
ຄົນເກັ່ງ. 

ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ 
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງພາຍໃນ 
 

 5. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂ້ໍມູນໃນ 
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແຕ່ສູນກາງ 
ຮອດທ້ອງຖ່ິນ ໃນທ່ົວປະເທດໃຫ້ທັນສະໄໝ, 
ລວມສູນ, ເປັນເອກະພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດ 
ສອບໄດ້. 

ພັດທະນາລະບົບຖານຂ້ໍມູນໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງພະນັກງານ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງພາຍໃນ 
 

 6. ປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະ 
ຕິບັດໜ້າທ່ີຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃຫ້ຊັດ 
ເຈນ, ຮັດກູມ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້; ພ້ອມ 
ທັງສ້າງກົນໄກໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທ່ີຂອງພະນັກງານ-

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຖານຂ້ໍມູນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.  

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງພາຍໃນ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
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ຜິດຊອບ 

ລັດຖະກອນ.  

 7. ປັບປຸງດັດຊະນີເງິນເດືອນ, ລະບົບຄ່າຕອບ 

ແທນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີ 

ການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢ່າງ 

ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ກັບສະ 

ພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງ 

ດ້ານເສດຖະກິດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ປັບປຸງດັດຊະນີເງິນເດືອນ, ລະບົບຄ່າຕອບແທນ, ການ 

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງພາຍໃນ 

ກະຊວງການເງິນ 

ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະຫວັດດີການ 

ສັງຄົມ 

ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

3.3. ພັດທະນາ 

ຄວາມຮູ ້ພ ື ້ນຖານ 

ດ້ານການສ ຶກສາ  

ແລະ ທັກສະວິຊາ 

ຊີບ  

1. ສ່ົງເສີມໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂ້ົາກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນ 

ເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນປະຖົມໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ 

ເດັກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ 

ພ້ອມຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-

ຊາຍ. 

ການສຶກສາກ ່ອນໄວຮຽນ 

ເພ່ືອສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການເຜີຍ 

ແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ. 

$28 ລ້ານ  

(ທະນາຄານໂລກ) 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 

  ການພັດທະນາເດ ັກກ ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການ 

ສຶກສາ 

ສ່ົງເສີມການໂພຊະນາການ (ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງ 

ຮຽນ) ແລະ ສຸຂາອານາໄມ, ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄ່ືອງ 

ມືສຳລັບການຕິດຕາມການພັດທະນາເດັກ ແລະ ລະດົມ 

ພ່ໍແມ່ເດັກເພ່ືອສ່ົງເສີມການອົບຮົມສ່ັງສອນລູກແບບ 

ຖືກຕ້ອງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ສິດທິເດັກ ແລະ ປະ 

ກອບສ່ວນໃນກິດຈະກຳການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວ 

ຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ 

ODA 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 

  1. ພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບການຂະຫຍາຍ 

ວຽກງານອະນຸບານສຶກສາສູ່ບ້ານທ່ີບ່ໍມີໂຮງຮຽນຖາ 

ວອນ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

  2. ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຝຶກອົບຮົມຄູອະນຸບານ. ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 2. ເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນເຂ້ົາໃນການສຶກສາ ແລະ 
ພັດທະນາ ເດັກທ່ີຮຽນເກັ່ງ ແລະ ມີພອນສະຫວັນ 
ພີເສດ. 

ສ່ົງເສີມການພັດທະນາເດັກທ່ີມີພອນສະຫວັນ ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 3. ປັບປຸງຫັຼກສູດການຮຽນການສອນ ໂດຍເນ້ັນໃສ່ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບ ຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນຊ້ັນມັດທະຍົມ 
ສຶກສາ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ ວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະ 
ຊາດ, ຄະນິດສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິຊາຊີບຂ້ັນ 
ພ້ືນຖານ ລວມທັງ ພາສາອັງກິດ ແລະ ໄອຊີທີ 
(ICT). 

1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສູດການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ. 
 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

  2. ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ທາງດ້ານ 
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 4. ຮ່ວມກັບຜູ່ປະກອບການ, ຂະແໜງການເສດ 
ຖະກິດຕ່າງໆ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາທັງພາຍ 
ໃນ ແລະ ພາກພ້ືນ ໃນການພັດທະນາຫັຼກສູດ, ກໍ ່
ສ້າງກຳລັງແຮງງານ ໃຫ້ມທັີກສະສີມືທ່ີແນ່ນອນ ສາ 
ມາດປະກອບການທາງ ທຸລະກຳ ເພ່ືອຕອບສະ 
ໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

ສ້າງຄວາມເຂ ັ ້ມແຂງໃຫ້ແກ ່ການສ ຶກສາຊ ັ ້ນສ ູງ 
ໄລຍະ 2  
ເພ່ືອປັບປູງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງ 
ການສຶກສາຊ້ັນສູງ . 

$40 ລ້ານ  
ທະນາຄານພັດທະນາ 
ອາຊີ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ 
ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ 
ແລະ ການຄ້າ 

  ສ້າງຄວາມເຂ ັ ້ມແຂງໃຫ້ແກ ່ອາຊ ີວະສ ຶກສາ 
ແລະ ການຝຶກອ ົບຮ ົມວ ິຊາຊ ີບ ໄລຍະ 2 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະຖາບັນອາຊີ 

$25 ລ້ານ  
ທະນາຄານພັດທະນາ 
ອາຊີ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 

ຜິດຊອບ 

ວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. 
  ພັດທະນາອາຊ ີວະສ ຶກສາ ໃນ ສປປລາວ 

(VELA) 

ເພ່ືອສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ 

ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

6 ລ້ານ ເອີໂຣ 

(KFW) 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 

  ພັດທະນາທັກສະດ ້ານການຕ ້ອນຮ ັບບ ໍລ ິການ 

ເພ່ືອພັດທະນາທັກສະການຮັບຕ້ອນບໍລິການສຳລັບ 

ວຽກງານການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

CHF 2 ລ້ານຕ່ໍປີ  

(ສະເພາະແຕ່ແຜນ 

ງານລານິດ ເທ່ົານ້ັນ) 

ຍັງບ່ໍມີງົບປະມານ 

(ໂຄງການຮ່ວມທຶນ 

ກັບ LuxAid) 

ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 

 5. ດັດສົມກະແສການເຂ້ົາຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກ 

ສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອໃຫ້ 

ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການ 

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເຊ່ືອມ 

ໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

ສຶກສາວິໄຈ ກະແສການເຂ້ົາຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກ 

ສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 

6. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີຈໍາເປັນ, 

ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການ 

ສອນໃຫ້ ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນໃຫ້ໄດ້ 

ຕາມມາດຕະຖານ.  

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສ ົມບ ູນລະດ ັບຊາດ 

ພັດທະນາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຕົວແບບ 

ລະດັບຊາດ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 
 

 ພັດທະນາຫັຼກສູດການຮຽນຮູ້ທັກສະຊີວິດ ສຳລັບນັກ 

ຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. 
ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 
 7. ສ່ົງເສີມການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະ 

ກຳ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ສ່ົງເສີມການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ 

ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ. 
ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 

ຜິດຊອບ 

3.4. ສົ ່ ງ ເສ ີມສ ຸຂະ 

ພາບ ແລະ ພະລານາ 

ໄມສົມບ ູນ ໃຫ້ທ ົ ່ວ 

ປວງຊ ົນ 

1. ປຸກລະດົມ, ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປວງຊົນຮັບຮູ້, ເຂ້ົາໃຈ 

ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຮັກສາສຸຂະ 

ພາບ, ອອກກຳລັງກາຍ, ໂພຊະນາການ, ການປ້ອງ 

ກັນ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດ. 

ສັກຢາກ ັນພະຍາດຢູ ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ີກ 

ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດແບບເຄ່ືອນທ່ີຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 

ໃຫ້ກັບບ້ານທ່ີຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສາທາລະ 

ນະສຸກ 

  
ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດ ັກນ ້ອຍ ແລະ ໂພຊະ 

ນາການ 

ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນອັດຕາການຂອດຂອງເດັກກຸ່ມສ່ຽງ.  

