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ຄໍານາໍ 
 

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ
ປະຊາຊ ນ ປະຕວິ ດລາວ ເຊິ່ ງແມ່ນເຫດການການເມອືງສໍາຄ ນປະຫວ ດ 
ສາດ ໄດ ູ້ດໍາເນນີແຕ່ວ ນທ ີ13 ເຖງິວ ນທ ີ15 ມ  ງກອນ 2021 ຢ ່ ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈ ນ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ພາຍໃຕ ູ້ຄໍາຂວ ນ 
“ຍ ກສ ງຄວາມສາມາດນໍາພາຂອງພ ກ ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມ ກຄ ີ ເປ ນ
ປກຶແຜ່ນຂອງປະຊາຊ ນໃນຊາດ, ຮ ບປະກ ນສະຖຽນລະພາບ ດ ູ້ານ
ການເມອືງ ຢ່າງໜ ກແໜູ້ນ, ຜ ນຂະຫຍາຍແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ສ ່
ລວງເລກິ, ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ໄປ
ສ ່ ຄຸນນະພາບໃໝ່ ຢ່າງແຂງແຮງ, ຍ ກລະດ ບຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງ
ປະຊາຊ ນໃຫ ູ້ສ ງຂຶ ູ້ນ, ສບືຕ່ໍນໍາພາປະເທດຊາດ ພ ູ້ນຈາກສະຖານະພາບ
ດ ູ້ອຍພ ດທະນາ ແລະ ກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ”. 
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ 
ແມ່ນເຫດການ ການເມອືງສໍາຄ ນປະຫວ ດສາດ, ເປ ນກອງປະຊຸມ
ແຫ່ງການສບືຕ່ໍຢດຶໝ ູ້ນ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີເສມີຂະຫຍາຍແນວທາງປ່ຽນ 
ແປງໃໝ່ຮອບດ ູ້ານ ມຫີຼ  ກການຂອງພ ກເຮ າ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິ, ສບື 
ຕ່ໍບ ລະນະລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ໃຫ ູ້ສ ມບ ນຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ ແລະ 
ກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ; ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພ ກ ໄດ ູ້ກໍາ
ນ ດທ ດສະນະແຫ່ງການສ ູ້າງ ການຫ ນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ, ເລກິເຊິ່ ງ, 
ຮອບດ ູ້ານໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າ 
ແນໃສ່ແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ນໍາເອ າປະເທດຊາດພ ູ້ນຈາກສະ 
ຖານະພາບດ ູ້ອຍພ ດທະນາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ ູ້ງນີ ູ້ ແມ່ນຂດີໝາຍ
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ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງພ ກເຮ າ, ແມ່ນບ ູ້ນດໍາເນນີຊ ີ
ວດິການເມອືງພາຍໃນພ ກ ເພື່ ອສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນທີ່ ແຂງແຮງ ແລະ 
ເປ ນລະບ ບ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການຫ ນປ່ຽນດ ູ້ານແນວຄດິ - ຈນິຕະນາ 
ການສ ່ ການກະທໍາຕ ວຈງິ ເພື່ ອແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນ ແລະ ບ ນຫາຄ ງຄ ູ້າງ
ໃຫ ູ້ມກີານຫ ນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ ແຂງແຮງ, ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຮອບດ ູ້ານ ແນໃສ່
ຍ ກສ ງບ ດບາດ, ຄວາມສາມາດນໍາພາ ແລະ ຄວາມເປ ນແບບຢ່າງນໍາ
ໜ ູ້າຂອງພ ກ, ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມ ກຄເີປ ນປກຶແຜ່ນ ຂອງປະຊາຊ ນ
ໃນຊາດ, ເດ ດດ່ຽວປ ກປ ກຮ ກສາ ແລະ ພ ດທະນາສ ູ້າງສາປະເທດ
ຊາດສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ. 
 ໂດຍປະຕິບິ  ດຕາມຄໍາສ ່ ງ ຂອງຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ 
ເລກທ ີ38/ຄລສພ, ລ ງວ ນທ ີ09 ມນີາ 2021 ວ່າດ ູ້ວຍການຈ ດຕ ູ້ງ
ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະ 
ເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ, ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ ູ້ສະມາຊກິພ ກ, ພະນ ກງານ 
ແລະ ປະຊາຊ ນບ ນດາເຜ ່ າ ຊ ູ້ນຄ ນຕ່າງໆໃນທ ່ ວປະເທດ ເຂ ູ້າໃຈຢ່າງ
ເລກິເຊິ່ ງຕ່ໍແນວທາງການເມອືງ ກໍຄກືານຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແນວທາງຂອງ
ພ ກ ເຊິ່ ງເປ ນຜະລດິຕະພ ນແຫ່ງສະຕປິ ນຍາລວມຂອງທ ່ ວພ ກ ແລະ 
ທ ່ ວປວງຊ ນ ທີ່ ໄດ ູ້ກໍານ ດອອກໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະ 
ເທດ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ ເພື່ ອໃຫ ູ້ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນໄດ ູ້ຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, 
ເຊື່ ອມຊມຶ, ກໍາແໜູ້ນໃນການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ ເຂ ູ້າໃນວຽກງານຕ ວຈງິ, ຄະນະໂຄສະນາ
ອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ໄດ ູ້ຈ  ດພມິເອກະສານເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະ 
ຫຍາຍເນື ູ້ອໃນມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີ XI 

ຂອງພ ກ. ເອກະສານດ ່ ງກ່າວນີ ູ້ ໄດ ູ້ຍ ກເອ າບ ນຫາສໍາຄ ນພື ູ້ນຖານໃນ
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ແຕ່ລະດ ູ້ານເລກິເຊິ່ ງຕື່ ມອກີ ໂດຍອງີໃສ່ຫຼ  ກມ ນທາງດ ູ້ານທດິສະດ ີ
ແລະ ພດຶຕກິໍາ ຈາກການຊີ ູ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງພ ກເຮ າ ແລະ ບ ດຮຽນຂອງ
ປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ແລະ ເພື່ ອນມດິສາກ ນ. ພ ູ້ອມກ ນນ ູ້ນ 
ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ຫວ ງຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ຄະນະພ ກ, ອໍາ
ນາດການປ ກຄອງຂ ູ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຜ ູ້ເຮ ດວຽກງານການເມອືງ - ແນວ
ຄດິຈະກໍາແໜູ້ນແຕ່ລະບ ນຫາຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ, ພ ູ້ອມທ ງເປ ນເອກະສານ
ຄ ູ້ນຄວ ູ້າຮ່ໍາຮຽນສໍາລ ບນ ກຮຽນຮ ູ້ - ປ ນຍາຊ ນ, ນ ກຮຽນ-ນ ກສກຶສາ 
ແລະ ເພື່ ອນຜ ູ້ອ່ານຈະກໍາແໜູ້ນເນື ູ້ອໃນພື ູ້ນຖານຂອງມະຕສິະບ ບນີ ູ້. 
 ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ກໍຮ ບຮ ູ້ ແລະ ເຂ ູ້າໃຈດີ
ວ່າເອກະສານດ ່ ງກ່າວ ແມ່ນເນື ູ້ອໃນພື ູ້ນຖານທີ່ ສໍາຄ ນໃນການຈ ດຕ ູ້ງ
ຜ ນຂະຫຍາຍເຂ ູ້າໃນຊວີດິຕ ວຈງິ ໃຫ ູ້ເກດີຜ ນເປ ນຈງິ. 
 
   ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ 
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ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສ ນຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວ ດທະນະຖາວອນ 

 
ພ ກປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ 
ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ           ເລກທ ີ38/ຄລສພ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, ວ ນທ ີ09 ມນີາ 2021 
 

ຄໍາສ ່ ງ 
ວ່າດ ູ້ວຍການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍ 

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ 
 

 ເຖງິ: ຄະນະພ ກ ບ ນດາກະຊວງ, ອ ງການ, ຄະນະພ ກ 
        ນະຄອນຫວຼງວຽງຈ ນ ແລະ ບ ນດາແຂວງ ໃນທ ່ ວ 
        ປະເທດ. 
 
 - ອງີຕາມມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI   
ຂອງພ ກ. 
 - ອງີຕາມມະຕກິອງປະຊຸມຄ ບຄະນະບໍລຫິານງານສ ນກາງພ ກ
ຄ ູ້ງທ ີ 2 ສະໄໝທ ີ XI ກ່ຽວກ ບການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະ
ຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ. 
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 ເພື່ ອເຮ ດໃຫ ູ້ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທີ
XI ຂອງພ ກ ໄດ ູ້ຮ ບການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ຢ່າງກວ ູ້າງຂວາງ, ເລກິເຊິ່ ງ 
ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດເກດີຜ ນເປ ນຈງິ. 

 
ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກອອກຄໍາສ ່ ງດ ່ ງນີ ູ້: 

 
 I. ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄ ນ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວ
ປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ. 
 

 1. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ
ແມ່ນເຫດການການເມອືງສໍາຄ ນປະຫວ ດສາດ, ເປ ນກອງປະຊຸມແຫ່ງ
ການສບືຕ່ໍຍດຶໝ ູ້ນ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີເສມີຂະຫຍາຍແນວທາງປ່ຽນແປງ
ໃໝ່ຮອບດ ູ້ານ ມຫີຼ  ກການຂອງພ ກເຮ າ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິ, ສບືຕ່ໍບ ລະ
ນະລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ໃຫ ູ້ສ ມບ ນຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ ແລະ ກ ູ້າວເດນີ
ສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ. 
 2. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ 
ໄດ ູ້ກໍານ ດທ ດສະນະແຫ່ງການສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ, ເລກິເຊິ່ ງ, 
ຮອບດ ູ້ານໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າ ແນ
ໃສ່ແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ນໍາເອ າປະເທດຊາດ ພ ູ້ນຈາກສະຖານະ
ພາບດ ູ້ອຍພ ດທະນາ. 
 3. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ
ແມ່ນຂດີໝາຍແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງພ ກເຮ າ, ແມ່ນບ ູ້ນ
ດໍາເນນີຊວີດິການເມອືງພາຍໃນພ ກ ເພື່ ອສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນທີ່ ແຂງແຮງ
ແລະ ເປ ນລະບ ບ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການຫ ນປ່ຽນດ ູ້ານແນວຄດິ - ຈນິຕະ
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ນາການສ ່ ການກະທໍາຕ ວຈງິ ເພື່ ອແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນ ແລະ ບ ນຫາຄ ງຄ ູ້າງ
ໃຫ ູ້ມກີານຫ ນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ ແຂງແຮງ, ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຮອບດ ູ້ານ ແນໃສ່
ຍ ກສ ງບ ດບາດ, ຄວາມສາມາດນໍາພາ ແລະ ຄວາມເປ ນແບບຢ່າງນໍາໜ ູ້າ
ຂອງພ ກ, ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມ ກຄເີປ ນປກຶແຜ່ນ ຂອງປະຊາຊ ນໃນ
ຊາດ, ເດ ດດ່ຽວປ ກປ ກຮ ກສາ ແລະ ພ ດທະນາສ ູ້າງສາປະເທດຊາດ ສ ່
ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ. 
  

 II. ທດິນາໍ ແລະ ຈດຸປະສ ງ, ລະດ ບຄາດໝາຍ ໃນການຈ ດຕ ູ້ງ
ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງ
ພ ກ. 
 

 1. ທດິນາໍ: 
 

  ຕ ູ້ອງສຸມໃສ່ຫ ນເຂ ູ້າສ ່ ການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາຕ ວຈງິ ທີ່ ເປ ນ
ຄວາມເລ ່ ງທວງໃນສະເພາະໜູ້າ, ທ ງສ ູ້າງພື ູ້ນຖານອ ນໜ ກແໜູ້ນໃຫ ູ້ແກ່
ການພ ດທະນາຕາມທດິຍນືຍ ງ. ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ຕ ູ້ອງຖເືອ າການຄ ູ້ນ
ຄວ ູ້າ, ເຊື່ ອມຊມຶ, ກໍາແໜູ້ນທດິທາງພື ູ້ນຖານ, ຄາດໝາຍສ ູ້ຊ ນຮອດປີ 
2025 ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມແຕ່ລະຂ ງເຂດ ໂດຍຕດິພ ນກ ບການກໍານ ດ
ໃຫ ູ້ຈະແຈ ູ້ງໜ ູ້າທີ່ ວຽກງານ, ບ ນຫາຕ ວຈງິທີ່ ຂະແໜງການ, ທ ູ້ອງຖິ່ ນຂອງ
ຕ ນຈະຕ ູ້ອງສຸມໃສ່ແກ ູ້ໄຂ ດ ູ້ວຍການປຸກລະດ ມຂະບວນການຕ ວຈງິຂອງ
ມະຫາຊ ນຢ່າງແຂງແຮງ ໄປພ ູ້ອມກ ບການຍ ກສ ງບ ດບາດການຈ ດຕ ູ້ງ, 
ການນໍາພາຊີ ູ້ນໍາໂດຍກ ງ, ເອກະພາບ ແລະ ແຂງແຮງຈາກບ ນດາອ ງການນໍາ
ຂ ູ້ນຍຸດທະສາດຂອງພ ກ ຈ  ນເຖງິຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ຕ່ໍທຸກພາກສ່ວນ
ຂອງລະບ ບການເມອືງ ແລະ ໃນທ ່ ວສ ງຄ ມ. 
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  ຕ ູ້ອງສ ມທ ບແໜູ້ນລະຫວ່າງການເຊດີຊ ບ ດບາດນໍາພາ ແລະ
ເສມີຂະຫຍາຍສະຕເິປ ນເຈ  ູ້າ, ຫ ວຄດິປະດດິສ ູ້າງ ຂອງການຈ ດຕ ູ້ງພ ກ
ທຸກຂ ູ້ນ ແລະ ຜ ູ້ເປ ນຫ ວໜູ້າຢ ່ ທຸກບ່ອນກ ບການກໍານ ດແຈ ູ້ງ ແລະ ປະຕິ
ບ ດບ ນດາມາດຕະການຕ ວຈງິ ເພື່ ອຮ ບປະກ ນຍ ກສ ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບ
ຂອງສະມາຊກິພ ກ, ພະນ ກງານຕ່ໍຜ ນໄດ ູ້ຜ ນເສຍໃນການປະຕບິ ດໜູ້າທີ່ , 
ສ ່ ງເສມີຢ່າງແຂງແຮງພະນ ກງານທີ່ ມຄີວາມຮ ູ້, ມຄີວາມສາມາດໃນການ
ຄ ູ້ນຄດິ, ປະດດິສ ູ້າງ ແລະ ກ ູ້າເຮ ດ, ກ ູ້າຮ ບຜດິຊອບຕາມ ຂອບເຂດສດິ
ແລະ ໜູ້າທີ່  ທີ່ ໄດ ູ້ຮ ບການມອບໝາຍ. 
  ຕ ູ້ອງເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ເຂ ູ້ມງວດໃນການຄຸ ູ້ມ
ຄອງພ ກ ດ ູ້ານລະບຽບວໄິນຢ ່ ພາຍໃນພ ກ, ຮ ບປະກ ນການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາ
ຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶ ູ້ນໃຫ ູ້ຖກືຈດຸ ແລະ ເປ ນລະບ ບ; ຕ ູ້ງໜ ູ້າແກ ູ້ໄຂປະກ ດ
ການຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ໃນກ ງຈ  ກໃຫ ູ້ຂາດຕ ວ. 
 
 

 2. ຈດຸປະສ ງ, ລະດ ບຄາດໝາຍ: 
 

  ສບືຕ່ໍສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນທາງດ ູ້ານແນວຄດິ - ຈນິຕະນາການ
ຢ່າງແຂງແຮງ, ປ ບປຸງຍ ກສ ງຫຼ  ກໝ ູ້ນການເມອືງ, ຍ ກສ ງນໍ ູ້າໃຈເສຍສະ 
ຫຼະ ແລະ ຍດຶໝ ູ້ນອຸດ ມການປະຕວິ ດຂອງຄະນະພ ກ, ສະມາຊກິພ ກ, 
ພະນ ກງານຢ່າງເດ ດດ່ຽວໜຽວແໜູ້ນ, ບ່ໍຫວ ່ ນໄຫວຄອນແຄນຕ່ໍສະພາບ
ການຕ່າງໆ; ຕ ູ້ານ ແລະ ແກ ູ້ໄຂທ ດສະນະຜດິເຂວຕ່າງໆ, ຕຖີອຍລ ດທິ
ຄໍາພກີ  ນຈ  ກ, ອາດຍາສດິ, ເອກະຊ ນ; ເດ ດດ່ຽວແກ ູ້ໄຂການເສື່ ອມຖອຍ
ດ ູ້ານແນວຄດິ, ຄຸນທາດການເມອືງ, ຄຸນສ ມບ ດສນິທໍາປະຕວິ ດ ແລະ
ແບບແຜນດໍາລ ງຊວີດິ ຂອງສະມາຊກິພ ກ, ພະນ ກງານ, ເພີ່ ມທະວີ
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ຄວາມສາມ ກຄເີປ ນເອກະພາບພາຍໃນພ ກ ແລະ ພາຍໃນສ ງຄ ມໃຫ ູ້ໜ ກ
ແໜູ້ນຍິ່ ງໆຂຶ ູ້ນ. 
  ເພື່ ອສ ູ້າງຄວາມເປ ນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຕ ດສນິໃຈສ ງ
ແຕ່ຫ ວທ ີ ເສມີຂະຫຍາຍສະຕປິ ນຍາ, ຫ ວຄດິປະດດິສ ູ້າງ, ສ ູ້າງຄວາມ
ເຂ ູ້າໃຈ, ຮ ບຮ ູ້ກ່ຽວກ ບການສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນໃໝ່ ຂອງບ ນດາກະຊວງ, 
ອ ງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ໃນການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ, ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ, ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງ
ຄ ມແຫ່ງຊາດ ຄ ູ້ງທ ີ IX. ກໍໃຫ ູ້ເກດີການຫ ນປ່ຽນດ ູ້ານແນວຄດິຊີ ູ້ນໍາ, 
ການຈ ດຕ ູ້ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຕ ວຈງິໃຫ ູ້ວ່ອງໄວ, ແທດຕ ວຈງິ ແລະ 
ມປີະສດິທຜິ ນ, ນໍາເອ າຜ ນປະໂຫຍດຕ ວຈງິມາໃຫ ູ້ປະເທດຊາດ ແລະ 
ປະຊາຊ ນ. 
  ເພື່ ອເປ ນບ່ອນອງີໃຫ ູ້ແກ່ບ ນດາຄະນະພ ກກະຊວງ, ອ ງການ
ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ໃນການຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI 

ຂອງພ ກ, ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ ຄ ູ້ງທ ີIX ໃຫ ູ້
ເປ ນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຕດິພ ນກ ບການຜ ນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ແຜນພ ດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ
ຕ ນ. ບ ນຈດິໃຈນ ູ້ນ, ຍ ູ້ແຮງການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍເຂ ູ້າສ ່ ຊວີດິຕ ວຈງິ 
ກາຍເປ ນຂະບວນການອ ນຟ ດຟື ູ້ນ, ກວ ູ້າງຂວາງ ແລະ ແຂງແຮງ ຂອງມະ
ຫາຊ ນ, ເຮ ດໃຫ ູ້ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ ູ້ານ ມຫີຼ  ກການຂອງພ ກ
ເຮ າ ສບືຕ່ໍດໍາເນນີໄປຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ, ຮອບດ ູ້ານ ແລະ ມຜີ ນສໍາເລ ດໃຫຍ່
ຫຼວງກວ່າເກ ່ າ. 
  ແນໃສ່ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນທີ່ ແຂງແຮງ, ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຮອບ
ດ ູ້ານໃນທຸກຂ ງເຂດວຽກງານ ທ ງຢ ່ ສ ນກາງ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ກຄໍໃືນທ ່ ວ
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ພ ກ, ທ ່ ວລ ດ ແລະ ໃນທ ່ ວສ ງຄ ມ ເປ ນຕ ູ້ນແມ່ນສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນທາງ
ດ ູ້ານຄວາມຮ ບຮ ູ້, ທ ດສະນະ, ແນວຄດິ ແລະ ການກະທໍາ ແນໃສ່ສ ່ ງ
ເສມີດ ູ້ານດ,ີ ແກ ູ້ໄຂຄວາມບ ກພ່ອງ, ຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງ ແລະ ສິ່ ງທ ູ້າທາຍຕ່າງ  ໆ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສ ູ້າງໄດ ູ້ຄວາມເຊື່ ອໝ ູ້ນ ຂອງພະນ ກງານ ແລະ ປະຊາ
ຊ ນຕ່ໍການນໍາພາຂອງພ ກ, ການບໍລຫິານຄຸ ູ້ມຄອງຂອງລ ດ; ສບືຕ່ໍນໍາພາຊີ ູ້
ນໍາການປ ກປ ກຮ ກສາ ແລະ ສ ູ້າງສາພ ດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ ູ້ມຄີວາມ
ຈະເລນີວ ດທະນາ. 
 

 III. ບ ນດາເນື ູ້ອໃນຕ ູ້ນຕໍ. 
 

 ເນື ູ້ອໃນການເຊື່ ອມຊມຶຄ ູ້ງນີ ູ້, ນອກຈາກເອກະສານແນະນໍາ
ການເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍແລ ູ້ວ, ຍ ງປະກອບດ ູ້ວຍເອກະສານ
ທີ່ ເປ ນພື ູ້ນຖານເຊ ່ ນ:  ລາຍງານການເມອືງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນ
ທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ສະບ ບຄ ບຖູ້ວນ,  ແຜນພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ ຄ ູ້ງທ ີIX (2021 - 2025) ສະບ ບຫຍໍ ູ້, 
 ກ ດລະບຽບຂອງພ ກ ສະໄໝທ ີXI.  

 IV. ວທິກີານຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ. 
 

 ບ ນຈດິໃຈບ ນດາເອກະສານເຊື່ ອມຊມຶ ກຄໍເືນື ູ້ອໃນລາຍງານການ
ເມອືງຕ່ໍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ, ແຜນ
ພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ ຄ ູ້ງທ ີIX, ກ ດລະບຽບຂອງພ ກ
ສະໄໝທ ີXI ນ ູ້ນ ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຄ ູ້ນຄວ ູ້າ; ເຊື່ ອມຊມຶ, 
ກໍາແໜູ້ນ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍຢ່າງເປ ນເອກະພາບ ເຂ ູ້າສ ່ ວຽກງານຕ ວຈງິ. 
ໃນການເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນ
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ທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ, ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ຕ ູ້ອງເອ າໃຈໃສ່
ບາງບ ນຫາ ດ ່ ງນີ ູ້: 
 

 1. ການເຊື່ ອມຊມຶມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ 
ຕ ູ້ອງຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ທຸກເປ ູ້າໝາຍ ໄດ ູ້ເຂ ູ້າຮ່ວມຢ່າງທ ່ ວເຖງິ, ທ ງຮ ບປະ
ກ ນການອະທບິາຍເນື ູ້ອໃນຢ່າງຮ ດກຸມ, ມຈີດຸສຸມ ແລະ ແທດເໝາະກ ບ
ແຕ່ລະເປ ູ້າໝາຍ ພາຍໃຕ ູ້ການນໍາພາໂດຍກ ງຂອງສະຫາຍ ກໍາມະການສ ນ
ກາງພ ກ ແລະ ເລຂາຄະນະພ ກ ຢ ່ ແຕ່ລະຂ ູ້ນ. 
 

 2. ໃຫ ູ້ຄະນະພ ກກະຊວງ, ອ ງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈ ນ ຈ  ດຕ ູ້ງການເຊື່ ອມຊມຶເອກະສານໃຫ ູ້ສະມາຊກິ, ພະນ ກງານຫຼ  ກແຫຼ່ ງ 
ໃນທ ່ ວອ ງຄະນະພ ກຂອງຕ ນ ນ ບແຕ່ມື ູ້ອອກຄໍາສ ່ ງສະບ ບນີ ູ້ ເປ ນຕ ູ້ນໄປ 
ແລະ ໃຫ ູ້ສໍາເລ ດພາຍໃນທ ູ້າຍເດອືນ ເມສາ (4) 2021. 
 

 - ສໍາລ ບ ກະຊວງ, ອ ງການ ແມ່ນໃຫ ູ້ຈ  ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶໃຫ ູ້ສະ
ມາຊກິພ ກ - ພະນ ກງານຫຼ  ກແຫຼ່ ງຂອງຕ ນ, ຖູ້າກະຊວງ, ອ ງການໃດມີ
ຈາໍນວນພ ນຫຼາຍກໍອາດຈະເຮ ດເປ ນ 2 - 3 ຊຸດ, ມອບໃຫ ູ້ສະຫາຍເລຂາ
ຄະນະພ ກ ເປ ນຜ ູ້ຮ ບຜດິຊອບ; ຈາກນ ູ້ນມອບໃຫ ູ້ແຕ່ລະຮາກຖານ ສບື
ຕ່ໍນໍາໄປເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ຜ ນຂະຫຍາຍເຂ ູ້າສ ່ ວຽກງານຕ ວຈງິ
ຂອງຕ ນ. 
 - ສ່ວນຢ ່ ຂ ູ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ແມ່ນໃຫ ູ້ຈ  ດຕ ູ້ງ
ເຊື່ ອມຊມຶໃຫ ູ້ສະມາຊກິພ ກ, ພະນ ກງານຫຼ  ກແຫຼ່ ງຂ ູ້ນແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈ ນ, ເລຂາພ ກເມອືງ, ນະຄອນ, ຄະນະປະຈາໍພ ກເມອືງ, ນະ
ຄອນຂອງຕ ນ ໂດຍແມ່ນສະຫາຍເລຂາຄະນະພ ກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈ ນ ເປ ນຜ ູ້ຮ ບຜດິຊອບ. ຈາກນ ູ້ນ, ມອບໃຫ ູ້ສະຫາຍເລຂາຄະນະ
ພ ກເມອືງ ນໍາໄປຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ຢ ່ ຂ ູ້ນເມອືງ, ນະຄອນ ໂດຍເຕ ູ້າໂຮມ
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ພະນ ກງານຫຼ  ກແຫຼ່ ງຂ ູ້ນເມອືງ, ເລຂາຄະນະພ ກຮາກຖານ ແລະ ເລຂາ
ໜ່ວຍພ ກຮາກຖານ ເຂ ູ້າຮ່ວມ ແລະ ສບືຕ່ໍຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ຜ ນຂະຫຍາຍເຂ ູ້າສ ່
ວຽກງານຕ ວຈງິຂອງຕ ນ. 
 ສໍາລ ບການເຜຍີແຜ່, ເຊື່ ອມຊມຶ ໃຫ ູ້ແກ່ປະຊາຊ ນ ຢ ່ ຂ ູ້ນບ ູ້ານ 
ແມ່ນມອບໃຫ ູ້ສະຫາຍເລຂາຄະນະພ ກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ຊີ ູ້
ນໍາການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໃຫ ູ້ແທດເໝາະກ ບສະພາບຈດຸພເິສດ ແລະ ເງ ື່ອນ
ໄຂຕ ວຈງິຂອງແຕ່ລະບ່ອນ. 
 

 3. ບ ນດາສະຫາຍ ກໍາມະການກ ມການເມອືງສ ນກາງພ ກ, ເລຂາ
ທກິານສ ນກາງພ ກ ແບ່ງກ ນລ ງຕດິຕາມ, ຊຸກຍ ູ້ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຕ ວ
ຈງິ (ລະອຽດຈະມແີຜນ ແລະ ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ຊາບຕາມພາຍຫຼ  ງ). 
 

 4. ໃຫ ູ້ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ນໍາໃຊ ູ້ສື່ ມວນຊ ນປະເພດຕ່າງໆ 
ເພື່ ອເຜຍີແຜ່ບ ນດາເນື ູ້ອໃນຕ ູ້ນຕໍ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງ
ພ ກກໍຄ ື ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂ ູ້ນຂອງຕ ນ. ພ ູ້ອມກ ນນ ູ້ນກເໍຜຍີແຜ່
ຜ ນສໍາເລ ດຂອງການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕດິພ ນກ ບ
ນໍາສະເໜຜີ ນງານ, ຕ ວແບບກໍຄ ື ບຸກຄ ນດເີດ ່ ນ ທີ່ ເກດີຂຶ ູ້ນໃນຂະບວນ
ການຕ ວຈງິໃນແຕ່ລະຂ ງເຂດວຽກງານຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ເພື່ ອປຸກລະດ ມຂະ
ບວນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ 
ໃຫ ູ້ຟ ດຟື ູ້ນ, ແຂງແຮງ ແລະ ໄດ ູ້ຮ ບຜ ນສໍາເລ ດຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງ
ອອກ. 
 

 5. ມອບໃຫ ູ້ ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ຄ ູ້ນຄວ ູ້າອອກ
ບ ດແນະນໍາລະອຽດ, ຄ ດຈ ູ້ອນ, ອະທບິາຍເນື ູ້ອໃນສໍາຄ ນຕ ູ້ນຕໍຂອງມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ ເພື່ ອເຜຍີແຜ່, ໂຄສະນາໃຫ ູ້ເປ ູ້າ    
ໝາຍຕ່າງ  ໆຢ ່ ສ ນກາງ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ - ຮາກຖານ. ສະຖາບ ນການເມອືງ 
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ແລະ ການປ ກຄອງແຫ່ງຊາດ ດໍາເນນີເປ ນໂຄງການຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ສ ູ້າງເປ ນ
ຫຼ  ກສ ດ ແລະ ນໍາເຂ ູ້າສດິສອນຢ ່ ສະຖາບ ນການເມອືງ ແລະ ການປ ກ
ຄອງແຫ່ງຊາດ, ໂຮງຮຽນການເມອືງ ແລະ ການປ ກຄອງຂ ູ້ນທ ູ້ອງຖິ່ ນ. 
 

 6. ມອບໃຫ ູ້ຄະນະຈ ດຕ ູ້ງສ ນກາງພ ກ ແລະ ຄະນະກວດກາສ ນ
ກາງພ ກ ຮບີຮ ູ້ອນອອກບ ດແນະນໍາ ການປະຕບິ ດກ ດລະບຽບຂອງພ ກ
ສະໄໝທ ີXI ພ ູ້ອມທ ງໃຫ ູ້ຈ  ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶໃຫ ູ້ສະມາຊກິພ ກ ໄປພ ູ້ອມ
ກ ບການເຊື່ ອມຊມຶເນື ູ້ອໃນສໍາຄ ນຕ່າງໆ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນ
ທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ. ພ ູ້ອມນ ູ້ນ ກຄໍ ູ້ນຄວ ູ້າອອກນຕິກິໍາຕ່າງໆ 
ເພື່ ອຜ ນຂະຫຍາຍຂໍ ູ້ກໍານ ດໃນກ ດລະບຽບຂອງພ ກ ສະໄໝທ ີ XI ໃຫ ູ້
ເປ ນອ ນລະອຽດ ເພື່ ອນໍາສະເໜຄີະນະບໍລຫິານງານສ ນກາງພ ກ, ກ ມການ
ເມອືງສ ນກາງພ ກ, ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ຕ ກລ ງ: 
 

 7. ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮ ບການກວດກາ, ຕລີາຄາ ແລະ 
ປະເມນີຜ ນຢ່າງປ ກກະຕ,ິ ພາວະວໄິສ ເພື່ ອໃຫ ູ້ສາມາດຮ ູ້ໄດ ູ້ຈດຸທີ່ ຕ ູ້ອງ
ປ ບປຸງແກ ູ້ໄຂ, ແນໃສ່ຮ ບປະກ ນຄວາມເຊື່ ອໝ ູ້ນ, ການສະໜ ບສະໜ ນ 
ແລະ ການເຂ ູ້າຮ່ວມຂອງທ ່ ວປວງຊ ນ, ສ ູ້າງກໍາລ ງແຮງສ ງລວມ ໃນການ
ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ປະກ ດຜ ນ
ເປ ນຈງິ. 
 

 8. ພາຍຫຼ  ງໄດ ູ້ຮ ບຄໍາສ ່ ງສະບ ບນີ ູ້, ຄະນະພ ກກະຊວງ, ອ ງການ, 
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ຈ  ່ ງຮບີຮ ູ້ອນປກຶສາຫາລ,ື ແບ່ງວຽກ 
ແບ່ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບໃຫ ູ້ກ ນ ຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ວາງແຜນ
ຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ, ຜ ນຂະຫຍາຍ ຢ່າງເປ ນລະບ ບ ແລະ ໃຫ ູ້ທ ນເວລາທ ງ
ໄດ ູ້ຮ ບຜ ນດ.ີ 
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 ຜ່ານການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ, ຖ ູ້າມບີ ນຫາຫຍຸ ູ້ງຍາກ ໃຫ ູ້ລາຍງານ
ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ໂດຍຜ່ານຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງ
ພ ກ, ຫ ູ້ອງວ່າການສ ນກາງພ ກ, ຄະນະຈ ດຕ ູ້ງສ ນກາງພ ກ, ຄະນະກວດ
ກາສ ນກາງພ ກ. 
 
 
    ຕ. ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ 
     ຜ ູ້ປະຈາໍການ 
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ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສ ນຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວ ດທະນະຖາວອນ 

 
ພ ກປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ 
ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ            ເລກທ ີ16/ຄລສພ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, ວ ນທ ີ10 ກຸມພາ 2021 
 

ມະຕຕິ ກລ ງ 
ຂອງຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ 

ວ່າດ ູ້ວຍການແຕ່ງຕ ູ້ງ ຄະນະຮ ບຜດິຊອບ ການຫ ນມະຕກິອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ມາເປ ນເອກະສານຄ ູ້ນຄວ ູ້າ
ເຊື່ ອມຊມຶ ໃຫ ູ້ພະນ ກງານການນາໍຂ ູ້ນສ ນກາງຄຸ ູ້ມຄອງ 

 
 - ອງີຕາມ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ. 
 - ອງີຕາມ ການຕ ກລ ງເຫ ນດເີປ ນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ 
             ກ ມການເມອືງສ ນກາງພ ກ.  
 
 ເພື່ ອຈ  ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI 

ຂອງພ ກ ເປ ນເອກະສານຄ ູ້ນຄວ ູ້າເຊື່ ອມຊມຶ ພະນ ກງານຂ ູ້ນສ ນກາງ
ພ ກຄຸ ູ້ມຄອງ. 
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ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກຕ ກລ ງ: 
 

ມາດຕາ 01: ເຫ ນດແີຕ່ງຕ ູ້ງ ຄະນະຮ ບຜດິຊອບຫ ນເນື ູ້ອໃນມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ມາເປ ນເອກກະສານຄ ູ້ນຄວ ູ້າ
ເຊື່ ອມຊມຶໃຫ ູ້ພະນ ກງານການນໍາຂ ູ້ນສ ນກາງຄຸ ູ້ມຄອງ ດ ່ ງນີ ູ້: 
 

 I. ຄະນະຮ ບຜດິຊອບຊີ ູ້ນາໍລວມ. 
 

 1. ສະຫາຍ ປອ.ຄໍາພ ນ ເຜຍີຍະວ ງ ເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ, 
ຫ ວໜູ້າ ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ, ເປ ນຫ ວໜູ້າ. 
 2. ສະຫາຍ ປອ. ສອນທະນ  ທໍາມະວ ງ ກໍາມະການສ ນກາງ
ພ ກ, ປະທານ ສະຖາບ ນວທິະຍາສາດສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ, ເປ ນຮອງ. 
 3. ສະຫາຍ ຮສຈ. ພ ວ ງ ອຸ່ນຄໍາແສນ ກໍາມະການສ ນກາງພ ກ, 
ຫ ວໜູ້າ ສະຖາບ ນການເມອືງ ແລະ ການປ ກຄອງແຫ່ງຊາດ, ເປ ນຮອງ. 
 

 II. ຄະນະຮ ບຜດິຊອບສ ູ້າງເອກະສານເຊື່ ອມຊມຶ. 
 

 1. ສະຫາຍ ກິ່ ງເພ ດ ມ ງຄ ນວໄິລ, ຮອງຫ ວໜູ້າຫ ູ້ອງວ່າການ
ສ ນກາງພ ກ. 
 2. ສະຫາຍ ປອ. ກແິກ ູ້ວ ຈ  ນທະບ ລ,ີ ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ. 
 3. ສະຫາຍ ນາງ ສ ມພອຍ ພ ມມະຈ ກ, ຮອງຫ ວໜູ້າ 
ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ. 
 4. ສະຫາຍ ນາງ ວລິະວອນ ພ ນທະວ ງ, ຮອງຫ ວໜູ້າ ຄະ 
ນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ. 
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 5. ສະຫາຍ ນາງ ບ ວລ ີບ ນຊາລດິ, ຫ ວໜູ້າ ກ ມໂຄສະນາ, 
ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ. 
 6. ສະຫາຍ ປອ. ຄໍາແພງ ທບິມ ນຕາລ,ີ ຫ ວໜູ້າສະຖາບ ນ
ຄ ູ້ນຄວ ູ້າສ ງຄ ມສາດ, ສະຖາບ ນ ວທິະຍາສາດສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ. 
 7. ສະຫາຍ ນາງ ແສງຕານ ແກ ູ້ວອນິດາປງິ, ຫ ວໜູ້າ ກ ມ
ສ ງລວມ, ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ. 
 8.  ສະຫາຍ  ຄໍາເຄນ  ຈ  ນທະວ ງ,  ຫ ວໜູ້າ ກ ມອ ບຮ ມ, ຄະ 
ນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ. 
 9. ສະຫາຍ ຜາຄໍາ ອນິແສງ, ຫ ວໜູ້າກ ມຄ ູ້ນຄວ ູ້າສ ງລວມ
ຫ ູ້ອງວ່າການສ ນກາງພ ກ. 
 10. ສະຫາຍ ສາຄອນ ພ ມມະລາດ, ຫ ວໜູ້າຫ ູ້ອງການ, 
ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ. 
 11. ສະຫາຍ ແສງທອງ ພຸດທະວ ງ, ວ່າການຫ ວໜູ້າ ຄະນະ
ກໍ່ ສ ູ້າງພ ກ-ປະຫວ ດພ ກ, ສະຖາບ ນການເມອືງ ແລະ ການປ ກຄອງ
ແຫ່ງຊາດ. 
 12. ສະຫາຍ ປອ ພ ນປະກດິ ອ່ອນພ ນດາລາ, ຮອງຫ ວໜູ້າ
ກ ມຄ ູ້ນຄວ ູ້າສ ງລວມ, ຫ ູ້ອງວ່າການສ ນກາງພ ກ. 
 13. ສະຫາຍ ກາລ ນາ ນ ນທະວ ງດວງສ,ີ ຮອງຫ ວໜູ້າ ກ ມ
ແຜນການ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ. 
 14. ສະຫາຍ ຄໍາກອງ ທາໍມະເທວາ, ຮອງຫ ວໜູ້າ ກ ມອ ບຮ ມ, 
ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ. 
 15. ສະຫາຍ ສ ມໄຊ ທາໍມະພ ດ, ຫ ວໜູ້າພະແນກ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ. 
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ມາດຕາ 02: ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່ . 
 - ປະຊຸມປກຶສາຫາລ ືແລະ ແບ່ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບໃຫ ູ້ແຕ່
ລະສະຫາຍ. 
 - ສ ູ້າງ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານຄ ູ້ນຄວ ູ້າເຊື່ ອມຊມຶ ໃຫ ູ້
ພະນ ກງານການນໍາຂ ູ້ນສ ນກາງຄຸ ູ້ມຄອງ. 
ມາດຕາ 03: ງ  ບປະມານ ແມ່ນໃຫ ູ້ນໍາໃຊ ູ້ງ  ບປະມານຂອງກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ. 
ມາດຕາ 04: ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ູ້ອງ, ບ ນດາສະຫາຍທີ່ ຖກືແຕ່ງຕ ູ້ງຈ  ່ ງ
ຮ ບຮ ູ້ ແລະ ປະຕບິ ດຕາມມະຕຕິ ກລ ງສະບ ບນີ ູ້ ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຮ ບຜ ນດ.ີ 
ມາດຕາ 05: ມະຕຕິ ກລ ງສະບ ບນີ ູ້ ມຜີ ນສ ກສດິນ ບແຕ່ວ ນລ ງລາຍ
ເຊ ນເປ ນຕ ູ້ນໄປ. 
 
 

     ຜ ູ້ປະຈາໍການ 
    ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ 
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ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສ ນຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວ ດທະນະຖາວອນ 

 
ພ ກປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ 
ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ           ເລກທ ີ08/ຄອສພ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, ວ ນທ ີ19 ເມສາ 2021 
 

ຄໍາແນະນາໍ 
ກ່ຽວກ ບການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍ 

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ 
 

  ເຖງິ: ຄະນະພ ກ ບ ນດາກະຊວງ, ອ ງການ, ແຂວງ 
         ແລະ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈ ນ. 
 
 ອງີຕາມຄໍາສ ່ ງຂອງຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ສະບ ບ
ເລກທ ີ 38/ຄລສພ, ລ ງວ ນທ ີ 09 ມນີາ 2021 ວ່າດ ູ້ວຍການຈ ດຕ ູ້ງ
ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງ
ພ ກ. 
 
 ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ອອກຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກ ບ
ຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI 
ຂອງພ ກ, ດ ່ ງນີ ູ້: 
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 I. ຈດຸປະສ ງ, ຄາດໝາຍ. 
 

 - ເພື່ ອຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດເນື ູ້ອໃນຄໍາສ ່ ງ ຂອງ
ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ວ່າດ ູ້ວຍການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນ
ຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ຖກືຕ ູ້ອງສອດ
ຄ່ອງ ແລະ ມປີະສດິທຜິ ນ; 
 - ເພື່ ອເຮ ດໃຫ ູ້ການເຊື່ ອມຊມຶມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI 

ຂອງພ ກໃຫ ູ້ເປ ູ້າໝາຍຕ່າງໆ ມຄີວາມເຂ ູ້າໃຈເລກິເຊິ່ ງ, ມຄີວາມເປ ນເອ
ກະພາບໃນການຜ ນຂະຫຍາຍປະຕບິ ດ ແລະ ແທດເໝາະກ ບສະພາບ
ຕ ວຈງິ; 
 - ແນໃສ່ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນທີ່ ແຂງແຮງ, ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຮອບ
ດ ູ້ານໃນແຕ່ລະຂ ງເຂດວຽກງານທ ງຢ ່ ສ ນກາງ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ກຄໍໃືນທ ່ ວ
ພ ກ, ທ ່ ວລ ດ ແລະ ໃນທ ່ ວສ ງຄ ມ. 
 

