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ຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ 
 

I. ພາກເປດີຫວົເລື່ ອງ 
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີIX ຂອງພກັ ໄດກ້າໍນດົວ່າ: “ຄຽງຄູ່ກບັການສາ້ງຄນົດາ້ນສະຕປິນັຍາ, ມຄີວາມ

ຮູ,້ ມວີຊິາຊບີ ແລະ ຄຸນສມົບດັ ສນິທໍາດນີ ັນ້, ພວກເຮາົ ຕອ້ງເພີມ້ຄວາມພະຍາຍາມຕື່ ມອກີ ຕໍ່ ການສາ້ງຄນົລາວເຮາົ 
ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງຮ່າງກາຍ, ມພີະລານາໄມສມົບູນ. ສະນັນ້ ຕອ້ງສບືຕໍ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ດາ້ນ
ສາທາລະນະສຸກ ຕາມທດິຖເືອາົການກນັພະຍາດ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບເປນັຕົນ້ຕ ໍໄປພອ້ມກບັຖເືອາົການປິ່ ນປວົທີ່

ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສະ  ໜອງການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ເປນັສໍາຄນັ” . ຢູ່ໃນມະຕດິັ່ ງກ່າວຍງັ

ໄດເ້ນັນ້ວ່າ ຈະຕອ້ງບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັເພື່ ອການພດັທະນາໃນປ ີ 2015, ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ນາໍພາປະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ຈາກສະຖານະປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປ ີ2020. 

 

ຈາກທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ ໃນສະພາບການປ່ຽນແປງເສດຖະກດິ, ການເງນິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດສ້ົ່ ງຜນົ

ສະທອ້ນໂດຍກງົຕໍ່ ງບົປະມານເພື່ ອໃຫກ້ານບໍລກິານສຸຂະພາບ ເຮດັໃຫ ້ ສປປ ລາວ ຈາໍຕອ້ງມກີານປະຕຮູິບລະບບົ

ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອສາມາດຕອບສະໜອງການດູແລ ຮກັສາສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊນົໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່

ຈາໍກດັ. ນອກຈາກນີ ້ ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ ຍງັເຮດັໃຫເ້ກດີ

ບນັຫາຕໍ່ ການສະໜອງການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ເຖງິວ່າໄດມ້ກີານລງົທນຶໃສ່ດາ້ນພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງ, ອຸປະກອນ

ການແພດ ແລະ ການປະກອບພະນກັງານ ແຕ່ກໍ່ ຍງັບ່ໍພຽງພໍຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ຍອ້ນ

ງບົປະມານຈາໍກດັ. ຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ແລະ ການຕດິຕາມ ປະເມນີຜນົ ຢູ່ແຕ່ລະຂັນ້ ຍງັບ່ໍເປນັລະບບົ ຍອ້ນຂາດຂໍມູ້ນທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ.້ 

 

ການປະຕຮູິບ ໝາຍເຖງິ ການປ່ຽນແປງສິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ລວມທງັການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ 

ແລະ ນະໂຍບາຍ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງ 4 ບຸກທະລຸໃຫເ້ປນັຮູບປະທໍາ. ກອບແນວຄວາມຄດິໃນການປະຕຮູິບ

ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນສາ້ງໃຫປ້ະຊາຊນົເຮາົ ມຄີວາມຮັ່ ງມຜີາສຸກ, ປະເທດຊາດຮັ່ ງມເີຂັມ້ແຂງ, 

ສງັຄມົມຄີວາມສາມກັຄປີອງດອງ, ປະຊາທປິະໄຕ, ຍຸຕທໍິາ ແລະ ສວີໄິລ. 

 

II. ບ່ອນອງີ ໃນການສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ 
ຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ ໂດຍອງີໃສ່ ບນັດານະໂຍບາຍຂອງພກັ 

ແລະ ລດັຖະບານ ທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍບນັດາເອກະສານສໍາຄນັ ຄ:ື 

1. ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ທ ີIX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ; 

2. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII (2011 - 2015) ຂອງລດັຖະບານ; 

3. ແຜນແມ່ບດົ ຂອງການພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ ງເປນັວໃິສທດັ ຂອງຍຸດທະສາດການພດັທະນາຂະແ

ໜງ ສາທາລະນະສຸກ ຮອດປ ີ2020; 

4. ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອງົຄະນະພກັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຄັງ້ທ ີVII; 

5. ແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII (2011 - 2015) ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; 

6. ຄໍາເຫນັຊີນ້າໍ ຂອງກມົການເມອືງສູນກາງພກັ ຄັງ້ວນັທ ີ31 ກໍລະກດົ 2012; 

7. ອງີໃສ່ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດວ້ຍການຮບັຮອງເອາົ ຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບ 

ສາທາລະນະ ສຸກ ຮອດປ ີ2020 
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III. ສະພາບຂອງການພດັທະນາຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ 

1. ຜນົສໍາເລດັ: 

ໄລຍະ 20 ກວ່າປຜ່ີານມາ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດມ້ກີານພດັທະນາເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ        

ຕາໜ່າງບໍລກິານຂອງບນັດາໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ມກີານບໍລກິານປກົຄຸມຢ່າງກວາ້ງຂວາງ 

ດວ້ຍຄຸນນະພາບດຂີຶນ້ ເປນັກາ້ວໆ. ໄລຍະດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນກງົກບັໄລຍະຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ

ສະຫດັສະຫວດັເພື່ ອການພດັທະນາ, ຊຶ່ ງລວມມທີງັເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕດິພນັໂດຍກງົ 3 ເປົາ້ໝາຍ ຄ:ື ເປົາ້ໝາຍທ ີ 4 

(MDG 4):  ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການເສຍຊວີດິຂອງເດກັ, ເປົາ້ໝາຍທ ີ 5 (MDG 5): ປບັປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ 

ແລະ ເປົາ້ໝາຍທ ີ6 (MDG 6): ຕາ້ນກບັເຊືອ້ພະຍາດ ເຮດັໄອວ/ີເອດສ, ໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດອື່ ນໆ ແລະ 

ຍງັມ ີ 2 ເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ຕດິພນັບາງສ່ວນ ຄ:ື ເປົາ້ໝາຍທ ີ 1 (MDG 1): ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອດຶຫວີ 

ແລະ ເປົາ້ໝາຍທ ີ 7 (MDG 7): ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ

ພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປ ີທີ່ ຜ່ານມາ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົສໍາເລດັຫຼາຍ

ດາ້ນ ຊຶ່ ງສະແດງອອກໃນຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ປະກອບສ່ວນທີ່ ສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ການບນັລຸບນັດາເປົາ້ໝາຍ

ສະຫດັສະຫວດັ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກສາທາລະນະສຸກ ດວ້ຍຄວາມຄບືໜາ້ໃນແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍ ຄດືັ່ ງນີ:້  

 

 MDG 1:  ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອດຶຫວີ 

ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອດຶຫວິ ແມ່ນຕດິພນັກບັຫຼາຍປດັໃຈ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນ, ໂດຍ

ສະເພາະທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນໂພຊະນາການ ໂດຍສະເພາະອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີ ທີ່

ມນີໍາ້ໜກັຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ ເຫນັວ່າຍງັມຄີວາມຄບືໜາ້ຊາ້ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາ ແລະ ສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃຫ ້

ຫຼາຍຂຶນ້. ດັ່ ງຕວົເລກ ປ ີ2006 ໄດ ້37% ແລະ ຜນົສໍາຫຼວດ ປ ີ2012 ແມ່ນ 27% ແຕ່ຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸ ໃນປີ 

2015 ໃຫໄ້ດ ້22%.  

 ອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປທີີ່ ເຕຍ້: ກມໍຄີວາມຄບືໜາ້ຊາ້ ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ແຕ່ປ ີ 2006 ໄດ ້ 40% 

ແລະ ຜນົສໍາຫຼວດ ປ ີ2012 ແມ່ນ 38% ແຕ່ຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸ ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້34%. 

 

 MDG 4:  ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການເສຍຊວີດິຂອງເດກັ 

ການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸລຸ່ມ 1 ປ ີ ເຫນັວ່າມທ່ີາອ່ຽງຈະບນັລຸ, ຕາມການຄາດຄະເນ ຂອງອງົການອະນາໄມ

ໂລກ ແມ່ນໄດແ້ລວ້  48/1.000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ ແລະ ຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸ ໃນປີ 2015 ໃຫໄ້ດ ້45/1000 

ຂອງການເກດີມຊີວີດິ 

ການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີກເໍຫນັວ່າມທ່ີາອ່ຽງຈະບນັລຸເຊັ່ ນດຽວກນັ, ຕາມການຄາດຄະເນຂອງອງົ 

ການອະນາໄມໂລກ ແມ່ນໄດແ້ລວ້ 61/1.000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ ເພາະຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸ ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້

70/1000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ. 

ອດັຕາການສກັຢາກນັໝາກແດງ ຮອບວຽນປກົກະຕ ິ ໄດແ້ຕ່ 70% ແຕ່ຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸໃນປ ີ 2015 

ແມ່ນ85%. 

 

 MDG 5: ປບັປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ 

ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 650/100.000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ ໃນປ ີ 1995 ມາເປນັ 

339/100.000 ໃນປ ີ 2008, ຊຶ່ ງເຫນັວ່າ ຍງັເປນັບນັຫາທີ່ ໜກັໜ່ວງ ແລະ ເປນັສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍສູງ ໃນການບນັລຸ

ຄາດໝາຍ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນປ ີ2015 ແມ່ນໃຫໄ້ດ ້260/100.000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ. 

ອດັຕາສ່ວນຂອງການເກດີລູກມແີພດຊ່ວຍ ແມ່ນຢູ່ລະດບັ 37% ແຕ່ຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸ ໃນປີ 2015 

ແມ່ນໃຫໄ້ດ ້50% ຊຶ່ ງເຫນັວ່າ ຍງັເປນັບນັຫາທີ່ ທາ້ທາຍ ເພາະສາຍເຫດການຕາຍ ແມ່ນຕດິພນັກບັຫຼາຍປດັໄຈ.  
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 MDG 6: ຕາ້ນກບັເຊືອ້ພະຍາດ ເຮດັໄອວ/ີເອດສ, ໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດອື່ ນໆ 

ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ ເຮດັໄອວ/ີເອດສ ໃນປະຊາກອນທົ່ ວໄປ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າ ຊຶ່ ງມຄີວາມອາດສາ 

ມາດບນັລຸໄດ ້ ຄ:ື 0.2% ໃນປ ີ 2012 ຊຶ່ ງຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸໃນປ ີ 2015 ແມ່ນໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ າກວ່າ 1% ຂອງ

ປະຊາກອນ. 

ອດັຕາການຕາຍຍອນ້ໄຂຍຸ້ງ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈະບນັລຸໄດ ້ ເພາະໃນປີ 2009 ແມ່ນ 0.3/100.000 

ຂອງປະຊາກອນ ຊຶ່ ງຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸ ໃນປ ີ2015 ແມ່ນໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ າກວ່າ 0.2/100.000 ຂອງປະຊາກອນ 

ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ວນັນະໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັ 151/100.000 ຂອງປະຊາກອນ ໃນປ ີ2009 ແມ່ນມີ

ຄວາມອາດສາມາດບນັລຸໄດ ້ເພາະຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸ ໃນປ ີ2015 ແມ່ນໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ າກວ່າ 240/100.000  ຂອງປະ 

ຊາກອນ. 

 

 MDG 7:  ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ອດັຕາສ່ວນປະຊາກອນຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ ຈະສາມາດບນັລຸໄດ ້ ເພາະໃນປີ 2010 ແມ່ນໄດ ້79.5 % ຊຶ່ ງ

ຄາດໝາຍ ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້80%. ອດັຕາສ່ວນປະຊາກອນຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍ ກອໍາດສາມາດບນັລຸໄດ ້ເພາະໃນປ ີ

2010 ແມ່ນໄດ ້55% ແຕ່ຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸ ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້60% ຊຶ່ ງເຫນັວ່າ ຍງັຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສຸມທນຶ 

ແລະ ເພີ່ ມທະວ ີວຽກສົ່ ງເສມີການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍໃຫກ້າຍເປນັຄວາມຊນິເຄຍີຫຼາຍຂຶນ້. 

