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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປ ີ2017 

 
 

ພາກທີ I 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 

 
I. ທົບທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ສກົປີ 2015-2016 

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັເທື່ ອທ ີ9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີVII ໄດ ັ້ມມີະຕ ິ ເລກທ ີ07/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ21 
ກ ລະກດົ 2015 ວ່າດ ັ້ວຍການຮບັຮອງເອາົຄາດໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສກົປ ີ2015-2016 ແລະ 
ລດັຖະບານໄດ ັ້ອອກດ າລດັ ສະບບັເລກທ ີ277/ລບ, ລງົວນັທ ີ18 ກນັຍາ 2015 ເພື່ ອປະຕບິດັແຜນດັ່ ງກ່າວ. ຄາດໝ
າຍສ າຄນັຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສກົປ ີ2015-2016 ມຄີ:ື ສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍ
ໃນ (GDP) ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນບ ່ ຫ ຸດ 7,5%, ໃນນັ ັ້ນ: ກະສກິ າເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 3,1%, ອຸດສາຫະກ າ 8,7%, ບ ລກິານ 9,0% ແລະ 
ພາສຂີາເຂົ ັ້າ 8,1%; ການລງົທນຶທງັໝດົປະມານ  30% ຂອງ GDP ເປນັທນຶປະມານ 34.500 ຕື ັ້ກບີ, ໃນນັ ັ້ນ: ການ
ລງົທນຶພາຍໃນ 3.800 ຕື ັ້ກບີ, ທນຶຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ ແລະ ກູ ັ້ຢມື 5.600 ຕື ັ້ກບີ, ການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 18.400 ຕື ັ້ກບີ ແລະ ສນິເຊື່ ອທະນາຄານ 6.700 ຕື ັ້ກບີ; ເກບັລາຍຮບັງບົປະມານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 29.213 ຕື ັ້ກບີ 
(ແຜນດດັແກ ັ້ 6 ເດອືນທ ັ້າຍປີ 23.700 ຕື ັ້ກບີ), ໃນນັ ັ້ນ: ລາຍຮບັພາຍໃນ 23.613 ຕື ັ້ກບີ (ແຜນດດັແກ ັ້ 21.194 ຕື ັ້
ກບີ), ລາຍຈ່າຍງບົປະມານໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັບ ່ ເກນີ 35.000 ຕື ັ້ກບີ (ແຜນດດັແກ ັ້ 31.118 ຕື ັ້ກບີ), ຂາດດຸນງບົປະມານ 
5.787 ຕື ັ້ກບີ (ແຜນດດັແກ ັ້ 7.418 ຕື ັ້ກບີ); ຮກັສາອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ; ຄຸ ັ້ມຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນ
ໃຫ ັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງ; ຮບັປະກນັຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃຫ ັ້ກຸ ັ້ມການນ າເຂົ ັ້າ 5 ເດອືນຂຶ ັ້ນໄປ; ສູ ັ້ຊນົຜະລດິເຂົ ັ້າ
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 4,2 ລ ັ້ານໂຕນ; ຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫກັຖະກ າ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 10%; ຜະລດິໄຟຟ ັ້າໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 
36,96%; ດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາປະເທດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 4,5 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ; ອດັຕາສ່ວນຄອບຄວົທຸກຍາກໃຫ ັ້ບນັລຸຕ ່ າກ່
ວາ 6,11% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົທົ່ ວປະເທດ, ອດັຕາບ ັ້ານທຸກຍາກໃຫ ັ້ຍງັເຫ ອື 18,38% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົໃນ
ທົ່ ວປະເທດ, ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນສຸດທຊິັ ັ້ນປະຖມົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 99%, ອດັຕາມການເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃຫ ັ້
ໄດ ັ້ 81%, ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ ັ້າຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຕ ່ ໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶ
ສາໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 20%; ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 45 ຄນົ ຕ ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ, ອດັຕາ
ເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປ ີ ທີ່ ນ ັ້າໜກັຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ ັ້ບນັລຸ 22%, ອດັຕາເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປ ີ ທີ່ ເຕ ັ້ຍ (ຂາດສານ
ອາຫານ) ໃຫ ັ້ບນັລຸ 34%, ອດັຕາການເກດີລູກໂດຍມແີພດຊ່ວຍໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 50%, ອດັຕາສ່ວນປະຊາຊນົຊມົໃຊ ັ້ນ ັ້າສະອາດ
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 85%; ອດັຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນຂງົເຂດກະສກິ າໃຫ ັ້ບນັລຸ 64,9%, ອຸດສາຫະກ າເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເປນັ 
11,6% ແລະ ຂງົເຂດບ ລກິານເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເປນັ 23,6%, ດດັສມົລະຫວ່າງຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ
ເຂົ ັ້າສູ່ຕະຫ າດແຮງງານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 143.200 ຄນົ.  
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II. ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດ
ຄະເນໝົດສກົປີ 2015-2016 

1. ສະພາບການລວມ 
1.1 ສະພາບສາກົນ 

 ເຫນັວ່າເສດຖະກດິຂອງໂລກໂດຍລວມ ແມ່ນຂະຫຍາຍໂຕໃນຈງັຫວະຄງົທີ່  ຕາມການຄາດອດັຕາການຂະຫຍາຍໂຕ
ຂອງເສດຖະກດິ ໂລກຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 3,2% ໃນນັ ັ້ນ: ເສດຖະກດິຂອງບາງປະເທດຍກັໃຫຍ່ໃນໂລກ ເຊັ່ ນ: ເສດ 
ຖະກດິຂອງອາເມລກິາ ຂະຫຍາຍຕວົປະມານ 2,5% ເຊິ່ ງເຫນັວ່າການຂະຫຍາຍຕວົມທ່ີາອ່ຽງດຂີຶ ັ້ນເລກັໜັ້ອຍຖັ້າທຽບໃສ່
ການຄາດຄະເນໃນຕົ ັ້ນປ,ີ ສະຫະພາບເອລີບົ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕວົປະມານ 1,4% ເຊິ່ ງເຫນັວ່າ    ລງົຈາກການຄາດຄະເນ
ໃນຕົ ັ້ນປ.ີ ສ າລບັຂງົເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ັ້ ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັ 4,6% ໃນ
ນັ ັ້ນ: ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໄທ ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດບັ 2,5% ເຊິ່ ງມທ່ີາອ່ຽງຫ ຸດລງົ (ປ ີ 2015 ແມ່ນ 

2,8%) ເຊິ່ ງປະເທດໄທເປນັປະເທດຄູ່ຄ ັ້າທີ່ ສ າຄນັຂອງລາວ ບ ່ ວ່າທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ, ການລງົທນຶ, ການສົ່ ງອອກແຮງງານໄປ
ເຮດັວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດໄທຍງັເປນັຕະຫ າດສົ່ ງອອກໄຟຟ ັ້າຕົ ັ້ນຕ ຂອງລາວ; ສ່ວນ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ອດັຕາການ
ຂະຫຍາຍຕວົກ ມທ່ີາອ່ຽງຫ ຸດລງົເຊັ່ ນກນັ ເຊິ່ ງຫ ຸດລງົຈາກ 6,7% ໃນປ ີ2015 ມາເປນັ 6,2% ໃນປ ີ2016 ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂະ 
ແໜງການສົ່ ງອອກຂອງຫວຽດນາມຫ ຸດລງົ ໂດຍສະເພາະສນິຄ ັ້າກະສກິ າທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດ; ສ າລບັເສດ 
ຖະກດິຂອງ ສປ ຈນີ ຍງັສບື   ຫ ຸດລງົ ຈາກ 6,9% ໃນທ ັ້າຍປກີາຍ ມາເປນັ 6,5% ໃນປ ີ2016 ຍ ັ້ອນລດັຖະບານໃຊ ັ້ມາດ
ຕະການກະຕຸ ັ້ນເສດຖະກດິໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີ່ ມການລງົທນຶໃສ່ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ນະໂຍບາຍເງນິຕາແບບຜ່ອນ 
ຄາຍ ເຊິ່ ງ ສປ ຈນີ ຖວ່ືາເປນັນກັລງົທນຶລາຍໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະເລ່ຍຢູ່ໃນຂງົເຂດອາຊຽນແມ່ນປະມານ 4%. ຈາກ
ສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິໂລກ, ຂອງບນັ າປະເທດທີ່ ເປນັຜູ ັ້ນ າທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນ
ຂງົເຂດອາຊຽນ ມກີານປ່ຽນແປງທງັໃນທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ ລວມທງັຄວາມບ ່ ແນ່ນອນຂອງລາຄານ ັ້າມນັ ແລະ ລາຄາແຮ່
ທາດ ໃນຕະລາດໂລກ ເປນັປດັໃຈພາຍນອກເຊິ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການຂະຫຍາຍ ຕວົຂອງເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນຍຸກທີ່ ມກີານເຊື່ ອມ ໂຍງສາກນົ ແລະ ພາກພື ັ້ນ ປະກອບກບັ ສປປ ລາວ ກ ໄດ ັ້ເປນັສະມາຊກິ ອງົການການຄ ັ້າໂລກ 
(WTO), AFTA, ເຂົ ັ້າເປນັສະມາຊກິປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC).  
   

1.2 ສະພາບພາຍໃນ  
 ສ າລບັປະເທດເຮາົຍງັສບືຕ ່ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມອືງ, ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບ
ຮ ັ້ອຍທາງສງັຄມົ, ບນັດາສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ ໄດ ັ້ດ າເນນີການເຊື່ ອມຊມືມະຕກິອງປະຊຸມຄັ ັ້ງທ ີX ແລະ ພວມຜນັຂະ 
ຫຍາຍອອກເປນັອນັລະອຽດເຂົ ັ້າສູ່ວຽກງານຂອງຕນົ, ເພີ່ ມທະວສີະຕ ິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບການເມອືງຂອງຕນົ, ອອກ 
ແຮງແຂ່ງຂນັສ ັ້າງຜນົງານ ແລະ ປບັປຸງພາຍໃນພກັໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ປຸກລະດມົຂະບວນການທົ່ ວສງັຄມົ ເພື່ ອສ ັ້າງໄດ ັ້ກ າ
ລງັແຮງສງັລວມເຂົ ັ້າໃນການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສກົປ ີ 2015-2016 ຢ່າງເປນັຂະບວນການຟດົຟື ັ້ນ 
ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ. ປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າສບືຕ ່ ມຄີວາມເຊື່ ອໝັ ັ້ນຕ ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນ າພາຂອງພກັ, ຕັ ັ້ງໜ ັ້າ
ປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດ ເຫນັໄດ ັ້ຈາກຜນົສ າເລດັໃນການເປນັເຈົ ັ້າພາບຈດັກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ
ຄັ ັ້ງທ ີ 28 ແລະ 29 ໃນລະຫວ່າງ ວນັທ ີ6-8 ກນັຍາ 2016 ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັຜນົສ າເລດັເປນັທີ່ ໜ ັ້າພ ໃຈ ແລະ ຍກົລະດບັຖານະ
ບດົບາດຂອງ ສປປ ລາວ ອກີຄັ ັ້ງໜຶ່ ງ. 
 ຈາກສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກດິໂລກ ເຫນັວ່າມດີ ັ້ານດ ີ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍຕ ່ ການ
ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ຄ:ື ການຫ ຸດລງົຂອງລາຄານ ັ້າ
ມນັຍງັເປນັຜນົດຕີ ່  ສປປ ລາວ ບ ່ ວ່າຈະເປນັພາກທຸລະກດິ ກ ຄກືານຊມົໃຊ ັ້ໃນຄວົເຮອືນ ແຕ່ການຫ ຸດລງົຂອງລາຄາທອງແດງ 
ອາດຈະເປນັປດັໄຈລບົຕ ່ ດຸນການຄ ັ້າ ແລະ ລາຍຮບັງບົປະມານຂອງລາວທີ່ ຈະໄດ ັ້ຈາກຂະແໜງບ ່ ແຮ່; ການຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ຊ ັ້າ
ລງົຂອງເສດຖະກດິຂອງຫ າຍປະເທດໃນເຂດພາກພື ັ້ນ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການສົ່ ງອອກຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສນິຄ ັ້າ
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ປະເພດວດັຖຸດບິແຮ່ທາດ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ພວກເຮາົກ ຍງັປະເຊນີໜັ້າກບັສິ່ ງທ ັ້າທາຍຫ າຍປະການ, ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການປ່ຽນ 
ແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັທ າມະຊາດ, ບາງທ ັ້ອງຖິ່ ນໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກສດັຕູພດື ເຊັ່ ນ: ຕກັກະແຕນກນິເຂົ ັ້ານາຢູ່
ບນັດາແຂວງພາກເໜອື; ການເໜງັຕງີຂອງລາຄາສນິຄ ັ້າ, ການເກບັລາຍຮບັບ ່ ໄດ ັ້ຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້, ປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້
ທາງສງັຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ, ໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການເຕບີໂຕເສດຖະກດິຂອງລາວ ເຊິ່ ງປດັໃຈເຫ ົ່ ານີ ັ້ອາດເຮດັໃຫ ັ້ລາວເຮາົບ ່ ສາ 
ມາດບນັລຸຕວົເລກຄາດໝາຍຈ ານວນໜຶ່ ງຕາມແຜນການວາງໄວ ັ້ ເຊິ່ ງຄາດວ່າໝດົສກົປນີີ ັ້ເສດຖະກດິຂອງລາວຈະຂະຫຍາຍ 
ຕວົຢູ່ໃນລະດບັ 6,9% (ແຜນການທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງແມ່ນ 7,5%). 
  
2. ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 9 ເດືອນ ສົກປີ  2015-2016 

1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 
1.1 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ   
ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຕາມການຄາດຄະເນເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໝດົສກົປ ີ 2015-2016  ຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນ

ລະດບັ 6,9% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 7,5%) ເປນັມູນຄ່າ 108.709 ຕື ັ້ກບີ, ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕ ່ ຫວົຄນົ 2.027 ໂດລາ
ສະຫະລດັ ໃນນັ ັ້ນ: 

 ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສກິ າ  ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 3,0%    ກວມເອາົ 23,3% 
 ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ  ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 9,0%    ກວມເອາົ 28,8% 
 ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບ ລກິານ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 8,5%    ກວມເອາົ 39,8% 
 ພາສອີາກອນ ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການນ າເຂົ ັ້າ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 3,8%    ກວມເອາົ  8,1% 

 

 ສາເຫດທີ່ ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ບ ່ ບນັລຸຕາມແຜນວາງໄວ ັ້ ຍ ັ້ອນວ່າຂະແໜງກະສກິ າ, ບ ລກິານ ແລະ ພາສ-ີ
ອາກອນ ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການນ າເຂົ ັ້າ ຫ ຸດແຜນການວາງໄວ ັ້ ຄ:ື  

1) ຂະແໜງກະສກິ າ 3,0% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 3,1%) ເນື່ ອງຈາກສະພາບອາກາດມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງກະທນັຫນັ ແລະ ມີ
ການລະບາດຂອງສດັຕູພດືຢູ່ບາງຂງົເຂດ ສົ່ ງຜນົໃຫ ັ້ການຜະລດິເຂົ ັ້າ ແລະ ພດືສະບຽງອາຫານ ບ ່ ໄດ ັ້ຕາມແຜນການປ.ີ  

2) ຂະແໜງບ ລກິານ 8,5% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 9,0%)         ນ                ແຜນການ ແ  ນຂະແໜງການຂນົສົ່ ງ, 
ໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ການບ ລກິານດ ັ້ານການເງນິທະນາຄານ ແລະ ການບ ລຫິານລດັ.  

3) ພາສ-ີອາກອນ ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການນ າເຂົ ັ້າ 3,8% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 8,1%) ບ ່ ໄດ ັ້ຕາມແຜນ ເນື່ ອງຈາກລາຄານ ັ້າ
ມນັຫ ຸດລງົ ສົ່ ງຜນົໃຫ ັ້ເກບັພາສຫີ ຸດລງົ, ບວກກບັບາງໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໃຫຍ່ໄດ ັ້ສ າເລດັແລ ັ້ວ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການນ າເຂົ ັ້າຫ ຸດ
ລງົ. 

 

1.2 ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີັ້ 
ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ ສະເລ່ຍ 9 ເດອືນ ສກົປ ີ2015-2016 ຢູ່ໃນລະດບັ 1,17% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງ ສກົປ ີ2014-

2015 ຫ ຸດລງົ 0,65% (ສະເລ່ຍ 9 ເດອືນ 2014-2015 ແມ່ນ 1,82%); ເຫນັວ່າເງນິເຟີ ັ້ແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງຫ ຸດລງົ ແຕ່ຕວົຈງິ
ແລ ັ້ວຖັ້າບ ່ ລວມນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟ ທີ່ ລາຄາຫ ຸດລງົເຫນັວ່າຢູ່ໃນລະດບັ 2,80 (9 ເດອືນ ສກົປີ 2015-2016), ສະເລ່ຍ 10 ເດອືນ 
ຢູ່ໃນລະດບັ 1,26%. 

ສາເຫດຕົ ັ້ນຕ ທີ່ ພາໃຫ ັ້ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ ຢູ່ໃນລະດບັຕ ່ າ ແມ່ນຍ ັ້ອນ 1) ການຫ ຸດລງົຢ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງໝວດທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ໄຟ 
ຟ ັ້າ, ນ ັ້າປະປາ ແລະ ເຊື ັ້ອເພງີ ຈາກ 8,86% ໃນສກົປ ີ 2014-2015 ຫ ຸດລງົເປນັ 1,67% (ສະເລ່ຍ 9 ເດອືນ) ໃນສກົປ ີ
2015-2016; 2) ໝວດຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ສບືຕ ່ ຫ ຸດລງົຈາກ -4,52 ມາເປນັ -6,31 ເນື່ ອງຈາກລາຄານ ັ້າ  ນເຊື ັ້ອໄຟ
ຫ ຸດລງົຕັ ັ້ງແຕ່ຕົ ັ້ນສກົປ ີ2014-2015 ແລະ ຍງັສບືຕ ່ ຫ ຸດລງົຈນົຮອດ ເດອືນ 4 ປ ີ2016 ຕາມທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫ າດໂລກ; 3) 
ສ າລບັໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມບ ່ ແມ່ນເຫ ົ ັ້າ ແລະ ໝວດອື່ ນໆ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັປກົກະຕ ິແລະ ບ ່ ເໜງັຕງີຫ າຍ. ເມື່ ອ
ເບິ່ ງລວມແລ ັ້ວ ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ໂດຍລວມ ແມ່ນຈະສບືຕ ່ ຢູ່ໃນລະດບັຕ ່ າຕ ່ ໄປອກີ. 
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1.3 ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບລະບົບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ 
 ໄດ ັ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເງນິຕາແບບປະສມົປະສານ ໂດຍນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມທືາງອ ັ້ອມເປນັຕົ ັ້ນຕ  ໃນນັ ັ້ນ: ສບືຕ ່ ຮກັສາອດັຕາ
ດອກເບ ັ້ຍພື ັ້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ ັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້ ກ ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ຄຸ ັ້ມຄອງການກ ານດົອດັຕາດອກເບ ັ້ຍເງນິ
ຝາກສະກຸນເງນິກບີຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ກ ານດົສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາດອກເບ ັ້ຍເງນິກູ ັ້ ແລະ ເງນິຝາກ. ໄດ ັ້ສບື 
ຕ ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫ າດ ມກີານຄຸ ັ້ມຄອງຂອງລດັ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າການສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ເງນິກບີໃຫ ັ້ດ າເນນີໄປໄດ ັ້ຢ່າງຄ່ອງຕວົ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ 
ເຮດັໃຫ ັ້ສງັຄມົເຊື່ ອໝັ ັ້ນຕ ່ ຄ່າເງນິກບີໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

1.3.1 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
 ສບືຕ ່ ກ ານດົອດັຕາແລກປ່ຽນອ ັ້າງອງີ ເພື່ ອໃຫ ັ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ຮ ັ້ານແລກປ່ຽນ, ກ ານດົອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງຕນົ
ຕາມຂອບທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ±0,25%, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາຊື ັ້-ຂາຍ ບ ່ ເກນີ 0,5% (ເງນິກບີທຽບໃສ່ເງນິໂດລາສະຫະລດັ), ບ ່
ເກນີ 0,75%  (ເງນິກບີທຽບໃສ່ເງນິບາດ) ແລະ ສະກຸນເງນິອື່ ນໆແມ່ນບ ່ ເກນີ 2%. ອດັຕາແລກປ່ຽນ ສບືຕ ່ ມຄີວາມສະຫງບົ  
ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ         າ ການ       ຂອ  ະ  າ ໂລກ. ສະເລ່ຍ 9 ເດອືນສກົປ ີ2015-2016 ທຽບໃສ່ສກົປຜ່ີານມາ 
ເງນິກບີອ່ອນຄ່າ 0,35% ທຽບໃສ່ເງນິໂດລາ (ຈາກ 8.123,5 ກບີ/ໂດລາ ມາເປນັ 8.151,28 ກບີ/ໂດລາ) ແລະ ແຂງຄ່າ 6,63% 

ທຽບໃສ່ເງນິບາດ (ຈາກ 245,52 ບາດ/ກບີ ມາເປນັ 230,25 ບາດ/ກບີ). ສະເລ່ຍ 10 ເດອືນ ອ່ອນຄ່າ 0,30% ທຽບໃສ່ເງນິໂດລາ
ສະຫະລດັ ແລະ ແຂງຄ່າ 6,44% ທຽບໃສ່ເງນິບາດ.  ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ດດັສະນຄ່ີາເງນິກບີປບັດ ັ້ວຍລາຄາຂອງປະເທດຄູ່ຄ ັ້າ
ຕົ ັ້ນຕ  (Real Effective Exchange Rate: REER) ຍງັສບືຕ ່ ແຂງຄ່າຂຶ ັ້ນ, ເນື່ ອງຈາກອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ຂອງລາວ ຍງັສູງກວ່າປະ
ເທດຄູ່ຄ ັ້າຕົ ັ້ນຕ  ຫ  ືລາຄາສນິຄ ັ້າພາຍໃນສູງກວ່າລາຄາສນິຄ ັ້ານ າເຂົ ັ້າຈາກປະເທດຄູ່ຄ ັ້າ, ການແຂ່ງຂນັດັ່ ງກ່າວແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງໃຫ ັ້
ມກີານນ າເຂົ ັ້າຫ າຍຂຶ ັ້ນ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມກດົດນັໃຫ ັ້ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັໃນໄລຍະຍາວຫ ຸດລງົ. 
 

1.3.2 ປະລິມານເງິນ (M2) ແລະ ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

 ມາຮອດເດອືນ 7/2016 ປະລມິານເງນິ M2 ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 9,63%; ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ ັ້ມການນ າເຂົ ັ້າ
ໄດ ັ້ 5,57 ເດອືນ (ແຜນການປ ີບ ່ ໃຫ ັ້ຫ ຸດ 5 ເດອືນ). 
 

 

1.3.3 ການລະດມົເ  ນ າ  
ອງີໃສ່ສະພາບການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການທນຶຮອນເພື່ ອພດັທະນາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເພີ່ ມທະວກີານລະດມົເງນິຝາກດ ັ້ວຍການພດັທະນາກນົໄກດ ັ້ານການຕະຫ າດ ເປນັຕົ ັ້ນ: ອອກ
ແບບຜະລດິຕະພນັເງນິຝາກທີ່ ມຫີ າຍຮູບແບບ; ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານຂອງທະນາຄານທຸລະກດິໃຫ ັ້ກວ ັ້າງ
ຂວາງ, ປບັປຸງກນົໄກການບ ລກິານໃຫ ັ້ສະດວກກວ່າເກົ່ າ ແລະ ຫນັສູ່ຄວາມເປນັທນັສະໄໝເທື່ ອລະກ ັ້າວ. ມາຮອດເດອືນ 

7/2016  ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນລະດບັ 59.616,90 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າ 54,84% ຂອງ GDP. 

 

1.3.4 ອັດຕາດອກເບ້ຍ 
 ອດັຕາດອກເບ ັ້ຍທງັເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູ ັ້ມທ່ີາອ່ຽງຫ ຸດລງົ ເປນັເງ ື່ອນໄຂດໃີນການສະໜອງທນຶພາຍໃນໃຫ ັ້ແກ່ການພດັ 
ທະນາ. ອດັຕາດອກເບ ັ້ຍເງນິຝາກສະກຸນເງນິກບີກ ານດົ 12 ເດອືນ ຫ ຸດລງົຈາກ 9,75% ເປນັ 6,49% (9 ເດອືນ), ສ່ວນອດັ 
ຕາດອກເບ ັ້ຍເງນິກູ ັ້ສະກຸນເງນິກບີກ ານດົ 12 ເດອືນ ກ ຫ ຸດລງົຈາກ 12,48% ເປນັ 9,97% (9 ເດອືນ). 

 

1.4  ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ 
 ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານ 10 ເດອືນສກົປ ີ2015-2016 ລາຍຮບັ: ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 66,55% ຂອງແຜນ 
ການດດັແກ ັ້; ຄາດຄະເນໝດົສກົປ ີ ຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 95,17% ຂອງແຜນດດັແກ ັ້. ລາຍຈ່າຍ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 78,06% 
ຂອງແຜນດດັແກ ັ້,  ຄາດຄະເນໝດົປ ີຈະມລີາຍຈ່າຍປະມານ 96,82%. ຂາດດຸນງບົປະມານ: ຄາດຄະເນໝດົສກົປກີານຂາດ
ດຸນງບົປະມານ 6,97% ຂອງ GDP (ແຜນສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ 6,4%). 
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1.5 ສະພາບການລົງທຶນ 
ການລງົທນຶລວມທົ່ ວສງັຄມົ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 41.825,68 ຕື ັ້ກບີ (ແຜນວາງໄວ ັ້ 34.500 ຕື ັ້ກບີ) ກວມ 38% ຂອງ 

GDP   ໃນນັ ັ້ນ: 
 ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ (ສະເພາະທນຶພາຍໃນ): ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ທງັໝດົ 4.229 ໂຄງ 

ການ, ມູນຄ່າ 2.941,86 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 89% ຂອງແຜນການ (ແຜນວາງໄວ ັ້ 3.300 ຕື ັ້ກບີ).  
 ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊ.ກ.ພ: ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ທງັໝດົ 351 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 688,10 ລ ັ້ານໂດລາ

ສະ ຫະລດັ ຫ  ືປະມານ 5.609 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 99% ຂອງແຜນການປ ີ(ແຜນວາງໄວ ັ້ 695 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ), ໃນ
ນັ ັ້ນ: ຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ 183,25 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ມ ີ274 ໂຄງການ ແລະ ກູ ັ້  ມ 504,85 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ມ ີ77 

ໂຄງການ.  

 ການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ ັ້ 
1.222 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.134 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 25.546 ຕື ັ້ກບີ (  ນ    ະ  ນທງັໝດົ) ລື່ ນແຜນ 
36% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 2.305 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ). 

 ທນຶຈາກຂະແໜງເງນິຕາ: ມາຮອດເດອືນ 06/2016 ສນິເຊືື່ ອທົ່ ວລະບບົທະນາຄານ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 7.728,82 ຕື ັ້ກບີ ທຽບໃສ່
ແຜນການ ເກນີແຜນ 15,35% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 6.700 ຕື ັ້ກບີ).  

 

1.6 ສະພາບການແກໄ້ຂໜີັ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດ 
ມາຮອດສກົປ ີ2015-2016 ສງັລວມໄດ ັ້ເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ ໂຄງການໜີັ້ສນິທີ່ ຢູ່ໃນແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ ທີ່ ໄດ ັ້ຜ່ານສະພາ

ແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ ແລະ ຖກືກບັນຍິາມໜີັ້ຄເືປນັໂຄງການສ າເລດັໜ ັ້າວຽກ ແລະ ສິ ັ້ນສຸດໄລຍະຊ າລະຕາມສນັຍາ   
  ານ ນ 986 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມ 5.662,78 ຕື ັ້ກບີ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັການຊ າລະແລ ັ້ວ 2.550,43 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 45% 
ຂອງ  ນ  າ      ນທງັໝດົ, ຍງັຄ ັ້າງຊ າລະກ ອນ  ກ   2015-2016   ນ  າ 3.112,35 ຕື ັ້ກບີ ແລະ ໃນສກົປນີີ ັ້ ໄດ ັ້ຂຶ ັ້ນ
ແຜນຊ າລະບນັ ດາໂຄງການດັ່ ງກ່າວໃນມູນຄ່າ 460,34 ຕື ັ້ກບີ. ໃນໄລຍະ 9 ເດອືນ ຊ າລະໄດ ັ້ 351,96 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 
76% ຂອງແຜນ, ຍງັຄ ັ້າງຊ າລະ 108,38 ຕື ັ້ກບີ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຍງັມໜີີ ັ້ສນິຈາກໄພພບິດັອກີຈ ານວນໜຶ່ ງ.  

 

2. ຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ 

ຜນົສ າເລດັໃນການປະຕບິດັວຽກງານຈດຸສຸມ ໃນໄລຍະ 9 ເດອືນ ແລະ ຄາດຄະເນໝດົສກົປີ 2015-2016 ດັ່ ງນີ ັ້: 
 

2.1 ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດຄ້ວາມສົມດຸນຂອງ
ການເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ່ພືັ້ນຖານເສດຖະກິດໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ 

 

2.1.1 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດສືບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສມົດຸນ 
1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ: 

 ການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ: ໄລຍະ 9 ເດອືນສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 4.337,98 ຕື ັ້ກບີ ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກນັຂອງສກົປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 9% ໃນນັ ັ້ນ, ອຸດສາຫະກ າທີ່ ສາມາດຜະລດິ ແລະ ຕອບສະໜອງການ
ຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນຈະມປີະເພດ: ອາຫານມມີູນຄ່າເທົ່ າກບັ 1.201,59 ຕື ັ້ກບີ, ການຜະລດິເຄື່ ອງດື່ ມ ເທົ່ າກບັ 2.430,12 
ຕື ັ້ກບີ; ຜະລດິຕະພນັຢາສູບ 228,98 ຕື ັ້ກບີ; ການຜະລດິເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ 11,24 ຕື ັ້ກບີ; ການຜະລດິເຈ ັ້ຍ ແລະ 
ຜະລດິຕະພນັເຈ ັ້ຍ 25,80 ຕື ັ້ກບີ. ຄາດຄະເນໝດົສກົປ ີ ຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ປະມານ 5.652 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ
88,57 % ຂອງແຜນການ (ແຜນວາງໄວ ັ້ 6.380,85 ຕື ັ້ກບີ). 

 ມູນຄ່າການຄ ັ້າ: ໄລຍະ 9 ເດອືນ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 6.199 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ  ນນ  : ການສົ່ ງອອກປະຕບິດັໄດ ັ້ 
3.157 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ສ່ວນການນ າເຂົ ັ້າ ປະມານ 3.041,95 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຈາກຕວົເລກດັ່ ງກ່າວ ສະ
ແດງໃຫ ັ້ເຫນັວ່າ ດຸນການຄ ັ້າຂອງ ສປປ ລາວ ເປນັປທີ າອດິ   ເກນີດຸນປະມານ 115,05 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ຄາດ
ຄະເນ  ນ  າການ  າໝດົສກົປ ີ ຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 8.089 ລ ັ້ານໂດສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 90,29% ຂອງ
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ແຜນການ (ແຜນວາງໄວ ັ້ 9.441 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ) ໃນນີ ັ້: ການສົ່ ງອອກຄາດວ່າຈະປະຕບິດັໄດ ັ້ 4.081 ລ ັ້ານໂດ
ລາສະຫະລດັ ເກນີແຜນ 10,29% ຊຶ່ ງສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກຕົ ັ້ນຕ ຍງັແມ່ນ ໄຟຟ ັ້າ, ເຄື່ ອງໃຊ ັ້ໄຟຟ ັ້າ, ທອງ ແລະ ແຮ່ທອງ, ຄ າ
ປະສມົ ແລະ ຄ າແທ່ງ, ຢາສູບ, ສາລ,ີ ຢາງພາລາ... ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ພາໃຫ ັ້ການສົ່ ງອອກເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຫ າຍ ແມ່ນເນື່ ອງ
ມາຈາກການເພີ່ ມຂຶ ັ້ນການສົ່ ງອອກໄຟຟ ັ້າ ຂອງໂຮງຜະລດິໄຟຟ ັ້າຫງົສາລກິໄນ ທີ່ ໄດ ັ້ເລີ່ ມທ າການຜະລດິ ແລະ ສົ່ ງອອກ 
ຕັ ັ້ງແຕ່ເດອືນ 6/2015 ເປນັຕົ ັ້ນມາ; ການນ າເຂົ ັ້າ 4.008 ລ ັ້ານໂດລາສະະລດັ, ເທົ່ າກບັ 76% ຂອງແຜນການປ ີ ເຊິ່ ງ
ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ັ້ການນ າເຂົ ັ້າຫ ຸດລງົ ເນື່ ອງມາຈາກບນັດາໂຄງການລງົທນຶທີ່ ໃຫຍ່ຈ ານວນໜຶ່ ງໄດ ັ້ສ າເລດັໄປແລ ັ້ວ ເຮດັ
ໃຫ ັ້ບ ່ ມກີານນ າເຂົ ັ້າເພີ່ ມເຕມີ, ອກີດ ັ້ານໜຶ່ ງປະເທດເຮາົຍງັມສີນິຄ ັ້າຈ ານວນໜຶ່ ງທີ່ ສາມາດຜະລດິໄດ ັ້ ເພື່ ອຕອບສະ  
ໜອງການຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນ; ດຸນການຄ ັ້າຄາດວ່າເກນີດຸນປະມານ 73 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ເນື່ ອງຈາກປະເທດເຮາົໄດ ັ້
ມກີານສົ່ ງອອກເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ປະລມິານສົ່ ງອອກໝາກກ ັ້ວຍ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 343,7%; ຢາສູບ ແລະ ຜະລດິ ຕະ
ພນັຢາສູບ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 102,6%; ມນັຕົ ັ້ນ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 161,5%, ໄຟຟ ັ້າເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 56,5%; ອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊ ັ້ໄຟຟ ັ້າ ເພີ່ ມ
ຂຶ ັ້ນ 14%; ແຮ່ທອງ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 37,9%, ສາລ ີເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 48%, ກາເຟ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 26,5%, ຢາງພາລາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 22%  

ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ການຜະລດິໄຟ ັ້ຟ ັ້າ: ໃນໄລຍະ 9 ເດອືນ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 16.519 ລ ັ້ານກໂິລວດັໂມງ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງ

ປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ  72,06%; ຄາດຄະເນໝດົສກົປ ີຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 23.120,90 ລ ັ້ານກໂິລວດັໂມງ ທຽບ 
ໃສ່ແຜນການປ ີລື່ ນແຜນ 12,7% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 20.501,03 ລ ັ້ານກໂິລວດັໂມງ) ເຫນັວ່າປະລມິານການຜະລດິໃນ
ໄລຍະນີ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເນື່ ອງຈາກເຂື່ ອນຈ ານວນໜຶ່ ງ ໄດ ັ້  າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ດ າເນນີການຜະລດິ, ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ ໂຮງ
ໄຟຟ ັ້າຖ່ານຫນີຫງົສາ (1.878 MW), ນ ັ້າຄານ 2 (130MW), ນ ັ້າງຽບ 2 (180MW), ຫ ັ້ວຍລ າພນັໃຫຍ່ 
(88MW), ນ ັ້າອູ 2,5,6 (540MW) ແລະ ເຂື່ ອນຂະໜາດກາງອກີຈ ານວນໜຶ່ ງ. ມາຮອດປະຈບຸນັ ໂຄງການໄຟຟ ັ້າທີ່
ກ ່ ສ ັ້າງສ າເລດັ ແລະ ດ າເນນີການຜະລດິແລ ັ້ວ (ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ 1MW ຂຶ ັ້ນໄປ)  ມທີງັໝດົ 42 ແຫ່ງ, ລວມກ າລງັຕດິ
ຕັ ັ້ງ 6,390 MW, ສາມາດຜະລດິພະລງັງານໄດ ັ້ 33,822 GWh/ປ ີ(ພະລງັງານນ ັ້າ 39 ແຫ່ງ, ຄວາມຮ ັ້ອນຖ່ານຫນີ 
1 ແຫ່ງ ແລະ ພະລງັງານຈາກກາກອ ັ້ອຍ 2 ແຫ່ງ). 

 ປະຈບຸນັ ໂຄງການໄຟຟ ັ້າທີ່ ກ າລງັກ ່ ສ ັ້າງ (CA) 48 ໂຄງການ, ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ 5.728,5 MW, ສາມາດຜະລດິກະ
ແສໄຟຟ ັ້າ 26.885,3 Gwh/ປ,ີ ຊຶ່ ງບນັດາໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມຄບືໜັ້າດ ີແລະ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມ
ແຜນການ, ມຫີ າຍໂຄງການ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຫ າຍກວ່າ 70% ແລະ ຄາດວ່າຈະສ າເລດັ ແລະ ສາມາດດ າເນນີການ
ຜະລດິພາຍໃນປ ີ2016, ເປນັຕົ ັ້ນ ເຂື່ ອນນ ັ້າຄານ 3, ນ ັ້າກງົ 2, ເຊຂະໝານ 1 ແລະ ຊານໄຊ, ນ ັ້າມງັ 1. ນອກນັ ັ້ນ 
ຍງັມ ີ78 ໂຄງການທີ່ ກ າລງັຢູ່ໃນຂັ ັ້ນຕອນສກຶສາ. ໃນນັ ັ້ນ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ (MOU) 49 ໂຄງການ; ສນັຍາ
ພດັທະນາໂຄງການ (PDA) 29 ໂຄງການ. 

ການພດັທະນາພະລງັງານທດົແທນ: 1.) ໂຄງການໄຟຟ ັ້ານ ັ້າຕກົຂະໜາດນ ັ້ອຍທີ່ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ ແຕ່ 15 MW 
ປະຈບຸນັ ມທີງັໝດົຈ ານວນ 183 ໂຄງການ, ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ ປະມານ 1.494,3 MW; ໃນນັ ັ້ນ ສ າເລດັແລ ັ້ວ 23 
ໂຄງການ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ 76,03 MW, ກ າລງັດ າເນນີການກ ່ ສ ັ້າງ 18 ໂຄງການ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ 165,8 MW ແລະ 
ດ າເນນີການສກຶສາ 142 ໂຄງການ ມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງປະມານ 1.263,5 MW; 2.) ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາ
ໂຄງການພະລງັງານແສງຕາເວນັ ໄດ ັ້ຕດິຕັ ັ້ງແລ ັ້ວທງັໝດົ 16.000 ຊຸດ ໃຫ ັ້ມປີະສດິຕພິາບ 3.) ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ໂຄງການ
ພດັທະນາພະລງັງານລມົ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັລດັຖະບານໄດ ັ້ອະນຸຍາດໃຫ ັ້ບ ລສິດັພາກເອກະຊນົສກຶສາ ເພື່ ອພດັທະນາ
ພະລງັງານລມົ ເຊັ່ ນ: ເຂດທົ່ ງເຫ ກັ ແຂວງເຊກອງ ຂະໜາດ 600 MW, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 880 MW, ສາລະ
ວນັ 1.380 MW ແລະ ອດັຕະປ ື463 MW, 4.) ນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟຊວີະພາບ ໄດ ັ້ມໂີຄງການສາທດິການນ າໃຊ ັ້ນ ັ້າມນັ
ກາຊວນຊວີະພາບ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການຜະລດິຈາກໝາກເກາົ ຜະລດິໄດ ັ້ 25,2 ລ ັ້ານລດິ, ຈາກນ ັ້າມນັປາມ ຜະລດິ B100 

ໄດ ັ້ 13 ພນັລດິ ແລະ B5 ຈ ານວນ 399.000 ລດິ. 
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ປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດ ມສີາຍສົ່ ງທງັໝດົ 53.375 kv, ໃນນັ ັ້ນັ: ສາຍສົ່ ງແຮງສູງ 340 kv; 230 kv ມ ີ1.477 

kv; 115 kv ມ ີ5.257,18 kv, ສາຍສົ່ ງແຮງກາງ (35 kv, 34 kv, 22 kv) ມ ີ 28.233,97 kv ແລະ ສາຍສົ່ ງ
ແຮງຕ ່ າ (0,4 kv) ມ ີ18.407  kv, ອດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ໄຟຟ ັ້າປະຕບິດັໄດ ັ້ 91,48% ຂອງຄອບຄວົໃນທົ່ ວປະເທດ. 

 ດ ັ້ານບ ່ ແຮ່: ປະຈບຸນັລດັຖະບານໄດ ັ້ອະນຸມດັໂຄງການສ າປະທານຂຸດຄົ ັ້ນບ ່ ແຮ່ ທງັໝດົ 80 ບ ລສິດັ (141 ກດິຈະ 
ການ) ໃນນັ ັ້ນ: ເປນັຂອງພາຍໃນ 19 ບ ລສິດັ (29 ກດິຈະການ) ແລະ ຕ່າງປະເທດ 59 ບ ລສິດັ (104 ກດິຈະ ການ), 
ຊຶ່ ງໂຄງການທີ່ ກ າລງັຂຸດຄົ ັ້ນ ແລະ ຜະລດິ ມ ີ52 ບ ລສິດັ, ກ າລງັກ ່ ສ ັ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ກຽມຂຸດຄົ ັ້ນ 28 ບ ລ ິ
ສດັ, 35 ກດິຈະການ. 
 ສະພາບການຜະລດິ: ໄດ ັ້ມກີານຜະລດິແຮ່ທາດທງັໝດົ 20 ຊະນດິແຮ່ທາດ ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລດິໄດ ັ້ 
8.846,62 ຕື ັ້ກບີ. ຄາດຄະເນໝດົສກົປ ີຈະສາມາດຜະລດິໄດ ັ້ 14.054,20 ຕື ັ້ກບີ ເກນີແຜນ 10,6% (ແຜນການ 
12.697,44 ຕື ັ້ກບີ), ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກບັປທີີ່ ຜ່ານມາ ໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂື ັ້ນ 2,74% ເຊິ່ ງເຫນັວ່າອດັຕາການຂະຫຍາຍ 
ຕວົເພີ່ ມຂື ັ້ນບ ່ ສູງຍ ັ້ອນລາຄາແຮ່ທາດຢູ່ຕະຫ າດສາກນົ ຍງັຢູ່ໃນສະພາວະຕກົຕ ່ າ ຊຶ່ ງປະຈບຸນັ ມກີານປບັຕວົຂຶ ັ້ນເລກັ
ນ ັ້ອຍແຕ່ກ ່ ຍງັບ ່ ທນັສູງ, ສົ່ ງຜນົໃຫ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນກຸ່ມວດັຖຸດບິ ແລະ ຜະລດິຕະພນັດ ັ້ານແຮ່ທາດມແີນວໂນ ັ້ມ
ຫ ຸດລງົ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ການດ າເນນີທຸລະກດິຂຸດຄົ ັ້ນແຮ່ຢູ່ໃນໄລຍະສະລ ຕວົຍ ັ້ອນການຜະລດິໃຫ ັ້ຜນົຕອບແທນຕ ່ າ. 
ການຈ າໜ່າຍ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 14,6 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ໃນນັ ັ້ນ ການສົ່ ງອອກແຮ່ທາດກວມອດັຕາສ່ວນສູງ ໄດ ັ້ແກ່: 
ທອງເຂັ ັ້ມຂຸ ັ້ນພູເບ ັ້ຍ 544,5 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ; ທອງແຜ່ນເຊໂປນ 292,15 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ; ເກອືໂປຕດັ 
(ຄ າມ່ວນ & ວຽງຈນັ) 80,1 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ; ແລະ ແຮ່ກົ່ ວ, ຫນີກາວ, ແຮ່ອງັຕມີອນ ແລະ ແຮ່ເຫ ກັ ຕາມ
ລ າດບັ. 

 ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຍກົລະດບັກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງ ແລະ ບນັດາໂຄງການບູລະນະສ ັ້ອມແປງຕາໜ່າງ
ເສັ ັ້ນທາງໃຫ ັ້ສ າເລດັຕາມແຜນການເຮດັໃຫ ັ້ມບີາງໂຄງການສາມາດສ າເລດັ ແລະ ເປດີນ າໃຊ ັ້ຢ່າງເປນັທາງການ ສກົປີ 
2015-2016 ເຊັ່ ນ: ໄດ ັ້ສ າເລດັ ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ນອກນັ ັ້ນ ຍງັມຫີ າຍໂຄງການທີ່ ພວມ
ສບືຕ ່ ປະຕບິດັເຊິ່ ງມຄີວາມຄບືໜັ້າເຊັ່ ນ: ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ 1A ບຸນເໜອື-ລານຕຸຍປະຕບິດັໄດ ັ້ 78,82%, ໂຄງ 
ການກ ່ ສ ັ້າງຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າຂອງນາສກັ-ໂຄກເຂົ ັ້າດ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 85%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງການທາງ 13 ເໜອື ຊ່ວງເມອືງ
ໄຊ-ປາກມອງປະຕບິດັໄດ ັ້ 96%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ ບ ັ້ານຮວກ-ເມອືງຄອບ-ບ ັ້ານຄອບ-ບ ັ້ານກ ັ້ອນຕື ັ້ນ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 
82,59%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງເລກ 6A ແຕ່ຫາງລ ັ້ອງ-ສບົເບາົ ແຂວງຫວົພນັ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 37,63%, ໂຄງ ການ
ປູຢາງ 2 ຊັ ັ້ນເສັ ັ້ນທາງ 6B ແຕ່ສບົເບາົ-ປ່າຮ່າງ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 61,03%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົນ ັ້າອູ ເມອືງສ າພນັ ແຂວງ
ຜົ ັ້ງສາລ ີ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 54%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າເຊກອງ, ເມອືງລະມາ  ແຂວງເຊກອງ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 
70,69%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າເຊໂດນ ເມອືງຄງົເຊໂດນ ແຂວງສາລະວນັ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 27%, ໂຄງການ 
ປບັປຸງທາງແຕ່ບ ັ້ານຊຽງແມນ ຫາ ເມອືງຈອມເພດັ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 56%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ ທ່າ
ເຫ ົ ັ້າ-ຊ າໃຕ ັ້ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 56,58%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງສາມແຍກນາຊາງ-ທົ່ ງທູ ັ້ ແລະ ເທດສະບານເມອືງຊ າໃຕ ັ້ 
ປະຕບິດັໄດ ັ້ 35,13%, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງປູຢາງສອງຊັ ັ້ນລຽບທາງແຄມຂອງເສັ ັ້ນທາງນ ັ້າເບ ີ2.6302 ບ ັ້ານສົ ັ້ມ
ປອຍ-ເຮອືນຫນີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 86%,ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງຊຽງຮ່ອນ-ເມອືງຄອບ (2) ປະຕ ິ
ບດັໄດ ັ້ 74,44%. 

 ວຽກງານທາງລດົໄຟ ແມ່ນ ໄດ ັ້ມຄີວາມຄບືໜັ້າໃນຫ າຍດ ັ້ານເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ໂຄງການຮ່ວມມທືາງລດົໄຟລາວ-ໄທ
ໄລຍະ II ຊຶ່ ງວຽກກ ່ ສ ັ້າງບ່ອນເກບັມ ັ້ຽນສນິຄ ັ້າ (CY) ແລະ ຍກົລະດບັສະຖານທ່ີານາແລ ັ້ງ ແມ່ນໄດ ັ້ສ າເລດັແລ ັ້ວ 
99,8%, ໄດ ັ້ຕດິຕາມກວດກາທີ່ ດນິຈ ານວນ 83 ເຮກັຕາ ທີ່ ຖກືຈບັຈອງໃນເຂດກອງຄຸ ັ້ມຄອງທາງລດົໄຟ ປະຈບຸນັ
ພວມສບືຕ ່ ເກບັກ າສງັລວມຂ ັ້ມູນຜູ ັ້ທີ່ ຊື ັ້ຂາຍ. ສະເພາະໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແຕ່ ບ ່ ເຕນັ-ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈນັ ແມ່ນໄດ ັ້ສ າເລດັການປກັຫ ກັໝາຍແລວສະຫງວນທາງລດົໄຟ ປະຈບຸນັກ ່ ພວມຂຸ ັ້ນຂ ັ້ຽວ ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນໄດ ັ້ປະສານກບັອງົການການປກົຄອງ ແຂວງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ເພື່ ອ
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ຈດັຕັ ັ້ງວຽກງານໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເວນຄນືທີ່ ດນິ, ນອກນີ ັ້ ຍງັສມົທບົກບັລດັວສິາຫະກດິໄຟຟ ັ້າລາວ ເພື່ ອຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ 
ຕດິຕັ ັ້ງເສາົໄຟຟ ັ້າທີ່ ຖກືໂຄງການຊ່ວງແຕ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ-ໂພນໂຮງ. 
 

2) ຂະແໜງການບໍລິການ: 
 ມູນຄ່າການຈ ລະຈອນສນິຄ ັ້າ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ) ມມີູນຄ່າປະມານ 30.118 ຕື ັ້ກບີ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກນັຂອງສກົປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 9,9%. ຄາດຄະເນໝດົສກົປຈີະສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 41.809 ຕື ັ້ກບີ ລື່ ນແຜນ
ປ ີ27,5% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 32.788,22 ຕື ັ້ກບີ) ໃນນັ ັ້ນ, ໝວດສະບຽງອາຫານເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 13%, ໝວດເຄື່ ອງກ ່ ສ ັ້າງເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 
15%, ໝວດນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກສັ 7%, ໝວດເຄື່ ອງຫດັຖະກ າ ແລະ ຈກັສານ 9%, ໝວດສນິຄ ັ້າຮບັໃຊ ັ້ການ
ຜະລດິກະສກິ າ 9,8 %, ໝວດເຄື່ ອງໄຟຟ ັ້າ ແລະ ຄວົເຮອືນ 11,6%. 

 ດ ັ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຂບັເຄື່ ອນ ໄປດ ັ້ວຍຕວົຂອງມນັເອງເຊິ່ ງ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຂອງຈ ານວນນກັທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ລາຍຮບັຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວ ໄດ ັ້ເພີ ັ້ມຂຶ ັ້ນໃນແຕ່ລະປ,ີ ເປນັລາຍຮບັທາງກງົເຂົ ັ້າປະເທດ, ສ່ວນລາຍຮບັທາງ
ອ ັ້ອມ ແມ່ນໄດ ັ້ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ, ນ າລາຍໄດ ັ້ມາໃຫ ັ້ປະຊາຊນົລາວ ແລະ ປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ
ຄ່ອຍໆດຂີຶ ັ້ນ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານັ ັ້ນ ໄດ ັ້ເປນັຕວົຊີ ັ້ວດັໜຶ່ ງທີ່ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິສກັກາຍຍະພາບ ຂອງທ່າແຮງທາງດ ັ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງຊດັເຈນ. ມາຮອດປະຈບຸນັມຈີ ານວນນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ 4,9 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ. 

ສາມາດສ ັ້າງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດ ັ້ 782 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ປະຈບຸນັແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ ວປະເທດມ ີ
1.957 ແຫ ່ ງ; ໃນນັ ັ້ນ, ເປນັແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ 1.145 ແຫ ່ ງ, ແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວວດັທະນະທ າ 534 ແຫ ່ ງ ແລະ 
ແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວດັ ສາດ 278 ແຫ ່ ງ.   ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ງານມະຫະ
ກ າສລີະປະສາກນົ ທີ່ ປະເທດ ເບລາຣຸດສ,໌ ເຂົ ັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວໂລກ ITB ທີ່  ແບກແລງ, ປະເທດ 
ເຢຍລະມນັ, ເຂົ ັ້າຮ່ວມງານຕະຫ າດນດັການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່  ສປ ຈນີ, ເຂົ ັ້ ັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່
ປະເທດໄທ ເພື່ ອດງຶດູດເອາົນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດ. ສ າເລດັການຈດັງານມະຫາກ າການ ທ່ອງ
ທ່ຽວອະນຸລກັອາຊຽນ 2015 ທີ່ ແຂວງຈ າປາສກັ ເຊິ່ ງ ສປປ ລາວ ເປນັເຈົ ັ້າພາບ.  

 ປບັປຸງການສ ັ້າງຮ່າງມາດຕະຖານ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັປະຊາຊນົ, ແຜນແມ່ບດົການພດັທະນາ ເທດສະບານ
ເມອືງຜົ ັ້ງສາລເີປນັເມອືງທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນແມ່ບດົພດັທະນາເທດສະບານເມອືງແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວໜອງຟ ັ້າ-ໜອງໄກ່ 
ໂອກ ແຂວງອດັຕະປ ື ເປນັເມອືງທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນພດັທະນາ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການອະນຸລກັເມອືງເກົ່ າ ສຸວນັນະ
ຄມົຄ າ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ ັ້ານວດັທະນະທ າ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ທ າມະຊາດ. ນອກຈາກນີ ັ້ກ ່ ໄດ ັ້
ໂຄສະນາບນັດາກດິຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ດ ັ້ວຍຫ າຍຮູບຫ າຍສ ີ ໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂວາງຕ ່ ນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ສ າເລດັການສ າຫ ວດເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ໃນການກ ານດົແຜນວາດການພດັທະນາພື ັ້ນທີ່ , ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນໂຄງການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົທີ່ ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 
ອອກແບບແຜ່ນພບັໂຄສະນາແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວໃນ 4 ພາກຄ:ື ພາກເໜອືຕອນເທງິ, ພາກເໜອືຕອນລຸ່ມ, ພາກກາງ 
ແລະ ພາກໃຕ ັ້ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍແຜ່ນພບັໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງດ ັ້ານວດັທະນະທ າ, ທາງດ ັ້ານທ າມະຊາດ-ການຍ່າງປ່າ
ວທິກີານດ າລງົຊວິດິແບບດັ່ ງເດມີ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຕາມລ າແມ່ນ ັ້າຂອງ. 

 

3) ຂະແໜງການກະສິກໍາ  ແລະ ປ່າໄມ້:  
 ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ 

ຄາດຄະເນການຜະລດິເຂົ ັ້າລວມ ໝດົສກົປ ີ2015-2016 ຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 4,12 ລ ັ້ານໂຕນ, ເທົ່ າກບັ 98% 
ຂອງແຜນການປ,ີ ສາເຫດທີ່ ຈະບ ່ ສາມາດບນັລຸຕາມຕາມແຜນການວາງໄວ ັ້ (ແຜນວາງໄວ ັ້ 4,2) ຍ ັ້ອນເກດີໄພທ າມະ
ຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງສດັຕູພດື ເຊັ່ ນ: ການລະບາດຂອງຕກັກະແຕນຢູ່ບນັດາແຂວງພາກເໜອື; ໃນນີ ັ້: 

   ການຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງ: ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ພຽງແຕ່ 99.315 ເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ 88% ຂອງແຜນການ, ໃນນັ ັ້ນ 
ນາດ າທົ່ ວໄປ 90.712 ເຮກັຕາ, ນາຫວ່ານ 8.123 ເຮກັຕາ ແລະ ນາກ ັ້າກບີດຽວ 480 ເຮກັຕາ, ຖ ັ້າທຽບໃສ່ ນາແຊງ
ປຜ່ີານມາເຫນັວ່າ ເນື ັ້ອທີ່ ປກັດ າ ຫ ຸດລງົ 2.210 ເຮກັຕາ, ເນື່ ອງຈາກໄດ ັ້ຮບັຜນົເສຍຫາຍຈາກໄພທ າມະຊາດ ເຮດັໃຫ ັ້
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ເນື ັ້ອທີ່ ປູກເຂົ ັ້າເສຍຫາຍ 659 ເຮກັຕາ, ສະນັ ັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຜນົຜະລດິ 504.000 ໂຕນ, ເທົ່ າກບັ 88% ຂອງ
ແຜນການ, ສະມດັຕະພາບສະເລ່ຍ ປະມານ 5,11 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. 
  ສ າລບັໂຄງການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ 10 ແຂວງເປົ ັ້າໝາຍ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 94.430 ເຮກັຕາ
ເທົ່ າກບັ 95% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ປກັດ າທງັໝດົ, ສະເພາະ 2 ແຂວງ ຈດຸສຸມຕວົແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ 
38.310 ເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ  40,3% ຂອງ ເນື ັ້ອທີ່  10 ແຂວງເປົ ັ້າໝາຍ. 

 ເຂົັ້ານາປີ: ປະຈບຸນັແມ່ນສາມາດກະກຽມດນິໄດ ັ້ 736.531 ເຮກັຕາ ປະມານ 94%, ຕກົກ ັ້າໄດ ັ້ 45.902 ໂຕນ 
ປະມານ 97% ແລະ ການປກັດ າ ໄດ ັ້ 730.408 ເຮກັຕາ ເທົ່ າກບັ 93% ຂອງແຜນການ (787.500 ເຮກັຕາ);    
ໃນນັ ັ້ນ: ນາດ າທົ່ ວ ໄປ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 629.082 ເຮກັຕາ, ນາຫວ່ານ 83.672 ເຮກັຕາ, ນາຢອດ 17.167 ເຮກັຕາ, 
ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 3.420.000 ໂຕນ. 

 ເຂົັ້າໄຮ່: ການຜະລດິເຂົ ັ້າໄຮ່ແມ່ນສ າເລດັຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານແລ ັ້ວ ເຊິ່ ງມເີນື ັ້ອທີ່ ປະມານ  82.113ເຮກັຕາ ຫ  ື ປະມານ 
82% ຂອງແຜນການ (100.000 ເຮກັຕາ) ໃນນັ ັ້ນ ແມ່ນການປູກເຂົ ັ້າໄຮ່ຄງົທີ່ ທງັໝດົ, ປູກຫ າຍກວ່າໝູ່  ແມ່ນ 
ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຫວົພນັ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີຄາດຄະເນຜນົລດິຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 196.000 

ໂຕນ. 
 ການປູກພືດສະບຽງຕ່າງໆ: ປະຈບຸນັແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ພດືທີ່ ຊມົໃຊ ັ້ເປນັສະບຽງອາຫານ, ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 

171.814 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ 1.974.264 ໂຕນ ປະຕບິດັໄດ ັ້  69% ຂອງແຜນປ ີ(247.700 ເຮກັຕາ), 
ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດມ ີດັ່ ງນີ ັ້: 
 ສາລີຫວານ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 21.466 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ  202.210 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ  77% ຂອງແຜນປີ 

(28.000 ເຮກັຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເທົ່ າຕວົ. 
 ເຜືອກມນັ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 11.679  ເຮກັຕາ ເທົ່ າກບັ 53 % ຂອງແຜນປີ (21.750  ເຮກັຕາ), ຜນົຜະລດິ 

148.323 ໂຕນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນສອງເທົ່ າ. 
 ໝາກໄມ:້ ປະຕບິດັໄດ ັ້  36.406 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ  542.911 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 67% ຂອງແຜນປ ີ(42.050 

ເຮກັຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ຫ າຍເທົ່ າຕວົ. 
 ຜັກຕ່າງໆ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 102.263 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 920.367 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 66 % ຂອງແຜນປີ

(155.900 ເຮກັຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 85%. 
 ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ສະພາບການລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ກ ່ ໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ 

ຊຶ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ຈ ານວນຝູງສດັໄດ ັ້ມກີານເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຄ:ື ຄວາຍ  
1.094.480  ໂຕ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 4%, ງວົ 1.823.890 ໂຕ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 9%, ໝ ູ 2.915.110 ໂຕ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 12%, ແກະ/
ແບ ັ້  445.915 ໂຕ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 15% ແລະ ສດັປກີ  31.079.850 ໂຕ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 9%, ສາມາດສະໜອງຊີ ັ້ນ ປາ ແລະ 
ໄຂ່ ໄດ ັ້ທງັໝດົ  289.356 ໂຕນ, ບນັລຸ ປະມານ 71% ຂອງແຜນການປ ີແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານ
ມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເທົ່ າຕວົ ໃນນັ ັ້ນ: ຊີ ັ້ນ  128.656 ໂຕນ, ປາ  125.000 ໂຕນ ແລະ ໄຂ່  35.700 ໂຕນ. 
 