1 ລ້ານ ຕ່ໍປີ 

ອົງການອາຫານໂລກ 

(ອາດໄດ້ສືບຕ່ໍ ໃນລະ 

ຫວ່າງປີ 2017-20 

ຖ້າຫາກມີງົບ 

ປະມານ)  

50 ລ້ານຍູໂຣ 

ສະຫະພາບເອີຣົບ  

(ປີ 2016-2018) 

ກະຊວງສາທາລະ 

ນະສຸກ 

  
ປະກັນສ ຸຂະພາບ ອານ ຸພາກພ ື ້ນ ແມ່ນ ້ຳຂອງ  

(GMS) 

ເພ່ືອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍ ລວມມີ HIV/AIDS, ວັນ 

ນະໂລກ, ພະຍາດທ່ີເກີດຈາກອາຫານ ແລະ ພະຍາດ 

ເຂດຮ້ອນ (ເຊ່ັນ, ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ, ພະຍາດໃບ 

ໄມ້ໃນເລືອດ, ພະຍາດກ່ຽວກັບຕ່ອມນ້ຳເຫືຼອງ, ພະ 

ຍາດກ່ຽວກັບຕາ ແລະ ພະຍາດເກີດຈາກແມ່ທ້ອງ ).  

$13.5 ລ້ານ  

ທະນາຄານພັດ 

ທະນາອາຊີ 

ກະຊວງສາທາລະ 

ນະສຸກ 

  
ການສ້າງຄວາມສາມາດສຳລັບໂຄງການປ້ອງກັນ 

HIV/AIDS ໃນບັນດາ ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ. 
5 ລ້ານໂດລາ  

ທະນາຄານພັດ 

ທະນາອາຊີ 

 

ກະຊວງສາທາລະ 

ນະສຸກ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

 2. ສ້າງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະ 
ພາບຮອບດ້ານ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການບໍລິການ 
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເທ່ົາທຽມກັບພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ. 

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ 
ຊ່ຽວຊານ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

 3. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ, ວັດຖຸ 
ອຸປະກອນ, ເຄ່ືອງມື, ແບບວິທີການປ່ິນປົວ ແລະ 
ຮັກສາສຸຂະພາບ, ການປະກັນສຸຂະພາບ ໃຫ້ມີຄຸນ 
ນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂ້ຶນ 
ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 

ສະໜອງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນວຽກງານ 
ສາທາລະນະສຸກ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

 4. ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານສາ 
ທາລະນະສຸກ ນັບທັງການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການນຳເຂ້ົາ 
ແລະ ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊີທ່ີກ້າວໜ້າ 
ແລະ ເຂ້ົາກັບສ່ິງແວດລ້ອມຂອງໂລກ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ 
ການຜະລິດໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ. 

ສ່ົງເສີມການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

 5. ຊຸກຍູ້, ສ່ົງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ-ໄວໃນສັງຄົມ 
ຕ່ືນຕົວໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ດ້ວຍການອອກ 
ກຳລັງກາຍ ແລະ ການຫ້ິຼນກິລາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ພ້ອມທັງສ້າງ, ພັດທະນາສະຖານອອກກຳລັງກາຍ 
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສະໜອງວັດຖູອຸປະ 
ກອນກິລາ-ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ພຽງພໍ. 

ສ່ົງເສີມປວງຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ ກິລາ-
ກາຍຍະກຳ ເພ່ືອໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

3.5. ພັດທະນາກ ໍາ 
ລັງແຮງງານ ແລະ 

1. ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ 
ດ້ານປະລິມານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມ 

1. ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ດ້ານປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດິ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

ເພ ີ ່ມຜະລ ິດຕະພາບ 
ແຮງງານ ເພ ື ່ອຕອບ 
ສະໜອງຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງ 
ຕະຫຼາດແຮງງານ  

ມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ, ສ່ົງເສີມໃຫ້ 
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນມີສວ່ນຮວ່ມ ໃນການພັດ 
ທະນາສີມືແຮງງານ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງ 
ກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

 

  2. ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ 

ການສັງຄົມ 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສູດ, ສູນຝຶກອົບຮົມ, ພ້ືນ 
ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ເພ່ືອສ້າງກຳ 
ລັງແຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ. 

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສູດ, ສູນຝຶກອົບຮົມ, ພ້ືນຖານ 
ໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ເພ່ືອສ້າງກຳລັງແຮງ 
ງານ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດິ 
ການສັງຄົມ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 3. ປັບປຸງລະບົບຖານຂ້ໍມູນຂ່າວສານແຮງງານ ເພ່ືອ 
ດັດສົມມະຫາພາກດ້ານແຮງງານ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຈັດຫາງານ ເພ່ືອໃຫ້ 
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ສາມາດເຂ້ົາ 
ເຖິງການບໍລິການ, ຄຸ້ມຄອງການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງ 
ງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມ 
ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະ 
ໜອງແຮງງານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄງປະ 
ກອບເສດຖະກິດ. 

ປັບປຸງລະບົບຖານຂ້ໍມູນຂ່າວສານແຮງງານ ແລະ ສ້າງ 
ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຈັດຫາງານ ໃຫ້ 
ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດິ 
ການສັງຄົມ 
 

 4. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບຫັຼກການ, ວິໄນ 
ແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບແຮງງານ ເພ່ືອປົກ 
ປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ 

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ 
ແຮງງານ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດິ 
ການສັງຄົມ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

ຜູ່ອອກແຮງງານ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການ 
ສາມຝ່າຍ   ເພ່ືອແນໃສ່ສ້າງສາຍພົວພັນແຮງງານ 
ທ່ີດີ. 

 

 5. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ແຮງງານ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ 
ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍຂະ 
ຫຍາຍຂອບເຂດປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ກວ້າງ 
ຂວາງ, ປັບປຸງການບໍລິການອຸດໜູນການປະກັນ 
ສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. 

ປັບປຸງລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ 
ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງກັນໄດ້ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດິ 
ການສັງຄົມ 

6. ອານ ຸລ ັກ ແລະ 
ສົ ່ ງ ເສ ີມຄ ຸນຄ ່າ ດ້ານ 
ວັດທະນະທໍາອ ັນດ ີ 
ງາມຂອງຊາດໃຫ້ 
ທົ ່ວປວງຊ ົນ 

1. ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຂອງຊາດ 
ອອກສູ່ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສ້າງ 
ຈິດສໍານຶກໃນການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນປະກົດ 
ການຫຍ້ໍທ້ໍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ທ່ີເປັນໄພຕ່ໍສັງ 
ຄົມ ໂດຍຜ່ານສ່ືຕ່າງໆ.  

ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳອັນດີງາມ 
ຂອງຊາດ.  

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນາທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 
ກະຊວງປ້ອງກັນ 
ຄວາມສະຫງົບ 

 2. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນວັດທະນະ 
ທຳ ທ່ີມີຄຸນຄ່າໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນ 
ນະພາບສູງ ກ້າວໄປເຖິງການສ້າງເປັນອຸດສາຫະກຳ 
ວັດທະນະທຳໃນອະນາຄົດ ແລະ ປະກອບສ່ວນ 
ຢ່າງຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມ ຂອງຊາດຢ່າງຍືນຍົງ. 

ສ່ົງເສີມການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ 
ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນາທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 
ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ 
ແລະ ການຄ້າ 

 3. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີ 
ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບ, ກາຍເປັນມືອາຊີບດ້ານປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ສືບສານມໍລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະ 

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງທັງປະລິ

ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສ່ືມວນຊົນ, 
ນັກບູຮານຄະດີ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.  

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງຖະແຫຼງ 
ຂ່າວ, ວັດທະນາ ທຳ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

ຫວັດສາດຂອງຊາດ. ແລະ ກິລາ 
 4. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງກ່ຽວກັບ 

ວຽກງານວັດທະນະທໍາ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

1. ສໍາຫຼວດ, ຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນ, ບູລະນະປະຕິ 
ສັງຂອນ ສະຖານ ທ່ີມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນາທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

  2. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສະໂມສອນວັດທະນະທໍາ, 
ຫໍສະໝຸດ ແລະ ຫໍພິພິດທະພັນ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນາທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

 5. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະ 
ເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານວັດທະນະທໍາ ຢ່າງ 
ເປັນລະບົບຕ່ໍເນ່ືອງ. 

ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານວັດທະນະທໍາ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນາທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

3.7 ຍຸດທະສາດອື ່ນໆທີ ່ກ ່ຽວພ ັນກ ັບຫຼາຍຂະແໜງການ  
1) ປົກປ ້ອງປະຊາ 
ກອນ ຈາກຄວາມ 
ສ່ຽງ ທີ ່ຮ ້ າຍແຮງ 
ຕ່າງໆ ໂດຍສະກັດ 
ກັ ້ນ ແລະ ບັນເທ ົາ 
ໄພພິບ ັດ ທາງທຳ 
ມະຊາດ;  

1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃຫ້ທ່ົວສັງຄົມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ  ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ກາຍເປັນສະ 
ຕິຂອງສັງຄົມ ເພ່ືອສ້າງວັດທະນະທຳຄວາມປອດ 
ໄພ ແລະ ຄວາມທົນທານຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

 2. ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ສັງ 
ຄົມໃນການກຽມພ້ອມ, ມີແຜນຕອບໂຕ້, ຮັບມື 
ກັບໄພພິບັດ, ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນ 
ຮ້າຍທ່ີເກີດຈາກໄພພິບັດໃນທຸກລະດັບ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນເຂດ ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ 
ຄວາມບອບບາງຕ່ໍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຕືອນໄພ ແລະ ການ 
ກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃຫ້ຕິດຈອດກັນກວ່າ 
ເກົ່າໃນທຸກລະດັບ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ ມີການແບ່ງ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແກ່ທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ ຫຼາຍຂ້ຶນ; ໂດຍ 
ສ້າງໃຫ້ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ມີແຜນ ແລະ ກົນໄກ 
ການກຽມພ້ອມ ຕອບໂຕ້ ແລະ ແຜນຊ່ວຍເຫືຼອສຸກ 
ເສີນໄພພິບັດ ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ພາກເອກະຊົນ ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນການກຽມພ້ອມຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

 3. ສອດແຊກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດເຂ້ົາໃນ ຫັຼກສູດຂອງການສືກສາທຸກລະດັບ 
ແລະ ຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບນັກບໍລິຫານ 
ແລະ ພະນັກງານນຳພາ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ພ້ອມນ້ີກໍ ່
ກໍຳນົດຫັຼກສູດ ແລະ ດຳເນີນການຝຶກຊ້ອມພາກປະ 
ຕິບັດຕົວຈິງ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ໃນທຸກລະດັບຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຈຳເປັນ. 

 4. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະ ແລະ ການປະ 
ຕິບັດ ໃນການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະ 
ນາໆພັນ ຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ທິດສີຂຽວ. 

 5. ສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕີກຳກ່ຽວກັບໄພພິບັດ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສ້າງຮ່າງ 
ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ. 

   

 6. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ 
ແລະ ການຈັດຕ້ັງດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ 
ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນທຸກລະດັບຕາມ 
ທິດສາມສ້າງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທ່ີມີຄວາມ 
ສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມບອບບາງຕ່ໍການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສູງ.  

ເພ່ີມການລົງທຶນຂອງລັດໃນການສ້າງລະບົບຖານຂ້ໍ 
ມູນ, ການລາຍງານ, ການເຊ່ືອມໂຍງກັນ ລະຫວ່າງ 
ການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ກັບຂະບວນການກຽມ 
ຕອບໂຕ້ ແລະ ປະຕິບັດງານສຸກເສີນໄພພິບັດ 
ໃນແຕ່ລະຂ້ັນ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ� 
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ� 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

2) ສົ ່ ງ ເສ ີມຄວາມ 
ສະເໝີພາບບ ົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ໂດຍເພ ີ ່ມ 
ບົດບາດ ຂອງແມ່ຍ ິງ 
ໃນວຽກງານນຳພາ- 
ຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ການ 
ມີສວ ່ນຮວ ່ມຂອງ 
ແມ່ຍ ິງໃນການພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄ ົມ  

1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໃຫ້ຄຳປຶກ 
ສາ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການ 
ຈຳແນກ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນ 
ຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ. 
 

1. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການ ພັດທະນາ 
ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຍດ ຂອງແມ່ຍິງ-
ເດັກນ້ອຍ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ຄະນະກຳມາທິການ 
ແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ່ົງ 
ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

  2. ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການໃຫ້ຄຳປຶກສາ 
ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 

 2. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບ, ພັດທະນາ 
ສີມືແຮງງານ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ 
ທ່ີທັນສະໄໝ ໃຫ້ແມ່ຍິງ. 

ຈັດຕ້ັງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບ, ພັດ 
ທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາ 
ສາດທ່ີທັນສະໄໝ ໃຫ້ແມ່ຍິງ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ຄະນະກຳມາທິການ 
ແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ່ົງ 
ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

 3. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານການນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ 
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. 

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແມ່ຍີງໃນວຽກງານການນຳ. ງົບປະມານພາຍໃນ ຄະນະກຳມາທິການ 
ແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ່ົງ 
ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

  ຄ້ົນຄ້ວາວິໄຈກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການພັດທະນາແມ່ຍິງ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ຄະນະກຳມາທິການ 
ແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ່ົງ 
ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 

  ສ່ົງເສີມການເຊ່ືອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂ້ົາໃນ 
ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ.  

ງົບປະມານພາຍໃນ ຄະນະກຳມາທິການ 
ແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ່ົງ 
ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

 4. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານແມ່ຍິງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິ 
ຜົນ. 

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານແມ່ຍິງ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ຄະນະກຳມາທິການ 
ແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ່ົງ 
ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 

1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳທ່ີ 
ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ. 

ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງບັນດາປະເທດ 
ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ.  

$1,75 ລ້ານ 
(ທະນາຄານພັດທະ 
ນາອາຊີ $1.25 
ລ້ານ, ສປ ຈີນ 
$0.50 ລ້ານ) 

ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ 
ກະຊວງການຕ່າງ 
ປະເທດ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

3) ສົ ່ ງ ເສ ີມການ 
ຮວ່ມມືການພ ັດທະ 
ນາຊ ັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດກ ັບພາກພື ້ນ 
ແລະ ສາກ ົນ  
 
  

ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່ງປະເທດທ່ີເຮັດວຽກ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແຮງງານລາວທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ 
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ຍຸດທະສາດ  ວຽກງານຈ ຸ ູດສ ຸມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານ ພາກສ່ວນຮ ັບ 
ຜິດຊອບ 

2. ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດ 
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຜ່ານການຮ່ວມມືສອງ 
ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. 
3. ສ້າງລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານ 
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 

ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທ່ີຮຽນ ຢູ່ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທ່ີ ຮຽນທ່ີຮຽນ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

ງົບປະມານພາຍໃນ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 

4. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ 
ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ ໃນການຮ່ວມມືກັບພາກພ້ືນ 
ແລະ ສາກົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ. 

