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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ  ຄັັ້ ງທີ  VIII (2016-2020)  



ເນ ັ້ ອໃນການສະເໜີ 

1. ການສະຫລຸບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ  
ຄັັ້ ງທີ  VII (2011-2015)  
 

2. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
5 ປີ  ຄັັ້ ງທີ  VIII (2016-2020)  
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1. ສະຫ ຸ ບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 
ແຜນການ 5 ປີ  ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
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ການພັດທະນາເສດຖະກິດ 

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP 
ຄາດໝາຍ
2011-15 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15  

(ແຜນການ) 

>8% 8,1 8,3 8,0 7,8 7,5 
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GDP ຕ ່ ຫົວຄົນ 

ສົກປີ  ປະຊາກອນ 
(ລັ້ ານຄົນ) 

ມູນຄ່າ GDP 
(ຕ ັ້ ກີ ບ) 

ຄາດໝາຍ 
(ໂດລາ/ຄົນ) ຕົວຈິ ງ % ທຽບກັບ

ແຜນ 

2010-11 6,30 62.458 1.155 1.217 5,37 

2011-12 6,51 70.343 1.332 1.349 1,28 

2012-13 6,64 80.199 1.520 1.534 0,92 

2013-14 6,77 90.823 1.674 1.671 1,08 

2014-15  6,80 102.320 1.860 - - 



ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ 
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ຄວາມຄ ບໜັ້ າການຫ ຸ ດພົັ້ ນຈາກ
ປະເທດ LDC (ປະເມີ ນປີ  2015) 

ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ 

ບາງຄວາມຄ ບໜັ້ າດັ້ ານການ 
ພັດທະນາສັງຄົມ 

ບາງເປົ ັ້ າ ໝາຍ MDGs  ທີ  ຍັງ ມີ  ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່  ຈະ ບັນ ລຸ (ຕາມການປະເມີ ນ ປີ  2013):  
•ເປົ ັ້ າ ໝາຍ ທີ  1 (ອັດ ຕາ ສ່ວນ ຂອງ ເດັກ ນັ້ ອຍ ອາ ຍຸ ຕ ່ າ ກວ່າ 5 ປີ ທີ່  ມີ  ລວງ ສູງ ແລະ ນ ັ້ າໜັກຕ ່ າ ກວ່າ ມາດ 
ຖານ ຍັງ ມີ  ອັດ ຕາ ສ່ວນ ທີ່  ສູງ ),  
•ເປົ ັ້ າ ໝາຍທີ  2 (ອັດ ຕາ ການ ເຂົ ັ້ າ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ສ ບ ຕ ່  ຮອດ ຊັັ້ ນ ປ  5 ຂອງ ເດັກ ຍັງ ເພ່ີມ ຂຶ ັ້ ນ ຊັ້ າ ແລະ ຍັງ 
ຫ່າງ ຈາກ ເປົ ັ້ າ ໝາຍ ຫ າຍ ),  
•ເປົ ັ້ າ ໝາຍ ທີ  4 (ອັດ ຕາ ການ ຕາຍ ຂອງ ເດັ ກ ອາ ຍູ ຕ ່ າ ກວ່າ 1 ປີ  ຍັງ ສູງ),  
•ເປົ ັ້ າ ໝາຍ ທີ  9 (ເນ ັ້ ອ ທີ່  ທີ່  ໄດັ້  ຮັບ ການ ເກັບ ກູັ້  ລະ ເບີ ດ ບ ່ ທັນແຕກ ຍັງຕ ່ າກວ່າເປົ ັ້ າໝາຍຫ າຍ ) 
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ຕົວເມ ອງ 

ອັດຕາຄວາມທຸກ 

ເປົ ັ້ າໝາຍ MDGs 

• GNI: 1.232 ໂດລາ (ມາດຖານ: 1.242 ໂດລາ) 
 

• HAI:  60,8 (ມາດຖານ: ຕັ້ ອງສູງກວ່າ 66) 
 

• EVI:  36,2 (ມາດຖານ: ຕັ້ ອງຕ ່ າກວ່າ32) 



ຂ ັ້ ຄົງຄັ້ າງ 

• ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກຍັງມີ ລັກສະນະບອບບາງ, ການສະ
ສົມຈາກພາຍໃນຍັງຈ າກັດ 

• ການເຕີ ບໂຕຂອງເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີ ງໃສ່ການຂຸດ
ຄົັ້ ນແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ,  

• ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານຂອງລັດຍັງບ ່ ທັນສາມາດ
ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕັ້ ອງການໃນການພັດທະນາ 

• ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີ ນຜົນໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນ
ຂອງລັດ ເຫັນວ່າຍັງບ ່ ໄດັ້ ດ າເນີ ນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແທດ
ເຖິງ 
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ຂ ັ້ ຄົງຄັ້ າງ (ຕ ່ ) 
• ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພາກເອກະຊົນແລະວິ
ສາຫະກິດຍັງບ ່ ທັນສູງເທົ່ າທີ່ ຄວນ 

• ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດັ້ ຮັບການສ່ົງເສີ ມ
ທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນແຕ່ຄຸນນະພາບຍັງຕ ່ າ, ແຮງ
ງານຍັງຂາດຄວາມຊ ານານງານ 

• ການດ າເນີ ນກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫ າດຍັງບ ່ ທັນໄດັ້ ດີ ເທົ່ າທີ່
ຄວນ ເນ ່ ອງຈາກການຄຸັ້ ມຄອງລັດດັ້ ວຍກົດໝາຍຍັງບ ່ ທັນ
ເຂັັ້ ມງວດແລະສັກສິ ດ 

