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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ�າປີ 2018 
 

ພາກທີ I 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017 

 
I. ທົບທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ  ປີ  2017 

 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັເທື່ ອທ ີ2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີVIII ໄດມ້ມີະຕ ິເລກທ ີ016/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ24 
ພະຈກິ 2016 ວ່າດວ້ຍການຮບັຮອງເອາົຄາດໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈາໍປ ີ 2017 ແລະ 

ລດັຖະບານໄດອ້ອກດໍາລດັ ສະບບັເລກທ ີ445/ນຍ, ລງົວນັທ ີ19 ທນັວາ 2016 ເພື່ ອປະຕບິດັແຜນດັ່ ງກ່າວ. ຄາດ   ໝ

າຍສໍາຄນັຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈາໍປ ີ 2017 ມຄີ:ື ສູຊ້ນົເຮດັໃຫລ້ວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັ

ພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນລະດບັ 7% ແລະ ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຕາມລາຄາໃນປ ີໃຫໄ້ດ ້129.683 ຕືກ້ບີ, ລາຍໄດສ້ະ

ເລັ່ ຍຕ່ໍຫວົຄນົ 2.341 ໂດລາສະຫະລດັ (ລວມຍອດລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍ່ ຫວົຄນົ ປະມານ 1.850 ໂດລາສະ ຫະ

ລດັ), ໃນນັນ້: ຂະແໜງກະສກິາໍ ເພີ່ ມຂຶນ້ 3,1%, ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ ເພີ່ ມຂຶນ້ 8,9%, ຂະແໜງການບໍລກິານ  

ເພີ່ ມຂຶນ້ 7,8% ແລະ ພາສ-ີອາກອນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການນາໍເຂົາ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ 5,0%; ມຄີວາມຕອ້ງການລງົທນຶໃນ

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ລວມທງັໝດົ 36.366 ຕືກ້ບີ,  ເທົ່ າກບັ 28% ຂອງ GDP, ໃນນັນ້: ການລງົທນຶ

ຂອງລດັ (ງບົປະມານພາຍໃນ) 5.463 ຕືກ້ບີ, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ປະມານ 8.629 ຕືກ້ບີ, ການ

ລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  14.474 ຕືກ້ບີ, ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ 7.800 ຕືກ້ບີ; ສູ ້

ຊນົເກບັລາຍຮບັງບົປະມານລວມ ໃຫໄ້ດ ້23.941 ຕືກ້ບີ, ລາຍຈ່າຍບ່ໍໃຫເ້ກນີ 32.402 ຕືກ້ບີ, ການຂາດດຸນ ລວມ ບ່ໍ

ໃຫເ້ກນີ 8.461 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 6,52% ຂອງ GDP; ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງ, ຮກັສາ

ອດັຕາເງນິເຟີໃ້ຫຢູ່້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 5%; ຄວບຄຸມປະລມິານເງນິ (M2) ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 20%; ຮບັ ປະກນັ

ຄງັສໍາຮອງທີ່ ເປນັເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫກຸ້ມ້ການນາໍເຂົາ້ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 5 ເດອືນຂຶນ້ໄປ; ສບືຕໍ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ

ອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ, ເຮດັໃຫອ້ດັຕາແລກປ່ຽນມຄີວາມສະຫງບົປກົ ກະຕ,ິ 
ເງນິກບີແຂງຄ່າ ຫຼ ື ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງນິຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼກັ; ເຮດັໃຫຍ້ອດສນິເຊື່ ອຂອງ

ທະນາຄານທຸລະກດິເພີ່ ມຂຶນ້ບ່ໍຫຸຼດ 54% ຂອງ GDP ໃນທາ້ຍປ ີ 2017 ແລະ ຄວບຄຸມອດັຕາສ່ວນໜີບ່ໍ້ເກດີດອກ

ອອກຜນົໃຫຢູ່້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 3% ຂອງຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ; ສູຊ້ນົຜະລດິເຂົາ້ໃຫໄ້ດ ້4,35 ລາ້ນໂຕນ; ຜະລດິອຸດສາ

ຫະ ກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ  ບນັລຸ 6.927 ຕືກ້ບີ; ສູຊ້ນົໃຫມູ້ນຄ່າຈລໍະຈອນສນິຄາ້ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລ ິ

ການ) ບນັລຸ 49.420,75 ຕືກ້ບີ, ຜະລດິແຮ່ທາດໃຫໄ້ດ ້ 15.000 ຕືກ້ບີ,ຜະລດິໄຟຟາ້ໃຫໄ້ດ ້ 30.000 ລາ້ນກໂິລວດັ

ໂມງ; ສູຊ້ນົໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາປະເທດໃຫໄ້ດ ້ 5,4 ລາ້ນເທື່ ອຄນົ, ສາ້ງລາຍຮບັປະມານ 875 ລາ້ນໂດລາສະຫະ 

ລດັ; ສູຊ້ນົເຮດັໃຫອ້ດັຕາສ່ວນຄອບຄວົທຸກຍາກຫຸຼດລງົ 5.580 ຄອບຄວົ, ເຮດັໃຫບ້າ້ນທຸກຍາກໃຫລຸ້ດລງົ 178 ບາ້ນ; 
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ອດັຕາການລອດເຫຼອືຂອງນກັຮຽນ ປໍ1-ປໍ5 ໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 79,6% ເປນັ 82%, ເຮດັໃຫອ້ດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້

ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຈາກ 82,2% ເປນັ 85% ແລະ ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຈາກ 47,8% ເປນັ 

51%; ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປ ີ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 43 ຄນົ ຕໍ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ, ອດັຕາສ່ວນ

ເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫຫຸຼ້ດລງົຍງັເຫຼອື 22%, ອດັຕາສ່ວນເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເຕຍ້ (ຂາດ

ສານອາຫານຊໍາເຮືອ້) ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 34%; ດຸ່ນດ່ຽງອດັຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ ໃຫຫຸຼ້ດ

ລງົຈາກ 64,8% ເປນັ 64,5%, ອຸດສາຫະກາໍ-ກໍ່ ສາ້ງ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 11,6% ເປນັ 11,8% ແລະ ຂງົເຂດບໍລກິານ ຈາກ 

23,6% ເປນັ 23,7%; ສູຊ້ນົສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫໄ້ດ ້157.563 ຄນົ.  
  

II. ສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  6 ເດືອນຕ້ົນປີ ແລະ 
ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 

1. ສະພາບການລວມ 
1.1. ສະພາບສາກົນ 

ສະພາບເສດຖະກດິຂອງໂລກຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 3,4% ໃນປ ີ 2017 (ປ ີ 2016 ຂະຫຍາຍຕວົ 

3,1%) ເຫນັວ່າຂະຫຍາຍຕວົເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາ ເນື່ ອງຈາກສະພາບເສດຖະກດິຂອງຫຼາຍປະເທດເລີ່ ມ

ຟືນ້ຕວົ ເຊັ່ ນ: ສະຫະລດັອາເມລກິາ (ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງການຈາ້ງງານທີ່ ບນັລຸເກນີແຜນເປນັຕົນ້ໃນຂງົເຂດບໍລກິານ, 

ການໃຊຈ່້າຍຂອງຜູບໍ້ລໂິພກ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງພາກລດັທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້) ແລະ ໂດຍສະເພາະເສດຖະກດິຂອງກຸ່ມປະ 

ເທດກາໍລງັພດັທະນາ ເຊິ່ ງກວມເອາົປະມານ 60% ຂອງການເຕບີໂຕທງັໝດົ. ແຕ່ການຟືນ້ຕວົຂອງເສດຖະກດິໂລກ 

ເປນັພຽງຕວົຊີວ້ດັໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມເລີ່ ມມສີະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັສະທອ້ນເຖງິການ

ຟືນ້ຕວົທີ່ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ຍນືຍງົໃນໄລຍະຍາວ. ສໍາລບັຂງົເຂດອາຊຽນ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 4,8-5% 
ເຊິ່ ງ ສປປ ລາວ ຈດັຢູ່ໃນລໍາດບັທ ີ3 ຮອງຈາກມຽນມາ (7,7%) ແລະ ກາໍປູເຈຍ (7,1%), ສໍາລບັ ສປ ຈນີ ຍງັສບືຕ່ໍ

ເປນັຄູ່ຮ່ວມມດືາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ສໍາຄນັ ໂດຍການດໍາເນນີນະໂຍບາຍໜຶ່ ງເສັນ້ທາງໜຶ່ ງແລວທາງ ໃນການເຊື່ ອມໂຍງ

ຮອບດາ້ນກບັບນັດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສປ ຈນີ ທີ່ ກາ້ວກະໂດດ ທີ່ ສົ່ ງຜນົດຕີໍ່

ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນປີ 2018, ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມຍງັຕອ້ງໄດສ້ບືຕໍ່ ເຝົາ້ລະວງັບາງເຫດການ ແລະ ສະພາບທີ່ ບ່ໍ

ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ການຄາ້, ການລງົທນຶ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ເປນັຕົນ້: ສງົຄາມຕາ້ນ 

ISIS, ການກໍ່ ການຮາ້ຍພາໃຫຊ້າວອບົພະຍກົລັ່ ງໄຫຼເຂົາ້ມາເອຣີບົ ແລະ ຕາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ບນັຫາທະເລຈນີໃຕ,້ 

ບນັຫາລາຄານໍາ້ມນັໃນຕະຫຼາດໂລກມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 20% ຍອ້ນກຸ່ມຜູຜ້ະລດິຫຸຼດການຜະລດິລງົ ແລະ ຄ່າ

ເງນິໂດລາ ນບັທງັລາຄາຄໍາ ແລະ ທອງໃນຕະຫຼາດໂລກຍງັສບືຕໍ່ ຜນັແປ ແລະ ມລີກັສະນະບ່ໍແນ່ນອນ.  

1.2. ສະພາບພາຍໃນ  
  ສໍາລບັປະເທດເຮາົຍງັສບືຕໍ່ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເປນັລະບຽບຮຽບ

ຮອ້ຍທາງສງັຄມົ. ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕໍ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນາໍພາຂອງພກັ, ຕັງ້ໜາ້ປະ 

ກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ. ເສດຖະກດິຂອງປະເທດສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເຖງິວ່າ

ດາ້ນງບົປະມານຈະພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກກຕໍາມ ແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາລດັຖະບານເອງກໄໍດອ້ອກນະໂຍບາຍທີ່ ສໍາຄນັ

ຫຼາຍອນັ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕໍ່ ກບັການພດັທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ ເປນັຕົນ້: ໄດສ້ບືຕໍ່ ເຂັມ້ງວດການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັຄໍາສັ່ ງ ສະບບັເລກທ ີ 15/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 13/5/2016 ວ່າດວ້ຍການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົນ້ໄມ,້ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ແລະ ທຸລະກດິໄມ,້ ສບືຕໍ່ ການບ່ໍໃຫຍ້ກົເວັນ້ພາສນີໍາ້ມນັ ແລະ ຈາໍກດັຈາໍ

ນວນບໍລສິດັນາໍເຂົາ້ນໍາ້ມນັ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂົາ້ນໍາ້ມນັໃຫເ້ປນັລະບບົ ແລະ ບ່ໍຊະຊາຍ, ອອກດໍາລດັເລກທ ີ203/
ລບ, ລງົວນັທ ີ 4/7/2017 ວ່າດວ້ຍການກາໍນດົຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ປບັປຸງກດົໝາຍ

ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ສະບບັເລກທ ີ 14/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ 17/11/2016 ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍອື່ ນໆ (ລວມເຖງິຈດັຕັງ້

ຄະນະ ຄລທ ຜ່ານປະຕູດຽວ) ເຊິ່ ງໄດສ້າ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ນກັລງົທນຶທງັພາຍໃນ 
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ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດດ້ຂີຶນ້. ຄຽງຄູ່ກບັຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານໃນການຄຸມ້ຄອງສະພາບການພດັທະນາຂອງ

ປະເທດ ກຍໍງັພບົຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນໄພທໍາມະຊາດ ເຊິ່ ງເກດີມສີະພາບໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ 

2017 ຢູ່ບາງແຂວງ, ມກີານລະບາດຂອງສດັຕູພດື ເຊັ່ ນ: ການແຜ່ລະບາດຂອງຝູງຕກັກະແຕນຢູ່ບນັດາແຂວງພາກ     

ເໜອື ເປນັຕົນ້: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫວົພນັ, ແຂວງຜົງ້ສາລ ີແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິກະສກິາໍ

ໄດຮ້ບັຜນົເສຍຫາຍທີ່ ອາດຈະກະທບົຕໍ່ ການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົໃນໄລຍະສັນ້ເຖງິ ໄລຍະກາງ. 

 

2. ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນປີ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 
1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 

1.1. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ   
ຕາມການຄາດຄະເນເບືອ້ງຕົນ້ ໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ20171 ຄາດວ່າອດັຕາ

ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ (GDP) ໝດົປີ 2017 ຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 6,83% (ແຜນການສະພາແຫ່ງຊາດ

ຮບັຮອງແມ່ນ 7%) ຄດິໄລ່ເປນັມູນຄ່າ ໃນປີ 140.102 ຕືກ້ບີ, GDP ສະເລັ່ ຍຕໍ່ ຫວົຄນົຈະບນັລຸ 2.472 ໂດລາສະຫະລດັ 

(ອດັຕາແລກປ່ຽນ 8.194 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຈາໍນວນພນົລະເມອືງລວມ 6.916.402 ຄນົ), ໃນນັນ້: 
 

− ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ     ເພີ່ ມຂຶນ້ 2,78%  ກວມເອາົ 16,34%, (ແຜນການວາງ

ໄວ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ 3,1% ກວມ 18,8%) ຂອງ GDP.  

− ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ເພີ່ ມຂຶນ້ 9,53% ກວມເອາົ 30,04%, (ແຜນການວາງ

ໄວ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ 8,9% ກວມ 37,2%) ຂອງ GDP. 

− ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບໍລກິານ     ເພີ່ ມຂຶນ້ 6,15% ກວມເອາົ 42,08%, (ແຜນການວາງ

ໄວ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ 7,8% ກວມ 34,7%) ຂອງ GDP. 

− ພາສ-ີອາກອນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການນາໍເຂົາ້     ເພີ່ ມຂຶນ້ 6,90% ກວມເອາົ 11,53%, (ແຜນການ 
5,0%  ກວມ 9,3%) ຂອງ GDP 
 

ຜ່ານການຄາດຄະເນເບືອ້ງຕົນ້ ເຫນັວ່າອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ບ່ໍສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນການວາງ

ໄວ ້ ເນື່ ອງຈາກໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ຕວົເລກການຜະລດິເຂົາ້ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປຄີາດວ່າ ເຂົາ້ນາແຊງຈະ

ປະຕບິດັໄດພ້ຽງ 95% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນການຜະລດິເຂົາ້ນາປ ີ ສາມາດປກັດໍາໄດ ້ 70% ແລະ ຄາດວ່າໝດົປຈີະ

ປະຕບິດັໄດພ້ຽງ 90% ຂອງແຜນການ. ສໍາລບັການປະມງົຄາດວ່າຈະປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນການທີ່ ວາງໄວໃ້ນທາ້ຍປີ 2017 

ສ່ວນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງປ່າໄມ ້ ເຫນັວ່າຫຸຼດລງົ ເນື່ ອງຈາກບ່ໍມໂີຄຕາ້ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ,້ ແຕ່ກໍ່ ຍງັມກີານເກບັ

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຢູ່ ແລະ ການປູກປ່າເລີ່ ມມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້. 

ສໍາລບັຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍແມ່ນປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນແຜນ, ປດັໃຈທີ່ ເຮດັໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຕົນ້ຕໍແມ່ນການຜະ 

ລດິໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍພະລງັງານໄຟຟາ້ຂະຫຍາຍຕວົ 24,80% ໂດຍມ ີ2 ເຂື່ ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຄ:ື ເຂື່ ອນນໍາ້ເທນີ 2 

ແລະ ໂຮງງານພະລງັງານຄວາມຮອ້ນຫງົສາລກິໄນທີ່ ຜະລດິໄດຕ້າມແຜນ ແລະ ຍງັມອີກີ 11 ເຂື່ ອນຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມ

ການຜະລດິ. ອກີປດັໄຈໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນຂະແໜງການກໍ່ ສາ້ງ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 17,98% ເຊິ່ ງມາ

ຈາກການເໜງັຕງີຂອງການນາໍເຂົາ້ວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເຖງິ 18%, ການຜະ ລດິ

ຊມີງັພາຍໃນກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ສະເລ່ຍ 2% ເຊິ່ ງສ່ວນໜຶ່ ງກເໍປນັການປະກອບສ່ວນໃນການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ; ສໍາລບັ

ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ແມ່ນຍງັສບືຕໍ່ ຫຸຼດລງົ. 

ສໍາລບັຂະແໜງບໍລກິານເຫນັວ່າປະຕບິດັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນ ແຕ່ຖາ້ເບິ່ ງການເໜງັຕງີຂອງແຕ່ລະປະເພດຍ່ອຍໃນຂະແໜງ 

ບໍລກິານ ໂດຍທຽບໃສ່ອດັຕາເພີ່ ມໃນປຜ່ີານມາແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ ເຊັ່ ນ: ການຄາ້ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ 8,15% 

                                                 
1 ການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນແມ່ນສງັລວມເບືອ້ງຕົນ້ ເຊິ່ ງຍງັຂາດຂໍມູ້ນຕົນ້ຕໍ ໂດຍຖາ້ທຽບໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຂໍມູ້ນທງັໝດົແມ່ນສາມາດສງັລວມໄດພ້ຍງແຕ່ 

55% ເທົ່ ານັນ້ ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານຄາດຄະເນຄັງ້ນີຍ້ງັມຂໍີຈ້າໍກດັ (ຂໍມູ້ນໃນວນັທ ີ31 ກລໍະກດົ 2017), ການສາຍງານຂອງສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ. 
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ແຕ່ອາດຈະມກີານເໜງັຕງີຢູ່ໃນທາ້ຍປີ 2017 ແລະ ຕວົເລກຂະແໜງບໍລກິານ ເຊັ່ ນ: ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວຈະປະຕບິດັໄດ ້

ຕາມແຜນຫຼບ່ໍື ເນື່ ອງຈາກປີ 2016 ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຫຸຼດລງົ, ທີ່ ພກັອາໄສ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ ກຍໍງັຈະມກີານ   ເ

ໜງັຕງີ; ດາ້ນການຂນົສົ່ ງ ແລະ ສາງ ເຫນັວ່າຫຸຼດລງົ ແລະ ພາສອີາກອນຜະລດິຕະພນັສຸດທກິຫຸຼໍດລງົເຊັ່ ນກນັ. 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໂດຍລວມແລວ້ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮາົ ກຍໍງັຖວ່ືາຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະທີ່ ໃກຄ້ຽງ

ກບັບນັດາປະເທດໃນຂງົເຂດ ແຕ່ຖາ້ທຽບໃສ່ແຜນແມ່ນຕໍ່ າກວ່າ (ແຜນການແມ່ນ 7%) ແຕ່ການຄາດຄະເນຍງັເປນັພຽງ

ເບືອ້ງຕົນ້ເຊິ່ ງການຄາດຄະເນເບືອ້ງຕົນ້ນີອ້າໄສຂໍມູ້ນພຽງ 55% ຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການທງັໝດົ, ສ່ວນຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການ

ຄາດຄະເນບາງຂໍມູ້ນແມ່ນອງີໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມາເປນັຕວົສມົມຸດຕຖິານນໍາ. ໃນການຄາດຄະເນ

ເບືອ້ງຕົນ້ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປນັຕວົຂບັເຄື່ ອນ

ການເຕບີໂຕ ເຊິ່ ງຖາ້ເບິ່ ງເຖງິຄຸນນະພາບຂອງການເຕບີໂຕແລວ້ ຍງັບ່ໍທນັເວົາ້ໄດວ່້າການຂະຫຍາຍຕວົນີແ້ມ່ນສ່ອງແສງໃຫ ້

ເຫນັສະພາບການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົຢ່າງແທຈ້ງິ ເນື່ ອງຈາກຂະແໜງການທີ່ ຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົແມ່ນຂະແໜງທີ່

ໃຊແ້ຮງງານໜອ້ຍ, ການຈາ້ງງານທີ່ ແທຈ້ງິແມ່ນເກອືບບ່ໍມ ີ ທງັທີ່ ປະຊາຊນົສ່ວນໃຫຍ່ຍງັອາໄສ ໃນຂະແໜງກະສກິາໍກວມ

ເຖງິ 65%. ສະນັນ້ ຂະແໜງທີ່ ຄວນໃຫບູ້ລມິະສດິຫຼກັແມ່ນຂະແໜງທີ່ ນາໍໃຊແ້ຮງງານຫຼາຍຂຶນ້ເປນັຕົນ້: ຂະແໜງປຸງແຕ່ງ, 

ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງຫດັຖະກາໍ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

1.2. ລາຄາສິນຄ�າ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟ້ີ 
ອດັຕາເງນິເຟີ ້ສະເລ່ຍ 6 ເດອືນ ປ ີ2017 ແມ່ນ ຢູ່ໃນລະດບັ 1,45% ເມື່ ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງ ປ ີ2016 

ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ 0,28% (ສະເລ່ຍ 6 ເດອືນ 2016 ແມ່ນ 1,17%). ສາເຫດຕົນ້ຕໍແມ່ນຍອ້ນ ໝວດຄມົມະນາຄມົ ແລະ 

ຂນົສົ່ ງ ເພີ່ ມຂຶນ້ຫຼາຍໃນປ ີ 2017 ຈາກ -5,78% ມາເປນັ 3,28% ເນື່ ອງຈາກລາຄານໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້

ກວ່າປຜ່ີານມາ, ອຸປະກອນການຂນົສົ່ ງເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງກມໍທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້. ນອກນັນ້ ຍງັມໝີວດ

ສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານກເໍພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 0,77% ມາເປນັ 1,40%. ແຕ່ເບິ່ ງລວມແລວ້ ອດັຕາເງນິເຟີໂ້ດຍລວມຍງັສບືຕ່ໍຢູ່

ໃນລະດບັທີ່ ບ່ໍສູງຫຼາຍ ແຕ່ອາດຈະມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ເລກັນອ້ຍ. 
 

1.3. ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບລະບົບເງິນຕາແຫ�ງຊາດ 
1.1.1 ອັດຕາແລກປ�ຽນ 

ອດັຕາແລກປ່ຽນສບືຕໍ່ ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ໝັນ້ທ່ຽງ, ສະເລ່ຍ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ 2017 ທຽບໃສ່ສກົປຜ່ີານມາ 

ເງນິກບີອ່ອນຄ່າ 0,66% ທຽບໃສ່ເງນິໂດລາ (ຈາກ 8.335,65 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ມາເປນັ 8.391,10 ກບີ/ໂດລາ

ສະຫະລດັ) ແລະ ອ່ອນຄ່າ 5,45% ທຽບໃສ່ເງນິບາດ (ຈາກ 234,58 ກບີ/ບາດ ມາເປນັ 248,11 ກບີ/ບາດ). ສ່ວນ

ຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາແລກປ່ຽນຕະຫຼາດ ແລະ ທະນາຄານຍງັຫ່າງກນັປະມານ 3% ທງັເງນິກບີທຽບໃສ່ໂດລາສະຫະ 

ລດັ ແລະ ທຽບໃສ່ເງນິບາດ. 
 

1.1.2 ປະລິມານເງິນ (M2) ແລະ ຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ 
− ປະລມິານເງນິ M2 ໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ ເພີ່ ມຂຶນ້ 16,39% ເມື່ ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ 

(ແຜນການບ່ໍເກນີ 20%). 

− ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸມ້ການນາໍເຂົາ້ໄດ ້4,14 ເດອືນ (ແຜນການ ບ່ໍຫຸຼດ 5 ເດອືນ). 
 

1.1.3 ການລະດມົເງິນຝາກ ແລະ ສິນເຊ່ືອ 
− ໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິ ເພີ່ ມທະວກີານລະດມົເງນິຝາກດວ້ຍການພດັທະນາກນົໄກການຕະຫຼາດ ເປນັຕົນ້: 

ອອກແບບຜະລດິຕະພນັເງນິຝາກທີ່ ມຫຼີາຍຮູບແບບ; ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລກິານຂອງທະນາຄານທຸລະ

ກດິໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ, ປບັປຸງກນົໄກການບໍລກິານໃຫສ້ະດວກກວ່າເກົ່ າ ແລະ ຫນັສູ່ຄວາມເປນັທນັສະໄໝເທື່ ອລະກາ້ວ. 

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ 6/2017 ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນລະດບັ 70.024,90 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 

54% ຂອງ GDP (ແຜນທາ້ຍປ ີ2017 ແມ່ນ 57% ຂອງ GDP). 
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− ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ 6/2017 ຍອດການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຂອງລະບບົທະນາຄານ ເພີ່ ມຂຶນ້ 3.500,47 ຕືກ້ບີ ຈາກ

ລະດບັ 66.199,45 ຕືກ້ບີ ເປນັ 69.699,92 ຕືກ້ບີ. 
 

1.1.4 ອັດຕາດອກເບ�ຍ 
  ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູຂ້ອງທະນາຄານທຸລະກດິມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ. ສໍາລບັເງນິຝາກປະຈາໍ ທີ່ ເປນັເງນິ

ກບີຫຸຼດລງົຈາກ 6,46% ໃນປ ີ2014 ມາເປນັ 5,47% ໃນປ ີ2017, ສ່ວນອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ ທີ່ ເປນັ

ເງນິກບີ ກຫຸຼໍດລງົຈາກ 12,95% ໃນປ ີ2014 ມາເປນັ 9,18% ໃນປ ີ2017. ການຫຸຼດລງົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ

ໄປຕາມລວງດຽວກນັກບັພູມມພີາກ ແລະ ສົ່ ງຜນົໃຫມ້ກີານລງົທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ສະແດງອອກມກີານຈດົທະບຽນວິ

ສາຫະກດິເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະກດິຈະການທົ່ ວໄປ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີມ ີ3.091 ຫວົໜ່ວຍ. 
 

1.4.  ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ 

   ດາ້ນການປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ: ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີສາມາດເກບັລາຍຮບັໄດ ້ປະມານ 10.365 ຕື ້ີ

ກບີ, ໃນນີ:້ ລາຍຮບັພາຍໃນ 9.446 ຕືກ້ບີ; ລາຍຈ່າຍ: ປະຕບິດັໄດ ້12.615 ຕືກ້ບີ; ຂາດດຸນງບົປະມານ 2.250 ຕື ້

ກບີ. ຄາດຄະເນໝດົປ ີ2017 ຈະສາມາດເກບັລາຍຮບັໄດ ້23.489 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 98,11% ຂອງແຜນການປ,ີ ໃນ

ນັນ້: ລາຍຮບັພາຍໃນ 20.923 ຕືກ້ບີ, ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ 31.508 ຕືກ້ບີ, ຄາດຄະເນການຂາດດຸນ ປະມານ 8.019 

ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 5,72% ຂອງ GDP (ແຜນການ 6,52%). 
 

1.5. ການປະຕິບັດມນູຄ�າການນ�າເຂ້ົາ ແລະ ສົ່ງອອກ  
ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ ປະຕບິດັ ໄດປ້ະມານ  4.714 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 52,72% ຂອງແຜນການປ,ີ 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາຂະຫຍາຍຕວົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 10% ໃນນີ:້ ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ປະຕບິດັ ໄດ ້
2.378 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ສ່ວນການນາໍເຂົາ້ປະຕບິດັ ໄດ ້2.336 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ດຸນການຄາ້ເກນີດຸນປະມານ 
42 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ຄາດຄະເນໝດົປີ 2017 ລວມມູນຄ່າການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ ປະມານ 8.939 ລາ້ນໂດ

ລາສະຫະລດັ ໃນນັນ້: ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ຄາດວ່າຈະປະຕບິດັໄດ ້ 4.458 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ການນາໍເຂົາ້

ຄາດວ່າປະມານ 4.481 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ດຸນການຄາ້ຄາດວ່າຈະຂາດດຸນປະມານ 23 ລາ້ນໂດລາສະຫະ 

ລດັ (ແຜນການ ຂາດດຸນ 23 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ). 

  
1.6. ສະພາບການລົງທຶນ. 

ການລງົທນຶລວມທົ່ ວສງັຄມົ ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 25.330,79 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 69,65% ຂອງແຜນການ (ແຜນວາງ

ໄວ ້36.366 ຕືກ້ບີ) ກວມປະມານ 18,08% ຂອງ GDP ຄາດຄະເນໝດົປ ີຈະສູຊ້ນົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ລະດມົທນຶ 

ໃຫໄ້ດຕ້າມແຜນການວາງໄວ ້ໃນນັນ້: 

− ສະພາແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງທງັໝດົ 5.463 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້: ທນຶບວ້ງຈດົຮບັ-ຈດົຈ່າຍ ແລະ ທນຶອື່ ນໆ ມຈີາໍນວນ 

2.163 ຕືກ້ບີ ແລະ ທນຶປກົກະຕມິ ີ 3.300 ຕືກ້ບີ ທີ່  ໄດຈ້ດັແບ່ງໃຫ ້ 6.497 ໂຄງການ. ເງນິທີ່ ແບ່ງໃຫຂ້ະແໜງການ 

ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຕວົຈງິ ມຈີາໍນວນ 2.800 ຕືກ້ບີ, ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີປະຕບິດັແລວ້ເປນັທນຶ 1.780,97 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າ

ກບັ 54% ຂອງແຜນການປ.ີ  
− ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຊ.ກ.ພ: ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດທ້ງັໝດົ 419,29  ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ືປະມານ 

3.518,38 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 40,76% ຂອງແຜນການປ ີ(ແຜນວາງໄວ ້8.629 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ໃນນັນ້: ຊ່ວຍ

ເຫຼອືລາ້ 114,73 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ກູຢ້ມື 304,56 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ຄາດຄະເນໝດົປຈີະສາມາດປະ 

ຕບິດັໄດ ້8.076 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 93,59% ຂອງແຜນການ. 
− ການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ ້

3.151 ໂຄງການ, ທນຶຈດົທະບຽນທງັໝດົ 6.148 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 51.588 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້: ທນຶນາໍ
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ເຂົາ້ຕວົຈງິ 1.970,06 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ືປະມານ 16.530,97 ຕືກ້ບີ ລື່ ນແຜນ 10% (ແຜນວາງໄວ ້14.474 
ຕືກ້ບີ) ໃນນີ:້ ທນຶທີ່ ເປນັເງນິສດົມ ີ 496,33 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ທນຶທີ່ ເປນັວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ 

1.160,87 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ການຢັງ້ຢນືການລງົທນຶເຂົາ້ໂຄງການທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈາໍນວນ 312,86 

ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 
− ທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ: ມາຮອດເດອືນ 06/2017 ສນິເຊືື່ ອທົ່ ວລະບບົທະນາຄານ ເພີ່ ມຂຶນ້ 3.500,47 ຕືກ້ບີ 

ເທົ່ າກບັ 44,87% ຂອງແຜນການປ ີ(ແຜນວາງໄວ ້7.800 ຕືກ້ບີ) ຄາດວ່າໝດົປຈີະປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນ.  
 

1.7. ສະພາບການແກ�ໄຂໜ້ີສິນການລົງທຶນຂອງລັດ 

ລດັຖະບານໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ແກໄ້ຂໜີສ້ນິປີ 2017 ເຊິ່ ງໄດສ້ງັລວມໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັທີ່ ປະຕບິດັສໍາເລດັ 100% 

ໃນປະຈບຸນັນີມ້ ີ2.675 ໂຄງການ ເປນັມູນຄ່າ 22.464,14 ຕືກ້ບີ, ຊໍາລະຜ່ານມາ 10.045,98 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້: ໄດຊໍ້າ

ລະກ່ອນປ ີ2017 ຈາໍນວນ 8.456,09 ຕືກ້ບີ ແລະ ໃນປ ີ2017 ໄດຊໍ້າລະໜີທ້ງັໝດົ 1.589 ຕືກ້ບີ ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ 

ບວ້ງປກົກະຕ ິ889 ຕືກ້ບີ, ບວ້ງພເິສດ 400 ຕືກ້ບີ ແລະ ໃຊໜ້ີເ້ປນັພນັທະບດັ 300 ຕືກ້ບີ. ໜີຍ້ງັຄາ້ງຊໍາລະຕາມວຽກ

ສໍາເລດັທງັໝດົຍງັເຫຼອື 12.418,16 ຕືກ້ບີ. ມາຮອດປະຈບຸນັ ລດັຖະບານໄດມ້ນີະໂຍບາຍຊໍາລະໜີສ້ນິຕື່ ມອກີດວ້ຍ

ຮູບແບບການແກໄ້ຂໜີສ້າມແຈ ເຊິ່ ງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໄດສ້ງັລວມສໍາເລດັແລວ້ ແລະ ໄດສ້ົ່ ງໃຫ ້

ອງົການກວດກາລດັຖະບານ ກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງ. ການແກໄ້ຂໜີສ້ນິດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະຊ່ວຍໃຫມ້ກີານຜ່ອນຄ່າຍໜີ້

ພາຍໃນຂຶນ້ຕື່ ມ ເຊິ່ ງຈະສາ້ງສະພາບຄ່ອງ ໃຫເ້ສດຖະກດິເຮາົເຕບີໂຕດຂີຶນ້ໃນປຕີໍ່ ໄປ. 
 

1.8. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປ້ົາໝາຍ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)  

ພາຍຫຼງັໄດເ້ຊື່ ອມສານບນັດາເປົ ້າ້ໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຕ່າງໆເຂົ ້າ້ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີ

VIII ແລະ ກອບຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແລວ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ສມົທບົກບັ ກະຊວງການ

ຕ່າງປະເທດໃນນາມກອງເລຂາຄະນະຊີນ້າໍລະດບັຊາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົ ້າ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໄດ ້

ປະສານກບັບນັດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລໃືນການກາໍນດົ

ຕວົຊີວ້ດັສໍາລບັ ສປປລາວ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການພດັທະນາເສດຖະກດິໃນປະຈບຸນັ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ໂດຍມຊ່ີຽວຊານຈາກອງົການສະຫະປະຊາຊາດເຂົ ້າ້ມາຊ່ວຍໃນການປກຶສາຫາລ.ື ເບືອ້ງຕົນ້ສາມາດສງັລວມ

ຕວົຊີວ້ດັສໍາລບັ ສປປລາວ ໄດ ້ທງັໝດົ 243 (ໃນຂອບຮອດປ ີ2030).  
 

3. ຜົນສ�າເລັດຂອງວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຜນົສໍາເລດັໃນການປະຕບິດັວຽກງານຈດຸສຸມ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີແລະ ຄາດຄະເນໝດົປ ີ2017 ດັ່ ງນີ:້ 

3.1. ເປ້ົາໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ�ຽງ ແລະ ສ�າງໄດ�ຄວາມສົມດຸນຂອງ
ການເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ�ພ້ືນຖານເສດຖະກິດໃຫ�ເຂ້ັມແຂງຫ�ດຜ�ອນຄວາມບອບບາງທາງ
ດ�ານເສດຖະກິດ 

 

3.1.1. ຮັບປະກັນໃຫ�ເສດຖະກດິແຫ�ງຊາດສືບຕ�່ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ�ຽງ ແລະ ສມົດຸນ 
1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າ: 
− ອຸດສາຫະກ�າປຸງແຕ�ງ ແລະ ຫັດຖະກ�າ: ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ 2017 ປະຕບິດັໄດ ້ 4.463 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາຂະຫຍາຍຕວົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 3,98%, ຄາດຄະເນໝດົປີ 2017 ຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ້

9.217 ຕືກ້ບີ ເກນີແຜນ 33% (ແຜນການ 6.927 ຕືກ້ບີ) ໃນນັນ້: ໝວດປະເພດການຜະລດິອຸດສາຫະກາໍທີ່ ມ ີ

ອດັຕາການຂະ ຫຍາຍຕວົເພີີ່ ມຂືນ້ແມ່ນອຸດສາຫະກາໍເຫຼກັເສັນ້, ອຸດສາຫະກາໍຜະລດິສະບຽງອາຫານ, ອຸດສາຫະ

ກາໍຜະລດິເຄື່ ອງດື່ ມ, ຢາສູບ ແລະ ອື່ ນໆ. ໃນຕົນ້ປ ີ 2017 ມໂີຮງງານອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງເກດີຂຶນ້ໃໝ່ ຈາໍນວນ 

24 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງມໂີຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ ນ: ໂຮງງານອດັຮາຍແກສັ ບາ້ນດຸງໃຫຍ່, ໂຮງງານກັ່ ນຕອງນໍາ້ມນັ ບາ້ນບ່ໍ
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ເຫຼກັ, ໂຮງງານຜະລດິຊມີງັ CKL ເມອືງມະຫາໄຊ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊິ່ ງແມ່ນຂັນ້ກະຊວງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາ

ເນນີກດິຈະການ, ສ່ວນອກີ 14 ແຫ່ງແມ່ນຢູ່ຂັນ້ແຂວງ. 
− ມູນຄ�າການຄ�າ: ລວມມູນຄ່າການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ ປະຕບິດັ ໄດ ້ 4.714 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 52,72% ຂອງແຜນການປ,ີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາຂະຫຍາຍຕວົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 
10% ໃນນີ:້ ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ປະຕບິດັ ໄດ ້ 2.378 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ສາເຫດທີ່ ພາໃຫກ້ານສົ່ ງອອກ

ເພີ່ ມຂຶນ້ຍອ້ນການສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ 17%, ຄໍາປະສມົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 14,5%; ສນິຄາ້ອຸດສາຫະກາໍ (ເຄື່ ອງນຸ່ງ

ຫົ່ ມ ເພີ່ ມຂຶນ້ 23,6% ແລະ ນໍາ້ຕານ ເພີ່ ມຂຶນ້ 66,8%) ແລະ ສນິຄາ້ກະສກິາໍ (ມນັຕົນ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ 37,1%, ກາເຟ 

ເພີ່ ມຂຶນ້ 54,7% ແລະ ຢາງພາລາ ເພີ່ ມຂຶນ້ 38,1%), ປະເທດທີ່ ສົ່ ງອອກຕົນ້ຕໍແມ່ນ ໄທ, ຈນີ, ຫວຽດນາມ, ອນີ

ເດຍ, ຍີ່ ປຸນ, ເຢຍລະມນັ ແລະ ສະຫະລດັອາເມລກິາ. ສ່ວນການນາໍເຂົາ້ປະຕບິດັ ໄດ ້2.336 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
(ເທົ່ າກບັ 52,13% ຂອງແຜນການປ)ີ ໝວດສນິຄາ້ທີ່ ນາໍເຂົາ້ຕົນ້ຕໍຍງັແມ່ນພາຫະນະ ແລະ ຊິນ້ສ່ວນອາໄຫ່ຼ, ນໍາ້

ມນັເຊືອ້ໄຟ, ເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້, ອຸປະກອນກນົຈກັ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ ສາ້ງ; ປະເທດທີ່ ນາໍເຂົາ້ສ່ວນໃຫ່ຍຍງັແມ່ນ

ປະເທດທີ່ ຕດິຈອດຊາຍແດນ ເຊັ່ ນ: ໄທ, ຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ; ດຸນການຄາ້ເກນີດຸນປະມານ 42 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ ສາເຫດທີ່ ພາໃຫມ້ກີານເກນີດຸນການຄາ້ແມ່ນຍອ້ນການສົ່ ງອອກບາງລາຍການສນິຄາ້ເພີ່ ມຂຶນ້ ເປນັຕົນ້: 

ໄຟຟາ້, ຄໍາປະສມົ, ສນິຄາ້ອຸດສາຫະກາໍ (ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ນໍາ້ຕານ ແລະ ໂຄງຮ່າງກອ້ງບນັທກຶພາບ). ນອກຈາກນັນ້ 

ຍງັມສີນິຄາ້ກະສກິາໍຈາໍນວນໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: ມນັຕົນ້, ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ສາລ ີ ແລະ ອື່ ນໆ. ຄາດຄະເນໝດົປ ີ 2017 

ລວມມູນຄ່າການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ ປະມານ 8.939 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນນັນ້: ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກສນິຄາ້

ຄາດວ່າຈະປະຕບິດັໄດ ້ 4.458 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ການນາໍເຂົາ້ຄາດວ່າປະມານ 4.481 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 

ແລະ ດູນການຄາ້ຄາດວ່າຈະຂາດດຸນປະມານ 23 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ (ແຜນການ ຂາດດຸນ 23 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ). 
− ການຜະລິດກະແສໄຟຟ�າ: ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ 2017 ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ 13.559,66 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ, 

(ເທົ່ າກບັ 45,95% ຂອງແຜນການປ)ີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶນ້ 35,24%; ຄາດຄະເນໝດົ

ປຈີະສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ 29.052 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ (ບ່ໍລວມ 6 ໂຄງການ) ເທົ່ າກບັ 96,84% ຂອງແຜນການ  

ເນື່ ອງຈາກວ່າໂຄງການເຊຂະໝານ 3 ບ່ໍໄດດໍ້າເນນີການຜະລດິ ເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດຜະລດິໄດຕ້າມແຜນການວາງໄວ ້

(ແຜນການ 30.000 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ), ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ໃນທາ້ຍປ ີ 2017 ຄາດວ່າຈະມອີກີ 6 ໂຄງການ 

ເຊິ່ ງລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 395,9 ເມກາວດັ ເຊັ່ ນ: ນໍາ້ແຈ, ນໍາ້ກງົ, ເຊຂະໝານ-ຊານໄຊ, ນໍາ້ໄຜ່, ນໍາ້ງາ 2 ແລະ ເຊກະ

ຕໍາ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍ ທີ່ ຈະສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສາມາດດໍາເນນີການຜະລດິ ໄດ,້ ຖາ້ເປນັຕາມແຜນແມ່ນຈະສາມາດ

ຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ໄດຕ້າມແຜນທີ່ ວາງໄວ.້ ການຈ�າໜ�າຍກະແສໄຟຟ�າ: ໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ ສາມາດຈາໍ

ໜ່າຍໄດ ້13.332,51 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ, ເປນັມູນຄ່າ 810,43 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ໃນນັນ້: ຈາໍໜ່າຍພາຍ

ໃນປະເທດ 2.454,75 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ (ເທົ່ າກບັ 18,41% ຂອງການຈາໍໜ່າຍ), ເປນັມູນຄ່າ 214,35 ລາ້ນ

ໂດລາສະຫະລດັ, ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ 10.877,76 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ (ເທົ່ າກບັ 81,59% ຂອງການຈາໍໝ່າຍ), 
ເປນັມູນຄ່າ 596,08 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ຄາດຄະເນໝດົປຈີະສາມາດສົ່ ງອອກໄດທ້ງັໝດົ 23.336 ລາ້ນກໂິລ

ວດັໂມງ. ການນ�າເຂ້ົາກະແສໄຟຟ�າ: ຄາດຄະເນການນາໍເຂົາ້ ປະມານ 364 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ ເຊິ່ ງຊືຈ້າກ

ປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ ເຊັ່ ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈນີ.  
 

 ຮອດເດອືນ 6/2017 ສາມາດສະຫຸຼບຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນ ມດີັ່ ງນີ ້: 

+ ເຂື່ ອນນໍາ້ຂອງໄຊຍະບູລ ີ                  ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 1.285 MW ປະຕບິດັໄດ ້78,55% 
+ ເຂື່ ອນເຊຂະໝານ 1 ແລະ ຊານໄຊ     ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 32 MW ປະຕບິດັໄດ ້95% 
+ ເຂື່ ອນນໍາ້ງຽບ 1                              ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 272 MW ປະຕບິດັໄດ ້68,40% 
+ ເຂື່ ອນນໍາ້ຈຽນ                                ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 104 MW ປະຕບິດັໄດ ້95,3% 
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+ ເຂື່ ອນນໍາ້ງ ື່ມ 3                                ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 460 MW ປະຕບິດັໄດ ້38,93% 
+ ເຂື່ ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍ                 ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 410 MW ປະຕບິດັໄດ ້76,51% 
+ ເຂື່ ອນນໍາ້ລກິ 1                               ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 64 MW ປະຕບິດັໄດ ້56% 
+ ເຂື່ ອນນໍາ້ທາ 1                                ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 168 MW ປະຕບິດັໄດ ້85,23% 
+ ເຂື່ ອນດອນສາໂຮງ                          ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 260 MW ປະຕບິດັໄດ ້20% 

 

        ມາຮອດປະຈບຸນັໂຄງການໄຟຟາ້ທີ່ ກໍ່ ສາ້ງສໍາເລດັ ແລະ ດໍາເນນີການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ແລວ້ (ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 
1 MW ຂຶນ້ໄປ) ມທີງັໝດົ 46 ແຫ່ງ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 6.757 MW, ສາມາດຜະລດິພະລງັງານໄດ ້ 35.608 
GWh/ປ ີ (ພະລງັງານນໍາ້ 43 ແຫ່ງ, ຄວາມຮອ້ນຖ່ານຫນີ 1 ແຫ່ງ ແລະ ພະລງັງານຈາກກາກອອ້ຍ 2 ແຫ່ງ); 
ນອກຈາກນີ ້ຍງັມເີຂື່ ອນ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ຕໍ່ າກວ່າ 1 MW ລງົມາຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເປນັຕົນ້: ເຂື່ ອນປາກມອງ, ຫວ້ຍ

ແສ,້ ນໍາ້ສາດ, ນໍາ້ສານ, ນໍາ້ແອດ ແລະ ນໍາ້ໂສ ້ແລະ ເຂື່ ອນອື່ ນໆ. 
 ປະຈບຸນັ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ມສີນັຍາກບັລດັຖະບານທງັໝດົ 433 ໂຄງການ, ໃນນັນ້: ຢູ່ໃນໄລຍະ

ສນັຍາສໍາປະທານ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງ (CA) ມ ີ 52 ໂຄງການ, ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ປະມານ 6.591,79 MW, ໂຄງການ

ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ (PDA) ມ ີ 76 ໂຄງການ, ກາໍລງັຕດິຕັງ້ ປະມານ 5.992,18 MW ແລະ ໂຄງການ

ສນັຍາບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ (MOU) ມຈີາໍນວນ 258 ໂຄງການ, ກາໍລງັຕດິຕັງ້ ປະມານ 11.601,50 MW. 
 