 

2. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ: 

2.1 ການປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັເພື່ ອການພດັທະນາ ເຖງິວ່າໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ແລະ ມຄີວາມຄບືໜາ້, ແຕ່

ມບີາງເປົາ້ໝາຍຍງັຊກັຊາ້ ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງ ທີ່ ຈະບ່ໍບນັລຸ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນເປົາ້ໝາຍທ ີ5 ກ່ຽວກບັປບັປຸງ

ສຸຂະພາບແມ່ ໂດຍສະເພາະ ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດກັຍງັສູງ ຖາ້ທຽບໃສ່ຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົ. 

ການສກັຢາກນັພະຍາດ ບ່ໍທນັບນັລຸຕາມຄາດໝາຍ; ດາ້ນໂພຊະນາການ (ການຂາດສານອາຫານ, ການມີ

ນໍາ້ໜກັຕໍ່ າ ແລະ ການເຕຍ້) ຍງັເປນັບນັຫາທີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່; ການຈດັຕັງ້ການກນັພະຍາດ ແລະ ຄວບຄຸມ

ການລະບາດຂອງບາງພະຍາດ ເປນັຕົນ້ ພະຍາດໄຂຍຸ້ງ, ໄຂເ້ລອືດອອກ, ຖອກທອ້ງ ຍງັບ່ໍທນັຮບັປະກນັໄດ ້

ຢ່າງເຕມັສ່ວນ. 

 

2.2 ຄຸນນະພາບການບໍລກິານກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ ນປວົພະຍາດຂອງໂຮງໝໍຂັນ້ຕ່າງໆ ເຖງິວ່າໄດຮ້ບັການ

ປບັປຸງດຂີຶນ້ ແຕ່ກຍໍງັບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງສງັຄມົ. ປະຈບຸນັ, ຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົເຮາົ ກໍ່ ຄທືົ່ ວສງັຄມົ ແມ່ນຕອ້ງການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ທນັ

ສະໄໝ. 

 

2.3 ການບນັຈພຸະນກັງານແພດໝໍ ຢູ່ໂຮງໝໍເມອືງ ແລະ ສຸກສາລາທີ່ ທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີຍງັຂາດເຂນີທາງ

ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ການຕອບສະໜອງໂຄຕາ້ ຍງັບ່ໍໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ. 

 

2.4 ການໃຊຈ່້າຍທງັໝດົໃຫຂ້ະແໜງສາທາລະນະສຸກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍງັຕໍ່ າຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍ

ໃນ ຖາ້ສມົທຽບໃສ່ປະເທດໃກຄ້ຽງ (ລາຍລະອຽດເບິ່ ງຢູ່ພາກເພີມ້ເຕມີ ໜາ້ທ ີ 20). ການມສ່ີວນຮ່ວມ

ລງົທນຶເອກະຊນົຍງັຈາໍກດັ, ຂາດນຕິກິາໍທີ່ ຮດັກຸມ. 

 

2.5 ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານສຸຂະພາບ ຍງັບ່ໍຖກືຕອ້ງ, ບ່ໍຄບົຖວ້ນ, ບ່ໍທນັເວລາ ແລະ ບ່ໍເອກະພາບລວມສູນ ຊຶ່ ງ

ບ່ໍທນັສາມາດເປນັບ່ອນອງີແໜນ້ແກ່ນແກ່ການວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ. 
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3. ສາຍເຫດທີ່ ພາໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ: 

3.1 ສາຍເຫດທີ່ ພາໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັ 

1. ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຊີນ້າໍ ນາໍພາ ແລະ ລງົທນຶເພີ່ ມໃສ່ການພດັທະນາວຽກງານສາທາລະ 

ນະສຸກ ລວມທງັຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອື ໃຫມ້ພີືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຂອງຕາໜ່າງບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງໃໝ່ແຕ່ຮາກຖານຂຶນ້ມາ. 

 

2. ຍອ້ນມວີທິກີານນາໍພາ, ລະບອບແບບແຜນ ແລະ ວທິກີານຂອງເຮດັວຽກຂອງຄະນະພກັ, ຄະນະລດັຖະ 

ມນົຕ,ີ ຄະນະນາໍແຕ່ລະຂັນ້ ແລະ ພະນກັງານທຸກຄນົ, ຍອ້ນມລີະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ

ຂອງປະຊາຊນົ ໄດມ້ຄີວາມຮບັຮູ ້ເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ສຸຂະພາບດຂີຶນ້. 

 

3. ທ່າແຮງດາ້ນມະນຸດສະທໍາຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂໜຶ່ ງເພື່ ອສບືຕໍ່ ຍາດແຍ່ງເອາົການ

ຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຮ່ວມມທືງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ບນົພືນ້ຖານນໍາ້ໃຈກຸມ້ຕນົເອງ ແລະ ເພິ່ ງຕນົເອງ, ມີ

ການຈດັຕັງ້ນາໍພາ ມຄີວາມບຸກບນືປະສານສມົທບົໃຫກ້ມົກຽວ ແລະ ເປນັເອກະພາບກນັກບັຄູ່ຮ່ວມມ ື

ເພື່ ອເຮດັຕາມແຜນທີ່ ຕອ້ງການ, ໂດຍປະຕບິດັຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ

ປະເທດເຮາົ. 

 

4. ປະຊາຊນົສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ເຫນັຄວາມສໍາຄນັ ຂອງການຮກັສາສຸຂະພາບດຂີຶນ້ ເຊັ່ ນ ການ

ຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ ໂດຍສບືຕໍ່ ມູນເຊືອ້ຂອງວຽກງານອະນາໄມ 3 ສະອາດ ແລະ ແບບແຜນດໍາລງົ

ຊວີດິທີ່ ປອດໄສ ຂາວສະອາດ. 

 

3.2 ສາເຫດທີ່ ພາໃຫມ້ຂໍີຄ້ງົຄາ້ງ 

ສາເຫດຂອງຄວາມຂາດຕກົບກົພ່ອງຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ ກ່າວມານັນ້ ກໍ່ ມທີງັ ປດັໄຈອດັ 

ຕະວໄິສ ແລະ ປດັໄຈພາວະວໄິສ ທີ່ ສໍາຄນັ ແມ່ນ: 

1. ຄຸນສມົບດັ ຈນັຍາບນັ ແລະ ຈນັຍາທໍາ ກຄໍຫຼືກັໝັນ້ ສນິທໍາປະຕວິດັຂອງແພດໝໍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຍງັບ່ໍທນັດ,ີ 

ຍງັຖເືບາົຕໍ່ ການບໍລກິານປິ່ ນປວົຄນົເຈບັ, ບາງຄັງ້ຍງັເລອືກປະຕບິດັຕໍ່ ຜູທຸ້ກ ແລະ ຜູຮ້ ັ່ ງ ເຮດັໃຫສ້ງັຄມົຈົ່ ມ

ວ່າ. ເວົາ້ລວມແລວ້ ນໍາ້ໃຈຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົ ຍງັບ່ໍທນັດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ, ຈຶ່ ງເຮດັໃຫຄ້ນົເຈບັທີ່ ມຖີານະຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງ ຫຼັ່ ງໄຫຼອອກໄປປິ່ ນປວົຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 
 

2. ການຈດັຕັງ້ຢູ່ບາງກມົກອງ ບາງທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານ ຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວທິເີຮດັ

ວຽກຢູ່ບາງບ່ອນ ບ່ໍທນັໄປຕາມຫຼກັການລວມສູນປະຊາທປິະໄຕ. ພະນກັງານຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັຂາດການເສມີ

ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ ເຮດັຕາມຂະບວນ ຍງັບ່ໍມກີານປບັປຸງ ຍກົສູງຄຸນນະພາບວຽກງານຂອງຕນົ

ເອງ. 

 

3. ການເຊື່ ອຖງືມົງວາຍໃນບາງທອ້ງຖິ່ ນ ຍງັສູງ ຍອ້ນການໂຄສະນາສຸຂະສກຶສາ ຍງັບ່ໍທນັມຫຼີາຍຮູບຫຼາຍສ ີ ບ່ໍ

ທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ, ຍອ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ຕວົເລກສະຖຕິຍິງັບ່ໍຊດັເຈນ ແລະ ບ່ໍສາມາດຊວນ

ເຊື່ ອໄດ.້ 
 

4. ຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັຄຸນຄ່າຂອງສຸຂະພາບ ຍງັຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າ, ການປະກອບສ່ວນຂອງສງັຄມົ ແລະ ການ

ລງົທນຶຂອງເອກະຊນົຍງັມໜີອ້ຍ. ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ຍງັປະສານສມົທບົກນັບ່ໍທນັດ,ີ ບ່ໍໄປຕາມຂັນ້
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ຕອນ, ຕາມການແບ່ງງານ, ຕາມໂຄງການ ແລະ ຍງັເຮດັພໍໃຜພໍລາວ. ພອ້ມນັນ້ ກໍ່ ລໍຄອຍແຕ່ການຊ່ວຍ

ເຫຼອືຈາກຊ່ຽວຊານ ບ່ໍເປນັເຈົາ້ຂອງຕວົເອງ ຖາ້ແຕ່ຄໍາສັ່ ງຈ ຶ່ ງເຮດັ. 
 

5. ງບົປະມານສໍາລບັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເຖງິວ່າເພີມ້ຂຶນ້ ແຕ່ກຍໍງັບ່ໍທນັພຽງພໍກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຕວົຈງິ, ການຂະຫຍາຍຄງັປະກນັສຸຂະພາບຍງັມຄີວາມຊກັຊາ້, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບອບ 

ລະບຽບການ ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ. 
 

6. ພະນກັງານຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັຂາດການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ ເຮດັຕາມຂະບວນ ບ່ໍມກີານປບັ 

ປຸງວຽກຕນົເອງໃຫທ້ນັກາລະໂອກາດ. 

 

IV. ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ວຽກສາທາລະນະສຸກ 

1. ສະພາບລວມຂອງສາກນົ: 

ໃນສດັຕະວດັທ ີ 21 ການປະຕວິດັວທິະຍາສາດເທ ັກໂນໂລຢ ີ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາແບບກາ້ວກະໂດດ, 

ເຮດັໃຫໂ້ລກປ່ຽນແປງຈາກຍຸກອຸດສາຫະກາໍ ໄປສູ່ຍຸກຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍພູມປນັຍາຢ່າງກວາ້ງ 

ຂວາງໃນທຸກຂງົເຂດ ແລະ ທຸກຂະແໜງການ. ຍຸກໂລກາພວິດັ ແລະ ການເຊື່ ອມ ໂຍງສາກນົ ເປນັທ່າອ່ຽງພາວະ

ວໄິສ, ທງັມກີານຮ່ວມມ ືແລະ ທງັມກີານແຂ່ງຂນັ ໃນບນັດາປະເທດທີ່ ພວມພດັທະນາ. ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 

ພວມໄດຮ້ບັການປບັປຸງປ່ຽນແປງຄນືໃໝ່ ຢູ່ໃນຂງົເຂດພາກພືນ້ ແລະ ໃນໂລກ ໄດສຸ້ມໃສ່ບນັດາພະຍາດຕດິຕໍ່  ແລະ

ບ່ໍຕດິຕໍ່  ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວຽກສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັ ຢູ່ໃນບນັດາປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ. 