• ເປົ ັ້ າ ໝາຍ ສະຫັດ ສະຫ ວັດເພ ່ ອການພັດທະນາ: ເຖິງວ່າ
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຈະມີ ຄວາມຄ ບໜັ້ າໃນຫລາຍດັ້ ານ
ແຕ່ກ ່ ຍັງມີ ບາງຄາດໝາຍທີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ສຸມໃສ່  ເພ ່ ອໃຫັ້  ບັນລຸ
ຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວັ້  
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2. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ  ຄັັ້ ງທີ  VIII 

(2016-2020)  
 



   

 
 
 
 ຈຸດໝາຍລວມ 

“ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດັ້ ານການເມ ອງ, 
ຄວາມສະຫງົ ບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮັ້ ອຍ
ໃນສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜັ້ ນ; ສ ບຕ ່ ແກັ້ ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫັ້ ໄດັ້ ຢ່າງໜັກແໜັ້ ນ ແລະ ທ່ົວ
ເຖິ ງ, ພັດທະນາປະເທດໃຫັ້ ຫ ຸ ດພົັ້ ນອອກຈາກ

ສະຖານະພາບປະເທດດັ້ ອຍພັດທະນາໃນປີ  2020 
ໂດຍຊຸກຍູັ້ ການເຕີ ບໂຕທີ ່ ຕ ່ ເນ ່ ອງ, ສົມດຸນ ແລະ 

ຍ ນຍົງ; ມີ ການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນສູງ; ສັ້ າງໃຫັ້ ໄດັ້ ການ
ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາຕາມທິ ດເສີ ມ
ຂະຫຍາຍທ່າແຮງທີ ່ ບ່ົມຊັ້ ອນ ແລະ ຂ ັ້ ໄດັ້ ປຽບຂອງ
ປະເທດ, ເຂົ ັ້ າຮ່ວມໃນການເຊ ່ ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ ນ 

ແລະ ສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ ັ້ າການ”  



1. ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ, ໝັັ້ ນທ່ຽງແລະມີ
ຄຸນນະພາບ, ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, 
ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການພັດທະນາ 

2. ຮັບປະກັນ ການ ພັດທະນາ ທີ່ ຍ ນ ຍົງ, ເປັນເຈົ ັ້ າການຮັບມ 
ກັບໄພພິບັດທ າມະຊາດຢ່າງທັນການ, ການພັດທະນາ
ຊົນນະ ບົດຮອບດັ້ ານຕິດພັນສະໜິດແໜັ້ ນກັບການ
ແກັ້  ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ ປະຊາຊົນ ຕາມ ທິ ດ 3 ສັ້ າງ. 

3. ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ: ສັ້ າງ ກ າລັງ ແຮງ ງານ  
ໃຫັ້ ມີ ສີ ມ  ແລະ ຜູັ້ ປະກອບການສາມາດແຂ່ງຂັນໄດັ້  

4. ສະ ຖຽນລະ ພາບ ທາງ ດັ້ ານ ການ ເມ ອງ, ຮັບປະກັນຄວາມ 
ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮັ້ ອຍ ໃນສັງຄົມ 

5. ສ ບຕ ່  ເປີ ດ ກັ້ ວາງການ ຮ່ວມ ມ ກັບສາກົນ, ສັ້ າງເງ ່ ອນໄຂ
ທີ່ ເອ ັ້ ອອ ານວຍໃຫັ້ ແກ່ການເຊ ່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊ ່ ອມ
ຈອດ ກັບ ພາກ ພ ັ້ ນ  ແລະ ສາກົນ.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ທິ ດທາງ, ໜັ້ າທີ່ ລວມ 



ຄາດໝາຍສູັ້ ຊົນຂອງ 
ແຜນການ 5 ປີ  ຄັັ້ ງທີ  VIII 



ຄາດໝາຍການຫລຸດພົັ້ ນເງ ່ ອນໄຂອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້ ອຍ
ພັດທະນາ 
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ລວມຍອດລາຍໄດັ້ ແຫ່ງຊາດ (GNI): 
ລາຍໄດັ້ ແຫ່ງຊາດຕ ່ ຫົວຄົນ 2.735 ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ  2020  

ດັດ ສະ ນີ ໝາຍ ດັ້ ານ ຊັບສິ ນ 
ມະນຸດ (HAI) ສູງກວ່າ 66  ໃນ ປີ  2020 

ດັດ ສະ ນີ ຄວາມບອບ ບາງທາງ ດັ້ ານ 
ເສດຖະກິດ (EVI)  ຕ ່ າກວ່າ 32 ໃນປີ  2020 

ເນ ັ້ ອທີ່ ປົກຫຸັ້ ມຂອງປ່າໄມັ້  ບ ່ ຫ ຸ ດ 70% ຂອງເນ ັ້ ອທີ່ ທັງໝົດ 

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ  ບ ່ ເກີ ນ 15% ໃນ ປີ  2020.   