 ງົບປະມານພາຍໃນ ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ີນຜ ົນການພັດທະນາຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດ 

ຄາດໝາຍ 
 ຕົວຊ ີ ້ບອກ 

ຂໍ ້ມ ູນປ ີ 

ຖານ 
ປີຖານ 

2020 2025 

ແຫຼ ່ ງຂ ໍ ້ມ ູນ 

ເປ້ົາໝາຍລວມ             

  ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ 60.8 2015 66*   
ກອງປະຊຸມສະຫະປະ

ຊາຊາດດ້ານການຄ້າ   
ແລະ ການພັດທະນາ 

  
ເປີເຊັນຂອງເດັກອາຍຸ ຕ່ໍາກວ່າ 5 
ປີ ທ່ີມລີວງສູງຕ່ຳກວ່າເກນອາຍຸ 
(%) 

34% 2015 28%   
ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ

ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ

ລາວ 

  
ອັດຕາສ່ວນການເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນ

ມັດທະຍົມສຶກສາຄິດເປັນເປີເຊັນ 
(%) 

45.8% 2011 80%   
ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ

ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ

ລາວ 

  
ເປີເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີເຂ້ົາຮຽນ 
ປ1 ທ່ີຮຽນເຖິງຂ້ັນສຸດທ້າຍຂອງ
ຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ (%) 

70% 2012 90%   

ສູນສະຖິຕິ-ຂ່າວສານ 
ການສຶກສາ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

  
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ

ເກນອາຍຸ 15-24 ປີ (%) 
73.1% 2011/12 99%   

ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ

ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ

ລາວ 

  
ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ

ເກີດໃໝ່ (ຕ່ໍ 1000 ຄົນ) 
68 2009/10 30   

ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ

ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ

ລາວ 

  
ເປີເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸ 
12-23ເດືອນທ່ີໄດ້ຮັບການສັກຢາ
ປ້ອງກັນພະຍາດໝາກແດງ (%) 

90% 2015 95%   
ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ

ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ

ລາວ 

  
ອັດຕາສ່ວນການເສຍຊີວິດຂອງແມ່

ເກີດລູກ 
357 2009 200   

ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ

ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ

ລາວ 

 

ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ 
ທຸກຄົນມີການສຶກສາຈົບຊ້ັນ

ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 
 

95.1% 2015 98% 100% 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 



 2 

ຄາດໝາຍ 
 ຕົວຊ ີ ້ບອກ 

ຂໍ ້ມ ູນປ ີ 

ຖານ 
ປີຖານ 

2020 2025 

ແຫຼ ່ ງຂ ໍ ້ມ ູນ 

ຍຸດທະສາດທີ 3.1 ເພ່ີມທະວີວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ເຮັດໃຫ້ທ່ົວປວງຊົນເຊ່ືອໝ້ັນອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ 

 
ຈຳນວນພະນັກງານ ທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສ້ັນ∗ 740 ຄົນ 2015 

3700 
ຄົນ 

7400 
ຄົນ 

ຄະນະຈັດຕ້ັງສູນກາງ 
ພັກ 

 
ຈຳນວນພະນັກງານ ທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ກໍ່ສ້າງໄລຍະຍາວ 351 ຄົນ 2015 

1775 
ຄົນ 

3550 
ຄົນ 

ຄະນະຈັດຕ້ັງສູນກາງ 
ພັກ 

 
ດັດຊະນີຄວາມໂປ່ງໃສລະດັບສາ 
ກົນ ຕ່ໍກັບການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ 
(ການຈັດອັນດັບໃນທ່ົວໂລກ) 

140 2012 130 120 ຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ 

ຍຸດທະສາດທີ 3.2 ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 

 
ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ໃນລະດັບ 
ປະລິນຍາເອກ  549 ຄົນ  2015 25%  

ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
ກະຊວງພາຍໃນ 

 
ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ໃນລະດັບ 
ປະລິນຍາໂທ  

6,360 
ຄົນ 

2015 20%  
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
ກະຊວງພາຍໃນ 

 
ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ໃນລະດັບ 
ປະລິນຍາຕີ  

 
47,058
ຄົນ 

2015 35%  
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
ກະຊວງພາຍໃນ 

 

ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານສຳຫັຼບ
ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ (
ຮ່ວງ 10 + 11) ຄິດເປັນເປີເຊັນ
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຂອງ
ລັດຖະບານ 

50.5% 
2013/14 
 

30% 30% 
ກະຊວງການເງິນ 
 

 
ອັດຕາສ່ວນລັດຖະກອນເພດຍິງ  
ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າກົມ, 
ຮອງກົມ ຫືຼ ທຽບເທ່ົາ 

16.7% 2012 20% 25% ກະຊວງພາຍໃນ  

ຍຸດທະສາດທີ 3.3 ພັດທະນາຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານດ້ານການສຶກສາ  ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ 

 

ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໃນການ
ສຶກສາ ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງ 
ລາຍຈ່າຍ ລວມທັງໝົດຂອງລັດ 
ຖະບານ 

14.6% 
2013/14 
 

18% >18% 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

                                                 
∗ ຕົວເລກແຜນຄາດຄະເນການນຳສົ່ງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງໄປບຳລຸງຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮອດປ ີ2020  ແລະ 
ແຜນຮອດປີ 2025, ສະບັບເລກທ ີ09/ກສພງ, ລົງວັນທ ີ9/02/2016, ກົມກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ. 
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ຄາດໝາຍ 
 ຕົວຊ ີ ້ບອກ 

ຂໍ ້ມ ູນປ ີ 

ຖານ 
ປີຖານ 

2020 2025 

ແຫຼ ່ ງຂ ໍ ້ມ ູນ 

 ເປີເຊັນເດັກໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປີ 
ທ່ີເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນອານຸບານສຶກສາ 

23% 2011/12 55% 60% 
ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ
ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ
ລາວ 

 ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ
ເກນອາຍຸ 15-24 ປີ (%) 

73.1% 2011/12 99%  100% 
ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ
ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ
ລາວ 

  
ອັດຕານັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ ເຂ້ົາຮຽນຕ່ໍໃນສະຖາບັນ
ອາຊີວະສຶກສາ  

67% 2015 60% 60% 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 
ອັດຕານັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍເຂ້ົາຮຽນຕ່ໍໃນສະຖາບັນ 
ການສຶກສາຊ້ັນສູງ  

19% 2015 20% 25% 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 
ສ່ົງເສີມນັກສຶກສາໄປຮຽນຕ່ໍໃນ

ລະດັບຕ່າງໆ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ1 
(ຄົນ) 

5,070  2015 20,000   ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

  

ລ່າຍຈ່າຍປົກກະຕິທ່ີບ່ໍແມ່ນເງິນ 
ເດືອນໃນການສຶກສາ ຄິດໄລ່ເປັນ 
ເປີເຊັນຂອງ ລ່າຍຈ່າຍລວມທັງ 
ໝົດຂອງ ລັດຖະບານເຂ້ົາໃນການ 
ສຶກສາ. 

10.9% 
2013/14 
 

25% 25% ກະຊວງການເງິນ 

ຍຸດທະສາດທີ 3.4 ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມສົມບູນ ໃຫ້ທ່ົວປວງຊົນ 

 

ຈຳນວນບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ 
ແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການ, 
ການກັນພະຍາດ ແລະ ສ່ົງເສີມ 
ສຸຂະພາບ 

75% 2015 100% 100% 
ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

 
ອັດຕາການປົກຄຸມ ການປະກັນສຸ 
ຂະພາບແຫ່ງຊາດ  

50 2015 80% >80% 
ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

 ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ 69.41 2015 71 73 
ກະຊວງສາທາລະ  
ນະສຸກ 

 
ອັດຕາສ່ວນການຕາຍ ຂອງແມ່ ຕ່ໍ 
100,000 ຄົນ 

260 2015 160 100 
ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

 
ອັດຕາສ່ວນການຕາຍ ຂອງ ເດັກ 
ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ຕ່ໍ 1,000 ຄົນ 

70 2015 40 30 
ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

                                                 
1

 ລວມທັງທຶນລັດຖະບານ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 
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ຄາດໝາຍ 
 ຕົວຊ ີ ້ບອກ 

ຂໍ ້ມ ູນປ ີ 

ຖານ 
ປີຖານ 

2020 2025 

ແຫຼ ່ ງຂ ໍ ້ມ ູນ 

 
ອັດຕາສ່ວນການຕາຍ ຂອງເດັກ 
ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 1 ປີ ຕ່ໍ 1,000 ຄົນ 

45 2015 30 20 
ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

 
ເປີເຊັນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ທ່ີມ ີ
ນ້ໍາໝັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ  

22% 2015 17% 12% 
ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ 

 
ເປີເຊັນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ທ່ີມ ີ
ຄວາມສູງຕ່ຳກວ່າເກນອາຍຸ 

34% 2015 28%  25% 
ການສຳຫຼວດຕົວຊ້ີ

ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ

ລາວ 

 
ຈຳນວນປະຊາກອນທ່ີອອກກຳລັງ 
ກາຍ 

  30%  
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

 

ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໃນຂະ 
ແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຄິດ 
ເປັນເປີເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍລວມ 
ທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ 

6.90% 2013/14  9% 9% 
ກະຊວງການເງິນ  
 
   

 

ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິທ່ີບ່ໍແມ່ນເງີນ 
ເດືອນໃນຂະແໜງການສາທາ

ລະນະສຸກ ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງ 
ລ່າຍຈ່າຍລວມທັງໝົດຂອງລັດຖະ

ບານໃນການສຶກສາ. 