 

2. ສະພາບພາຍໃນປະເທດ: 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີ IX ໄດລ້ະບຸວ່າ:  “ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມກັຄເີປນັປກຶແຜ່ນຂອງທົ່ ວປວງຊນົລາວ 

ແລະ ຄວາມເປນັເອກະພາບພາຍໃນພກັ, ເຊດີຊູບດົບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດນາໍພາຂອງພກັ, ສາ້ງບາດກາ້ວບຸກທະລຸ

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່, ສາ້ງພືນ້ຖານອນັໜກັແໜນ້ໃຫກ້ານນາໍເອາົປະເທດເຮາົຫຸຼດພົນ້ອອກ

ຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາໃນປ ີ 2020 ສບືຕໍ່ ກາ້ວຂຶນ້ສູ່ຈດຸໝາຍສງັຄມົນຍິມົ”  ແນໃສ່ພດັທະນາປະເທດຊາດ ໄປ

ຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍທນັສະໄໝ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ.  

 

ເພື່ ອບນັລຸເຖງິຈດຸໝາຍນັນ້, ການມສຸີຂະພາບທີ່ ດຂີອງປະຊາຊນົ ແມ່ນເປນັສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ເປນັວຽກ

ໃຈກາງຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອຮບັປະກນັທາງດາ້ນສຸຂະພາບ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ ບ່ໍວ່າໃນ

ການກນັ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ກຄໍ ື ການປິ່ ນປວົຟືນ້ຟູຊບີຟືນ້ຟູໜາ້ທີ່ ການ. ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໄດ ້

ປະກອບສ່ວນທີ່ ສໍາຄນັ ແລະສອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດ ຂອງການພດັທະນາ ຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ຂອງປະເທດ ແລະ ທງັສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ປະເທດເຮາົ ພວມດໍາເນນີເສດຖະກດິກນົໄກຕະຫຼາດ ທີ່ ມກີານຄຸມ້

ຄອງຂອງລດັ ແລະ ຂະບວນການປ່ຽນແປງຈາກປະລມິານ ກາ້ວສູ່ຄຸນນະພາບ ຊຶ່ ງແມ່ນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ຂອງສງັຄມົ ທີ່ ນບັມືນ້ບັສູງຂຶນ້ ໃນການຊອກຫາການບໍລກິານທີ່ ມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈ ໃຫແ້ກ່ການຮກັສາສຸຂະພາບ

ຂອງຕນົ.  

  

3. ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ: 

ສະພາບລວມຂອງສາກນົ ແລະ ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ ໄດສ້າ້ງເງ ື່ອນໄຂ ມທີງັກາລະໂອກາດທີ່ ຫາ

ຍາກ ໃຫແ້ກ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອດໍາເນນີການປະຕຮູິບວຽກສາທາລະນະສຸກ ໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງດຂີຶນ້ 

ແລະ ໄວຂຶນ້. ແຕ່ພອ້ມກນັນັນ້, ພວກເຮາົກໍ່ ມສີິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ໂຕ ທີ່ ມຢູ່ີກບັພວກເຮາົເອງ ເພື່ ອສູຊ້ນົ ແລະ ບຸກ

ບນືຜ່ານຜ່າ ໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ໂດຍການສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງພວກເຮາົ
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ເອງ ໂດຍອງີໃສ່ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ ກຄໍນືາໍໃຊໄ້ດຜ້ນົສໍາເລດັ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ດາ້ນເຕກັນກິວທິະຍາສາດ ທີ່ ພວກ

ເຮາົມ.ີ  
 

ເຖງິວ່າຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍດາ້ນ ແຕ່ກຍໍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍອນັ ທີ່ ຂວາງໜາ້ 

ເປນັຕົນ້ ແມ່ນບນັຫາການປບັປຸງສະພາບໂພຊະນາການ ສໍາລບັເດກັນອ້ຍ, ອດັຕາການຫຸຼດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດກັ

ລຸ່ມ 5 ປ ີແລະ ການຕາຍຂອງແມ່ ຊຶ່ ງພວົພນັກບັຫຼາຍປດັໄຈ ຂອງການພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ. ອດັຕາການສກັຢາ

ກນັພະຍາດ, ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ ຈາໍເປນັຕອ້ງເພີ່ ມຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ເພື່ ອໃຫ ້

ບນັລຸເປົາ້ໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ ຄວາມສາມາດໃນການໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ຂະບວນການສາ້ງ

ບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ ເຊັ່ ນ: ວຽກອະນາໄມ ແລະ ການ

ຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ ຕອ້ງໄດສຸ້ມທນຶໃສ່ ແລະ ເພີ່ ມການໂຄສະນາ ສບືຕໍ່ ປບັປຸງ ຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດຫຼາຍແຂວງ. ປະເທດ

ເຮາົຍງັຈາໍເປນັຕອ້ງມລີະບບົຂໍມູ້ນສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອກວດກາຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານ ໃຫສ້າມາດຕີ

ລາຄາໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວາງແຜນແກໄ້ຂ ໃນແຕ່ລະດາ້ນ ຕາມຕວົຊີວ້ດັທີ່ ກາໍນດົໄວ.້  
 

ໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງໂລກາພວິດັ, ປຽບໃສ່ຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົ, ປຽບໃສ່ບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ຫຼ ືອາຊ່ຽນ, 

ຈດຸເລີມ້ຕົນ້ທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກຂອງພວກເຮາົ ຂອ້ນຂາ້ງຕໍ່ າຫຼາຍ ສາເຫດໜຶ່ ງກໍ່ ຍອ້ນສງົຄາມແກ່ຍາວ, ດນິຟາ້

ອາກາດມກີານປ່ຽນແປງ ສ່ຽງຕໍ່ ການເກດີໄພທໍາມະຊາດຮຸນແຮງ ແລະ ກໍ່ ໃຫກ້ານເກດີມພີະຍາດໃໝ່, ການ

ພດັທະນາ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົນບັມືສູ້ງຂຶນ້ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້, ຮອບດາ້ນ ແລະ 

ໄວວາ, ແຕ່ການຕອບສະໜອງໃຫບໍ້ລກິານ ດາ້ນສຸຂະພາບຂອງພວກເຮາົ ແມ່ນຍງັໄປບ່ໍທນັ ບ່ໍວ່າທາງດາ້ນຊບັ 

ພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ ອສຸຂະພາບ ກໍ່ ຄ ື ທາງດາ້ນພືນ້ຖານວດັຖຸເຕກັນກິ ທີ່ ທນັສະໄໝ ກໍ່ ຄດືາ້ນທນຶຮອນ. ເມື່ ອ

ຄວາມທຸກຍາກ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ຢ່າງຂາດຕວົເທື່ ອ, ເມື່ ອການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດກັ ແລະ ການຂາດ

ສານອາຫານຍງັສູງ ເຖງິວ່າຈະຫຸຼດຜ່ອນລງົ ແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ກຍໍງັເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ສໍາຄນັ ຂອງຂະແໜງການ ຈາໍ

ເປນັຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອສູຊ້ນົສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັ

ສະຫວດັໃຫໄ້ດ.້ 

 

ຈາກສະພາບລວມ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່າວມານັນ້ ຈ ຶ່ ງເຫນັໄດວ່້າ ເຖງິໂອກາດ ແລະ ເປນັ

ວາລະແຫ່ງຊາດແລວ້ ທີ່ ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ຕາມກດົເກນພາວະວິໄິສ. 

 

V. ບນັດາທດິຊີນ້າໍສໍາຄນັໃນການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ 
ໂດຍປະຕບິດັຕາມເນືອ້ໃນ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີIX ຂອງພກັ, ຕາມທດິຊີນ້າໍຂອງກມົການເມອືງສູນ

ກາງພກັ ແລະມະຕຂິອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົທດິຊີນ້າໍ 

ດັ່ ງນີ:້ 

 

(1) ສບືຕໍ່ ປບັປຸງ ທດັສະນະຫຼກັໝັນ້ ແນວຄດິ ຄຸນສມົບດັ ຈນັຍາທໍາ ຂອງແພດໝໍ ພະຍາບານ ເພື່ ອຮບັໃຊຄ້ນົ

ເຈບັ ແລະປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໃຫດ້ຂີຶນ້ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງບູລະນະກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ໃຫມ້ຄີວາມ

ໝກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງ ມປີະສດິທພິາບ ຖເືອາົການກໍ່ ສາ້ງໜ່ວຍພກັແຂງ ຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນ ເປນັຂອດທີ່

ສໍາຄນັ. ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານ ໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ ພອ້ມທງັປບັປຸງ

ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ ເອາົໃຈໃສ່ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາຕດິຕາມ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ໃຫໃ້ກຊ້ດິຍິ່ ງຂຶນ້. 

ຖເືອາົວຽກສາທາລະນະສຸກ ຕດິພນັກບັການກໍ່ ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ

ຮອບດາ້ນ ແລະ ຂະບວນການ 3 ສາ້ງ. 
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(2) ສູຊ້ນົໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະ ສຸມໃສ່ແກໄ້ຂ

ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເກດີລູກ ແລະ ປິ່ ນປວົເດກັລຸ່ມ   

5 ປ ີ ບ່ໍເສຍຄ່າໃຫເ້ປນັຈງິ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ. ສຸມໃສ່ແກໄ້ຂ ບນັຫາໂພຊະນາການຂອງເດກັນອ້ຍ ແລະ ຮບັ 

ປະກນັການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ສະອາດ ແລະ ການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍສາ້ງໃຫເ້ປນັໂຄງການ ມີ

ກດິຈະກາໍ ແລະ ງບົປະມານລະອຽດ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ ເພື່ ອນາໍສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາ. 
 

(3) ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງລະບບົບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ນບັແຕ່ສູນກາງ ຈນົຮອດຂັນ້ບາ້ນ ໂດຍ

ປະເມນີຄນືຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ລະຂັນ້ ເພື່ ອກາໍນດົໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຖານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ

ຕວົຈງິ ດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ການບນັຈພຸະນກັງານ, ໂດຍສະເພາະ ໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ

ເຂດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາ ໂດຍຫນັເອາົພະນກັງານ ແລະ ຜູສໍ້າເລດັການ

ສກຶສາລງົຮາກຖານ, ສາ້ງໃຫມ້ແີພດບາ້ນ ແລະ ຜະດຸງຄນັຊຸມຊນົ ໃຫພ້ຽງພໍ ພອ້ມທງັຈດັສນັໂກຕາ

ພະນກັງານ ໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ. ຫນັບນັດາໂຮງໝໍ ໃຫທ້ນັສະໄໝ ເລັ່ ງໃສ່ສາ້ງຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈ 

ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ແລະ ສະໜອງການບໍລກິານ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ຕາມຄວາມຕອ້ງການໃນລະດບັທີ່ ແຕກ

ຕ່າງກນັ ໂດຍເລີ່ ມໃຫເ້ປນັຕວົແບບ ຈາກໂຮງໝໍສູນກາງ ເປນັຕົນ້ ປບັປຸງລະບບົການເງນິໂຮງໝໍ ໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັກນົໄກຕະຫຼາດ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫໂ້ຮງຫມ ໍ ສາມາດນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງລາຍຮບັຂອງຕນົ ເພື່ ອປບັປຸງ

ການບໍລກິານ ແລະ ໃຫກ້ານຈງູໃຈແກ່ພະນກັງານ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈ ແລະ ກາໍລງັໃຈໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ 

ໂດຍຮບັປະກນັ ຊວີດິການເປນັຢູ່ໃຫດ້ຂີຶນ້.  
 