ມາດຖານຫລຸດພົັ້ ນອອກຈາກ LDC 
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GNI  
(ລາຍໄດັ້ ແຫ່ງ
ຊາດຕ ່ ຫົວ
ຄົນ) 

ດັດຊະນີ ໝາຍດັ້ ານ
ຊັບສິ ນມະນຸດ (HAI) 
- ອັດຕາສ່ວນຂອງ
ປະຊາກອນທີ່ ຂາດ
ສານອາຫານ 
-ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກຕ ່ າກວ່າ 5 
ປີ   
-ອັດຕາການເຂົ ັ້ າ
ຮຽນລວມຊັັ້ ນ
ມັດທະຍົມ  
-ອັດຕາການຮູັ້ ໜັງສ 
ຂອງຜູັ້ ໃຫຍ່  

ດັດຊະນີ ຄວາມ
ບອບບາງທາງດັ້ ານ
ເສດຖະກິດ (EVI) 
-ຂະຫນາດຂອງ
ປະຊາກອນ 
- ສະຖານທີ່  

(ຄວາມຫ່າງໄກ)  
-ໂຄງສັ້ າງທາງດັ້ ານ

ເສດຖະກິດ 
-ສິ່ ງແວດລັ້ ອມ 
-ຜົນກະທົບທາງ

ການຄັ້ າ 
-ຜົນກະທົບທາງ
ດັ້ ານສິ່ ງແວດລັ້ ອມ 



ຄາດໝາຍຕົັ້ ນຕ ດັ້ ານມະຫາພາກ 

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສະເລ່ຍບ ່ ຫລຸດ 7.5% ຕ ່ ປີ   

ກະສິ ກ າ ເພ່ີມຂຶ ັ້ ນ 3,2% ກວມ 19% ຂອງ GDP 

ອຸດສະຫະກ າ  ເພ່ີມຂຶ ັ້ ນ 9,3% ກວມ 32% ຂອງ GDP 

ບ ລິ ການ ເພ່ີມຂຶ ັ້ ນ 8.9% ກວມ 41% ຂອງ GDP 

ພົນລະເມ ອງ  7,3 ລັ້ ານຄົນ  

GDP ຕ ່ ຫົວຄົນ 3,217ໂດລາສະຫາລັດ (ຄິ ດເປັນ GNI 2,735 ໂດລສະຫາລັດ)  

ອັດຕາເງິ ນເຟີ ັ້  ສະເລ່ຍຕ ່ ປີ ຕ ່ າກວ່າ 6% 

ລາຍຮັບລວມ 23-25% ຂອງ GDP 

ຂາດດຸນ ບ ່ ເກີນ 5% ຂອງ GDP 

ການສ່ົງອອກ ບ ່ ຕ ່ າກວ່າ 15% 
ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫັ້ ຢູ່ໃນກອບສາມາດຄວບຄຸມໄດັ້  
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          54-58% 
                             

19-21% 
                                

12-16% 
                    11-12% 

ການຊ່ວຍເຫ  ອ
ລັ້ າ ແລະ ກູັ້ ຢ ມ ເອກະຊົນພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ງົບປະມານພາຍ
ໃນ 

ສິ ນເຊ ່ ອທະນາຄານ 

ດຸ່ນດ່ຽງແຫ ່ ງທຶ ນ:  
ຕັ້ ອງການທຶ ນທັງໝົດ ປະມານ 223,000 ຕ ັ້ ກີ ບ  
(28 ຕ ັ້ ໂດລາສະຫາລັດ) ຫ   ເທົ່ າກັບ 30% ຂອງ GDP 
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ດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ 

ລາຍຮັບງົບປະມານລວມ 23-25% ຂອງ GDP 

ລາຍຮັບພາຍໃນ  19-21% ຂອງ GDP 

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານລວມ  ບ ່ ເກີ ນ 28% ຂອງ GDP 

ຂາດດຸນ  ບ ່ ເກີ ນ 5% ຂອງ GDP 

ດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ 



ດຸ່ນດ່ຽງຂາເຂົ ັ້ າ-ຂາອອກ 

• ສູັ້ ຊົນເຮັດໃຫັ້ ການຂາດດຸນການຄັ້ າຫ ຸ ດລົງເປັນກັ້ າວໆ  
• ສ່ົງເສີ ມການຜະລິ ດພາຍໃນໃຫັ້ ເຂັັ້ ມແຂງ.  
• ສ່ົງເສີ ມການຄັ້ າຊາຍແດນໃຫັ້ ເຂັັ້ ມແຂງ 
• ຄຸັ້ ມຄອງການນ າເຂົ ັ້ າເອ ັ້ ອອ ານວຍໃຫັ້ ແກ່ການຜະລິ ດ 
ເຊັ່ ນ: ນ າເຂົ ັ້ າອຸປະກອນເຄ ່

ຶ ອງຈັກເພ ່ ອການຜະລິ ດ.  
• ຄາດ ຄະ ເນ ການ ສ່ົງ ອອກ ສິ ນຄັ້ າ ໄປ ຕ່າງປະ ເທດ  ໃນ  5 ປີ  

(2016-2020) ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ໃນລະດັບບ ່ ຫລຸດ 15% ຕ ່
ປີ . 
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ດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ 
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ຄາດຄະເນກ າລັງແຮງ ງານ ທັງ ໝົ ດ ປະມານ 4,4 ລັ້ ານຄົນ 

   - ກະສິ ກ າ     2,8 ລັ້ ານຄົນ 
   - ອຸດສະຫະກ າ     560.000 ຄົນ  
   - ບ ລິ ການ    1,05 ລັ້ ານຄົນ.   