45.9% 
2013/14 
 

45% 45% 
ກະຊວງການເງິນ 
 
  

  
ເປີເຊັນຂອງຜູ້ໃຫ່ຍອາຍຸ 15 ປີຂ້ຶນ 
ທ່ີສູບຢາ (%) 

48% 2011 42% 36% ອົງການອະນາໄມໂລກ 

  
ອັດຕາສະເລ່ຍຂອງຜູ້ໃຫ່ຍອາຍຸ 
15 ປີ ແລະ ສູງກວ່າ ບໍລິໂພກເຫ້ົຼາ 
ຄິດເປັນຈຳນວນລິດຕ່ໍຄົນ ຕ່ໍປີ  

7.3 2008/10 6 5 
ອົງການອະນາໄມໂລກ 
  

  
ຈຳນວນຄົນທ່ີເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດ

ຕິ ເຫດຍານພາຫະນະປະຈຳປີ  
910 2013 850 800 

ກະຊວງປ້ອງກັນ

ຄວາມສະຫງົບ  

  
ຈຳນວນຄົນທ່ີເສຍຊີວິດຈາກພະ 
ຍາດລະບາດໃນ ສປປ ລາວໃນ
ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ 

77* 2010/14 0 0 
ຖານຂ້ໍມູນ ໄພພິບັດ
ສາກົນ EM-DAT 
(www.emdat.be) 

ຍຸດທະສາດທີ 3.5 ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ເພ່ີມຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຕະຫຼາດແຮງງານ ແຕ່ລະໄລຍະ 

 
ສ້າງກຳລັງແຮງງານທ່ີມີສີມື 
ຂອງກຳລັງແຮງງານທັງໝົດ 

   24% 
ບົດວິໄຈຄາດຄະເນ 
ແຮງງານ  

 
ສ້າງມາດຖານສີມືແຮງງານ 
(ສາຂາອາຊີບ) 

   25 
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ 

 
ສ້າງສະມັດຕະພາບແຮງງານຕາມ 
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ 

    
ບັນຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ 
LECS 
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ຄາດໝາຍ 
 ຕົວຊ ີ ້ບອກ 

ຂໍ ້ມ ູນປ ີ 

ຖານ 
ປີຖານ 

2020 2025 

ແຫຼ ່ ງຂ ໍ ້ມ ູນ 

 
ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ 
ສໍາລັບ ຜູ່ອອກແຮງງານ 

   90% 
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ 

 

ເປີເຊັນຜູ່ຈ້າງງານທ່ີບອກວ່າ“ກຳລັງ
ແຮງງານທ່ີໄດ້ຮັບການສຶກສາບ່ໍພຽງ

ພໍ” ເປັນອຸປະສັກຕ້ົນຕໍຂອງພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາ (%) 

17% 2012 15% 14% 
ການສຳຫຼວດວິສະຫະ

ກິດຂອງທະນາຄານ

ໂລກ 

 ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ
2   16.1 2013 18 20 ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

3   
 

 
ຈຳນວນແຮງງານຕ່າງດ້າວທ່ີມສີີມື

ທ່ີລົງທະບຽນເຮັດວຽກໃນລາວ 
20,942 2011/12 

25,13
0 

30,156 
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ 

ຍຸດທະສາດທີ 3.6 ອານຸລັກ ແລະ ສ່ົງເສີມຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດໃຫ້ທ່ົວປວງຊົນ 

 ເປີເຊັນຂອງບ້ານວັດທະນະທຳ 49.98% 2014 65%  
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

 ເປີເຊັນຂອງຄອບຄົວວັດທະນະທຳ 58.9% 2011/14 80%  
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

 
ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນ 
ດາເຜ່ົາ ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ 
ຂອງຊາດ (ຄ້ັງ ຕ່ໍ ປີ) 

3  2011/14  60  
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

 
ສ່ົງເສີມການອ່ານ (ຂອງຈຳນວນ 
ປະຊາກອນທັງໝົດ) 

    2/3 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

 

ຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ 
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນ 
ນະພາບ ເປັນທ່ີດຶງດູດຄວາມສົນ 
ໃຈຂອງມວນຊົນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ 
ການຊົມໃຊ້  

   50% 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

 
ມີບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວິຊາການ 
ທ່ີມີຄຸນນະພາບ ໃນການຮັບໃຊ້ 
ວຽກງານວັດທະນະທຳ ແລະ 

4,508 2011/14  7,000 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

                                                 
2

 (ເຊັ່ນ:ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່ກຳມະກອນຜຸ ້ໜຶ່ງ) ໃນຂະແໜງການອຸດສະຫະກຳການຜະລິດ (ຫົວໜ່ວຍຄິດ ເປັນ ລ້ານກີບ, ລາຄາ ປ ີ2002) 
3

 ການສຳຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບໍລໂິພກໃນຄົວເຮືອນ (ການຈ້າງງານ) 
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ຄາດໝາຍ 
 ຕົວຊ ີ ້ບອກ 

ຂໍ ້ມ ູນປ ີ 

ຖານ 
ປີຖານ 

2020 2025 

ແຫຼ ່ ງຂ ໍ ້ມ ູນ 

ທ່ອງທ່ຽວ ພຽງພໍ  

 
ເປີເຊັນຂອງບ້ານວັດທະນະທຳຂອງ

ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ 
39% 2015 65%*   

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ

ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ  

ຍຸດທະສາດທີ 3.7 ຍຸດທະສາດອ່ືນໆທ່ີຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
 ປົກປ້ອງປະຊາກອນຈາກຄວາມສ່ຽງທ່ີຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ແລະ 
ມະນຸດສ້າງຂ້ຶນ 

 
ເປີເຊັນສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນທ່ີ

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳ

ມະຊາດໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ 
3.7% 2009/13 3% 2.5% 

ຖານຂ້ໍມູນໄພພິບັດສາ 
ກົນ EM-DAT 
(www.emdat.be) 

 
ລາຍຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ ຄິດເປັນ 
ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍຮັກສາສຸຂະ 
ພາບທັງໝົດ 

46% 2009/10 40% 20% 

ອົງການອານະໄມໂລກ 
ບັນຊີການເງິນ ສາທາ 
ລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ 
ສຳລັບ ສປປ ລາວ 

ສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍເພ່ີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນວຽກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການມີສວ່ນຮວ່ມ 
ຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

  
ອັດຕາສ່ວນເພດຍິງໃນການຈ້າງ 
ງານທ່ີມີເງິນເດືອນ 

34.6% 2010 37% 40% 
ການສຳຫຼວດກຳລັງ

ແຮງງານ 

 
ເປີເຊັນເພດຍິງທ່ີເປັນສະມາຊິກສະ

ພາແຫ່ງຊາດ 
25% 2015 30% 30+% ສະພາແຫ່ງຊາດ 

 
ເປີເຊັນເພດຍິງທ່ີເປັນລັດຖະມົນຕີ, 
ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະ 
ມົນຕີ ຫືຼທຽບເທ່ົາ (%) 

10.7% 2012 15% 20% 
ຫ້ອງການຈັດຕ້ັງສູນ

ກາງພັກ 

 
ເປີເຊັນເພດຍິງທ່ີເປັນເຈ້ົາແຂວງ, 
ຮອງເຈ້ົາແຂວງ (%) 

6.80% 2012 10% 15% 
ຫ້ອງການຈັດຕ້ັງສູນ

ກາງພັກ 

 
ເປີເຊັນເພດຍິງທ່ີເປັນເຈ້ົາເມືອງ, 
ຮອງເຈ້ົາເມືອງ (%) 

6.10% 2012 10% 15% 
ຫ້ອງການຈັດຕ້ັງສູນ

ກາງພັກ 

 
ເປີເຊັນເພດຍິງທ່ີເປັນນາຍບ້ານ, 
ຮອງນາຍບ້ານ (%) 

4.80% 2012 7% 10% 
ຫ້ອງການຈັດຕ້ັງສູນ

ກາງພັກ 
ສ່ົງເສີມການຮວ່ມມືການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ 