 ການຜະລິດເປນັສິນຄ້າ 
 ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ: ເລັ່ ງໃສ່ການຜະລດິພດືລະດູແລ ັ້ງ ທີ່ ມທ່ີາແຮງ ຕາມແຕ່ລະທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: 

 ເຂົັ້າ: ໄດ ັ້ຕດິຕາມ ແລະ ເອື ັ້ອອ ານວຍທາງດ ັ້ານວຊິາການ ໃນການຜະລດິເຂົ ັ້າເປນັສນິຄ ັ້າ ໃຫ ັ້ແກ່ບ ລສິດັຊວນເຢ
ລາວຈ າກດັ, ໃນເນື ັ້ອທີ່  2.000 ເຮກັຕາ, ທີ່ ເມອືງຈ າພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເພື່ ອສົ່ ງອອກເຂົ ັ້າສານ ໄປ   ສ
ປ ຈນີ. ມາຮອດປະຈບຸນັ ໄດ ັ້ສົ່ ງເຂົ ັ້າສານອອກແລ ັ້ວ ຈ ານວນ 3.300 ໂຕນ ແລະ ຈະສບືຕ ່ ສົ່ ງອອກຕາມໂຄຕາທີ່
ໄດ ັ້ອະນຸມດັ 8.800 ໂຕນ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ໃນລະດູຝນົປ ີ2016 ທາງຝ່າຍຈນີຍງັໃຫ ັ້ໂຄຕາສົ່ ງອອກເຂົ ັ້າ ສານ 
ອກີ 17.000 ໂຕນ. 



10 

 

 ສາລີແຂງ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 180.024  ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ  998.696 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 90% ຂອງແຜນປີ
(200.500 ເຮກັຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຫ າຍເທົ່ າຕວົ. 

 ກາເຟ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 89.173 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ  144.460 ໂຕນ ເກນີແຜນ 5% (ແຜນການປ ີ85.000 
ເຮກັຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນລະດບັດຽວກນັ. 

 ອ້ອຍ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 6.160ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 264.880ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 21% ຂອງແຜນປ.ີ 
 ຖົໍ່ວເຫ ືອງ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 5.982 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ  9.332 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 52% ຂອງແຜນປ ີ(11.500 ເຮກັ 

ຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນສອງເທົ່ າຕວົ. 
 ຖົໍ່ວດິນ: ປະຕບິດັໄດ ັ້ 13.344  ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ  33.360 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 50% ຂອງແຜນປ ີ (26.800 

ເຮກັຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນສອງເທົ່ າຕວົ. 
 ຖົໍ່ວອືໍ່ນ: ປະຕບິດັ ໄດ ັ້ 1.805  ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ  2.437 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 62% ຂອງແຜນປ ີ(2.900 ເຮກັຕາ) 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 9%. 
 ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ໄດ ັ້ເລັ່ ງໃສ່ການລ ັ້ຽງສດັໃຫຍ່ (ງວົ-ຄວາຍ) ເພື່ ອສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນ

ການລ ັ້ຽງສດັນ ັ້ອຍ ແລະ ປາ ແມ່ນ ເລັ່ ງໃສ່ການຈ ລະຈອນພາຍໃນ. ມາຮອດປະຈບຸນັນີ ັ້ ຂະບວນການລ ັ້ຽງສດັ ໃນ
ທົ່ ວປະເທດເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ມກີານຫນັປ່ຽນຈາກການລ ັ້ຽງແບບທ າມະຊາດ ໄປສູ່ການລ ັ້ຽງແບບເປນັຟາມ, ແບບເປນັອຸດ
ສະຫະກ າ ແລະ ແບບທອມຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ ັ້ຽງສດັແບບເປນັຟາມ ອ ັ້ອມຕວົເມອືງໃຫຍ່ຕ່າງໆ
ເຊັ່ ນ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວຽງຈນັ, ຫ ວງພະບາງ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈ າປາສກັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ ັ້ມກີານລງົທນຶລ ັ້ຽງງວົ ຂອງບ ລສິດັ ລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ ຊຶ່ ງໄດ ັ້ນ າພນັງວົມາແຕ່ ອດົສະຕາລ ີ ມາລ ັ້ຽງ 
ແລະ ຄາດວ່າ ຜນົຜະລດິຊີີ ັີ້ນງວົ 70% ແມ່ນສົ່ ງອອກ ແລະ 30% ແມ່ນສະໜອງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຍງັມ
ີີການລ ັ້ຽງງວົນມົ ເຊິ່ ງເປົ ັ້າໝາຍ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ຕະຫ າດພາຍໃນ 100%. 

 

 ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
− ສ າເລດັການປບັປຸງວເິຄາະຂ ັ້ມູນຂຽນແຜນຈດັສນັ ແລະ ການປບັປຸງແຜນຄນືໃໝ່ໃນເຂດຄຸ ັ້ມຄອງຍ່ອຍປ່າຜະລດິ 

ໄດ ັ້ຈ ານວນ 4 ແຂວງຄ:ື ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງຈ າປາສກັ. 
− ໄດ ັ້ສ າຫ ວດຈດັສນັຫວາຍ ແລະ ໄມ ັ້ປ່ອງ ຢູ່ບ ັ້ານຫວ ັ້າ, ບ ັ້ານນາຝນົ, ເມອືງບ ລຄິນັ ແຂວງ ບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ບ ັ້ານທົ່ ງ

ຫວາຍ ເມອືງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ. 
− ສ າເລດັການປບັປຸງການວເິຄາະຂ ັ້ມູນການຂຽນແຜນຈດັສນັ ແລະ ການປບັປຸງ ແຜນທີ່ ຄນືໃໝ່ ໃນເຂດຄຸ ັ້ມຄອງຍ່ອຍ

ນ ັ້າສຸ ເມອືງຊານໄຊ ປ່າຜະລດິຫ ັ້ວຍຫວນີ ັ້າປາ ແລະ ເຂດຄຸ ັ້ມຄອງຍ່ອຍແບ່ງວໄິລ ເມອືງສະໜາມໄຊ, ປ່າຜະລດິ ເຊ
ຄ າພ -ແບ່ງວໄິລ ແຂວງອດັຕະປ.ື 

− ລງົຕດິຕາມການຟື ັ້ນຟູປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອດັຕາການປກົຫຸ ັ້ມປ່າຊມົໃຊ ັ້ ຂອງບ ັ້ານຫ ັ້ວຍຫ ັ້າ ເມອືງສງັທອງ ນະຄອນຫ ວງ 
ວຽງຈນັ ໃນເນື ັ້ອທີ່  500 ເຮກັຕາ. 

− ໄດ ັ້ລງົກວດການກະທ າຜດິ ແລະ ເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ເພື່ ອສບືສວນ-ສອບສວນ, ດ າເນນີຄະດ ີ ຢູ່ 4 ແຂວຄ:ື ແຂວງຄ າ
ມ່ວນ, ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫວົພນັ. 

− ໄດ ັ້ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ັ້, ຊີ ັ້ນ າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ຢູ່ກອງກວດກາປ່າໄມ ັ້ ປະຈ າ 5 ແຂວງຄ:ື ແຂວງ
ໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ. 

− ໄດ ັ້ກວດກາ, ຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນ ການບຸກລຸກທ າລາຍຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ັ້ ຢູ່ກອງກວດກາປ່າໄມ ັ້ ປະຈ າ 6 

ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ັ້ຄ:ື ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແຂວງສາລະວນັ, ແຂວງຈ າປາສກັ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ 
ແຂວງອດັຕະປ.ື 
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4) ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອືໍ່ອຍອີງ
ໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

 ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການພດັທະນາການຕດິກາໝາຍໂອດ໋ອບຢ່າງເປນັຂະບວນການ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີພູມປນັຍາ ແລະ ສ ັ້າງວຽກເຮດັ
ງານທ າ ໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ໃນນັ ັ້ນໄດ ັ້ຕດິກາໝາຍສນິຄ ັ້າໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ ທງັໝດົ 
107 ຫວົໜ່ວຍ, ມ ີ394 ຜະລດິຕະພນັ, ມ ີ 101 ບ ັ້ານ, 55 ເມອືງໃນ 14 ແຂວງ. ໃນນີ ັ້ ມຫີດັຖະກ າ 61 ຫວົໜ່ວຍ, 
ມ ີ283 ຜະລດິຕະພນັ; ຢາພື ັ້ນເມອືງ 6 ຫວົໜ່ວຍ, ມ ີ30 ຜະລດິຕະພນັ; ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ 39 ຫວົໜ່ວຍ, ມ ີ
80 ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ ັ້ພາຍໃນເຮອືນ 1 ຫວົໜ່ວຍ, ມ ີ1 ຜະລດິຕະພນັ. 

 ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີພາກທຸລະກດິໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫ າດໂດຍຜ່ານຮູບແບບການຈດັງານວາງສະແດງສນິຄ ັ້າຈ ານວນ
20 ຄັ ັ້ງ. ໃນນັ ັ້ນບ ລສິດັລາວເວນີມະຫາຊນົ13 ຄັ ັ້ງ, ບນັດາສະມາຄມົ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ 7 ຄັ ັ້ງ ແລະ ງານວາງສະແດງ
ສນິຄ ັ້າວຽງຈນັ 2015 (Vientian Expo 2015) ຈດັຂຶ ັ້ນເພື່ ອສະເຫ ມີສະຫ ອງ 40 ປແີຫ່ງການສະຖາປະນາ ສປປ 
ລາວ. ນອກນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ສມົທບົກບັພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າແຂວງຈ າປາສກັຈດັງານວາງສະແດງສນິຄ ັ້າ 1 ຄັ ັ້ງ 
ແລະ ເຂົ ັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ “Wonderful Indonesia” ມຫີວົໜ່ວຍທຸລະກດິເຂົ ັ້າຮ່ວມຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດທງັໝດົ 459 ຫວົໜ່ວຍ, ມູນຄ່າສນິຄ ັ້າທີ່ ນ າມາວາງສະແດງທງັໝດົປະມານ 2,26 ຕື ັ້ກບີ, ສນິຄ ັ້າທີ່ ນ າມາ
ວາງສະແດງປະກອບມສີນິຄ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ຮບັກາໝາຍໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ, ເຄື່ ອງເຟນີເີຈ,ີ ສນິຄ ັ້າກະສກິ າ, ອາຫານ,  ເຄື່ ອງດື່ ມ 
ແລະ ສນິຄ ັ້າປະເພດຫດັຖະກ າ (ຜ ັ້າໄໝ, ຜັ້າຝ ັ້າຍ ແລະ ໄມ ັ້ແກະສະຫ ກັ), ໂຄສະນາການສກຶສາ, ຜະລດິຕະພນັຄວາມ
ງາມ ແລະ ຢາພື ັ້ນເມອືງ. 

 ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ-ການຜະລດິ ເຂົ ັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສນິຄ ັ້າໃນກອບການຊ່ວຍເຫ ອືປະເທດໃກ ັ້
ຄຽງ CLV ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈກັໄທ 5 ຄັ ັ້ງທງັໝດົ 30 ຫວົໜ່ວຍ, ມູນຄ່າສນິຄ ັ້າທີ່ ຂາຍໄດ ັ້ 454.031 

ໂດລາສະຫະລດັ; ງານວາງສະແດງສນິຄ ັ້າໃນກອບເປນັສະມາຊກິສູນອາຊຽນ-ເກາົຫ  ີ 1 ຄັ ັ້ງ, ທຸລະກດິເຂົ ັ້າຮ່ວມ 9 

ບ ລສິດັ, ມູນຄ່າຂາຍສນິຄ ັ້າ 2.500 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ງານວາງສະແດງສນິຄ ັ້າໃນກອບເປນັສະມາຊກິຂອງສູນ
ອາຊຽນ-ຍີ່ ປຸ່ນ 1 ຄັ ັ້ງ, ທຸລະກດິເຂົ ັ້າຮ່ວມ 3 ບ ລສິດັ, ມູນຄ່າສນິຄ ັ້າທີ່ ຂາຍໄດ ັ້ 1.600 ໂດລາສະຫະລດັ. 

 ໄດ ັ້ຈດັງານວາງສະແດງ 40 ປີແຫ່ງການສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງມຫີວົໜ່ວຍທຸລະກດິເຂົ ັ້າຮ່ວມງານ 210 ຫວົໜ່ວຍ
, ໃນນັ ັ້ນທຸລະກດິພາຍໃນ 160 ຫວົໜ່ວຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 50 ຫວົໜ່ວຍ, ມູນຄ່າສນິຄ ັ້າທີ່ ນ າມາວາງສະແດງທງັໝດົ 
1.266 ຕື ັ້ກບີ; ເຂົ ັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສນິຄ ັ້າໃນກອບການຊ່ວຍເຫ ອືປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ CLM ຂອງລດັຖະ ບານ
ແຫ່ງຣາຊະອານາຈກັໄທ; ງານວາງສະແດງ Food WeekKorea ທີ່  ສ.ເກາົຫ ;ີ ງານວາງສະແດງ The 8

1st
 

International Tokyo Gift Show Spring 2016 ທີ່ ໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ. 
 ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍດ ັ້ານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ ທີ່ ສອດຄ່ອງກມົກຽວກບັການຜະລດິກະສກິ າ ເພື່ ອຊ່ວຍ

ຮບັປະກນັການສົ່ ງເສມີການຜະລດິແບບຕ່ອງໂສ ັ້ ທີ່ ມກີານປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບ ລກິານຕດິພນັນ າການຜະລດິກະສກິ າ
ແຕ່ຫວົທແີນ່ໃສ່ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຕົ ັ້ນທນຶການຜະລດິ ແລະ ສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມ ເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຜະລດິເຂົ ັ້າສະບຽງອາ ານສາ 
ມາດມກີ າໄລເຖງິ 30%. ນອກນີ ັ້ ຍງັເນັ ັ້ນເພີ່ ມເຕມີໃສ່ການຈດັສນັເຂດຈດຸສຸມຜະລດິປຸງແຕ່ງກະສກິ າ, ການກ ານດົ
ມາດຕະຖານຂອງຟາມ, ຂອງໂຮງງານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ລະບບົມາດຕະຖານທີ່ ດ ີເພື່ ອຮບັປະກນັການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ສະອາດ. 
ໄປຄຽງຄູ່ກນັນີ ັ້ ແມ່ນການກ ານດົນະໂຍບາຍສະເພາະດ ັ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ດ ັ້ານການຄ ັ້າປະກນັລາຄາ ເຊິ່ ງຕດິພນັ
ກບັການຄ ັ້າປະກນັການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຊ່ວຍຜູ ັ້ຜະລດິ ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບການ ກ ຄກືານສ ັ້າງມາດຕະຖານສນິຄ ັ້າ
ສະບຽງ ແລະ ສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ທີ່ ຢັ ັ້ງຢນືຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະອາດ. ນອກນັ ັ້ນ, ຍງັໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ນະໂຍບາຍ
ສົ່ ງເສມີການຫນັເປນັກນົຈກັໂດຍວາງນະໂຍບາຍທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອພດັທະນາລະບບົບ ລກິານດ ັ້ານກນົຈກັໃຫ ັ້ມປີະຈ າ
ຢູ່ ແຕ່ລະເຂດຈດຸສຸມການຜະລດິ. 

 ກະກຽມຈດັຕັ ັ້ງພທິມີອບ-ຮບັລາງວນັມາດຕະຖານໂຮງແຮມສຂີຽວອາຊຽນ (ASEAN) ໃຫ ັ້ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ 
ແຂວງຈ າປາສກັ ປະຈ າປ ີ2016. ປບັປຸງຮ່າງຂ ັ້ກ ານດົວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງທຸລະກດິບ ລກິານ ແລະ ຮ່າງຂ ັ້ຕກົລງົວ່າ
ດ ັ້ວຍການຈດັລະດບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນໂຮງແຮມ, ຣສີອດ ແລະ ເຮອືນພກັຢູ່ ສປປ ລາວ. ສ ັ້າງແຜນຍຸດທະສາດພດັ 
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ທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ແລະ ປບັປຸງຍກົລະດບັຄຸນນະພາບເຮອືນພກັແຮມນ າປະຊາຊນົ (Homestay) 

ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈນັ, ແຂວງສະ ວນັນະເຂດ. ຈດັຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີການຕະຫ າດ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ແກ່ບນັດາພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 8 ແຂວງພາກເໜອື ແລະ ຈດັຝກຶ
ອບົຮມົການທ່ອງທ່ຽວອານຸລກັປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ແຂວງໄຊສມົບູນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ ແລະ ແຂວງສະຫວນັ
ນະເຂດ. ສບືຕ ່ ປບັປຸງການສ ັ້າງຮ່າງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ ສປປ 
ລາວ. ຕດິຕາມປະເມນີຜນົໂຄງການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຍນືຍງົ Nzaid ເພື່ ອ
ລາຍງານໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ອື, ຈດັຝກຶອບົຮມົການທ່ອງທ່ຽວອານຸລກັປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ທີ່ ແຂວງ
ໄຊສມົບຸນ, ແຂວງໄຊຍະບູລ ີແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

 
5) ສ້າງຕ່ອງໂສກ້ານຜະລິດຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງວສິາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດ

ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 

 ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ວຽກຈດຸສຸມທີ່ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນການຊຸກຍູ ັ້ການເຕບີໂຕຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫ່ຍກບັຂະໜາດ
ນ ັ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍການສະໜອງທນຶໃຫ ັ້ແກ່ວສິາກະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ອະນຸມດັສນິ
ເຊື່ ອຈ ານວນ 40 ສນັຍາໃນວງົເງນິອະນຸມດັ 16,4 ຕື ັ້ກບີ; ໃນນັ ັ້ນ ຂະແໜງຫດັຖະກ າ 1 ຫວົໜ່ວຍ, ອຸດສາຫະກ າ 2 
ຫວົໜ່ວຍ, ກະສກິ າ 17 ຫວົໜ່ວຍ, ບ ລກິານ 7 ຫວົໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງການຄ ັ້າ 13 ຫວົໜ່ວຍ; ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາການ
ສະໜບັສະໜນູການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶແກ່ຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິທີ່ ດ າເນນີການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການ
ລ ັ້ຽງສດັໂດຍໃຫ ັ້ທະນາຄານພດັທະນາລາວເປນັຜູ ັ້ປ່ອຍກູ ັ້ໄດ ັ້ຈ ານວນໜຶ່ ງ ແລະ ກ າລງັຂະຫຍາຍກບັບາງທະນາ ຄານ
ທຸລະກດິອື່ ນ ເຊັ່ ນ: ທະນາຄານລາວ-ຈນີຈ າກດັ, ທະນາຄານເອ ັທ ີເພື່ ອປ່ອຍກູ ັ້ແກ່ SME ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ການລງົທນຶ
ໄລຍະຍາວ 3 ຫາ 7 ປ ີເປນັທນຶຄງົທີ່  70% (ໄລຍະ 1-3 ແລະ 3-5 ປ ີມອີດັຕາດອກເບ ັ້ຍ 8%) ແລະ 30% ເປນັ
ທນຶໝນູວຽນ (ໄລຍະ 1 ປລີງົມາ, ມອີດັຕາດອກເບ ັ້ຍ 9% ແລະ ໄລຍະ 1-3 ປ,ີ ມອີດັຕາດອກເບ ັ້ຍ 8%; 9% 
ແລະ 10%). 

 
6) ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ  ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ໄດ ັ້ອອກທະບຽນວສິາຫະກດິ (ຕາມປະເພດວສິາຫະກດິ) ແຕ່ວນັທ ີ 1 ຕຸລາ ຫາ 31 ພດຶສະພາ 2016 ຈ ານວນ 

1.666 ຫວົໜ່ວຍ, ທນຶຈດົທະບຽນ 23.801,25 ຕື ັ້ກບີ; ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງສກົປຜ່ີານມາ ຫ ຸດລງົ 13%. 
ໃນນັ ັ້ນ, ວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ 912 ຫວົໜ່ວຍ, ວສິາຫະກດິຮຸ ັ້ນສ່ວນຈ າກດັ 1 ຫວົໜ່ວຍ, ບ ລສິດັຈ າກດັ 258 
ຫວົໜ່ວຍ ແລະ ບ ລສິດັຈ າກດັຜູ ັ້ດຽວ 483 ຫວົໜ່ວຍ, ບ ລສິດັມະຫາຊນົ 6 ຫວົໜ່ວຍ, ບ ລສິດັລດັ 4 ຫວົໜ່ວຍ, 
ບ ລສິດັປະສມົ 1 ຫວົໜ່ວຍ.  
 ນອກນັ ັ້ນ ແຍກຕາມຂະແໜງການເຫນັວ່າ ຜູ ັ້ປະກອບກດິຈະການໃນຂະແໜງທົ່ ວໄປ ແມ່ນການຄ ັ້າຂາຍຍກົ ແລະ 
ຂາຍຍ່ອຍ ກວມ 39%; ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ສາງສນິຄ ັ້າ 10%; ການກ ່ ສ ັ້າງ 8%; ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 8% ແລະ ການ 
ເຄື່ ອນໄຫວດ ັ້ານວຊິາຊບີ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັນກິ 6% (ຕາມລ າດບັ) ແລະ ຂະແໜງອື່ ນໆອກີ. 

 ການພດັທະນາ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງ ຂພສ ນບັແຕ່ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຮອດປະຈບຸນັ ໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ຊຶ່ ງປະຈຸ
ບນັມທີງັໝດົ 12 ເຂດ ໃນນັ ັ້ນ ມເີຂດເສດຖະກດິພເິສດ 4 ເຂດ ຄ:ື ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ; ເຂດ
ເສດຖະກດິພເິສດສາມຫລ່ຽມຄ າ; ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ຈ າປາສກັ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແຂວງຫລວງພະ
ບາງ, ສ າລບັເຂດເສດຖະກດິສະເພາະມ ີ 8 ເຂດ ຄ:ື ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບງຶທາດຫ ວງ, ເຂດເສດຖະ ກດິ
ສະເພາະດງົໂພສ,ີ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລ່ອງແທງ-ວຽງຈນັ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທ່າແຂກ, ເຂດເສດຖະ 
ກດິສະເພາະດງົໂພສ ີ2, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບ ເຕນແດນງາມ, ເຂດນຄິມົອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າວຽງຈນັ-
ໂນນທອງ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພູຂຽວ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ. 
ການພດັທະ ນາ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາວຽກງານ ຊຶ່ ງມອີນັພົ ັ້ນເດັ່ ນຫ າຍດ ັ້ານ ເປນັຕົ ັ້ນ: ໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ຂພສ  ໃ
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ໝ່ ຈ ານວນ 1 ເຂດ, ໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ທີ່ ຂຶ ັ້ນກບັເຂດເສດຖະກດິພເິສດຈ ານວນ 2 ຈດຸພ ັ້ອມດຽວ
ກນັນັ ັ້ນ, ຍງັໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການດງຶດູດການລງົທນຶໄດ ັ້ຈ ານວນ 41 ບ ລສິດັ ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັບ ລສິດັທີ່ ລງົທນຶໃນຂະ  ແໜ
ງອຸດສາຫະກ າກວມເອາົ 34%, ການຄ ັ້າ 27% ແລະ ການບ ລກິານ 39% ເຊິ່ ງມແີຜນການລງົທນຶທງັໝດົ 1,3 ຕື ັ້ໂດ
ລາສະຫະລດັ ແລະ ທນຶຈດົທະບຽນ 444 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ມມີູນຄ່າການລງົທນຶຕວົຈງິ 85,81 ລ ັ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ ໃນນັ ັ້ນ: ລດັຖະບານ 17,33 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ຜູ ັ້ພດັທະນາ 34,59 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຜູ ັ້
ລງົທນຶລາຍຍ່ອຍ 33,89 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ; ສາມາດປະຕບິດັພນັທະຕາມສນັຍາໄດ ັ້ຈ ານວນ 4,1 ລ ັ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ; ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າມູນຄ່າ 278,6 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ; ນ າເຂົ ັ້າສນິຄ ັ້າ 915,9 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ສ ັ້າງ
ວຽກເຮດັງານທ າໄດ ັ້ 255 ຄນົ. ດ ັ້ານການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ຖ ັ້າທຽບໃສ່ການນ າເຂົ ັ້າ ເຫນັວ່າຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນ, 
ການເກບັພນັທະອາກອນເຂົ ັ້າງບົປະມານຂອງລດັຍງັບ ່ ທນັເປນັລະບບົ ຍ ັ້ອນກນົໄກການຕດິຕາມກວດກາຍງັບ ່ ທນັ
ເຂັ ັ້ມງວດ; ການສ ັ້າງໂຄງການທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມກບັປະຊາຊນົ ທີ່ ປິ່ ນອ ັ້ອມການພດັທະນາ ຂພສ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕິ
ບດັ ແລະ ເປນັລະບບົຕ ່ ເນື່ ອງ. 

 
2.1.2 ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫ ໍ່ງທຶນກັບການ

ວາງແຜນພັດທະນາ 
 

2.1.2.1 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລດັ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ ສກົປ ີ2015-2016 ໄດ ັ້ຮບັອະນຸມດັຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທງັໝດົ 

6.253 ໂຄງການ, ທນຶງບົປະມານພາຍໃນຈ ານວນ 3.800 ຕື ັ້ກບີ, ໃນໄລຍະ 9 ເດອືນ ຍ ັ້ອນງບົປະມານບ ່ ສາມາດສະ
ໜອງໄດ ັ້ ຈຶ່ ງໄດ ັ້ມກີານດດັແກ ັ້ຫ ຸດທນຶເຫ ອືພຽງ 3.300 ຕື ັ້ກບີ. ຜ່ານມາສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ 4.229 ໂຄງ ການ, 
ສະເພາະທນຶພາຍໃນ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 2.941,86 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 77% ຂອງແຜນການ (3.800 ຕື ັ້ກບີ)          ແຍກ 
ອອກລະອ  ແ  ລະ  ນ     ນ  :  
 ໂ  ການ        ນກ    າ  ະ     ະ         141 ໂ  ການ,   ນ  າ 94,62    ກ  . 
 ໂ  ການ       ະ      ນ  ກ   2015-2016  ະ         2.348 ໂ  ການ,   ນ  າ 1.708,25    ກ  . 
 ໂ  ການ ະ    ໝ   ນ  ກ   2015-2016  ະ         994 ໂ  ການ,   ນ  າ 787,03    ກ  . 
    ການແກ ັ້ໄຂໜີັ້ສນິໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ:  ມາຮອດປະຈບຸນັ ບນັດາໂຄງການຊ າລະໜີັ້ສນິທີ່ ຢູ່ໃນແຜນການ

ລງົທນຶຂອງລດັ ທີ່ ໄດ ັ້ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ ສກົປ ີ 2015-2016 ມ ີ ຈ ານວນ 986 ໂຄງການ, ຂຶ ັ້ນ
ແຜນຊ າລະ 460,34 ຕື ັ້ກບີ ຜ່ານການປະຕບິດັ 9    ອນ  າ າ   າລະ    351,96    ກ       າກ   76% 
ແຜນຊ າລະໜີັ້ສນິວາງໄວ ັ້ (460,34 ຕື ັ້ກບີ), ຍ    າ   າລະ າ ແຜນ 2015-2016   ານ ນ 108,38    ກ  . 

  
2.1.2.2 ທຶນຊ່ວຍເຫ ອືທາງການເພືໍ່ອການພັດທະນາ 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ໃນໄລຍະ 9 ເດອືນສກົປ ີ2015-2016 ລວມມທີງັໝດົ 351 ໂຄງ ການ
, ມູນຄ່າ 688,10 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ  ືປະມານ 5.609 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 99% ຂອງແຜນການປ ີ(ແຜນວາງໄວ ັ້ 
695 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ), ໃນນັ ັ້ນ ຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ 183,25 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ມ ີ274 ໂຄງການ ແລະ ກູ ັ້ຢມື 

504,85 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ມ ີ77 ໂຄງການ.  

ໂຄງການທີ່ ພົ ັ້ນເດັ່ ນ ໃນໄລຍະ 9 ເດອືນຕົ ັ້ນສກົປ ີ 2015-2016 ມບີາງໂຄງການເຊັ່ ນ: ໂຄງການພດັທະນາຕວົ
ເມອືງແລວທາງອະນຸພາກພື ັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງ ມູນຄ່າ 49 ລ ັ້ານໂດລາ (ເງນິກູ ັ້ຍມື); ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ທາງຊນົນະບດົໄລຍະ 6 ມູນຄ່າ 17,97 ລ ັ້ານໂດລາ (ຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ); ໂຄງການເກບັກູ ັ້ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ ເພື່ ອພດັ
ທະ ນາເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລ ັ້າງຄວາມທຸກຍາກໄລຍະ 2 ມູນຄ່າປະມານ 7,6 ລ ັ້ານໂດລາ (ຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ); 
ໂຄງ ການພດັທະນາການລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ປາເປນັສນິຄ ັ້າ ມູນຄ່າ 30 ລ ັ້ານໂດລາ (ເງນິກູ ັ້ຍມື); ໂຄງການປບັປຸງ
ລະບບົນ ັ້າປະປາ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ມູນຄ່າ 92,5 ລ ັ້ານໂດລາ (ເງນິກູ ັ້ຍມື). 
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2.1.2.3  ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ ັ້ 1.222 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.134 ລ ັ້ານ

ໂດລາສະຫະລດັ ຫ  ື ເທົ່ າກບັ 25.546 ຕື ັ້ກບີ (  ນຈດົທະບຽນ) ລື່ ນແຜນ 36% (ແຜນວາງໄວ ັ້ 2.305 ລ ັ້ານໂດ
ລາສະຫະລດັ);  ນນ     ໂ  ການ  າ ະ ານ   ານ ນ 9 ໂ  ການ   ນ  າ   ໝ   447 ລ  ານໂ ລາສະຫະລດັ, 
ໂ  ການລ    ນ         ານ ນ 1.180 ໂ  ການ   ນ  າ 2.243 ລ  ານໂ ລາ ແລະ ໂ  ການລ    ນ 
 ນ ຂ     ະກ       -    ະກ   ະ  າະ   ານ ນ 33 ໂ  ການ     ນ  າການລ    ນ 443,9 ລ  ານໂ ລາ
ສະຫະລດັ ແຕ່ການ ນ າ  ນ ຂ  າ      ໂດຍຜ່ານລະບບົທະນາຄານທີ່ ເປນັເງນິສດົ ມພີຽງ 883,7 ລ ັ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ.  

 

2.1.2.4 ທຶນຈາກຂະແໜງການເງິນ-ເງິນຕາ 
  ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເປນັເຈົ ັ້າການສະໜອງສນິເຊື່ ອ ໃຫ ັ້ແກ່ໂຄງການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົໂດຍສຸມ

ໃສ່ປບັປຸງລະບຽບ, ກນົໄກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນການພຈິາລະນາເງນິກູ ັ້ເພື່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ປະກອບການເຂົ ັ້າຫາແຫລ່ງທນຶໄດ ັ້ງ່າຍ
ຂຶ ັ້ນ, ນ າໃຊ ັ້ໂຄງການຜະລດິທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ເປນັຫ ກັຊບັຄ ັ້າປະກນັເງນິກູ ັ້, ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູ ັ້ຢ່າງຕ ່
ເນື່ ອງ ເປນັຕົ ັ້ນ: ພດັທະນາສນິເຊື່ ອໃຫ ັ້ມຫີ າຍຮູບແບບຫ າຍເປົ ັ້າໝາຍສອດຄ່ອງກບັລູກຄ ັ້າແຕ່ລະປະເພດ. ໃນໄລ 
ຍະ 9 ເດອືນ ສນິເຊື່ ອທົ່ ວລະບບົເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 7.728,82 ຕື ັ້ກບີ (ແຜນວາງໄວ ັ້ 6.700 ຕື ັ້ກບີ). ອດັຕາສ່ວນໜີັ້ເກນີ
ກ ານດົ NPL ຢູ່ໃນລະດບັ 3,04%. 

 
2.1.3 ການພັດທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ. 

1)  ເຂດພາກເໜືອ: 

 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 

ເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ໝັ ັ້ນທ່ຽງຕາມທດິທາງແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້ຄ:ື ສົ່ ງເສມີການ
ຜະລດິກະສກິ າເປນັສນິຄ ັ້າ, ເພີ່ ມມູນຄ່າສນິຄ ັ້າກະສກິ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂທີ່ ດແີກ່ການບ ລກິານຕ່າງໆ; 
ຍກົລະດບັມາດຕະຖານຊວິດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ, ໃນ 9 ເດອືນ 2015-2016 ຂອງແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະ ກດິ-ສງັຄມົ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ວຽກຈດຸສຸມ ດັ່ ງນີ ັ້: 

 ເຂດຜະລິດກະສກິໍາ: 
ການຜະລດິແມ່ນໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ, ການປູກພດືອຸດສະຫະກ າເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການ

ຜະລດິເຂົ ັ້ານາແຊງແມ່ນລື່ ນແຜນການ ໃນເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິ 17.013,92 ເຮກັຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການ 9.701 
ເຮກັຕາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 175%, ຜນົຜະລດິ 66.881,98 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 28.269,40 ໂຕນ ທີ່ ຜ່ານມາແມ່ນ
ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 236%, ຄາດຄະເນເນື ັ້ອທ ີ ການຜະລດິເຂົ ັ້ານາປີ 15.387,30 ເຮກັຕາ ແລະ ຄາດຄະເນເນື ັ້ອທ ີ ການ
ຜະລດິເຂົ ັ້າໄຮ່ 10.500 ເຮກັຕາ, ການປູກສາລ ີເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິ 2.507,99  ເຮກັຕາ ທຽບໃສ່ແຜນທີ່ ຜ່ານມາ
ແມ່ນເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 2%, ໄດ ັ້ຮບັຜນົຜະລດິ 129.139,01 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນທີ່ ຜ່ານມາແມ່ນເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 21%, ມນັຕົ ັ້ນ
ເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິ 14.742,70 ເຮກັຕາ ທຽບໃສ່ແຜນທີ່ ຜ່ານມາແມ່ນເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 88%, ໄດ ັ້ຮບັຜນົຜະລດິ 
441.662,48 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນທີ່ ຜ່ານມາແມ່ນເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 110% ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່: ແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ແຂວງ 
ຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລ ີແລະ ແຂວງວຽງຈນັ. 

 ເຂດອຸດສາຫະກໍາ: 
ການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໂດຍລວມແລ ັ້ວເຫນັວ່າຍງັສບືຕ ່  ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ ແລະ  ມກີານສົ່ ງເສມີ ໃຫ ັ້

ປະຊາຊນົປູກພດືໃຫ ັ້ກາຍເປັນສນິຄ ັ້າ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້ເຕກັ ໂນໂລຊ ີແລະ ກນົຈກັເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິເຮດັໃຫ ັ້
ປະສດິທພິາບການຜະລດິ ແລະ ມູນຄ່າເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ເດັ່ ນກວ່າໝູ່  ແມ່ນຂະບວນການປູກສາລອີາຫານສດັ ຢູ່ແຂວງ ໄຊ
ຍະບູລ,ີ  ຫວົ ພນັ, ອຸດມົໄຊ, ບ ່ ແກ ັ້ວ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເພື່ ອຕອບສະຫນອງໃຫ ັ້ຕະຫລາດ າກ ນ ເຊັ່ ນ: ໄທ, ສປ 

ຈນີ ແລະ ສສຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ຫດັຖະກ ານບັມື ັ້ຂະຫຍາຍຕວົ ທີ່ ພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນ ແຂວງວຽງຈນັໄດ ັ້ມີ
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ການສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ODOP ຂອງບນັດາເມອືງເຊິ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັມ ີ8 ເມອືງ ມ ີ11 ຜະລດິຕະພນັ
ຄ:ື ກ ັ້ວຍອບົເນຍີ ເມອືງຊະນະຄາມ, ຢາສະຜມົຂີ ັ້ໝິ ັ້ນ ເມອືງທຸລະຄມົ, ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ປ່ອງ ເມອືງວຽງຄ າ 
ແລະ ໂພນໂຮງ, ຊາໃບມ ັ້ອນ ເມອືງແກ ັ້ວອຸດມົ, ແຈ່ວປາແດກເຄື່ ອງ ແລະ ສົ ັ້ມປາ ທ່າເຮອື ເມອືງວງັວຽງ, ນ ັ້າປູ 
ແລະ ໝາກເຜດັປົ່ ນ ເມອືງກາສ,ີ ເຂົ ັ້າຂຽບມນັຕົ ັ້ນ ແລະ ຈນືກ ັ້ວຍ ເມອືງ ຫນີເຫບີ. ນອກນັ ັ້ນ ໄດ ັ້ມກີານກ ່ ສ ັ້າງ
ເຂື່ ອນໄຟຟ ັ້ານ ັ້າຂອງ ຫ ວງພະບາງ-ໄຊຍະບູລ ີສ າເລດັ 60,72%, ເຂື່ ອນນ ັ້າຄານ 2 ສ າເລດັ 100%, ເຂື່ ອນນ ັ້າ
ຄານ 3 ສ າເລດັ 96,3% ແລະ ເຄື່ ອນນ ັ້າອູ 2 ສ າເລດັ 99% ເຊິ່ ງມກີ າລງັຕດິຕັ ັ້ງທງັໝດົ 1.595 ເມກາວດັ. ການ
ຜະລດິຊມີງັຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ໂຮງງານຜະລດິຊມີງັຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ. 

 ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ:  

ດ ັ້ານບ ລກິານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ ັ້ມທ່ີາກ ັ້າວຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ດ,ີ ໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາ
ບນັດາຮູບແບບການບ ລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ມກີານໃຫ ັ້ບ ລກິານພກັເຊາົ ແລະ ຂ ັ້າມຜ່ານຢູ່ຕາມຕວົເມອືງຫ ວງ
ພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ການຄ ັ້າຊາຍແດນກ ່ ມກີານຂະ ຍາຍຕວົ ແລະ ຟດົຟື ັ້ນ ຄຽງຄູ່ກນັນັ ັ້ນ
ມກີານໃຫ ັ້ບ ລກິານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຫ າກຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ຊຶ່ ງສາມາດສ ັ້າງລາຍຮບັ
ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ ແລະ ໃນ 6 ເດອືນ  ມນີກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາຫ າຍກວ່າ 319.905 ເທື່ ອຄນົ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 8%. ປະຈບຸນັ ໄດ ັ້ມສີະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວນ ັ້າກດັ ແຂວງອຸດມົໄຊ ເຊິ່ ງກ າລງັໄດ ັ້ຮບັການ
ບຸກເບກີໃໝ່, ກ າລງັກາຍເປັນທີ່ ສນົໃຈ ແລະ ສາມາດດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ ັ້
ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

 ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ 
ການສກຶສາ ແລະ ຕານ່າງສາທາລະນະສຸກກ ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ແລະ ລງົເຖິງປະຊາຊນົໃນເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫ ກີຫ າຍຂຶ ັ້ນ. ຄຽງຄູ່ກນັນັ ັ້ນ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລ ັ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານ
ສາມສ ັ້າງກ ່ ໄດ ັ້ມກີານແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ັ້ແກ ທັ້ອງຖິ່ ນ, ໂດຍສະເພາະວຽກງານແຜນການ, ການເງນິ ແລະ 
ໂຄງການທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າກວ່າ 5 ຕື ັ້ກບີ ເຊິ່ ງຫ າຍແຂວງກ ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ດ.ີ 

 ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ:  
ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ  1.210 ໂຄງການ ລວມເປນັມູນຄ່າທງັໝດົ 738.248,36 ລ ັ້ານກບີ, ໃນນັ ັ້ນ ທນຶພາຍໃນ 

666.097,18 ລ ັ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕບິດັໄດ ັ້ 91,55%; ທນຶຕ່າງປະເທດ 72.151,18  ລ ັ້ານກບີ, 
ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕບິດັໄດ ັ້ 14,86% ໂດຍໄດ ັ້ສຸມໃສ່ບນັດາໂຄງການສບືຕ ່  ແລະ ສະເ   ໝ  ທີ່ ເປນັເປົ ັ້າ   ໝ
າຍຈດຸສຸມພດັທະນາການເຊື່ ອມຕ ່ ພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ ັ້າ ເຂົ ັ້າເຂດມອງນ ັ້າ, 
ຫັ້ວຍມອນ ເມອືງຊຽງຄ ັ້  ປະຕບິດັໄດ ັ້ 70%, ສ າເລດັ ໂຄງການຍກົລະດບັເສັ ັ້ນທາງປູຢາງເທດສະບານເມອືງປາກ
ລາຍໄລຍະ 1, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຊນົລະປະທານນ ັ້າໄຮບ ັ້ານດອນ ເມອືງຊ າໃຕ ັ້ 80 ເຮກັຕາ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 75%, ບາງ
ໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູກ ່ໄດ ັ້ຖກືບນັຈເຸຂົ ັ້າແຜນເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຍກົລະດບັເສັ ັ້ນທາງ
ຊ່ວງ ແຕ່ບ ັ້ານກວິເຈຍ ຫາ ບ ັ້ານເມອືງຮບຶ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ມູນຄ່າ 80,88 ຕື ັ້ກບີ,ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຍກົລະດບັ
ທາງປູຢາງສອງຊັ ັ້ນ ທາງເລກທ ີ13 ເໜອື ຫາ ດ່ານພູຫ ກັຄ າ ເມອືງນາໝ ັ້ ມູນຄ່າ 203 ຕື ັ້ກບີ ແລະ ໂຄງການ
ກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຕກັນກິ, ກ ່ ສ ັ້າງທາງປູຢາງເຂົ ັ້າຫ ວດັທະນະທ າ ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ ມູນຄ່າ 187,38 ຕື ັ້
ກບີ. 

 
2) ເຂດພາກກາງ: 

 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 

 ສະພາບໂດຍລວມຂອງພາກກາງແມ່ນຍງັສາມາດຮກັສາໄດ ັ້ຄວາມສະຫງບົ, ສງັຄມົມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບ
ຮ ັ້ອຍ, ການພດັທະນາເສດຖະກດິຍງັສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ໜກັແໜັ້ນ, ການຄ ັ້າການລງົທນຶ, 
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລກິານ ແມ່ນໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງນບັມື ັ້ນບັດຂີຶ ັ້ນ. ອງີໃສ່ທາງດ ັ້ານພູມສນັຖານ ແລະ 
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ທີ່ ຕັ ັ້ງພາກກາງແມ່ນເປັນເຂດທົ່ ງພຽງມແີມ່ນ ັ້າໃຫຍ່ຫ າຍສາຍໄຫລຜ່ານເໝາະແກ່ການປູກຝງັລ ັ້ຽງສດັ ເປັນສູນກາງ
ທາງດ ັ້ານການຜະລດິລວມຍອດຜະລດິຕະພນັດ ັ້ານກະສກິ າ ເປັນເຂດຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດ ໂດຍ
ສະເພາະເຂດທົ່ ງຮາບເຊບັ ັ້ງໄຟຕອນລຸ່ມທີ່ ຕດິພນັກບັແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ນອກນັ ັ້ນ ຍງັເປັນຈດຸ
ບ ລກິານຜ່ານທີ່ ສ າຄນັໃນການພດັທະນາພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມກີານພດັທະນາໄວ ໃນບນັດາການ
ກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງ, ຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າຂອງດ່ານສາກນົກ ່ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ແລະ ຍງັເປນັໃຈກາງແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວອນັທີ່
ສວຍງາມເປນັເອກະລກັວດັທະນະທ າອນັລ ັ້າລຂືອງຊາດ ສາມາດດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ມາທ່ຽວຊມົນບັມື ັ້ນບັເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ. 

 ເຂດຜະລິດກະສກິໍາ: 
ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຜະລດິສະບຽງອາຫານສາມາດບນັລຸ ໄດ ັ້ ເປັນແມ່ນຕົ ັ້ນເຂົ ັ້ານາແຊງສາມາດປັກດ າໄດ ັ້

ທງັໝດົ  61.210 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນການເກບັກ່ຽວຜນົຜະລດິ 346.680,00 ໂຕນ ເມື່ ອປຽບທຽບໃສ່ກບັແຜນປ ີ
ຜ່ານມາເຫນັວ່າການຜະລດິມທ່ີາອ່ຽງຫ ຸດລງົປະມານ 1,05% ເນື່ ອງຈາກໄດ ັ້ຮບັຜນັກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດ ຝນົບ ່
ຕກົຕາມລະດູການ ແລະ ການຫນັປ່ຽນເນື ັ້ອທີ່ ກະສກິ າມາເປັນດນິປຸກສ ັ້າງ, ສ າລບັການປູກພດືລະດູແລ ັ້ງ ມເີນື ັ້ອທີ່  
82.314 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນການເກັບກ່ຽວໄດ ັ້ 250.367 ໂຕນ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການປູກພືດຜັກອິນຊີຢູ່
ນະຄອນຫ ວງ, ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ການປູກພດືຜນັອນິຊ ີມເີນື ັ້ອທີ່  2.328 ເຮກັຕາ ສາມາດເກບັກ່ຽວໄດ ັ້ 36.278 ໂຕນ 
ຊຶ່ ງໄດ ັ້ມກີານຈດັຕັ ັ້ງເປນັກຸ່ມ ປະຈບຸນັນະຄອນຫ ວງສາມາດຈດັຕັ ັ້ງໄດ ັ້ 17 ກຸ່ມສຸມໃສ່ໃນ 6 ຕວົເມອືງຄ:ື ເມອືງສໂີຄດ
ຕະບອງ, ເມອືງໄຊເສດຖາ, ເມອືງໄຊທານເີມອືງນາຊາຍທອງ, ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມອືງປາກງ ື່ມ ຊຶ່ ງໄດ ັ້ມກີານ
ຈດັໃຫ ັ້ມຕີະຫ າດນດັຂາຍຜະລດິຕະພນັປອດສານພດິໃນສະຖານທີ່ ແຕກຕ່າງໆທີ່ ສ າຄນັ, ນອກນັ ັ້ນ ເມອືງໄຊທານ ີ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຍງັມກີານສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ປະຊາຊນົປູກໝາກຖົ່ ວເຫ ອືງ ຄາດຄະເນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 450 ເຮກັຕາ ແຕ່ມາ
ຮອດປະຈບຸນັສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ພຽງ 25 ເຮກັຕາ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຍງັບ ່ ມຕີະຫລາດທີ່ ຮອງຮບັແນ່ນອນ. 

 ເຂດອຸດສາຫະກໍາ:  

ຍງັສບືຕ ່ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປັນສນິຄ ັ້າອຸດສະຫະກ າ  ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ເຂດສະຫວນັນະເຂດສາມາດການ
ຜະລດິເຂົ ັ້າຈ ັ້າວຫອມສະຫວນັສົ່ ງໄປຂາຍຢູ່ປະເທດຈນີໄດ ັ້ຈ ານວນ 100 ໂຕນ ເຊິ່ ງຄາດວ່າໃນສກົປີ 2016 ນີ ັ້ຈະສົ່ ງ
ອອກໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 8.000 ໂຕນ ແລະ ການປູກອອ ັ້ຍ ເພື່ ອຜະລດິເປັນນ ັ້າຕານໄດ ັ້ເຖງິ 485.000 ໂຕນ ມເີນື ັ້ອທີ່  20.000 
ເຮກັຕາ, ການປູກເຂົ ັ້າອນິຊຢູ່ີນະຄອນຫ ວງ ໄດ ັ້ຊຸຍູ ັ້ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຜະລດິເພື່ ອເປັນສນິຄ ັ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ
ເມອືງສງັທອງ ມເີນື ັ້ອທເີຖງິ 396,6 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 1.896 ໂຕນ, ການປູກສາລແີຂວງ ເພື່ ອຜະລດິເປນັອາຫານ
ສດັ ຢູ່ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ມເີນື ັ້ອທີ່ ປູກ 2.964 ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິໄດ ັ້ 11.738 ໂຕນ, ຍງັມກີານສົ່ ງອອກແຮ່ທາດ ເຊັ່ ນ: 
ເຫ ກັ, ກົ່ ວ, ຊື່ ນ, ຫນີປູ ແລະ ອື່ ນໆ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນແຂວງຄ າມ່ວນ. ນອກນັ ັ້ນ ການລ ັ້ຽງສດັແບບເປນັຟາມເຫນັວ່າ
ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໂດຍສະເພາະການລ ັ້ຽງປະເພດສດັປີກ, ປາ, ໝ ູແລະ ສດັໃຫ່ຍ ເພື່ ອເປນັສນິຄ ັ້າອຸກປະໂພກ ແລະ 
ບ ລໂິພກ. 

 ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ 
ຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິກ ຍງັໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາທາງດ ັ້ານສງັຄມົໂດຍສະເພາະການເຂົ ັ້າຮຽນ

ຊັ ັ້ນອະນຸບານ, ກຽມເຂົ ັ້າປະຖມົ, ມດັທະຍມົ  ແລະ ສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ, ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍ
ຂອງເດກັ, ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ ັ້າ ແລະ ການຊມົໃຊ ັ້ນ  ັ້າສະອາດ ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົໃນ
ເຂດຊນົນະບດົນ າໃຊ ັ້ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ. 

 ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ:  

ສ າລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 1.113 ໂຄງການ, 
ເປັນທນຶ 378.224,14 ລ ັ້ານກບີ, ໃນນັ ັ້ນທນຶຕ່າງປະເທດ 55.267,35 ລ ັ້ານກບີ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການພດັທະນາ
ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຖະໜນົຫນົທາງເປັນຕົ ັ້ນ: ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງ T6 ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 35%, ໂຄງການ
ກ ່ ສ ັ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ ັ້ນແຕ່ແຍກທາງ 12 ລງັຄງັ ຫາ ດ່ານນາເພົ ັ້າ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 47,95% ໂຄງການພດັທະນາສູນ
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ເສດຖະກດິການຄ ັ້າຄບົວງົຈອນ ໜອງຈນັຕອນໃຕ ັ້ ສ າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງຮາກຖານເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງ
ສະຖານນລີດົເມມາດຕະຖານສາກນົຂອງນະຄອນຫ ວງ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 13% ແລະ ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຕະຫ າດ
ສະບາຍດ ີສ າເລດັພື ັ້ນຖານການກ ່ ສ ັ້າງຮ່າງຂອງອາຄານ.  

 

3) ເຂດພາກໃຕ້: 
 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 

ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເຫນັໄດ ັ້ວ່າພາກໃຕ ັ້ມລີວມຍອດມູນຄ່າ ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ GDP ຈະເຕບີໂຕ
ປະມານສະ ເລ່ຍຢູ່ລະດບັ 8-10% ແລະ ໄດ ັ້ມບີາງວຽກງານຈດຸສຸມທີ່ ປະຕບິດັໄດ ັ້ມດີັ່ ງນີ ັ້: 

 ເຂດຜະລິດກະສກິໍາ: 
ເຂົ ັ້ານາແຊງສາມາດເກບັກ່ຽວຜນົຜະລດິໄດ ັ້ 138.328 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປປີະຕບິດັໄດ ັ້ 75% ໃນເນື ັ້ອທີ່  

25.586 ເຮກັຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປປີະຕບິດັໄດ ັ້ 75%, ເຂົ ັ້າໄຮ່ສາມາດເກບັກ່ຽວໄດ ັ້ 7.503 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີ
ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 63% ໃນເນື ັ້ອທີ່  2.810 ເຮກັຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປປີະຕບິດັໄດ ັ້ 55%. ສ່ວນເຂົ ັ້ານາປີປະຈບຸນັ
ສາມາດປກັດ າໄດ ັ້ສ າເລດັໃນເນື ັ້ອທີ່  66.322 ເຮກັຕາ ຈາກເນື ັ້ອທີ່ ທງັໝດົ 224.250 ເຮກັຕາ ຕາມແຜນການ ເຊິ່ ງ
ຄາດຄະເນຈະເກບັກ່ຽວຜນົຜະລດິໄດ ັ້ 984.300 ໂຕນ. ໃນຊ່ວງລະດູຝນົກ ໄດ ັ້ປູກພດືຜກັເປນັໃບຈ ານວນໜຶ່ ງ
ເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ພຽງພ ແກ່ຕະ  າດພາຍໃນ. ໄດ ັ້ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າດ ັ້ານກະສກິ າທີ່ ເປນັສນິຄ ັ້າປາຍແຫ ມ
ຂອງພາກໃຕ ັ້ເປນັຕົ ັ້ນ: ກາເຟສາມາດສົ່ ງອອກໄດ ັ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ ັ້ເປນັປກົກະຕ.ິ 

 ເຂດອຸດສາຫະກໍາ:  

ເນື່ ອງຈາກເຂດພາກໃຕ ັ້ມຊີາຍແດນຕດິຈອດກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນບ ັ້ານ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ມກີານຄ ັ້າຊາຍແດນທີ່ ນບັມື ັ້
ນບັເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ ຜະລດິຕະພນັອຸດສາຫະກ າໄມ ັ້ (ເຟນີເີຈໄີມ ັ້, ການຄວ ັແກະສະລກັໄມ ັ້... ສົ່ ງອອກໄປ
ປະ ເທດ ສສ ຫວຽດນາມເປນັຫ ກັ), ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ ນວ່າ: ໂຮງງານຜະລດິນ ັ້າຕານ 1 ແຫ່ງຢູ່ ແຂວງ
ອດັຕະປ ືເຊິ່ ງ າ າ ຜະລດິໄດ ັ້ 19.689 ໂຕນ, ໂຮງງານອບົແຫ ັ້ງໝາກມ່ວງຫມິະພານ    ແຂ    າ າ  ກ ເຊິ່ ງ າ
 າ ຜະລດິໄດ ັ້ 500ໂຕນ/ປ,ີ ອຸດສາຫະກ າໂລຫະຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ, ຜະລດິຕະພນັຊມີງັທີ່  ແຂວງສາລະວນັ ເຊິ່ ງມກີ າ
ລງັການຜະລດິປະມານ 1.200 ໂຕນ/ມື ັ້, ພະລງັງານໄຟຟ ັ້າ ທີ່ ແຂວງເຊກອງ ເຊັ່ ນ: ເຂື່ ອນໄຟຟ ັ້າຫ ັ້ວຍລ າພນັ ເຊິ່ ງ
ມກີ າລງັການຜະ ລດິໄດ ັ້ 88 ເມກາວດັ, ເຂື່ ອນໄຟຟ ັ້າເຊຂະມານ 3 ມກີ າລງັການຜະລດິ 250 ເມກາວດັ ແລະ 
ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມມີູນຄ່າການສົ່ ງອອກຂອງບນັດາພາກອຸດສາຫະກ າເຫ ົ່ ານີ ັ້ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຫລາຍກວ່າ 850 ຕື ັ້ກບີ. 
ນອກຈາກນັ ັ້ນ ໄດ ັ້ມກີານເຊນັສນັຍາ (MOU) ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນການກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນໄຟຟ ັ້າ 15 ເມ
ກາວດັ ລງົມາ ມ ີ3 ໂຄງການ ຢູ່ ແຂວງເຊກອງ. 

 ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ:  

ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາປະຊາສ າພນັດ ັ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າມາທ່ອງທ່ຽວດ ັ້ວຍສື່
ຕ່າງໆ ແລະ ຮບັປະກນັດ ັ້ານທີ່ ພກັພາອາໄສໃຫ ັ້ພຽຽພ ຕ ່ ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເທດສະການ
ບຸນຕ່າງໆທີ່ ສ າຄນັຂອງເຂດນັ ັ້ນ ເຊິ່ ງໃນໄລຍະ 9 ເດອືນຕົ ັ້ນປ ີ ເຫນັວ່ານກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາທ່ຽວທາງພາກໃຕ ັ້
ຫ າຍກວ່າ 180.000 ຄນົ ເຊິ່ ງເປນັຂະແໜງໜຶ່ ງທີ່ ສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 

 ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ:  

ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ  503 ໂຄງການ ເປນັມູນຄ່າ 366.938 ລ ັ້ານກບີ ໃນນັ ັ້ນ ທນຶພາຍໃນປະຕບິດັໄດ ັ້ 
257.051 ລ ັ້ານກບີ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕບິດັໄດ ັ້75,83%; ທນຶຕ່າງປະເທດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ 109.887 ລ ັ້ານ
ກບີ  ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕບິດັໄດ ັ້ 76,03%. ສ າລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການທີ່ ຮບັໃຊ ັ້ພື ັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີ່ ມໜີ ັ້າວຽກຄບືໜັ້າເປນັຕົ ັ້ນ: ໂຄງການ ກ ່ ສ ັ້າງທາງ 16 ເບເຊກອງ-ດາກຈງຶ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 67,31% 
ຂອງມູນຄ່າລວມ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ 1 G ແຕ່ສາລະວນັ-ຕຸ ັ້ມລານ-ເມອືງພນີ ແຂວງສະຫວັນເຂດ ສາມາດ



18 

 

ປະຕບິດັໄດ ັ້  າຍກວ່າ 40% ຂອງມູນຄ່າລວມ. ນອກ ຈາກນີ ັ້ ສະໜາມບນິອດັຕະປ ື ກ ໄດ ັ້ເປດີນ າໃຊ ັ້ຢ່າງເປນັ
ທາງການນບັແຕ່ ເດອືນກຸມພາ ທີ່ ຜ່ານມາໂດຍມທ່ີຽວບນິແຕ່ ວຽງຈນັ-ອດັຕະປ.ື 

2.1.4 ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫມ້ີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັໍ່ນ ແລະ ອົດທນົ 
 ປບັປຸງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານສາຂາ ICT 6 ສາຂາອາຊບີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ ຈ ານວນ 4 ສາຂາ

ອາຊບີ ປດັຈບຸນັແມ່ນສະເໜຫີາຫ ັ້ອງການສະພາທີ່ ປກຶສາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອ
ຂ ທດິຊີ ັ້ນ າ ຈດັຕັ ັ້ງເຮດັການທດົສອບ-ອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືມາດຕະຖານສມືແືຮງງານໃນສາຂາອາຊບີຕ່າງ ໄໆດ ັ້ສອງສາ ຂາ
ອາຊບີຄ:ື ສາຂາອາຊບີກ ່  ແລະ ຕດິຕັ ັ້ງໄຟຟ ັ້າອາຄານທີ່ ສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ຈ າປາສກັ ມຜູີ ັ້
ເຂົ ັ້າຮ່ວມທງັໝດົ 70 ຄນົ ສາມາດຢັ ັ້ງຢນືມາດຕະຖານສມີແືຮງງານໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອອກແຮງງານ ໄດ ັ້ 63 ຄນົ. ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ສະຖາ
ບນັພດັທະນາສມີແືຮງງານລາວ-ເກາົຫ ,ີ ບນັດາສູນຝກຶວຊິາຊບີ ແລະ ສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານທງັພາກລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົຈດັຕັ ັ້ງການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໄດ ັ້ທງັໝດົ ຈ ານວນ 32.375 ຄນົ, ຍງິ 15.014 ຄນົ, ເທົ່ າກບັ 24,60% 

ຂອງແຜນປ ີ (131.600 ຄນົ ). ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນກ ່ໄດ ັ້ປບັປຸງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານແຫ່ງຊາດ ສາຂາ ICT ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ; ຈດັຝກຶອບົຮມົໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເຮດັການປະເມນີສມີແືຮງງານ ຈາກສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານທງັ
ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໃນສາຂາອາຊບີຊ່າງກ ່ -ໂບກ ແລະ ຊ່າງກວດສອບເຄື່ ອງກນົຈກັ.  