ທ່າອ່ຽງໂຄງປະກອບແຮງງານ 
ກະສິ ກ າຫລຸດລົງຫັນໄປສູ່ອຸດສະຫະກ າ 
ແລະບ ລິ ການ ແຕ່ເຫັນວ່າຫັນໄປ
ບ ລິ ການຈະໄວກວ່າ 

ສ່ົງເສີ ມການ ພັດທະນາສິ ມ ແຮງ
ງານ  ສະເລ່ຍປີ ລະຢ່າງຕ ່ າ  130 ພັນຄົນ 

ປະຊາກອນໃນໄວອອກແຮງງານ 
(15-60ປີ ) (ຄາດຄະເນ ໃນປີ  2020) ປະມານ 65% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ 



 
ໝາກຜົນ ຫລ  ເປົ ັ້ າໝາຍໃຫຍ່ 

ທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດັ້ ຮັບໃນທັ້ າຍໄລຍະຂອງ 
ແຜນການ 5 ປີ  ຄັັ້ ງທີ  VIII 



 3 ເປົ ັ້ າໝາຍໃຫຍ່  
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1. ເສດຖະກິດ: ເຕີ ບໂຕຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ, ໝັັ້ ນທ່ຽງ, ພ ັ້ ນຖານ
ເສດຖະ ກິດເຂັັ້ ມແຂງ. 

2. ສັງຄົມ: ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແກັ້ ໄຂ
ຄວາມ ທຸກຍາກ,ເຂົ ັ້ າເຖິງການສຶ ກສາ, ການບ ລິ ການ
ສາທາລະນະສຸກ, ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນາທ າອັນ
ດີ ງາມຂອງຊາດ. 

3. ສິ່ ງແວດລັ້ ອມ: ປົກປັກຮັກສາ, ນ າໃຊັ້ ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ , 
ຮັບປະ ກັນຄວາມຍ ນຍົງ, ກຽມພັ້ ອມຮັບມ ກັບໄພພິບັດ
ຢ່າງທັນການ  



ເປົ ັ້ າໝາຍໃຫຍ່ 1 

 
1. ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສ ບຕ ່ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງໝັັ້ ນ

ທ່ຽງແລະສົມດຸນ 
 

2. ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີ ສະຖຽນລະພາບ 
 

3.  ຄວາມສອດຄອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະ 
ຫນອງແຫລ່ງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ 

 

4. ການພັດທະນາເຂດແຄວັ້ ນ ແລະ ທັ້ ອງຖ່ິນຢ່າງມີ ຄວາມ
ສອດ ຄ່ອງແລະສົມດຸນ 

 

5. ພັດທະນາກ າລັງແຮງງານໃຫັ້ ມີ ຄຸນນະພາບ, ດຸໝ່ັນແລະ
ອົດທົນ 

 

6. ພັດທະນາຜູັ້ ປະກອບການ, ສັ້ າງວິ ຊາການ,ຜູັ້ ຊ ານານງານ 
 

7. ເປີ ດກວັ້ າງການຮ່ວມມ ,ເຊ ່ ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ ນ ແລະ 
ສາກົນ 



ເປົ ັ້ າໝາຍໃຫຍ່ 2 
 

1. ສ ບຕ ່ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະແກັ້ ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະ ຊາຊົນໃຫັ້ ໄດັ້ ຢ່າງໜັກແໜັ້ ນແລະກວັ້ າງຂວາງ
ຕາມທິດ 3 ສັ້ າງ 

 

2. ຄ ັ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 
 

3. ທຸກຄົນເຂົ ັ້ າເຖິງການສຶ ກສາຢ່າງທ່ົວເຖິງ ແລະ ມີ ຄຸນ
ນະພາບ. 

 
 

4. ຮັບປະກັນການບ ລິ ການສາທາລະນະສຸກຢ່າງທ່ົວເຖິງ ແລະ
ມີ ຄຸນນະພາບ 

 

5. ການບ ລິ ການທາງດັ້ ານສະຫວັດດີ ການສັງຄົມໄດັ້ ຮັບການ
ຍົກລະ ດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດັ້ ເຂົ ັ້ າເຖິງຢ່າງກວັ້ າງຂວາງ 

 

6. ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີ ດຄອງປະເພນີ  ແລະ ວັດ
ທະ ນະທ າຂອງຊາດ. 

7. ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດັ້ ານການເມ ອງຢ່າງໜັກແ
ໜັ້ ນ, ສັງ ຄົມໃຫັ້ ມີ ຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮັ້ ອຍ
, ຍຸຕິທ າ ແລະ  ມີ ຄວາມໂປ່ງໃສ 



ເປົ ັ້ າໝາຍໃຫຍ່ 3 

1. ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫັ້ ມີ ຄວາມຍ ນຍົງ. 

 
2. ກະກຽມຄວາມພັ້ ອມໃນການຮັບມ ກັບຜົນກະທົບ 

ພັ້ ອມທັງຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ.  

 
3. ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບ ່ ມີ ສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິ ດ

ກະສິ  ກ າທີ່ ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ 



ບາງວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ ພົວພັນກັບຫ າຍ 
ຂະແໜງການ 

1. ສ່ົງເສີ ມຄວາມຮູັ້ ພູມປັນຍາ, ການພັດທະນາ, ການ
ຄົັ້ ນຄວັ້ າ, ຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊັ້ ວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນ
ໂລຊີ  ແລະ ການສ ່ ສານ 

 
2. ສ່ົງເສີ ມແລະພັດທະນາແມ່ຍິ ງ, ເຍົ າວະຊົນ ແລະ ໄວ
ໜຸ່ມ 

 
3. ເພ່ີມທະວີ ປະສິ ດທິ ພາບຂອງການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ 
ບ ລິ ຫານລັດ 

 
 



ຕົວຢ່າງ ການກ ານົດບັນດາທິ ດທາງສ າລັບ 
ແຕ່ລະໜັ້ າວຽກຈຸດສຸມ 
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ວຽກຈຸດສຸມ 1:  
ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລັ້ ອມ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫັ້ ຍ ນ
ຍົງ. 
  