 II. ບ ນດາເນື ູ້ອໃນຕ ູ້ນຕໍໃນລາຍງານການເມອືງກຄໍໃືນມະຕ ິ XI 
ຂອງພ ກ. 
 

 1. ຄໍາຂວ ນ ຫຼ ືຫ ວຂໍ ູ້ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ: 
ໄດ ູ້ຍ ກຂຶ ູ້ນຂ ູ້ອນຂ ູ້າງກວມລວມບ ນຫາເລ ່ ງທວງ ກຄໍທືດິທາງ ແລະ ຄາດ
ໝາຍຕ ູ້ນຕໍ ທີ່ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ບຸກບນືສ ູ້ຊ ນໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າ. ພ ູ້ອມນ ູ້ນ ໄດ ູ້ມຄໍີາ
ອະທບິາຍແຕ່ລະວ ກຢ່າງລະອຽດ, ໃຫ ູ້ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນນໍາໄປຜ ນ
ຂະຫຍາຍ ເຂ ູ້າສ ່ ການຈ ດຕ ູ້ງນໍາພາວຽກງານຕ ວຈງິ ຕາມພາລະບ ດບາດ
ຂອງຕ ນ. 
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 2. ຕລີາຄາໝາກຜ ນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄ ູ້ງທ ີX ຂອງພ ກ ແລະ ປະເມນີຜ ນກວມລວມການສ ູ້າງບ ນດາປະຖ ມປ ດ
ໄຈ ໃຫ ູ້ແກ່ການກ ູ້າວຂຶ ູ້ນສ ່ ສ ງຄ ມນຍິ ມຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່. 
 

 ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ໄດ ູ້ຄ ດຈ ູ້ອນເປ ນເນື ູ້ອໃນ
ເອກະສານເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕ ິXI, ໃນນ ູ້ນການຕລີາ
ຄາໝາກຜ ນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີX ຂອງ
ພ ກໄດ ູ້ຍ ກໃຫ ູ້ເຫ ນ 8 ຜ ນສໍາເລ ດໃຫຍ່ທີ່ ພ ູ້ນເດ ່ ນ, ພ ູ້ອມນ ູ້ນກຍໍ ກໃຫ ູ້
ເຫ ນ 6 ຈດຸອ່ອນ - ຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງ, 4 ສາເຫດຕ ູ້ນຕໍ ແລະ 4 ບ ດຮຽນທີ່
ຖອດຖອນໄດ ູ້. ນ ູ້ນແມ່ນການຕລີາຄາລວມຈາກສະພາບຕ ວຈງິຂອງ
ປະເທດເຮ າ, ຕ່ໍບ ນຫາດ ່ ງກ່າວກະຊວງ, ອ ງການແລະທ ູ້ອງຖິ່ ນຕ່າງໆ
ຕ ູ້ອງເປ ນເຈ  ູ້າການໃນການເສມີຂະຫຍາຍຜ ນສໍາເລ ດດ ູ້ານດທີີ່ ຍາດມາ
ໄດ ູ້ ແລະ ຄ ູ້ນຄວ ູ້າວາງມາດຕະການໃນການແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງ
ດ ່ ງກ່າວແນວໃດຢ ່ ຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຕ ນ ໃຫ ູ້ມກີານຫ ນ
ປ່ຽນທີ່ ຕ ູ້ງໜ ູ້າຢ່າງແທ ູ້ຈງິ. 
 ໃນການສ ູ້າງບ ນດາປະຖ ມປ ດໄຈ ໃຫ ູ້ແກ່ການກ ູ້າວຂຶ ູ້ນສ ່ ສ ງ
ຄ ມນຍິ ມຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່, ແມ່ນການປະເມນີໂດຍພື ູ້ນ
ຖານມລີ ກສະນະກວມລວມ, ສ່ວນການສະຫຼຸບຕລີາຄາລະອຽດໃນ 9 

ປະຖ ມປ ດໄຈນ ູ້ນວ່າອ ນໃດພວກເຮ າເຮ ດໄດ ູ້ແລ ູ້ວ, ອ ນໃດຍ ງເຮ ດບ່ໍ
ທ ນໄດ ູ້ ແລະ ຍ ງຈະສບືຕ່ໍອ ນໃດຕື່ ມ ຕ ູ້ອງມກີານຄ ູ້ນຄວ ູ້າຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ
ສ ມຄວນ. ແຕ່ໃນຕ່ໍໜ ູ້ານີ ູ້ບ ນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຕ ູ້ອງ
ເປ ນເຈ  ູ້າການກວດກາ ແລະ ປະເມນີຄນືວ່າຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງ
ຖິ່ ນຕ ນ ໄດ ູ້ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດບ ນດາປະຖ ມປ ດໄຈດ ່ ງກ່າວ ໄດ ູ້ແນວໃດ
ແລ ູ້ວ, ອ ນໃດບ່ໍທ ນໄດ ູ້ ແລະ ຈະວາງທດິທາງສບືຕ່ໍໃນຕ່ໍໜ ູ້າແນວໃດ. 
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 3. ການເລ ່ ງທວງ ແລະ ທດິທາງພື ູ້ນຖານ ໃນການສບືຕ່ໍບ ລະ
ນະລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ໃຫ ູ້ສ ມບ ນຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ, ສ ູ້າງການຫ ນ
ປ່ຽນແຂງແຮງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຮອບດ ູ້ານ ເພື່ ອກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງ
ຄ ມນຍິ ມ. 
 

 3.1. ສະພາບເລ ່ ງທວງໃນການພ ດທະນາປະເທດຊາດ ໃນຊຸມປີ
ຕ່ໍໜ ູ້າ ທີ່ ໄດ ູ້ຍ ກຂຶ ູ້ນມ ີ5 ເນື ູ້ອໃນຕ ູ້ນຕໍ, ຊຶ່ ງ 5 ບ ນຫາດ ່ ງກ່າວມ ນແມ່ນ
ຄວາມຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງການອ ນຈາໍເປ ນ ທີ່ ບ ນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງ
ຖິ່ ນຕ່າງໆ ຕ ູ້ອງສ ູ້າງເປ ນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ມມີາດ
ຕະການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໃນ 5 ປີຕ່ໍໜ ູ້ານີ ູ້ ໃຫ ູ້ປະກ ດຜ ນເປ ນຈງິ. 
 3.2. ໃນລາຍງານການເມອືງນອກຈາກໄດ ູ້ຍ ກທດິທາງພື ູ້ນຖານ, 
ກໍໄດ ູ້ກໍານ ດທດິທາງ ແລະ ຄາດໝາຍລວມຮອດປີ 2025 ມ ີ5 ເນື ູ້ອໃນ
ຕ ູ້ນຕໍ, ຊຶ່ ງທຸກຂະແໜງການ ຕ ູ້ອງອງີໃສ່ອ ນນີ ູ້ ເພື່ ອປ ບປຸງບ ນດາທດິທາງ 
ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຕ ນໄດ ູ້ວາງອອກ ໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງ 
ແລະ ແທດເໝາະກ ບສະພາບຕ ວຈງິຂອງຕ ນ. 
 

 4. ເນື ູ້ອໃນວຽກງານຈດຸສຸມໃນແຕ່ລະຂ ງເຂດທີ່ ກະຊວງ, ອ ງ
ການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຕ ູ້ອງຫ ນເປ ນແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດຂອງຕ ນ. 
 

 ໃນລາຍງານການເມອືງໄດ ູ້ຍ ກມ ີ8 ວຽກງານຈດຸສຸມກວມເອ າ 7 

ຂ ງເຂດຄ:ື ຂ ງເຂດ ປກຊ - ປກສ, ຂ ງເຂດເສດຖະກດິ, ຂ ງເຂດສ ງຄ ມ, 
ຂ ງເຂດອໍານາດລ ດ, ຂ ງເຂດແນວໂຮມ ແລະ ວຽກງານມະຫາຊ ນຂອງ
ພ ກ, ຂ ງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ຂ ງເຂດພ ກ - ພະນ ກງານ. 
 ບ ນດາເນື ູ້ອໃນວຽກງານດ ່ ງກ່າວ, ແຕ່ລະກະຊວງ, ອ ງການ
ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ເປ ນເຈ  ູ້າການຜ ນຂະຫຍາຍ ໂດຍຫ ນເປ ນ
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ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງຕ ນແທດກ ບເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຕ ວຈງິ, 
ກໍານ ດເປ ນແຜນວຽກລະອຽດວ່າມຈີ  ກວຽກ, ຈາກນ ູ້ນ ຈ  ດລຽງບ ລິ
ມະສດິ ພ ູ້ອມທ ງມມີາດຕະການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຕ ວຈງິ. 
 ຕ ວຢ່າງ: 
 - ການລ ງທນຶກໍ່ ສ ູ້າງຮາກຖານການເມອືງ (ໃນວຽກງານ ປກຊ - 
ປກສ) ຈະກໍານ ດມຈີ  ກຈດຸສຸມ, ເນ ູ້ນແກ ູ້ໄຂບ ນຫາໃດເປ ນຕ ູ້ນຕໍ…; 
 - ການພ ດທະນາບ ນດາທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນ, ທຽບໃສ່ທ ູ້ອງຖິ່ ນ
ຂອງຕ ນ ມດີ ູ້ານໃດທີ່ ເຫ ນວ່າເປ ນທ່າແຮງທີ່ ແທ ູ້ຈງິ ແລະ ຈະຂຸດຄ ູ້ນພ ດ
ທະນາໃຫ ູ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດຢ່າງຍນືຍ ງຄແືນວໃດ. ນອກນ ູ້ນ ກຕໍ ູ້ອງ
ໄດ ູ້ຄໍານງຶໃນການພ ດທະນາ ບໍລເິວນເຂດແຄວ ູ້ນຢ່າງກ ມກຽວ, ໂດຍມີ
ການປະສານສ ມທ ບຢ່າງລ ງຕ ວ ລະຫວ່າງທ ູ້ອງຖິ່ ນກ ບທ ູ້ອງຖິ່ ນໃກ ູ້ຄຽງ, 
ລະຫວ່າງທ ູ້ອງຖິ່ ນກ ບສ ນກາງ…; 
 - ກ່ຽວກ ບການສບືຕ່ໍປ ບປຸງລະບ ບການຈ ດຕ ູ້ງ, ກ ງຈ  ກ ແລະ
ກ ນໄກເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງບ ນດາອ ງການອໍານາດລ ດ, ໃຫ ູ້ບ ນດາກະຊວງ - 
ອ ງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ຄ ູ້ນຄວ ູ້າຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຜ ນຂະຫາຍແກ ູ້ໄຂ
ໃຫ ູ້ຖກືຕ ູ້ອງ, ສ ູ້າງໃຫ ູ້ມກີານຫ ນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ ຕ ູ້ງໜ ູ້າ ແລະ ມປີະສດິທິ
ຜ ນຢ່າງແທ ູ້ຈງິ; 
 - ວຽກງານພ ກ - ພະນ ກງານ, ບ ນດາຄາດໝາຍໃຫຍ່ແມ່ນ: ເດ ດ
ດ່ຽວແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນ - ຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງພາຍໃນພ ກ, ຮ ບປະກ ນບ ດບາດການ
ເຄື່ ອນໄຫວນໍາພາຕ ວຈງິທີ່ ເຂ ູ້ມແຂງ ຂອງການຈ ດຕ ູ້ງທຸກຂ ູ້ນ, ສ ູ້າງການ
ຫ ນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງໃນວຽກງານພະນ ກງານ.  
 

  ວຽກງານນີ ູ້ ໃຫ ູ້ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ, ແຕ່ລະບ່ອນຕ ູ້ອງເອ າໃຈ
ໃສ່ປ ບປຸງແກ ູ້ໄຂ ບ ນຫາວຽກງານພ ກ - ພະນ ກງານ ທີ່ ຄຸມເຄອືໃນຫຼາຍ
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ສະໄໝຜ່ານມາ ຢ່າງເປ ນລະບ ບ, ເຂ ູ້ມງວດ ເພື່ ອສ ູ້າງພ ກໃຫ ູ້ປອດໃສ
ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ໜ ກແໜູ້ນຢ່າງແທ ູ້ຈງິ. 
 ນອກນີ ູ້, ແຕ່ລະເນື ູ້ອໃນອື່ ນໆ ກໃໍຫ ູ້ຜ ນຂະຫຍາຍເປ ນອ ນລະ
ອຽດຂອງກະຊວງ - ອ ງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ຕດິພ ນກ ບການຜ ນຂະ
ຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂ ູ້ນຂອງຕ ນ ໃຫ ູ້ເປ ນຮ ບປະທໍາ. 
 

 III. ມາດຕະການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ. 
 

  ຄະນະພ ກກະຊວງ, ອ ງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈ ນ ຕ ູ້ອງນໍາພາຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ເຊື່ ອມຊມຶກໍາແໜູ້ນເນື ູ້ອໃນຄໍາສ ່ ງ
ຂອງຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ວ່າດ ູ້ວຍການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ
ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ແລະ
ຄໍາແນະນໍາສະບ ບນີ ູ້ໃຫ ູ້ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຫ ນເປ ນແຜນງານ, ໂຄງການ, 
ຄາດໝາຍສ ູ້ຊ ນຂອງຄະນະພ ກ ພ ູ້ອມທ ງນໍາພາຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ ໃຫ ູ້ບ ນ
ລຸໝາກຜ ນຕ ວຈງິ. 
  ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ເປ ນເຈ  ູ້າການຕດິຕາມ, ຊຸກຍ ູ້ການຜ ນ
ຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ມີ
ການສະຫຼຸບຕລີາຄາເປ ນປ ກກະຕ ິ ແລະ ປະຕບິ ດລະບອບລາຍງານຕ່ໍຄະ
ນະພ ກຂ ູ້ນເທງິຢ່າງເປ ນລະບ ບ. 
  ຫ ູ້ອງວ່າການສ ນກາງພ ກ, ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງ
ພ ກ, ຄະນະກວດກາສ ນກາງພ ກ ແລະ ຄະນະຈ ດຕ ູ້ງສ ນກາງພ ກ ເປ ນເຈ  ູ້າ
ການແນະນໍາ, ຊຸກຍ ູ້, ຕດິຕາມ, ກວດກາການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກຕາມພາລະບ ດບາດຂອງຕ ນ ເພື່ ອ
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ເກ ບກໍາລ ງລວມລາຍງານຕ່ໍກ ມການເມອືງ, ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງ
ພ ກ ຮ ບຊາບ ແລະ ໃຫ ູ້ທດິຊີ ູ້ນໍາເປ ນປ ກກະຕ.ິ 
 

ຫ ວໜູ້າຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ 
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ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສ ນຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວ ດທະນະຖາວອນ 

 
ພ ກປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ 
ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ         ເລກທ ີ15 /ຄອສພ 
      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ,ວ ນທ ີ10 ພດຶສະພາ 2021 
 

ແຈ ູ້ງການ 
ກ່ຽວກ ບການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍ 

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ 
 

 ເຖງິ: ເລຂາຄະນະພ ກ ບ ນດາກະຊວງ-ອ ງການ, ເລຂາຄະນະພ ກ
        ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈ ນ. 
 
 - ອງີຕາມຄໍາສ ່ ງຂອງຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ສະບ ບເລກ
ທ ີ 38/ຄລສພ, ລ ງວ ນທ ີ 9 ມນີາ 2021 ວ່າດ ູ້ວຍການຈ ດການເຊື່ ອມ
ຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ; 
 - ອງີຕາມຄໍາສ ່ ງຂອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕ ີສະບ ບເລກທ ີ15/ນຍ 
ລ ງວ ນທ ີ21 ເມສາ 2021 ວ່າດ ູ້ວຍການເພີ່ ມທະວມີາດຕະການສະກ ດ
ກ ູ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ ູ້ອມຮອບດ ູ້ານ ເພື່ ອຕ ູ້ານພະຍາດໂຄວດິ-19; 
 - ອງີຕາມຄໍາສ ່ ງແນະນໍາຂອງຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ສະ 
ບ ບເລກທ ີ 87/ຄລສພ, ລ ງວ ນທ ີ 25 ເມສາ 2021 ວ່າດ ູ້ວຍການເພີ່ ມ
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ທະວຄີວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ໃນການສບືຕ່ໍສະກ ດ
ກ ູ້ນ, ປູ້ອງກ ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ ູ້ໄຂພະຍາດໂຄວດິ - 19. 
 

 ຜ່ານມາ, ຄະນະພ ກ ບ ນດາກະຊວງ - ອ ງການ, ແຂວງ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ໄດ ູ້ເປ ນເຈ  ູ້າການໃນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຄໍາສ ່ ງຂອງ
ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ສະບ ບເລກທ ີ 38/ຄລສພ, ລ ງວ ນທ ີ 9 

ມນີາ 2021 ວ່າດ ູ້ວຍການຈ ດຕ ູ້ງການເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍ
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI  ຂອງພ ກ, ເຊິ່ ງມກີະຊວງ - ອ ງການ 
ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໄດ ູ້ດໍາເນນີການເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະ 
ຫຍາຍສໍາເລ ດ ຢ ່ ຂ ູ້ນກະຊວງ - ອ ງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຕ ນ, ແຕ່ກໍຍ ງມີ
ຫຼາຍກະຊວງ - ອ ງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຈາໍນວນໜຶ່ ງ ທີ່ ຍ  ງບ່ໍທ ນໄດ ູ້ດໍາ
ເນນີການເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ເຜຍີແຜ່ມະຕດິ ່ ງກ່າວ ອ ນເນື່ ອງມາຈາກສະ 
ພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຮອບໃໝ່. ດ ່ ງນ ູ້ນ, ເພື່ ອເຮ ດ
ໃຫ ູ້ເນື ູ້ອໃນມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ ສບືຕ່ໍໄດ ູ້ຮ ບ
ການຈ ດຕ ູ້ງຄ ູ້ນຄວ ູ້າເຊື່ ອມຊມຶ, ຜ ນຂະຫຍາຍຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ, ທ ່ ວເຖງິທຸກ
ເປ ູ້າໝາຍ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໄດ ູ້ຮ ບຜ ນດ.ີ 
 ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ຂໍຖເືປ ນກຽດແຈ ູ້ງມາຍ ງ
ບ ນດາສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພ ກກະຊວງ - ອ ງການ, ເລຂາຄະນະພ ກ
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ຈ  ່ ງສບືຕ່ໍເອ າໃຈໃສ່ຈ  ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ 
ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ດ ່ ງນີ ູ້ 
 

 I. ຈດຸປະສ ງລະດ ບຄາດໝາຍ. 
 

 1. ເພື່ ອເຮ ດໃຫ ູ້ເນື ູ້ອໃນມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງ
ພ ກປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ ໄດ ູ້ສບືຕ່ໍຈ  ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະ 
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ຫຍາຍຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ, ທ ່ ວເຖງິທຸກເປ ູ້າໝາຍ ແລະ ສາມາດປະຕບິ ດໄດ ູ້
ບ ນດາມາດຕະການສະກ ດກ ູ້ນ, ປູ້ອງກ ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ ູ້ໄຂສະພາບ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນທ ່ ວໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະ 
ເທດທີ່ ມກີານແຜ່ລະບາດເປ ນວ ງກວ ູ້າງ ແລະ ບ່ໍທ ນມທ່ີາຫຼຸດຜ່ອນລ ງ ຊຶ່ ງ
ສ ູ້າງຜ ນກະທ ບຢ່າງໜ ກຕ່ໍເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ, ການດໍາລ ງຊວີດິ ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນສ ູ້າງຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກຕ່ໍການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶມະຕກິອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI  ຂອງພ ກ; 
 2. ເພື່ ອເຮ ດໃຫ ູ້ພະນ ກງານ, ສະມາຊກິພ ກ ແລະ ປະຊາຊ ນ
ບ ນດາເຜ ່ າມຄີວາມຮ ບຮ ູ້, ເຂ ູ້າໃຈ ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ມຄີວາມເປ ນ
ເອກະພາບສ ງໃນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຕ ວຈງິ ຕ່ໍເນື ູ້ອໃນມະຕກິອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ປະກ ດຜ ນເປ ນຈງິ; 
 3. ບ ນພື ູ້ນຖານຄວາມຮ ບຮ ູ້, ເຂ ູ້າໃຈດ ່ ງກ່າວ ເພື່ ອສ ູ້າງຄວາມ
ເຊື່ ອໝ ູ້ນ, ຄວາມຕ ດສນິໃຈສ ງ ແລະ ຍ ກສ ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງຄະ  
ນະພ ກ, ອ ງການປ ກຄອງທຸກຂ ູ້ນ ກໍຄພືະນ ກງານ, ສະມາຊກິພ ກ ແລະ 
ບ ນດາຊ ູ້ນຄ ນໃນທ ່ ວສ ງຄ ມ ເຂ ູ້າສ ່ ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ ມະຕກິອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຮ ບຜ ນດ.ີ 
 

 II. ວທິກີານຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶຢ ່ ບ ນດາກະຊວງ, ອ ງການອ ູ້ອມ
ຂ ູ້າງສ ນກາງ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ. 
 

 ເນື່ ອງຈາກວ່າສະພາບ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-
19 ຍ ງສບືຕ່ໍແຜ່ລະບາດໃໝ່ ໃນວ ງກວ ູ້າງ ໃນຂອບເຂດທ ່ ວປະເທດ, 
ດ ່ ງນ ູ້ນ ສະເໜໃີຫ ູ້ຄະນະພ ກກະຊວງ - ອ ງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈ ນ ເອ າໃຈໃສ່ບາງບ ນຫາ ດ ່ ງລຸ່ມນີ ູ້: 
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 1. ໃຫ ູ້ຄະນະພ ກບ ນດາກະຊວງ - ອ ງການ, ແຂວງ ແລະ ນະ 
ຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ສບືຕ່ໍຈ  ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ທ ່ ວເຖງິໃນທຸກ
ເປ ູ້າໝາຍ ໂດຍອງີໃສ່ສະພາບຕ ວຈງິຂອງກະຊວງ - ອ ງການ ແລະ ທ ູ້ອງ 
ຖິ່ ນຕ ນ ເພື່ ອຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໃຫ ູ້ແທດເໝາະ, ແຕ່ຕ ູ້ອງຮ ບປະກ ນປະຕ ິ
ບ ດບ ນດາມາດຕະການ ທີ່ ຄະນະສະເພາະກດິຕ ູ້ານພະຍາດໂຄວດິ-19 
ວາງອອກຢ່າງເຂ ູ້ມງວດ; 
 2. ໃຫ ູ້ຄະນະພ ກກະຊວງ - ອ ງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈ ນ ເປ ນເຈ  ູ້າການຄ ູ້ນຄວ ູ້າວທິີ່ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຕ ວຈງິ ໂດຍຈ ດ
ແບ່ງເປ ນຫຼາຍລະດ ບ, ຫຼາຍຈດຸ ຫຼ ື ຫຼາຍບ່ອນ ເພື່ ອຮ ບປະກ ນບ່ໍເຕ ູ້າ 
ໂຮມຄ ນຈາໍນວນຫາຼຍ ແລະ ສາມາດຮ ກສາໄລຍະຫ່າງກ ນໄດ ູ້ ທ ງຮ ບ 
ປະກ ນມາດຕະການປູ້ອງກ ນໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມງວດ; 
 3. ບ່ອນໃດມເີງ ື່ອນໄຂສະດວກ ໃນການນໍາໃຊ ູ້ພາຫະນະສື່  
ສານທີ່ ທ ນສະໄໝ ແມ່ນໃຫ ູ້ຈ  ດຕ ູ້ງການເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຜ່ານ
ວດິໂີອທາງໄກ ( Video Conference ) ຫຼ ື ພາຫະນະອື່ ນໆ ທີ່ ເຫ ນ
ວ່າເໝາະສ ມ; 
 4. ສໍາລ ບຢ ່ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ ຫຼ ືບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແມ່ນ
ຈ ດພມິບ ນດາເນື ູ້ອໃນເອກະສານທີ່ ຈະເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ເຜຍີແຜ່ດ ່ ງກ່າວ 
ຈ  ດສ ່ ງໃຫ ູ້ຄະນະພ ກຮາກຖານ ຫຼ ືຄະນະໜ່ວຍພ ກແຕ່ລະບ່ອນໃຫ ູ້ທ ່ ວ
ເຖງິໄດ ູ້ອ່ານຄ ູ້ນຄວ ູ້າ ແລະ ເຊື່ ອມຊມຶ ເພື່ ອຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຕ ວຈງິ; 
 5. ສໍາລ ບບ່ອນໃດ ທີ່ ສາມາດສະກ ດກ ູ້ນພະຍາດໂຄວດິ - 19 
ໄດ ູ້, ການເຄື່ ອນໄຫວກ ບຄນືສ ່ ສະພາບປ ກກະຕແິລ ູ້ວ, ແມ່ນໃຫ ູ້ຄະນະ
ພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ແບ່ງກ ນລ ງຊີ ູ້ນໍາຢ ່ ບ ນດາທ ູ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ, ເຂດຊ ນ 
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ນະບ ດ ເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຊີ ູ້ນາໍການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ 
ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕ ິXI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ກວ ູ້າງຂວາງ ແລະ ທ ່ ວເຖງິ. ພ ູ້ອມ
ທ ງຊີ ູ້ນໍາ - ນໍາພາການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຕ ວຈງິ; 
 6. ໃຫ ູ້ຄະນະພ ກບ ນດາກະຊວງ - ອ ງການ, ຄະນະພ ກແຂວງ
ແລະ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈ ນ ເປ ນເຈ  ູ້າການສະຫຼຸບລາຍງານຜ ນການຈ ດ 
ຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI 

ຂອງພ ກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ ູ້ຫ ູ້ອງວ່າການສ ນກາງພ ກ ແລະ ຄະນະໂຄ 
ສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກຊາບ ເພື່ ອສະຫຼຸບສ ງລວມລາຍງານຕ່ໍກ ມການ 
ເມອືງສ ນກາງພ ກ ແລະ ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກຊາບ ແລະ ໃຫ ູ້
ທດິຊີ ູ້ນໍາໃນຂ ູ້ນຕ່ໍໄປ. 
 ດ ່ ງນ ູ້ນ, ຈ ຶ່ ງຖເືປ ນກຽດແຈ ູ້ງມາຍ ງ ບ ນດາສະຫາຍ ຄະນະພ ກ 
ກະຊວງ - ອ ງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ໃນຂອບເຂດ
ທ ່ ວປະເທດ ຈ ່ ງຮ ບຊາບ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງຕາມຈດິໃຈເນື ູ້ອໃນດ ່ ງກ່າວດ ູ້ວຍ. 
 
 

   ຫ ວໜູ້າຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ 
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ອະທບິາຍກ່ຽວກ ບຄໍາຂ ວນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ 

 
 ຄໍາຂ ວນ ຫຼ ື ຫ ວຂໍ ູ້ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ “ຍ ກສ ງຄວາມສາ
ມາດນາໍພາຂອງພ ກ, ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມ ກຄເີປ ນປກຶແຜ່ນຂອງປະຊາ
ຊ ນໃນຊາດ, ຮ ບປະກ ນສະຖຽນລະພາບດ ູ້ານການເມອືງຢ່າງໜ ກແໜູ້ນ, 
ຜ ນຂະຫຍາຍແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ສ ່ ລວງເລກິ, ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນ
ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ໄປສ ່ ຄຸນນະພາບໃໝ່ຢ່າງແຂງແຮງ, 
ຍ ກລະດ ບຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊ ນໃຫ ູ້ສ ງຂຶ ູ້ນ, ສບືຕ່ໍນາໍປະເທດ
ຊາດພ ູ້ນຈາກສະຖານະພາບດ ູ້ອຍພ ດທະນາ ແລະ ກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງ
ຄ ມນຍິ ມ” ແມ່ນແນວຄດິຊີ ູ້ນໍາທີ່ ສ່ອງແສງ ແລະ ການຊີ ູ້ບອກທີ່ ມລີ ກ
ສະນະກວມລວມ ໃຫ ູ້ແກ່ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າ; ມ ນແມ່ນການຢນືຢ ນການເພີ່ ມທະ
ວບີ ດບາດການນໍາພາຂອງພ ກເຮ າ ຕ່ໍການເປ ນແກນກາງໃນການສບືຕ່ໍກໍາ
ອໍານາດ ແລະ ນໍາພາພາລະກດິປະຕວິ ດ, ຊີ ູ້ໃຫ ູ້ຄວາມເປ ນອ ນໜຶ່ ງອ ນ
ດຽວລະຫວ່າງອຸດ ມການ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພ ກກ ບຄວາມມຸ່ງ
ມາດປາຖະໜາ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊ ນລາວບ ນດາເຜ ່ າ, ທ ງ
ບ ່ ງບອກພາລະກດິ ແລະ ໜູ້າທີ່ ລວມຂອງທ ່ ວພ ກ, ທ ່ ວລ ດ, ທ ່ ວກໍາລ ງ
ປະກອບອາວຸດ ແລະ ທ ່ ວປວງຊ ນເຮ າໃນ 5 ປີຕ່ໍໜ ູ້າ ກຄໍໃືນໄລຍະຍາວ
ນານ. ການກໍານ ດຫ ວຂໍ ູ້ຄແືນວນ ູ້ນ ເພື່ ອສ່ອງແສງເຖງິອຸດ ມການພື ູ້ນ
ຖານຂອງພ ກ, ການເສມີຂະຫຍາຍບ ດບາດຂອງກໍາລ ງແຮງແຫ່ງມະຫາ
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ສາມ ກຄຂີອງຄ ນໃນຊາດ; ພ ູ້ອມກ ນນ ູ້ນຢາກບ ່ ງບອກເຖງິຫຼາຍໆບ ນຫາ
ທີ່ ເປ ນໃຈກາງ ແລະ ພວມເລ ່ ງທວງໃຫ ູ້ມກີານປ ບປຸງແກ ູ້ໄຂທ ງມລີ ກສະ
ນະກວມລວມ, ທ ງບ ່ ງບອກແລະເປີດທາງໃຫ ູ້ແກ່ການກໍານ ດເນື ູ້ອໃນ, ວິ
ທກີານ, ມາດຕະການອ ນລະອຽດທີ່ ແທດເໝາະ ເພື່ ອບ ນລຸການຫ ນປ່ຽນ
ອ ນແຂງແຮງ, ເລກິເຊິ່ ງແລະຮອບດ ູ້ານໃນການສບືຕ່ໍສ ູ້າງ ແລະ ບ ລະນະ
ລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນຢ ່ ປະເທດເຮ າ.  ຄໍາຂວ ນຍ ງຢາກຊີ ູ້ໃຫ ູ້
ເຫ ນວ່າການແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກ ແລະ ຍ ູ້ແຮງການພ ດທະນາເສດຖະ
ກດິ - ສ ງຄ ມໃນຕ່ໍໜ ູ້າ ຕ ູ້ອງຕດິພ ນກ ບການສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນອ ນເປ ນ
ພື ູ້ນຖານ, ເລກິເຊິ່ ງທ ງລະບ ບຫຼທື  ງໝ ດໂຄງສ ູ້າງ ເພື່ ອກໍານ ດທດິ ແລະ 
ອ ງປະກອບຄນືໃໝ່ ຮ ບປະກ ນການເສມີຂະຫຍາຍກໍາລ ງແຮງພາຍໃນ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກ ບຈດຸໝາຍປາຍທາງ, ພ ູ້ອມທ ງຊີ ູ້ນໍາເປ ູ້າໝາຍ ແລະ ກໍາ
ນ ດຄາດໝາຍສ ູ້ຊ ນຈະແຈ ູ້ງໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າ. 
  “ຍ ກສ ງຄວາມສາມາດນາໍພາຂອງພ ກ” ແມ່ນການສບືຕ່ໍຢນື
ຢ ນຄວາມຈາໍເປ ນ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງການໃນການຍ ກສ ງຄວາມ
ສາມາດນໍາພາ ແລະ ຄວາມເປ ນແບບຢ່າງນໍາໜ ູ້າຂອງພ ກເຮ າ ໃນເງ ື່ອນໄຂ
ໃໝ່ຂອງການປະຕວິ ດ ເຊິ່ ງແມ່ນບ ນຫາພື ູ້ນຖານ, ທ ງເປ ນບ ນຫາຮບີ
ດ່ວນຂອງການປ ບປຸງ, ກໍ່ ສ ູ້າງພ ກເຮ າ, ແມ່ນປ ດໄຈຕ ດສນິການກ ູ້າວຂຶ ູ້ນ
ຂອງພາລະກດິປະຕວິ ດຢ ່ ປະເທດເຮ າ. ຍ ກສ ງຄວາມສາມາດນໍາພາຂອງ
ພ ກສະແດງອອກໃນ 5 ດ ູ້ານຄ:ື ຄວາມສາມາດໃນການກໍານ ດແນວທາງ
ບ ນພື ູ້ນຖານກໍາແໜູ້ນທດິສະດມີາກ - ເລນນິ, ແນວຄດິໄກສອນ ພ ມວິ
ຫານ ແລະ ທດິສະດກີ ູ້າວໜູ້າອື່ ນໆ, ຮ ບຮ ູ້ບ ນດາກ ດເກນ ແລະ ໝ ນໃຊ ູ້
ຢ່າງສອດຄ່ອງ, ເພີ່ ມທະວກີານຄ ູ້ນຄວ ູ້າທດິສະດ,ີ ສະຫຼຸບພດຶຕກິໍາ ແລະ
ໃຫ ູ້ຄໍາຕອບຢ່າງທ ນການຕ່ໍກ ບບ ນຫາທີ່ ຕ ູ້ງຂຶ ູ້ນ. ຄວາມສາມາດໃນການ
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ຫ ນແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພ ກໃຫ ູ້ກາຍເປ ນທດິທາງ, ແຜນ
ການ ແລະ ກ ດໝາຍຕ່າງໆທີ່ ສ່ອງແສງອອກຢ່າງຖກືຕ ູ້ອງ ແລະ ຄ ບ
ຖູ້ວນເຖງິຜ ນປະໂຫຍດ, ເຈດຕະນາລ ມ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ 
ຂອງປະຊາຊ ນ, ທ ງຊີ ູ້ນໍາການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ ໃຫ ູ້ເກດີຜ ນເປ ນຈງິ. 
ຄວາມສາມາດນໍາພາຊີ ູ້ນໍາ ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍ
ບາຍຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ເກດີຜ ນເປ ນຈງິ, ນໍາເອ າຜ ນປະໂຫຍດສ ງສຸດມາໃຫ ູ້
ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊ ນ. ຄວາມສາມາດໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ, 
ຊຸກຍ ູ້ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທ ່ ວລະບ ບການເມອືງ ໃນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕິ
ບ ດແນວທາງຂອງພ ກ. ຄວາມສາມາດໃນການຄ ູ້ນເຫ ນ ແລະ ຕ່ໍສ ູ້, ຕ ູ້ານ, 
ກໍາຈ  ດປ ດເປ ່ າປະກ ດການຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ພາຍໃນພ ກຢ່າງທ ນການ  ແລະ ຕ ູ້ານ
ກ ນອຸບາຍຫ ນປ່ຽນໂດຍສ ນຕຂິອງອດິທກິໍາລ ງປໍລະປ ກ. 
  “ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມ ກຄເີປ ນປກຶແຜ່ນຂອງປະຊາຊ ນໃນ
ຊາດ” ແມ່ນມ ນເຊື ູ້ອ, ເປ ນກໍາລ ງແຮງຊະນະເລດີ, ເປ ນປ ດໄຈພື ູ້ນຖານ
ໃຫ ູ້ແກ່ການສ ູ້າງ ແລະ ຮ ກສາສະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ, ຄວາມສະ
ຫງ  ບທາງສ ງຄ ມຢ່າງໜ ກແໜູ້ນ, ຮ ບປະກ ນການປ ກປ ກຮ ກສາໝາກຜ ນ
ຂອງການປະຕວິ ດ ແລະ ຜນືແຜ່ນດນິອ ນຄ ບຖູ້ວນຂອງປະເທດຊາດໄວ ູ້
ຢ່າງໝ ູ້ນຄ ງ ກຄໍກືານສ ູ້າງສາພ ດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ ູ້ບ ນລຸໄດ ູ້ຕາມ
ຈດຸໝາຍທີ່ ກໍານ ດໄວ ູ້. ໝາຍເຖງິການເພີ່ ມທະວຄີວາມເປ ນປກຶແຜ່ນ, 
ຄວາມເປ ນຈດິໜຶ່ ງໃຈດຽວກ ນ ແລະ ການຮ ກຫອມຕ່ອມຕຸ ູ້ມຂອງປະ
ຊາຊ ນລາວທຸກເຜ ່ າ ໃນວ ງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ ເອກະພາບຢ່າງໜ ກ
ແໜູ້ນພາຍໃຕ ູ້ການນໍາພາຂອງພ ກ ທີ່ ເປ ນແກ່ນສານຂອງຄວາມສາມ ກຄີ
ເປ ນເອກະພາບຂອງຊາດ ບ ນພື ູ້ນຖານມານະຈດິ ແລະ ອຸດ ມຄະຕຄິວາມ
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ເປ ນຊາດລາວ ກຄໍກືານບ ລະນະລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ຕາມ
ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ. 
  “ຮ ບປະກ ນສະຖຽນລະພາບດ ູ້ານການເມອືງຢ່າງໜ ກແໜູ້ນ” 
ພ ກເຮ າຍາມໃດ ກໍຢນືຢ ນວ່າສະຖຽນລະພາບທາງດ ູ້ານການເມອືງແມ່ນ
ປ ດໄຈພື ູ້ນຖານທີ່ ຕ ດສນິຜ ນສໍາເລ ດ ໃນການປະຕບິ ດແນວທາງປ່ຽນແປງ
ໃໝ່ຮອບດ ູ້ານ ແລະ ມຫີຼ  ກການຂອງພ ກເຮ າ. ຢາກພ ດທະນາສ ູ້າງສາປະ
ເທດຊາດຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງກໍຕ່ໍເມ ື່ ອການເມອືງມສີະຖຽນລະ
ພາບທີ່ ໜ ກແໜູ້ນ, ຕ ູ້ອງເຮ ດໃຫ ູ້ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ມີ
ການສ ມທ ບແໜູ້ນກ ບວຽກງານ ປກຊ - ປກສ, ຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ປະເທດ
ຊາດມຄີວາມສະຫງ  ບໝ ູ້ນຄ ງ, ຮາກຖານການເມອືງ ມຄີວາມເຂ ູ້ມແຂງ, 
ສ ງຄ ມມຄີວາມເປ ນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊ ນມຄີວາມປອດ
ໄພທາງດ ູ້ານຊວີດິ ແລະ ຊ ບສນິ, ພາຍໃນພ ກ - ລ ດ ມຄີວາມສາມ ກຄີ
ເປ ນເອກະພາບ, ກໍາລ ງປະກອບອາວຸດມຄີວາມເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ຢ ່ ໃນທ່າ
ກຽມພ ູ້ອມປະຕບິ ດໜູ້າທີ່ , ສາມາດຕອບຕ ູ້ານກ ບທຸກກໍລະນທີໍາລາຍ
ມ ູ້າງເພທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶ ູ້ນ. 
  “ຜ ນຂະຫຍາຍແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ສ ່ ລວງເລກິ” ເປ ນການ
ຢນືຢ ນຕື່ ມຄວາມຖກືຕ ູ້ອງ ຂອງແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຜ່ານພດຶຕກິໍາ 
45 ປີ ໃນຖານະພ ກກໍາອໍານາດ ແລະ ໃນໄລຍະ 35 ປີ ແຫ່ງການປ່ຽນ
ແປງໃໝ່ ຕ ູ້ອງຢດຶໝ ູ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ ູ້ານ ແລະ ມຫີຼ  ກ
ການຂອງພ ກ ຢ່າງເດ ດດ່ຽວໜຽວແໜູ້ນແລ ູ້ວ ຍ ງຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຜ ນຂະຫຍາຍ
ເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິ ໂດຍສບືຕ່ໍເສມີຂະຫຍາຍຄວາມຄດິປະດດິສ ູ້າງ ບ ນພື ູ້ນ
ຖານແຫ່ງການຢດຶໝ ູ້ນ ຄວາມເປ ນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈດຸໝາຍ
ສ ງຄ ມນຍິ ມ, ໝ ນໃຊ ູ້ ແລະ ຂະຫຍາຍທດິສະດມີາກ - ເລນນິ, ແນວ
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ຄດິໄກສອນ ພ ມວຫິານ, ສບືທອດ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມ ນເຊື ູ້ອອ ນດີ
ງາມຂອງຊາດ ສ ມທ ບກ ບການຮ ບເອ າສິ່ ງຍອດຍິ່ ງຂອງມວນມະນຸດ 
ເພື່ ອຮ ບປະກ ນການພ ດທະນາປະເທດຊາດ ດໍາເນນີໄປຖກືທດິ ແລະ 
ດ ູ້ວຍຖ່ວງທ່າທີ່ ໜ ກແໜູ້ນ. 
  “ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ໄປສ ່
ຄຸນນະພາບໃໝ່ຢ່າງແຂງແຮງ” ໝາຍເຖງິການສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນອ ນຈະ
ແຈ ູ້ງ ແລະ ແຂງແຮງຂອງການພ ດທະນາເສດຖະກດິ ຈາກການອງີໃສ່
ການຂຸດຄ ູ້ນ ແລະ ຂາຍຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ວ ດຖຸດບິ) ເປ ນຕ ູ້ນ
ຕໍທີ່ ພາໃຫ ູ້ຖານການຜະລດິ - ການບໍລກິານ, ວສິາຫະກດິປິ່ ນອ ູ້ອມ ກຄໍື
ການເຕບີໂຕດ ູ້ານເສດຖະກດິ… ຂາດພື ູ້ນຖານອ ນໜ ກແໜູ້ນ ແລະ ໝ ູ້ນ
ຄ ງ, ບ່ໍຮ ບປະກ ນການພ ດທະນາຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍ ງສ ່ ການພ ດ
ທະນາ ທີ່ ອງີໃສ່ການເສມີຂະຫຍາຍທຸກທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນຂອງຊາດ ຕດິ
ພ ນກ ບການສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງ ຂອງກ ນໄກຄຸ ູ້ມຄອງເສດຖະກດິ ທີ່
ສອດຄ່ອງກ ບກ ດເກນຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການສ ່ ງເສມີພ ດທະນາຄວາມ
ເຂ ູ້ມແຂງຂອງວສິາຫະກດິ ແລະ ຜ ູ້ປະກອບການຢ ່ ພາຍໃນ. ໝາຍຄວາມ
ວ່າໄດ ູ້ເນ ູ້ນເຖງິການສ ່ ງເສມີພ ດທະນາ   ບ ນດາທ່າແຮງຕ ູ້ນຕໍ ໃຫ ູ້ເປ ນຂະ  
ແໜງເສດຖະກດິປາຍແຫຼມ ແລະ ສ ່ ງເສມີພ ດທະນາວສິາຫະກດິ ພາຍ
ໃນໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງ ເຊິ່ ງຖເືປ ນປ ດໄຈສໍາຄ ນພື ູ້ນຖານ ຂອງການສ ູ້າງຖານ 
ແລະ ລະບອບເສດຖະກດິໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງ, ກ ູ້າວເຖງິຄວາມເປ ນເຈ  ູ້າ, ການ
ເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ຖຜື ນປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງການພ ດທະນາ. 
  “ຍ ກລະດ ບຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊ ນໃຫ ູ້ສ ງຂຶ ູ້ນ”
ດ ູ້ານໜຶ່ ງ ແມ່ນສ ູ້ຊ ນແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ເພື່ ອ “ບ ນ
ລຸເປ ູ້າໝາຍປະຊາຊ ນມກີນິມໃີຊ ູ້”, ປະຈບຸ ນປະຊາຊ ນເຮ າໂດຍລວມ



14.6.21 

35 

 

ຍ ງຢ ່ ໃນສະພາບທຸກຍາກ, ຫຍຸ ູ້ງຍາກໃນການດໍາລ ງຊວີດິ, ຍ ງບ່ໍທ ນ
ຮ ບປະກ ນດ ູ້ານລາຍໄດ ູ້ຕ ວຈງິ, ດ ູ້ານສຸຂະພາບພະລານະໄມກໍຄື
ເງ ື່ອນໄຂການເຂ ູ້າເຖງິການບໍລກິານທາງສ ງຄ ມທີ່ ຍ  ງຈາໍກ ດຫຼາຍ; ສະ
ນ ູ້ນມຄີວາມຈາໍເປ ນຕ ູ້ອງສ ູ້ຊ ນໃຫ ູ້ບ ນລຸເປ ູ້າໝາຍດ ່ ງກ່າວ, ສ່ວນອກີ
ດ ູ້ານໜຶ່ ງ ແມ່ນຍ ູ້ແຮງໃຫ ູ້ປະຊາຊ ນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂແລ ູ້ວສບືຕ່ໍພ ດທະ
ນາຍ ກລະດ ບ, ສ ູ້າງໃຫ ູ້ມລີາຍຮ ບ ແລະ ຊວີດິການເປ ນຢ ່ ໃຫ ູ້ນ ບມື ູ້
ສ ງຂຶ ູ້ນກວ່າເກ ່ າ. 
  “ສບືຕ່ໍນາໍປະເທດຊາດພ ູ້ນຈາກສະຖານະພາບດ ູ້ອຍພ ດທະນາ 
ແລະ ກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ” ຍ ງແມ່ນໜູ້າທີ່   ແລະ ຄາດໝ
າຍໃຫຍ່ສໍາຄ ນຂອງພ ກເຮ າ ທີ່ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ສ ູ້ຊ ນໃຫ ູ້ມຜີ ນສໍາເລ ດ, ເຖງິວ່າ
ຜ່ານມາຫຼາຍມາດຕະຖານໃນການຫຼຸດພ ູ້ນຈາກສະພາວະດ ູ້ອຍພ ດທະນາ
ພວກເຮ າສາມາດບ ນລຸໄດ ູ້, ແຕ່ກຍໍ ງຢ ່ ໃນພາວະທີ່ ບ່ໍທ ນໜ ກແໜູ້ນ, 
ຍິ່ ງກວ່ານ ູ້ນມາດຕະຖານທີ່ ສາກ ນກໍານ ດອອກ ກມໍກີານຍ ກລະດ ບ
ເລື ູ້ອຍໆ, ເຊິ່ ງຖ ູ້າບ່ໍສ ູ້າງພື ູ້ນຖານອ ນໜ ກແໜູ້ນກໍມຄີວາມສ່ຽງກ ບໄປ
ຄນືສ ່ ສະຖານະເກ ່ າ. ອກີຢ່າງໜຶ່ ງໃນ 3 ມາດຖານທີ່ ສາກ ນວາງໄວ ູ້, 
ມາດຖານຄວາມບອກບາງທາງເສດຖະກດິແມ່ນຮອດປີ 2024 ຈິ່ ງ
ຈະຕລີາຄາວ່າບ ນລຸໄດ ູ້ຫຼບ່ໍື, ແຕ່ໃນສະພາບຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກອ ນໜ ກ
ໜ່ວງດ ູ້ານເສດຖະກດິ - ການເງນິ ທີ່ ພວກເຮ າປະເຊນີຢ ່ ກບໍ ່ ງບອກ
ວ່າພວກເຮ າຍ ງຕ ູ້ອງໃຊ ູ້ເວລາ ແລະ ຄວາມທຸ ູ້ມເທຫຼາຍຢ່າງຈ ິ່ ງຈະ
ບ ນລຸໄດ ູ້ຕາມມາດຖານທີ່ ກໍານ ດ. ສ່ວນການ “ກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍ
ສ ງຄ ມນຍິ ມ” ແມ່ນການຢນືຢ ນອຸດ ມການຂອງພ ກ ຢ່າງສະເໝຕີ ູ້ນ
ສະເໝປີາຍ, ຖເືປ ນເປ ູ້າໝາຍອ ນຍາວນານ ທີ່ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ສບືຕ່ໍຢດຶໝ ູ້ນ 
ແລະ ສ ູ້ຊ ນຕ່ໍໄປ. 
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ການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍ 
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດ  
ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ 

 
 ປະຕບິ ດຕາມຈດິໃຈຊີ ູ້ນໍາ ແລະ ການຕ ກລ ງຂອງກ ມການເມອືງ 
ແລະ ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ກໍຄ ື ຄໍາສ ່ ງກ່ຽວກ ບການຈ ດຕ ູ້ງ
ເຊື່ ອມຊຸມມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່  ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ, ຄະນະໂຄສະນາ
ອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ໄດ ູ້ກະກຽມເນື ູ້ອໃນເອກະສານເຊື່ ອມຊມຶມະຕ ິXI 
ເພື່ ອໃຫ ູ້ບ ນດາສະຫາຍສ ນກາງ, ພະນ ກງານນໍາພາຫຼ  ກແຫຼ່ ງກໍາໄດ ູ້ເນື ູ້ອໃນ
ຈດິໃຈຕ ູ້ນຕໍ, ມຄີວາມເຂ ູ້າໃຈເປ ນເອກະພາບ ເພື່ ອສບືຕ່ໍນໍາພາຈ  ດຕ ູ້ງ
ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕ ິXI ເຂ ູ້າສ ່ ວຽກງານຕ ວຈງິຂອງຕ ນ, 
ເຊິ່ ງມເີນື ູ້ອໃນ ດ ່ ງນີ ູ້: 
 
 I. ແນວຄດິຊີ ູ້ນາໍລວມໃນການເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະ
ຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ. 
 