(4) ປບັປຸງລະບບົການເງນິສາທາລະນະສຸກ ເລັ່ ງໃສ່ຂະຫຍາຍລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ ໃຫກ້າ້ວໄປເຖງິການ

ປະກນັສຸຂະພາບທຸກຖວ້ນຫນາ້ ໂດຍແກໄ້ຂບນັດານຕິກິາໍການເງນິ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຕວົຈງິ ເພື່ ອໃຫ ້

ສາມາດເພີ່ ມແຫ່ຼງທນຶມາໃຫແ້ກ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົທຸກຄນົ ໂດຍສະເພາະ ຜູທຸ້ກຍາກ 

ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິບໍລກິານສຸຂະພາບ ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ. ລດັຖະບານ ຈະຊ່ວຍໃຫກ້ານຈດັສນັງບົປະມານລດັ ໃຫແ້ກ່

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໃຫໄ້ດ ້ 9% ຕາມທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດກ້າໍນດົ ແລະ ສົ່ ງເສມີການປະກອບ 

ສ່ວນຂອງສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ການລງົທນຶ ແລະ ຮ່ວມມຂືອງເອກະຊນົ ໃນຂງົເຂດສາທາລະນະສຸກ 

ໂດຍມນີຕິກິາໍລະອຽດ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງໃຫຮ້ດັກຸມ. 
 

(5) ປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍໃຫມ້ກີານເກບັກາໍຂໍມູ້ນເປນັຕົນ້ ການເກດີ, ການຕາຍ, 

ນໍາ້ໜກັ, ລວງສູງ ນບັແຕ່ຂັນ້ຮາກຖານບາ້ນຂຶນ້ມາ ເພື່ ອສາມາດປະເມນີ ເຫດຜນົໃດ ແລະ ເຂດໃດ ທີ່ ມ ີ

ຄວາມຕອ້ງການ ໄດຢ່້າງຊດັເຈນ ເພື່ ອສຸມຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ໃຫບ້ນັລຸຕາມແຜນ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ 

ທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 
 

(6) ປບັປຸງຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາ ໂດຍໃຫມ້ກີານກວດກາ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ຢູ່ຕາມບນັດາດ່ານຊາຍ

ແດນ ແລະ ເດີ່ ນບນິ. ສົ່ ງທມີງາມລງົກວດກາຢູ່ຕະຫຼາດ, ໂຮງງານຮາ້ນອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ພອ້ມທງັ

ປບັປຸງເງ ື່ອນໄຂ ດາ້ນການວເິຄາະ ວໃິຈ ອາຫານ ແລະ ຢາ ໃຫສ້າມາດຈາໍແນກໄດບ້ນັຫາທນັກບັສະພາບ 

ແລະ ທຽມທນັກບັປະເທດອອ້ມຂາ້ງ. 

 

VI. ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ 
ຄະນະກາໍມາທກິານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ປະກອບດວ້ຍບນັດາທ່ານ ດັ່ ງລຸ່ມ

ນີ:້ 

1. ທ່ານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຜູຊ້ີນ້ຳວຽກງານວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ                       ເປນັປະທານ 

2. ທ່ານລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ                                 ຮອງປະທານ 
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3. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງການເງນິ                                  ຮອງປະທານ 

4. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ                        ຮອງປະທານ 

5. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ                                 ກາໍມະການ 

6. ທ່ານ ຮອງຫວົຫນາ້ຄະນະຈດັຕັງ້ສູນກາງພກັ                          ກາໍມະການ 

7. ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກາໍມະທກິານວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົສະພາແຫ່ງຊາດ               ກາໍມະການ 

8. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງຍຸຕທໍິາ                          ກາໍມະການ 

9. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ                            ກາໍມະການ 

10. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ   ກາໍມະການ 

11. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້                        ກາໍມະການ 

12. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ              ກາໍມະການ 

13. ທ່ານຮອງປະທານ ສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ                          ກາໍມະການ 

14. ທ່ານຮອງເລຂາສູນກາງຊາວຫນຸ່ມປະຊາຊນົປະຕບິດັລາວ                         ກາໍມະການ 

15. ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ                         ກາໍມະການ              

ແລະ ທງັເປນັເລຂາທກິານ ຂອງຄະນະກາໍມາທກິານດັ່ ງກ່າວ. 
 

ຄະນະກາໍມາທກິານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ມກີງົຈກັຊ່ວຍວຽກຂອງ

ຕນົ ເອີນ້ວ່າ: ກອງເລຂາ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຫວົຫນາ້ ແລະ ຮອງກມົ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: 

1. ທ່ານຫວົຫນາ້ຫອ້ງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ                       ຫວົຫນາ້ 

2. ທ່ານຮອງຫວົຫນາ້ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມສືາກນົ               ຮອງ 

3. ທ່ານຮອງຫວົຫນາ້ກມົການເງນິ                              ຮອງ 

4. ທ່ານຮອງຫວົຫນາ້ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ                              ຄະນະ 

5. ທ່ານຮອງຫວົຫນາ້ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ               ຄະນະ 

6. ທ່ານຮອງຫວົຫນາ້ກມົຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕໍ່                 ຄະນະ 

7. ທ່ານຮອງຫວົໜາ້ກມົປິ່ ນປວົ                                                          ຄະນະ 

8. ທ່ານຮອງຫວົຫນາ້ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ                        ຄະນະ 

9. ທ່ານຮອງຫວົຫນາ້ກມົການສກຶສາ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ                    ຄະນະ 

10. ທ່ານຮອງຫວົຫນາ້ກມົກວດກາ                            ຄະນະ 

11. ທ່ານຮອງອະທກິານບໍດມີະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ                   ຄະນະ 

 

ຄະນະກາໍມາທກິານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ມຫີນາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

2. ສະເຫນລີດັຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງລະບບົສາທາລະນະສຸກໃຫມ່ 

ແລະ ລະບຽບກດົຫມາຍ, ນຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ຈາໍເປນັໃຫແ້ກ່ການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ. 

3. ເປນັໃຈກາງໃນການຊີນ້າໍ, ປະສານງານກບັບນັດາກະຊວງ, ຄະນະກາໍມະການທຽບເທົາ້ ແລະ ອງົການ

ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນຂັນ້ຕ່າງໆ ແລະ ພວົພນັຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍແຜນການປະຕິ

ຮູບສາທາລະນະສຸກ. 

4. ປຸກລະດມົຂນົຂວາຍແຫລ່ງທນຶຈາກພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ ້

ແກ່ການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ. 
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ຄະນະກາໍມາທກິານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ມສີດິ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ແຕ່ງຕັງ້ກອງເລຂາ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຕ່າງໆ ທີ່ ຈາໍເປນັເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ແຕ່ລະວຽກງານໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ. 

2. ອອກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາສັ່ ງແນະນາໍ ແລະ ແຈງ້ການກ່ຽວກບັບນັຫາທີ່ ພວົພນັເຖງິວຽກງານການ

ປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ. 

3. ປະຕບິດັສດິອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ລດັຖະບານໄດມ້ອບໝາຍໃຫສ້ະເພາະ ແລະ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນລດັຖະ

ທໍາມະນນູ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ. 
 

ຄະນະກາໍມາທກິານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ເຄື່ ອນໄຫວແບບບ່ໍປະຈາໍການ ຖື

ເອາົກອງປະຊຸມເປນັຮູບການເຄື່ ອນໄຫວຕົນ້ຕໍ. ກອງປະຊຸມຄບົຄະນະສະໄໝສາມນັຂອງຄະນະກາໍມາທກິານແຫ່ງ

ຊາດແມ່ນຈດັຂືນ້ສອງຄັງ້ຕໍ່ ປ;ີ ແຕ່ໃນກລໍະນຈີາໍເປນັສາມາດເປດີກອງປະຊຸມສະໄຫມວສິາມນັຂືນ້ໄດ.້ ໃນການ

ຕດັສນິບນັຫາຕ່າງໆ ໃຫຖ້ເືອາົສຽງສ່ວນຫລາຍເປນັອນັຕດັສນິ. 

 

VII. ເນືອ້ໃນຂອງຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ: 
ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັດາຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍດັ່ ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ ໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະ

ຫວດັ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກສາທາລະນະສຸກ ໃນປ ີ 2015 ແລະ ປະກອບສ່ວນນາໍເອາົປະເທດຊາດ ຫຸຼດພົນ້ຈາກ

ສະພາວະດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ 2020, ພວກເຮາົ ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຕ້ດັສນິໃຈ ປະຕບິດັຍຸດທະສາດປະຕິ

ຮູບສາທາລະນະສຸກແຕ່ລະດາ້ນ ໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຢ່າງແທຈ້ງິ ໂດຍສຸມໃສ່ 5 ວຽກບູລມິະສດິ ໃນສະເພາະໜາ້ 

ແລະ ຍາວນານ ຄດືັ່ ງນີ:້ 

1. ດາ້ນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ: ໂດຍປະຕບິດັຕາມຍຸດທະສາດການພດັທະນາພະນກັງານສາທາ 

ລະນະສຸກຈນົຮອດປ ີ2020 ເພື່ ອເພີ່ ມຈາໍນວນພະນກັງານ ທາງດາ້ນຈາໍນວນ ແລະຄຸນນະພາບ ພອ້ມທງັ

ຕອບສະໜອງຈາໍນວນໂຄຕາ້ໃຫພ້ຽງພໍ ກບັຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນຂັນ້ເມອືງ ແລະ 

ສຸກສາລາ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ພີະຍາບານ ຜະດຸງຄນັ ກຄໍພືະນກັງານຊ່ວຍເກດີລູກ, ສໍາລບັບາ້ນທີ່ ຫ່າງໄກ 

ຈາກເຂດປກົຄຸມຂອງສຸກສາລາ ຕອ້ງອບົຮມົໃຫມ້ແີພດບາ້ນ. ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ກາໍນດົສິ່ ງຊຸກຍູຈ້ງູໃຈ 

ພະນກັງານ ໃຫໄ້ປເຮດັວຽກຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ຫ່າງໄກ ໂດຍສະເພາະ ຜູທ້ີ່ ສໍາເລດັການສກຶສາໃໝ່ ກ່ອນຈະ

ໄດຮ້ບັໃບປະກາດການສກຶສາ. 
 

2. ດາ້ນການເງນິສາທາລະນະສຸກ: ແນໃສ່ເຮດັໃຫມ້ກີານປະກນັສຸຂະພາບປກົຄຸມທຸກຖວ້ນໜາ້ ໂດຍ

ການລວມບນັດາຄງັປະກນັສຸຂະພາບ ໃຫກ້ວມປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ 50% ໃນປ ີ2015 ແລະ 80% ໃນ

ປ ີ 2020. ສາ້ງລະບບົກນົໄກການເງນິໂຮງໝໍແບບຍນືຍງົ ໂດຍອງີໃສ່ນາໍໃຊລ້າຍຮບັວຊິາການ ເພື່ ອຍກົສູງ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫໂ້ຮງໝໍກຸມ້ຕນົເອງເທື່ ອລະກາ້ວ ໂດຍຖເືອາົຜນົສໍາເລດັຂອງການ

ປະຕບິດັວຽກງານ ເປນັສິ່ ງວດັແທກ ໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍແກ່ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານ. ສິ່ ງສໍາຄນັຕອ້ງປະ 

ສານສມົທບົ ການນາໍໃຊທ້ນຶຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆ ໂດຍມຂີະບວນການວາງແຜນ ແລະ ກວດກາຕດິຕາມ ຢູ່ໃນ

ແຕ່ລະຂັນ້ ເພື່ ອສາມາດເພີ່ ມການ ໃຊຈ່້າຍຂອງລດັຖະບານ ໃຫສູ້ງຂຶນ້ ຕາມການອະນຸມດັຂອງສະພາແຫ່ງ

ຊາດ. ໃນນັນ້ ຍງັຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກເອກກະຊນົ ເຂົາ້ໃນຂະແໜງການໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ 

ໂດຍມນີຕິກິາໍທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຮດັກຸມ.  
 