 ຕາມການສ າຫ ວດຂອງສູນສະຖຕິ ິເຫນັວ່າອດັຕາການຫວ່າງງານໃນປ ີ2015 ຈ ານວນ 73.270 ຄນົ ເທົ່ າກບັ 2,1%  
ຂອງກ າລງັແຮງງານທງັໝດົ 3,54 ລ ັ້ານຄນົ; ໄດ ັ້ຈດັຫາວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ແຮງງານເຂົ ັ້າເຮດັວຽກນ າຫວົໜ່ວຍເສດ 
ຖະກດິ ແລະ ໂຄງການລງົທນຶຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ເເລະ ຕ່າງປະເທດໄດ ັ້ທງັໝດົ 48.236 ຄນົ, ຍງິ 25.397 ຄນົ
ເທົ່ າກບັ 33,68% ຂອງແຜນການປ ີ (143.230 ຄນົ). ໃນນີ ັ້: ຂະແໜງກະສກິ າ 5.188 ຄນົ, ຍງິ 1.970 ຄນົ, 
ອຸດສາຫະກ າ 13.757 ຄນົ, ຍງິ 5.927 ຄນົ, ຂະແໜງບ ລກິານ 29.291 ຄນົ, ຍງິ 17.500 ຄນົ. ສາມາດສ ັ້າງວຽກ
ວຽກງານທ າເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ຈ ານວນ 2.468 ຄນົ, ຍງິ 639 ຄນົ, ໃນນັ ັ້ນ: ຂະແໜງກະສກິ າ 689 ຄນົ, ອຸດສາຫະກ າ 938 
ຄນົ, ຂະແໜງບ ລກິານ 841 ຄນົ. ສົ່ ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ  ແລະ ປບັປ່ຽນສະຖານະພາບ ຢູ່ປະເທດໄກ ັ້ຄຽງ ໄດ ັ້ 
45.768 ຄນົ ຍງິ 25.751 ຄນົ ໃນນີ ັ້: ຂະແໜງກະສກິ າ 4.499 ຄນົ, ອຸດສາຫະກ າ 12.819 ຄນົ, ຂະແໜງບ ລກິານ 
28.450 ຄນົ (ຜ່ານສູນ ແລະ ບນັດາບ ລສິດັຈດັຫາງານ 10.751 ຄນົຍງິ 5.827 ຄນົ; ເກບັກ າຂ ັ້ມູນກ າລງັແຮງງານຢູ່
ພາຍໃນແຂວງ ທີ່ ຈະໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດໄທ ທງັໄປຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ ບ ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍໄດ ັ້ທງັໝດົ 
78.811 ຄນົ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ່ໄດ ັ້ປບັສະຖານະພາບຂອງແຮງງານລາວທີ່ ອອກແຮງງານບ ່ ຖກຶຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ
ຢູ່ປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ໄດ ັ້ 34.978 ຄນົ, ຍງິ 18.924 ຄນົ). 
 

2.1.5 ພັດທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູຊ້ໍານານງານ 
 ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງການຝກຶອບົຮມົຫລກັສູດວຊິາຊບີລະດບັ 1, 2 ແລະ 3 ໃຫ ັ້ແກ່ນກັຮຽນທີ່ ຈບົຊັ ັ້ນ ປ.5 ທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້ຮຽນຕ ່ ໃນ

ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ແລະ ນກັຮຽນທີ່ ປະລະການຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ເພື່ ອຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີເພດຍງິ ແລະ 
ກ່ີຸມເປົ ັ້າໝາຍຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດທີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ບນັດາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຂອງສະຖານ
ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີຈ ານວນໜຶ່ ງໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ ເຊັ່ ນ: ຫ ັ້ອງຮຽນ, ຫ ພກັ ແລະ ຫ ັ້ອງຝກຶ
ປະຕບິດັງານ. ຫ ກັສູດການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີແບບຄວບຄູ່ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນກບັສະຖານປະກອບການໃນສາຂາ
ອາຫານ-ໂຮງ  ແຮມສ ັ້ອມແປງລ  ດຍນົ, ໄຟຟ ັ້າ ແລະ ການກ ່ ສ ັ້າງກ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ເຊນັບດົບນັທກຶ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກບັສະຖານປະກອບການຈ ານວນໜຶ່ ງ. ປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດມສີະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ທງັພາກ
ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ 99 ແຫ່ງໃນນີ ັ້ ພາກລດັມ ີ28 ແຫ່ງ ພາກເອກະຊນົ 71 ແຫ່ງ. 
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2.1.6 ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ືແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 
1)  ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫ  າຍຝ່າຍ 
 ການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ: 

ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ເພີ່ ມທະວກີານພວົພນັກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ໂດຍສະເພາະ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ 

ຈນີ ເພື່ ອຫນັການຮ່ວມມເືຂົ ັ້າສູ່ລວງເລກິ. ການພວົພນັຮ່ວມມກືບັ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ ັ້ມກີານແລກປ່ຽນຢັ້ຽມຢາມ
ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນທຸກລະດບັຢ່າງຟດົຟື ັ້ນ, ໄດ ັ້ເປດີການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂຸດຄົ ັ້ນເກອືກາລ ີຢູ່ແຂວງຄ າ
ມ່ວນ ເຊິ່ ງເປນັໂຄງການທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ການພວົພນັກບັ ສປ ຈນີ ແມ່ນມລີກັສະນະປະຫວດັ 
ສາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີ່ ບ ່ ເຄຍີມມີາກ່ອນ, ພເິສດ ໄດ ັ້ມກີານເຊນັສນັຍາຮ່ວມໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ 

ເຊິ່ ງໄດ ັ້ວາງສລີາລກືໃນວນັທ ີ2 ທນັວາ 2015, ໄດ ັ້ສ າເລດັໂຄງການປ່ອຍດຽວທຽມລາວ SAT-1. ນອກນັ ັ້ນກ ໄດ ັ້ສບື 
ຕ ່ ຮ່ວມມແືບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມຜີນົປະໂຫຍດກບັບນັດາປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ແລະ ໄດ ັ້ພະຍາຍາມເສມີສ ັ້າງສາຍພວົພນັອນັ
ໝັ ັ້ນທ່ຽງກບັບນັດາປະເທດມະຫາອ ານາດ ໂດຍສະເພາະ ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຣດັເຊຍ, ອງັກດິ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ເກາົຫ  ີ
ແລະ ອນິເດຍ.  

 ການຮ່ວມມືຂອບຫ າຍຝ່າຍ: 

ໄດ ັ້ພວົພນັຮ່ວມມກືບັສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອື່ ນໆຢ່າງເປນັປກົກະຕ,ິ ບນັດາປະເທດຕ່າງໆ
ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ອື ສປປ ລາວ ເປນັຕົ ັ້ນ: ເຢຍລະມນັ ໄດ ັ້ຕກົລງົໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ອືໃນການສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ ຈ ານວນ 50,3 ລ ັ້ານເອໂີຣ, ສະວດິເຊແີລນ ກ ໄດ ັ້ຕກົລງົໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ອື ຈ າ
ນວນ 54 ລ ັ້ານເອໂີຣ. ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ເຄື່ ອຶນໄຫວຢ່າງເປນັເຈົ ັ້າການ ແລະ ຮກັສາບດົບາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທອີາຊຽນ, 

ເວທອີາເຊມັ,  ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ  ແລະ  ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທີ່ ສ າຄນັອື່ ນໆ.   

 
2) ການເຊືໍ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ  (ການເຊືໍ່ອມຈອດ ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງການຄ້າ) 

 ໄດ ັ້ສ າເລດັການເປນັເຈົ ັ້າພາບຈດັກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕແີຮງງານອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທ ີ 24 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ ນອ ັ້ອມ 
ພາຍໃຕ ັ້ຫວົຂ ັ້: “ການຫນັປ່ຽນຈາກການຈ ັ້າງງານນອກລະບບົໄປສູ່ການຈ ັ້າງງານໃນລະບບົເພື່ ອກ ັ້າວໄປສູ່ການສົ່ ງເສມີ
ວຽກທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແລະ ເປນັທ າໃນອາຊຽນ” ໄດ ັ້ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນການກຽມຄວາມພ ັ້ອມ
ດ ັ້ານຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ແກ່ການເຂົ ັ້າຮ່ວມແຂ  ງຂນັສມີແືຮງງານ ອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທ ີXI ທີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ. ເອາົໃຈໃສ່ດດັສມົ
ລະຫວ່າງຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ າລງັແຮງງານທີ່ ເພິ່ ມຂຶ ັ້ນໃໝ່ ສາມາດເຂົ ັ້າສູ່
ຕະຫ າດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 48.236 ຄນົ ໃນນີ ັ້: ຂະແໜງກະສກິ າ 5.188 ຄນົ, ອຸດ
ສາຫະກ າ 13.757 ຄນົ ແລະ ບ ລກິານ 29.291 ຄນົ. ການສ ັ້າງລະບບົຖານຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕະຫ າດແຮງງານ ແມ່ນ
ໄດ ັ້ສ າເລດັການຕດິຕັ ັ້ງລະບບົ ແລະ ອຸປະກອນເຂົ ັ້າລະບບົ LMI. ພ ັ້ອມທງັຈດັຝກຶອບົຮມົໃຫ ັ້ພະນກັງານ ທີ່ ຮບັຜດິ 
ຊອບວຽກງານດັ່ ງກ່າວ. ໄດ ັ້ຂຶ ັ້ນທະບຽບໃໝ່ ແລະ ຕ ່ ບດັອະນຸຍາດເຮດັວຽກ ໃຫ ັ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມາເຮດັ
ວຽກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແບບຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ໂດຍໄດ ັ້ຂຶ ັ້ນທະບຽນໃໝ່ ຈ ານວນ 17.558 ຄນົ, ຍງິ 
2.396 ຄນົ ແລະ ຕ ່ ບດັອະນຸຍາດເຮດັວຽກ ຈ ານວນ 14.673 ຄນົ, ຍງິ 1.632 ຄນົ. ສງັລວມແລ ັ້ວແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດເຮດັວຽກຢູ ສປປ ລາວ ທງັໝດົ 32.231 ຄນົ, ຍງິ 4.091 ຄນົ ແລະ ລງົເຜຍີແຜ່ຜນົຮ ັ້າຍຂອງການໄປ
ເຮດັວຽກແບບບ ່ ຖກືຕ ັ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ 3 ແຂວງຄ:ື ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ. 

 ໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາ ເຮດັໃຫ ັ້ບນັດາລາຍການ ແລະ ມເີນື ັ້ອໃນແຫ ມຄມົ ເລກິເຊິ່ ງກວ່າເກົ່ າ, ສາມາດ
ເປນັກະບອກສຽງອນັແຫ ມຄມົ ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ປະຈບຸນັສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງທງັຢູ່ສູນກາງ 
ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ມສີະຖານວີທິະຍຸທງັໝດົ 63 ສະຖານ,ີ ສະຖານກີະຈາຍສຽງພາກພື ັ້ນດນິກວມໄດ ັ້ 95% ຂອງພື ັ້ນທີ່
ທົ່ ວປະເທດ. ປະຈບຸນັມສີະຖານໂີທລະພາບທງັໝດົ 37 ສະຖານ ີ ໄດ ັ້ອອກອາກາດພາບ ແລະ ສຽງທາງພາກພື ັ້ນດນິ 
ກວມ 80% ແລະ ຜ່ານດາວທຽມກວມເອາົ 100% ຂອງພື ັ້ນທີ່ ທົ່ ວປະເທດ. ອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນສ າເລດັປ່ອຍດາວ
ທຽມດວງທ າອດິຂອງ ສປປ ລາວ ຂຶ ັ້ນສູ່ວງົໂຄຈອນ. ສ າເລດັການຈດັກອງປະຊຸມ ຄດັເລອືກຮູບເງາົເລື່ ອງສັ ັ້ນ 
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ຈ ານວນ 3 ເລື່ ອງ ເພື່ ອນ າສົ່ ງເຂົ ັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂນັຮູບເງາົອາຊ ີ ທີ່ ປະເທດຢີ່ ປຸ່ນ ແລະ ການເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນະໂຍ 
ບາຍກ່ຽວກບັຮູບເງາົ ທີ່  ສ. ເກາົຫ ,ີ ເຂົ ັ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຮູບເງາົ ອາຊຽນ-ຈນີ ຄັ ັ້ງທ ີVI          ນ. ນອກ າກ
ນ  ກ                  າ   ານ ນ 3  ລ  ອ   ຂ  າ     ນ    ະການ      າ     ະ      ລ    ນ. ກອງສລິະປະກອນ
ແຫ່ງຊາດສ າເລດັການເຂົ ັ້າຮ່ວມເຄື່ ອນໄຫວສະແດງແລກປ່ຽນງານສບັປະດາວດັທະນະທ າ ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ ກບັ 
ສາທາລະນະລດັ ເບລາຣຸດສ,໌ ການສະແດງຮບັໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ແກ່ຄະນະຜູ ັ້ແທນຂັ ັ້ນສູງຈາກ ປະເທດອນີເດຍ, ສສ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ທີ່ ມາເຄື່ ອນໄຫວເຮດັວຽກທາງລດັຖະການຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການສະແດງ
ສລິະປະວດັທະນະທ າຮ່ວມກບັຄະນະວງົດນົຕຊີມີໂຟນ ີຈາກປະເທດຢີ່ ປຸ່ນ ທີ່ ຈະມາເຄື່ ອນໄຫວສະແດງຄອນເສດີຢູ່ 
ສປປ ລາວ ເນື່ ອງໃນໂອກາດສະເຫ ມີສະຫ ອງສາຍພວົພນັລາວ-ຢີ່ ປຸ່ນ ຄບົຮອບ 60 ປ.ີ ສ າເລດັການຈດັງານມະຫະ
ກ າຮູບເງາົຫ ວງພະບາງຄັ ັ້ງທີ່  6 ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍກອງປະຊຸມສ າມະນາພາຍໃຕ ັ້ຫວົຂ ັ້: ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຮູບເງາົຂອງຕ່າງ 
ປະເທດຢູ່ລາວ, ສ າເລດັການຈດັກອງປະຊຸມສ າມະນາວຽກງານນກັປະພນັຂອງ 6 ປະເທດຄ:ື ສປປ ລາວ, ສສ 
ຫວຽດນາມ, ປະເທດກ າປູເຈຍ, ປະເທດໄທ, ປະເທດມຽນມາ ແລະ ສປ   ນ ແລະ ການຈດັກອງປະຊຸມວຽກງານ
ໃບລານ ອາຊຽນທີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ສ າເລດັການຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການຮ່ວມກບັມະຫາວທິະຍາໄລຂອນ
ແກ່ນ ເລື່ ອງ: ສນິລະປະວດັທະນະທ າ ແລະ ການອອກແບບ ຄັ ັ້ງທ ີ2 ພູມປນັຍາທ ັ້ອງຖິ່ ນທີ່ ມຕີ ່ ອາຊຽນ. ເຂົ ັ້າຮ່ວມ
ງານບຸນມະໂຫລານສລິະປະເດກັນ ັ້ອຍອາຊຽນປະຈ າປ ີ 2016 ທ ີ ສສ ຫວຽດນາມ. ສ າເລດັການຈດັກອງປະຊຸມ
ປກຶສາຫາລແືລກປ່ຽນດ ັ້ານສນິລະປະວດັທະນະທ າ ກບັ ສ.ເກາົຫ ,ີ ເຂົ ັ້ ັ້າຮ່ວມໂຄງການພດັທະນາຄຸນນະພາບໃນການ
ສ ັ້າງສນັສລິະປະດນິເຜາົ ໃນລຸ່ມແມ່ນ ັ້າຂອງ ໄທ-ລາວ ທີ່ ປະເທດໄທ, ເຂົ ັ້າຮ່ວມການວໄິຈກ່ຽວກບັສລິະປະຮ່ວມສະ 
ໄໝ ທີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ. 

 

 

2.2 ເປົັ້າໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະ ລາ
ກອນຈາກພາກລັດ ແລະກໍາລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າໄດ້
ຮັບການແກໄ້ຂ, ທຸກເຜົາຊົນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມຄີຸນນະພາບສົໍ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ
ເອກະລກັວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແ
ໜ້ນ, ສັງຄົມມຄີວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕທິໍາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ 

 

2.2.1 ສືບຕໍໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ 

ກວ້າງຂວາງຕາມທດິ 3 ສາ້ງ 

 ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ນ າເອາົແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕຄິ າສັ່ ງຂອງພກັ ແລະ ລດັລງົສູ່ຮາກຖານ ເພື່ ອສຸມວຽກງານການສ ັ້າງ
ບ ັ້ານເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ ຕາມ 4 ເນື ັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ໄປພ ັ້ອມໆກບັວຽກງານ 3 ສ ັ້າງ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການຕ ັ້ານ
 ະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ຢູ່ໃນບ ັ້ານ ແລະ ເມອືງຕ່າງໆ ເຮດັ ໃຫ ັ້ພື ັ້ນຖານເມອືງມຄີວາມສະຫງບົ, ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບ
ຮ ັ້ອຍ, ປະຊາຊນົມຄີວາມກະຕລືລືົ ັ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ, ການແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປບັປຸງ
ຊວີດິການເປນັຢູ່ໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນເທື່ ອລະກ ັ້າວ, ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈ າເປນັ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ     
   ການກ    າ  ແລະ        ເປນັຕົ ັ້ນ ການກ    າ ເສັ ັ້ນທາງເຊື່ ອມຈອດລະຫວ່າງບ ັ້ານຫາເມອືງ ແລະ ເມອືງຫາແຂວງ 
ເພື່ ອເຊື່ ອມຈອດຕ ່ ພາກພື ັ້ນ,        ສ ັ້າງ    ອ ານ ຍຄວາມສະດວກ ໃນການບ ລກິານຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໄປ
ສູ່ປະຊາຊນົ  ແລະ ສະດວກໃນການຂນົສົ່ ງຜນົຜະລດິ ແລະ ສນິຄ ັ້າອອກສູ່ຕະຫ າດຈ າໜ່າຍລະຫວ່າງເມອືງ, ແຂວງ 
ແລະ ຊາຍແດນ. 

 ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ສຸມການພດັທະນາເຂົ ັ້າໃນ 10 ຈດຸສຸມລດັຖະບານ: ເຊີ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ເປນັບ່ອນທີ່ ມຄີວາມທຸກຍາກ
ກນັດານຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ທີ່ ກວມເອາົ 6 ແຂວງ ເຊັ່ ນ: ຈດຸສຸມ…ກ      ານ າລ ນ ເມອືງ ໝ່ ແຂວງຜົ ັ້ງສາລ,ີ ຈດຸ
ສຸມ ກ      ານນາ ອນ ເມອືງໂ ນ ອ  ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຈດຸສຸມກ      ານລາ      -    າ ແຂວງຫວົພນັ, 
ຈດຸສຸມ ຂ ນ  າ    ເມອືງຜາ  ,       ຂ   ນ     ເມອືງ  ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຈດຸສຸມ ຂ ຜາລະແ ກ ເມອືງ
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    ,  ຂ ລ ອ ແ   ,  ຂ    ອ ອ າ  ແລະ  ຂ    ອ ອອ  ເມອືງ       ນ ແຂວງໄຊສມົບູນ ແລະ ຈດຸສຸ  ຂ 
  ານ ນອ  າ ເມອືງ  ນລະ ະໂ ກ ແຂວງຈ າປາສກັ, ແຕ່ລະຈດຸສຸມແມ່ນສຸມການກ ່ ສ ັ້າງຮາກຖານການເມອືງ, 
ຄວາມສະຫງບົ, ຄວາມຮຽບຮ ັ້ອຍ ສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ ັ້ານພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈ າເປນັ ແລະ ປບັປຸງຊວີດິ
ການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ  ະແ  ໃນ 9 ເມອືງ, 53 ບ ັ້ານ, 5.363  ອ     ແລະ  ພນົລະເມອືງລວມ 34.663 
  ນ ເຫນັວ່າປະຊາຊນົໄດ ັ້ມຄີວາມຫ ັ້າວຫນັ ຕື່ ນຕວົປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ, ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ຕນົ ເຮດັໃຫ ັ້ບ ັ້ານ    ກ າ ມໂີຮງຮຽນປະຖມົ, ມດັທະຍມົ   ນພາຍໃນກຸ່ມ, ມສຸີກສາລາ, ນ    າສະອາດ, ເສັ ັ້ນທາງ, 
ໄຟຟ ັ້າ, ວດິຖ່າຍ ແລະ ອື່ ນໆ. ເຮດັໃຫ ັ້ຄອບຄວົທຸກຍາກຍງັເຫ ອື 1.105 ເທົ່ າກບັ 20.60% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົ, 
ບ ັ້ານທຸກຍາກຍງັເຫ ອື 6 ບ ັ້ານ ຂອງບ ັ້ານທງັໝດົ ແລະ ຄອບຄວົພດັທະນາມ ີ 3.197 ເທົ່ າກບັ 59,61% ຂອງ
ຄອບຄວົທງັໝດົ. ການ    ະນາ ນ 54 ຈດຸສຸມທ ັ້ອງຖິ່ ນ,     ລ  ມ ີ18 ແຂວງ, 52 ເມອືງ, ມ ີ428 ບ ັ້ານທີ່ ຂຶ ັ້ນ
ກບັ, 42.602  ອ    ; ຈ ານວນພນົລະເມອືງລວມ 231.852   ນ. ໃນນັ ັ້ນ ຍງິ 114.226 ຄນົ, ຄອບຄວົທຸກຍາກ 
7.478 ເທົ່ າກບັ 17,55%, ຈ ານວນບ ັ້ານທຸກ 179 ບ ັ້ານ, ຄອບຄວົພດັທະນາ 26.000  ອ     ເທົ່ າກບັ 61.03%. 

  ານ ນ  ານ   ລອ  109 ບ ັ້ານ    ນອນ ນ 18 ແຂວງ, 52 ເມອືງ, 31.807  ອ     ຈ ານວນພນົລະເມອືງລວມ 
138.382   ນ, ໃນນັ ັ້ນ ຍງິ 68.769, ຄອບຄວົທຸກຍາກ 1.052 ເທົ່ າກບັ 3,31%, ຈ ານວນບ ັ້ານທຸກ 3 ບ ັ້ານ, 
ຄອບຄວົພດັທະນາ 28.452 ເທົ່ າກບັ 89,45%. 

 ການຈດັສນັພູມລ າເນາົຄງົທີ່  ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກນິໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະບ ັ້ານທີ່ ບ ່ ມບ່ີອນເຮດັການ
ຜະລດິ ໄດ ັ້ຈດັສນັແຜນຜງັບ ັ້ານທີ່ ດ ີ ແລະ ມກີານປະຕບິດັຕາມແຜນຜງັຊຶ່ ງປະກອບມຫີ ັ້ອງການບ ັ້ານ, ສະໂມສອນ
ບ ັ້ານ, ສູນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານບ ັ້ານ ແລະ ອື່ ນໆ, ສາມາດສະໜອງນ ັ້າເພື່ ອການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2 ລະດູຢູ່
ຂງົເຂດຊນົນະບດົ ທງັເປນັການຮບັມກືບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົເສຍຫາຍຈາກໄພ
ທ າມະຊາດທີ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນ, ແນ່ໃສ່ສະໜບັສະໜນູເປົ ັ້າໝາຍການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລດິເປນັ
ສນິຄ ັ້າ ໂດຍຕດິພນັກບັແຜນງານພດັທະນາຊນົລະກະເສດ. ສົ່ ງເສມີເສດຖະກດິພູມປນັຍາ ແລະ ການຜະລດິເປນັ
ສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ມຄີວາມ  ີາກຫ າຍ ຕາມ  າແ        ອນ ແລະ ມູນເຊື ັ້ອທີ່ ມຢູ່ີທ ັ້ອງຖິ່ ນຕ່າງໆ ເພື່ ອດງຶດູດ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເຫນັວ່າມຫີ າຍ ແລະ ເປນັສນິຄ ັ້າຂາຍສົ່ ງອອກ ຜະລດິຕະພນັເກດີຂຶ ັ້ນ ເປນັຕົ ັ້ນຜະລດິຕະພນັດ ັ້ານ
ກະສກິ າປ່າໄມ ັ້ ເຊັ່ ນ: ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້, ກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ, ສາລ.ີ ນອກນັ ັ້ນ ຍງັມຫີດັຖະກ າທີ່ ຜະລດິດ ັ້ວຍມເືຊັ່ ນ:  
ຜ ັ້າໄໝລາວ ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີ່ ມກີານຄວດັລວດລາຍ, ການຍ ັ້ອມສ ີແລະ ອື່ ນໆ. 

     ອ າ            ,     າ   ກຍ    ການ        ະ      ແລະ ກ  ກາ ະ   ນການ        ະ       ນ າ າ  
 ານ  ກ ານ 3   າ    ແ  ລະຂະແ  ການ ແລະ   ອ    ນ າ ອອກ  າ    ນຂະ  ນການ. ຜ ານການກ  ກາ ະ
   ນ    ນ  າ  ອ ນ   ນ    ນ  ີາຍ  ານ     ນ: ການ  ລ ການ      ອ    ແ  ລະຂ  ນ, ການ       ກ    ຜະລ    ນ  າ
  ານກະ  ກ າ,     ະກ າ-  ລ ການ  ະແ  ອອກ :  ນ 109 ບ ັ້ານເຮດັທດົລອງ ມບີ ັ້ານພດັທະນາ 93 ບ ັ້ານ; ມີ
ຄອບຄວົພດັທະນາຈ  ານວນ 28.452 ຄອບຄວົ; ໃນຈ ານວນຄອບຄວົທງັໝດົ 33.995 ຄອບຄວົ; ມບີ ັ້ານຕວົແບບ
ດເີດັ່ ນ 72 ບ ັ້ານ; ຄອບຄວົຕວົແບບດເີດັ່ ນ 544 ຄອບຄວົ, ຜູ ັ້ປະກອບການດເີດັ່ ນ 144 ຄນົ ແລະ ນກັພດັທະນາ
ກອນດເີດັ່ ນ 614 ຄນົ. ຢູ່ໃນ 109 ບ ັ້ານເຮດັທດົລອງແມ່ນມ ີ47 ບ ັ້ານ (ທີ່ ນອນຢູ່ໃນ 64 ຈດຸສຸມບູລມິະສດິຂອງ
ລດັ ະບານ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ) ທີ່ ສາມາດສ ັ້າງເປນັຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົໃນຕ ່ ໜ ັ້າ. ມາຮອດປະຈບຸນັ ໃນຈ ານວນ 
109 ບ ັ້ານເຮດັທດົລອງ ແມ່ນມ ີ6 ບ ັ້ານ ໄດ ັ້ປະກາດເປນັຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົແລ ັ້ວ ຄ:ື ບ ັ້ານນາຫ າ, ເມອືງໄຊຍະ
ບຸລ,ີ ບ ັ້ານບວມເລາົ-ຜາແກ ັ້ວ, ບ ັ້ານເມອືງປາ, ເມອືງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບຸລ,ີ ບ ັ້ານຜາເມອືງ, ເມອືງບ ລຄິນັ, 
ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ, ບ ັ້ານຫ ັ້ວຍກອງ, ເມອືງປາກຊ່ອງ ແລະ ບ ັ້ານນາດ,ີ ເມອືງມູນລະປະໂມກ, ແຂວງຈ  າປາສກັ.  
 

 ະຫ ຸບລ  ແລ    ມາຮອດປະຈບຸນັ ໄດ ັ້ປະກາດລບຶລ ັ້າງເມອືງທຸກຍາກໄດ ັ້ຈ ານວນ 14 ເມອືງ ຍງັເຫ ອື 23  
ເມອືງ,  ບ ັ້ານທຸກຍາກຍງັເຫ ອື 1.689 ບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 19,95%, ໃນປ ີ2016 ເຫນັວ່າ ຄອບຄວົທຸກຍາກໄດ ັ້ຫ ຸດລງົ
ຕື່ ມອກີ 7.538 ຄອບຄວົ ຈາກ 83.856 ຄອບຄວົ ໃນປ ີ2015 ມາເປນັ 76.318 ຄອບຄວົ ເທົ່ າກບັ 6,56% ຂອງ
ຄອບຄວົທງັໝດົ (ແຜນສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ 6,11%) ເຊິ່ ງເຫນັວ່າອດັຕາຄອບຄວົທຸກຍາກຫ ຸດລງົຊ ັ້າກວ່າຊຸມປີ
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ທີ່ ຜ່ານມາ ສາເຫດຍ ັ້ອນ: (1) ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ ບ ່ ສາມາດຫ ຸດລງົໄດ ັ້ໄວຄເືກົ່ າ ຍ ັ້ອນວ່າຄອບຄວົທຸກຍາກດັ່ ງກ່າວ 
ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ, (2) ຈງັຫວະການເຕບີໂຕຂອງ GDP ໄດ ັ້ຫລຸດລງົຈາກ 7,5% ໃນສກົປ ິ2014-

2015 ມາເປນັ 6,9% ໃນສກົປ ີ2015-2016 (ແຜນ 7,5%), (3) ການເຕບີໂຕທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ຕົ ັ້ນຕ ແມ່ນມາ
ຈາກການນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທີ່ ມກີານລງົທນຶສູງ ແຕ່ການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໄດ ັ້ໜ ັ້ອຍ ຍງັບ ່ ທນັ
ກະຈາຍຜນົປະໂຫຍດໄປເຖງິຜ ັີ້ ູທີ່ ທຸກຍາກໄດ ັ້ຢ່າງສມົສ່ວນ ແລະ (4) ມຄີອບຄວົທຸກຍາກຈ ານວນໜຶ່ ງທີ່ ພົ ັ້ນຈາກ
ສະຖານະພາບທຸກຍາກແລ ັ້ວ ແຕ່ຢູ່ໄກ ັໆ້ ກບັເສັ ັ້ນຄວາມທຸກຍາກ. ສະນັ ັ້ນ, ຖັ້າຖກືກະທບົ ຫ  ືໄພພບິດັເກດີຂຶ ັ້ນ ກ ມາ
ຕກົຢູ່ໃນສະພາບທຸກຍາກຄນື ຄດືັ່ ງຜນົຂອງການປະເມນີປ ີ2015 ໄດ ັ້ມເີມອືງທີ່ ບ ່ ຢູ່ໃນບນັຊ ີ72 ເມອືງທຸກຍາກໃນ
ເມື່ ອກ່ອນ ໄດ ັ້ກບັມາເປນັເມອືງທຸກຍາກ 2 ເມອືງຄ:ື ເມອືງບຸນເໜອື ແລະ ເມອືງບຸນໃຕ ັ້ ແຂວງຜົ ັ້ງສາລ,ີ ມ ີ5 ເມອືງ
ທີ່ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນໃໝ່ ແຕ່ເປນັເມອືງທີ່ ນອນໃນບນັຊເີມອືງທຸກຍາກ.  

 

2.2.2 ການຄໍັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

 ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານຮບັປະກນັສະບຽງພຽງພ  ແລະ ປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັພະລງັງານ 2.600 ກໂິລກາລ ຣ ີ ຕ ່ ຄນົຕ ່ ວນັ 
ຄບົຖັ້ວນຕາມໂພຊະນາການ, ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຜ່ານມາ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ພຽງແຕ່ 99.315 ເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ 

88% ຂອງແຜນການ, ຖັ້າທຽບໃສ່ ນາແຊງປຜ່ີານມາເຫນັວ່າ ເນື ັ້ອທີ່ ປກັດ າ ຫ ຸດລງົຢູ່ 2.210 ເຮກັຕາ, ເນື່ ອງຈາກໄດ ັ້
ຮບັຜນົເສຍຫາຍຈາກໄພທ າມະຊາດ ເຮດັໃຫ ັ້ເນື ັ້ອທີ່ ປູກເຂົ ັ້າເສຍຫາຍ 659 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ປະມານ 

507.800 ກວ່າໂຕນ, ບນັລຸ 88% ຂອງແຜນການ, ສະມດັຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ 5,11 ໂຕນ/ເຮກັຕາ.  
 ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ 10 

ແຂວງ ເປົ ັ້າໝາຍສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 94.430 ເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ 95% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ປກັດ າທງັໝດົ ແລະ ສະເພາະ 2 
ແຂວງ ຈດຸສຸມຕວົແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ 38.310 ເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ  40,3% ຂອງ ເນື ັ້ອທີ່  10 
ແຂວງເປົ ັ້າໝາຍ. 

 ການປູກພດືສະບຽງຕ່າງໆ  ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ພດືທີ່ ຊມົໃຊ ັ້ເປນັສະບຽງອາຫານຫ ກັ ເຊິ່ ງສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ທງັໝດົ ປະ 
ມານ 73.000 ເຮກັຕາ, ບນັລຸ 66% ຂອງແຜນການ ເປນັຕົ ັ້ນ: ສາລຫີວານ, ເຜອືກມນັ, ໝາກໄມ ັ້, ຜກັຕ່າງໆ.  

 ການຜະລດິຊີ ັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫລາດຕາມຕວົເມອືງໃຫ່ຍໃຫ ັ້
ພຽງພ  ແລະ ສາມາດແກ ັ້ໄຂຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງຊາວຊນົນະບດົ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຫລາຍສມົຄວນ, ສາມາດສະ
ໜອງຊີ ັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 389.692 ໂຕນ, ບນັລຸປະມານ 95% ຂອງແຜນການປ ີແລະ ຖັ້າທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເທົ່ າຕວົ ໃນນັ ັ້ນ: ຊີ ັ້ນ 181.442 ໂຕນ, ປາ 166.538 ໂຕນ ແລະ ໄຂ່ 41.720 ໂຕນ. 

 ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກຈດຸສຸມຫ ກັ ໂດຍສະເພາະແຜນງານ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ 

ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ໃນການຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານແຫ່ງ
ຊາດ 10 ແຂວງ ເປົ ັ້າໝາຍ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 94.430 ເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ 95% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ປກັດ າທງັໝດົ ແລະ ສະ
ເພາະ 2 ແຂວງ ຈດຸສຸມຕວົແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ 38.310 ເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ  40,3% ຂອງ ເນື ັ້ອທີ່  
10 ແຂວງເປົ ັ້າໝາຍ ເນັ ັ້ນໃສ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໜັ້າວຽກປິ່ ນອ ັ້ອມ ໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ ເຊັ່ ນ: (1) ວຽກຈດັ
ສນັ ແລະ ຂຶ ັ້ນສ າມະໂນທີ່ ດນິກະສກິ າ: ແມ່ນສຸມໃສ່ວຽກສ າຫ ວດຂອບເຂດ ແລະ ປະເມນີຄຸນນະພາບຂອງດນິໃນທີ່
ດນິນາເຂດຊນົລະປະທານຢູ່ 10 ແຂວງຈດຸສຸມ, ວຽກສ ັ້າງຊາວນາຕວົແບບປບັປຸງດນິນາ 10 ແຂວງຈດຸສຸມຂອງລດັ
ຖະບານ ແລະ ວຽກການຂຶ ັ້ນສ າມະໂນດນິນາທີ່ ນອນໃນ 10 ແຂວງຈດຸສມ; (2) ວຽກງານ ຊນົລະປະທານ ແລະ ຊນົ
ລະກະເສດ: ໄດ ັ້ລງົຊຸກຍູ ັ້ບນັດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງ ເພື່ ອກະກຽມສະໜອງນ ັ້າເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ການຜະລດິລະດູ
ແລ ັ້ງ ສກົປ ີ 2015-2016 ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອບ ່ ໃຫ ັ້ກະທບົເຖງິບ ລມິາດນ ັ້າຮບັໃຊ ັ້ການຜະລດິລະດູແລ ັ້ງ; 
ຕດິຕາມການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງການຊນົລະປະທານນ ັ້າຕຽນຝັ່ ງຂວາ, ເມອືງໄຊຍະບູລ ີ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 10%, ໂຄງ ການ
ຊນົລະປະທານນ ັ້າຮ າ, ເມອືງບ ່ ແຕນ  ແຂວງໄຊຍະບູລ ີປະຕບິດັໄດ ັ້ 46% (ປະຈບຸນັ ຢຸດການກ ່ ສ ັ້າງຊົ່ ວຄາວ) ແລະ 

ການຟື ັ້ນຟູສ ັ້ອມແປງທາງລະບາຍນ ັ້າລົ ັ້ນໂຄງການຊນົລະປະທານນ ັ້າຊ່ວງ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 18%; (3) ວຽກງານດ ັ້ານແນວ
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ພນັ: ຕດິຕາມ ຄດັແນວພນັເຂົ ັ້າໃນທົ່ ວປະເທດ ໃນລະດູຝນົປ ີ2015 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ ຄ:ື 9.582 ໂຕນ ໃນນັ ັ້ນ: 

ໂຄງການຜະລດິເຂົ ັ້າແຫ່ງຊາດລຸ ັ້ນ 1, 2 ແລະ 3 ຈ ານວນ 2.082 ໂຕນ, ຜູ ັ້ປະກອບການ ຈ ານວນ 1.500 ໂຕນ ແລະ 

ກຸ່ມຜະລດິ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ອື ຈ ານວນ 6.000 ໂຕນ ເພື່ ອສະໜອງແນວພນັຮບັໃຊ ັ້ການຜະລດິລະດູແລ ັ້ງ; 
(4) ວຽກສົ່ ງເສມີເຕກັນກິກະສກິ າ: ແມ່ນ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢູ່ 2 ແຂວງຈດຸສຸມ ຄ:ື ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະ
ຫວນັນະເຂດ ເພື່ ອສ ັ້າງເປນັຕວົແບບ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການປບັປຸງ ສຸນບ ລກິານເຕກັນກິ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ການຜະລດິ ຊຶ່ ງໄດ ັ້ຄດັເລອືກເອາົສູນ ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ; (5) ວຽກກະສກິ າສະອາດ: ລງົສມົ
ທບົກບັ ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເພື່ ອເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ສ ັ້າງເປນັແຜນດ າເນນີງານ ສະໜບັສະໜນູ
ໂຄງການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ຕາມມາດຖານກະສກິ າທີ່ ດ ີ ແລະ ກະສກິ າອນິຊ ີ

(GAP/OA) ມາຮອດປະຈບຸນັ ແມ່ນໄດ ັ້ສ ັ້າງເປນັແຜນດ າເນນີງານລະອຽດແລ ັ້ວ, ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ກ ານດົ ແບ່ງໜັ້າທີ່
ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ັ້ແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ແລະ ກະກຽມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. ສ າລບັໂຄງການຜະລດິສດັ ນະໂຍບາຍຕົ ັ້ນຕ  ແມ່ນ
ການຈດັສນັແບ່ງເຂດຜະ ລດິສະເພາະ ແລະ ການສະຫງວນດນິໄວ ັ້ເພື່ ອການລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ລ ັ້ຽງປາ, ຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາອອກ
ນະໂຍບາຍເປນັອນັລະອຽດຈ ານວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອທດົລອງຢູ່ ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງ ທີ່ ມກີານສ າພນັເສດຖະກດິສະ
ໜອງສດັ ແລະ ປາ ໃຫ ັ້ນະຄອນຫ ວງ. ນອກນີ ັ້, ຍງັຈະໄດ ັ້ທດົລອງປະຕບິດັນະໂຍບາຍຈ ານວນໜຶ່ ງຢູ່ ໂຮງງານອາ 
ຫານສດັຮ່ວມມລືາວ-ຈນີ ທີ່  ແຂວງອຸດມົໄຊ. 

 

2.2.3 ທຸກຄົນເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມຄີຸນນະພາບ 

 ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ລງົທນຶເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແຕ່ອະນຸບານຈນົຮອດມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ການ
ຂະຫຍາຍຫ ັ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ, ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ, ອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູລວມ
ທງັການການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງວຽກງານການບ ລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາໃນແຕ່ລະຂັ ັ້ນ. ບນົພື ັ້ນຖານ
ດັ່ ງກ່າວ ເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດຍາດໄດ ັ້ບາງຜນົສ າເລດັຄ:ື ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-5 ປ ີ ເພີ່ ມຈາກ 43% ໃນປ ີ2015 
ເປນັ 49%; ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປ ີເພີ່ ມຈາກ 66% ໃນປ ີ2015 ເປນັ 70,8%; ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ
ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ເພີ່ ມຈາກ 97,2% ເປນັ 97,9%; ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ຫ ຸດຈາກ 
5,2% ເປນັ 4,9%; ໃນຂະນະທີ່  ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແລະ ປາຍກ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເຊັ່ ນດຽວກນັ 
ຈາກ 78% ເປນັ 82,2% ແລະ ຈາກ 45,8% ເປນັ 47,8% ຕາມລ າດບັ. 

 ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ສບືຕ ່ ສດິສອນ ເພື່ ອລບົລ ັ້າງຄວາມບ ່ ຮູ ັ້ໜງັສ ືແລະ ບ າລຸງຊັ ັ້ນປະຖມົໃຫ ັ້ແກ່ກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍ 15-24 ປທີີ່ ຍງັ
ເຫ ອື ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງສູນການສກຶສາຊຸມຊນົ ເພື່ ອສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງບ າລຸງຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ປາຍ 
ຊຶ່ ງສາມາດປະກາດແຂວງຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບ າລຸງເພີ່ ມເຕມີ 2 ແຂວງ ຄ:ື ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

 ການສກຶສາຫ ງັມດັທະຍມົ ເຊັ່ ນ: ການສກຶສາສ ັ້າງຄູ, ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ກ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງດີ
ຂຶ ັ້ນເທື່ ອລະກ ັ້າວທງັທາງດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບ, ໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສູດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສອດ 
ຄ່ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ກ ໄດ ັ້ມກີານບ າລຸງ ແລະ ຍກົລະດບັ
ໃຫ ັ້ແກ່ຄູສອນ, ສົ່ ງເສມີການບ ລກິານດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 
 

2.2.4 ຮັບປະກັນການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ 

 ບນັດາຕາໜ່າງບ ລກິານສາທາລະນະສຸກ ໄດ ັ້ປບັປຸງ-ຍກົລະດບັຂະຫຍາຍປກົຄຸມທົ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບດຂີຶ ັ້ນ
ນບັແຕ່ຂັ ັ້ນຮາກຖານ ຮອດຂັ ັ້ນສູນກາງ ຄ:ື ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ: ປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດມບີ ັ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງທງັໝດົ 
5.676 ບ ັ້ານກວມເອາົ 67,01% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ; ຈ ານວນສຸກສາລາທົ່ ວປະເທດມ ີ1.016 
ແຫ່ງ, ໃນນັ ັ້ນ ປ ີ2015 ມ ີ993 ແຫ່ງ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 23 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ ທີ່ ມຊຸີດບ ລກິານເຊື່ ອມສານພື ັ້ນຖານໃນການ
ບ ລກິານຮກັສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັ ແລະ ສາມາດໃຫ ັ້ບ ລກິານຊ່ວຍອອກລູກໄດ ັ້ ຈ ານວນ 387 ແຫ່ງ ເທົ່ າກບັ 
38%; ບນັດາສຸກສາລາ 103 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນເມອືງ 3 ສ ັ້າງ ຂອງລດັຖະບານໄດ ັ້ຖກືປບັປຸງຍກົລະດບັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະ ຖານ
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ຂອງໂຮງໝ ນ ັ້ອຍ ຈ ານວນ 12 ແຫ່ງ ເທົ່ າກບັ 12%; ສຸກສາລາທີ່ ໄດ ັ້ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານເປນັໂຮງໝ ນ ັ້ອຍ
ໄດ ັ້ແລ ັ້ວ ຈ ານວນ 65 ແຫ່ງ ເທົ່ າກບັ 6,4% ຂອງບນັດາສຸກສາລາທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ. ຂັ ັ້ນເມອືງ: ໄດ ັ້ສ າເລດັ
ການແຍກການຈດັຕັ ັ້ງ ລະຫວ່າງຫ ັ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມອືງ ແລະ ໂຮງໝ ເມອືງ ໄດ ັ້ຢ່າງຂາດຕວົແລ ັ້ວ ຈ ານວນ 
98  ເມອືງ ເທົ່ າກບັ 72,6%, ໃນນັ ັ້ນ ນອນຢູ່ໃນເມອືງ 3 ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ 29 ແຫ່ງ ເທົ່ າກບັ 74,35% ຂອງ
ບນັດາໂຮງໝ ຢູ່ໃນເມອືງ 3 ສ ັ້າງຂອງລດັຖະບານ. ໃນ 148 ເມອືງ ມໂີຮງໝ ຢູ່ຂັ ັ້ນເມອືງ 135 ແຫ່ງ, 2.084 ຕຽງ, 
ເຊິ່ ງໃນປ ີ2010 ມ ີ127 ແຫ່ງ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 08 ແຫ່ງ. ໃນນັ ັ້ນ ໂຮງໝ ທີ່ ມຄີວາມສາມາດບ ລກິານສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ 
ເດກັຄບົຊຸດ ໄດ ັ້ແລ ັ້ວ 17 ແຫ່ງ ເທົ່ າກບັ 12%. ໂຮງໝ ຢູ່ຂັ ັ້ນເມອືງຈ ານວນ 39 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນເມອືງ 3 ສ ັ້າງ ຂອງ
ລດັຖະບານໄດ ັ້ຖກຶປບັປຸງ ຍກົລະດບັໃຫ ັ້ມຄີວາມສາມາດບ ລກິານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັຄບົຊຸດ ໄດ ັ້ແລ ັ້ວ 7 ແຫ່ງ 
ເທົ່ າກບັ 17,9%. ຂັ ັ້ນແຂວງ: ມໂີຮງໝ ແຂວງ ຈ ານວນ 17 ແຫ່ງ, ມຕີຽງທງັໝດົ 1.979 ຕຽງ. ໃນນັ ັ້ນ ມໂີຮງໝ 
ແຂວງທີ່ ສ ັ້າງຂື ັ້ນໃໝ່ຕາມແຜນປະຕຮູິບການບ ລກິານສຸຂະພາບ 2 ແຫ່ງ ຄ:ື ໂຮງໝ ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ໂຮງໝ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ; ບນັດາໂຮງໝ ແຂວງ ໃນທົ່ ວປະເທດ ໄດ ັ້ມພີື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປະກອບອຸປະກອນການແພດ, ບຸກ
ຄະລາກອນພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຍກົສູງຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊ ັ້ເຕກັນກິ, ເຕກັໂນໂລຊດີ ັ້ານການແພດເຂົ ັ້າໃນ
ການເຄື່ ອນໄຫວບ ລກິານປິ່ ນປວົທົ່ ວໄປໄດ ັ້ໂດຍພື ັ້ນຖານ ເປນັຕົ ັ້ນ ຢູ່ຂັ ັ້ນໂຮງໝ ແຂວງທງັໝດົ ສາ ມາດແກ ັ້ໄຂຜ່າຕດັ
ທົ່ ວໄປ ແລະ ສຸກເສນີ ໄດ ັ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບ ລກິານສຸຂະພາບ (ປິ່ ນປວົ) ໃນ 4 ວຊິາຫ ກັ ຄ:ື ພາຍໃນ, ພາຍ
ນອກ, ອອກລູກ-ພະຍາດຍງິ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ, ສາມາດບນັລຸຄາດໝາຍການບ ລກິານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັຄບົ
ຊຸດ; ໂຮງໝ ແຂວງຈ ານວນໜຶ່ ງ ໄດ ັ້ປບັປຸງການບ ລກິານໄດ ັ້ໃນລະດບັຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ັ້ານ ເຂົ ັ້າໃນບາງວຊິາທີ່ ມ ີ
ຄວາມສາມາດໃຫ ັ້ການບ ລກິານໄດ ັ້ຄຸນນະພາບທຽບເທົ່ າບາງໂຮງໝ ຢູ່ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ກຽມພດັທະນາຕນົເອງໃຫ ັ້
ກາຍເປນັໂຮງໝ ພາກໃນອະນາຄດົ. ຂັ ັ້ນສູນກາງ: ມໂີຮງໝ ຂັ ັ້ນສູນກາງ 5 ແຫ່ງ, ສູນປິ່ ນປວົສະເພາະ 3 ແຫ່ງ, ໄດ ັ້ມີ
ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການບ ລກິານໃຫ ັ້ທນັສະໄໝຂຶ ັ້ນ ໃນລະດບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົເທື່ ອລະກ ັ້າວ.  

 ອດັຕາເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີ ທີ່ ມນີ ັ້າໜກັຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ຫ ຸດລງົຢູ່ໃນລະດບັ 25,5%, ອດັຕາເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີ ທີ່ ເຕ ັ້ຍ
(ຂາດສານອາຫານຊ າເຮື ັ້ອ) ຍງັເຫ ອື 35,6%, ການຊມົໃຊ ັ້ນ ັ້າທີ່ ປອດໄພຂອງປະຊາຊນົບນັລຸ 89,2%; ວດິຖ່າຍໃນ
ຄອບຄວົບນັລຸໄດ ັ້ 70,2%; ການຊມົໃຊ ັ້ວດິຖ່າຍໂຮງຮຽນ 66,8% ແລະ ຈ ານວນບ ັ້ານທີ່ ປະກາດເປນັບ ັ້ານຢຸດຕິ
ການຖ່າຍຊະຊາຍ ກວມເອາົ 309 ບ ັ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ການລະບາດຂອງໄຂ ັ້ຍຸງລາຍແມ່ນບ ່ ທນັມກີ ລະນີ
ທີ່ ຮ ັ້າຍແຮງເຖງິຂັ ັ້ນເສຍຊວີດິ; ອດັຕາການຕດິເຊື ັ້ອເຮສໄອວໃີນກຸ່ມສາວບ ລກິານມພີຽງ 1,4%, ອດັຕາການຕດິເຊື ັ້ອ
ໜອງໃນ ຂອງສາວບ ລກິານ 25,3% ແລະ ອດັຕາການຕດິເຊື ັ້ອເຮສໄອວໃີນກຸ່ມຜູ ັ້ຊາຍມເີພດສ າພນັກບັຜູ ັ້ຊາຍ ທີ່ ມ ີ
ຄວາມສ່ຽງສູງ 1,6%; ອດັຕາການຕາຍຍ ັ້ອນໄຂ ັ້ຍຸງ 0,02/100.000, ຫ ຸດຜ່ອນການຕດິເຊື ັ້ອພະຍາດທີ່ ຕດິຕ ່ ທາງໜ ັ້າ
ດນິຮຸນແຮງ ໃນເດກັອາຍຸ 6 ຫາ 14 ປ ີ30%, ຫ ຸດຜ່ອນເປເີຊນັການຕດິເຊື ັ້ອພະຍາດກາຝາກໃນເດກັອາຍຸ 6 ຫາ 14 
ປ ີ30%, ຫ ຸດຜ່ອນເປີເຊນັການຕດິເຊື ັ້ອພະຍາດກາຝາກໃນເດກັອາຍຸ 6 ຫາ 14 ປ<ີ 1% ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການຕດິ
ເຊື ັ້ອຮຸນແຮງຂອງພະຍາດໃບໄມ ັ້ຕບັ 40%; ຈ ານວນວນັນະໂລກໃໝ່ ທຸກຮູບແບບ 72,3%, ຈ ານວນວນັນະໂລກດື ັ້
ຢາ 63,6% ແລະ ຜນົສ າເລດັການປິ່ ນປວົ ທຸກຮູບແບບ 83,6%. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ການກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດບ ່
ຕດິຕ ່ ກ ສາມາດເກບັກ າໄດ ັ້ຕວົເລກຂອງບາງພະຍາດທີ່ ສ າຄນັເຊັ່ ນ: ພະຍາດຫວົໃຈ ມ ີ 18.755 ກ ລະນ,ີ ພະຍາດ
ເບາົຫວານ 21.526 ກ ລະນ ີແລະ ພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງ 63.865 ກ ລະນ.ີ 
 

2.2.5 ການບໍລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດຮ້ັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າເຖິງຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ 

 ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປບັປຸງລະບບົປະກນັສງັຄມົໃຫ ັ້ສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ເຊິ່ ງໃນໄລຍະ 9 
ເດອືນ ມຜູີ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການຄຸ ັ້ມຄອງຈາກລະບບົປະກນັສງັຄມົພາກລດັບ ລຫິານທງັໝດົ 982.855 ຄນົ, ຍງິ 351.255 
ຄນົ, ໄດ ັ້ປະຕບິດັລາຍຮບັ 791,2 ຕື ັ້ກບີ ແລະ ໄດ ັ້ຈ່າຍປະຕບິດັນະໂຍບາຍອຸດໜນູຕ ່ ກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍຕ່າງໆ ທງັໝດົ 
757,1 ຕື ັ້ກບີ, ຍອດເຫ ອື 34 ຕື ັ້ກບີ. ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ ່ ເປົ ັ້າໝາຍຕ່າງໆ ຕາມດ າລດັ 272/ນຍ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 
3.026 ທ່ານ, ເປນັເງນິ 53 ຕື ັ້ກບີ. ຕດິຕາມການກ ່ ສ ັ້າງນ ັ້າໃຊ ັ້ ຢູ່ສູນ 489 ແລະ ສູນ 790. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ່ໄດ ັ້
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ປະສານສມົທບົກບັຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໂຮງງານອງົຄະທຽມ 686 ພາຍຫ ງັສ າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ 
ຈດັພທິມີອບຢ່າງເປນັທາງການ. 

2.2.6  ພັດທະນາ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮດີຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ 

 ວຽກວດັທະນະທ າ ໄດ ັ້ມຫີ າຍອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນ ແລະ ມລີກັສະນະຕັ ັ້ງໜ ັ້າຂຶ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ, ສິ່ ງທີ່ ພົ ັ້ນກວ່າໝູ່ ກ ່ ແມ່ນ ຂະບວນ
ການສ ັ້າງຄອບຄວົ, ບ ັ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ ັ້ານວດັທະນະທ າ ເຫນັວ່າມທ່ີາອ່ຽງເພີ ັ້ມຂຶ ັ້ນໃນແຕ່ລະປ.ີ ປະຈບຸນັ ອ    
ວດັທະນະທ າທົ່ ວປະເທດໄດ ັ້ 810.620 ຄອບຄວົ, ເທົ່ າກບັ 67,72% ຂອ  ອ         ະ   ,   ານ    ະນາ 
5.144 ບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 60.93% ຂອ   ານ ນ  ານ     ະ    ແລະ 117 ກຸ່ມບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 11,19%. ສບືຕ ່ ສ ັ້າງ
ຮ່າງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງຄອບຄວົ-ບ ັ້ານວດັທະນະທ າ ແລະ ຮ່າງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງສະໂມສອນວດັທະ 
ນະທ າ, ເກບັກ າຂ ັ້ມູນເພື່ ອຟື ັ້ນຟູ, ສົ່ ງເສມີເອກະລກັວດັທະນະທ າພື ັ້ນເມອືງ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນລີາວບນັດາເຜົ່ າ 
ພ ັ້ອມທງັຖ່າຍທ າສາລະຄະດອີອກເຜຍີແຜ່. ບນັດາປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ ່ ວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງລາວ ຄ່ອຍໆຫ ຸດ
ລງົເທື່ ອລະໜັ້ອຍ. ຂະແໜງຮູບເງາົກ ່ ໄດ ັ້ມບີາດກ ັ້າວໃໝ່ໃນການພດັທະນາໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງ
ກບັສາກນົໄດ ັ້. ສລິະປະການສະແດງໄດ ັ້ສ ັ້າງສສີນັອນັໃໝ່ໃນເວທກີານສະແດງຮບັໃຊ ັ້ງານຕ່າງໆ, ໄດ ັ້ມກີານປະຍຸກ
ດນົ  , ບດົສະແດງ, ບດົຟ ັ້ອນ, ຮ ັ້ອງ, ລ າ ທີ່ ມລີກັສະນະເກົ່ າດັ່ ງເດມີ ແລະ ໃໝ່ທນັສະໄໝ, ພເິສດ ໄດ ັ້ສ ັ້າງວງົດນົຕ ີ
ອ ແກສຕຣາ ຂອງລາວ, ໄດ ັ້ສ າເລດັໂດຍສມີກືານສະແດງຂອງນກັສນິລະປນິລາວທງັໝດົ. ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ເຄື່ ອນ
ໄຫວເກບັກ າຂ ັ້ມູນເພື່ ອຟື ັ້ນຟູ, ສົ່ ງເສມີເອກະລກັວດັທະນະທ າພື ັ້ນເມອືງ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນລີາວບນັດາເຜົ່ າ ພ ັ້ອມ
ທງັຖ່າຍທ າສາລະຄະດອີອກເຜຍີແຜ່, ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງໂຄສະນາດ ັ້ວຍປັ້າຍສວນສາທາລະ ນະ, 
ສະໂມສອນວດັທະນະທ າ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ ສບືຕ ່ ປບັປຸງຫ ກັສູດປະລນິຍາໂທ ສາຂາວຈິດິສນິ ເພື່ ອນ າສະເໜີ
ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຂ ອະນຸມດັເປດີການຮຽນ-ການສອນໃນສກົສກຶສາ ປ ີ2016-2017. ໄດ ັ້ມຄີວາມພະຍາ 
ຍາມເຮດັວຽກຮ່ວມກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ UNESCO ເພື່ ອກະກຽມເອກະສານສະເໜເີອາົ
ທົ່ ງໄຫຫນີ ເຂົ ັ້າເປນັມ ລະດກົໂລກແຫ່ງທສີອງ.  

 ສ າເລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການປະຕສິງັຂອນຮູບແຕ ັ້ມຝາພະໜງັໃນພພິທິະພນັສະຖານບູຮານວດັສສີະເກດ 
ໃນໄລຍະ 4, ສ າເລດັການຈດັການແຂ່ງຂນັສ ັ້າງຮູບເງາົເລື່ ອງສັ ັ້ນ ແລະ ຮູບເງາົສາລະຄະດເີນື່ ອງໃນໂອກາດສະເຫ ມີສະ 
ຫ ອງ 2 ວນັປະຫວດັສາດ ພາຍໃຕ ັ້ຫວົຂ ັ້ 40 ປ ີແຜນດນິແມ່ທີ່ ແສນຮກັ, ການຕດັຕ ່ ຜະລດິຮູບເງາົ ເນື່ ອງໃນໂອກາດ
ສະເຫ ມີສະຫລອງວນັມ ລະດກົພາບ-ສຽງໂລກ ຄບົຮອບ 10 ປ ີ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວສາຍຮູບເງາົເຄື່ ອນທີ່ ຢູ່ 3 
ແຂວງພາກເໜອື ຄ:ຶ ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ, ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລ.ີ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງຮ່າງເນື ັ້ອໃນ ແລະ ອອກ
ແບບຈດັວາງສະແດງໃສ່ຫ ພພິທິະພນັຫ ງັໃໝ່ ແລະ ນອກຈາກນີ ັ້ກ ໄດ ັ້ຂຶ ັ້ນທະບຽນວດັຖຸພນັ ເພື່ ອນ າສະເໜເີຂົ ັ້າເປນັ
ມ ລະດກົແຫ່ງຊາດ. ສ າເລດັການຈດັຂະບວນ ຄາຣາວານລດົທ່ອງທ່ຽວໄປເມອືງວຽງໄຊ ພາຍໃຕ ັ້ຫວົຂ ັ້ “ຫວນຄນື
ກ າເນດີເຊດິຊູມູນເຊື ັ້ອປະຕວິດັ” ເພື່ ອຕ ັ້ອນຮບັ 2 ວນັປະຫວດັສາດໄດ ັ້ເປນັຢ່າງດ ີແລະ ນອກຈາກນີ ັ້ກ ່ ໄດ ັ້ໂຄສະ ນາ
ບນັດາກດິຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆດ ັ້ວຍຫ າຍຮູບຫ າຍສ ີ ໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂວາງຕ ່ ນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດໃນການສະເຫ ມີສະຫ ອງຄບົຮອບ 20 ປ ີຫ ວງພະບາງເປນັເມອືງມ ລະດກົໂລກ. 