 ໂຄງການສະຖານໄີຟຟາ້-ສາຍສົ່ ງ ທີ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາ MOU ກບັລດັຖະບານ ໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ2017, 

ມຈີາໍນວນ 5 ໂຄງການ ຄ:ື 

1) ໂຄງການສະຖານໄີຟຟາ້ 115 kv ຊານໄຊ-ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເຊຂະໝານຊານໄຊ ເຊິ່ ງໄດສ້ນັຍາເຊນັ MOU ສກຶ

ສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ໃນວນັທ ີ16/03/2017. 

2) ໂຄງການສະຖານໄີຟຟາ້ 115 kv ຊໍາເໜອື-ສະຖານໄີຟຟາ້ຊຽງຄໍ ້  ເຊິ່ ງໄດສ້ນັຍາເຊນັ MOU ສກຶສາ

ຄວາມເປນັໄປໄດ ້ໃນວນັທ ີ22/05/2017. 

3) ໂຄງການສະຖານໄີຟຟາ້ 230 kv ນາທອນ-ສະຖານໄີຟຟາ້ວງັຊາ້ງ  ເຊິ່ ງໄດສ້ນັຍາເຊນັ MOU ສກຶສາ

ຄວາມເປນັໄປໄດ ້ໃນວນັທ ີ21/05/2017. 

4) ໂຄງການສາຍສົ່ ງ 230kv ຈາກລະບບົ ຟຟລ - ຊາຍແດນ ລາວ ມຽ້ນມາ້  ເຊິ່ ງໄດສ້ນັຍາເຊນັ MOU ສກຶ

ສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ໃນວນັທ ີ02/06/2017. 

5) ໂຄງການສະຖານໄີຟຟາ້ 230 kv ເມອືງລອງ-ສະຖານໄີຟຟາ້ຕົນ້ເຜີງ້  ເຊິ່ ງໄດສ້ນັຍາເຊນັ MOU ສກຶສາ

ຄວາມເປນັໄປໄດ ້ໃນວນັທ ີ26/06/2017. 

 

ທົ່ ວປະເທດມສີະຖານໄີຟຟາ້ທີ່ ໄດນ້າໍໃຊແ້ລວ້ ທງັໝດົ ຈາໍນວນ 62 ແຫ່ງ, ໃນນັນ້: ສະຖານ ີ230/115/22 
kv ຈາໍນວນ 7 ແຫ່ງ, 115/22 kv ຈາໍນວນ 53 ແຫ່ງ, ສະຖານນ ີ35/22 kv ຈາໍນວນ 1 ແຫ່ງ ແລະ 35,5/22 
kv ຈາໍນວນ 1 ແຫ່ງ. 

ຈາໍນວນສາຍສົ່ ງແຮງດນັສູງ, ແຮງດນັກາງ ແລະ ແຮງດນັຕໍ່ າ ມທີງັໝດົ 58.821,09 km, ໃນນັ ້ນັ: ສາຍສົ່ ງ

ແຮງສູງ 500 kv ມ ີ811 km (232 km ສໍາເລດັແລວ້, 579 km ກາໍລງັກໍ່ ສາ້ງ); 230 kv ມ ີ1.852 km; 115 
kv ມ ີ 6.968,23 km, ສາຍສົ່ ງແຮງກາງ (22 kv) ມ ີ 30.176,95 km ແລະ ສາຍສົ່ ງແຮງຕໍ່ າ (0,4 kv) ມ ີ
19.012,19  km. 

ປະຈບຸນັ ອດັຕາການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ໃນລະບບົຂອງຄອບຄວົ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 2  ເທົ່ າກບັ 94,18%, 
ສາມາດສະໜອງໄຟຟາ້ໃນລະດບັເມອືງ 148 ເມອືງ ເທົ່ າກບັ 100%, ລະດບັບາ້ນ 7.680 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 90,38% 
ນອກຈາກນີ ້ຍງັມອີດັຕາການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ຈາກພະລງັງານໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ. 

                                                 
2 ສໍາລບັຖານຂໍມູ້ນຄອບຄວົລວມທົ່ ວປະເທດ ແມ່ນນໍາໃຊຕ້ວົເລກຄາດໝາຍຈາກການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງໃນປ ີ2015 ຂອງສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ 
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ສໍາລບັວຽກງານສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາພະລງັງານທດົແທນ ກໄໍດມ້ກີານພດັທະນາ ແລະ ມຄີວາມຄບືໜາ້

ທີ່ ດ ີ ເປນັຕົນ້: ໄດຮ່້ວມກບັບໍລສິດັລາວອາໂກເ້ທກັ ສໍາເລດັການສາ້ງໂຮງງານສະກດັປາມນໍາ້ມນັ ຂະໜາດ 100 

ໂຕນ/ວນັ; ໄດເ້ປດີໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້ພະລງັງານແສງຕາເວນັ (EDL-Gen Solar) ຂະໜາດກາໍລງັຕດິຕັງ້ 3 

MW; ຄົນ້ຄວາ້ການສະເໜເີຈດຈາໍນງົຂອງບໍລສິດັ State Pinggao Group ເພື່ ອພດັທະນາໄຟຟາ້ຈາກແສງຕາ

ເວນັ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 50 MW ຢູ່ແຂວງອດັຕະປ,ື ສໍາຫຼວດຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟ້າ້ໃນ

ເຂດທີ່ ຍງັບ່ໍມໄີຟຟາ້ເຂົາ້ເຖງິ ບາ້ນທ່າເມອືງ, ນາຫາວ ແລະ ນາວາງ ເມອືງນາກາຍ ແຂວງຄໍາມ່ວນ; ການສະເໜຂໍີ

ເຊນັ MOU ຂອງບໍລສິດັໄນໄບໂອແມ໊ດສະຫວນັ ໃນການກໍ່ ສາ້ງພະລງັງານໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຂະໜາດ 400 MW 
ຢູ່ບາ້ນໜອງເດີ່ ນ ເມອືງໄກສອນພມົວຫິານ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ເຫນັດໃີຫບໍ້ລສິດັເນເຊນັແນວຄອນຊາວຕງິ

ກຼຸບຈາໍກດັ ເພື່ ອພດັທະນາໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຂະໜາດ 300-350 MW; ໂຄງການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງສະຖາບນັ, ບໍລສິດັ State Pinggao Group ແລະ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວໃນການພດັທະ ນາ

ໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກລມົ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 50 MW ຢູ່ເຂດປາກຊ່ອງ ແຂວງຈາໍປາສກັ. 
 

− ດ�ານບ�່ແຮ�: ໄລຍະ 6 ເດອືນ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້5.368,67 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ຫຸຼດ

ລງົ 0,09% ແລະ ຄາດຄະເນໝດົປ ີຈະປະຕບິດັໄດ ້10.818,73 ຕືກ້ບີ (ແຜນການ 15.000 ຕືກ້ບີ) ສາເຫດທີ່

ເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິຫຸຼດລງົ ແລະ ປະຕບິດັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນ ເນື່ ອງຈາກ: (1) ປະລມິານການສະສມົແຮ່ທາດໃນບາງ

ໂຄງ ການຫຸຼດລງົ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການໂລຫະທອງເຊໂປນ, ໂຄງການໂລຫະຄໍາປະສມົພູເບຍ້; (2) ລາຄາຂອງແຮ່ທາດໃນ

ຕະຫຼາດໂລກຫຸຼດລງົ; (3) ບາງໂຄງການມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນເຕກັນກິ ເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດດໍາເນນີການຜະລດິ

ໄດຕ້າມແຜນ. ການຈ�າໜ�າຍ: ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ 649,55 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, 
ໃນນັນ້: ຈາໍໜ່າຍພາຍໃນ ປະຕບິດັໄດ ້15,80 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງແຮ່ທາດຕົນ້ຕໍແມ່ນ ຫນີກາວ, ຖ່ານຫນີ

ແອນຕາໄຊ,ຖ່ານຫນີລກິໄນ, ຫນີປູນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ ນໆ. ສ່ວນການສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ ປະຕບິດັໄດ ້633,74 

ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແຮ່ທາດສົ່ ງອອກຕົນ້ຕໍແມ່ນ ທອງເຂັມ້ຂຸນ້ພູເບຍ້, ທອງແຜ່ນເຊໂປນ, ຄໍາປະສມົເງນິພູເບຍ້, 

ເກອືໂປຕສັ ແລະ ແຮ່ກົ່ ວ. ສາມາດມອບພນັທະເຂົາ້ງບົປະມານທງັໝດົ 54,77 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 

8,7% ຂອງການສົ່ ງອອກ ເຊິ່ ງໄດຈ້າກຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ. 
 

− ການກ�່ສ�າງເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ໂຍທາທິການທາງນ�າ້ ແລະ ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ: 
ໂຄງການສບຶຕໍ່ ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 6 ເດອືນຕົນ້ປສີາມາດປະຕບິດັວຽກສໍາເລດັ 11 ໂຄງການ ເຊັ່ ນ: (1) ໂຄງ

ການກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງໂຄກເຂົາ້ດໍ-ປາກລາຍ; (2) ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົ 7 ແຫ່ງທາງເລກ 6A ສບົເບາົ-ບາ້ນດ່ານ 

ແຂວງຫວົພນັ; (3) ໂຄງການນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານຕວົເມອືງນອ້ຍ 10 ຕວົເມອືງ; (4) ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງ

ເລກ 1A ບຸນ     ເໜອື-ລານຕຸຍ (ຜລ); (5) ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງນໍາ້ປະປາ 5 ເມອືງໂດຍທນຶຈາກ NEDA (ເມອືງ

ແບງ, ເມອືງຄອບ, ເມອືງຫວ້ຍຊາຍ, ເມອືງໄຊບູລ ີ ແລະ ເມອືງໂຂງ); (6) ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງເລກ 13 ເໜອື 

ຕອນທາງເມອືງໄຊ-ປາກມອງ; (7) ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງບາ້ນຮວກ-ເມອືງຄອບ-ປາກຄອບ-ຄອນຕື;້ (8) ໂຄງການ

ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເມອືງຊຽງຮ່ອນ-ເມອືງຄອບ; (9) ໂຄງການປບັປຸງສະໜາມບນິປາກເຊ (ວຽກເພີ່ ມ); (10) 
ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້ເຊໂດນ ຈດຸບາ້ນດອນແຊ ເມອືງຊະນະສມົບູນ ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ (11) ໂຄງການ

ຟືນ້ຟູກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງແຕ່ບາ້ນລາດຄາ້ຍ ທາງເລກ 5 ຫາ ສບົສຽມ ທາງເລກ 1 D ແລະ ເສັນ້ທາງຜາເໜອື ຫາປຸ່ງ

ມາຍ ແຊວງເຊກອງ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຍຸດທະສາດຢ່າງມຄີວາມຄບືໜາ້ ເຊັ່ ນ: 

ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານສະ ຫນາມບນິສາກນົວຽງຈນັ ປະຕບິດັໄດ ້ 30,74%; ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງຫງົສາ-ຊຽງ

ແມນ ປະຕບິດັໄດ ້56,77%; ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງປູຢາງ 2 ຊັນ້ ເສັນ້ທາງເລກ 6A+6B ຫາງລອ້ງ-ສບົເບາົ-ປ່າຮ່າງ 

(ADB12) ສະເພາະ 6B ແມ່ນສໍາເລດັແລວ້ 100%, ທາງ 6A ປະຕບິດັໄດ ້ 74,35% ແລະ ຊ່ວງວຽງໄຊ-ນໍາ້

ໂສຍ ແມ່ນໄດສໍ້າເລດັການກະກຽມສະໜາມ; ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົເຊກອງ (ແຂວງເຊກອງ) ປະຕບິດັໄດ ້88,68%; 

ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົໃໝ່ປ່ຽນແທນຂວົເກົ່ າ 2 ແຫ່ງ ຕາມທາງເລກ 9 ປະຕບິດັໄດ ້16,2%; ໂຄງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
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ສອ້ມແປງຂະແໜງຂວົທາງ 31,81%; ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງສາມແຍກນາຊາງ ຫາທົ່ ງທູ ້ ແລະ ເທດສະບານ 

ເມອືງຊໍາ ໃຕ ້62,47%; ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງທ່າເຫຼົາ້-ຊໍາໃຕ ້ປະຕບິດັໄດ ້75,73%; ໂຄງການທາງຊນົນະບດົ KFW 
ປະຕບິດັໄດ ້ 70,16% ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ ກໍ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ແຕ່ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, 

ເນື່ ອງຈາກຜນົການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ທີ່ ກະຊວງ ຍທຂ ຮ່ວມກບັທະນາຄານໂລກ ໄດກ້ະກຽມເພື່ ອ ກໍ່ ສາ້ງ

ທາງເລກ 13 ຕອນທາງວຽງຈນັ-ວງັວຽງ ແລະ ວຽງຈນັ-ປາກຊນັ ໃນຮູບແບບ PPP ນັນ້ປະເມນີວ່າ ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການດັ່ ງກ່າວຕາມຮູບແບບ PPP ທີ່ ກາໍນດົໄວເ້ບືອ້ງຕົນ້ ບ່ໍທນັແທດເໝາະກບັສະພາບການພດັທະນາ

ໃນປະຈບຸນັ  ໄດຂໍ້ສ້ະຫຸຼບວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັໃນຮູບແບບໃໝ່ ຈຶ່ ງໄດໂ້ຈະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງເລກ 13 ຕອນທາງວຽງຈນັ-ວງັວຽງ ແລະ ວຽງຈນັ-ປາກຊນັ ໃນຮູບແບບ PPP. ໂຄງການທີ່

ນາໍໃຊງ້ບົປະມານພາຍໃນມ:ີ ໂຄງການປບັປຸງຂະຫຍາຍເສັນ້ທາງເລກທ ີ21 ແຕ່ຜາເມອືງ ຫາ ທາງ 1 D ບາ້ນທ່າສ ີ

ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ປະຕບິດັວຽກໄດ ້ 87,89%; ໂຄງການປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ແຫ່ງໃໝ່ ບາ້ນມ່ວງ

ພາເມອືງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປະຕບິດັວຽກໄດ ້ 54%; ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງ 16B ເຊກອງ-ດາກຈງຶ (ຊ່ວງ: 

96.6 ກມ) ປະຕບິດັວຽກໄດ ້74%;  ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງ 16 B ດາກຈງຶ-ຫວຽດນາມ (ຊ່ວງ: 21 ກມ) ປະຕບິດັ

ວຽກໄດ ້ 39,25 %; ໂຄງການສອ້ມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາທາງລດົໄຟກາງຂວົມດິຕະພາບ 3,5 km,  ສໍາເລດັ

ການເຊນັສນັຍາກບັບໍລສິດັຮບັເໝາົ; ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບເມອືງໂພນທອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະຕບິດັໄດ ້

75%; ໂຄງການປບັປຸງແຜນຜງັຊີນ້າໍລວມ ແລະ ຈດັແຜນຜງັລະອຽດ ຕວົເມອືງສງັທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ປະຕບິດັໄດ ້52% ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ດາ້ນໂຍທາທາງນໍາ້: ຜ່ານການປະຕບິດັຮອດ ທາ້ຍເດອືນມຖຸີນາ 2017 ສາມາດຕລີາຄາໄດວ່້າການປະຕບິດັ

ວຽກຂອງບນັດາໂຄງການແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນ ມໂີຄງການຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ປະຕບິດັວຽກສໍາເລດັແລວ້ 

ເຊັ່ ນ: (1)ໂຄງການປອ້ງກນັຕະຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ ບາ້ນຫວ້ຍຊາຍໃຕ-້ບາ້ນວຽງໃໝ່ ແຂວງບ່ໍແກວ້; (2) ໂຄງການປອ້ງກນັ 

ຕະຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ ບາ້ນແກງ້ສະດອກ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ; (3) ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕະຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ (ບາ້ນສບຸີນເຮອືງ-

ບາ້ນຊຽງຕນັ) ເມອືງທ່າໂທມ ແຂວງ ໄຊສມົບູນ. 
ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການປະຕບິດັວຽກໂຄງການທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ: ຮອດປະຈບຸນັ ປະຕບິດັໄດ ້ 7,7% 

ຕາມບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ ຫານະຄອນ

ຫຼວງວຽງຈນັ ແຕ່ວນັທ ີ10/5-10/6/2017 ແລະ ແຜນການ ເດອືນ 7/2017 ສະບບັເລກທ ີ2252/ຍທຂ.ລຟ, ລງົ

ວນັທ ີ13/7/2017; ໜາ້ວຽກອນັພົນ້ເດັ່ ນ ມຄີ:ື 

− ການໄກ່ເກ່ຍເວນຄນືທີ່ ດນິ: ຮອດປະຈບຸນັພາກລດັສາມາດໄກ່ເກ່ຍ ມອບພືນ້ທີ່ ໃຫບໍ້ລສິດັຮບັເໝາົສາມາດ

ລງົມກືໍ່ ສາ້ງໄດ ້ມລີວງຍາວ 219,09 ກໂິລແມດັ ແລະ ຈດຸກໍ່ ສາ້ງແຄມ້, ໂຮງງານປະສມົເບຕງົ, ສິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຈາໍນວນ 37 ຈດຸ, ນອກນັນ້ ຍງັມກີານໄກ່ເກ່ຍ ພຶນ້ທີ່ ເພື່ ອກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງ ເພື່ ອເຂົາ້

ເຖງິຈດຸກໍ່ ສາ້ງຕ່າງໆ ບ່ໍຕໍ່ າກວ່າ 300 ກໂິລແມດັ.  

− ການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ມທີງັໝດົ 6 ສນັຍາ (ຮບັເໝາົໂດຍ 6 ບໍລສິດັກໍ່ ສາ້ງ) ປະຈບຸນັ ໄດສ້າ້ງຕັງ້

ກອງກໍ່ ສາ້ງແລວ້ທງັໝດົ 63 ກອງ. 

− ການນາໍເຂົາ້ວດັສະດຸ: ປະຈບຸນັ ໄດນ້າໍເຂົາ້ກນົຈກັໜກັ 1.528 ຄນັ, ເຫຼກັເສັນ້ ແລະ ເຫຼກັກາ້ 4.896 ໂຕນ, 

ນອກນີ ້ ຍງັມເີຄື່ ອງທດົລອງ, ໂຮງງານປະສມົເບຕງົ, ອຸປະກອນການປຸກແຄມ້ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກໃຫແ້ກ່ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິຕ່າງໆ. 
 
 

2) ຂະແໜງບ�ລິການ: 
• ການຈ�ລະຈອນສິນຄ�າ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລກິານ): ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ 2017 ມມີູນຄ່າ 25.618 ຕືກ້ບີ 

ເທົ່ າກບັ 51,83% ຂອງແຜນການປ,ີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາຂະຫຍາຍຕວົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 14,09%. ຄາດ
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ຄະເນໝດົປປີະມານ 51.687 ຕືກ້ບີ (ແຜນການ 49.420,75) ໃນນັນ້: ໝວດສນິຄາ້ທີ່ ເພີ່ ມແມ່ນໝວດເຄື່ ອງກລິາ 

ແລະ ກາຍະກາໍຕ່າງໆ, ແຜ່ນແພ, ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ກະເປາົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ການຄຸ�ມຄອງລາຄາສນິຄ�າ: ໄດປ້ະຕ◌ິບດັຕາມແຈງ້ການຂອງລດັຖະບານ 

ກ◌່ຽວກບັການຕດິຕາມການເໜງັຕ◌ີງຂອງລາ ຄາສ◌ິນຄາ້ທິ່ ມຜີນົກະທບົໄວຕໍ່ ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ, 

ການອອກແຈງ້ການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ກ່ຽວກບັການຕດິລາຄາສນິຄາ້  ແລະ ຄ່າບໍລກິານ, 

ພອ້ມທງັປບັປຸງຂໍກ້າໍນດົລາຍການສນິຄາ້ຄວບຄຸມລາຄາ (ບນັຊ ີ ກ) ຈາກ  4 ປະເພດ ມາເປນັ 8 ປະເພດ ຄ:ື 

ນ◌້ໍາມນັເຊືອ້ໄຟ, ປະເພດເຂົາ້ກ◌ິນ, ປະເພດຊີນ້, ປະເພດປາ, ປະເພດເຫຼກັ, ປະເພດຊມີງັ, ປະເພດແກ໋ສ ແລະ 

ປະເພດໄກ່ ລວມ ມ ີ 23 ລາຍການ ແລະ ບນັຊຕີດິຕາມການ ເໜງັຕ◌ີງຂອງລາຄາ (ບນັຊ ີ 2 ຂ) ມ ີ 7 ໝວດ, 

ລວມມ ີ 199 ລາຍການ, ພອ້ມນີ ້ ໄດລ້ງົຕດິຕາມກວດກາລາຄາ ສ◌ິນຄາ້ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຕະຫ◌ຼາດ. ປະຈບຸນັ ໄດເ້ປດີສາຍດ່ວນ 1510 ເພື່ ອຮບັຄໍາຮອ້ງທຸກ ຂອງ ຜູຊ້ມົໃຊສ້ນິຄາ້ ແລະ 

ຄ່າບໍລກິານບ່ໍເປນັທໍາ. ນອກຈາກນີ ້ ໄດຈ້ດັສນັຄວາມບ່ໍເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນການຄາ້ 

ຂາຍຊະຊາຍຕາມແຄມທາງ, ທາງຍ່າງ ແລະ ບໍລເິວນຕະຫຼາດຂວົດ◌ິນຖະໜນົຄູວຽງ, ຖະໜນົໜອງບອນ ແລະ 

ຖະ ໜນົສາຍຫຼກັ.   

• ການບ�ລິການ-ຈ�ລະຈອນຂົນສົ່ງ (ທາງບກົ, ທາງນໍາ້, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງລດົໄຟ): ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຜ່ານ

ມາວຽກງານດາ້ນການຂນົສົ່ ງແມ່ນມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ພດັທະນາໃຫມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້, ທນັສະໄໝ, 
ສະດວກ ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພຂຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ, ສາມາດຮບັໃຊບໍ້ລກິານໃນສງັຄມົ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອ້ງການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັນ້: ບໍລມິາດການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ທາງບກົ ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 
3.581,50 ພນັ ໂຕນ, ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 41.697,70 ພນັຄນົ. ການບໍລກິານ-ຈລໍະ

ຈອນຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ທາງນໍາ້ ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 1.166,50 ພນັໂຕນ, ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 

1.958,1 ພນັຄນົ. ການບໍລກິານ-ຈລໍະຈອນຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ທາງອາກາດ ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 10 ພນັໂຕນ, ບໍລມິາດ

ການຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 1.276,9 ພນັຄນົ ແລະ ມຖີຽ້ວບນິຂຶນ້-ລງົ (ຖຽ້ວບນິພານດິ) ທງັໝດົ 
ຈາໍນວນ 3.299 ຖຽ້ວ ແບ່ງອອກເປນັ ຖຽ້ວບນິພາຍໃນ ປະເທດ ຈາໍນວນ 1.906 ຖຽ້ວ; ຕ່າງປະເທດ 1.962 
ຖຽ້ວ. ການບໍລກິານ-ຈລໍະຈອນຂນົສົ່ ງທາງລດົໄຟ ຢູ່ທີ່ ດ່ານທ່ານາແລງ້-ໜອງຄາຍ ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ 
ປະຕບິດັໄດປ້ະ ມານ  21,72 ພນັຄນົ. 

• ດ�ານການທ�ອງທ�ຽວ: ການທ່ອງທ່ຽວເປນັຂະແໜງການເສດຖະກດິທີ່ ສົ່ ງອອກກບັທີ່  ສາມາດນາໍລາຍໄດເ້ປນັ

ເງນິຕາ ເຂົາ້ປະເທດ, ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ໃນຂງົເຂດວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ, ນາໍລາຍໄດມ້າໃຫປ້ະຊາຊນົ

ລາວເຮດັໃຫຊ້ວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົດຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ. ໃນຕົນ້ປ ີ 2017 ມຈີາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາ

ທງັໝດົປະມານ 2,03 ລາ້ນ3 ເທື່ ອຄນົ, ຄາດຄະເນໝດົປຈີະມນີກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາປະມານ 4,8 ລາ້ນເທື່ ອຄນົ 
ແລະ ຄາດວ່າສາມາດສາ້ງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດປ້ະມານ 843 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ປະຈບຸນັ ແຫ່ຼງທ່ອງ

ທ່ຽວໃນທົ່ ວປະເທດມ ີ1.957 ແຫ່ຼງ; ໃນນັນ້: ເປນັແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 1.145 ແຫ່ຼງ, ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວວດັ

ທະ ນະທໍາ 534 ແຫ່ຼງ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວດັສາດ 278 ແຫ່ຼງ. ເຂົາ້ຮ່ວມສໍາມະນາ ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ

ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ປະຈາໍປ ີ 2017 ທີ່  ສປ ຈນີ, ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນບດົຮຽນ

ກ່ຽວກບັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດນດັທ່ອງທ່ຽວຄນົຍີ່ ປຸ່ນ ທີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ. 

ນອກນັນ້ ຍງັໄດໂ້ຄສະນາບນັດາໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ ບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຜ່ານສື່ ເວບໄຊ

ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເພື່ ອຕອ້ນຮບັປທ່ີອງທ່ຽວລາວໃນປີ 2018. ໄດລ້ງົເກບັກາໍສະຖຕິໂິຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ,     

ຣສີອດ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ສະຖານບນັເທງີ ພອ້ມທງັເກບັກາໍສະພາບແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້ີ່ ເກດີຂຶນ້ຢູ່ຮາ້ນ

                                                 
3 ຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
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ອາຫານ, ສະຖານບນັເທງີ ຢູ່ບນັດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສໍາເລດັການລງົສໍາຫຼວດ ແລະ ຈດັສນັ 

ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຖໍາ້ປູຄໍາ ຢູ່ເມອືງວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສິກ�າ  ແລະ ປ�າໄມ� 
• ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ 
− ການຜະລດິເຂົາ້ນາແຊງຂອງບນັດາແຂວງຕ່າງໆ ເຫນັວ່າ ເປນັຂະບວນຟດົຟືນ້ ສາມາດປກັດໍາໄດ ້ 90.050 ເຮກັຕາ

ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ປະມານ 473.700 ໂຕນ, ເທົ່ າກບັ 95% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 500.000 ໂຕນ); ຄາດ

ຄະເນຜະລດິເຂົາ້ນາປ ີໄດ ້ 817.765 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ 3,6 ລາ້ນໂຕນ ແລະ ການຜະລດິເຂົາ້ໄຮ່ ໄດ ້
100.000 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິໄດ ້ 200.000 ໂຕນ; ຄາດຄະເນການຜະລດິເຂົາ້ລວມໝດົປ ີ 2017 

ປະມານ 4,27 ລາ້ນໂຕນ ເທົ່ າກບັ 98,16% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 4,35 ລາ້ນໂຕນ) ສາເຫດທີ່ ບ່ໍສາມາດ

ປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນຍອ້ນເກດີ ໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງສດັຕູພດື ເປນັຕົນ້: ແມ່ນການແຜ່

ລະບາດຂອງຕກັກະແຕນຢູ່ບນັດາແຂວງທາງພາກເໜອື. 

− ການປູກພດືສະບຽງຕ່າງໆ: ການປູກພດືລະດູແລງ້ຊະນດິຕ່າງໆ ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ພດືທີ່ ຊມົໃຊເ້ປນັສະບຽງອາຫານ ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ 122.310 ກວ່າເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ 105% ຂອງ

ແຜນການລະດູແລງ້ (ເນືອ້ທີ່ ແຜນການ 116.150 ເຮກັຕາ), ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ປະມານ 1,15 ລາ້ນກວ່າໂຕນ. 
ໃນນັນ້ ແຍກເປນັການປູກພດືສະບຽງອາຫານຫຼກັ ດັ່ ງນີ:້ ສາລຫີວານ ປະຕບິດັໄດ ້12.350 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົ

ຜະລດິ 106.480 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາເພີ່ ມຂຶນ້ 2%; ເຜອືກມນັຕ່າງໆ 7.570 ເຮກັຕາ, 
ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ 118.900 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶນ້ 57%; ໝາກ ໄມຕ່້າງໆ  
10.390 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ 193.000 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶນ້ 16% 
ແລະ ພດືຜກັຕ່າງໆ 92.000 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ປະມານ 736.000 ໂຕນ. ຄາດຄະເນການຜະລດິພດື

ລະດູແລງ້ໝດົປ ີຈະສາມາດປະຕບິດັໄດ ້307.060 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 3.656.100 ໂຕນ ໃນນັນ້: ສາລຫີວານ 

ປະຕບິດັໄດ ້ 283.000 ໂຕນ, ເຜອືກມນັ 338.900 ໂຕນ, ພດືຜກັຕ່າງໆ 1.700.400 ໂຕນ, ໝາກໄມ ້

1.333.800 ໂຕນ. 

− ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ສາມາດຮບັປະກນັການຕອບສະໜອງການບໍລ ິ

ໂພກຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໄດຕ້າມແຜນການ. ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ ໄດເ້ອາົ ໃຈໃສ່ຜະລດິຢາປອ້ງກນັພະຍາດ

ສດັເຊິ່ ງສາມາດສະໜອງໃຫຜູ້ປ້ະກອບການ ແລະ ບນັດາແຂວງ ທງັໝດົ 3.258.570 ເຂມັ (ເຕົາ້ໂຮມເລອືດງວົ-

ຄວາຍ, ນວີຄາເຊນິອອ່ນ-ແກ່ ແລະ ອະຫວິາໝ)ູ ແລະ ສກັຢາກນັພະຍາດໃຫສ້ດັລຽ້ງຂອງຊາວກະສກິອນໃນຂອບ

ເຂດທົ່ ວປະເທດ ໄດ ້615.926 ໂຕ. ໃນນີ:້ ງວົ 126.802 ໂຕ, ຄວາຍ 58.635 ໂຕ, ໝ ູ26.172 ໂຕ (ບ່ໍນບັຟາມ

ໝຕູ່າງໆ), ແບ ້3.071 ໂຕ, ສດັປກີ 391.870 ໂຕ, ໝາ 9.376 ໂຕ ແລະ ສາມາດປີ່ ນປວົສດັ ໄດ ້13.364 ໂຕ. 
ຜນົຜະລດິຊີນ້, ໄຂ່, ປາ ທງັໝດົ 221.000 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປ ີປະຕບິດັໄດ ້57,4% ໃນນັນ້: ການຜະລດິຊີນ້, 

ໄຂ່ ປະມານ 131.000 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 60,6% (ໄຂ່ 15.000 ໂຕນ, ຊີນ້ 116.000 ໂຕນ) ຂອງແຜນການ, ຜນົ

ຜະລດິປາ ປະມານ 90.000 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 53,30% ຂອງແຜນການ (ປາກະຊງັ 15.000 ໂຕນ). 
 

• ການຜະລິດເປັນສິນຄ�າ 
− ການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປນັສນິຄາ້: ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສົ່ ງເຂົາ້ສານອອກໄປ ສປ ຈນີ

ຂອງບໍລສິດັຊວນເຢ (ລາວ) ຈາໍກດັ ທີ່ ເມອືງຈາໍພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໃຫໄ້ດຕ້າມແຜນ ຈາໍນວນ 8.000 
ໂຕນ, ປະຈບຸນັສົ່ ງອອກແລວ້ຈາໍນວນ 4.800 ໂຕນ, ໃນນັນ້: ເຂົາ້ຈາ້ວຫອມສະຫວນັ 3.400 ໂຕນ ແລະ ເຂົາ້ໜຽວ 
1.400 ໂຕນ. 

− ການປູກພດືເປນັສນິຄາ້: ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ການຜະລດິພດືລະດູແລງ້ ທີ່ ມທ່ີາແຮງຕາມແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ເປນັຕົນ້:  
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+ ສາລແີຂງ: ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 31.200 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິປະມານ 178.000 ໂຕນ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກນັຂອງປຜ່ີານມາເພີ່ ມຂຶນ້ 13%, ຄາດຄະເນໝດົປ ີປະຕບິດັໄດ ້1.235.280 ໂຕນ. 
+ ອອ້ຍ:ປະຕບິດັໄດ ້8.828 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິປະມານ 494.103 ໂຕນ, ຄາດຄະເນໝດົປ ີ2.019.000 ໂຕນ 
+ ຢາສູບ: ປະຕບິດັໄດ ້ ປະມານ 5.500 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ປະມານ 56.400 ກວ່າໂຕນ, ທຽບໃສ່

ປຜ່ີານມາເພີ່ ມຂຶນ້ 4%, ຄາດຄະໝດົປ ີປະຕບິດັໄດ ້66.800 ໂຕນ. 
+ ຖົ່ ວເຫຼອືງ: ປະຕບິດັໄດ ້ປະມານ 4.860 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 7.320 ໂຕນ, ຄາດຄະໝດົປ ີ18.340 ໂຕນ.  
+ ຖົ່ ວດນິ: ປະຕບິດັໄດ ້ປະມານ 8.500 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 20.000 ໂຕນ, ຄາດຄະເນໝດົປ ີ66.970 ໂຕນ. 

+ ຖົ່ ວຂຽວ: ປະຕບິດັໄດ ້ປະມານ 2.300 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 3.250 ໂຕນ, ຄາດຄະເນໝດົປ ີ4.610  ໂຕນ. 

+ ຖົ່ ວອື່ ນໆ: ປະຕບິດັໄດ ້1.500 ກວ່າເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ  2.000 ກວ່າໂຕນ, ຄາດຄະເນໝດົປ ີ4.000 ໂຕນ. 

− ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ການລຽ້ງສດັໃຫ່ຍ (ງວົ ຈາໍນວນ 10.000 ໂຕ, ຄວາຍ ຈາໍ

ນວນ 14.750 ໂຕ) ເພື່ ອເປນັສນິຄາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນການລຽ້ງສດັນອ້ຍ ແລະ ປາແມ່ນເລັ່ ງໃສ່

ການຈາໍໜ່າຍພາຍໃນ, ຂະບວນການລຽ້ງສດັໃນທົ່ ວປະເທດເຫນັວ່າມກີານຫນັປ່ຽນຈາກການລຽ້ງແບບທໍາມະຊາດ

ໄປສູ່ການລຽ້ງແບບເປນັຟາມ, ເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ແບບທອມຫຼາຍຂຶນ້. ມາຮອດປະຈບຸນັ ການລຽ້ງງວົແບບ

ເປນັຟາມປະຕບິດັໄດ ້40.000 ໂຕ, ໝພູນັ 518.400 ໂຕ, ແບ ້11.000 ໂຕ, ໄກ່ພນັໄຂ່ 1.596.000 ໂຕ, ໄກ່ພນັ

ຊີນ້ 460.000 ໂຕ, ເປດັພນັໄຂ່ 220.000 ໂຕ ແລະ ນກົກະທາ 180.000 ໂຕ. ການລຽ້ງປາກະຊງັ ມທີງັໝດົ 

7.480 ກະຊງັ ເພີ່ ມຂຶນ້ 3% ທຽບໃສ່ປ ີ2016. 
 

• ການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ�າໄມ� 
− ວຽກຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິແບບຍນືນານ: ໃນທົ່ ວປະເທດມປ່ີາຜະລດິທງັໝດົຈາໍນວນ 51 ເຂດ, ມີ

ເນືອ້ທີ່  3,1 ລາ້ນເຮກັຕາ, ແບ່ງອອກເປນັ 112 ເຂດຄຸມ້ຄອງ ແລະ 330 ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍ. ຊຶ່ ງໃນໄລຍະ 6 

ເດອືນຕົນ້ປ ີ ຜ່ານມາ, ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສມົທບົກບັທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບາງໜາ້ວຽກ ເປນັຕົນ້ ວຽກຄຸມ້

ຄອງການນາໍໃຊປ້ືມ້ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ໄມພ້າຍໃນ, ເຄື່ ອນຍາ້ຍຜະລດິຕະພນັໄມອ້ອກ. 

− ການສົ່ ງເສມີປູກໄມ ້ແລະ ຟືນ້ຟູປ່າເຊື່ ອມໂຊມ: ສງັລວມຂໍມູ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເກບັແກ່ນພນັ, ຜະລດິເບຍ້ໄມ,້ 

ການປູກໄມ ້ແລະ ຟືນ້ຟູປ່າ 18 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ ປະຈາໍປ ີ2016- 2017 ຄ:ື ເກບັແກ່ນພນັໄມໄ້ດ ້ 8.966 ກໂິລ

ເທົ່ າກບັ 32% ຂອງແຜນການ (27.647 ກໂິລ). ຜະລດິເບຍ້ໄມໄ້ດ ້ 3.793.331 ເບຍ້, ເທົ່ າກບັ 29% ຂອງ

ແຜນການ (13.159.509 ເບຍ້). ປູກໄມໄ້ດ ້3.640 ເຮກັຕາ, ເທົ່ າກບັ 33% ຂອງແຜນການ (11.000 ເຮກັຕາ), 

ຮ່າຍເບົາ້ ເພື່ ອກາ້ເບຍ້ໄມ ້ໄດຈ້າໍນວນທງັໝດົ 37.000 ເບົາ້, ຊໍາເຫງ ົາ້ໄມຕ້ີວ້ໄດຈ້າໍນວນ 4.000 ເບົາ້, ກາ້ເບຍ້ໄມ ້

ແຕຂ່້າໄດຈ້າໍນວນ 3.000 ເບົາ້, ສໍາເລດັການເຮດັຄູ່ມວືທິກີານຊໍາເບຍ້ໄມຕ້ີວ້. ນອກນັນ້ ຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ໃນການ

ປກັຫຼກັໝາຍເຂດຟືນ້ຟູປ່າໄມ,້ ຝກຶອບົຮມົເຕກັນກິການກາ້ເບຍ້ໄມ,້ ການກວດກາລາດຕະເວນ ປອ້ງກນັການບຸກ

ລຸກປ່າ ແລະ ປອ້ງກນັໄຟໄໝລ້າມປ່າ ແລະ ຕດິປາ້ຍຂອບເຂດການຟືນ້ຟູປ່າ. 

− ສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມນີຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ:້ ສໍາເລດັການລງົສໍາຫຼວດຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ (NFI) 
ຈາໍນວນ 18 ແຂວງ ທົ່ ວປະເທດ ຂອງທມິສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ. ລງົສໍາຫຼວດປະເມນີຄວາມຖກືຕອ້ງ ໃນການສໍາ

ຫຼວດ ຂອງທມິພາກສະໜາມໄດ ້ຈາໍນວນ 17 ກຸ່ມດອນ ໃນຈາໍນວນ ທງັໝດົ 58 ກຸ່ມດອນ. ສໍາເລດັການຕດັໄມ ້

ຕວົຢ່າງໃນປ່າປະສມົ,  ປ່າດງົດບິ ແລະ ປ່າໂຄກ ເພື່ ອສາ້ງສມົຜນົຄດິໄລ່ມວນສານກາກບອນປ່າໄມ ້ໃນ ສປປ ລາວ. 

ລງົສໍາຫຼວດໝາຍຂອບເຂດເນືອ້ທີ່ ປູກໄມກ້ນິໝາກ ແລະ ລຽ້ງສດັ ພອ້ມທງັຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ສາ້ງປືມ້ບດົ

ລາຍງານການລງົສໍາຫຼວດ ໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັຮຸ່ງເຮອືງສະຫວັນນະເຂດຈາໍກດັ ໃນເນືອ້ທີ່  5.000 ເຮກັຕາ, ທີ່ ເມອືງນອງ 

ແຂວງສະຫວນັະເຂດ ແລະ ໃນເນຶອ້ທີ່  6.693 ເຮກັຕາ, ທີ່ ເມອືງບວົລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. 

− ວຽກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາດນິກະສກິາໍ: ຂຽນຂໍມູ້ນເຂົາ້ປຶມ້ສໍາມະໂນ ແລະ ມອບປຶມ້ໃຫບ້າ້ນໄດ ້ 141 ບາ້ນ

ກວມ 90%, ນາໍຂໍມູ້ນຈາກແບບຟອມເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນໄດ ້ 139 ບາ້ນກວມ 89% ແລະ ແຕມ້ແຜນທີ່ ເຂົາ້ໃນ
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ລະບບົ ໄດ ້115 ບາ້ນ, ກວມເອາົ 74% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໜດົ 156 ບາ້ນ, ໃນ 10 ເມອືງ, ຈາໍນວນ 2 ແຂວງ

ຄ:ື  ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ໄດລ້ງົສມົທບົກບັທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຈດັສນັທີ່

ດນິກະສກິາໍ, ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ຈດັຝກຶອມົຮມົ. 
 

  ນອກນັນ້, ຍງັໄດສໍ້າຫຼວດຂອບເຂດ ແລະ ປະເມນີຄຸນນະພາບຂອງດນິນາໃນເຂດຊນົລະປະທານ, ສໍາ

ເລດັການສາ້ງແຜນທີ່ ຂອບເຂດດນິນາ ທງັໃນ ແລະ ນອກຊນົລະປະທານ ແລະ ແຜນທີ່ ຂອບເຂດຊນົລະປະທານ

ໃນລະດູແລງ້ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
 

4) ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການໃຫ�ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການເອື່ອຍ
ອີງໃສ�ຊັບພະຍາ ກອນທ�າມະຊາດ 

− ການປບັປຸງ ແລະ ດດັສມົໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມທ້ົ່ ວປະເທດ ກ່ອນຄໍາສັ່ ງ ເລກທ ີ 15/ນຍ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍປຸງ

ແຕ່ງໄມ ້ ມຈີາໍນວນທງັໝດົ 1.595 ໂຮງງານ, ຜ່ານການເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ດດັສມົຜ່ານມາ ຈິ່ ງເຮດັໃຫບ້ນັດາ

ໂຮງງານທີ່ ບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ໂຮງງານທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຜດິຕໍ່ ລະບຽບກດົໝາຍ ຖກືສັ່ ງຢຸດຈາໍນວນ 140 ໂຮງ 

ງານ ຄ:ື ແຂວງໄຊຍະບູລ ີຍກົເລກີ 83 ໂຮງງານ; ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 8 ໂຮງງານ; ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 13 ໂຮງງານ; 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 13 ໂຮງງານ; ແຂວງສາລະວນັ 4 ໂຮງງານ ແລະ ແຂວງເຊກອງ 19 ໂຮງງານ. 