 ຕ ູ້ອງສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງແຂງແຮງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຮອບ
ດ ູ້ານ ໃນການຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກເຂ ູ້າ
ສ ່ ຊວີດິສ ງຄ ມຕ ວຈງິ, ແນໃສ່ໃຫ ູ້ການນໍາແຕ່ລະຂ ູ້ນ ຮ ບຮ ູ້ເຂ ູ້າໃຈຢ່າງ
ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ກາໍແໜູ້ນເນື ູ້ອໃນຂອງມະຕ ິXI ຂອງພ ກ, ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນເນື ູ້ອໃນທີ່ ສໍາຄ ນຕ ູ້ນຕໍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມທີ່ ຕ ູ້ອງເອ າໃຈໃສ່ນໍາ
ພາ - ຊີ ູ້ນໍາ ໃນແຕ່ລະຂ ງເຂດວຽກງານ ຕາມຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງຕ ນ 
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ຕດິພ ນກ ບການເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເປ ນເຈ  ູ້າການ ຂອງບ ນດາກະຊວງ - 
ອ ງການ, ບ ນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກໍຄ ືຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ
ຕ່າງ  ໆ ໃນການຫ ນມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ເປ ນ
ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກໍາລະອຽດຂອງຕ ນ ເພື່ ອຈ  ດຕ ູ້ງປະຕິ
ບ ດໃຫ ູ້ເກດີໝາກເກດີຜ ນຕ ວຈງິ. ພ ູ້ອມນ ູ້ນ ຕ ູ້ອງເພີ່ ມທະວກີານນໍາພາ - 
ຊີ ູ້ນໍາ ຂອງກ ມການເມອືງ ແລະ ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ໃນການ
ຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕ ິ XI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ແທດເຖງິຕ ວຈງິ ແລະ ສາ
ມາດສ ູ້າງໄດ ູ້ຜ ນສໍາເລ ດໃໝ່ ໃນພາລະກດິປ ກປ ກຮ ກສາ ແລະ ສ ູ້າງສາພ ດ
ທະນາປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະໃໝ່. 
 

 ການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI 
ຂອງພ ກ ພາຍໃຕ ູ້ຄໍາຂວ ນ: “ຍ ກສ ງຄວາມສາມາດນາໍພາຂອງພ ກ, ເພີ່ ມ
ທະວຄີວາມສາມ ກຄເີປ ນປກຶແຜ່ນຂອງປະຊາຊ ນໃນຊາດ, ຮ ບປະກ ນສະ
ຖຽນລະພາບດ ູ້ານການເມອືງ ຢ່າງໜ ກແໜູ້ນ, ຜ ນຂະຫຍາຍແນວທາງປ່ຽນ
ແປງໃໝ່ສ ່ ລວງເລກິ, ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ ສ ງຄ ມ 
ໄປສ ່ ຄຸນນະພາບໃໝ່ຢ່າງແຂງແຮງ, ຍ ກລະດ ບຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງປະ
ຊາຊ ນໃຫ ູ້ສ ງຂຶ ູ້ນ, ສບືຕ່ໍນາໍພາປະເທດຊາດ ພ ູ້ນຈາກສະຖານະພາບດ ູ້ອຍ
ພ ດທະນາ ແລະ ກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ”, ຖເືປ ນແນວຄດິຊີ ູ້ນໍາ
ທີ່ ສ່ອງແສງ ແລະ ຊີ ູ້ບອກຢ່າງກວມລວມ ໃຫ ູ້ແກ່ການນໍາພາຈ  ດຕ ູ້ງຜ ນ
ຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຕະຫຼອດສະໄໝທ ີXI ຂອງພ ກ.  
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 II. ເນື ູ້ອໃນສໍາຄ ນທີ່ ຕ ູ້ອງກາໍແໜູ້ນ. 
 

 1. ຕລີາຄາໝາກຜ ນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄ ູ້ງທ ີ X ຂອງພ ກ ແລະ ປະເມນີຜ ນກວມລວມການສ ູ້າງບ ນດາປະຖ ມ
ປ ດໄຈ ໃຫ ູ້ແກ່ການກ ູ້າວຂຶ ູ້ນສ ່ ສ ງຄ ມນຍິ ມຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່. 
 

 1.1. ຕລີາຄາໝາກຜ ນ ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດມະຕກິອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີX ຂອງພ ກ. 
 

 ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ຄວາມຂ ດແຍ່ງອ ນເລກິເຊິ່ ງ ລະຫວ່າງ
ປະເທດໃຫຍ່ບວກກ ບການລະບາດຂອງເຊື ູ້ອພະຍາດໂຄວດິ - 19 ໃນ
ທ ່ ວໂລກ ໄດ ູ້ເຮ ດໃຫ ູ້ສະພາບການສາກ ນທີ່ ຜ ນແປຕະຫຼອດເວລາຢ ່ ແລ ູ້ວ
ນ ູ້ນໄດ ູ້ທະວຄີວາມເຄ ່ ງຕງຶຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ຍິ່ ງເພີ່ ມຄວາມສ ບສ ນ, ທ ງ
ສ ່ ງຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງ ຫຼ ື ສ ູ້າງປ ດໄຈສ່ຽງຕ່ໍເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, 
ຄວາມໝ ູ້ນຄ ງຂອງຊາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄ ນໃນໂລກ. ຢ ່ ພາຍໃນປະ
ເທດ ກໍໄດ ູ້ປະເຊນີໜ ູ້າກ ບຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກດ ູ້ານເສດຖະກດິ, ງ  ບປະມານ 
- ການເງນິ, ບ ນຫາໜີູ້ສນິ, ໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວດິ - 19. ສະພາບດ ່ ງກ່າວ ໄດ ູ້ເປ ນອຸປະສ ກໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ກາຍ
ເປ ນສິ່ ງທ ູ້າທາຍຕ່ໍການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດບ ນດາຄາດໝາຍ ທີ່ ກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີX ຂອງພ ກວາງອອກ. 
 ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ ພ ກເຮ າໄດ ູ້ນໍາພາສ ູ້າງພື ູ້ນຖານ ແລະ ບ ນດາ
ປ ດໄຈຕ ວຈງິທີ່ ສໍາຄ ນໃຫ ູ້ແກ່ການແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ ເກດີ
ຂຶ ູ້ນລວມທ ງສ ູ້າງຄວາມອາດສາມາດຫຼາຍດ ູ້ານ ເພື່ ອເຮ ດໃຫ ູ້ເສດຖະກດິ 
- ສ ງຄ ມ ສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ເຊິ່ ງອ ນພ ູ້ນເດ ່ ນແມ່ນ: 



14.6.21 

39 

 

  ສາມາດຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ປະເທດຊາດມສີະຖຽນລະພາບດ ູ້ານ
ການເມອືງຢ່າງໜ ກແໜູ້ນ; ຄວາມເປ ນເອກະລາດ, ອໍານາດອະທປິະໄຕ, 
ຜນືແຜ່ນດນິອ ນຄ ບຖູ້ວນ ແລະ ໝາກຜ ນຂອງການປະຕວິ ດໄດ ູ້ຮ ບການ
ປ ກປູ້ອງຢ່າງເຂ ູ້ມແຂງ. 
  ແນວທາງປູ້ອງກ ນຊາດ - ປູ້ອງກ ນຄວາມສະຫງ  ບທ ່ ວປວງ
ຊ ນຮອບດ ູ້ານ ສບືຕ່ໍໄດ ູ້ຮ ບການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ ຕດິພ ນກ ບ
ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນຍຸດທະສາດ ກໍ່ ສ ູ້າງຮາກຖານການເມອືງ, ພ ດ
ທະນາຊ ນນະບ ດ ແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນຕາມ 4 ເນື ູ້ອໃນ 
4 ຄາດໝາຍຢ ່ ເຂດຈດຸສຸມຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດປະເທດ. 
  ໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ, ເຖງິຈະປະເຊນີກ ບຄວາມ
ຫຍຸ ູ້ງຍາກອ ນໜ ກໜ່ວງດ ູ້ານການເງນິ - ເງນິຕາ ແລະ ບ ນຫາໜີູ້ສນິທີ່ ສະ
ສ ມມາຍາວນານ ບວກກ ບຜ ນກະທ ບໜ ກໜ່ວງຈາກການລະບາດ ຂອງ
ພະຍາດໂຄວດິ - 19, ແຕ່ພວກເຮ າ ກສໍາມາດຢ ບຢ ູ້ງການເກດີວກິດິການ
ຮ ູ້າຍແຮງດ ູ້ານເສດຖະກດິ, ທ ງສາມາດຮ ກສາການເຕບີໂຕ ໂດຍສະເລ່ຍ 
5,8 %, ລາຍຮ ບສະເລ່ຍຕ່ໍຫ ວຄ ນບ ນລຸ 2.664 ໂດລາສະຫະລ ດ, ທຽບ
ໃສ່ປີ 2015 ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 694 ໂດລາສະຫະລ ດ. 
  ການພ ດທະນາໃນຂ ງເຂດວ ດທະນະທໍາ - ສ ງຄ ມ ນ ບແຕ່
ເມອືງຮອດຊ ນນະບ ດ ໄດ ູ້ຮ ບການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ໃນນ ູ້ນ
ພວກເຮ າສາມາດບ ນລຸດ ດຊະນ ີ ການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ
ຂອງບ ນດາປະເທດ ທີ່ ພ ູ້ນຈາກສະຖານະພາບດ ູ້ອຍພ ດທະນາ; ການແກ ູ້
ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນມຄີວາມຄບືໜູ້າ ແລະ ຫຼຸດລ ງຢ່າງ
ຕ່ໍເນື່ ອງ. 
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  ບ ນດາອ ງການອໍານາດລ ດ ລ ູ້ວນແຕ່ໄດ ູ້ຮ ບການປ ບປຸງດ ູ້ານ
ການຈ ດຕ ູ້ງ, ຍ ກລະດ ບຄຸນນະພາບການເຄື່ ອນໄຫວ ຄຽງຄ ່ ກ  ບການສ ູ້າງ, 
ປ ບປຸງກ ດໝາຍ ແລະ ບ ນດານຕິກິໍາ ໃຫ ູ້ເປ ນລະບ ບຮ ດກຸມກວ່າເກ ່ າ, 
ສ ູ້າງພື ູ້ນຖານອ ນເຂ ູ້ມແຂງ ໃຫ ູ້ແກ່ການຫ ນສ ່ ການຄຸ ູ້ມຄອງລ ດຕາມກ ດ
ໝາຍ ແລະ ເປ ນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຕ ວຈງິ ທີ່ ສອດຄ່ອງກ ບເປ ູ້າໝາຍ
ສ ູ້າງລ ດປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ເປ ນລ ດທີ່ ປ ກຄອງດ ູ້ວຍກ ດໝາຍ. 
  ວຽກງານແນວໂຮມ ແລະ ວຽກງານມະຫາຊ ນຂອງພ ກ ໄດ ູ້
ຮ ບການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ໄດ ູ້ປ ບປຸງເນື ູ້ອໃນການ
ເຄື່ ອນໄຫວໃຫ ູ້ມຈີດຸສຸມກວ່າເກ ່ າ, ສາມາດຍ ກລະດ ບຄຸນນະພາບການ
ປະຕບິ ດພາລະບ ດບາດຂອງຕ ນດຂີຶ ູ້ນ. 
  ມດິຕະພາບ ແລະ ການພ ວພ ນຮ່ວມມກື ບບ ນດາປະເທດ
ເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດຂະຫຍາຍຕ ວສ ່ ລະດ ບສ ງອ ນໃໝ່. ພ ູ້ອມນ ູ້ນຍ ງ
ສບືຕ່ໍເປີດກວ ູ້າງ ການຮ່ວມມສືາກ ນຫຼາກຫຼາຍຮ ບແບບ ແລະ ຫຼາຍລະ
ດ ບ ບ ນພື ູ້ນຖານຢດຶໝ ູ້ນແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ສ ນຕພິາບ, ເອກະ
ລາດ, ມດິຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ປະກອບສ່ວນສໍາຄ ນເຂ ູ້າໃນການ
ປ ກປ ກຮ ກສາສ ນຕພິາບ, ການຮ່ວມມພື ດທະນາຢ ່ ພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາ
ກ ນ. 
  ວຽກງານກໍ່ ສ ູ້າງພ ກ ແລະ ວຽກງານພະນ ກງານໄດ ູ້ຮ ບການ
ເອ າໃຈໃສ່ຄ ູ້ນຄວ ູ້າປ ບປຸງ ແລະ ຍ ກລະດ ບຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ໃນນ ູ້ນດໍາເນນີ
ຊວີດິການເມອືງປ ບປຸງປ ວແປງທ ່ ວພ ກຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ, 
ສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້າໃຈເອກະພາບສ ງຂຶ ູ້ນກວ່າເກ ່ າ ຕ່ໍສະພາບເປ ນຈງິ ແລະ 
ການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາຕ່າງໆ ທີ່ ເກດີຂຶ ູ້ນຢ ່ ພາຍໃນພ ກ ແລະ ໃນສ ງຄ ມ. 
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 ຢນືຢ ່ ບ ນຈດິໃຈກ ູ້າຫານເບິ່ ງບ ນຫາ, ກ ູ້າຮ ບເອ າຄວາມຈງິ ແລະ 
ກ ູ້າປ່ຽນແປງຕ ນເອງ, ໃນຖານະພ ກປະຕວິ ດ ພ ກເຮ າກໍຮ ບຮ ູ້ວ່າໃນການ
ນໍາພາຂອງຕ ນ ຍ ງມຂໍີ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງ ທີ່ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ປ ບປຸງແກ ູ້ໄຂໃຫ ູ້ເລກິເຊິ່ ງເຖງິ
ຖອງຄ:ື 
  ການສ ູ້າງເຫງ  ູ້າພະລ ງແຮງເຂ ູ້າຮ່ວມວຽກງານປູ້ອງກ ນຊາດ - 
ປູ້ອງກ ນຄວາມສະຫງ  ບ ຍ ງບ່ໍທ ນນກວ ູ້າງຂວາງ, ເລກິເຊິ່ ງ, ເຮ ດໃຫ ູ້ການ
ສະກ ດກ ູ້ ູ້ນ ກຄໍກືານແກ ູ້ໄຂບ ນຫາຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ໃນສ ງຄ ມບ່ໍທ ນໄດ ູ້ດເີຊ ່ ນ: 
ການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາຢາເສບຕດິ, ການຄ ູ້າມະນຸດ, ອຸປະຕເິຫດຕາມທ ູ້ອງ
ຖະໜ ນ, ການຄຸ ູ້ມຄອງການນໍາໃຊ ູ້ສື່ ສ ງຄ ມອອນລາຍ. 
  ຍ ງບ່ໍທ ນສາມາດສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນອ ນແຂງແຮງ, ເລກິເຊິ່ ງ
ເທ ່ າທີ່ ຄວນ ໃນການແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກ ດ ູ້ານເສດຖະກດິ - ການເງນິ, 
ບ ນຫາໜີູ້ສນິ, ຄວາມອດືອາດຊ ກຊ ູ້າ, ຂອດບໍລຫິານລ ດທີ່ ຄຸມເຄອື. 
  ບ ນດາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນດ ູ້ານຊ ບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ທ່າໄດ ູ້ປຽບດ ູ້ານທີ່ ຕ ູ້ງພ ມສາດຂອງປະເທດ 
ບ່ໍທ ນໄດ ູ້ມກີານເສມີຂະຫຍາຍຢ່າງເປ ນຮ ບປະທໍາ ແລະ ແຂງແຮງ. 
  ກ ງຈ  ກແຕ່ລະຂ ູ້ນຍ ງສບືຕ່ໍໃຫຍ່ໂຕ, ມຫີຼາຍຂ ູ້ນຂອດ, ການ
ແບ່ງຂ ູ້ນຄຸ ູ້ມຄອງລ ດຕາມທດິມອບຄວາມຮ ບຜດິຊອບ ແລະ ເສມີຂະ
ຫຍາຍຄວາມເປ ນເຈ  ູ້າການປະດດິສ ູ້າງໃຫ ູ້ແກ່ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ຍ ງບ່ໍທ ນໄດ ູ້ຮ ບ
ການປະຕບິ ດຢ່າງເປ ນລະບ ບ. 
  ການເສື່ ອມຖອຍດ ູ້ານຄຸນທາດການເມອືງ, ຄຸນສ ມບ ດ ແລະ 
ມານະຈດິປະຕວິ ດຂອງຖ ນແຖວສະມາຊກິພ ກ - ພະນ ກງານ ພວມເປ ນ
ໄພອ ນຕະລາຍຕ່ໍບ ດບາດການນໍາພາຂອງພ ກ ແລະ ຕ່ໍລະບອບໃໝ່ ເຊິ່ ງ
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ກາຍເປ ນສິ່ ງທ ູ້າທາຍຕ່ໍຄວາມສາມາດຂອງພ ກເຮ າ ໃນການນໍາພາແກ ູ້ໄຂ
ບ ນຫາຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ຢ ່ ພາຍໃນພ ກ ແລະ ໃນສ ງຄ ມ. 
 ບ ນດາຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງ ເກດີມາຈາກຫາຼຍສາຍເຫດ, ແຕ່ອ ນຕ ູ້ນຕໍ
ແມ່ນຍ ູ້ອນ: 
  ພະນ ກງານນໍາພາ - ຄຸ ູ້ມຄອງ ທີ່ ເປ ນຫຼ  ກແຫຼ່ ງຢ ່ ແຕ່ລະຂ ູ້ນ
ຈາໍນວນບ່ໍໜ ູ້ອຍ ຍ ງຂາດຄວາມສະດຸ ູ້ງໄວຕ່ໍການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມ
ເລ ່ ງທວງຂອງສະພາບການ, ທ ງຂາດການນໍາພາ - ຊີ ູ້ນໍາ - ບ ນຊາຕ ວຈງິ 
ທີ່ ຕ່ໍເນື່ ອງ, ຍິ່ ງກວ່ານ ູ້ນຈາໍນວນໜຶ່ ງບ່ໍກ ູ້າປ່ຽນໄປສ ່ ອ ນໃໝ່, ຂາດຄວາມ
ເປ ນເຈ  ູ້າການບຸກເບກີ, ປະດດິສ ູ້າງໃນການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາທີ່ ເກດີຂຶ ູ້ນ. 
  ຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກສ່ວນໃຫຍ່ ເປ ນບ ນຫາທີ່ ສະສ ມຍາວນານ, 
ມຄີວາມສະຫຼ  ບສ ບຊ ູ້ອນ ແລະ ຢ ່ ງເລກິໃນຫຼາຍຂ ງເຂດ ເຊິ່ ງຍ ງຕ ູ້ອງມີ
ເວລາອ ນແນ່ນອນ ເພື່ ອສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນ. 
  ການຕຊິ ມຕ ນເອງ ແລະ ຕຊິ ມກ ນພາຍໃນພ ກຢ ່ ຫຼາຍບ່ອນ
ຍ ງອ່ອນແອ. 
  ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ - 19 ໄດ ູ້ເຮ ດໃຫ ູ້ສ ນເສຍ
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ ູ້ອມອ ນປ ກກະຕ ິ ເຊິ່ ງສ ່ ງຜ ນທາງລ ບຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍຄວາມສາມາດບ ນລຸບ ນດາເປ ູ້າໝາຍ ທີ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ ູ້ງ
ທ ີX ຂອງພ ກວາງອອກ. 
 

 1.2. ປະເມນີຜ ນກວມລວມການສ ູ້າງບ ນດາປະຖ ມປ ດໄຈໃຫ ູ້
ແກ່ການກ ູ້າວຂຶ ູ້ນສ ່ ສ ງຄ ມນຍິ ມຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່: ການສ ູ້າງປະ
ຖ ມປ ດໄຈໃຫ ູ້ແກ່ການກ ູ້າວຂຶ ູ້ນສ ງຄ ມນຍິ ມຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃ
ໝ່ ທີ່ ພ ກເຮ າວາງອອກ ແມ່ນເນື ູ້ອໃນພື ູ້ນຖານຂອງການສ ູ້າງ ແລະ ບ ລະ
ນະລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ, ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ  ສ ູ້າງ ແລະ 
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ປ ບປຸງພ ກໃຫ ູ້ມຄີວາມປອດໃສ ແລະ ໜ ກແໜູ້ນເຂ ູ້ມແຂງ;  ສ ູ້າງ 
ແລະ ປ ບປຸງອໍານາດການປ ກຄອງປະຕວິ ດ ໃຫ ູ້ສາມາດເຮ ດຫຼ ູ້ອນໜູ້າທີ່ ; 
 ສ ູ້າງພື ູ້ນຖານວ ດຖຸ - ເຕ ກນກິ ແລະ ສ ູ້າງເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ໃຫ ູ້
ນ ບມື ູ້ຂະຫຍາຍຕ ວ;  ສ ູ້າງລະບ ບຄຸ ູ້ມຄອງລ ດ ໃຫ ູ້ມຄີວາມສ ກສດິ; 
 ສ ູ້າງລະບ ບກ ດໝາຍ ໃຫ ູ້ນ ບມື ູ້ນ  ບຄ ບຖູ້ວນສ ມບ ນ;  ສ ູ້າງຄວາມ
ສາມ ກຄປີອງດອງ ລະຫວ່າງປະຊາຊ ນລາວບ ນດາເຜ ່ າ ແລະ ຊ ູ້ນຄ ນ
ຕ່າງໆ;  ພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ ູ້ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງການ ຂອງການພ ດທະນາປະເທດຊາດ;  ສ ູ້າງກໍາ
ລ ງປູ້ອງກ ນຊາດ - ປ ູ້ອງກ ນຄວາມສະຫງ  ບທ ່ ວປວງຊ ນຮອບດ ູ້ານໃຫ ູ້
ເຂ ູ້ມແຂງ; ແລະ  ສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່ ດໃີນການພ ວພ ນຮ່ວມມື
ກ ບພາຍນອກ ເພື່ ອເອື ູ້ອອໍານວຍໃຫ ູ້ແກ່ພາລະກດິປ ກປ ກຮ ກສາ ແລະ 
ສ ູ້າງສາປະເທດຊາດ. ຜ່ານການດໍາເນນີການຕ ວຈງິ ຈ  ນເຖງິປະຈບຸ ນ, 
ພວກເຮ າສາມາດຍາດໄດ ູ້ບ ນດາຜ ນສໍາເລ ດອ ນເປ ນພື ູ້ນຖານ ໄດ ູ້ເຮ ດໃຫ ູ້
ພາລະກດິປະຕວິ ດຢ ່ ປະເທດເຮ າ ສາມາດຢດຶໝ ູ້ນບ ນດາຫຼ  ກການພື ູ້ນ
ຖານຂອງພາລະກດິປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ ພ ກວາງອອກ, ສບືຕ່ໍພາປະເທດຊາດ
ກ ູ້າວເດນີຕາມເສ ູ້ນທາງ ແລະ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ. ແຕ່ພ ູ້ອມກ ນນ ູ້ນກໍ
ມຫີຼາຍດ ູ້ານທີ່ ຍ  ງຕ ູ້ອງປ ບປຸງແກ ູ້ໄຂ ເຊິ່ ງມຄີວາມຈາໍເປ ນຕ ູ້ອງສບືຕ່ໍຄ ູ້ນ
ຄວ ູ້າ, ກໍາແໜູ້ນ ແລະ ພຈິາລະນາຢ່າງເປ ນລະບ ບ ເພື່ ອເປ ນພື ູ້ນຖານໃນ
ການກໍານ ດທດິທາງ, ໜູ້າທີ່ ໃຫຍ່ໆໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າ ກຄໍເືພື່ ອບ ລະນະລະ
ບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ໃຫ ູ້ສ ມບ ນຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ. 
 

 1.3. ບ ດຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ູ້. 
 

 ພ ກເຮ າມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບໂດຍກ ງ ຕ່ໍຊະຕາກໍາຂອງປະເທດ
ຊາດ ມຄີວາມຈາໍເປ ນຕ ູ້ອງກໍາແໜູ້ນບ ດຮຽນ ຈາກການເຄື່ ອນໄຫວນໍາພາ
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ຜ່ານມາ, ເຊິ່ ງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ກໄໍດ ູ້ສະສ ມບ ດຮຽນອ ນອຸດ ມສ ມບ ນ
ເພື່ ອເປ ນບ່ອນອງີສໍາຄ ນໃນການນໍາພາ ແລະ ປ ບປຸງຕ ນເອງ, ໃນກອງປະ
ຊຸມໃຫຍ່ເທື່ ອນີ ູ້ຖອດໄດ ູ້ 4 ບ ດຮຽນໃຫຍ່ ດ ່ ງນີ ູ້: 
  ເພື່ ອຍ ກລະດ ບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນນະພາບການນໍາພາ
ພ ກເຮ າ ຈາໍເປ ນຕ ູ້ອງແກ ູ້ໄຂບ ນຫາສອງດ ູ້ານພ ູ້ອມກ ນ ນ ູ້ນແມ່ນຮ ບປະ
ກ ນການກໍານ ດເນື ູ້ອໃນໜູ້າທີ່ ການເມອືງໃຫ ູ້ຖກືຕ ູ້ອງ, ແທດຕ ວຈງິ ແລະ 
ມຄີວາມເປ ນໄປໄດ ູ້ໃນທາງປະຕບິ ດ ຄຽງຄ ່ ກ  ບການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາດ ູ້ານ
ການຈ ດຕ ູ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ແບບແຜນການນໍາພາຊີ ູ້ນໍາ ແລະ ການ
ຄຸ ູ້ມຄອງດ ູ້ານລະບຽບວໄິນ. 
  ໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ ຕ ູ້ອງມກີານສ ມທ ບແໜູ້ນ
ລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍພື ູ້ນຖານການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຢ່າງມຈີດຸສຸມ, ສ ູ້າງເປ ນຂະແໜງການ ແລະ ຜະລດິຕະພ ນປາຍ
ແຫຼມກ ບການຮ ບປະກ ນ ໃຫ ູ້ການປະກອບອາຊບີຂອງຊາວຊ ນນະບ ດມີ
ການພ ດທະນາ ທີ່ ເລີ່ ມຈາກສ ູ້າງຄວາມສາມາດເພິ່ ງຕ ນເອງ ແລະ 
ເປ ນເຈ  ູ້າຕ ນເອງ, ມກີນິມໃີຊ ູ້ ແລະ ແກ ູ້ໄຂສະພາບການຫຼຸດໂຕນ
ແບບບ່ໍຍຸຕທິໍາໃນສ ງຄ ມ. 
  ຕ ູ້ອງຮ ບປະກ ນການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ, ດ ູ້ານ
ໜຶ່ ງສະໜອງຄວາມຕ ູ້ອງການ ທ ງສ ູ້າງເປ ນກໍາລ ງຂ ບເຄື່ ອນໃຫ ູ້ແກ່ການ
ພ ດທະນາດ ູ້ານເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ແລະ ດ ູ້ານໜຶ່ ງອກີແມ່ນການປ ກ
ປູ້ອງ, ເສມີຂະຫຍາຍສດິ, ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພ ນລະເມອືງ, ຄຸນຄ່າ
ຄວາມເປ ນມະນຸດ ແລະ ຄວາມສວີໄິລດ ູ້ານຈດິໃຈຂອງຄ ນລາວ. 
  ໃນການຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດບ ນດາມະຕ,ິ
ຄໍາສ ່ ງຂອງພ ກ ແລະ ແຜນການ, ໂຄງການພ ດທະນາຂອງລ ດຢ ່ ແຕ່
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ລະຂ ູ້ນ ຕ ູ້ອງບ ນພື ູ້ນຖານການສ ມທ ບລະຫວ່າງ ຮ ບປະກ ນການຕ ກລ ງ
ບ ນຫາຕ ວຈງິແບບໝ ່ ຄະນະຢ່າງເຂ ູ້ມງວດ ກ ບການເຊດີຊ ບ ດບາດນໍາພາ
ຊີ ູ້ນໍາ - ບ ນຊາ ຢ ່ ຫ ວແຖວອ ນເຂ ູ້ມແຂງ ຂອງຜ ູ້ເປ ນຫ ວໜູ້າຢ ່ ແຕ່ລະ
ບ່ອນ, ເຮ ດໃຫ ູ້ທຸກຂະບວນການ ໄດ ູ້ຮ ບການກະຕຸ ູ້ນ ແລະ ຂ ບເຄື່ ອນ
ໃຫ ູ້ຖກືທດິ, ຕ່ໍເນື່ ອງ, ແຂງແຮງ ແລະ ກ ູ້າວສ ່ ເປ ູ້າໝາຍທີ່ ວາງອອກ. 
 

 2. ການເລ ່ ງທວງ ແລະ ທດິທາງພື ູ້ນຖານໃນການສບືຕ່ໍບ ລະນະລະ
ບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນໃຫ ູ້ສ ມບ ນຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ, ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນແຂງ
ແຮງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຮອບດ ູ້ານເພື່ ອກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມ. 
 
 

 2.1. ຢດຶໝ ູ້ນທ ດສະນະພື ູ້ນຖານ ແລະ ກາໍແໜູ້ນການເລ ່ ງທວງຕ່ໍ
ການບ ລະນະລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ໃນໄລຍະໃໝ່. 
 

 ໂດຍຢດຶໝ ູ້ນຢ່າງສະເໝຕີ ູ້ນສະເໝປີາຍ ແລະ ດ ູ້ວຍຄວາມຈ ງ
ຮ ກພ ກດຕ່ໍີອຸດ ມການ ແລະ ວ ດຖຸປະສ ງອ ນສ ງສ ່ ງ ໃນການນໍາພາປະ
ເທດຊາດກ ູ້າວເດນີສ ່ ຈດຸໝາຍສ ງຄ ມນຍິ ມນ ູ້ນ, ພ ກເຮ າຍິ່ ງຕ ູ້ອງສບືຕ່ໍນໍາ
ພາບ ລະນະລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ໃຫ ູ້ສ ມບ ນຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ ໂດຍຖື
ເອ າການເຄ າລ ບ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍສດິເປ ນເຈ  ູ້າຂອງປະຊາຊ ນ, ອງີ
ໃສ່ກໍາລ ງແຮງຂອງປະຊາຊ ນ ເພື່ ອປະຕບິ ດ ແລະ ຖກືານນໍາເອ າຜ ນປະ
ໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ ມບ ນພ ນສຸກ ມາໃຫ ູ້ປະຊາຊ ນເປ ນເປ ູ້າໝາຍສ ງ
ສຸດໃນທຸກການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕ ນ. ແຕ່ຕ ູ້ອງເອກະພາບກ ນວ່າ: ປະ
ເທດຊາດພວມຢນືຢ ່ ຕ່ໍໜ ູ້າຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ ງທ ູ້າທາຍອ ນໃຫຍ່
ຫຼວງ, ແຕ່ພ ູ້ອມນ ູ້ນກໍມທີ ງໂອກາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃໝ່ຫຼາຍ
ດ ູ້ານ ທີ່ ສາມາດເສມີຂະຫຍາຍເຂ ູ້າໃນການພ ດທະນາ. ດ ູ້ວຍເຫດນ ູ້ນ
ພວກເຮ າຕ ູ້ອງກໍາແໜູ້ນການເລ ່ ງທວງໃນການພ ດທະນາປະເທດຊາດ
ໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າຄ:ື 
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  ຕ ູ້ອງຖເືອ າການແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ເປ ນ
ໜູ້າທີ່ ຈດຸສຸມ ບ ນພື ູ້ນຖານການປຸກສະຕຕິື່ ນຕ ວເພິ່ ງຕ ນເອງ, ເປ ນເຈ  ູ້າ
ຕ ນເອງ ແລະ ບນືຕ ວຂຶ ູ້ນສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງດ ູ້ວຍຕ ນເອງ ຂອງປະຊາ
ຊ ນ ແລະ ຊ ູ້ນຄ ນຕ່າງໆ ໃນທ ່ ວປະເທດ. 
  ຕ ູ້ອງຕ ູ້ງໜ ູ້າແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນ ແລະ ຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງໃນການພ ດ
ທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ທີ່ ມລີ ກສະນະຊໍ ູ້າເຮື ູ້ອໃນຜ່ານມາໂດຍ
ເລີ່ ມແຕ່ການຫ ນປ່ຽນດ ູ້ານຈນິຕະນາການດ ູ້ານທດິສະດ,ີ ຍ ກລະດ ບ
ຄວາມສາມາດໃນການຮ ູ້ສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ສາກ ນຈ ນເຖງິ
ການຕ ດສນິໃຈແກ ູ້ບ ນຫາດ ູ້ານໂຄງສ ູ້າງເສດຖະກດິ, ການປ ບປຸງກ ນ
ໄກຄຸ ູ້ມຄອງລ ດໃນແຕ່ລະດ ູ້ານ, ແກ ູ້ບ ນຫາຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ໃນພ ກ ແລະ ໃນ
ສ ງຄ ມ. 
  ຕ ູ້ອງນໍາໃຊ ູ້ຜ ນສໍາເລ ດດ ູ້ານວທິະຍາສາດ, ນະວ ດຕະກໍາຢ່າງ
ກວ ູ້າງຂວາງ ໂດຍຕດິພ ນກ ບການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ ມີ
ຄຸນນະພາບສ ງ, ໂດຍສະເພາະໃນຂ ງເຂດວສິະວະກໍາ, ຕ ູ້ອງຫ ນປ່ຽນຢ່າງ
ແຂງແຮງຈາກສະພາວະທີ່ ເປ ນຢ ່ ໃນປະຈບຸ ນ ໂດຍຕດິພ ນກ ບການປ ບ
ປຸງ ບ ນດາແຜນນະໂຍບາຍອ ນເປ ນພື ູ້ນຖານ ກ່ຽວກ ບການພ ດທະນາຢ່າງ
ເປ ນລະບ ບ, ຖກືານຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ເຜຍີແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ຜ ນສໍາເລ ດດ ູ້ານວິ
ທະຍາສາດ-ເຕ ກໂນໂລຊ ີແລະ ນະວ ດຕະກໍາ ອ ນເໝາະສ ມເປ ນມາດຕະ
ຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ ູ້ ໃນການກໍານ ດແຜນຍຸດທະສາດພ ດ
ທະນາໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າ. 
  ຕ ູ້ອງຍ ກລະດ ບຄວາມເປ ນເຈ  ູ້າການ ເຂ ູ້າຮ່ວມການຕ່ໍສ ູ້ເພື່ ອ
ສ ນຕພິາບ, ຄວາມໝ ູ້ນຄ ງ; ການຮ ບມກື ບໂລກລະບາດ, ການປ່ຽນແປງ
ດນິຟ ູ້າອາກາດ ແລະ ການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາອາດຊະຍາກໍາຂ ູ້າມຊາດ ຄຽງຄ ່
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ກ ບການຮ ບປະກ ນເອກະລາດ, ອໍານາດອະທປິະໄຕ, ລະບອບການເມອືງ
ຂອງປະເທດຊາດ; ຕ ູ້ອງຮ ບປະກ ນ ການສ ມທ ບລະຫວ່າງການເພີ່ ມທະ
ວຮີ ດແໜູ້ນມດິຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມກື ບບ ນດາປະເທດເພື່ ອນມດິ
ຍຸດທະສາດກ ບການສບືຕ່ໍປະຕບິ ດທດິການເຊື່ ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ ອມ
ໂຍງສາກ ນ, ສ ູ້າງເງ ື່ອນໄຂຍາດແຍ່ງ, ດງຶດ ດກໍາລ ງແຮງ ດ ູ້ານທນຶຮອນ, 
ເຕ ກໂນໂລຊ,ີ ນະວ ດຕະກໍາເພື່ ອຂຸດຄ ູ້ນ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມອາດ
ສາມາດບ ່ ມຊ ູ້ອນ ແລະ ກາໍລ ງແຮງຂອງຊາດ. 
  ຕ ູ້ອງຍ ກສ ງຄວາມເປ ນເຈ  ູ້າການ ໃນການກະກຽມຄວາມ
ພ ູ້ອມດ ູ້ານຕ່າງໆ ເພື່ ອຮ ບມກື ບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ- 19 

ທີ່ ສ ່ ງຜ ນກະທ ບຕ່ໍການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI 
ຂອງພ ກກຄໍແືຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ ູ້າ. 
 

 2.2. ທດິທາງພື ູ້ນຖານໃນການສບືຕ່ໍ ບ ລະນະລະບອບປະຊາທ ິ
ປະໄຕປະຊາຊ ນ ໃຫ ູ້ສ ມບ ນຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ, ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນແຂງແຮງເລກິ ເຊິ່ ງ 
ແລະ ຮອບດ ູ້ານ. 
 

 ທດິທາງຕ ູ້ນຕໍທ ງເປ ນເປ ູ້າໝາຍໃຈກາງ ຂອງການບ ລະນະລະ 
ບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ໃຫ ູ້ສ ມບ ນຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ ແມ່ນຖເືອ າວຽກງານ
ປູ້ອງກ ນຊາດ-ປູ້ອງກ ນຄວາມສະຫງ  ບ ເປ ນໜູ້າທີ່ ພື ູ້ນຖານ ແລະ ຕ ູ້ອງ
ປະຕບິ ດຢ່າງເປ ນປະຈາໍ; ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ ລວມທ ງການແກ ູ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກດ ູ້ານການເງນິ ແລະ ໜີູ້ສນິເປ ນໜູ້າທີ່ ໃຈກາງ, ການ
ພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສະໜອງແຮງງານມສີມີ ື ໃຫ ູ້ທ ນ
ບ ນດາບ ນຫາໂຄງການພ ດທະນາ ໃນຂ ງເຂດຕ່າງໆ ເປ ນໜູ້າທີ່ ແຖວໜູ້າ; 
ການປ ບປຸງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານພ ກ - ພະນ ກງານ ເປ ນອ ນຕ ດສນິ. 
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 2.3. ທດິທາງລວມຮອດປ ີ2025. 
 