 

2.2.7 ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບ 
ຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ 

 ເອາົໃຈໃສ່ສກຶສາອບົຮມົດ ັ້ານການເມອືງແນວຄດິ ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈ ຕ ່ ແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ລດັຖະບານວາງອອກ; ເສມີຂະຫຍາຍວຽກງານປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ ແນໃສ່ຮກັສາຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍໃນສງັຄມົ. 

 ເພີ່ ມທະວກີານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າແກ ັ້ໄຂຄ າຮ ັ້ອງທຸກ ແລະ ຄ າສະເໜຂີອງປະຊາຊນົ ຫ  ືນຕິບຸິກຄນົ, ຈ າກດັ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນ
ປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້, ການສ ັ້ລາດບງັຫ ວງຂອງສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ສບືຕ ່ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ກດົ 
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ໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ທາງໂທລະພາບ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າ 
ໃຈຕ ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ ທີ່ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານວາງອອກ. 

 

2.3 ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດຮ້ັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 

ນໍາໃຊ້ຢ່າງມປີະສິດທຜິົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍນືຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນ
ການ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງຄືນສິໍ່ງທີໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກທໍາມະຊາດໃຫດ້ີກວ່າເກົໍ່າ 

 

2.3.1 ການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍນືຍົງ 

 ສ າເລດັດ າເນນີການປບັປຸງແຜນແມ່ບດົການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດໄດ ັ້ 70%; ສ ັ້າງຮ່າງດ າລດັ ວ່າດ ັ້ວຍການຈດັສນັ 

ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ ສ າເລດັໂດຍພື ັ້ນຖານໄດ ັ້ 30% ແລະ ດ າເນນີການຈດັສນັ ການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິແບບ
ຮອບດ ັ້ານ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ ຂັ ັ້ນແຂວງ ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມອືງ ຢູ່ 6 ເມອືງ 6 ແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ 

40 ບ ັ້ານ ເຊິ່ ງປະເມນີຄວາມຄບືໜັ້າຂອງໜັ້າວຽກໄດ ັ້ທງັໝດົ 10%. 
 ການອອກໃບຕາດນິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 50.405 ຕອນ ເທົ່ າກບັ 84% ຂອງແຜນການປີ 

(ແຜນການ 60.000 ຕອນ); ສາມາດສງັລວມຂ ັ້ມູນສ າມະໂນທີ່ ດນິໄດ ັ້ທງັໝດົ 421.877 ຕອນ ລື່ ນແຜນການ 4 
ເທົ່ າ (ແຜນການ 100.000 ຕອນ) ສາເຫດຍ ັ້ອນການສງັລວມຂ ັ້ມູນສ າມະໂນທີ່ ດນິແມ່ນເປນັລະບບົລະອຽດ ຈຶ່ ງ
ເຮດັ ໃຫ ັ້ສາມາດເກບັກ າຈ ານວນຕວົເລກໄດ ັ້ຢ່າງຊດັເຈນ. ພ ັ້ອມທງັ ບນັທກຶສ າມະໂນທີ່ ດນິເຂົ ັ້າໃນລະບບົຄອມພວິ
ເຕ ີໄດ ັ້ທງັໝດົ 21.165 ຕອນ ເທົ່ າກບັ 42.33% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 50.000 ຕອນ).  

 ດ າເນນີການປບັປຸງລະບບົຖານຂ ັ້ມູນການເຊົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທີ່ ດນິ ເພື່ ອຂຶ ັ້ນບນັຊກີານເຊົົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທີ່
ດນິ ທີ່ ມເີນື ັ້ອທີ່  2 ເຮກັຕາຂຶ ັ້ນໄປ ສ າເລດັແລ ັ້ວ ຢູ່ 5 ແຂວງ ພາກໃຕ ັ້ (ອດັຕະປ,ື ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ຈ າປາສກັ ແລະ 

ສະຫວນັນະເຂດ). 
 ການຈດັສນັ, ກ ານດົ ແລະ ການຟື ັ້ນຟູປ່າໄມ ັ້ແບບທ າມະຊາດ ຢູ່ເຂດປ່າປັ້ອງກນັ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ສາມາດ

ປະຕບິດັ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 150.000 ເຮກັຕາ ເທົ່ າກບັ 50% ຂອງແຜນການປ ີ (ແຜນການ 300.000 ເຮກັຕາ) ແລະ 
ການປູກເສມີກ ັ້ອງປ່າ 7,562 ເຮກັຕາ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 108% ລື່ ນແຜນການປີ (ແຜນການ 7.000 ເຮກັຕາ).  

 ສ າເລດັການສ າຫ ວດ ແລະ ເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ເພື່ ອສ ັ້າງແຜນຈດັສນັຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ ຢູ່ 3 ແຫ່ງຄ ື : ປ່າປ ັ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ 

ພູສາມຍອດ-ຍອດນ ັ້າພາກ ເນື ັ້ອທີ່  87.400 ເຮກັຕາ; ປ່າປ ັ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແຫ ່ ງນ ັ້າທາ ເນື ັ້ອທີ່  392.503 ເຮກັຕາ 
ແລະ ປ່າປ ັ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແຫ ່ ງນ ັ້າແບ່ງ ເນື ັ້ອທີ່  212.498 ເຮກັຕາ ແລະ ໄດ ັ້ດ າເນນີ ການລງົສ າຫ ວດປ່າໄມ ັ້ ທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້
ກ ານດົ ໃນ 3 ປະເພດປ່າ ຢູ່ແຂວງສາລະວນັ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັ ສ າເລດັໜ ັ້າວຽກແລ ັ້ວ 75% ຂອງແຜນວຽກ. 

 ສ າເລດັການຮບັຮອງໂຄງການຕວົແບບສວນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດທາງທ າມະຊາດ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ນ ັ້າແອດ-ພູເລຍີ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ ັ້າເທນີ. 

 ການສ າຫ ວດ, ເກບັກ າຂ ັ້ມູນ  ແລະ ສ ັ້າງແຜນທີ່  ທ ລະນສີາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1/200.000 ຂອງເຂດທົ່ ວປະເທດ ແມ່ນ
ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 66,42% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ທົ່ ວປະເທດ, ໃນນັ ັ້ນ ຢູ່ເຂດເໜອືວຽງຈນັ-ໃຕ ັ້ຫ ວງພະບາງ (ເນື ັ້ອທີ່ ປະມານ 

15,870 ກມ2) ປະຕບິດັໄດ ັ້  80%  ແລະ  ຢູ່ເຂດໄຊຍະບູລ-ີຫ ວງພະບາງ (ເນື ັ້ອທີ່ ປະມານ  16.309 ກມ2)  ປະຕບິດັໄດ ັ້  90%. 

 ດ າເນນີການສ ັ້າງ ຂ ັ້ຕກົລງົວ່າດ ັ້ວຍ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຂຽວສະອາດງາມຕາ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 80 % 

ແລະ ສ ັ້າງບດົແນະນ າກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຕວົເມອືງ (ຂຽວສະອາດງາມຕາ). 
 ການສ ັ້າງຫ ັ້ອງທດົລອງຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແຫ່ງຊາດ ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ISO 17025 ຈ ານວນ 1 ແຫ່ງ ສ າເລດັ

ແລ ັ້ວ 95% ແລະ  ສ າເລດັຫ ັ້ອງທດົລອງຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ປະຈ າພາກ ຈ ານວນ 3 ແຫ່ງ (ພາກເໜອື: ຫ ວງພະບາງ, 
ພາກກາງ:  ຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກ ໃຕ ັ້: ຈ າປາສກັ).  

 ສ າເລດັການຈດັປະເພດອ່າງຮບັນ ັ້າໃນ 3 ຂະໜາດ ແລະ ສ າເລດັການສ ັ້າງແຜນທີ່  ອ່າງຮບັນ ັ້າ 62 ອ່າງທົ່ ວປະເທດ 

ໂດຍໄດ ັ້ຜ່ານຄະນະກ າມະການແຜນທີ່ ແຫ່ງຊາດ; ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ສ ັ້າງຕວົແບບຈ າລອງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນນ ັ້າຢູ່ ອ່າງ
ຮບັນ ັ້າເຊບັ ັ້ງຫຽງ, ນ ັ້າຊອງ; ດ າເນນີການຂື ັ້ນບນັຊຊີບັພະຍາກອນນ ັ້າໜ ັ້າດນິຢູ່ 3 ແຂວງ (ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງນ ັ້າທາ 
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ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ); ຂຶ ັ້ນບນັຊນີ ັ້າໃຕ ັ້ດນິ ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ຂຶ ັ້ນບນັຊດີນິບ ລເິວນນ ັ້າໃນ 2 ແຂວງ (ຄ າ
ມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ) ແລະ ໄດ ັ້ດ າເນນີການປະເມນີ ແລະ ສ ັ້າງບດົລາຍງານສະພາບລວມນ ັ້າໃຕ ັ້ດນິແຫ່ງ
ຊາດ ຢູ່ 4 ເມອືງຂອງແຂວງວຽງຈນັຄ:ື ໂພນໂຮງ, ແກ ັ້ວອຸດມົ, ວຽງຄ າ ແລະ ທຸລະຄມົ. 

 ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຕາມສາຍນ ັ້າຫ ກັ ແລະ ເຂດອ່າງບຸລມິະສດິ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ເຊັ່ ນ:  ອ່າງຮບັນ ັ້າອູ, ເຊບງັຫຽງ, ເຊບງັໄຟ, ເຊໂດນ, ເຊກອງ, ນ ັ້າງຽບ, ນ ັ້າຊອງ ແລະ ພ ັ້ອມທງັ ສ າເລດັການສ ັ້າງ
ບດົລາຍງານ ດ າເນນີການລງົຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຢູ່ 3 ແຂວງ (ຫ ວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ຜົ ັ້ງສາລ)ີ, 

ເຊິ່ ງປະຈບຸນັ ສາມາດເພີ່ ມຈດຸຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ໄດ ັ້ 158 ຈດຸ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

 ດ າເນນີການລງົເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ສງັລວມຂ ັ້ມູນ ດນິບ ລເິວນນ ັ້າ (ດນິທາມ) 130 ຈດຸ ຂອງ 12 ເມອືງ ໃນ 6

ແຂວງຄ:ື ນະຄອນຫ ວງ, ແຂວງວຽງຈນັ, ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ສາລະວນັ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນກ 
ໄດ ັ້ຄດິໄລ່, ອອກແບບ ແລະ ຕດິຕາມການກ ່ ສ ັ້າງສູນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ ຢູ່ເຂດດນິບ ລເິວນນ ັ້າອ່າງ
ຈຽວ ທີ່ ບ ັ້ານຕານສຸມ ເມອືງຈ າພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
 

2.3.2 ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ 
ແລະ ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ 

 ດ າເນນີການສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງຕາໜ່າງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ 18 ສະຖານ ີໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ສ າເລດັແລ ັ້ວ 90%, 
ສະຖານອຸີທກົກະສາດ 8 ສະຖານ ີສ າເລດັແລ ັ້ວ 70%.  

 ສ ັ້າງແຜນຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ ັ້າແບບປະສມົປະສານໃນ 5 ອ່າງບູລມິະສດິ ເຊັ່ ນ: ນ ັ້າງ ື່ມ, ນ ັ້າເທນີ-ນ ັ້າກະດງິ, 
ເຊໂດນແມ່ນປະຕບິດັສ າເລດັ 100%; ສ່ວນອ່າງຮບັນ ັ້າ ເຊບັ ັ້ງໄຟ ແລະ ເຊບັ ັ້ງຫຽງ ປະຕບິດັສ າເລດັ 80%, ນອກ 
ຈາກນັ ັ້ນພວກເຮາົຍງັສ າເລດັການສ ັ້າງບດົລາຍງານສະພາບລວມ ຂອງອ່າງຮບັນ ັ້າອູ ສ າເລດັ 50%.  

 ສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ປບັປຸງຄະນະກ າມະການປັ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແມ່ນສ າເລດັ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດ ແລະ ຂັ ັ້ນເມອືງ ສ າເລດັແລ ັ້ວ 54 ເມອືງ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງ ທີ່ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ. 

 ການເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນການປບັໂຕ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ໂດຍການ
ສກຶສາເຂດທີ່ ມຄີວາມບອບບາງຕ ່ ການປ່ຽນແປງດິນຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພ ັ້ອມທັງ
ພດັທະນາໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍຜດິເຮອືນແກ ັ້ວ ປະຈບຸນັ ໄດ ັ້ດ າເນນີການວເິຄາະຂ ັ້ມູນ 

ເພື່ ອສ ັ້າງແຜນທີ່  ເຂດຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມບອບບາງ ຕ ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ສ າເລດັໜ ັ້າ
ວຽກໄດ ັ້ 90% ຂອງແຜນວຽກທງັໝດົ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ກ ໄດ ັ້ດ າເນນີການຮ່າງແຜນການຮບັມກືບັໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ມາດຕະການການປະຕບິດັງານ ພ ັ້ອມທງັສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສູນປະຕບິດັງານສຸກເສນີແຫ່ງ
ຊາດ. 

 ສ າເລດັດ າເນນີການສ ັ້າງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງ ການຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍຜດິເຮອືນແກ ັ້ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ັ້ ແລະ 
ເຮດັໃຫ ັ້ປ່າໄມ ັ້ເຊື່ ອມໂຊມ ແລະ ສ າເລດັການອະນຸມດັໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແບບຍນືຍງົ ຢູ່ໃນລະບບົ
ນເິວດປ່າໂຄກ ພາກໃຕ ັ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

2.3.3 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີໍ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ 
(ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ) 

 ເລີ່ ມໂຄງການສ ັ້າງສະຖານອຸີຕຸກະເສດສ າເລດັແລ ັ້ວ 10%, ສ ັ້າງລະບບົເຕອືນໄພ ແລະ ສູນເຕອືນໄພລ່ວງໜັ້າ ດ ັ້ານ
ອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ສ າເລດັແລ ັ້ວ 50%. 

 ດ າເນນີ ການປະເມນີສະພາບໄພພບິດັ ເພື່ ອເປນັພື ັ້ນຖານ ໃຫ ັ້ແກ່ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ລະບບົຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ
ໄພພບິດັ ເຊິ່ ງສ າເລດັແລ ັ້ວ 50%. 
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 ການສ ັ້າງກນົໄກການປບັຕວົເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ ແລະ ການ
ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິເຮອືນແກ ັ້ວໃຫ ັ້ຄບົຊຸດ ພ ັ້ອມທງັດ າເນນີໂຄງການທດົລອງການປບັໂຕເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນ 
ແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ຂອງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້. ປະຈບຸນັ ກ າລງັດ າເນນີການສ າຫ ວດອາຍພດິເຮອືນແກ ັ້ວ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ັ້ດ າເນນີການສ ັ້າງແຜນການປບັຕວົເຂົ ັ້າກບັ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ໂດຍຕດິ
ພນັກບັວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົຂະໜາດນ ັ້ອຍ ເພື່ ອກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການປັ້ອງກນັໄພພບິດັ 

ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ. 
 

2.4 ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິໍ່ນອ້ອມທີໍ່ພົວພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການມີດັໍ່ງນີັ້: 
2.4.1 ສົໍ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົັ້ນຄ້ວາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 

ການສືໍ່ສານ 

 ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ າເລດັຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງກດົໝາຍ, ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິ າລຸ່ມກດົໝາຍໄດ ັ້ 11 ສະບບັ, ສ າ
ເລດັການສ ັ້າງສວນອະນຸລກັຊະນດິພນັຕົ ັ້ນຈ າປາ, ສ າເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາຊອບແວຣເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການ
ສ ັ້າງໂປ ແກ ມຮບັໃຊ ັ້ການນບັຄະແນນສຽງເລອືກຕັ ັ້ງ. ວຽກບ ລກິານດ ັ້ານຊບັສນິທາງປນັຍາແມ່ນຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຮບັຄ າ
ຮ ັ້ອງຈດົທະບຽນໃໝ່ໄດ ັ້ 313 ສະບບັ, ຂ ຕ ່ ທະບຽນໄດ ັ້ 146 ສະບບັ, ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ່ ສາມາດຢັ ັ້ງຢນືການຈດົ
ທະບຽນອຸດສາຫະກ າໃໝ່ໄດ ັ້ 15 ຄັ ັ້ງ, ແຈ ັ້ງລຂິະສດິ 18 ຄັ ັ້ງ ແລະ ອອກສດິທບິດັ 18 ຄັ ັ້ງ. ວຽກບ ລກິານມາດຕະຖານ
ວດັແທກ ແລະ ວດັແທກ ແມ່ນໄດ ັ້ກວດທຽບລດົບນັທຸກນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟ ໄດ ັ້ 292 ຄນັ, ກງົເຕີ ັ້ໄຟຟ ັ້ານ າເຂົ ັ້າມາໃໝ່ 
85.846 ໜ່ວຍ, ໄດ ັ້ອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືຂຶ ັ້ນທະບຽນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ສນິຄ ັ້ານ າເຂົ ັ້ານ ັ້າມນັ ຈ ານວນ 2 ລາຍການ, ໄດ ັ້ລງົ
ກວດກາມາດຕະຖານຂອງລະບບົປ່ອງບ ລກິານໄປສະນແີບບອດັຕະໂນມດັຂອງລດັວສິາຫະກດິໄປສະນລີາວ ພ ັ້ອມທງັ
ອອກ ໃບຢັ ັ້ງຢນືທາງດ ັ້ານເຕກັນກິຂອງລະບບົດັ່ ງກ່າວ. ຕດິຕາມການກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສູນຝກຶອບົຮມົພະ ນກັ
ງານຄຸ ັ້ມຄອງວທິະຍາສາດ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ 

 ໄດ ັ້ສ ັ້າງລະບບົເຊື່ ອມໂຍງດ ັ້ານໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ອນິເຕເີນດັ ເພື່ ອເຊື່ ອມຕ ່ ອາຊຽນ ແລະ ບນັດາປະເທດພາກພື ັ້ນ,
ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມ ໃນການຮອງຮບັການຫນັປ່ຽນຈາກ IPv4 ເປນັ IPv6 ເຊິ່ ງປະຈບຸນັແມ່ນສາມາດຮອງຮບັ
ການສົ່ ງຂ ັ້ຄວາມສັ ັ້ນ ຜ່ານສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ໄດ ັ້ 100%, ສາມາດຮອງຮບັການສົ່ ງສນັຍານໂທລະສບັພາຍໃນ 
(ເອນັວເີອກັ-NVX) ຜ່ານສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດໄດ ັ້ 70%, ໄດ ັ້ດ າເນນີການຕດິຕັ ັ້ງລະບບົສູນໂທລະສບັພາຍໃນ 
(ເອນັວເີອກັ-NVX) ໃໝ່ປ່ຽນແທນລະບບົເກົ່ າ, ສາມາດຮອງຮບັການສົ່ ງສນັຍານລະບບົໂທລະສບັຕ່າງປະເທດ (ໄອ
ວຈີ-ີIVG) ຂາເຂົ ັ້າຜ່ານສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດໄດ ັ້ 100% (ແຕ່ຍງັບ ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍານໂທລະສບັ
ຕ່າງປະເທດ ຂາອອກ), ໄດ ັ້ດ າເນນີການຂະຫຍາຍ ລະບບົສູນກາງອນິເຕເີນດັຕ່າງປະເທດ (ໄອໄອຈ-ີIIG) ເພື່ ອຮອງ
ຮບັຈດຸເຊື່ ອມຕ ່  (ພໂີອພ ີ- POP) ແລະ ລວມສູນສນັຍານອນິເຕເີນດັຜ່ານສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ.  

 ສ າເລດັການສ ັ້າງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນອາຊະຍາກ າທາງລະບບົຄອມພວິເຕ ີ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ
ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານດ ັ້ານຄວາມປອດໄພໃນ ສປປ ລາວ, ສ າເລດັການຕດິຕັ ັ້ງລະບບົເຊເີວ ີ ແລະ ເຄື່ ອງ
ອຸປະກອນໄອທຮີບັໃຊ ັ້ການເຊື່ ອມໂຍງຖານຂ ັ້ມູນເສດຖະກດິສງັຂອງລດັຖະບານ ແລະ ໄດ ັ້ສ າເລດັການສ ັ້າງລະບບົ
ແຈ ັ້ງເຕອືນເຫດສຸກເສນີທາງລະບບົຄອມພວິເຕ ີ ແລະ ລະບບົອເີມວພວົພນັວຽກງານກບັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ. 

 ໄດ ັ້ສ າເລດັການສ າຫ ວດ, ກວດກາ ແລະ ວດັແທກຈດຸສຸມທີ່ ຕັ ັ້ງສະຖານກີວດກາຄື ັ້ນຄວາມຖີ່ ແບບບ ່ ມຄີນົປະຈ າ ຢູ່
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ໂດຍໄດ ັ້ກ ານດົເອາົສະຖານຢູ່ີທສີະຖາບນັໄປສະນ ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ 
ເປນັບ່ອນກ ່ ສ ັ້າງສະຖານກີວດກາຄື ັ້ນຄວາມຖ;ີ ສ າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງ-ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົບນັຊາ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງດາວທຽມ
ຮບັ-ສົ່ ງ ຖກືຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານເຕກັນກິທຸກຢ່າງ, ຊຶ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍລະບບົບນັຊາ, ລະບບົໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄມົ 
ມະນາຄມົ, ເຄື່ ອຂ່າຍສື່ ສານບ ່ ໃຊ ັ້ສາຍຄວາມໄວສູງ. ດາວທຽມລາວສາມາດໃຫ ັ້ບ ລກິານລະບບົໂທລະຄມົມະນາຄມົ, 
ກະຈ່າຍສນັຍານໂທລະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ໃຫ ັ້ເຊົ່ າຊ່ອງສນັຍານແກ່ຕ່າງປະເທດ, ທງັລະບບົ KU 



29 

 

band ແລະ C band, ມຊ່ີອງສນັຍານທງັໝດົ 22 ຊ່ອງ,ບ ລກິານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມເພື່ ອການສກຶສາ, ການ
ແພດ, ການສື່ ສານສຸກເສນີ ແລະ ໄພພບິດັຕ່າງໆ. 

 ໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມກີານນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊສີື່ ສານຂ ັ້ມູນຂ່າວສານເຂົ ັ້ ັ້າໃນວຽກງານໄປສະນ ີ ໃນນັ ັ້ນ: ໄດ ັ້ສ າເລດັຕດິຕັ ັ້ງ
ລະບບົປ່ອງບ ລກິານໄປສະນ ີ ອດັຕະໂນມດັ Postal Counter Automation System ຕດິຕັ ັ້ງເພີ ັ້ມຈ ານວນ 20 
ແຫ່ງ, ລວມເປນັ 62 ແຫ່ງ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ັ້ແລ ັ້ວ; ໄດ ັ້ປບັປຸງບ ລກິານໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ແລະ ສ ັ້າງຜະລດິຕະພນັໃໝ່ໄດ ັ້ 2 
ຜະລດິຕະພນັຄ:ື ການບ ລກິານຄ ັ້າປະກນັເຄື່ ອງຝາກທາງໄປສະນ ີແລະ ບ ລກິານ Logistics, ຈດັຕັ ັ້ງໜ່ວຍງານການ
ຕະຫ າດເພື່ ອເຂົ ັ້າເຖງິລູກຄ ັ້າ, ຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາປບັປຸງຄ່າບ ລກິານຄນືໃໝ່ໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບເສດຖະກດິໃນປະຈບຸນັ 
ແລະ ໃຫ ັ້ໃກ ັ້ຄຽງກບັປະເທດເພື່ ອນບ ັ້ານ. ປະຈບຸນັມຫີ ັ້ອງການໄປສະນ ີທງັໝດົ 158 ແຫ່ງ,ຈ່າມໄປສະນ ີ55 ແຫ່ງ, 
ສາຂາຈ າໜ່າຍສະແຕມ 64 ແຫ່ງ, ຕູ ັ້ໄປສະນ(ີນ າໃຊ ັ້) 31.655 ຕູ ັ້, ໄປສະນພີນັພາຍໃນ 9.084 ກໂິລ, ຕ່າງປະເທດ 
46.843 ກໂິລ, ເມດ່ວນ (EMS) ພາຍໃນ 27.725 ສະບບັ, ຕ່າງປະເທດ 30.109  ສະບບັ.  

 ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍເຄື່ ອຂ່າຍສາຍສົ່ ງດ ັ້ວຍລະບບົສາຍໄຍແສງເພີ ັ້ມຂຶ ັ້ນ 4.637 ກໂິລແມດັ ລວມທງັໝດົ 67.351 ກໂິລ 
ແມດັ, ກວມ 18 ແຂວງ 148 ເມອືງ; ໂທລະສບັຕັ ັ້ງໂຕະ 970.317 ເລກໝາຍ, ໂທລະສບັມຖື ື3.742.543 ເລກ  
ໝາຍ, ມຜູີ ັ້ລງົທະບຽນນ າໃຊ ັ້ອນິເຕເີນດັ 2.339.656 ເລກໝາຍ, ສະຖານຮີບັສົ່ ງສນັຍານໂທລະສບັມຖືທືງັໝດົ 
6.776 ສະຖານ,ີ ສນັຍານໂທລະສບັມຖືສືາມາດຄວບຄຸມໄດ ັ້ 18 ແຂວງ, 148 ເມອືງ ແລະ 8.573 ບ ັ້ານ; ສນັຍານ
ໂທລະສບັມຖືລືະບບົ 3G ຄວບຄຸມໄດ ັ້ 18 ແຂວງ, 148 ເມອືງ, 6.776 ບ ັ້ານ. 

 

2.4.2 ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມຍ່ິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 
 

   ໄດ ັ້ສຸມໃສ່  ກ ານການ  າ   າ  ຂ   ແຂ  ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດ  ນ  ານ   າ ະ  າະ ແລະ   ານ  າ   
ໃຫ ັ້ແກ່ສະມາຊກິສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ແມ່ຍງິຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ເປນັຕົ ັ້ນ:   ກອ     ກ   ກ  ວຽກງານຂ່າວ ສານ, 
ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຕາມຂະແໜງການ,    ກອ  ະ     ກ ານສົ່ ງເສມີ 1 ເມອືງ 1 ຜະລດິຕະພນັ.     ກລະ    
ຂະ  ນການ  ກ າກ ນ ະຍາ ຕ່າງໆ    ແກ່ ະ າ  ນໂ ຍ ະ  າະ ອ  ອຍນ  ອ ແ  ຍ        ນ າແຂ  ,    ລ  
    າ ການ      ກຂອ ໜ່ ຍ  ລ ການ      ນ າກ     ອການ    ະນາແ  ຍ   ແລະ  ອ       າ    ນ 
  ກກະ     ອ      ກອ     ການ  ລ ການໜີັ້, ການ  າ ແຜນ    ະ ານ ອ     ແລະ ກ  ລະ   ຂອ ກອ   ນ
  ານ ແລະ   ກອ       ານ    າ ຍ   າຍ  ນ  ກ ານ    າ ະລ   ານນ  າ    ແກ  ະ ະ  ນແ  ຍ   ແຂ       
   ນ     າ  ະ ະ  ນແ  ຍ       ນ າແຂ        ການ    ະນາຂີຶ ັີ້ນ,       ການ  ລ ການ າ   ານ າ ະນະ
  ກ   າ              ກຂະ າ ແຂ ແ   າ   ານ  າ ກາຍ ແລະ      . ນອກ າກ     ກອ         ອຍ ກລະ   
  າ       າ  າ າ    ແກ  ະ ະ  ນແ  ຍ  ແຂ   ແລະ   ນກາ  ະ ະ  ນແ   ຍ   ຍ        ນ   າ  າ    ນ, 
  າ  ອ   ກ,      າ  ກ າແກ ແ  ຍ  ຂ  ນແຂ   ແລະ    ກນ  ອຍ        ນ າ ຂ  າ າຂ   າ  ກ າ      ນ     າ  ກ າ
ແກ ແ  ຍ   ແລະ    ກນ  ອຍ   ານ ນ 222   ນ,  ນນ  ນ:       າ  ກ າ  ອ  ນ  າ 156     ,      າ  ກ າ າ ໂ ລະ 
      ານ ນ 325     ,  ະ    ນ  ຜ    ກ  າະ  າຍ     ກ   າ     ນ 7   ນ ແລະ    ແກ   ຂ ະ    າ          ນ 
       ຜ ນ ະໂ ຍ ອ ນ ອ   າຂອ ແ  ຍ   ແລະ    ກນ  ອຍ 262     . ແ        າ   ກ ຍ    ແ  ຍີິ   ານ ນ     
ຍ   ະ   ນກ       ຍ         ນ   ນການ  າ ະນ  , ການ    ແລະ   າຂາຍ          ,   ອອກແ   ານຜ  ກ     ໝ
າຍ,    ນໂ   ນ , ການ     າ   ນແ   ນ ອ    , ການ  າ  າ  ແລະ ອ  ນ . ນອກນ  ນ ຍ    ແ  ຍ    ານ ນ 
    ຍ       ນ      ນ  າ    ະນາ  ນ ອ ,        ລະ   ການ  ກ າຍ     າ,     ອ       າຍ, ການ ຂ  າ  ີິ  າ າລະ 
ນະ  ກຍ                          ການ   ນ        າ  ຍ  ີ ຸ ຍາກ, ອອກແ   ານໜກັ     ອາ      ແນ ນອນ. 

   ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດກັ 2016-2025, ວໄິສທດັຮອດ 2030, ແຜນດ າ
ເນນີງານແຫ່ງຊາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດກັ 2016-2020 ໃຫ ັ້ເປນັແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖີ່ ນ ສ າເລດັ
ໄດ ັ້ 3 ແຂວງເຊັ່ ນ: ຫວົພນັ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ ອປັ້ອງກນັ ແລະ ລບຶລ ັ້າງຄວາມ
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ຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ 2014-2020, ໄດ ັ້ສ າເລດັຮ່າງບດົລາຍງານສະບບັສມົບູນຜນົການສ າຫ ວດການໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່
ເດກັໃນ ສປປ ລາວ ປ ີ2014 ໄດ ັ້ເຜຍີແຜ່ ແລະ ປກຶສາຫາລກືບັກອງເລຂາ ຄມດ ຂັ ັ້ນແຂວງໃນທົ່ ວປະເທດ. 

   ຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກືບັຂະແໜງການກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນທົ່ ວປະເທດ, ລງົເກບັກ າຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັເດກັໃນບາງແຂວງ
ເພື່ ອປະກອບເຂົ ັ້າໃນຮ່າງບດົລາຍງານ ແລະ ໄດ ັ້ສ າເລດັຮ່າງເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນໃນການສ ັ້າງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດໃນການຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນົທສິນັຍາວ່າດ ັ້ວຍສດິທເິດກັ ໄລຍະ 3-6 ເພື່ ອສົ່ ງໃຫ ັ້ຂະແໜງການປະກອບຄ າເຫນັ.  

   ສ າເລດັການຈດັຕັ ັ້ງສະເຫ ມີສະຫ ອງລະດບັຊາດເຊັ່ ນ: ວນັຍຸດຕກິານໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ, ວນັເດກັ
ນ ັ້ອຍສາກນົ, ສະເຫ ມີສະຫ ອງ 25 ປ ີຂອງການໃຫ ັ້ສດັຕະຍາບນັຕ ່ ສນົທສິນັຍາວ່າດ ັ້ວຍສດິທເິດກັ.  

   ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ຜນັຂະຫຍາຍໂຄງການໄວໜຸ່ມລາວຫ່າງໄກຢາເສບຕດິໄດ ັ້ 5 ແຂວງ: ຄ າມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈ າປາສກັ
ແຂວງວຽງຈນັ, ແລະ ຊຽງຂວາງ. ໃນນັ ັ້ນໄດ ັ້ລງົເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ຈດັຝກຶອບົຮມົການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດກັໃນ
ການຕດັສນິບນັຫາທີ່ ກ່ຽວກບັເດກັ ໃຫ ັ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນ ັ້ອງນກັຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງຕ່າງໆ.   

   ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຄື່ ອນໄຫວວຽກສດິທເິດກັໃນກອບຂອງຄະນະກ າມາທກິານອາຊຽນເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ແລະ ປກົປັ້ອງສດິທິ
ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ ແລະ ໃນກອບການຮ່ວມມ ືໃຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ຂອງບນັດາປະເທດອາຊປີາຊຟີກິ ແລະ ການຮ່ວມ
ມກືບັຕ່າງປະເທດໃນວຽກງານແມ່ ແລະ ເດກັ. 

      ອ າ     ສ ັ້າງຂະບວນການຫ າຍຮູບແບບ     ອແນ   ຍ ກລະ     າ       າ  າ າ  ນການກ າແໜັ້ນແນ  
 າ ນະໂຍ າຍຂອ   ກ-ລ    ລະ   ກ    າຍ    ນ    ອ ແລະ      ນ  າ   ເຊັ່ ນ: ປາຖະກະຖາເລົ່ າມູນເຊື ັ້ອ, 
ງານພບົປະຊາວຫນ່ີຸມເຍາົວະຊນົພາຍໃຕ ັ້ຫວົຂ ັ້ຕ່າງໆ, ໂຮມຊຸມນຸມໃນວນັສ  າຄນັທາງດ ັ້ານປະຫວດັສາດ, ກດິຈະ 
ກ າເດນີຕາມຮອຍທ່ານໄກສອນພມົວຫິານ ເນື່ ອງໃນໂອກາດວນັເກດີ ທ່ານໄກສອນພມົວຫິານ ຄບົຮອບ 95 ປີ, ຂະ 
ບວນຄາລາວານຊາວໜຸ່ມຫວນຄນືຖິ່ ນກ າເນດີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອື່ ນໆ,        ຂະ  ນການຂອ  າ ໜຸ່    
    າ       ນ ແນ    ະກ  ກ  ນ  ນ າ ະກ  ການ ຍ       າ    າຍ ນໝູ່  າ ໜຸ່     ນແ  ລະຂ  ນ  ໄດ ັ້ລງົເຄື່ ອນ
ໄຫວຊຸກຍ ັີ້ ູຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ ັ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີ VII ພ ັ້ອມທງັ  ກຍ     ອ 
ອ  ະ ກອນ ແລະ     ອ         ານ ນໜຶ່      ແກ    ອ      ກຜ ນກະ    າກ    າ ະ າ   ນອກຈາກນັ ັ້ນ ຍງັ
ໄດ ັ້ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫ ັ້ຊາວໜຸ່ມຜູ ັ້ທຸກຍາກທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ຈ ານວນ 58 ຄນົ ເຊັ່ ນ: ຊ່າງແປງລດົ, ຊ່າງເຕກັນກິອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ຊ່າງຕດັຫຍບິ, ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາວຽກງານຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ ເປນັຕົ ັ້ນ: ລາຍການ
ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຊາວໜຸ່ມລາວສນິໄຊຍຸກ ໝ ໜງັສພືມິ   ມລາວ, ວາລະສານນກັຮຽນບນິ ແລະ ວາລະສານຊາໂດ. 

 
2.4.3 ເພີໍ່ມທະວປີະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລຫິານລັດ 

 ສ າເລດັການຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາ, ປບັປຸງ ແລະ ສະເໜສີ ັ້າງຕັ ັ້ງ: ສູນສະກດັກັ ັ້ນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂເຫດສຸກເສນີທາງຄອມພວີເຕ ີແລະ 
ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງຂອງສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດຄນືໃໝ່, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຫ ັ້ອງການດດັສມົໂທລະຄມົມະ 
ນາຄມົ ທີ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ. ພ ັ້ອມດຽວກນັ ສະເໜປີບັປຸງອງົການ
ບ ລຫິານລດັຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ. ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາ ແລະ ສະເໜພີຈິາລະນາອະນຸມດັນຕິກິ າ 2 ສະບບັ ຄ:ື ກດົໝາຍວ່າ
ດ ັ້ວຍການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ພ ັ້ອມທງັຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາ, ປບັ 
ປຸງຄນື ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິ າຂຶ ັ້ນ ໃໝ່  ເປນັຕົ ັ້ນ: ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງພນົລະເມອືງ; ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍຕ າແໜ່ງບ  
ລຫິານຂອງລດັຖະກອນ; ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານຕ າແໜ່ງວຊິາການຂອງລດັຖະກອນ. ສ າລບັວຽກງານການ
ປກົຄອງແມ່ນໄດ ັ້ຮ່າງຄ າສັ່ ງວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ແກ ັ້ໄຂວຽກງານເຂດເຊື່ ອມຕ ່ ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ, ແຂວງກບັແຂວງ ທົ່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ັ້ສ າເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ກ່ຽວກບັເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ໂດຍໄດ ັ້
ບນັຍດັໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິິ່ ນ. 

 ສ າເລດັການຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາ ແລະ ສະເໜ ີ ທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ອອກຂ ັ້ຕກົລງົອະນຸມດັການກ ່ ສ ັ້າງພດັທະສມິມາ 12 
ຫ ງັ. ພ ັ້ອມດຽວກນັ ກ ໄດ ັ້ສມົທບົກບັ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງສ າມະໂນຄວົ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ ແລະ ກມົ 201 ກະຊວງປັ້ອງ
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ກນັຄວາມສະຫງບົ ຈດັກອງປະຊຸມສ ັ້າງຈດິສ ານກຶ ກ່ຽວກບັວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ແລະ ສາສະໜາ ຢູ່ສະໂມສອນຂອງ 
ກມົຄຸ ັ້ມຄອງສ າມະໂນຄວົ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ, ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ.  

 ສ າເລດັການຈດັກອງປະຊຸມສ າມະນາ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ກ່ຽວກບັການບ ລກິານຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ແຂວງຄ າມ່ວນ 
ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ເພື່ ອຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວ ເປີດສູນບ ລກິານຜ່ານປະຕູດຽວ ເຮດັໃຫ ັ້ການບ ລກິານຜ່ານ
ປະຕູດຽວ ເພີ່ ມຂື ັ້ນອກີ 2  ແຫ່ງ ຈາກ 23  ແຫ່ງ ໃນປ ີ2014-2015 ເປນັ 25  ແຫ່ງໃນປດັຈບຸນັ. ພ ັ້ອມດຽວກນັ, 
ກ ່ໄດ ັ້ສ າເລດັການຈດັກອງປະຊຸມສ ັ້າງຂດິຄວາມສາມາດ ໃຫ ັ້ພະນກັງານ ທີ່ ປະຈ າໜ່ວຍງານບ ລກິານຜ່ານປະຕູດຽວ, 
ບນັດາວຊິາການ ຂອງພະແນກການອ ັ້ອມຂ ັ້າງແຂວງ ຫວົພນັ (ເມອືງ ຫວົເມອືງ, ສບົເບາົວຽງໄຊ ແລະ ຊ າເໜອື) ທີ່
ເປນັເປົ ັ້າໝາຍສ ັ້າງຕັ ັ້ງສູນບ ລກິານຜ່ານປະຕູດຽວ.  

 ສ າເລດັການປບັປຸງນຕິກິ າການຂຽນຊື່ ພູມມສິາດປະເທດ, ສ າເລດັການເຜຍີແຜ່ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການສ າຫ ວດ-ວດັ 
ແທກຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ ັ້າງແຜນທີ່  ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສ າເລດັການອອກຂ ັ້ຕກົລງົອະນຸມດັສ ັ້າງສະມາຄມົ 
ແລະ ມູນນທິ.ິ ໃນນັ ັ້ນ ຂັ ັ້ນກະຊວງພາຍໃນອະະນຸມດັມ ີ43 ສະມາຄມົ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັສ ັ້າງຕັ ັ້ງຖາວອນ ແລະ 
13 ສະມາຄມົທີ່ ມຄີະນະບ ລຫິານ, 22 ສະມາຄມົທີ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸມດັສ ັ້າງຕັ ັ້ງຊົ່ ວຄາວ, ມູນນທິທິີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງມ ີ
9 ມູນນທິ;ິ ຂັ ັ້ນແຂວງອະນຸມດັ ມ ີ 102 ສະມາຄມົ ແລະ ສະມາຄມົຮບັອະນຸມດັສ ັ້າງຕັ ັ້ງຫ ັ້ອງການສາຂາມ ີ 8 
ສະມາຄມົ. 

 ສາມາດສ ັ້າງບ ັ້ານປອດຄະດສີ ັ້າງໄດ ັ້ 546 ບ ັ້ານ; ສ ັ້າງຄອບຄວົປອດຄະດສີ ັ້າງໄດ ັ້ 70.760 ຄອບຄວົ; ປບັປຸງ ແລະ ຝກຶ
ອບົຮມົໜ່ວຍໄກ່ເກ ັ້ຍຂ ັ້ຂດັແຍ່ງຂັ ັ້ນບ ັ້ານໄດ ັ້ 1.774 ໜ່ວຍ, ມຂີ ັ້ຂດັແຍ່ງເກດີຂຶ ັ້ນທງັໝດົ 4.746 ຂ ັ້ຂດັແຍ່ງ, ໃນນີ ັ້, 
ທາງອາຍາ 1.140 ເລື່ ອງ ແລະ ທາງແພ່ງ 3.606 ເລື່ ອງ ແລະ ສາມາດແກ ັ້ໄຂສ າເລດັ 3.898 ເລື່ ອງ, ໃນນີ ັ້, ທາງອາ
ຍາ 852 ເລື່ ອງ ແລະ ທາງແພ່ງ 3.046 ເລື່ ອງ; ໄດ ັ້ກວດກາ, ປບັປຸງ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັເຂົ ັ້າໃສ່ຮ່າງ
ກດົ  ໝາຍຈ ານວນ 12 ສະບບັ. ໃນນັ ັ້ນມ:ີ ກດົໝາຍສ ັ້າງໃໝ່ 6 ສະບບັ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍ 6 ສະບບັ, ຮ່າງ
ດ າລດັໃໝ່ 6 ສະບບັ, ຮ່າງສນັຍາກູ ັ້ຢມື 21 ສະບບັ, ສ າເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຄ າຮ ັ້ອງກ່ຽວກບັວຽກງານສນັຊາດທງັໝດົ 
8 ສ ານວນ, ສ າເລດັການຈດົທະບຽນເອາົເດກັໄປເປນັລູກລ ັ້ຽງ 8 ຄັ ັ້ງ, ວຽກງານປະຕບິດັຄ າຕດັສນິຂອງສານ ສາມາດ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິບດັຄ າຕດັສນີຂອງສານທີ່ ໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງເດດັຂາດ 756 ເລື່ ອງ. ໃນນັ ັ້ນ, ຄະດອີາຍາ 388 ເລື່ ອງ ແລະ ຄະດີ
ແພ່ງ 368 ເລື່ ອງ; ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງສ ານກັງານກະຊວງຍຸຕທິ າຫ ງັໃໝ່ ຢູ່ບ ັ້ານ ດງົ
ໜາກຄາຍ ເມອືງ ໄຊທານ ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັໂຄງການດັ່ ງກ່າວປະຕບິດັໄດ ັ້ 65,5% ໃນມູນຄ່າ
ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທງັໝດົ 129 ຕື ັ້ກບີ. 
 

3. ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດທີໍ່ເຮັດໃຫມ້ຈີຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 
3.1 ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 

ຄຽງຄູ່ກບັຜນົສ າເລດັທີ່ ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນພວກເຮາົຍງັມຂີ ັ້ຂາດຕກົບກົຜ່ອງ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄ ັ້າງຈ ານວນໜຶ່ ງທີ່ ຄວນເອາົໃຈ 
ໃສ່ຄ:ື 

1) ເສດຖະກດິມະຫາພາກຍງັບ ່ ທນັມພີື ັ້ນຖານທີ່ ໜກັແໜັ້ນເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ຍງັມຫີ າຍບນັຫາທີ່ ເປນັຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ດຸນຊ າລະສະສາງຕ່າງປະເທດ, ເຄື່ ອງມດື ັ້ານເງນິຕາຍງັຈ າກດັ ເພື່ ອຄວບຄຸມປະ 
ລມິານເງນິໃຫ ັ້ໄປຕາມກນົໄກຕະຫ າດທີ່ ມກີານຄຸ ັ້ມຄອງຂອງລດັ, ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ການເງນິ  ຍງັບ ່ ທນັມປີະສດິທຜິນົເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

2) ງບົປະມານແຫ່ງລດັຍງັຂາດສະພາບຄ່ອງ, ຂາດດຸນສູງ, ການເກບັລາຍຮບັເຂົ ັ້າງບົປະມານບ ່ ໄດ ັ້ຕາມແຜນ, ການຈດັ
ເກບັລາຍຮບັ ແລະ ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ຍງັມກີານຮົ່ ວໄຫ ຫ າຍ, ການຄຸ ັ້ມຄອງນ າໃຊ ັ້ທນຶຮອນທີ່ ມຍີງັບ ່ ທນັ 
ປະຫຍດັ ແລະ ຍງັຂາດຈດຸສຸມ. 

3) ໜີັ້ສນິສາທາລະນະຍງັຄຸມເຄອື ແລະ ມທ່ີວງທ່າສະສມົເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ສະພາບການລະເມດີວໄິນແຜນການ-ການເງນິ ຍງັບ ່
ທນັຢຸດຕໄິດ ັ້ຢ່າງຂາດໂຕ. 
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4) ລດັວສິາຫະກດິສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະພາບອ່ອນເພຍ, ຂາດທນຶ ແລະ ມຄີວາມຈ າເປນັຈະຕ ັ້ອງປະຕຮູິບຢ່າງຮບີດ່ວນ. 
5) ປະຈບຸນັສງັຄມົຍງັນ າໃຊ ັ້ເງນິຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງກ ັ້ວາງຂວາງ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການນ າໃຊ ັ້ເງນິຕາຕ່າງປະເທດເປນັເງນິສດົ 

ເພື່ ອຊ າລະສະສາງ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍຍງັບ ່ ທນັເຂັ ັ້ມງວດ ເຮດັໃຫ ັ້ທະນາຄານບ ່ ສາມາດຄວບ
ຄຸມໄດ ັ້ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຍງັບ ່ ມກີ າລງັແຮງດ ັ້ານເງນິຕາຕ່າງປະເທດທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ. 

6) ການຄຸ ັ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິເຖງິວ່າໂດຍລວມແມ່ນປະຕບິດັໄດ ັ້ດ ີ ແຕ່ຍງັມທີະນາຄານທຸລະກດິຈ ານວນໜຶ່ ງຍງັ
ບ ່ ປະກອບທນຶຈດົທະບຽນໃຫ ັ້ຄບົຕາມລະບຽບການ, ໜີ ັ້ເກນີກ ານດົສູງ ເຊິ່ ງພາໃຫ ັ້ມຄີວາມສ່ຽງ, ບ ່ ສາມາດເປດີເຜຍີ
ຖານະການເງນິຕ ່ ມວນຊນົໄດ ັ້ຮບັຊາບ; ການບ ລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງ ຍງັບ ່ ມປີະສດິທຜິນົສູງ. 

7) ລະບບົທະນາຄານຍງັລະດມົແຫ ່ ງທນຶໄລຍະສັ ັ້ນເປນັສ່ວນຫ າຍ ຍງັບ ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງການ
ພດັທະນາໄດ ັ້, ການເຂົ ັ້າຫາແຫ ່ ງທນຶຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຍງັພບົຄວາມຫຍຸ ັ້ງ 
ຍາກ ເນື່ ອງຈາກຫ າຍສາເຫດ, ຕະຫ າດທນຶເຄື່ ອນໄຫວຍງັບ ່ ແຂງແຮງ ແລະ ຍງັບ ່ ປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມແຜນກ ານດົໄວ ັ້. 

8) ການຄຸ ັ້ມຄອງການນ າເຂົ ັ້າ-ສົ່ ງອອກ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຄາສນິຄ ັ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສນິຄ ັ້າທີ່ ມຜີນົກະທບົໂດຍ
ກງົ ຕ ່ ການດ າລງົຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ບ ່ ເຂັ ັ້ມແຂງຮດັກຸມ ເຮດັໃຫ ັ້ລາຄາສນິຄ ັ້າ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ແລະ ຄ່າຄອງຊບີສູງຂຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຕວົເມອືງໃຫຍ່ ເປນັຕົ ັ້ນ ໝວດສນິຄ ັ້າໃຊ ັ້ສອຍອຸປະໂພກ, ບ ລໂິພກຕ່າງໆ 
ຖັ້າທຽບຄ່າຄອງຊບີກບັປະເທດໃກ ັ້ຄຽງແມ່ນສູງພ ສມົຄວນ. 

9) ຕວົແບບການຜະລດິສນິຄ ັ້າຢູ່ທ ັ້ອງຖິ່ ນຕ່າງໆຍງັມໜີ ັ້ອຍຫ າຍ ແລະ ຍງັບ ່ ທນັພົ ັ້ົ ັ້ນເດັ່ ນເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການເຮດັການຜະ 
ລດິກະສກິ າເປນັສນິຄ ັ້າຢູ່ບາງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ພບົບນັຫາທາງດ ັ້ານລາຄາຕກົຕ ່ າ ແລະ ບ ່ ມຕີະຫ າດຮອງຮບັ, ເຊິ່ ງບ ່ ສ ັ້າງແຮງ
ຈງູໃຈ ແລະ ກະຕຸ ັ້ນໃຫ ັ້ປະຊາຊນົທ າການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ, ການສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າຍງັມລີກັສະນະຈ າກດັ. 
ອງົ ການມະຫາພາກກ ່ ບ ່ ທນັໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ແລະ ແຂງແຮງເປນັຕົ ັ້ນ: ການຊອກຕະຫ າດ, ການຄ ັ້າປະກນັລາຄາ, 
ການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶ ແລະ ການສ ັ້າງນະໂຍບາຍເອື ັ້ອອ ານວຍອື່ ນໆ. 

10) ການພດັທະນາການສກຶສາຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫ ກີຍງັບ ່ ຫນັປ່ຽນ, ສະຖານທີ່ ໂຮງຮຽນຫ າຍແຫ່ງຍງັບ ່ ທນັ
ເປນັບ່ອນດງຶດູດ,ໂຮງຮຽນຫ າຍໆແຫ່ງຍງັຂາດຫ ັ້ອງສະໝຸດ, ຫ ັ້ອງທດົລອງ, ປຶ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ ການ
ຮຽນການສອນຍງັມຈີ າກດັ ແລະ ຄຸນນະພາບການສດິສອນຍງັບ ່ ສູງ, ສະພາບການຂາດຄູສອນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງ
ໄກສອກຫ ກີ; ເຂດຊນົນະບດົຫ າຍບ່ອນຍງັບ ່ ມໂີຮງຮຽນອະນຸບານ ຫ  ືຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ. 

11) ການໃຫ ັ້ການບ ລກິານດ ັ້ານສາທາລະນະສຸກເຂດຊນົນະບດົຍງັຈ າກດັ ຂາດຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ແພດ
ໝ , ຕາໜ່າງການປະກນັສຸຂະພາບຍງັຈ າກດັ, ປະຊາຊນົຜູ ັ້ທຸກຍາກເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານຮກັສາສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝ  
ຕ່າງໆ ຍງັຈ າກດັ. 

12) ການສ ັ້າງສມີແືຮງງານ ນບັທງັການຍກົປະສດິທພິາບຂອງແຮງງານລາວຍງັເຮດັບ ່ ທນັໄດ ັ້ດ ີ ແລະ ບ ່ ພຽງພ ກບັຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. 

13) ການປະຕບິດັບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ຍງັອ່ອນແອ, ບ ່ ທນັສາມາດປະຕບິດັຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, ອງົການມະຫາ
ພາກຍງັບ ່ ທນັເປນັເຈົ ັ້າການໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍທີ່ ຢູ່ໃນຂງົເຂດຄວາມຮບັ 
ຜດິຊອບຂອງຕນົເທົ່ າທີ່ ຄວນ ພາໃຫ ັ້ເກດີຊ່ອງຫວ່າງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

 

3.2 ສາເຫດພາໃຫ້ມີຈຸດອອ່ນ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 
1) ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສດິເປນັເຈົ ັ້າການໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງບາງຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ບາງທ ັ້ອງ

ຖິ່ ນບ ່ ທນັສູງ, ບ ່ ທນັເສມີຂະຫຍາຍສດິເປນັເຈົ ັ້າການໃນການຮບັຜດິຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ. ການປະ
ສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ ັ້ວຍກນັ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັທ ັ້ອງຖິ່ ນບ ່ ທນັຄ່ອງຕວົ ແລະ ບ ່ ແທດເຖງິຕວົ
ຈງິເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

2) ສະຕຄິວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ວໄິນແຜນການ-ການເງນິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນຈ ານວນໜຶ່ ງຍງັບ ່ ທນັສູງເທົ່ າທີ່
ຄວນ. 
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3) ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸ ັ້ມຄອງລາຄາສນິຄ ັ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສນິຄ ັ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສນິຄ ັ້າທີ່ ມຜີນົ
ກະທບົໂດຍກງົຕ ່ ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ຍງັບ ່ ມມີາດຕະການຄຸ ັ້ມຄອງຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, ບ ່ ໄດ ັ້ເຂັ ັ້ມງວດກວດກາຕ ່
ຫວົໜ່ວຍທີ່ ສວຍໂອກາດຂຶ ັ້ນລາຄາສນິຄ ັ້າ ເຮດັໃຫ ັ້ລາຄາສນິຄ ັ້າເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຄ່າຄອງຊບີສູງຂຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ໃນຕວົເມອືງໃຫຍ່. ນອກນີ ັ້, ພື ັ້ນຖານການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງ ສນິຄ ັ້າພາຍໃນລາວທີ່ ຈະສາມາດທດົແທນການນ າ
ເຂົ ັ້າຍງັມໜີ ັ້ອຍ, ທງັນີ ັ້ກ ຍ ັ້ອນຄ່ານຍິມົຂອງຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ແລະ ລາຄາໂດຍປຽບທຽບກ ສູງກວ່າ. 

4) ຕວົແບບໃນການພດັທະນາຢູ່ທ ັ້ອງຖິ່ ນຕ່າງໆຍງັມໜີ ັ້ອຍຫ າຍບ່ອນກ ບ ່ ທນັພົ ັ້ົ ັ້ນເດັ່ ນເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການເຮດັການຜະລດິ
ກະສກິ າຢູ່ບາງທ ັ້ອງຖິ່ ນກ ພບົບນັຫາຕະຫ າດຮອງຮບັທີ່ ບ ່ ທນັຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ໝັ ັ້ນຄງົຈິ່ ງບ ່ ສ ັ້າງແຮງຈງູໃຈ-ກະຕຸ ັ້ນໃຫ ັ້
ຄອບ/ຄວົປະຊາຊນົທ າການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຮດັໃຫ ັ້ມຂີະບວນການຂຶ ັ້ນໆລງົໆ ເປນັໄລຍະແລ່ນນ າຕະ 
ຫ າດເປນັສ່ວນໃຫຍ່. 

5) ການເຝກິອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫ ັ້ແຮງງານລາວ ເພື່ ອຍກົສູງສມີແືຮງງານຍງັຈ າກດັ, ການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍແຮງງານຈາກພາກກະ 
ສກິ າມາເປນັອຸດສາຫະກ າຍງັເຮດັໄດ ັ້ຈ າກດັ. 

6) ຖານລາຍຮບັຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັມຄີວາມບອບບາງ ແລະ ຖານຕົ ັ້ນຕ ຍງັບ ່ ໝັ ັ້ນຄງົ ໂດຍສະເພາະຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ
ທີ່ ທ າການຜະລດິສນິຄ ັ້າ-ບ ລກິານ ພາຍໃນຍງັມໜີ ັ້ອຍ, ຫວົໜ່ວຍທີ່ ເປນັລດັວສິາຫະກດິມກີານຂາດທນຶ ບ ່ ສາມາດ
ປະກອບພນັທະໃຫ ັ້ລາຍຮບັແຫ່ງຊາດໄດ ັ້. ນອກນີ ັ້, ນະໂຍບາຍຍກົເວນັອາກອນຍງັມຫີ າຍ ພາໃຫ ັ້ເກບັລາຍຮບັບ ໄດ ັ້
ຕາມແຜນ. 

 
3.3  ສະຫຼຸບຕີລາຄາລວມ  

 ເບິ່ ງລວມແລ ັ້ວເຫນັວ່າ ສະພາບການເມອືງ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍທາງດ ັ້ານສງັຄມົ ແມ່ນຍງັສບືຕ ່ ມ ີ
ຄວາມສະຫງບົ ເປນັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ດໃີຫ ັ້ແກ່ການຜະລດິ, ການບ ລກິານ, ການລງົທນຶ ແລະ ການດ າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ
ບນັດາເຜົ່ າ. ການຮ່ວມມກືບັສາກນົ, ການເຂົ ັ້າຮ່ວມປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ກ ເປນັໂອກາດສ ັ້າງບນັຍາກາດທີ່ ດ ີນກັ
ລງົທນຶຕ່າງປະເທດມຄີວາມສນົໃຈມາລງົທນຶໃນປະເທດເຮາົ ເນື່ ອງດ ັ້ວຍມປີດັໃຈບວກຫ າຍດ ັ້ານ. 