 ທິດ ທາງ: ເພ ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ່
ເນ ່ ອງ, ມີ ຄຸນນະພາບຕາມ ທິດສີ ຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ, ການວາງ
ແຜນ, ການຄຸັ້ ມຄອງນ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ (ດິ ນ, 
ປ່າໄມັ້ , ຊີ ວະນານາພັນ, ແຮ່ທາດ, ຊັບພະຍາກອນນ ັ້ າ ແລະ ດິ ນ
ບ ລິ ເວນນ ັ້ າ) ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ໝັັ້ ນຄົງ, ຍຸດຕິທ າ ແລະ 
ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແມ່ນທິດທາງໜັ້ າທີ່ ຫລັກຂອງການ
ບັນລຸການພັດທະນາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ ມີ ຄວາມຍ ນ
ຍົງທາງດັ້ ານສິ່ ງແວດລັ້ ອມ, ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ເພ ່ ອ ໃຫັ້
ປະຊາຊົນມີ ຊີ ວິ ດ ການເປັນຢູ່ທີ່ ດີ , ມີ ສຸຂະພາບ ທີ່ ແຂງແຮງ 
ແລະ ປອດ ໄພຈາກ ມົນລະ ພິດ. ເພ່ີມຄວາມຮັບຮູັ້  ແລະ ສັ້ າງ
ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈກ່ຽວກັບປະໂຫຍດທາງດັ້ ານເສດຖະ ກິດ ແລະ 
ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ຈາກການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸັ້ ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ແລະ ການປົກ
ປັກຮັກສາສິ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

 



 ຄາດໝາຍ: 
• ສູັ້ ຊົນສັ້ າງແຜນແມ່ບົດການນ າໃຊັ້ ທີ່ ດິ ນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈັດ ສັນການນ າໃຊັ້ ທີ່ ດິ ນແບບ

ຮອບດັ້ ານໃຫັ້ ສ າເລັດ ໃນ ຂັັ້ ນ ແຂວງ (18  ແຂວງ), 92  ເມ ອງ  ແລະ 3.455 ບັ້ ານໃນຂອບເຂດທ່ົວ
ປະເທດ ໃນນັັ້ ນ 500 ບັ້ ານໃນເຂດຊົນນະບົດ  

• ສູັ້ ຊົນສັ້ າງແຜນຈັດສັນທີ່ ດິ ນຂັັ້ ນບັ້ ານໃຫັ້ ໄດັ້  50% ຂອງບັ້ ານທີ່ ຍັງເຫ  ອໃນເຂດຊົນນະບົດໃນທ່ົວ
ປະເທດ 

• ອອກໃບຕາດິ ນໃນເມ ອງເທດສະບານຂອງແຂວງໃຫັ້ ໄດັ້  500,.000 ຕອນພາຍໃນໄລຍະ 5 ປີ   
ແລະ ຂຶ ັ້ ນ ບັນຊີ  ສ າມະ ໂນ ທີ່  ດິ ນ ໃຫັ້  ໄດັ້  ຈ ານວນ 1,4 ລັ້ ານ ຕອນ;  

• ອັດຕາເນ ັ້ ອ ທີ່ ປົກຫຸັ້ ມຂອງ ປ່າໄມັ້ ໃຫັ້ ໄດັ້  70% ຂອງເນ ັ້ ອທີ່ ທ່ົວປະເທດ ໃນ ປີ  2020 ຫລ  ສ າເລັດ
ການຈັດສັນ, ການກ ານົດເຂດ ແລະ ຟ ັ້ ນຟູປ່າໄມັ້ ປົກຫຸັ້ ມໃຫັ້ ໄດັ້  70% ຂອງເນ ັ້ ອທີ່ ທ່ົວປະເທດ  
ໂດຍ ການ ຟ ັ້ ນ ຟູ ປ່າ ໄມັ້  ທ າ ມະ ຊາດ ໃຫັ້  ໄດັ້  1,5 ລັ້ ານ ເຮັກຕາ   ແລະ ປູກ ປ່າ  ໃຫັ້ ໄດັ້  35,.000 ເຮັກຕາ 
ໃນ ເຂດ ປ່າ ປັ້ ອງ ກັນ  ແລະ ປ່າ ສະ ຫງວນ 

• ສັ້ າງແຜນຈັດສັນ, ຄຸັ້ ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟ ັ້ ນຟູປ່າໄມັ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫັ້
ໄດັ້  7 ແຫ່ງ (ນ ັ້ າຫັ້ າ, ລະວິ ງ-ລະເວີ ນ, ນ ັ້ າແອດ-ພູເລີ ຍ, ນາກາຍ-ນ ັ້ າເທີ ນ, ຫີ ນໜາມໜ ່ , ດົງອ າ
ພ າ, ດົງຫົວສາວ). 