− ການພດັທະນາສນິຄາ້ທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ແລະ ສນິຄາ້ໜຶ່ ງເມອືງໜຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ “ODOP” ໄດ ້ 16 ຫວົໜ່ວຍ, ມ ີ
90 ຜະລດິຕະພນັ, ອອກໃບອະນຸຍາດນາໍໃຊກ້າໝາຍສນິຄາ້ໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດໃຫ ້17 ແຂວງ, ມ ີ138 ຫວົໜ່ວຍມ ີ
533 ຜະລດິຕະພນັ ຢູ່ໃນ 132 ບາ້ນ 72 ເມອືງ. ໃນນັນ້: ຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍ 81 ຫວົໜ່ວຍ, ອາຫານເຄື່ ອງ

ດື່ ມ 49 ຫວົໜ່ວຍ ແລະ ຢາພືນ້ເມອືງ 8 ຫວົໜ່ວຍ.  
− ພາຍຫຼງັໄດເ້ຮດັສນັຍາຮ່ວມກບັບໍລສິດັທາງດາ້ນອາຫານ, ນໍາ້ມນັ ແລະ ຊລີຽວ (China National Cereals, 

Oils and Foodstuffs Corporation) ຂອງ ສປ ຈນີ ໃນການສົ່ ງອອກເຂົາ້ໄປ ສປ ຈນີ ຈາໍນວນ 20 ພນັໂຕນ 

ຊຶ່ ງປະຈບຸນັ ບໍລສິດັຊວນເຢລາວຈາໍກດັ ແລະ ບໍລສິດັໄອດພີໄີດສ້ົ່ ງເຂົາ້ໄປ ສປ ຈນີ ແລວ້ຈາໍນວນ 4.250 ໂຕນ. 
− ແນໃສ່ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການສາ້ງຕັງ້, ການດໍາເນນີ 

ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກດິ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການຄາ້, ປບັປຸງການເຂົາ້ຫາແຫ່ຼງທນຶ, ພດັທະນາສມີແືຮງ

ງານ, ຍກົລະດບັພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງ ແລະ ປດັໄຈການຜະລດິອື່ ນໆ. ໂດຍເປນັການບຸກທະລຸອກີບາດກາ້ວໜຶ່ ງ ໃນການ

ແກໄ້ຂລະບອບ, ລະບຽບທີ່ ກດົໜ່ວງພາກສ່ວນການຜະລດິ-ທຸລະກດິ; ສຸມໃສ່ວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະ ດວກ

ດາ້ນການຄາ້ ໂດຍສະເພາະຂອດການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ຊຶ່ ງໄດປ້ະສານງານຮ່ວມມກືບັຂະແໜງ ພາສ ີ
ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແນ່ໃສ່ລບົລາ້ງກາໍແພງກດີກນັຕ່າງໆທີ່ ບ່ໍສມົເຫດສມົຜນົ. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ຍງັເອາົໃຈໃສ່ຊີນ້າໍປະສານ

ການຮ່ວມມນືາໍຂະແໜງການຕ່າງໆ ແນໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຂອດຂັນ້ໃນການອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ວສິາຫະກດິ, ໄດປ້ບັ ປຸງ

ແບບຟອມໃບອະນຸມດັ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຍື່ ນເອກະສານ ເພື່ ອຂໍອະນຸຍາດນາໍເຂົາ້ ຫຼ ື ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ໂດຍຫນັ

ເປນັລະບບົທີ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັສະໄໝ ສາມາດຢັງ້ຢນືແຫ່ຼງກາໍເນດີສນິຄາ້ທາງເອເລກັໂຕຣນກິໄດຈ້າໍນວນ 72 
ບໍລສິດັ. 

− ໄດສໍ້າເລດັຫຼາຍໜາ້ວຽກ ໃນການສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການຄາ້ກບັຫຼາຍປະເທດ ເປນັຕົນ້: ການຄາ້ຫຼາຍຝ່າຍ

ໃນຂອບ WTO, ການຮ່ວມມເືສດຖະກດິກບັອາຊຽນ, ການພວົພນັການຄາ້ສອງຝ່າຍ, ສົ່ ງເສມີການຄາ້ຊາຍແດນ 

ແລະ ບນັດາມາດຕະການຕ່າງໆ ທາງດາ້ນການຄາ້ທີ່ ບ່ໍແມ່ນພາສ.ີ ສໍາເລດັການອະນຸມດັສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ SME ໂດຍ

ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ໄດຈ້າໍນວນ 78 ກລໍະນ,ີ ມູນຄ່າ ປະມານ 27,4 ຕືກ້ບີ ໂດຍພາຍໃຕໂ້ຄງການສະ   ໜອງ

ສນິເຊື່ ອຜ່ານລະບບົທະນາຄານ, ນອກຈາກນີ ້ຍງັມຈີາກການລງົທນຶຂອງຫວົໜ່ວຍ SME ໂດຍຮ່ວມມກືບັທະນາ 

ຄານ 96 ຕືກ້ບີ ໂດຍສາມາດສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫໄ້ດ ້35 ລາຍ ເປນັເງນິ 31.053 ລາ້ນກບີ. 
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5) ສ�າງຕ�ອງໂສ�ການຜະລິດຢ�າງກົມກຽວລະຫວ�າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ�ກັບວິສາຫະກິດຂະ  
ໜາດນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 

− ສົ່ ງເສມີພາກທຸລະກດິ ໂດຍສະເພາະທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ຫດັຖະກາໍ, ການຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ເພື່ ອປບັປຸງຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານທຸລະກດິ, ເຕກັໂນໂລຊກີານ

ຜະລດິ, ຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານດາ້ນນະວດັຕະກາໍໃໝ່ ເພື່ ອຍກົສູງຜະລດິຕະ

ພາບຂອງການຜະລດິສນິຄາ້, ດາ້ນການຕະຫຼາດ, ການພດັທະນາສນິຄາ້ ໃຫມ້ມີູນຄ່າເພີ່ ມສູງຂຶນ້ຕາມກນົໄກຕະ 
ຫຼາດ ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ເໝາະສມົ. 

− ສໍາເລດັການສາ້ງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັແບ່ງຂະໜາດ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ທີ່  ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ໂດຍ

ທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕແີຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະບບັເລກທ ີ 25/ລບ, ລງົວນັທ ີ 16/1/17 ເພື່ ອເປນັທດິທາງໃນການ

ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ວນກ, ພອ້ມທງັສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ້SME ເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດວ້ຍວທິກີານສະໜບັສະໜນູ

ການດໍາເນນີງານວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (SME Service Center) ໂດຍສມົທບົກບັສະພາການຄາ້. 

ນອກນັນ້ ກໍເອາົໃຈໃສ່ໃນການຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶໃຫແ້ກ່ເຄອືຂ່າຍຜູສ້ະໜອງບໍລກິານ, ໃຫຄໍ້າປກຶສາພາກທຸລະກດິກ່ຽວ

ກບັອງົປະກອບທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ການພດັທະນາຄວາມພອ້ມໃນການເຊື່ ອມ ໂຍງເຂົາ້ສູ່ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ. 
− ສໍາເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທນຶສມົທບົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີທຸລະກດິງບົປະມານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທງັໝດົ 

1.123.799 ໂດລາສະຫະລດັສະຫະລດັ ໂດຍຜ່ານໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ມຫີວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັທງັ

ໝດົ 208 ຫວົໜ່ວຍ ແລະ ມ ີ4 ປະເພດທຸລະກດິ ຄ:ື ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ເປນັ SME 164 ຫວົໜ່ວຍ, ຫວົໜ່ວຍ

ທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ 20 ຫວົໜ່ວຍ, ສະມາຄມົທຸລະກດິ 12 ສະມາຄມົ ແລະ ສະມາຊກິ BDS (Business 
Development Service) 12 ບໍລສິດັ. 

− ໄດສໍ້າເລດັການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນຫຼາຍໂຄງການທີ່ ສະໜບັສະໜນູຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ-ຂະ

ໜາດກາງ ແລະ ທຸລະກດິຄອບຄວົ ເຊັ່ ນ: ການສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານປຸ໋ຍປະສມົເຄມ,ີ ໂຄງການສົ່ ງເສມີການເພີ່ ມຜະລດິຕະ

ພາບໂຮງສເີຂົາ້ໃນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້, ໂຄງການສກຶສາອງົກອນຕະຫຼາດ ເພື່ ອຊາວກະສກິອນ, ສກຶສາການເຮດັ

ຕະຫຼາດຊື-້ຂາຍລ່ວງໜາ້ສນິຄາ້ກະສກິາໍ (ເຂົາ້ໜຽວ), ໂຄງການສົ່ ງເສມີການຕະຫຼາດສົ່ ງອອກສນິຄາ້ໄປ ສປ ຈນີ ແລະ 

ໂຄງການອື່ ນໆ. 
 

6) ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ  ແລະ ຕ�າງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້: 
• ວຽກງານພັດທະນາວສິາຫະກິດ:  
− ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີໃຫຄໍ້າປກຶສາແກ່ນກັລງົທນຶ ທີ່ ຕອ້ງການດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່ ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ 170 ຄັງ້ ແລະ 

ປະສານຕດິຕໍ່ ພວົພນັ ບນັດາຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິ ເພື່ ອໝາຍເຊນີ, ເຮດັບດົບນັທກຶກ່າວເຕື່ ອນ (ແນະນາໍ) ການຍຸບ

ເລກີຊົ່ ວຄາວ ຂອງວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິທີ່ ບ່ໍເຄື່ ອນໄຫວຕາມມາດຕາ 17 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະ

ກດິທງັໝດົ 109 ຫວົໜ່ວຍ.  
− ມຫີວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນ ທງັໝດົຈາໍນວນ 3.091 ຫວົໜ່ວຍ, ເປນັທນຶຈດົທະບຽນ 16.879,64  

ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້: ວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ 2.198 ຫວົໜ່ວຍ, ບໍລສິດັຮຸນ້ສ່ວນຈາໍກດັ 6 ຫວົໜ່ວຍ, ບໍລສິດັຈາໍກດັ 
316 ຫວົໜ່ວຍ ແລະ ບໍລສິດັ ຈາໍກດັຜູດ້ຽວ 123 ຫວົໜ່ວຍ. 

− ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໂດຍສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ

ການນາໍໃຊໂ້ປຣແກມຄຸມ້ຄອງທະບຽນວສິາຫະກດິ 2 ຄັງ້ ຄ:ື ຄັງ້ທ ີ 1 ຢູ່ 6 ແຂວງພາກໃຕ ້ (ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ, ອດັຕະປ,ື ຈາໍປາສກັ, ເຊກອງ, ສາລາວນັ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ)  ແລະ ຄັງ້ທ ີ 2 ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເໜອື 

(ແຂວງ ໄຊຍະບູລອຸີດມົໄຊ, ຜົງ້ສາລ,ີ ຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ). 

• ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂພສ):  
− ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຂພສ: ໄດສຸ້ມໃສ່ການດງຶດູດການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດ, ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຮງງານໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ລະບຽບ
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ການ; ປບັປຸງການບໍລກິານ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນຶໃນດາ້ນຕ່າງໆ. ໃນ ໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ 

ການພດັທະນາ ຂພສ ໄດມ້ມີູນຄ່າການລງົທນຶຕວົຈງິທງັໝດົ 121.155.416 ໂດລາສະຫະລດັ ເກນີແຜນ 

68,27%  (ແຜນວາງໄວ ້72.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ), ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶພາຍໃນ ຂພສ ໄດຈ້າໍນວນ 

51 ບໍລສິດັ (ພາຍໃນ 5 ບໍລສິດັ, ຕ່າງປະເທດ 45 ບໍລສິດັ, ພາຍໃນຮ່ວມຕ່າງປະເທດ 1 ບໍລສິດັ) ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັ

ບໍລສິດັທີ່ ລງົທນຶໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ກວມເອາົ 14%, ການຄາ້ 42%, ການບໍລກິານ 44%, ສາມາດຈດັເກບັ

ລາຍຮບັຈາກການປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆ ເພື່ ອມອບເຂົາ້ງບົປະມານໄດ ້ 752.194 ໂດລາສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 

10,25% ຂອງແຜນການປ,ີ ໃນນັນ້: ມຄ່ີາສໍາປະທານທີ່ ດນິ 51.354 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນເງນິເດອືນ 
440.584 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນກາໍໄລ 7.724 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 160.381 ໂດລາ

ສະຫະລດັ, ອາກອນຊມົໃຊ ້44.936 ໂດລາສະຫະລດັ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ 47.214 ໂດລາສະຫະລດັ 

(ຄາດຄະເນໝດົປຈີະສາມາດຈດັເກບັລາຍຮບັຈາກການປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆ ເພື່ ອມອບເຂົາ້ງບົປະມານໄດ ້ 6,5 

ລາ້ນກວ່າໂດລາສະຫະລດັ).  
− ພາຍໃນເຂດສາມາດສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ທງັໝດົ 208.770.585 ໂດລາສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 55,67% ຂອງແຜນການປ ີ

(ຄາດຄະເນໝດົປີ ປະຕບິດັໄດ ້375 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ (ວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ ສາ້ງ) ທງັ

ໝດົ 301.020.093 ໂດລາສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 43% ຂອງແຜນການປ ີ(ຄາດຄະເນໝດົປີ ປະຕບິດັໄດ ້700 ລາ້ນ

ໂດລາສະຫະລດັ).  
− ຄົນ້ຄວາ້ປບັປຸງຮ່າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍ ຂພສ; ສມົທບົກບັສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ເພື່ ອກະກຽມລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນການ

ພດັທະນາ ຂພສ ທີ່ ປະກອບສ່ວນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP; ປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາຂອງ

ບນັດາ ຂພສ; ຄົນ້ຄວາ້ການສະເໜຂໍີສາ້ງຕັງ້ເຂດອຸດສາຫະກາໍນເິວດວທິະຍາ, ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ ຂອງບໍລສິດັຊນັເປເປີໂ້ຮນດິງ້ລາວຈາໍກດັ ເພື່ ອລາຍງານຂັນ້ເທງິ. 
 

3.1.2. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ�ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ�າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນກັບການ
ວາງແຜນພັດທະນາ 

2.1.1.1 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລດັ 
 ສະພາແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງທງັໝດົ 5.463 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້: ທນຶບວ້ງຈດົຮບັ-ຈດົຈ່າຍ ແລະ ທນຶອື່ ນໆ ມຈີາໍ

ນວນ 2.163 ຕືກ້ບີ ແລະ ທນຶປກົກະຕມິ ີ3.300 ຕືກ້ບີ ເຊິ່ ງໄດຈ້ດັແບ່ງໃຫ ້6.497 ໂຄງການ. ເງນິທີ່ ແບ່ງໃຫຂ້ະ  

ແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຕວົຈງິ ມຈີາໍນວນ 2.800 ຕືກ້ບີ, ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີປະຕບິດັແລວ້ເປນັທນຶ 1.780,97 

ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 54% ຂອງແຜນການປ ີຊຶ່ ງຈດັສນັໃສ່ 3.592 ໂຄງການ, ໃນນັນ້: ໄດຈ້ດັສນັໃສ່ການແກໄ້ຂໜີສ້ນິ

ເປນັມູນຄ່າ 373,69 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 11%, ໂຄງການສບືຕໍ່  ເປນັມູນຄ່າ 1.198,95 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 36%, 

ໂຄງການໃໝ່ ເປນັມູນຄ່າ 160,38 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 5%, ແລະ ການສມົທບົທນຶໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອື ເປນັມູນຄ່າ 

47,94 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 1%. ຄາດຄະເນໝດົປີ ບວ້ງປກົກະຕ ິແລະ ບວ້ງຈດົຮບັ-ຈດົຈ່າຍ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາ

ເລດັ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນການ. 
 

2.1.1.2 ທຶນຊ�ວຍເຫຼອືທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ 2017 ລວມມູນຄ່າ 419,29 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ ຫຼ ືປະມານ 3.518,38 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 40,76% ຂອງແຜນການປ ີ (ແຜນວາງໄວ ້8.629 ຕືກ້ບີ), ໃນ

ນັນ້: ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ມູນຄ່າ 114,73 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ກູຢ້ມືມູນຄ່າ 304,56 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ຄາດ

ຄະເນໝດົປຈີະສາມາດປະຕບິດັໄດ ້8.076 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 93,59% ຂອງແຜນການປ.ີ 
 

2.1.1.3 ການລົງທນຶເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ 
ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ ້3.151 ໂຄງການ, ທນຶຈດົທະບຽນທງັໝດົ 

6.148 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ (ແຜນວາງໄວ ້14.474 ຕືກ້ບີ); ໃນນີ:້ ມໂີຄງການສໍາປະທານ ຈາໍນວນ 14 ໂຄງການ 
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ມູນຄ່າທງັໝດົ 3.898,4 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ໂຄງການລງົທນຶທົ່ ວໄປ ຈາໍນວນ 3.086 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 

2.194,9 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ໂຄງການລງົທນຶໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ຈາໍນວນ 51 ໂຄງການ 

ມມີູນຄ່າການລງົທນຶ 54,7 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ນາໍທນຶເຂົາ້ຕວົຈງິ 1.970,06 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ືປະມານ 

16.530 ຕືກ້ບີ ໃນນີ:້ ທນຶທີ່ ເປນັເງນິສດົມ ີ 496,33 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ທນຶທີ່ ເປນັວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ 

ພາຫະນະ 1.160,87 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ການນາໍເຂົາ້ທນຶຈາກໂຄງການທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈາໍນວນ 
312,86 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

ສໍາລບັການສບືຕໍ່ ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕກ່ີຽວກບັການໂຈະກດິຈະການສໍາປະທານແຮ່ທາດ, ໄມ ້

ວກິ ແລະ ຢາງພາລາ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ລດັຖະບານກໄໍດຮ່້າງຄໍາສັ່ ງສະບບັໃໝ່ ເພື່ ອເພີ່ ມທະວກີານຄຸມ້

ຄອງຕດິຕາມກວດກາໂຄງການ ແລະ ກດິຈະການສໍາປະທານ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະປະກາດໃຊໃ້ນໄວໆນີ.້    
 

2.1.1.4 ທຶນຈາກຂະແໜງການເງິນ-ເງິນຕາ 
  ໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິ ເປນັເຈົາ້ການສະໜອງສນິເຊື່ ອ ໃຫແ້ກ່ໂຄງການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍສຸມ

ໃສ່ປບັປຸງລະບຽບ, ກນົໄກ ແລະ ຂັນ້ຕອນການພຈິາລະນາເງນິກູ ້ ເພື່ ອໃຫຜູ້ປ້ະກອບການເຂົາ້ຫາແຫ◌ຼ◌່ງທນຶໄດ ້

ງ່າຍຂຶນ້, ນາໍໃຊໂ້ຄງການຜະລດິທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ເປນັຫຼກັຊບັຄໍາ້ປະກນັເງນິກູ,້ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູຢ່້າງຕໍ່

ເນື່ ອງ ເປນັຕົນ້: ພດັທະນາສນິເຊື່ ອໃຫມ້ຫຼີາຍຮູບແບບຫຼາຍເປົາ້ໝາຍສອດຄ່ອງກບັລູກຄາ້ແຕ່ລະປະເພດ. ໃນໄລ 

ຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ ສນິເຊື່ ອທົ່ ວລະບບົເພີ່ ມຂຶນ້ 3.500,47 ຕືກ້ບີ (ແຜນວາງໄວ ້ 7.800 ຕືກ້ບີ), ອດັຕາສ່ວນໜີ້

ເກນີກາໍນດົ NPL ຢູ່ໃນລະດບັ 3,25% (ແຜນວາງໄວ ້3%). 
 

3.1.3. ການພັດທະນາເຂດແຄວ�ນ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນຢ�າງມີຄວາມສອດຄ�ອງ ແລະ ສົມດູນ. 
1) ເຂດພາກເໜືອ: 
 42ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 42ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນໄລຍະ 6 

ເດອືນຕົນ້ປ ີ 2017 ເສດຖະກດິຂອງບນັດາແຂວງພາກເໜອື ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ຊວິດິການເປນັຢູ່

ຂອງປະຊາຊນົໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫນ້ບັມືນ້ບັດຂີຶນ້, ເຫນັໄດວ່້າຂະບວນການຜະລດິ, ການບໍລກິານ, ຫວົໜ່ວຍ

ທຸລະກດິກໄໍດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົດຂີຶນ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດມ້ທ່ີາກາ້ວ

ຂະຫຍາຍ ຕວົທີ່ ດ,ີ ໄດມ້ກີານພດັທະນາບນັດາຮູບແບບການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 

ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສາ້ງຕັງ້ສູນກາງເສດຖະກດິ ແລະ ການບໍລກິານຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ 

ໂດຍຖເືອາົການພດັທະນາກະສກິາໍ, ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ, ການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປນັຈດຸສຸມ, ບນັດາ

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  
 

 ເຂດຜະລິດກະສກິ�າ: ໄດຊຸ້ກຍູກ້ານປູກເຂົາ້ ເພື່ ອການຜະລດິຄໍາ້ສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພະແມ່ນແຂວງທີ່ ມ ີ

ທ່າ ແຮງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດເີຊັ່ ນ: ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບູລ ີ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງສາມາດປູກ

ເຂົາ້ນາປ ີ ເນືອ້ທີ່  38.781 ເຮກັຕາ  ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ 74.826,41 ໂຕນ, ເຂົາ້ນາແຊງ ເນືອ້ທີ່  11.571,75 

ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 54.328,16 ໂຕນ, ເຂົາ້ເນນີສູງ ເນືອ້ທີ່  27.815,09 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ 

51.502,08 ໂຕນ,  ສາລ ີ ມເີນືອ້ທີ່  904,75 ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 4.124,24 ໂຕນ, ພດືພກັຕ່າງໆ ເນືອ້ທີ່  

2.424,23 ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 11.294,26 ໂຕນ, ໝາກໄມຕ່້າງໆ ເນືອ້ທີ່  20.201,30 ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 

165.412,59  ໂຕນ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັໄດສຸ້ມໃສ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ທີ່ ເປນັທ່າແຮງໃນການພດັທະນາ ເຊັ່ ນ: 

ຢາງພາລາ ເນືອ້ທີ່  5.958,44 ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 8.547,90 ໂຕນ, ອອ້ຍ ເນືອ້ທີ່  2.775,32 ເຮກັຕາ  ຜນົ

ຜະລດິ 58.281,72 ໂຕນ, ກາເຟ ເນືອ້ທີ່  515,40 ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 6.521,93 ໂຕນ, ໝາກແໜ່ງ ເນືອ້ທີ່  90 

ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 315 ໂຕນ, ຢາສູບ ເນືອ້ທີ່  7.981,34 ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 31.901,35 ໂຕນ, ອອ້ຍ ເນືອ້ທີ່  

2.775,32 ເຮກັຕາ  ຜນົຜະລດິ 58.281.72 ໂຕນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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 ເຂດອຸດສາຫະກ�າ: ພົນ້ເດັ່ ນແມ່ນການປູກພດືອຸດສາຫະກາໍ, ການຜະລດິພດືສະບຽງອາຫານ, ສຸມໃສ່ເຂດການ

ຜະລດິສາລຢູ່ີແຂວງຫວົພນັ, ໄຊຍະບູລ,ີ  ຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ບ່ໍແກວ້, ຜະລດິມນັຕົນ້ ຢູ່ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ຫຼວງ

ນໍາ້ທາ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັໄດສຸ້ມໃສ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ທີ່ ເປນັທ່າແຮງໃນການພດັທະນາຜະລດິແນວພນັພດື

ເສດຖະກດິຢູ່ບນັດາແຂວງພາກເໜອື ເຊັ່ ນ: ຢາງພາລາ, ອອ້ຍ, ໝາກເຍາົ, ກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ, ຢາສູບ, ອອ້ຍ, ມນັ, 

ກວ້ຍ, ພດືຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ. 
 

 ເຂດການຄ�າ, ບ�ລິການ ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ: ພດັທະນາບນັດາຮູບແບບການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງຢູ່

ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສາ້ງຕັງ້ສູນກາງເສດຖະກດິ ແລະ ການບໍລກິານຢູ່ແຂວງ

ຫຼວງນໍາ້ທາ ໂດຍຖເືອາົການພດັທະນາກະສກິາໍ, ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ, ການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປນັຈດຸສຸມ, 
ບນັດາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

 ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ: ໄດສຸ້ມໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟາ້ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເຂົາ້ບນັດາເຂດ

ຈດຸສຸມ, ການພດັທະນາຕວົເມອືງໃໝ່ຢູ່ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ,ີ ຫວົພນັ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ 

ແມ່ນໄດສຸ້ມໃສ່ວຽກງານທີ່ ຈາໍເປນັຕົນ້ຕໍ່ ເຊັ່ ນ: ວຽກງານຕດັຕາຜາ້, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟາ້ ແລະ ນໍາ້ປະປາ, ພອ້ມ

ດຽວກນັນັນ້ ກສຸໍມໃສ່ກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງວ່າການເມອືງ ແລະ ບາງຫອ້ງການທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັກ່ອນ. 
 

 ການພັດທະນາດ�ານສັງຄົມ: ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ການພດັທະນາການຮຽນ-ການສອນຂະຫຍາຍ

ໂຮງຮຽນລງົສູ່ຊນົນະບດົຢ່າງທົ່ ວເຖງິຢູ່ໃນເຂດພາກເໜອື. ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ

ສາທາລະນະສຸກໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ, ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສາ້ງຄວາມພໍໃຈໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ມາໃຊບໍ້ລກິານ, ລງົຕດິຕາມ

ສຸກສາລາ, ຕູຢ້າປະຈາໍບາ້ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ອສບ ບາ້ນ. 
 

2) ເຂດພາກກາງ: 

 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ

2017 ໄດດໍ້າເນນີໄປເປນັຂະບວນຟດົຟືນ້ ໂດຍໄດສຸ້ມໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັງ້ທ ີX ຂອງ

ພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII ຂອງບນັດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກຍໍງັໄດສ້ບືຕໍ່ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ສງັຄມົ ມຄີວາມເປນັລະບຽບ, ຮຽບ

ຮອ້ຍ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມແີນວຄດິອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເຊື່ ອໝັນ້ຕໍ່ ການນໍາພາຂອງພກັ-ລດັ ແລະ ເປນັເຈົາ້ການ

ເຂົາ້ຮ່ວມວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ. ນອກນັນ້ ຍງັໄດສຸ້ມໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນການເອື່ ອຍອງີໃສ່

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປນັຕົນ້ຕໍ ຫນັໄປສູ່ການສາ້ງເສດຖະກດິຕາມທດິທີ່ ຍນືຍງົ ໂດຍເພີ່ ມທະວຄີວາມສໍາຄນັ

ໃຫແ້ກ່ວຽກງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍພາຍໃນທີ່ ມທ່ີາແຮງ, ພດັທະນາຂງົເຂດ

ກະສກິໍາໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງ ເພື່ ອຫນັເປັນສນິຄາ້ປາຍແຫຼມຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ, ສົ່ ງເສມີການບໍລກິານ 

ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 

 ເຂດຜະລິດກະສິກ�າ: ໄດແ້ນ ໃສ່ການຜະລດິເຂົາ້ເປັນພືນ້ຖານຫຼກັ ເຊິ່ ງໄດປ້ັກດໍາເຂົາ້ນາແຊງ ໃນເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 

51.425,00 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິທງັໝດົ 262.296,00 ໂຕນ, ສໍາລບັການປູກພດຶລະດູແລງ້ ມເີນືອ້ທທີງັ

ໝດົ 42.687 ເຮກັຕາ, ຜົນຜະລດິໄດທ້ັງໝດົ 607.983 ໂຕນ. ນອກນັນ້ ຍງັມກີານປຸກລະດມົ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ ້

ປະຊາຊນົປູກພດືປອດສານພດື ແລະ ການສົ່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົປູກຫຍ້າ ເພື່ ອລຽ້ງງວົພນັ ໃນເນືອ້ທີ່  680,13 ເຮກັຕາ 

ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍສົ່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົ

ລຽ້ງປະເພດສດັປກີ, ປາກະຊງັ, ໝ,ູ  ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

 ເຂດອຸດສາຫະກ�າ: ຍງັສບືຕໍ່ ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ອຸດສະຫະກໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການ

ຊຸກຍູກ້ານປູກໝາກພາ້ວຫອມ ຈໍານວນ 5 ເຮກັຕາ ສາມາດປູກໄດເ້ຖິງ 6.000 ເບຍ້ ໃນເຂດເມອືງຫາດຊາຍຟອງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ການປູກອອຍ້ ເພື່ ອຜະລດິເປັນນໍາ້ຕານຢູ່ເຂດສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ການປູກສາລ ີເພື່ ອເປັນ
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ອາຫານສດັ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ມເີນືອ້ທ ີ443,90 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິໄດ ້3.865 ໂຕນ. ນອກນັນ້ຍງັ

ສາມາດຂຸດຄົນ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ແຮ່ກົ່ ວກັ່ ນ, ຫນີກາວ, ຫນີກາວຝຸ່ນ, ແຜນຢິບຊໍາ, ຫນີປູນ, ແຮ່

ເຫຼກັ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອສົ່ ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ. ສໍາລບັການລຽ້ງສດັແບບ

ເປັນຟາມເຫນັວ່າມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ໂດຍສະເພາະການລຽ້ງປະເພດສດັປີກ, ປາ, ໝູ ແລະ ສດັໃຫ່ຍ ເພື່ ອເປັນສນິຄາ້

ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລໂິພກ. 
 

 ການພັດທະນາດ�ານສັງຄົມ: ຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິກຍໍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາທາງດາ້ນສງັຄມົ

ໂດຍສະເພາະການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ອະນຸບານ, ກຽມເຂົາ້ປະຖມົ, ມດັທະຍມົ  ແລະ ສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ

ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ, ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟາ້ ແລະ ການຊມົໃຊນ້ໍໍາ້

ສະອາດ ໃຫປ້ະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົນາໍໃຊຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ. 
 
 

3) ເຂດພາກໃຕ�: 
 42ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 42ໂດຍລວມແລວ້ເສດຖະກດິຍງັສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັທີ່ ດ,ີ 

ຂະບວນການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົແມ່ນເປນັຂະບວນດ,ີ ບນັດາຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການ

ແປຮູບຜະ ລດິຕະພນັສນິຄາ້ກະສກິາໍ, ການບໍລກິານ ໃນດາ້ນຕ່າງໆກໍ່ ຍງັສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມຄຸີນນນະພາບ

ດຂີຶນ້ຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ. ສະພາບການພາຍໃນ ຍງັສບືຕໍ່ ມຄີວາມສະຫງບົ, ສງັຄມົມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບ

ຮອ້ຍດ.ີ ການລງົກໍ່ ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງຕາມທດິນາໍສາມສາ້ງຍງັສບືຕໍ່ ເຮດັຢ່າງເປນັຂະບວນຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ມີ

ຄວາມຮບັຜດິ ຊອບສູງ. ອງົການປກົຄອງທຸກຂັນ້ກໍ່ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປຸກລະດມົ, ຊຸກຍູກ້ານຜະລດິເປນັສນິຄາ້ຂອງ

ປະຊາຊນົ ແລະ ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິດາ້ນຕ່າງໆຢ່າງຕັງ້ໜາ້, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ບນັດາພຶນ້ຖານໂຄງລ່າງດາ້ນ

ເສດຖະກດິກໍ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິຂອງພາກໃຕສ້ບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງດີ

ຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ. 
 

 ເຂດຜະລິດກະສກິ�າ: ການຜະລດິແມ່ນໄດສຸ້ມໃສ່ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ, ການປູກພດືອຸດສະຫະກາໍເດັ່ ນ

ກວ່າໝູ່ ແມ່ນການຜະລດິເຂົາ້ນາແຊງ ໃນເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ 10.282 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 29.075 ໂຕນ, ເນືອ້ທີ່

ການຜະລດິ 24.209 ເຮກັຕາ, ເນືອ້ທກີານຜະລດິເຂົາ້ໄຮ່ 1.700 ເຮກັຕາ, ການປູກສາລ ີ ເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ 

1.443  ເຮກັຕາ, ໄດຮ້ບັຜນົຜະລດິ 8.891 ໂຕນ, ມນັຕົນ້ ເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ 1.693 ເຮກັຕາ, ໄດຮ້ບັຜນົຜະລດິ 

515.351 ໂຕນ, ກາເຟເນືອ້ ທີ່ ການຜະລດິ 52.244 ເຮກັຕາ ໄດຮ້ບັຜນົຜະລດິ 434.114,42 ໂຕນ, ພດືຜກັ

ຕະກນູຖົ່ ວ ເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ 3.379 ໄດຮ້ບັຜນົຜະລດິ 6.228 ໂຕນ, ພດືຜກັຕ່າງໆ ເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ 3.379 

ເຮກັຕາ ໄດຮ້ບັຜນົຜະລດິ 127.502 ໂຕນ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່: ແຂວງ ຈາໍປາສກັ, ໃນການປູກພດືອຸດສາຫະກາໍ 

ແລະ ພດືສະບຽງອາຫານ. 
 

 ເຂດອຸດສາຫະກ�າ: ດາ້ນອຸດສາຫະກາໍແມ່ນມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເຊັ່ ນ: ແຂວງເຊກອງແມ່ນມທ່ີາແຮງດາ້ນການ

ສົ່ ງອອກກະແສໄຟຟາ້ເປນັສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິ່ ງກວມ 64% ຂອງມູນຄ່າສົ່ ງອອກຂອງແຂວງ ແລະ ທີ່ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ

ແຂວງຈາໍປາສກັ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການສົ່ ງອອກກາເຟເມດັ, ການເຟສໍາເລດັຮູບ, ຜະລດິຕະພນັກາເຟຂົວ້, ຜະລດິຕະ

ພນັກາເຟຝຸ່ນ, ຢາງພາລາກອ້ນ ແລະ ສົ່ ງອອກເຂົາ້ສານ. 
 

 ເຂດການຄ�າ, ບ�ລິການ ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ: ພາກໃຕເ້ປນັເຂດໜຶ່ ງທີ່ ດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວໄດເ້ປນັຢາງດ,ີ 

ບ່ໍວ່າຈະເປນັໃນດາ້ນສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວມລໍະດກົໂລກ ແລະ ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ເຊິ່ ງມເີສັນ້ທາງ

ທີ່ ອໍານວຍຄວຍສະດວກໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດເ້ປນັຢ່າງດ,ີ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ໄດມ້ນີກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ 

443.916 ຄນົ, ໃນນັນ້: ເປນັນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 282.475 ຄນົ, ເຊິ່ ງສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້12,02 ລາ້ນໂດ

ລາສະຫະລດັ. 
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3.1.4. ພັດທະນາກ�າລັງແຮງງານໃຫ�ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທນົ 
− ໄດສ້ະໜອງແຮງງານເຂົາ້ສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດທ້ງັໝດົ ຈາໍນວນ 69.352 ຄນົ, ຍງິ 

17.752 ຄນົ, ໃນນີ:້ ຈດັຫາວຽກເຮດັງານທໍາໃຫແ້ຮງງານພາຍໃນ ຈາໍນວນ 61.341 ຄນົ ແລະ ສົ່ ງແຮງງານລາວໄປ

ຕ່າງປະເທດ ຈາໍນວນ 8.041 ຄນົ, ເທົ່ າກບັ  48,42% ຂອງແຜນການປ ີ(ແຜນການ 143.230 ຄນົ), ຄາດຄະເນໝດົ

ປຈີະສາມາດສະໜອງແຮງງານເຂົາ້ສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ໄດຕ້າມແຜນການວາງໄວ.້ 

− ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ ເຮດັວຽກຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍທງັໝດົ 8.773 ຄນົ, ໃນນັນ້: ຂຶ ້່ ນທະບຽນແຮງງານໃໝ່

ຕ່າງປະເທດທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈາໍນວນ 6.686 ຄນົ, ຍງິ 1.074 ຄນົ, ຕໍ່ ບດັອະນຸຍາດໃຫແ້ຮງງານ

ຕ່າງປະເທດທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈາໍນວນ 2.087 ຄນົ, ຍງິ 472 ຄນົ, ໃນນີ:້ ຂະແໜງກະສກິາໍ 1.532 ຄນົ, 

ຍງິ 308 ຄນົ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ 335 ຄນົ, ຍງິ 104 ຄນົ ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານ 220 ຄນົ, ຍງິ 60 ຄນົ. 

− ໄດອ້ະນຸມດັໂກຕາ້ນາໍໃຊແ້ຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອມາປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົ 

ໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈນີ ຈາໍນວນ 17.750 ຄນົ ແລະ ສະເໜຂໍີວຊິາ LA-B2 ຈາໍນວນ 3.087 ຄນົ ແລະ ໄດຮ້ບັ

ອະນຸມດັແລວ້ ຈາໍນວນ 2.036 ຄນົ ເຊິ່ ງແຜນຄວາມຕອ້ງການແຮງງານມຫຼີາຍຕໍາແໜ່ງງານ ເຊັ່ ນ: ຊ່ຽວຊານໂຄງ

ການ 211 ຄນົ, ວຊິາການຄຸມງານ 505 ຄນົ, ພະນກັງານບໍລຫິານ 56 ຄນົ, ແຮງງານສມີຂືະແໜງຕ່າງໆ 6.340 
ຄນົ  ລວມຈາໍນວນຄວາມຕອ້ງການເບືອ້ງຕົນ້ທງັໝດົ 7.112 ຄນົ.  ສະນັນ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫແ້ຮງງານລາວສາມາດເຂົາ້

ເຖງິຕໍາແໜ່ງງານດັ່ ງກ່າວນັນ້ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໄດປ້ະສານຫາສູນບໍລກິານຈດັຫາງານ, 
ບນັດາບໍລສິດັຈດັຫາງານ ແລະ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງໃນຂອບເຂດ

ທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອຂຶນ້ທະບຽນສະໝກັງານໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆກ່ອນສົ່ ງຂໍມູ້ນຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການເຂົາ້ເຮດັວຽກໃຫແ້ກ່

ໂຄງການ. ມາຮອດປະຈບຸນັແມ່ນຍງັລໍຖາ້ຮບັການລາຍງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຈດັສນັແຮງງານລາວ

ເຂົາ້ເຮດັວຽກໃນໂຄງການດັ່ ງກ່າວ.     
− ໄດປ້ະສານສມົທບົ ແລະ ຮບັການລາຍງານຈາກສະຖານເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ສປປ ລາວ ປະຈາໍຢູ່ບາງກອກ ປະ

ເທດໄທ ກ່ຽວກບັສະພາບແຮງງານລາວທີ່ ໄປເຮດັວຽກຢູ່ ໄທ ທີ່ ຖກືຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫກ້ບັຄນືປະເທດ, ພາຍຫຼງັທີ່   ພ

ຣະຣາດຊະກາໍນດົ (ພຣກ) ແຮງງານຕ່າງດາ້ວ ໄດມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ ນບັແຕ່ ວນັທ ີ 23 ມຖຸີນາ 2017 ເປນັຕົນ້ມາ 

ເຮດັໃຫຜູ້ປ້ະກອບການ, ນາຍຈາ້ງທີ່ ນາໍໃຊແ້ຮງງານຕ່າງດາ້ວ ຕອ້ງສົ່ ງແຮງງານເຫຼົ່ ານັນ້ກບັປະເທດຂອງເຂາົເຈ ົາ້ 

ເປນັຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ເປນັຕົນ້ແມ່ນແຮງງານລາວ, ມຽນມາ້ ແລະ ແຮງງານກາໍປູເຈຍ ຖາ້ຜູໃ້ດລະເມດີ ຈະຖກື

ປບັໄໝ ນບັແຕ່ 400.000-800.000 ບາດ/ຄນົ, ສະເພາະແຮງງານລາວທີ່ ເດນີທາງກບັປະເທດ ນບັແຕ່ວນັທ ີ

23/6/2017 ເຖງິປະຈບຸນັ ມຈີາໍນວນ 800 ກ່ວາຄນົ (ຂໍມູ້ນຈາກພະແນກກງົສູນ). ຕໍ່ ກບັສະພາບດັ່ ງກ່າວ ກະຊວງ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໄດສ້ມົທບົກບັກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອກຽມຄວາມພອ້ມໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່

ແຮງງານລາວຢ◌ູ◌່ຕາມບນັດາດ່ານກວດຄນົເຂົາ້-ອອກເມອືງ ພອ້ມທງັແນະນາໍບນັດາບໍລສິດັຈດັຫາງານທີ່ ໄດຮ້ບັ

ອະນຸມດັຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໃຫມ້ກີານກຽມຄວາມພອ້ມ ໃຫກ້ານບໍລກິານແກ່ຜູອ້ອກແຮງງານລາວທີ່ ຕອ້ງ

ການກບັໄປເຮດັວຽກຢູ່ປະເທດໄທຕາມບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ (MOU) ເພື່ ອຄວາມສະ

ດວກ ວ່ອງໄວ, ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ກາໍນດົຄ່າບໍລກິານທີ່ ເໝາະສມົ. 
 

3.1.5. ພັດທະນາຜູ�ປະກອບການ, ສ�າງວິຊາການ ແລະ ຜູ�ຊ�ານານງານ 

− ໄດເ້ພີ່ ມຫຼາຍຫຼກັສູດການຮຽນ ການສອນໃນພາກວຊິາຂອງວທິະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ, ໄດສ້າ້ງ ແລະ 

ປບັປຸງບນັດາຫຼກັສູດເປນັຕົນ້: ໄດເ້ປດີຫຼກັສູດປະລນິຍາໂທ ສາຂາການສກຶສາປະຊາກອນ ແລະ ການພດັທະນາ 

ແລະ ຄາດວ່າຈະເປດີຮບັນກັຮຽນໃນທາ້ຍປ ີ2017. 
− ໄດຝ້ກຶອບົຮມົຫຼກັສູດ DCT (ນກັສກຶສາຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແບບຄວບຄູ່) ໃນ 3 ສາຂາວຊິາ ມນີກັຮຽນທງັໝດົ 

100 ຄນົ. 
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− ຝກຶອບົຮມົຄູ ໃນວຊິາຊບີແກະສະຫຼກັໄມ ້ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຊຸດທ ີ3“ ໄລຍະເວລາ 90 ວນັ ຈາໍນວນ 25 ຄນົ 

ທີ່ ຄຸນໝງິ ສປ ຈນິ. 
− ໄດຈ້ດັຕັງ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທດົສອບ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢນືສມີແືຮງງານຕາມມາດຖານສມີແືຮງງານ

ແຫ່ງຊາດ 4 ຂະແໜງ ຄ:ື ກໍ່ ສາ້ງ, ລດົຍນົ, ເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານ, ການບໍລກິານ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ມຜູີໄ້ດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືທງັໝດົ 1.408 ຄນົ, ຍງິ 541 ຄນົ, ເທົ່ າກບັ 56,32% ທຽບກບັແຜນການປ.ີ 

ຄາດຄະເນໝດົປຈີະສາມາດບນັລຸຕາມແຜນການວາງໄວ ້2.500 ຄນົ. 
− ໄດສ້ບືຕໍ່ ສົ່ ງເສມີໃຫສ້ະຖານທີ່ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນ ເພື່ ອສາ້ງໂອກາດໃຫແ້ຮງງານ ຈາໍນວນ 

118.795 ຄນົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາສມີແືຮງງານ. 
3.1.6. ເປີດກວ�າງການຮ�ວມມ ືແລະ ເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ 

1) ການຮ�ວມມືສອງຝ�າຍ-ຫຼຼາຍຝ�າຍ 
• ການຮ�ວມມສືອງຝ�າຍ: 
− ການຮ່ວມມທືາງດາ້ນການຄາ້ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ: ທງັສອງຝ່າຍໄດຕ້ກົລງົໃນການຊຸກຍູມູ້ນຄ່າການຄາ້ໃຫບ້ນັລຸ 10 

ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັໃນປ ີ2020, ລວມໄປເຖງິການເປີດຕະຫຼາດສນິຄາ້ກະສກິາໍເປນັລະບບົໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ. 

ນອກຈາກນີ ້ຍງັໄດລ້ງົນາມໃນບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍໃນການສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 

ເພື່ ອແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານທາງດາ້ນວຊິາການຂອງທງັສອງຝ່າຍ. 
− ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມໜ່ວຍການຄາ້ລາວ-ອຢູີ ຄັງ້ທ ີVI ເພື່ ອທບົທວນຄນືບນັດາຂໍຜູ້ກພນັໃນໄລຍະການເຂົາ້ເປນັສະ 

ມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ. 
• ການຮ�ວມມືຂອບຫຼາຍຝ�າຍ: 
− ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລສືາມຝ່າຍ ຄັງ້ທີ 2 ກ່ຽວກບັການສາ້ງແຜນວຽກງານທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແລະ 

ເປນັທໍາ, ກະກຽມກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ືສາມຝ່າຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາກ່ຽວກບັແຜນງານດັ່ ງກ່າວ; ຄົນ້ຄວາ້ 

ຂໍອະນຸມດັຮບັເອາົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກໂດຍຜ່ານການ

ເກບັກູ ້ແລະ ທໍາລາຍລະເບດີ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມຸນຄ່າ 74.814 ໂດລາສະຫາລດັ; ຂໍອະນຸມດັສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການສົ່ ງເສມີຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົການປກົປອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືເດກັ ໄລຍະ 2 ມູນຄ່າ 90.244 ໂດລາ

ສະຫາລດັ. 
 

2) ການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ  (ການເຊ່ືອມຈອດ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງການຄ�າ) 
− ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຂອບອງົການການຄາ້ໂລກ: ໄດສ້ບືຕໍ່ ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພນັທະສນັຍາ ໂດຍສະ 

ເພາະສໍາເລດັຮ່າງດໍາລດັ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນ ີໂທລະຄມົ ແລະ ການ

ສື່ ສານ ສະບບັເລກທ ີ 22/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 16 ມງັກອນ 2017 ແລະ ດໍາລດັວ່າດວ້ຍອງົການດດັສມົໂທລະຄມົ 

ສະບບັເລກທ ີ 109/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 27 ມນີາ 2017; ເຂົາ້ຮ່ວມເປນັພາຄຂີອງສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຄາ້ສາກນົ 

(Contracts for the International Sale of Goods: CISG) ເຊິ່ ງມປີະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ ງໃຫກ້ບັພາກທຸລະກດິ 

ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການເຮດັສນັຍາການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດໃນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ກ່ຽວກບັການຄາ້ລະຫວ່າງ

ປະເທດ ກຄໍຜູືນ້າໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັເປນັການຫຸຼດຜ່ອນຕົນ້ທນຶທຸລະກໍາຂອງທຸລະກດິໃນດາ້ນ

ນຕິກິາໍ ໂດຍສະເພາະວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ. 
− ການຮ່ວມມເືສດຖະກດິອາຊຽນ: ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຈລະຈາ ໃນຫຼາຍຂອບ ເປນັຕົນ້ໃນລະດບັກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕີ

ເສດຖະກດິອາຊຽນແບບວງົແຄບ, ກອງປະຊຸມເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອາວຸໂສສະເພາະກດິລະດບັສູງ, ກອງປະຊຸມເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອາວຸ 

ໂສອາຊຽນ, ຂອບການຄາ້ດາ້ນການບໍລກິານອາຊຽນ, ຂອບການຄາ້ດາ້ນສນິຄາ້. ໃນນັນ້ ການເປດີເສລກີານຄາ້ດາ້ນ

ບໍລກິານໃນຂອບ RCEP ( Rigional comprehensive Economic Partnership ) ເຫນັວ່າມຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍ

ສມົຄວນສໍາລບັໜ່ວຍງານການຄາ້ດາ້ນບໍລກິານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນ ແລະ ຂໍສ້ະເໜສີດິທພິເິສດ 
(Request ແລະ offer list). 
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− ຮ່ວມກບັປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນພຈິາລະນາ 9 ແຜນງານບູລມິະສດິສໍາລບັເສົາ້ຄໍາ້ເສດຖະກດິ ໃນໄລຍະທີ່ ປະ 

ເທດຟລິບິປນິເປນັປະທານອາຊຽນ 2017 ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູມາດຕະການສົ່ ງເສມີການຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶ ໃຫ ້

ເພີ່ ມຂຶນ້, ເຊື່ ອມໂຍງຂະແໜງ MSMEs4 ເຂົາ້ກບັເສດຖະກດິແບບດຈີຕິອນ ແລະ ການພດັທະນະວດັຕະກາໍໃໝ່ 

ເພື່ ອຂບັເຄື່ ອນເສດຖະກດິພາຍໃນອາຊຽນ, ເຊິ່ ງ 9 ແຜນງານບູລມິະສດິດັ່ ງກ່າວມຄີ:ື 1) ການຢັງ້ຢນືແຫ່ຼງກາໍເນດີ 

ສນິຄາ້ດວ້ຍຕນົເອງສໍາລບັຂະແໜງການ MSMEs ໃນລະດບັພາກພືນ້; 2) ວາລະການປະຕບິດັແບບເລັ່ ງດ່ວນ

ກ່ຽວກບັການລງົທນຶ; 3) ການສະຫຸຼບສນັຍາການຄາ້ດາ້ນການບໍລກິານອາຊຽນ ແລະ ການຂາ້ມຜ່ານໄປຫາຮູບແບບ

ບນັຊສີະຫງວນໄວ;້ 4) ການທບົທວນຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັສໍາລບັປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ; 5) ການສາ້ງຕວົຊີ ້

ວດັການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້ອາຊຽນ; 6) ທຸລະກດິແບບຍນືຍງົ; 7) ການເປນັຜູປ້ະກອບການ

ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ; 8) ຖະແຫຼງການຂອງອາຊຽນວ່າດວ້ຍນະວດັຕະກາໍໃໝ່; 9) ການເປດີເສັນ້ທາງຂນົ

ສົ່ ງສນິຄາ້ທາງທະເລອາຊຽນ ຂອງທ່າເຮອືດ່ານຂາເຂົາ້-ຂາອອກເມອືງດາວາວ-ເມອືງບຕຸິງ-ເມອືງເຈເີນໂລນຊນັໂຕດ. 
− ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັບນັດາສະຖາບນັພດັທະນາສມີແືຮງງານ, ບນັດາໂຮງຮຽນ, ບນັດາສູນຝກຶວຊິາຊບີທງັພາກ

ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ຈດັຕັງ້ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ຈາໍນວນ 12.805  ຄນົ, ຍງິ 

5.903  ຄນົ, ໃນນີ:້ ຂະແໜງກະສກິາໍ 3.835   ຄນົ, ຍງິ 1.231 ຄນົ, ອຸດສາຫະກາໍ 3.408 ຄນົ, ຍງິ 1.625 ຄນົ 

ແລະ ບໍລກິານ 5.562 ຄນົ, ຍງິ 3.047 ຄນົ, ເທົ່ າກບັ 9,73% ທຽບກບັແຜນປ ີ (131.600 ຄນົ). ສາ້ງລະບບົຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໃຫສ້າມາດດດັສມົລະຫວ່າງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງ. ສາ້ງແຜນປະຕ ິ

ບດັງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ວ່າດວ້ຍການຫນັປ່ຽນຈາກການຈາ້ງງານນອກລະບບົໄປສູ່ໃນລະບບົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ

ການເຮດັວຽກທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແລະ ເປນັທໍາ, ແຜນງານຮ່ວມມວືຽກທີ່ ມຄຸີນຄ່າຮ່ວມກບັ ILO, ແຜນງານປກົປອ້ງເດກັ

ຮ່ວມກບັ UNICF. 
− ໄດໂ້ຄສະນາຮຸບເງາົ, ສາລະຄະດ ີ ແລະ ເອກະສານຜ່ານສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ, ຕດິຕາມກວດກາເນື່ ອໃນຮູບເງາົຕ່າງ 

ປະເທດຈາໍນວນ 15 ເລື່ ອງ, ການອະນຸຍາດຖ່າຍທໍາຮູບເງາົໃຫແ້ກ່ທມີງານຈາກປະເທດຝຣັ່ ງຖ່າຍທໍາຮູບເງາົ ເລື່ ອງ

ບວດ ພອ້ມທງັເຮດັໜາ້ທີ່ ໂຄສະນາການເຄື່ ອນໄຫວຮູບເງາົລາວຜ່ານອນິເຕເີນດັ, ປະຈບຸນັມຜູຸີເ້ຂົາ້ຊມົ 1.302.201 
ຄັງ້. ສໍາເລດັການຖ່າຍທໍາຮູບເງາົເລື່ ອງ: “ດອກຈາໍປາບານ” ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ

ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ ງເປນັການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສປ ຈນີ. ສໍາເລດັການຜະລດິຮູບເງາົກາຕູນເລື່ ອງ: 

ທອງດ”ີແລະ ພອ້ມດຽວກນັກໍ່ໄດຈ້ດັສົ່ ງເລື່ ອງດັ່ ງກ່າວເຂົາ້ປະກວດໃນໂຄງການຮູບເງາົວຽງຈນັ. ສໍາເລດັການເຂົາ້

ຮ່ວມງານສະແດງລະຄອນຟອ້ນໜາ້ກາກເລື່ ອງ ປູ່ເຍ,ີ ຍ່າເຍ ີ ທີ່  ສ.ເກາົຫຼ ີ ເຊິ່ ງມ ີ 25 ປະເທດເຂົາ້ຮ່ວມ, ຜ່ານ

ການສະແດງເຫນັວ່າ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຊາວຕ່າງປະເທດ.   ໄດເ້ປດີຊຸດຝກຶອບົຮມົ ໂດຍການ

ຮ່ວມມກືບັກມົສື່ ມວນຊນົ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນຫວົຂໍ ້ "“ມທີດັສະການຖ່າຍຮູບ ແລະ ບນັນາທກິານພາບ

ຖ່າຍໃນວຽກງານໜງັສພືມິ "” ໃຫແ້ກ່ນກັຂ່າວອອ້ມຂາ້ງສູນກາງ ແລະ ບນັດາແຂວງທົ່ ວປະເທດ. 
3.2. ເປ້ົາໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກ

ຄະລາກອນຈາກພາກລັດ ແລະ ກ�າລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜ່ົາໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂ, ທຸກເຜົາຊົນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ, ການ
ບ�ລິການສາທາລະນະສກຸຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທ�າອັນດີງາມຂອງຊາດ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ�ານການ
ເມືອງຢ�າງໜັກແໜ�ນ, ສັງຄົມມຄີວາມສະຫງ�ບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ�ອຍ, ຍຸຕທິ�າ ແລະ ມີ
ຄວາມໂປ�ງໃສ 
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3.2.1. ສືບຕ�່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ�ໄດ�ຢ�າງໜັກແໜ�ນ 
ແລະ ກວ�າງຂວາງຕາມທດິ 3 ສ�າງ 

− ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນ 91 ຈດຸສຸມ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ການພດັທະນາ

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍເປນັຄ:ື ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງເສັນ້ທາງລະຫວ່າງເມອືງຫາບາ້ນ, ບາ້ນຫາບາ້ນ, ຊນົລະປະ 

ທານຂະໜາດນອ້ຍ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ-ຖງົຢ່າປະຈາໍບາ້ນ, ນໍາ້ລນິ, ວດິຖາຍ ແລະ ອື່ ນໆ ພອ້ມກນັນັນ້, ກໍ່ໄດ ້

ຈດັຝກຶອບົຮມົດາ້ນວຊິາການປູກຝງັ, ລຽ້ງສດັ, ການສກັຢ່າກນັພະຍາດສດັ, ການຈດັຕັງ້ ແລະ ບໍລກິານກອງທນຶ

ພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶສນິເຊື່ ອຕ່າງໆ ແນ່ໃສ່ຊຸກຍູໃ້ນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ເພື່ ອຂາຍອອກສູ່

ຕະຫຼາດ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ, ຊື່ ງມຫຼີາຍແຂວງສາມາດບນັລຸການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາໄດ ້

50% ຂຶນ້ໄປຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົທົ່ ວແຂວງມ:ີ ແຂວງຈາໍປາສກັ ມບີາ້ນພດັທະນາ ກວມ 88,65%, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມເອາົ 75,68%, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ກວມເອາົ 69,97%,  ແຂວງຄໍາມ່ວນ ກວມເອາົ

68,39%, ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີກວມເອາົ 58,60%, ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ກວມເອາົ 57,81% ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ກວມເອາົ 51,56%; ແຂວງທີ່ ບ່ໍທນັບນັລຸການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາໄດ ້ 30-50% ມ ີ ແຂວງບ່ໍແກວ້ ກວມເອາົ 

49,02%, ແຂວງຫວົພນັ ກວມເອາົ 33,01%, ແຂວງ ໄຊສມົບູນ ກວມເອາົ 17,71% ແລະ ແຂວງອື່ ນໆ ຕ່ໍາສຸດ

ແມ່ນແຂວງຜົງ້ສາລ ີ15,52% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົທົ່ ວແຂວງ.  

− ການຈດັສນັພູມລໍາເນາົຄງົທີ່  ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກນິຖາວອນ ໃນ 145 ຈດຸສຸມ ແລະ ແກໄ້ຂການເຄື່ ອນຍາ້ຍແບບ

ຊະຊາຍຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ຕົນ້ຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການບຸກເບກີສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມລໍາເນາົ, ຕດັຜງັບາ້ນ,ສະ ໜອງ

ໄຟຟາ້ ແລະ ບຸກເບກີເນືອ້ທີ່ ທໍາການຜະລດິ ພອ້ມທງັສາ້ງເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍ

ເປນັໃຫແ້ກ່ບາ້ນຈດັສນັໃໝ່ຈາໍນວນໜຶ່ ງໃນບນັດາຈດຸສຸມຂອງແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ແຂວງຫວົພນັ

ແຂວງ ໄຊສມົບູນ, ແລະ ແຂວງອື່ ນໆ.  

− ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶ ໃສ່ວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນຈດຸສຸມ

ຕ່າງໆ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້389,12 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 28,43%, ທຽບໃສ່ແຜນການປ ີ(1.368,57 ຕືກ້ບີ)ໃນ

ນີ:້ ມທີນຶຈາກງບົປະມານພາຍໃນ 164,16 ຕືກ້ບີ ປະຕບິດັໄດ ້ 97,27 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 59,25% ຂອງແຜນການ 

ໃນນັນ້:  

+ ທນຶສຸມໃສ່ 20 ຈດຸສຸມຂອງລດັຖະບານ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້9,2 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 31,94%. ຂອງແຜນການປ ີ

(ແຜນການ 28,8 ຕືກ້ບີ). 

+ ທນຶສຸມໃສ່ 71 ຈດຸສຸມຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້45,11 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 60,15%. ຂອງແຜນການປ ີ

(ແຜນການ 75 ຕືກ້ບີ). 

+ ທນຶສຸມໃສ່ 145 ຈດຸສຸມຈດັສນັພູມລໍາເນາົ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກນິຂອງປະຊາຊນົ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້

31,96 ຕືກ້ບີ; ເທົ່ າກບັ 64,75%. ຂອງແຜນການປ ີ( ແຜນການ 49,36 ຕືກ້ບີ). 

+ ທນຶສມົທບົກອງທນຶຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ປະຕບິດັໄດ ້ 11 ຕືກ້ບີ ບນັລຸຕາມແຜນການ (

ແຜນການ 11 ຕືກ້ບີ) 
 

− ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັທນຶສນິເຊື່ ອ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທນຶກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ

ຕ່າງປະເທດ 1.204,41 ຕືກ້ບີ, ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ 222,83 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 23,07% ຂອງແຜນການປ.ີ 

ສະເພາະທະນາຄານນະໂຍບາຍໄດຮ້ບັແຫ່ຼງທນຶຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ 877.369,78 ລາ້ນກບີ, 

ສາມາດຖອນນາໍໃຊໄ້ດ ້226.875,40 ລາ້ນກບີ, ເທົ່ າກບັ 25,86% ຍງັບ່ໍທນັຖອນນາໍໃຊ ້650.494,38 ລາ້ນກບີ, 

ເທົ່ າກບັ 74,14%. ໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ2017 ຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ 2.986.919,19 ລາ້ນກບີ ແລະ ໄດປ່້ອຍ 

ສນິເຊື່ ອໄດປ້ະມານ 124.414,50 ລາ້ນກບີ, ໃນນັນ້: ໄດປ່້ອຍສນິເຊື່ ອໃຫເ້ຂດເປົາ້ໝາຍເມອືງທຸກຍາກ 

100.217,50 ລາ້ນກບີ, ເທົ່ າກບັ 80,54%, ປ່ອຍສນິເຊື່ ອຢູ່ຈດຸສຸມຂອງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ທງັໝດົ 

15.687,50 ລາ້ນກບີ, ເທົ່ າກບັ 12,60% ແລະ ປ່ອຍສນິເຊື່ ອໃຫເ້ມອືງ 3 ສາ້ງ ທງັໝດົ 8.509,50 ລາ້ນກບີ, 
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ເທົ່ າກບັ 6,84%, ຂອງຈາໍນວນປ່ອຍສນິເຊື່ ອໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປ.ີ ສງັລວມແລວ້ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການປ່ອຍສນິ 

ເຊື່ ອ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ ເມື່ ອທຽບໃສ່ມູນຄ່າອະນຸມດັປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 14% ຂອງແຜນການ. 

− ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອງທນຶບວ້ງ 500 ລາ້ນກບີ/ເມອືງ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ 56 ເມອືງ 17 ແຂວງ 1 ນະຄອນ 

ຫຼວງວຽງຈນັ, ໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ ກອງທນຶທີ່ ຍງັເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ທງັໝດົ 583 ກອງທນຶ, ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 

29.229 ຄອບຄວົ, ມທີນຶໝນູວຽນທງັໝດົ 41,93 ຕືກ້ບີ, ໃນນັນ້: ແຫ່ຼງທນຶຈາກລດັຖະບານ 29,6 ຕືກ້ບີ, 

ເງນິຝາກສະມາຊກິ 10,95 ຕືກ້ບີ, ທນຶສມົທບົຫຼງັປນັຜນົ 2,1 ຕືກ້ບີ, ເງນິສະຕຂິອງສະມາຊກິ 105.953.500 

ກບີ ແລະ ເງນິແຮ່ສຸກເສນີ 175.905.408 ກບີ. ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ ໄດປ່້ອຍທນຶໃຫປ້ະຊາຊນົກູຢ້ມືທງັໝດົ 

35,41 ຕືກ້ບີ, ເກບັຄນືໄດ ້ຈາໍນວນ 4,9 ຕືກ້ບີ ແລະ ຍງັຄາ້ງນາໍສະມາຊກິ 30,2 ຕືກ້ບີ. ກດິຈະກາໍຫຼກັຄ:ື ປູກຝງັ 

10,67 ຕືກ້ບີ, ລຽ້ງສດັ 2,5 ຕືກ້ບີ, ການຄາ້-ບໍລກິານ 170,5 ລາ້ນກບີ ແລະ ກດິຈະກາໍອື່ ນໆ ປະມານ 22 ຕືກ້ບີ.   
 

     ສງັລວມແລວ້, ຈາກຜົນົປະເມນີຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍອງີໃສ່ດໍາລດັ 309/ນຍ, ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີສາມາດເຮດັໃຫ ້

ຄອບຄວົທຸກຍາກຫຸຼດລງົ 6.546 ຄອບຄວົ (ແຜນການ 5.580 ຄອບຄວົ), ຈາກ 75.318 ຄອບຄວົ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 

69.772 ຄອບຄວົ, ຖາ້ສມົທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນຫຸຼດລງົລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້ 966 ຄອບຄວົ.  ລບຶລາ້ງບາ້ນທຸກ

ຍາກໄດ ້36 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 20,22% ທຽບໃສ່ແຜນປ ີ(ແຜນການ 178 ບາ້ນ) ເຫນັວ່າຍງັບ່ໍບນັລຸຄາດໝາຍ ຊື່ ງຈະສຸມ

ໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ 6 ເດອືນທາ້ຍປ ີມາເຖງິປະຈບຸນັບາ້ນທຸກຍາກຍງັເຫຼອື 1.653 ບາ້ນ. ສາມາດສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ

ໄດ ້81 ບາ້ນ, ທຽບໃສ່ແຜນປີລື່ ນແຜນ 3,8% (ແຜນການ 78 ບາ້ນ). ສາ້ງບາ້ນໃຫຍ່ກາຍເປນັຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົ

ໄດ ້30 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 78,94%  ທຽບໃສ່ແຜນປ ີ(ແຜນການ 38 ບາ້ນ) ເຫນັວ່າບ່ໍບນັລຸຄາດໝາຍຍງັ 8 ບາ້ນ. ຖາ້ອງີ

ຕາມຜນົການສໍາຫຼວດການໃຊຈ່້າຍ ແລະ ການຊມົໃຊຂ້ອງຄວົເຮອືນຄັງ້ທ ີ V ປີ 2012-2013 ອດັຕາຄນົທຸກຍາກ 

(LECSV) ແມ່ນຍງັສູງເຖງິ 23,2% ໃນປ ີ 2013, ແຂວງທີ່ ຍງັມອີດັສ່ວນຄວາມທຸກຍາກສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ແຂວງ

ສາລະວນັ ກວມ 49,8%, ແຂວງບ່ໍແກວ້ ກວມ 44,4%, ແຂວງເຊກອງ ກວມ 42,7%, ແຂວງຫວົພນັ ກວມ 39,2%, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມ 31,9%, ແຂວງອຸດມົໄຊ ກວມ 30,1%  ແລະ ຖາ້ອງີໃສ່ຜນົສໍາຫຼວດ 309/ນຍ ໃນປ ີ2015 

ສງັເກດເຫນັວ່າຍງັແຂວງເມອືງ ແລະ ບາ້ນທີ່ ຍງັມຄີວາມທຸກຍາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ເຫນັ

ວ່າມອີດັຕາຄອບຄວົຄວາມທຸກຍາກສູງເຊັ່ ນ: ເມອືງຜົງ້ສາລ,ີ ໃໝ່, ຂວາ, ສໍາພນັ, ຍອດອູ, ບຸນໃຕ ້ຂອງແຂວງຜົງ້ສາລ;ີ 

ເມອືງລອງ, ນາແລ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ; ເມອືງງາ, ປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດມົໄຊ; ເມອືງປາກແຊງ ແຂວງຫລວງພະບາງ; 

ເມອືງຫວົເມອືງ, ຊໍາໃຕ,້ ກວ້ນ, ຊ່ອນ ແຂວງຫວົພນັ; ເມອືງໄຊເສດຖາ ແຂວງອດັຕະປ;ື ເມອືງໄຊຈາໍພອນ ແລະ ນອງ  

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ເມອືງຕະໂອຍ້ ແລະ ສະມວ້ຍ ແຂວງສາລະວນັ; ເມອືງກະລມື ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມອືງ

ລ່ອງແຈງ້ ແລະ ຮົ່ ມ ແຂວງໄຊສມົບູນ.  
 

3.2.2. ການຄ�້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
− ໄດສຸ້ມໃສ່ບນັດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການສະໜອງຢາໂພສະນາການທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ

ແນະນາໍດາ້ນວຊິາການ ເຊັ່ ນ: ໄດສໍ້າເລດັການຝກຶອບົຮມົດາ້ນ ໂພສະນາການແມ່ ແລະ ເດກັ ໃຫ ້9 ແຂວງພາກ     ເ

ໜອື ແລະ ພາກກາງ, ໄດສໍ້າເລດັການເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶດາ້ນໂພສະນາການ ແລະ ສາ້ງຄວາມຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້

ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ປະເທດສງິກະໂປ. 

− ໄດໃ້ຫບໍ້ລກິານກວດທອ້ງແມ່ມານ ໄດທ້ງັໝດົ 34.353 ເທື່ ອຄນົ ແລະ ຊ່ວຍເກດີລູກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ບໍລກິານ

ສາທາລະນະສຸກໄດ ້15.095 ຄນົຢູ່, ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການເຊື່ ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຊ່ວຍເກດີລູກ ແລະ ປິ່ ນປວົເດກັອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 5 ປ ີໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ ທົ່ ວປະເທດໄດດ້ພໍີສມົຄວນ; ພອ້ມດຽວກນັ ກໍ່

ຍງັ ໄດປ້ະຕບິດັກດິຈະກາໍການເຊື່ ອມສານວຽກສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການໃນຊຸມຊນົ ແລະ ວຽກຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້

ດາ້ນໂພຊະນາການ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນສະພາບຂາດສານອາຫານຊໍາເຮືອ້ (ລວງສູງຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານ), ແຂວງທີ່ ມ ີ

ອດັຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮືອ້ສູງເຖງິ 40% ມ ີ11 ແຂວງ, 30-39% ມ ີ3 ແຂວງ, 20-29% ມ ີ3 ແຂວງ 
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ແລະ ຕໍ່ າກວ່າ 20% ມ ີ1 ແຂວງ. ສະພາບການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານທີ່ ຍງັຂາດຮາ້ຍແຮງ (ສແີດງ) ຍງັຕກົຢູ່ 4 

ແຂວງ ຄ:ື ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ແຂວງບ່ໍແກວ້, ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. 

 
3.2.3. 40ທຸກຄົນເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາໄດ�ຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຜນັຂະຫຍາຍບນັດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈດຸສຸມຕ່າງໆຢ່າງຕັງ້ໜາ້. ໄດສຸ້ມທນຶຮອນ

ເຂົາ້ໃນການສອ້ມແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອານຸບານ, ຫອ້ງກຽມປະຖມົ, ໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະ 

ຍມົ, ກໍ່ ສາ້ງຫໍພກັໃຫຄຸ້ ແລະ ນກັຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ເພື່ ອເປນັສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫເ້ດກັນອ້ຍເຂົາ້ຮຽນໄດມ້ໂີອກາດຮຽນໜງັສຫຼືາຍຂຶນ້, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ທຸກພາກສ່ວນກໍ

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູປຸ້ກລະດມົພ່ໍແມ່ຜູປ້ກົຄອງໃຫສ້ົ່ ງເດກັເຂົາ້ຮຽນຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. ບນົພືນ້ຖານສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກທີ່ ກ່າວມານັນ້ ເຮດັໃຫອ້ດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທຊິັນ້ປະຖມົ ປະຕບິດັໄດ ້ 98,7%, ອດັຕາລອດເຫຼອືຮອດຊັນ້ 

ປະຖມົ ເພີ່ ມຈາກ 79,6% ເປນັ 81,1%, ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 82,2% 

ເປນັ 82,9%, ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍເພີ່ ມຈາກ 47,8% ເປນັ 51,4%, ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງ

ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15 ປຂີຶນ້ໄປ ປະຕບິດັໄດ ້ 92,45% ແລະ ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາກອນໃນເກນ

ອາຍຸ 15-24 ປ ີປະຕບິດັໄດ ້84,7% . ສາມາດປະກາດເປນັເມອືງຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ບໍາລຸງທົ່ ວເມອືງ 

ໄດຕ້ື່ ມ 6 ເມອືງເພີ່ ມເປນັ 89 ເມອືງ. ຄຽງຄູ່ກບັການສກຶສາສາຍສາມນັ ກະຊວງສກຶສາຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງຫຼກັສູດ

ການສດິສອນວຊິາຊບີໃນສາຂາວຊິາຕ່າງໆ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ຄຽງຄູ່ກບັ

ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະຫຍາຍຫອ້ງຮຽນ ກຍໍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຄູສກຶສານເິທດ, 

ອບົຮມົຄູຂັນ້ແຂວງໃນການນາໍໃຊຄູ່້ມ ື ແລະ ປືມ້ແບບຮຽນໃໝ່ຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ(ມ 7) ທົ່ ວປະເທດ. ສໍາລບັ

ວຽກງານກລິາ-ກາຍະກາໍ ແມ່ນໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນຂະບວນການແຂ່ງຂນັກລິາ ແລະ ສລີະປະນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໃຫດ້ີ

ຂຶນ້, ຈດັຕັງ້ງານມະຫາກາໍກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນ 

ເຊັ່ ນ: ໄດຈ້ດັງານມະຫາກາໍກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດຄັງ້ທ ີ VI ທີ່ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເຊິ່ ງມຄີະນະ

ຮບັຜດິຊອບຈດັງານ ແລະ ນກັກລິາເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 5.859 ຄນົ, ມກີານແຂ່ງຂນັ 12 ປະເພດກລິາ, 428 ຫຼຽນ. 

ຜ່ານການແຂ່ງຂນັ ອນັດບັທ ີ1 ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ອນັດບັທ ີ2 ແມ່ນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ອນັດບັທ ີ

3 ແຂວງບໍຄໍາໄຊ ເຊິ່ ງການຈດັງານແຂ່ງຂນັກລິາຄັງ້ນີນ້າໍໃຊງ້ບົປະມານທງັໝດົ 18 ຕືກ້ບີ ໃນນັນ້:ງບົປະມານກໍ່ ສາ້ງ

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ 6,5 ຕືກ້ບີ. ນອກຈາກນີ ້ ຍງັໄດນ້າໍພານກັຮຽນສາມນັ ເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັ

ອາຊຽນຄັງ້ທ ີVIII ທີ່ ຈງັຫວດັຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ9 ປະເພດກລິາ ຄ:ື ແລ່ນ-ລານ, ດອກປກີໄກ່, 

ປິ່ ງປ່ອງ, ລອຍນໍາ້, ປນັຈກັສລິດັ, ບານບວ້ງ, ກ໋ອຟ, ຟຸດຊໍ, ກະຕໍ,້ ຜນົການເຂົາ້ຮ່ວມສາມາດຍາດໄດ ້1 ຫຼຽນເງນິ, 

7 ຫຼຽນທອງ ຈດັຢູ່ໃນອນັດບັທ ີ6. 
 

3.2.4. ຮັບປະກັນການບ�ລກິານດ�ານສາທາລະນະສຸກໄດ�ຢ�າງທົ່ວເຖິງ  ແລະ  ມີຄຸນນະພາບ 
ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາຄຸນນະພາບການບໍລກິານສຸຂະພາບ, ໄດເ້ຝົາ້ລະວງັຄວບຄຸມ ແລະ ມມີາດ

ຕະການປອ້ງກນັພະຍາດຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້, ສໍາເລດັວຽກງານສກັຢາກນັພະຍາດໂປລໂີອ ຮອບ 10 ປະຕບິດັໄດ ້

99%; ເພີ່ ມທະວກີານໂຄສະນາສຸຂະສກຶສາ, ເອາົໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາ. ສບືຕໍ່ ປບັປຸງຕາໜ່າງ

ການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃຫທ້ນັສະໄໝ ແລະ ຄບົຊຸດ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັມໂີຮງໝໍສູນກາງ 5 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍແຂວງ 

17 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍຊຸມຊນົ 135 ແຫ່ງ ແລະ ສຸກສາລາ 1.020 ແຫ່ງ. ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍການບໍລກິານ

ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັ ພອ້ມທງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຊ່ວຍເກດີລູກ ແລະ ປິ່ ນປວົເດກັອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 5 ປີ 

ໂດຍບ່ໍເສ່ຍຄ່າ ໃນທົ່ ວປະເທດ. ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຫນັວ່າຕວົເລກບໍລກິານຝາກທອ້ງ ແລະ ເກດີລູກໂດຍມີ

ແພດຊໍານານງານຊ່ວຍເກດີມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້ເມ ື່ ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາ (ຕົນ້ປີ 2016 ໄດ ້84% 

ແຕ່ຕົນ້ປ ີ2017 ໄດ ້87%). ການກວດທອ້ງກ່ອນເກດີ 1 ຄັງ້ ມຫຼີາຍແຂວງສາມາດບນັລຸຄາດໝາຍ (75%), ການ

ກວດທອ້ງກ່ອນເກດີ 4 ຄັງ້ ມຫຼີາຍແຂວງຍງັຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ເພື່ ອບນັລຸຄາດໝາຍ (55%). ການເຊື່ ອມສານວຽກ
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ສົ່ ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊນົ ກບັວຽກຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ດາ້ນໂພຊະນາການແມ່ນ ໄດສຸ້ມໃສ່ແກໄ້ຂ

ສະພາບຂາດສານອາຫານຊໍາເຮືອ້ (ລວງສູງຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານ) ໃຫໄ້ດຄ້າດໝາຍຕາມທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດກ້ໍາ

ນດົ. ວຽກງານກອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບມາຮອດຕົນ້ປ ີ2017 ແມ່ນສາມາດປະຕບິດັໄດໃ້ນ 12 ແຂວງ, 65 ເມອືງ 

ເຊິ່ ງກວມເອາົ 2 ລາ້ນກວ່າຄນົ ເທົ່ າກບັ 30,7% ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ອດັຕາການປົກຄຸມຂອງກອງທນຶປະກນັ

ສຸຂະພາບແມ່ນສາມາດກວມໄດ ້62%, ອດັຕາການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດກວມ 89,3% ແລະ ອດັຕາການຊມົໃຊ ້

ວດິຖ່າຍຂອງປະຊາຊນົກວມ 70,3%. 
 

3.2.5. ການບ�ລິການທາງດ�ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ�ເຂ້ົາເຖິງຢ�າງ
ກວ�າງຂວາງ 

− ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຄຸມ້ຄອງຜູເ້ກດີສດິປິ່ ນປວົສຸຂະພາບທົ່ ວປະເທດທງັພາກລດັ ແລະ ພາກວສິາຫະກດິ ຊຶ່ ງມຜູີເ້ກດີສດິ

ທງັໝດົ 650.324 ຄນົ, ໃນນີ:້ ພາກລດັຖະກອນ 441.507 ຄນົ, ມຜູີປ້ະກນັຕນົ 179.705 ຄນົ, ບໍານານ 

27.492 ຄນົ, ຄູ່ສມົລດົ 83.606 ຄນົ, ເສຍອງົຄະ 8.024 ຄນົ,  ລູກ 142.035 ຄນົ, ລູກກາໍພາ້ 531 ຄນົ, ໝາ້ຍ 

102 ຄນົ, ຜູລ້ຽ້ງດູ 10 ຄນົ, ຜູດູ້ແລ 2 ຄນົ  ແລະ ພາກວສິາຫະກດິ  208.817 ຄນົ, ມຜູີປ້ະກນັຕນົ 96.593 ຄູ່

ສມົລດົ 48.378 ຄນົ ແລະ ລູກ 59.552 ຄນົ. 

− ຂຶນ້ທະບຽນປະກນັສງັຄມົໃໝ່ພາກລດັໃນທົ່ ວປະເທດ ຈາໍນວນ 3.824 ຄນົ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິໃໝ່ 

ໄດ ້110 ຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິ, ຂຶນ້ທະບຽນຜູອ້ອກແຮງງານທງັໝດົ 13.435 ຄນົ ມຜູີສ້ະໝກັໃຈ 1.152 ຄນົ; 

ລງົປະຊາສໍາພນັ ໄດ ້186 ຄັງ້; ພມິບດັປະກນັສງັຄມົໃຫກ້ບັຜູປ້ະກນັຕນົທີ່ ຂຶນ້ທະບຽນໃໝ່ ແລະ ທດົແທນບດັທີ່

ເສຍ, ແຕກຫກັ ລວມທງັໝດົຈາໍນວນ 41.763 ບດັ, ພາກລດັ 21.522 ບດັ ແລະ ພາກວສິາຫະກດິ  20.241 
ບດັ. ນອກນັນ້ ຍງັໄດປ້ະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຂອງຫອ້ງການກອງທນຶປະກນັສງັຄມົ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ 2017 ມີ

ລາຍຮບັທົ່ ວປະເທດ ຈາໍນວນ 678.608.687.958 ກບີ, ໃນນີ:້ ພາກລດັ 532.329.695.887 ກບີ, ພາກວສິາຫະ

ກດິ 146.278.992.011 ກບີ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 618.879.351.154 ກບີ, ພາກລດັ 576.701.094.911 ກບີ, 

ພາກວສິາຫະກດິ 48.178.256.163 ກບີ; ຍອດເຫຼອື 62.729.336.804 ກບີ ພາກລດັ 22.679.611.761 ກບີ 

ແລະ ວສິາຫະກດິ 106.637.776.866 ກບີ. 

− ສາ້ງຕາໜ່າງປກົປອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືເດກັຂັນ້ບາ້ນໄດ ້ 115 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 71,88% ຂອງແຜນການປ ີ (160 

ບາ້ນ); ສໍາເລດັການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການປກົປອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືເດກັ ທີ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ ້ 3 ເມອືງ ແລະ 

35 ບາ້ນ; ປະຕບິດັນະ ໂຍບາຍຕ່ໍຜູທ້ີ່ ມຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕວິດັໄດ ້ 934 ຄນົ; ສໍາລບັ

ວຽກງານເກບັກູລ້ະເບດີ ສໍາຫຼວດບ່ໍແມ່ນວຊິາການໄດ ້13 ບາ້ນ (ແຜນການປ ີ950 ບາ້ນ) ແລະ ສໍາຫຼວດແບບວຊິາ

ການ ໄດ ້914 ເຮກັຕາ (ແຜນການປ ີ338 ບາ້ນ), ກວດກູເ້ນືອ້ທີ່ ດນິໄດທ້ງັໝດົ 321 ເຮກັຕາ. 

− ປຸກລະດມົຂນົຂວາຍ ແລະ ຮບັບໍລຈິາກເລອືດໄດ ້10.725 ຖງົ, ເທົ່ າກບັ 24,37% ຂອງແຜນການ(44.000 ຖງົ) 
3.2.6.  ພັດທະນາ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ວັດທະນະທ�າອັນດີງາມຂອງຊາດ 

ວຽກວັດທະນະທໍາ ໄດມ້ຫຼີາຍດາ້ນພົນ້ເດັ່ ນ ແລະ ມີລັກສະນະຕັງ້ໜາ້ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ສາມາດສາ້ງຄອບຄົວ

ວດັທະນະທໍາໄດ ້18.340 ຄອບຄວົ ເທົ່ າກບັ 61,13%, ບາ້ນວດັທະນະທໍາໄດ ້105 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 52,50% ແລະ 

ກຸ່ມບາ້ນ 1 ກຸ່ມບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 12,50%. ໄດປ້ະກອບອຸປະກອນດນົຕພີືນ້ເມອືງ ເພື່ ອຊຸກຍູຂ້ະບວນການສລິະປະ-

ວນັນະຄະດວີດັທະນະທໍາມະຫາຊນົໃຫແ້ກ່ບນັດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ໄດລ້ງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ເພື່ ອຟືນ້ຟູ

ສົ່ ງເສມີເອກະລກັວດັທະນະທໍາພືນ້ເມອືງ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນລີາວບນັດາເຜົ່ າ ພອ້ມທງັຖ່າຍທໍາສາລະຄະດອີອກ

ເຜຍີແຜ່ຜ່ານໂທລະພາບລາວຊ່ອງ 3 ແລະ ໂທລະພາບລາວສະຕາ, ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານຄຸມ້ຄອງໂຄສະນາ

ດວ້ຍປາ້ຍ, ສວນສາທາລະນະ, ສະໂມສອນວດັທະນະທໍາ ເປນັປກົກະຕ,ິ   ສໍາເລດັການຈດັຕັງ້ພທິແີຂ່ງຂນັຮຸບເງາົ

ສັນ້ຂອງນກັຮຽນມຕໍົນ້-ມປໍາຍທົ່ ວປະເທດ; ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມກ່ຽວກບັການນໍາສະເໜເີອາົປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ ຢູ່ເມອືງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຂົາ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດ ທີ່ ຫໍ

ວດັທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ; ໄດຈ້ດັພິທີມອບ-ຮບັພຣະພຸດທະຮູບ 8 ອງົ ແລະ ສິນ້ໄໝບູຮານຈາກຄນົລາວທີ່ ຢູ່
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ປະເທດຝຣັ່ ງ ເພື່ ອມອບເຂົາ້ເປັນມລໍະດກົຂອງຊາດ ທີ່ ຫໍພພິທິະພນັແຫ່ງຊາດ; ເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ເພື່ ອຟືນ້ຟູ, ສົ່ ງເສມີ

ເອກະລກັວດັທະນະທໍາພືນ້ເມອືງ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນລີາວ ບນັດາເຜົ່ າ ພອ້ມທງັຖ່າຍທໍາສາລະຄະດອີອກ

ເຜຍີແຜ່ຜ່ານໂທລະພາບລາວຊ່ອງ 3 ແລະ ໂທລະພາບລາວສະຕາ; ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານຄຸມ້ຄອງໂຄສະນາ

ດວ້ຍປາ້ຍ, ສວນສາທາລະນະ, ສະໂມສອນວດັທະນະທໍາ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 
 

3.2.7. ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານການເມືອງ, ໜັກແໜ�ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງ�ບເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ�ອຍ, ຍຸຕິທ�າ ແລະ ມີຄວາມໂປ�ງໃສ 

− ສບືຕໍ່ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍທາງໂທລະພາບ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງເປນັພາສາລາວ ແລະ 

ພາສາມົງ້ (ລາຍການຄວາມຮູທ້າງດາ້ນກດົໝາຍ) ໄດທ້ງັໝດົ 125 ຄັງ້, ໄດລ້ງົສມົທບົປບັປຸງ ແລະ ບໍາລຸງພາລະບດົ

ບາດຂອງຄະນະແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງຂັນ້ບາ້ນໄດ ້ 618 ໜ່ວຍ, ມຄີະນະແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງຂັນ້ບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມ 1.017 

ຄນົ, ຍງິ 178 ຄນົ; ຮບັຂໍຂ້ດັແຍ່ງເຂົາ້ທງັໝດົ 37 ເລື່ ອງ, ສາມາດແກໄ້ຂສໍາເລດັ 7 ເລື່ ອງ, ສົ່ ງໄປໃຫພ້າກສ່ວນອື່ ນ 

1 ເລື່ ອງ ແລະ ຍງັຄາ້ງ 29 ເລື່ ອງ. ສາມາດສາ້ງຄອບຄວົປອດຄະດໄີດ ້31.578 ຄອບຄວົ ແລະ ສາ້ງບາ້ນປອດຄະ

ດໄີດ ້477 ບາ້ນ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນິຂອງສານທົ່ ວປະເທດສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ຄ:ື ຄະດແີພ່ງຄາ້ງ

ມາຈາໍນວນ 5.348 ເລື່ ອງ, ເຂົາ້ໃໝ່ 660 ເລື່ ອງ, ລວມ 6.008 ເລື່ ອງ, ສາມາດປະຕບິດັສໍາເລດັ 343 ເລື່ ອງ, ສົ່ ງ

ໃຫໄ້ອຍະການ 38 ເລື່ ອງ, ສົ່ ງໃຫແ້ຂວງອື່ ນປະຕບິດັແທນ 7 ເລື່ ອງ, ສົ່ ງໃຫເ້ມອືງປະຕບິດັແທນ 139 ເລື່ ອງ, 

ພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 5.026 ເລື່ ອງ ແລະ ປະຕບິດັບ່ໍໄດ ້455 ເລື່ ອງ; ຄະດອີາຍາຄາ້ງມາຈາໍນວນ 13.631 ເລື່ ອງ, 

ເຂົາ້ໃໝ່ 1.786 ເລື່ ອງ, ລວມ 15.417 ເລື່ ອງ, ສາມາດປະຕບິດັສໍາເລດັ 431 ເລື່ ອງ, ສົ່ ງໃຫໄ້ອຍະການ 5 ເລື່ ອງ, 

ສົ່ ງໃຫແ້ຂວງອື່ ນປະຕບິດັແທນ 6 ເລື່ ອງ, ສົ່ ງໃຫເ້ມອືງປະຕບິດັແທນ 269 ເລື່ ອງ, ພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 12.347 

ເລື່ ອງ ແລະ ປະຕບິດັບ່ໍໄດ ້2.359 ເລື່ ອງ. 
 

3.3. ເປ້ົາໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ�ອມໄດ�ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ນ�າໃຊ�ຢ�າງມີປະສິດທຜົິນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ�ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ�າງໆຢ�າງທັນ
ການ ແລະ ກ�່ສ�າງຄືນສິ່ງທີຖ່ືກຜົນກະທົບຈາກທ�າມະຊາດໃຫ�ດີກວ�າເກົ່າ 

 

3.3.1. ການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດໃຫ�ຍນືຍົງ 
− ການອອກໃບຕາດນິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ ປະຕບິດັ ໄດ ້ 47.450 ຕອນ, ເທົ່ າ 55,8% 

ຂອງແຜນການ ແລະ ຄາດຄະເນໝດົປີຈະສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນການວາງໄວ ້ (ແຜນການ 85.000 
ຕອນ); ໄດເ້ອາົຂໍມູ້ນການອອກໃບຕາດນິເຂົາ້ໃນລະບບົຄອມພວິເຕໂີດຍ ນາໍໃຊໂ້ປຣແກມ LLMS ໃນການແຕມ້ 

ແລະ ພມິໃບຕາດນິ ໄດ ້ 6.840 ຕອນ; ສໍາລບັຂໍມູ້ນສໍາມະໂນທີ່ ດນິແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງກະກຽມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

(ແຜນການ 100.000 ຕອນ). 
− ລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນເພື່ ອຂະຫຍາຍເຂດປະເມນີລາຄາທີ່ ດນິໃໝ່ ໄດ ້ 2 ແຂວງ ຄ:ື ແຂວງ ຫຼວງນໍາ້ທາ 4 ເມອືງ        

(ເມອືງສງິ, ລອງ, ນາແລ ແລະ ວຽງພູຄາ) ແລະ ແຂວງ ບ່ໍແກວ້ 3 ເມອືງ (ເມອືງເມງີ, ປາກທາ ແລະ ຜາອຸດມົ 

(ແຜນການ 20 ເມອືງ) ອກີ 13 ເມອືງທີ່ ເຫຼອືແມ່ນກາໍລງັກະກຽມແຜນລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນ. 