ເຖງິວ່າເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມກີານຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ແຕ່ມຈີງັຫວະທີ່ ຊ ັ້າລງົ ແລະ ການກະຈາຍຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກການພດັທະນາສູ່ສງັຄມົແມ່ນຍງັບ ່ ທນັທົ່ ວເຖງິ. ການເຕບີໂຕນັ ັ້ນ ແມ່ນຍ ັ້ອນການພດັທະນາດ ັ້ານພະລງັ 
ງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່ ຊຶ່ ງໃຊ ັ້ເງນິລງົທນຶສູງ ແຕ່ການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໜ ັ້ອຍ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງຍງັບ ່ ທນັມີ
ຫ າຍຈຶ່ ງຈ າກດັໂອກາດໃນການສ ັ້າງລາຍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົ ແລະ ເປນັຖານລາຍຮບັໃຫ ັ້ລດັຖະບານ. ສະພາບການຜະ 
ລດິກະສກິ າໃນຫ າຍຂງົເຂດຍງັອງີໃສ່ທ າມະຊາດເປນັສ່ວນໃຫຍ່, ການນ າໃຊ ັ້ເຕກັນກິ-ວຊິາການທາງດ ັ້ານກະສກິ າເຂົ ັ້າສູ່
ການຜະລດິກ ່ ຍງັບ ່ ຫ າຍເຮດັໃຫ ັ້ສະມດັຕະພາບການຜະລດິ ຫ  ື ລາຍໄດ ັ້ຕ ່ ເຮກັຕາຕ ່ າທຽບໃສ່ປະເທດເພື່ ອນບ ັ້ານ ຕາມ
ການຕລີາຄາຂອງສາກນົລາຍໄດ ັ້ສະເລ່ຍຕ ່ ເຮກັຕາຈາກຂະແໜງກະສກິ າຢູ່ລາວ ປະມານ 578 ໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງເຫນັ
ວ່າຍງັຕ ່ າຫ າຍ ຖັ້າທຽບໃສ່ປະເທດໄທ 994 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຫວຽດນາມ 1.380 ໂດລາສະຫະລດັ. ແວດລ ັ້ອມ
ທາງດ ັ້ານທຸລະກດິຍງັມຫີລາຍຂອດຫ າຍຂັ ັ້ນ ແລະ ຍງັບ ່ ທນັບຸກທະລຸໄດ ັ້ທາງດ ັ້ານລະບຽບການ, ກນົໄກ ແລະ ການສົ່ ງ
ເສມີການລງົທນຶໃນຮູບແບບປະຕູດຽວກ ່ ຍງັບ ່ ທນັເຮດັໄດ ັ້ດ.ີ ໂດຍອງີໃສ່ການປະເມນີແວດລ ັ້ອມໃນການດ າເນນີທຸລະ
ກດິ (Business Doing) ແລ ັ້ວ, ສປປ ລາວ ຖກືຈດັຢູ່ໃນອນັດບັທ ີ134 ໃນ 189 ປະເທດ. ສະພາບການເຊັ່ ນນີ ັ້ ມຜີນົ
ຕ ່ ກບັການຕດັສນິໃຈຂອງນກັລງົທນຶ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ປະກອບການຮກັສາທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ບ ່ ເປນັທາງການ
ໄວ ັ້ຫລາຍ ເຊິ່ ງເປນັການຈ າກດັການສ ັ້າງລາຍຮບັ ແລະ ວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ. 

ພວກເຮາົຮບັຮູ ັ້ວ່າເສດຖະກດິມະຫາພາກໃນປະຈບຸນັແມ່ນຍງັບອບບາງ ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງ, ບນົພື ັ້ນຖານຄວາມ
ເປນັຈງິຂອງເສດຖະກດິ, ລດັຖະບານໄດ ັ້ກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ທງັສະເພາະໜັ້າ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ພ ັ້ອມທງັສ ັ້າງຕັ ັ້ງທມີງານເສດຖະກດິຂອງລດັຖະບານຂຶ ັ້ນ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະການດັ່ ງກ່າວ. ບນັຫາເສດ 
ຖະກດິ-ການເງນິ ທີ່ ພວກເຮາົກ າລງັປະເຊນີໃນປະຈບຸນັ ແມ່ນບນັຫາໂຄງສ ັ້າງເສດຖະກດິທີ່ ບ ່ ໜກັແໜັ້ນ, ຂະແໜງ 
ເສດຖະກດິເສາົຄ ັ້າບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຢ່າງເຖງິລະດບັ, ຍງັເອື່ ອຍອງິໃສ່ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດເກນີໄປ. ສະນັ ັ້ນ 
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ການປບັໂຄງສ ັ້າງເສດຖະກດິ ຈຶ່ ງເປນັແຜນວຽກໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວ, ຄາດວ່າຖັ້າພວກເຮາົຕັ ັ້ງໃຈ ແລະ ເຮດັໄດ ັ້ດ ີໃນ 2 

ຫາ 3 ປຕີ ່ ໜ ັ້າ ສະພາບເສດຖະກດິ-ການເງນິ ຈະສາມາດກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູ່ສະພາວະປກົກະຕ ິແລະ ສມົດຸນ. 
 

III. ວຽກງານຈຸດສຸມ ເພືໍ່ອບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ໝົດສກົປ ີ2015-2016 

ໂດຍອງີໃສ່ການສະຫ ຸບ 9 ເດອືນ ແລະ ເພື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມການຄາດຄະເນໝດົສກົປ ີ2015-2016 ຈະຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ດັ່ ງນີ ັ້:  
 ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫ ັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ ໂດຍສະເພາະຊຸກຍູ ັ້ການເກບັລາຍຮບັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນ

ວາງໄວ ັ້ (ແຜນດດັແກ ັ້), ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍຂອງແຜນການ, ຄຸ ັ້ມຄອງບນັດາທະນາຄານທຸລະກດິ ດ າເນນີ
ການສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ັ້ສງັຄມົ ແລະ ເປນັແຫ ່ ງລະດມົທນຶຂອງສງັຄມົ, ສົ່ ງເສມີຕະຫ າ ທນຶໃຫ ັ້ມກີານເຄື່ ອນໄຫວເປນັ 
ແຫ ່ ງລະດມົທນຶໄລຍະຍາວ. 

 ປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶພາກເອກະຊນົ ແລະ 
ກດົໝາຍ ອື່ ນໆ. 

 ຍູ ັ້ແຮງຂະບວນການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານໃນທຸກຂງົເຂດ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ບນັລຸ
ຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການວາງໄວ ັ້. 

 ສຸມໃສ່ແກ ັ້ໄຂສະພາບທາງດ ັ້ານການເງນິ-ງບົປະມານ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຄ່ອງຕວົ, ມແີຫ ່ ງລາຍຮບັພຽງພ  ເພື່ ອຕອບສະໜອງ
ລາຍຈ່າຍທີ່ ຈ າເປນັ, ຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານເງນິຕາໃຫ ັ້ມຄີວາມໝນັທ່ຽງ; ເຂັ ັ້ມງວດການປະຕບິດັກດົໝາຍ 
ແລະ ນຕິກິ າຂອງຂະແໜງການເງນິ, ຕດິຕາມການເກບັພາສ-ີອາກອນ ຈາກສນິຄ ັ້ານ າເຂົ ັ້າຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ, ຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ເກບັລາຍຮບັອາກອນໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນ. ພ ັ້ອມນີ ັ້ ກ ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການປະຢດັ ແລະ ຕ ັ້ານການ 
ຟຸມເຟອືຍຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ. ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງເງນິຕາແຫ່ງຊາດໃຫ ັ້ໝັ ັ້ນທ່ຽງ, ຮກັສາອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມສະຫງບົປກົກະຕ.ິ  

 ສູ ັ້ຊນົຜະລດິກະແສໄຟຟ ັ້າ; ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ອດັຕາການເຂົ ັ້າເຖງິໄຟຟ ັ້າຂອງຄວົເຮອືນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້. ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້
ບນັດາໂຄງການໄຟຟ ັ້າ (42) ແຫ່ງໃນທົ່ ວປະເທດ ສາມາດຜະລດິໄຟຟ ັ້າເຕມັກ າລງັ, ເພື່ ອໃຫ ັ້ກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູ່ການສະໜອງ
ໄຟຟ ັ້າພາຍໃນຢ່າງພຽງພ  ຫ ຸດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າໄຟຟ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ 3 ໂຄງການ (ນ ັ້າຫນີບູນ, ເຊຂະໝານ 
1 ແລະ ນ ັ້າກງົ 2) ທີ່ ກ າລງັກ ່ ສ ັ້າງໃຫ ັ້ສ າເລດັພາຍໃນປ ີ2016. ຊຸກຍູ ັ້ບນັດາໂຄງການທີ່ ມສີນັຍາ CA ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ລງົມກື ່ ສ ັ້າງ, 
ພດັທະນາເຂື່ ອນພະລງັງານໄຟຟ ັ້ານ ັ້າຕກົຂະໝາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ ັ້ອຍ ຕາມຈດຸທີ່ ເປນັສາຂາແມ່ນ ັ້າຂອງທີ່ ມຄີວາມ
ອາດສາມາດ, ສຸມໃສ່ການພດັທະນາແຫລ່ງພະລງັງານ ເພື່ ອສົ່ ງອອກ, ການກ ່ ສ ັ້າງຂະຫຍາຍສະຖານໄີຟຟ ັ້າ ແລະ ສາຍສົ່ ງ
ໄປສູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. 

 ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ບນັດາຜນົຜະລດິແຮ່ທາດທີ່ ສ າຄນັບນັລຸ ເຊັ່ ນ:   ຄ າປະສມົພູເບ ັ້ຍ, ແຜ່ນທອງເຊໂປນ, ຝຸ່ນທອງເຂັ ັ້ມຂຸ ັ້ນພູ, 
ຖ່ານຫນີລກິໄນ ແລະ ແຮ່ອື່ ນໆ.  

 ສບືຕ ່ ປບັປຸງກດົໝາຍກ່ຽວກບັຂະແໜງຂວົທາງໃຫ ັ້ສ າເລດັ ແລະ ກະກຽມສະເໜຜ່ີານໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, 
ປບັປຸງລະບບົການບູລະນະຮກັສາທາງຫ ວງ ໂດຍສະເພາະພາລະບດົບາດຂອງໂຄງການບູລະນະຮກັສາທາງຫ ວງໃຫ ັ້ສ າ 
ເລດັ, ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການທີ່ ນອນໃນໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸມດັໃຫ ັ້ສ າເລດັ ເປນັຕົ ັ້ນ: ໂຄງ 
ການກ ່ ສ ັ້າງຍກົລະດບັເສັ ັ້ນທາງ 13 ເໜອື ເມອືງໄຊ-ປາກມອງ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງເມອືງຄອບ-ກ ັ້ອນຕື ັ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ 
ເປນັຕົ ັ້ນ. 

 ສບືຕ ່ ຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາຮ່າງກດົໝາຍ ແລະ ຂ ັ້ກ ານດົຕ່າງໆກ່ຽວກບັວຽກງານທາງລດົໄຟ ໃຫ ັ້ສ າເລດັຕາມແຜນການ; ສບືຕ ່ ລງົ
ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມເຂດການປກັຫ ກັໝາຍແລວທາງ ແລະ ເຂດສະຖານລີດົໄຟ, ໂຄງການສ າຫ ວດ ແລະ ປກັຫ ກັ  
ໝາຍແລວທາງລດົໄຟ  ແຕ່ວຽງຈນັ-ທ່າແຂກ-ສະຫວນັນະເຂດ. ສບືຕ ່ ສມົທບົກບັຝ່າຍເກາົຫ  ີກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ
ບດັການສ າຫ ວດ ແລະ ສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟ ແຕ່ ທ່າແຂກ-ມູຢາ ແລະ ສມົທບົກບັບ ລສິດັ Giant  

Consolidated Ltd (GCL) ໃນການສ າຫ ວດ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ. ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ
ລດົໄຟ ລາວ-ຈນີ ແຕ່ ນະຄອນຫ ວງຈນັ-ບ ່ ເຕນັ ຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້. 
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 ສຸມໃສ່ຜະລດິເຂົ ັ້າ ເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ການບ ລໂິພກໂດຍກງົ ແລະ ຄງັແຮສຸກ
ເສນີ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີ່ ມລີະບບົຊນົລະປະທານ ແລະ ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ການຜະລດິ ຢູ່ນອກເຂດຊນົລະປະທານ. ພ ັ້ອມ
ກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ຜະລດິເຂົ ັ້າ ເພື່ ອເປນັສນິຄ ັ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກຈ ານວນໜຶ່ ງ. 

 ເອາົໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິພດືສະບຽງໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ທງັນີ ັ້ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດ
ຄ ັ້າ ປະກນັການສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ສງັຄມົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ໂດຍພື ັ້ນຖານເຊັ່ ນ: ສາລຫີວານ, ເຜອືກມນັ, ໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໝາກ ແລະ ພດືຜກັ
ຕ່າງໆ. 

 ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ຈ ານວນຝຸງສດັລ ັ້ຽງ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ດ ັ້ວຍການຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີຢ່າງໃກ ັ້ຊດິຕດິແທດ ພ ັ້ອມ
ທງັສະໜອງວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ປດັໃຈການຜະລດິທີ່ ຈ າເປນັໃຫ ັ້ແກ່ຊາວກະສກິອນຜູ ັ້ລ ັ້ຽງສດັ ເພື່ ອຮບັປະກນັການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຝຸງສດັ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

 ສບືຕ ່ ລງົເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍໂອດ໋ອບ (ODOP) ແລະ ລງົແນະນ າວທິປີບັປຸງຄຸນນະພາບສນິຄ ັ້າເປົ ັ້າໝາຍ ເພື່ ອສາມາດ
ອະນຸຍາດນ າໃຊ ັ້ກາໝາຍສນິຄ ັ້າໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ ພ ັ້ອມທງັກະກຽມເງ ື່ອນໄຂໃນການຄດັເລອືກ ສຸດຍອດສນິຄ ັ້າໂອ 
ດ໋ອບແຫ່ງຊາດ ໂດຍການໃຫ ັ້ດາວແຕ່ 1 ດາວ ຫາ 5 ດາວ. ພ ັ້ອມທງັ ຝກຶອບົຮມົໃຫ ັ້ແກ່ບນັດາພະນກັງານ ທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່
ໃນໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ແລະ ຮ ັ້ານອາຫານ. ສ ັ້າງແຜນທຸລະກດິ, ວາງຄາດໝາຍທາງດ ັ້ານການຜະລດິ ແລະ ການຕະຫ າດ 
ເພື່ ອແນໃສ່ເປົ ັ້າໝາຍ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ສະມາຄມົຜູ ັ້ຜະລດິກະສກິ າອນິຊ ີ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ 
ສາມາດຢູ່ດ ັ້ວຍຕນົເອງໄດ ັ້ຢ່າງຢັ ັ້ງຢນື. ປບັປຸງດ າລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ໜຶ່ ງເມອືງ 
ໜຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ; ສຸມໃສ່ພດັທະນາສນິຄ ັ້າບູລມິະສດິທີ່ ລດັຖະບານກ ານດົ ໃຫ ັ້ມທີງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ 
ປະສານກບັອງົການກ່ຽວຂ ັ້ອງພາກລດັ, ພາກທຸລະກດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ເພື່ ອຮ່ວມກນັຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ຜນັ
ຂະຫຍາຍໂຄງການພດັທະນາສນິຄ ັ້າຢ່າງຮອບດ ັ້ານ. ຍກົລະດບັດ ັ້ານທກັສະສມີໃືຫ ັ້ແກ່ຊາວຊ່າງຫດັຖະກ າ ໂດຍຜ່ານ
ໂຄງການສົ່ ງເສມີສນິຄ ັ້າຫດັຖະກ າ ຈ ານວນ 6 ແຂວງຄ:ື ຄ າມ່ວນ, ບ ລຄິ າໄຊ: ຫ ວງນ ັ້າທາ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ຕດິຕາມການປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກ່ຽວກບັການດ າເນນີກດິຈະການ ຂອງກຸ່ມແກະ 
ສະຫ ກັຫດັຖະກ າຕວົແບບທີ່  ບ ັ້ານໄຜ່ລ ັ້ອມ. 

 ສົ່ ງເສມີການປູກພດືເປນັສນິຄ ັ້າ ໂດຍສະເພາະພດືທີ່ ມທ່ີາແຮງ ທາງດ ັ້ານການຜະລດິ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ມີ
ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານການຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ ເຊັ່ ນ: ກາເຟ, ສາລອີາຫານສດັ, ອ ັ້ອຍໃຫ ັ້ໄດ ັ້, ຢາສູບ, ມນັຕົ ັ້ນ  
ຖົ່ ວດນິ, ຖົ່ ວເຫ ອືງ, ໝາກງາ ແລະ ອື່ ນໆ.  

 ສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງງວົພນັຊີ ັ້ນລູກປະສມົດ ັ້ວຍການປະສມົພນັທຽມຢູ່ບນັດາແຂວງທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ເປນັຕົ ັ້ນ: ຢູ່ບນັດາແຂວງ 
ພາກເໜອື, ເພື່ ອຍກົນ ັ້າຫນກັງວົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 400 ກໂິລ/ໂຕ, ເພີ່ ມຜນົຜະລດິຊີ ັ້ນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 160 ກໂິລ/ໂຕ, ເພື່ ອເພີ່ ມລາຍຮບັ
ຂອງຊາວກະສກິອນໃຫ ັ້ສູງຂຶ ັ້ນ. ຄຽງຄູ່ກບັການສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງງວົເປນັສນິຄ ັ້າ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີຊາວກະສກິອນຂະ 
ຫຍາຍການປູກພດືອາຫານສດັ ຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ. 

 ໂຄສະນາດງຶດູດເອາົການລງົທນຶເຂົ ັ້າມາໃນເຂດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 8 ບ ລສິດັ ລວມທງັໝດົເປນັ 302 ບ ລສິດັ ຢູ່ບນັດາ ຂພສ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; ປະຕບິດັການມອບພນັທະເຂົ ັ້າງບົປະມານຂອງລດັ; ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ໃຫ ັ້ແກ່ແຮງງານລາວ 
ເພື່ ອປ່ຽນແທນແຮງງານຕ່າງປະເທດ. 

 ສບືຕ ່ ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ສະຖານທີ່ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນ ເພື່ ອສ ັ້າງໂອກາດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາສມີ ື
ແຮງງານ. ສຸມໃສ່ເກບັກ າຂ ັ້ມູນເພື່ ອຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານໃນ 5 ສາຂາອາຊບີ, ເຮດັການ
ທດົສອບອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືມາດຕະຖານສມີແືຮງງານ, ເອາົໃຈໃສ່ລງົກວດກາຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ຢູ່ຕາມຫວົໜ່ວຍແຮງງານ, 
ໂຄງການລງົທນຶຕ່າງໆ ທີ່ ບ ່ ທນັມໃີບອະນຸຍາດເຮດັວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 ສບືຕ ່ ສ ັ້າງລະບບົຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕະຫ າດແຮງງານໃຫ ັ້ສາມາດດດັສມົລະຫວ່າງຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນກ າລງັແຮງງານທີ່ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃໝ່ເຂົ ັ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງ. ພດັທະນາຫ ກັສູດ, ພດັທະນາຄູ, ສະໜອງອຸປະ 
ກອນການຝກຶ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຄຸນນະພາບ; ຈດັຕັ ັ້ງການແຂ່ງຂນັສມີ ື ລະດບັ
ຊາດ 1 ຄັ ັ້ງ, ລະດບັແຂວງ 2 ຄັ ັ້ງ ແລະ ລະດບັສະຖາບນັພດັທະນາສມີແືຮງງານ 2 ຄັ ັ້ງ. 
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 ຈດັການສອບເສງັຄດັເລອືກເອາົນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນຕ ່ ໃນສະຖາບນັການສກຶສາຕ່າງໆ, ຄດັເລອືກ ແລະ ສບັຊ ັ້ອນນກັຮຽນ
ທີ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັທນຶການສກຶສາ ເພື່ ອໄປຮຽນຕ ່ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

 ສບືຕ ່ ປບັປຸງຄຸນນະພາບການບ ລກິານ ການປິ່ ນປວົ ໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ ັ້ນໃຫ ັ້ແກ່ສງັຄມົ ພ ັ້ອມທງັຕດິຕາມ 
ແລະ ເຝົ ັ້າລະວງັການລະບາດຂອງ ພະຍາດຮ ັ້າຍແຮງຕ່າງໆ, ສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນະພາບຂອງອາຫານ, ສບືຕ ່ ສ ັ້າງ
ບ ັ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ, ສບືຕ ່ ປບັປຸງບ ັ້ານທີ່ ປະກາດເປນັບ ັ້ານ ສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງຜ່າມມາແລ ັ້ວນັ ັ້ນໃຫ ັ້ສບື
ຕ ່ ພດັທະນາ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ; ຍກົລະດບັການບ ລກິານສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັພື ັ້ນຖານ (BEmONC); ສບືຕ ່ ເພີ ັ້ມ
ທະວຍີກົລະດບັສູນການບ ລກິານຂັ ັ້ນສູງສຸດດ ັ້ານການແພດສຸກເສນີ ແລະ ອຸ  ດຕເິຫດ. 

 ສບືຕ ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການນ າໃຊ ັ້ດາວທຽມລາວ ແລະ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານຕິກິ າໃຫ ັ້ແກ່ການຄຸ ັ້ມຄອງໂທລະພາບໃຊ ັ້ສາຍ ແລະ ບ ່ ໃຊ ັ້
ສາຍພ ັ້ອມທງັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າພດັທະນາຈາກລະບບົອະນາລ໋ອກໄປສູ່ລະບບົດຈີຕີອນ. ສບືຕ ່ ຕດິຕາມປະຕບິດັໂຄງການ
ຮ່ວມມລືາວ-ຫວຽດນາມ ໃນການກ ່ ສ ັ້າງສະຖານວີທິະຍຸ-ໂທລະພາບຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  ແລະ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ 
ແລະ ນອກຈາກນີ ັ້ກ ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ຝ່າຍ ສສ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍໃນການອອກແບບການກ ່ ສ ັ້າງສະຖານຖ່ີາຍທອດວທິະຍຸ-
ໂທລະພາບຢູ່ ແຂວງໄຊສມົບູນ ແລະ ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ. ພ ັ້ອມກນັນີ ັ້ກ ່ ຈະໄດ ັ້ຜະລດິ ລາຍການວທິະຍຸເພື່ ອອອກອາກາດຢູ່ 3
ສະຖານນວີທິະຍຸຄ:ື ສະຖານນວີທິະຍຸ ເມອືງລະຄອນເພງັ ແຂວງສາລະວນັ, ເມອືງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີແລະ ເມອືງ 
ໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

 ສບືຕ ່ ກະກຽມຈດັຕັ ັ້ງຄະນະສະເພາະກດິ ດ ັ້ານມ ລະດກົວດັທະນະທ າ ໃນການປບັປຸງຮຽບຮຽງແຜນແມ່ບດົຄຸ ັ້ມຄອງ
ມ ລະດກົທົ່ ງໄຫຫນີ ລະຫວ່າງຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ ເພື່ ອນ າສະເໜ ີທົ່ ງໄຫຫນີ 
ແລະ ໂຄງການ ພູຫນີໜາມໜ ່  ທີ່ ແຂວງ ຄ າມ່ວນ ເຂົ ັ້າເປນັມ ລະດກົໂລກໃນອະນາຄດົ. 

 ເຂົ ັ້າຮ່ວມເຈລະຈາ ໃນການເປດີເສລກີານຄ ັ້າດ ັ້ານສນິຄ ັ້າ ແລະ ການຄ ັ້າດ ັ້ານບ ລກິານ ໂດຍສະເພາະການເຈລະຈາໃນ
ຂອບ ASEAN+6 ຫ  ືRCEP ແລະ ໃນຂອບ ASEAN+1, ຕດິຕາມ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ບນັດາມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ ຕດິ
ພນັກບັການປະຕບິດັສນັຍາການຄ ັ້າດ ັ້ານຜະລດິຕະພນັການຄ ັ້າອາຊຽນ ທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ຜູ ັ້ປະກອບການ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ ການສົ່ ງອອກສາລຂີອງລາວໄປໄທໃຫ ັ້ເປນັຮູບປະທ າ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ສບືຕ ່ ເຈລະຈາການ
ເປດີເສລດີ ັ້ານການບ ລກິານ ໃນພູດທ ີ 10 ໃນຂອບສນັຍການຄ ັ້າດ ັ້ານບ ລກິານອາຊຽນ (ASEAN Framework 

Agreement on Services) ແລະ ສບືຕ ່ ເຈລະຈາສນັຍາ (ASEAN Trade in Service Agreement) ເຊິ່ ງປບັປຸງ
ຈາກສນັຍາ AFAS. ເປນັເຈົ ັ້າພາບຈດັກອງປະຊຸມເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ອາວຸໂສສະເພາະກດິລະດບັວຊິາການ; ເຈ ົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ອາວຸໂສ
ເສດຖະກດິອາຊຽນ; ເຈ ົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ອາວຸໂສເສດຖະກດິອາຊຽນ ກ າປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ; ເຈ ົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ອາວຸໂສ
ສະເພາະກດິລະດບັສູງ ເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະເຈລະຈາອາຊຽນ-ຮງົກງົ. 

 ລງົນາມສນັຍາ ວ່າດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ຢູ່ເຂດສາມຫ ່ ຽມພດັທະນາກ າປູ
ເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ, ເປນັເຈົ ັ້າພາບຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ືກບັກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ ສສ ຫວຽດ 
ນາມ ເພື່ ອຄວາມເປນັເອກະພາບ ກ່ຽວກບັບດົແນະນ າການປະຕບິດັສນັຍາການຄ ັ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສ ັ້າງສນັຍາການຄ ັ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລດັຖະບານ 
ສປ ຈນີ. ຈດັກອງປະຊຸມ ຄັ ັ້ງທ ີ3 ຂອງໜ່ວຍງານການຄ ັ້າ, ການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ ລະຫວ່າງ 10 ແຂວງພາກ      ເ
ໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງ ຢຸນນານ ສປ ຈນີ ເພື່ ອປກຶສາຫາລ ືແລະ ສະຫ ຸບຄນືການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເນື ັ້ອໃນ 
ບດົບນັທກຶ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ ັ້ງທ ີ2.  

 ເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນການປບັໂຕ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ໂດຍການສກຶສາ
ເຂດທີ່ ມຄີວາມບອບບາງຕ ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ພ ັ້ອມທງັພດັທະນາໂຄງການ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍຜດິເຮອືນແກ ັ້ວ. ປະຈບຸນັ ໄດ ັ້ດ າເນນີການວເິຄາະຂ ັ້ມູນ ເພື່ ອສ ັ້າງແຜນທີ່  ເຂດ
ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມບອບບາງ ຕ ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ສ າເລດັໜ ັ້າວຽກໄດ ັ້ 90% ຂອງ
ແຜນວຽກທງັໝດົ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ກ ໄດ ັ້ດ າເນນີການຮ່າງແຜນການຮບັມກືບັໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການການ
ປະຕບິດັງານ ພ ັ້ອມທງັສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສູນປະຕບິດັງານສຸກເສນີແຫ່ງຊາດ. 
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─ ສບືຕ ່ ໂຄງການສ ັ້າງສະຖານອຸີຕຸກະເສດ, ສ ັ້າງລະບບົເຕອືນໄພ ແລະ ສູນເຕອືນໄພລ່ວງໜັ້າ ດ ັ້ານອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົ
ກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

─ ສບືຕ ່ ດ າເນນີ ການປະເມນີສະພາບໄພພບິດັ ເພື່ ອເປນັພື ັ້ນຖານ ໃຫ ັ້ແກ່ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ລະບບົຂ ັ້ມູນຂ່າວ
ສານໄພພບິດັ ເຊິ່ ງສ າເລດັແລ ັ້ວ. 

─ ການສ ັ້າງກນົໄກການປບັຕວົເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ ແລະ ການ
ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິເຮອືນແກ ັ້ວໃຫ ັ້ຄບົຊຸດ ພ ັ້ອມທງັດ າເນນີໂຄງການທດົລອງການປບັໂຕເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງ
ດນິຟ ັ້າອາກາດ ຂອງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້. ປະຈບຸນັ ກ າລງັດ າເນນີການສ າຫ ວດອາຍພດິເຮອືນແກ ັ້ວ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ັ້ດ າເນນີການສ ັ້າງແຜນການປບັຕວົເຂົ ັ້າກບັ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ໂດຍຕດິພນັກບັວຽກ
ງານຄຸ ັ້ມຄອງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົຂະໜາດນ ັ້ອຍ ເພື່ ອກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການປັ້ອງກນັໄພພບິດັ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ. 

─ ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍລະບບົສູນກາງໂທລະສບັ ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບບົສູນກາງອນິເຕເີນດັ ຂອງ ສອຊ ໃຫ ັ້
ສາມາດ ລວມສູນລະບບົການສື່ ສານ ແລະ ສ ັ້າງລະບບົເຊື່ ອມໂຍງດ ັ້ານໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນດັເຊື່ ອມຕ ່
ອາຊຽນ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນພາກພື ັ້ນ ເພື່ ອຶກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຮອງຮບັການຫນັປ່ຽນ
ຈາກ IPv4 ເປນັ IPv6; ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ ັ້ບ ລກິານລະຫດັຊື່ ອນິເຕເີນດັສູງສຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ສ າເລດັພາຍ
ໃນປ ີ2016; ສ ັ້າງໃຫ ັ້ມລີະບບົຄອມພວິເຕເີຄື່ ອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລດັ ເຊື່ ອມໂຍງ
ບນັດາຫ ັ້ອງການລດັໃນຂັ ັ້ນສູນກາງໃຫ ັ້ສ າເລດັ 100%; ຄາດໝາຍປບັປຸງແຜນເລກໝາຍໂທລະຄມົມະນາຄມົແຫ່ງຊາດ
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຖານສາກນົ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງກວດກາການຂຶ ັ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສບັມຖືຂືອງບນັດາບ ລສິດັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ບ ລ ິ
ການໂທລະຄມົມະນາຄມົ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ມກີານບ ລກິານອນິເຕເີນດັເທງິມຖື ືຫ  ືລະບບົ 3 G 

ໄປສູ່ເຂດທດົລອງ 3 ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 80% ຂອງບ ັ້ານທດົລອງ 3 ສ ັ້າງທງັໝດົ. 
─       ແກ   ຂ  າ   ກຍາກຂອ  ະ າ  ນ  ນ າ ຜ  າ  ນຂອ  ຂ      ະ    ໂ ຍການ       ແລະ   າ  າກ ານ 
ການ   ອ        າ ໜກັແໜັ້ນ ແລະ     ະນາ  ນນະ     າ  ອ   ານ       ນກ  ການ  າ   ານ    ະນາ 4 

 ນ  ອ ນ ແລະ 4  າ   າຍ        ແກ   ຂ  າ   ກຍາກຂອ  ະ າ  ນ    ຍການ        ການຜະລ     ນ  ນ  າ 
ແລະ ການ  ລ ການ າ   າແ  ຂອ   ອ    ນ  ນ   ອ າ     ແກ   ຂ  ນ າລ ກລະ         ນແ ກ ອອກ າກ ຂ    ນ 
   ໂ  ການ    ະນາ  ແ  ີີ່   ອ        ຂ ການຜະລ  ກະ  ກ າ   ຂ ລ        ແລະ  ຂ       ອາ  ຂອ  ະ າ  ນ 
  ອ ກ ນນ  ນ ກ  ອ າ        ນ    ແລະ    ຍ   ີີືອຜ     ກ  ອ  ະ      າກລ ກລະ         ນແ ກ               10 

      ຂອ ລ   ະ ານ ແລະ 54       ຂອ   ອ   ນ  64         ລ  ະ             ນ ານໂ  ລ າ    ໜກັແໜັ້ນ
ການ   ນ      ອ ນ  ອຍ ນ  ນນະ     ເອາົໃຈໃສ່ແກ   ຂ  ນ າການ    ອນຍ  າຍ ະ າຍຂອ   ນລະ   ອ  ນ     ະ 
     າ ຂາ    .   ອ ກ ນນ  ນ ກ            ນ  ານ    ອນ  າ າ າກ ນ າ ອນ ແລະ ອາ      ໝັັ້ນ     ນ  ານ ນ 
167      ນ     ະ        ີາ ລ  ໂ ຍ   ນ ານ. 

─       ຜ ນຂະ ຍາຍ    ອ      ນ າ ະ    າ      ນ   ນ:  ະ  ກອ  ະ     ຍ      10 ຂອ   ນກາ   ກ, ແຜນ    
 ະນາ    ະກ  -              8,  ະ  ກອ  ະ     ຍ ຜ    ແ ນແ  ຍ  ລາ        7, ແຜນ    ະນາແ  ຍ  ລາ , 
ກະກ             ຍ  ອ ຍ ການ        ແລະ  ະ າ  ກ ະ ະ  ນແ  ຍ   3   ຂອ ແ  ລະ າກ   ນ,     ກອ  ະ    
 ອ  ອນ     ນການ ະ       ກ ານກອ   ນຂອ  ະ ະ  ນແ  ຍ       າກ   ນ     ກອ   ນ     ອ    າ າ  
ນ າ າ    ອນ     ກ ານກອ   ນ    ນ    ນ  າ,        ຜ ຍແຜ ກ  ລະ    ແລະ ກ  ໝາຍ  າ   ຍ ະ ະ  ນແ  ຍ   
ແລະ ກ  ໝາຍອ  ນ   າ    ນ  ກກະ           ນ    ການ    ະນາ ແລະ   ກ  ອ ແ  ຍ     ກ  າ ຂ າ ,       
    ອກະ ານ  າ  ອ  ແລະ   າ ະ ໜ ີ  ອ         າ  ກ າ ແລະ    ການ   ຍ   ີີືອແກ ແ  ຍ   ແລະ    ກນ  ອຍ
       ນ າ. 

─ ສບືຕ ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປບັປຸງກງົຈກັບ ລຫິານລດັທງັຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂໃນຕ ່ ໜ ັ້າ 
ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ພ ັ້ອມທງັປບັປຸງລະບອບ-ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍໃຫ ັ້ແກ່ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານບ ລ ິ
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ຫານລດັ, ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກ ່ ສບືຕ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃຫ ັ້ຮດັກຸມ ແລະ ແທດ      
ເໝາະກບັສະພາບບນັດາເອກະສານກ່ຽວກບັການປງັປຸງພາລະບດົບາດການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ, ກງົຈກັການ
ຈດັຕັ ັ້ງ ຂອງບນັດາກະຊວງ-ອງົການທຽບເທົ່ າ ໂດຍສະເພາະວຽກທີ່ ຍງັບ ່ ທນັສ າເລດັເຊັ່ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ຄະນະກ າມາທກິານຮ່ວມມລືາວ-ຈນີ, ສບືຕ ່ ຮ່າງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກບັການຄຸ ັ້ມ
ຄອງວຽກງານຊນົເຜົ່ າ, ສບືຕ ່ ຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານກນົໄກການບ ລກິານຜ່ານປະຕູດຽວ ຢູ່ຂັ ັ້ນ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ທີ່ ມແີລ ັ້ວໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມລະບຽບ. 

─               ກອ     ການ   ອ ແນ        ແກ  ະ າ  ກ າ ໜຸ່ ,   ອ     ອ າ     ຜ ນຂະ ຍາຍ ະ  ກອ 
 ະ     ຍ  ຜ    ແ ນ     ະ           10 ຂອ   ກ ແລະ  ະ  ກອ  ະ     ຍ ຜ  ແ ນ າ ໜຸ່      ະ           
7           ຂ  າ        ນ    ອຂອ   ກ-ຂອ  າ , ຂອ  າ ໜຸ່ , ຂອ   ານຜ  ນ າ,         ກຍ    ການ  າ    ຂ    ນ າ  
 ນ    - ຍ າ ະ  ນຜ ານລະ    ອ ລກໂ ນ ກ     ອ   ນ    ອ   ໂ  ະນາ  ກ ານ າ  ນ     ຍ າ ະ  ນ    ຍ   ການ  
 ໝ່ກະກ     ກອ  ະ      າ  ນ,  ະນະ  ລ  ານ ານ    ລ  ະ ໝ   6 ເຊິ່ ງ ະຂ  ນ ນລະ   າ     ອນ     ນາ 
2016,        ອ າ       ກຍ         ລ ແ  ລະຂ  ນລ  ກ    າ  າກ ານ າ  າຍ    ຂອ   ນ ແລະ   ອ ກ ນ  ກຍ     
  ກ ານ າ -ໜຸ່ - ຍ າ ະ  ນ     ອ ກ ນ ໂ ຍ ະ  າະການ          ລ ຂ  ນ າກ ານ  ານ 3   າ  (109   ານ) 
     າ ລ  ; ນອກນ  ນ,            ນ      ກ   າ ໜຸ່   ນ າ ະ       ອນ   ,  າ ໜຸ່       ນ ຍ       ອຍາ  
ແຍ  ການ   ຍ    ີີືອ ນການ    ະນາ າ ໜຸ່ - ຍ າ ະ  ນ. 

─ ສບືຕ ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າແກ ັ້ໄຂຄ າຮ ັ້ອງທຸກ ແລະ ຄ າສະເໜຂີອງປະຊາຊນົ ຫ  ື ນຕິບຸິກຄນົ, ຈ າກດັ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນປະກດົການ
ຫຍ ັ້ທ ັ້, ການສ ັ້ລາດບງັຫ ວງຂອງສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ; ສບືຕ ່ ໂຄສະນາອບົຮມົກດົໝາຍ ເພື່ ອສ ັ້າງ
ສະຕເິຄາົລບົກດົໝາຍຢູ່ໃນສງັຄມົໃຫ ັ້ແຂງແຮງຂຶ ັ້ນ, ສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນ
ການຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄ າຕດັສນິຂອງສານ, ສຸມໃສ່ແກ ັ້ໄຂຄະດທີີ່ ຫຍຸ ັ້ງຍາກສບັສນົ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມອັ່ ງອ 
ຂອງຄ າຕດັສນິຂອງສານ ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ່ ຊອກຫາວທິວີທິແີກ ັ້ໄຂການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄະດທີີ່ ຫຍຸ ັ້ງຍາກ. 

─ ສບືຕ ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກດົໝາຍ, ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິ າລຸ່ມກດົໝາຍ, ຊຸກຍູ ັ້ວຽກງານການບ ລກິານທາງດ ັ້ານຊບັສນິທາງ
ປນັຍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢັ ັ້ງຢນືການຈດົທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືການຈດົທະບຽນເຄື່ ອງໝາຍ
ການຄ ັ້າ, ສບືຕ ່ ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັສນິຄ ັ້ານ າເຂົ ັ້າເປນັຕົ ັ້ນ: ກງົເຕີ ັ້ໄຟຟ ັ້າ, ກວດສອບລດົຂນົສົ່ ງນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟ 
ແລະ ກວດສອບຊງິຊັ່ ງນ ັ້າໜກັຊື ັ້-ຂາຍ ຕາມທ ັ້ອງຕະຫລາດໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ເຜຍີແຜ່ຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ທດົ
ລອງນ າໃຊ ັ້ຕວົຈງິ ໃນການນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານແສງຕາເວນັ ແລະ ພະລງັງານຊວີະມວນ ຢູ່ 2 ແຂວງຄ:ື ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ. 
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ພາກທີ II 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2017 

 
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈ າປ ີ2017 ເປນັປທີ າອດິທີ່ ປ່ຽນຈາກສກົງບົປະມານມາເປນັປປີະຕທິນິ ເຊິ່ ງເປນັ

ປທີສີອງຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມະຕຂິອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຮບັຮອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີ ຄັ ັ້ງທ ີ
VIII (2016-2020) ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ ັ້ງທ ີX ຂອງພກັ, ເປນັແຜນສບືຕ ່ ສ ັ້າງເສດຖະກດິໃຫ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່
ເນື່ ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍນືຍງົ; ເລັ່ ງໃສ່ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຊື່ ອມໂຍງກບັ
ພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ, ເຊື່ ອມສານມະຕຂິອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກບັການກ ານດົເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ ທດິທາງຂອງການພດັທະ 
ນາແບບຍນືຍງົ (SDGs) ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສບືຕ ່ ສຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ເພື່ ອນ າພາປະເທດຊາດຫ ຸດພົ ັ້ນຈາກປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ໃນປ ີ2020. 

I. ສະພາບລວມ 

1. ສະພາບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ 
ສະພາບເສດຖະກດິຂອງພາກພື ັ້ນ ແລະ ຂອງໂລກ ມຈີງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົໃນທ່າອ່ຽງດຂີຶ ັ້ນ ຕາມການຄາດຄະເນ

ເສດຖະກດິໂລກຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 3,5% ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກປ ີ2016 ປະມານ 0,3% ແລະ ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ
ໂດຍລວມຂອງປະເທດອາຊຽນ ກ ຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະທີ່ ດຂີຶ ັ້ນ ຄາດວ່າໃນປ ີ 2017 ຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 4,8% 
ສູງກວ່າປ ີ2016 ປະມານ 0,2% ຍ ັ້ອນວ່າບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ເຊັ່ ນ: ອນິໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແມ່ນມອີດັຕາການ
ຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໃນລະດບັ 5,3% , 4,5% ແລະ 2,6% ຕາມລ າດບັ. ສວ່ນທ່າອ່ຽງຂອງລາຄານ ັ້າມນັ ແລະ ແຮ່ທາດ ກ 
ຍງັຈະມກີານປ່ຽນແປງຂຶ ັ້ນລງົຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຊມົໃຊ ັ້ ແຕ່ເຫນັວ່າມແີນວໂນ ັ້ມທີ່ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເລກັນ ັ້ອຍໃນຊ່ວງຕົ ັ້ນປ ີ 2017 
ປະມານ 50ໂດລາຕ ່ ບາເຣວ, ສ່ວນລາຄາແຮ່ທາດ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ ລາຄາຄ າ ກ ່ ເຫນັວ່າມແີນວໂນ ັ້ມສູງຂຶ ັ້ນເລກັນ ັ້ອຍ ຄາດວ່າ
ປະມານ 1.132ໂດລາ/ອອນ. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກນັນັ ັ້ນ ຫ າຍຂງົເຂດຍງັສບືຕ ່ ມບີນັຫາ ແລະ ຂ ັ້ຂດັແຍ່ງທງັທາງດ ັ້ານການເມອືງ, ບນັ 
ຫາການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດຂອງໂລກອາດຈະເຮດັໃຫ ັ້ເກດີມໄີພທ າມະຊາດຂຶ ັ້ນ ເປນັຕົ ັ້ນ: ພາຍຸ, ໄພແຫ ັ້ງແລ ັ້ງນ ັ້າຖ ັ້ວມ 
ແລະ ພະຍາດລະບາດຕ່າງໆ ເຊິ່ ງເປນັອຸປະສກັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນທົ່ ວໂລກ. 

 
2. ສະພາບພາຍໃນ 

ປະເທດເຮາົຍງັສບືຕ ່ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມອືງ, ສງັຄມົຍງັມຄີວາມສະຫງບົ, ເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍໂດຍ
ພື ັ້ນຖານ. ການພດັທະນາ, ການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ ລວມ
ແມ່ນຍງັມບີນັຍາກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ໃນຈງັຫວະທີ່ ດ.ີ 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ພວກເຮາົຕ ັ້ອງຍອມຮບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິຂອງຖານະການເງນິ ແລະ ງບົປະມານແຫ່ງລດັຂອງ
ເຮາົ ວ່າກ າລງັພບົກບັຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ, ຂາດປະສດິທຜິນົ ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ. 
ຜ່ານມາການຄຸ ັ້ມຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ຍງັຂາດການປະສານສມົທບົກນັຢ່າງກມົກຽວ ແລະ ຮດັກຸມ, ການນ າໃຊ ັ້ຊບັ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ງບົປະມານຂອງລດັ ຍງັຟຸມເຟອືຍ ແລະ ບ ່ ມປີະສດິທະຜນົ, ການຄຸ ັ້ມຄອງລດັບ ່ ໄປຕາມລະ 
ບຽບກດົໝາຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການລະເມດີວໄິນແຜນການ-ການເງນິຍງັຫ າຍ ເຊິ່ ງເປນັສາເຫດ ໃຫ ັ້ເກດີໜີ ັ້ສາທາລະນະ, ລດັວິ
ສາຫະກດິດ າເນນີທຸລະກດິຂາດທນຶ ແລະ ສູນເສຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. 

ສະນັ ັ້ນ, ການວາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນປ ີ 2017 ແລະ ໃນຊຸມປຕີ ່ ໜ ັ້າ ຈະຕ ັ້ອງມກີານປ່ຽນແປງໃໝ່ 
ແລະ ບຸກທະລຸທາງດ ັ້ານຈນິຕະນາການຢ່າງແທ ັ້ຈງິ, ພວກເຮາົຕ ັ້ອງຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກຜ່ານມາ ແລະ ຕດັສນິໃຈແກ ັ້ໄຂ
ຮບັຮູ ັ້ຄວາມຈງິ ແລະ ຈງິໃຈແກ ັ້ໄຂບນັຫາຮ່ວມກນັ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ເຮາົຈະຕ ັ້ອງຢູ່ກບັຄວາມຈງິ ໂດຍເອາົຈດິໃຈການພດັທະ 
ນາແບບຍນືຍງົເປນັພື ັ້ນຖານ, ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຕາມຄວາມອາດສາມາດທາງດ ັ້ານການເງນິ-ງບົປະມານ ຢ່າງມຄີວາມ
ຮບັຜດິຊອບ, ຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງລດັເຂົ ັ້າສູ່ລະບຽບກດົໝາຍຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, ຕຖີອຍທຸກປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງເສດ 
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ຖະກດິ, ການພດັທະນາ ແລະ ການບ ລຫິານລດັ, ສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຢ່າງມຈີດຸສຸມຜ່ານຂະບວນການປກຶສາຫາລ,ື ທຸກ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ັ້ອງມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ. 

 
II.  ທິດທາງ, ໜ້າທີໍ່ລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ົນ 

1. ທິດທາງ, ໜ້າທີໍ່ລວມ 
 ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປີ 2017 ແມ່ນແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ ັ້ງທ ີX ຂອງພກັ 

ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020) ແລະ ເປນັປທີ າອດິໃນການເລີ່ ມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ເປົ ັ້າໝາຍ SDGs, ຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ ສະນັ ັ້ນ, ໜ ັ້າທີ່ ພື ັ້ນຖານຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົປນີີ ັ້ ແມ່ນ 
(1) ສຸມໃສ່ສບືຕ ່ ຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົໝັ ັ້ນຄງົທາງການເມອືງ, ຄວາມປອດໄພທາງສງັຄມົໜກັແໜັ້ນ, (2) ຄຸ ັ້ມຄອງ
ເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫ ັ້ມສີະຖຽນລະພາບ, ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວໄປຕາມກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫ າດ ແລະ ຫນັ
ເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ສ ັ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ ັ້ນໃຫ ັ້ແກ່ການລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; (3) ສບືຕ ່ ແກ ັ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກ ຕດິພນັກບັວຽກງານ 3 ສ ັ້າງໃຫ ັ້ກ ັ້າວສູ່ລວງເລກິ, ຍກົລະດບັຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົດຂີຶ ັ້ນ; (4) 
ພດັທະນາພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈ າເປນັ ເພື່ ອເປນັເງ ື່ອນໄຂອນັດໃີນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ຊຸກຍູ ັ້ການຜະລດິ, ຫ ຸດຕົ ັ້ນທນຶ
ຂອງທຸລະກດິຜະລດິ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ; (5) ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫ ັ້ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ໃນການ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະພດັທະນາ ເລັ່ ງໃສ່ຍກົສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິໃຫ ັ້ສູງຂຶ ັ້ນ, (6) ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຂອງບນັດາ
ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; (7) ແກ ັ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃຫ ັ້ເສດຖະກດິ ເຮດັໃຫ ັ້ໜີ ັ້ສນິຫ ຸດລງົຢ່າງຕ ່
ເນື່ ອງ ເຮດັໃຫ ັ້ໜີ ັ້ສາທາລະນະສາມາດເຂົ ັ້າສູ່ລະບບົ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ແລະ ອດັສດີເມດັເງນິຈ ານວນ
ໜຶ່ ງລງົສູ່ຮາກຖານເສດຖະກດິ; (8) ປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງການຂຸດຄົ ັ້ນ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ ັ້ມປີະສດິທິ
ຜນົ, ຊບັພະຍາກອນດນິ, ແຫ ່ ງນ ັ້າ, ປ່າໄມ ັ້ ຕາມທດິຍນືຍງົ ແລະ ສຂີຽວ ແລະ (9) ເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າໃນການຊຸກຍູ ັ້
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ເພື່ ອຊ່ວຍກະຈາຍລາຍໄດ ັ້ລງົສູ່ທ ັ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ. 

 
2. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 

 ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
 ໃນປ ີ 2017 ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນລະດບັ 7% ແລະ ສ ັ້າງມູນຄ່າ
ເພີ່ ມຕາມລາຄາໃນປ ີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 129.683 ຕື ັ້ກບີ, ລາຍໄດ ັ້ສະເລັ່ ຍຕ ່ ຫວົຄນົ 2.341 ໂດລາສະຫະລດັ (ລວມຍອດລາຍ
ໄດ ັ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕ ່ ຫວົຄນົ ປະມານ 1.850 ໂດລາສະຫະລດັ) ໃນນັ ັ້ນ: 

  ຂະແໜງກະສກິ າ           ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ   3,1%; ກວມເອາົປະມານ 18,8%. 
  ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ   ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ   8,9%; ກວມເອາົປະມານ 37,2%. 
 ຂະແໜງການບ ລກິານ    ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ   7,8%; ກວມເອາົປະມານ 34,7%   

 ພາສ-ີອາກອນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການນ າເຂົ ັ້າ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ   5,0%  ກວມເອາົປະມານ 9,3% ຂອງ GDP. 

 

− ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງ, ຮກັສາອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັບ ່ ເກນີ 5%. 
− ຄວບຄຸມປະລມິານເງນິ (M2) ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ບ ່ ກະທບົໃຫ ັ້ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົແຮງ. 
− ຮບັປະກນັຄງັສ າຮອງທີ່ ເປນັເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ ັ້ກຸ ັ້ມການນ າເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຫ າຍກວ່າ 5 ເດອືນຂຶ ັ້ນໄປ. 

− ສບືຕ ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫ າດທີ່ ມກີານຄຸ ັ້ມຄອງຂອງລດັ, ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາແລກປ່ຽນ
ມຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ,ິ ເງນິກບີແຂງຄ່າ ຫ  ືອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງນິຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫ ກັ. 

− ສູ ັ້ຊນົລະດມົເງນິຝາກໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ເຮດັໃຫ ັ້ຍອດເງນິຝາກທະນາຄານທຸລະກດິເທົ່ າກບັ 57% ຂອງ GDP ໃນທ ັ້າຍປ ີ
2017; ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ຊຸກຍູ ັ້ສນິເຊື່ ອທະນາຄານທຸລະກດິໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຕາມສະພາບການພດັທະນາຂອງເສດຖະ 
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ກດິ, ເຮດັໃຫ ັ້ຍອດສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານທຸລະກດິຢູ່ໃນລະດບັ 54% ຂອງ GDP ໃນທ ັ້າຍປ ີ2017 ແລະ ຄວບ
ຄຸມອດັຕາສ່ວນໜີັ້ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັບ ່ ເກນີ 3% ຂອງຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ. 
 

 ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກດິ 
− ສູ ັ້ຊນົຜະລດິເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 4,35 ລ ັ້ານໂຕນ 

− ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ  ບນັລຸ 6.927 ຕື ັ້ກບີ. 

− ສູ ັ້ຊນົມູນຄ່າຈ ລະຈອນສນິຄ ັ້າ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບ ລກິານ) ບນັລຸ 49.420,75 ຕື ັ້ກບີ. 

− ສູ ັ້ຊນົຜະລດິແຮ່ທາດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 15.000 ຕື ັ້ກບີ 

− ສູ ັ້ຊນົຜະລດິໄຟຟ ັ້າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 30.000 ລ ັ້ານກໂິລວດັໂມງ 
− ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາປະເທດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 5,4 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ, ສ ັ້າງລາຍຮບັປະມານ 875 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ 

 

 ຄາດໝາຍດ້ານສັງຄົມ 
− ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາສ່ວນຄອບຄວົທຸກຍາກຫ ຸດລງົ 5.580 ຄອບຄວົ. 
−      ນເຮດັ   ບ ັ້ານທຸກຍາກໃຫ ັ້ລຸດລງົ 178 ບ ັ້ານ. 
− ອດັຕາການລອດເຫ ອືຂອງນກັຮຽນ ປ 1-ປ 5 ໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 79,6% ເປນັ 82%, ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຈາກ 82,2% ເປນັ 85% ແລະ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍຈາກ 47,8% 
ເປນັ 51%. 

− ອດັຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປ ີໃຫ ັ້ຍງັເຫ ອື 43 ຄນົ ຕ ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ, ອດັຕາເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 

ປ ີທີ່ ມນີ ັ້າໜກັຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ ັ້ຫ ຸດລງົຍງັເຫ ອື 22%, ອດັຕາເດກັລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ເຕ ັ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊ າ
ເຮື ັ້ອ) ຍງັເຫ ອື 35%. 

 

3.  ຄາດຄະເນການດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ 
 ການດຸນດ່ຽງແຫ ໍ່ງທຶນເພືໍ່ອການພັດທະນາ 
 ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົລະດບັ 7% ມຄີວາມຕ ັ້ອງການລງົທນຶລວມທງັໝດົໃນການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປ ີ2017 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 36.366 ຕື ັ້ກບີ,  ເທົ່ າກບັ 28% ຂອງ GDP ໃນນັ ັ້ນ; 
− ການລງົທນຶຂອງລດັ (ງບົປະມານພາຍໃນ) 5.463 ຕື ັ້ກບີ ກວມ 15,02% ຂອງທນຶລວມທງັໝດົ ໃນນີ ັ້: ຈ ານວນ 

2.163 ຕື ັ້ກບີ ນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໂຄງການອື່ ນໆ ແລະ ຈດົຮບັ-ຈດົຈ່າຍດ ັ້ານວຊິາການ (ລວມກອງທນຶທາງ 660 ຕື ັ້ກບີ ແລະ 
ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈ ານວນ 543 ຕື ັ້ກບີ); ແລະ ບ ັ້ວງລງົທນຶປກົກະຕທິົ່ ວໄປ ຈ ານວນ 3.300 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 
9,07% ຂອງທນຶລວມທງັໝດົ, ໃນນີ ັ້ ແບ່ງເພື່ ອຊ າລະຄນືໂຄງການເລື່ ອນຈ່າຍສ າລບັ ສກົປ ີ2015-2016 ທີ່ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດໄດ ັ້ດດັແກ ັ້ ຈ ານວນ 500 ຕື ັ້ກບີ, ການລງົທນຶຂອງລດັທີ່ ຈະຈດັແບ່ງໃຫ ັ້ຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນມພີຽງ 
2.800 ຕື ັ້ກບີ (ຫ ຸດປກີາຍ 500 ຕື ັ້ກບີ)  ຈະໄດ ັ້ຈດັສນັໃສ່ໂຄງການປ ີ2017 ຕາມບູລມິະສດິດັ່ ງນີ ັ້: (1) ໂຄງ ການ
ສບືຕ ່ ບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ; (2) ສມົທບົໂຄງການຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ ກູ ັ້ຢມືຈາກຕ່າງປະເທດ; (3) ໃຊ ັ້ໜີ ັ້
ໂຄງການທີ່ ສ ັ້າງສ າເລດັແລ ັ້ວ; (4) ໂຄງການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ບນັດາເມອືງທຸກຍາກຕ່າງໆ ແລະ ເຂດຈດຸສຸມ
ຂອງລດັຖະບານ; (5) ໂຄງການສບືຕ ່ ໂຄງການໃກ ັ້ຈະສ າເລດັ; (6) ໂຄງການສະເໜໃີໝ່ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປນັ. 

− ທນຶຊ່ວຍເຫ ອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ປະມານ 8.629 ຕື ັ້ກບີ (ກວມ 23,73%). 
− ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 14.474 ຕື ັ້ກບີ (ກວມ 39,80%). 
− ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ, ເງນິຕາ 7.800 ຕື ັ້ກບີ (ກວມ 21,45%) ຂອງການລງົທນຶລວມທງັໝດົ. 

 

 ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ 
− ສູ ັ້ຊນົເກບັລາຍຮບັງບົປະມານລວມ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 23.941 ຕື ັ້ກບີ, ໃນນີ ັ້: ລາຍຮບັພາຍໃນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 21.463 ຕື ັ້ກບີ.  
− ລາຍຈ່າຍບ ່ ໃຫ ັ້ເກນີ 32.402 ຕື ັ້ກບີ. 
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− ການຂາດດຸນລວມ ບ ່ ໃຫ ັ້ເກນີ 8.461 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 6,52% ຂອງ GDP. 
 

 ການດຸນດ່ຽງຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ 
− ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກບນັລຸໄດ ັ້ປະມານ 4.459 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ 
− ມູນຄ່າການນ າເຂົ ັ້າປະມານ 4.482 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ 
− ຂາດດຸນການຄ ັ້າ 23 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ  

 

 ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ 
ເພື່ ອຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ ສະນັ ັ້ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານດຸນດ່ຽງອດັຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ ມວີຽກເຮດັງານ 
ທ າໃນຂງົເຂດກະສກິ າ ໃຫ ັ້ຫ ຸດລງົຈາກ 64,8% ເປນັ 64,5%, ອຸດສາຫະກ າເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 11,6% ເປນັ 11,8% 
ແລະ ຂງົເຂດບ ລກິານ ຈາກ 23,6% ເປນັ 23,7%. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ຕ ັ້ອງສູ ັ້ຊນົສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 
157.563 ຄນົ.  

 
4. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົັ້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)  

ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍ MDGS ໃນທ ັ້າຍປ ີ2015 ເຫນັວ່າ ຫ າຍຄາດໝາຍແມ່ນສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ ເປນັຕົ ັ້ນ
ແມ່ນອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ, ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນສຸດທຊິັ ັ້ນປະຖມົ, ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປຕີ ່ ເດກັເກດີມີ
ຊວີດິ 1.000 ຄນົ, ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ຕ ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ, ອດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ນ ັ້າສະອາດ ແລະ 
ອື່ ນໆ, ແຕ່ຍງັມບີາງເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ຍງັບ ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ ເປົ ັ້າໝາຍການຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກລູກລະເບດີ
ບ ່ ທນັແຕກ, ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປີ ຕ ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ, ອດັຕາເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ມນີ າ ັີ້ໜກັຕ ່ າ
ກວ່າມາດຕະ ຖານ, ອດັຕາການລອດເຫ ອືຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ, ອດັຕາການປກົຫຸ ັ້ມປ່າໄມ ັ້ ບນັດາເປົ ັ້າໝາຍເຫ ົ່ ານີ ັ້ 
ແມ່ນ ໄດ ັ້ເຊື່ ອມເຂົ ັ້າໃນເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ 17 ເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ສາກນົກ ານດົ
ປະກອບມ ີ169 ຄາດໝາຍ, ແຕ່ສ າລບັ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະເໜເີພີ່ ມຕື່ ມອກີ 1 ເປົ ັ້າໝາຍ ຄ:ື ຄາດໝາຍຫ ຸດຜ່ອນຜນົ
ກະທບົຈາກລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ ລວມເປນັ 18 ເປົ ັ້າໝາຍ, ປະກອບມທີງັໝດົ 209 ຕວົຊີ ັ້ວດັ, ສາມາດເຊື່ ອມເຂົ ັ້າໃນ
ຂອບຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ທງັໝດົ 94 ຕວົຊີ ັ້ວດັ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ປ່ຽນເປົ ັ້າໝ
າຍທ ີ 14 ຈາກ: “ອະນຸລກັ ແລະ ຊມົໃຊ ັ້ມະຫາສະໝຸດທະເລ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາງທະເລ ເພື່ ອການພດັທະນາ
ແບບຍນືຍງົ” ມາເປນັ “ອະນຸລກັ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ແຫ ່ ງຊບັພະຍາ ກອນນ ັ້າສາຂາແມ່ນ ັ້າຂອງຕ່າງໆ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນທາງນ ັ້າໃຫ ັ້ຍນືຍງົ ເຊິ່ ງໃນນີ ັ້ເນັ ັ້ນການປະມງົ, ການລ ັ້ຽງສດັນ ັ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົເປນັຫ ກັ” 
ສະແດງອອກດັ່ ງນີ ັ້: 

 

- ໝາກຜນົ ຫ  ືເປົ ັ້າໝາຍ 1 (ດ ັ້ານເສດຖະກດິ): ມ ີ54 ຕວົຊີ ັ້ວດັ, ໃນນັ ັ້ນ ມ ີ22 ຕວົຊີ ັ້ວດັ SDGs. 
- ໝາກຜນົ ຫ  ືເປົ ັ້າໝາຍ 2 (ດ ັ້ານວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ): ມ ີ88 ຕວົຊີ ັ້ວດັ, ໃນນັ ັ້ນ ມ ີ60 ຕວົຊີ ັ້ວດັ SDGs. 
- ໝາກຜນົ ຫ  ືເປົ ັ້າໝາຍ 3 (ດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ): ມ ີ9 ຕວົຊີ ັ້ວດັ, ໃນນັ ັ້ນ ມ ີ4 ຕວົຊີ ັ້ວດັ SDGs. 
- ວຽກຈດຸສຸມທີ່ ຕດິພນັກບັຫລາຍຂະແໜງການ: ມ ີ10 ຕວົຊີ ັ້ວດັ, ໃນນັ ັ້ນ ມ ີ8 ຕວົຊີ ັ້ວດັ SDGs. 
 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈ າປ ີ 2017 ແມ່ນເປນັແຜນປະຈ າປຄີັ ັ້ງທ າອດິທີ່ ໄດ ັ້ເຊື່ ອມສານ ແລະ ເລີ່ ມ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍ SDGs ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກວມເອາົ 3 ເສາົຄ ັ້າຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1. ດ ັ້ານເສດຖະກດິ: ເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ ັ້າງໄດ ັ້ຄວາມສມົດຸນຂອງ
ການເຕບີໂຕໂດຍການສຸມໃສ່ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ
ບອບບາງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ. 