 
ເປີເຊັນຂອງນັກສຶກສາລາວທ່ີກຳລັງ

ຮຽນຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ  ຫືຼ 
ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ  

82.1% 2012 84% 86% 

ອົງການສະຫະປະຊາ

ຊາດເພ່ືອການສຶກສາ, 
ວິທະຍາສາດ ແລະ 
ວັດທະນະທຳ  

 



 

1 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ສະຖິຕ ິລ ັດຖະກອນ ສົກປ ີ 2014-2015 

ຈໍານວນລັດຖະກອນໃນທົ ່ວປະເທດ  

ຈໍານວນລັດຖະກອນ ລ /
ດ 

ລາຍການ  
ລວມ ຍິງ ຊາຍ 

ຈໍານວນລັດຖະກອນທົ ່ວປະເທດ (1+2) 177,826 79,662 98,164 

1 ຂັ ້ນກະຊວງ (ສູນກາງ) 28,975 12,040 16,935 

2 ຂັ ້ນທ ້ອງຖ ິ ່ນ  148,851 67,622 81,229 

  Œ ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ 33,635 13,822 19,813 

I 

  Œ ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ 115,216 53,800 61,416 

ຈໍານວນລັດຖະກອນແຍກຕາມຊັ ້ນເງ ີນເດ ືອນ (1+2+3+4+5)  
(ໝາຍເຫດ : ບໍ ່ລວມລັດຖະກອນຄູ) 

101,799 39,846 61,953 

1. ຊັ້ນ I 342 189 153 

2. ຊັ້ນ II 4,674 2,682 1,992 

3. ຊັ້ນ III 24,077 11,108 12,969 

4. ຊັ້ນ IV 70,775 25,514 45,261 

II 

5. ຊັ້ນ V 1,931 353 1,578 

 
ຈໍານວນລັດຖະກອນ ແຍກຕາມເກນອາຍ ຸ ÷  
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ຈໍານວນລັດຖະກອນ ແຍກຕາມຊັ ້ນວ ິຊາສະເພາະ  
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ຈໍານວນລັດຖະກອນ ທີ ່ອອກໃນຮູບການຕ ່າງໆ  

ຈໍານວນລັດຖະກອນ ທີ ່ອອກໃນຮູບການຕ ່າງໆ 
(1+2+3+4+5+6+7) 

2,996 962 2,034 

 1. ຮັບເບ້ຍບໍານານ 2,154 706 1,448 
2. ອຸດໜູນເທື່ອດຽວ (ບໍາເນັດ) 182 78 104 
 3. ເສັຍຊີວິດ 248 52 196 
 4. ປະລະໜ້າທີ ່ 166 54 112 
5. ຖືກປະຕິບັດວິໄນ (ໄລ່ອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ) 154 46 108 
 6. ລາອອກ (ບໍ່ເອົາບໍາເນັດ) 36 13 23 
 7. ເສັຍກໍາລັງແຮງງານ 8 2 6 
8. ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ລັດວິສາຫະກິດ, ກໍາລັງປະກອບອາວຸດ (ທະຫານ, 
ຕໍາຫລວດ) 48 11 37 

ຍົກຍ ້າຍໄປຢ ູ ່ພາກສ ່ວນອ ື ່ນ       
1. ຍົກຍ້າຍໄປ ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ 1,177 323 854 

V 

2. ຍົກຍ້າຍມາຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆ (ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ/ນະຄອນ 
ຫຼວງ) 756 230 526 

 
 

ຈໍານວນລັດຖະກອນທີ ່ ເພ ີ ່ມເຂ ົ ້ າໃນຮ ູບການຕ ່າງໆ  

ຈໍານວນລັດຖະກອນ 
ລ /ດ    

ລວມ ຍິງ ຊາຍ 

ຈໍານວນລັດຖະກອນທີ ່ ເພ ີ ່ມເຂ ົ ້ າໃນຮ ູບການຕ ່າງໆ 3,039 828 2,211 

1. ຮັບເຂົ້າໃໝ່ຕາມການແບ່ງປັນ (ໂກຕ້າ) ສົກປີ 2014-2015 2,943 803 2,140 
2. ຍົກຍ້າຍມາຈາກຝ່າຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດ (ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ) 72 18 54 VI 

3. ຍົກຍ້າຍມາຈາກລັດວິສະຫະກິດ  24 7 17 
ຈໍານວນພະນັກງານຕາມສັນຍາ (1+2) 3,180 1,189 1,991 
1. ພະນັກງານຕາມສັນຍາ (ບໍລ ິຫານຮ ັບໃຊ ້ É )   739 355 384 
 Œ ຮັບເຂົ້າຕາມຈໍານວນຕົວເລກທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດ 163 60 103 
Œ ຮັບເຂົ້າໂດຍບໍ່ນອນໃນຈໍານວນຕົວເລກທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດ (ຈ້າງເອງ) 576 295 281 
2.  ພະນັກງານຕາມສັນຍາ (ວິຊາການ)   2,441 834 1,607 
 Œ ຮັບເຂົ້າຕາມຈໍານວນຕົວເລກທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດ 311 124 187 

VII 

Œ ຮັບເຂົ້າໂດຍບໍ່ນອນໃນຈໍານວນຕົວເລກທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດ (ຈ້າງເອງ) 2,130 710 1,420 
 

 

 



 

3 

ຈໍານວນລັດຖະກອນ ແຍກຕາມຕໍາແໜ່ງບ ໍລ ິຫານປະເພດຕ່າງໆ  

ປະເພດ 1 ປະເພດ 2 ປະເພດ 3 ປະເພດ 4 ປະເພດ 5 ປະເພດ 6 ປະເພດ 7 ປະເພດ 8 
ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ 
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ລວມ 66,192 
ຍິງ 19,920 
ຊາຍ 46,272 

 

ແຜນຄວາມຕ້ອງການລ ັດຖະກອນໃໝ່ ສົກປ ີ 2015-2016  

IX  ຂັ້ນສູນກາງ: 3,310 
  ຂັ້ນແຂວງ: 3,866 
  ຂັ້ນເມືອງ: 14,632 
 ລວມ 21,808 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ  04: ຄາດຄະເນຈຳນວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ  ຂອງ  ສປປ  ລາວ  ແຕ່ປ ີ  2015-2025 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 05:  ເສ ັ ້ນສະແດງການປຽບທຽບພະນັກງານ ແລະ ນັກສ ຶກສາທີ ່ອອກໄປ ຮຽນຕ່າງປະເທດຕາມຂົງເຂດວິຊາຮຽນ  

     ລວມທັງຜ ູ ່ ໄປກຽມພາສາ ແຕ່ປ ີ 2011-2014 

 

  

 



 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 06: ຕາຕະລາງການສ ົມທຽບ ຈຳນວນຄວາມຕ້ອງການຈ ້າງງານ ກັບຈຳນວນ 
ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານທີ ່ຄາດວ ່າຈະຮຽນຈົບ (ລະດັບວ ິຊາຊ ີບຂ ຶ ້ນໄປ)  

  ບໍ ່ແຮ ່ ກະສິກຳ ປຸງແຕ ່ງ ບໍລ ິການ ໄຟຟ້າ ລວມ 
2016 121 709 1,791 31,335 328 34,285 
2017 113 439 1,840 31,278 332 34,002 
2018 108 368 1,765 31,497 334 34,071 
2019 103 324 1,728 31,651 337 34,142 
2020 100 321 1,766 31,512 342 34,040 
2021 96 345 1,826 31,354 348 33,968 
2022 93 531 1,912 31,068 360 33,963 
2023 88 599 2,032 30,749 367 33,836 
2024 83 698 2,192 30,247 376 33,596 
2025 77 836 2,402 29,688 386 33,389 

ຄວາມຕ້ອງການຈ້າງງານໂດຍສະ 
ເລ່ຍຕໍ່ປີ (2016-2025) 

98 517 1,925 31,038 351 33,929 

ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຄາດວ່າຈະ 
ຮຽນຈົບສະເລ່ຍຕໍ່ປ*ີ 

1,057 3,826 2,420 35,790 3,058 46,151 

ຈົບຈາກພາຍໃນ 1,030 3,745 2,381 34,560 3,042 44,758 
ຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ 27 81 39 1,230 16 1,393 

ອັດຕາຄວາມແຕກຕ່າງ 
(ຫົວໜ່ວຍ : ເທ ົ ່ າ) 10.78 7.40 1.26 1.15 8.71 1.36 

 
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: *ຄິດໄລ່ໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກແຜນແບ່ງປັນນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າຮຽນ 

ໃນຂັ້ນວິຊາຊີບຂຶ້ນໄປ ສົກຮຽນ 2015-2016, ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດໃນປີ 2014. 
 