− ສບືຕໍ່ ປບັປຸງຮ່າງແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ໂດຍນໍາເອາົຂໍມູ້ນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອມາປບັປຸງຄນືດາ້ນເນືອ້ໃນ ແລະ ກະກຽມລງົທາບທາມຂັນ້

ທອ້ງຖິ່ ນ ພອ້ມທງັດໍາເນນີການກະກຽມການຈດັສນັທີ່ ດນິຂັນ້ແຂວງ 5 ແຂວງເປົາ້ໝາຍ: ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, 

ແຂວງບ່ໍແກວ້, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອດັຕະປ.ື 
− ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ (ISP) ໃນ 

3 ແຂວງຄ:ື ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໄໍດຈ້ດັກອງປະຊຸມ

ປກຶສາຫາລ ື ເພື່ ອລເິລີ່ ມໃນການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ 5 ແຂວງ (ແຂວງຫວົພນັ, ຊຽງ

ຂວາງ, ວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ) ແລະ 2 ເມອືງ (ເມອືງຊໍາເໜອື ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ເມອືງ
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ແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ); ສໍາເລດັການຮບັຮອງຂໍຕ້ກົລງົການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ໄດຈ້ດັ

ພມິ ເພື່ ອແຈກຢາຍໃນເບືອ້ງຕົນ້ 300 ສະບບັ. ນອກນັນ້ ກໄໍດເ້ຊື່ ອມສານວຽກງານປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດ

ທະສາດໃນຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່. 
− ສບືຕ່ໍສາ້ງຖານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັແຫ່ຼງກາໍເນດີມນົລະພດິ ແລະ ປະລມິານສິ່ ງເສດເຫຼອື ໃນ 10 ແຂວງ ຕາມລໍາແມ່ນໍາ້

ຂອງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສໍາເລດັຮ່າງຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄວບຄຸມມນົລະພດິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂໍຕ້ກົ 

ລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫຼອື ຊຶ່ ງກໍາລງັນໍາສະເໜພີຈິາລະນາຮບັຮອງ ຈາກນັນ້ຈະ ໄດດໍ້າເນນີກະກຽມ

ເຜຍີແຜ່ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
− ໄດດໍ້າເນນີການສາ້ງຄູ່ມໃືຫແ້ກ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນໃນການຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼອື ໂດຍການນາໍໃຊຫຼ້ກັການຫຸຼດຜ່ອນ, ນາໍ

ໃຊຄ້ນືໃໝ່ ແລະ ຜະລດິຄນືໃໝ່ ແລະ ໄດດໍ້າເນນີການສາ້ງຄູ່ມແືນະນາໍ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫຼອືໃນຕວົເມອືງ. 
− ໄດກ້າໍນດົຈດຸຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍາ້ຕາມສາຍແມ່ນໍາ້ຫຼກັ ເພີ່ ມອກີ 5 ຈດຸ ໃນອ່າງບູລມິະສດິ ຄ:ື ອ່າງນໍາ້

ງ ື່ມ, ອ່າງນໍາ້ອູ, ເຊບັງ້ໄຟ, ເຊບັງ້ຫຽງ ແລະ ເຊກອງ; ສໍາເລດັການຕດິຕາມຄຸນນະພາບນໍາ້ ໃນອ່າງນໍາ້ຊອງ ແຂວງ

ວຽງຈນັ 2 ຄັງ້ ຈາໍນວນ 8 ຈດຸ. 
 

3.3.2. ກະກຽມຄວາມພ�ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບພ�ອມທັງຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຈາກໄພພິບັດ
ຕ�າງໆ ແລະ ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 

− ໄດດໍ້າເນນີການປັບປຸງຄາດໝາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການປ່ຽນແປງດນິ

ຟາ້ອາກາດ (INDC) ຮ່ວມກບັບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫກ້າຍເປັນແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາປາຣີ; ໄດດໍ້າເນນີການກະກຽມ ໂຄງການປັບຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາ 

ກາດ ໂດຍອງີໃສ່ລະບບົນເິວດ ໃນ 6 ແຂວງ ຄ:ື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສກັ.  

− ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງສູນເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ ທີ່ ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ແລະ ໄດສໍ້າເລດັ

ການມອບຮບັຢ່າງເປນັທາງການ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ30 ມນີາ 2017. 
− ສໍາເລດັການປັບປຸງ 18 ສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ (ສະຖານທີີ່ ມເີຄື່ ອງວດັແທກນໍາ້ຝນົປະກອບຢູ່ນໍາ) ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດຄ:ື ສະຖານກີມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ເມອືງວງັວຽງ, ຜົງ້ສາລ,ີ ວຽງພູຄາ, ອຸດມົໄຊ, ວຽງໄຊ, 

ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງທອງ, ປາກຊນັ, ທ່າແຂກ, ເຊໂນ, ສະໝວ້ຍ, ຄງົເຊໂດນເຊໂປນ, 

ປາກຊ່ອງ ແລະ ສຸຂຸມມາ ແລະ ສໍາເລດັການປັບປຸງ 8 ສະຖານອຸີທກົກະສາດ (ສະຖານວີດັແທກລະ ດບັນໍາ້) 

ໃນສາຂາແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ, ເຊບັງ້ຫຽງ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ ຄ:ື ສະຖານນບີາ້ນເວນີ, ນາເຕຍີ, ແກງ້ກອກ, 

ດງົເຫນັ, ສຸວນັນະຄລີ,ີ ໂພນບກົ, ໂພນໄຊ ແລະ ນາຍອງ. 

− ໄດດໍ້າເນນີການຕດິຕາມ ແລະ ກວດແກຂໍ້ມູ້ນ ອຸຕຸນຍິມົ, ຂໍມູ້ນລະດບັນໍາ້, ປະລມິານນໍາ້ຝນົ ແລະ ສະພາບການເກດີ

ແຜ່ນດນິໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ;  ລງົວດັແທກກະແສນໍາ້ໃນ 14 ຈດຸ ຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ.້ 
− ສໍາເລດັບດົລາຍງານຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມສາມາດ ໃນການຮບັມກືບັໄພພບິດັ  ແລະ ການປ່ຽນ 

ແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຂອງແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ພອ້ມທງັ ກະກຽມແຜນການປບັປຸງລະບບົເຕອືນ

ໄພລ່ວງໜາ້ ໃນກອບພາກພືນ້. 
 

3.3.3. ຫ�ດຜ�ອນຄວາມບ�ມ່ີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກ�າທີເ່ກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ 
(ຮັບປະກັນໄດ�ທາງດ�ານຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກ�າ) 

− ໄດດໍ້າເນນີການສກຶສາຜນົກະທບົຈາກການນາໍໃຊສ້ານເຄມອີນັຕະລາຍ ໃນຂງົເຂດອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ກະສກິາໍ; 

ແລະ ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັກມົປູກຝງັ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃນການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງຢາຂາ້ຫຍາ້ ແລະ 

ຢາປາບສດັຕູພດືທີ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນກະສກິາໍ. 
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− ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອກຽມພອ້ມ ຕອບໂຕກ້ບັສະພາບ 

ການປ່ຽນແປງ ດນິຟາ້ອາກາດທີ່ ນບັມືນ້ບັຖີ່ ຂຶນ້ ທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ຕໍ່ ກບັການຜະລດິໂດຍສະເພາະບນັຫາການລະບາດ 

ຂອງຕກັກະແຕນຝຸງ ທີ່ ເກດີ ຂຶນ້ຢູ່ 5 ແຂວງ ພາກເໜອື, 24 ເມອືງ, 09 ບາ້ນ ຈາໍນວນ 750 ຈດຸ, ຊຶ່ ງປະຈບຸນັ 

ຕກັແຕນຝຸງໄມປ່້ອງໄດແ້ຕກເປນັໂຕອອ່ນໃນພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ. ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ ກຽມພອ້ມການປອ້ງກນັພະຍາດສດັຕາມ

ລະດູການ ແລະ ກໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ ເຝົາ້ລະວງັຕດິຕາມສະພາບແຫງ້ແລງ້-ນໍາ້ຖວ້ມຂງັ ເພື່ ອກຽມພອ້ມລາຍງານແນໃສ່ 

ແກໄ້ຂ ໃຫທ້ນັສະພາບການ. ສບຶຕໍ່ ພດັທະນາລະບບົການພະຍາກອນການປ່ຽນແປງດາ້ນດນິຟາ້ອາກາດ ທີ່ ຈະກະ 

ທບົໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໝາຍວ່າຫນັລະບບົການພະຍາກອນໄປສູ່ທນັສະໄໝ. 
− ໄດສໍ້າເລດັການວເິຄາະຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການສາ້ງແຜນທີ່  ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ໄພພບິດັ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມບອບ

ບາງຕ່ໍການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ໄດກ້ະກຽມລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນໃນ 1 ແຂວງ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ; ໄດສໍ້າເລດັ

ການປະເມນີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຂອງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດ

ນອ້ຍ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດສ້ບືຕໍ່ ສາ້ງບດົສື່ ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ສະບບັທ ີ 3 
(TNC) ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບດົລາຍງານທຸກໆ 2 ປ ີກ່ຽວກບັການສໍາຫຼວດອາຍພດິເຮອືນແກວ້ (BUR). 
 

3.4. ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປ່ິນອ�ອມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການມີດັ່ງນີ:້ 
3.4.1. ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ�ພູມປັນຍາໃສ�ການຄ້ົນຄ�ວາ, ການພັດທະນາວທິະຍາສາດ, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ 

ນ�າໃຊ�ວິທະຍາສາດແລະ ການສື່ສານ 
− ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກິາໍ ທີ່ ເປນັພືນ້ຖານຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ

ໂລຊ ີເປນັຕົນ້: ສາ້ງກດົໝາຍ 4 ສະບບັ, ດໍາລດັ 5 ສະບບັ, ຂໍຕ້ກົລງົ 10 ສະບບັ. 

− ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເປນັຕົນ້: ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງການພະ

ແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊແີຂວງບ່ໍແກວ້, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງສະຖາບນັວເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊຊີວີະ

ພາບ, ໂຄງການຕໍ່ ເຕມີຫອ້ງກວດກາຄຸນນະພາບນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ສນິຄາ້ຫຸມ້ຫ່ໍ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາພພິຕິະ

ພນັ ແລະ ສວນອຸທະຍານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ 

− ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ, ຖ່າຍທອດ ແລະ ດດັປບັນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ເໝາະສມົ, ສົ່ ງເສມີຫວົຄດິ

ປະດດິສາ້ງ ແລະ ນະວດັຕະກໍາໃໝ່ເຂົາ້ໃນການຜະລດິ ເປນັຕົນ້: ໄດອ້ະນຸລກັຮກັສາພດືຕະກນູດອກເຜິງ້ ຈາໍນວນ 

140 ຊະນດິ, ປູກໃນເຮອືນຮົ່ ມ ຈາໍນວນ 613 ຕວົຢ່າງ ແລະ ຂະຫຍາຍພນັພດືທີ່ ເປນັປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ຈາໍນວນ 165 ຊະນດິ. 

− ບໍລກິານສງັຄມົໃນຂງົເຂດວຽກງານມາດຕະຖານ, ວດັແທກ ແລະ ຊບັສນິທາງປນັຍາ ເປນັຕົນ້: ກວດກາກງົເຕີໄ້ຟຟາ້

ນາໍເຂົາ້ໃໝ່ໄດ ້247.067 ໜ່ວຍ (ແຜນ 200.000 ໜ່ວຍ) ແລະ ກວດທຽບລດົບນັທຸກນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ປະຕບິດັໄດ ້

513 ຄນັ (ແຜນ 500 ຄນັ), ກວດສອບຄຸນນະພາບນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟປະຈາໍດ່ານລວມທງັໝດົໄດຈ້າໍນວນ 19.259 ຄນັ, 

751,28 ລາ້ນລດິ ແລະ ໄດໃ້ຫຄໍ້າປກຶສາ, ຮບັຄໍາຮອ້ງຂໍຈດົທະບຽນຊບັສນິອຸດສາຫະກາໍ, ແຈງ້ຂໍມູ້ນລຂິະສດິ ແລະ 

ສດິກ່ຽວກບັລຂິະສດິ ແລະ ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງຊບັສນິທາງປນັຍາ ໄດທ້ງັໝດົ ຈາໍນວນ 2.679 ສະບບັ. 

− ປະຈບຸນັຫອ້ງການໄປສະນໃີນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ທງັໝດົ 157 ແຫ່ງ, ຈ່າມໄປສະນ ີ 56 ແຫ່ງ, ສາຂາຈາໍໜ່າຍ

ສະແຕມ 51 ແຫ່ງ, ຕູໄ້ປສະນນີາໍໃຊ ້29.849 ປະຕູ, ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົນ້ປປີະຕບິດັ ໄປສະນພີນັໄດ ້38.742 ກິ

ໂລ; ເມດ່ວນ (EMS) ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 34.351 ສະບບັ; ສະສມົສະແຕມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

8.374 ຊຸດ; ຈດົໝາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 97.791 ສະບບັ; ໃບຝາກເງນິພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

48.299 ໃບ. 

− ການຂະຫຍາຍເຄື່ ອຂ່າຍສາຍສົ່ ງດວ້ຍລະບບົສາຍໄຍແສງໃນທົ່ ວປະເທດ ທຽບໃສ່ປ ີ 2016 ເພີ່ ມຂຶນ້ 4.091 ກໂິລ 

ແມດັ, ລວມທງັໝດົ 75.039 ກໂິລແມດັ ກວມ 18 ແຂວງ, 148 ເມອືງ (ແຜນການປ ີ72.367 ກໂິລແມດັ); ຈາໍ

ນວນການນາໍໃຊໂ້ທລະສບັຕັງ້ໂຕະມສີາຍ ແລະ ບ່ໍມສີາຍ ຈາໍນວນ 1.096.615 ເລກໝາຍ ແລະ ມຖືທືງັໝດົ 
3.760.772 ເລກໝາຍ, ລວມໂທສະສບັຕັງ້ໂຕະ ແລະ ມຖື ື4.857.387 ເລກໝາຍ ສະເລ່ຍແລວ້ 75 ເລກໝາຍ
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ຕໍ່ ປະຊາກອນ 100 ຄນົ; ມຜູີລ້ງົທະບຽນນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນດັ 2.382.418 ບນັຊ,ີ ສະຖານຮີບັສົ່ ງສນັຍານໂທລະສບັມື

ຖທືງັໝດົ 6.776 ສະຖານ ີ ກວມ 18 ແຂວງ, 148 ເມອືງ ແລະ 7.766 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 91% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັ

ໝດົ. 
− ເລີ່ ມໃຫບໍ້ລກິານການເຊົ່ າສນັຍານດາວທຽມ (Transponder) ແລະ ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ (DTH) ໃຫແ້ກ່

ສງັຄມົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ປະຈບຸນັຊ່ອງທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານມທີງັໝດົ 60 ຊ່ອງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 

ເທດ ໃນນີລ້ວມເອາົໂທລະພາບລາວທງັໝດົ ເຕມັຕາມບໍລມິາດຂອງໂຄງການ. 
 

3.4.2. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ�ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ�ມ 
− ໄດໂ້ຄສະນາຜ່ານສື່ ຂອງສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິ ເນື່ ອງໃນໂອກາດວນັສໍາຄນັຕ່າງໆ, ຈດັພທິສີະເຫຼມີສະຫຼອງວນັ

ແມ່ຍງິ, ໄດຈ້ດັຝກຶອບົຮມົໃນຫວົຂໍຕ່້າງໆໃຫແ້ກ່ສະຫະພນັແມ່ຍງິບນັກະຊວງຕ່າງໆ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຝກຶ

ອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃຫແ້ກ່ກ່◌ຸມດອ້ຍໂອກາດ. ໄດຈ້ດັຕັງ້ສາ້ງຂະບວນການປູກຈດິສໍານກຶການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່

ແມ່ ຍິງີ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 

− ໄດຝ້ກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫຊ້າວໜຸ່ມຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ,ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາວຽກງານຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ

ຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້ລາຍການວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຊາວໜຸ່ມລາວສນິໄຊຍຸກໃໝ່ໜງັສພືມິໜຸ່ມລາວ ແລະ ວາລະສານ. 
 

3.4.3. ເພ່ີມທະວປີະສິດທິພາບຂອງການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ບ�ລຫິານລັດ 
• ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ ້ງ: ສໍາເລດັການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານຕົກລົງຊບັຊອ້ນບັນດາ

ການຈດັຕັງ້ທີ່ ສງັກດັຫອ້ງວ່າການສໍານກັງານນາຍກົໄປຂຶນ້ກບັກະຊວງ-ອງົການອື່ ນທີ່ ມພີາລະບດົບາດຄຸມ້ຄອງໃກ ້

ຄຽງກນັເຊັ່ ນ: ຄະນະກໍາມາທກິານເພື່ ອແມ່ ແລະ ເດກັແຫ່ງຊາດ ກບັຄະນະກໍາມາທກິານເພື່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງ

ແມ່ຍງິແຫ່ງຊາດ ໄປຂຶນ້ກບັສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ອງົການກາແດງລາວໄປຂຶນ້ກບັກະຊວງແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ຕາມຂໍຕ້ກົລງົສະບບັເລກທ ີ83/ນຍ, ລງົວນັທ ີ28 ຕຸລາ 2016. ສໍາເລດັການຄົນ້ຄວາ້

ປະກອບຄໍາເຫນັໃສ່ຮ່າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງຕ່າງໆ, ໃນນັນ້ ໄດນ້ໍາສະເໜີ

ນາຍກົລດັຖະມນົ ຕອີະນຸມດັແລວ້ຈໍານວນໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: ກະຊວງຍຸຕທໍິາ, ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ໄປສະນ,ີ ໂທລະ

ຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ ແລະ ກໍາລງັຄົນ້ຄວາ້ປະກອບຄໍາເຫນັ ມກີະຊວງ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ, 

ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີພອ້ມທງັຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາ

ກະຊວງ-ອງົການອື່ ນໆເພື່ ອປບັປຸງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕນົ. 
 

• ການສ�າງ, ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າດ�ານການບ�ລິຫານລັດ: ໄດປ້ບັປຸງຮ່າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍ

ວນັພກັທາງລດັຖະການ, ໄດສ້ະເໜໃີຫກ້ະຊວງຍຸຕທໍິາ ເອາົນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງ

ກະຊວງພາຍໃນ ກບັກະຊວງ-ອງົການອື່ ນ ລງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການເຊັ່ ນ: ຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງ

ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ກບັ ກະຊວງພາຍໃນ ສໍາລບັວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ແລະ ວຽກງານສາສະໜາ ແລະ ຄໍາແນະ

ນໍາ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປົກປອ້ງການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ ຢູ່ ສປປ 

ລາວ ສະບບັເລກທ ີ16/ພນ, ລງົວນັທ ີ09 ພະຈກິ 2016 ແລະ ໄດປ້ບັປຸງດໍາລດັວ່າດວ້ຍສະມາຄມົ ຕາມທດິຊີນ້ໍາ

ຂອງລດັຖະບານ. 

• ວຽກງານການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ: ຈດັຝກຶອບົຮມົ ວຽກງານການປົກຄອງຂັນ້ຮາກຖານ ແລະ ວຽກງານການ

ບໍລກິານຜ່ານປະຕູດຽວ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຂະແໜງການພາຍໃນຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ (ຢູ່ແຂວງອຸດມົໄຊ, ຫວົພນັ, ຊຽງ

ຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບູລ)ີ; ໄດຕ້ດິຕາມການລາຍງານຜນົຂອງການປະເມນີຄນືກ່ຽວກບັການກໍາ

ນົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທຸລະກັນດານ ປະຈໍາປີ 2016 ຂອງບັນດາແຂວງໃນທົ່ ວປະເທດ; ໄດສ້ະເໜ ີ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການປະຕບິດັພນັທະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊນົໃນການ

ພດັທະນາບາ້ນ ຕາມຂໍຕ້ກົ ລງົເລກທ ີ08/ນຍ, ລງົວນັທ ີ24 ມງັກອນ 2017; ໄດອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານ
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ບາ້ນໜກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງ ສະບບັເລກທ ີ969/ພນ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2016 ແລະ ໄດປ້ບັປຸງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວ

ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຫອ້ງວ່າການແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ພອ້ມທງັ ໄດສ້ົ່ ງຮ່າງ

ດັ່ ງກ່າວໃຫຂ້ະແໜງພາຍໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເພື່ ອປະກອບຄໍາເຫນັ. 
 

• ວຽກງານສາສະໜາ: ໄດສໍ້າເລດັການສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫກ້ະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກບັສະຖຕິພິນົລະເມອືງ

ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ເຊື່ ອຖສືາສະໜາຕ່າງໆ ແຕ່ປ ີ2012-2016 ເພື່ ອປະກອບຄໍາເຫນັໃສ່ຮ່າງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ

ສະບບັທໍາອດິຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ ງເປນັພນັທະພາຍໃຕສ້ນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍສດິທດິທາງການເມອືງ ແລະ ສດິຂອງ

ພົນລະເມອືງ; ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈດັງານບຸນຄຣິສມາດ ປະຈໍາປີ 2016 ຂອງຜູນ້ ັບຖືຄຣິດຕະ

ສາສະຫນາ ຢູ່ທີ່ ໂບດນາຄໍາ, ໂບດນາໄຊ, ໂບດອານຸ ແລະ ວດັພະຫະຣໄຶທ. ສໍາເລດັການເກບັກໍາສະຖຕິສິາສະໜາໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ປະຈາໍສກົປ ີ2015-2016. 

4. ຈຸດອ�ອນ ແລະ ຂ�້ຄົງຄ�າງ ແລະ ສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫ�ມີຈຸດອ�ອນ ແລະ ຂ�້ຄົງຄ�າງ 
4.1. ຈຸດອ�ອນ ແລະ ຂ�້ຄົງຄ�າງ 

ຄຽງຄູ່ກບັຜນົສໍາເລດັທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ພວກເຮາົຍງັມ ີຂໍຄ້ງົຄາ້ງຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈ ໃສ່ຄ:ື 
1) ເຖງິວ່າອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັສູງກໍ່ ຕາມ ແຕ່ເຫນັວ່າເສດຖະກດິ

ໂດຍພືນ້ຖານຍງັບອບບາງ ຍງັບ່ໍມພີືນ້ຖານເສດຖະກດິທີ່ ສາມາດເປນັຕວົຄໍາ້ຢນັການເຕບີໂຕໄດໃ້ນລະດບັທີ່ ແນ່ 

ນອນ ແລະ ຍງືຍງົ ເຫນັໄດຈ້າກການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິແມ່ນອາໄສແຕ່ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປນັຕົນ້: 

ໄຟຟາ້, ແຮ່ທາດ ເຊິ່ ງຖາ້ເກດີໄພພບິດັ, ລາຄາຕກົຕໍ່ າ ກຈໍະກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ຖານລາຍຮບັຂອງປະເທດ ເຮດັໃຫ ້

ການເກບັລາຍຮບັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນ ເກດີວກິດິທາງດາ້ນງບົປະມານ, ບນັຫາໜີສ້ນິ, ການຄຸມ້ຄອງສະຖຽນລະພາບ

ຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນທີ່ ລາວເປນັຄູ່ຄາ້ນາໍ ເນື່ ອງຈາກການສົ່ ງອອກແມ່ນໜອ້ຍ ທຽບໃສ່ການນາໍເຂົາ້ທຸກປະເພດສນິ 

ຄາ້ ເຮດັໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການເງນິຕາຕ່າງປະເທດສູງ, ການຫຸຼດລງົຂອງຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ ງໃນໄລຍະ

ສັນ້ອາດຈະບ່ໍກະທບົຫຼາຍ ແຕ່ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຖາ້ບ່ໍມມີາດຕະການທີ່ ຊດັເຈນ ແມ່ນຂອ້ນຂາ້ງໜາ້

ເປນັຫ່ວງເຖງິສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງປະເທດ. 

2) ການຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສນິຄາ້ທີ່ ມຜີນົກະທບົໂດຍ

ກງົຕ່ໍການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ຍງັບ່ໍເຂັມ້ແຂງ, ຮດັກຸມເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຮດັໃຫລ້າຄາສນິຄາ້ ເປນັຕົນ້: ໝວດສນິ 

ຄາ້ໃຊສ້ອຍອຸປະໂພກ, ບໍລໂິພກຕ່າງໆ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຄ່າຄອງຊບີສູງຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຕວົ

ເມອືງໃຫຍ່ ຖາ້ທຽບຄ່າຄອງຊບີກບັປະເທດໃກຄ້ຽງແມ່ນສູງພໍສມົຄວນ ໂດຍທຽບໃສ່ປະເທດເພື່ ອນບາ້ນສູງກວ່າ 
10-20%. 

3) ຕວົແບບການຜະລດິສນິຄາ້ຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ ເຖງິວ່າມບີາງບ່ອນມອີນັພົນ້ເດັ່ ນ ແຕ່ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຍງັຕໍ່ າ, ມີ

ບນັຫາທາງດາ້ນລາຄາຕກົຕໍ່ າ ແລະ ບ່ໍທນັມຕີະຫຼາດຮອງຮບັ ເຊິ່ ງບ່ໍສາ້ງແຮງຈງູໃຈ ແລະ ບ່ໍກະຕຸນ້ໃຫປ້ະຊາຊນົຫນັ

ມາການຜະລດິ ເພື່ ອຶເປນັສນິຄາ້, ການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫສ້ນິຄາ້ຍງັມລີກັສະນະຈາໍກດັ. ອງົການມະຫາພາກກໍ່ ບ່ໍທນັ

ໄດຊຸ້ກຍູຢ່້າງຕັງ້ໜາ້ ແລະ ແຂງແຮງເປນັຕົນ້: ການຊອກຕະຫຼາດ, ການຄໍາ້ປະກນັລາຄາ, ການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ 

ແລະ ການສາ້ງນະໂຍບາຍເອືອ້ອໍານວຍ ໂດຍສະເພາະພາກລດັເອງຍງັບ່ໍທນັເປນັເຈົາ້ການນາໍໜາ້ພາທາງໄດເ້ທື່ ອ 

4) ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ການຍກົຜະລດິຕະພາບຂອງແຮງງານລາວ ເຮດັຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ ີ ແລະ ການບໍລ ິ

ການຈດັຫາງານຍງັບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດແຂ່ງຂນັກບັພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກນົ, ເກດີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄວາມຕອ້ງການແຮງງານໃນຕະຫຼາດແຮງງານກບັແຮງງານທີ່ ຈບົອອກມາຍງັ

ບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກນັເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລກິານສາທາລະນະສຸກຍງັບ່ໍທນັທົ່ ວເຖງິ, ການເຂົາ້ເຖງິ

ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ແລະ ສຸຂະພາບຍງັຈາໍກດັ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັໄດຄຸ້ນນະພາບເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

5) ການບໍລຫິານພາກລດັໃຫສ້ງັຄມົ ຍງັມຫຼີາຍຂັນ້ຫຼາຍຂອດ; ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍສາມາດຈດັຕັງ້ປະ ຕິ

ບດັຕາມພາລະບດົບາດການຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ, ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັຂະແໜງການຂັນ້ສູນ

ກາງ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັຂະແໜງການຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນຍງັບ່ໍທນັກມົ                                                             
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ກຽວ, ລະບຽບການຫຼາຍອນັຖກືປະກາດໃຊ ້ ແຕ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບ່ໍເຂັມ້ງວດ ຮດັກຸມ, ການຄຸມ້ຄອງລດັ-ຄຸມ້

ຄອງສງັຄມົ ດວ້ຍກດົໝາຍບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງພາໃຫເ້ກດີຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ່້າງໆ ເກດີຂຶນ້ຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍ. 

6) ຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົຍງັບ່ໍທນັປະຕບິດັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ. ການປະຕບິດັ

ຄວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງພາກລດັເອງຍງັບ່ໍທນັສູງ ຕອ້ງໄດຍ້ກົລະດບັຄວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງພາກລດັໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 
 

4.2. ສາເຫດພາໃຫ�ມີຈຸດອ�ອນ ແລະ ຂ�້ຄົງຄ�າງ 

1) ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສດິເປນັເຈົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງບາງຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ບາງທອ້ງຖິ່ ນ

ບ່ໍທນັສູງ, ບ່ໍທນັເສມີຂະຫຍາຍສດິເປນັເຈົາ້ໃນການຮບັຜດິຊອບ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດວ້ຍ

ກນັ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍທນັຄ່ອງຕວົ ແລະ ບ່ໍແທດເຖງິຕວົຈງິເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
2) ສະຕຄິວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ວໄິນແຜນການ-ການເງນິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັສູງເທົ່ າ

ທີ່ ຄວນ. 
3) ຕວົແບບໃນການພດັທະນາຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນຕ່າງໆຍງັມໜີອ້ຍ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັພົນ້ເດັ່ ນ, ການຜະລດິກະສກິາໍຢູ່ບາງທອ້ງ 

ຖິ່ ນ ຍງັພບົບນັຫາຕະຫຼາດຮອງຮບັ, ການຄໍາ້ປະກນັລາຄາສນິຄາ້ຍງັຈາໍກດັ ເຊິ່ ງເປນັສິ່ ງກດົໜ່ວງໜຶ່ ງຂອງການເຮດັ

ການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົ, ຊາວກະສກິອນ ສົ່ ງຜນົໃຫຂ້ະບວນການຜະລດິເໜງັຕງີຕາມຄວາມນຍິມົຂອງປະຊາ 

ຊນົ ແລະ ແລ່ນນາໍຕະຫຼາດເປນັສ່ວນໃຫຍ່ ເຫນັວ່າການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົບ່ໍມເີອກະລກັຂອງຕວົເອງ. 
4) ກນົໄກການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ສມີແືຮງງານໃຫແ້ຮງງານລາວ ຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມລີກັສະນະບ່ໍ

ທນັລວມສູນ, ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ການສະໜອງກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໃຫກ້ບັຜູ ້

ຕອ້ງການອອກແຮງງານມຈີາໍກດັ ແລະ ບ່ໍມນີະໂຍບາຍທີ່ ຊດັເຈນ. 
5) ຖານລາຍຮບັຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັມຄີວາມບອບບາງ ແລະ ຖານຕົນ້ຕໍຍງັບ່ໍໝັນ້ຄງົ ໂດຍສະເພາະຫວົໜ່ວຍທຸລະ

ກດິທີ່ ທໍາການຜະລດິສນິຄາ້-ບໍລກິານ ພາຍໃນຍງັມໜີອ້ຍ, ຫວົໜ່ວຍທີ່ ເປນັລດັວສິາຫະກດິມກີານຂາດທນຶ ບ່ໍ

ສາມາດປະກອບພນັທະໃຫລ້າຍຮບັແຫ່ງຊາດໄດ.້ ນອກນີ,້ ນະໂຍບາຍຍກົເວນັອາກອນຍງັມຫຼີາຍ ພາໃຫເ້ກບັລາຍ

ຮບັບໍໄດຕ້າມແຜນ. 
4.3. ສະຫ�ບຕີລາຄາລວມ  

ເບິ່ ງລວມແລວ້ເຫນັວ່າ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີ2017 ມທີງັຂໍ ້

ສະດວກ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ເຊິ່ ງສະແດງອອກ ດັ່ ງນີ:້ 

ຂໍສ້ະດວກ: ປະເທດເຮາົມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ມຄີວາມເປນັລະບຽບ 

ຮຽບຮອ້ຍທາງສງັຄມົໂດຍພືນ້ຖານ ເຊິ່ ງເປນັເງ ື່ອນໄຂທາງບວກໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນການ ຈດັ

ຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍບນັດານະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພອ້ມທງັບນັດາທດິທາງ, 

ໜາ້ທີ່ ຕາມແຜນການທີ່ ກາໍນດົໄວໄ້ດ.້ 

ຕໍ່ ສະພາບສາກນົ ເຖງິວ່າການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໂລກຈະມກີານສົ່ ງສນັຍານໄປໃນທດິທາງບວກ ແຕ່

ການຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ເກດີຂຶນ້ນັນ້ເປນັພຽງການຟືນ້ຕວົໃນໄລຍະສັນ້ເຖງິກາງ ຖາ້ເບິ່ ງໃນໄລຍະຍາວເຫນັວ່າຍງັບ່ໍທນັມີ

ຄວາມໝັນ້ຄງົ ເນື່ ອງຈາກຄວາມບ່ໍສະຫງບົທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍກດີກັນ້ທາງການຄາ້ກຍໍງັມຢູ່ີ 

ຄຽງຄູ່ກບັຂໍສ້ະດວກນັນ້ ເຫນັວ່າ ພວກເຮາົຍງັປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍປະການ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: ຄວາມບ່ໍ

ໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ການເກບັລາຍຮບັຍງັບ່ໍໄປຕາມແຜນ, ການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍຕອ້ງຮດັກຸມ

ກ່ອນເກົ່ າ, ການນາໍໃຊກ້ນົໄກເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນຕອ້ງຮດັກຸມ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫນັສະພາບຕວົ

ຈງິຫຼາຍຂຶນ້, ບນັຫາປະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້າງສງັຄມົ ເຊັ່ ນ: ບນັຫາຢາເສບຕດິ, ປຸນ້ຈີ,້ ອກັຄໄີພ, ນອກນັນ້ ຍງັເກດີມີ

ໄພທໍາມະຊາດ ທີ່ ນບັມືນ້ບັມຄີວາມຮຸນແຮງຂຶນ້ຫຼາຍໃນປະຈບຸນັ ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົ ແລະ ຜນົເສຍຫາຍແກ່ຊວີດິ, ຊບັ

ສນິ ແລະ ການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ. 
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ພອ້ມນັນ້, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນໃນປນີີກ້ເໍຫນັວ່າຊກັຊາ້ໃນຫຼາຍຂະແຫນງການ ທງັນີກ້ໍ່ ຍອ້ນເປນັປທໍີາອດິ

ຂອງການປ່ຽນປງີບົປະມານມາເປນັປປີະຕທິນິ ແລະ ເປນັປີທໍາອດິທີ່ ມສີະພາປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງຈຶ່ ງເຮດັໃຫຫຼ້າຍຢ່າງ

ຍງັຢູ່ໃນຂະບວນການກະກຽມ, ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໂດຍລວມສະພາບການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄົມົ ຍງັສບືຕ່ໍ

ຂະຫຍາຍຕວົ ເຖງິວ່າຈະຢູ່ໃນຈງັຫວະທີ່ ຊາ້ລງົກໍ່ ຕາມ ແຕ່ຍອ້ນວ່າທ່າແຮງໃນການຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົແມ່ນບ່ໍ

ໜກັແໜນ້, ບ່ໍມພີືນ້ຖານການຜະລດິທີ່ ຈະຄໍາ້ຈນູເສດຖະກດິ ຍງັອາ ໄສແຕ່ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ບນັຫາການເງນິ-

ງບົປະມານທີ່ ຂາດດຸນ ເຊິ່ ງກະທບົເຖງິການຈດັສນັໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ, ຂະແໜງເສດຖະກດິເສາົຄໍາ້ບ່ໍໄດຮ້ບັການ

ພດັທະນາຢ່າງໜກັແໜນ້, ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ, ການຜະລດິກະສກິາໍເປນັສນິຄາ້ ໃນກຸ່ມ MSMES ຍງັບ່ໍມຫຼີາຍ ແລະ 

ການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫສ້ນິຄາ້ກຍໍງັບ່ໍສູງ.  
 

III. ມາດຕະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໝົດປີ  2017 ເພ່ືອໃຫ�ບັນລຸ
ຕາມແຜນການວາງໄວ� 
ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈາໍປ ີ 2017 ບນັລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້

ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນທາ້ຍປີ ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຈະຕອ້ງສບືຕໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັຕາມທດິທາງ, ໜາ້ທີ່ , ຄາດ

ໝາຍສູຊ້ນົ, ບນັດາວຽກງານຈດຸສຸມ ຂອງຂະແໜງການຕນົ ໂດຍອງີໃສ່ຜນົສໍາເລດັ ແລະ ຈດຸອ່ອນ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ໃນໄລຍະ 6 

ເດອືນຕົນ້ປ ີມາເປນັພືນ້ຖານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ພອ້ມນີກ້ຈໍະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ບາງບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັ ດັ່ ງນີ:້ 
− ສບືຕໍ່ ຮກັສາຄວາມສະຫງບົ, ຄວາມມສີະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ ໂດຍຖເືປນັພືນ້ຖານຫຼກັຂອງການພດັທະນາ 

ເພື່ ອຄວາມຍນືຍງົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ. 
− ສບືຕໍ່ ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ ແລະ ໝັນ້ທ່ຽງ, ໂດຍການຍູແ້ຮງການ

ຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ; ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ໂດຍໃຫມ້ມີາດຕະການ, ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ 

ວຽກງານວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງການທ່ອງທ່ຽວ, ຍກົຜະລດິຕະພາບຂອງງານ ແລະ ການຄຸມ້

ຄອງຂອງລດັໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງຂຶນ້.  
− ສບືຕໍ່ ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງລະບບົການເງນິ-ງບົປະມານຢ່າງແຂງແຮງ ດວ້ຍການປະຕຮູິບກນົໄກການເກບັລາຍຮບັໃຫ ້

ເຂົາ້ສູ່ລະບບົທນັສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ພອ້ມທງັການຕດິຕາມ-ກວດກາ ແລະ ປບັປຸງກນົໄກປະຕບິດັແຜນງບົປະ ມານ 

ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ; ເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານກວດສອບ ແລະ ອງີໃສ່ຜນົການກວດສອບ ເພື່ ອກາໍນດົ

ທດິທາງ ແລະ ປະຕບິດັການເກບັກູງ້ບົປະມານທີ່ ຕກົເຮ່ຍໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ລະບບົ ພອ້ມທງັສຸມໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງວ່າ

ດວ້ຍການປະຢດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານຂອງລດັ ເລກທ ີ09/ນຍ, ລງົວນັທ ີ19 ພດຶສະພາ 2017 ເຂົາ້ສູ່ວຽກງານຂອງ

ຕນົເອງໃຫເ້ປນັຮູບປະທໍາໂດຍໄວ. 
− ຄຸມ້ຄອງເງນິຕາໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ, ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດອກເບຍ້ທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ, ຄຸມ້

ຄອງການກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ-ເງນິກູຂ້ອງທະນາຄານທຸລະກດິໃຫເ້ໝາະສມົ. ຊູກຍູໃ້ຫຕ້ະຫຼາດລະຫວ່າງ

ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດເປດີ ແລະ ຕະຫຼາດພນັທະບດັເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ, ຄຸມ້ຄອງ

ອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫຢູ່້ໃນຂອບທີ່ ກາໍນດົໄວ.້  
− ສຸມໃສ່ການກວດກາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ເພື່ ອສາມາດກາໍນດົໄດໂ້ຄງສາ້ງຂອງລາຄາຢ່າງເໝາະ

ສມົ ພອ້ມທງັການຄົນ້ຄວາ້ອອກລະບຽບການເພີ່ ມຕື່ ມ ຫຼ ືບດົແນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຕວົຈງິ 

ໂດຍການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ສະພາບຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມສາມາດສະໜອງຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ. ສບືຕໍ່ ສຸມໃສ່

ຄົນ້ຄວາ້ມາດຕະການສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານຢູ່ພາຍໃນ ໂດຍເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານກບັພາກ 

ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງຂຶນ້. ພອ້ມທງັເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານ

ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 
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− ສບືຕໍ່ ສຸມໃສ່ວຽກງານໃນຂງົເຂດການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານເປນັຕົນ້: ວຽກງານໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ໂດຍສຸມໃສ່

ວຽກງານບໍລກິານຂນົສົ່ ງ ແລະ ໂລຈສິຕກິ, ສຸມໃສ່ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕກັນກິ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັ

ສະໄໝ ເຂົາ້ໃນການຜະລດິ, ການສກຶສາ ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆ ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້, ຍກົລະດບັຜູປ້ະກອບການຂອງລາວໃຫ ້

ເຂົາ້ມາມບີດົບາດໃນການພດັທະນາຫຼາຍຂຶນ້, ສົ່ ງເສມີການບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຊອກຄົນ້ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວໃ

ໝ່ໆ ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆ. 
− ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລະດບັຊາດທີ່ ລດັຖະບານ ໄດຕ້ກົລງົບນັຈໃຸນແຜນແລວ້ໃຫໄ້ດຮ້ບັການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ເພື່ ອເປນັກາໍລງັແຮງໃນການກະຕຸນ້ເສດຖະກດິໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງເປນັຕົນ້ແມ່ນ: ໂຄງການທາງ

ລດົ ໄຟລາວ-ຈນີ ແລະ ບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂງົເຂດພະລງັງານບ່ໍແຮ່, ອຸດສາຫະກາໍ, ການບໍລກິານ, 

ເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ວຽກງານຕວົຈງິ ແລະ ນາໍໃຊຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົສູງ. 
− ປບັປຸງການບໍລກິານພາກລດັ ແລະ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ໂດຍແກໄ້ຂຂັນ້ຕອນ ແລະ ຂອດ

ຕ່າງໆທີ່ ກດົໜ່ວງ, ສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທງັເປນັການເພີ່ ມຕົນ້ທນຶໃຫແ້ກ່ການດໍາເນນີທຸລະກດິດວ້ຍການປະຕບິດັກດົ

ໝາຍວ່າດວ້ຍການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ (ສະບບັປບັປຸງ 2016) ແລະ ສຸມໃສ່ຜນັຂະຫຍາຍກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັສະພາບປະຈບຸນັ, ປບັປຸງກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການບໍລກິານລງົທນຶຜ່ານປະຕູດຽວ ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ 

ທອ້ງຖິ່ ນໃຫດ້ຂີຶນ້ເລືອ້ຍໆ ດວ້ຍຮູບການການບໍລກິານໃຫໄ້ປຕາມກດົໝາຍສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶ, ສບືຕໍ່ ດໍາເນນີການສາ້ງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດໃຫສໍ້າເລດັ 

ແລະ ສບືຕໍ່ ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶເຂົາ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍເບາົທີ່ ນອນໃນຂອບເຂດສດິຂອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, 

ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເປນັເຈົາ້ການໃນການຍາດແຍ່ງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານຮ່ວມມສືາກນົ ທງັໃນຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍ

ຝ່າຍ  ເພື່ ອການພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຫຸຼ້ດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງ

ໄວ.້ 
− ສບືຕໍ່ ສຸມໃສ່ການພດັທະນາທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູຂ້ະບວນ

ການຜະລດິລະດູຝນົ ພອ້ມທງັກຽມຄວາມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ; ຜນັຂະຫຍາຍມະຕຄໍິາສັ່ ງວ່າດວ້ຍ

ວຽກງານ 3 ສາ້ງໃຫແ້ທດເຖງິຕວົຈງິໂດຍສບືຕໍ່ ປະຕບິດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຝກຶອບົຮມົດາ້ນວຊິາ

ການ ທີ່ ກາໍນດົໃນແຜນຂອງບນັດາເມອືງທຸກຍາກ ແລະ ເຂດທຸກຍາກຂອງ 91 ຈດຸສຸມພດັທະນາ ແລະ 145 ຈດຸສຸມ

ໃນການຈດັສນັພູມລໍາເນາົ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກນິຂອງປະຊາຊນົ; ສບືຕໍ່ ປະຕບິດັບນັດາທດິທາງຄາດໝາຍທີ່ ຍງັບ່ໍ

ທນັສໍາເລດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍທີ່ ສະໜບັສະໜນູ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄຸນນະພາບການ

ສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ; ສຸມທນຶຮອນເຂົາ້ໃນການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານ

ໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍເປນັ ໃນເຂດທີ່ ຍງັທຸກຍາກກນັດານ, ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຄູ ແລະ ຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ໃນ

ທຸກຊັນ້ໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ຫຼກັສູດໃໝ່ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ; ຍກົລະດບັການບໍລກິານທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ເປນັຕົນ້: ການປີ່ ນ

ປວົ, ຈນັຍາບນັຂອງພະນກັງານແພດໝໍ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບກວ່າເກົ່ າ; ແກໄ້ຂບນັຫາການ

ຂາດແຄນແຮງງານເຫຼອືບ່ໍພໍສບືຕໍ່ ປະຕບິດັລະບອບປະກນັສງັຄມົ,ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ້ຜີນົງານໃນພາລະກດິປະຕວິດັ, 

ຊ່ວຍເຫຼອືຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຜູປ້ະສບົໄພພບິດັຕ່າງໆ, ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກທີ່ ຕກົຄາ້ງໃຫຖ້ື

ເປນັບູລມິະສດິ. 
− ຄົນ້ຄວາ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃຫເ້ປນັຄາດໝາຍ, ເປນັແຜນງານ 

ແລະ ເປນັໂຄງການລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ. 
− ຍກົປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການບໍລຫິານລດັ ໂດຍສບືຕໍ່ ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້, ບຸກຄະລາກອນ, 

ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ ແລະ ລະບອບ-ກນົໄກການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທົ່ າທີ່ ຂຶນ້

ກບັລດັຖະບານໃຫສໍ້າເລດັໂດຍໄວຕາມທດິກະທດັຮດັ, ສມົເຫດສມົຜນົ, ແທດຕວົຈງິ ແລະ ຍກົສູງປະສດິທພິາບ-

ປະສດິທຜິນົໃນການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ປະຕບິດັພາລະບດົບາດທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ. 
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− ເອາົໃຈໃສ່ຊີນ້າໍອງົການກວດກາຂອງລດັຖະບານໃຫປ້ະສານສມົທບົແໜນ້ກບັອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັສບືຕໍ່ ກວດ 

ກາ ແລະ ກວດສອບການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ການປະຕບິດັວໄິນແຜນການ-ການເງນິ, ການຫນັຊບັສນິ ແລະ ທີ່

ດນິເປນັທນຶ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວເສດຖະກດິ-ສງັຄມົອື່ ນໆ ທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ, ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ, ລະບຽບການ, 

ຄວາມບ່ໍໂປ່ງໃສໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ແລະ ສດິຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖີ່ ນ 

ເພື່ ອສະກດັກັນ້ການສໍລ້າດບງັ, ຕາ້ນປະກດົການຫຍໍທໍ້,້ ພະຍາດອາດຍາສດິ ໃຫເ້ປນັຮູບປະທໍາ. 
− ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ນາໍສະເໜປີບັປຸງບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງຫຼກືດົໜ່ວງທ່ວງດງຶການພດັທະນາ 

ໃຫທ້ນັສະພາບການ ແນ່ໃສ່ຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາ ເປນັຕົນ້: ດໍາລດັວ່າດວ້ຍຈນັຍາ

ບນັຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອື່ ນໆ. ພອ້ມກນັນີກ້ໍ່ ໃຫເ້ພີ່ ມທະວກີານຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ,້ 

ກວດກາ ແລະ ປະເມນີການປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍລຸ່ມກດົໝາຍ ໃຫມ້ຄີວາມສກັສດິ ແລະ ເຂັມ້ງວດ. 
− ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາເປົ ້າ້ໝາຍການພດັທະນາແບຍນືຍງົ (ປພຍ) ໃຫມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ ແລະ ເປນັຮູບປະທໍາ

ຂຶນ້, ຈະສບືຕໍ່ ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການອອ້ມຂາ້ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນການປກຶສາ

ຫາລກືານກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັ ປພຍ ສໍາລບັ ສປປລາວ ໃຫສໍ້າເລດັໂດຍພືນ້ຖານ ແລະ ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ຈະໄດປ້ະສານ

ຢ່າງສະຫນດິແຫນນ້ກບັສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດໃນການສະໜອງຕວົເລກ ແລະ ຂໍມູ້ນ ເພື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົ ້າ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ເພື່ ອກະກຽມການສະໜອງຂໍມູ້ນຕວົຊີວ້ດັທີ່ ຈະສາມາດລາຍ

ງານໄດພ້າຍໃນປ ີ 2018 ໃຫແ້ກ່ການກະກຽມຮ່າງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝກັໃຈທີ່ ຈະນາໍໄປສະເໜຕີໍ່ ກອງ

ປະຊຸມເວທກີານເມອືງລະດບັສູງປະຈາໍປໃີນເດອືນກລໍະກດົປ ີ 2018. ພອ້ມກນັນີ ້ ກໃໍຫບ້ນັດາຂະແໜງການ ແລະ 

ທອ້ງຖີ່ ນເປນັເຈົ ້າ້ການໃນການຄົນ້ຄວາ້ເຊື່ ອມສານ ປພຍ ເຂົ ້າ້ໃນແຜນຂອງຕນົ ແລະ ບນັດາໂຄງການລງົທນຶທີ່ ສະໜບັ

ສະໜນູການຈດັຕັງ້ ປພຍ ໃນປຕີໍ່ ໄປ. 
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ພາກທີ II 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ�າປີ 2018 

 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈາໍປ ີ 2018 ເປນັປີທສີາມຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕຂິອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນການຮບັຮອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020) ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີX 

ຂອງພກັ, ເປນັແຜນສບືຕໍ່ ສາ້ງເສດຖະກດິໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງ ແລະ ຍນືຍງົ; ເລັ່ ງໃສ່ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຂົາ້ຮ່ວມການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ, ເຊື່ ອມສານມະຕຂິອງສະຫະ

ປະຊາຊາດກ່ຽວກບັການກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ທດິທາງຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs) ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ

ຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຕອ້ງໄດສ້ບືຕໍ່ ສຸມໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອນາໍພາປະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ຈາກປະເທດ

ດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ2020. 
 

I. ສະພາບພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ສະພາບພາຍໃນ 
 ໃນປ ີ 2018 ຄາດວ່າເສດຖະກດິຂອງໂລກຈະບ່ໍມກີານເໜງັຕງີຫຼາຍທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາ, ແຕ່ເສດຖະກດິຂອງບນັດາປະ 

ເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ ປະເທດຄູ່ຄາ້ສໍາຄນັ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະດຂີຶນ້ເລກັນອ້ຍ, ລາຄານໍາ້ມນັ ແລະ ລາຄາສນິຄາ້ທີ່ ຕດິພນັ

ໂດຍກງົກບັການດໍາລງົຊວີດິ ຄາດວ່າຈະມກີານເໜງັຕງີຢູ່ໃນລະດບັເດມີ. ບນັຫາການລີໄ້ພ ແລະ ການອບົພະຍກົຂໍຂ້ດັແຍ່ງຢູ່

ເຂດປະເທດອາຣບັ, ບນັຫາແຫຼມເກາົຫຼ,ີ ການກໍ່ ການຮາ້ຍ ຍງັຈະສບືຕໍ່ ເຄັ່ ງຕງຶ ແລະ ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂ ໄດໃ້ນໄລຍະສັນ້. 
 ສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນ ສບືຕໍ່ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ສງັຄມົຍງັມຄີວາມສະຫງບົ, ເປນັລະບຽບ 

ຮຽບຮອ້ຍໂດຍພືນ້ຖານ. ການພດັທະນາ, ການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດ ໂດຍລວມແມ່ນຍງັມບີນັຍາກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ໃນຈງັຫວະທີ່ ດ.ີ ໃນສະພາບຄວາມເປນັຈງິຖານະການເງນິ 

ແລະ ງບົປະມານແຫ່ງລດັຂອງເຮາົ ກາໍລງັພບົກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ; ສະນັນ້ ການວາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນ

ປ ີ 2018 ແລະ ໃນຊຸມປຕີໍ່ ໜາ້ຈະຕອ້ງສາ້ງແຜນພດັທະນາຕາມຄວາມອາດສາມາດທາງດາ້ນການເງນິ-ງບົປະມານຢ່າງມຈີດຸ

ສຸມ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ສບືຕໍ່ ຫນັການຄຸມ້ຄອງລດັເຂົາ້ສູ່ລະບຽບກດົໝາຍຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, ຕຖີອຍທຸກປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້

ໃນການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ, ການພດັທະນາ ແລະ ການບໍລຫິານລດັ. 
 

II. ທິດທາງ, ໜ�າທ່ີລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ�ຊົນ 
1. ທິດທາງ, ໜ�າທ່ີລວມ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົປ ີ 2018 ແມ່ນແຜນປທີ ີ 3 ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີ

X ຂອງພກັແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປຄີັງ້ທ ີ VIII, ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດດ້ດັແກ ້

ແຜນ 4 ປີ ທີ່ ຍງັເຫຼອື ການເຕບີໂຕສະເລັ່ ຍ GDP 7,2%. ເພື່ ອແນໃສ່ປະຕບິດັໄດຕ້າມຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວ ສະເໜທີດິທາງ 

ແລະ ໜາ້ທີ່ ພືນ້ຖານຈດຸສຸມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົປ ີ2018 ດັ່ ງນີ:້ (1) ສບືຕໍ່ ເຮດັໃຫທ້ົ່ ວປະເທດ ແລະ 

ສງັຄມົມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່

ການພດັທະນາ; (2) ຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງ, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຍນືຍງົ; 

(3) ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໂດຍສຸມໃສ່ຍກົສູງຄຸນນະພາບທາງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫໄ້ດທ້ງັ

ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ ເພື່ ອເປນັປດັໄຈຕົນ້ຕໍຂອງ

ການບນັລຸເປົາ້ໝາຍ SDGs ແລະ ເປນັເງ ື່ອນໄຂໃນການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາໃນປ ີ

2020; (4) ສົ່ ງເສມີປີທ່ອງທ່ຽວ ໃນປ ີ 2018 ເປນັວາລະສໍາຄນັຂອງຊາດ ແລະ ເປນັກາໍລງັສໍາຄນັຂອງການກະຕຸນ້

ເສດຖະກດິ ຕດິພນັກບັວຽກງານປກົປກັຮກັສາ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວດັສາດ, ທໍາມະຊາດ 

ແລະ ວດັທະນະທໍາ-ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ. (5) ພດັທະນາຊນົນະບດົແລະລບຶລາ້ງຄວາມ ທຸກຍາກຕດິພນັ

ກບັວຽກງານ 3 ສາ້ງ; (6) ສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກດວ້ຍນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການລງົທນຶພາຍໃນ 
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ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງແຂງແຮງໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ສົ່ ງເສີ່ ມການຜະລດິຂອງ SMEs; (7) ປບັປຸງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງລດັ

ດວ້ຍກດົໝາຍໃຫມ້ຄີວາມສກັສດິໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ; (8) ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັ

ຕັງ້ດວ້ຍການ ຍກົສູງປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານລດັທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃຫມ້ຄີວາມກະທດັຫດັ ໂປງ

ໃສ່ ແລະ ຍຸຕທໍິາ; (9) ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົແບບຢນືຢງົ

, (10) ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດການເຊື່ ອມໂຍງສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ ໂດຍສະເພາະໃນຂອບຂອງ AEC ຢ່າງ

ເປນັເຈົາ້ການ. 

2. ຄາດໝາຍສູ�ຊົນ 
• ຄາດໝາຍດ�ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ 

ໃນປ ີ2018 ສູຊ້ນົເຮດັໃຫລ້ວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນລະດບັ 7% ແລະ ສາ້ງມູນ

ຄ່າເພີ່ ມຕາມລາຄາໃນປ ີ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 149.471 ຕືກ້ບີ, ລາຍໄດສ້ະເລັ່ ຍຕໍ່ ຫວົຄນົ 2.5365 ໂດລາສະຫະລດັ (ລວມ

ຍອດລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍ່ ຫວົຄນົ ປະມານ 2.004 ໂດລາສະຫະລດັ) ໃນນັນ້: 
− ຂະແໜງກະສກິາໍ           ເພີ່ ມຂຶນ້   2,8%; ກວມເອາົປະມານ 15,73%. 
− ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ   ເພີ່ ມຂຶນ້   9,1%; ກວມເອາົປະມານ 30,79%. 
− ຂະແໜງການບໍລກິານ    ເພີ່ ມຂຶນ້   6,4%; ກວມເອາົປະມານ 41,83%   
− ພາສ-ີອາກອນ ແລະ ການນາໍເຂົາ້    ເພີ່ ມຂຶນ້   9,0%  ກວມເອາົປະມານ 11,80% ຂອງ GDP. 

 

ຂະແໜງການຫຼກັທີ່ ຈະຊຸກຍູໃ້ຫເ້ສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໃນປ ີ 2018 ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງອຸດສະຫະ

ກາໍ ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານ ໂດຍຄາດວ່າຕວົຂບັເຄື່ ອນຕົນ້ຕໍແມ່ນພາກການກໍ່ ສາ້ງ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂຶນ້ໃນລະດບັ 20% 

ທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາ. 

ສາເຫດແມ່ນຍອ້ນ ບນັດາກດິຈະກາໍໃຫຍ່ໆ ຂອງໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຊຶ່ ງຈະເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນປີ 

2018, ນອກຈາກນັນ້ ບນັດາການກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນຕ່າງໆຍງັສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເປນັຕົນ້ ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຂອງ ໄຊຍະບູລ ີ

ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ດອນສະໂຮງ, ນໍາ້ທາ 1, ນໍາ້ງຽບ 1, ເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ນ, ນໍາ້ອູ 1,3,4,7 ແລະ ເຂື່ ອນຂະໜາດນອ້ຍຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງ. ສ່ວນການຜະລດິຂອງຂະແໜງໄຟຟາ້ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂຶນ້ໃນລະດບັ 12% ຍອ້ນເຂື່ ອນທີ່ ສໍາເລດັ ຈະສບືຕໍ່ ຜະລດິ

ເຕມັກາໍລງັ ເປນັຕົນ້: ເຊເສດັ 3, ນໍາ້ຄານ 3, ນໍາ້ແບງ, ເຊຂະໝານ 1, ນໍາ້ອູ 2,5,6, ເຊຂະໝານ 3 ແລະ ເຂື່ ອນອື່ ນໆຈາໍ

ນວນໜຶ່ ງ. ນອກນັນ້ ກຍໍງັມເີຂື່ ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມຜະລດິໃນປ ີ 2018 ປະມານ 11 ເຂື່ ອນ, ຄາດວ່າຈະຜະລດິພະລງັງານໄດ ້

ປະມານ 1.787,24 ກໂິລວດັໂມງ (ກລໍະນຜີະລດິເຕມັກາໍລງັ). ສໍາລບັຂະແໜງການບໍລກິານ: ຂະແໜງຫຼກັທີ່ ຂບັເຂື່ ອນ 

ແມ່ນການຄາ້ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສອ້ມແປງ, ກດິຈະກໍາທີ່ ພກັອາໃສ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂຶນ້ ໃນ

ລະດບັ 8,5% ແລະ 5% ຕາມລໍາດບັ ສາຍເຫດແມ່ນເນື່ ອງຈາກ ປີ 2018 ຈະເປນັປກີານທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະມີ

ນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາລາວເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 6%. ນອກຈາກນັນ້, ພາກບໍລຫິານລດັ, ເປນັອກີຂະແໜງການໜຶ່ ງທີ່ ຈະຊຸກຍູ ້

ການເຕບີໂຕ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂຶນ້ 5% ສາເຫດແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກການເພີ່ ມດດັສະນເີງນິເດອືນ ຈາກ 6.500 ກບີ ມາ

ເປນັ 7.200 ກບີ ຈະເຮດັພາກບໍລຫິານລດັເພີ່ ມຂຶນ້. ອກີປດັໃຈໜຶ່ ງແມ່ນການເໜງັຕງີຂອງພາກການສກຶສາ ແລະ ສຸຂະ 

ພາບກເໍປນັປດັໃຈໜຶ່ ງທີ່ ເລີ່ ມຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກບໍລກິານຂະຫຍາຍຕວົ. 
− ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງ, ຮກັສາອດັຕາເງນິເຟີໃ້ຫຢູ່້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 5%. 
− ຄວບຄຸມປະລມິານເງນິ (M2) ເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ ບ່ໍເກນີ 25% ຕໍ່ ປ.ີ 

− ຮບັປະກນັຄງັສໍາຮອງທີ່ ເປນັເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫກຸ້ມ້ການນາໍເຂົາ້ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 5 ເດອືນຂຶນ້ໄປ. 
− ປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ, ເຮດັໃຫອ້ດັຕາແລກປ່ຽນມີ

ຄວາມສະຫງບົປກົກະຕ,ິ ເງນິກບີແຂງຄ່າ ຫຼ ືອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງນິຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼກັ. 
− ຄວບຄຸມອດັຕາສ່ວນໜີບ່ໍ້ເກດີດອກອອກຜນົໃຫຢູ່້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 3% ຂອງຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ. 

                                                 
5 ອດັຕາແລກປ່ຽນ 8.400 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ 
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• ຄາດໝາຍດ�ານເສດຖະກດິ 
− ສູຊ້ນົຜະລດິເຂົາ້ໃຫໄ້ດ ້4,2 ລາ້ນໂຕນ 
− ສູຊ້ນົເຮດັໃຫກ້ານຜະລດິອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ  ບນັລຸ 9.614 ຕືກ້ບີ. 
− ສູຊ້ນົມູນຄ່າຈລໍະຈອນສນິຄາ້ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລກິານ) ບນັລຸ 57.386 ຕືກ້ບີ. 
− ສູຊ້ນົຜະລດິແຮ່ທາດໃຫໄ້ດ ້10.974 ຕືກ້ບີ. 
− ສູຊ້ນົຜະລດິໄຟຟາ້ໃຫໄ້ດ ້31.700 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ. 
− ສູຊ້ນົໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາປະເທດໃຫໄ້ດບ່ໍ້ຫຸຼດ 5 ລາ້ນເທື່ ອຄນົ, ສາ້ງລາຍຮບັປະມານ 900 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ. 
 

• ຄາດໝາຍດ�ານສັງຄົມ 
− ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ສຸດທຊິັນ້ປະຖມົສກຶສາ ໃຫບ້ນັລຸໄດ ້98%. 
− ເພີ່ ມອດັຕາລອດເຫຼອືຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ໃຫໄ້ດ ້84%. 
− ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃຫໄ້ດ ້85%. 
− ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຫໄ້ດ ້54% 

− ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີ ທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 21% ແລະ ອດັຕາ

ເດກັນອ້ຍລຸມ້ 5 ປ ີທີ່ ມລີວງສູງຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 33,2%. 
− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 1 ປ ີໃຫໄ້ດ ້38/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ 21/1.000) 
− ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫໄ້ດ ້175/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ 70/100.000) 

− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ ລຸ່ມ 5 ປ ີໃຫຫຸຼ້ດລງົ ຍງັເຫຼອື 51/1.000 ຄນົ ຂອງເດກັເກດີມຊີວີດິ 

− ອດັຕາການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ ໃຫໄ້ດ ້88% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ > 95%) 

− ອດັຕາການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍ ໃຫໄ້ດ ້73% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ > 95%) 

− ສຸມໃສ່ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູທ້ີ່ ມຄຸີນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕວິດັ ໃຫໄ້ດ ້ຈາໍນວນ 4.927 ຄນົ 

− ສູຊ້ນົປຸກລະດມົຂນົຂວາຍ ແລະ ຮບັການບໍລຈິາກເລອືດ ໃຫໄ້ດ ້50.000 ຖງົ 

− ສູຊ້ນົລບຶລາ້ງຄອບຄວົທຸກຍາກ ໃຫໄ້ດ ້4.833 ຄອບຄວົ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 66.139 ຄອບຄວົ. 
− ສູຊ້ນົລບຶລາ້ງບາ້ນທຸກຍາກ ໃຫໄ້ດ ້220 ບາ້ນ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 1.291 ບາ້ນ. 
− ສູຊ້ນົລບຶລາ້ງເມອືງທຸກຍາກ ໃຫໄ້ດ ້2 ເມອືງ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 18 ເມອືງ. 
− ສູຊ້ນົຈດັສນັພູມລໍາເນາົຄງົທີ່  ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກນິຖາວອນໃຫປ້ະຊາຊນົ ໃຫໄ້ດ ້163 ບາ້ນ. 
− ສູຊ້ນົສາ້ງບາ້ນພດັທະນາໃຫໄ້ດ ້100 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 47,7% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ສາ້ງ

ບາ້ນໃຫຍ່ໃຫກ້າຍເປນັຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມອກີ 2-3 ບາ້ນ. 

3.  ຄາດຄະເນການດຸ�ນດ�ຽງມະຫາພາກ 
• ການດຸນດ�ຽງແຫຼ່ງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາ 
 ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົລະດບັ 7% ມຄີວາມຕອ້ງການລງົທນຶລວມທງັໝດົໃນການພດັທະ 

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປ ີ2018 ໃຫໄ້ດ ້42.145 ຕືກ້ບີ,  ເທົ່ າກບັ 28,20% ຂອງ GDP ໃນນັນ້; 
− ການລງົທນຶຂອງລດັ (ງບົປະມານພາຍໃນ) 4.600 ຕືກ້ບີ ກວມ 10,91% ຂອງທນຶລວມທງັໝດົ ໃນນີ:້ ບວ້ງ

ລງົທນຶປກົກະຕທິົ່ ວໄປ ຈາໍນວນ 2.800 ແລະ ບວ້ງການລງົທນຶອື່ ນໆຈດົຮບັ-ຈດົຈ່າຍທງັໝດົ 1.800 ຕືກ້ບີ. 

− ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ປະມານ 8.052 ຕືກ້ບີ ກວມ 19,11%. 
− ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 20.730 ຕືກ້ບີ ກວມ 49,18%. 
− ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ 8.763 ຕືກ້ບີ ກວມ 20,80% ຂອງການລງົທນຶລວມທງັໝດົ. 

 

• ການດຸ�ນດ�ຽງງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ 
− ດາ້ນລາຍຮບັໃຫໄ້ດ ້25.452 ຕືກ້ບີ, ໃນນີ:້ ລາຍຮບັພາຍໃນໃຫໄ້ດ ້22.700 ຕືກ້ບີ,  
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− ລາຍຈ່າຍບ່ໍໃຫເ້ກນີ 32.809 ຕືກ້ບີ,  

− ການຂາດດຸນລວມ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 7.357  ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 4,92% ຂອງ GDP. 
 

 

• ການດຸນດ�ຽງຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາ 
− ສູຊ້ນົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການສົ່ ງອອກບນັລຸໄດປ້ະມານ 5.015 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
− ມູນຄ່າການນາໍເຂົາ້ປະມານ 4.978 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
− ເກນີດຸນການຄາ້ 37 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ  

 
 

• ການດຸ�ນດ�ຽງແຮງງານ 
 ເພື່ ອຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຕອ້ງໄດມ້ກີານດຸນດ່ຽງອດັຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາໃນ

ຂງົເຂດກະສກິາໍໃຫຫຸຼ້ດລງົຈາກ 64,5% ເປນັ 64,3%, ອຸດສາຫະກາໍ-ກໍ່ ສາ້ງ ໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 11,8% ເປນັ 12% 

ແລະ ບໍລກິານ ຢູ່ໃນລະດບັ 23,7%, ອດັຕາການຫວ່າງງານໃຫຢູ່້ໃນລະດບັ 2%.  
 

4. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາເປ້ົາໝາຍ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)  
− ເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (ປພຍ) ໃນການກາໍນດົແນວທາງ

ນະໂຍບາຍໂດຍແນ່ໃສຮດັແໜນ້ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມກືນັລະຫວ່າງບນັດາກະຊວງຂະແໜງການກ່ຽວ 

ຂອ້ງທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖີ່ ນ ໃນການເຊື່ ອມສານບນັດາຕວົຊີວ້ດັຕ່າງໆເຂົ ້າ້ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ 

ຄມົ ປະຈາໍປ ີ 2018 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະໄດກ້ວດຄນືຄວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວລະຫວ່າງແຜນພດັທະນາເສດ 

ຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ພອ້ມທງັກາໍນດົບນັດາໂຄງການທີ່ ສະ

ໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ປພຍ ຢ່າງລະອຽດ.  

− ສບືຕໍ່ ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການສະໜອງຂໍມູ້ນຕວົຊີວ້ດັທີ່ ຈະສາ 

ມາດລາຍງານໄດໃ້ນປ ີ 2018 ໃຫແ້ກ່ການສາ້ງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝກັໃຈທີ່ ຈະນາໍໄປສະເໜຕີໍ່ ກອງປະ 

ຊຸມເວທກີານ ເມອືງລະດບັສູງ ປະຈາໍປ ີໃຫສໍ້າເລດັກ່ອນນເດອືນກລໍະກດົ ປີ 2018.  
− ສບືຕໍ່ ການຮ່ວມມກືນັຕ່າງປະເທດ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການລະດມົທນຶຮອນເຂົ ້າ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັ ປພຍ ໃຫໄ້ດຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົສູງ.  

5. ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  
ເພື່ ອບນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020) ໃນປ ີ2018 ຕອ້ງ

ໄດສຸ້ມໃສ່ປະຕບິດັວຽກງານຈດຸສຸມ ດັ່ ງນີ:້ 
 
 

5.1 ເປ້ົາໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ�ຽງ ແລະ ສ�າງໄດ�ຄວາມສົມດຸນຂອງ
ການເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ�ພ້ືນຖານເສດຖະກິດໃຫ�ເຂ້ັມແຂງຫ�ດຜ�ອນຄວາມບອບບາງທາງດ�ານ
ເສດຖະກິດ ເພ່ືອບັນລເຸປ້ົາໝາຍທີ 1 ຕ�ອງສຸມໃສ� ບາງວຽກງານຈຸດສຸມຄືດັ່ງນີ:້  

 

5.1.1 ຮັບປະກັນໃຫ�ເສດຖະກດິແຫ�ງຊາດສືບຕ�່ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ�ຽງ ແລະ ສົມດຸນ 
1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າ:  
ຄາດໝາຍ:  
− ສູຊ້ນົໃຫມູ້ນຄ່າການຜະລດິອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ໃຫບ້ນັລຸ 9.614 ຕືກ້ບີ. 
− ສູຊ້ນົໃຫບ້ນັລຸມູນຄ່າການຄາ້ປະມານມູນຄ່າການນໍາເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ ບນັລຸ ໄດ ້9.993 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ.  ໃນ

ນີ:້ ການສົ່ ງອອກເທົ່ າກບັ 5.015 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ການນາໍເຂົາ້ເທົ່ າກບັ 4.978 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, 
ເກນີດຸນການຄາ້ 37 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

− ສູຊ້ນົໃຫກ້ານຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ໃຫ ້ ບນັລຸປະມານ 31.700 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ, ສູຊ້ນົສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ໃຫບ້ນັລຸ 

ປະມານ 23.255 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ, ນາໍເຂົາ້ໄຟຟາ້ ປະມານ 591 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ. 



40 
 

− ສູຊ້ນົຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາໂຄງການໄຟຟາ້ທີ່ ກໍ່ ສາ້ງສໍາເລດັ ແລະ ດໍາເນນີການຜະລດິ (ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 1MW ຂຶນ້ໄປ) ໃຫ ້

ໄດ ້ 11 ໂຄງການ, ລວມກາໍລງັການຕດິຕັງ້ທງັໝດົ 363 MW ສາມາດຜະລດິພະລງັງານໄດ ້ 1.787,24 GWh/ປ ີ
ເຊັ່ ນ: ນ ້າໍຫນີບູນ, ນໍາ້ລກີ 1, ນໍາ້ທາ 1, ນໍາ້ສມິ, ນໍາ້ຜາໃຫຍ່, ນໍາ້ຮ່າວດ ຫວ້ຍເປາະ, ນໍາ້ເປີນ້ 1, ນໍາ້ມອນ, ຫວ້ຍ

ຈຽດ ແລະ ຫວ້ຍຍອຍ-ຫວ້ຍຄດົ ເພື່ ອໃຫກ້າ້ວເຂົາ້ສູ່ການສະໜອງໄຟຟາ້ພາຍໃນຢ່າງພຽງພໍ, ຫຸຼດຜ່ອນການນາໍເຂົາ້

ໄຟຟາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີບນັດາໂຄງການທີ່ ມສີນັຍາ CA ໃຫໄ້ດລ້ງົມກືໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຊຸກຍູໂ້ຄງ 

ການທີ່ ນອນຢູ່ໃນສນັຍາຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້: ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ສນັຍາສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ໃຫໄ້ດ ້

ກາ້ວເຂົາ້ສູ່ການເຈລະຈາສນັຍາສໍາປະທານ ແລະ ຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນການ.  
− ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ໃນການກໍ່ ສາ້ງ, ຂະຫຍາຍສາຍສົ່ ງ ແລະ ສະຖານ ີ ຂະໜາດແຮງດນັສູງ; 

ກາງ ແລະ ຕໍ່ າ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ເພື່ ອການເຊື່ ອມໂຍງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້. 
− ສູຊ້ນົຜະລດິແຮ່ທາດໃຫໄ້ດ ້10.974 ຕືກ້ບີ ແລະ ສົ່ ງອອກ ໃຫບ້ນັລຸ 1.327 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 
− ສູຊ້ນົໃຫສໍ້າເລດັການລງົສໍາຫຼວດ ເພື່ ອສາ້ງແຜນທີ່ ທໍລະນສີາດແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1:200.000; ສາ້ງແຜນທີ່

ທໍລະນສີາດເຄມ ີມາດຕາສ່ວນ 1:1.000.000 ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່ ທໍລະນສີາດ ມາດຕາສ່ວນ 1:50.000 
− ສຸມໃສ່ປະຕບິດັການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ-ໂດຍສານທາງບກົ ໃຫບ້ນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍຄ:ື ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ໃຫບ້ນັລຸ 

7.000 ພນັໂຕນ, ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ໃຫບ້ນັລຸ 73.000 ພນັຄນົ. 
− ສຸມໃສ່ປະຕບິດັການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ-ໂດຍສານທາງນໍາ້ ໃຫບ້ນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍຄ:ື ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ໃຫບ້ນັລຸ 

2.900 ພນັໂຕນ, ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ໃຫບ້ນັລຸ 4.300 ພນັຄນົ. 
− ສຸມໃສ່ປະຕບິດັການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ-ໂດຍສານທາງອາກາດ ໃຫບ້ນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍຄ:ື ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ໃຫ ້

ບນັລຸ 5,6 ໂຕນ, ບໍລມິາດຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ໃຫບ້ນັລຸ 3.600 ພນັຄນົ. 
− ສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ສອ້ມແປງທາງຫຼວງ ຈາໍນວນ 22 ໂຄງການ ໃຫສໍ້າເລດັ. 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ, ອຸດສາຫະກາໍທີ່ ນາໍໃຊວ້ດັຖຸດບິພາຍໃນທີ່ ເປນັຕ່ອງໂສຢ່້າງກມົ 

ກຽວລະຫວ່າງທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ດວ້ຍກນັ ຫຼ ື ລະຫວ່າງທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ກບັຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະ 

ໜາດນອ້ຍ. 

− ປບັປຸງສະມດັຕະພາບການແຂ່ງຂນັຂອງ ອຸດສາຫະກາໍຕດັຫຍບິ ໂດຍການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ສູນພດັທະ 

ນາສມີຕືດັຫຍບິ; ສົ່ ງເສມີການຜະລດິອຸດສາຫະກາໍວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ ໂດຍສຸມໃສ່ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມຄຸນນະພາບ 

ແລະ ພດັທະນາມາດຕະຖານ ຜະລດິຕະພນັວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ ທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງ 

ປະເທດ; ດດັສມົໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ ໃຫສໍ້າເລດັຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກສຸໍມໃສ່

ຊຸກຍູໃ້ຫສ້ະມາຄມົອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມແ້ຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຄມົເຟນີເີຈລີາວ ປບັປຸງພາລະບດົບາດ ແລະ 

ກນົໄກການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອປະຕບິດັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການປຸງແຕ່ງ ໄມຢູ່້

ພາຍໃນໃຫສ້າມາດສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ມຄຸີນນະພາບຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດ. 

− ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສໍາລບັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ປະເມນີຄນືສະພາບການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສໍາລບັ 

ອຸດສາຫະກາໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ (ດນິສະຫງວນໄວ ້ ເພື່ ອພດັທະນາເປນັບ່ອນສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍ ຫຼ ື

ນຄິມົອຸດສາຫະກາໍ) ແລະ ນຄິມົອຸດສາຫະກາໍ ເພື່ ອກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ທດິທາງການພດັທະນາໃນຕໍ່ ໜາ້. 

− ພດັທະນາເຂື່ ອນພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນອ້ຍ ຕາມຈດຸທີ່ ເປນັສາຂາແມ່ນໍາ້ຂອງທີ່ ມ ີ
ຄວາມອາດສາມາດ; ສຸມໃສ່ການພດັທະນາແຫລ່ງພະລງັງານເພື່ ອສົ່ ງອອກ; ການກໍ່ ສາ້ງຂະຫຍາຍສະຖານໄີຟຟາ້ 
ແລະ ສາຍສົ່ ງໄປສູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. 

− ສາ້ງສນັຍາສໍາປະທານ ໃນການພດັທະນາຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ສາ້ງບດົແນະນາໍ ໃນການກວດກາ, ປບັປຸງ 

ລະບຽບການ ແລະ ນຕິກິາໍຕ່າງ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັພາບຕວົຈງິ ເພື່ ອເປນັເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້ຄອງ. 
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− ຊຸກຍູບ້ນັດາໂຄງການກໍ່ ສາ້ງແຫ່ຼງຜະລດິພະລງັງານ, ລະບບົສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ ແລະ ໂຄງການຂຸດຄົນ້ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, 

ພອ້ມນັນ້ກສໍບືຕໍ່ ຂນົຂວາຍແຫ່ຼງທນຶ ເພື່ ອເຮດັໃຫໂ້ຄງການໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍສະເພາະແຫ່ຼງທນຶທີ່ ເປນັ

ການລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ. 

− ສາ້ງເຂດຈດຸສຸມໃນການພດັທະນາບ່ໍແຮ່ ທີ່ ເປນັເສດຖະກດິ ເພື່ ອສະດວກດາ້ນພືນ້ຖ່ານໂຄງລ່າງ, ເປນັຕົນ້ການກໍ່

ສາ້ງເສັນ້ທາງຂນົສົ່ ງ, ການສະໜອງກະແສໄຟຟາ້, ການແກໄ້ຂຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການບໍລກິານອື່ ນໆ 

ເຂົາ້ສູ່ເຂດໂຄງການຂຸດຄົນ້. 
− ສບືຕໍ່ ພດັທະນາແຫ່ຼງແຮ່ທາດທີ່ ມບໍີລມິາດນອ້ຍແຕ່ມູນຄ່າສູງ (ຄໍາ, ເງນິ, ທອງ...) ແລະ ແຫ່ຼງແຮ່ທາດທີ່ ມບໍີລມິາດ

ໃຫ່ຍ (ໂປຕາສ, ບກົຊດິ...) ດວ້ຍການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຕດິພນັກບັການຕະຫຼາດ. 
− ສບືຕໍ່ ຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງສະໜາມບນິໃຫສໍ້າເລດັຕາມແຜນການ ແລະ ປບັປຸງ

ລະບບົການບໍລກິານໃຫສ້ະດວກວ່ອງໄວ. ໃນບນັດາສະໜາມບນິເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ສາຍພານລໍາລຽງກະເປາົສະໜາມບນິ

ສາກນົຫຼວງພະບາງ, ປະກອບເຄື່ ອງ X-RAY ເພີ່ ມເຕມີສະໜາມບນິຊຽງຂວາງ, ບຸນເໜອື. 
− ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການປູຢາງ 2 ຊັນ້ ເສັນ້ທາງເລກ 6A+6B ທາງລອ້ງ-ສບົເບາົ-ປ່າຮາງ (ADB12); 

ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົເຊກອງ ແຂວງເຊກອງ (ສອ້ມແປງຄນືໃນຊ່ວງຮບັປະກນັ); ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງທ່າເຫຼົາ້-ຊໍາໃຕ ້

ແລະ ບນັດາໂຄງການອື່ ນໆ ໃຫສໍ້າເລດັ. 
− ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມຢູ່ໃນຕວົເມອືງ  ຂອງແຂວງອຸດມົໄຊ. 
− ສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໃຫມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ.້ 

 
2) ຂະແໜງການບ�ລິການ:  
ຄາດໝາຍ:  

− ສູຊ້ນົໃຫມູ້ນຄ່າຈລໍະຈອນ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ) ບນັລຸ 57.386 ຕືກ້ບີ 

− ຂະຫຍາຍ ຫຼ ືສາ້ງຕະຫຼາດຊນົນະບດົເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີໃຫມ້ກີານເພີ່ ມຂຶນ້. 

− ດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາປະເທດ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 5 ລາ້ນເທື່ ອຄນົ ເຊິ່ ງສາມາດສາ້ງລາຍຮດັໄດ ້ 

    900 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາສນິຄາ້ທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ແລະ ການຜະລດິ ຕະພນັຍີ່ ຫໍສ້ນິຄາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນີ:້ ຊຸກຍູ ້

ແລະ ສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັນະໂຍບາຍສນິຄາ້ ໜຶ່ ງເມອືງໜຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີດາ້ນການຕະຫຼາດ 

ເຊັ່ ນ: ງານຕະຫຼາດນດັ, ງານວາງສະແດງສນິຄາ້, ການບໍລກິານຂໍມູ້ນຂ່າວສານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
− ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຫດັຖະກາໍທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: ຜະລດິຕະພນັຝາ້ຍ, ໄໝ, ຈກັສານ, ແກະສະຫຼກັ, 

ເຄື່ ອງປັນ້ດນິເຜາົ ເພື່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົ່ ງອອກກບັທີ່ . 
− ສບືຕ່ໍປບັປຸງການສາ້ງຮ່າງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຂອງປະຊາຊນົ. 

 

3) ຂະແໜງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�:  
ຄາດໝາຍ: 
• ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ: 
− ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍເນືອ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ລວມ ໃຫໄ້ດ ້ 1.008.200 ເຮກັຕາ, ສະມດັຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ 4,2 ໂຕນຕໍ່

ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິໃຫໄ້ດ ້ 4,2 ລາ້ນກວ່າໂຕນ. ໃນນັນ້: ສະເພາະໂຄງການຜະລດິເຂົາ້ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັສະບຽງ

ອາຫານແຫ່ງຊາດ ໃຫໄ້ດ ້ 2,1 ລາ້ນໂຕນຕໍ່ ປ,ີ ຄງັແຮສຸກເສນີ 400.000 ໂຕນ, ປຸງແຕ່ງພາຍໃນ 500.000-
600.000 ໂຕນ. ເພື່ ອບນັລຸຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງສຸມໃສ່ການຜະລດິເຂົາ້ນາແຊງ ໃຫໄ້ດ ້90.400 ເຮກັຕາ, ຜນົ
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ຜະລດິ 475.600ໂຕນ. ເຂົາ້ນາປ ີໃຫໄ້ດ ້817.800 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 3.550.000 ໂຕນ ແລະ ເຂົາ້ໄຮ່ ໃຫຢູ່້

ໃນລະດບັ 100.000 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິປະມານ 200.000 ໂຕນ. 

− ການຜະລດິພດືສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຜະລດິສາລຫີວານ 286.900 ໂຕນ, ເຜອືກມນັຕ່າງໆ ໃຫໄ້ດ ້388.700 ໂຕນ, 

ໄມກ້ນິໝາກລວມ ໃຫໄ້ດ ້1.578.600 ໂຕນ, ພດືຜກັລວມ ໃຫໄ້ດ ້1.696.200 ໂຕນ. 

− ດາ້ນລຽ້ງສດັ ເພື່ ອຕອບສະໜອງການບໍລໂິພກສູຊ້ນົຜະລດິຊີນ້, ໄຂ່ ແລະ ປາ ໃຫໄ້ດ ້413,250 ໂຕນ ເຊັ່ ນ: ການ

ຜະລດິຊີນ້ 199.800 ໂຕນ, ໄຂ່ 34.450 ໂຕນ ແລະ ປາ 179.000 ໂຕນ (ໃນນີ:້ ຜນົຜະລດິຈາກປາລຽ້ງ 

116.000 ໂຕນ), ລະດບັການບໍລໂິພກຕໍ່ ຄນົໃນປມີລີະດບັປະມານ 60 ກໂິລ/ຄນົ/ປ.ີ 
 

• ການຜະລິດເປັນສິນຄ�າ:  
ບນົພືນ້ຖານການຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງ ທີ່ ມພີຽງພໍແລວ້ ແລະ ຄາດໝາຍສົ່ ງອອກເຂົາ້ໃຫໄ້ດ ້ ສໍາ

ລບັ ໃນປ ີ2018 ສູຊ້ນົຜະລດິເຂົາ້ ເພື່ ອສົ່ ງອອກ ໃຫໄ້ດ ້400.000 ໂຕນ (ລວມທງັ ສົ່ ງອອກເປນັ ທາງການ ແລະ 

ບ່ໍເປນັທາງການ). ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ກໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ການຜະລດິພດື ເປນັສນິຄາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ມທ່ີາແຮງທາງດາ້ນການ

ຜະລດິ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເຊັ່ ນ: ກາເຟ ໃຫໄ້ດ ້137.500 ໂຕນ, ສາລແີຂງ ໃຫໄ້ດ ້1.255.200 ໂຕນ. ອອ້ຍ ໃຫ ້

ໄດ ້2.069.200 ໂຕນ. ຢາສູບ  71.500 ໂຕນ, ມນັຕົນ້ 2.416.000 ໂຕນ. ຖົ່ ວດນິ 63.150 ໂຕນ, ຖົ່ ວເຫຼອືງ 

19.300 ໂຕນ, ໝາກງາ 16.860 ໂຕນ, ໝາກເດອືຍ 271.500 ໂຕນ ແລະ ພດືອື່ ນໆ. ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ ຍກົລະດບັ

ການຜະລດິ ຕາມມາດຕະຖານ ກະສກິາໍ ທີ່ ດ ີ (GAP). ນອກນີ,້ ສູຊ້ນົ ສົ່ ງອອກ ງວົ-ຄວາຍ 80.000-100.000 

ໂຕ ໄປຄຽງຄູ່ກບັ ການຊຸກຍູ ້ສົ່ ງເສມີການປຸງແຕ່ງ ຜະລດິຕະພນັຊີນ້ ແລະ ປາ ສໍາເລດັຮູບ ໃຫເ້ປນັລະບບົຕ່ອງໂສ ້

ຕດິພນັກບັການຕະຫຼາດ ຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ, ທນັສະໄໝ ແລະ ອາຫານປອດໄພ. 
 

• ການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ�າໄມ�: 
− ສູຊ້ນົ ປບັປຸງລະບຽບກດົໜາຍ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບການ ໃນປະຈບຸນັເຊັ່ ນ: 

ການປບັປຸງກດົໜາຍປ່າໄມ,້ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ ້ຮອດປ ີ 2020, ຄູ່ມປ່ືາປອ້ງກນັ, ປ່າສະຫງວນ, ລະບຽບການໃນ

ການຄຸມ້ຄອງໄຟປ່າ ແລະ ເຜຍີແຜ່ລະບຽບກດົໜາຍ ພອ້ມທງັສາ້ງລະບບົການກວດກາລາດຕະເວນ ທີ່ ມີ

ປະສດິທພິາບ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊເີຂົາ້ມາຊ່ວຍ. ສບຶຕໍ່ ປະຕບິດັ ຄໍາສັ່ ງ ສະບບັເລກທ ີ 15/ນຍ ວ່າດວ້ຍການ

ເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົນ້ໄມ,້ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ ແລະ ທຸລະກດິໄມ.້ 

ຊຸກຍູກ້ານປກັຫຼກັໝາຍໃນເຂດຫ່ໍຼແຫຼມ ໃນ 51 ເຂດ 1.020 ຫຼກັ ແລະ ຕດິປາ້ຍ 320 ເພື່ ອປອ້ງກນັໄຟໄໝລ້າມປ່າ 

ໃນເຂດປ່າຜະລດິ. ຟືນ້ຟູປ່າໄມ ້ໃຫໄ້ດ ້ທງັໝດົ 170.000 ເຮກັຕາ; ເກບັແກ່ນ ໄມໃ້ຫໄ້ດ ້60.000 ກໂິລ, ກາ້ເບຍ້

ໄມໃ້ຫໄ້ດ ້14 ລາ້ນເບຍ້, ສົ່ ງເສມີການປູກໄມໃ້ຫໄ້ດ ້20.000 ເຮກັຕາ, ຊຶ່ ງການປູກໄມຟ້ືນ້ຟູປ່າ ແມ່ນສຸມໃສ່ ເຂດ

ອ່າງໂຕ່ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເຂດອ່າງເກບັນໍາ້ຊນົລະປະທານ, ເຂດທີ່ ຊຸດໂຊມໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດີ່່

ມເີງ ື່ອນໄຂ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຮວ່ມມຕ່ືາງໆ. ວາງແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າໄມບ້າ້ນ ທງັຢູ່ໃນ ແລະ ນອກ 3 

ປະເພດປ່າ ໃຫໄ້ດ ້  300 ບາ້ນສໍາເລດັການປະເມນີ ຊວີະມວນສານປ່າໄມ ້ ແລະ ການສາຫຼວດປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ 

ເພື່ ອລະດບັການປ່ອຍ ທາດອາຍພດິ ເຮອືນແກວ້ ຫຼ ື ລະດບັທຽບຖານ. 
− ດໍາເນນີການສາ້ງແຜນວຽກ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ ເປນັຕວົແບບໃນ 2 ເຂດຄ:ື ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້

ແອດ-ພູເລຍີ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນໍາ້ເທນີ. 
− ເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານຟືນ້ຟູປ່າໄມເ້ພາະເປນັວຽກງານໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ໃນການຄນືຄວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ລະບບົນິ

ເວດໃຫແ້ກ່ສດັນໍາ້-ສດັປ່າ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມທໍ້າມະຊາດ ເຊິ່ ງເປນັແຫ່ຼງຊວີະນາໆພນັທີ່ ສໍາຄນັຫຼາຍຊະນດິ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ຮບັປະກນັດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫປ້ະຊາຊນົຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສູຊ້ນົຜະລດິສນິຄາ້

ກະສກິາໍໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ ອສະໜອງໃຫໂ້ຮງງານປຸງແຕ່ງ ພາຍໃນ 



43 
 

ແລະ ສົ່ ງອອກ. ຕອ້ງໄດສຸ້ມໃສ່ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິເຂົາ້ ທງັດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການ, ການສະໜອງປດັໃຈການ

ຜະລດິທີ່ ສໍາຄນັ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດ 7 ທົ່ ງພຽງໃຫ່ຍ, ບນັດາທົ່ ງພຽງກາງ ແລະ ບນັດາທົ່ ງພຽງນອ້ຍ ໃນທົ່ ວປະເທດ. 
− ດາ້ນຊນົລະປະທານ: ສູຊ້ນົສະໜອງນໍາ້ ໃຫແ້ກ່ ການຜະລດິລະດູແລງ້ ປ ີ2018 ໃຫໄ້ດ ້160.000 ເຮກັຕາ, ໃນ

ນັນ້ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ ເນືອ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ນາແຊງ 95.000 ເຮກັຕາ, ແຜນການສະໜອງ ໃຫແ້ກ່ການປູກພດືໃນເຂດ 

ຊນົລະປະທານ 65.000 ເຮກັຕາ. ພອ້ມທງັສບຶຕໍ່ ຟືນ້ຟູສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານ ທີ່ ເກົ່ າແກ່ຊຸດໂຊມ ໃຫ ້

ທນັກບັລະດູການ, ຊຸກຍູກ້ານປກົປກັຮກັສາແຫ່ຼງນໍາ້ ເພື່ ອບ່ໍໃຫມ້ສີະພາບປກົແຫງ້, ຕືນ້ເຂນີເກດີຫາດຊາຍ. 
− ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶໃສ່ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ກ່ຽວກບັການປຸງແຕ່ງໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສຸຂະນາໄມ: ໂຮງຂາ້ສດັ, ໂຮງ 

ງານປຸງແຕ່ງ, ສາງເຢນັ, ການຫຸມ້ຫ່ໍ ແລະ ລະບບົການຂນົສົ່ ງ ໂດຍໃຫເ້ປນັລະບບົຕ່ອງໂສ ້ ແລະ ຕດິພນັກນັ

ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ, ກຸ່ມຜູປຸ້ງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ. 
− ສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມສມົດຸນກນັລະຫວ່າງຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຫນັຄອບຄວົທີ່ ຢຸດຕກິານ

ຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ໄປເຮດັອາຊບີອື່ ນທີ່ ຄງົທີ່ ; ສບືຕໍ່ ຊຸກຍູຮູ້ບແບບການຜະລດິຕາມເຂດຄອ້ຍຊນັໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ 

ສູງ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ, ຊອກຫາວທິກີານຜະລດິທີ່ ສາມາດເພີ່ ມລາຍຮບັ ໃນເຂດ

ທີ່ ມກີານຫນັປ່ຽນອາຊບີ, ສຸມໃສ່ບນັດາເຂດທີ່ ຍງັທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຈດຸສຸມ, ບນັດາໜາ້ວຽກຕົນ້ຕທໍີ່  ຈາໍເປນັຕ່ໍ

ການຜະລດິ (ລະບບົຊນົລະປະທານ, ສູນຜະລດິ-ຂະຫຍາຍແນວພນັພດື ແລະ ສດັ, ສູນບໍລກິານເຕກັນກິ), ວຽກ

ສນິເຊື່ ອ, ສາ້ງກອງທນຶບາ້ນ ແລະ ວຽກງານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກຸ່້ມບາ້ນ ແລະ ຊຸມຊນົ. 
4) ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການໃຫ�ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການເອື່ອຍ

ອີງໃສ�ຊັບພະຍາ ກອນທ�າມະຊາດ 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ພດັທະນາສນິຄາ້ທີ່ ເປນັທ່າແຮງ  ແລະ ການຜະລດິ “ຜະລດິຕະພນັຍີ່ ຫໍສ້ນິຄາ້” ຂອງ ສປປ ລາວ; ສົ່ ງເສມີປະຕບິດັ

ນະໂຍບາຍສນິຄາ້ກາໝາຍ “ODOP” ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີດາ້ນການຕະຫຼາດ ເຊັ່ ນ: ງານຕະຫຼາດນດັ, ງານວາງສະແດງ

ສນິຄາ້, ການບໍລກິານຂໍມູ້ນຂ່າວສານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິການ ບໍລກິານພດັທະນາ

ທຸລະກດິ, ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກ ແລະ ປບັປຸງຜະລດິຕະພາບຂອງທຸລະກດິ; ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສົ່ ງເສມີການ

ຜະລດິເປນັສນິຄາ້ລະດບັຊາດ ປະສານສມົທບົຢ່າງໃກຊ້ດິກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ. 
− ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຫດັຖະກາໍທີ່ ເປນັທ່າແຮງເປນັຕົນ້: ຜະລດິຕະພນັຝາ້ຍ, ໄໝ, ຈກັສານ, ແກະສະລກັ, ເຄື່ ອງປັນ້ 

ດນິເຜາົ ເພື່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົ່ ງອອກກບັທີ່ ; ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສະອາດ, ຄົນ້ຄວາ້ 

ແລະ ເຜຍີແຜ່ແນະນາໍແນວຄວາມຄດິຂອງການສາ້ງກຸ່ມອຸດສາຫະກາໍ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູກນັ ເປນັຕ່ອງໂສແ້ຕ່ຂອດ

ວດັຖຸດບິ, ຂອດປຸງແຕ່ງ ຈນົເຖງິຂອດຈາໍໜ່າຍສນິຄາ້. 
− ເພີມ້ມາດຕະການປອ້ງກນັແກໄ້ຂບນັຫາ ຂອງລະບບົສນັຍາຜູກພນັສອງສົນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູ ້

ຜະລດິ ແລະ ຜູລ້ງົທນຶ. 
− ເກບັກາໍຂໍມູ້ນທີ່ ພວົພນັກບັລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ດໍາເນນີການພະຍາກອນລາຄາ ເພື່ ອມມີາດຕະການປອ້ງກນັ ແກໄ້ຂ

ລ່ວງໜາ້ ແລະ ມຄໍີາຕອບຕໍ່ ສງັຄມົເມື່ ອລາຄາສນິຄາ້ເໜງັຕງີແຮງ; ຄົນ້ຄວາ້ເຄື່ ອງມ ືແລະ ວທິກີານ ທີ່ ເໝາະສມົໃນ

ການດດັສມົຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາ ເປນັຕົນ້: ຄງັແຮສນິຄາ້ ແລະ ການອຸດໜນູແກ່ຜູຖ້ກືກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງ

ຂອງລາຄາສນິຄາ້ ທີ່ ກະທບົໄວທງັໃນຂອດການຜະລດິ ແລະ ຂອດການຊມົໃຊ.້ 
− ສບືຕ່ໍສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ແລະ ແຜນປບັປຸງຍກົລະດບັຄຸນນະພາບເຮອືນ

ພກັ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ. 
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5) ສ�າງຕ�ອງໂສ�ການຜະລິດຢ�າງກົມກຽວລະຫວ�າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ�ກັບວິສາຫະກິດຂະ  
ໜາດນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ສົ່ ງເສມີ ທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍສະເພາະ

ນະໂຍບາຍ ພາສ-ີອາກອນ, ນະໂຍບາຍເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ ຂອງ SMEs ໂດຍປະສານສມົທບົກບັທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງນິ ຜ່ານການສາ້ງໂຄງການສະໜບັສະໜນູແຫ່ຼງທນຶໄລຍະຍາວ ໃຫແ້ກ່ທະນາຄານທຸລະ

ກດິ ເພື່ ອປ່ອຍກູໃ້ຫແ້ກ່ SMEs ແລະ ສາ້ງກອງທນຶແບ່ງປນັຄວາມສ່ຽງ ເພື່ ອຊຸກຍູໃ້ຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິໃຫ ້ການ

ບໍລກິານແກ່ SMEs ເພີ່ ມຂຶນ້ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫເ້ປນັຮູບປະທໍາ. ນອກຈາກນີແ້ລວ້ ຍງັສຸມໃສ່ການ

ຊຸກຍູວ້ຽກງານ ການເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບໃຫແ້ກ່ SMEs ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມພອ້ມໃນການ

ຂໍການຢັງ້ຢນືດາ້ນ GMP, HACCP ໃນຕໍ່ ໜາ້. 

− ປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງຂຶນ້; ສາ້ງໜ່ໍແໜງ 

ໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ກຸ່ມ ເພື່ ອເປນັຖານໃນການກາ້ວໄປສູ່ສະຫະກອນປະເພດຕ່າງໆ ແນໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້

ພາກທຸລະກດິ-ການຜະລດິ, ສະມາຄມົກຸ່ມການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານ ເພື່ ອພອ້ມກນັພດັທະນາ ເປນັຜູປ້ະກອບ

ການທີ່ ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັສາກນົໄດ.້  

− ສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານພດັທະນາທຸລະກດິ, ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກ ແລະ ປບັປຸງຜະລດິຕະພາບ ຂອງ 

ທຸລະກດິໂດຍຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທນຶສມົທບົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີພາກທຸລະກດິ ຫຼ ືBAF.  

− ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາສນິຄາ້ທີ່ ເປນັທ່າແຮງ  ແລະ ການຜະລດິ ຜະລດິຕະພນັຍີ່ ຫໍສ້ນິຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນ

ນີ;້ ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍສນິຄາ້ “ODOP” ຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດ ້150 ຜະລດິຕະພນັ ແລະ 

ນອກຈາກນັນ້, ເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສມີດາ້ນການຕະຫຼາດ ເຊັ່ ນ: ງານຕະຫຼາດນດັ, ງານວາງສະແດງສນິຄາ້ ແລະ ການ

ພດັທະນາຜະລດິຈະພນັໃຫກ້າຍເປນັສນິຄາ້ ເຊັ່ ນ: ການສາ້ງ Brand Name ການຫຸ◌້ມຫ່ໍ ແລະ ການສາ້ງຍີ່ ຫໍໃ້ຫ ້

ກບັສນິຄາ້ລາວ ແລະ ສາ້ງໃຫເ້ປນັຍີ່ ຫໍລ້ະດບັຊາດ ເພື່ ອຢັງ້ຢນືຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະເຂົາ້. 

− ສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການລະດບັຊາດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແລະ ຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ 

ໂດຍມກີານປະສານສມົທບົຢ່າງໃກຊ້ດິກບັກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໃນການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາການ

ຜະລດິເຂົາ້ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຕະຫຼາດເປົາ້ໝາຍ. 

 
6) ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້: 
ຄາດໝາຍ: 

ເພື່ ອເປນັການປະກອບສ່ວນໃນການສົ່ ງເສມີລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເປນັປກົກະຕ,ິ ເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັເສດຖະກດິພາກ

ພືນ້ ແລະ ສາກນົຕອ້ງໄດສຸ້ມໃສ່ບນັດາຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຕາມແຜນການປ ີ2018 ທີ່ ກາໍນດົ ໄວ ້ດັ່ ງນີ:້ 

− ສູຊ້ນົໃຫມູ້ນຄ່າກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ເພື່ ອຮອງຮບັການລງົທນຶໃຫໄ້ດທ້ງັໝດົປະ 

ມານ 72 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

− ໂຄສະນາດງຶດູດເອາົການລງົທນຶເຂົາ້ມາໃນເຂດ ໃຫໄ້ດ ້140 ບໍລສິດັ ໃນປ ີ2018  ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.  

− ປະຕບິດັພນັທະຕາມສນັຍາສໍາປະທານ ໃຫໄ້ດ ້5.854.432 ໂດລາສະຫາລດັ,  
− ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ຂອງບນັດາບໍລສິດັທີ່ ລງົທນຶໃນ ຂພສ ໃຫໄ້ດ ້ 124.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ນາໍເຂົາ້

ສນິຄາ້ 360.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ. 

− ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ໃຫໄ້ດທ້ງັຫຼາຍກວ່າ 4.150 ຄນົ; ໃນນັນ້ ຈະສູຊ້ນົເອາົແຮງງານລາວເປນັບູລມິະສດິ ເຂົາ້ໃນ

ອາຊບີທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາ ຂພສ. 
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ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ ເພື່ ອດງຶດູດການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປນັຕົນ້ 

ແມ່ນການປບັປຸງການບໍລກິານຜ່ານປະຕູດຽວໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ, ຫຸຼດຜ່ອນໄລຍະເວລາ

ໃນການຂໍອະນຸຍາດລງົທນຶ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ຊຸກຍູບ້ນັດາໂຄງການທີ່ ເປນັຫວົຈກັແກ່ດງຶການເຕບີໂຕ ແລະ ການພດັທະ 

ນາເສດຖະກດິຂອງປະເທດ. 
− ເພີ່ ມທະວກີານດງຶດູດການລງົທນຶຈາກຜູພ້ດັທະນາ, ຜູລ້ງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຂພສ ທີ່ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ແລວ້ ໃຫນ້ບັມືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກ່ການ

ລງົທນຶ ແລະ ສາ້ງ ຂພສ ໃຫເ້ປນັຖານເກບັແຫ່ຼງລາຍຮບັທີ່ ໝັນ້ຄງົໃຫແ້ກ່ງບົປະມານແຫ່ງຊາດ, ພອ້ມທງັຍາດແຍ່ງ

ເອາົບດົຮຽນ, ປະສບົການ, ທນຶຮອນຈາກປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັ ຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ,້ ສູຊ້ນົໃຫແ້ຕ່ລະເຂດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫໄ້ດຕ້າມເປົາ້ໝ

າຍ ເຊັ່ ນ: 

+ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ສບືຕໍ່ ດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ໃຫເ້ຂົາ້ມາດໍາເນນີທຸລະກດິພາຍໃນເຂດ ໃຫໄ້ດ ້20 ບໍລສິດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫໄ້ດ ້3.000 ຄນົ, ປະຕບິດັພນັ 

ທະອາກອນໃຫໄ້ດ ້ 750.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ນາໍເຂົາ້(ວດັຖຸ, ກນົຈກັ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ ສາ້ງ) ໃຫໄ້ດ ້

95.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ໃຫໄ້ດ ້ 100.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ. ສບືຕໍ່ ຕດິຕາມ 

ແລະ ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່ຈດຸ C, ຊຸກຍູບໍ້ລສິດັ ໃຫດໍ້າເນນີການກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານ ແລະ ອາຄານ

ຕ່າງໆ ຢູ່ແຕ່ລະຈດຸ; ສຸມໃສ່ການຊດົເຊຍີເວນຄນືທີ່ ດນິ ໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາເຂດ,

ສູຊ້ນົເກບັພນັທະເຂົາ້ງບົປະມານຂອງລດັ ໃຫນ້ບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາກອນເງນິເດອືນ, ຄ່າທໍານຽມ

ການອອກບດັແຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆ. 
+ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສາມຫ່ຼຽມຄ�າ (ຂສພຄ): ສບືຕໍ່ ດງຶດູດການລງົທນຶໃຫໄ້ດ ້ 5 ບໍລສິດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັ

ງານທໍາໃຫໄ້ດ ້ 400 ຄນົ, ໃນນັນ້ ຄນົລາວ 300 ຄນົຂຶນ້ໄປ, ປະຕບິດັພນັທະອາກອນ ໃຫໄ້ດ ້ 562.500 ໂດລາ

ສະຫະລດັ ແລະ ອາກອນມອບເໝາົຈາກກດິຈະການກາຊໂີນຈາໍນວນ 2.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ນາໍເຂົາ້ 

(ວດັຖຸ, ກນົຈກັ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ ສາ້ງ) ຈາໍນວນ 50.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ຊດົເຊຍີທີ່ ດນິໃຫໄ້ດ ້562 
ເຮກັຕາ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເນືອ້ທີ່ ດນິການພດັທະນາຂອງເຂດຈາໍນວນ 1.800 ເຮກັຕາຊຶ່ ງຕາມສນັຍາແລວ້ແມ່ນ 3.000 
ເຮກັຕາ; ປບັປຸງປະສດິທພິາບການຈດັເກບັລາຍຮບັຂອງເຂດໃຫສູ້ງຂຶນ້ ເປນັຕົນ້ອາກອນເງນິເດອືນ, ອາກອນ

ດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຜູປ້ະກອບການລາຍຍ່ອຍ, ອາກອນລາຍໄດຈ້າກການຂຸດຄົນ້ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

(ຫນີ, ແຮ່, ຊາຍ), ອາກອນລາຍໄດຈ້າກການໃຫເ້ຊົ່ າ ຫຼ ືຊື-້ຂາຍ ອະສງັຫາລມິະຊບັ. 
+ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບ�່ເຕ�ນແດນງາມ (ຂສບ): ສບືຕໍ່ ຂນົຂວາຍ ແລະ ດງຶດູດການລງົທນຶໃຫໄ້ດ ້ 40 

ບໍລສິດັ ແລະ 55 ຫາ້ງຮາ້ນ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ໃຫໄ້ດ ້700 ຄນົ, ປະຕບິດັພນັທະຕາມສນັຍາສໍາປະທານ ໃຫ ້

ໄດ ້ 752.578 ໂດລາສະຫະລດັ, ນາໍເຂົາ້ (ກນົຈກັ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ ສາ້ງ) ໃຫໄ້ດ ້ 12.000.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ພ້ດັທະນາ ສບືຕໍ່ ພດັທະນາ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຕາມ 3 ໂຄງການໃຫ່ຍທີ່ ໄດ ້

ຮບັຮອງເອາົແລວ້ ເພື່ ອສາ້ງເປນັຕວົເມອືງໃໝ່ທາງດາ້ນການບໍລກິານ-ການທ່ອງທ່ຽວ, ເປນັເຂດຮ່ວມມທືາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ 2 ປະເທດ; ສບືຕໍ່ ອອກບດັແຮງງານ, ບດັທີ່ ຢູ່ອາໄສໃຫຜູ້ພ້ດັທະນາ, ຜູລ້ງົທນຶ 

ແລະ ຜູປ້ະ ກອບການ; ແບ່ງປນັລາຍຮບັຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ ເຂົາ້ງບົປະມານຂອງລດັ. 
+ ເຂດນິຄົມອດຸສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ສບືຕໍ່ ດງຶດູດການລງົທນຶໃຫໄ້ດ ້10 

ບໍລສິດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫໄ້ດ ້ 1.000 ຄນົ, ປະຕບິດັພນັທະໃຫໄ້ດ ້ 250.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ນາໍເຂົາ້ 

(ສນິຄາ້, ວດັຖຸ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ ສາ້ງ) ໃຫໄ້ດ ້15.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ໃຫໄ້ດ ້

17.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງອ່າງບໍາບດັນໍາ້ເສຍ ແລະ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ; ສບືຕໍ່ ອອກໃບຢັງ້ຢນື 
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ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ການນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ໃຫແ້ກ່ບນັດາບໍລສິດັຢູ່ພາຍໃນເຂດ; ສບືຕໍ່ ພດັທະນາກໍ່ ສາ້ງ

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໂຄສະນາດງຶດູດການລງົທນຶ ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ; ສບືຕໍ່ ຊຸກຍູບ້ນັດາບໍລສິດັ ທີ່ ມາຈດົ

ທະບຽນແລວ້ໃຫມ້ກີານດໍາເນນີກດິຈະການ. 
+ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພູຂຽວ (ຂພຂ): ສບືຕໍ່ ດງຶດູດການລງົທນຶໃຫໄ້ດ ້10 ບໍລສິດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ

ໃຫໄ້ດ ້ 200 ຄນົ, ປະຕບິດັພນັທະອາກອນ 5.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ນາໍເຂົາ້ຈາໍນວນ 5.000.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ຊດົເຊຍີເວນຄນືເນືອ້ທີ່ ດນິທີ່ ຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ, ພອ້ມທງັສບືຕໍ່ ຈດັສນັ ແລະ ແບ່ງດນິໃຫປ້ະຊາຊນົ

ທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ; ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງດນິແດງ ແລະ ກະກຽມສາ້ງເສັນ້ທາງຕດັໃໝ່ ຜ່ານເຂດໂຄງການຍາວ 2.088 

ແມດັ. 
+ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ສບືຕໍ່ ຂນົຂວາຍເອາົນກັລງົທນຶ ປະເພດອຸດສາຫະກາໍເບາົເຂົາ້

ມາລງົທນຶຢູ່ໃນເຂດ ໃຫໄ້ດ ້30 ບໍລສິດັ, ພອ້ມທງັຊຸກຍູໃ້ຫ ້ 15 ບໍລສິດັ ທີ່ ຈດົທະບຽນແລວ້ ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານ

ຂອງຕນົໃຫສໍ້າເລດັ; ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫໄ້ດ ້ 600 ຄນົ; ປະຕບິດັພນັທະອາກອນໃຫໄ້ດ ້ 250.000 ໂດລາ

ສະຫະ ລດັ, ນາໍເຂົາ້ (ວດັຖຸດບິ, ເຄື່ ອງກນົຈກັ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ ສາ້ງ)ໃຫໄ້ດ ້ 150.000.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ໃຫໄ້ດ ້2.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນ

ເຂດ ເຊັ່ ນ: ເສັນ້ທາງ, ໄຟຟາ້ ແລະ ນໍາ້ປະປາ; ຊອກແຫ່ຼງເງນິກູຢ້ມື ເພື່ ອນາໍມາຊດົເຊຍີເວນຄນືທີ່ ດນິ ໃຫປ້ະຊາຊນົ

ທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາໂຄງການ. 
+ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ (ຂສທ): ສບືຕໍ່ ດງຶດູດການລງົທນຶໃຫໄ້ດ ້ 10 ບໍລສິດັ, ສາ້ງວຽກ

ເຮດັງານທໍາໃຫໄ້ດ ້ 150 ຄນົ, ປະຕບິດັພນັທະອາກອນໃຫໄ້ດ ້ 500.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ນາໍເຂົາ້ (ວດັຖຸ ແລະ 

ອຸປະ ກອນກໍ່ ສາ້ງ) ໃຫໄ້ດ ້ 6.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ສາ້ງຄອນໂດມນິຽມຕກຶນໍາ້ເບ ີ

12,13,14,15,16,17; ສບືຕໍ່ ສາ້ງໂຮງງານບໍາບດັນໍາ້ເສຍ ແລະ ວາງທ່ໍນໍາ້ເສຍ; ສບືຕໍ່ ອອກໃບຢັງ້ຢນືກາໍມະສດິ

ອະສງັຫາລມິະຊບັ ພອ້ມກນັນັນ້, ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ພ້ດັທະນາກໍ່ ເສັນ້ທາງອອກເຊື່ ອມຕໍ່ ນອກເຂດ ແລະ ພດັທະນາຕາມ

ແຜນແມ່ບດົທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 
+ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະດົງໂພສີ (ຂສສດ): ສບືຕໍ່ ດງຶດູດການລງົທນຶໃຫໄ້ດ ້ 5 ບໍລສິດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັ

ງານທໍາໃຫໄ້ດ ້ 300 ຄນົ, ປະຕບິດັພນັທະອາກອນໃຫໄ້ດ ້ 74.354 ໂດລາສະຫະລດັ, ນາໍເຂົາ້(ວດັຖຸ ແລະ 

ອຸປະກອນກໍ່ ສາ້ງ) ຈາໍນວນ 5.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງກາໍແພງຖາວອນອອ້ມເຂດໂຄງການ ໃຫສໍ້າ

ເລດັ 25% ມູນຄ່າ 195.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງພາຍໃນເຂດໃຫສໍ້າເລດັ 38% ມູນຄ່າ 359,100 

ໂດລາສະຫະລດັ; ກໍ່ ສາ້ງລະບບົລະບາຍນໍາ້ເສຍໃຫສໍ້າເລດັ 36% ມູນຄ່າ 1.080.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ກໍ່ ສາ້ງ

ລະບບົທ່ໍລະບາຍນໍາ້ຝນົ ໃຫສໍ້າເລດັ 56% ມູນຄ່າ 1.120.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ກໍ່ ສາ້ງລະບບົທ່ໍນໍາ້ປະປາໃຫສໍ້າ

ເລດັ 38% ມູນຄ່າ 570,000 ໂດລາສະຫະລດັ; ກໍ່ ສາ້ງລະບບົສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ໃຕດ້ນິ ໃຫສໍ້າເລດັ 30% ມູນຄ່າ 

1.590.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ກໍ່ ສາ້ງອາຄານຫອ້ງແຖວ 5 ຊັນ້ຈາໍນວນ 2 ຫຼງັໃຫສໍ້າເລດັ 90% ມູນຄ່າ 

2.943.000 ໂດລາສະຫະ ລດັ ແລະ ອາຄານຫອ້ງຊຸດ ໃຫສໍ້າເລດັ 58% ມູນຄ່າ 15.080.000 ໂດລາສະຫະລດັ. 
+ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລ�ອງແທ�ງ-ວຽງຈັນ (ຂສລວ): ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫໄ້ດ ້200 ຄນົ, ປະຕບິດັ

ພນັທະຕາມສນັຍາ 310.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ນາໍເຂົາ້ວດັຖຸອຸປະກອນການກໍ່ ສາ້ງ ມູນຄ່າ 20.000.000 ໂດລາ

ສາຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງເຮອືນວນິລາລະດບັສູງຈາໍນວນ 5 ຫຼງັ, ວນິລາລະດບັກາງ 20 ຫຼງັ ແລະ ບາ້ນຈດັສນັຈາໍ

ນວນ 30 ຫຼງັ; ສບືຕໍ່ ປບັລະດບັໜາ້ດນິຢູ່ຈດຸ D, E ແລະ F. 
+ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທ�າແຂກ (ຂທຂ): ດງຶດູດການລງົທນຶໃຫໄ້ດ ້10 ບໍລສິດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫ ້

ໄດ ້1.000 ຄນົ,ໃນນັນ້ ເປນັແຮງງານລາວ 700 ຄນົ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 300 ຄນົ, ນາໍເຂົາ້ (ວດັຖຸ, ອຸປະກອນ)ໃຫ ້

ໄດ ້470.343 ໂດລາສະຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ເກບັລາຍຮບັຈາກການຂຶນ້ທະບຽນຊົ່ ວຄາວແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫໄ້ດປ້ະ 

ມານ 150 ລາ້ນກບີ; ສບືຕໍ່ ຊດົເຊຍີເນືອ້ທີ່ ດນິພາຍໃນເຂດ; ສບືຕໍ່ ດງຶດູດເອາົບໍລສິດັຈາກທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 

ເທດ ເຂົາ້ມາລງົທນຶ. 
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+ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດຈ�າປາສັກ: ສບືຕໍ່ ດງຶດູດການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດໃຫໄ້ດ ້ 10 ບໍລສິດັ; ສາ້ງວຽກ

ເຮດັງານ ທໍາໃຫໄ້ດ ້ 300 ຄນົ;ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ໃຫໄ້ດ ້ 5.000.000 ໂດລາສາຫະລດັ  ແລະ ນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ໃຫໄ້ດ ້

2.000.000 ໂດລາສາຫະລດັ; ສບືຕໍ່ ເກບັພນັທະເຂົາ້ງບົປະມານຂອງລດັໃຫໄ້ດ ້40.000 ໂດລາສາຫະລດັ; ຊຸກຍູ ້

ໃຫຜູ້ພ້ດັທະ ນາ ຊດົເຊຍີທີ່ ດນິໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົ ແລະ ສຸມໃສ່ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ. 
+ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ຫວຼງພະບາງ: ສບືຕໍ່ ຂນົຂວາຍ ແລະ ດງຶດູດການລງົທນຶໃຫໄ້ດ ້ 25 ບໍລສິດັ, ສາ້ງ

ວຽກເຮດັງານທໍາໃຫໄ້ດ ້1.250 ຄນົ, ປະຕບິດັພນັທະອາກອນ 90.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ໂດລາສະຫະລດັ; ສໍາ

ເລດັການສໍາຫຼວດເນືອ້ທີ່ ດນິໃນຂອບເຂດສໍາປະທານຈາໍນວນ 4.850 ເຮກັຕາ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກບັ

ຂະແໜງ ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອພຈິາລະນາອດັຕາຄ່າຊດົເຊຍີເວນຄນືໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ; ກະກຽມບຸກເບກີເນືອ້ທີ່  

ແລະ ຕດັແລວທາງພາຍໃນເຂດ. 
 

5.1.2 ຮັບປະກັນໃຫ�ເສດຖະກດິມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ. 
ວຽກຈຸດສມຸ: 
− ຊຸກຍູໃ້ຫເ້ສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ສາ້ງພືນ້ຖານເສດຖະກດິໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ມຄີວາມຫ◌ຼາກ 

ຫ◌ຼາຍ, ໂດຍການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາອຸດສະຫາກາໍປຸງແຕ່ງ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, 

ຮບັປະ ກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເງນິ-ເງນິຕາ. 

− ຂຸດຄົນ້ທຸກແຫ່ຼງລາຍຮບັ ເພື່ ອສາມາດຕອບສະໜອງລາຍຈ່າຍໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍສະ 

ເພາະລາຍຈ່າຍບໍລຫິານທົ່ ວໄປ ແລະ ລາຍຈ່າຍການລງົທນຶ. 

− ສບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍດອກເບຍ້ ຕາມກນົໄກຕະຫ◌ຼາດທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ດວ້ຍການສບືຕໍ່ ຄຸມ້ຄອງການ 

ກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູຂ້ອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ໂດຍການນາໍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ພືນ້ຖານ 

ແລະ ອດັຕາສ່ວນເງນິແຮຝາກບງັຄບັ, 

ປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫ◌ຼາດທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງ ຂອງລດັ, 

ກາໍນດົອດັຕາແລກປ່ຽນອາ້ງອງີໃຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ຮາ້ນແລກປ່ຽນ, ກາໍນດົອດັຕາລະຫວ່າງ 

ອດັຕາການຊື ້ແລະ ຂາຍສໍາລບັເງນິກບີກບັເງນິໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ເງນິກບີກບັເງນິບາດ. 

− ສບືຕ່ໍດດັສມົຕະຫຼາດເງນິຕາຕ່າງປະເທດເມື່ ອຈາໍເປນັ ເພື່ ອຕອບສະໜອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃຫສ້ງັຄມົຢ່າງເໝາະ 

ສມົ ແນໃສ່ຄຸມ້ຄອງອ◌ັດຕາແລກປ່ຽນໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ,ິ ຮບັປະກນັການສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ບໍລ ິ

ການ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະໝວດອາຫານ ເພື່ ອເຮດັ ໃຫລ້າຄາຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ. 
 

5.1.3  ການພັດທະນາເຂດແຄວ�ນ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ຢ�າງມີຄວາມສອດຄ�ອງ ແລະ ສົມດູນ 
1)  ເຂດພາກເໜືອ: 

 42ເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 42ພດັທະນາເສດຖະກດິໄປຕາມທດິທາງດາ້ນກະສກິາໍຕດິພນັກບັອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ 

ແລະ ບໍລກິານ, ໂດຍສຸມໃສ່ການພດັທະນາ 4 ອຸດສາຫະກາໍທີ່ ເປນັເສາົຄໍາ້ຕາມທ່າແຮງທີ່ ມຂີອງພາກເໜອື. ການ

ຮ່ວມມກືບັບນັດາຄຸ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນການພດັທະນາອຸດສາຫະກາໍຮູບ

ແບບໃໝ່ປະກດົຜນົເປນັຈງິເທື່ ອລະກາ້ວ, ສາ້ງໃຫພ້າກເໝອືກາຍເປນັ ເຂດເສດຖະກດິທີ່ ລວມສູນ ແລະ ເຊື່ ອມ

ໂຍງເຂົາ້ກນັໃນລະດບັສູງ, ມຕ່ີອງໂສທ້ີ່ ກ່ຽວພນັກນັຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເປນັແຮງກະທບົ ແລະ ຍູດ້ນັໃຫເ້ສດຖະກດິ

ຂະຫຍາຍ ຕວົສູງ.  

 ເຂດຜະລິດກະສກິ�າ:  ສູຊ້ນົຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໃຫເ້ພີ່ ມສະມດັຕະພາບຂຶນ້ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ເຂົາ້ນາປ,ີ 

ເຂົາ້ ນາແຊງ, ປູກເຂົາ້ເນນີສູງ; ສູຊ້ນົປູກພດືສໍາຮອງ,ໃນນັນ້: ປູກພດືລະດູແລງ້, ພດືລະດູຝນົ; ຮກັສາປະລມິານ

ຜະລດິສະບຽງອາຫານປະເພດເຂົາ້ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ມເີຫຼອືແຮຮກັສາໄວ;້ ສູຊ້ນົສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການສະ

ໜອງຊີນ້,ປາ ແລະ ໄຂ່ ໃຫປ້ະຊາຊນົບໍລໂິພກ. ຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາເມອືງສາ້ງກຸ່ມປູກພດືເປນັຕົນ້ແມ່ນ: ປູກພດືຜກັ

ສະອາດຜກັປອດສານພດິ ແລະ ພດືທີ່ ເໝາະສມົກບັແຕ່ລະເຂດ. ພອ້ມທງັຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັທຸລະກດິມາລງົທນຶ
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ດາ້ນການປູກພດືຜກັປອດສານພດິ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ເພື່ ອເປນັສນິຄາ້ໂດຍການສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານ

ລຽ້ງແບບເປນັກຸ່ມ, ແບບເປນັຟາມ ແລະ ຈະໄດສ້າ້ງເປນັຈດຸສຸມຕວົແບບການລຽ້ງສດັຢູ່ແຂວງຫວົພນັ, ແຂວງຊຽງ

ຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ເປນັຕົນ້. 

 ເຂດອຸດສາຫະກ�າ: ພົນ້ເດັ່ ນແມ່ນການປູກພດືອຸດສາຫະກາໍ, ການຜະລດິພດືສະບຽງອາຫານ, ສຸມໃສ່ເຂດການ

ຜະລດິສາລຢູ່ີແຂວງຫວົພນັ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ  ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ແຂວງບ່ໍແກວ້; ຜະລດິມນັຕົນ້ ຢູ່ແຂວງ

ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັໄດສຸ້ມໃສ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ທີ່ ເປນັທ່າແຮງໃນການ

ພດັທະນາຜະລດິແນວພນັພດືເສດຖະກດິຢູ່ບນັດາແຂວງພາກເໜອື ເຊັ່ ນ: ຢາງພາລາ, ອອ້ຍ, ໝາກເຍາົ, ກາເຟ, ໝ

າກແໜ່ງ, ຢາສູບ, ອອ້ຍ, ມນັ, ກວ້ຍ, ພດືຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ. 

 ເຂດການຄ�າ, ບ�ລິການ ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ: ການຮ່ວມມດືາ້ນການບໍລກິານການຄາ້: ປບັປຸງລະບບົກນົ

ໄກການສະໜອງ ແລະ ຊືຂ້າຍສນິຄາ້ ລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ ແຂວງໃຫສ້ະດວກ ໂດຍສະເພາະສະບຽງອາຫານ (ເຂົາ້, 

ພດື,ສດັ) ເພື່ ອດຸນດ່ຽງໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຢູ່ພາຍໃນ, ແນ່ໃສ່ສະກດັກັນ້ການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ທີ່ ບ່ໍຈາໍເປນັມາ

ຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂດຍເລອືກເອາົສະຖານທີ່ ທີ່ ເໝາະສມົຕດິກບັຊາຍແດນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການສາ້ງ

ເຂດເສດຖະກດິເຊື່ ອມຕໍ່  ແລະ ສາ້ງເປນັຕະຫຼາດແລກປ່ຽນສນິຄາ້, ການຮ່ວມມກືານສາ້ງລະບບົການບໍລກິານຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານການລງົທນຶຜ່ານເຄອືຂ່າຍເອເລກັໂຕນກິ, ການຮ່ວມມສືາ້ງລະບບົການບໍລກິານຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນ

ແຮງງານຜ່ານເຄອືຂ່າຍເອເລກັໂຕນກິ; ຂະຫຍາຍການເຊື່ ອມໂຍງອຸດສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫເ້ປນັລກັສະນະ

ຕ່ອງໂສ ້ ໂດຍມກີານຮ່ວມມກືນັພດັທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ໃຫດ້ຂີຶນ້ ເປນັຕົນ້: ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫແ້ກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສາ້ງສາຍພວົພນັການທ່ອງທ່ຽວກບັບນັດາແຂວງພາກເໜອື ແລະ ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍາ້

ຂອງ ແລະ ອາຊຽນ ເພື່ ອດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 10% ຕໍ່ ປີຂຶນ້ໄປ, ສາ້ງລາຍໄດເ້ປນັ

ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເລ່ຍໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 15% ຕໍ່ ປຂີຶນ້ໄປ. 

 ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ: ສຸມທນຶຮອນໃສ່ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະເສັນ້ທາງບາ້ນຕ່ໍບາ້ນ, 

ເສັນ້ທາງເຊື່ ອມຈອດກບັທາງລດົໄຟ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດກນັທີ່ ສາມາດທຽວໄດ ້ ໄດທ້ງັ 2 ລະດູຢູ່ໃນທົ່ ວເຂດພາກເ

ໜອື; ສາ້ງປດັໄຈພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັໃຫແ້ກ່ເຂດຊນົນະບດົ, ເຂດທີ່ ມຄີວາມທຸລະກນັດານ, ປະຊາຊນົຍງັທຸກຍາກ

ຫລາຍ ເພື່ ອໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນໃໜ່ຢ່າງຮອບດາ້ນໂດຍໃຫມ້ກີານເຊື່ ອມຈອດເສັນ້ທາງ ທງັການໄປມາຂອງ

ປະຊາຊນົ ແລະ ຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ໂດຍສະດວກ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ປນັຈດຸສຸມຂອງການພດັທະນາ. 

 ການພັດທະນາດ�ານສັງຄົມ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ການພດັທະນາການຮຽນ-ການສອນຂະຫຍາຍ

ໂຮງຮຽນລງົສູ່ຊນົນະບດົຢ່າງທົ່ ວເຖງິຢູ່ໃນເຂດພາກເໜອື. ເອາົໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫທ້ົ່ ວ

ເຖງິ, ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສາ້ງຄວາມພໍໃຈໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ມາໃຊບໍ້ລກິານ, ລງົຕດິຕາມສຸກສາລາ, ຕູຢ້າປະຈາໍບາ້ນ

ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ອສບ ບາ້ນ. 
 

2) ເຂດພາກກາງ: 
 42ດ�ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 6 ເດອືນຕົນ້ປ,ີ 

ຄາດຄະເນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 6 ເດອືນທາ້ຍປີ 2017 ໄດດໍ້າເນນີໄປເປນັຂະບວນຟດົຟືນ້ ໂດຍໄດສຸ້ມໃສ່

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັງ້ທ ີX ຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີ

VIII ຂອງບນັດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກຍໍງັໄດສ້ບືຕໍ່ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນ

ການເມອືງ, ສງັຄມົມຄີວາມເປນັລະບຽບ, ຮຽບຮອ້ຍ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມແີນວຄດິອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເຊື່ ອໝັນ້

ຕໍ່ ການນາໍພາຂອງພກັ-ລດັ ແລະ ເປນັເຈົາ້ການເຂົາ້ຮ່ວມວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ. ນອກນັນ້ 

ຍງັໄດສຸ້ມໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນການເອື່ ອຍອງີໃສ່ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປນັຕົນ້ຕໍ ຫນັໄປສູ່ການສາ້ງເສດຖະກດິຕາມ

ທດິທີ່ ຍນືຍງົ ໂດຍເພີ່ ມທະວຄີວາມສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ວຽກງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ພດັທະນາອຸດສາຫະ
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ກາໍພາຍໃນທີ່ ມທ່ີາແຮງ, ພດັທະນາຂງົເຂດກະສກິາໍໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງ ເພື່ ອຫນັເປນັສນິຄາ້ປາຍແຫຼມຂອງ

ແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ; ສົ່ ງເສມີການບໍລກິານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 ເຂດຜະລິດກະສກິ�າ: ສຸມໃສ່ວຽກງານທາງດາ້ນກະສກິາໍ ເຊັ່ ນ: ການຜະລດິເຂົາ້ເປນັພືນ້ຖານ ເນື່ ອງຈາກພາກ

ກາງມພູີມສນັຖານ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ເປນັເຂດທົ່ ງພຽງມແີມ່ນໍໍາ້ໃຫຍ່ຫຼາຍສາຍໄຫຼຜ່ານເໝາະແກ່ການປູກຝງັລຽ້ງສດັ ເປນັ

ສູນກາງທາງດາ້ນການຜະລດິລວມຍອດຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ ເປນັເຂດຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດ ໂດຍ

ສະເພາະເຂດທົ່ ງຮາບເຊບັງ້ໄຟຕອນລຸ່ມທີ່ ຕດິພນັກບັ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 
 ເຂດອຸດສາຫະກ�າ: ສົ່ ງເສມີວຽກງານອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ຕດິພນັກບັການຊູຍູ້ກ້ານເຕບີໂຕຂອງເສດ 

ຖະກດິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸດສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງ, ຊຸກຍູພ້າກລດັຄວນມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສົ່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົແຕ່ລະ

ທອ້ງຖິ່ ນ ຜະລດິສນິຄາ້ປາຍແຫຼມຂອງຕນົ ດວ້ຍການຫນັການຜະລດິກະສກິາໍແບບເຄີ່ ງທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ການຜະລດິ

ກະສກິາໍເປນັສນິຄາ້ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການຜະລດິຊີນ້ງວົຍີ່ ຫໍວ້ຽງຈນັ ຫຼ ືຊີນ້ງວົວຽງຈນັ ແລະ ໂຄງການ ອື່ ນໆ. 
 ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ: ສບືຕໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງລຽບເຂດລຽບຊາຍແດນ 

ລະຫວ່າງປະ ເທດເພື່ ອນບາ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງກບັແຂວງ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ນວຽງກງານປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມ

ສະຫງບົ ແລະ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  ນອກນັນ້ ຄວນມກີານ

ປບັປຸງ ແລະ ສົ່ ງເສມີສູນສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິາໍ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການສະໜອງແນວພນັ, ການປາບສດັຕູພດື 

ແລະ ອື່ ນໆ. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ກຕໍອ້ງເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ສອ້ມແປງ ລະບບົພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຕດິພນັກບັເຂດ

ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອດງຶດູູດນກັທ່ອງທ່ຽວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
 

 ການພັດທະນາດ�ານສັງຄົມ: ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາທາງດາ້ນສງັຄມົໂດຍສະເພາະການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ອະນຸບານ, 

ກຽມເຂົາ້ປະຖມົ, ມດັທະຍມົ  ແລະ ສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ, ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ, ອດັຕາ

ການຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍການຊມົໃຊນ້ໍໍາ້ສະອາດ ໃຫປ້ະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົນາໍໃຊຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ. ນອກນັນ້ 

ຍງັສຸມໃສ່ວຽກງານລບືລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫນ້ບັມືນ້ບັຫຸຼດນອ້ຍຖອ້ຍລງົ, ສບືຕໍ່ ສຸມໃສ່ວຽກງານການສາ້ງບາ້ນ

ເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາຕາມ  4 ບຸກ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕາມທດິສາມສາ້ງ. 
 