• ສ າຫ ວດ, ຈັດ ສັນ, ສັ້ າງກົນໄກ ແລະ ລະບົບຖານຂ ັ້ ມູນ ຊັບພະຍາກອນ ແຮ່ ທາດ  ໃຫັ້ ສາມາດ 
ກ ານົດ ໄດັ້ ແຮ່ ທາດ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ໃນ ການສ່ົງອອກ ເປັນ ວັດຖຸດິ ບ, ທ່າແຮງ ໃນ ການນ າມາຊົມໃຊັ້
ພາຍ ໃນ, ແຮ່ທາດ ທີ່ ມີ ປະລິ ມານ ຫ າຍ, ປະລິ ມານໜັ້ ອຍ ເພ ່ ອສາມາດ ກ ານົດ ທິ ດ ທາງ ໃນ ການ
ວາງ ແຜນນ າໃຊັ້ ແຮ່ ທາດ ໃຫັ້ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ ສູງ ສຸດ  ໂດຍວາງ ແຜນ  ແລະ ກ ານົດ ເຂດ ສະຫງວນ  
ແລະ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ແຮ່ ທາດ ໃຫັ້  ໄດັ້  27,950.82 ກິ ໂລ ຕາ ແມັດ  ໃນ 12  ເຂດ ສະຫງວນ ທ່ົວ ປະ 
ເທດ.  
 



• ຄຸັ້ ມ ຄອງຊັບພະຍາກອນ ນ ັ້ າແບບຄົບຊຸດ ຕາມຫ ັ ກການ ຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ນ ັ້ າແບບປະສົມ
ປະສານໃນເຂດ 10 ອ່າງແມ່ນ ັ້ າທີ່ ເປັນບູລິ ມະສິ ດຂອງການພັດທະນາ (ນ ັ້ າອູ, ນ ັ້ າງ ່ ມ, ເຊບັັ້ ງໄຟ, ເຊ
ບັັ້ ງຫຽງ, ນ ັ້ າງຽບ, ນ ັ້ າເທີ ນ-ນ ັ້ າກະດິ ງ,  ເຊ ໂດນ, ນ ັ້ າ ຊ າ, ນ ັ້ າມັ້ າ, ເຊກອງ  ແລະ ອ່າງ ຮັບ ນ ັ້ າ ຍ່ອຍ ອ ່ ນໆທີ່  ມີ  
ເງ ່ ອນ ໄຂ ) . 

• ສ າເລັດການກ ານົດກອບການສຶ ກສາຄົັ້ ນຄວັ້ າຄຸນລັກສະນະດັ້ ານອຸທົກກະສາດ, ກາຍະພາບ, ສານເຄມີ
ຢູ່ໃນນ ັ້ າ, ການຈັດປະເພດນ ັ້ າ, ການນ າໃຊັ້ ນ ັ້ າໜັ້ າດິ ນ, ໃຕັ້ ດິ ນ, ອ່າງຮັບນ ັ້ າແລະພ ັ້ ນທີ່ ແຫລ່ງນ ັ້ າເພ ່ ອ
ຮັບປະກັນການຈັດສັນ ນ ັ້ າທີ່ ສົມດຸນແລະຍ ນຍົງແລະການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ.  

• ດ າ ເນີ ນການທົດລອງສັ້ າງຕັັ້ ງສວນອຸທິ ຍານທາງທ າມະຊາດແຫ່ງຊາດຕົວແບບໃນ 2 ເຂດ: ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ ັ້ າແອັດ-ພູເລີ ຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ ັ້ າເທີ ນ.   

• ສັ້ າງກົນໄກການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລັ້ ອມຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ
ໂດຍການສັ້ າງຕັັ້ ງຫັ້ ອງທົດລອງ, ວິ  ໄຈ ຄຸນນະພາບນ ັ້ າແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ, ຫັ້ ອງທົດລອງ, ວິ  ໄຈ ຄຸນ
ນະພາບນ ັ້ າປະຈ າພາກ 3 ແຫ່ງ (ເໜ ອ, ກາງ, ໃຕັ້ ); ສັ້ າງສະຖານີ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດປະຈ າ
ພາກ 3 ແຫ່ງ.  

• ສ າເລັດການສັ້ າງກອບແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ ກົນໄກການສັ້ າງຕົວເມ ອງສີ ຂຽວ, ສະອາດ  ແລະ ດ າ ເນີ ນ 
ການ ທົດ ລອງ ການຈັດ ຕັັ້ ງ ປະຕິບັດ ຕາມ ຕົວ ເມ ອງ ເທດສະບານ ແຂວງ,  ເມ ອງ ສ າຄັນ ລຽບຕາມ 
ເສັັ້ ນທາງ ເລກທີ  13  ແລະ ຕາມ ລ າ ແມ່ ນ ັ້ າຂອງ.  

• ການພັດທະນາຊົນນະບົດສີ ຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ ໂດຍ ສັ້ າງ ລະບົບ ຄຸັ້ ມ ຄອງ  ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ ສິ່ ງ ເສດ ເຫລ ອ
, ສານ ເຄມີ  ທີ່  ເປັນ ພິດ ອັນຕະລາຍ  ແລະ ລະບົບ ກາ ນບ າບັດ ນ ັ້ າ ເສຍ ແບບ ປະສົມ ປະສານ ໃນ ເຂດ ຕົວ 
ເມ ອງ ເທດສະບານ ຂອງ ແຂວງ  ແລະ ນະຄອນຫລວງ. 

• ສັດສ່ວນການລົງທຶ ນຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່ ໄດັ້ ນ າໃຊັ້ ທີ່ ດິ ນ ໂດຍການຮັບຮູັ້  ແລະ ເຫັນດີ ເຫັນ
ພັ້ ອມຈາກປະຊາຊົນເພ່ີມຂຶ ັ້ ນ. 

• ດ າເນີ ນການສັ້ າງແຜນທີ່ ເຂດ ປະເມີ ນລາຄາທີ່ ດິ ນຢູ່ໃນ 100 ເມ ອງທ່ົວປະເທດໃຫັ້ ສ າເລັດ. 
 