ຈາກຜົນການຄາດຂະເນການຈ້າງງານຮອດປີ 2025 ເຫັນວ່າ ການຈ້າງງານແຮງງານທີ່ມີທັກສະສູງໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ປ ີ 2016 ຫາ 
2025 ໂດຍສະເລ່ຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 33,929 ຄົນ ຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນ ປະມານ 91% ແມ່ນຈະຖືກຈ້າງໃນຂະແໜງບໍລິການ. ເມື່ອສົມທຽບກັບຈຳນວນນັກ 
ສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບໃນແຕ່ລະປິເຫັນວ່າ: 

- ຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ ເປັນຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງການຈ້າງງານຕົວຈິງ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຈະຈົບໃນຂະແໜງ 
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ປະມານ 10.78 ເທົ່າຕົວ) ແລະ ການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການນີ້ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ. ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 
2013 ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາການລົງທຶນໃນຂະແໜງການກັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ຄວນມີການດຸນດ່ຽງຄືນໃນຂະແໜງການ 
ດັ່ງກ່າວ. 

- ສຳລັບຂະແໜງໄຟຟ້າ (ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ແລະ ອາຍແກສ) ກໍ່ມີຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຈົບສູງກວ່າ ການຈ້າງງານຕົວຈິງ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈຳ 
ນວນແຮງງານທີ່ເຫຼື່ອໃນຂະແໜງການນີ ້ຍັງສາມາດເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງບໍລິການໄດ ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຊ່າງໄຟຟ້າ, ຊ່າງນ້ຳ, ພະນັກ 
ງານໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ ແທນການເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ. 

- ນອກນັ້ນ, ຂະແໜງການກະສິກຳ (ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ) ຍັງເປັນອີກຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີມ່ີຈຳນວນນັກຮຽນທີ ່
ຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບສູງກວ່າ ການຈ້າງງານຕົວຈິງ ເຊັ່ນດຽວກັນ; ແຕ່ຈຳນວນແຮງງານທີ່ເຫຼື່ອນັັ້ນ ສາມາດນຳຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ທັກສະທີ່ຮຽນມາ ໄປປະກອບອາຊີບກະສິກຳຂອງຕົນເອງ. 

- ຂະແໜງປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍລິການ ເປັນຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງ ການຈາ້ງງານ ແລະ ຈໍານວນແຮງງານທີ່ຮຽນຈົບ. ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກ່ໍຕາມ, ຄວນມີແຜນການສ້າງແຮງງານໃນຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້ຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພຽງພໍຂອງຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນຂະ 
ແໜງການເຫຼົ່ານີ້. 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 07: ຄາດໝາຍສູ ້ຊ ົນຂອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 

  ຂໍ ້ມ ູນຫ ຼ ້ າສ ຸດ 2015 2020 2025 2030 

ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ (ປີ) 
69.41 
(2015)   71 73 75 

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (/100.000 ດກມຊວ) 
    220     
(2013) 260 160 100 70 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ < 5ປີ (/1000 ດກມຊວ) 
    72    
(2012) 70 40 30 20 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ < 1ປີ (/1000 ດກມຊວ) 
    32.62     
(2015) 45 30 20 15 

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກ < 5ປີ  
ທ່ີມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກ່ວາມາດຕະຖານ (%) 

    27     
(2012) 22 17 12 9 

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກ < 5ປີ  
ທ່ີມີນ້ຳໜັກທ່ີສູງກ່ວາມາດຕະຖານ (%) 

    44    
(2012) 42 34 25 20 

ອັດຕາຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດຂອງປະຊາຊົນ (%)  
    84     
(2014) 80 90 95 100 

ອັດຕາຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ (%) 
    65     
(2012) 60 75 80 90 

ອັດຕາປົກຄຸມ ການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ (%) 
    20     
(2014) 50 80 >80 >85 

 

 



ເອກະສານຊ ້ອນທ້າຍ 08: 

ມະຕິຕົກລົງ 
ວ່າດ້ວຍການໂອນມອບວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຈາກຄະນະ 

ຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະບັບເລກທີ 02/ກມສພ; 
ລົງວັນທີ 06 ມີນາ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ເອກະສານຊ ້ອນທ້າຍ 09: 

ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ 
ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສະບັບເລກທີ 

315/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













ເອກະສານຊ ້ອນທ້າຍ 10: 

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສະບັບເລກທີ 0907/ສສກ.ຄຊພຊ, 

ລົງວັນທີ 14 ມີນາ 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











ເອກະສານຊ ້ອນທ້າຍ 11: 

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງກອງເລຂາ ຄຊພຊ, 

ສະບັບເລກທີ 2287/ສສກ.ຄຊພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2014 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 12: ອະທບິາຍຄາສັບ 

ແຜນປະຕິບັດງານ: ແມນເອກະສານທີ່ລະບບັນດາກິດຈະກາທີ່ຈະຕອງປະຕິບັດເພື່ອບັນລຈດປະສົງ. ຕາມປກກະຕິແລວ, ເອກະ 
ສານດັງກາວຈະລະບລາຍລະອຽດຂອງແຕລະກິດຈະກາໂດຍຫຍໍ, ສະແດງໃຫເຫັນສາຍພົວພັນກັບຈດປະສົງຢາງຈະແຈງ, ຂອບ
ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພາກສວນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມນຄາຄາດຄະເນການປະຕິບັດກິດຈະກາ. 

ການປະເມີນຜົນ: ແມນການປະເມີນຄາໃຊຈາຍຂອງໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະກາທີ່ກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາເລັດ
ແລວຢາງເປນລະບົບ ແລະ ມີຈດປະສົງ, ການປະເມີນຜົນຈະລວມເອົາທັງການປະເມີນການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ຜົນໄດຮັບ 

ເປາໝາຍ: “ຜົນໄດຮັບ” ລະດັບສງສດ (ເຊັນ: ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາ, ປະຊາຊົນມີສຂະພາບແຂງແຮງ, 
ມີສະຕິປນຍາ ແລະ ສີນທາປະຕິວັດ).  

ລວມຍອດລາຍຮັບແຫງຊາດ (GNI): ແມນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແຫງຊາດ (GDP) ບວກໃຫລາຍຮັບຂອງ
ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດນັ້ນທີ່ອາໃສຢຕາງປະເທດ ແລວລົບໃຫລາຍຮັບຂອງຄົນຕາງປະເທດທີ່ອາໃສຢພາຍໃນປະເທດນັ້ນ. 

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແຫງຊາດ (GDP): ໝາຍເຖິງລວມຍອດ “ມນຄາເພີ່ມ” ຂອງການຜະລິດສິນຄາ ແລະ ການ
ບໍລິການໃນປະເທດໃດໜ່ຶງ.  

ອັດຕາສວນການເຂ້ົາຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ: ຈານວນເດັກໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທັງໝົດໂດຍບໍແຍກອາຍ ຫານໃຫຈํາ 
ນວນປະຊາກອນໃນເກນອາຍເຂ້ົາຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ. 