2. ດ ັ້ານວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ: ສຸມໃສ່ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກ າລງັແຮງງານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທງັປະລມິານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ; ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ສບືຕ ່ ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການ
ບ ລກິານດ ັ້ານການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງຂຶ ັ້ນ, ສົ່ ງເສມີການປກົປກັ
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ຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງຊາດ, ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດ ັ້ານການເມອືງ
ຢ່າງໜກັແໜັ້ນ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ. 

3. ດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ: ປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລ ັ້ອມ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມປີະສດິທິ
ຜນົສູງ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ; ກຽມພ ັ້ອມຮບັມກືບັໄພພບິດັຕ່າງໆຢ່າງທນັການ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງຄນືສິ່ ງທີ່
ຖກືຜນົກະທບົຈາກທ າມະຊາດໃຫ ັ້ດກີວ່າເກົ່ າ. 

 

5. ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  
ເພື່ ອບນັລຸຕາມເປົ ັ້າໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020) ໃນສກົປ ີ2015-

2016 ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ປະຕບິດັວຽກງານຈດຸສຸມ ດັ່ ງນີ ັ້: 
 
 

5.1 ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດຄ້ວາມສົມດຸນຂອງການ
ເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ່ພືັ້ນຖານເສດຖະກິດໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ເພືໍ່ອບັນລເຸປົັ້າໝາຍທີ 1 ຕ້ອງສຸມໃສ ່ບາງວຽກງານຈຸດສຸມຄືດັໍ່ງນີັ້:  

 

5.1.1 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດສືບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ 

1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ:  

ຄາດໝາຍ:  
 ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ມູນຄ່າການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 6.927 ຕື ັ້ກບີ. 

 ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ບນັລຸມູນຄ່າການຄ ັ້າປະມານ 8.941 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ໃນນັ ັ້ນ ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກບນັລຸໄດ ັ້ປະມານ 

4.459 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ມູນຄ່າການນ າເຂົ ັ້າປະມານ 4.482 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ຂາດດຸນການຄ ັ້າ 23 

ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 

 ຜະລດິກະແສໄຟຟ ັ້າບນັລຸໄດ ັ້ 30.000 ລ ັ້ານກໂິລວດັໂມງ ໃນນັ ັ້ນ ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ ບນັລຸ 25.000 ລ ັ້ານກໂິລວດັ
ໂມງ, ຈ າໜ່າຍພາຍໃນ ບນັລຸ 5.000 ລ ັ້ານກໂິລວດັໂມງ ແລະ ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ອດັຕາການເຂົ ັ້າເຖງິໄຟຟ ັ້າຂອງຄວົເຮອືນໃນ
ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນການ. 

 ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ບນັດາໂຄງການໄຟຟ ັ້າທີ່ ກ ່ ສ ັ້າງສ າເລດັ ແລະ ດ າເນນີການຜະລດິແລ ັ້ວ (ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ 1MW ຂຶ ັ້ນໄປ) ໃນປີ 
2017 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 54 ແຫ່ງ, ມກີ າລງັການຕດິຕັ ັ້ງທງັໝດົ 6.859,40 MW ສາມາດຜະລດິພະລງັງານໄດ ັ້ 35.695,32 

GWh/ປ ີ (ພະລງັງານນ ັ້າ 51 ແຫ່ງ, ຄວາມຮ ັ້ອນຖ່ານຫນີ 1 ແຫ່ງ ແລະ ພະລງັງານຈາກກາກອ ັ້ອຍ 2 ແຫ່ງ) ໃນທົ່ ວ
ປະເທດ ໃຫ ັ້ສາມາດຜະລດິໄຟຟ ັ້າໄດ ັ້ເຕມັກ າລງັ ເພື່ ອໃຫ ັ້ກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູ່ການສະໜອງໄຟຟ ັ້າພາຍໃນຢ່າງພຽງພ  ຫ ຸດຜ່ອນ
ການນ າເຂົ ັ້າໄຟຟ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜກັດນັບນັດາໂຄງການທີ່ ມສີນັຍາ CA ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ລງົມກື ່ ສ ັ້າງ.  

 ຜະລດິແຮ່ທາດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 15.000 ຕື ັ້ກບີ ໂດຍສະເພາະແຮ່ທາດທີ່ ສ າຄນັ ເຊັ່ ນ:  ຄ າປະສມົພູເບ ັ້ຍ 48,2 ໂຕນ, ແຜ່ນ
ທອງເຊໂປນ 80.137 ໂຕນ, ຝຸ່ນທອງເຂັ ັ້ມຂຸ ັ້ນພູເບ ັ້ຍ 417.739 ໂຕນ, ຫນີກາວ 964.465 ໂຕນ ແລະ ແຮ່ໂປຕາສ 

692.688 ໂຕນ ແລະ ສົ່ ງອອກແຮ່ທາດ ບນັລຸໄດ ັ້ 1,52 ຕື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ. 

 ສຸມໃສ່ປະຕບິດັການບ ລກິານຂນົສົ່ ງ-ໂດຍສານທາງບກົ ໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມເປົ ັ້າໝາຍຄ:ື ບ ລມິາດຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ບນັລຸ 
5.617 ພນັໂຕນ, ບ ລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 67.670 ພນັຄນົ. 

 ສຸມໃສ່ປະຕບິດັການບ ລກິານຂນົສົ່ ງ-ໂດຍສານທາງນ ັ້າ ໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມເປົ ັ້າໝາຍຄ:ື ບ ລມິາດຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ບນັລຸ 
1.895 ພນັໂຕນ, ບ ລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 3.207 ພນັຄນົ. 

 ສຸມໃສ່ປະຕບິດັການບ ລກິານຂນົສົ່ ງ-ໂດຍສານທາງອາກາດ ໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມເປົ ັ້າໝາຍຄ:ື ບ ລມິາດຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ບນັ 
ລຸ 1.350 ໂຕນ, ບ ລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 2.060 ພນັຄນົ. 
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ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ຊຸກຍູ ັ້, ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງກະສກິ າ, ອຸດສາຫະກ າທີ່ ນ າໃຊ ັ້ວດັຖຸດບິພາຍໃນ ທີ່ ເປນັຕ່ອງໂສ ັ້ຢ່າງກມົ 

ກຽວລະຫວ່າງທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ດ ັ້ວຍກນັ ຫ  ື ລະຫວ່າງທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ກບັຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະ   
ໜາດນ ັ້ອຍ. 

 ປບັປຸງສະມດັຕະພາບການແຂ່ງຂນັຂອງ ອຸດສາຫະກ າຕດັຫຍບິ ຜ່ານການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ສູນພດັທະນາ
ສມີຕືດັຫຍບິ; ສົ່ ງເສມີການຜະລດິອຸດສາຫະກ າວດັສະດຸກ ່ ສ ັ້າງ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ ັ້າງລະບບົຕດິຕາມຄຸນນະພາບ 
ແລະ ພດັທະນາມາດຕະຖານ ຜະລດິຕະພນັວດັສະດຸກ ່ ສ ັ້າງ ທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນ າເຂົ ັ້າຈາກຕ່າງປະ 
ເທດ; ດດັສມົໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ສ າເລດັຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້
ສະມາຄມົອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຄມົເຟນີເີຈລີາວ ປບັປຸງພາລະບດົບາດ ແລະ ກນົໄກ
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ເພື່ ອປະຕບິດັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ຢູ່ພາຍໃນ
ໃຫ ັ້ສາມາດສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ມຄຸີນນະພາບຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 ພດັທະນາພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງສ າລບັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ປະເມນີຄນືສະພາບການພດັທະນາພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງສ າລບັ 
ອຸດສາຫະກ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ (ດນິສະຫງວນໄວ ັ້ ເພື່ ອພດັທະນາເປນັບ່ອນສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ຫ  ື
ນຄິມົອຸດສາຫະກ າ) ແລະ ນຄິມົອຸດສາຫະກ າ ເພື່ ອກ ານດົເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ ທດິທາງການພດັທະນາໃນຕ ່ ໜ ັ້າ. 

 ສຸມໃສ່ບນັດາໂຄງການທີ່ ກ າລງັກ ່ ສ ັ້າງໃຫ ັ້ສ າເລດັ ໃນປ ີ2017 ໃຫ ັ້ກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູ່ການຜະລດິ ຈ ານວນ 12 ໂຄງການ (ກ າລງັ
ຕດິຕັ ັ້ງ 1MW ຂື ັ້ນໄປ) ຄ:ື ນ ັ້າຫນີບູນ, ນ ັ້າແຈ, ນ ັ້າງ ື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ, ເຊຂະໝານສານໄຊ, ນ ັ້າໄຜ່, ນ ັ້າສມິ, ນ ັ້າງາ
2, ນ ັ້າງຽບ2C, ນ ັ້າເປີ ັ້ນ2, ເຊກະຕ າ1-ເຊກະຕ າ 2 ແລະ ຫ ັ້ວຍສຽດ. 

 ພດັທະນາເຂື່ ອນພະລງັງານໄຟຟ ັ້ານ ັ້າຕກົຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ ັ້ອຍ ຕາມຈດຸທີ່ ເປນັສາຂາແມ່ນ ັ້າຂອງທີ່ ມ ີ
ຄວາມອາດສາມາດ; ສຸມໃສ່ການພດັທະນາແຫລ່ງພະລງັງານເພື່ ອສົ່ ງອອກ; ການກ ່ ສ ັ້າງຂະຫຍາຍສະຖານໄີຟຟ ັ້າ ແລະ 

ສາຍສົ່ ງໄປສູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. 

 ສບືຕ ່ ພດັທະນາແຫ ່ ງແຮ່ທາດທີ່ ມບີ ລມິາດນ ັ້ອຍແຕ່ມູນຄ່າສູງ (ຄ າ, ເງນິ, ທອງ...) ແລະ ແຫ ່ ງແຮ່ທາດທີ່ ມບີ ລມິາດ
ໃຫ່ຍ (ໂປຕາສ, ບກົຊດິ...) ດ ັ້ວຍການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ຕດິພນັກບັການຕະຫ າດ. 

 ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ ໂດຍສະເພາະບນັດາໂຄງການທີ່ ໃກ ັ້ຈະສ າເລດັ 
ເປນັຕົ ັ້ນ: ໂຄງການປບັປຸງເສັ ັ້ນທາງເລກທ ີ 13 ເໜອື ອຸດມົໄຊ-ປາກມອງ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ 1A ບຸນເໜອື-ລານ
ຕຸຍ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າຂອງນາສກັ-ໂຄກເຂົ ັ້າດ , ໂຄງການຟື ັ້ນຟູທາງເລກ 9 (ຊ່ວງບ ່ ນອນໃນການຊ່ວຍເຫ ອື
ຂອງຍີ່ ປຸ່ນ), ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົນ ັ້າອູ ເມອືງສ າພນັ ແຂວງຜົ ັ້ງສາລ,ີ ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງອາຄານຫ ງັໃໝ່ສ ານກັງານກະຊວງ 
ຍທຂ ແລະ ອື່ ນໆ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ກ ຊຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທີ່ ເປນັຈດຸສຸມໃຫ ັ້ມຄີວາມຄບືໜັ້າ
ເຊັ່ ນ: ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງລດົໄຟ ລາວ-ຈນີ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງອາຄານຜູ ັ້ໂດຍສານສະໜາມບນິວດັໄຕແຫ່ງໃໝ່, ໂຄງ 
ການກ ່ ສ ັ້າງທາງຫງົສາ-ຊຽງແມນ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງບ ັ້ານຮວກ-ເມອືງຄອບ-ປາກຄອບ-ຄອນຕື ັ້ນ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງ
ທາງເມອືງຊຽງຮ່ອນ-ເມອືງຄອບ, ໂຄງການຍກົລະດບັທາງຜາເມອືງ-ທ່າສ ີ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຄບືໜັ້າຕາມ
ແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້. 
  

2) ຂະແໜງການບໍລິການ:  

ຄາດໝາຍ:  
 ສູ ັ້ຊນົມູນຄ່າຈ ລະຈອນ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ) ໃຫ ັ້ບນັລຸ 49.420,75 ຕື ັ້ກບີ 
 ຂະຫຍາຍ ຫ  ືສ ັ້າງຕະຫ າດຊນົນະບດົເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີໃຫ ັ້ມກີານເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ. 
 ສ ັ້າງລະບບົຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າທີ່ ມຄຸີນນະພາບເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຄ ັ້າ, ການຜະລດິ, ການລງົທນຶ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ 

ບ ລກິານມຄີວາມປອດໄພສູງ, ສະດວກ, ທນັການ ແລະ ທນັສະໄໝ ສາມາດເຊື່ ອມຈອດກບັປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ. 
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 ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາປະເທດ ຈ ານວນ 5,4 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ, ສ ັ້າງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 
875 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 

 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາສນິຄ ັ້າທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ແລະ ການຜະລດິ ຜະລດິຕະພນັຍີ່ ຫ ັ້ສນິຄ ັ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນີ ັ້: 

ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັນະໂຍບາຍສນິຄ ັ້າ ໜຶ່ ງເມອືງໜຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ ພ ັ້ອມທງັສົ່ ງເສມີດ ັ້ານການຕະຫ າດ 
ເຊັ່ ນ: ງານຕະ  າດນດັ, ງານວາງສະແດງສນິຄ ັ້າ, ການບ ລກິານຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຫດັຖະກ າທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ຜະລດິຕະພນັຝ ັ້າຍ, ໄໝ, ຈກັສານ, ແກະສະຫ ກັ, 
ເຄື່ ອງປັ ັ້ນດນິເຜາົ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົ່ ງອອກກບັທີ່ . 

 ສບືຕ ່ ປບັປຸງການສ ັ້າງຮ່າງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຂອງປະຊາຊນົ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ:້  

ຄາດໝາຍ: 
 ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ: 
 ສູ ັ້ຊນົຂະຫຍາຍເນື ັ້ອທີ່ ປູກເຂົ ັ້າລວມ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 1.032.265 ເຮກັຕາ, ສະມດັຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ 4,28 ໂຕນ/ເຮກັ 

ຕາ, ຜນົຜະລດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 4,35 ລ ັ້ານໂຕນ. ໃນນັ ັ້ນ, ສະເພາະໂຄງການຜະລດິເຂົ ັ້າເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານແຫ່ງ
ຊາດ ກວມເອາົ 585.000 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 2,5 ລ ັ້ານໂຕນ, ກວມ 57,5% ຂອງຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າທົ່ ວປະເທດ; 
ນອກຈາກຮບັປະກນັດ ັ້ານສະບຽງອາຫານແລ ັ້ວ ສູ ັ້ຊນົຜະລດິເຂົ ັ້າເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ເປນັແນວພນັ ປະມານ 100.000 ໂຕນ, 

ປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ປະມານ 600.000 ໂຕນ ແລະ ເປນັສນິຄ ັ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ ປະມານ 1.150.000 ໂຕນ. 
 ການຜະລດິພດືສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ປູກສາລຫີວານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ປະມານ 28.000 ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິ ປະມານ 276.450 

ໂຕນ, ປູກເຜອືກມນັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ປະມານ 22.500 ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິ ປະມານ 302.280 ໂຕນ, ໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໝາກໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 
ປະມານ 43.900 ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິ ປະມານ 838.014 ໂຕນ ແລະ ພດືຜກັຕ່າງໆ ປະມານ 157.100 ເຮກັຕາ ຜນົ
ຜະລດິ ປະມານ 1.493.350 ໂຕນ. 

 ສູ ັ້ຊນົຜະລດິຊີ ັ້ນ-ປາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທງັໝດົປະມານ 410.820 ໂຕນ, ໃນນັ ັ້ນ ເປນັຊີ ັ້ນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 179.330 ໂຕນ, ໄຂ່ 

490.760 ໂຕນ ແລະ ປາ (ປາລ ັ້ຽງ ແລະ ປາທ າມະຊາດ) 191.000 ໂຕນ. 
 

 ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ:  
 ສູ ັ້ຊນົການປູກພດືເປນັສນິຄ ັ້າ ໂດຍສະເພາະພດືທີ່ ມທ່ີາແຮງທາງດ ັ້ານການຜະລດິໃຫ ັ້ກບັຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງ

ອອກ ເຊັ່ ນ: ຜະລດິກາເຟ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ (ເນື ັ້ອທີ່ ປູກ 85.000 ເຮກັຕາ) ເນື ັ້ອທີ່ ເກບັກ່ຽວ 66.000 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 

110.220 ໂຕນ; ສາລອີາຫານສດັ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 201.500 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 1.229.100 ໂຕນ; ຖົ່ ວດນິ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 
26.900 ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິ 67.250 ໂຕນ; ຖົ່ ວເຫ ອືງ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 11.600 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 18.100 ໂຕນ; ໝາກງາ 
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 11.000 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 12.100 ໂຕນ; ອ ັ້ອຍໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 32.000 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 1.944.000 ໂຕນ; 
ຢາສູບ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 7.500 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 75.000 ໂຕນ, ມນັຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 46.500 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 

1.557.750 ໂຕນ. 

 ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ຈ ານວນຝຸງສດັລ ັ້ຽງມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ຮບັປະກນັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຝຸງສດັ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ໃນລະດບັ 6% ຕ ່ ປ ີ ຄ:ື ຄວາຍໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 1.215.000 ໂຕ, ງວົ 2.063.000 ໂຕ, ໝ ູ

3.130.000 ໂຕ, ແກະ-ແບ ັ້ 590.000 ໂຕ ແລະ ສດັປກີ 35.066.000 ໂຕ. 
 ສູ ັ້ຊນົສົ່ ງອອກຊີ ັ້ນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ໃນລະດບັ 15.000 ໂຕນ, ໃນນີ ັ້ ເປນັຊີ ັ້ນງວົພນັພື ັ້ນເມອືງ  10.500 ໂຕນ ແລະ ເປນັງວົພນັ

ຊີ ັ້ນລູກປະສມົ 4.500 ໂຕນ.  
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 ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ:້ 
 ໂດຍອງີໃສ່ຍຸດທະສາດການພດັທະນາປ່າໄມ ັ້ ຮອດປ ີ 2020, ປະຕບິດັຫ ກັການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ຕາມ 3 ປະເພດປ່າ 

ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາສ່ວນການປກົຫຸ ັ້ມຂອງປ່າໄມ ັ້ ກວມ 70% ໃນປ ີ 2020 ຕ ັ້ອງເລັ່ ງໃສ່ປບັປຸງນຕິກິ າທີ່ ເຫນັວ່າບ ່
ສອດ ຄ່ອງກບັຕວົຈງິ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິ າໃໝ່ ເພື່ ອຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສະໜບັສະໜນູໃນການພດັທະນາປ່າໄມ ັ້ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍປ່າໄມ ັ້.  

 ສ າຫ ວດຈດັສນັເຂດຟື ັ້ນຟູ ແລະ ກ ານດົເຂດຟື ັ້ນຟູປ່າໄມ ັ້ຈາກການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່, ຈາກການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ແບບບ ່ ມ ີ
ແຜນການ ແລະ ເຂດປ່າທີ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ຮບັການຈດັສນັໃນເຂດປ່າຜະລດິ ແລະ ນອກເຂດ 3 ປະເພດປ່າ; ສ າຫ ວດ
ກ່ອນການຂຸດຄົ ັ້ນ, ໝາຍຕົ ັ້ນຕດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຫ ງັການຂຸດຄົ ັ້ນໃນເຂດປ່າຜະລດິ; ຊຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັແຜນຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ ເຂດກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຕ່າງໆ ແລະ ການເກບັກູ ັ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. 

 ສ າຫ ວດ ແລະ ຈດັສນັແຜນຄຸ ັ້ມຄອງປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຟື ັ້ນຟູປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າປ ັ້ອງກນັ
ແຫ່ງຊາດ 47 ແຫ່ງ; ແລະ ພື ັ້ນທີ່ ປ່າໄມ ັ້ ນອນ 3 ປະເພດປ່າ ຢູ່ເຂດບູລມິະສດິ ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍໃນເນື ັ້ອທີ່  40.000 

ເຮກັຕາ ເພື່ ອຮບັປະກນັການປກົຫຸ ັ້ມປ່າໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 70% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ພາຍໃນປ ີ2020. 

 ດ າເນນີການສ ັ້າງແຜນວຽກ ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ ເປນັຕວົແບບໃນ 2 ເຂດຄ:ື ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ ັ້າ
ແອດ-ພູເລຍີ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ ັ້າເທນີ. 

 ເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານຟື ັ້ນຟູປ່າໄມ ັ້ເພາະເປນັວຽກງານໜຶ່ ງທີ່ ສ າຄນັ ໃນການຄນືຄວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ລະບບົນເິວດ
ໃຫ ັ້ແກ່ສດັນ ັ້າ-ສດັປ່າ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມ ັ້ທ າມະຊາດ ເຊິ່ ງເປນັແຫ ່ ງຊວີະນາໆພນັທີ່ ສ າຄນັຫ າຍຊະນດິ. 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ຮບັປະກນັດ ັ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຢ່າງພຽງພ  ແລະ ສູ ັ້ຊນົຜະລດິສນິຄ ັ້າ

ກະສກິ າໃຫ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົທງັດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ັ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ພາຍໃນ 
ແລະ ສົ່ ງອອກ. ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິເຂົ ັ້າ ທງັດ ັ້ານເຕກັນກິວຊິາການ, ການສະໜອງປດັໃຈການ
ຜະລດິທີ່ ສ າຄນັ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດ 7 ທົ່ ງພຽງໃຫ່ຍ, ບນັດາທົ່ ງພຽງກາງ ແລະ ບນັດາທົ່ ງພຽງນ ັ້ອຍ ໃນທົ່ ວປະເທດ. 

 ສູ ັ້ຊນົສະໜອງນ ັ້າຊນົລະປະທານ ໃຫ ັ້ແກ່ເນື ັ້ອທີ່ ທ າການຜະລດິ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທງັໝດົ 440.000 ເຮກັຕາ ໃນປ ີ2017, ໃນ
ນັ ັ້ນ ສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ເນື ັ້ອທີ່ ທ າການຜະລດິລະດູແລ ັ້ງ ຈ ານວນ 180.000 ເຮກັຕາ ແລະ ສະໜອງນ ັ້າໃຫ ັ້ແກ່ການ
ຜະລດິເຂົ ັ້ານາປ ີແລະ ພດືລະດູຝນົ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 260.000 ເຮກັຕາ, ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງຊນົລະປະທານໃນ
ເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ, ພ ັ້ອມທງັພື ັ້ນຟູສ ັ້ອມແປງລະບບົຊນົລະປະທານທີ່ ເກ ົ່ າແກ່, 

ຊຸດໂຊມ ແລະ ບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດໃນປຜ່ີານມາ. 
 ໂດຍເລັ່ ງພດັທະນາໃຫ ັ້ເປນັສນິຄ ັ້າເພື່ ອສະຫນອງຕະຫລາດພາຍໃນ, ສະຫນອງໃຫ ັ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ພຽງພ  ແລະ 

ເພື່ ອສົ່ ງອອກ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ພດັທະນາບນັດາໜັ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ ເປນັແຜນບູລມິະສດິຕົ ັ້ນຕ  ເປນັຕົ ັ້ນ:  
(1) ສົ່ ງເສມີ ໃຫ ັ້ມກີານລ ັ້ຽງງວົແບບເປນັຟາມງວົພື ັ້ນເມອືງ ໃນລະດບັ 87.500 ໂຕ ແລະ ງວົລູກປະສມົ ບ ່ ຕ ່ າກວ່າ 

28.000 ໂຕ. ເປົ ັ້າໝາຍແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶໃນບນັດາແຂງທີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຜະລດິເຊັ່ ນ: ແຂວງຜົ ັ້ງ
ສາລ,ີ ອຸດມົໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈ າປາສກັ 
ແລະ ອດັຕະປ.ື  

(2) ສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງໝຊູີ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝພູນັສາມສາຍເລອືດຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງ ໂດຍມເີປົ ັ້າໝາຍ ໃຫ ັ້ສາ 
ມາດສະຫນອງຊີ ັ້ນໝພູນັຈາກແຕ່ກ່ອນ 15% ໃຫ ັ້ກວມເອາົຫ າຍກວ່າ 50% ຂອງຈ ານວນຊີ ັ້ນໝ ູທງັໝດົ ແລະ ແນ່
ໃສ່ຜະລດິຊີ ັ້ນສະຫນອງໃຫ ັ້ແກ່ຄວາມຕ ັ້ອງການຢູ່ພາຍໃນຕວົເມອືງ ຫ  ືເທດສະບານ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ ັ້ມີ
ຊີ ັ້ນໝບູ ລໂິພກ ໂດຍສຸມໃສ່ບາງແຂວງທີ່ ມເີປົ ັ້າໝາຍ ເຊັ່ ນ: ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ຫລວງພະບາງ, ຫ ວງນ ັ້າ າ ແລະ 
ອຸດມົໄຊນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ າມ່ວນ, ແຂວງວຽງຈນັ, ສາລະວນັ ແລະ ຈ າປາສກັ ເພື່ ອ
ຫ ຸດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າ ກ ັ້າວໄປສູ່ໃຫ ັ້ກຸ ັ້ມຕນົເອງ. 
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(3) ສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງໄກ່ໄຂ່ສາຍພນັທີ່ ໃຫ ັ້ຜນົຜະລດິສູງ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງ ໂດຍມເີປົ ັ້າໝາຍແນ່ໃສ່ສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປນັອາ 
ຊບີທີ່ ຖາວອນ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງກຸ່ມຜູ ັ້ລ ັ້ຽງໄກ່ໄຂ່ຢູ່ແຕ່ລະເຂດໃຫ ັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ; ເອາົໃຈໃສ່ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍການລ ັ້ຽງ
ໄກ່ພນັຊີ ັ້ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງ ໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກເດມີກວມພຽງ 0,8% ໃຫ ັ້ສາມາດ ກວມເອາົ 10% ຂອງຈ ານວນ
ຊີ ັ້ນສດັປກີທງັໝດົ ແນ່ໃສ່ໃຫ ັ້ສາມາດເພີ່ ມການສະຫນອງໃຫ ັ້ແກ່ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການ
ນ າເຂົ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ໂດຍສຸມໃສ່ບາງເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງ ໃນການຜະລດິ ເຊັ່ ນ: ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ,ີ 
ອຸດມົໄຊ, ຫ ວງນ ັ້າທາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ, ບ ລຄິ າໄຊ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈ າປາສກັ ແລະ ສາ 
ລະວນັ. 

(4) ສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງເປດັພນັໄຂ່ສາຍພນັທີ່ ໃຫ ັ້ຜນົຜະລດິສູງ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງ ໂດຍມເີປົ ັ້າໝາຍໃຫ ັ້ສາມາດສະໜອງ
ໄຂ່ ຈາກເດມີກວມພຽງ 3% ໃຫ ັ້ສາມາດກວມເອາົ 10% ຂອງຈ ານວນໄຂ່ທງັໝດົ ແລະ  ສາມາດສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່
ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫລາດຕວົເມອືງໃຫຍ່ໃຫ ັ້ພຽງພ . ເລັ່ ງໃສ່ເຂດທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິຕົ ັ້ນຕ  ເຊັ່ ນ: ແຂວງອຸດມົໄຊ, 
ໄຊຍະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ບ ລຄິ າໄຊ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ຈ າປາສກັ. 

(5) ສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງປາກະຊງັ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ ໃຫ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍເພີ່ ມຈ ານວນຈາກ 6.500 
ກະຊງັໃນປ ີ2015 ມາເປນັ 10.000 ກະຊງັໃນປ ີ 2020; ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍການລ ັ້ຽງປານນີໃສ່ກະຊງັ ເພື່ ອ
ໃຫ ັ້ສາມາດສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີ່ ມຫີນ ່ ແຫນງຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ຕາມເຂດ
ທີ່   ເໝາະສມົຕາມລ າແມ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງແມ່ນ ັ້າຂອງຕ່າງໆ. 

 ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶໃສ່ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ກ່ຽວກບັການປຸງແຕ່ງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສຸຂະນາໄມ: ໂຮງຂ ັ້າສດັ, ໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງ, ສາງເຢນັ, ການຫຸ ັ້ມຫ ່  ແລະ ລະບບົການຂນົສົ່ ງ ໂດຍໃຫ ັ້ເປນັລະບບົຕ່ອງໂສ ັ້ ແລະ ຕດິພນັກນັລະຫວ່າງ 
ກຸ່ມຜູ ັ້ຜະລດິ, ກຸ່ມຜູ ັ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫ າດ. 

 ສ ັ້າງໃຫ ັ້ມຄີວາມສມົດຸນກນັລະຫວ່າງຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຫນັຄອບຄວົທີ່ ຢຸດຕກິານຖາງ
ປ່າເຮດັໄຮ່ ໄປເຮດັອາຊບີອື່ ນທີ່ ຄງົທີ່ ; ສບືຕ ່ ຊຸກຍູ ັ້ຮູບແບບການຜະລດິຕາມເຂດຄ ັ້ອຍຊນັໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບສູງ ໄປ
ຄຽງຄູ່ກບັການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລ ັ້ອມ, ຊອກຫາວທິກີານຜະລດິທີ່ ສາມາດເພີ່ ມລາຍຮບັ ໃນເຂດທີ່ ມກີານ
ຫນັປ່ຽນອາຊບີ, ສຸມໃສ່ບນັດາເຂດທີ່ ຍງັທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຈດຸສຸມ, ບນັດາໜັ້າວຽກຕົ ັ້ນຕ ທີ່  ຈ າເປນັຕ ່ ການຜະລດິ 
(ລະບບົຊນົລະປະທານ, ສູນຜະລດິ-ຂະຫຍາຍແນວພນັພດື ແລະ ສດັ, ສູນບ ລກິານເຕກັນກິ), ວຽກສນິເຊື່ ອ, ສ ັ້າງ
ກອງທນຶບ ັ້ານ ແລະ ວຽກງານສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ກຸ່ມບ ັ້ານ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

 
4) ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫມ້ີຄວາມຫ າກຫ າຍ ເພືໍ່ອຫລຸດຜ່ອນການເ   ອຍ

ອີງໃສ່ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ພດັທະນາສນິຄ ັ້າທີ່ ເປນັທ່າແຮງ  ແລະ ການຜະລດິ “ຜະລດິຕະພນັຍີ່ ຫ ັ້ສນິຄ ັ້າ” ຂອງ ສປປ ລາວ; ສົ່ ງເສມີປະຕບິດັ

ນະໂຍບາຍສນິຄ ັ້າກາໝາຍ “ODOP” ພ ັ້ອມທງັສົ່ ງເສມີດ ັ້ານການຕະຫ າດ ເຊັ່ ນ: ງານຕະຫ າດນດັ, ງານວາງສະແດງ
ສນິຄ ັ້າ, ການບ ລກິານຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສົ່ ງເສມີການເຂົ ັ້າເຖງິການ ບ ລກິານພດັທະນາ
ທຸລະກດິ, ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກ ແລະ ປບັປຸງຜະລດິຕະພາບຂອງທຸລະກດິ; ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການສົ່ ງເສມີການ
ຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າລະດບັຊາດ ປະສານສມົທບົຢ່າງໃກ ັ້ຊດິກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ. 

− ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຫດັຖະກ າທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ເປນັຕົ ັ້ນ: ຜະລດິຕະພນັຝ ັ້າຍ, ໄໝ, ຈກັສານ, ແກະສະລກັ, ເຄື່ ອງ
ປັ ັ້ນດນິເຜາົ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົ່ ງອອກກບັທີ່ ; ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສະອາດ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 
ແລະ ເຜຍີແຜ່ແນະນ າແນວຄວາມຄດິຂອງການສ ັ້າງກຸ່ມອຸດສາຫະກ າ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູກນັ ເປນັຕ່ອງໂສ ັ້ ແຕ່ຂອດ
ວດັຖຸດບິ, ຂອດປຸງແຕ່ງ ຈນົເຖງິຂອດຈ າໜ່າຍສນິຄ ັ້າ. 

− ເພີ ັ້ມມາດຕະການປັ້ອງກນັແກ ັ້ໄຂບນັຫາ ຂອງລະບບົສນັຍາຜູກພນັສອງສົ ັ້ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູ ັ້
ຜະລດິ ແລະ ຜູ ັ້ລງົທນຶ. 
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− ເກບັກ າຂ ັ້ມູນທີ່ ພວົພນັກບັລາຄາສນິຄ ັ້າ ແລະ ດ າເນນີການພະຍາກອນລາຄາ ເພື່ ອມມີາດຕະການປັ້ອງກນັ ແກ ັ້ໄຂ
ລ່ວງໜັ້າ ແລະ ມຄີ າຕອບຕ ່ ສງັຄມົເມື່ ອລາຄາສນິຄ ັ້າເໜງັຕງີແຮງ; ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຄື່ ອງມ ື ແລະ ວທິກີານ ທີ່ ເໝາະສມົໃນ
ການດດັສມົຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາ ເປນັຕົ ັ້ນ: ຄງັແຮສນິຄ ັ້າ ແລະ ການອຸດໜນູ ແກ່ຜູ ັ້ຖກືກະທບົ ຈາກການປ່ຽນແປງ
ຂອງລາຄາສນິຄ ັ້າ ທີ່ ກະທບົໄວທງັໃນຂອດການຜະລດິ ແລະ ຂອດການຊມົໃຊ ັ້. 

− ສບືຕ ່ ສ ັ້າງແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ແລະ ແຜນປບັປຸງຍກົລະດບັຄຸນນະພາບເຮອືນ
ພກັ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ ັ້ານອາຫານ. 

 
5) ສ້າງຕ່ອງໂສກ້ານຜະລິດຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາຫະກິດຂະໜ

າດນ້ອຍ ແລະ ຂະ  ໜາດກາງ 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ປບັປຸງນຕິກິ າ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນການແຈ ັ້ງຂຶ ັ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ, ງ່າຍດາຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ 

ກວດສອບໄດ ັ້ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ເອື ັ້ອອ ານວຍໃຫ ັ້ແກ່ການດ າເນນີ
ທຸລະກດິ ພາຍຫ ງັມກີານແຈ ັ້ງຂຶ ັ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ັ້ວ ຕາມກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍວສິາຫະກດິ. 

 ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດວຽກງານການຄ ັ້າພາຍໃນ ແລະ ຮກັສາສະເຖຍລະພາບຂອງລາຄາສນິຄ ັ້າຍຸດທະສາດ; ປບັປຸງ
ຂັ ັ້ນຂອດການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍສນິຄ ັ້າຢູ່ພາຍໃນ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວກ່ວາເກົ່ າ ເປນັຕົ ັ້ນ: ອຸປະສກັກ່ຽວກບັ
ດ່ານກວດກາສນິຄ ັ້າ, ການມເີອກະສານຊ ັ້າຊ ັ້ອນທີ່ ບ ່ ຈ າເປນັ ໃນເວລາເຄື່ ອນຍ ັ້າຍສນິຄ ັ້າ ແລະ ບນັຫາອື່ ນໆ. 

 ເປນັເຈົ ັ້າການໃນການສົ່ ງເສມີການເຂົ ັ້າເຖງິສນິເຊື່ ອ ຂອງ SME ຜ່ານການສ ັ້າງ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູແຫ ່ ງທນຶ 

ໄລຍະຍາວ ໃຫ ັ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກດິ ເພື່ ອປ່ອຍກູ ັ້ໃຫ ັ້ແກ່ SME ແລະ ສ ັ້າງກອງທນຶແບ່ງປນັຄວາມສ່ຽງ ເພື່ ອ
ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ໃຫ ັ້ການບ ລກິານແກ່ SMEs ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ; ສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ ັ້ວຽກງານການເພີ່ ມ ຜະລດິ 
ຕະພາບໃຫ ັ້ແກ່ SME ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມພ ັ້ອມໃນການຂ ການຢັ ັ້ງຢນືດ ັ້ານ GMP, 

HACCP ໃນອະນາຄດົ. 
 ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງກະສກິ າ, ອຸດສາຫະກ າທີ່ ນ າໃຊ ັ້ວດັຖຸດບິພາຍໃນ ທີ່ ເປນັຕ່ອງໂສ ັ້ຢ່າງກມົກຽວກນັ 

ລະຫວ່າງທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ດ ັ້ວຍກນັ ຫ  ື ລະຫວ່າງທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ກບັທຸລະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ 
ທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ. 
 

6) ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດັໍ່ງນີັ້: 
ຄາດໝາຍ: 
     ເພື່ ອເປນັການປະກອບສ່ວນໃນການສົ່ ງເສມີລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະນາເສດ 
ຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ສບືຕ ່ ຂະ ຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເປນັປກົກະຕ,ິ ເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັເສດຖະກດິພາກພື ັ້ນ 
ແລະ ສາກນົ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ບນັດາຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ ເພື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມແຜນການປ ີ2017 ທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ດັ່ ງນີ ັ້: 
 ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ມູນຄ່າກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ເພື່ ອຮອງຮບັການລງົທນຶ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທງັໝດົ ປະ 

ມານ 72 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 
 ໂຄສະນາດງຶດູດເອາົການລງົທນຶເຂົ ັ້າມາໃນເຂດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 32 ບ ລສິດັ ໃນປ ີ 2017; ລວມທງັໝດົເປນັ 326 ບ ລສິດັຢູ່

ບນັດາ ຂພສ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.  
 ມອບພນັທະເຂົ ັ້າງບົປະມານຂອງລດັ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 7,34 ລ ັ້ານໂດລາສະຫາລດັ ໃນນັ ັ້ນ ອາກອນມອບເໝາົຈາກ

ກດິຈະການກາຊໂີນ 1,5 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ລາຍຮບັຈາກການຖຮຸື ັ້ນ 3,6 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ຄ່າສ າປະທານ
ທີ່ ດນິ 0,95 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 

 ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທງັໝດົປະມານ 17.800 ຄນົ ທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 2.186 ຄນົ, ໃນນັ ັ້ນ ຈະສູ ັ້ຊນົ
ເອາົແຮງງານລາວເປນັບູລມິະສດິ ເຂົ ັ້າໃນອາຊບີທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາ ຂພສ. 
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 ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ຂອງບນັດາບ ລສິດັທີ່ ລງົທນຶໃນ ຂພສ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 375 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ນ າເຂົ ັ້າສນິຄ ັ້າ 700 

ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍ ເພື່ ອດງຶດູດການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປນັຕົ ັ້ນ 

ແມ່ນການປບັປຸງການບ ລກິານຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຂຶ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ, ຫ ຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນ
ການຂ ອະນຸຍາດລງົທນຶ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ບນັດາໂຄງການທີ່ ເປນັຫວົຈກັແກ່ດງຶການເຕບີໂຕ ແລະ ການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ. 

− ເພີ່ ມທະວກີານດງຶດູດການລງົທນຶຈາກຜູ ັ້ພດັທະນາ, ຜູ ັ້ລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ
ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂພສ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ ັ້ແກ່ການ
ລງົທນຶ ແລະ ສ ັ້າງ ຂພສ ໃຫ ັ້ເປນັຖານເກບັແຫ ່ ງລາຍຮບັທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົໃຫ ັ້ແກ່ງບົປະມານແຫ່ງຊາດ, ພ ັ້ອມທງັຍາດແຍ່ງ
ເອາົບດົຮຽນ, ປະສບົການ, ທນຶຮອນຈາກປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ
ບດັແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້, ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ແຕ່ລະເຂດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມເປົ ັ້າໝາຍ 
ເຊັ່ ນ: 

 ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ສບືຕ ່ ດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າມາດ າເນນີທຸລະກດິພາຍໃນເຂດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜ ັ້ອຍ 120 ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 54 

ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ; ຄາດຄະເນສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 7.000 ຄນົ; ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ບນັດາບ ລສິດັ ທີ່ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າມາຈດົທະ 
ບຽນໃນເຂດແລ ັ້ວ ສບືຕ ່ ກ ່ ສ ັ້າງໂຮງງານຂອງຕນົໃຫ ັ້ສ າເລດັຕາມແຜນການໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າທີ່ ຜະລດິຢູ່
ພາຍໃນເຂດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຫ າຍກວ່າເກົ່ າ; ແລະ ສູ ັ້ຊນົເກບັພນັທະເຂົ ັ້າງບົປະມານຂອງລດັ ໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນອາກອນເງນິເດອືນ, ຄ່າທ ານຽມການອອກບດັແຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສາມຫ ໍ່ຽມຄໍາ (ຂສພຄ): ສບືຕ ່ ສ າຫ ວດ ແລະ ກ ານດົຂອບເຂດເນື ັ້ອທີ່ ຂະຫຍາຍການ
ພດັທະ ນາ ຈ ານວນ 2.173 ເຮກັຕາ (ໃນຈ ານວນທີ່ ນອນໃນ 3.000 ເຮກັຕາ) ແລະ ເນື ັ້ອທີ່ ປ່າສະຫງວນ 7.000 

ເຮກັຕາ, ສ ັ້າງແຜນການຊດົເຊຍີເນື ັ້ອທີ່ ດນິຢູ່ໃນໂຄງການເສັ ັ້ນທາງອ ັ້ອມຕວົເມອືງ 2 ເສັ ັ້ນ, ໂຄງການກະສກິ າ 500 

ເຮກັຕາ, ໂຄງ ການສະໜາມກອບ, ໂຄງການພດັທະນາດອນຊາວ ແລະ ອື່ ນໆ; ສຸມໃສ່ການກ ່ ສ ັ້າງ ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ພາຍໃນເຂດຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິເປນັຕົ ັ້ນ: ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງສະໜາມບນິ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ ທີ່ ພວມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢູ່;  

ສບືຕ ່ ຊຸກຍູ ັ້ການຈດັເກບັອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ, ອາກອນຊມົໃຊ ັ້ ແລະ ອາກອນກ າໄລ ຢູ່ໃນເຂດ ແລະ ການອອກບດັ
ແຮງງານ; ສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງລະບບົບ ລກິານປະຕູດຽວ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ຄ່ອງຕວົຂຶ ັ້ນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບໍໍ່ແຕນແດນງາມ (ຂສບ): ສບືຕ ່ ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີຜູ ັ້ພດັທະນາ, ຜູ ັ້ລງົທນຶ ແລະ 
ຜູ ັ້ປະ ກອບການ ໃຫ ັ້ກ ່ ສ ັ້າງສູນບ ລກິານ, ທະນາຄານ, ການຕະຫ າດ, ສະຖານລີດົໂດຍສານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນເຂດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້; ຊຸກຍຸ ັ້ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາປງັປຸງຄູກນັນ ັ້າ ແລະ ຕດັແລວທາງ ອ ັ້ອມອ່າງ
ເກບັນ ັ້າໃຫ ັ້ສ າເລດັ. 

 ເຂດນິຄົມອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ສບືຕ ່ ການຂ ດນິເພີ່ ມໃນໄລຍະທີ
ສອງ ຈ ານວນ 142 ເຮກັຕາ; ຕດິຕາມ ແລະ ອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືການນ າເຂົ ັ້າ-ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ບນັດາບ ລສິດັຢູ່ພາຍໃນ
ເຂດ; ສບືຕ ່ ພດັທະນາພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ແລະ ໂຄສະນາດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັຫ າຍຂຶ ັ້ນ; ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ບນັດາບ ລສິດັທີ່ ມາຈດົທະບຽນແລ ັ້ວ ສ ັ້າງໂຮງງານຂອງຕນົໃຫ ັ້ມີ
ການເຄື່ ອນໄຫວໂດຍໄວ; ສ ັ້າງບດົປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນອາກອນເງນິເດອືນປະ ຈ າປ ີ2017. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພູຂຽວ (ຂພຂ): ສບືຕ ່ ວຽກງານພດັທະນາບນັດາພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການ
ກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງພາຍໃນເຂດຈ ານວນ 2 ເສັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ 100%; ຊດົເຊຍີເວນຄນືເນື ັ້ອທີ່ ດນິທີ່ ຍງັຄງົຄ ັ້າງ ໃຫ ັ້ແກ່



50 

 

ປະຊາຊນົຜູ ັ້ທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ຂ່າວສານເພື່ ອດງຶດູດ ການລງົທນຶ
ເຂົ ັ້າໃນເຂດໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

 ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ສບືຕ ່ ດງຶດູດເອາົບນັດາບ ລສິດັເຂົ ັ້າມາລງົທນຶພາຍໃນເຂດ ໃຫ ັ້
ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ 17 ບ ລສິດັ; ຊດົເຊຍີເວນຄນືທີ່ ດນິສ່ວນທີ່ ຍງັຄ ັ້າງ 450 ເຮກັຕາ ໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົຜູ ັ້ທີ່ ຖກື ຜນົກະທບົ
ຈາກການພດັທະນາໂຄງການ; ສະເໜຂີ ການພຈິາລະນາກ່ຽວກບັການຂ ເພີ່ ມອາຍຸສ າປະທານເຂດ ຂື ັ້ນເປນັ 99 ປ;ີ 

ປບັປຸງລະ ບບົບ ລກິານປະຕູດຽວ ໂດຍສະເພາະການນ າເຂົ ັ້າ-ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຄ່ອງຕວົຂື ັ້ນກວ່າເກົ່ າ;  
ສບືຕ ່ ພດັທະນາພື ັ້ນ ຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງຄອນກ ດີ ຄວາມຍາວ 5,6 ກມ, ການ
ກ ່ ສ ັ້າງສະຖານໄີຟຟ ັ້າຂະໜາດ 115 KV, ການວາງທ ່ ນ ັ້າປະປາເຂົ ັ້າໃນເຂດ ຄວາມຍາວ 2 ກມ, ການກ ່ ສ ັ້າງຫ ພກັ
ພະນກັງານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບຶງທາດຫ ວງ (ຂສທ): ສບືຕ ່ ກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ ັ້ສ າເລດັພາຍໃນເຂດ 
ເປນັຕົ ັ້ນ: ເສັ ັ້ນ ທາງເບຕງົຍາວ 1,9 ກໂິລແມດັ ແຕ່ໜັ້າຫ ັ້ອງການສະພາບ ລຫິານເຂດຮອດຂອບເຂດໂຄງການ (ຂ ັ້າງ
ບ ັ້ານໂນນຫວາຍ), ເສັ ັ້ນ ທາງເບຕງົຍາວ 1,5 ກໂິລແມດັ, ເສັ ັ້ນທາງ 0,5 ກໂິລແມດັ; ຄອນໂດມນີຽມ; ເສາົຫ ກັປະຕູ
ເຂົ ັ້າເຂດ 2 ເສາົ ເຊິ່ ງມຄີວາມສູງແຕ່ລະເສັ ັ້ນ 24 ແມດັ, ຄອງນ ັ້າແຕ່ຂ ັ້າງຫ ັ້ອງການເຂດຈນົຮອດສູນການຄ ັ້າ ລາວ-ໄອ
ເຕກັ, ປູທາງຄອນກດີອ ັ້ອມໜອງຄນືໃໝ່; ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ ມາອອກແຮງງານຢູ່ໃນເຂດ 
ແລະ ຮ່າງລະບຽບການຄຸ ັ້ມຄອງອະສງັຫາລມິະຊບັພາຍໃນເຂດ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະດົງໂພສີ (ຂສສດ): ສຸມໃສ່ແກ ັ້ໄຂວຽກງານທີ່ ດນິທາງເຂົ ັ້າເຂດ ເສັ ັ້ນທ ີ 3 ຈາກຖະ
ໜນົ ທ່າເດື່ ອໃຫ ັ້ສ າເລດັໂດຍໄວ; ກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດໃຫ ັ້ສ າເລດັ 100% ເຊັ່ ນ: ເສັ ັ້ນທາງເຂົ ັ້າເຂດ
ເລກເບ ີ 1 ເບື ັ້ອງສະຖານລີດົໄຟ ແລະ ປະຕູໂຂງ, ກ າແພງອ ັ້ອມເຂດ, ຫັ້ອງການ ແລະ ຫັ້ອງວາງສະແດງສນິຄ ັ້າ, ກນັ
ເຈື່ ອນບ ລເິວນເຂດດນິຕດັ ແລະ ດນິຖມົ, ຫັ້ອງແຖວ ໄລຍະທ ີ1 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 70% ແລະ ໄລຍະທ ີ2 ຈ ານວນ 60 ຫັ້ອງ 
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 20%; ແລະ ຕດິຕາມວຽກງານກ ່ ສ ັ້າງຮ ັ້ານຄ ັ້າຕວົຢ່າງ, ສາງເກບັສນິຄ ັ້າພາຍໃນເຂດ, ເອກະສານນ າເຂົ ັ້າແຮງ
ງານ ແລະ ບດັພກັເຊາົໃຫ ັ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ ຈະເຂົ ັ້າມາເຮດັວຽກຢູ່ໃນເຂດ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລ່ອງແທ່ງ-ວຽງຈັນ (ຂສລວ): ສບືຕ ່ ແກ ັ້ໄຂບນັຫາທີ່ ດນິທີ່ ຍງັຄງົຄ ັ້າງ ໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ທີ່
ຖກືຜນົກະ ທບົຈາກການພດັທະນາໂຄງການ ພ ັ້ອມທງັຈດັສນັເວນຄນືທີ່ ດນິໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົຈ ານວນໜຶ່ ງ ທີ່ ບ ່
ຍອມຮບັເອາົເງນິຄ່າຊດົເຊຍີ; ກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງພາຍໃນເຂດ ຍາວ 1.200 ແມດັ ກວ ັ້າງ 12 ແມດັ; ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາ 
ສ ັ້າງບດົປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົເອເລກັໂຕຣນກິຢູ່ໃນເຂດ ແລະ ດ າເນນີໂຄງການ ໃນໄລຍະ
ທ ີ 2 ໃຫ ັ້ສ າ ເລດັຕາມແຜນການ; ແກ ັ້ໄຂໄກ່ເກ່ຍແກ່ປະຊາຊນົທີ່ ບ ່ ຍອມຮບັເອາົຄ່າຊດົເຊຍີ ແລະ ບ ່ ຍອມອອກຈາກ
ພື ັ້ນທີ່ ສ າປະທານ 500 ເຮກັຕາ; ກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງອ ັ້ອມໂຄງການ ແຕ່ບ ັ້ານດງົໂພສ,ີ ຖະໜນົມດິຕະພາບ ຫາກ າແພງ
ເບື ັ້ອງສະໜາມກອບລ່ອງແທ່ງ ແລະ ແຕ່ບ ັ້ານດງົຄ າຊ ັ້າງ ຫາບ ັ້ານນາໄຫ ເພື່ ອໃຫ ັ້ປະຊາຊນົສາມາດນ າໃຊ ັ້ໄດ ັ້. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທ່າແຂກ (ຂທຂ): ສບືຕ ່ ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ບນັດາບ ລສິດັທີ່ ຮບັເໝາົກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງດນິແດງ
ພາຍໃນເຂດໄລຍະທ ີ I ຈ ານວນ 14 ເສັ ັ້ນໃຫ ັ້ສ າເລດັ; ດງຶດູດການລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 6 

ບ ລສິດັ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ບນັດາບ ລສິດັທີ່ ເຂົ ັ້າມາຈດົທະບຽນ ພາຍໃນເຂດໃຫ ັ້ດ າເນນີທຸລະກດິ ຕາມບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ກ ່ ສ ັ້າງອາຄານໂຮງງານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 20% ຂອງແຜນການລວມ; ສ ັ້າງວຽກເຮດັ
ງານທ າໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ຈ ານວນ 200 ຄນົ ແລະ ຕ ັ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດຈ ານວນ 100 
ຄນົ, ພ ັ້ອມດຽວກນັ ຈດັເກບັລາຍຮບັຈາກການຂຶ ັ້ນທະບຽນແຮງງານຄນົຕ່າງປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 62 ລ ັ້ານກວ່າ
ກບີ; ຊດົເຊຍີເວນຄນື ເນື ັ້ອທີ່ ດນິໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 40 ຕອນ ເທົ່ າກບັ 25%; ປະຕບິດັ
ພນັທະຕ່າງໆ ເພື່ ອມອບເຂົ ັ້າງບົປະມານຂອງລດັ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 30% ຂອງແຜນການ. 

 ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຈໍາປາສັກ: ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ພດັທະນາໂຄງການສຸມໃສ່
ກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນ ຖານໂຄງລ່າງແຕ່ລະຈດຸ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ ເປນັຕົ ັ້ນ ລະບບົເສັ ັ້ນທາງ, ໄຟຟ ັ້າ, ນ ັ້າປະປາ ແລະ ອື່ ນໆ; ອອກໃບ
ທະບຽນໃຫ ັ້ບນັດາໂຮງຈ ັກ ໂຮງງານ; ຈດັເກບັລາຍຮບັ ແລະ ພນັທະຕ່າງໆເຂົ ັ້າງບົປະມານ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນການ; 
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ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ສະເໜຂີ ພຈິາລະນາຂະຫຍາຍເຂດທີ່ ຂຶ ັ້ນກບັ ຂພສ ຈ າປາສກັ; ຊດົເຊຍີເນື ັ້ອທີ່  ດນິປະຊາຊນົ ຜູ ັ້ທີ່ ຖກື
ຜນົກະທບົໃນເຂດນຄິມົອຸດສະຫາກ າ ຈ າປາສກັ ລາວ-ບ ລກິານ 11B. 

 ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ຫ ວງພະບາງ: ສຸມໃສ່ວຽກງານຊດົເຊຍີເວນຄນືທີ່ ດນິ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຄບືໜັ້າໃນແຕ່ລະ 

ໄລຍະ, ຈດັສນັເນື ັ້ອທີ່ ດນິໂດຍແບ່ງອອກເປນັແຕ່ລະກດິຈະການເພື່ ອດ າເນນີການກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ ງ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຕາມແຜນແມ່ບດົທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ ໃນໄລຍະທ ີ1 ຄາດຄະເນການລງົທນຶປະມານ 473 ລ ັ້ານ
ໂດລາສະຫະລດັ. 

 

5.1.2 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກດິມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ. 

ວຽກຈຸດສມຸ: 
   ກຍ         ະກ  ຂະ ຍາຍ     າ     ນ  ອ ,   າ    ນ ານ    ະກ         າ  ຂ   ແຂ , 
    າ   ີາກ  ີາຍ, ໂ ຍການ         ແລະ     ະນາອ   ະ າກ າ   ແ   ,    າ ະກ  ຂະ າ ນ  ອຍ ແລະ 
ຂະ າ ກາ ,     ະ ກ ນ ະ  ນລະ າ   ານການ   ນ-   ນ າ. 

 ຂ     ນ  ກແ    ລາຍ        ອ າ າ  ອ  ະ ອ ລາຍ  າຍ   ແກ ການ    ະນາ    ະກ  -       ໂ ຍ ະ 
  າະລາຍ  າຍ  ລ  ານ       ແລະ ລາຍ  າຍການລ    ນ. 

        ະ     ນະໂຍ າຍ ອກ   ຍ  າ ກ ນ ກ ະ  ີາ      ການ     ອ ຂອ ລ      ຍການ           ອ ການ 
ກ ານ  ອ   າ ອກ   ຍ   ນ າກ ແລະ    ນກ  ຂອ  ະນາ ານ  ລະກ  , ໂ ຍການນ າ   ອ   າ ອກ   ຍ   ນ ານ 
ແລະ ອ   າ   ນ   ນແ  າກ      ,  ະ     ນະໂຍ າຍອ   າແລກ   ນ າ ກ ນ ກ ະ  ີາ      ການ     ອ  
ຂອ ລ  , ກ ານ  ອ   າແລກ   ນອ  າ ອ      ະນາ ານ  ລະກ   ແລະ   ານແລກ   ນ, ກ ານ  ອ   າລະ   າ ອ   
 າການ    ແລະ ຂາຍສ າລບັເງນິກບີກບັເງນິໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ເງນິກບີກບັເງນິບາດ. 

              ະ  ີາ    ນ າ  າ  ະ       ອ  າ   ນ     ອ ອ  ະ ອ    ນ າ  າ  ະ              າ  ໝາະ 
    ແນ        ອ ອີັ  າແລກ   ນ       າ  ະ      ກກະ  , ຮບັປະກນັການສະໜອງສນິຄ ັ້າ ແລະ 
ບ ລກິານຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະໝວດອາຫານ ເພື່ ອເຮດັ ໃຫ ັ້ລາຄາສນິຄ ັ້າຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ເໝາະ
ສມົ. 

5.1.3  ການພັດທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ 

1)  ເຂດພາກເໜືອ: 

ສຸມໃສ່ສ ັ້າງປດັໃຈພື ັ້ນຖານທີ່ ຈ າເປນັໃຫ ັ້ແກ່ຊນົນະບດົ ເພື່ ອໃຫ ັ້ມກີານຫນັປ່ຽນໃໝ ຢ່າງຮອບດ ັ້ານໂດຍຖຫືວົໜ່ວຍ
ເອາົຄອບຄວົ, ບ ັ້ານ, ກຸ່ມບ ັ້ານ, ເຂດຈດຸສຸມເປນັເປົ ັ້າໜາຍ ແລະ ເປນັຈດຸສຸມຂອງການພດັທະນາ, ເອາົໃຈແນໃ  ແກ ັ້
ໄຂການຍກົຍ ັ້າຍຊະຊາຍ ແລະ ຈດັສນັອາຊບີຖາວອນໃຫ ັ້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເຮດັໃຫ ັ້
ຊນົນະບດົໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາແບ ຍ ນຢງົ, ປະຊາຊນົມຊີວີດິການເປນັຢູ່ດຂີຶ ັ້ນລື່ ນເກົ່ າ, ມກີານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງ
ແວດລ ັ້ອມ, ມຕີວົເມອືງນ ັ້ອຍເກດີຂຶ ັ້ນ. 