 ກິດຈະກ າ ແລະ ໂຄງການ ຕົັ້ ນຕ : 
• ວາງແຜນ ແລະ ຄຸັ້ ມຄອງການນ າ ໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນທ າ ມະຊາດແບບຍ ນຍົງ 
ໃນນັັ້ ນ: ດິ ນ, ປ່າ ໄມັ້ , ແຮ່ທາດ, ແຫລ່ງນ ັ້ າ, ຊີ ວະນານາ ພັນ... 

• ວາງແຜນພັດທະນາ ຕົວ ເມ ອ ງ ແລະ ຊົນນະບົດ ໃຫັ້ ຍ ນຍົງໂດຍຕິດ ພັນສະໜິດ 
ແໜັ້ ນກັບ ການສັ້ າງສະພາບແວດ ລັ້ ອມທີ່ ດີ  ແລະ ການກ ານົດ ເຂດເມ ອງໃ
ໝ່ສ າລັບ ຢູ່ອາ ໄສ, ເຂດ ສາທາລະນະ ເພ ່ ອ ພັກຜ່ອນ, ເຂດປະຫວັດສາດ, ເຂດ
ອະນຸລັກມ ລະດົກ.... 

• ເພ່ີມທະວີ ການຄົັ້ ນຄວັ້ າ, ທົດລອງ ແລະ ນັກວິ ຊາການທາງດັ້ ານ ສິ່ ງແວດ ລັ້ ອມ
ໃຫັ້ ໄດັ້ ທັງປະລິ ມານ ແລະ ຄຸນນະພາ ບ  ໂດຍ ການ ຊຸກຍູັ້  ສ່ົງ ເສີ ມ ການຈັດ ຕັັ້ ງ 
ປະຕິບັດ ຫລັກສູດ ການ ສຶ ກສາ ໃນ ແຕ່ລະ ຂັັ້ ນ. 

• ສັ້ າງກົນໄກ ທາງການ ເງິ ນທີ່ ຍ ນຍົງ ໃນການກ ານົດແຫ ່ ງທຶ ນ ແລະ ກອງທຶ ນທີ່
ຖາວອນ ເພ ່ ອຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລັ້ ອມ  ໂດຍມີ
ມາດຕະການເກັບອາກອນສິ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ຄ່າປັບ  ໃໝຕ ່ ຜູັ້ ລ່ວງລະເມີ ດ, 
ອັດຕາຄ່າພາກຫ ວງຈາກການສ າປະທານໃຫັ້ ແກ່ຂະແໜງພະລັງງານ, ກະສິ ກ າ 
ແລະ ບ ່ ແຮ່ຕ່າງໆ ແລະ  ການ ມີ  ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ບັນດາ ໂຄງການ ລົງທຶ ນ ເອກະ ຊົນ 
ໃນ ການ ພັດທະນາເຂດ ຊົນນະບົດ, ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບສິ່ ງ ແວດ ລັ້ ອມ, ການ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ າ, ປັບປຸງ ຊີ ວິ ດ ການ 
ເປັນ ຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ເພ ່ ອ ຮັບປະກັນການມີ ວຽກເຮັດງານທ າ 
ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຍົກຍັ້ າຍຖ່ິນຖານເຂົ ັ້ າສູ່ຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນແອ
ອັດຕ່າງໆ. 
 



• ສ າຫ ວດ, ຈັດສັນ, ກ ານົດເຂດພ ັ້ ນທີ່ ປ່າໄມັ້ ທີ່ ຍັງບ ່ ທັນໄດັ້ ກ ານົດໃນ 3 ປະເພດປ່າ 
ໃຫັ້ ສ າເລັດໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ 

• ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກ່ຂະບວນການປະເມີ ນຜົນກະທົບດັ້ ານສິ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ໃຫັ້ ແກ່ບັນດາໂຄງການຂຸດຄົັ້ ນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 

• ປັບປຸງລະບົບຂ ັ້ ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍທາງດັ້ ານສິ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັ້ າງແຮງຈູງໃຈໃຫັ້ ບັນດາຜູັ້ ປະກອບການ ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆປະຕິບັດຕາມທິ ດ
ເສດຖະກິດສີ ຂຽວ;  

• ສັ້ າງຄູ່ມ ຄຸັ້ ມຄອງທາງດັ້ ານການເງິ ນແບບໃໝ່ ເພ ່ ອລະດົມການລົງທຶ ນຈາກພາກ
ລັດ-ເອກະຊົນ ເຂົ ັ້ າໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສີ ຂຽວ 

• ສັ້ າງກົນໄກການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມັ້ ເພ ່ ອຮັບປະກັນການ
ບ ລິ ຫານປ່າໄມັ້  ທີ່ ມີ ປະສິ ດທິ  ພາບ ແລະ ຍ ນຍົງ, ປັບປຸງການຂຶ ັ້ ນບັນຊີ ຊີ ວະນາໆ
ພັນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນຊີ ຊີ ວະນາໆພັນທີ່ ຫາຍາກ 

• ສັ້ າງກົນໄກທາງດັ້ ານການເງິ ນ, ລະບຽບການ ແລະ ສຶ ກສາຂ ັ້ ມູນສະພາບພ ັ້ ນຖານ
ໃນການຄຸັ້ ມຄອງການຫ ຸ ດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮ ອນແກັ້ ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມັ້  
ແລະ ເຮັດໃຫັ້ ປ່າໄມັ້ ເສ ່ ອມໂຊມ ເພ ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງປ່າໄມັ້ ໄດັ້
ຖ ກນ າໃຊັ້ ເຂົ ັ້ າໃນການຟ ັ້ ນຟູ ແລະ ຄຸັ້ ມຄອງປ່າໄມັ້ . 