3. ດາ້ນການຈດັຕັງ້, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ແບບແຜນວທິກີານເຮດັວຽກ: ດວ້ຍການປບັປຸງການຈດັຕັງ້, 

ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກໃຫໃ້ກກ້ບັ

ຂງົເຂດ. ຜນັຂະຫຍາຍເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງ 4 ບຸກທະລຸເຂົາ້ ໃນວຽກຕວົຈງິຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະ 
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ເພາະແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກແບບລວມສູນປະຊາທປິະໄຕ ທີ່ ມກີານແບ່ງວຽກ ແລະ ແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ 

ໂດຍມລີະບບົການວາງແຜນ, ການປະຕບິດັງານ, ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານ ຢ່າງ

ເປນັປກົກະຕ,ິ ໃນນັນ້ ຕອ້ງມກີານປະສານງານ, ການຮ່ວມມ ື ແລະ ເພີ່ ມນໍາ້ໃຈຮບັຜດິຊອບໃຫສູ້ງຂຶນ້ 

ເພື່ ອສາມາດຍາດແຍ່ງ ແລະ ນໍາໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອື ກຄໍ ືງບົປະມານຂອງລດັ ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍຂຶນ້.  
 

4. ດາ້ນການໃຫບໍ້ລກິານສຸຂະພາບ: ຕອ້ງສບືຕໍ່ ປບັປຸງຕາໜ່າງບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃຫຄ້ບົຊຸດຂັນ້ພືນ້ຖານ 

ປກົຄຸມເປົາ້ໝາຍຕາມແຜນທົ່ ວເຖງິ, ຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົທຸກຄນົ ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະ 

ພາບຢ່າງແທຈ້ງິ, ໂດຍມກີານກາໍນດົເຂດ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງການໃຫບໍ້ລກິານ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ພອ້ມ

ທງັລະບບົສົ່ ງຕໍ່ ຄນົເຈບັ ໃນກລໍະນສຸີກເສນີກະທນັຫນັ. ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເກດີລູກ ແລະປິ່ ນ 

ປວົເດກັລຸ່ມ 5 ປບ່ໍີເສຍຄ່າ ໃຫກ້ວມທົ່ ວປະເທດ. ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ຫຼ ື ຮ່ວມທນຶ

ກບັລດັ ໃນການຫນັເປນັທນັສະໄໝ ທຽມທນັກບັຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົ ເທື່ ອລະກາ້ວ. 
 

5. ດາ້ນຂໍມ້ນູຂ່າວສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ: ແນໃສ່ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງລະບບົເກບັກາໍ 

ແລະ ລາຍງານຂໍມູ້ນສະຖຕິດິາ້ນສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອຕດິຕາມບນັດາຕວົຊີວ້ດັຕາມເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະ

ຫວດັ ຢ່າງເປນັລະບບົທີ່ ຖກຶຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນຂຶນ້ ພອ້ມດຽວກນັ ກໍ່ ເພື່ ອເປນັການກະຕຸກຊຸກຍູເ້ຮດັ

ໃຫກ້ານວາງແຜນສອດຄ່ອງ ຕອບສະໜອງການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ແທດເໝາະຕວົຈງິ. ປບັປຸງລະບບົ

ເກບັກາໍຂໍມູ້ນການເກດີການຕາຍ ມາແຕ່ຂັນ້ບາ້ນ ໂດຍສມົທບົກບັອໍານາດການປກົຄອງ ລວມທງັຂໍມູ້ນ

ລາຍງານຈາກສະຖານທີ່ ບໍລກິານ ໃຫສ້າມາດສງັລວມ ແລະ ກວດກາສມົທຽບຄວາມຊດັເຈນໄດ ້ ໂດຍ 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ຕ່ລະຂັນ້ ແລະ ສມົທບົວຊິາການກບັສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ໃນການສໍາຫຼວດເກບັ

ກາໍຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
VIII. ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ແຕ່ 2013-2025 

1. ຈດຸປະສງົລວມ: 

1. ການມສຸີຂະພາບທີ່ ດ ີ ແມ່ນຄວາມຈາໍເປນັພືນ້ຖານຂອງການມຄຸີນນະພາບຊວີດິທີ່ ດ,ີ ສະນັນ້ ການປະຕິ

ຮູບສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອສາ້ງລະບບົບໍລກິານສຸຂະພາບໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ໂດຍຮບັປະກນັສຸຂະພາບ

ປກົຄຸມທຸກຖວ້ນໜາ້ ສໍາລບັປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ. ເປົາ້ໝາຍຕົນ້ຕໍ ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ສປປ 

ລາວ ຈະຕອ້ງ: 1) ບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກສາທາລະນະສຸກ ໃນປ ີ 2015 

ແລະ 2) ສໍາເລດັການປກົຄຸມສຸຂະພາບເພື່ ອທຸກຖວ້ນໜາ້ ໃນປ ີ2020/25. ທງັໝດົນີ ້ແມ່ນແນໃສ່ສາ້ງ

ເງ ື່ອນໄຂ ໃຫສ້າມາດປະຕບິດັໄດດ້າ້ນຄວາມສະເໝພີາບ, ຄວາມຍຸຕທໍິາຂອງສງັຄມົ ແລະ ສດິທມິະນຸດ 

ຕາມຫຼກັຂອງການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ ທີ່ ນະໂຍບາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
  

2. ການພດັທະນາລະບບົສາທາລະນະສຸກ ຍງັມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງມພີະນກັງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມີ

ການລງົທນຶຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ ອແນໃສ່ໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ການປະຕຮູິບຂະແໜງສາທາ

ລະນະສຸກ ຕອ້ງເນັນ້ໃສ່ການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ ຕາມແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປ ີ ຄັງ້ທ ີ

VII (2011 - 2015) ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ຄ:ື 1) ປະກອບສ່ວນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ດວ້ຍການປບັປຸງຄຸນ

ນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້, ສຸມໃສ່ບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກສາທາ 

ລະນະສຸກ; 2) ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ເທກັ ໂນໂລຢອີນັພືນ້ຖານທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ 

ເພື່ ອນາໍເອາົປະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ຈາກສະພາວະດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ 2020 ແລະ 3) ສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົສາທາລະນະສຸກ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງບໍລກິານຕາມຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປນັຂອງ

ປະຊາຊນົ, ໂດຍສະເພາະຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ດອ້ຍໂອກາດ ດວ້ຍການຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັ

ສະໄໝ ໃຫໄ້ວຂຶນ້. 
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2. ຈດຸປະສງົສະເພາະ:  

1. ປບັປຸງ ແລະ ສບືຕໍ່ ສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດສາທາລະນະສຸກໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານ ໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ໂດຍໃຫມ້ໂີຄຕາ້ຢ່າງພຽງພໍຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ສຸກ 

ສາລາ ແລະ ບາ້ນທີ່ ຫ່າງໄກຈາກສຸກສາລາ ກໍ່ ໃຫມ້ແີພດບາ້ນປະຈາໍຢູ່; 
 

2. ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນການຊີນ້າໍ ນາໍພາວຽກງານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກ ໃຫໄ້ດມ້ປີະ 

ສດິທຜິນົດວ້ຍຈດິໃຈບຸກທະລຸຸ ແລະ ປະຕບິດັຍຸດທະສາດການພດັທະນາພະນກັງານສາທາລະນະສຸກໃຫ ້

ເປນັຈງິ;  
 

3. ເພີ່ ມການໂຄສະນາສຸຂະສກຶສາ ສາ້ງຂະບວນການສາ້ງບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ 

ປະກອບສ່ວນວຽກງານ 3 ສາ້ງ ໂດຍຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກສະຖານທີ່ ບໍລກິານມຢີາພືນ້ຖານ ນາໍໃຊເ້ທກັໂນ

ໂລຢ ີອນັສມົຄູ່ ແລະ ມເີຄື່ ອງມອຸືປະກອນການແພດ ທີ່ ເໝາະສມົໃຫແ້ກ່ການບໍລກິານ; 
 

4. ເພີ່ ມ ແລະ ຮບັປະກນັ ໃຫມ້ແີຫ່ຼງທນຶທີ່ ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະຈາກລດັຖະບານ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການ

ໃຫບໍ້ລກິານປິ່ ນປວົສຸຂະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານ ແກ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເກດີ

ລູກ ແລະ ປິ່ ນປວົເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີບ່ໍເສຍຄ່າໃຫເ້ປນັຈງິຢ່າງທົ່ ວເຖງິ; 
 

5. ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົປະກນັສຸຂະພາບລະບບົປະກນັສຸຂະພາບທຸກທົ່ ວໜາ້ ໃຫສ້າມາດປກົຄຸມ

ທົ່ ວເຖງິແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົທຸກຄນົ ໂດຍສະເພາະຜູທຸ້ກຍາກໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການ

ບໍລກິານສຸຂະພາບຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ; 
 

6. ເອາົໃຈໃສ່ວຽກໂພຊະນາການ, ວຽກນໍາ້ສະອາດ ແລະ ວດິຖ່າຍ ສາ້ງໃຫເ້ປນັໂຄງການສະເພາະສຸມໃສ່ບ່ອນ

ທີ່ ຕອ້ງການໂດຍສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການ ແລະອໍານາດການປກົຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
 

7. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫໂ້ຮງໝໍ ໂດຍປບັປຸງລະບບົການເງນິຂອງໂຮງໝໍ ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊຈ້າກແຫ່ຼງລາຍ

ຮບັຂອງຕນົ ຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ ເພື່ ອນາໍມາປບັປຸງການບໍລກິານ ແລະ ໃຫກ້ານຈງູໃຈແກ່ພະນກັງານຜູໃ້ຫ ້

ບໍລກິານ ໂດຍມນີຕິກິາໍ ທີ່ ສອດຄ່ອງຖກືຕອ້ງກບັຕວົຈງິ ຖເືອາົຜນົສໍາເລດັຂອງວຽກງານ ເປນັສິ່ ງວດັແທກ; 
 

8. ສບືຕໍ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາສະຖານບໍລກິານສຸຂະພາບ ແລະ 

ປິ່ ນ ປວົພະຍາດ ທີ່ ທນັສະໄໝ ສມົທບົທງັຢາຫຼວງ ແລະຢາພືນ້ເມອືງ. ປບັປຸງລະບບົບໍລກິານສຸຂະພາບ 

ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ໂດຍການເພີ່ ມບດົບາດຂອງພາກເອກະຊນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ດວ້ຍວທິກີານເປນັຫຸນ້ສ່ວນ

ລະຫວ່າງ ພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ໃນລະບບົບໍລກິານສຸຂະພາບ. ໃນສະເພາະໜາ້ນີ ້ ແມ່ນໃຫເ້ກດີ

ເປນັຈງິຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບນັດາຕວົເມອືງໃຫຍ່ ໂດຍແນໃສ່ ໃຫຜູ້ຕ້ອ້ງການໄດມ້ທີາງເລອືກ ແລະ

ຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຫຼາຍຂຶນ້; 
 

9. ຈດັຕັງ້ ແລະ ເສມີຄວາມເຂັມ້ແຂງ ລະບບົຂໍມູ້ນສາທາລະນະສຸກ ໃນການກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມຄວາມ

ຄບືໜາ້ຂອງການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ໃຫເ້ປນັລະບບົເຂັມ້ແຂງແຕ່ຮາກຖານຂຶນ້ມາ ໂດຍສະ 

ເພາະຂໍມູ້ນການເກດີການຕາຍ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ. 
 