 

  ສບືຕ່ໍຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແນວທາງປູ້ອງກ ນຊາດ - ປ ູ້ອງກ ນ
ຄວາມສະຫງ  ບທ ່ ວປວງຊ ນຮອບດ ູ້ານຢ່າງແຂງແຮງ ຕດິພ ນກ ບການກໍ່  
ສ ູ້າງຮາກຖານການເມອືງ ຕາມ 4 ເນື ູ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ໃຫ ູ້ໜ ກແໜູ້ນ, 
ຮ ບປະກ ນສະຖຽນລະພາບ ຄວາມໝ ູ້ນຄ ງທາງດ ູ້ານການເມອືງ, ຄວາມ
ເປ ນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍຂອງສ ງຄ ມ, ຄວາມສະຫງ  ບສຸກ ແລະ ປອດໄພ 
ຂອງປະຊາຊ ນ. 
  ຕ ູ້ງໜ ູ້າແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກດ ູ້ານການເງນິ - ເງນິຕາ ແລະ 
ໜີູ້ສນິສາທາລະນະ ຕດິພ ນກ ບການຍ ູ້ແຮງການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - 
ສ ງຄ ມ ໂດຍຂຸດຄ ູ້ນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນຂອງຊາດ
ຮ ບປະກ ນການພ ດທະນາຕາມທດິຍ ກລະດ ບຄຸນນະພາບ, ມຈີດຸສຸມ, 
ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍ ງ; ສ ູ້ຊ ນບ ນລຸຈ  ງຫວະການຂະຫຍາຍຕ ວ ຂອງ
ຜະລດິຕະພ ນລວມພາຍໃນ (GDP) 4% ຕ່ໍປີຂຶ ູ້ນໄປ. 
  ເພີ່ ມທະວກີານແກ ູ້ໄຂບ ນດາປ ດໄຈພື ູ້ນຖານ ດ ູ້ານວ ດທະ 
ນະທໍາ-ສ ງຄ ມ ໃຫ ູ້ມລີ ກສະນະສ ມສ່ວນກ ມກຽວ, ສະເໝພີາບ, ຍຸຕທິໍາ 
ແລະ ສວີໄິລ; ປະຊາຊ ນພ ູ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍພື ູ້ນຖານ, ປະເທດ
ຊາດພ ູ້ນຈາກສະຖານະພາບດ ູ້ອຍພ ດທະນາຢ່າງໜ ກແໜູ້ນ. 
  ປ ບປຸງ, ບ ລະນະລະບ ບການເມອືງ ປະຊາທປິະໄຕປະຊາ 
ຊ ນ ທີ່ ພ ກເປ ນແກນນໍາໃຫ ູ້ມຄີວາມເຂ ູ້ມແຂງ, ໄປຄຽງຄ ່ ກ  ບເສມີຂະ 
ຫຍາຍສດິເປ ນເຈ  ູ້າຂອງປະຊາຊ ນ ຢ່າງແຂງແຮງ. ສ ູ້ຊ ນປ ບປຸງພ ກໃຫ ູ້
ປອດໃສ, ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ໜ ກແໜູ້ນ; ບ ລະນະລະບ ບອໍານາດລ ດ ໃຫ ູ້
ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວໂປ່ງໃສ, ມປີະສດິທພິາບ; ປ ບປຸງດ ູ້ານ
ການຈ ດຕ ູ້ງ, ເນື ູ້ອໃນ ແລະ ດ ູ້ານແບບແຜນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງແນວ
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ລາວສ ູ້າງຊາດ, ບ ນດາອ ງການຈ ດຕ ູ້ງມະຫາຊ ນຂອງພ ກ ແລະ ອ ງ
ການຈ ດຕ ູ້ງການ ເມອືງ - ສ ງຄ ມອື່ ນໆ. 
  ຮ ບປະກ ນການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປ ນເຈ  ູ້າການ 
ແລະ ເປ ນເຈ  ູ້າຕ ນເອງ ບ ນພື ູ້ນຖານຢດຶໝ ູ້ນແນວທາງການຕ່າງປະເທດ 
ສ ນຕພິາບ, ເອກະລາດ, ມດິຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ເດ ດດ່ຽວຕ ູ້ານ
ການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ ໃນທຸກຮ ບແບບ ແລະ ຕ ູ້ງໜ ູ້າເຂ ູ້າຮ່ວມ
ຂະບວນການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາຂ ດແຍ່ງຕ່າງໆ ຢ ່ ພາກພື ູ້ນ ແລະ ໃນໂລກ 
ດ ູ້ວຍສ ນຕວິທິ,ີ ເອ າການທ ດປູ້ອງກ ນເຫດເປ ນຕ ູ້ນຕໍ, ຕ່ໍສ ູ້ເພື່ ອຮ ບປະ 
ກ ນຜ ນປະໂຫຍດຂອງທຸກຝ່າຍ ຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ. 
 

 3. ວຽກງານຈດຸສຸມທີ່ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ເອ າໃຈໃສ່ກາໍແໜູ້ນ ເພື່ ອຈ  ດ
ຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍເຂ ູ້າສ ່ ຕ ວຈງິ. 
 

 3.1. ຍ ກລະດ ບຄວາມສາມາດ ໃນການປ ກປູ້ອງອະທປິະໄຕ, 
ຮ ກ ສາສະຖຽນລະພາບດ ູ້ານການເມອືງ ແລະ ຄວາມສະຫງ  ບສຸກຂອງ
ສ ງຄ ມ. 
 
 

 - ເພີ່ ມທະວບີ ດບາດການນາໍພາເດ ດຂາດ, ໂດຍກ ງ, ຮອບດ ູ້ານ
ຂອງພ ກ ຕ່ໍກາໍລ ງປະກອບອາວຸດ. 
 - ສຸມໃສ່ສ ູ້າງ ແລະ ປ ບປຸງຕາໜ່າງປູ້ອງກ ນຊາດ - ປ ູ້ອງກ ນ
ຄວາມສະຫງ  ບຢ່າງແຂງແຮງ, ສກຶສາອ ບຮ ມການເມອືງແນວຄດິ, ຍ ກສ ງ
ສະຕຮິ ກຊາດ, ສະຕລິະວ ງຕ ວຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວມ ູ້າງເພຂອງອດິທກິໍາລ ງ
ປໍລະປ ກ, ກາໍແໜູ້ນການຜ ນແປຂອງສະພາບການ. 
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 - ສ ູ້າງ, ປ ບປຸງກໍາລ ງໃຫ ູ້ປອດໃສ, ເຂ ູ້ມແຂງ, ໜ ກແໜູ້ນ ແລະ 
ມແີບບແຜນທ ນສະໄໝ, ເປ ນກໍາລ ງທີ່ ຈ  ງຮ ກພ ກດຕ່ໍີປະຊາຊ ນ, ຕ່ໍລະ 
ບອບໃໝ່. 
 - ຍ ກລະດ ບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພ ູ້ອມສ ງໃນການປູ້ອງ
ກ ນເຂດນໍ ູ້າແດນດນິ, ຮ ກສາຄວາມສະຫງ  ບຮຽບຮ ູ້ອຍຕາມຊາຍແດນ. 
 - ຍ ກສ ງຄວາມສາມາດ ໃນການຕອບຕ ູ້ານສ ງຄາມທ ນສະໄໝ, 
ສ ງຄາມຫ ນປ່ຽນໂດຍສ ນຕ ິ ແລະ ເປ ນເຈ  ູ້າການຮ ບມກື ບບ ນຫາໄພພ ິ
ບ ດຕ່າງໆ. 
 - ສ ູ້າງພື ູ້ນຖານອຸດສາຫະກາໍປູ້ອງກ ນຊາດທີ່ ຈາໍເປ ນຈາໍນວນໜຶ່ ງ 
ເພື່ ອຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ແກ່ການປະກອບອາວຸດ - ພາຫະນະເຕ ກນກິທີ່ ທ ນ
ສະໄໝໃຫ ູ້ແກ່ກ ມກອງ, ເຫຼ  ່ າຮ ບ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວປະຕບິ ດໜູ້າທີ່ ໃຫ ູ້
ມຄີວາມຊໍານຊໍິານານ. 
 - ປ ບປຸງວຽກງານພາລະທກິານ - ເຕ ກນກິ ແລະ ລ ູ້ຽງດ ທ ບ 
ຕາມທດິກຸ ູ້ມຕ ນເອງ, ເພິິ່ ງຕ ນເອງ, ສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງດ ູ້ວຍຕ ນເອງ
ເທື່ ອລະກ ູ້າວ. 
 - ເພີ່ ມທະວວີຽກງານສກຶສາປູ້ອງກ ນຊາດ - ປ ູ້ອງກ ນຄວາມສະ 
ຫງ  ບໃຫ ູ້ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ກວ ູ້າງຂວາງແຕ່ສ ນກາງລ ງເຖງິທ ູ້ອງຖິ່ ນ, ຮາກ
ຖານນ ບທ ງການສກຶສາທ ່ ວໄປ, ເຮ ດໃຫ ູ້ວຽກງານປູ້ອງກ ນຊາດ - ປ ູ້ອງ
ກ ນຄວາມສະຫງ  ບ ກາຍເປ ນສະຕ ິ ແລະ ຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງທຸກ
ການຈ ດຕ ູ້ງ ແລະ ທຸກຄ ນຢ່າງແທ ູ້ຈງິ. 
 - ຄ ູ້ນຄວ ູ້າດ ູ້ານຍຸດທະສາດ-ຍຸດທະບ ູ້ນຮ ບ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງຫ ດ
ແອບການທະຫານ, ຍ ກລະດ ບສນິລະປະຍຸດ - ຍຸດທະວທິກີານທະຫານ
ຂອງບ ນດາເຫຼ  ່ າຮ ບ. 
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 - ສບືຕ່ໍຫ ນລ ງກໍ່ ສ ູ້າງຮາກຖານການເມອືງຢ່າງແຂງແຮງ, ສ ູ້າງທ່າ
ສະໜາມ 3 ຂ ູ້ນ ຕດິພ ນກ ບການສ ູ້າງບ ູ້ານ - ກຸ່ມບ ູ້ານພ ດທະນາ ແລະ 
ວຽກງານ 3 ສ ູ້າງ; ສະກ ດກ ູ້ນ, ຕ ູ້ານ ແລະ ແກ ູ້ໄຂໜ່ໍແໜງກໍ່ ຄວາມບ່ໍ
ສະຫງ  ບໃຫ ູ້ທ ນເວລາ. 
 - ດໍາເນນີການແກ ູ້ໄຂບ ນດາບ ນຫາ ທີ່ ເປ ນພດິໄພໂດຍກ ງຕ່ໍສ ງ 
ຄ ມ ຢ່າງເປ ນລະບ ບ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ໂດຍໃຫ ູ້ມກີານຫ ນປ່ຽນ
ກ ູ້າວຂຶ ູ້ນຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ. 
 

 3.2. ເສມີຂະຫຍາຍທຸກຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງບ ່ ມ
ຊ ູ້ອນ, ສ ູ້າງຖານການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງ, ຮ ບປະກ ນ
ການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ ແລະ ເປ ນເຈ  ູ້າຕ ນເອງ. 
 
 

  ຕ ູ້ງໜ ູ້າພ ດທະນາບ ນດາທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນ ໃຫ ູ້ເປ ນຂະແໜງ 
ເສດຖະກດິປາຍແຫມຼ: ບ ນດາທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນດ ູ້ານຊ ບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮ ບການສໍາຫຼວດ, ຈ  ດສ ນ, ຄຸ ູ້ມຄອງ, ວາງແຜນຍຸດທະ
ສາດພ ດທະນາ ແລະ ກໍານ ດນະໂຍບາຍອ ນຖກືຕ ູ້ອງ ທ ງຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ
ຢ່າງເປ ນລະບ ບ ເພື່ ອນາໍໄປສ ່ ສ ູ້າງເປ ນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ທີ່ ມຂີະ 
ແໜງຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານປາຍແຫຼມຂອງປະເທດ, ສ ູ້າງຖານລາຍຮ ບ
ອ ນໝ ູ້ນຄ ງ ແລະ ເຂ ູ້ມແຂງ, ທ ງນໍາຜ ນປະໂຫຍດຕ ວຈງິ ໃຫ ູ້ສ ງຄ ມຢ່າງ
ທ ່ ວເຖງິ. ໃນນ ູ້ນ: 
 + ດໍາເນນີການຈ ດສ ນເຂດຜະລດິ - ປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ ສໍາລ ບ
ການສ ່ ງອອກໃຫ ູ້ເປ ນຮ ບປະທາໍ, ໂດຍແກ ູ້ໄຂຫຼາຍໆປ ດໄຈພ ູ້ອມໆກ ນ 
ຢ່າງເປ ນລະບ ບ. ຕ ູ້ງໜ ູ້າກະກຽມຄວາມພ ູ້ອມດ ູ້ານຕ່າງໆ ເພື່ ອຮອງຮ ບ
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ແກ່ການລ ງທນຶ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເປ ນຕ ູ້ນແມ່ນທີ່ ດນິ 
ແລະ ພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ ນໆ. 
 + ປ ບປຸງແຜນຍຸດທະສາດພ ດທະນາດ ູ້ານພະລ ງງານຄນືໃໝ່ 
ໂດຍເລີ່ ມຈາກການຕລີາຄາ ແລະ ກໍາແໜູ້ນຄວາມສາມາດຜະລດິຕ ວຈງິ 
ຂອງບ ນດາໂຄງການດ ູ້ານພະລ ງງານທີ່ ກໍາລ ງຜະລດິ, ບ ນດາໂຄງການທີ່
ກໍາລ ງກໍ່ ສ ູ້າງ ຫຼ ືກາໍລ ງສໍາຫຼວດ - ອອກແບບ ພ ູ້ອມທ ງຄໍານວນຢ່າງຖກື 
ຕ ູ້ອງຄວາມຕ ູ້ອງການ ກໍຄຄືວາມສາມາດສະໜອງພະລ ງງານຕ ວຈງິ
ຂອງທ ່ ວປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອດ ດແກ ູ້ຢ່າງທ ນການໃນສ່ວນ
ທີ່ ບ່ໍເໝາະສ ມ. 
 + ເພີ່ ມທະວກີານຄຸ ູ້ມຄອງຕດິພ ນກ ບການຂຸດຄ ູ້ນ, ນໍາໃຊ ູ້
ແຫຼ່ ງຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ອຸດ ມສ ມບ ນ ໃຫ ູ້ເກດີປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ; ປ ບປຸງລະບ ບການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ຊ ບພະຍາກອນຢ່າງ
ຄຸ ູ້ມຄ່າ. 
 + ພ ດທະນາອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ ູ້ກາຍເປ ນຂະແໜງ 
ເສດຖະກດິໃໝ່ ທີ່ ມສີ ກກະຍາພາບຂອງປະເທດ, ໂດຍສຸມການພ ດທະ 
ນາແຫຼ່ ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດວ ດທະນະທໍາ - ປະຫວ ດສາດ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວກະສກິໍາ. 
 + ເສມີຂະຫຍາຍທ່າໄດ ູ້ປຽບດ ູ້ານທີ່ ຕ ູ້ງຂອງປະເທດ ແລະ ພ ດ 
ທະນາພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ສາມາດຮອງຮ ບການເຊື່ ອມຈອດ - ເຊື່ ອມໂຍງ. 
 + ລ ດຕ ູ້ອງປະຕບິ ດບ ດບາດຄຸ ູ້ມຄອງຕ່ໍທີ່ ດນິຂອງວ ງຄະນາຍາດ
ຢ່າງເຂ ູ້ມແຂງເປ ນລະບ ບ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ຕດິພ ນກ ບການດໍາເນນີ
ການຈ ດສ ນ ແລະ ວາງແຜນພ ດທະນາ ໃຫ ູ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດ. 
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 + ເສມີຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງປະຊາກອນໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ
ກໍາລ ງຊ ບພະຍາກອນບຸກຄ ນ ທີ່ ໄດ ູ້ຮ ບການກໍ່ ສ ູ້າງ - ບໍາລຸງໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ຊຶ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຍ ງຢ ່ ໃນໄວອອກແຮງງານ ໃຫ ູ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງ
ສຸດ ແລະ ກາຍເປ ນແຮງຂ ບດ ນຕ ູ້ນຕໍ ໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - 
ສ ງຄ ມ ຕາມທດິຫ ນເປ ນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ ນສະໄໝ. 
 ການຂຸດຄ ູ້ນທຸກຄວາມອາດສາມາດ ຫຼ ື ທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນຂອງ
ຊາດ ຕ ູ້ອງຕດິພ ນກ ບການຫ ນເປ ນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ ນສະໄໝ ທ ງ
ຮ ບປະກ ນ ການພ ດທະນາຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍ ງ ບ ນພື ູ້ນຖານ
ການນໍາໃຊ ູ້ຜ ນສໍາເລ ດດ ູ້ານວທິະຍາສາດ - ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ສະໄໝໃໝ່ 
ຢ່າງເປ ນລະບ ບ ເຂ ູ້າໃນໂຄງການພ ດທະນາຕ ວຈງິ. 
 

  ສ ່ ງເສມີພ ດທະນາວສິາຫະກດິພາຍໃນໃຫ ູ້ຂະຫຍາຍຕ ວ 
ແລະ ເຂ ູ້ມແຂງ: 
 

 + ສບືຕ່ໍປ ບປຸງຍຸດທະສາດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ບ ນດາມາດ
ຕະການອ ນຈາໍເປ ນ ເພື່ ອພ ດທະນາວສິາຫະກດິພາຍໃນ. 
 + ປະຕຮິ ບລ ດວສິາຫະກດິຢ່າງຈງິຈ  ງ ໂດຍກໍານ ດແຈ ູ້ງ ແລະ 
ປະຕບິ ດຢ່າງເຂ ູ້ມງວດຫຼ  ກການຈ ດຕ ູ້ງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ທ ງຮ ບປະ 
ກ ນການປ ກປູ້ອງຊ ບສນິຂອງລ ດ ບ່ໍໃຫ ູ້ຕ ກເຫ່ຍເສຍຫາຍ, ເດ ດດ່ຽວ
ປະຕບິ ດການຄຸ ູ້ມຄອງວສິາຫະກດິຂອງລ ດ ຕາມກ ນໄກຕະຫຼາດ ແລະ 
ຮ ບປະກ ນຜ ນປະໂຫຍດຂອງລ ດ ລວມໝ ່  ແລະ ຜ ູ້ອອກແຮງງານ; ແກ ູ້
ໄຂກ ນໄກ ແລະ ລະບອບ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ. 
 + ລ ດກໍານ ດນະໂຍບາຍສ ່ ງເສມີສະເພາະອ ນຈາໍເປ ນ ເພື່ ອສ ູ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂໃຫ ູ້ວສິາຫະກດິຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມພ ູ້ອມ ບນືຕ ວພ ດທະນາ
ໃຫ ູ້ກາຍເປ ນບ ນດາວສິາຫະກດິນໍາໜ ູ້າທາງທຸລະກດິ; ເພີ່ ມທະວກີານ
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ຊີ ູ້ນໍາປ ບປຸງສະພາອຸດສາຫະກາໍ - ການຄ ູ້າ ໃຫ ູ້ມກີານຈ ດຕ ູ້ງທີ່ ເຂ ູ້ມແຂງ 
ແລະ ສາມາດເສມີຂະຫຍາຍບ ດບາດອ ນແຂງແຮງ ໃນການກໍານ ດທດິ
ທາງ ຫຼ ື ຊີ ູ້ແນະການພ ດທະນາທຸລະກດິລວມ ແລະ ແຕ່ລະຂະແໜງ 
ຫຼ  ກໆ. 
 + ລ ດຕ ູ້ອງມກີານຊີ ູ້ນໍາປ ບປຸງ ບ ນດາປ ດໄຈສະໜ ບສະໜ ນ
ອ ນຈາໍເປ ນ ສໍາລ ບການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິໃນແຕ່ລະຂ ງເຂດ ເພື່ ອ
ກະຕຸ ູ້ນຢ່າງແຂງແຮງຕ່ໍຜ ູ້ປະກອບການ SME ຂະຫຍາຍການຜະລດິ 
ແລະ ການບໍລກິານຕດິພ ນກ ບການປ ບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຮ ບແບບ
ເສດຖະກດິຮ່ວມມຂືອງປະຊາຊ ນ. 
 

  ປ ບປຸງສະພາບຄ່ອງໃຫ ູ້ແກ່ງ  ບປະມານຂອງລ ດ ແລະ ສ ູ້າງ
ຄວາມເຂ ູ້ມແຂງໃນການຄຸ ູ້ມຄອງເງນິຕາ ຕ ູ້ອງເລີ່ ມຈາກການປະຕບິ ດວໄິນ
ແຜນການ - ການເງນິຢ່າງເຂ ູ້ມງວດ, ຮ ບປະກ ນຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ
ການສ ູ້າງແຜນພ ດທະນາທີ່ ມຈີດຸສຸມ ແລະ ມປີະສດິທຜິ ນກ ບຄວາມສາ 
ມາດສໍາລະສະສາງຂອງງ  ບປະມານ, ຈາກນ ູ້ນ ກ ູ້າວເຖງິສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມ 
ແຂງໃນການຄຸ ູ້ມຄອງລາຍຮ ບ - ລາຍຈ່າຍງ  ບປະມານ ແລະ ຍ ກສ ງປະ
ສດິທຜິ ນການລ ງທນຶຂອງລ ດ: 
 + ສບືຕ່ໍປ ບໂຄງສ ູ້າງໜີ ູ້ສາທາລະນະ ແລະ ສ ູ້າງເງ ື່ອນໄຂ
ການສໍາລະສະສາງໜີູ້ສນິແບບຕ ູ້ງໜ ູ້າ. 
 + ສ ູ້າງລະບ ບຄຸ ູ້ມຄອງລາຍຮ ບ - ລາຍຈ່າຍງ  ບປະມານຂອງລ ດ 
ໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງ ດ ູ້ວຍການປະຕບິ ດເຂ ູ້ມງວດຫຼ  ກການແຜນລາຍຈ່າຍ ຕ ູ້ອງ
ບ ນພື ູ້ນຖານຄວາມສາມາດຂອງລາຍຮ ບງ  ບປະມານຕ ວຈງິ ແລະ ສ ູ້າງ
ໂຄງການລ ງທນຶໃໝ່ຈາກງ  ບປະມານລ ດ ທີ່ ບ່ໍມແີຫຼ່ ງສໍາລະສະສາງອ ນຈະ 
ແຈ ູ້ງ...; ຕ ູ້ອງປະຕບິ ດບ ນດາມາດຕະການ ເພີ່ ມລາຍຮ ບງ  ບປະມານຢ່າງ
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ເຂ ູ້ມແຂງ ຕດິພ ນກ ບການຫ ນລະບ ບຄຸ ູ້ມຄອງເກ ບລາຍຮ ບ ໃຫ ູ້ທ ນສະ 
ໄໝ; ຕ ູ້ອງຖກືານປະຢ ດລາຍຈ່າຍງ  ບປະມານ, ໂດຍສະເພາະການໃຊ ູ້
ຈ່າຍບໍລຫິານເປ ນວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕດິພ ນການປ ບປຸງກ ງຈ  ກການ 
ຈ  ດຕ ູ້ງໃຫ ູ້ກະຊ ບຍິ່ ງຂຶ ູ້ນ, ຫຼຸດຈາໍນວນລ ດຖະກອນໃນກ ງຈ  ກ ຢ່າງຕ່ໍ
ເນື່ ອງ, ຫ ນເປ ນທ ນສະໄໝຢ່າງແຂງແຮງ ພ ູ້ອມທ ງກໍານ ດລະອຽດຈະ 
ແຈ ູ້ງ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດເຂ ູ້ມງວດການນໍາໃຊ ູ້ງ  ບປະມານ ແລະ 
ຊ ບສ ມບ ດຂອງລ ດ ສໍາລ ບລ ດຖະກອນທຸກປະເພດ. 
 + ປ ບປຸງອ ງປະກອບການລ ງທນຶ ຈາກງ  ບປະມານຂອງລ ດ 
ໂດຍຄໍານງຶເຖງິຄວາມສາມາດຕ ວຈງິຂອງງ  ບປະມານ ແລະ ສ ນການລ ງ 
ທນຶໃສ່ບາງເປ ູ້າໝາຍຕ ູ້ນຕໍຄ:ື ບ ນດາໂຄງການພ ດທະນາດ ູ້ານໂຄງລ່າງທີ່
ມປີະສດິທຜິ ນອ ນແທ ູ້ຈງິຕາມບໍລເິວນເຂດແຄວ ູ້ນ ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄ ນ
ເປ ນໄມ ູ້ງ  ດໃຫ ູ້ແກ່ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ແລະ ປູ້ອງ
ກ ນຊາດ - ປ ູ້ອງກ ນຄວາມສະຫງ  ບ, ລວມທ ງລ ງທນຶພ ດທະນາພື ູ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ - ວ ດຖຸເຕ ກນກິອ ນຈາໍເປ ນໃນເຂດຈດຸສຸມຜະລດິສນິຄ ູ້າ. 
 + ຮ ບປະກ ນຄວາມໝ ູ້ນຄ ງຂອງລະບ ບເງນິຕາຂອງຊາດ ແລະ 
ການຮ ກສາສະຖຽນລະພາບຂອງອ ດຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງເງນິກບີກ ບ
ສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ; ປ ບປຸງລະບ ບການຄຸ ູ້ມຄອງຄ ງສໍາຮອງຂອງຊາດ
ໃຫ ູ້ມຄີວາມເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ສ ູ້າງຄ ງສໍາຮອງດ ູ້ວຍຫຼາຍສະກຸນເງນິ ຫຼ ື
ດ ູ້ວຍຄໍາ. 
  ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນອ ນເປ ນພື ູ້ນຖານ ແລະ ແຂງແຮງໃນ
ການດງຶດ ດການລ ງທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: 
 + ຮບີຮ ູ້ອນດໍາເນນີການສໍາຫວຼດ ຈ  ດສ ນ ວາງແຜນພ ດທະນາ 
ເຂດການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານແບບມຈີດຸສຸມ ຕາມບໍລເິວນເຂດ
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ແຄວ ູ້ນຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະ ໃນບໍລເິວນທີ່ ມພີື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງສະດວກ 
ແລະ ເຂ ູ້າເຖງິຕະຫຼາດງ່າຍ; ຍ ກລະດ ບຄວາມສາມາດການບໍລກິານຜ່ານ 
ຂອງບ ນດາດ່ານສາກ ນ ແລະ ພ ດທະນາຄວາມສາມາດຂອງການຂ ນສ ່ ງ
ສນິຄ ູ້າສ ່ ງອອກ ແລະ ສນິຄ ູ້າຂ ູ້າມແດນ ໃຫ ູ້ຢ ່ ໃນມາດຖານນາໆຊາດ 
ເພື່ ອສ ູ້າງຄວາມເຊື່ ອໝ ູ້ນ ໃນການໃຊ ູ້ບໍລກິານຂອງບ ນດາຜ ູ້ປະກອບການ 
ແລະ ດງຶດ ດຜ ູ້ປະກອບການຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລ ງທນຶໃນ
ບ ນດາໂຄງການທີ່ ສໍາຄ ນຢ ່ ປະເທດເຮ າ. 
 + ສບືຕ່ໍປ ບປຸງນະໂຍບາຍ, ລະບ ບກ ນໄກຄຸ ູ້ມຄອງເຂດເສດຖະ 
ກດິພເິສດທີ່ ມແີລ ູ້ວ ເພື່ ອສ ່ ງເສມີໃຫ ູ້ມກີານລ ງທນຶພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງອ ນ 
ຈາໍເປ ນ ແລະ ສ ູ້າງເປ ນບ ນດາເຂດຕ ູ້ນຕໍ ດງຶດ ດການລ ງທນຶແບບມຈີດຸ
ສຸມເຂ ູ້າໃນການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານ. 
 + ສຸມແກ ູ້ໄຂບ ນຫາທີ່ ຍ  ງຫຍຸ ູ້ງເຫຍງີ ອດືອາດໃນການພຈິາລະ 
ນາໂຄງການລ ງທນຶ ກໍຄກືານຄຸ ູ້ມຄອງການລ ງທນຶ ໃຫ ູ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສ 
ວ່ອງໄວ ໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ເປ ນລະບ ບຮ ດກຸມ ດ ູ້ວຍການຫຼຸດຂອດບໍລ ິ
ຫານທີ່ ຄຸມເຄອື, ເຊື່ ອມລະຫວ່າງຂອດງານດ ູ້ວຍເຄອືຂ່າຍອຸປະກອນທ ນ
ສະໄໝ; ສ ູ້າງລະບ ບຂໍ ູ້ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງກ ບບ ນດາປ ດໄຈຕ ວຈງິໃນແຕ່ລະ
ຂ ງເຂດ ເພື່ ອໃຫ ູ້ຜ ູ້ປະສ ງຢາກລ ງທນຶໃນຂ ງເຂດນ ູ້ນໆ ສາມາດເຂ ູ້າເຖງິຂໍ ູ້
ມ ນກ່ຽວຂ ູ້ອງແຕ່ຫ ວທ.ີ 
 + ລ ງທນຶພ ດທະນາຄວາມພ ູ້ອມດ ູ້ານພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການ
ຝກຶອ ບຮ ມ ແລະ ສະໜອງແຮງງານ ໃຫ ູ້ບ ນດາໂຄງການລ ງທນຶຢ່າງເປ ນ
ລະບ ບ. 
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 + ແກ ູ້ໄຂອຸປະສ ກຕ່າງໆ ເພື່ ອສ ູ້າງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ແຮງດງຶດ ດ
ການລ ງທນຶ ກໍຄລືະດ ມທນຶເຂ ູ້າໃນການພ ດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍບ່ໍ
ກະທ ບເຖງິຄວາມໝ ູ້ນຄ ງຂອງຊາດ. 
  ສບືຕ່ໍພ ດທະນາພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລະບ ບສາທາ
ລະນຸປະໂພກຢ ່ ຊ ນນະບ ດຢ່າງມຈີດຸສຸມ: 
 + ສ ມທ ບລະຫວ່າງການບ ລະນະ ແລະ ຂະຫຍາຍພື ູ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງຢ ່ ຊ ນນະບ ດທີ່ ມແີລ ູ້ວ ກ ບການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດ, ກໍານ ດແຜນ
ພ ດທະນາດ ູ້ານໂຄງລ່າງ, ລະບ ບສາທາລະນຸປະໂພກຢ ່ ບາງເຂດຊ ນນະບ ດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ເຂດຊາຍແດນທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປ ນຮບີດ່ວນຢ່າງເໝາະ
ສ ມ ແລະ ມຈີດຸສຸມ. 
 + ສ ູ້າງສະພາບເອື ູ້ອອໍານວຍແບບບ ລມິະສດິ ຕ່ໍກດິຈະການລ ງ 
ທນຶຂອງຜ ູ້ປະກອບການ ຢ ່ ເຂດເມອືງທຸກຍາກ ຫຼ ືເຂດທຸລະກ ນດານ ໄປ
ພ ູ້ອມກ ບການຊ່ວຍເຫຼອືຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າຕ່ໍຄອບຄ ວຂອງປະຊາຊ ນ. 
 + ຈ ດສ ນ ແລະ ພ ດທະນາເປ ນເຂດຈດຸສຸມ ເພື່ ອສ ່ ງເສມີການ
ຜະລດິສນິຄ ູ້າຂອງປະຊາຊ ນຢ ່ ຊ ນນະບ ດ, ເຂດຊຸມຊ ນໃຫຍ່ ຫຼ ື ຕ ວ
ເມອືງນ ູ້ອຍ; ເພີ່ ມທະວກີານສ ່ ງເສມີ, ຊຸກຍ ູ້ການຜະລດິສນິຄ ູ້າ - ບໍລ ິ
ການ ເພື່ ອຮ ບໃຊ ູ້ຊວີດິການເປ ນຢ ່ ຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ສະໜອງສນິຄ ູ້າ
ສ ່ ຕະຫຼາດເປ ນປ ກກະຕ.ິ 
 + ຊຸກຍ ູ້ສ ່ ງເສມີພາກທຸລະກດິດ ູ້ານການຄ ູ້າໃນຕ ວເມອືງ ເພື່ ອ
ຮ່ວມມກື ບບ ນດາຫ ວໜ່ວຍຜ ູ້ຜະລດິຢ ່ ຊ ນນະບ ດ ໂດຍການຈ ດເທດ 
ສະການສະແດງສນິຄ ູ້າຊຸມຊ ນທ ູ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ ືໃນລະດ ບພາກ. 
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  ຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາຕ ວເມອືງໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງ: 
 + ພ ດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ກາຍເປ ນສ ນກາງດ ູ້ານການ 
ເມອືງ, ເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ແລະ ວ ດທະນະທໍາ ເພື່ ອເປ ນພະລ ງຂ ບ
ເຄື່ ອນເມອືງອ ດສະລຍິະທີ່ ສໍາຄ ນ ຂອງອະນຸພາກພື ູ້ນອາຊຄີະເນ. 
 + ວາງແຜນພ ດທະນາຕ ວເມອືງ ແລະ ສະໜອງທນຶຮອນໃຫ ູ້
ແກ່ການພ ດທະນາບ ນດາຕ ວເມອືງໃຫຍ່ ຫຼ ື ເມອືງທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍຕາມແລວ
ເສດຖະກດິ ເພື່ ອກາຍເປ ນຕ່ອງໂສ ູ້ສໍາຄ ນໃນການເຊື່ ອມຈອດ - ເຊື່ ອມ
ໂຍງລະຫວ່າງປະເທດ. 
 + ຮບີຮ ູ້ອນສ ູ້າງ, ປ ບປຸງບ ນດານຕິກິໍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຕ ວ
ຊີ ູ້ວ ດ ເພື່ ອເປ ນບ່ອນອງີໃຫ ູ້ແກ່ການຈ ດສ ນ ແລະ ຄຸ ູ້ມຄອງການພ ດທະ 
ນາຕ ວເມອືງນ ູ້ອຍໃນຊຸມຊ ນ ຢ ່ ຊ ນນະບ ດແຕ່ຫ ວທ,ີ ຫຼກີລຽງການຂະ 
ຫຍາຍຕ ວເມອືງແບບຕາມເປ ນຕາມເກດີ. 
  ເພີ່ ມທະວກີານປ ກປ ກຮ ກສາ ແລະ ແກ ູ້ໄຂບ ນຫາດ ູ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ: 
 + ຕ ູ້ອງຖກືການພ ດທະນາແບບສຂີຽວສ ມດຸນ ແລະ ສະກ ດ
ກ ູ້ນມ ນລະພດິ ເປ ນອ ງປະກອບຕ ູ້ນຕໍ ຂອງການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ 
ແລະ ການຄໍ ູ້າປະກ ນຄວາມໝ ູ້ນຄ ງດ ູ້ານເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ; ປ ກຈດິ
ສໍານກຶໃຫ ູ້ສ ງຄ ມ ຖກືານພ ດທະນາເສດຖະກດິ ຕ ູ້ອງຄຽງຄ ່ ກ  ບການປ ກ
ປູ້ອງທໍາມະຊາດ. 
 + ຮບີຮ ູ້ອນສ ູ້າງລະບ ບການຄຸ ູ້ມຄອງປ່າໄມ ູ້ໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງບ ນ
ພື ູ້ນຖານຈ ດສ ນປ່າໄມ ູ້ທີ່ ຕ ູ້ອງປ ກປູ້ອງ ແລະ ຟື ູ້ນຟ ຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ, ດໍາ
ເນນີມາດຕະການຄຸ ູ້ມຄອງປ່າຢ່າງເຂ ູ້ມງວດໃນທຸກລະດ ບ ເພື່ ອຟື ູ້ນຟ 
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ປ່າໄມ ູ້ ແລະ ປ ກປ ກຮ ກສາແຫຼ່ ງນໍ ູ້າ, ສ ູ້າງຄວາມສ ມດ ນຂອງລະບ ບ
ນເິວດຄນືໃໝ່. 
  + ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດບ ນດາມາດຕະການຮ ບປະກ ນ ບ່ໍທາໍລາຍສິ່ ງ 
ແວດລ ູ້ອມຂອງບ ນດາໂຄງການພ ດທະນາ. 
 + ສ ູ້າງ - ປ ບປຸງ ເພີ່ ມທະວກີານຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດກ ດໝາຍ ແລະ 
ນຕິກິໍາກ່ຽວຂ ູ້ອງກ ບການຮ ກສາສິ່ ງແວດລ ູ້ອມໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ ູ້ມາດ
ຕະການກ ດໝາຍຢ່າງເຂ ູ້ມງວດ ຕ່ໍອ ງການຈ ດຕ ູ້ງພາກລ ດ ແລະ ຫ ວ
ໜ່ວຍເສດຖະກດິທຸກປະເພດທີ່ ລະເມດີກ ດໝາຍ ກໍ່ ໃຫ ູ້ເກດີຜ ນກະທ ບ
ຮ ູ້າຍແຮງຕ່ໍສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ. 
 

 3.3. ພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງແຂງແຮງ, ສ ູ້າງສ ງ ຄ ມ
ທີ່ ປະຊາຊ ນເປ ນເຈ  ູ້າ ມປີະຊາທປິະໄຕ ສະເໝພີາບ ແລະ ຍຸຕທິາໍ. 
 + ສຸມໃສ່ພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງແຂງແຮງ, ໃນ
ເງ ື່ອນໄຂໃໝ່ຂອງການພ ດທະນາ ຕ ູ້ອງສ ູ້າງຄ ນລາວໃຫ ູ້ມຄີວາມພ ູ້ອມໃນ
ທຸກດ ູ້ານ, ສາມາດກາຍເປ ນກາໍລ ງຂ ບດ ນຕ ູ້ນຕໍ ໃຫ ູ້ແກ່ການປ ກປ ກຮ ກ 
ສາ ແລະ ພ ດທະນາປະເທດຊາດ. 
 + ຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ຄ ນລາວ ມລີະດ ບການສກຶສາຂ ູ້ນພື ູ້ນຖານທີ່
ມຄຸີນນະພາບ, ພ ດທະນາດ ູ້ານອາຊບີ ແລະ ມສີມີກືານອອກແຮງງານຢ່າງ
ບ່ໍຢຸດຢ ູ້ງ, ສາມາດຄ ູ້ນຄວ ູ້າປະດດິສ ູ້າງ ແລະ ເປ ນເຈ  ູ້າການນາໍໃຊ ູ້ວທິະຍາ 
ສາດ - ເຕ ກໂນໂລຢີ ທີ່ ທ ນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນດ ູ້ານເຕ ກໂນ
ໂລຢີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ໃຫ ູ້ທຽມທ ນກ ບຄຸນນະພາບຂອງແຮງ
ງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງບ ນດາປະເທດໃນອານຸພາກພື ູ້ນ. 
 + ເອ າໃຈໃສ່ສ ມທ ບລະຫວ່າງ ສະຖາບ ນການສກຶສາ, ອ ງກອນ
ສ ງຄ ມ ແລະ ຄອບຄ ວ ເພື່ ອເຮ ດໃຫ ູ້ການຮຽນຮ ູ້ສາຂາວຊິາຕ່າງໆ ຄຽງຄ ່
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ກ ບການພ ດທະນາຄຸນຄ່າວ ດທະນະທໍາຂອງຊາດ, ຮຽນຮ ູ້ມ ນເຊື ູ້ອຄວາມ
ສາມ ກຄປີອງດອງ, ມສີະຕຮິ ກຊາດ ແລະ ເສຍສະຫຼະເພື່ ອຜ ນປະໂຫຍດ 
ລວມ, ປ ກຈດິສໍານກຶ ແລະ ຄວາມຮ ບຜດິຊອບຕ່ໍສ ງຄ ມ, ສ ູ້າງສະຕເິຄ າ  
ລ ບກ ດໝາຍ, ຕື່ ນຕ ວປະຕບິ ດພ ນທະພ ນລະເມອືງ ແລະ ມຈີ  ນຍາບ ນ
ໃນການປະຕບິ ດໜູ້າທີ່  ເພື່ ອສ ງຄ ຂອງຄ ນລາວ. 
 + ສ ູ້າງທຸກເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດໃຫ ູ້ຄ ນລາວທຸກຄ ນ ໄດ ູ້ຮ ບ
ການພ ດທະນາຮ່ວມກ ນ ທ ງສາມາດຊ ມໃຊ ູ້ໝາກຜ ນຂອງການພ ດທະ 
ນາ ຢ່າງຍຸຕທິາໍ. 
 + ສບືຕ່ໍດໍາເນນີການແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ຢ່າງ
ເປ ນລະບ ບ ແລະ ຮ ບປະກ ນຄວາມຍນືຍ ງ. 
 + ສ ູ້າງ ແລະ ບ ລະນະນະໂຍບາຍ ກໍຄກື  ນໄກສ ່ ງເສມີພເິສດ 
ເພື່ ອພ ດທະນາພື ູ້ນຖານເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ຢ ່ ເຂດຊ ນນະບ ດ, ເຜ ່ າຊ ນ
ຫ່າງໄກ, ລວມທ ງບ ນດາເປ ູ້າໝາຍທີ່ ຍ  ງດ ູ້ອຍໂອກາດ ເພື່ ອສ ູ້າງໂອກາດ 
ແລະ ເງ ື່ອນໄຂອ ນຈາໍເປ ນ ຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ມກີານພ ດທະນາທີ່ ເທ ່ າທຽມ
ກ ນລະຫວ່າງເຜ ່ າ ແລະ ຊ ູ້ນຄ ນ, ເພດ, ໄວ ໃນສ ງຄ ມ. 
 + ກໍາກ ດ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ບ ນ 
ດາມາດຕະການຕ ວຈງິ ໃນການສ ່ ງເສມີການສ ູ້າງອາຊບີທີ່ ໝ ູ້ນຄ ງ, ສ ູ້າງ 
ຕໍາແໜ່ງານ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານຝກຶສມີແືຮງງານ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ູ້ຕໍາ 
ແໜ່ງງານທີ່ ເກດີຂຶ ູ້ນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ, ຄຸ ູ້ມຄອງແຮງງານ
ຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງຮ ດກຸມ, ເຂ ູ້ມງວດ ເພື່ ອຮ ບປະກ ນຜ ນປະໂຫຍດ 
ຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານລາວ. 
 + ຍ ກລະດ ບການສະກ ດກ ູ້ນ ແລະ ແກ ູ້ໄຂຜ ນຮ ູ້າຍຈາກບ ນຫາ
ຢາເສບຕດິ ໃຫ ູ້ເປ ນໜູ້າທີ່ ຕ ູ້ນຕໍທາງດ ູ້ານສ ງຄ ມ ແລະ ເປ ນສ່ວນໜຶ່ ງໃນ
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ວາລະແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງຕ ູ້ອງປຸກລະດ ມ ການເຂ ູ້າຮ່ວມຂອງທ ່ ວສ ງຄ ມໃຫ ູ້
ແຂງແຮງ, ຕ່ໍເນື່ ອງ. 
 