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ: ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕາງກັນ. ໃນຄວາມໝາຍທີ່ແຄບທີ່ສດ, ການພັດທະນາຊັບພະ 
ຍາກອນມະນດໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການດານບກຄະລາກອນພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜ່ຶງ. ໃນຄວາມໝາຍທີ່
ກວາງອອກໄປຕື່ມ ແມນຂະບວນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງກາລັງແຮງງານ (ພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜ່ຶງ ຫຼື ທົວ
ປະເທດ) ເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດທີ່ຈາເປນ. ໃນຄວາມໝາຍທີ່ກວາງທີ່ສດ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດແມນການ
ພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມ (ເຊັນ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສກ, ແຮງງານ, ຂໍມນຂາວສານ ແລະ ວັດທະນະທາ) ຊື່ງແຕກຕາງ
ຈາກຂະແໜງການດານເສດຖະກິດ (ເຊັນ: ກະສິກາ, ຄົມມະນາຄົນ, ພະລັງງານ)   

ຕົວຊີ້ບອກ: ຕົວປຽນທາງດານປະລິມານ ຫຼື ຄນນະພາບທີ່ໃຊວັດແທກຜົນໄດຮັບ.  

ສະຖານະພາບປະເທດດອຍພັດທະນາ: ການຈັດກມປະເທດຕາມມາດຖານຂອງກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດດານການຄາ ແລະ 
ການພັດທະນາ (UNCTAD) ເພື່ອການົດວາປະເທດນັ້ນຈະໄດຮັບສິດທິພິເສດທາງການຄາ ຫຼື ບໍ. 

ອັດຕາການຮໜັງສື: ອັດຕາສວນປະຊາກອນໃນເກນອາຍທີ່ສາມາດອານ ແລະ ຂຽນປະໂຫຍກງາຍໆໄດຢາງຖືກຕອງ. 

ອັດຕາສວນການເສຍຊີວິດຂອງແມ: ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມທີ່ມາຈາກສາຍເຫດຕາງໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຖືພາຕໍແສນ
ຄົນຂອງການເກີດ. 

ເປາໝາຍສະຫັດສະວັດດານການພັດທະນາ (MDGs):  ບັນດາຕົວຊີ້ບອກເປາໝາຍຕົ້ນຕໍການພັດທະນາ ລວມມີເປາໝາຍ ແລະ 
ຕົວຊີ້ບອກສະເພາະຕາງໆ ທີ່ໄດຮັບການຮັບຮອງຈາກສາກົນເພື່ອບັນລໃນປ 2015. ບັນດາປະເທດຕາງໆ ສວນໃຫຍຈະຮັບຮອງ
ເອົາເປາໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດສະເພາະຕາມເງື່ອນໄຂ  ແລະ ສະພາບແວດລອມຂອງປະເທດຕົນ ດວຍການເພີ່ມເປາ
ໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກຂອງປະເທດຕົນ ເຂ້ົາໄປໃນບັນດາເປາໝາຍສະຫັດສະວັດດານການພັດທະນາຂອງສາກົນ.  
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ເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs): ການພັດທະນາແມນຖືເອົາຄົນເປນໃຈກາງ, ໝາຍຄວາມວາການພັດທະນາເພື່ອ
ສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລອມທີ່ອານວຍໃຫແກການພັດທະນາຄົນຢາງຮອບດານ, ເຮັດໃຫຄົນເປນກາລັງພັດທະນາທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ເປນຜໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດສງສດຈາກການພັດທະນາ; ພອມກັນນ້ັນກໍຖືເອົາການລຶບລາງຄວາມທກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນຢາງສ້ິນເຊີງ, ທັງເປນເງື່ອນໄຂທີ່ຂາດບໍໄດເພື່ອບັນລການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

ການຕິດຕາມ: ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຕົວຊີ້ບອກຕາງໆ ທີ່ໃຊວັດແທກຄວາມຄືບໜາວາບັນລຜົນໄດຮັບທີ່ການົດໄວຢາງ
ເປນປກກະຕິຕາມໄລຍະເວລາ.  

ຜົນໄດຮັບ: ຜົນໄດຮັບທີ່ຄາດວາຈະໄດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໃດໜ່ືງ, ຕາມປກກະຕິແລວຈະໃຊໃນຄວາມໝາຍ 
ກວາງ. 

ການວິເຄາະສະພາບການ: ການບັນຍາຍສະພາບການທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນປະຈບັນ; ໃນນ້ັນຈະລວມມີຜົນສํາເລັດ, ສ່ີງທາທາຍ ຊື່ງເປນ
ບອນອີງໃນການລິເລີ່ມຂອງການສາງແຜນ ຫຼື ການສາງຍດທະສາດ. 

ວຽກງານຈດສມ: “ຜົນໄດຮັບ” ລະດັບສງໃນ “ຍດທະສາດໃດໜ່ຶງ”. ຕາມປກກະຕິແລວ, ຈະມີຄວາມໝາຍກວາງໆ ແລະ 
ວັດແທກດວຍ “ຕົວຊີ້ບອກ” ໃດໜ່ຶງທີ່ໄດການົດໄວຢາງຊັດເຈນ.  

ຍດທະສາດ: ເປນເອກະສານທີ່ລະບບັນດາມາດຕະການທີ່ຈະຕອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງຊັດເຈນເພື່ອບັນລ “ເປາໝາຍໃດໜ່ຶງ” ພາຍ
ໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດກາໜົດໄວ. ຕາມປກກະຕິແລວ, ການສາງຍດທະສາດດັງກາວ ແມນພາຍຫຼັງການພິຈາລະນາຜົນໄດຮັບຂອງ
ວິເຄາະບັນດາທາງເລືອກເພື່ອບັນລບັນດາ “ເປາໝາຍ” ດຽວກັນ.  

ອາການຂອດ/ເຕຍ: ມີລວງສງທີ່ຕາກວາເກນມາດຕະຖານ ເມ່ືອທຽບກັບເກນອາຍ (ປະເມີນໂດຍທຽບກັບມາດຕະຖານຄວາມສງ
ຂອງສາກົນໃນເກນອາຍຕາງໆ)  

ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກຕາ ກວາ 1 ປ: ອັດຕາສວນຂອງເດັກທີ່ເສຍຊີວິດກອນອາຍຄົບ 1 ປ (ຕາມປກກະຕິແລວຈະຄິດ
ເປນອັດຕາສວນພັນຕໍການເກີດ). 

ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກອາຍຕາກວາ 5 ປ: ອັດຕາສວນຂອງເດັກທີ່ເສຍຊີວິດກອນອາຍຄົບ 5 ປ (ຕາມປກກະຕິແລວຈະ
ຄິດເປນອັດຕາສວນພັນຕໍການເກີດ) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນດ (HDI): ດັດຊະນີທີໄ່ດຮັບການນາໃຊທົວໄປ ໃນການຈັດອັນດັບປະເທດຕາມການເຕີບໂຕຂອງ
ລາຍຮັບ, ການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສກ.   

ດັດຊະນີຊັບສິນມະນດ (HAI): ແມນການວັດແທກລະດັບຕົ້ນທຶນມະນດ, ຊຶ່ງປະກອບມີ 4 ຕົວຊີ້ບອກຄື: ອັດຕາສວນປະຊາ 
ກອນທີ່ຂາດສານອາຫານ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຕາກວາ 5 ປ, ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ອັດຕາການຮ
ໜັງສືຂອງຜໃຫຍ. 

ດັດຊະນີຄວາມສຽງດານເສດຖະກິດ (EVI): ແມນດັດຊະນີວັດແທກຄວາມສຽງຂອງໂຄງຮາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕໍກັບ
ປດໃຈພາຍນອກ ແລະ ແຮງກະທົບແວດລອມອອມຂາງ. 

ດັດຊະນີຄວາມໂປງໃສສາກົນ (CPI): ຄືດັດຊະນີສະພາບບັນຫາການສໍລາດບັງຫຼວງຂອງປະເທດຕາງໆໃນທົວໂລກ, ຊຶ່ງມີຄາແຕ 
0 (ສໍລາດບັງຫຼວງຫຼາຍທີ່ສດ) ຫາ 100 (ສໍລາດບັງຫຼວງໜອຍທີ່ສດ) ແລະ ແມນອົງການຄວາມໂປງໃສນານາຊາດ 
(Transparency International) ເປນຜດາເນີນການຈັດລາດັບ. 

ມນຄາເພີ່ມ: ຈານວນມນຄາຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເພີ່ມຂ້ືນ ໃນແຕລະຂ້ັນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ບໍລວມມນຄາການ 
ລົງທຶນເບ້ືອງຕົ້ນ.  