3. ຄາດໝາຍ 

ກ. ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2015 

− ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານໃຫໄ້ດ ້22%; 

− ອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເຕຍ້ ໃຫໄ້ດ ້34%; 
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− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປ ີໃຫໄ້ດ ້45/1 000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ ແລະ ເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີ

ໃຫໄ້ດ ້70/1 000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ; 

− ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫໄ້ດ ້260/100 000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ; 

− ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ ເຮດັໄອວ/ີເອດໃນກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ ວໄປ ໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ າກວ່າ 1%, ການຕາຍ

ຍອ້ນໄຂຍູ້ງໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ າກວ່າ 0,2/100 000 ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ວນັນະໂລກໃຫໄ້ດ ້  

240/100 000 ຂອງປະຊາກອນ; 

− ອດັຕາສ່ວນປະຊາກອນຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດໃຫໄ້ດ ້80% ແລະ ການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍໃຫໄ້ດ ້60% 

ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ; 

− ອາຍຸຍນືສະເລ່ຍຂອງຄນົລາວ 68,3 ປ.ີ 
 

ຂ. ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020 

− ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານໃຫໄ້ດ ້15%; 

− ອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເຕຍ້ ໃຫໄ້ດ ້28%; 

− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປ ີໃຫໄ້ດ ້30/1 000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ ແລະ ເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີ

ໃຫໄ້ດ ້45/1 000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ; 

− ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫໄ້ດ ້200/100 000 ຂອງການເກດີມຊີວີດິ; 

− ອດັຕາສ່ວນປະຊາກອນຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດໃຫໄ້ດ ້90% ແລະ ການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍໃຫໄ້ດ ້80% 

ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ; 

− ອາຍຸຍນືສະເລ່ຍຂອງຄນົລາວ 73 ປ.ີ 

− ອດັຕາການປກົຄຸມການປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃຫໄ້ດ ້80%; 

− ແຕ່ລະໂຮງໝໍຊຸມຊນົ ສາມາດຜ່າຕດັກວມໄດ ້50%; 

− ແຕ່ລະໂຮງໝໍນອ້ຍໃຫມ້ແີພດຊັນ້ສູງ 01 ຄນົ ແລະ ນາງຜະດຸງຄນັ 01 ຄນົ; 

− ແຕ່ລະບາ້ນໃຫມ້ແີພດບາ້ນ 01 ຄນົ. 

 

IX. ໂຄງການບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ 
ເພື່ ອປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຈະໄດສຸ້ມໃສ່ປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ

ທີ່ ກ່ຽວພນັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມກບັຂະແໜງການ ທີ່ ຈະບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ ທີ່

ເປນັບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ ຄດືັ່ ງນີ:້ 

1. ໂຄງການທີ່ ພວົພນັທາງກງົ ປະກອບດວ້ຍ: 

− ໂຄງການບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ (ປະຕບິດັ 9 ອງົປະກອບຂອງວຽກງານຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້

ຕົນ້); 

− ໂຄງການໂພຊະນາການ: ການໃຫອ້າຫານເສມີ, ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່, ການແຈກຢາຍຢາທາດ

ເຫຼກັ ແລະ ອາຊດີໂຟລກິ, ການແຈກຢາຍວຕິາມນິ ອາ, ການແຈກຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ການບໍລໂິພກ

ເກອືປະສມົໄອໂອດນີ, ໂພຊະນາສກຶສາ…; 

− ໂຄງການເຊື່ ອມສານບໍລກິານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັ: ການວາງແຜນຄອບຄວົ, ຄວາມປອດໄພຂອງ

ແມ່ (ການກວດກ່ອນເກດີ, ການເກດີລູກມແີພດຊ່ວຍ, ການກວດຫຼງັເກດີ), ການປິ່ ນປວົແບບເຊື່ ອມ

ສານພະຍາດໃນເດກັ, ການຕດິຕາມການເຕບີໃຫຍ່ ແລະ ການຢູ່ລອດຂອງເດກັ…;  

− ໂຄງການສກັຢາກນັພະຍາດ; 

− ໂຄງການອບົຮມົຜູຊໍ້ານານຊ່ວຍເກດີລູກ: ພະຍາບານ, ຜະດຸງຄນັຊຸມຊນົ ແລະ ແພດບາ້ນ…; 

− ໂຄງການສົ່ ງຜູສໍ້າເລດັການສກຶສາລງົຊ່ວຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເພີມ້ໂຄຕາ້ໃຫໂ້ຮງໝໍເມອືງ ແລະ ສຸກສາລາ; 
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− ໂຄງການປບັປຸງຄຸນນະພາບໂຮງໝໍຊຸມຊນົ ລວມທງັລະບບົສົ່ ງຕໍ່ ກລໍະນສຸີກເສນີ ກະທນັຫນັ; 

− ໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕໍ່ : ໄຂຍູ້ງ, ວນັນະໂລກ, ເຮດັໄອວ/ີເອດ, ການເຝົາ້ລະວງັ ແລະ ຕອບ

ໂຕພ້ະຍາດລະບາດ…;  

− ໂຄງການປບັປຸງລະບບົການເງນິສາທາລະນະສຸກ: ການເກດີລູກ ແລະ ປິ່ ນປວົເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີ ບ່ໍເສຍ     

ຄ່າ, ລວມບນັດາກອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບ, ກອງທນຶສຸຂະພາບຜູທຸ້ກຍາກ...; 

− ໂຄງການປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ: ຈດົທະບຽນການເກດີ ການຕາຍ...; 

− ໂຄງການນໍາ້ສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມ: ນໍາ້ສະອາດ, ວດິຖ່າຍ…; 

 

2. ໂຄງການທີ່ ພວົພນັທາງອອ້ມ ປະກອບດວ້ຍ: 

− ໂຄງການປບັປຸງລະບບົສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງນບັແຕ່ຂັນ້ສູນກາງຈນົຮອດຂັນ້ບາ້ນ 

ເຂດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫຼກີ: ປບັປຸງການຈດັຕັງ້ ລະບອບແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ...; 

− ໂຄງການຫນັບນັດາໂຮງໝໍໃຫເ້ປນັທນັສະໄໝ ແລະ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ: ປະກອບອຸປະກອນການ

ແພດ...; 

− ໂຄງການປບັປຸງລະບບົການເງນິໂຮງໝໍແບບຍນືຍງົ; 

− ໂຄງການສົ່ ງເສມີການຮ່ວມທນຶ ແລະ ການເປນັຫຸນ້ສ່ວນລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 

− ໂຄງການປບັປຸງຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜູບໍ້ລໂິພກ; 

− ໂຄງການປບັປຸງການຜະລດິຢາຫຼວງ ແລະ ຢາພືນ້ເມອືງ; 

− ໂຄງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດເພື່ ອສຸຂະພາບ: ສາ້ງຊ່ຽວຊານລງົເລກິສະເພາະທາງ...; 

− ໂຄງການປະສານງານດາ້ນການວາງແຜນ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ: ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້

ແຂງໃນການວາງແຜນ ການຂັນ້ເມອືງ...; 

 

X. ວທິກີານດໍາເນນີການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ 
ເພື່ ອບນັລຸຈດຸໝາຍ, ທດິທາງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວນ້ັນ້ ໂດຍສະເພາະການປະກນັສຸຂະພາບປກົຄຸມ

ທຸກຖວ້ນໜາ້ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫໄ້ດພ້າຍໃນປ ີ2020/25,  ການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ຈະໄດສຸ້ມໃສ່ປະຕບິດັ

ເປນັ 3 ໄລຍະ ຄ:ື  

− ໄລຍະທ ີ I (2013-2015) ເນັນ້ໃສ່ ໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ແລະ ສາ້ງລະບບົບໍລກິານ ທີ່

ລະອຽດ ໃຫແ້ກ່ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສຸຂະພາບພືນ້ຖານ;  

− ໄລຍະທ ີ II (2016-2020) ແນໃສ່ຮບັປະກນັການບໍລກິານສຸຂະພາບພືນ້ຖານ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບສມົເຫດ

ສມົຜນົ ແລະ ປະຊາຊນົສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຊມົໃຊໄ້ດ;້  ແລະ  

− ໄລຍະທ ີ III (2021-2025) ແມ່ນໄລຍະທີ່ ຄາດຫວງັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸການປະກນັສຸຂະພາບປກົຄຸມທຸກ

ຖວ້ນໜາ້ ດວ້ຍການໃຫບໍ້ລກິານສຸຂະພາບທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດພຽງພໍ ແລະ ມທີນຶຄຸມ້ຄອງທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອ

ຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດ. 

 

XI. ບາດກາ້ວໃນການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ: 
1. ໄລຍະທ ີI:  ການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ (2013-2015) 

(1) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ:  

− ສຸມໃສ່ ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ບໍາລູງຍກົລະດບັພະນກັງານສາທາລະນະສຸກໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ພຽບພອ້ມໄປດວ້ຍ

ຄຸນນະພາບຮອບດາ້ນ ເຊັ່ ນ: ມຄຸີນທາດການເມອືງ, ຄຸນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ, ທດັສະນະຫຼກັໝັນ້

ຈະແຈງ້, ມຈີນັຍາບນັ, ຈນັຍາທໍາ ແລະ ມນີໍາ້ໃຈ, ທ່າທບໍີລກິານຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົດ,ີ ມລີະດບັຄວາມ
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ຮູຄ້ວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານານງານທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສູງ, ມີ

ຄວາມຫາ້ວຫນັຕື່ ນຕວົໄປປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຢູ່ທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ

ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊນົ; 

− ຮບັປະກນັໃຫມ້ພີະນກັງານສາທາລະນະສຸກ ທງັ 3 ປະເພດ ແລະ 3 ລຸນ້ ຢ່າງສມົສ່ວນ ແລະ ຖກືນາໍ

ໃຊຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ; 

− ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ຄີວາມສະເໝພີາບ ແລະ ໂອກາດທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັລະຫວ່າງພະນກັງານເພດຍງິ-ເພດຊາຍ 

ພະນກັງານຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆ; 

− ເອາົໃຈໃສ່ຄຸມ້ຄອງພະນກັງານສາທາລະນະສຸກຢ່າງເປນັລະບບົຮອບດາ້ນບນົພືນ້ຖານການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້

ຄອງ ຢ່າງຈະແຈງ້ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ; 

− ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕໍ່ ພະນກັງານ ຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ເປນັທໍາ ບນົພືນ້ຖານລະບອບ, 

ລະບຽບ, ນະໂຍບາຍລວມຂອງລດັຖະບານວາງອອກ. 

 

(2) ການເງນິສາທາລະນະສຸກ: 

− ປະຕຮູິບກນົໄກການເງນິສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະດາ້ນນຕິກິາໍ ເປນັຕົນ້ ຍຸດທະສາດການເງນິ

ສາທາລະນະສຸກ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍກອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ; 

− ປບັປຸງດໍາລດັ ເລກທ ີ52/ນຍ ວ່າດວ້ຍຄ່າບໍລກິານ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ ນປວົ

ຂອງລດັ (1995); 

− ປບັປຸງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການລງົທນຶ ແລະ ການຮ່ວມທນຶກບັພາກເອກະຊນົ. 

 

(3) ການຈດັຕັງ້, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ແບບແຜນວທິກີານເຮດັວຽກ: 

− ສບືຕໍ່ ປະຕຮູິບທາງດາ້ນກງົຈກັ ແລະ ພາລະບດົບາດ ໂດຍສະເພາະ ກາໍນດົແຈງ້ ໜາ້ທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະຂັນ້ໃຫລ້ະອຽດ ຕາມມະຕຂິອງກມົການເມອືງ ກ່ຽວກບັວຽກງານ 3 ສາ້ງ;  

− ແກໄ້ຂບນັຫາແບບແຜນເຮດັວຽກ ແລະ ການບໍລຫິານ ທີ່ ມຫຼີາຍຂັນ້ຕອນ, ຊກັຊາ້ ໃຫສ້ະດວກ

ວ່ອງໄວ ໂດຍນາໍໃຊ ້ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ທນັສະໄໝ ຜ່ານປະຕູດຽວ ແຕ່ໃຫຮ້ບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ 

ຕາມລະບຽບຫຼກັການ; 

− ທວນຄນືການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດານຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ມຢູ່ີ ເພື່ ອປບັປຸງ ຫຼ ືສາ້ງໃໝ່ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະ 

ພາບປະຈບຸນັ. 