 3.4. ປ ບປຸງລະບ ບການຈ ດຕ ູ້ງ, ກ ງຈ  ກ ແລະ ກ ນໄກເຄື່ ອນໄຫວ
ຂອງບ ນດາອ ງການອໍານາດລ ດໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 
 

 - ແກ ູ້ໄຂສະພາບຊໍ ູ້າຊ ູ້ອນດ ູ້ານພາລະບ ດບາດ ເພື່ ອໃຫ ູ້ຈະແຈ ູ້ງ 
ແລະ ຮ ດກຸມ ເຮ ດໃຫ ູ້ສາຍໃຍການຈ ດຕ ູ້ງມຄີວາມກະທ ດຮ ດ, ຂະໜາດ
ກ ງຈ  ກບ່ໍໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ເປ ນລະບ ບໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ກ ູ້າວສ ່ ການເຊື່ ອມ
ລະຫວ່າງຂອດບໍລຫິານຕ່າງໆ ດ ູ້ວຍອຸປະກອນທ ນສະໄໝ ຄຽງຄ ່ ກ  ບ
ການເຮ ດໃຫ ູ້ຖ ນແຖວລ ດຖະກອນ ມຈີາໍນວນໜູ້ອຍລ ງ ແຕ່ຄຸນນະພາບ
ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ, ໃຊ ູ້ຈ່າຍຢ່າງປະຢ ດ, ຂ ບເຄື່ ອນວຽກງານຕາມກ ດໝາຍຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ. 
 - ປ ບປຸງກ ນໄກການຄຸ ູ້ມຄອງ ໃຫ ູ້ເປ ນລະບ ບເອກະພາບ ແລະ 
ເຂ ູ້ມແຂງ ຄຽງຄ ່ ກ  ບຮ ບປະກ ນປະຕບິ ດແບບແຜນ “ໃຫ ູ້ປະຊາຊ ນໄດ ູ້ຮ ູ້ 
ໄດ ູ້ປກຶສາຫາລ ືແລະ ເຂ ູ້າຮ່ວມຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ”. 
 - ສບືຕ່ໍຜ ນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ສ ູ້າງແຂວງເປ ນຫ ວໜ່ວຍຍຸດ
ທະສາດ, ສ ູ້າງເມອືງເປ ນຫ ວໜ່ວຍເຂ ູ້ມແຂງຮອບດ ູ້ານ ແລະ ສ ູ້າງບ ູ້ານ
ເປ ນຫ ວໜ່ວຍພ ດທະນາ ໄປພ ູ້ອມໆກ ບການແບ່ງຂອບເຂດສດິອໍານາດ 
ແລະ ໜູ້າທີ່ ລະຫວ່າງຂ ູ້ນບໍລຫິານຄນືໃໝ່ ຕາມທດິມອບຄວາມເປ ນເຈ  ູ້າ
ໃຫ ູ້ທ ູ້ອງຖິ່ ນຫຼາຍຂຶ ູ້ນ ຄຽງຄ ່ ກ  ບການຍ ກລະດ ບຄວາມສາມາດຂອງການ 
ຈ  ດຕ ູ້ງ - ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ ູ້ແກ່ທ ູ້ອງຖິ່ ນ. 
 - ຍ ກສ ງບ ດບາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງການ ໃນການສ ູ້າງກ ດ
ໝາຍໃຫ ູ້ແກ່ການຄຸ ູ້ມຄອງລ ດ, ຄຸ ູ້ມຄອງເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ດ ູ້ວຍກ ດ
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ໝາຍ, ການພຈິາລະນາຕ ກລ ງ ບ ນຫາສໍາຄ ນພື ູ້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ, 
ການຕດິຕາມກວດກາການເຄ າລ ບ ແລະ ປະຕບິ ດລ ດຖະທໍາມະນ ນ ແລະ 
ກ ດໝາຍຂອງບ ນດາອ ງການລ ດ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜ ນ
ການປະຕບິ ດໜູ້າທີ່  ຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊ ນຂ ູ້ນແຂວງ ເລອືກຕ ູ້ງ ແລະ ຮ ບຮອງເອ າການແຕ່ງຕ ູ້ງ ແລະ ຜ ນ
ຂອງການຕດິຕາມກວດກາ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮ ບການພຈິາລະນາແກ ູ້ໄຂ ຈາກອ ງ 
ການລ ດທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງຢ່າງເຂ ູ້ມງວດ, ທ ນເວລາ. ເອ າໃຈໃສ່ຍ ກສ ງຂດີ
ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊກິສະພາ
ປະຊາຊ ນຂ ູ້ນແຂວງ ໃນການປະຕບິ ດສດິ, ໜ ູ້າທີ່  ຕາມທີ່ ກໍານ ດໃນກ ດ
ໝາຍ. 
 - ເພີ່ ມທະວຄີວາມຮ ບຜດິຊອບ ການດໍາເນນີການກວດສອບ 
ຂອງບ ນດາຫ ວໜ່ວຍທີ່ ນາໍໃຊ ູ້ງ  ບປະມານ ແລະ ຊ ບສນິຂອງລ ດ, ປ ບປຸງ
ແກ ູ້ໄຂມາດຕະການແນະນໍາຈາກຜ ນການກວດສອບ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມງວດ, ເດ ດ 
ຂາດ ແລະ ທ ນເວລາ ຕາມກ ດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງໄດ ູ້ກໍານ ດ. 
 - ສ ູ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃນທຸກຂ ູ້ນຕອນຂອງການດໍາເນນີຄະດຕີາມ
ຂະບວນຍຸຕທິໍາ, ສ ູ້າງເງ ື່ອນໄຂຕ ວຈງິ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ູ້
ປະຊາຊ ນ ສາມາດເຂ ູ້າເຖງິຂະບວນຍຸຕທິໍາ ກໍຄໃືຊ ູ້ການບໍລກິານດ ູ້ານກ ດ
ໝາຍຈາກລ ດ ຫຼ ື ສ ງຄ ມ ເພື່ ອປ ກປູ້ອງຄວາມເປ ນທາໍໃຫ ູ້ຕ ນເອງ ກໍຄື
ສດິຜ ນປະໂຫຍດຂອງລ ດ, ຂອງລວມໝ ່  ແລະ ຂອງປະຊາຊ ນ. 
 - ຍ ກລະດ ບວຽກງານປະຊາສໍາພ ນ ລະຫວ່າງບ ນດາອ ງການ
ຂອງລ ດກ ບສ ງຄ ມ ໂດຍຜ່ານສື່ ໃຫ ູ້ແຂງແຮງ ໂດຍຕດິພ ນກ ບການສ ູ້າງ
ລະບ ບສື່ ທີ່ ຢ ່ ພາຍໃຕ ູ້ການຄຸ ູ້ມຄອງຂອງລ ດ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດ
ປະຕບິ ດບ ດບາດອ ນຕ ູ້ງໜ ູ້າໃນການເປ ນສື່ ກາງ ເພື່ ອສະໜອງບ ນດາຂໍ ູ້
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ມ ນອ ນຈາໍເປ ນ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລ ດ ແລະ ເປ ນສື່ ກາງໃຫ ູ້ສ ງຄ ມ
ສະແດງຄວາມຄດິເຫ ນ ອ ນສ ູ້າງສ ນຈາກສ ງຄ ມ ຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງອໍານາດລ ດ ຢ່າງເປ ນລະບ ບ ວ່ອງໄວ ຊ ດເຈນ; 
 

 3.5. ເພີ່ ມທະວວີຽກງານແນວໂຮມ ແລະ ວຽກງານມະຫາຊ ນ
ຂອງພ ກ ໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫ ູ້ສາມາດຕອບສະໜອງການຜ ນຂະຫຍາຍ
ແນວທາງຂອງພ ກ ໃນການເຕ ູ້າໂຮມກໍາລ ງແຮງສ ງລວມ ເພື່ ອພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ, ປະຕບິ ດບ ນດາກ ນໄກທາງການເມອືງ -  ສ ງຄ ມ 
ຂອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊ ນ ຢ່າງແຂງແຮງ, ຮ ບປະກ ນສດິ
ເປ ນເຈ  ູ້າ, ປະຊາທປິະໄຕ ແລະ ຍຸຕທິໍາ ໃນສ ງຄ ມ. 
 - ແນວລາວສ ູ້າງຊາດ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊ ນປະຕວິ ດລາວ, 
ສະຫະພ ນແມ່ຍງິລາວ, ສະຫະພ ນກໍາມະບານລາວ ແລະ ສະຫະພ ນນ ກ 
ຮ ບເກ ່ າແຫ່ງຊາດລາວ ກໍຄອື ງການຈ ດຕ ູ້ງສ ງຄ ມຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ ູ້ຮ ບການສ ູ້າງ 
ຕ ູ້ງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວສອດຄ່ອງຕາມກ ດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເປ ນກ ນ
ໄກພື ູ້ນຖານ ໃນການປະຕບິ ດວຽກງານມະຫາຊ ນຂອງພ ກ ຕດິພ ນກ ບ
ການສ ູ້ຊ ນຍ ກລະດ ບວຽກງານຂ ນຂວາຍ ເຕ ູ້າໂຮມ ແລະ ສກຶສາອ ບຮ ມ
ມະຫາຊ ນ ຊ ູ້ນຄ ນຕ່າງໆ ໃຫ ູ້ມຄີວາມສາມ ກຄປີອງດອງ, ຕື່ ນຕ ວ ແລະ 
ເປ ນເຈ  ູ້າການ ເຂ ູ້າຮ່ວມພາລະກດິປ ກປ ກຮ ກສາ ແລະ ສ ູ້າງສາປະເທດ
ຊາດ. 
 - ເດ ດດ່ຽວແກ ູ້ໄຂ ແລະ ສະກ ດກ ູ້ນ ທຸກການເຄື່ ອນໄຫວແອບ
ອ ູ້າງບ ນຫາປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ, ສດິເສລພີາບໃນການເຊື່ ອຖ ື
ຫຼ ື ບ່ໍເຊື່ ອຖສືາສະໜາຂອງປະຊາຊ ນ... ເພື່ ອດໍາເນນີການທີ່ ຂ ດກ ບກ ດ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຊິ່ ງຈະເປ ນການມ ູ້າງເພລະບອບການເມອືງ 
ແລະ ຄວາມໝ ູ້ນຄ ງຂອງ ສປປ ລາວ. 
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 - ຕ ູ້ງໜ ູ້າເຄື່ ອນໄຫວການທ ດປະຊາຊ ນ ເພື່ ອໃຫ ູ້ປະຊາຊ ນບ ນ 
ດາປະເທດຕ່າງໆ ເຂ ູ້າໃຈຢ່າງຖກືຕ ູ້ອງ ຕ່ໍພາລະກດິປ ກປ ກຮ ກສາ ແລະ 
ສ ູ້າງສາປະເທດຊາດ ຂອງປະຊາຊ ນລາວ, ເຜຍີແຜ່ມ ນເຊື ູ້ອ ແລະ ວ ດທະ 
ນະທໍາ ທີ່ ດງີາມເປ ນເອກະລ ກຂອງລາວສ ່ ສາກ ນ ໃຫ ູ້ນ ບມື ູ້ກວ ູ້າງຂວາງ 
ແລະ ມຊີວີດິຊວີາ. 
 

 3.6. ເພີ່ ມທະວຄີວາມເປ ນເຈ  ູ້າການ ປະຕບິ ດການພ ວພ ນກ ບ
ຕ່າງປະເທດ, ສ ູ້າງເງ ື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ນາໍຜ ນປະໂຫຍດຕ ວຈງິໃຫ ູ້ແກ່
ການພ ດທະນາປະເທດຊາດ. 
 

 - ສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍການພ ວພ ນຮ່ວມມແືບບຫຼາຍທດິ, ຫຼາຍຝ່າຍ
ຫຼາຍຮ ບແບບ, ຫຼາຍລະດ ບ ລະຫວ່າງລ ດກ ບລ ດ ແລະ ລະຫວ່າງພ ກເຮ າ
ກ ບພ ກການເມອືງຂອງຕ່າງປະເທດ ບ ນພື ູ້ນຖານການເຄ າລ ບເອກະລາດ 
ອໍານາດອະທປິະໄຕ ເຊິ່ ງກ ນ ແລະ ກ ນ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມຜີ ນປະໂຫຍດ. 
 - ເພີ່ ມທະວຄີວາມເປ ນເຈ  ູ້າ ໃນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ ບ ນດາຂໍ ູ້
ຕ ກລ ງຮ່ວມມ ື ອ ນເປ ນພື ູ້ນຖານ ກ ບບ ນດາປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະ
ສາດ ທີ່ ໄດ ູ້ຮ່ວມກ ນຍ ກການຮ່ວມມສື ່ ລະດ ບສ ງອ ນໃໝ່ ໃຫ ູ້ມປີະສດິ  
ທຜິ ນຕ ວຈງິກວ່າເກ ່ າ, ໃນນ ູ້ນ ສບືຕ່ໍເສມີຂະຫຍາຍສາຍພ ວພ ນມດິຕິ
ພາບອ ນຍິ່ ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມ ກຄພີເິສດ ແລະ ການຮ່ວມມຮືອບດ ູ້ານ
ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິ; ເສມີຂະຫຍາຍສາຍພ ວພ ນທີ່
ເປ ນມ ນ ເຊື ູ້ອ ຄ ່ ຮ່ວມມຍຸືດທະສາດຮອບດ ູ້ານ, ໝ ູ້ນຄ ງຍາວນານກ ບ ສປ 
ຈນີ ຕດິພ ນກ ບການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນແມ່ບ ດຄ ່ ຮ່ວມຊະຕາກໍາລາວ - 
ຈນີ ໃຫ ູ້ເກດີດອກອອກຜ ນໃນທຸກດ ູ້ານ. 



14.6.21 

65 

 

 - ສບືຕ່ໍຮ ກສາ ແລະ ເພີ່ ມທະວສີາຍພ ວພ ນມດິຕະພາບທີ່ ເປ ນ
ມ ນເຊື ູ້ອອ ນດງີາມກ ບບ ນດາປະເທດອ ູ້າຍນ ູ້ອງ ແລະ ສະຫະພ ນລ ດເຊຍ, 
ເສມີຂະຫຍາຍສາຍພ ວພ ນກ ບປະເທດເພື່ ອນມດິອື່ ນໆ. 
 - ສບືຕ່ໍຮ ກສາການພ ວພ ນມດິຕະພາບອ ນດ ີ ກ ບບ ນດາປະ 
ເທດເພື່ ອນບ ູ້ານໃກ ູ້ຄຽງ ທ ງສບືຕ່ໍແກ ູ້ໄຂບ ນດາຂໍ ູ້ຂ ດແຍ່ງ ຫຼ ືຄວາມບ່ໍລ ງ
ລອຍລະຫວ່າງກ ນ ດ ູ້ວຍການເຈລະຈາ, ພ ູ້ອມທ ງຮ ກສາ ແລະ ເພີ່ ມທະ 
ວກີານຮ່ວມມດື ູ້ານການຄ ູ້າ, ການລ ງທນຶລະຫວ່າງກ ນ. 
 - ສບືຕ່ໍເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ ໃນບ ນດາອ ງການຈ ດຕ ູ້ງພາກພື ູ້ນ 
ແລະ ສາກ ນ ປະກອບສ່ວນສໍາຄ ນເຂ ູ້າໃນການປ ກປ ກຮ ກສາສ ນຕພິາບ, 
ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມພື ດທະນາ ຢ ່ ພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາກ ນ. 
 - ຕ ູ້ອງເຮ ດໃຫ ູ້ການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງປະເທດ ມກີານຄຸ ູ້ມຄອງ
ຢ່າງລວມສ ນເປ ນເອກະພາບ, ມກີານປະສານສ ມທ ບ ຢ່າງແໜູ້ນແຟ ູ້ນ 
ກ ບວຽກງານປູ້ອງກ ນຊາດ - ປ ູ້ອງກ ນຄວາມສະຫງ  ບ ຕດິພ ນກ ບຍຸດທະ
ສາດການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ແລະ ແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊ ນ ນ ບທ ງເຮ ດໃຫ ູ້ບ ນດາໂຄງການຮ່ວມມ ືແລະ ການຊ່ວຍ 
ເຫຼອືຂອງຕ່າງປະເທດ ມປີະສດິທຜິ ນ ແລະ ນໍາຜ ນປະໂຫຍດສ ງສຸດ
ແກ່ປະເທດຊາດ. 
 

 3.7. ເດ ດດ່ຽວແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນ - ຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງພາຍໃນພ ກ, ຮ ບ 
ປະກ ນບ ດບາດການເຄື່ ອນໄຫວນາໍພາຕ ວຈງິທີ່ ເຂ ູ້ມແຂງ ຂອງການຈ ດຕ ູ້ງ
ທຸກຂ ູ້ນ. 
 

  ຢດຶໝ ູ້ນທ ດສະນະພື ູ້ນຖານຂອງພ ກ ກ່ຽວກ ບສ ູ້າງການຫ ນ 
ປ່ຽນໃໝ່ດ ູ້ານຈນິຕະນາການ, ຍ ກລະດ ບຄຸນນະພາບວຽກງານການເມອືງ - 
ແນວຄດິ ແລະ ທດິສະດຂີອງພ ກ: 
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 + ໃຫ ູ້ຖ ນແຖວພະນ ກງານນໍາພາຂ ູ້ນຍຸດທະສາດ, ພະນ ກງານ
ຫຼ  ກແຫຼ່ ງແຕ່ລະຂ ູ້ນ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮ ບການປະກອບຄວາມຮ ູ້ລ ດທມິາກ - ເລ
ນນິທີ່ ເປ ນທດິສະດພີື ູ້ນຖານກ່ຽວກ ບການປະຕວິ ດ ເວ ູ້າລວມ ແລະ ແນວ
ຄດິໄກສອນ ພ ມວຫິານ ທີ່ ເປ ນຜ ນແຫ່ງການຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ໝ ນໃຊ ູ້ ແລະ ປະ 
ດດິສ ູ້າງທດິສະດລີວມ ເຂ ູ້າໃນພດຶຕກິໍາແຫ່ງການນໍາພາ ພາລະກດິປະຕ ິ
ວ ດໃນໄລຍະໃໝ່ຢ ່ ປະເທດເຮ າ; ສບືຕ່ໍຮຽນຮ ູ້ບ ດຮຽນການສ ູ້າງສ ງຄ ມ
ນຍິ ມຢ ່ ປະເທດອ ູ້າຍນ ູ້ອງ ກໍຄບື ດຮຽນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງ 
ຄ ມຂອງປະເທດຕ່າງ  ໆເພື່ ອກໍາແໜູ້ນບ ນຫາໃໝ່ໆທີ່ ເລ ່ ງທວງ ໃຫ ູ້ມກີານ
ແກ ູ້ໄຂໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 + ສ ນກາງພ ກ ຕ ູ້ອງຮ ບປະກ ນເຮ ດໃຫ ູ້ບ ນດາອ ງການເສນາທິ
ການ ຫຼ ື ອ ງການວຊິາການຕ່າງໆ ທີ່ ເຮ ດໜ ູ້າທີ່ ໃນຂ ງເຂດການເມອືງ - 
ແນວຄດິ ແລະ ທດິສະດຂີອງພ ກ ໄດ ູ້ຮ ບການຍ ກລະດ ບຄວາມສາ 
ມາດໃນການເຄື່ ອນໄຫວປະຕບິ ດພາລະບ ດບາດຂອງຕ ນ. 
 + ເພີ່ ມທະວກີານເຄື່ ອນໄຫວດ ູ້ານການເມອືງ ແລະ ນໍາພາແນວ
ຄດິຢ ່ ພາຍໃນການຈ ດຕ ູ້ງພ ກທຸກຂ ູ້ນ ຕດິພ ນກ ບການດໍາເນນີການປ ວ 
ແປງພາຍໃນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ໂດຍຖກືການຕ່ໍສ ູ້ຕ ູ້ານແນວຄດິຄອງເດມີທ ດ  
ສະນະການເມອືງທີ່ ຜດິເຂວ ແບບແຜນນໍາພາທີ່ ບ່ໍຖກືຕ ູ້ອງ ກໍຄຄ່ືານຍິ  ມ
ທີ່ ບ່ໍເໝາະສ ມຢ ່ ພາຍໃນຖ ນແຖວສະມາຊກິພ ກ... ເປ ນເນື ູ້ອໃນພື ູ້ນຖານ
ຂອງການດໍາເນນີຊວີດິຂອງຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ທ ງດໍາເນນີການປຸກ 
ລະດ ມຂະບວນການຝກຶຝ ນຫຼໍ່ ຫຼອມຄຸນທາດການເມອືງ ຄຸນສ ມບ ດ
ສນິທໍາປະຕວິ ດ ແລະ ຄວາມເປ ນແບບຢ່າງນໍາໜ ູ້າຂອງພະນ ກງານ 
ສະມາຊກິພ ກ. 
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  ສບືຕ່ໍສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງ ຂອງການຈ ດຕ ູ້ງພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ 
ແລະ ຍ ກສ ງຄຸນນະພາບຂອງສະມາຊກິພ ກ: 
 + ຕ ູ້ອງສບືຕ່ໍປ ບປຸງການຈ ດຕ ູ້ງພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ໃຫ ູ້ມຄີວາມ
ເຂ ູ້ມແຂງ, ເດ ດດ່ຽວແກ ູ້ໄຂບ ນຫາທີ່ ຄ ງຄ ູ້າງຢ ່ ພາຍໃນພ ກ ແລະ ເຮ ດໃຫ ູ້
ການຈ ດຕ ູ້ງຮາກຖານພ ກ ມຄີວາມປອດໃສ ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ໜ ກແໜູ້ນ
ເປ ນແກນນໍາໃນລະບ ບການເມອືງ. 
 + ປ ບປຸງເນື ູ້ອໃນນາໍພາຂອງໜ່ວຍພ ກ ຕດິພ ນກ ບການຍ ກສ ງ
ຄວາມຮ ບຜດິຊອບປະຕບິ ດໜູ້າທີ່ ການເມອືງ ຕາມພາລະບ ດບາດຂອງ
ຕ ນ ເພື່ ອສ ູ້າງໃຫ ູ້ມກີານຫ ນປ່ຽນທີ່ ຕ ູ້ງໜ ູ້າໃນວຽກງານຕ ວຈງິ. 
 + ປ ບປຸງຄຸນນະພາບການດໍາເນນີຊວີດິຂອງໜ່ວຍພ ກ ແລະ 
ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ກວດກາ - ປະເມນີຄວາມຄບືໜູ້າໃນ
ການປະຕບິ ດບ ນດາໜູ້າທີ່ ການເມອືງຕ ວຈງິ, ລ ງເລກິວເິຄາະໄຈ ູ້ແຍກຈດຸ
ທີ່ ຍ  ງບ່ໍທ ນປະຕບິ ດໄດ ູ້, ພຈິາລະນາຕ່ໍຄວາມຮ ບຜດິຊອບ ຂອງແຕ່ລະ 
ບຸກຄ ນສະມາຊກິພ ກ ຕດິພ ນກ ບການຕຊິ ມຕ ນເອງ ແລະ ຕຊິ ມກ ນຢ່າງ
ແຂງແຮງ ແລະ ແບບສ ູ້າງສ ນ, ທ ງເຊດີຊ ສະຕຮິ ບຜດິຊອບ ແລະ ຮ່ວມ
ກ ນປກຶສາຫາລຈືງິຈ  ງ ເພື່ ອໃຫ ູ້ມຄີວາມເປ ນເອກະພາບ ແລະ ສາມາດກໍາ
ນ ດແຜນເຄື່ ອນໄຫວ ແກ ູ້ໄຂບ ນຫາເກ ່ າທີ່ ຍ  ງຄ ງຄ ູ້າງ ແລະ ຮ ບມກື ບບ ນ 
ຫາທີ່ ເກດີໃໝ່ ຢ່າງເປ ນເຈ  ູ້າການ. 
 + ເອ າໃຈໃສ່ຍ ກສ ງຄຸນນະພາບຂອງສະມາຊກິພ ກ ຕດິພ ນກ ບ
ເພີ່ ມທະວກີານຄຸ ູ້ມຄອງດ ູ້ານລະບຽບວໄິນ, ຊຸກຍ ູ້ສ ່ ງເສມີຂະບວນການ
ຝກຶຝ ນຫຼໍ່ ຫຼອມດ ູ້ານຄຸນທາດການເມອືງ ແລະ ຄຸນສ ມບ ດສນິທໍາປະຕ ິ
ວ ດ ຕດິພ ນກ ບການສກຶສາອ ບຮ ມແນວຄດິ ແລະ ຄຸນສ ມບ ດຂອງປະ 
ທານໄກສອນ ພ ມວຫິານ, ພ ດທະນາດ ູ້ານຄວາມຮ ູ້ ແລະ ປະສ ບການໃນ
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ການເຄື່ ອນໄຫວນໍາພາການເມອືງ ແລະ ວຊິາສະເພາະໃຫ ູ້ສະມາຊກິພ ກ 
ໃຫ ູ້ສ ງຂຶ ູ້ນເລື ູ້ອຍໆ. ໃນການຂະຫຍາຍສະມາຊກິພ ກໃໝ່ ຕ ູ້ອງຖຄຸືນນະ 
ພາບເປ ນກ ກ, ເດ ດດ່ຽວແກ ູ້ໄຂສະມາຊກິພ ກ ທີ່ ເສຍທາດຂາດຄຸນ ຂາດ
ສະຕຮິ ບຜດິຊອບຕ່ໍໜ ູ້າທີ່  ແລະ ຂາດຄວາມເປ ນແບບຢ່າງ ໃນການດໍາ
ລ ງຊວີດິ ຫຼ ືມກີານລະເມດີວໄິນຂອງພ ກ ແລະ ກ ດໝາຍຂອງລ ດອອກ
ຈາກການຈ ດຕ ູ້ງ ດ ູ້ວຍວທິກີານ ແລະ ມາດຕະການຕ ວຈງິ ຢ່າງເດ ດຂາດ 
ແລະ ທ ນການ. 
  ສ ມທ ບແໜູ້ນ ລະຫວ່າງການເພີ່ ມທະວກີານນາໍພາແບບ 
ລວມສ ນເອກະພາບຂອງສ ນກາງພ ກ ກ ບຄວາມເປ ນເຈ  ູ້າການປະດດິສ ູ້າງ 
ຂອງຄະນະພ ກ ຢ ່ ແຕ່ລະຂ ງເຂດ ແລະ ແຕ່ລະຂ ູ້ນ ໃນການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນ
ຂະຫຍາຍບ ນດາມະຕຂິອງພ ກ. 
 + ສ ນກາງພ ກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ ມການເມອືງ ແລະ ຄະນະ
ເລຂາທກິານສ ນກາງ ຕ ູ້ອງຮ ບປະກ ນບ ດບາດເປ ນໃຈກາງ ໃນການຫ ນ
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພ ກ ແລະ ມະຕ ິ - ຄໍາສ ່ ງ ຂອງສ ນກາງພ ກ 
ເປ ນບ ນດາເນື ູ້ອໃນຕ ູ້ນຕໍໃນທາງປະຕບິ ດ, ພ ູ້ອມທ ງສ ູ້າງ ແລະ ປະຕບິ ດ
ກ ນໄກການຊີ ູ້ນໍາ ຕດິຕາມ ກວດກາການປະຕບິ ດບ ນດາເນື ູ້ອໃນເຫຼ  ່ ານ ູ້ນ 
ຢ ່ ທຸກຂ ງເຂດ ແລະ ທຸກຂ ູ້ນ ຢ່າງເປ ນລະບ ບ. 
 + ບ ນດາຄະນະພ ກ ແລະ ຜ ູ້ນໍາພາ - ຄຸ ູ້ມຄອງໃນທຸກຂ ງເຂດ 
ແລະ ທຸກຂ ູ້ນ ຕ ູ້ອງຮ ບຜດິຊອບໂດຍກ ງຕ່ໍການຜ ນຂະຫຍາຍມະຕ,ິ ຄໍາ
ສ ່ ງຂອງຂ ູ້ນເທງິ ໃຫ ູ້ກາຍເປ ນໜູ້າວຽກຕ ວຈງິຢ່າງເປ ນເຈ  ູ້າການ ແລະ ປະ 
ດດິສ ູ້າງ, ພ ູ້ອມທ ງ ຕດິຕາມຊຸກຍ ູ້ຄຽງຄ ່ ກ  ບການຕດິຕາມກວດກາການ
ປະຕບິ ດບ ນດາໜູ້າທີ່  ແລະ ຄຸ ູ້ມຄອງດ ູ້ານລະບຽບວໄິນ ຕ່ໍພະນ ກງານ - 
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ສະມາຊກິພ ກ ໃນຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງຕ ນ, ຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ເກດີຂະ 
ບວນການຕ ວຈງິ ແລະ ມໝີາກຜ ນອ ນຈະແຈ ູ້ງ. 
 + ມກີານຕດິຕາມຊີ ູ້ນໍາ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜ ນຢ່າງເປ ນປະ
ຈາໍຂອງສ ນກາງພ ກ ຕ່ໍຄະນະພ ກຂ ູ້ນຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານບ ນດາອ ງການທີ່
ກ່ຽວຂ ູ້ອງຂອງສ ນກາງພ ກ. 
  ເພີ່ ມທະວກີານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ເດ ດດ່ຽວແກ ູ້ໄຂປະ 
ກ ດການຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ຢ ່ ພາຍໃນພ ກ. 
 + ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ຕ ູ້ອງຖກືານຕດິຕາມຊຸກຍ ູ້, ກວດກາ 
ແລະ ຕລີາຄາຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງການຈ ດຕ ູ້ງລວມໝ ່  ກໍຄຂືອງບຸກ 
ຄ ນພະນ ກງານ - ສະມາຊກິພ ກ ໃນການປະຕບິ ດບ ນດາຫຼ  ກການຈ ດຕ ູ້ງ
ເຄື່ ອນໄຫວອ ນເປ ນຖື ູ້ນຖານຂອງພ ກ ເປ ນເນື ູ້ອໃນສໍາຄ ນ ແລະ ເປ ນ
ແບບແຜນທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ ູ້ໃນການນໍາພາຂອງຕ ນ ທ ງຖກືານຕຖີອຍ ແລະ 
ສະກ ດກ ູ້ນບ ນດາປະກ ດການຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ພາຍໃນການຈ ດຕ ູ້ງ ແລະ ຖ ນແຖວ
ພະນ ກງານ - ສະມາຊກິພ ກ ທີ່ ຢ ່ ໃນທຸກຂ ງເຂດວຽກງານ ແລະ ທຸກຂ ູ້ນ. 
 + ຕ ູ້ອງເອ າໃຈໃສ່ກວດກາ ແລະ ຕລີາຄາຢ່າງເປ ນລະບ ບ ກ່ຽວ
ກ ບສະຕຕິື່ ນຕ ວຕ່ໍການຈ ດຕ ູ້ງ ຄວາມສາມາດປະຕບິ ດໜູ້າທີ່  ແລະ ການ
ຝກຶຝ ນຫຼໍ່ ຫຼອມຄຸນສ ມບ ດສນິທໍາປະຕວິ ດ, ຄວາມເປ ນແບບຢ່າງໃນ
ການດໍາລ ງຊວີດິຂອງສະມາຊກິພ ກ, ພ ູ້ອມທ ງແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນ ແລະ ຂໍ ູ້ 
ຄ ງຄ ູ້າງ ຂອງແຕ່ລະເປ ູ້າໝາຍຢ່າງທ ນການ ແລະ ເຂ ດຂາດ. 
 + ເພີ່ ມຄວາມເອ າໃຈໃສ່ ໃນການຕດິຕາມ - ກວດກາ ແກ ູ້ໄຂ
ການລະເມດີລະບຽບກ ດໝາຍ, ສວຍໃຊ ູ້ໜ ູ້າທີ່ ຕໍາແໜ່ງ, ອາດຍາສດິ 
ແລະ ສະພາບຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ອື່ ນ  ໆໃນການຈ ດຕ ູ້ງ ແລະ ຖ ນແຖວສະມາຊກິພ ກ, 
ພະນ ກງານ. 
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 + ກ ມການເມອືງ ແລະ ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ທ ງຕ ູ້ອງ
ຮ ບປະກ ນບ ດບາດເປ ນໃຈກາງ ແຫ່ງຄວາມສາມ ກຄເີປ ນປກຶແຜ່ນ, ທ ງ
ເປ ນສ ນລວມໃນການຊີ ູ້ນໍາປະຕບິ ດການປ ບປຸງປ ວແປງພ ກ ໃຫ ູ້ປອດໃສ 
ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ໜ ກແໜູ້ນ ໂດຍຕດິພ ນກ ບການເຮ ດໃຫ ູ້ການກວດກາ
ຂອງພ ກ ກໍຄກືານກວດກາຕາມສາຍລ ດ ແລະ ຂອງການຈ ດຕ ູ້ງມະຫາ 
ຊ ນ ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງເປ ນລະບ ບ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 
 + ຕ ູ້ອງດໍາເນນີການປ ບປຸງບ ລະນະກ ງຈ  ກການຈ ດຕ ູ້ງ, ກ ນ
ໄກ, ລະບຽບການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ຍ ກລະດ ບຄວາມສາມາດຂອງ
ບຸກຄະລາກອນ ຄະນະກວດກາຂອງພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ. 
 

 3.8. ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ ໃນວຽກງານ
ພະນ ກງານ. 
 

  ສ ູ້າງ ແລະ ປະຕບິ ດແຜນກາໍນ ດພະນ ກງານຢ່າງເປ ນລະບ ບ: 
 + ດໍາເນນີການບໍາລຸງ - ກໍ່ ສ ູ້າງພະນ ກງານ ທີ່ ນອກໃນເປ ູ້າໝາຍ 
ຢ່າງເປ ນລະບ ບ ຜ່ານໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການຕ ວຈງິ; 
 + ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ປຸກລະດ ມການຝກຶຝ ນຫຼໍ່ ຫຼອມດ ູ້ານຄຸນທາດ
ການເມອືງ ຄຸນສ ມບ ດສນິທາໍປະຕວິ ດ ແລະ ແບບແຜນໃນການປະພດຶ
ປະຕບິ ດຂອງພະນ ກງານ - ສະມາຊກິພ ກ ທີ່ ນອນໃນແຜນກາໍນ ດ, ບ ນລຸ
ຕາມມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ໃຫ ູ້ແກ່ຂະບວນການເລອືກເຟ ູ້ນ ແລະ 
ຈ  ດວາງເຂ ູ້າໃນຕໍາແໜ່ງນໍາພາ - ຄຸ ູ້ມຄອງ. 
 + ທຸກຂ ູ້ນຕອນຂອງການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນກໍານ ດພະນ ກ 
ງານ ຕ ູ້ອງສອດຄ່ອງກ ບຫຼ  ກການພື ູ້ນຖານຂອງພ ກ, ຮ ບປະກ ນລ ກສະ 
ນະພາວະວໄິສເປີດເຜຍີ, ຢ ່ ໃນຄວາມຮ ບຜດິຊອບໂດຍກ ງ ແລະ ເດ ດ 
ຂາດຂອງຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ. 
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  ປ ບປຸງລະບອບເລອືກເຟ ູ້ນ ແລະ ສ ບຊ ູ້ອນພະນ ກງານ: 
 + ປ ບປຸງບ ລະນະມາດຕະຖານ ພະນ ກງານນາໍພາຄຸ ູ້ມຄອງແຕ່
ລະປະເພດ ໃຫ ູ້ລະອຽດ, ສ່ອງແສງຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ ເຖງິເປ ູ້າໝາຍຕອບສະ
ໜອງການເລ ່ ງທວງ ຂອງສະພາບການໃນໄລຍະໃໝ່. 
 + ປະຕບິ ດເຂ ູ້ມງວດ ການຕລີາຄາປະເມນີຜ ນພະນ ກງານຕາມ
ມາດຖານແຕ່ລະດ ູ້ານ ພ ູ້ອມທ ງພຈິາລະນາພະນ ກງານ ໂດຍອງີໃສ່ສະຕິ
ຄວາມຮ ບຜດິຊອບ, ຄວາມເສຍສະລະເພື່ ອສ່ວນລວມ, ຄວາມສາມາດ
ປະດດິສ ູ້າງ ແລະ ກ ູ້າເຮ ດ ກ ູ້າຮ ບຜດິຊອບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນຕ ວຈງິ 
ໃນການປະຕບິ ດໜູ້າທີ່ ໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ ອເປ ນບ່ອນອງີໃນການພຈິາລະ 
ນາແຕ່ງຕ ູ້ງສ ບຊ ູ້ອນພະນ ກງານ. 
 + ຖກືານພຈິາລະນາແບບ “ມຂີຶ ູ້ນ - ມລີ ງ” “ມເີຂ ູ້າ - ມອີອກ” 
ແລະ ມກີານເຄື່ ອນຍ ູ້າຍບ່ອນປະຈາໍການ ຕາມຄວາມຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງ 
ການຂອງວຽກງານກາຍເປ ນເລື່ ອງປ ກກະຕ ິໃນການຈ ດວາງ, ສ ບຊ ູ້ອນ
ພະນ ກງານ. 
 + ປ ບປຸງບ ລະນະບ ນດາຂໍ ູ້ກາໍນ ດອ ນລະອຽດ ກ່ຽວກ ບການ
ເລື່ ອນ ແລະ ປ ດຕໍາແໜ່ງພະນ ກງານ 
  ປ ບປຸງລະບອບນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວ ດດກີານຕ່ໍພະນ ກ 
ງານຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ ແລະ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ: 
 + ປ ບປຸງແກ ູ້ໄຂເງນິເດອືນ ແລະ ລະບອບນະໂຍບາຍສະຫວ ດ 
ດກີານຕ່າງ  ໆ ຕ່ໍພະນ ກງານ - ລ ດຖະກອນ ເພື່ ອຮ ບປະກ ນລາຍຮ ບປ ກ 
ກະຕແິຕ່ລະເດອືນຂອງເຂ າເຈ  ູ້າ ບ່ໍຕ່ໍາກວ່າຄວາມຈາໍເປ ນ ຂ ູ້ນພື ູ້ນຖານ
ຂອງການດໍາລ ງຊວີດິ ແລະ ຮ ບປະກ ນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ ຢ່າງຖກື 
ຕ ູ້ອງ, ຄ ບຖູ້ວນ ແລະ ທ ນການ, ຄຽງຄ ່ ກ  ບການຫຼຸດຜ່ອນຈາໍນວນພ ນ
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ໃນກ ງຈ  ກ, ເພີ່ ມບໍລມິາດວຽກທີ່ ແຕ່ລະຄ ນຕ ູ້ອງແບກຫາບ ແລະ ຫ ນ
ເປ ນທ ນສະໄໝໃນລະບ ບການຈ ດຕ ູ້ງກ ງຈ  ກ ຂອງບ ນດາການຈ ດຕ ູ້ງໃນ
ລະບ ບການເມອືງ. 
 + ຕ ູ້ອງກໍານ ດຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ ຮ ດກຸມ ແລະ ປະຕບິ ດຢ່າງໂປ່ງໃສ
ລະບອບອຸດໜ ນຜ ນງານດເີດ ່ ນ ທີ່ ຕດິພ ນກ ບການປະດດິສ ູ້າງ ໃນການ
ປະຕບິ ດໜູ້າທີ່ , ລວມທ ງໃນການພ ດທະນາຄວາມສາມາດ ການນໍາໃຊ ູ້
ຜ ນສໍາເລ ດຂອງວທິະຍາສາດ - ເຕ ກໂນໂລຊ ີເພື່ ອປ ບປຸງສະມ ດຕະພາບ
ງານຕ ວຈງິ. 
  ປະຕບິ ດລະບອບຄຸ ູ້ມຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ບ ນດາ
ມາດຕະການທາງວໄິນ ຕ່ໍພະນ ກງານຢ່າງເຂ ູ້ມງວດ. 
 + ການຄຸ ູ້ມຄອງພະນ ກງານ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮ ບການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ
ຢ່າງເປ ນລະບ ບ ນ ບແຕ່ການເກ ບກໍາບ ນຊ ີສະຖຕິ,ິ ປະຫວ ດການເຄື່ ອນ 
ໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພະນ ກງານ - ສະມາຊກິພ ກ ແລະ 
ລ ດຖະກອນ. 
 + ສ ູ້າງ ແລະ ປ ບປຸງລະບອບລະບຽບການ ໃຫ ູ້ເປ ນລະບ ບຮ ດ 
ກຸມ ເພື່ ອສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມອ ນດ ີ ໃຫ ູ້ພະນ ກງານປ ບປຸງຕ ນເອງ 
ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍການປະດດິສ ູ້າງ, ຮ ບປະກ ນປ ກປູ້ອງພະນ ກງານທີ່
ກ ູ້າຄດິ ກ ູ້າເຮ ດ ກ ູ້າບຸກທະລຸ ເພື່ ອຜ ນປະໂຫຍດລວມ. 
 + ຖສໍືາຄ ນການປະເມນີຜ ນຕ່ໍພະນ ກງານ ຊຶ່ ງນອກຈາກພຈິາລະ 
ນາຈາກຜ ນສໍາເລ ດໃນວຽກງານຕ ວຈງິແລ ູ້ວ ຍ ງຜ່ານການທາບທາມຫາງ
ສຽງຈາກມະຫາຊ ນ ແລະ ສ ງຄ ມ ຕ່ໍພະນ ກງານທີ່ ພວມຢ ່ ໃນຕໍາແໜ່ງ
ໂດຍຮ ບປະກ ນລ ກສະນະ ປະຊາທປິະໄຕ ເປີດເຜຍີ ແລະ ມຫີຼ  ກການ. 
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 + ສ ູ້າງກ ນໄກກວດກາຄວບຄຸມການໃຊ ູ້ສດິອໍານາດ ໃນການປະ 
ຕບິ ດໜ ູ້າທີ່ ຂອງພະນ ກງານນາໍພາ - ຄຸ ູ້ມຄອງແຕ່ລະຂ ູ້ນ. 
 + ເສມີຂະຫຍາຍບ ດບາດຕດິຕາມກວດກາ ຂອງບ ນດາການຈ ດ 
ຕ ູ້ງທີ່ ເປ ນຕ ວແທນຂອງປະຊາຊ ນ, ທ ງຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ທຸກຄໍາເຫ ນ ຫຼ ື
ການຕໍາໜສິ ່ ງຂ່າວ ກ່ຽວກ ບພດຶຕກິໍາບ່ໍເໝາະສ ມຂອງພະນ ກງານ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້
ຮ ບພຈິາລະນາ ແລະ ແກ ູ້ໄຂຢ່າງຖກືຕ ູ້ອງຈາກຄະນະພ ກ ທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ. 
 