 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ:  
ສ ັ້າງເສດຖະກດິຂອງບນັດາແຂວງພາກເໜອື ໃຫ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ມເີສດຖະກດິທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ 
ໝັ ັ້ນຄງົ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ພດັທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລດິກະສກິ າສະອາດ, ສ ັ້າງທຸກເງ ື່ອນໄຂການພດັທະນາ
ພະລງັງານໄຟຟ ັ້ານ ັ້າຕກົ; ຮບັປະກນັພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງໜກັແໜັ້ນ, ເອາົໃຈໃສ່ພດັ 
ທະນາການສກຶສາ, ວຊິາຊບີໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບເທື່ ອລະກ ັ້າວ, ເຮດັໃຫ ັ້ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົສຸກ, ຄວາມເປນັລະ 
ບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍ, ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຍຸຕທິ າ ທງັຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມສີິ່ ງແວດລ ັ້ອມທີ່ ດ ີຄວນເອາົໃຈໃສ່ບາງວຽກງານດັ່ ງນີ ັ້: 

 ວຽກງານຈຸດສຸມ 
 ເຂດຜະລິດກະສກິໍາ  

ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ ເປນັຕົ ັ້ນ ການຜະລດິເຂົ ັ້າເພື່ ອບ ລໂິພກພາຍ
ໃນ ແລະ ເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກ, ໃນນັ ັ້ນ ເນື ັ້ອທີ່ ແຜນການຜະລດິເຂົ ັ້າ ປີ 2017 ໃຫ ັ້ບນັລຸ 279.190 ເຮກັຕາ, ຜນົ



52 

 

ຜະລດິເຂົ ັ້າລວມ ໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ 1 ລ ັ້ານໂຕນ, ການຜະລດິກະສກິ າຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ 
ມມີູນເຊື ັ້ອ ເຊັ່ ນ: ການລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ຜກັ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ ັ້ໝັ ັ້ນທ່ຽງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜກັປອດສານພດິ ເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ການຜະລດິກະສກິ າສະອາດ; ພດັທະນາສູນເຕກັນກິແນວພນັ 
ແຂວງອຸດມົໄຊ ໃຫ ັ້ເປນັສູນທີ່ ມຄີວາມສາມາດຕອບສະໜອງແນວພນັທົ່ ວພາກເໜອື. ຕັ ັ້ງໜ ັ້າຫນັເອາົພະນກັງານ
ກະສກິ າລງົຮາກຖານ, ລງົຊ່ວຍປະຊາຊນົ ເພື່ ອຊຸກຍູ ັ້ຂະບວນການຜະລດິໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງຕາມເຕກັນກິ, ການຜະລດິ
ສນິຄ ັ້າ; ຖເືອາົການສ ັ້າງຄອບຄວົຕວົແບບກະສກິ າເປນັມາດຕະການຕົ ັ້ນຕ  ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າ, ສບືຕ ່
ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຈດັສນັພູມລ າເນາົ ແລະ ສ ັ້າງອາຊບີໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົໄດ ັ້ຢ່າງເຂັ ັ້ມແຂງ; ເອາົ
ໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ພດັທະນາໂຄງລ່າງຊນົລະປະທານໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ. ສົ່ ງເສມີປະຊາຊນົປູກໄມ ັ້ເປນັປ່າ ແລະ 
ບູລະນະປ່າໄມ ັ້ໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັຫ າຍ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ພາກເໜອືເປນັເຂດສຂີຽວ ແລະ ມສີະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ດ.ີ ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ 
ກ ່ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການປູກໝາກເດອືຍ, ສາລ,ີ ໝາກງາ, ໝາກກວ ັ້ຍ ແລະ ພດືອຸດສາຫະກ າອື່ ນໆຈ ານວນໜຶ່ ງ, ສ່ວນການ
ລ ັ້ຽງສດັແມ່ນການລ ັ້ຽງໝ,ູ ງວົ ແລະ ສດັປກີ. 

 ເຂດອຸດສາຫະກໍາ:  
 ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໄມ ັ້: ຖືເປັນອຸດສາຫະກ າປາຍແຫ ມທີ່ ສາມາດສ ັ້າງມູນຄ່າສູງ ເປັນຕົ ັ້ນ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ

ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ສ າເລດັຮູບ ແລະ ເຄື່ ອງເຟນີເີຈ,ີ ສ ັ້າງຕັ ັ້ງວສິາຫະກດິປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ທີ່ ມຂີະໝາດໃຫ່ຍມເີຕກັນກີ ແລະ 
ຄວາມສາມາດສູງ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມແີຫລ່ງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ັ້ທີ່ ອຸດມົສມົບູນ, ມພີື ັ້ນຖານອຸດສາຫະກ າຂ ັ້ອນຂ ັ້າງ
ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ມຄີວາມສະດວກສະບາຍໃນການສົ່ ງອອກ ເຊັ່ ນ ເມອືງໄຊ, ເມອືງຫ ວງພະບາງ, ເມອືງຊ າເໝອື ແລະ 
ເມອືງໄຊຍະບູລ,ີ ແຕ່ລະແຂວງໃຫ ັ້ມໂີຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ແປຮູບມາດຖານ 1-2 ແຫ່ງທີ່ ມຄີວາມສາມາດແຂ່ງຂນັຢູ່
ລະດບັສູງ ແລະ ໂຮງງານເຝນີເີຈ ີ1-2 ແຫ່ງ. 

 ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ນ ັ້າມນັພດື: ສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງງານບດົແປັ້ງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ (ແຂວງຜົ ັ້ງສາລ,ີ 
ອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ຊຽງຂວາງ); ສ ັ້າງໂຮງ ານຜະລດິນ ັ້າມນັພດືຢູ່ເມອືງຫ ັ້ວຍຊາຍ, ເມອືງໄຊຍະບູລ.ີ 

 ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ອາຫານສດັ: ສ ັ້າງໂຮງງານຜະລດິຫວົອາຫານສດັຂະໜາດກ າລງັຜະລດິ 
200.000 ໂຕນຕ ່ ປີຢູ່ເມອືງວຽງຄ າ ແລະ ເມອືງຫ ວງພະບາງແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ, ສ າລບັໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານສດັ
ແມ່ນໄດ ັ້ສ າເລດັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຢູ່ເມອືງໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ປະຈບຸນັສາມາດຜະລດິໄດ ັ້ 100.000 ໂຕນຕ ່ ປ,ີ ໃນນີ ັ້ແມ່ນ
ໃຫ ັ້ບນັດາແຂວງພາກເໜອືຊ່ວຍກນັສົ່ ງເສມີ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຜະລດິຕະພນັຫວົອາຫານສດັທີ່ ສາມາດຜະລດິໄດ ັ້ຢູ່ແຂວງ
ອຸດມົໄຊ ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ສ ັ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫຍ ັ້າລ ັ້ຽງສດັຢູ່ ເມອືງຊ າເໜອື ແຂວງ
ຫວົພນັ ແລະ ເມອືງໂພນສະຫວນັ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

 ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໝາກໄມ ັ້ ແລະ ພດືຜກັ: ສົ່ ງເສມີການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັປຸງແຕ່ງໝາກໄມ ັ້ ແລະ ພດືຜກັຢູ່
ເມອືງຫ ວງພະບາງ, ຫ ັ້ວຍຊາຍ,  ແລະ ໄຊຍະບູລ.ີ 
 

 ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

ພດັທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ ໃນລະດບັອາຊ,ີ ເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ມທ່ີາກ ັ້າວ
ຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ດ,ີ ພດັທະນາບນັດາຮູບແບບການບ ລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ສ ັ້າງຕັ ັ້ງສູນກາງເສດຖະກດິ ແລະ 
ການບ ລກິານຢູ່ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ; ສົ່ ງເສມີວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຕດິພນັກບັການອະນຸລກັຮດີຄອງປະເພນ,ີ ວດັທະນະ
ທ າ, ທ າມະຊາດ ແລະ ປະຫວດັສາດ ໃຫ ັ້ຍນືຍງົ ເປນັຕົ ັ້ນ ແມ່ນ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພາະ
ເປນັແຂວງທີ່ ມສີະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທາງມ ລະດກົ; ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວນບັມື ັ້ນບັຫ າຍ
ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວ, ແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ມລີກັສະນະເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັສນິຄ ັ້າທີ່ ເປັນ
ເອກະລກັຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ; ປບັປຸງຮ ັ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ; ເພີ່ ມລາຍການນ າທ່ຽວໃຫ ັ້ມີ
ຫ າຍລກັສະນະ, ຫ າຍວທິກີານ ທັ ັ້ງນີ ັ້ກ ່ ເພື່ ອຊຸກດນັໃຫ ັ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວກາຍເປັນຫວົຈກັໃນການຂ ບເຄື່ ອນ
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ເສດຖະກດິອື່ ນໆພາຍໃນພາກເໜອື ໃຫ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົ ເພື່ ອສູ ັ້ຊນົດຶງດູດນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເປັນ
ທະວຄູີນ. 

 ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 

ສ ັ້າງໃຫ ັ້ພາກເໜອື ເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານການບ ລກິານທາງຜ່ານ, ການຂນົສົ່ ງ, ການຄ ັ້າ, ການລງົທນຶ, ສະຖາບນັການເງນິ
ຢູ່ບນັດາແຂວງພາກເໜອື, ສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍໃຫ ັ້ແກ່ການສກຶສາ, ສ າຫ ວດ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນໄຟຟ ັ້ານ ັ້າຕກົ ບ່ອນທີ່ ມ ີ
ເງ ື່ອນໄຂ. 

 ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ 
ຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍຂອງສງັຄມົ, ຍກົສູງຄວາມສກັສດິ ແລະ ປະສດິທິ
ຜນົຂອງການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານລດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທດິນ າກ່ຽວກບັ 4 ບຸກທະລຸ ໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ ທງັເສມີ
ຂະຫຍາຍຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການໃຫ ັ້ແກ່ຮາກຖານ ໃນຂະບວນການສ ັ້າງແຂວງເປນັຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ ັ້າງເມອືງ
ເປນັຫວົໜ່ວຍເຂັ ັ້ມແຂງຮອບດ ັ້ານ ແລະ ສ ັ້າງບ ັ້ານເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ, ອນັສ າຄນັແມ່ນໃຫ ັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ
ມສີດິເປນັເຈົ ັ້າຫ າຍຂຶ ັ້ນ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ຕດິພນັກບັການໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສມົ. 
ສ ັ້າງແຂວງຫ ວງພະບາງ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັໃຈກາງພດັທະນາອະຊວີະສກຶສາ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບຂອງບນັດາແຂວງພາກເໜອື 
ແລະ ໃຫ ັ້ກ ັ້າວເຂົ ັ້າສູ່ມາດຕະຖານອາຊຽນເທື່ ອລະກ ັ້າວ ໂດຍການປບັປຸງສະຖາບນັການສກຶສາວຊິາຊບີຂອງລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ. ເອາົໃຈໃສ່ຍກົສູງຄຸນນະພາບການປິ່ ນປວົຂອງໂຮງໝ ແຂວງໃຫ ັ້
ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ທນັສະໄໝ ເທື່ ອລະກ ັ້າວ. 

 
2) ເຂດພາກກາງ: 

ຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມອືງ, ຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍໃນ
ສງັຄມົຢ່າງໜກັແໜັ້ນ; ສ ັ້າງສງັຄມົສາມກັຄປີອງດອງ, ປະຊາທປິະໄຕ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ສວິໄິລ. ສມົທບົຢ່າງຊະນດິ    
ແໜັ້ນລະຫວ່າງ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ ກບັການປບັປຸງວຽກງານປັ້ອງກນັຊາດ - ປ ັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ປບັປຸງລະ 
ບບົການເມອືງ ແລະ ພື ັ້ນຖານບ ລຫິານໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ. 

 ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິ ຂອງພາກກາງ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີ
ຄຸນນະພາບ, ໂດຍໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂໃໝ່ຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ. ກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານ
ເສດຖະກດິ, ເປດີກວ ັ້າງຕາມທດິສງັຄມົນຍິມົ, ເປນັເຈົ ັ້າການເຂົ ັ້າຮ່ວມເສດຖະກດິສາກນົ ແລະ ພາກພື ັ້ນ, ກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ 
ແລະ ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ັ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກດິ ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງສະເໝພີາບ, ສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມດງຶດູດ
ນກັລງົທນຶ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຈາກບນັດາປະເທດທີ່ ຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານອຸດສາຫະກ າ. 
ເສມີຂະຫຍາຍບນັດາທ່າໄດ ັ້ປຽບທາງດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງພູມສາດ, ທີ່ ຕັ ັ້ງທາງດ ັ້ານການເມອືງ ແລະ ເສດຖະກດິ ໃນການພວົພນັ
ກບັປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ ອແນໃສ່ການຮ່ວມມອືນັແໜັ້ນແຟັ້ນ ລະຫວ່າງພາກ ແລະ ປະເທດ. 

 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ເຂດຜະລິດກະສກິໍາ: ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີຊາວນາ ປູກເຂົ ັ້າ ເພື່ ອບ ລໂິພກພາຍໃນ ແລະ ເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກ

ເນື ັ້ອ ທີ່ ແຜນການຜະລດິເຂົ ັ້າ ປ ີ2017 ໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ 373.360 ເຮກັຕາ, ຜະລດິຕະພາບສະເລ່ຍ ປະມານ 4,18 ໂຕນ/
ເຮກັ ຕາ, ຜນົຜະລດິເຂົ ັ້າລວມ ໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ 1.544.500 ໂຕນ; ການປູກພດືຜກັຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 60.742,17 ເຮກັຕາ, 
ຜນົຜະລ ິລວມປະມານ 720.867,97 ໂຕນ, ໃນນັ ັ້ນ: ລວມທງັພດືລະດູຝນົ ແລະ ພດືລະດູແລ ັ້ງ. 

 ເຂດອຸດສາຫະກໍາ: ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອສ ັ້າງມູນ
ຄ່າເພີ່ ມທາງດ ັ້ານວດັຖຸດບິ, ນ າໃຊ ັ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຍນືຍງົ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ - ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັລງົທນຶພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ ັ້າມາລງົທນຶສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ ໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເພື່ ອ
ເຂົ ັ້າໄປລງົທນຶຢູ່ເຂດນຄິມົອຸດສາຫະກ າ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ໂດຍສຸມໃສ່ບນັດາໂຄງການບູລມິະສດິໃນດ ັ້ານ
ການຜະລດິ ເຊັ່ ນ: ອຸດສາຫະກ າຕດັຫຍບິ, ປຸງແຕ່ງໄມ ັ້, ປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ, ຜະລດິຕະພນັຈາກພູມ
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ປນັຍາຊາວບ ັ້ານ ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍສຸມໃສ່ພດັທະນາສມີແືຮງງານແບບປະສມົປະສານເຕກັໂນໂລຊກີບັວທິກີານແບບ
ດັ ັ້ງເດມີຢ່າງເໝາະສມົ, ຖເືອາົການຜະລດິຫດັຖະກ າຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທ າຢ່າງ
ກມົກຽວ, ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກແບບກບັທີ່  ແລະ ສ ັ້າງບ ັ້ານຫດັຖະກ າ. ນອກນັ ັ້ນ ເນັ ັ້ນໃສ່ພດັທະນາສມີແືຮງງານ 
ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດໃຫ ັ້ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, ສົ່ ງເສມີການຜະລດິພາຍໃນໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານ
ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ທງັມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຜະລດິຕະພນັສາມາດແຂ່ງຂນັ
ໄດ ັ້ໃນຕະຫ າດພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

 ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ : ການຄ ັ້າພາຍໃນ ໃຫ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ໂດຍສຸມ
ໃສ່ພດັທະນາຕະຫ າດ ແລະ ສູນການຄ ັ້າ ໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຮອງຮບັໃຫ ັ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຊື ັ້-ຂາຍ ແລະ ການຈ ລະ
ຈອນສນິຄ ັ້າ, ສ ັ້າງຕະຫ າດຕວົແບບທີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານຕາມລະບຽບການກ ານດົໄວ ັ້, ສ ັ້າງຕະຫ າດຊນົນະບດົ (ຕະຫ າດ
ຊຸມຊນົ) ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 70% ຂອງບນັດາກຸ່ມບ ັ້ານ. ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມສນິຄ ັ້າໂອດ໋ອບ ແລະ ສນິຄ ັ້າຄອບຄວົຕວົ
ແບບ 1 ເມອືງ 1 ຜະລດິຕະພນັ ກ ັ້າວໄປເຖງິ 1 ເມອືງ ສຸມໃສ່ຜະລດິ ສນິຄ ັ້າໃຊ ັ້ສອຍໃຫ ັ້ພຽງພ ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ
ຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າ  ແລະ ຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າເພື່ ອສົ່ ງອອກ; ດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາທ່ຽວ
ໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໂດຍສຸມ ໃສ່ໃນການເລັ່ ງຍກົລະດບັດ ັ້ານວຊິາການ, ການຄຸ ັ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້
ທາງດ ັ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ ັ້ແກ່ພະນກັງານນ າທ່ຽວ, ນອກນັ ັ້ນ ຍງັຕ ັ້ອງມກີານໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ການທ່ອງທ່ຽວ
ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສົ່ ງເສມີຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວ, ຍກົບດົບາດຂອງປະຊາຊນົໃນການ 
ເຄື່ ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວແບບມສ່ີວນຮ່ວມເພື່ ອແນໃສ່ດງຶດູດເອາົນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ ັ້າມາໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັຫ າຍ
ຂຶ ັ້ນ. 

 ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ: ປບັປຸງໂຄງລ່າງໃຫ ັ້ທນັສະໄໝໄປເທື່ ອລະກ ັ້າວ ເພື່ ອຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາ, ສ ັ້າງລະບບົຈດັຕັ ັ້ງເຂດຕວົເມອືງໃຫ ັ້ສມົສ່ວນ ແລະ ໝັ ັ້ນຄງົ, ສຸມໃສ່
ພດັທະນາໂຄງລ່າງຕາມເຂດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະເຂດຊານເມອືງ ເພື່ ອສ ັ້າງເຂດຈດັສນັລະບບົທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊນົ. 

 ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ສ ັ້າງກ າລງັແຮງງານໃຫ ັ້ມສີມີ,ື ມລີະບຽບວໄິນ ແລະ ດຸໝັ່ ນ, ອດົທນົ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້
ຊ່ຽວ ຊານສະເພາະດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ເຕກັນກິ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ພະນກັງານລດັ, ວສິາຫະກດິ ແລະ ຜູ ັ້
ປະກອບການໃຫ ັ້ມຄີວາມສາມາດແຂ່ງຂນັສູງຂ  ນ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພດັທະນາສງັຄມົໃຫ ັ້ສະຫງບົ, ມີ
ສະຖຽນລະພາບ; ໃນນັ ັ້ນ: ຄນົແມ່ນເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ກວ່າໝູ່  ແລະ ຄນົກ ຍງັເປນັເຈົ ັ້າການ, ຮບັປະກນັໃຫ ັ້
ແກ່ການພດັທະນາ. ຊອກວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ແກ່ຈ ານວນແຮງງານທີ່ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ເຄື່ ອນຍ ັ້າຍແຮງງານໄປສູ່ບນັດາ
ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ບ ລກິານ, ຊຸກຍູ ັ້ພາລະກດິການສກຶສາກ ່ ສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ຖເືອາົ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນປດັໄຈໜຶ່ ງທີ່ ມລີກັສະນະຕດັສນິໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາ. 

 

3)  ເຂດພາກໃຕ້: 
 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ:  

ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ມູນຄ່າ ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ GDP ຈະເຕບີໂຕປະມານສະເລ່ຍຢູ່ລະດບັ 8,11%-11,90% ເຊິ່ ງມູນ
ຄ່າ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຈະປະຕບິດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 35.000 ຕື ັ້ກບີ ແລະ ລາຍໄດ ັ້ຕ ່ ຫວົຄນົໃຫ ັ້ໄດ ັ້
ສະເລ່ຍລະດບັ 16,8-19,75 ລ ັ້ານກບີ. ນອກນັ ັ້ນຍງັມບີາງຈດຸສຸມທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສບືຕ ່ ດັ່ ງນີ ັ້: 

 ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
 ເຂດການຜະລິດກະສິກໍາ:  

ສູ ັ້ຊນົຜະລດິເຂົ ັ້າລວມໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທງັໝດົ 8 ແສນໂຕນ;  ສຸມໃສ່ການປູກພດືຜກັລະດູແລ ັ້ງ ແລະ ລະດູຝນົ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 7 
ແສນໂຕນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຕອບສະໜອງການຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນໃຫ ັ້ພຽງພ ຕະ  ອດປ,ີ ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ກ ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີ
ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຫນັມາປູກພດືປອດສານ  ດອນັເປນັການສ ັ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫ ັ້ສນິຄ ັ້າ ເນື່ ອງຈາກຕະ  າດດັ່ ງກ່າວມກີານຮອງ
ຮບັລາຍ   ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສ າລບັການລ ັ້ຽງສດັແມ່ນສຸມໃສ່ການລ ັ້ຽງສດັໃຫຍ່ງວົ, ຄວາຍ ແລະ ໝ ູ
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ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜ ັ້ອຍ 5 ແສນໂຕ, ສດັປກີ 7,5 ລ ັ້ານໂຕນ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຊີ ັ້ນ ແລະ    ດຜ່ອນການນ າ
ເຂົ ັ້າຈາກປະເທດເພື່ ອນບ ັ້ານ. ນອກນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສູ ັ້ຊນົການປູກໝາກແໜ່ງ, ໝາກມ່ວງຫມິະພານ ແລະ ກາເຟ ເຊິ່ ງເປນັ
ສນິຄ ັ້າປາຍແຫ ມຂອງພາກໃຕ ັ້ເຊິ່ ງມກີານສົ່ ງອອກໄປຍງັທົ່ ວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່
ແຂວງກ ຄປືະຊາຊນົໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 
 ເຂດອຸດສະຫະກໍາ:  

ສບືຕ ່ ເຮດັໃຫ ັ້ການຜະລດິອຸດສາຫະກ າ-ຫດັຖະກ າເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ຈະສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າຕ່າງໆໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຫ າຍກວ່າ 237,46 
ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຈະນ າເຂົ ັ້າສນິຄ ັ້າບ ່ ໃຫ ັ້ເກນີ 150,28 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ສຸມໃສ່ການສົ່ ງອອກພະລງັງານ
ໄຟຟ ັ້າ, ຊມີງັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ; ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ເພາະເປນັສນິຄ ັ້າທີ່ ນຍິມົຂອງບນັດາ
ປະເທດເພື່ ອບ ັ້ານເຊິ່ ງຜ່ານມາໄດ ັ້ສ ັ້າງລາຍຮບັຈາກສນິຄ ັ້າດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ 4,7 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ນອກນັ ັ້ນ ກ ສບືຕ ່ ຊຸກຍູ ັ້
ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົປູກອ ັ້ອຍ ເພື່ ອເປນັການຕອບສະໜອງວດັຖຸດບິໃຫ ັ້ພຽງພ ຕ ່ ກບັໂຮງງານເພື່ ອຜະລດິນ ັ້າຕານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ສົ່ ງອອກ
ໄປຍງັ ສສ ຫວຽດນາມ. 
 ການບໍລິການ ແລະ ທອ່ງທ່ຽວ:  

ສບືຕ ່ ໂຄສະນາປະຊາສ າພນັເພື່ ອດງຶດູດໃຫ ັ້ນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້  າຍກວ່າ 850.000 ຄນົ. ໃນນັ ັ້ນ ຈະເອາົ
ໃຈໃສ່ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງເຮອືນພກັ ແລະ ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ ັ້ານອາຫານ ເພື່ ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ພຽງພ . ສບືຕ ່ ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ບູລະນະສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ ັ້ສວຍງາມ ແລະ ຄງົຮກັສາໄວ ັ້
ເຖງິສະພາບສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວໃຫ ັ້ຄງົສະພາບເດມີເອກະລກັ. ນອກນັ ັ້ນ ກ ເອາົໃຈໃສ່ສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ຂນົຂວາຍໃຫ ັ້
ປະຊາຊນົໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນເຂົ ັ້າມາມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮກັສາ ແລະ ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າກບັການທ່ອງທ່ຽວ ທງັນີ ັ້ເປນັການ
ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ປະຊາຊນົເພີ່ ມຕື່ ມ. 

 

5.1.4 ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫມ້ີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັໍ່ນ ແລະ ອົດທົນ 

ຄາດໝາຍ: 
─ ຄວບຄຸມອດັຕາການວ່າງງານໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັ 2%. 

─ ສົ່ ງເສມີສະຖານທີ່ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ເພື່ ອສ ັ້າງໂອກາດໃຫ ັ້ມກີານພດັທະນາດ ັ້ານສມີແືຮງງານ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຈ ານວນ 
131.600 ຄນົ. 

─ ປບັປຸງການບ ລກິານຈດັຫາງານ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານຈດັຫາງານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2 ແຂວງ. 
─ ສ ັ້າງລະບບົຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານໃຫ ັ້ສາມາດດດັສມົລະຫວ່າງຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນກ າລງັແຮງງານທີ່ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃໝ່ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 143.230 ຄນົ ເພື່ ອເຂົ ັ້າສູ່ຕະຫ າດແຮງງານ. 
─ ສຸມ ໃສ່ສ ັ້າງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 5 ສາຂາອາຊບີ.  
─ ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ອດັຕາສ່ວນແຮງງານມວີຽກເຮດັງານທ າໃນຂງົເຂດກະສກິ າ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 64,5% ຂງົເຂດອຸດສາຫະກ າໃຫ ັ້ 

ເພີ່ ມຂື ັ້ນ  11,8%  ແລະ ຂງົເຂດການບ ລກິານເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເປນັ 23,7%. 

 
5.1.5 ພັດທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊໍານານງານ 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ຊຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ສູນບ ລກິານເຕກັນກິໃນທົ່ ວປະເທດຈ ານວນ 268 ແຫ່ງ ຄ:ື ສູນບ ລກິານ

ຂັ ັ້ນແຂວງມ ີ 64 ແຫ່ງ, ຂັ ັ້ນເມອືງ 123 ແຫ່ງ ແລະ ຂັ ັ້ນກຸ່ມບ ັ້ານ 81 ແຫ່ງ ໃຫ ັ້ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດ ັ້ ໂດຍການ
ປະກອບວດັຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕດິພນັກບັການຝກຶອບົຮມົສ ັ້າງວຊິາການກບັທີ່  ແລະ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ
ສະພາບທ່າແຮງການຜະລດິ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສດັຕະວະແພດລງົສູ່ກຸ່ມບ ັ້ານໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ ລວມທງັຫນັພະນກັງານລງົ
ສູ່ກຸ່ມບ ັ້ານ ເພື່ ອຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີດ ັ້ານການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຢ່າງເປນັປະຈ າ, ໂດຍແນ່ໃສ່ເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ
ໄດ ັ້ຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈເຕກັນກິການປູກ-ການລ ັ້ຽງ ທີ່ ທນັສະໄໝ. 
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− ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງຫ ກັສູດການຮຽນການສອນເພີ່ ມ ເພື່ ອໃຫ ັ້ມບີາງວຊິາທີ່ ບນັດາວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນຊນົລະ 
ປະທານທ່າງ່ອນ ຍງັບ ່ ທນັມຄີ:ື (1) ວທິະຍາສາດດນິ, (2) ເຄມກີະສກິ າ, (3) ສດັຕະວະແພດ, (4) ກນົຈກັກະສກິ າ, 
(5) ປ ັ້ອງກນັພດື ແລະ ວຊິາອື່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພື່ ອສ ັ້າງວຊິາການອອກຮບັໃຊ ັ້ການພດັທະນາຂະແໜງການ
ໃນຕ ່ ໜ ັ້າ. 

− ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງຫ ກັສູດຝກຶອບົຮມົທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງການຝກຶອບົຮມົກບັທີ່ , ສະຖານທີ່ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ, 

ໂຮງຮຽນ, ສູນບ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າ. ພ ັ້ອມກນັນີ ັ້ ກ ຈດັຕັ ັ້ງການທດັສະນະສກຶສາແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນ
ບດົຮຽນຢູ່ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສະໜອງທນຶການສກຶສາໃຫ ັ້ນກັຮຽນ ທີ່ ຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົເພື່ ອສົ່ ງເສມີ
ໃຫ ັ້ຮຽນວຊິາກະສກິ າ (ດ ັ້ານການປູກຝງັ ແລະ ລ ັ້ຽງສດັ) ແລ ັ້ວສົ່ ງກບັຄນື ໄປ ປະຕບິດັໜ ັ້າທີ່ ໃນທ ັ້ອງຖິ່ ນຂອງຕນົເພື່ ອ
ສ ັ້າງເປນັວຊິາການຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ແລະ ສູນສະຖານຕ່ີາງໆ. 

− ສບືຕ ່ ຮ່ວມມກືບັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃນການປບັປຸງ   ກສູດສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີ ລວມທງັ
ການສະໜອງການສດິສອນ ແລະ ການຝກຶປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ. 

− ເອາົໃຈໃສ່ຄດັເລອືກນກັສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລໃຫ ັ້ມຄຸີນະພາບ. 
− ເພີ ັ້ມທະວໃີຫ ັ້ທຸກມະຫາວທິະຍາໄລຖເືອາົວຽກງານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດເປນັວຽກງານສ າຄນັ ແລະ ຕົ ັ້ນຕ . 
− ເອາົໃຈໃສ່ປະສານສມົທບົກບັບນັດາສະຫະພນັກລິາແຫ່ງຊາດຊຸກຍູ ັ້ກຽມພ ັ້ອມດ ັ້ານເຕກັນກິຮ່ວມກບັກມົພະລະ 

ແລະ ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ກະກຽມງານມະຫະກ າກລິານກັຮຽນທົ່ ວປະເທດຕົ ັ້ນປີ 2017. 

5.1.6 ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 

1) ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫ  າຍຝ່າຍ 
 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

 ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ, ພາກພື ັ້ນ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍ ພາຍໃຕ ັ້ຂອບອາຊຽນ, ອງົການການຄ ັ້າໂລກ  ແລະ ອື່ ນໆ, ດ າ
ເນນີການທວນຄນືບນັດາຂ ັ້ຕກົລງົ ແລະ ພນັທະທີ່ ມຢູ່ີແລ ັ້ວ ເພື່ ອສ ັ້າງແຜນດ າເນນີງານລະອຽດ ສ າລບັທຸກຂອບການ
ຮ່ວມມ.ື  

 ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາການຄ ັ້າຊາຍແດນ ເປນັຕົ ັ້ນ: ເພີ່ ມທະວໃີນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາ, ບດົບນັທກຶ ທີ່ ຕດິພນັ
ກບັວຽກງານການຄ ັ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ຈນີ ແລະ ລາວ-ໄທ, ສກຶສາແນວທາງໃນການ
ພດັທະນາການຄ ັ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ກ າປູເຈຍ ແລະ ລາວ-ມຽນມາ, ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງຕະຫ າດ
ຊາຍແດນ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງນຕິກິ າຄຸ ັ້ມຄອງການຄ ັ້າຊາຍແດນ ແລະ ຕະຫ າດຊາຍແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 ປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ການພດັທະນາອຸດສາຫະກ າ ໃນປະເທດຂງົເຂດລຸ່ມແມ່ນ ັ້າຂອງ; ບດົບນັທກຶ ວ່າດ ັ້ວຍການຮ່ວມ
ມເືສດຖະກດິ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ຈນີ ແລະ ລາວ-ໄທ. 

 
2) ການເຊືໍ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ (ການເຊືໍ່ອມຈອດ ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງການຄ້າ) 

ຄາດໝາຍ: 
 ຂະຫຍາຍຕະຫ າດສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທງັການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫ າດສາກນົ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມ

ເຂົ ັ້າໃຈໃຫ ັ້ແກ່ພາກທຸລະກດິ ຕ ່ ບນັດາສດິທພິເິສດໃນການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫ າດສາກນົ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ຂະຫຍາຍຕະຫ າດສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທງັການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫ າດສາກນົ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມ

ເຂົ ັ້າໃຈ ໃຫ ັ້ແກ່ພາກທຸລະກດິ ຕ ່ ບນັດາສດິທພິເິສດໃນການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫ າດສາກນົ.  
 ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມໃືນຂອບ APTA, CLV & CLMV ເພື່ ອສ ັ້າງຈດຸຢນືຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຈລະຈາເປດີ

ຕະຫ າດ; ຍກົລະດບັການເຂົ ັ້າຫາຕະຫ າດໃນຂອບການຮ່ວມມ,ື ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ັ້ພາກລດັ-ທຸລະກດິ ມຄີວາມຮບັຮູ ັ້ ແລະ 
ມຄີວາມເຂົ ັ້າໃຈຕ ່ ການນ າໃຊ ັ້ສດິທພິເິສດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ; ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນ
ຂອບການຮ່ວມມດືັ່ ງກ່າວ; ລະດມົທນຶຮອນສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດ ັ້ານວຊິາການຈາກຄູ່ຮ່ວມ
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ພດັທະນາ,  ປະເທດເພື່ ອນມດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ເພື່ ອປະກອບເຂົ ັ້າໃນການປະຕບິດັວຽກງານການສົ່ ງເສມີ
ພດັທະນາການຄ ັ້າ ແລະ ພາກທຸລະກດິຂອງລາວ; ແລະ ຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູວຽກງານການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງ
ດ ັ້ານການຄ ັ້າ. 

 ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ ັ້ານການຄ ັ້າ ທີ່ ລດັຖະບານໄດ ັ້ຮບັຮອງແລ ັ້ວ, ສ ັ້າງແຜນດ າ
ເນນີງານ ສ າລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ພາຍໃຕ ັ້ຂອບອງົການການ
ຄ ັ້າໂລກ ແລະ ວຽກງານມາດຕະການທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາສ.ີ  

 ສກຶສາ, ສ ັ້າງແຜນຫ ຸດຜ່ອນສິ່ ງກດີຂວາງທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາສ ີແລະ ເຈລະຈາບນັດາມາດຕະການ ທີ່ ບ ່ ແມ່ນ
ພາສທີີ່ ກດີຂວາງການຄ ັ້າຈາກ ສປປ ລາວ ຢູ່ປະເທດຄູ່ຄ ັ້າ ພ ັ້ອມທງັຫາວທິກີານແກ ັ້ໄຂ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ ທຸລະກດິລາວ
ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັປະເທດຄູ່ຄ ັ້າຢ່າງເປນັທ າ; ແລະ ນ າໃຊ ັ້ມາດຕະການປກົປັ້ອງທຸລະກດິພາຍໃນ ຕາມຫ ກັ ການ
ຂອງອາຊຽນ ແລະ ອງົການການຄ ັ້າໂລກ. 

 ສບືຕ ່ ນ າໃຊ ັ້ດາວທຽມລາວ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າພດັທະນາຈາກລະບບົອານາລ໋ອກໄປສູ່ລະບບົດຈິຕິອນ, ສບືຕ ່ ປ່ຽນຖ່າຍ
ລະບບົເຕກັນກິອອກອາກາດ ສທລ 1 ເປນັລະບບົດຈິຕິອນ. 

 ສ ັ້າງຮູບເງາົສາລະຄະດ ີເລື່ ອງ 70 ປ ີວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເລື່ ອງກອງປະຊຸມລດັຖະສະພາອາຊຽນ. 
 ກະກຽມສົ່ ງບນັຊລີາຍຊື່ ປ່າສະຫງວນ ຫນີໜາມໜ ່  ແຂວງຄ າມ່ວນ ໃຫ ັ້ອງົການ UNESCO. 
 ສ ັ້າງແຜນກດິຈະກ າ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາຮບັຮູ ັ້ວຊິາຊບີການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ. 

 

5.2 ເປົັ້າໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາ
ກອນຈາກພາກລັດ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະ ຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າໄດ້
ຮັບການແກໄ້ຂ, ທຸກເຜົໍ່າຊົນ ແລະ ເພດໄວ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມຄີຸນນະພາບ ສົໍ່ງເສີມການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພັດທະນາ
ເອກະລກັວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແ
ໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ. ເພືໍ່ອ
ບັນລຸຕ້ອງສມຸໃສ່ບາງຈຸດສມຸຄື ດັໍ່ງນີັ້:  

 

5.2.1 ສືບຕໍໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ 

ແລະ ກວ້າງຂວາງຕາມທດິ 3 ສ້າງ. 

 

ຄາດໝາຍ:  
 ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ຄອບຄວົທຸກຍາກ ຫ ຸດລງົໄດ ັ້ອກີຢ່າງໜ ັ້ອຍ  5.580 ຄອບຄວົ ຫ  ືປະມານ 0,48% ຄ:ື ຈາກ  76.318 

ຄອບຄວົ ກວມ  6,56% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົ ໃຫ ັ້ຫ ຸດລງົຍງັເຫ ອື  70.924 ຄອບຄວົ ເທົ່ າກບັ  6,09% ຂອງ
ຄອບຄວົທງັໝດົ. 

 ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ບ ັ້ານທຸກຍາກ ຫ ຸດລງົອກີ 178 ບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 2,10% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ ຄ:ື ຈາກ 1.689 ບ ັ້ານ 
ໃຫ ັ້ຍງັເຫ ອື 1.511 ບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 17,85% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ. 

 ສບືຕ ່ ສ ັ້າງບ ັ້ານພດັທະນາໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ຕື່ ມອກີ 78 ບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 0,92% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ ຄ:ື ໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 
3.836 ບ ັ້ານ ໃຫ ັ້ເປນັ 3.914 ບ ັ້ານ, ເທົ່ າ 46,54% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ.  

 ສບືຕ ່ ສ ັ້າງບ ັ້ານພດັທະນາໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ຕື່ ມອກີ 78 ບ ັ້ານ ເທົ່ າ 0,92%, ຄໃືຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 3.862 ບ ັ້ານ ໃຫ ັ້ເປນັ 3.940 
ບ ັ້ານ, ເທົ່ າ 46,54% ຂອງ ຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ.  

 ສບືຕ ່ ສ ັ້າງບ ັ້ານໃຫຍ່ໃຫ ັ້ກາຍເປນັຕວົເມອືງນ ັ້ອຍ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະມານ 36 ແຫ່ງ ຫ  ືສະເລ່ຍໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ແຂວງລະ 2 ແຫ່ງ. 
 ສຸມໃສ່ສ ັ້າງ 20 ຈດຸສຸມ ຂອງສູນກາງ ແລະ 71 ຈດຸສຸມຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ (91 ຈດຸສຸມບູລມິະສດິ)ໃຫ ັ້ມພີື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ

ທີ່ ໜກັແໜັ້ນ ໂດຍສະເພາະການລບຶລ ັ້າງຄອບຄວົທຸກຍາກ, ບ ັ້ານທຸກຍາກ ໃນຈດຸສຸມດັ່ ງກ່າວໃຫ ັ້ຫ ຸດລງົ ແລະ 
ກາຍເປນັຕວົເມອືງນ ັ້ອຍໃນຊນົນະບດົເທື່ ອລະກ ັ້າວ.   
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 ສູ ັ້ຊນົແກ ັ້ໄຂບນັຫາການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍແບບຊະຊາຍ ຂອງພນົລະເມອືງ ໃນທົ່ ວປະເທດ ໃຫ ັ້ສ າເລດັຢ່າງຂາດຕວົ, ສຸມໃສ່
ຈດັສນັບ ັ້ານ, ຄອບຄວົປະຊາຊນົທີ່ ບ ່ ມພູີມລ າເນາົຄງົທີ່ , ບ່ອນທ າມາຫາກນິຖາວອນ ແລະ ອາຊບີໝັ ັ້ນທ່ຽງໃນຈ າ 
ນວນ 141 ຈດຸສຸມຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃນທົ່ ວປະເທດໃຫ ັ້ສ າເລດັໂດຍພື ັ້ນຖານ. ໃນນັ ັ້ນ ສຸມໃສ່ສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປນັຕວົແບບໃນ
ການຈດັສນັພູມລ າເນາົຄງົທີ່ , ອາຊບີໝັ ັ້ນທ່ຽງ ທີ່ ມລີາຍໄດ ັ້ສູງເພື່ ອປ່ຽນແທນການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ປູກເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 4 

ຈດຸສຸມ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັຂ ັ້ຕກົລງົ ສະບບັເລກທ ີ 65/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 19 ສງິຫາ 2016 ວ່າດ ັ້ວຍການຮບັຮອງເອາົຈດຸສຸມ

ພດັທະນາທີ່ ເປນັບູລມິະສດິ ໄລຍະ 2016-2020.  
− ສບືຕ ່ ຫນັລງົຮາກຖານເພື່ ອສຸມໃສ່ສ ັ້າງບ ັ້ານເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາຕາມ 4 ເນື ັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ: ໂດຍເລັ່ ງການ

ຕ ັ້ານປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ຢູ່ໃນບ ັ້ານ ແລະ ເມອືງຕ່າງໆ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ພື ັ້ນຖານມຄີວາມສະຫງບົ, ມຄີວາມເປນັລະບຽບ 
ຮຽບຮ ັ້ອຍ, ປະຊາຊນົມຄີວາມກະຕລືລືົ ັ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ, ການແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນເທື່ ອລະກ ັ້າວ. 

− ສບືຕ ່ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າສູ່ລວງເລກິກວ່າເກົ່ າ ໂດຍການສຸມໃສ່
ສອງໜັ້າວຽກຕົ ັ້ນຕ : (1) ສບືຕ ່ ປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈ າເປນັພື ັ້ນຖານ ເປນັຕົ ັ້ນ: ໂຮງຮຽນ, ສຸກ 
ສາລາທາງຊນົນະບດົ, ໄຟຟ ັ້າຊນົນະບດົ, ນ ັ້າສະອາດ...; (2) ສບືຕ ່ ປບັປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເອື ັ້ອອ າ
ນວຍໃຫ ັ້ແກ່ປະຊນົຜູ ັ້ທຸກຍາກໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶຕ່າງໆຫ າຍຂຶ ັ້ນ(ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສິ
ກ າສະຖາບນັການເງນິຈະລະພາກຕ່າງໆ, ກອງທນຶພດັທະນາບ ັ້ານ...) ເພື່ ອຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ມີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ເພື່ ອສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ຄອບຄວົ. 

− ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈ າເປນັ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເປນັຕົ ັ້ນການ
ຍກົລະດບັ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງຢູ່ຊນົນະບດົໃຫ ັ້ເຊື່ ອມຈອດລະຫວ່າງບ ັ້ານຫາເມອືງ ແລະ ເມອືງຫາແຂວງ ເພື່ ອ
ເຊື່ ອມຈອດຕ ່ ພາກພື ັ້ນ, ສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກການບ ລກິານຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໄປສູ່ປະຊາຊນົ, 
ຂນົ ສົ່ ງຜນົຜະລດິ ແລະ ສນິຄ ັ້າອອກສູ່ຕະຫ າດຈ າໜ່າຍລະຫວ່າງເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ.  

− ສບືຕ ່ ຈດັສນັພູມລ າເນາົຄງົທີ່  ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກນິໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະບ ັ້ານທີ່ ບ ່ ມບ່ີອນເຮດັການຜະ 
ລດິ, ຈດັສນັແຜນຜງັບ ັ້ານທີ່ ດ ີ ແລະ ມກີານປະຕບິດັຕາມແບບແຜນ. ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມເພື່ ອຮບັມກືບັສະພາບ
ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົເສຍຫາຍຈາກໄພທ າມະຊາດທີ່ ອາດເກດີຂຶ ັ້ນ ແນໃສ່ສະໜບັສະ 
ໜນູເປົ ັ້າຫມາຍການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ໂດຍຕດິພນັກບັແຜນງານພດັທະ 
ນາຊນົລະກະເສດ. 

− ສົ່ ງເສມີເສດຖະກດິພູມປນັຍາ ແລະ ການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ, ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ
ຜະລດິສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍຕາມມູນເຊື ັ້ອທີ່ ມຢູ່ີທ ັ້ອງຖິ່ ນຕ່າງໆ ເພື່ ອດູດດງຶການທ່ອງທ່ຽວເປນັຕົ ັ້ນຜະລດິຕະ
ພນັກະສກິ າ-ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອຜະລດິເປນັຂອງຂວນັ, ບ ລໂິພກພາຍໃນ ແລະ ຂາຍສົ່ ງອອກຄ:ື ຜ ັ້າໄໝລາວ, 
ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີ່ ມກີານຄວັດລວດລາຍ, ການຍ ັ້ອມສ ີແລະ ອື່ ນໆ. 

 

5.2.2 ການຄໍັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

ຄາດໝາຍ  
 ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັພະລງັງານ 2.600 ກໂິລກາລ ຣ ີ ຕ ່ ຄນົຕ ່ ວນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັມສີະບຽງອາຫານທີ່  ພຽງພ  

ແລະ ໄດ ັ້ຮບັໂພຊະນາການທີ່ ຄບົຖັ້ວນ. 
 ການຜະລດິຊີ ັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫ າດຕາມຕວົເມອືງໃຫຍ່ໃຫ ັ້ພຽງພ  

ສູ ັ້ຊນົຍກົສູງອດັຕາການບ ລໂິພກຊີ ັ້ນ ແລະ ປາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ສະເລ່ຍ 55 ກໂິລ/ຄນົ/ປ.ີ 
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 ຮບັປະກນັການຜະລດິເຂົ ັ້າ ເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2,5 ລ ັ້ານໂຕນ, ໃນນັ ັ້ນ ບ ລິ
ໂພກໂດຍກງົ 2,1 ລ ັ້ານໂຕນ ແລະ ຄງັແຮສຸກເສນີ ຈ ານວນ 400.000 ໂຕນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີ່ ມລີະບບົຊນົລະປະ
ທານທີ່ ສາມາດສະໜອງນ ັ້າໄດ ັ້ໃນເນື ັ້ອທີ່  315.000 ເຮກັຕາ (ລວມທງັ 2 ລະດູ) ເຊິ່ ງສາມາດຜະລດິເຂົ ັ້າ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ປະ
ມານ 1.350.000 ໂຕນ, ດ ັ້ວຍສະມດັຕະພາບ 4,28 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ເທົ່ າກບັ 54% ຂອງຄວາມຕ ັ້ອງການທງັໝດົ; 

ແລະ ສ່ວນທີ່ ເຫ ອືອກີປະມານ 1.150.000 ໂຕນ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິ ປະມານ 270.000 ເຮກັຕາ 
ດ ັ້ວຍສະມດັຕະພາບ 4,26 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລດິຢູ່ນອກເຂດຊນົລະປະທານ ຊຶ່ ງມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ ກບັ
ສະພາບນ ັ້າຖວ ັ້ມ ແລະ ແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ. 

 
ວຽກງານຈຸດສຸມ:  
 ສົ່ ງເສມີການຜະລດິພດືສະບຽງໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ທງັນີ ັ້ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດ ຄ ັ້າປະກນັການ ສະ 

ໜອງໃຫ ັ້ແກ່ສງັຄມົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ໂດຍພື ັ້ນຖານ. 
 ເພື່ ອຮບັປະກນັດ ັ້ານໂພຊະນາການ ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັພະລງັງານ 2.600  ກໂິລກາລ ຣ ີຕ ່ ຄນົຕ ່ ວນັ, ແນ່ໃສ່ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັ ຕາມ 4 ອງົປະກອບ ການຄ າປະກນັສະບຽງອາການຄ:ື (1) ຮບັປະກນັຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ດ ັ້ານສະບຽງ
ອາຫານ, (2) ຮບັປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ, (3) ຮບັປະກນັການເຂົ ັ້າເຖງິດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 

(4) ຮບັປະກນັຄວາມອານາໄມ ແລະ ປອດໄພດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ. ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ ຜະລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ທີ່ ມທ່ີາ
ແຮງຕາມທດິພດັທະນາກະສກິ າສະອາດປອດໄພ ແລະ ຍນືຍງົ ບນົພື ັ້ນຖານການຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະ
ໄໝ, ຜະລດິເພື່ ອສົ່ ງອອກໃນມາດຕະຖານກະສກິ າສະອາດ ຕາມມາດຕະຖານກະສກິ າທີ່ ດ ີ (GAP) ແລະ ກະສ ິກ າ
ອນິຊ ີ(OA) ແນໃສ່ຕະຫ າດພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

 ສ າຫ ວດຈດັສນັໃຫ ັ້ສ າເລດັໃນບນັດາເມອືງທີ່ ຍງັເຫ ອື ໄປຄຽງຄູ່ກນັນັ ັ້ນ, ກ ເລັ່ ງໃສ່ການວາງແຜນຈດັສນັ ແລະ ແບ່ງ
ເຂດການຜະລດິກະສກິ າ ໂດຍສະເພາະການຜະລດິເຂົ ັ້າ, ພດື ແລະ ເຂດລ ັ້ຽງສດັໃຫ ັ້ລະອຽດຈະແຈ ັ້ງ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ 7 
ທົ່ ງພຽງໃຫຍ່ ແລະ ບນັດາທົ່ ງພຽງນ ັ້ອຍ. ແບ່ງເຂດການຜະລດິ ສ າລບັແຕ່ລະປະເພດໃຫ ັ້ສ າເລດັ ໂດຍພື ັ້ນຖານ ຄ:ື ທີ່
ດນິສ າລບັການປູກເຂົ ັ້າ ແລະ ພດື ເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ, ທີ່ ດນິສ າລບັປູກເຂົ ັ້າ ແລະ ພດືສນິຄ ັ້າ, ທີ່ ດນິ
ສ າລບັປູກໄມ ັ້, ທີ່ ດນິສ າລບັລ ັ້ຽງສດັ (ລວມທງັທີ່ ດນິສ າລບັປູກຫຍ ັ້າລ ັ້ຽງສດັ) ແລະ ອື່ ນໆທີ່ ຈ າເປນັ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ 2 
ທົ່ ງພຽງຈດຸສຸມຕວົແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ທົ່ ງພຽງນ ັ້ອຍ ພາກເໜອື ເພື່ ອຮອງຮບັການຜະລດິ
ເຂົ ັ້າເປນັສນິຄ ັ້າຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂາຍໃຫ ັ້ແກ່ ສປ ຈນີ. 

 ສົ່ ງເສມີການຜະລດິໝພູນັລູກປະສມົ ໂດຍການຊຸກຍູ ັ້ການລງົທນຶ ຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກດິ ທງັພາກລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ ເຂົ ັ້າໃສ່ການລ ັ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພນັໝທູີ່ ມສີາຍເລອືດບ ລສຸິດ, ພ ່ -ແມ່ພນັ ລຸ ັ້ນ 1 (F1) ແລະ ລຸ ັ້ນ 2 (F2) 

ໃຫ ັ້ມກີະຈາຍຢູ່ແຕ່ລະພາກ ເຊັ່ ນ: ພາກເໜອືແມ່ນສຸມໃສ່ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ແຂວງອຸດມົໄຊ; 

ພາກກາງແມ່ນສຸມໃສ່ ແຂວງວຽງຈນັ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ; ພາກໃຕ ັ້ແມ່ນສຸມ
ໃສ່ ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ຈ າປາສກັ  ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າກ ັ້າວໄປສູ່ໃຫ ັ້ກຸ ັ້ມຕນົເອງ. 

 

5.2.3   ທຸກຄົນເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. 

ຄາດໝາຍ: 
− ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປ ີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 51% 
− ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປ ີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 74% 
− ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ 1 ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັ 6,5% 
− ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຂອງນກັຮຽນ ປ 1 ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັ 10% 
− ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນປະຖມົ ຢູ່ໃນລະດບັ 4% 
− ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຂອງນກັຮຽນປະຖມົ ຢູ່ໃນລະດບັ 4% 
− ເພີ່ ມອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຈາກ 82,2% ເປນັ 85% 
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− ເພີ່ ມອດັຕາການເລື່ ອນຊັ ັ້ນຂອງນກັຮຽນຈບົ ປ.5 ຂຶ ັ້ນ ມ. 1 ຈາກ 93% ເປນັ 95%       
− ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາປະລະການຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັ ປະມານ 6% 
− ເພີ່ ມອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍຈາກ 47,8% ໃນປ ີ2015 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້  51% 
− ອດັຕາການເລື່ ອນຂອງນກັຮຽນທີ່ ຈບົ ມ 4 ເຂົ ັ້າມດັທະຍມົປາຍ ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັ 92% 
− ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫ ັ້ຍງັເຫ ອື 4% 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫ ັ້ມຄຸີນສມົບດັ, ຄວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດຊ ານານງານ ເພື່ ອຮອງຮບັກບັ

ການສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສບືຕ ່ ປະຕບິດັການເລື່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕ ່ ເນື່ ອງຂອງຊັ ັ້ນປະຖມົ 
ແລະ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ; ສົ່ ງເສມີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ເພີ່ ມການເຂົ ັ້າຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມກ ັ້າເກິ່ ງກນັ ລະຫວ່າງເພດຍງິ-ຊາຍ;  ສົ່ ງເສມີນກັຮຽນດ,ີ ຮຽນເກັ່ ງຮຽນຕ ່ ໃນສາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງໃຫ ັ້ເທົ່ າທຽມ
ກນັລະຫວ່າງເພດຍງິ-ຊາຍ.  

 ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ ິ ັ້ນໃນເຂດຫ່າງໄກບ່ອນທີ່ ບ ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຈດັຕັ ັ້ງໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານ, ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາສມົບູນຢູ່ໃນບນັດາເມອືງທຸກຍາກ; ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງການປະຕບິດັການ
ເລື່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕ ່ ເນື່ ອງໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບຫ ກັການ; ສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໃນຈ ານວນບ ັ້ານເປົ ັ້າ  
ໝາຍທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ບ ັ້ານເປົ ັ້າໝາຍອື່ ນໆ. 

 ຄົ ັ້ນຄ ັ້ວານະໂຍບາຍຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ນກັສກຶສາເຂົ ັ້າມາຮຽນສາຍອະຊວີະໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ສຸມໃສ່ສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ ັ້ຄູລງົຮາກຖານ ເພື່ ອສດິສອນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງເຮອືນພກັຄູ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຊບັຊ ັ້ອນ
ຄູສອນໄປບ່ອນທີ່ ຍງັຂາດເຂນີ; ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງຕັ ັ້ງກອງທນຶພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກອງທນຶພດັທະນາກລິາ ເພື່ ອນ າ
ສະເໜລີດັຖະບານອະນຸມດັ.  

 ປບັປູງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນຢູ່ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໂດຍສະເພາະປບັປຸງ   ກສູດບາງວຊິາ ແລະ ປບັປຸງວທິີ
ການສດິສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິສາດ. 

− ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປຶ ັ້ມແບບຮຽນໃຫ ັ້ແກ່ບນັດາໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະ 
ຍມົໃນທົ່ ວປະເທດ. 

− ສົ່ ງເສມີການສອນວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ, ວຊິາໄອຊທີ ີແລະ ພາສາອງັກດິໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂວາງ. 
 

5.2.4 ຮັບປະກັນການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. 
ຄາດໝາຍ:  
 ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປ ີ ທີ່ ມນີ ັ້າໜກັຕ ່ າກວ່າມາດຖານໃຫ ັ້ຫ ຸດລງົຍງັເຫ ອື 22% ແລະ ອດັຕາເດກັນ ັ້ອຍ

ລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເຕ ັ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊ າເຮື ັ້ອ) ໃຫ ັ້ຍງັເຫ ອື 35% 
 ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນ ັ້ອຍ <1: 43/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ 13/1.000) 
 ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ <5: 56/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ 25/1.000) 
 ການເກດີລູກມແີພດຊ່ວຍ: 70% 
 ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່: 182/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ 70/100.000) 
 ອ   າການສກັຢາກນັພະຍາດ: 90% 
 ອດັຕາການປກົຄຸມປະກນັສຸຂະພາບຖັ້ວນໜັ້າ: 51% 
 ອ   າການຊມົໃຊ ັ້ນ ັ້າສະອາດ: 87% 
 ອ  າການຊມົໃຊ ັ້ວດິຖ່າຍ: 72% 
 ສຸກສາລາ ຢ່າງໜ ັ້ອຍໃຫ ັ້ມ ີແພດຊັ ັ້ນສູງ 1 ຄນົ ແລະ  ຜະດຸງຄນັ 1 ຄນົ (ເພດຍງິ) 
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ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ສຸມໃສ່ພດັທະນາຄຸນນະພາບພະນກັງານ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຖານຕາມຍຸດທະສາດ ໃນແຕ່ລະຂັ ັ້ນດ ັ້ວຍການອບົຮມົບ າລຸງຍກົ

ລະດບັ ແຕ່ລະດ ັ້ານໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບສູງ (AEC). 
 ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຕາໜ່າງບ ລກິານ ນ າໃຊ ັ້ອຸປະກອນ ແລະເທກັໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ຂອງສະຖານທີ່  ບ ລກິານທຸກ

ລະດບັ (ເອກະຊນົ) ຢ່າງເປນັລະບບົ. 
 ສ ັ້າງຄວາມສາມາດແກ ັ້ໄຂສາຍເຫດ ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດກັ (Bemonc, Cemonc) ແລະປັ້ອງ

ກນັການຂາດສານອາຫານ (BCC/IEC). 
 ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ລວມທງັຢາພື ັ້ນເມອືງ. 
 ປບັປຸງລະບບົຂ ັ້ມູນສາທາລະນະສຸກໃຫ ັ້ເປນັລະບບົດຽວດ ັ້ວຍລະບບົເອເລກັໂຕຣນກິຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ບ ລກິານ 

(DHIS2, CRVS, ICD10, eHealth). 
 ເພີ່ ມການຫນັເປນັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ລະອຽດ ຈາກແຕ່ລະແຫລ່ງທນຶ (ລດັ, ຊ່ວຍເຫ ອືລ ັ້າ-ກູ ັ້ຢມື, ລງົທນຶ

ໂດຍກງົ ແລະ ເອກະຊນົ) ເປນັຕົ ັ້ນ ໂຄງການໃຫຍ່ລະດບັຊາດເຊັ່ ນ: ກ ່ ສ ັ້າງໂຮງໝ ທນັສະໄໝ, ໂຮງຮຽນແພດ, ສູນ
ມະເຮງັ/ສາຍແສງ, ໂພຊະນາການ, ການເກດີລູກ ແລະປິ່ ນປວົເດກັບ ່ ເສຍຄ່າ, ກອງທນຶຜູ ັ້ທຸກຍາກ, ການສ ັ້າງພະນກັ 
ງານ-ຊ່ຽວຊານ, ການປະກອບອຸປະກອນ ...  

 

5.2.5 ການບໍລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຮບັການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດເ້ຂົັ້າເຖິງ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

ຄາດໝາຍ: 
− ຂະຫຍາຍອດັຕາການປົກຄຸມປະກນັສງັຄມົສ າລບັຜູ ັ້ອອກແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນລະບບົ ຕາມຫວົໜ່ວຍແຮງງານ

ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 18.523 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ   ແລະ   ຜູ ັ້ປະກອບອາຊບີສ່ວນບຸກຄນົ, ຜູ ັ້
ສະໝກັໃຈ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 1.500 ຄນົ, ສບືຕ ່ ຄ ັີ້ ຸມຄອງ ແລະ ພດັທະນາກອງທນຶປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ມຄີວາມ
ເຂ   ແຂງ  ແລະ  ຍນືຍ ົ. 