 

(4) ການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ: 

− ປະເມນີຄນືບນັດາຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຢູ່ີ ນບັແຕ່ສູນກາງຮອດຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອສາ້ງເປນັແຜນ 

ການລະອຽດ ກ່ຽວກບັບ່ອນທີ່ ຍງັຕອ້ງການສາ້ງສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍໃໝ່ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕວົ

ຈງິ;  

− ກາໍນດົໃຫມ້ໂີຮງໝໍເຂດ, ຊຶ່ ງຈະສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ອງີຕາມຈາໍນວນປະຊາກອນ ແລະ ບຸລມິະສດິຂອງລດັ 

ຖະບານ;  

− ລະດມົທນຶຈາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອກໍ່ ສາ້ງ/ສອ້ມແປງຕກຶອາຄານ 

ສະຖານທີ່  ແລະ ຈດັຊືເ້ຄື່ ອງມອຸືປະກອນການວໄິຈ ແລະ ປິ່ ນປວົພະຍາດ ເພື່ ອຫນັບນັດາໂຮງໝໍລດັ 

ໃຫທ້ນັສະໄໝ ແລະ ເປນັອຸດສະຫະກາໍເທື່ ອລະກາ້ວ ເພື່ ອແກໄ້ຂການອອກໄປຊອກປິ່ ນປວົຂອງປະ 

ຊາຊນົຢູ່ຕ່າງປະເທດ; 

− ກໍ່ ສາ້ງພະແນກການແພດ ແລະ ການຢາພືນ້ເມອືງໃນບນັດາໂຮງໝໍຂຶນ້ ແລະ ເຮດັໃຫພ້ະແນກການນີ ້

ມກີານເຄື່ ອນໄຫວສມົທບົກບັການແພດທນັສະໄໝ. 
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(5) ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ: 

− ປະຕຮູິບດາ້ນລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ;  

− ມອບໃຫບ້ນັດາແພດບາ້ນ ແລະ ອສບ ທີ່ ມຢູ່ີແຕ່ລະບາ້ນ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນຕັງ້ແຕ່ບາ້ນຂືນ້ມາ ໂດຍສະ 

ເພາະການເກບັກາໍສະຖຕິກິານເກດີ, ການຕາຍ, ນໍາ້ໜກັ ແລະ ລວງສູງ ທີ່ ຕດິພນັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະ

ຫວດັ;  

− ກາໍນດົໃຫມ້ກີານຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ປະສດິທພິາບຂອງບນັດາໂຄງການລງົທນຶລດັ ແລະ 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຕ່າງໆ;  

− ໃນປ ີ 2014, ຕອ້ງໄດປ້ະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ເພື່ ອລາຍງານຕໍ່ ລດັ 

ຖະບານ. 

 

2. ໄລຍະທ ີ II: ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິບໍລກິານສຸຂະພາບພືນ້ຖານ ແລະ ການປກົປອ້ງດາ້ນການເງນິ (2016-

2020) 

(1) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ:  

− ດດັປບັການສາ້ງພະນກັງານໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງປະເທດ ພອ້ມກນັນັນ້ກສໍບືຕໍ່ ປບັປຸງຄຸນ

ນະພາບ; 

− ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຝກຶອບົຮມົ/ການກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານສາທາລະນະສຸກຂອງສະຖາບນັການ

ສກຶສາແຫ່ງຊາດ ລວມທງັບນັດາສູນອບົຮມົ ທີ່ ຈະຕອ້ງໄດສ້ບືຕໍ່ ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ

ເພີ່ ມຂຶນ້ ເພື່ ອສາມາດຕອບສະໜອງ ກບັຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປນັຂອງປະເທດ; 

− ສາ້ງແຜນລະອຽດ ທາງດາ້ນສະຖານທີ່ , ຄູອາຈານ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ງບົປະມານ ເພື່ ອຈະສາ້ງແພດ

ບາ້ນຢ່າງເປນັລະບບົ ແລະ ການຂະຫຍາຍຈາໍນວນ ໂດຍຮບັປະກນັຄວາມສາມາດ ຫຼ ື ຄຸນນະວຸດທ ິ

(ພາກທດິສະດ ີແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ); 

− ໃນປ ີ 2020, ສຸກສາລາທງັໝດົ ຈະຕອ້ງມພີະນກັງານ ທີ່ ໄດÉມາດຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນ

ພຽງພໍ ຕາມການເພີ່ ມຈາໍນວນຂຶນ້ຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານ ແລະ ລະດບັຄວາມສາມາດເຂົາ້ເຖງິການ

ບໍລກິານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ.  

 

(2) ການເງນິສາທາລະນະສຸກ: 

− ສາ້ງກດົລະບຽບ ແລະ ບນັດາຄໍາແນະນາໍ ກ່ຽວກບັການລງົທນຶຮ່ວມເອກະຊນົ ແລະ ລດັ ໃນຂະ      

ແໜງສາທາລະນະສຸກ; 

− ສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ວ່າດວ້ຍຄງັປະກນັສຸຂະພາບດວ້ຍການຂະ 

ຫຍາຍການປກົຄຸມລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ ໃຫທ້ົ່ ວເຖງິປະຊາກອນ ແລະ ເຕົາ້ໂຮມບນັດາລະບບົ

ປະກນັສຸຂະພາບທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ໃຫກ້າຍເປນັລະບບົຮ່ວມເຂົາ້ກນັ, ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໄລຍະ II ນີ,້ 

ການປກົຄຸມການປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຕອ້ງບນັລຸໃຫໄ້ດ ້80%; 

− ເຂດຊນົນະບດົ ຄວນຈະໄດຮ້ບັຈດັສນັງບົປະມານ ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ແລະ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງຄຸນນະພາບ

ບໍລກິານສຸຂະພາບໃນບນັດາຕາໜ່າງບໍລກິານແບບເຊື່ ອມສານ ນບັແຕ່ຂັນ້ສຸກສາລາເຖງິຂັນ້ເມອືງຈນົ

ຮອດຂັນ້ແຂວງ; 

− ການປະສານງານ ລະຫວ່າງກນົໄກການຊໍາລະໃຫຜູ້ບໍ້ລກິານ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ການໃຫສ້ິ່ ງຊຸກຍູຈ້ງູ

ໃຈຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໃຫໄ້ປລວງດຽວກນັ; 

− ລາຍຮບັຈາກກອງທນຶໝນູວຽນຢາ ຕອ້ງໄດມ້ກີານກວດກາຄນືໃໝ່ ແລະ ອາດຈາໍເປນັດດັປບັໃຫເ້ໝາະ

ສມົ ຊຶ່ ງຈະມທີນຶລ່ວງໜາ້ເພີ່ ມ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການປະຕບິດັງານຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານຕ່າງໆ 

ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍເມອືງ. 
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(3) ການຈດັຕັງ້, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ແບບແຜນວທິກີານເຮດັວຽກ: 

− ອບົຮມົຫຼກັສູດຫຼງັມະຫາ ດາ້ນຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກ ສໍາລບັຜູບໍ້ລຫິານລະດບັກາງ; 

− ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັງານ ຂອງພະນກັງານໃຫຈ້ະແຈງ້ ໂດຍມກີານກາໍນດົໜາ້ທີ່ ພາລະ

ບດົບາດ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັການຕລີາຄາພະນກັງານ, ຊຶ່ ງເປນັສິ່ ງທີ່ ຈະນາໍໃຊເ້ພື່ ອຊຸກຍູຈ້ງູໃຈ 

ແລະ ກນົໄກການໃຫລ້າງວນັ ສໍາລບັຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານດ ີແລະ ອື່ ນໆ; 

 

(4) ການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ: 

− ປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ເໝາະສມົ, ປະກອບອຸປະກອນ, ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊໃ້ຫສ້ອດຄ່ອງກບັໜາ້ທີ່ ຂອງ

ສະຖານບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບ ທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 

− ສາ້ງນະໂຍບາຍ ຮບັປະກນັວ່າມແີພດບາ້ນຢ່າງໜອ້ຍນຶ່ ງຄນົ ຢູ່ໃນທຸກບາ້ນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫຼກີ, 

ຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັແບ່ງເຂດປກົຄຸມການບໍລກິານໃຫທຸ້ກໆສຸກສາລາ ໂດຍອງີຕາມຈາໍນວນປະຊາກອນ ທີ່

ຈະບໍລກິານ; 

− ສາ້ງລະບບົການລງົຊຸກຍູຕ້ດິຕາມ ທີ່ ສາມາດນາໍໃຊໃ້ນຕວົຈງິໄດ;້ 

− ປບັປຸງຫຼກັການ ແລະ ລະບບົການສົ່ ງຕໍ່ ຄນົເຈບັ ລະຫວ່າງສະຖານການບໍລກິານ ໃນລະດບັຕ່າງໆ ເພື່ ອ

ໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງ ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົປະກນັສຸຂະພາບໃຫ ້

ໄດ;້ 

− ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອບົຮມົລະບບົຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ການອບົຮມົບໍາລຸງ ໃນລະດບັສູກສາລາ, ໂຮງ

ໝໍເມອືງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ; 

− ປບັປຸງບດົແນະນາໍດາ້ນກະລນີກິ ເພື່ ອໃຊໃ້ນລະດບັໂຮງໝໍສ່ວນໃຫຍ່ ລວມທງັໂຮງໝໍເມອືງ, ຄວນ

ຈະສາ້ງລະບບົກວດກາພາຍໃນ ສໍາລບັກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານ; 

− ສາ້ງນະໂຍບາຍເໝາະສມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ເພີ່ ມຄວາມເປນັເຈົາ້ຕນົເອງຂອງໂຮງໝໍ, ໂດຍສະເພາະ

ໃນລະດບັແຂວງຂຶນ້ມາ. 

 

(5) ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ: 

− ສບືຕໍ່ ປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໂດຍການສາ້ງມາດຕະການອນັ

ງ່າຍດາຍເພື່ ອປບັປຸງຄວາມຊດັເຈນ, ຄວາມເປນັຕວົແທນຂອງສະຖຕິຊິບີກ່ຽວກບັການເກດີ ການຕາຍ 

ແລະ ການຍາ້ຍຖິ່ ນ; 

− ເຮດັໃຫທຸ້ກໜ່ວຍງານຂອງລະບບົສາທາລະນະສຸກ ນຍິມົ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານເຂົາ້ໃນການ

ກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະ

ສດິທຜິນົສູງຂຶນ້; 

− ອອກແບບລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານອນັໃໝ່ທີ່ ເປນັອນັນຶ່ ງອນັດຽວ ເພື່ ອໃຫຄ້ະນະນາໍ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ

ຕດັສນິໃຈ ຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສດິຂອງເພິ່ ນ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການແບ່ງຂັນ້

ຄຸມ້ຄອງ. 

 

3. ໄລຍະທ ີIII: ການບນັລຸປະກນັສຸຂະພາບຖວ້ນໜາ້ (2021-2025) 

(1) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ:  

− ສບືຕໍ່ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ, ຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົທຸກຄນົ 

ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິບໍລກິານ ຂອງແພດທີ່ ມຄີວາມສາມາດ, ໃນຂະນະດຽວກນັ ກໍ່ ຈາໍຕອ້ງໄດຄ້ດັເອາົພະນກັ 

ງານ ທີ່ ບ່ໍມຄີວາມສາມາດ ຫຼ ືລະດບັວຊິາການຕໍ່ າອອກ; 
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− ໃຫມ້ສີິ່ ງກະຕຸກຊຸກຍູ ້ ແລະ ກນົໄກການຈ່າຍເງນິ ທີ່ ອງີໃສ່ການປະຕບິດັວຽກ ຈະຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊ ້ ໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັການປ່ຽນແປງ ລວມເຂົາ້ໃນກນົໄກການຈ່າຍເງນິໃຫຜູ້ໃ້ຫບໍ້ລກິານ; 

− ດດັປບັຄວາມສາມາດຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກ ໃຫເ້ໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປນັ ຂອງຕາໜ່າງ

ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ; 

− ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ ຈະຕອ້ງມທີງັຄວາມສາມາດ ກໍ່ ຄ ືຄວາມກະຕລືລືົນ້, ໄດຮ້ບັການສະໜບັ

ສະໜນູຢ່າງຊດັເຈນ ຈາກການຈດັຕັງ້ ແລະ ໄດຮ້ບັການຈດັສນັຊບັຊອ້ນແຈກຢາຍ ຢ່າງເໝາະສມົ.  