 III. ມາດຕະການ ແລະ ວທິກີານ ໃນການສບືຕ່ໍນາໍພາຈ  ດຕ ູ້ງ
ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕ ິXI ຂອງພ ກ. 
 

 1). ໃຫ ູ້ກໍາມະການສ ນກາງພ ກ, ຄະນະພ ກແຕ່ລະຂ ູ້ນ ຕ ູ້ອງຄ ູ້ນ 
ຄວ ູ້າ, ກາໍແໜູ້ນບ ນດາທ ດສະນະພື ູ້ນຖານ, ແນວຄດິຊີ ູ້ນໍາ, ບ ນດາເນື ູ້ອ
ໃນໃຈກາງ ແລະ ບາງບ ນຫາໃໝ່ໃນລາຍງານການເມອືງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ. ກາໍແໜູ້ນເປ ູ້າໝາຍ ແລະ ໜູ້າທີ່ ລວມ, ບ ນດາຄາດ 
ໝາຍຕ ູ້ນຕໍ ໃນການພ ດທະນາປະເທດຊາດໃນ 5 ປີ ຕ່ໍໜ ູ້າ; ເຂ ູ້າໃຈເນື ູ້ອ
ໃນຂອງແຕ່ລະຂ ງເຂດທີ່ ໄດ ູ້ຍ ກຂຶ ູ້ນໃນລາຍງານການເມອືງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນທດິທາງ, ໜ ູ້າທີ່ ຢ່າງຖກືຕ ູ້ອງ ເພື່ ອສ ູ້າງແຜນດໍາເນນີງານ, ແຜນ 
ການ, ປ ບປຸງກ ນໄກ, ນະໂຍບາຍແນໃສ່ເສມີຂະຫຍາຍບ ນດາໝາກຜ ນ
ທີ່ ຍາດມາໄດ ູ້, ແກ ູ້ໄຂບ ນຫາອ່ອນ - ຄ ງຄ ູ້າງ ໃນແຕ່ລະຂ ງເຂດວຽກ
ງານ, ຂະແໜງການ. ບ ນດາທດິທາງ, ໜ ູ້າທີ່ ລວມທີ່ ໄດ ູ້ກໍານ ດຕ ູ້ອງໄດ ູ້
ຄ ູ້ນຄວ ູ້າລະອຽດ ຕດິພ ນກ ບເງ ື່ອນໄຂຄວາມສາມາດຂອງທ ູ້ອງຖິ່ ນ, ຂະ 
ແໜງການຕ ນ ເພື່ ອຊີ ູ້ນໍາການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໃຫ ູ້ມໝີາກຜ ນຕ ວຈງິ. 
 2). ມອບໃຫ ູ້ຄະນະພ ກ ກະຊວງ, ອ ງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ເປ ນ
ຜ ູ້ຮ ບຜດິຊອບຈ ດຕ ູ້ງການເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍເປ ນອ ນລະ 
ອຽດຕດິແທດກ ບຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຂອງຕ ນ ໂດຍແມ່ນ
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ສະຫາຍເລຂາຄະນະພ ກ ເປ ນຜ ູ້ນໍາພາຊີ ູ້ນໍາໂດຍກ ງ. ແຕ່ລະອ ງຄະນະພ ກ 
ຕ ູ້ອງມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບນໍາພາສ ູ້າງແຜນການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ຮ່ໍາຮຽນ 
ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍປະຕບິ ດມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ
ໃຫ ູ້ສະມາຊກິພ ກ, ພະນ ກງານ ແລະ ຊ ູ້ນຄ ນຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການ 
ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຂອງຕ ນ. ການຈ ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ, ຮ່ໍາຮຽນມະຕ ິ ຕ ູ້ອງມີ
ການຕລີາຄາ, ປະເມນີຜ ນ, ເນ ູ້ນຄວາມເຂ ູ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ
ສະມາຊກິພ ກ - ພະນ ກງານ ໃນການຫ ນມະຕເິຂ ູ້າສ ່ ວຽກງານຕ ວຈງິຂອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຂອງຕ ນ, ຫຼກີເວ ູ້ນການເຮ ດແບບຮ ບການ, 
ເປ ນພຽງຄໍາຂວ ນ ແລະ ຄໍາຮຽກຮ ູ້ອງແບບລວມໆ. 
 - ມອບໃຫ ູ້ ຄະນະພ ກ ຢ ່ ແຕ່ລະບ່ອນເປ ນຜ ູ້ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ 
ໂດຍສ ມທ ບກ ບການເສມີຂະຫຍາຍພາລະບ ດບາດ, ໜ ູ້າທີ່ ຂອງຄະນະ
ໂຄສະນາອ ບຮ ມແຕ່ລະຂ ູ້ນ, ໃນນ ູ້ນ ສະຫາຍເລຂາຄະນະພ ກກະຊວງ, 
ອ ງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ ແລະ ເມອືງ ເປ ນຜ ູ້ຊີ ູ້ນາໍ - ບ ນຊາໂດຍ
ກ ງ, ສະຫາຍເລຂາ ແລະ ຄະນະປະຈາໍພ ກ ເປ ນຜ ູ້ຮ ບຜດິຊອບບ ນຍາຍ
ເອກະສານ. ສໍາລ ບຢ ່ ຮາກຖານ ແມ່ນໃຫ ູ້ເລຂາພ ກເມອືງ ຫຼ ື ຄະນະປະ
ຈາໍພ ກເມອືງ ເປ ນຜ ູ້ຊີ ູ້ນາໍ. 
 - ມອບໃຫ ູ້ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ຮ ບຜດິຊອບຊີ ູ້ນໍາ
ການ ຈ  ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶມະຕ ິ XI ສໍາລ ບນ ກທຸລະກດິ ໂດຍມກີານສ ູ້າງ
ເນື ູ້ອໃນສະເພາະທີ່ ເນ ູ້ນການສ ູ້າງ ແລະ ປະຕບິ ດກ ນໄກຄຸ ູ້ມຄອງຕາມກ ດ
ໝາຍທີ່ ເຂ ູ້ມງວດ ແລະ ໂປ່ງໃສ; ການສ ູ້າງ ແລະ ປ ບປຸງວສິາຫະກດິ ທີ່
ມລີະບ ບການບໍລຫິານທຸລະກດິທີ່ ທ ນສະໄໝ, ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ເຄື່ ອນ
ໄຫວຢ່າງໂປ່ງໃສ, ສ ູ້າງຄວາມພ ູ້ອມແກ່ການແຂ່ງຂ ນ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງ; 
ຕ ູ້ານ, ສະກ ດກ ູ້ນບ ນດາປະກ ດການຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ ໃນການຄຸ ູ້ມຄອງຂອງລ ດຕ່ໍ
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ເສດຖະກດິ ແລະ ໃນການສວຍໃຊ ູ້ຊ່ອງວ່າງຂອງກ ດໝາຍ ເພື່ ອດໍາເນນີ
ທຸລະກດິທີ່ ບ່ໍໂປ່ງໃສ ແລະ ບ່ໍຮ ບປະກ ນຄວາມຍນືຍ ງ. ຄະນະໂຄສະນາ
ອ ບຮ ມສ ນກາງພ ກ ສບືຕ່ໍເປ ນເຈ  ູ້າການກະກຽມເອກະສານ ຮ ບໃຊ ູ້ເປ ູ້າ
ໝາຍດ ່ ງດ່າວ. 
 - ບ ນດາສະຖາບ ນຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ສດິສອນທດິສະດກີານເມອືງໃຫ ູ້
ອງີໃສ່ມະຕ ິ ເພື່ ອສ ູ້າງເນື ູ້ອໃນຫຼ  ກສ ດ, ຫ ວຂໍ ູ້ຄ ູ້ນຄວ ູ້າທດິສະດ ີ - ສ ງ 
ລວມພດຶຕກິໍາ ເພື່ ອຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI 

ຂອງພ ກ; ຮບີຮ ູ້ອນປ ບປຸງຫຼ  ກສ ດ, ເນື ູ້ອໃນສດິສອນທດິສະດກີານ 
ເມອືງໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງກ ບແຕ່ລະເປ ູ້າໝາຍລະອຽດ. 
 - ວຽກງານໂຄສະນາກ່ຽວກ ບມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI 

ຂອງພ ກ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ດໍາເນນີຢ່າງກວ ູ້າງຂວາງ, ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງດ ູ້ວຍ
ຮ ບການ, ວທິກີານ ທີ່ ຫາຼກຫາຼຍ, ອຸດ ມສ ມບ ນ, ຈ  ບອ ກຈ ບໃຈ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກ ບແຕ່ລະເປ ູ້າໝາຍ ເພື່ ອທຸກຊ ູ້ນຄ ນໃນສ ງຄ ມ ໄດ ູ້ຮ ບຮ ູ້ຢ່າງ
ກວ ູ້າງຂວາງ ແລະ ທ ່ ວເຖງິ. ສື່ ມວນຊ ນປະເພດຕ່າງໆ ສບືຕ່ໍເຜຍີແຜ່
ບ ນດາເນື ູ້ອໃນຕ ູ້ນຕໍ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຂອງພ ກ ກໍຄື
ເນື ູ້ອໃນເອກະສານເຊື່ ອມຊມຶ ຢ່າງເປ ນປະຈາໍ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ ເພື່ ອ
ປຸກລະດ ມ ແລະ ຍ ູ້ຂະບວນການຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ
ມະຕກິອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ຟ ດຟື ູ້ນ, ແຂງແຮງ ແລະ 
ປະກ ດຜ ນເປ ນຈງິ. 
 3). ອງີໃສ່ທີ່ ຕ ູ້ງ, ບ ດບາດ, ໜ ູ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮ ບຜດິຊອບ
ການເມອືງ ທີ່ ໄດ ູ້ຮ ບການມອບໝາຍ, ອ ງການນໍາຂອງພ ກ - ລ ດ ທ ງ
ຂ ູ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບໃນການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນ
ຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ດ ່ ງນີ ູ້: 
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 - ຢ ່ ຂ ູ້ນສ ນກາງ, ຄະນະບໍລຫິານງານສ ນກາງພ ກ ດໍາເນນີການ
ເຊື່ ອມຊມຶໃນກອງປະຊຸມຄ ບຄະນະຄ ູ້ງທ ີ 2 ໂດຍຜ ນຂະຫຍາຍເປ ນ
ແຜນດໍາເນນີງານໝ ດສະໄໝທ ີ XI ເຊິ່ ງນອກຈາກຊີ ູ້ນາໍບ ນຫາທີ່ ມລີ ກ 
ສະນະກວມລວມແລ ູ້ວ, ຍ ງຈະໄດ ູ້ກໍານ ດຫ ວຂໍ ູ້ສະເພາະ ທີ່ ມລີ ກສະນະ
ຍຸດທະສາດ ທີ່ ນອນຢ ່ ໃນວາລະການຊີ ູ້ນາໍ ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສ ນ
ກາງພ ກ ຕະຫຼອດສະໄໝທ ີ XI ທ ງການສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງດ ູ້ານການ
ພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ, ການປ ບປຸງກໍ່ ສ ູ້າງລະບ ບການເມອືງ, 
ການບ ລະນະ ແລະ ປ ບປຸງກ ງຈ  ກ - ພະນ ກງານ, ການປູ້ອງກ ນຊາດ - 
ປ ູ້ອງກ ນຄວາມສະຫງ  ບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ກ ບການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາທີ່
ອ ດຕ ນ, ກ ດໜ່ວງຖ່ວງດງຶ ແລະ ເປ ນອຸປະສ ກອ ນໃຫຍ່ຫຼວງ ຕ່ໍການ 
ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 
 - ບ ນພື ູ້ນຖານ 6 ເປ ູ້າໝາຍ, 23 ແຜນງານ ແລະ 300 ກວ່າ
ໂຄງການທີ່ ໄດ ູ້ວາງອອກ ໃນແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງ
ຊາດ ຄ ູ້ງທ ີIX, ມອບໃຫ ູ້ລ ດຖະບານ ໄຈ ູ້ອອກມາເປ ນໂຄງການໃຫຍ່ລະ 
ດ ບຊາດ, ເປ ນບ ນດາໂຄງການເລ ່ ງດ່ວນທີ່ ຍ  ກເປ ນວາລະແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງ
ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ສຸມການຊີ ູ້ນໍາ, ສຸມກາໍລ ງຄ ນ, ສຸມທນຶຮອນ ແລະ ການເຂ ູ້າ
ຮ່ວມຂອງສ ງຄ ມ ເພື່ ອແກ ູ້ໄຂບ ນຫາໃຫ ູ້ຕ ກໄປເປ ນກ ູ້າວ  ໆເຊ ່ ນ: ບ ນຫາ
ໂຄວດິ-19, ບ ນຫາໜີູ້ສນິ, ການເພີ່ ມລາຍຮ ບ, ການຄຸ ູ້ມຄອງອ ດຕາ
ແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການສ ່ ງເສມີການຜະລດິພາຍໃນ - ຄຸ ູ້ມ
ຄອງລາຄາສນິຄ ູ້າ, ບ ນຫາປະຢ ດ - ຕ ູ້ານການຟຸມເຟອືຍ, ການປະຕຮິ ບ
ລ ດວສິາຫະກດິ, ບ ນຫາທີ່ ດນິ, ການແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ບ ນຫາຢາ
ເສບຕດິ, ບ ນຫາແຮງງານ, ບ ນຫາຂອດຂ ູ້ນບໍລຫິານ, ບ ນຫາກ ງຈ  ກ - 
ພະນ ກງານ, ບ ນຫາເງນິເດອືນ - ນະໂຍບາຍອຸດໜ ນຕ່ໍພະນ ກງານ ແລະ 
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ບ ນຫາອື່ ນໆ. ສິ່ ງສໍາຄ ນທີ່ ສຸດທີ່ ມຄີວາມໝາຍເປ ນຂໍກະແຈ ແມ່ນຕ ູ້ອງ
ຮບີຮ ູ້ອນວາງແຜນປະຕຮິ ບ ໂຄງສ ູ້າງເສດຖະກດິ, ກ ນໄກແບ່ງຂ ູ້ນຄຸ ູ້ມ
ຄອງເສດຖະກດິຕາມທດິສ ນກາງ ປະຕບິ ດພາລະບ ດບາດຄຸ ູ້ມຄອງມະ 
ຫາພາກ, ທ ູ້ອງຖິ່ ນເປ ນເຈ  ູ້າການຮ ບຜດິຊອບນໍພາ, ຊີ ູ້ນໍາ ແລະ ບ ນຊາ
ຮອບດ ູ້ານ. 
 ໃນການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາຕ ວຈງິ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ກ ມການເມອືງ 
ແລະ ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ຊີ ູ້ນໍາລ ດຖະບານຕ ູ້ງໜ ູ້າປ ບປຸງ, 
ດ ດແກ ູ້ ຫຼ ືອອກແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບອບ, ກ ນໄກ, ນຕິກິາໍຕ່າງໆ ເພື່ ອ
ແກ ູ້ໄຂ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໃຫ ູ້ເປ ນຈງິ. 
 - ຄະນະພ ກ ກະຊວງ, ອ ງການ ແລະ ແຂວງ ເປ ນເຈ  ູ້າການ
ຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ກວດກາຄນື ແຜນດໍາເນນີງານຂອງຕ ນ ກໍຄແືຜນພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ອ ນໃດບ່ໍທ ນ
ສອດຄ່ອງກ ບມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພ ກ ຄ ູ້ງທ ີ XI ຫຼ ື ບ່ໍທ ນຈະ 
ແຈ ູ້ງ - ຊ ດເຈນ ແມ່ນຕ ູ້ອງປ ບປຸງ - ເພີ່ ມຕື່ ມ ໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເປ ນ
ລະບ ບກວ່າເກ ່ າ, ທ ງຊີ ູ້ນໍາການຜ ນຂະຫຍາຍ ເປ ນແຜນປະຕບິ ດງານຂອງ
ຕ ນ ແລະ ຊຸກຍ ູ້, ຕດິຕາມການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໃຫ ູ້ເປ ນລະບ ບ, ຕ່ໍເນື່ ອງ, 
ເປ ນຂະບວນການຕ ວຈງິຂອງມະຫາຊ ນຢ່າງກວ ູ້າງຂວາງ ແລະ ແຂງແຮງ. 
 - ຄະນະບໍລຫິານງານສ ນກາງພ ກ, ກ ມການເມອືງສ ນກາງພ ກ, 
ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ແລະ ບ ນດາອ ງການເສນາທກິານຊ່ວຍ
ສ ນກາງພ ກ ຄ ູ້ນຄວ ູ້າ ອອກນຕິກິໍາ ເພື່ ອຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕ ິ
ບ ດກ ດລະບຽບຂອງພ ກ ສະໄໝທ ີXI ໃຫ ູ້ຄ ບຖູ້ວນ ແລະ ສາມາດຈ ດ
ຕ ູ້ງປະຕບິ ດໃຫ ູ້ສ ກສດິ, ເຂ ູ້ມງວດ ແລະ ມປີະສດິທຜິ ນ. 
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 4). ດໍາເນນີການປ ບປຸງກ ງຈ  ກ, ພະນ ກງານ ໃຫ ູ້ມຄີວາມສອດ 
ຄ່ອງກ ບສະພາບເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ກໍຄຄືວາມສາມາດຕ ວຈງິຂອງປະ 
ເທດຊາດ ແລະ ທ່າອ່ຽງຍຸກສະໄໝ ຕາມທດິຫຼຸດຜ່ອນກໍາລ ງພ ນ, ເພີ່ ມ
ຄວາມສາມາດ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດວຽກ
ງານຂອງກ ງຈ  ກຢ ່ ຂ ູ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ. 
 5). ປ ບປຸງກ ນໄກການນາໍພາຊີ ູ້ນໍາ, ລະບອບແບບແຜນເຮ ດ
ວຽກຂອງສ ນກາງພ ກ, ລ ດຖະບານ ແລະ ກະຊວງ, ອ ງການ, ທ ູ້ອງຖິ່ ນ 
ໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດມະຕກິອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ໃຫ ູ້ມວີທິະຍາສາດ ແລະ ແທດຕ ວຈງິ. 
 ກ ມການເມອືງ ແລະ ຄະນະເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ ລ ງເຄື່ ອນ
ໄຫວຊີ ູ້ນໍາຢ ່ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຕ່ໍ
ເນື່ ອງ, ຮ ບປະກ ນກໍານ ດຈດຸສຸມຂອງບ ນຫາ ທີ່ ຈະຕ ູ້ອງສຸມແກ ູ້ໄຂໃນ
ແຕ່ລະບ່ອນ. ຫ ູ້ອງວ່າການສ ນກາງພ ກ ສ ມທ ບກ ບບ ນດາຄະນະພ ກ
ແຂວງ, ກະຊວງ, ອ ງການ ເພື່ ອກະກຽມເນື ູ້ອໃນເຄື່ ອນໄຫວໃຫ ູ້ຈະແຈ ູ້ງ, 
ທ ງຊ່ວຍສ ນກາງ ຕດິຕາມການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງ
ຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ແທດກ ບຕ ວຈງິ. 
 6). ດໍາເນນີການກວດກາ, ປະເມນີຜ ນການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດໄລ 
ຍະກາງສະໄໝ ຕດິພ ນກ ບການດໍາເນນີຊວີດິການເມອືງ ປ ບປຸງປ ວແປງ
ພ ກ ແລະ ການປະເມນີຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງຄະນະພ ກ - ຄະນະນາໍ
ແຕ່ລະຂ ູ້ນ (ສ ນກາງ, ກະຊວງ, ອ ງການ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ). ຈາກນ ູ້ນ 
ສຸມໃສ່ແກ ູ້ໄຂຜ ນການດໍາເນນີຊວີດິການເມອືງ, ຜ ນການປະເມນີຜ ນ
ຄວາມຮ ບຜດິຊອບແຕ່ລະກໍລະນຢ່ີາງເຂ ູ້ມງວດ ຕາມກ ດລະບຽບພ ກ, 
ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລ ດ. 
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 7). ພາຍຫຼ  ງຈ  ດຕ ູ້ງເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃນໄລຍະຕ ູ້ນສໍາເລ ດ, ໃຫ ູ້ແຕ່
ລະຄະນະພ ກ ສະຫຼຸບຕລີາຄາ, ຖອດຖອນບ ດຮຽນ ລາຍງານຄະນະ
ເລຂາທກິານສ ນກາງພ ກ (ໂດຍຜ່ານຫ ູ້ອງວ່າການສ ນກາງພ ກ). ພ ູ້ອມນ ູ້ນ 
ກໍໃຫ ູ້ມກີານປະເມນີຜ ນເປ ນແຕ່ລະໄລຍະ ການຜ ນຂະຫຍາຍປະຕບິ ດ
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ຂອງກະຊວງ - ອ ງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຂອງຕ ນ ເພື່ ອດ ດປ ບໃຫ ູ້ສອດ 
ຄ່ອງ, ພ ູ້ອມທ ງປະຕບິ ດລະບອບລາຍງານຕ່ໍສ ນກາງ ຢ່າງເປ ນປ ກກະຕ.ິ 
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ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີ
ຄ ູ້ງທ ີIX (2021-2025) 

 
1. ອະລໍາພະບ ດ 

 

 ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ ູ້ງທ ີIX 
(2021-2025) ແມ່ນແຜນຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້
ແທນທ ່ ວປະເທດ ຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້ກາຍເປ ນແນວທາງການປະຕ ິ
ບ ດໃນແຕ່ລະຂ ງເຂດວຽກງານ ແຕ່ສ ນກາງລ ງເຖງິທ ູ້ອງຖິ່ ນ, ແຜນດ ່ ງ 
ກ່າວນີ ູ້ ໄດ ູ້ຖກືຮ່າງຂຶ ູ້ນຕາມຄໍາສ ່ ງ ເລກທ ີ05/ນຍ, ລ ງວ ນທ ີ21 ພດຶສະ 
ພາ 2019, ໄປຄຽງຄ ່ ກ  ບການປະເມນີກາງສະໄໝການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີVIII (2016-

2020), ໄດ ູ້ນໍາໃຊ ູ້ວທິວີທິະຍາ ໂດຍອງີໃສ່ຜ ນໄດ ູ້ຮ ບ (Outcome 

Based Approach) ຄກື  ບການສ ູ້າງແຜນ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີVIII ທີ່ ຜ່ານມາ. 
ຂະບວນການສ ູ້າງແຜນ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີIX ໄດ ູ້ຜ່ານຂະບວນການຄ ູ້ນຄວ ູ້າສ າ
ມະນາ, ກໍານ ດຫ ວຂໍ ູ້ວທິະຍາສາດຕ່າງ ,ໆ ການເກ ບກາໍຂໍ ູ້ມ ນ ແລະ ວ ິ
ເຄາະວໄິຈຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ, ພ ູ້ອມດຽວກ ນນ ູ້ນ ກໍໄດ ູ້ດໍາເນນີການທາບທາມ 
ປະກອບຄໍາເຫ ນຢ່າງກວ ູ້າງຂວາງ ຈາກຮາກຖານຂຶ ູ້ນມາ, ແລກປ່ຽນກ ບ
ບ ນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ນ ກຄ ູ້ນຄວ ູ້າ - ນ ກວທິະຍາສາດ, ບ ນດາຄ ່
ຮ່ວມພ ດທະນາ, ພາກເອກະຊ ນ ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ູ້ງທາງສ ງຄ ມ, ໄດ ູ້ນໍາ
ສະເໜ ີແລະ ຂໍທດິຊີ ູ້ນາໍຈາກກອງປະຊຸມສ ນກາງ, ຄະນະເລຂາທກິານ 
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ແລະ ກ ມການເມອືງຫຼາຍຄ ູ້ງ, ຫຼ ູ້າສຸດກໍໄດ ູ້ຖກືຮ ບຮອງເອ າໂດຍ ກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດຄ ູ້ງທ ີXI ຂອງພ ກ ແລະ ກະກຽມສະເໜຂໍີ
ການຮ ບຮອງຢ່າງເປ ນທາງການ ຈາກກອງປະຊຸມຄ ູ້ງປະຖ ມມະລກຶຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ ີIX ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ ູ້. 
 

 2. ຈດຸປະສ ງ, ລະດ ບຄາດໝາຍ: 
 

 - ເພື່ ອເຊື່ ອມຊມຶເນື ູ້ອໃນສໍາຄ ນ ຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະ 
ກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີ IX (2021-2025) ໃຫ ູ້ເຂ ູ້າສ ່ ລວງ
ເລກິ, ເຫ ນໄດ ູ້ສະພາບຄວາມເປ ນຈງິຂອງການພ ດທະນາປະເທດເຮ າ ໃນ
ໄລຍະ 5 ປີທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ທດິທາງຈດຸສຸມໃນ 5 ປີ ຕ່ໍໜ ູ້າ ໄປພ ູ້ອມກ ບ
ການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕ ິ XI ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນທ ່ ວ
ປະເທດຄ ູ້ ງທ ີXI ຂອງພ ກໃຫ ູ້ປະກ ດຜ ນເປ ນຈງິ. 
 - ເພື່ ອໃຫ ູ້ບ ນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສ ນກາງ ແລະ ທ ູ້ອງ 
ຖິ່ ນ ນໍາໄປຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍໃຫ ູ້ເປ ນແຜນງານ, ໂຄງການ ບ ນພື ູ້ນຖານ
ແຜນພ ດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຂອງຕ ນ, ພ ູ້ອມທ ງຈ  ດລຽງ
ບຸລມິະສດິຢ່າງມຈີດຸສຸມ, ລະດ ມແຫຼ່ ງທນຶເຂ ູ້າໃສ່ຢ່າງມປີະສດິທຜິ ນ, 
ແຕ່ງຕ ູ້ງບຸກຄະລາກອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ເຂ ູ້າໃສ່ແຕ່ລະໜູ້າວຽກ ດ ູ້ວຍ
ຄວາມຮ ບຜດິຊອບສ ງ. 
 - ເພື່ ອຮ ບປະກ ນ ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະ 
ກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີ IX (2021-2025) ໃຫ ູ້ບ ນລຸຕາມ
ລະດ ບຄາດໝາຍ, ທດິທາງໜູ້າທີ່  ແລະ ບ ນດາຕ ວຊີ ູ້ບອກທີ່ ໄດ ູ້ກໍານ ດ
ໄວ ູ້, ໂດຍຕ ູ້ອງມກີານປະສານສ ມທ ບຢ່າງສະໜດິແໜູ້ນພາຍໃນຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນດ ູ້ວຍກ ນ, ປະສານງານລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ ທ ູ້ອງ 
ຖິ່ ນ, ລ ດຖະບານ - ຄ ່ ຮ່ວມພ ດທະນາ, ພາກລ ດ - ພາກເອກະຊ ນ ແລະ 
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ອ ງການຈ ດຕ ູ້ງທາງສ ງຄ ມຢ່າງກ ມກຽວ ເຮ ດໃຫ ູ້ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄ່ອງແຄ ູ້ວ, ໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ມປີະສດິທຜິ ນ. 
 - ເພື່ ອພ ູ້ອມກ ນ ສ ູ້າງການຫ ນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງຮອບດ ູ້ານ, ເລກິ 
ເຊິ່ ງ ເພື່ ອການບຸກທະລຸແກ ູ້ໄຂບ ນຫາຫຍຸ ູ້ງຍາກຂອງການພ ດທະນາ ທີ່
ປະເທດພວກເຮ າພວມປະເຊນີຢ ່ ໃນປະຈບຸ ນ ເປ ນຕ ູ້ນແມ່ນ ບ ນຫາ
ຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ - ການເງນິ - ເງນິຕາ, ການແກ ູ້ໄຂ
ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ູ້ານສ ງຄ ມ ແລະ ປະກ ດການຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ຕ່າງໆ ເພື່ ອສ ູ້
ຊ ນນໍາພາປະເທດຂອງພວກເຮ າ ຫຼຸດພ ູ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມ
ດ ູ້ອຍພ ດທະນາ, ເຮ ດໃຫ ູ້ຊວີດິການເປ ນຢ ່ ຂອງປະຊາຊ ນນ ບມື ູ້ນ  ບດຂີຶ ູ້ນ
ເປ ນກ ູ້າວໆ. 
 

 3. ເນື ູ້ອໃນຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 

ປ ີຄ ູ້ງ ທ ີIX (2021-2025): 
 

 I. ພາກທ ີ 1: ສະຫຼ ບຕລີາຄາການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນພ ດທະ  
ນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີVIII (2016-2020). 
 

 ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ ຄ ູ້ງທ ີ VIII (2016-2020) ໄດ ູ້ດໍາເນນີມາໃນສະພາບການ
ສາກ ນ ແລະ ພາກພື ູ້ນ ມກີານຜ ນແປຢ່າງສ ບສ ນ ທ ງມກີາລະໂອກາດ, 
ແຕ່ກໍມສີິ່ ງທ ູ້າທາຍທ ດສອບນາໆປະການ ທີ່ ສ ່ ງຜ ນກະທ ບຕ່ໍການປ ກ
ປ ກຮ ກສາ ແລະ ສ ູ້າງສາປະເທດຂອງພວກເຮ າບ່ໍໜ ູ້ອຍ. ສໍາລ ບຢ ່ ພາຍໃນ
ຂອງປະເທດເຮ າ ຄຽງຄ ່ ກ  ບຂໍ ູ້ສະດວກ ກໍພ ບຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ ງ
ທ ູ້າທາຍຫຼາຍປະການ, ຄວາມບອບບາງທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
ບວກກ ບຜ ນກະທ ບ ຈາກໄພພບິ ດທາງທໍາມະຊາດທີ່ ຮ ູ້າຍແຮງຢ່າງເນື່ ອງ 
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ນດິລຽນຕດິ, ການລະບາດພະຍາດຕາມລະດ ການ ລວມທ ງການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວດິ - 19  ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງໄດ ູ້ເຮ ດໃຫ ູ້ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕ ິ
ບ ດແຜນ 5 ປີ ຄ ູ້ງນີ ູ້ ເຕ ມໄປດ ູ້ວຍຄວາມສ່ຽງ, ມຫີຼາຍດ ູ້ານບ່ໍໄດ ູ້ຕາມ
ລະດ ບຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ູ້. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ, 
ໂດຍພາຍໃຕ ູ້ການຊີ ູ້ນໍາ - ນໍາພາຂອງກ ມການເມອືງສ ນກາງພ ກ ກໍຄກືານ
ຊຸກຍ ູ້ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາຢ່າງໃກ ູ້ຊດິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະ
ລ ດຖະບານຊຸດທ ີ 8 ໂດຍໄດ ູ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ປະກອບ 
ສ່ວນຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າຂອງຂະແໜງການ, ທ ູ້ອງຖິ່ ນ, ປະຊາຊ ນບ ນດາເຜ ່ າ 
ແລະ ບ ນດາຄ ່ ຮ່ວມພ ດທະນາ ເຮ ດໃຫ ູ້ທດິທາງຄາດໝາຍຫຼາຍດ ູ້ານ
ຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ ູ້ງທ ີVIII 
ໄດ ູ້ຮ ບການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດສໍາເລ ດຫຼາຍປະການ, ຊຶ່ ງສາມາດສະຫລຸບ
ຕລີາຄາໂດຍສ ງເຂບ ດ ່ ງນີ ູ້: 
 

 1. ເປ ູ້າໝາຍດ ູ້ານເສດຖະກດິ :  
 

 1.1. ດ ູ້ານການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ສະເລ່ຍ 5 ປີ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ
ປະມານ 5,8% ຕ່ໍປ,ີ ຫຼຸດຄາດໝາຍທີ່ ກາໍນ ດໄວ ູ້ (ມະຕສິະພາ: 7,2%), 
GDP ຕ່ໍຫ ວຄ ນໃນປີ 2020 ບ ນລຸໄດ ູ້ 2.664 ໂດລາສະຫະລ ດ ເທ ່ າກ ບ 
89,45% ຂອງແຜນການ (ມະຕສິະພາ: 2.978 ໂດລາສະຫາລ ດ), ໃນນີ ູ້: 
ຂະແໜງກະສກິາໍຂະຫຍາຍຕ ວ 2,1% ກວມເອ າ 16,60% ຂອງ GDP, 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍຕ ວ 9,1% ກວມເອ າ 33,0% ຂອງ 
GDP, ຂະແໜງບໍລກິານຂະຫຍາຍຕ ວ 4,8% ກວມເອ າ 39,50% ຂອງ 
GDP ແລະ ພາສ ີ- ອາກອນ ຜະລດິຕະພ ນ ແລະ ການນາໍເຂ ູ້າຂະຫຍາຍ 
ຕ ວ 5,2% ກວມເອ າ 10,9% ຂອງ GDP. 
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 1.2 ເສດຖະກດິມະຫາພາກໂດຍລວມແລ ູ້ວ ສບືຕ່ໍໄດ ູ້ຮ ບການ
ຄຸ ູ້ມຄອງໄດ ູ້ໃນລະດ ບທີ່ ແນ່ນອນພໍສ ມຄວນ ຊຶ່ ງສະແດງອອກ ດ ່ ງນີ ູ້: 
  ການລະດ ມທນຶທ ່ ວສ ງຄ ມປະຕບິ ດໄດ ູ້ 169.744,6 ຕື ູ້ກບີ
ເທ ່ າກ ບ 97,9% ຂອງແຜນການ ຫຼ ືເທ ່ າກ ບ 26,9% ຂອງ GDP ໃນນີ ູ້:
ການລ ງທນຶຈາກງ  ບປະມານລ ດ ປະຕບິ ດໄດ ູ້ 17.099,9 ຕື ູ້ກບີ ເທ ່ າກ ບ
10,1% ຂອງການລ ງທນຶທ ງໝ  ດ (ມະຕສິະພາ: 12-15%); ການລ ງທນຶ
ຈາກການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການພ ດທະນາ (ODA) ປະຕບິ ດ
ໄດ ູ້ 29.666,1 ຕື ູ້ກບີ ເທ ່ າກ ບ 17,5% ຂອງການລ ງທນຶທ ງໝ ດ (ມະຕິ
ສະພາ:15-24%); ການລ ງທນຶຈາກເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ປະຕບິ ດໄດ ູ້ 86.127,6 ຕື ູ້ກບີ ເທ ່ າກ ບ 50,7% ຂອງການລ ງທນຶທ ງ
ໝ ດ (ມະຕສິະພາ: 40-49%); ການລ ງທນຶຈາກລະບ ບການເງນິ - ເງນິ 
ຕາ ປະຕບິ ດໄດ ູ້ 36.851 ຕື ູ້ກບີ ເທ ່ າກ ບ 21,7% ຂອງການລ ງທນຶທ ງ
ໝ ດ (ມະຕສິະພາ21-23%). 
  ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ເຖງິວ່າການເກ ບລາຍຮ ບພ ບຄວາມຫຍຸ ູ້ງ 
ຍາກຫຼາຍກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ລ ດຖະບານ ໄດ ູ້ເອ າໃຈໃສ່ແກ ູ້ໄຂໜີູ້ສນິໂຄງການ
ລ ງທນຶຂອງລ ດ ທີ່ ມລີ ກສະນະຊໍາເຮື ູ້ອ ແລະ ສະສ ມມາຫຼາຍປີໄດ ູ້ທ ງ
ໝ ດ 11.008,69 ຕື ູ້ກບີ. 
  ເກ ບລາຍຮ ບໄດ ູ້ທ ງໝ ດ 120.672 ຕື ູ້ກບີ ເທ ່ າກ ບ 98,4%

ຂອງແຜນດ ດແກ ູ້, ສະເລ່ຍເທ ່ າກ ບ 15,9% ຂອງ GDP, ລາຍຈ່າຍທ ງ
ໝ ດປະຕບິ ດໄດ ູ້ 15.351 ຕື ູ້ກບີ ເທ ່ າກ ບ 19,8% ຂອງແຜນດ ດແກ ູ້
ສະເລ່ຍເທ ່ າກ ບ 23,3% ຂອງ GDP, ຂາດດຸນງ  ບປະມານສະເລ່ຍໄລຍະ 
5 ປີ ຢ ່ ໃນລະດ ບ 4,23% ຂອງ GDP (ມະຕສິະພາ: ບ່ໍເກນີ 5% ຂອງ 
GDP), ອ ດຕາເງນິເຟີ ູ້ສະເລ່ຍຢ ່ ໃນລະດ ບ 2,57% ຕ່ໍປີ (ມະຕສິະພາ: 
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ຕ່ໍາກວ່າອ ດຕາການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກດິ), ອ ດຕາແລກປ່ຽນ
ເງນິກບີທຽບໃສ່ໂດລາສະຫາລ ດສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 2,57% ແລະ ເງນິກບີ
ທຽບໃສ່ເງນິບາດອ່ອນຄ່າ 5,0% (ມະຕສິະພາ: ± 5%), ຄ ງສໍາຮອງ
ເງນິຕາຕ່າງປະເທດຢ ່ ໃນລະດ ບທີ່ ສາມາດ ກຸ ູ້ມການນໍາເຂ ູ້າໄດ ູ້ສະເລ່ຍ
4,26 ເດອືນ (ມະຕສິະພາ: ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຫລາຍກວ່າ 5 ເດອືນຂຶ ູ້ນໄປ), ປະລ ິ
ມານເງນິລວມ (M2) ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຕາມຈ ງຫວະການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດ 
ຖະກດິ ສະເລ່ຍໃນລະດ ບ 13,48%ຕ່ໍປີ (ມະຕສິະພາ: ໃນລະດ ບບ່ໍເກນີ
24%). 
 1.3. ດ ູ້ານການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລກິານ: ເຫ ນ
ວ່າມທ່ີາຂະຫຍາຍຕ ວຕ່ໍເນື່ ອງ ເຊິ່ ງໃນນ ູ້ນມ ນຄ່າການຜະລດິອຸດສາຫະ
ກໍາປຸງແຕ່ງແລະຫ ດຖະກໍາປະຕບິ ດໄດ ູ້ 52.728 ຕື ູ້ກບີ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ
9,2% ຕ່ໍປີ, ມ ນຄ່າການຈລໍະຈອນສນິຄ ູ້າສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 10,2% ຕ່ໍປີ,
ການສ ່ ງອອກກະແສໄຟຟູ້າ 19.605 ລ ູ້ານກໂິລວ ດໂມງເທ ່ າກ ບ 7.203 

ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລ ດ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ ຄ ູ້ງທ ີ VII ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 

164%; ມ ນຄ່າການສ ່ ງອອກແຮ່ທາດປະຕບິ ດໄດ ູ້ 6,66 ຕື ູ້ໂດລາສະຫະ 
ລ ດ, ມ ນຄ່າການສ ່ ງອອກໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດປະຕບິ ດໄດ ູ້ 1,81 ຕື ູ້
ໂດລາສະຫະລ ດ ໃນນີ ູ້, ພ ູ້ນເດ ່ ນແມ່ນເຂດເສດຖະກດິພເິສດສະຫວ ນ - 
ເຊໂນ. 
 

 2. ບາງເປ ູ້າໝາຍສໍາຄ ນທາງດ ູ້ານສ ງຄ ມ:  
 

 2.1. ວຽກງານການພ ດທະນາຊ ນນະບ ດ ແລະ ແກ ູ້ໄຂຄວາມ 
ທຸກຍາກ: ໄດ ູ້ຮ ບການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງຄຽງຄ ່
ກ  ບການກໍ່ ສ ູ້າງຮາກຖານການເມອືງຕາມ 4 ເນື ູ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ 
ວຽກງານ 3 ສ ູ້າງ ແລະ ໄດ ູ້ມຄີວາມຄບືໜູ້າເປ ນກ ູ້າວໆ. ຖູ້າອງີຜ ນການ
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ສໍາຫຼວດ LECS 6 ແລະ ດໍາລ ດ 348/ນຍ ແມ່ນບາງຄາດໝາຍບ່ໍໄດ ູ້
ຕາມແຜນ, ແຕ່ອງີໃສ່ມາດຖານ 309/ນຍ ແມ່ນ ພວກເຮ າສາມາດບ ນລຸ
ໄດ ູ້ຕາມແຜນການວາງໄວ ູ້.ໃນປີ 2019 ຄອບຄ ວທຸກຍາກຍ ງເຫຼອື 62.384 

ຄອບຄ ວ ຫຼ ືເທ ່ າກ ບ 5,16% ຂອງຄອບຄ ວທ ງໝ ດ; ອງີຕາມຜ ນການສໍາ
ຫຼວດການຊ ມໃຊ ູ້ ແລະ ການໃຊ ູ້ຈ່າຍຄ ວເຮອືນຄ ູ້ງທ ີ6 (LECS 6) ໃນປີ 
2018 - 2019 ເຊິ່ ງໃຊ ູ້ມາດຖານສາກ ນເຫ ນວ່າ ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກຍ ງ
ເຫຼອືປະມານ 18,3% ຂອງປະຊາກອນທ ງໝ ດ (ຫຼຸດລ ງຈາກ 23,2% ອງີ
ຕາມຜ ນການສໍາຫຼວດ LECS 5 ໃນປີ  (2012-2013) ຫຼ ື13,5% ຂອງ
ຄ ວເຮອືນທ ງໝ ດ (ມະຕສິະພາ: ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກຕ່ໍາກວ່າ 10%). 
 2.2. ດ ູ້ານການສກຶສາ: ກໍໄດ ູ້ຮ ບການພ ດທະນາຕ່ໍເນື່ ອງ, ໃນນ ູ້ນ
ຄາດໝາຍສາມາດບ ນລຸໄດ ູ້ຕາມແຜນ ມ ີ3 ຄາດໝາຍ, ນອກຈາກນີ ູ້ຄາດ
ໝາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ມຄີວາມຄບືໜູ້າດ ີແຕ່ບ່ໍບ ນລຸແຜນມ ີ10 ຄາດໝາຍ 
ແລະ ຄາດໝາຍມທ່ີາອ່ຽງທ ດຖອຍ ມ ີ2 ຄາດໝາຍ. 
 2.3. ດ ູ້ານສາທາລະນະສຸກ: ໄດ ູ້ສບືຕ່ໍເອ າໃຈໃສ່ ແລະ ບ ນລຸໄດ ູ້
ຕາມແຜນມ5ີຄາດໝາຍ ແລະ ຍ ງມຄີວາມສ່ຽງຈະບ່ໍບ ນລຸໄດ ູ້ຕາມແຜນ 
ມ ີ 6 ຄາດໝາຍ, ພ ູ້ນເດ ່ ນແມ່ນໄດ ູ້ມຜີ ນສໍາເລ ດສ ງໃນການຕ ູ້ານ ແລະ 
ສະກ ດກ ູ້ນການລະບາດຂອງໂຄວດິ - 19. 
 