− ສຸມໃສ່ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ ່ ຜູ ັ້ທີ່ ມຜີນົງານ  ແລະ  ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕວິດັ  ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ຈ ານວນ 6.382 
ທ່ານ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງພະນກັງານເສຍອງົຄະຢູ່ບນັດາສູນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ ັ້ດກີວ່າ
ເກ    າ; ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ັ້ຄນົພກິານ ແລະ ຜູ ັ້ອາຍຸສູງໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານທາງດ ັ້ານສາທາລະນະຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ ພດັທະນາຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ, ຜູ ັ້ປະສບົໄພພບິດັ ແລະ ຜູ ັ້ຕກົເປັນເຫຍື່ ອຂອງ

ການຄ ັ້າມະນຸດໃຫ ັ້ທນັການ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍສ ັ້າງຕັ ັ້ງກອງທນຶສງັຄມົສງົເຄາະຂັ ັ້ນແຂວງ ໃຫ ັ້ມຢູ່ີ 4 ແຂວງ ແລະ 
ສ ັ້າງຕາໜ່າງປກົປັ້ອງເດກັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 160 ບ ັ້ານ. 

− ສບືຕ ່ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ລະບຽບກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັວຽກງານປະກນັສງັຄມົໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ, ຜູ ັ້ອອກແຮງງານ 
ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບອາຊບີສ່ວນບຸກຄນົໃນທົ່ ວສງັຄມົ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຮບັຮູ ັ້ ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງກວ ັ້າງຂວາງ. 
 

5.2.6 ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮກັສາຮີດຄອງປະເພນ ີແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ. 
ຄາດໝາຍ: 
 ສ ັ້າງຄອບຄວົວດັທະນາທ າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 30.000 ຄອບຄວົ, ບ ັ້ານວດັທະນະທ າ 200 ບ ັ້ານ, ກຸ່ມບ ັ້ານວດັທະນະທ າ 8 ກຸ່ມ

ບ ັ້ານ ແລະ ເມອືງວດັທະນະທ າ 1 ເມອືງ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້. 
 ຊຸກຍູ ັ້ການກະກຽມສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະໂມສອນວດັທະນະທ າເດກັຂອງເມອືງຕ່າງໆ ຈ ານວນ 27 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະ 

ເທດ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
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− ສບືຕ ່ ສ ັ້າງຮ່າງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງຄອບຄວົ ແລະ ບ ັ້ານວດັທະນະທ າ, ຮ່າງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງປະເພນີ
ລາວ ແລະ ຂ ັ້ກ ານດົວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງສະໂມສອນວດັທະນະທ າ. 

 

5.2.7 ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ເພີ່ ມທະວກີານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າແກ ັ້ໄຂຄ າຮ ັ້ອງທຸກ ແລະ ຄ າສະເໜຂີອງປະຊາຊນົ ຫ  ືນຕິບຸິກຄນົ, ຈ າກດັ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນ

ປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້, ການສ ັ້ລາດບງັຫ ວງຂອງສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ສບືຕ ່ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົ  
ໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ທາງໂທລະພາບ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈ
ຕ ່ ລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງພກັ-ລດັວາງອອກ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 57 ຄັ ັ້ງ ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນກ ່ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ຝກຶ
ອບົຮມົໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂ ັ້ຂດັແຍ່ງຂັ ັ້ນບ ັ້ານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 4.161 ບ ັ້ານ, ສບືຕ ່ ສ ັ້າງບ ັ້ານປອດຄະດໃີຫ ັ້ໄດ ັ້ 246 ບ ັ້ານ ແລະ 
ຄອບຄວົປອດຄະດໃີຫ ັ້ໄດ ັ້ 356.948 ຄອບຄວົ, ນອກຈາກນັ ັ້ນ ຈະສບືຕ ່ ສຸມໃສ່ການປະຕບິດັຄ າຕດັສນິຂອງສານທີ່
ໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງເດດັຂາດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 60%. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ່ ຈະເພີ ັ້ມທະວກີານຕດິຕາມຄວາມຄບືໜັ້າຂອງໂຄງການ
ກ ່ ສ ັ້າງສ ານກັງານກະຊວງຫລງັໃໝ່ ໃຫ ັ້ສ າເລດັຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້. 

 ບນັດາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ແທດເໝາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທີ່ ຕດັສນິ
ຄະດ.ີ ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກ ່ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົສານປະຊາຊນົ ໃຫ ັ້ມຄີວາມໜກັແໜັ້ນທາງດ ັ້ານ
ການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານບຸກຄະລາກອນ, ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຄະນະສານ ໄດ ັ້ເຮດັໜ ັ້າທີ່ ໃນການ
ພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດໃີຫ ັ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ ເປນັທ າ ຫ ຸດຜ່ອນຫາງສຽງຈົ່ ມວ່າຂອງສງັຄມົຕ ່ ການ
ຕດັສນິຂອງສານ. ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານວຊິາສະເພາະ ສານປະຊາຊນົແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ຄະດ ີ ໃຫ ັ້ມຄີວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ ເຫນັວ່າໄດ ັ້ກວດກາ ແລະ ຮບັເອາົຄະດມີາພຈິາລະນາໃຫ ັ້ມຄີວາມ
ລະອຽດ, ຮອບຄອບ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຕາມຂັ ັ້ນຕອນຂອງກດົໝາຍກ ານດົໄວ ັ້.  

 

5.3 ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະນໍາ
ໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທຜິົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ 

ແລະ ກໍໍ່ສ້າງຄືນສິໍ່ງທີໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກທໍາມະຊາດໃຫດ້ີກວ່າເກົໍ່າ. 
 

ເພືໍ່ອບັນລຸຕ້ອງສຸມໃສ່ 3 ວຽກຈຸດສຸມຄື: 
 

5.3.1 ການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍນືຍົງ. 
 

ຄາດໝາຍ:   
 ອອກໃບຕາດນິໃນຂອບເຂດເມອືງເທດສະບານຂອງແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຈ ານວນ 85.000 ຕອນ ແລະ 

ບນັທກຶໃບຕາດນິເຂົ ັ້າໃນລະບບົແຜນທີ່  ໃຫ ັ້ສ າເລດັ 100.000 ຕອນ; ຂຶ ັ້ນບນັຊສີ າມະໂນທີ່ ດນິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ ຈ ານວນ 

100.000 ຕອນ; ແລະ ສບືຕ ່ ດ າເນນີການເກບັຂ ັ້ມູນ ແລະ ສ ັ້າງແຜນທີ່ ລາຄາທີ່ ດນິ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ 20 ເມອືງບູລມິະສດິ 

ພາຍໃນປ ີ2017. 

 ທດົລອງນ າໃຊ ັ້ບດົແນະນ າການວາງແຜນຄຸ ັ້ມຄອງອ່າງຮບັນ ັ້າ, ການຂື ັ້ນບນັຊນີ ັ້າໜ ັ້າດນິ, ການສ ັ້າງເອກະສານສະພາບ 
ລວມອ່າງຮບັນ ັ້າ, ການຄຸ ັ້ມຄອງຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າຢູ່ ເຂດເປົ ັ້າໝາຍ 2 ອ່າງແມ່ນ ັ້າ. 

 ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າຕາມສາຍແມ່ນ ັ້າຫ ກັ ແລະ ສາຍແມ່ນ ັ້າຍ່ອຍທີ່ ເປນັບູລມິະສດິ ພ ັ້ອມທງັເພີ່ ມຈດຸ
ຕດິຕາມ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທງັໝດົ 180 ຈດຸ. 

 ສ ັ້າງແຜນຄຸ ັ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຮອບດ ັ້ານ ຢູ່ 6 ແຂວງ  ແລະ ຂັ ັ້ນເມອືງ 52 ເມອືງ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ; ແລະດ າເນນີ
ການທດົລອງການເຊື່ ອມສານແຜນຄຸ ັ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຮອບດ ັ້ານ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດ
ລ ັ້ອມແບບຍຸດທະສາດຢູ່ 3 ແຂວງທດົລອງ (ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລ)ີ. 
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 ສ ັ້າງລະບບົຖານຂ ັ້ມູນມນົລະພດິແບບຄບົ  ດດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ສິ່ ງເສດເຫ ອື, ສານເຄມທີີ່ ເປນັພດິອນັຕະລາຍ, ມນົ
ລະພດິທາງອາກາດ, ມນົລະພດິທາງສຽງ ແລະ ປະລມິານການປ່ອຍນ ັ້າເສຍ) ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ
ຕວົເມອືງຕາມເສັ ັ້ນທາງຫ ວງເລກທ ີ13. 

 ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ 3 ວທິກີານ (ຫ ຸດຜ່ອນ, ນ າໃຊ ັ້ຄນື ແລະ ໝ ນໃຊ ັ້) ຢູ່ໃນເຂດຕວົເມອືງເທດສະບານ ຂອງແຂວງ 
ແລະ ນະຄອນຫ ວງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ 6 ຕວົເມອືງຕາມລ າແມ່ນ ັ້າຂອງ ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອ. 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ດ າເນນີການຈດັສນັການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິແບບຮອບດ ັ້ານ ໂດຍຈດັແບ່ງ 8 ປະເພດທີ່ ດນິ ທີ່ ນອນໃນບນັດາແຂວງ ແລະ 

ເມອືງ; ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ເກບັກ າຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັການເຊົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທີ່ ດນິ ຢ່າງເປນັລະບບົ ພ ັ້ອມທງັ 
ປບັປຸງລະບບົຂ ັ້ມູນໃຫ ັ້ລວມສູນ ແລະ ເປນັເອກະພາບ. 

 ດ າເນນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການຟື ັ້ນຟູປ່າໄມ ັ້ແບບທ າມະຊາດ ແລະ ການປຸກເສມີກ ັ້ອງປ່າໃນເຂດປ່າປັ້ອງກນັ 

ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ; ສ ັ້າງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງການຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍພດິເຮອືນແກ ັ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າ 
ໄມ ັ້ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ປ່າໄມ ັ້ເຊື່ ອມໂຊມ. 

 ສ າຫ ວດ ແລະ ກວດກາຕດິຕາມປະເມນີ ປະຊາກອນສດັນ ັ້າ ແລະ ສດັປ່າ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າ
ປ ັ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ປບັປຸງການຂຶ ັ້ນບນັຊ ີຊວີະນາໆພນັ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັຊີ
ຊວີະນາໆພນັທີ່ ຫາຍາກ. 

 ສ າຫ ວດ ແລະ ສ ັ້າງແຜນທີ່ ທ ລະນສີາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1/200.000 ພ ັ້ອມທງັການສ ັ້າງກນົໄກ ແລະ ລະບບົ
ຖານຂ ັ້ມູນການຄຸ ັ້ມຄອງເຂດດັ່ ງກ່າວ ເຊີ່ ງກວມເອາົເຂດເໜອືວຽງຈນັ-ເຂດໃຕ ັ້ຫ ວງພະບາງ; ໄຊຍະບູລ-ີຫ ວງພະບາງ. 

 ສ ັ້າງສວນສາທດິແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ ັ້າແບບປະສມົປະສານ ເພື່ ອເປນັບ່ອນສກຶສາ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ຝກຶອບົຮມົ, ທດັສະນະສກຶສາ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ປູກຈດິສ ານກຶໃຫ ັ້ມວນຊນົຢ່າງກ ັ້ວາງ ຂວາງ; ຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງ 2 ເຂດດນິບ ລເິວນນ ັ້າ ( ຣາມຊາ ເຊຈ າພອນ ແລະ ບງຶກຽດໂງ ັ້ງ). 

 ດ າເນນີຂະບວນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະປະສານງານ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງອ່າງຮບັນ ັ້າ ແລະ ດ າເນນີການສ ັ້າງແຜນຄຸ ັ້ມຄອງ
ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າແບບປະສມົປະສານ ໃນ 4ອ່າງບູລມິະສດິ : ນ ັ້າອູ, ເຊກອງ, ນ ັ້າຊ າ ແລະ ນ ັ້າງຽບ. 

 ສ ັ້າງຂ ັ້ກ ານດົ, ລະບຽບການ ແລະ ນຕິກິ າ ໃນການສ າຫ ວດ, ຊອກຄົ ັ້ນ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນແຮ່ທາດ ທີ່ ມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ; ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການສ ັ້າງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍເຂດສະຫງວນຊບັພະຍາກອນແຮ່ທາດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 
27.950,82 ກມ2 ໃນ 12 ເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

 ດ າເນນີການສ ັ້າງແນວຄວາມຄດິ ແລະ ກນົໄກການສ ັ້າງຕວົເມອືງສຂີຽວສະອາດງາມຕາ ໃນເຂດຕວົເມອືງຕາມເສັ ັ້ນ 
ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ ເລກທ ີ13 ຢູ່ເຂດເມອືງເປົ ັ້າໝາຍ 3 ເມອືງ. 

 ສ ັ້າງນຕິກິ າ ແລະ ກດົລະບຽບໃນການຄວບຄຸມມນົລະພດິ; ສ ັ້າງກນົໄກໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ ສິ່ ງເສດເຫ ອື, 

ສານເຄມທີີ່ ເປນັພດິອນັຕະລາຍ, ມນົລະພດິທາງອາກາດ, ມນົລະພດິທາງສຽງ ແລະ ລະບບົການບ າບດັນ ັ້າເສຍແບບ
ຄບົຊຸດ ສ າລບັໃນເຂດຕວົເມອືງເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

 ຕດິຕາມກວດກາ ການປ່ອຍນ ັ້າເປື ັ້ອນຈາກຄວົເຮອືນ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກ າ; ການປ່ອຍມນົລະພດິທາງອາກາດ ຢູ່
ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ເຂດຊຸມຊນົໜາແໜັ້ນຢູ່ 6 ແຂວງທດົລອງ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຫ ວງພະບາງ, ໄຊ
ຍະບູລ,ີ ຄ າມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສກັ); ແລະ ດ າເນນີການສກຶສາຜນົກະທບົຈາກການນ າໃຊ ັ້ສານເຄມີ
ທີ່ ເປນັພດິອນັຕະລາຍ ໃນຂງົເຂດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ກະສກິ າ. 

− ສ ັ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບບົຕດິຕາມກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ບນັດາ
ພນັທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ່ ກບັ ບນັດາສນົທສິນັຍາສາກນົ ແລະ ກອບການຮ່ວມມພືາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ຕດິພນັ
ກບັຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພື່ ອຮບັປະກນັການລາຍງານຜນົການ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ພນັທະຕ່າງໆ. 

 



64 

 

5.3.2 ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
ຕ່າງໆ ແລະ ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

ຄາດໝາຍ: 
 ກ ່ ສ ັ້າງສູນເຕອືນໄພແຫ່ງຊາດ ແລະ ປບັປຸງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ທີ່ ຍງັບ ່

ສາມາດນ າໃຊ ັ້ ແລະ ພດັທະນາໃຫ ັ້ເປນັລະບບົທີ່ ທນັສະໄໝທງັໝດົ 12 ສະຖານ ີ(ອຸຕຸນຍິມົ 9 ສະຖານ ີແລະ ອຸທກົ
ກະສາດ 3 ສະຖານ)ີ. 

 ປະເມນີຄວາມບອບບາງເຂດທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ຢູ່ບນັດາແຂວງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ. 

 ສ ັ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນຕ ັ້ານໄພທ າມະຊາດ (ລະບບົເຕອືນໄພ, ການຕອບໂຕ ັ້ 
ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືສຸກເສນີ, ຍກົຍ ັ້າຍຄນົ ແລະ ຊບັສນິ ແລະ ລະບບົຟື ັ້ນຟູ) ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ 

ຢູ່ບນັດາແຂວງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສ ັ້າງກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ, ດ າເນນີການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ

ຄະນະກ າມະການປັ້ອງກນັຂັ ັ້ນເມອືງ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໄພພບິດັ. 
− ສ ັ້າງກນົໄກການປບັຕວົການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ; ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນ

ການປ່ອຍທາດອາຍພດິເຮອືນແກ ັ້ວໃຫ ັ້ຄບົຊຸດ ພ ັ້ອມທງັດ າເນນີໂຄງການທດົລອງການປບັໂຕເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງ
ດນິຟ ັ້າອາກາດຂອງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້. 

− ຮ່າງແຜນການຮບັມກືບັໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານການດ າເນນີງານ ແລະ ການສກືສາຄວາມເປນັ ໄປໄດ ັ້
ໃນການສ ັ້າງສູນປະຕບິດັງານສຸກເສນີແຫ່ງຊາດ. 

− ສກຶສາການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກອງທນຶປັ້ອງກນັໄພພພິດັ ແລະ ກອງທນຶຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອ
ເປນັກນົໄກການເງນິທີ່ ສ າຄນັສ າລບັການຮບັມຜືນົກະທບົ, ສກຶສາການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ ມ ີ
ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ (ເຂດຄວາມບອບບາງຕ ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ) ແລະ ສົ່ ງເສມີ ການຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາ ແລະ 

ໜນູໃຊ ັ້ນະວດັຕະກ າໃໝ່ໆ. 
− ດ າເນນີການສ ັ້າງລະບບົຖານຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັຢູ່ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖີ່ ນ 
− ດ າເນນີການລງົເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ປະເມນີສະພາບພື ັ້ນຖານໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ການຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍພດິເຮອືນ 

ແກ ັ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ັ້ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ປ່າໄມ ັ້ເຊື່ ອມໂຊມ ແລະ ສບຶຕ ່ ດ າເນນີການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ຄະນະກ າມະການແຫ່ງ
ຊາດ ກ່ຽວກບັ ການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານການຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍພດິເຮອືນແກ ັ້ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ັ້ ແລະ ເຮດັ
ໃຫ ັ້ປ່າໄມ ັ້ເຊື່ ອມໂຊມ ຢູ່ 4 ແຂວງເປົ ັ້າໝາຍ. 

5.3.3 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີໍ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ 

(ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ) 

ຄາດໝາຍ:  
 ປບັປຸງສະຖານວີດັແທກນ ັ້າຝນົ ແລະ ວດັແທກລະດບັນ ັ້າ ຂອ ເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 9 ສະຖານ.ີ 
 ສ ັ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານການລງົທນຶທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບການ

ຜະລດິ ເພື່ ອຮອງຮບັ ແລະ ຊດົເຊຍີຕ ່ ສະພາບໄພພບິດັທີ່ ເຄຍີເກດີຂື ັ້ນ ແລະ ອາດຈະເກດີຂື ັ້ນໃນແຕ່ລະປ ີເຊັ່ ນ: ດ ັ້ານ
ແນວພນັພດື, ແນວພນັສດັ, ຊນົລະປະທານ, ວດັຖຸອຸປະກອນ, ການຊຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາຕ່າງໆ
ກ່ອນເກດີສະພາບ, ໃນຊ່ວງໄລຍະເກດີສະພາບ ແລະ ພາຍຫ ງັເກດີສະພາບໄພພບິດັຕ່າງໆ. 

 ສູ ັ້ຊນົປັ້ອງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ ລວມທງັໄພນ ັ້າຖ ັ້ວມ, ແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ, ພະຍາດສດັ ແລະ 
ພດືລະບາດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເນື ັ້ອທີ່ ທ າການຜະລດິກະສກິ າ. 
ສກຶສາ ແລະ ເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ເພື່ ອສ ັ້າງແຜນທີ່ ກ ານດົເຂດຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ອາດຈະເກດີໄພພບິດັທ າມະຊາດ ເຊັ່ ນ: ເຂດພື ັ້ນ
ທີ່ ຕ ່ າລ່ອງແມ່ນ ັ້າ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ ນ ັ້າຖ ັ້ວມ; ເຂດຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ; ເຂດທີ່ ມກັເກດີພະຍຸ, ພະ ຍາດສດັ 
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ແລະ ພະຍາດພດື (ແມງໄມ ັ້, ໜຂູ.ີ..) ລະບາດ; ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ ການເຊາະເຈື່ ອນຂອງດນິ ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍ
ການນ າໃຊ ັ້ເຕກັນກິ-ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົ ັ້າໃນການກ ານດົ ແລະ ປະເມນີເຫດການ ເຊັ່ ນ: ນ າໃຊ ັ້ແຜນທີ່ ພາບ
ຖ່າຍດາວທຽມ, ນ າໃຊ ັ້ລະບບົເຕອືນໄພທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ເຊື່ ອມໂຍງແຜນຄຸ ັ້ມຄອງ, ປັ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ເຂົ ັ້າໃນແຜນພດັທະນາວຽກງານ ກະສິ

ກ າ ໃນແຕ່ລະລະດບັຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄປຄວບຄູ່ກນັຮ່ວມກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ; ພດັທະນາ
ແຜນດ າເນນີງານເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ (DRR) ໃນຂງົເຂດກະສກິ າ ແນ່ໃສ່ເພື່ ອ ເສມີສ ັ້າງຂດີຄວາມ
ອາດສາມາດທາງດ ັ້ານເຕກັນກິວຊິາການໃນການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການວາງແຜນໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັ ລວມ
ທງັການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານກບັບນັດາພາກສ່ວນອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໂດຍການປບັປຸງ
ບນັດາກນົໄກ ແລະ ບດົບາດໜັ້າທີ່  ຂອງບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ໃຫ ັ້ການແນະນ າໃນການຈດັ ຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານຢ່າງເປນັລະບບົ ຕາມຂອບປະຕບິດັງານ HYOGO ຊຶ່ ງກ ານດົເອາົແຕ່ລະໄລຍະ ຄ:ື ໄລຍະ
ສັ ັ້ນ (ການຮບັມກືບັໄພພບິດັ), ໄລຍະສັ ັ້ນຫາກາງ (ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສຽງຕ ່ ໄພພບິດັ), ໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ 

(ການປບັໂຕເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ ັ້າອາກາດ). 

− ສ ັ້າງ, ປບັປຸງ ແລະ ຟື ັ້ນຟູຄນືບນັດາປະຕູນ ັ້າແລະຄູກນັນ ັ້າ ເຊັ່ ນ: ເຂດລຽບຕາມເຊບັ ັ້ງໄຟທງັສອງຝັ່ ງ (ຄ າມ່ວນ ແລະ 

ສະຫວນັນະເຂດ), ເຂດລຽບຕາມເຊບງັຫຽງ ແລະ ເຂດອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະໃນ ເຂດທົ່ ງພຽງໃຫຍ່. 
ພ ັ້ອມດຽວກນັ, ກ ກວດກາ ແລະ ສ ັ້ອມແປງຄນື ບນັດາຕະຝັ່ ງປ ັ້ອງກນັເຈື່ ອນຂອງບນັດາສະຖານຈີກັສູບນ ັ້າຕາມ
ນ ັ້າຂອງ ແລະ ສາຂາ. ນ າໃຊ ັ້ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ ນ: ອ່າງເກບັນ ັ້າຊນົລະປະທານ ແລະ ອ່າງເກບັນ ັ້າເຂື່ ອນໄຟຟ ັ້າຕ່າງໆ 

ດ ັ້ວຍການຄວບຄຸມ ແລະ ກ ານດົລະດບັນ ັ້າໃນອ່າງໃຫ ັ້ເໝາະສມົ ແລະ ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ປອດໄພ ກ່ອນລະດູນ ັ້ານອງ 
(ຊ່ວງລະດູຝນົ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ເຂື່ ອນໄຟຟ ັ້ານ ັ້າງ ື່ມ 1, ນ ັ້າມງັ 3, ນ ັ້າເທນີ 2, ເທນີຫນີບູນ, ເຊປຽນ-ເຊນ ັ້ານ ັ້ອຍ, 

ເຊກະໝານ ແລະ ອື່ ນໆ ຫ  ື ສ ັ້າງລະບບົການອ່ວຍແລວນ ັ້າອອກ ຈາກເຂດການຜະລດິ ທີ່ ເປນັທົ່ ງໃຫຍ່ເນື ັ້ອທີ່
ກວ ັ້າງຂວາງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ເຊັ່ ນ: ອ່າງເຊບງັຫຽງ, ເຊບັ ັ້ງໄຟ, ສ ັ້າງລະບບົຄູປັ້ອງກນັນ ັ້າຖ ັ້ວມ ໃນເຂດທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ, 

ສ ັ້າງປະຕູນ ັ້າ, ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົຈກັສູບນ ັ້າເພື່ ອລະບາຍນ ັ້າ ແລະ ສ ັ້າງຄອງລະບາຍນ ັ້າ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົ່ ງພຽງໃຫຍ່ທີ່
ມຄີວາມສ່ຽງ ໄປຄຽງຄູ່ກບັ ການນ າໃຊ ັ້ເຕກັ ໂນໂລຢທີີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຕດິຕາມລະດບັນ ັ້າ ໃນແຕ່ລະສາຍນ ັ້າທີ່ ສ າຄນັ 

ໂດຍການກ ານດົລະດບັເຕອືນໄພ ສຸກເສນີ (ຂັ ັ້ນ 1, ຂັ ັ້ນ 2 ແລະ ຂັ ັ້ນ 3) ໃນແຕ່ລະສະຖານວີດັແທກລະດບັນ ັ້າ ໂດຍ
ສ ັ້າງໃຫ ັ້ມສູີນຄຸ ັ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ບນັຊາແບບລວມສູນ. 

− ດ າເນນີການສກຶສາຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ພດັທະນາ, ປບັປຸງ ແລະ ຫນັໄປນ າໃຊ ັ້ແນວພນັເຂົ ັ້າ ແລະ ແນວພນັພດື ທີ່ ມຄີວາມທນົ
ທານສາມາດປບັໂຕເຂົ ັ້າກບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ເຊັ່ ນ: ທນົຕ ່ ສະພາບນ ັ້າຖ ັ້ວມ ແລະ ແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ ໄປ
ຄຽງຄູ່ກບັ ການພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ເຕກັນກິໃນການປູກທີ່ ເໝາະສມົ ໃນເຂດທີ່ ມ ີຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພແຫ ັ້ງແລ ັ້ງ ໂດຍ
ສະເພາະເຂດນາໂຄກທີ່ ຢູ່ນອກເຂດຊນົລະປະທານທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂແມ່ນຫນັໄປ ສົ່ ງເສມີປະຊາຊນົໂດຍການເກບັກກັນ ັ້າ 
ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງຝາຍຂະໜາດນ ັ້ອຍເພື່ ອຕນັຫ ັ້ວຍຮ່ອງ, ຂຸດໜອງສະ ຂະໜາດນ ັ້ອຍເພື່ ອເກບັກກັນ ັ້າໄວ ັ້ໃຊ ັ້ໃນກ ລະນີ
ຂາດນ ັ້າ; ແລະບ່ອນທີ່ ບ ່ ມເີງ ື່ ອຶນໄຂໃນການສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບບົຕດິຕາມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປັ້ອງກນັ ໄພພບິດັ 

ແມ່ນສ ັ້າງເປນັຕາຕະລາງການຜະລດິ ໂດຍກ ານດົຊະນດິພນັເຂົ ັ້າ ແລະ ພດືຕ່າງໆ ເພື່ ອປູກໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັເວລາ 
ແລະ ສະພາບພື ັ້ນທີ່ ຕດິພນັກບັ ການສ ັ້າງແຜນທີ່ ກ ານດົຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັໃນແຕ່ລະເຂດ. 

 

5.4 ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິໍ່ນອ້ອມທີໍ່ພົວພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການມີ ດັໍ່ງນີັ້: 
5.4.1 ສົໍ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົັ້ນຄ້ວາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ ີ

ແລະ ການສືໍ່ສານ. 

ຄາດໝາຍ: 
 ສບືຕ ່ ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິ າ ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຫ າຍກວ່າ 5 ສະບບັ 

ເປນັຕົ ັ້ນ: ກດົໝາຍຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ລະບຽບວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ກອງທນຶພດັທະນາວທິະຍາ 



66 

 

ສາດ. ເພີ ັ້ມທະວກີານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ເຜຍີແຜ່ ສ ັ້າງຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກບັນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ ພະລງັງານທດົແທນ 
ແລະ ວດັສະດຸໃໝ່, ສບືຕ ່ ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັສນິຄ ັ້ານ າເຂົ ັ້າເປນັຕົ ັ້ນ: ກງົເຕີ ັ້ໄຟຟ ັ້ານ າເຂົ ັ້າໃໝ່ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 
200.000 ໜ່ວຍ ແລະ ກວດທຽບລດົບນັທຸກນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 500 ຄນັ, ປບັປຸງມາດຕະຖານເກົ່ າທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງ
ກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ.  

 ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິ າລຸ່ມກດົໝາຍທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປນັ ເພື່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມຮດັກຸມຂື ັ້ນ ແລະ ແທດເໝາະກບັ
ສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 5 ສະບບັ; ສູ ັ້ຊນົຈດັສນັເລກລະຫດັໄປສະນ ີ 5 ຕວົເລກ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ ັ້ສ າເລດັ 45%; ຮບັປະກນັລະບບົລວມສູນການສື່ ສານ ເປນັທາງຜ່ານອນິເຕເີນດັ, ໂທລະສບັ
ພາຍໃນ, ໂທລະສບັຕ່າງປະເທດ, ແລະ ຂ ັ້ຄວາມສັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 100% ແລະ ສ ັ້າງລະບບົເຊື່ ອມໂຍງ ດ ັ້ານໂທລະ
ຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນດັ ເຊື່ ອມຕ ່ ອາຊຽນ ແລະ ບນັດາປະເທດພາກພື ັ້ນ. 

 ສ ັ້າງໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ມສູີນຂ ັ້ມູນແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອເປນັບ່ອນຮບັຝາກຂ ັ້ມູນເອກັເລກັໂຕຣນກິ ສະໜອງໃຫ ັ້ແກ່ 
ບນັດາກະຊວງ, ອງົການຂອງລດັ-ເອກະຊນົ, ເພື່ ອຮອງຮບັຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ລະບບົຄອມພວິເຕເີຄື່ ອຂ່າຍຂອງ ພາກລດັຖະບານ ໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ເທດສະບານ 
ແຂວງເພື່ ອ ໃຫ ັ້ສາມາດນ າໃຊ ັ້ ລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ລະບບົອເີມວຂອງພາກລດັໄດ ັ້. 

 ສາມາດຮບັປະກນັ ວຽກງານຂື ັ້ນທະບຽນຊມິຄາດໂທລະສບັແບບຕື່ ມເງນິ ແຕ່ລະເລກໝາຍແມ່ນໃຫ ັ້ມຂີ ັ້ມູນຜູ ັ້ນ າໃຊ ັ້ 
ຢ່າງຖກືຕ ັ້ອງ ຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຊດັເຈນ ສາມາດຕດິຕາມ ກວດກາໄດ ັ້ທນັຕາມສະພາບ;ໃຫ ັ້ມລີະບບົຄຸ ັ້ມຄອງ ຕດິຕາມ 
ກວດກາ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພສູງ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັລະບບົເຄອືຂ່າຍໂທລະຄມົ ຂອງ ບນັດາບ ລສິດັຜູ່
ໃຫ ັ້ບລກິານໂທລະຄມົມະນາຄມົ; ກວດກາຢັ ັ້ງຢນືມາດຕະຖານເຕກັນກິອນປະກອນໂທລະຄມົມະນາຄມົກ່ອນການ
ນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ຢັ ັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງການບ ລກິານເຄອືຂ່າຍຄົມມະນາຄມົ/ໄອຊີທີ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັສາກນົ; 
ພດັທະນາພາສາລາວເຂົ ັ້າໃນອຸປະກອນ ໄອຊທີໃີຫ ັ້ສມົບູນແບບ ແລະ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານ; ສູ ັ້ຊນົສ ັ້າງ 
ສາຍຮບັໃນການດ າເນນີທຸລະກດິດາວທຽມລາວ ໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມແຜນ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ສບືຕ ່ ສ ັ້າງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຄື ັ້ນຄວາມຖີ່ ວທິະຍຸ; ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການສື່ ສານຜ່ານດາວທຽມ; ສ ັ້າງຂ ັ້ຕກົລງົວ່າດ ັ້ວຍ

ການກວດກາການນ າໃຊ ັ້ຄື ັ້ນຄວາມຖີ່ ວທິະຍຸ; ຂ ັ້ຕກົລງົວ່າດ ັ້ວຍການກວດກາມາດຕະຖານເຕກັນກິອຸປະກອນໂທລະ
ຄມົ ມະນາຄມົ, ຂ ັ້ຕກົລງົວ່າດ ັ້ວຍການກ ານດົອດັຕາຄ່າໂທລະສບັ, ອນິເຕເີນດັ ແລະ ຫ ກັການສົ່ ງເສມີການຂາຍ, ຂ ັ້
ຕກົລງົ ວ່າດ ັ້ວຍ ຄຸນນະພາບຂອງການບ ລກິານ ແລະ ເຄື່ ອຂ່າຍໂທລະຄມົມະນາຄມົ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ; ປບັປຸງນຕິກິ າ ວ່າ
ດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງການໃຫ ັ້ບ ລກິານ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ສູນຂ ັ້ມູນແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ມກີານລວມສູນສ ັ້າງນຕິກິ າ ຮອງຮບັ
ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ IPv6, ສ ັ້າງນຕິກິ າຄຸ ັ້ມຄອງການນ າໃຊ ັ້ສູນຂ ັ້ມູນແຫ່ງຊາດ ຮບັໃຊ ັ້ສງັຄມົ.  

 ສບືຕ ່ ປບັປຸງລະບບົສູນກາງອນິເຕເີນດັຂອງສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ຮບັຮອງການລວມສູນ ສນັຍານອນິເຕເີນດັ 
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງສມົບູນ; ສບຶຕ ່ ຂະຫຍາຍລະບບົສູນກາງໂທລະສບັພາຍໃນ ຂອງສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ ັ້ບນັດາ
ບ ລສິດັ ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ບ ລກິານ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເອາົສນັຍານໂທລະສບັ ມາຜ່ານສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 100%.  

 ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍລະບບົສູນກາງໂທລະສບັຕ່າງປະເທດຂອງສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຮອງຮບັການລວມສູນສນັ 
ຍານ ໂທລະສບັຕ່າງປະເທດ ທງັຂາເຂົ ັ້າ ແລະ ຂາອອກ, ຂ ັ້ຄວາມສັ ັ້ນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂທລະສບັຂ ັ້າມແດນ ລະ 
ຫວ່າງປະເທດ (IR) ໃຫ ັ້ມາຜ່ານ ສອຊ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 100%; ສບຶຕ ່ ຈດັຊື ັ້ອຸປະກອນປ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນຂະຫຍາຍ
ເພື່ ອ ປບັປຸງລະບບົ ໃຫ ັ້ຮບັໃຊ ັ້ວຽກງານການພດັທະນາ ການລວມສູນລະບບົສື່ ສານໃຫ ັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ.  

 ສ ັ້າງສູນອນິເຕເີນດັສ າຮອງແຫ່ງຊາດ ຢູ່ພາກເໜອື ແລະ ພາກກາງ ເພື່ ອເປນັສູນສ າຮອງການກະຈາຍຈດຸເຊື່ ອມຕ ່ ຕາມ
ພູມພິາກ.  
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 ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ບນັດາບ ລສິດັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ບ ລກິານອນິເຕເີນດັ ມກີານໃຫ ັ້ບ ລກິານ ການເຊື່ ອມຕ ່ ອນິເຕເີນດັ ຄວາມໄວສູງ
ເປນັຕົ ັ້ນ: FTTx, High Speed Wireless; ຂະຫຍາຍບ ລມິາດ ແລະ ຄວາມໄວອນິເຕເີນດັຂອງ ປະເທດໃຫ ັ້ໃກ ັ້
ຄຽງກບັບນັດາປະເທດອາຊຽນ. 

 ສບືຕ ່ ກະກຽມວຽກ ແລະ  ສ ັ້າງແຜນຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກຽ່ວກບັ ການຄຸ ັ້ມຄອງ IP, ແລະ ການຫນັປ່ຽນ ແລະ ຖ່າຍ
ໂອນຈາກ IPv4 ເປນັ IPv6 ທົ່ ວປະເທດ ຮອດປ ີ2020. 

 ກ ານດົ ແລະ ພດັທະນາສະຖານທີ່ ຈະເປນັຈດຸເຊື່ ອມຕ ່ ອນິເຕເີນດັຄວາມໄວສູງທີ່ ມຄຸີນນະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ກບັ 
ອາຊຽນ ແລະ ສາກນົ. 

 ສ ັ້າງລະບບົເຕກັນກິ ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລກິານລະຫດັຊື່ ອນິເຕເີນດັສູງສຸດ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ; ສ ັ້າງມາດຕະຖານກ່ຽວກບັການ
ປັ້ອງກນັຄວາມປອດໄພຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ISO27001 ແລະ ມາດຕະຖານອື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃຫ ັ້ບນັດາສູນເຕກັນກິ,
ພດັທະນາລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງບ ລກິານ ແລະ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ ລະຫດັຊື່ ອນິເຕເີນດັສູງສຸດ 
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ແຜ່ຫ າຍ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 ພດັທະນາສູນສະກດັກັ ັ້ນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂເຫດສຸກເສນີ ທາງລະບບົຄອມພວິເຕ ີ (ສູນລາວເຊດີ ໃຫ ັ້ທຽບເທົ່ າກບັບນັດາ
ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ) ພ ັ້ອມທງັໂຄສະນາເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ປະຊາຊນົເຫນັໄດ ັ້ເຖງິໄພອນັຕະລາຍ ແລະ ຜນົປະ 
ໂຫຍດການນ າໃຊ ັ້ອນິເຕເີນດັ. 

 ສ າຫ ວດສະພາບຂອງອຸປະກອນຂອງລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກທີ່ ໄດ ັ້ຕດິຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ແກ່ສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖີ່ ນ, ຕດິຕັ ັ້ງ
ເຄື່ ອງອຸປະກອນຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ ເພື່ ອການນ າໃຊ ັ້ລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກ. 

 ສບືຕ ່ ປະຕບິດັໜ ັ້າວຽກດາວທຽມໃນການຕດິຕັ ັ້ງອຸປະກອນ VSAT, SIT ຂອງລະບບົໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄມົ 
ມະນາຄມົພາກພື ັ້ນດນິ, ລະບບົເຄອືຂ່າຍສື່ ສານຄວາມໄວສູງບ ່ ໃຊ ັ້ສາຍ (WBCN) ໃຫ ັ້ສ າເລດັໃນປ ີ2017 

 ສບືຕ ່ ໃນການໃຫ ັ້ບ ລກິານດາວທຽມ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການເຊນັສນັຍາກບັບນັດາລູກຄ ັ້າດ ັ້ານການບ ລກິານ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ,  ດ ັ້ານການບ ລກິານ Transponder ,ໃຫ ັ້ບ ລກິານລະບບົ VSAT ແລະ ດ ັ້ານການບ ລ ິການ DTH. 

 

5.4.2 ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມຍ່ິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ ັ້ແທນແມ່ຍງິທົ່ ວປະເທດ, ສບືຕ ່ ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດກັ 2016-2025, ແຜນດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດກັ 2016-

2020, ແຜນດ ານເນນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ ອປັ້ອງກນັ ແລະ ລບຶລ ັ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ 2014-2020, ຈດັຕັ ັ້ງຂະບວນ
ການສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັເດກັສາກນົ 1 ມຖຸິນາ, ວນັຢຸດຕກິານໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ 25 ພະຈກິ, 
ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງຂະບວນຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາໃນມາດຖານການສ ັ້າງຄອບຄວົ, ບ ັ້ານ ແລະ ເມອືງພດັທະນາທີ່ ມ ີ
ການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາເດກັ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ; ສບືຕ ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຄື່ ອນໄຫວ
ວຽກສດິທເິດກັໃນກອບຂອງຄະນະກ າມາທກິານອາຊຽນເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ແລະ ປກົປັ້ອງສດິທຂິອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ 
ແລະ ໃນກອບການຮ່ວມມໃືຕ ັ້-ໃຕ ັ້ຂອງບນັດາປະເທດອາຊ-ີປາຊຟີກິ. 

       ໂ  ະນາ ຜ ຍແຜ  ແລະ   ກ     ານ ກກ   ກ  ການ          າ ກ  າ   າຂອ ແ  ຍ  ,   າ  ະ ໝ  າ  
ຍ   າຍ ແລະ ລ  ລ  າ   ກ   ການການ  າແນກ   ແ  ຍ     າ ກ  າ ຂ າ , ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນໃນ
ການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັຖະຍມົຕອນປາຍ, ສມົທບັກບັຂະແໜງການກ່ຽວ 
ຂ ັ້ອງ ໃນການສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ັ້ແມ່ຍງິເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ່ ງທີ່ ດນິເພື່ ອທ າການປູກຝງັ, ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ສນິເຊື່ ອເພື່ ອທ າການຜະ 
ລດິສນິຄ ັ້າກະສກິ າ, ທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ-ກາງ,       ກ   , ການ    ະນາ  ານ     ແລະ   າ   າ  ຂ    
ແຂ    ຜ   ະກອ ການ   ຍ   ນ  ລະກ  ຂະ າ ນ  ອຍ ແລະ ຂະ າ ກາ . 

 ສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າໃນການປະຕບິດັໜ ັ້າທີ່ ໃນການຊຸກຍູ ັ້ຂະບວນການດ ັ້ານຕ່າງໆຂອງຕນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ເອາົໃຈໃສ່ໃນການຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ ັ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ ວປະເທດ ຢ່າງເປນັຂະບວນກວ ັ້າງຂວາງ 
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ແລະ ຟດົຟື ັ້ນ ຕດິພນັກບັການປບັປຸງການຈດັຕັ ັ້ງຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ໃນຂະແໜງຕ່າງໆ ແລະ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ 
ພ ັ້ອມນັ ັ້ນກ ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປບັປຸງແບບແຜນການຊີ ັ້ນ າ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ່າງໆ ໃນຖນັແຖວຊາວໜຸ່ມໃຫ ັ້ລດົ
ນ ັ້ອຍຖອຍລງົ. 

 ສບືຕ ່ ຊຸກຍູ ັ້ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ ໂດຍສະເພາະການປບັປຸງ ຄຊປປລ ຂັ ັ້ນຮກຖານໃຫ ັ້ສ າເລດັ ແລະ ເຂັ ັ້ມ 
ແຂງເທື່ ອລະກ ັ້າວ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນກ ສບືຕ ່ ພວົພນັ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຊາວໜຸ່ມບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, 
ຊາວໜຸ່ມສງັຄມົນຍິມົ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ອືໃນການພດັທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ. 

 

5.4.3 ເພີໍ່ມທະວປີະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລຫິານລັດ 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ສ ັ້າງນຕິກິ າໃໝ່ຈ ານວນໜຶ່ ງໃນການຄຸ ັ້ມຄອງລດັ, ຄຸ ັ້ມຄອງສງັຄມົເຊັ່ ນ: ສ ັ້າງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງພນົລະ 

ເມອືງ, ສ ັ້າງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍຖານຂ ັ້ມູນ ຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການແຕ່ງຕັ ັ້ງ ຫ  ື ເລອືກຕັ ັ້ງພະ 
ນກັງານນ າພາ-ຄຸ ັ້ມຄອງ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍຈນັຍາບນັ ຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 ພດັທະນາຖານຂ ັ້ມູນສະຖຕິຂິອງຂະແໜງການພາຍໃນ ເພື່ ອເກບັກ າ, ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານຂ ັ້ມູນຂ່າວສານສະຖຕິິ
ຂອງທົ່ ວຂະແໜງການພາຍໃນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ ັ້ອມທງັຈະໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອພມິອອກເປນັປື ັ້ມສະຖຕິິ
ປະຈ າປ ີ2017 ຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ. ສບືຕ ່ ສ ັ້າງຖານຂ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງພນົລະເມອືງ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ ັ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄຸ ັ້ມຄອງຢູ່ຂັ ັ້ນເມອືງໃນການບນັທກຶ, ບ ລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານດັ່ ງກ່າວ 
ພ ັ້ອມທງັລາຍງານຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັການເໜງັຕງີຂອງພນົລະເມອືງໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ ັ້ແກ່ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການ 
ຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງເຊິ່ ງຈະສາມາດນ າໃຊ ັ້ຂ ັ້ມູນຕວົເລກພນົລະເມອືງນີ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການວາງແຜນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

 ປບັປຸງລະບບົຖານຂ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງລດັຖະກອນ (ລະບບົ PIMS) ທີ່ ມຢູ່ີແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຖກືຕ ັ້ອງ, ຊດັເຈນ ແລະ 
ງ່າຍໃນການປັ້ອນຂ ັ້ມູນ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ຖານຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວ ເປນັພື ັ້ນຖານໃນການອອກບດັລດັຖະກອນ ຫ  ືSmart Card 
ເຊິ່ ງບດັດັ່ ງກ່າວແມ່ນສາມາດໃຊ ັ້ເປນັບດັປະຈ າຕວົຂອງລດັຖະກອນ, ບດັຖອນເງນິ, ບດັປະກນັສງັຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ໃນເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນແມ່ນຈະໄດ ັ້ທດົລອງນ າໃຊ ັ້ກບັກະຊວງຈ ານວນໜຶ່ ງໃນປ ີ 2017 ຫລງັຈາກນັ ັ້ນແມ່ນຈະໄດ ັ້ຂະຫຍາຍໄປ
ທົ່ ວທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 

 ປະເມນີຄນືເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ທຸລະກນັດານ ເພື່ ອຈະໃຊ ັ້ຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວເປນັບ່ອນອງີໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ
ຕ ່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່ ພວມປະຕບິດັໜ ັ້າທີ່  ຢູ່ເຂດດັ່ ງກ່າວ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນຂ ັ້ມູນດັ່ ງກ່າວແມ່ນຍງັສາມາດ 
ເປນັຂ ັ້ມູນອ ັ້າງອງີໃຫ ັ້ແກ່ລດັຖະບານໃນການຈດັສນັທນຶໃຫ ັ້ບນັດາເມອືງ/ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

 

ພາກທີ III 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ປະຈໍາປ ີ2017 
 

 ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ທດິທາງລວມ, ເປົ ັ້າໝາຍ, ວຽກຈດຸສຸມ ແລະ ໜັ້າທີ່ ຕົ ັ້ນຕ ທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໃນແຜນການປະຈ າປ ີ2017, ບນັດາ
ກະຊວງ-ອງົການຂັ ັ້ນສູງກາງ ແລະທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ 
ຕົ ັ້ນຕ ດັ່ ງນີ ັ້:  
1. ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ:  ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະສານງານກນັຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ, ສ ັ້າງ

ນະໂຍບາຍແຕ່ລະດ ັ້ານໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງໄປລວງດຽວກນັ, ຕດິຕາມປະເມນີຜນົແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນ
ທ່ຽງຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ເສດຖະກດິລວມ ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍໂຕໄປຕາມທດິທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້. 
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2. ດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ: ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂສະພາບຝດຶເຄອືງຂອງງບົປະມານ ຕ ັ້ອງຊຸກຍູ ັ້ການເກບັລາຍຮບັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຄບົ
ຖັ້ວນ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງຖານລາຍຮບັທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ດ ັ້ວຍການປບັປຸງກນົໄກຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທິ
ຜນົ   ກ່ວາເກົ່ າ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງເກບັເງນິທນັສະໄໝ. ແຜນລາຍຈ່າຍຈະຕ ັ້ອງອງີໃສ່ຄວາມອາດສາມາດດ ັ້ານ
ລາຍຮບັຕວົຈງິ ທງັມສ່ີວນແຮໄວ ັ້ ດ ັ້ວຍການປະຢດັມດັທະຍດັ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີ່ ຟູມເຟອືຍ, ປບັປຸງການຄຸ ັ້ມ
ຄອງໜີັ້ສາທາລະນະໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ ັ້ ດ ັ້ວຍການຈ າກດັການສ ັ້າງໂຄງການໃໝ່ທີ່ ຍງັບ ່ ທນັມີ
ຄວາມຈ າເປນັ ແລະ ແກ ັ້ໄຂໜີັ້ສນິເກົ່ າໃຫ ັ້ຫ ຸດລງົເທື່ ອລະກ ັ້າວ ເຮດັໃຫ ັ້ລະບບົເສດຖະກດິມຄີວາມຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຜູ ັ້
ປະກອບການສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດ ັ້ຢ່າງຄ່ອງຕວົ; ເພີ່ ມທະວກີານອອກນຕິກິ າລຸ່ມກດົໝາຍ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການ
ທີ່ ສ າຄນັ ເພື່ ອຶເປນັມາດຕະການທີ່ ສ າຄນັ ເພື່ ອເປນັມາດຕະການສົ່ ງເສມີການເປບັລາຍຮບັງບົປະມານໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ. 
 ອ ານາດການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເປນັເຈົ ັ້າການເຮດັວຽກກບັຂະແໜງການເງນິ ກວດກາຖານລາຍຮບັຢູ່ໃນຄວາມຮບັ

ຜດິ ຊອບຂອງຕນົ ໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງ, ຄບົຖັ້ວນ ພ ັ້ອມທງັຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ ເຂົ ັ້າຊ່ວຍໃນການເກບັລາຍ
ຮບັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ. 

 ຂະແໜງການທີ່ ຄຸ ັ້ມຄອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຖານລາຍຮບັ ເຊັ່ ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ, 
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ກະຊວງອື່ ນໆ ສະ  
ໜອງຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັຖານລາຍຮບັໃຫ ັ້ຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຊດັເຈນ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຂະແໜງການເງນິຕດິ 
ຕາມ ແລະ ຈດັເກບັລາຍຮບັ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຖກືຕ ັ້ອງ. 

3. ດ້ານເງິນຕາ: ສບືຕ ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາດອກເບ ັ້ຍຕາມກນົໄກຕະຫ າດທີ່ ມກີານຄວບຄຸມຂອງລດັ ດ ັ້ວຍການ
ສບືຕ ່ ຄຸ ັ້ມຄອງການກ ານດົອດັຕາດອກເບ ັ້ຍເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູ ັ້ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ສບືຕ ່ ນ າໃຊ ັ້ອດັຕາດອກເບ ັ້ຍ
ພື ັ້ນ ຖານ ແລະ ອດັຕາສ່ວນເງນິແຮຝາກບງັຄບັ ແລະ ດດັປບັຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ຕະຫ າດລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດເປດີ ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບສູງ ພ ັ້ອມທງັປະຕບິດັບນັດາມາດ
ຕະການຜູ ັ້ໃຫ ັ້ກູ ັ້ຢມືແຫ ່ ງສຸດທ ັ້າຍ; ສມົທບົກບັກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອສ ັ້າງຕະຫ າດພນັທະບດັລດັຖະບານພາຍໃນໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ເປນັແຫ ່ ງລະດມົທນຶໃຫ ັ້ແກ່ລດັຖະບານ. ປະຕຮູິບທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ຂາດທນຶ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າສູ່
ການດ າເນນີທຸລະກດິທີ່ ມປີະສດິທະຜນົຕາມກນົໄກຕະຫ າດ. 

4. ດ້ານການລົງທຶນ: ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມດ າເນນີທຸລະກດິໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ເອື ັ້ອອ ານວຍໃຫ ັ້
ແກ່ການລງົທນຶ, ການຜະລດິທຸລະກດິ; ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມກີານລງົທນຶໃສ່ຂງົເຂດກະສກິ າ ແລະ ການຜະລດິສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ຫ າຍ
ຂຶ ັ້ນ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີປບັປຸງວສິາຫະກດິຕ່າງ ໃໆຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງສາມາດສ ັ້າງຜນົກ າໄລທີ່ ສມົ
ເຫດສມົຜນົ ເພື່ ອເປນັການສ ັ້າງຖານເກບັລາຍຮບັເຂົ ັ້າລດັເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນອານາຄດົດ ັ້ວຍການປບັປຸງກດົໝາຍສົ່ ງເສມີການ
ລງົທນຶພາກເອກະຊນົ, ແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະກ າມະການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶທງັຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ກນົໄກການບ ລກິານປະຕູດຽວໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ ັ້ ແນໃສ່ດງຶດູດເອາົການລງົທນຶທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ ັ້ມທ່ີາກ ັ້າວເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ. ສບືຕ ່ ປບັປຸງຂັ ັ້ນຕອນການຄດັເລອືກ ແລະ ການປະຕບິດັ
ບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ໂດຍເພີ່ ມທະວກີານປະເມນີຜນົໂຄງການກ່ອນເອາົ
ເຂົ ັ້າແຜນໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ ພ ັ້ອມທງັເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັໂຄງການຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ. 

5. ດ້ານການສົໍ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ບໍລກິານ: ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄ ັ້າຮບັໃຊ ັ້ພາຍໃນໃຫ ັ້ພຽງພ  ແລະ ຜະລດິ 
ເພື່ ອສົ່ ງອອກ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ  ແລະ  ຂະໜາດກາງ,  ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ມກີານ
ລງົທນຶຫ າຍພາກສ່ວນໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ສົ່ ງເສມີການປະດດິສ ັ້າງ, ນ າໃຊ ັ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເຂົ ັ້າ
ໃນການພດັທະນາ. ດດັປບັນະໂຍບາຍອດັຕາດອກເບ ັ້ຍເງນິກູ ັ້ໃຫ ັ້ແກ່ການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ
ສະບຽງອາຫານ, ສນິຄ ັ້າອຸດສາຫະກ າ, ຫດັຖະກ າມູນເຊື ັ້ອ ໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບສູງ ແລະ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ; ປບັປຸງ
ນະໂຍບາຍສນິເຊື່ ອຈລຸະພາກ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່
ເມອືງທຸກຍາກ; ດດັປບັໂຄງສ ັ້າງການນ າເຂົ ັ້າ ໂດຍສະເພາະສນິຄ ັ້າຟູມເຟອືຍ, ກວດກາ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນການນ າເຂົ ັ້າ
ສນິຄ ັ້າທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ ັ້ານແລ ັ້ງຕ ັ້ານຖັ້ວມ ດ ັ້ວຍການກຽມພ ັ້ອມຮບັມ ື ແລະ ຕອບໂຕ ັ້
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ກບັໄພພບິດັ ແລະ ທ ັ້ອງກນັພະຍາດລະບາດໃຫ ັ້ພດື ແລະ ສດັ ໃຫ ັ້ທນັການ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ ຕ ັ້ອງ
ໄດ ັ້ມມີາດຕະການເຄັ່ ງຄດັ ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງລາຄາສນິຄ ັ້າ ໂດຍສະເພາະສນິຄ ັ້າໝວດອາຫານ ເພື່ ອບ ່ ໃຫ ັ້ກະທບົຕ ່ ການດ າລງົຊ ີ
ວດິຂອງປະຊາຊນົ. ສົ່ ງເສມີການຈດັຕະຫ າດນດັ ແລະ ກ ານດົຕະຫ າດສນິຄ ັ້າກະສກິ າປອດສານພດິໃຫ ັ້ມທີີ່ ຕັ ັ້ງທີ່ ແນ່ 
ເພື່ ອເປນັບ່ອນສົ່ ງເສມີຜູ ັ້ຜະລດິ ແລະ ຜູ ັ້ບ ລໂິພກ ແລະ ທງັເປນັການສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ. 

6. ດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ: ສບືຕ ່ ຮກັສາຄວາມມສີະຖຽນລະພາບດ ັ້ານການເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົປອດໄພຂອງ
ສງັຄມົ, ມມີາດຕະການແກ ັ້ໄຂປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ທາງສງັຄມົ, ຫ ຸດຜ່ອນຄະດຕ່ີາງໆທີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນ ດ ັ້ວຍການເປນັຫູເປນັຕາ 
ແລະ ລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆ ທີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນຂງົເຂດ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນຕນົ ຕ ່ ອ ານາດການປກົຄອງ, ປກສ, ປກຊ ເພື່ ອ
ເຂົ ັ້າໄປແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ທນັການ; ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງຍກົລະດບັຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ ໃນເຂດຊນົນະບດົ 
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ໂດຍການສຸມທນຶຮອນເຂົ ັ້າໃສ່ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ ັ້ພຽງພ . 

7. ດ້ານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ: ສບືຕ ່ ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງວຽກງານພດັທະນາ
ຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລ ັ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ ັ້ສ າເລດັ; ທຸກພາກສວ່ນຕັ ັ້ງໜ ັ້າປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວ, ລະດມົ
ທນຶຮອນເຂົ ັ້າໃສ່ເຂດຈດຸສຸມ, ເຂດທີ່ ຍງັທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບ ັ້ານທີ່ ຍງັທຸກຍາກ ແລະ ຕັ ັ້ງໃໝ່ ທີ່
ຍງັບ ່ ມພີື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ ເຂດທີ່ ໝັ ັ້ນການປະຕວິດັ, ເຂດພດັທະນາຊາຍແດນ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຂະແໜງເຕກັນກິດ ັ້ານ
ກະສກິ າຕ ັ້ອງເລັ່ ງໃສ່ການປູກຝງັ, ລ ັ້ຽງສດັ; ຂະແໜງທະນາຄານຕ ັ້ອງລງົຊຸກຍູ ັ້ດ ັ້ານສນິເຊື່ ອໃຫ ັ້ແກ່ກຸ່ມການຜະລດິ; ຂະແ
ໜງການຄ ັ້າຕ ັ້ອງລງົຊ່ວຍຝກຶອບົຮມົການເຮດັທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ; ຂະແໜງແຮງງານລງົຝກຶອບົຮມົ ເພື່ ອຍກົລະດບັ
ສມີແືຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

8. ດ້ານການບລໍິຫານລດັ: ຕັ ັ້ງໜ ັ້າສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິການເມອືງໃຫ ັ້ບນັດາສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານໃນທຸກຊັ ັ້ນ 
ໃຫ ັ້ກ າ  ແໜັ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ແຜນການຂອງລດັ. ຄະນະພກັທຸກຂັ ັ້ນ, ອງົການປກົຄອງຂັ ັ້ນສູນກາງ 
ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຕ ັ້ອງຍກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ໜ ັ້າທີ່ ການເມອືງຂອງຕນົ ເພີ່ ມທະວກີານຊີ ັ້ນ າ-ນ າພາຕ ່ ການພດັທະນາ
ເສດ ຖະກດິ-ສງັຄມົ, ປະຕບິດັວໄິນແຜນການ-ການເງນິຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ; ເພີ່ ມທະວກີານໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍຢ່າງ
ເປນັ ລະບບົຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ; ເຊື່ ອມຊມຶ, ກ າແໜັ້ນ ແລະ ຍກົສູງສະຕເິຄາົລບົກດົໝາຍ ເພື່ ອກ ັ້າວໄປເຖງິການ
ຄຸ ັ້ມຄອງລດັຄຸ ັ້ມຄອງສງັຄມົດ ັ້ວຍກດົໝາຍ. 

9. ບນັດາກະຊວງ, ອງົການຂັ ັ້ນສູນກາງ ເປນັເຈົ ັ້າການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຜນັຂະຫຍາຍ ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGS) 

ໃຫ ັ້ເປນັໂຄງການລະອຽດ ແລະ ເຊື່ ອມເຂົ ັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນປ ີ2017 ເປນັຕົ ັ້ນໄປ. 
10. ບນັດາກະຊວງ, ອງົການຂັ ັ້ນສູນກາງ, ອງົການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນທຸກຂັ ັ້ນ ເປນັເຈົ ັ້າການຜນັຂະຫຍາຍແຜນດັ່ ງກ່າວເປນັ

ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານລະອຽດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນຕນົ, ຕດິຕາມປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ 
ສະຫ ຸບລາຍງານລດັຖະບານຕາມລະບຽບການທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ຄ:ື ສະຫ ຸບງວດ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ ແລະ 12 ເດອືນ ຢ່າງ
ເປນັປກົກະຕ.ິ  
 

                     ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ

 

            ລັດຖະມົນຕ ີ
                ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 