• ເຮັດການປະເມີ ນເຂດປ່າໄມັ້ ພ ັ້ ນຖານ ແລະ ປ່າສະຫງວນທີ່ ມີ ມູນຄ່າສູງ ໃນທ່ົວ
ປະເທດ 
 



 ນະ ໂຍບາຍ ແລະ ນິ ຕິ ກ າ ຕ່າງໆ: 
• ນະ ໂຍບາຍການຮັກສາ ແລະ ຄຸັ້ ມ ຄອງ ແຫລ່ງນ ັ້ າ, ການຄ ັ້ າປະກັນແຫ ່ ງອາ 
ຫານ, ຄ ັ້ າປະກັນທາງ ດັ້ ານພະລັງງານ ແລະການ ພັດທະນາ ຕົວເມ ອງທີ່ ສະ 
ອາດ ແລະ ປອດ ໄພຊຶ່ ງ ບັນດານະໂຍບາຍເຫ ົ່ ານີ ັ້ ຕັ້ ອງ ມີ ການເຊ ່ ອມ ສານ 
ກັນ ຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ຕິດພັນກັນຢ່າງ ສະໜິດ ແໜັ້ ນ.  

• ນະ ໂຍບາຍເພ່ີມ ການປົກ ຫຸັ້ ມ ຂອງປ່າໄມັ້ .  
• ນະ ໂຍບາຍສ່ົງ ເສີ ມ ການ ນ າໃຊັ້ ທີ່ ດິ ນໄປພັ້ ອມໆກັບການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ, 
ເຮັດ ໃຫັ້ ພົນລະເມ ອງ ລາວມີ ສິ ດ ນ າໃຊັ້ ທີ່ ດິ ນເພ ່ ອດ າລົງ ຊີ ວິ ດ, ສັ້ າງ ທີ່ ຢູ່ ອາ 
ໄສ ແລະ ທ າການຜະລິ ດ ຕາມ ກົດໝາຍ, ກ ານົດ ຢ່າງ ເປັນ ເອກະ ພາບ, ຫັນ 
ທີ່ ດິ ນໃຫັ້ ເປັນ  ທຶ ນ, ເປັນແຫ ່ ງສັ້ າງ ຄວາມ ຮ່ັງມີ ໃຫັ້ ປະຊາຊົນ ແລະ 
ປະເທດຊາດທັງ ຮັບປະກັນ ສິ ດ ຄຸັ້ ມ ຄອງ ລວມສູນ ແລະ ກ າມະສິ ດ ຂອງລັດ, 
ຕັ້ ານ ແລະ ສະກັດ ກັັ້ ນ ການລະເມີ ດ ກົດໝາຍ, ການສັ້ າງ ຮ່ັງ ຄູນມີ ຈາກທີ່ 
ດິ ນ ທີ່ ລະເມີ ດ ກົດໝາຍ. 

• ສັ້ າງນະໂຍບາຍທີ່ ດິ ນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດັ້ ວຍທີ່ ດິ ນ 
ແລະ ສັ້ າງ ແຜນແມ່ ບົດ ເພ ່ ອວາງ ແຜນ ຄຸັ້ ມ ຄອງ, ປົກ ປັກ ຮັກສາ, 
ພັດທະນາ ແລະ ນ າ ໃຊັ້ ທີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທ າ ມະຊາດ ໃນລະດັບ
ທັ້ ອງ ຖ່ິນ, ເຂດ ແຄວັ້ ນ ແລະ ທ່ົວປະເທດ. 

 



ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

1. ຊຸກຍູັ້ ການເຕີ ບໂຕ, ສະຖຽນລະພາບທາງດັ້ ານເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກ  

 - ທາງດັ້ ານແຫລ່ງທຶ ນ ແລະ ການແກັ້ ໄຂໜີັ້ ສິ ນ 
 - ສູັ້ ຊົນເພ່ີມລາຍຮັບ ແລະ ກ ານົດຖານລາຍຮັບໃຫັ້ ຊັດເຈນ , ຄຸັ້ ມ
ຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ນ າໃຊັ້ ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນສູງ 

 - ການຄຸັ້ ມຄອງລະບົບການເງິ ນ-ເງິ ນຕາໃຫັ້ ມີ ສະຖຽນລະພາບ 
 - ສ່ົງເສີ ມ ແລະ ຊຸກຍູັ້ ການຜະລິ ດເປັນສິ ນຄັ້ າ 
2. ພັດທະນາຄົນ, ສີ ມ ແຮງງານ ແລະ ກ ານົດອາຊີ ບທີ່ ຕະຫລາດ
ຕັ້ ອງການ 

3. ບັນລຸເປົ ັ້ າໝາຍການພັດທະນາທີ່ ຍ ນຍົງ 
4. ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶ ບລັ້ າງຄວາມທຸກຍາກ 
5. ເພ່ີມທະວີ ຄວາມສັກສິ ດໃນການຄຸັ້ ມຄອງ ລັດ ແລະ ສັງຄົມ 
6. ສັ້ າງກອບການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ  
7. ກອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ  
 ແລະ ກົນໄກຈັດຕັັ້ັ ງປະຕິບັດຢ່າງຊັດເຈນ, ປັບປຸງຂອດການປະສານ
ງານ 
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ຂ ຂອບໃຈ 
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