 

 3. ບາງເປ ູ້າໝາຍສໍາຄ ນທາງດ ູ້ານສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ: 
 

 ໄດ ູ້ປ ບປຸງລະບ ບການຂຶ ູ້ນທະບຽນ, ອອກໃບຕາດນິທີ່ ທ ນສະ 
ໄໝ ຊຶ່ ງໃນໄລຍະ 5 ປີ ສາມາດອອກໃບຕາດນິໄດ ູ້ 589.262 ກວ່າ
ຕອນ (ມະຕສິະພາ: 400.000 ຕອນ); ໄດ ູ້ວາງ ແລະ ປະຕບິ ດຄໍາສ ່ ງ
ເລກທ ີ15/ນຍ ວ່າດ ູ້ວຍຄຸ ູ້ມຄອງການຂຸດຄ ູ້ນໄມ ູ້ ແລະ ທຸລະກດິໄມ ູ້ໄດ ູ້
ຮ ບໝາກຜ ນທີ່ ໜ ູ້າພໍໃຈ. ໄດ ູ້ເອ າໃຈໃສ່ຟື ູ້ນຟ ປ່າທີ່ ເສື່ ອມໂຊມ ແລະ ສ ່ ງ 
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ເສມີການປ ກໄມ ູ້ຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ ເຊິ່ ງມາຮອດປະຈບຸ ນມເີນື ູ້ອທີ່ ປ ກຫຸ ູ້ມປ່າ 
ໄມ ູ້ກວມເອ າ 62% ຂອງເນື ູ້ອທີ່ ທ ່ ວປະເທດ ຫຼຸດແຜນວາງໄວ ູ້ (ມະຕິ
ສະພາ: 70%). ນອກຈາກນ ູ້ນ, ຍ ງໄດ ູ້ເອ າໃຈໃສ່ຄຸ ູ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ
ຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຢ່າງແຂງແຮງສ ມຄວນ. 
 

 4. ວຽກງານປິ່ ນອ ູ້ອມຫາຼຍຂະແໜງການ:  
 

 ສບືຕ່ໍປ ບປຸງກ ງຈ  ກຂອງລ ດຖະບານ ໃຫ ູ້ມຄີວາມກະທ ດຮ ດ
ຄ່ອງຕ ວ ຕາມທດິ 3 ສ ູ້າງ ທ ງສບືຕ່ໍຊຸກຍ ູ້ສ ່ ງເສມີການຄ ູ້ນຄວ ູ້າ ແລະ ນໍາ
ໃຊ ູ້ວທິະຍາສາດເຕ ກໂນໂລຊເີປ ນກ ູ້າວໆ ເຂ ູ້າໃນການພ ດທະນາເສດຖະ 
ກດິ - ສ ງຄ ມ ແລະ ມຜີ ນສໍາເລ ດຫຼາຍໂຄງການ ຊຶ່ ງສາມາດປະຫຍ ດ
ເວລາ, ງ  ບປະມານ, ຈາໍນວນພະນ ກງານໃນການປະຕບິ ດໜູ້າທີ່ ຂອງຫຼາຍ
ຂ ງເຂດ; ໄດ ູ້ເອ າໃຈໃສ່ໃນການສ ່ ງເສມີ ແລະ ພ ດທະນາແມ່ຍງິ, ເຍ າວະ
ຊ ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ; ການໃຊ ູ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ ແລະ ເດ ກໄດ ູ້ 
ຄ່ອຍໆຫຼຸດລ ງ; ສໍາເລ ດການສ ູ້າງກ ດໝາຍ ວ່າດ ູ້ວຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ 
- ຊາຍ ແລະ ໄດ ູ້ເຊື່ ອມສານວຽກງານບ ດບາດຍງິ - ຊາຍ ແລະ ການສ ່ ງ 
ເສມີຄວາມກ ູ້າວໜູ້າແມ່ຍງິເຂ ູ້າໃນທຸກຂ ງເຂດວຽກງານ. 
 

 5. ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດເງ ື່ອນໄຂ ການອອກຈາກສະຖານະພາບ
ຄວາມດ ູ້ອຍພ ດທະນາ (LDC), ເປ ູ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ
SDGs ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວ:  
 

 + ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ  ເປ ູ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ:
ໄດ ູ້ເຊື່ ອມສານບ ນດາຕ ວຊີ ູ້ບອກເຂ ູ້າໃນແຜນ 5 ປີ ຄ ູ້ງທ ີVIII ໄດ ູ້ 60% 
ຂອງຕ ວຊີ ູ້ບອກໃນແຜນຄ ູ້ງທ ີVIII ແລະ ປະຕບິ ດຕ ວຈງິມຄີວາມຄບື
ໜູ້າສ ມຄວນ; ສິ່ ງພ ູ້ນເດ ່ ນ ໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ໄດ ູ້ສະເໜບີ ດລາຍ
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ງານແບບສະໝ ກໃຈແຫ່ງຊາດ ເປ ນຄ ູ້ງທໍາອດິ ຢ ່ ອ ງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ, ທີ່ ນວິຢອກເຊິ່ ງຈະສາມາດລາຍງານຄວາມຄບືໜູ້າໄດ ູ້ 124 ຕ ວຊີ ູ້
ບອກໃນທ ງໝ ດ 142 ຕ ວຊີ ູ້ວ ດຂອງສາກ ນ. 
 + ອງີຕາມຜ ນຂອງການປະເມນີ ຂອງຄະນະກໍາມະການນະໂຍ 
ບາຍ ເພື່ ອການພ ດທະນາ (CDP) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2018 

ເຫ ນວ່າສປປລາວສາມາດບ ນລຸ 2 ໃນ 3 ເງ ື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພ ູ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ູ້ອຍພ ດທະນາ (LDC) ຄ:ື ລາຍໄດ ູ້ແຫ່ງ
ຊາດ (GNI) ບ ນລຸໄດ ູ້ 1.996 ໂດລາສະຫະລ ດ ລື່ ນຄາດໝາຍ (ຄາດ
ໝາຍ:1.230ໂດລາສະຫະລ ດ) ແລະ ດ ດສະນຊີ ບສນິມະນຸດ (HAI) 

ບ ນລຸໄດ ູ້ 72,8 ລື່ ນຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ: ໃຫ ູ້ຫຼາຍວ່າ 66), ສ່ວນ
ດ ດສະນຄີວາມບອບບາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ (EVI) ປະຕບິ ດໄດ ູ້ 33,7 ບ່ໍ
ບ ນລຸຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ: ໃຫ ູ້ຕ່ໍາກວ່າ 32).  
 + ສປປ ລາວ ໄດ ູ້ໃຫ ູ້ຄວາມສໍາຄ ນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - 
ສ ງຄ ມຕາມທດິສຂີຽວ ໂດຍໄດ ູ້ສ ູ້າງກ ນໄກຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ ເພື່ ອຮ ບຜດິ 
ຊອບວຽກງານເຕບີໂຕສຂີຽວລະດ ບຊາດ ໃນປ ີ2016 ແລະ ໄດ ູ້ສໍາເລ ດ
ສ ູ້າງ ແລະ ເຊື່ ອມສານຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວເຂ ູ້າໃນແຜນ VIII 

ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ແລະ ຈະສບືຕ່ໍເຊື່ ອມສານເຂ ູ້າໃນແຜນ IX ຕ່ໍໄປ. 
 

 6. ຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງ, ອຸປະສ ກ ແລະ ສິ່ ງທ ູ້າທາຍໃນໄລຍະ 5 ປ ີທີ່ ຜ່ານ
ມາ: (1) ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກດິ ບ່ໍທ ນຕ່ໍເນື່ ອງຕາມທດິທີ່
ວາງໄວ ູ້, ຄຸນນະພາບຂອງການເຕບີໂຕເສດຖະກດິຍ ງບ່ໍສ ງ ແລະ ໝ ູ້ນ
ທ່ຽງ; (2) ຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ - ການເງນິ - ເງນິຕາ 
ແລະ ບ ນຫາໜີູ້ສາທາລະນະ ຍ ງບ່ໍທ ນສາມາດແກ ູ້ໄຂໄດ ູ້ທີ່ ມລີ ກສະນະ
ຕ ູ້ງໜ ູ້າເທື່ ອ, ການປະຕບິ ດວໄິນແຜນການ - ການເງນິ ຍ ງຫຼ  ູ້ມເຫຼວ, ສະ 
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ຖຽນລະພາບຂອງລະບ ບເງນິຕາຍ ງບອບບາງ, ຄ ງສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະ 
ເທດບາງໄລຍະຍ ງຕ່ໍາກວ່າແຜນການທີ່ ວາງໄວ ູ້; (3) ການປ ບປຸງສະພາບ
ແວດລ ູ້ອມດ ູ້ານການລ ງທນຶ ແລະ ດໍາເນນີທຸລະກດິ ຍ ງເຮ ດບ່ໍທ ນໄດ ູ້ດ ີ
ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄໍາສ ່ ງ ທີ່ ວາງອອກ, ຍ ງມຫີຼາຍຈດຸທີ່ ຂາດຄວາມ
ໂປ່ງໃສທີ່ ເປ ນການກ ດໜ່ວງທ່ວງດງຶ; (4) ການຊຸກຍ ູ້ສ ່ ງເສມີຜ ູ້ປະກອບ
ການພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ູ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) 

ແລະ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ (MSME) ຍ ງບ່ໍທ ນແຂງແຮງ, ບ ນດາວສິາຫະ
ກດິພາຍໃນປະເທດສ່ວນຫຼາຍ ຍ ງຂາດປະສດິທພິາບໃນການແຂ່ງຂ ນ, 
ລ ດວສິາຫະກດິ (SOE) ສ່ວນຫຼາຍດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ຂາດທນຶ ແລະ ມີ
ໜີ ູ້ສນິຄຸມເຄອື; (5) ການເສມີຂະຫຍາຍ, ນໍາໃຊ ູ້ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມ
ອາດສາມາດບ ່ ມຊ ູ້ອນ ແລະ ປ ດໄຈອື່ ນໆຂອງຊາດ ຄຽງຄ ່ ກ  ບການນໍາ
ໃຊ ູ້ກາລະໂອກາດ, ເງ ື່ອນໄຂໃໝ່ໆທີ່ ເກດີຈາກການຮ່ວມມສືາກ ນ ຍ ງບ່ໍ
ທ ນແຂງແຮງ ແລະ ບ່ໍທ ນສ ມຄ ່ ; (6) ການຫ ນເປ ນທ ນສະໄໝ ຍ ງບ່ໍ
ທ ນບຸກທະລຸໄດ ູ້ເທ ່ າທີ່ ຄວນ, ການກໍ່ ສ ູ້າງ ແລະ ຍ ກລະດ ບດ ູ້ານວຊິາ
ການ - ເຕ ກນກິໃນຫຼາຍຂ ງເຂດ ຍ ງບ່ໍທ ນສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ ູ້ອງການຂອງບ ນດາໂຄງການພ ດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ; (7) ປະກ ດ
ການຫຍໍ ູ້ທໍ ູ້ໃນສ ງຄ ມ ຍ ງບ່ໍທ ນແກ ູ້ໄດ ູ້ຢ່າງເປ ນຮ ບປະທາໍ, ໄພວ່າງງານຍ ງ
ຢ ່ ໃນລະດ ບສ ງ, ການຄຸ ູ້ມຄອງດ ດສ ມ ແລະ ກະຈາຍລາຍໄດ ູ້ບ່ໍທ ນທ ່ ວ
ເຖງິເທ ່ າທີ່ ຄວນ ພາໃຫ ູ້ມສີະພາບຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ູ້ານສ ງຄ ມ ລະ 
ຫວ່າງເຂດແຄ ູ້ວນຕ່າງໆ ລວມທ ງຕ ວເມອືງກ ບຊ ນນະບ ດ; (8) ການບໍລ ິ
ຫານລ ດ ແລະ ການຄຸ ູ້ມຄອງສ ງຄ ມດ ູ້ວຍກ ດໝາຍ ເຖງິວ່າມຄີວາມເອ າ 
ໃຈໃສ່ ແຕ່ບ່ໍທ ນເຂ ູ້ມງວດເທ ່ າທີ່ ຄວນ, ຍ ງມປີະກ ດການລະເມດີກ ດ
ໝາຍ, ລະເມດີອດິທສ່ິວນບຸກຄ ນຢ ່ ຢ່າງເປ ນປະຈາໍ, ບ ນຫາຄວາມຍຸຕິ
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ທໍາໃນສ ງຄ ມ ຍ ງບ່ໍໄດ ູ້ຮ ບການແກ ູ້ໄຂຢ່າງເຖງິຖອງ  . ການແບ່ງຂ ູ້    ນຄຸ ູ້ມ
ຄອງຕາມທດິ 3 ສ ູ້າງ ຍ ງບ່ໍທ ນມກີານຫ ນປ່ຽນຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ; (9) ພະນ ກ 
ງານຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຍ ງຂາດຄວາມຮ ບຜດິຊອບ, ຍ ງມປີະກ ດການສວຍໃຊ ູ້
ໜ ູ້າທີ່ ຕໍາແໜ່ງ ເພື່ ອຜ ນປະໂຫຍດສ່ວນຕ ວທາງກ ງ ຫຼ ືທາງອ ູ້ອມ. 
 

 7. ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ູ້ມຂໍີ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງ: 
 

 (1) ການນໍາພາ - ຊີ ູ້ນໍາຜ ນຂະຫຍາຍແຜນ 5 ປີ ຄ ູ້ງທ ີVIII ຕດິ
ພ ນກ ບການປະຕບິ ດມະຕຂິອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ູ້ງທ ີX ຂອງພ ກ ໃຫ ູ້
ເປ ນອ ນລະອຽດຢ ່ ຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຍ ງບ່ໍທ ນດໍາເນນີໄດ ູ້ຢ່າງ
ຈງິຈ  ງ, ເຮ ດໃຫ ູ້ຜ ນໄດ ູ້ຮ ບເມື່ ອທຽບໃສ່ທ່າແຮງທີ່ ມຂີອງປະເທດ ບ່ໍທ ນ
ສ ງ; (2) ການປະຕບິ ດກ ດໝາຍ, ລະບຽບການບ່ໍເຄ ່ ງຄ ດ ກາຍເປ ນຊ່ອງ
ວ່າງໃຫ ູ້ເກດີມປີະກ ດການລະເມດີວໄິນແຜນການ - ການເງນິ, ການສວຍ
ໃຊ ູ້ໜ ູ້າທີ່ ຕໍາແໜ່ງທີ່ ບ່ໍຖກືຕ ູ້ອງແລະ ອື່ ນໆ; (3) ຄວາມຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງ 
ການໃນການພ ດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ ມສີ ງ
ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງງ  ບປະມານມຈີາໍກ ດ; (4) ເສດຖະກດິ
ມະຫາພາກມຄີວາມບອບບາງ, ການຜະລດິພາຍໃນຍ ງບ່ໍແຂງແຮງ, ການ
ສ ່ ງອອກ ແລະ ການໄຫເຼຂ ູ້າຂອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດບ່ໍສ ມຄ ່ ; (5) ສະພາບ
ໄພພບິ ດທໍາມະຊາດ (ນໍ ູ້າຖ ູ້ວມ, ແຫ ູ້ງແລ ູ້ງ, ສ ດຕ ພດື), ສ ນຄ ກ ນນໍ ູ້າຂອງ
ເຂື່ ອນໄຟຟູ້າແຕກ; ການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid - 19; ສ ງຄາມການ
ຄ ູ້າ ແລະ ຄວາມຂ ດແຍ່ງກ ນຂອງປະເທດມະຫາອໍານາດ ໄດ ູ້ສ ່ ງຜ ນກະ 
ທ ບຕ່ໍການປະຕບິ ດຄາດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງແຜນ VIII ຢ່າງຫຼກີລ່ຽງບ່ໍໄດ ູ້. 
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 8. ບ ດຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ູ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງດ ່ ງນີ ູ້: 
 

 (1) ຮ ບປະກ ນສະຖຽນລະພາບທາງດ ູ້ານການເມອືງ ແລະ ເພີ່ ມ
ທະວຄີວາມສາມ ກຄເີປ ນປກຶແຜ່ນ ຂອງປະຊາຊ ນບ ນດາເຜ ່ າ ພາຍໃນ
ຊາດ ພາຍໃຕ ູ້ການນາໍພາຂອງພ ກ ພ ູ້ອມກ ນຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍວຽກງານ 
3 ສ ູ້າງເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິຕດິພ ນກ ບ “ຂະບວນການຮ ກຊາດ ແລະ ພ ດທະ 
ນາ” ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂສໍາຄ ນ ແລະ ຈາໍເປ ນຂອງຄວາມສໍາເລ ດ ຫຼ ືບ່ໍສໍາເລ ດ
ຂອງແຜນການ; (2) ຮ ບປະກ ນຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງແຜນພ ດທະ 
ນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ ກ ບບ ນດາຍຸດທະສາດການພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ຮອດປີ 2025, ວໄິສທ ດ 2030, ເປ ູ້າໝາຍການ
ຫຼຸດພ ູ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ູ້ອຍພ ດທະນາ ການຈ ດຕ ູ້ງປະ 
ຕບິ ດເປ ູ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ, ການເຕບີໂຕສຂີຽວແມ່ນຫຼ  ກ 
ການຂອງການພ ດທະນາແບບຕ່ໍເນື່ ອງ; (3) ການເພີ່ ມປະສດິທພິາບການ
ບໍລຫິານລ ດຕາມກ ດໝາຍ, ປະຕບິ ດກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງ
ເຄ ່ ງຄ ດ ແມ່ນປ ດໄຈຕ ດສນິຄຸນນະພາບຂອງການພ ດທະນາ ລວມທ ງ
ການແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນສ ງ 
ຄ ມ; (4) ຖເືອ າການພ ດທະນາເສດຖະກດິເປ ນໃຈກາງ ເພື່ ອຊຸກຍ ູ້ ແລະ 
ສະໜ ບສະໜ ນໃຫ ູ້ການພ ດທະນາສ ງຄ ມ, ຮ ກສາຮດີຄອງປະເພນອີ ນ
ດງີາມ ແລະ ປ ກປ ກຮ ກສາສະພາບແວດລ ູ້ອມ ຕາມທດິຍນືຍ ງ ແລະ 
ສຂີຽວ; (5) ການສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມອ ນອໍານວຍ ທີ່ ເປ ນລະບ ບຕ່ໍ
ເນື່ ອງໃນນີ ູ້ລວມທ ງການວາງນະໂຍບາຍ, ກ ນໄກທີ່ ສອດຄ່ອງ, ມຖີານຂໍ ູ້
ມ ນດ ູ້ານຕ່າງໆທີ່ ຊ ດເຈນ, ໂຄງລ່າງພື ູ້ນຖານເສດຖະກດິທີ່ ສະດວກ ແມ່ນ
ເປ ນປ ດໄຈສໍາຄ ນ ໃນການດງຶດ ດການລ ງທນຶທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດເຂ ູ້າໃນການພ ດທະນາ; (6) ການເພີ່ ມທະວປີະຕບິ ດຍຸດທະສາດ 
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ຫ ນເປ ນອຸດສາຫະກໍາທ ນສະໄໝຕາມທດິອຸດສາຫະກາໍ 4.0 ຕດິພ  ນກ ບ
ການສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງ ໃນການພ ດທະນາດ ູ້ານບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ສອດ 
ຄ່ອງກ ບໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແມ່ນເປ ນປ ດໄຈສໍາຄ ນສໍາລ ບການ
ຂ ບເຄື່ ອນການພ ດທະນາປະເທດ ໄປຕາມທດິທີ່ ພ ກເຮ າວາງໄວ ູ້; (7) 
ການສກຶສາອ ບຮ ມຄ ນໃນທ ່ ວສ ງຄ ມ ໃຫ ູ້ຮ ູ້ປະຢ ດມ ດທະຍ ດ ໃຫ ູ້ມລີະ 
ບຽບວໄິນ ເປ ນປ ດໄຈສໍາຄ ນໜຶ່ ງໃນການພ ດທະນາ ໃຫ ູ້ມຄີວາມໝ ູ້ນ
ທ່ຽງຍນືຍ ງຂອງປະເທດ. 
 
 

 9. ບາງບ ນຫາສໍາຄ ນຕ ູ້ນຕໍ ທີ່ ຈະຕ ູ້ອງເອ າໃຈໃສ່ແກ ູ້ໄຂຢ່າງ
ຮບີດ່ວນໃນ 5 ປຕ່ໍີໜ ູ້າ: 
 

 (1) ແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ການພ ດທະນາ
ຕາມທດິ 3 ສ ູ້າງ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ູ້ານສ ງຄ ມ (ລະ 
ຫວ່າງຄ ນຮ ່ ງ ແລະ ຄ ນທຸກ, ຕ ວເມອືງແລະຊ ນນະບ ດ), ສຸມໃສ່ຮ ບປະ 
ກ ນການເຂ ູ້າເຖງິ ການບໍລກິານສາທາລະນະ (ສກຶສາ, ສາທາ) ຢ ່ ເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼກີໃຫ ູ້ໄດ ູ້ໂດຍພື ູ້ນຖານ; (2) ແກ ູ້ໄຂຄວາມບອບບາງທາງດ ູ້ານ
ເສດຖະກດິເປ ນຕ ູ້ນແມ່ນ: ການເຕບີໂຕສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ເອື່ ອຍອງີໃສ່ແຕ່
ການຂຸດຄ ູ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ບ່ໍທ ນມປີະສດິທິ
ຜ ນເທ ່ າທີ່ ຄວນ, ຄຸນນະພາບຂອງການເຕບີໂຕບ່ໍສ ງ, ບ່ໍທ ນສາມາດກະ 
ຈາຍລາຍໄດ ູ້ຢ່າງທ ່ ວເຖງິ, ຖານການຜະລດິ ຍ ງບ່ໍທ ນມພີື ູ້ນຖານໜ ກ 
ແໜູ້ນ ແລະ ໝ ູ້ນຄ ງ; ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ ູ້ແກ່ທຸລະກດິ 
ຍ ງບ່ໍທ ນໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ແກ່ຍາວ; (3) ແກ ູ້ໄຂຄວາມບອບບາງດ ູ້ານການ
ເງນິ, ແກ ູ້ໄຂບ ນຫາໜີູ້ສນິສາທາລະນະ, ການເກ ບລາຍຮ ບບ່ໍຄ ບຖູ້ວນ 
ແລະ ມກີານຮ ່ ວໄຫຼ່ ບ່ໍສ ມຄ ່ ກ  ບຄວາມສາມາດບ ່ ມຊ ູ້ອນ, ງ  ບປະມານບ່ໍ
ພຽງພໍກ ບຄວາມຈາໍເປ ນຂອງການພ ດທະນາ (ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນສຸມໃສ່
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ແກ ູ້ໜີ ູ້ສນິ ທີ່ ບ່ໍມລີ ກສະນະກະຕຸ ູ້ນລະບ ບເສດຖະກດິ); (4) ແກ ູ້ໄຂ
ຄວາມບອບບາງທາງດ ູ້ານເງນິຕາ: ດ ູ້ານການຄ ູ້າເຫ ນວ່າມກີານເກນີດຸນ,
ແຕ່ດຸນການຊໍາລະກ ບຕ່າງປະເທດ (BOP) ມທ່ີາອ່ຽງຫຼຸດລ ງ, ລາຄາສນິ 
ຄ ູ້າມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມສ ງຂຶ ູ້ນ (ເງນິເຟີ ູ້) ແລະ ອ ດຕາແລກປ່ຽນມກີານເໜ ງຕງີ
ແຮງໃນບາງໄລຍະພາໃຫ ູ້ເກດີມຕີະຫຼາດນອກລະບ ບ, ສະພາບເງນິຝດື, 
ເງນິເຟີ ູ້ ແລະ ຄ່າຄອງຊບີຖບີຕ ວສ ງຂຶ ູ້ນ; (5) ແກ ູ້ໄຂຜ ນກະທ ບການລະ 
ບາດພະຍາດໂຄວດິ - 19 ເປ ນຕ ູ້ນບ ນຫາແຮງງານ (ການວ່າງງານ), ການ
ຟື ູ້ນຟ ທຸລະກດິທີ່ ໄດ ູ້ຮ ບຜ ນກະທ ບຈາກການລະບາດດ ່ ງກ່າວ ໃຫ ູ້ຄນືສ ່
ສະພາບປ ກກະຕ;ິ (6) ແກ ູ້ໄຂການຄຸ ູ້ມຄອງລ ດ, ຄຸ ູ້ມຄອງສ ງຄ ມໃຫ ູ້ມີ
ປະສດິທພິາບ ຫ ນເຂ ູ້າສ ່ ການຄຸ ູ້ມຄອງດ ູ້ວຍກ ດໝາຍຢ່າງເຂ ູ້ມງວດ ແລະ 
ເດ ດຂາດລວມທ ງການປ ບປຸງ ແລະ ສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມເອື ູ້ອອໍານວຍ
ໃຫ ູ້ແກ່ການດງຶດ ດການລ ງທນຶ, ແກ ູ້ໄຂປະກ ດການສວຍໃຊ ູ້ໜ ູ້າທີ່ ຂອງ
ພະນ ກງານໃນທາງທີ່ ບ່ໍຖກືຕ ູ້ອງ; (7) ສຸມໃສ່ແກ ູ້ໄຂການພ ດທະນາຊ ບ 
ພະຍາກອນມະນຸດໃຫ ູ້ມຄຸີນນະພາບ, ມຈີດຸສຸມ, ສ ່ ງເສມີວຊິາຊບີ ແລະ
ການຫ ນເປ ນຊ່ຽວຊານ ຕດິພ ນກ ບການຫ ນເປ ນທ ນສະໄໝໃນຍຸກ 4.0

ແລະ ວຖິຊີວີດິແບບໃໝ່ (New Normal). 
 

 II. ພາກທ ີ 2: ທດິທາງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີIX (2021-2025). 
 

 ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ ູ້ງທ ີIX 

(2021-2025) ເປ ນແຜນຈ ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ ູ້ງ
ທ ີ XI ຂອງພ ກ ແລະ ເປ ນແຜນປະຕບິ ດຍຸດທະສາດຂອງການພ ດທະ 
ນາ ຮອດປ ີ2025 ແລະ ວໄິສທ ດ 2030 ຂອງພ ກເຮ າ. ຄາດໝາຍ ລວມ
ຂອງແຜນດ ່ ງກ່າວແມ່ນ: (1) ສບືຕ່ໍກະກຽມທຸກເງ ື່ອນໄຂ ເພື່ ອນໍາພາ
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ປະເທດຊາດອອກຈາກສະຖານະພາບດ ູ້ອຍພ ດທະນາ, ປະຊາຊ ນມວີຽກ
ເຮ ດງານທໍາ, ຊວີດິການເປ ນຢ ່ ໄດ ູ້ຮ ບການປ ບປຸງດຂີຶ ູ້ນ, ສ ງຄ ມມຄີວາມ
ເປ ນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍ, ປະຕບິ ດເປ ູ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ 
2030 ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ການເຕບີໂຕສຂີຽວແຫ່ງຊາດໃຫ ູ້
ມປີະສດິທຜິ ນສ ງ; (2) ບຸກທະລຸແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນຂໍ ູ້ຄ ງຄ ູ້າງ, ອຸປະສ ກ
ຕ່າງໆໃນການພ ດທະນາ ເປ ນຕ ູ້ນແມ່ນບ ນຫາເສດຖະກດິ - ການເງນິ - 
ເງນິຕາ ລວມທ ງຜ ນກະທ ບມາຈາກພະຍາດໂຄວດິ - 19, ການປ່ຽນແປງ
ດນິຟ ູ້າອາກາດ, ສ ງຄາມການຄ ູ້າ ແລະ ສະພາບທີ່ ບ່ໍແນ່ນອນ ຢ ່ ໃນຂ ງເຂດ
ສາກ ນ; (3) ເສມີຂະຫຍາຍປ ດໄຈ ແລະ ທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນຂອງຊາດ
ໂດຍນໍາໃຊ ູ້ເຕ ກໂນໂລຊກີານສື່ ສານຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານ (ICT) ທີ່ ເໝາະສ ມ
ໃຫ ູ້ກາຍເປ ນກໍາລ ງແຮງ ແລະ ພື ູ້ນຖານການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານທີ່
ເປ ນປາຍແຫຼມ, ເປ ນຫ ວຈ ກໃຫ ູ້ແກ່ການເຕບີໂຕ ເພື່ ອສ ູ້າງພື ູ້ນຖານ
ໃຫ ູ້ແກ່ຄວາມເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ເປ ນເຈ  ູ້າຕ ນເອງເພິ່ ງຕ ນເອງທາງດ ູ້ານ
ເສດຖະກດິເປ ນກ ູ້າວໆ. 
 ເພື່ ອປະຕບິ ດໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 3 ທດິທາງລວມດ ່ ງກ່າວນີ ູ້, ແຜນການ 5 
ປີ ຄ ູ້ງທ ີ IX, ພວກເຮ າ ຈະຕ ູ້ອງສບືຕ່ໍຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ, ແຂງ 
ແຮງ ແລະ ເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິກວ່າເກ ່ າ ເພື່ ອສບືຕ່ໍແກ ູ້ໄຂຈດຸອ່ອນ, ຂໍ ູ້ຄ ງ 
ຄ ູ້າງຕ່າງໆ ແລະ ປະຄ ບປະຄອງເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮ າ ບ່ໍໃຫ ູ້ຕ ກ
ເຂ ູ້າສ ່ ສະພາວະວກິດິ. ສະນ ູ້ນ, ໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ູ້ງນີ ູ້, ຈ ຶ່ ງຈາໍເປ ນຕ ູ້ອງ
ໄດ ູ້ຫ ນໄປສ ່  ຄຸນນະພາບ, ມຈີດຸສຸມ, ຍນືຍ ງ ແລະ ສຂີຽວ ດ ່ ງມລີາຍ
ລະອຽດລຸ່ມນີ ູ້: 
 

 1. ແຜນການ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີIX ໄດ ູ້ກາໍນ ດ ມ ີ6 ເປ ູ້າໝາຍ ແລະ 25 
ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ແລະ ໂຄງການຕ ູ້ນຕໍບ ລມິະສດິຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 
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  ເປ ູ້າໝາຍທ ີ 01: ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕ່ໍ
ເນື່ ອງ, ມຄຸີນນະພາບ, ໜ ູ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍນືຍ ງ: 
 1. ບາງຄາດໝາຍແລະຕ ວຊີ ູ້ບອກ: 
 - ດ ູ້ານງ  ບປະມານ: ສ ູ້ຊ ນປະຕບິ ດລາຍຮ ບງ  ບປະມານທ ງໝ ດ
ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຢ່າງໜ ູ້ອຍ 179.500 ຕື ູ້ກບີ ເທ ່ າກ ບ 17,0% ຂອງ GDP, ໃນນີ ູ້
ລາຍຮ ບຈາກພາສ ີ- ອາກອນ ປະມານ 166.753 ຕື ູ້ກບີ ແລະ ລາຍຮ ບທີ່
ບ່ໍແມ່ນພາສ ີ- ອາກອນ ປະມານ 23.000 ຕື ູ້ກບີ. ດ ູ້ານລາຍຈ່າຍສ ູ້ຊ ນບ່ໍ
ໃຫ ູ້ເກນີ 190.000 ຕື ູ້ກບີ ເທ ່ າກ ບ 18,0% ຂອງ GDP, ໃນນີ ູ້ລາຍຈ່າຍ
ບໍລຫິານປ ກກະຕ ິປະມານ 130.000 ຕື ູ້ກບີ ແລະ ລາຍຈ່າຍການລ ງທນຶ
ລ ດ ປະມານ 59.500 ຕື ູ້ກບີ. ຮ ບປະກ ນການຂາດດຸນງ  ບປະມານ ທ ງ
ໝ ດ 10.500 ຕື ູ້ກບີ ຫຼ ືປະມານ 1% ຂອງ GDP. 

 - ດ ູ້ານເງນິຕາ: ຮ ບປະກ ນສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດໃຫ ູ້
ມຄີວາມໝ ູ້ນທ່ຽງ, ອ ດຕາເງນິເຟີ ູ້ ໃຫ ູ້ຢ ່ ໃນລະດ ບສະເລ່ຍບ່ໍເກນີ 6%, 
ອ ດຕາແລກປ່ຽນມຄີວາມສະຫງ  ບປ ກກະຕເິໜ ງຕງີໃນກອບ 5% ຕ່ໍປີ
ທຽບໃສ່ເງນິໂດລາສະຫະລ ດ, ສ ູ້ຊ ນໃຫ ູ້ຄ ງສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ
ກຸ ູ້ມການນໍາເຂ ູ້າໄດ ູ້ບ່ໍຫຼຸດ 3 ເດອືນ ແລະ ຄວບຄຸມປະລມິານເງນິ M2 

ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນສະເລ່ຍບ່ໍເກນີ 20% ຕ່ໍປີ. 
 - ສ ູ້ຊ ນລະດ ມການລ ງທນຶທ ງໝ ດໃຫ ູ້ໄດ ູ້ ປະມານ 204.559 

ຕື ູ້ກບີ, ເທ ່ າກ ບ 19,4% ຂອງ GDP ໃນນີ ູ້: ການລ ງທນຶຈາກງ  ບປະມານ
ພາຍໃນ ປະມານ 10-11% ຂອງການລ ງທນຶທ ງໝ ດ, ODA ປະມານ
18,7% ຂອງການລ ງທນຶທ ງໝ ດ, ການລ ງທນຶເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ (FDI) ປະມານ 49%  ຂອງການລ ງທນຶທ ງໝ ດ ແລະ ການ
ລ ງທນຶອື່ ນໆ ປະມານ 22% ຂອງການລ ງທນຶທ ງໝ ດ. 
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 - ສ ູ້ຊ ນເຮ ດໃຫ ູ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕ ວ ສະເລ່ຍຕ່ໍປ ີ ໃນລະ 
ດ ບ 4% ຂຶ ູ້ນໄປ, ມ ນຄ່າ GDP ລວມ 5 ປີ ເທ ່ າກ ບ 1.057.689 ຕື ູ້ກບີ, 
GDP ຕ່ໍຫ ວຄ ນ ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 2.887 ໂດລາສະຫາລ ດ ໃນປີ 2025 ໃນນີ ູ້: 
ຂະແໜງກະສກິາໍຂະຫຍາຍຕ ວສະເລ່ຍ ໃນລະດ ບ 2,5%; ຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກາໍຂະຫຍາຍຕ ວສະເລ່ຍ ໃນລະດ ບ 4,1%; ຂະແໜງບໍລກິານ
ຂະຫຍາຍຕ ວສະເລ່ຍ ໃນລະດ ບ 6%. ຮອດປ ີ 2025 ສ ູ້ຊ ນໂຄງປະ 
ກອບເສດຖະກດິຂະແໜງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ູ້ກວມເອ າ 15,3%, ຂະ 
ແໜງອຸດສາຫະກາໍ ກວມເອ າ 32,3% ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານກວມເອ າ 
41,3% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນ (GDP). 
 2. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: (1) ເສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມ
ເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ໝ ູ້ນທ່ຽງ; (2) ຍ ກສ ງປະສດິທພິາບການລ ງທນຶໃຫ ູ້ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນສ ງ; (3) ການເຕບີໂຕເສດຖະກດິທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບ ແລະ ຍນືຍ ງ; (4) ພ ດທະນາຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິ
ຂະໜາດນ ູ້ອຍ ແລະ ກາງໄປສ ່ ຄຸນນະພາບໃໝ່ ໃຫ ູ້ມຄີວາມເຂ ູ້ມແຂງ 
ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂ ນກ ບພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາກ ນ; (5) ພ ດທະນາວສິາຫະ
ກດິຂອງລ ດ ແລະ ເສດຖະກດິຮ່ວມໝ ່ ຂອງປະຊາຊ ນ ໃຫ ູ້ມປີະສດິທ ິ
ພາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິ ນສ ງ ເພື່ ອສ ູ້າງພື ູ້ນຖານໜ ກແໜູ້ນ ໃຫ ູ້ແກ່ການ
ຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານສ ງຄ ມ ທ ງປະກອບສ່ວນສ ູ້າງລາຍຮ ບເຂ ູ້າ
ງ  ບປະມານລ ດ ໃຫ ູ້ສ ມກ ບການລ ງທນຶ. 
 3. ການປະຕຮິ ບໂຄງສ ູ້າງເສດຖະກດິເພື່ ອສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງ
ພາຍໃນ ກ ູ້າວຂຶ ູ້ນເພິ່ ງຕ ນເອງແລະກຸ ູ້ມຕ ນເອງ: 
 1) ປ ບປຸງລະບ ບກ ນໄກ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ຄ ບຊຸດ ເພື່ ອແກ ູ້
ໄຂບ ນຫາທີ່ ຫຍຸ ູ້ງຍາກທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ - ການເງນິ, ຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ 
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ການເຕບີໂຕມຄຸີນນະພາບ, ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ມສີະຖຽນລະພາບ
ໃນລະດ ບທີ່ ແນ່ນອນ; 2) ປ ບປຸງໂຄງສ ູ້າງເສດຖະກດິ ໃຫ ູ້ມຄຸີນນະພາບ 
ແລະຍນືຍ ງຕາມຂະແໜງການ, ຕາມພາກສ່ວນເສດຖະກດິ ແລະ ຕາມ
ເຂດແຄ ູ້ວນ; 3) ສບືຕ່ໍພ ດທະນາເຂດແຄວ ູ້ນ (ພາກເໜອື, ພາກກາງ ແລະ 
ພາກໃຕ ູ້) ຕາມທ່າແຮງໄດ ູ້ປຽບຂອງແຕ່ລະພາກ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິ, ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກ ມກຽວ, ສະໜ ບສະໜ ນເຊິ່ ງກ ນ ແລະ ກ ນ ເພື່ ອສ ູ້າງ
ສໍາພ ນເສດຖະກດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມສ ມດ ນຫຼາຍຂຶ ູ້ນ; ສຸມ
ໃສ່ພ ດທະນາຕາມແລວທາງເສດຖະກດິລາວ - ຈນີ, ແລວທາງເໜອື - 
ໃຕ ູ້, ແລວທາງຕາເວ ນອອກ - ຕາເວ ນຕ ກ, ບ ນດາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ
ຕ ວເມອືງທ ນສະໄໝ, ທ່າບ ກ ແລະ ການບໍລກິານໂລຈສິຕກິ, ນຄິ ມ
ອຸດສາຫະກາໍ, ອຸດສາຫະກາໍດ ູ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ທາໍມະຊາດ, ປະຫວ ດ 
ສາດ, ວ ດທະນະທໍາ ແລະ ການຜະລດິກະສກິາໍ); 4) ເສມີຂະຫຍາຍ
ບ ນດາປ ດໄຈ, ຄວາມອາດສາມາດບ ່ ມຊ ູ້ອນ ທີ່ ໄດ ູ້ປຽບພາຍໃນປະເທດ 
ໃຫ ູ້ກາຍເປ ນທ່າແຮງ ແລະ ກາຍເປ ນຂະແໜງເສດຖະກດິປາຍແຫຼມ
ຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: (1) ຂຸດຄ ູ້ນທ່າແຮງທາງດ ູ້ານຊ ບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ເປ ນຕ ູ້ນ: ທີ່ ດນິ, ປ່າໄມ ູ້ ແລະ ນໍ ູ້າຢ່າງເປ ນລະບ ບ, (2) 

ທ່າແຮງທາງດ ູ້ານອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງຈາກກະສກິາໍ, ຫ ດຖະກໍາ ແລະ
ອຸດສາຫະກາໍຜະລດິວ ດສະດຸກໍ່ ສ ູ້າງ, (3) ທ່າແຮງທາງດ ູ້ານທ່ອງທ່ຽວ, 

(4) ທ່າແຮງທາງດ ູ້ານການເຊື່ ອມຈອດຕາມແລວທາງເສດຖະກດິຕ່າງໆ
ລວມທ ງແລວທາງລ ດໄຟລາວ - ຈນີ, (5) ທ່າແຮງດ ູ້ານພະລ ງງານ - ບ່ໍ
ແຮ່, (6) ທ່າແຮງທາງດ ູ້ານການມປີະຊາກອນໜຸ່ມ ແລະ (7) ທ່າແຮງ
ດ ູ້ານການນໍາໃຊ ູ້ເຕ ກໂນໂລຊກີານສື່ ສານຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານ (ICT) ແລະ ວ ິ
ທະຍາສາດເຕ ກໂນໂລຊທີີ່ ທ ນສະໄໝ; 5) ຕ ູ້ງໜ ູ້າຊຸກຍ ູ້ສ ່ ງເສມີຜ ູ້ປະ 
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ກອບການພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ SME ແລະ MSME ໃຫ ູ້ມຄີວາມ
ເຂ ູ້ມແຂງ, ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ ູ້າ ໃນຕ່ອງໂສ ູ້ການຜະລດິຂອງພາກ
ພື ູ້ນ ແລະ ສາກ ນ, ທ ງເປ ນເງ ື່ອນໄຂສໍາລ ບການດງຶດ ດການລ ງທນຶຂອງ
ເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ ູ້ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນທີ່ ຮ ບປະກ ນທ ງປະລ ິ
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 6) ປະຕຮິ ບການລ ງທນຶຂອງລ ດໃຫ ູ້ມປີະສດິທິ
ຜ ນ, ສາມາດເປ ນພື ູ້ນຖານອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ູ້ແກ່ການລ ງທນຶ
ຂອງພາກເອກະຊ ນ ແລະ ການແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; 7) ພ ດທະນາ
ພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລະບ ບສາທາລະນຸປະໂພກຢ່າງມຈີດຸສຸມ, ຍ ກສ ງ
ລະດ ບຊວີດິການເປ ນຢ ່  ແລະ ຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊ ນໃຫ ູ້ດຂີຶ ູ້ນ; 
8) ປ ກປ ກຮ ກສາສິ່ ງແວດລ ູ້ອມຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ, ເຝ ູ້າລະວ ງ ແລະ ກຽມ
ຄວາມພ ູ້ອມຮ ບມກື ບໄພພບິ ດທໍາມະຊາດ ແລະ ໄພພບິ ດທີ່ ມະນຸດສ ູ້າງ
ຂຶ ູ້ນຢ່າງທ ນການ. 
 4. ໂຄງການຕ ູ້ນຕໍ ໃນການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ ູ້ບ ນລຸເປ ູ້າໝາຍ:
ຈາໍນວນ 170 ໂຄງການ. 
  ເປ ູ້າໝາຍທ ີ02: ຊ ບພະຍາກອນມະນຸດມຄຸີນນະພາບສ ງຂຶ ູ້ນ 
ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງການພ ດທະນາ, ມຄີວາມສາ 
ມາດຄ ູ້ນຄວ ູ້າ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ວທິະຍາສາດ - ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ເພື່ ອຍ ກສ ງປະ 
ສດິທພິາບ ແລະ ສ ູ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມການຜະລດິແລະການບໍລກິານ:  
 1. ບາງຄາດໝາຍ ແລະ ຕ ວຊີ ູ້ບອກ: 
 - ສ ູ້ຊ ນເຮ ດໃຫ ູ້ອ ດຕາສ່ວນເດ ກນ ູ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມນີໍ ູ້າໜ ກຕ່ໍາ
ກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ ູ້ຫຼຸດລ ງເຫຼອື 15%; ອ ດຕາສ່ວນຂອງເດ ກນ ູ້ອຍ
ລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມລີວງສ ງ ບ່ໍໄດ ູ້ມາດຕະຖານໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 26%; ອ ດຕາການຕາຍ
ຂອງເດ ກນ ູ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ ູ້ຫຼຸດລ ງເຫຼອື 20/1.000 ຂອງເດ ກເກດີມີ
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ຊວີດິ; ອ ດຕາການຕາຍຂອງເດ ກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ໃຫ ູ້ຫຼຸດລ ງເຫຼອື 