 

(2) ການເງນິສາທາລະນະສຸກ: 

− ສບືຕໍ່ ການຂະຫຍາຍການປກົຄຸມ ຂອງລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ, ຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການ

ໃຊບໍ້ລກິານ, ມູນຄ່າຈ່າຍເພື່ ອບໍລກິານໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່

ລະບບົບໍລ ິການສຸຂະພາບໃນລະດບັຕ່າງໆ ໃຫສ້າມາດປກົຄຸມທົ່ ວເຖງິປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ; 

− ເຮດັໃຫກ້ອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບເປນັລະບບົດຽວກນັ, ມກີານເຂົາ້ຮ່ວມທຸກຄນົແບບບງັຄບັ ແລະ 

ໃຫ ້Éປກົຄຸມປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 90%; 

− ບນັດາຜນົປະໂຫຍດທີ່ ລະບບົຕ່າງໆ ຈະຕອ້ງໄດຕ້ອບສະໜອງ ໃຫຜູ້ມ້າໃຊບໍ້ລກິານຕອ້ງສອດຄ່ອງ

ກບັລະດບັການຖມົຂຸມ ຈາກລດັຖະບານທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ໃຫແ້ກ່ລະບບົສໍາລບັເປົາ້ໝາຍອາຊບີອດິສະລະ

ອື່ ນໆ ທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ ແລະ ຮູບແບບການບໍລກິານ ຄວນກວມເອາົທງັວຽກກນັພະຍາດ, ປິ່ ນປວົ, 

ຟືນ້ຟູໜາ້ທີ່ ການ ແລະ ຢາທີ່ ຈາໍເປນັອື່ ນໆ; 

− ສາ້ງຫຼກັການຂໍກ້າໍນດົການຈ່າຍຄນື ທງັກນົໄກການຈ່າຍແບບລວມ ໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານຕ່າງໆ

ໃຫລ້ະອຽດ. 

 

(3) ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການໃຫບໍ້ລກິານ: 

− ດດັປບັໂຄງສາ້ງລະບບົຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານສຸຂະພາບ, ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ບ່ໍວ່າທງັດາ້ນ

ລະດບັຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ, ດາ້ນອຸປະກອນ, ເທ ັກໂນໂລຢ ີແລະ ຢາ ແລະ ຮູບແບບຂອງ

ການຈດັຕັງ້ການໃຫບໍ້ລກິານ; 

− ພດັທະນາການຄຸມ້ຄອງການໃຫກ້ານບໍລກິານ ຢູ່ໃນແຕ່ລະໆດບັໃຫມ້ມີາດຖານສູງຂຶນ້ ບ່ໍວ່າທງັດາ້ນ

ການໃຫບໍ້ລກິານ ກໍ່ ຄກືານຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ; 
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ພາກເພີມ້ເຕມີ  
 

 
 

 

ຄາດຄະເນງບົປະມານການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ 
 

ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ມອີດັຕາສະເລ່ຍ 8% ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປ ີທີ່ ຜ່ານ

ມາ, ຊຶ່ ງເຫນັວ່າເປນັລະດບັການເຕບີໂຕທີ່ ດ ີ ໃກຄ້ຽງກບັປະເທດອື່ ນໆຢູ່ໃນຂງົເຂດ. ໃນປ ີ 2011, ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ໄດກ້າໍນດົແຜນ ແລະ ງບົປະມານຄາດຄະເນ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີ7 

(2011-2015) ໄວປ້ະມານ US$1,208 ລາ້ນ (ລວມມ ີ6 ແຜນງານ ແລະ 120 ໂຄງການ),  ຊຶ່ ງ ສະເລ່ຍຄວາມ

ຕອ້ງການປະມານ US$240 ລາ້ນຕໍ່ ປ.ີ ຊຶ່ ງແຕ່ລະປ ີ ການໃຊຈ່້າຍທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ກມໍອີດັຕາເພີ່ ມຂຶນ້

ເລືອ້ຍໆ ແຕ່ກຍໍງັຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າ ມພີຽງແຕ່ 4.2% ຂອງງບົປະມານພາຍໃນ ໃນປ ີ2012-2013 ຫຼ ື ເທົ່ າກບັພຽງ

ແຕ່ 1% ຂອງ GDP. 

 

ຄາດຄະເນງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການ ສໍາລບັປະຕຮູິບເພື່ ອບນັລຸ MDGs ຮອດປ ີ 2015, ເພື່ ອໃຫໄ້ດ ້ 9% 

ຂອງການໃຊຈ່້າຍດາ້ນສາທາລະນະສຸກ (2012-2013) ງບົຂອງລດັປະຈບຸນັ  ຕອ້ງເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານສອງເທົ່ າ 

($194    ລາ້ນ= $29/ຄນົ= 1,9% ຂອງ GDP) 

 

 

 

 

 

ແຜນວາດ 1. ໄລຍະເວລາຂອງແຜນການ 3 ໄລຍະສໍາລບັການປະຕຮູິບລະບບົສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດສປປ.ລາວ   
  

  

ໃຫມ້ກີານບໍລກິານ   ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ ແລະ ການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ 

 

  

ບນັລຸເປົາ້ຫມາຍສະຫະສະຫວດັ MDGs   ເປົາ້ຫມາຍ:   ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານ   

ຂງົເຂດບູລມິະສດິ: 
  

ປບັປຸງໂຄງລ່າງ ແລະ ການໃຫບໍ້ລກິານ ຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ 

ສຸກສາລາ   
   (ແຜນປກົຄຸມການບໍລກິານ)   
  
ເພີມ້ການລງົທນຶຂອງລດັໃສ່ຂະແໜງ ສາທາລະ 

ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ 
    ;   

   
  

ຂະຫຍາຍລະບບົປະກນັສຸຂະພາບໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ      

ການປກົຄຸມສຸຂະພາບທຸກຖວ້ນໜາ້ 
  

  
   

 
  

  

ເພີມ້ບຸກຄະລາກອນ, ໃຫບຸ້ລມິະສດິ ໃນການຊບັຊອ້ນ 

ແພດທີ່ ມຄີວາມຊໍານານໄປ ຢູ່ຊນົນະບດົ ແລະ ຍກົລະດບັ

ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ 
  

   

  

 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົຂໍມ້ນູສາທາລະ ນະສຸກ 

ເພື່ ອຕດິຕາມເປົາ້ຫມາຍສະຫດັສະວດັ; ສາ້ງລະບບົ ການ 

ຂືນ້ທະບຽນ ການເກດີ ການຕາຍ; ສາ້ງກອບແຜນງານ 

ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ  
 

  

ຍກົລະດບັ ແລະ ປບັປຸງລະບບົຂໍນ້ຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ,   

ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຕດິຕາມກວດກາບ 

   

 

 
  

ເຊື່ ອມລະບບົປະກນັສຸຂະພາບທງັຫຼາຍໃຫເ້ປນັອນັດຽວ   

ລງົທນຶໃສ່ໂຮງຫມໍສົ່ ງຕ່ໍ    ແລະ ໂຮງໝໍສະເພາະດາ້ນ ແລະ ປບັປຸງຄຸນນະພາບ   
  

ປບັປຸງຄວາມສາມາດໃນການຝກຶອບົຮມົ (ປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບ)   
  

 ປບັປຸງຄຸນະພາບຂອງຂໍມູ້ນ   

ໄລຍະທIີ (2013  –  2015)   ໄລຍະທ ີII (2016  –  2020)   ໄລຍະທIີ I II (2021  –  2025)   

2015   2020   2025   

ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຮບັປະກນັ ຄຸນະພາບຂອງຢາຈາໍເປນັພືນ້ຖານ ແລະ ດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີ
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ງບົປະມານທງັໝດົຂອງລດັ 

ສໍາລບັຂະແໜງສາທາ 

ງບົປະມານຂອງກະຊວງ 

ສາທາ 

ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການເພື່ ອ

ບນັລຸ MDGs 

9% ຂອງລວມ

ຍອດລາຍຈ່າຍ

ຂອງລດັປີ 2013 

2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 

ບູລມິະສດິສໍາລບັການ

ປະຕຮູິບ (ລາ້ນໂດລາ) 

ພາຍໃນ 29 36 47 77 92 131 149 194 

ພາຍໃນ + ຕປທ 60 76 87 117 132 144 153 259 

ລວມທງັໝດົ (ລາ້ນໂດລາ) ພາຍໃນ + ຕປທ 69 94 100 130 185 197 206 259 

ສະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົ (ໂດລາ) 
ພາຍໃນ 5 6 7 12 14 19 22 29 

ພາຍໃນ + ຕປທ 11 15 15 20 28 29 30 39 

% ຂອງລວມຍອດລາຍ

ຈ່າຍຂອງລດັ (GGE) 

ພາຍໃນ 2.7% 2.8% 3.1% 3.6% 4.3% 5.3% 5.3% 9.0% 

ພາຍໃນ + ຕປທ 3.6% 4.0% 3.9% 4.1% 4.6% 4.4% 4.1% 9.0% 

% ຂອງລວມຍອດຜະລດິ 

ຕະພນັພາຍໃນ (GDP) 

ພາຍໃນ 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% 0.9% 1.1% 1.1% 1.9% 

ພາຍໃນ + ຕປທ 0.9% 1.0% 1.0% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 2.6% 

 

ຮູບສະແດງການຄາດຄະເນງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການ 
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ບນັດາຕວົຊີວ້ດັທີ່ ສໍາຄນັ ສໍາລບັບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ 

 
ຊື່ ປະເທດ ປະຊາກອນ 

(1,000) 

ລາຍໄດຕ່ໍ້ຫວົ

ຄນົ 

(GDP) 

 

ການເຕບີໂຕ

ຂອງ 

GDP 

ອດັຕາສ່ວນ

ການຕາຍຂອງ

ແມ່ 

(ຕ່ໍ 100,000 

ຄນົເດກັເກດີມີ

ຊວີດິ) 

ອດັຕາການ

ຕາຍຂອງ

ເດກັອາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 5 ປ ີ

(ຕ່ໍ 1,000 

ຄນົ ເກດີມີ

ຊວີດິ) 

ລາຍຈ່າຍຂອງ

ລດັຖະບານດາ້ນ

ສາທາລະນະສຸກທຽບ

ໃສ່ % ຂອງ GDP 

ຈນີ 1,337,825 4,433 10.4 37 18.4 2.7 

ສປປ ລາວ 6,201 1,158.1 8.5 357 73 1 

ສລີງັກາ 20,653 2,400 8.0 35 16.5 1.3 

ໄທ 69,122 4,613.7 7.8 48 13 2.9 

ຫວຽດນາມ 86,928 1,224.3 6.8 59 23.3 2.6  
ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ຕວົຊີວ້ດັການພດັທະນາໂລກ, ຍກົເວັນ້ຕວົຊີວ້ດັກ່ຽວກບັອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 

ປ ີ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ຄດັມາຈາກການສໍາຫຼວດຕວົຊີວ້ດັທາງສງັຄມົ (LSIS) ແລະ ຕວົຊີວ້ດັກ່ຽວກບັລາຍຈ່າຍລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັ

ສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຄດັມາຈາກຂໍມູ້ນ ບນັຊພີືນ້ຖານສາທາລະນະສຸກຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ. ບນັດາຕວົຊີວ້ດັທງັໝດົແມ່ນສໍາລບັປ ີ

2010, ນອກຈາກອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປີ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂໍມູ້ນປ ີ2012. 

 
 