30/1.000 ຂອງເດ ກເກດີມຊີວີດິ; 
 - ອ ດຕາເຂ ູ້າຮຽນຂອງເດ ກ 5 ປີ ໃຫ ູ້ບ ນລຸໄດ ູ້ 86% ໃນປີ
2025; ອ ດຕາການເຂ ູ້າຮຽນລວມຊ ູ້ນ ມ.4 ໃຫ ູ້ບ ນລຸສ ງກວ່າ 74%; ສ ູ້
ຊ ນໃຫ ູ້ມນີ ກຮຽນທີ່ ຮຽນຈ ບ ຈາກມ ດທະຍ ມຕ ູ້ນ ເຂ ູ້າຮຽນຕ່ໍອາຊວິະ
ສກືສາ ແລະ ເຝກິອ ບຮ ມວຊິາຊບີໃຫ ູ້ບ ນລຸສ ງກວ່າ 5% ຂອງຈາໍນວນ
ນ ກຮຽນມ ດທະຍ ມຕ ູ້ນ; 
 - ຄວບຄຸມອ ດຕາວ່າງງານໃຫ ູ້ຫຼຸດລ ງຈາກ 20% ໃນປ ີ2020ມາ
ເປ ນ 15% ໃນປ ີ2025 ສະເລ່ຍຫຼຸດລ ງປີລະ 1%; 

 - ສ ່ ງເສມີການຄ ູ້ນຄວ ູ້າ ແລະ ພ ດທະນາ ໂດຍເພີ່ ມການລ ງທນຶ
ໃສ່ (R&D) ຈາກ 1% ຂອງງ  ບປະມານມາເປ ນ 2%. 
 1. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: (1) ການປ ບປຸງການບໍລກິານດ ູ້ານສາທາ 
ລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການຢ່າງທ ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສ ງຂຶ ູ້ນ; 
(2) ປ ບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາໃນທຸກລະດ ບໃຫ ູ້ສ ງຂຶ ູ້ນ ແລະ ມີ
ຄວາມພ ູ້ອມໃນການເຊື່ ອມໂຍງກ ບພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາກ ນ; (3) ກໍາລ ງ
ແຮງງານໄດ ູ້ຮ ບການພ ດທະນາດ ູ້ານສມີ,ື ຄວາມສໍານານງານ ແລະ ມລີະ 
ບຽບວໄິນສ ງຂຶ ູ້ນທ ງມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍວຊິາຊບີ, ມວີຽກເຮ ດງານທໍາທີ່
ໝ ູ້ນຄ ງ, ມລີາຍໄດ ູ້ສ ງຂຶ ູ້ນ; (4) ສ ່ ງເສມີ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ການຄ ູ້ນຄວ ູ້າ - ຜ ນ
ການຄ ູ້ນຄວ ູ້າວທິະຍາສາດ, ເຕ ກໂນໂລຊ,ີ ເຕ ກນກິວຊິາການ, ນະວ ດຕະ
ກໍາໃໝ່ ແລະ ພ ມປ ນຍາ ເຂ ູ້າໃນການຊຸກຍ ູ້ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - 
ສ ງຄ ມ. 
 3. ໂຄງການຕ ູ້ນຕໍ ໃນການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ ູ້ບ ນລຸເປ ູ້າໝາຍ:
ຈາໍນວນ 42 ໂຄງການ. 
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  ເປ ູ້າໝາຍທ ີ 03: ຊວີດິການເປ ນຢ ່ ທາງດ ູ້ານວ ດຖຸ ແລະ 
ຈດິໃຈຂອງປະຊາຊ ນ ໄດ ູ້ຮ ບການຍ ກລະດ ບໃຫ ູ້ດຂີຶ ູ້ນເທື່ ອລະກ ູ້າວ: 
 1. ບາງຄາດໝາຍແລະຕ ວຊີ ູ້ບອກ: 
 - ອງີຕາມຜ ນການສໍາຫຼວດການໃຊ ູ້ຈ່າຍ ແລະ ຊ ມໃຊ ູ້ຄ ວ
ເຮອືນຄ ູ້ງທ ີ 6 (LECS6): ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫ ູ້ຫຼຸດລ ງຍ ງເຫຼອື
13,9% ຂອງປະຊາກອນທ ງໝ ດ, ອ ດຕາຄ ວເຮອືນທຸກຍາກໃຫ ູ້ຫຼຸດລ ງ
ຍ ງເຫຼອື 9,5% ຂອງຄ ວເຮອືນທ ງໝ ດ; 

 - ອງີຕາມດໍາລ ດວ່າດ ູ້ວຍມາດຕະຖານພ ູ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະ 
ຖານພ ດທະນາສະບ ບ ເລກທ ີ348/ນຍ: ສ ູ້ຊ ນເຮ ດໃຫ ູ້ຄອບຄ ວພ ູ້ນທຸກ
ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຈາກ 971.900 ຄອບຄ ວ ມາເປ ນ 204,360 ຄອບຄ ວ (ເພີ່ ມ
ຂຶ ູ້ນ 964.149 ຄອບຄ ວມາເປ ນ 1.168.509 ຄອບຄ ວ); ສ ູ້ຊ ນເຮ ດໃຫ ູ້
ບ ູ້ານພ ູ້ນທຸກໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 3.104 ບ ູ້ານ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຈາກ 4.792 ບ ູ້ານ ມາເປ ນ 
7.896 ບ ູ້ານ; ສ ູ້າງຄອບຄ ວພ ດທະນາໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 245.754 ຄອບຄ ວ; ສ ູ້າງ
ບ ູ້ານພ ດທະນາໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 4.420 ບ ູ້ານ; 
 -  ຊຸກຍ ູ້ສ ູ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ູ້ການນໍາທີ່ ເປ ນເພດຍງິທຸກຂ ູ້ນ ໂດຍ
ສະເລ່ຍໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 20% ຂຶ ູ້ນໄປ; ຊຸກຍ ູ້ສ ່ ງເສມີ ແລະ ສ ູ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ູ້
ແມ່ຍງິໄດ ູ້ບ ນຈຊຸ ບຊ ູ້ອນເຂ ູ້າສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊກິ
ສະພາປະຊາຊ ນຂ ູ້ນແຂວງ ເພດຍງິກວມ 30% ຂຶ ູ້ນໄປ; ດ ດຊະນຄີວາມ
ບ່ໍສະເໜພີາບຍງິ - ຊາຍ ໃຫ ູ້ຫລຸດລ ງເປ ນ 0,430; ດ ດສະນກີານພ ດທະ 
ນາຄວາມສະເໜພີາບຍງິ - ຊາຍ ໃຫ ູ້ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນເປ ນ 0,984; 
 - ເຝກິອ ບຮ ມວຊິາຊບີ ແລະ ສ ູ້າງວຽກເຮ ດງານທາໍໃຫ ູ້ແກ່ຊາວ
ໝຸ່ມໃນສາຂາວຊິາຊບີຕ່າງໆ ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 20% ຂອງຈາໍນວນຊາວໜຸ່ມທີ່ ວ່າງ
ງານ; ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍຕ່ໍຜ ູ້ທີ່ ມຜີ ນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນ



14.6.21 

101 

 

ພາລະກດິປະຕວິ ດຊາດປະຊາທປິະໄຕ ໃນ 5 ເປ ູ້າໝາຍບ ລມິະສດິໃຫ ູ້
ໄດ ູ້ 15.000 ທ່ານ ແລະ ເປ ູ້າໝາຍທ ່ ວໄປໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 1.000 ທ່ານ, ຄາດ
ຄະເນງ  ບປະມານທ ງໝ ດ 418,82 ຕື ູ້ກບີ; ກວດກ ູ້ລະເບດີບ່ໍທ ນແຕກ
ອອກຈາກເນື ູ້ອທີ່ ທໍາການຜະລດິ ແລະ ເຂດຊຸມຊ ນ, ເຂດຈດຸສຸມທຸລະ
ກດິໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 50.000 ເຮ ກຕາ, ສະເລ່ຍ 10.000 ເຮ ກຕາ/ປີ. 
 2. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: (1) ເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກີທີ່ ຍ  ງທຸກຍາກໄດ ູ້ຮ ບການພ ດທະນາ ແລະ ຊວີດິການເປ ນຢ ່
ຂອງປະຊາຊ ນໄດ ູ້ຮ ບການປ ບປຸງດຂີຶ ູ້ນ; (2) ພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງການບໍລ ິ
ການດ ູ້ານສາທາລະນຸປະໂພກໄດ ູ້ຮ ບການປ ບປຸງ ແລະ ສະໜອງໃຫ ູ້ປະ 
ຊາຊ ນຢ່າງທ ່ ວເຖງິ; (3) ສ ່ ງເສມີແລະສ ູ້າງໂອກາດໃຫ ູ້ແມ່ຍງິ ແລະ ເດ ກ
ໄດ ູ້ຮ ບການພ ດທະນາ, ມຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ - ຊາຍ ເພື່ ອປະກອບ 
ສ່ວນຢ່າງເຕ ມທີ່  ໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ; (4) ສ ່ ງເສມີ 
ແລະ ພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນໜຸ່ມ ໃຫ ູ້ມຄຸີນະພາບ ແລະ ມວີຽກເຮ ດ
ງານທໍາຫຼາຍຂຶ ູ້ນ; (5) ປະຊາຊ ນ ແລະ ຜ ູ້ອອກແຮງງານພາກວສິາຫະກດິ, 
ຜ ູ້ປະກອບອາຊບີພາກອດິສະຫລະ ເຂ ູ້າເຖງິການບໍລກິານປ ກປູ້ອງສ ງຄ ມ
ທີ່ ມປີະສດິທຜີ ນດຂີຶ ູ້ນ; (6) ການກວດກ ູ້ລະເບດີບ່ໍທ ນແຕກ ແລະ ຊ ີ
ວດິຂອງປະຊາຊ ນ ມຄີວາມປອດໄຟຈາກລະເບດີບ່ໍທ ນແຕກ ເພີ່ ມ
ຂຶ ູ້ນເທື່ ອລະກ ູ້າວ. 
 3. ໂຄງການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ ູ້ບ ນລຸເປ ູ້າໝາຍ: ຈາໍນວນ 36

ໂຄງການ. 
  ເປ ູ້າໝາຍທ ີ 04: ປ ກປ ກຮ ກສາສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ ໃຫ ູ້ມຄີວາມ
ສ ມດຸນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິ ດຕ່າງໆ: 
 1. ບາງຄາດໝາຍ ແລະ ຕ ວຊີ ູ້ບອກ: 
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 - ສ ູ້ຊ ນໃຫ ູ້ເນື ູ້ອທີ່ ປ ກຫຸ ູ້ມປ່າໄມ ູ້ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງ
ເນື ູ້ອທີ່ ທ ່ ວປະເທດ ໃນປ ີ 2025; ສ ູ້ຊ ນແຜນຈ ດສ ນທີ່ ດນິ, ຄຸ ູ້ມຄອງ
ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ູ້ອມຮອບດ ູ້ານຂ ູ້ນແຂວງ  
ໃຫ ູ້ສໍາເລ ດທຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈ ນ ຮອດປີ 2030;
ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮອືນແກ ູ້ວ ຈາກການທາໍລາຍປ່າໄມ ູ້ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ປະມານ
30 ລ ູ້ານໂຕນ; ສ ູ້ຊ ນຂຶ ູ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 1,6 ລ ູ້ານຕອນ
ໃນຂອບເຂດທ ່ ວປະເທດ; 
 - ສ ູ້າງຕ ູ້ງສະຖານອຸີຕຸນຍິ  ມໃໝ່ 45 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານອຸີ
ທ ກກະສາດໃໝ່ 25 ແຫ່ງ; ສ ູ້ຊ ນສ ູ້າງກອງທນຶຄຸ ູ້ມຄອງໄພພບິ ດຂ ູ້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ສ ູ້າງກອງທນຶຄຸ ູ້ມຄອງໄພພບິ ດໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 17 ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ແລະ 56  ເມອືງ. 
 2. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: (1) ການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ຊ ບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດໃຫ ູ້ມຄີວາມຍນືຍ ງ; (2) ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ການ
ແກ ູ້ໄຂບ ນຫາຕ່ໍກ ບການປ່ຽນແປງດນິຟ ູ້າອາກາດ; (3) ການກຽມຄວາມ
ພ ູ້ອມຮ ບມຈືາກໄພພບິ ດຕ່າງໆ. 
 3. ໂຄງການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ ູ້ບ ນລຸເປ ູ້າໝາຍ: ຈາໍນວນ 19 

ໂຄງການ. 
  ເປ ູ້າໝາຍທ ີ 05: ການສ ູ້າງພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ມຄີວາມເຂ ູ້ມ 
ແຂງ, ນໍາໃຊ ູ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີ່ ຕ ູ້ງ, ເຂ ູ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມ
ມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກ ບພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາກ ນຢ່າງເປ ນເຈ  ູ້າການ: 
 1. ບາງຄາດໝາຍ ແລະ ຕ ວຊີ ູ້ບອກ: 
 - ປະລມິານຜ ູ້ໂດຍສານ ແລະ ສນິຄ ູ້າໃນຕາໜ່າງການເຊື່ ອມໂຍງ 
- ເຊື່ ອມຈອດ ກ ບບ ນດາປະເທດໃນພາກພື ູ້ນ ໃນທຸກຮ ບແບບການ 
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ຂ ນສ ່ ງເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 7% ຕ່ໍປີ; ຂະຫຍາຍສະຖານນຮີ ບ - ສ ່ ງສ ນຍານມຖືື
ລະບ ບ 3G ຄວບຄຸມໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 100%, 4G ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 90% ແລະ 5G ໃຫ ູ້
ໄດ ູ້ 50% ຂອງພື ູ້ນທີ່ ທ ່ ວປະເທດ; ສ ູ້ຊ ນຫ ນເປ ນທ ນສະໄໝໃນການຊໍາ
ລະສະສາງ ແລະ ການເກ ບລາຍຮ ບເຂ ູ້າງ  ບປະມານດ ູ້ວຍລະບ ບຕ່າງ  ໆ
ເປ ນຕ ູ້ນຜ່ານໂທລະສ ບມຖື ື(Mobile Money) ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນການນາໍ
ໃຊ ູ້ເງນິສ ດໃນສ ງຄ ມ, ວຖິຊີວີດິປ ກກະຕແິບບໃໝ່ ແລະ ການພ ດທະ 
ນາເສດຖະກດິດຈິຕິອນ ໃນໄລຍະໃໝ່, ສ ູ້າງຕະຫຼາດເອເລ ກໂທນກິ, 
ການບໍລກິານສ ູ້າງພ ກສນິຄ ູ້າ ແລະ ທ່າບ ກ; ສ ູ້ຊ ນເຮ ດໃຫ ູ້ອ ດຕາການ
ເຊື່ ອມໂຍງການຄ ູ້າທ ງໝ ດຕ່ໍລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນ (ອ ດຕາ
ການເປີດປະເທດ) ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຫຼາຍກວ່າ 70% ໃນປີ 2025. 

 2. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: (1) ພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ ູ້ຮ ບການພ ດທະ 
ນາທີ່ ສາມາດເຊື່ ອມຈອດ - ເຊື່ ອມໂຍງພາຍໃນ, ພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາກ ນ 
ເພື່ ອເອື ູ້ອອໍານວຍໃຫ ູ້ແກ່ການຜະລດິ, ການບໍລກິານ, ການຄ ູ້າ ແລະ ການ
ລ ງທນຶ; (2) ການພ ວພ ນຮ່ວມມ,ື ການເຊື່ ອມໂຍງການຄ ູ້າ ແລະ ການ
ລ ງທນຶກ ບພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາກ ນ ໄດ ູ້ຮ ບການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ 
ແລະ ກວ ູ້າງຂວາງຂຶ ູ້ນກວ່າເກ ່ າ; (3) ການພ ດທະນາເຂດແຄວ ູ້ນ ແລະ 
ທ ູ້ອງຖິ່ ນໃຫ ູ້ມຄີວາມເຂ ູ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງກ ບທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນ; 
(4) ການພ ດທະນາຕ ວເມອືງ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດໃຫ ູ້ກາຍເປ ນ
ຖານການຜະລດິ, ການລ ງທນຶ, ການຄ ູ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອເຊື່ ອມ
ໂຍງກ ບພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາກ ນ. 
 3. ໂຄງການສະໜ ບສະໜ ນ ໃຫ ູ້ບ ນລຸເປ ູ້າໝາຍ: ຈາໍນວນ 134 

ໂຄງການ. 
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  ເປ ູ້າໝາຍທ ີ06: ການຄຸ ູ້ມຄອງ - ບໍລຫິານລ ດ ມປີະສດິ 
ທພິາບ, ສ ງຄ ມມຄີວາມສະເໝພີາບ, ຍຸຕທິໍາ ແລະ ໄດ ູ້ຮ ບການປ ກ
ປູ້ອງ ຕາມທດິການປ ກຄອງດ ູ້ວຍກ ດໝາຍ ທີ່ ສ ກສດິ ແລະ ເຂ ູ້ມ
ງວດ: 
 1. ບາງຄາດໝາຍແລະຕ ວຊີ ູ້ບອກ: 
 - ສ ູ້ຊ ນການບໍລຫິານລ ດເປ ນທ ນສະໄໝ ແລະ ປ ບປຸງການ
ບໍລຫິານລ ດເປ ນ E-goverment; ສ ູ້າງເທດສະບານ/ນະຄອນ ຊຶ່ ງເປ ນ
ອ ງການປ ກຄອງທ ູ້ອງຖິ່ ນໃນຕ ວເມອືງ ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຢ່າງໜ ູ້ອຍ 8 ແຫ່ງ; ສ ູ້າງ
ແຂວງໃຫ ູ້ເປ ນຫ ວໜ່ວຍຍຸດທະສາດໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຢ່າງໜ ູ້ອຍ 2/3 ຂອງຈາໍນວນ
ແຂວງທ ງໝ ດ, ເມອືງເປ ນຫ ວໜ່ວຍເຂ ູ້ມແຂງຮອບດ ູ້ານໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 1/3 ຂອງ 
ຈາໍນວນເມອືງທ ງໝ ດ, ບ ູ້ານເປ ນຫ ວໜ່ວຍພ ດທະນາໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 2/3 ຂອງ 
ຈາໍນວນບ ູ້ານທ ງໝ ດ; ສ ູ້ຊ ນສ ູ້າງສ ນບໍລກິານຜ່ານປະຕ ດຽວ ຢ ່ ຂ ູ້ນເມອືງ
ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຢ່າງໜ ູ້ອຍ 50% ຂອງຈາໍນວນເມອືງທ ງໝ ດ ແລະ ຂ ູ້ນແຂວງ
ຈາໍນວນໜຶ່ ງຕາມເງ ື່ອນໄຂ; 
 - ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ປະກອບເຄື່ ອງມ,ື ອຸປະກອນທີ່ ທ ນສະໄໝ ທີ່ ຈາໍ 
ເປ ນໃຫ ູ້ອ ງການສານປະຊາຊ ນສ ງສຸດ, ອ ງການສອບສວນ - ສບືສວນ, 
ອ ງການໄອຍະການປະຊາຊ ນສ ງສຸດ ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຄໍາຕ ດ
ສນີຂອງສານໃນຂອບເຂດທ ່ ວປະເທດ, ອ ງການໄອຍະການປະຊາຊ ນສ ງ
ສຸດສ ູ້ຊ ນອອກຄໍາຖະແຫຼງໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 90%, ສ ູ້ຊ ນຕ ດສນິ - ພພິາກຄະດີ
ໃຫ ູ້ບ ນລຸໄດ ູ້ 85% ດ ູ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ ດ ີ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຄໍາຕ ດ
ສນີທີ່ ຍ  ງຄ ູ້າງ ແລະ ຄໍາຕ ດສນີເຂ ູ້າໃໝ່ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ 80%, ໃນນ ູ້ນ 20% 

ແມ່ນໃຫ ູ້ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດສໍາເລ ດ ແລະ ປດິສໍານວນຄະດ.ີ 
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 2. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: (1) ຍ ກສ ງປະສດິທພິາບການປ ກຄອງ - 
ການຄຸ ູ້ມຄອງບໍລຫິານລ ດ ໃຫ ູ້ມຄີວາມກະທ ດຮ ດ,ວ່ອງໄວ ແລະ ເຂ ູ້ມ
ງວດຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ວຽກງານສາມສ ູ້າງໃຫ ູ້ເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິ ແລະ 
ປະຕບິ ດຕ ວຈງິຢ່າງມປີະສດິທຜິ ນສ ງ; (2) ປ ບປຸງກ ນໄກ, ລະບຽບການ
ປະສານງານລະຫວ່າງພາກລ ດດ ູ້ວຍກ ນ ໃຫ ູ້ມຄີວາມເປ ນເອກະພາບ
ແລະວ່ອງໄວຂຶ ູ້ນ; (3) ຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ູ້ານການ 
ເມອືງ, ມຄີວາມສະຫງ  ບ ແລະ ມຄີວາມເປ ນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍໃນສ ງ 
ຄ ມ, ສ ງຄ ມມຄີວາມສາມ ກຄປີອງດອງ, ປະຊາທປິະໄຕ, ຍຸຕທິໍາ ແລະ
ສວີໄິລ. 
 3. ໂຄງການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ ູ້ບ ນລຸເປ ູ້າໝາຍ: ຈາໍນວນ 40 

ໂຄງການ. 
 

 2. ເປ ູ້າໝາຍນາໍພາປະເທດຊາດ ອອກຈາກສະຖານະພາບດ ູ້ອຍ
ພ ດທະນາ, ບ ນດາເປ ູ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ ແລະ ການເຕບີໂຕ
ສຂີຽວ:  
 

 - ສບືຕ່ໍຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດຄາດໝາຍ ການຫຼຸດພ ູ້ນອອກຈາກສະ 
ຖານະພາບປະເທດດ ູ້ອຍພ ດທະນາ (LDC) ເພື່ ອຮ ກສາໄດ ູ້ 2 ຄາດໝາຍ
ທີ່ ບ ນລຸເງ ື່ອນໄຂແລ ູ້ວ (ໃນປີ 2018) ແລະ ຈະມກີານປະເມນີຕື່ ມອກີຄ ູ້ງ
ທ ີ2 (ໃນປີ2021) ຊຶ່ ງຕາມປ ກກະຕແິລ ູ້ວ ຈະມໄີລຍະເວລາຂ ູ້າມຜ່ານ 3 
ປີ (2021-2024) ແຕ່ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮ າໄດ ູ້ຮ ບຜ ນກະທ ບຢ່າງໜ ກ
ໜ່ວງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ covid - 19 ຈຶ່ ງຈາໍເປ ນຕ ູ້ອງໄດ ູ້
ຂໍເລື່ ອນເວລາອອກໄປຕື່ ມ, ເພື່ ອຮ ບປະກ ນໃຫ ູ້ການອອກຈາກສະຖານະ
ພາບຄວາມດ ູ້ອຍພ ດທະນາຢ່າງມຄຸີນນະພາບ. 



14.6.21 

106 

 

 - ສບືຕ່ໍເຊື່ ອມສານ ແລະ ຈ  ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດເປ ູ້າໝາຍການພ ດທະ 
ນາແບບຍນືຍ ງ (SDGs) ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວຢ່າງແຂງ 
ແຮງ ແລະ ເຂ ູ້າສ ່ ລວງເລກິກວ່າເກ ່ າ ໂດຍມກີານກາໍນ ດຄາດໝາຍ, ຕ ວຊີ ູ້
ບອກ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມໃຫ ູ້ເປ ນອ ນລະອຽດເຂ ູ້າໃນແຜນການ 5 ປ ີ
ຄ ູ້ງທ ີ IX ລວມທ ງແຜນພ ດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ; 
ປ ບປຸງຂອດຕດິຕາມປະເມນີຜ ນ ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນໃຫ ູ້ລະອຽດ 
ແລະ ຈະແຈ ູ້ງກວ່າເກ ່ າ; ປ ບປຸງຂອດປະສານງານສາຍຕ ູ້ງ - ສາຍຂວາງ, 
ລະບ ບການສະຫລຸບລາຍງານ ໃຫ ູ້ມຄີວາມຖກືຕ ູ້ອງ, ຊ ດເຈນ, ທ ນກໍາ
ນ ດເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກ ບສະພາບຕ ວຈງິ ໃນແຕ່ລະໄຍລະ. 
 

 

 III. ພາກທ ີ3: ມາດຕະການ ແລະ ກ ນໄກຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ: 
 

 1. ມາດຕະການ: 
 

 1). ເພີ່ ມທະວກີານຄຸ ູ້ມຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫ ູ້ມຄີວາມ
ເຂ ູ້ມແຂງໝ ູ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍນືຍ ງ, ເຮ ດໃຫ ູ້ເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍ 
ຕ ວຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ ເພື່ ອສ ູ້າງສະພາບຄ່ອງໃນລະບ ບ
ການເງນິ - ງ  ບປະມານຂອງລ ດ ດ ູ້ວຍການສໍາຫຼວດຖານລາຍຮ ບໃຫ ູ້ຖກື 
ຕ ູ້ອງຊ ດເຈນ, ປ ບປຸງລະບ ບການຄຸ ູ້ມຄອງລາຍຮ ບ - ລາຍຈ່າຍ ງ  ບປະ 
ມານດ ູ້ວຍເຄື່ ອງມທື ນສະໄໝ ແລະ ປະຕບິ ດວໄິນການເງນິໃຫ ູ້ເຂ ູ້ມງວດ
ເຄ ່ ງຄ ດ, ກໍານ ດນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ຄຸ ູ້ມຄອງອ ດຕາແລກປ່ຽນຢ່າງມີ
ໄຫວພບິຕາມກ ນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ມກີານດ ດສ ມຂອງລ ດ, ປ ບປຸງໂຄງ
ປະກອບຂອງຄ ງສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ ູ້ເໝາະສ ມກ ບສະພາບ
ເສດຖະກດິໃນໄລຍະໃໝ່, ຄຸ ູ້ມຄອງອ ດຕາສ່ວນໜີູ້ບ່ໍເກດີດອກອອກ
ຜ ນ (NPL) ຂອງລະບ ບທະນາຄານໃຫ ູ້ຢ ່ ໃນລະດ ບບ່ໍເກນີ 3% ຂອງ
ຍອດສນິເຊື່ ອທ ງໝ ດ; ສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງ ໃຫ ູ້ແກ່ລ ດວສິາຫະກດິ 
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ດ ູ້ວຍການຫ ນໄປສ ່ ຮ ບແບບລ ດຮ່ວມມກື ບເອກະຊ ນ; ຊຸກຍ ູ້ລະດ ມການ
ລ ງທນຶຈາກພາກເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ ູ້ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນດ ູ້ວຍ
ການປ ບປຸງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ປ ບປຸງກ ນໄກ ແລະ ລະບຽບການ
ໃຫ ູ້ມຄີວາມວ່ອງໄວ, ກະທ ດຮ ດ, ທ ນສະໄໝ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ; 
 2). ຍ ກສ ງຄຸນນະພາບ ຂອງການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະ 
ນຸດ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ແຮງງານໜຸ່ມ ດ ູ້ວຍການຄ ູ້ນຄວ ູ້າ ແລະ ວໄິຈກ່ຽວກ ບ
ຂະແໜງທີ່ ເປ ນບ ລມິະສດິ ເພື່ ອສຸມການລ ງທນຶໃສ່ຂະແໜງນ ູ້ນ ເປ ນ 
ຕ ູ້ນຫຼ  ກສ ດການຮຽນ - ການສອນ ທີ່ ສ ່ ງເສມີໃຫ ູ້ນ ກຮຽນ ມທີ ກສະໃນ
ການແກ ູ້ໄຂບ ນຫາ, ຮ ບປະກ ນການຫ ນປ່ຽນຈນິຕະນາການຂອງຊ ບພະ 
ຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະສະຕຕ່ໍິການຕ ູ້ງປະຕບິ ດໜ ູ້າທີ່ ດ ູ້ວຍຄວາມ
ຮ ບຜດິຊອບ, ຄວາມດຸໝ ່ ນ, ອ ດທ ນ, ລະບຽບວໄິນສ ງ, ການຄ ູ້ນຄວ ູ້າ
ຮ່ໍາຮຽນ ແລະ ອື່ ນ  ໆ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນຕາມຄວາມຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງການ
ຂອງການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ຢ່າງເຕ ມສ່ວນ; 
 3). ສ ່ ງເສມີຊວີດິການເປ ນຢ ່ ທີ່ ດ,ີ ສ ງຄ ມທີ່ ໜ ູ້າຢ ່  ແລະ ສ ງຄ ມ
ທີ່ ຍຸຕທິໍາ ດ ູ້ວຍການພ ດທະນາຊ ນນະບ ດ ແລະ ແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊ ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຕ ວເມອືງ ແລະ ຊ ນ 
ນະບ ດ, ເພີ່ ມທະວກີານປະຕບິ ດຍຸດທະສາດ ການປ ກປູ້ອງສ ງຄ ມແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອສ ່ ງເສມີວຽກເຮ ດງານທໍາໃນຊ ນ 
ນະບ ດ, ເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງກະສກິໍາ - ປ່າໄມ ູ້, 
ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ູ້າແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ູ້ອງຂອງຂ ູ້ນສ ນກາງ 
ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ດໍາເນນີການຊຸກຍ ູ້ຕດິຕາມການປ ກ, ການລ ູ້ຽງ ແລະ ສ ູ້າງ
ກຸ່ມການຜະລດິ ແລະ ສະຫະກອນ ຕາມທ່າແຮງໄດ ູ້ປຽບຂອງຕ ນ; 
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 4). ເພີ່ ມທະວກີານປ ກປ ກຮ ກສາສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິ ດຕ່າງໆ ດ ູ້ວຍການຍ ກສ ງບ ດບາດວຽກງານ
ເຕື່ ອນໄພລ່ວງໜູ້າ, ການຍ ກລະດ ບຄວາມສາມາດ ໃຫ ູ້ແກ່ການກ ູ້ໄພ, 
ບ ນເທ າທຸກ ແລະ ຟື ູ້ນຟ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂຶ ູ້ນ ຈາກໄພພບິ ດ, 
ຄວາມສາມາດໃນການປ ບຕ ວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບຈາກການປ່ຽນ 
ແປງດນິຟ ູ້າອາກາດ, ປະຕບິ ດກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ
ດ ູ້ານສິ່ ງແວດລ ູ້ອມຢ່າງເຂ ູ້ມງວດ; 
 5). ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ,ື ເຊື່ ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກ ບ
ພາກພື ູ້ນແລະສາກ ນ ດ ູ້ວຍການຮ່ວມມດື ູ້ານການຄ ູ້າການສ ່ ງອອກ ເພື່ ອ
ສ ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການສ ່ ງອອກ; ສ ູ້າງພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບ ນດາ
ເຄື່ ອງມ,ື ນຕິກິໍາທີ່ ຈາໍເປ ນໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໄດ ູ້ມາດຕະຖານສາກ ນ 
ລວມທ ງການນໍາໃຊ ູ້ເຄື່ ອງມໄືອຊທີທີີ່ ທ ນສະໄໝ ເຂ ູ້າມາຊ່ວຍອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂ ູ້າເຖງິ ແລະ ຄຸ ູ້ມຄອງໂຄງລ່າງພື ູ້ນຖານຫາຼຍຂຶ ູ້ນ; 
 6). ປ ບປຸງການຄຸ ູ້ມຄອງບໍລຫິານພາກລ ດ ໃຫ ູ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສ
ເຮ ດໃຫ ູ້ທ ່ ວສ ງຄ ມມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫ ນຕ່ໍການ
ພ ດທະນາດ ູ້ວຍຫາຼຍຮ ບແບບ ເພື່ ອສ ງລວມຄວາມຄດິຄວາມເຫ ນກ່ຽວ
ກ ບການປ ບປຸງບໍລກິານພາກລ ດຢ່າງປະດດິສ ູ້າງ. 
 

 2. ກ ນໄກ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໃຫ ູ້
ແກ່ຂະແໜງການແລະທ ູ້ອງຖິ່ ນ: 
 

 1) ກະຊວງການເງນິ ຮບີຮ ູ້ອນຫ ນເປ ນທ ນສະໄໝ ໃນການຄຸ ູ້ມ
ຄອງການເກ ບລາຍຮ ບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃຫ ູ້ໄວກວ່າເກ ່ າ; ຊຸກຍ ູ້ບ ນດາຫ ວ
ໜ່ວຍທຸລະກດິ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້າຮ່ວມໃນລະບ ບການເສຍອາກອນ ມ ນຄ່າເພີ່ ມ 
ເພື່ ອເພີ່ ມລາຍຮ ບງ  ບປະມານ; ຄ ູ້ນຄວ ູ້າການຫ ນລ ດວສິາຫະກດິ ທີ່ ບ່ໍມີ
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ປະສດິທຜິ ນໄປຮ່ວມການອື່ ນ; ອອກນະໂຍບາຍວາລະປະຢ ດແຫ່ງຊາດ
ຂຶ ູ້ນ ເພື່ ອໃຫ ູ້ມກີານໃຊ ູ້ຈ່າຍໃນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປ ນ; 
 2) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສບືຕ່ໍຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ຮ ກສາສະ 
ຖຽນລະພາບເງນິຕາໃຫ ູ້ມຄີວາມໝ ູ້ນທ່ຽງ, ເໜ ງຕງີໃນຂອບທີ່ ກໍານ ດໄວ ູ້
ດ ູ້ວຍການຫຼຸດຊ່ອງວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອ ດຕາແລກປ່ຽນໃນ
ຕະຫຼາດ ແລະ ນອກຕະຫຼາດ; ກໍານ ດອ ດຕາດອກເບ ູ້ຍທີ່ ເໝາະສ ມ ເພື່ ອ
ສ ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານ ພ ູ້ອມທ ງປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ໃຫ ູ້ໄປ
ຕາມເປ ູ້າໝາຍບ ລມິະສດິຂອງລ ດຖະບານ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ກໍານ ດໄວ ູ້; 
ເພີ່ ມທະວກີານຄຸ ູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບ ນການເງນິຈລຸະ
ພາກໃຫ ູ້ເຄື່ ອນໄຫວຕາມກ ດໝາຍ-ລະບຽບການ ແລະ ການບໍລຫິານໜີູ້
ສນິທີ່ ມປີະສດິທພິາບ; ຈ  ດປະເພດລ ກຄ ູ້າ ທີ່ ໄດ ູ້ຮ ບຜ ນກະທ ບຈາກ
ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວດິ - 19 ເພື່ ອຮ ບປະກ ນການໃຫ ູ້ນະໂຍບາຍ
ຖກືກຸ່ມເປ ູ້າໝາຍ ເພື່ ອຈາໍກ ດພາລະແບກຫາບ ໃຫ ູ້ແກ່ລະບ ບທະນາຄານ
ໃນຕ່ໍໜ ູ້າ;  
 3) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ ສບືຕ່ໍປະສານສ ມທ ບ
ກ ບຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ ປ ບປຸງບ ນດາລະບຽບການ, ກ ນໄກໃນ
ການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ວຽກງານບໍລກິານອອກໃບອະນຸຍາດການ
ລ ງທນຶ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕາມຄໍາສ ່ ງ ເລກທ ີ02/ນຍ 
ແລະ 03/ນຍ ຢ່າງມປີະສດິທຜິ ນ ເພື່ ອດງຶດ ດການລ ງທນຶຈາກເອກະຊ ນ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ ູ້ຫຼາຍຂຶ ູ້ນ; 
 4) ກະຊວງກະສກິໍາ - ປ່າໄມ ູ້ ແລະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ 
ການຄ ູ້າ ສບືຕ່ໍຊຸກຍ ູ້ຂະແໜງການຜະລດິ ເພື່ ອຊ ມໃຊ ູ້ພາຍໃນ ແລະ ການ
ຜະລດິ ເພື່ ອສ ່ ງອອກ ໂດຍສະເພາະການຜະລດິບ ນດາສນິຄ ູ້າທີ່ ມຕີະ 
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ຫຼາດຮອງຮ ບ ເປ ນຕ ູ້ນ ໂຄຕ ູ້າທີ່ ໄດ ູ້ຮ ບຈາກ ສປ ຈນີ ເຊ ່ ນ: ເຂ ູ້າ, 
ສ ດລ ູ້ຽງ ແລະ ພດືຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອວາງແຜນການຜະລດິ ຫຼ ື ໂຄງການ
ຜະລດິໃໝ່ ເພື່ ອໃຫ ູ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ; 
 5) ກະຊວງຖະແຫຼ່ ງຂ່າວ, ວ ດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສບື 
ຕ່ໍໂຄສະນາສ ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ ລາວທ່ຽວລາວ ເພື່ ອກະຕຸ ູ້ນເສດຖະ 
ກດິ, ແນະນໍາບ ນດາຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ປ ບປຸງສະຖານທີ່
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລກິານສະຖານທີ່ ພ ກ-ຮ ູ້ານອາຫານໃຫ ູ້ມຄຸີນ
ນະພາບ; ສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ູ້ອງແຕ່ລະຂ ູ້ນ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່
ກ່ຽວກ ບມາດຕະການປູ້ອງກ ນ, ຄວບຄຸມ, ສະກ ດກ ູ້ນ ແລະ ແກ ູ້ໄຂການ
ແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວດິ - 19; ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ຍ ກລະດ ບຂະບວນການ 
“ລາວທ່ຽວລາວ - ລາວຊ ມໃຊ ູ້ຜະລດິຕະພ ນລາວ”;  
 6) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພີ່ ມທະວກີານການຄຸ ູ້ມຄອງ, ການ
ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດມາດຕະການການ
ປູ້ອງກ ນ, ສະກ ດກ ູ້ນ ແລະ ການແກ ູ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະ ຍາດໂຄ
ວດິ - 19 ຢ່າງປ ກກະຕ ິແລະ ທ ນການ; ສບືຕ່ໍເອ າໃຈໃສ່ການຂະ ຫຍາຍ
ຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກ ໄປຫາເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ; 
 7) ກະຊວງຊ ບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ 
ເພີ່ ມທະວກີານເຝ ູ້າລະວ ງ  ການປ່ຽນແປງດນິຟ ູ້າອາກາດ ເພື່ ອໃຫ ູ້ປະຊາ 
ຊ ນຮ ບຮ ູ້ຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ກະກຽມຮ ບມກື ບຜ ນກະທ ບຈາກໄພພ ິ 
ບ ດຕ່າງໆ ຢ່າງທ ນການ, ພ ູ້ອມດຽວກ ນນ ູ້ນ ກເໍອ າໃຈໃສ່ສບືຕ່ໍຜ ນຂະ  
ຫຍາຍນຕິກິາໍຕ່າງໆ ໃນການປ ກປ ກຮ ກສາສິ່ ງແວດລ ູ້ອມຢ່າງເຄ ່ ງຄ ດ; 
 8) ຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນ ຄ ູ້ນຄວ ູ້າວາງແຜນການຜະລດິ 
ແລະ ການບໍລກິານ ຕາມທ່າແຮງບ ່ ມຊ ູ້ອນທີ່ ໄດ ູ້ປຽບຂອງຕ ນ ເພື່ ອນາໍ
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ໃຊ ູ້ທາງດ່ວນ, ເສ ູ້ນທາງລ ດໄຟລາວ - ຈນີ ຕາມແລວທາງເສດຖະກດິ
ຕ່າງໆ ຢ່າງມປີະສດິທຜິ ນ; ປະສານງານກ ນຢ່າງກ ມກຽວ ການຈ ດຕ ູ້ງຜ ນ
ຂະ ຫຍາຍທດິການພ ດທະນາເຂດແຄວ ູ້ນຢ່າງມຈີດຸສຸມ, ບ່ໍຊໍ ູ້າຊ ູ້ອນກ ນ, 
ແຕ່ສະໜ ບສະໜ ນເຊິ່ ງກ ນ ແລະ ກ ນ. 
 

 ສະຫຼ ບລວມແລ ູ້ວ, ເພື່ ອເຮ ດໃຫ ູ້ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ -
ສ ງຄ ມ 5 ປ ີຄ ູ້ງທ ີIX (2021-2025) ສາມາດປະຕບິ ດຢ່າງມຜີ ນສໍາ ເລ ດ
ສ ງ, ບ ນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ ູ້ອງຖິ່ ນຕ ູ້ອງເປ ນເຈ  ູ້າການ ແລະ ຍ ກສ ງ
ຄວາມຮ ບຜດິຊອບໃຫ ູ້ຫາຼຍຂຶ ູ້ນ ໂດຍຫ ນບ ນດາຄາດໝາຍ, ແຜນວຽກ
ຈດຸສຸມໃຫ ູ້ເປ ນອ ນລະອຽດຕາມພາລະບ ດບາດຂອງຕ ນ ໃຫ ູ້ສອດ ຄ່ອງ
ລະຫວ່າງແຜນງານ, ແຜນເງນິ ແລະ ແຜນຄ ນ. ພ ູ້ອມກ ນນ ູ້ນ, ຕ ູ້ອງເພີ່ ມ
ທະວກີານປະສານງານລະຫວ່າງພາກລ ດດ ູ້ວຍກ ນ (ສາຍຕ ູ້ງ ແລະ ສາຍ
ຂວາງ), ພາກລ ດກ ບເອກະຊ ນກ່ຽວກ ບການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ, ການ
ຕດິຕາມ  ແລະ  ປະເມນີຜ ນແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ ຢ່າງ
ເປ ນລະບ ບປ ກກະຕ ິຕາມສດິໜູ້າທີ່  ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮ ບຜດິຊອບ
ຂອງຕ ນ. ສບຶຕ່ໍຈ  ດຕ ູ້ງຜ ນຂະຫຍາຍ 4 ບຸກທະລຸ ຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າຄ:ື ບຸກທະ 
ລຸທາງດ ູ້ານຈນິຕະນາການ; ບຸກທະລຸທາງດ ູ້ານການພ ດທະນາຊ ບພະຍາ 
ກອນມະນຸດ; ບຸກທະລຸລະບ ບກ ນໄກ, ລະບອບ, ລະບຽບການບໍລຫິານ 
ແລະ ບຸກທະລຸດ ູ້ານການແກ ູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ການ
ປະຕບິ ດມາດຕະການໃນການລະດ ມແຫຼ່ ງທນຶ ເຂ ູ້າໃສ່ການພ ດທະນາ ຊຶ່ ງ
ຍ ງເປ ນປ ດໄຈສໍາຄ ນຕ ດສນິ, ສບືຕ່ໍນະໂຍບາຍເປີດກວ ູ້າງ ຕາມແນວທາງ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພ ກ ຢ່າງສະເໝຕີ ູ້ນ ສະເໝປີາຍ ແລະ ແຂງແຮງ. 

 