3)  ເຂດພາກໃຕ�: 
 4 2ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ສາ້ງເສດຖະກດິຂອງບນັດາແຂວງພາກໃຕໃ້ຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່

ເນື່ ອງ, ມເີສດຖະກດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໝັນ້ຄງົ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ພດັທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫມ້ທ່ີາກາ້ວ

ຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ດ,ີ ການຜະລດິກະສກິາໍ, ສາ້ງທຸກເງ ື່ອນໄຂການພດັທະນາ, ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາການສກຶສາ, ວຊິາ

ຊບີໃຫມ້ຄຸີນນະພາບເທື່ ອລະກາ້ວ, ເຮດັໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົສຸກ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ເຂັມ້

ແຂງ ແລະ ຍຸຕທໍິາ ທງັຮບັປະກນັໃຫມ້ສີິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ດ,ີ ພດັທະນາບນັດາຮູບແບບການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ

ສູງ ຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ. ຕັງ້ໜາ້ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ຫນັເປນັອຸດ

ສາຫະກໍາ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ການແປຮູບຜນົຜະລດິກະສກິໍາ ເພື່ ອສົ່ ງອອກ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ນໍາໃຊແ້ຫ່ຼງ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ມຈີາໍກດັໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫ ້

ມຄີວາມຢນືຍງົ; ສາ້ງໃຫພ້າກໃຕ ້ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການບໍລກິານທາງຜ່ານ, ການຂນົສົ່ ງ, ການຄາ້, ການລງົທນຶ

ສະຖາບນັການເງນິຢູ່ບນັດາແຂວງພາກໃຕ;້ ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການສກຶສາ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້

ນໍາ້ຕກົ ບ່ອນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ໂດຍສະເພາະການເພີ່ ມທະວກີານ ຕດິພນັການລາຍງານຂອງວຽກງານສາມສາ້ງ. 
 

 ເຂດການຜະລິດກະສິກ�າ: ເພີ່ ມທະວສີົ່ ງເສມີການຜະລດິ ເປັນຕົນ້ແມ່ນການຜະລດິເຂົ ້າ້ ແລະ ພດືສະບຽງ

ອາຫານທີ່ ເປນັປາຍແຫຼມ ແລະ ເປນັທ່າແຮງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ ແລະ ພດືຜກັຕ່າງໆ ພອ້ມນີກ້ໍ່ ຄວນ

ຊຸກຍູ ້ການສົ່ ງເສມີການປູກອອ້ຍ ໄປພອ້ມໆ ກບັການເອາົໃຈໃສ່ໃນການສາ້ງແປງຊນົລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍ 

ໂດຍສະເພາະຊນົລະປະທານທຮີບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ການຜະລດິຢ່າງແທຈ້ງິ. 
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 ເຂດອຸດສະຫະກ�າ: ສຸມໃສ່ການປບັປຸງບນັຫາການຜູກຂາດລະຫວ່າງຊາວນາ ກບັ ນກັລງົທນຶ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການ

ເກບັຊືເ້ຂົ ້າ້ຢູ່ ແຂວງສາລະວນັ, ແຂວງຈໍາປາສກັ ກໍ່ ໄດມ້ກີານຊຸກຍູໃ້ຫປ້ະຊາຊນົປູກໝາກມ່ວງຫມິະພານ ແລະ 

ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ກໍ່ ໄດມ້ກີານເກບັຊື ້ໃນນີພ້າກລດັຄວນເຂົາ້ມາມສ່ີວນເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນຈະແມ່ນ

ພາກສ່ວນເອກະຊນົເຂົາ້ລງົທນຶເອງ ແລະ ຈະເປນັການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົຂຶນ້ອກີ ຖາ້ພກັລດັເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມ 

ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ຊ່ວຍເປັນເຈົາ້ການໃນດາ້ນນດິຕກິໍາການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ, ຄວນມກີານຄຸມ້ຄອງ

ການນໍາເຂົາ້-ສົ່ ງອອກ 2018 ໃຫເ້ປນັໄປຕາມລະບຽບການ, ຄວນມສູີນສົ່ ງເສມີການຜະລດິດາ້ນກະສກິໍາໃຫເ້ປັນ

ຮູບປະທໍາເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫຊ້າວກະສກິອນ, ຄວນຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຄວນມີ

ການສົ່ ງເສມີການປູກອອ້ຍເພື່ ອປອ້ນໂຮງນໍາ້ຕານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປອ້ນເຂົາ້ໂຮງງານນໍາ້ຕາມຂອງແຂວງສະຫວນັ

ນະເຂດ. 
 

 ການບ�ລິການ ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ: ສົ່ ງເສີມວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຕດິພນັກບັການອະນຸລກັຮີດຄອງປະເພນ,ີ 

ວດັທະນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວດັສາດ ໃຫຍ້ນືຍງົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ແຂວງຈປໍາສກັ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ 

ເພາະເປນັແຂວງທີ່ ມສີະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທາງມລໍະດກົ. ຊຸກຍູໃ້ຫປ້ະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວນບັມື ້

ນບັຫຼາຍ, ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວ, ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວໃຫມ້ລີກັສະນະເພີ່ ມຂືນ້, ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້

ທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງທອ້ງຖິ່ ນ; ປບັປຸງຮາ້ນອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ; ເພີ່ ມລາຍການນໍາ

ທ່ຽວໃຫມ້ຫຼີາຍລກັສະນະ, ຫຼາຍວທິກີານ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອຊຸກດນັໃຫວ້ຽກງານທ່ອງທ່ຽວກາຍເປນັຫວົຈກັໃນການຂບັ

ເຄື່ ອນເສດຖະກດິອື່ ນໆພາຍໃນພາກເໜອື ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ ເພື່ ອສູຊ້ນົດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫນ້ບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂືນ້

ເປນັທະວຄູີນ. 
 

 ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ: ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງແນວຊາຍແດນ ກບັ ບນັດາປະເທດຮ່ວມຊາຍ

ແດນ ໃນດ່ານຕ່າງໆ, ຄວນມກີານປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສຸມໃສ່ການຊຸກຍູກ້ານຜະລດິ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ກໍ່ ສາ້ງ

ເສັນ້ທາງເຂດຊາຍແດນຕ່າງໆ, ສຸມໃສ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິໃນທຸກໆ ດາ້ນໂດຍເນັນ້ເສດຖະກດິແບບເຊື່ ອມ

ໂຍງ ເມອືງ ກບັ ເມອືງ, ແຂວງ ກບັ ແຂວງ ກາ້ວໄປສູ່ ປະເທດອອ້ມຂາ້ງ, ຄວນມກີານສອ້ມແປງເສັນ້ທາງພືນ້ຖານ

ໃນເຂດຊນົນະບດົ ເພື່ ອໃຫມ້ກີານເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. 
 

5.1.4 ພັດທະນາກ�າລັງແຮງງານໃຫ�ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ 
ຄາດໝາຍ: 
− ສົ່ ງເສມີໃຫສ້ະຖານທີ່ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ນບັທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາສມີ ື

ແຮງງານ ໃຫໄ້ດ ້131.600 ຄນົ. 

− ສາ້ງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານ, ເຮດັການທດົສອບ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢນືມາດຕະຖານສມີແືຮງງານ ໃຫໄ້ດ ້2.500 

ຄນົ. ພດັທະນາຫ◌ຼ◌ັກສູດ, ຄູ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຝກື ໃຫສູ້ນຝກຶສມີແືຮງງານ ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ ແລະ ອດັຕະປ;ື ຈດັຕັງ້ການແຂ່ງຂນັສມີແືຮງງານລະດບັຊາດ 1 ຄັງ້, ລະດບັແຂວງ 1  ຄັງ້/ແຂວງ  ແລະ 

ລະດບັສະຖາບນັພດັທະນາສມີແືຮງງານ 2  ຄັງ້. 

− ສາ້ງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໃຫສ້າມາດດດັສມົຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງກາໍລງັແຮງງານ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນກາໍລງັແຮງງານທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃໝ່ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃຫໄ້ດ ້143.230 ຄນົ

ຄາດວ່າອດັຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາໃນຂງົເຂດກະສກິາໍຈະຫຸຼດລງົ ປະມານ 64,3%, ອຸດສາຫະກາໍ 

ເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 12% ແລະ ການບໍລກິານ ປະມານ 23,7%, ອດັຕາການວ່າງງານໃຫຢູ່້ໃນລະດບັ 2% 

− ປບັປຸງການບໍລກິານຈດັຫາງານໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ  ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລກິານຈດັຫາງານ ໃຫໄ້ດ ້2 ແຂວງ 

− ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັແຮງງານຢູ່ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ

ຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫໄ້ດ ້ 2.500 ແຫ່ງ, ໄກ່ເກ່ຍ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງແຮງງານໃຫໄ້ດ ້ 70% ຂຶນ້ໄປຂອງຈາໍ

ນວນຂໍຂ້ດັແຍ່ງໃນປ.ີ 
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− ຂຶນ້ທະບຽນຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ ມຜູີອ້ອກແຮງງານ ແຕ່ 100  ຄນົ ຂຶນ້ໄປ ໃຫໄ້ດ ້75 ແຫ່ງ ແລະ ໃຫມ້ຄີະນະ

ກາໍມະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ;  ຊຸກຍູໃ້ຫຫ້ວົຫນ່ວຍແຮງງານໄດມ້າດຕະຖານແຮງງານແຫ່ງ

ຊາດ 38 ແຫ່ງ,  ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມຜູີອ້ອກແຮງງານແຕ່ 50 ຄນົຂຶນ້ໄປ ໃຫມ້ສີນັຍາແຮງງານ 175 ແຫ່ງ   

ແລະ  ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມກີດົລະບຽບນາໍໃຊແ້ຮງງານພາຍໃນ 175 ແຫ່ງ. 
 

5.1.5 ພັດທະນາຜູ�ປະກອບການ, ສ�າງວິຊາການ ແລະ ຜູ�ຊ�ານານງານ 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ປບັປຸງຫຼກັສູດການຮຽນແບບຄວບຄູ່ (DCT) ໃນ 2 ສາຂາວຊິາ: ກະສກິາໍ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິ

ການເຄື່ ອງດື່ ມ. 

− ຝກຶອບົຮມົການສາ້ງສື່ ການຮຽນ-ການສອນໃນພາກປະຕບິດັຂອງສາຂາຊ່າງໄຟຟາ້ ຢູ່ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ຝກຶອບົຮມົ

ເຂັມ້ກ່ຽວກບັການນາໍໃຊປ້ຶມ້ຄູ່ມຄູືການສອນເພດວຖິຢ່ີາງບູລະນາການໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຄູ-ອາຈານໂຮງຮຽນເຕກັ

ນກິ-ວຊິາຊບີແບບປະສມົແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ. 
5.1.6 ເປີດກວ�າງການຮ�ວມມື ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ 

1) ການຮ�ວມມືສອງຝ�າຍ-ຫຼຼາຍຝ�າຍ 
 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

− ຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານແຮງງານ, ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ໄພພບິດັອາຊຽນ, 

ສນັຍາຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ສນັຍາ ແລະ ສນົທສິນັຍາຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ສນັຍາຂອງອງົ

ການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ, ປະສານສມົທບົໃນການຈດັ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມສືາກນົ 

ລະດບັຕ່າງໆ, ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິາໍຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ ໃຫໄ້ດ ້3 ສະບບັ. 
 

2) ການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ (ການເຊ່ືອມຈອດ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງການຄ�າ) 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສຸມໃສ່ການສົ່ ງເສມີການຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶລະຫວ່າງປະເທດຮບັປະກນັການເຂົາ້ສູ່ຕະຫຼາດສົ່ ງອອກສນິຄາ້ຂອງ 

ລາວ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານພາກລດັ ແລະ ທຸລະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາມາດປະຕບິດັບນັດາເງ ື່ອນໄຂ 
ແລະ ຂໍຜູ້ກພນັຕ່າງໆທີ່ ຕກົລງົກນັໃນກອບການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶພາຍໃນປະເທດ. 
ສຸມໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັຕ່າງປະເທດ ເປນັຕົນ້ການສາ້ງຍຸດທະສາດເຈລະຈາ

ການຄາ້, ການສາ້ງແຜນເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັອາຊຽນ ແລະ ກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພນັທະສນັຍາຂອງ 
ສປປ ລາວ ໃນກອບສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກພືນ້. 
 

5.2 ເປ້ົາໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາ
ກອນຈາກພາກລັດ ແລະ ກ�າລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ
ໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂ, ທຸກເຜ່ົາຊົນ ແລະ ເພດໄວ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບ�ລິການ
ສາທາລະນະສຸກຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ
ເອກະລກັວັດທະນະທ�າອັນດີງາມຂອງຊາດ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ�ານການເມືອງຢ�າງໜັກແ
ໜ�ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງ�ບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ�ອຍ, ຍຸຕທິ�າ ແລະ ມີຄວາມໂປ�ງໃສ ເພ່ືອ
ບັນລຸຕ�ອງສມຸໃສ�ບາງຈຸດສມຸຄື ດັ່ງນີ້:  

 

5.2.1 ສືບຕ�່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ�ໄດ�ຢ�າງໜັກແໜ�ນ 
ແລະ ກວ�າງຂວາງຕາມທດິ 3 ສ�າງ. 

 

ຄາດໝາຍ:  
− ສູຊ້ນົລບຶລາ້ງຄອບຄວົທຸກຍາກ ໃຫໄ້ດ ້4.833 ຄອບຄວົ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 66.139 ຄອບຄວົ. 
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− ສູຊ້ນົລບຶລາ້ງບາ້ນທຸກຍາກ ໃຫໄ້ດ ້220 ບາ້ນ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 1.291 ບາ້ນ. 

− ສູຊ້ນົລບຶລາ້ງເມອືງທຸກຍາກ ໃຫໄ້ດ ້2 ເມອືງ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 21 ເມອືງ. 

− ສູຊ້ນົສາ້ງບາ້ນພດັທະນາໃຫໄ້ດ ້100 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 47,7% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ. 

− ສາ້ງບາ້ນໃຫຍ່ໃຫກ້າຍເປນັຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມອກີ 2-3 ບາ້ນ. 
 

5.2.2 ການຄ�້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ:  
− ສຸມໃສ່ 5 ວຽກຫຼກັ ໃນການຄຸມ້ຄອງດນິກະສກິາໍ (ທງັໃນ ແລະ ນອກເຂດຊນົລະປະທານ), ການຄຸມ້ຄອງລະບບົ

ຊນົລະປະທານ, ການນາໍໃຊແ້ນວພນັ, ການສົ່ ງເສມີບໍລກິານເຕກັນກິ-ຈດັຕັງ້ກຸ່ມ-ການຫນັເປນັກນົຈກັ ແລະ ການ

ຜະລດິ ໃນຮູບແບບກະສກິາໍສະອາດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຄຸມ້ຄອງດນິກະສກິາໍ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການກາໍນດົ

ຕວົເລກການຜະລດິຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນແຜນການ 5 ປ.ີ 

− ຂະຫຍາຍຕວົແບບຈາກແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄປສູ່ແຂວງອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ແຂວງບ່ໍແກວ້ (ທົ່ ງ

ພາ້ວຫາ້ວ, ທົ່ ງງວົແດງ), ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ(ທົ່ ງເມອືງສງິ) ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ(ທົ່ ງວຽງຈນັ). 

− ສຸມໃສ່ການລ໋ອກດນິທົ່ ງຫຍາ້ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເນນີສູງພາກເໜອື ເຊັ່ ນ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ 

ຫວົພນັ, ເຂດ 4 ເມອືງນອກຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທີ່ ເປນັຈດຸສຸມລຽ້ງສດັ. 

− ເອາົໃຈໃສ່ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍທີ່ ມໄີດປ້ະຕບິດັຜ່ານມາ ແລະ 

ເຫນັວ່າມປີະສດິທຜິນົ ເຊັ່ ນ: ນະໂຍບາຍພາສ-ີອາກອນ, ໄຟຟາ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

− ເອາົໃຈໃສ່ກວດກາຄນືບນັຫາສິ່ ງກດີຂວາງ ພອ້ມທງັວາງມາດຕະການແກໄ້ຂ ໂດຍສະເພາະບນັຫາທີ່ ເປນັສາເຫດ

ກະທບົໃສ່ຕົນ້ທນຶການຜະລດິ ເຊັ່ ນ: ຄ່າບໍລກິານຂນົສົ່ ງ, ການດໍາເນນີເອກະສານຢັງ້ຢນືການສົ່ ງອອກເປນັຕົນ້. 
 

5.2.3   ທຸກຄົນເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາໄດ�ຢ�າງທົວ່ເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. 
ຄາດໝາຍ: 
− ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັ 3-5  ປ ີໃຫໄ້ດ ້ 53,5% 

− ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັ 5  ປີ ໃຫໄ້ດ ້ 76 % 

− ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ສຸດທຊິັນ້ປະຖມົສກຶສາ ໃຫບ້ນັລຸໄດ ້98% 

− ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາປະລະ ຊັນ້ ປ 1 ໃຫໄ້ດ ້6,5% 

− ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ ຊັນ້ ປ 1 ໃຫໄ້ດ ້ 8 % 

− ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາປະລະຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໃຫໄ້ດ ້4 % 

− ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໃຫໄ້ດ ້3,5 % 

− ເພີ່ ມອດັຕາລອດເຫຼອື ຮອດ ປ 5 ໃຫໄ້ດ ້84% 

− ເພີ່ ມຈາໍນວນເມອືງທີ່ ມອີດັຕາການເຂົາ້ຮຽນລວມໃໝ່ຮອດຊັນ້ ປ 5 ສູງກວ່າ 95%  ຈາກ 134 ເປນັ 138 ເມອືງ. 

− ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃຫໄ້ດ ້85%. 
− ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາປະລະການຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃຫຢູ່້ໃນລະດບັ ປະມານ 6,2 % 

− ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຫໄ້ດ ້54 %. 
− ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການປະລະການຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 5%. 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ຂະຫຍາຍວຽກງານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ການສະໜອງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ແລະ ສິ່ ງ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃຫໂ້ຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫອ້ງກຽມປະຖມົ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຕວົເມອືງຕ່າງໆ. 
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− ປບັປຸງຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ການສອ້ມແປງ ແລະ ປຸກສາ້ງໂຮງຮຽນ

ທດົແທນ ໂຮງຮຽນທີ່ ເປເ້ພ. ນອກນັນ້ ກຈໍະໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 

ແລະ ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ. 

− ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສກຶສາພາກບງັຄບັຮອດຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ ໂດຍເພີ່ ມ

ການເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸ ໄດ ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະໄດ ້

ສຸມໃສ່ການສະໜອງຫໍພກັນກັຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ໃຫບ້ນັດາໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ. 

− ສະໜອງຫອ້ງທດົລອງວທິະຍາສາດ ແລະ ໃຫຄ້ອມພວິເຕ ີໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນ ແລະ ສະຖາ

ບນັສາ້ງຄູ. 

− ສບືຕ່ໍປບັປຸງຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍສບືຕໍ່ ຮ່ວມມກືບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ 

ຜູປ້ະກອບການ ໃນການຍກົລະດບັຄູອາຈານ ແລະ ຝກຶປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ. 

− ຍກົສູງຄຸນພາບການສກຶສາໃນຂັນ້ມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການ

ບໍລກິານດາ້ນວຊິາການ. 

− ຈດັການແຂ່ງຂນັມະຫາກາໍກລິາແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ11 ທີ່  ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສບືຕໍ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິາໃນ

ລາຍການຕ່າງໆ ໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
5.2.4 ຮັບປະກັນການບ�ລກິານດ�ານສາທາລະນະສຸກໄດ�ຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. 

ຄາດໝາຍ:  
− ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຖານໃຫຫຸຼ້ດລງົຍງັເຫຼອື 21% ແລະ ອດັຕາເດກັນອ້ຍ

ລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເຕຍ້ (ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮືອ້) ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 33,2% 

− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍ 1 ປ ີໃຫໄ້ດ ້38/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ 21/1.000) 
− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີໃຫໄ້ດ ້51/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ 25/1.000) 

− ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫໄ້ດ ້175/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ 70/100.000) 

− ອດັຕາການເກດີມແີພດຊ່ວຍ ໃຫໄ້ດ ້74% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ > 95%) 

− ອດັຕາການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ ໃຫໄ້ດ ້88% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ > 95%) 

− ອ◌ັດຕາການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍ ໃຫໄ້ດ ້73% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ > 95%) 

− ອດັຕາການປກົຄຸມປະກນັສຸຂະພາບ ໃຫໄ້ດ ້75% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປ ີ2030 ແມ່ນ > 85%) 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ ສໍາລບັການບໍລກິານແບບເຊື່ ອມສານສຸຂະ 

ພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການ ໃຫຂ້ະຫຍາຍກວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ 

ທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານທີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກໂດຍຫນັເປນັບນັດາໂຄງການຈດຸສຸມ. 

− ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເກດີລູກ ແລະ ປິ່ ນປວົເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີ ບ່ໍເສຍຄ່າ ແລະ ຜູທຸ້ກຍາກ ໂດຍວທິີ

ການເຊືີ່ ອມສານເຂົາ້ໃນລະບບົກອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົໄປໃນທົ່ ວປະເທດ. 

− ປບັປຸງຍກົລະດບັສະຖານທີ່ ບໍລກິານ (ສູນກາງ, ພາກ, ແຂວງ, ເມອືງ, ສຸກສາລາ) ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບສາມາດ

ບົ່ ງມະຕ ິແລະ ປິ່ ນປວົ ໃຫເ້ປນັທີ່ ຍອມຮບັຂອງສງັຄມົ, ສຸມໃສ່ແກໄ້ຂສຸກເສນີກະທນັຫນັຜ່າຕດັຊ່ວຍເກດີ ໃນຂັນ້

ເມອືງ ແລະ ສຸກສາລາ ໃຫສ້າມາດຊ່ວຍເກດີທໍາມະຊາດ. 

− ປບັປຸງຍກົລະດບັພະນກັງານ ໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ຊໍານານງານ (ການຮຽນ-ການສອນ-ຄົນ້ຄວາ້ 

ແລະ ບໍລກິານ) ຕດິພນັກນັ, ມຈີນັຍາບນັທດັສະນະຮບັໃຊນ້ໍາ້ໃຈຮບັຜດິຊອບໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ດ,ີ ສບືຕໍ່ ຫນັລງົຊ່ວຍ

ທອ້ງຖິ່ ນ ລວມທງັຈດັສົ່ ງນກັສກຶສາປສຸີດທາ້ຍລງົຝກຶງານ. 
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− ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາ ໃຫປ້ອດໄພ, ສົ່ ງເສມີການຜະລດິພາຍໃນ ແລະ ມມີາດ

ຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ. 

− ປບັປຸງວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັນ້ພືນ້ຖານ ຢູ່ຂັນ້ບາ້ນໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ແລະ ເປນັຂະບວນຟດົຟືນ້, ຫນັວຽກລງົສູ່

ທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານເລັ່ ງລດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ ໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ. 

− ສບືຕໍ່ ປຸກລະດມົທົ່ ວປວງຊນົໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມມຽກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເປນັເຈົາ້ການຮກັສາສຸຂະພາບຂອງຕນົ, 

ເພີ່ ມການໂຄສະນາສຸຂະສກຶສາ: ອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ຫຼກັໂພສະນາການ ຫນັວຽກລງົສູ່ຮາກຖານ, ມອບຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃຫອໍ້ານາດການປກົຄອງຊ່ວຍ: ສກັຢາ, ໂພສະນາການ, ວາງແຜນຄອບຄວົ, ຊຸກຍູແ້ມ່ມານມາກວດ

ທອ້ງ-ເກດີລູກ, ການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ-ວດິຖ່າຍ ແລະ ກອງທນຶສຸຂະພາບຜູທຸ້ກຍາກ ຕດິພນັກບັການຂະຫຍາຍ

ວຽກງານ 3 ສາ້ງ. 

− ເພີ່ ມສະຕເິຝົາ້ລະວງັ ແລະ ກະກຽມຕອບໂຕກ້ານລະບາດຂອງພະຍາດຮາ້ຍແຮງຕ່າງໆ ຢ່າງທນັການ ລວມທງັວຽກ

ງານຊາຍແດນ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂກຽມພອ້ມກລໍະນທີີ່ ເກດີໄພພບິດັຕ່າງໆ. 

− ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງພາກເອກະຊນົໃນບດົບາດປະກອບສ່ວນບໍລກິານສຸຂະພາບ ໃຫໄ້ດມ້າດຖານທນັສະ 

ໄໝ, ຍຸຕທໍິາແກ່ສງັຄມົ ເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົມທີາງເລອືກຫຼາຍຂຶນ້. 
 

5.2.5 ການບ�ລິການທາງດ�ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ�ຮບັການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ�ເຂ້ົາເຖິງ
ຢ�າງກວ�າງຂວາງ. 

 

ຄາດໝາຍ: 
− ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັວຽກງານປະກນັສງັຄມົໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ, ຜູອ້ອກ

ແຮງງານ ແລະ ຜູປ້ະກອບອາຊບີສ່ວນບຸກຄນົ ໃຫມ້ຄີວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃນຢ່າງເລກິເຊີ່ ງ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ, ຂະຫຍາຍ

ອດັຕາການປກົຄຸມປະກນັສງັຄມົສໍາລບັຜູອ້ອກແຮງງານໃນລະບບົທີ່ ເຮດັວຽກຕາມຫວົໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫໄ້ດ ້39.000 ຄນົ ໃນຫວົໜ່ວຍແຮງງານ 5 ຄນົຂຶນ້ໄປ,   ເທົ່ າກບັ 20%    ທຽບກບັ

ແຜນການ 5 ປ ີແລະ ຜູປ້ະກອບອາຊບີສ່ວນບຸກຄນົ ແລະ ຜູສ້ະໝກັໃຈ ໃຫໄ້ດ ້3.000 ຄນົ, ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ

ກອງທນຶປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດບໍລກິານອຸດໜນູປະກນັສງັຄມົປະເພດຕ່າງໆ 

ໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສ ຍຸດຕທໍິາ ແລະ ວ່ອງໄວ. 

−  ສຸມໃສ່ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູທ້ີ່ ມຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕວິດັໃຫໄ້ດ ້ ຈາໍນວນ 4.927 

ທ່ານ. ປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງພະນກັງານເສຍອງົຄະຢູ່ບນັດາສູນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫດ້ກ່ີວາເກົ່ າ ສາ້ງ

ເງ ື່ອນໄຂໃຫຄ້ນົພກິານ ແລະ ຜູອ້າຍຸສູງໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານທາງດາ້ນສາທາລະນະຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

− ສໍາຫຼວດບ່ໍແມ່ນວຊິາການ ໃຫໄ້ດ ້1.106 ບາ້ນ ເພື່ ອຊອກຫາຈດຸຫຼກັງານລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ແລະ ສໍາຫຼວດແບບ

ວຊິາການ ໃຫໄ້ດ ້ 591 ບາ້ນ; ດໍາເນນີການກວດກູພ້ ືນ້ທີ່  ທີ່ ຍງັມລູີກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ໃຫໄ້ດ ້ ປະມານ 4.500 

ເຮກັຕາ. 

− ສູຊ້ນົປຸກລະດມົຂນົຂວາຍ ແລະ ຮບັການບໍລຈິາກເລອືດຕາມແຜນກດິຈະກາໍຕາມສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ໃຫໄ້ດ ້

50.000 ຖງົ ແລະ ຮບັປະກນັການວເິຄາະຢ່າງເປນັລະບບົກ່ອນແຈກຢາຍໃຫໂ້ຮງໝໍຕ່າງໆ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສບືຕໍ່ ພດັທະນາລະບບົປະກນັສງັຄມົໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ, ຂະຫຍາຍອດັຕາການປກົຄຸມ

ປະກນັສງັຄມົ ຕາມກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຕ່າງໆ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູປ້ະກນັຕນົຕາມ

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານກອງທນຶປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດຢ່າງລວມສູນ, ໂປ່ງໄສ ແລະ ຍນື

ຍງົ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງການອຸດໜນູປະກນັສງັຄມົປະເພດຕ່າງໆ ໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກນັຕນົ ແລະ ສະມາຊກິ

ຄອບຄວົ. 
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− ສບືຕໍ່ ປບັປຸງຖານຂໍມູ້ນຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕວິດັໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ປະຕ ິ

ບດັນະໂຍບາຍຕໍ່ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຕ່າງໆ ໂດຍສົ່ ງເສມີໃຫສ້ງັຄມົມສ່ີວນຮ່ວມ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

− ສບືຕໍ່ ພດັທະນາລະບບົສງັຄມົສງົເຄາະ, ໄພພບິດັ ແລະ ປກົປອ້ງເດກັ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຊ່ວຍ

ເຫຼອື ແລະ ພດັທະນາຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃນສງັຄມົ, ຜູປ້ະສບົໄພພບິດັ ແລະ ຜູປ້ະສບົເຄາະຮາ້ຍອື່ ນໆ ຢ່າງວ່ອງໄວ

ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍສົ່ ງເສມີໃຫສ້ງັຄມົມສ່ີວນຮ່ວມ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

− ສບືຕໍ່ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງວຽກງານເກບັກູລ້ະເບດີທີ່ ບ່ໍທນັແຕກ ໂດຍສຸມໃສ່ການສໍາຫຼວດ ແລະ ກາໍນດົພືນ້ທີ່ ຜນົ

ກະທບົ ການກວດກູລ້ະເບດີ, ການຊ່ວຍເຫຼອືຜູລ້ອດຊວີດິ ແລະ ການສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄວົ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

− ສບືຕໍ່ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງວຽກງານກາແດງລາວ ໂດຍສຸມໃສ່ການປຸກລະດມົ ແລະ ຮບັບໍລຈິາກເລອືດ, ການຊ່ວຍ

ເຫຼອືບນັເທາົທຸກ ແລະ ການສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບຊຸມຊນົ ເພື່ ອໃຫກ້ານບໍລກິານຕໍ່ ສງັຄມົ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 
 

5.2.6 ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮກັສາຮີດຄອງປະເພນ ີແລະ ວັດທະນະທ�າອັນດີງາມຂອງຊາດ. 
ຄາດໝາຍ: 
− ສາ້ງຄອບຄວົວດັທະນະທໍາ ໃຫໄ້ດ ້30.000 ຄອບຄວົ, ບາ້ນວດັທະນະທໍາ ໃຫໄ້ດ ້200 ບາ້ນ. 

− ສບືຕໍ່ ຊຸກຍູ ້ ແລະ ຕດິຕາມການພຈິາລະນາທົ່ ງໄຫຫນີ ເຂົາ້ເປນັມລໍະດກົໂລກ ແລະ ສບືຕໍ່ ກະກຽມຄວາມພອ້ມ 

ເພື່ ອສະເໜອີງົການຢູເນສໂກ ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ ເອາົພູຫນີໜາມໜ່ໍ ແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົາ້ເປນັມລໍະດກົໂລກ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ສາ້ງໜຶ່ ງເມອືງໜຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ ທາງດາ້ນ

ວດັທະນະທໍາ,ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ວຽກງານວດັທະນະທໍາຂອງຊາດຜ່ານບນັດາພາຫະນະສື່ ມວນຊນົຕ່າງໆ ທງັພາຍ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເປດີກວາ້ງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຕະຫຼາດຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 

ເທດ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ະແໜງວດັທະນະທໍາເພື່ ອສາ້ງແຫ່ຼງລາຍຮບັ ແລະ ສາມາດກຸມ້ຕນົເອງເທື່ ອລະກາ້ວ 
− ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນນກັວຊິາການທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ຜູສ້ບືທອດ

ທີ່ ມພີອນສະຫວນັບົ່ ມຊອ້ນດາ້ນວດັທະນະທໍາ. 
− ສບືຕໍ່ ສາ້ງຮ່າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການສາ້ງຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທໍາ, ຮ່າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງປະເພນີ

ລາວ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສະໂມສອນວດັທະນະທໍາ. 
− ສົ່ ງເສມີການປະດດິຄດິແຕ່ງທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຫວົຄດິປະດດິສາ້ງທາງດາ້ນພູມປນັຍາ

ຊາວບາ້ນ (ທອ້ງຖິ່ ນ) ທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ສມົທບົກບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ພາກທຸລະກດິຈດັງານບຸນເທດສະການ, 
ງານບຸນປະເພນທີີ່ ສໍາຄນັປະຈາໍທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອໂຄສະນາການອະນຸລກັຮກັສາວດັທະນະທໍາ. 

 

5.2.7 ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານການເມືອງ, ໜັກແໜ�ນ, ສັງຄົມ ມີຄວາມສະຫງ�ບເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ�ອຍ, ຍຸຕິທ�າ ແລະ ມີຄວາມໂປ�ງໃສ 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສບືຕ່ໍເອາົໃຈໃສ່ສກຶສາອບົຮມົດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ ໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຮບັຮ◌ູ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ຕໍ່ ແນວທາງ

ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ລດັຖະບານວາງອອກ; ເສມີຂະຫຍາຍວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງ

ກນັຄວາມສະຫງບົ ແນໃສ່ຮກັສາຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ. 
 

5.3 ເປ້ົາໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສະພາບແວດລ�ອມໄດ�ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ນ�າໃຊ�ຢ�າງມີປະສິດທຜົິນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ�ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ�າງໆຢ�າງ
ທັນການ ແລະ ກ�່ສ�າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກທ�າມະຊາດໃຫ�ດີກວ�າເກົ່າ ເພ່ືອບັນລຸຕ�ອງສຸມໃສ� 
3 ວຽກຈຸດສຸມຄື: 
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5.3.1 ການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດໃຫ�ຍນືຍົງ. 
ຄາດໝາຍ:   
− ອອກໃບຕາດນິໃນຂອບເຂດເມອືງເທດສະບານຂອງແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຈາໍນວນ 80.214 ຕອນ 

ແລະ ຂຶນ້ບນັຊສໍີາມະໂນທີ່ ດນິໃຫໄ້ດ ້ຈາໍນວນ 100.000 ຕອນ; ພອ້ມທງັປບັປຸງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິໃຫເ້ປນັ

ລະບບົຄບົຊຸດ. 
− ສບືຕ່ໍດໍາເນນີການປບັປຸງແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອໃຫສ້ະພາແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງ ແລະ ສາ້ງແຜນ

ຈດັສນັທີ່ ດນິຂັນ້ແຂວງ ຈາໍນວນ 3 ແຂວງ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຜນັຂະຫຍາຍການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດທະສາດ ໃນ 

ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການຫຼກັ ແລະ ແຂວງຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 
− ປະສານສມົທບົກບັກະຊວງ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງມນົລະພດິໃນຂອບເຂດ

ທົ່ ວປະເທດ. 
− ປະສານສບົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນຂັນ້ແຂວງໃຫສໍ້າ

ເລດັໃນ ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
− ເລງັໃສ່ໃຫສໍ້າເລດັການສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍລຸ່ມກດົໝາຍທີ່ ເປນັບູລມິະສດິຂອງຂະແໜງ 

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
− ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ປບັປຸງແຜນຄຸມ້ຄອງອ່າງຮບັນໍາ້ ແລະ ດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມກວດກາສະພາບ

ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນເຂດອ່າງຮບັນໍາ້ຕົນ້ຕໍ. 

− ສບືຕໍ່ ປບັປຸງສູນຝກຶອບົຮມົຂອງຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອເປນັບ່ອນຝກຶອບົ 

ຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັພະນກັງານ. 
 

5.3.2 ກະກຽມຄວາມພ�ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບພ�ອມທັງຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຈາກໄພພິບັດ
ຕ�າງໆ ແລະ ການປ�ຽນ ແປງດິນຟ�າອາກາດ. 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສບືຕໍ່ ປບັປຸງ ສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ສບືຕໍ່ ສາ້ງສະຖານແີຜ່ນດນິ

ໄຫວ ແລະ ສະຖານອຸີທກົກະສາດ. 

− ເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນການປບັໂຕ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ

ອາຍພດິເຮອືນແກວ້ ແລະ ສມົທບົກບັຂະແໜງການທອ້ງຖິ່ ນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາປາຣ ີຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
 

5.3.3 ຫ�ດຜ�ອນຄວາມບ�ມ່ີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກ�າທີເ່ກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງ
ໄພພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ�ທາງດ�ານຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກ�າ) 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ:  
− ສບຶຕ່ໍປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ອງົການ ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອກຽມພອ້ມຕອບໂຕກ້ບັ

ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ທີ່ ນບັມືນ້ບັຖີ່ ຂືນ້ ທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ ຕໍ່ ກບັການຜະລດິ ໂດຍສະເພາະບນັຫາ 

ການລະບາດ ຂອງຕກັກະແຕນຝຸງທີ່ ເກດີຂືນ້ຢູ່ ແຂວງ ພາກເໜອື. ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ ກຽມພອ້ມ ການປອ້ງກນັພະຍາດ

ສດັຕາມລະດູການ ແລະ ກໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ ເຝົາ້ລະວງັຕດິຕາມສະພາບແຫງ້ແລງ້-ນໍາ້ຖວ້ມຂງັ ເພື່ ອກຽມພອ້ມລາຍງານ

ແນໃສ່ແກໄ້ຂ ໃຫທ້ນັສະພາບການ. ສບຶຕໍ່ ພດັທະນາລະບບົການພະຍາກອນການປ່ຽນແປງດາ້ນດນິຟາ້ອາກາດ ທີ່

ຈະກະທບົໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໝາຍວ່າຫນັລະບບົການພະຍາກອນໄປສູ່ທນັສະໄໝ. 
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5.4 ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປ່ິນອ�ອມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການມີ ດັ່ງນີ:້ 
5.4.1 ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ�ພູມປັນຍາໃສ�ການຄ້ົນຄ�ວາ, ການພັດທະນາວທິະຍາສາດ, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ 

ນ�າໃຊ�ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ການສື່ສານ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ສບືຕໍ່ ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກິາໍ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຈາໍນວນ 28 ສະບບັ ໃນ

ນັນ້: ກດົໝາຍ 1 ສະບບັ, ດໍາລດັ 3 ສະບບັ, ແຜນນະໂຍບາຍວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ 2 ສະບບັ, ຂໍ ້

ຕກົລງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ8 ສະບບັ, ອອກລະບຽບການໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງ

ວທິະຍາສາດ, ມາດຖານວດັແທກ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານ 7 ສະບບັ. ນອກນັນ້ ກສໍບືຕໍ່ ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງປືມ້

ຄູ່ມ ືແລະ ບດົແນະນາໍຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 
− ສບືຕໍ່ ໃຫບໍ້ລກິານສງັຄມົ ໃນຂງົເຂດວຽກງານມາດຕະຖານ, ວດັແທກ ແລະ ຊບັສນິທາງປນັຍາ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນກວດກາກງົເຕໄີຟຟາ້ ໃຫໄ້ດ ້ 229.000 ໜ່ວຍ, ກວດສອບລດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟໃຫໄ້ດ ້ 484 ຄນັ, 

ຮບັຮອງເອາົມາດຕະຖານສາກນົ ມາເປນັມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈາໍນວນ 3 ຂງົເຂດຜະລດິຕະພນັ ເຊັ່ ນ: (1) 
ຂງົເຂດຜະລດິຕະພນັວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ ຈາໍນວນ 100 ມາດຕະຖານ, (2) ຂງົເຂດຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງອຸປະກອນ

ໄຟຟາ້-ເອເລກັໂຕຼນກິ ຈາໍນວນ 50 ມາດຕະຖານ, (3) ຂງົເຂດຜະລດິຕະພນັຢາງ ຈາໍນວນ 46 ມາດຕະຖານ; ສາ້ງ

ມາດຕະຖານໃໝ່ເຊັ່ ນ: ມາດຕະຖານແຜ່ນແກວ້, ມາດຕະຖານແຜ່ນໄມອ້ດັ, ມາດຕະຖານນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ

, ມາດຕະຖານນໍາ້ມນັເຕາົ, ມາດຕະຖານນໍາ້ມນັຍນົ, ມາດຕະຖານແກ໊ດຫຸງຕົມ້, ມາດຕະຖານນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ 4 

ຈງັຫວະ, ມາດຕະຖານເສນັເຝ,ີ ມາດຕະຖານແຜ່ນຍບິຊໍາ, ມາດຕະຖານຢາງຕນີລດົ, ມາດຕະຖານປ໋◌ຸຍ, ມາດຕະ 

ຖານນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ ແລະ ມາດຕະຖານອື່ ນໆ. 
− ສບືຕໍ່ ເປດີກວາ້ງການຮ່ວມມ ືແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ທງັໃນຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເປນັຕົນ້: ຮ່ວມມກືບັ ສສ ຫວຽດນາມ, ຮ່ວມມກືບັ ສປ ຈນີ ແລະ 

ປະເທດອື່ ນໆ. 
− ເພີ່ ມທະວກີານສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ ລງົສູ່ທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານການຜະລດິ, ສົ່ ງເສມີຫວົຄດິ

ປະດດິສາ້ງພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ນະວດັຕະກາໍ, ຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊີ

ພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ວດັສະດຸໃໝ່ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ ມລີກັສະນະຍນືຍງົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການ ແລະ ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ. 
− ປບັປຸງບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍລຸ່ມກດົໝາຍຕ່າງໆດາ້ຍໂທລະຄມົ ແລະ ອນີເຕເີນດັ ທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັ

ເພື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພອ້ມທງັເຜຍີແຜ່ບນັດາກດົໝາຍ 

ດໍາລດັ, ນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆດັ່ ງກ່າວ. 
− ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງການຂືນ້ທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສບັ ພອ້ມທງັຊຸກຍູ ້ ແລະ ປຸກລະດມົການຂືນ້ທະບຽນຊມິ

ກ໊າດ ໃຫທຸ້ກເລກໝາຍມຂໍີມູ້ນຂອງຜູນ້າໍໃຊຢ່້າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງ

ໄປສະນ ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານກາໍນດົ. 
− ໂຄສະນາສົ່ ງເສມີໃຫສ້ງັຄມົເຫນັຄວາມສໍາຄນັໃນການນາໍໃຊໄ້ອຊທີ ີແລະ ສົ່ ງເສມີນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນດັຄວາມໄວສູງຢ່າງ

ແຜ່ຫຼາຍໃນສງັຄມົ. 
−   ສມົທບົກບັກະຊວງຖະແຫ່ຼງຂ່າວ-ວດັທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາສາ້ງ

ກດິຈະກາໍ ແລະ ລງົເຜຍີແຜ່ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນນຕິກິາໍ, ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບ ີແລະ ສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ

ໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ. 
− ຂະຫຍາຍລະບບົສູນກາງໂທລະສບັ ແລະ ອນິເຕເີນດັພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດໃຫສ້າມາດລວມສູນ ແລະ ສາ້ງລະບບົ

ເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໂທລະຄມົແລະອນິເຕເີນດັກບັອາຊຽນ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້. 



58 
 

− ກະກຽມການຄຸມ້ຄອງ IP ແລະ  ຫນັປ່ຽນ ແລະ ຖ່າຍໂອນຈາກ IPv4 ເປນັ IPv6 ທົ່ ວປະເທດ ພອ້ມທງັຝກຶ

ອບົຮມົສາ້ງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ ອຮອງຮບັໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວ. 
−   ພດັທະນະບຸກຄະລາກອນ ເພື່ ອຮອງຮບັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ, ນາໍໃຊ ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາລະບບົລະຫດັຊື່ ອນິເຕີ

ເນດັຂັນ້ສູງສຸດຂອງລາວ; ປບັປຸງລະບບົຄວາມປອດໄພຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານ ISO27001. 
5.4.2 ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ�ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ�ມ 

− ສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ກຸ່ມທອ້ນເງນິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ສໍາ

ລບັແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ, ກະກຽມຮ່ວມກບັສະມາຄມົນກັທຸລະກດິຍງິຈດັງານເທດສະການອາຫານ ຄັງ້ທີ່  13. 

ກະກຽມ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງຊຸມໂລກວ່າດວຍສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍງິ ຄັງ້ທີ່  62, ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມແມ່ຍງິອາ

ຊຽນ ແລະ ອື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອງກບັການປກົປອ້ງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ ຕາມພາລະບດົບາດ. ກະກຽມເປນັເຈົາ້ພາບຈດັ

ກອງປະຊຸມແມ່ຍງິອາຊຽນທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ(ACWO) 2018-2020. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ພວົ

ພນັເຖງິການປກົປອ້ງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ຕາມແຜນວຽກທີ່ ໄດເ້ຊນັຮ່ວມກນັກບັອງົການ UNICEF. 
5.4.3 ເພ່ີມທະວປີະສິດທິພາບຂອງການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ບ�ລຫິານລັດ 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກິາໍໃໝ່ຈາໍນວນໜຶ່ ງໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົເຊັ່ ນ: ສາ້ງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍເອກະ 

ສານ; ສາ້ງກດົໜາຍວ່າດວ້ຍການສໍາຫລວດວດັແທກ, ການຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່ ; ສາ້ງດໍາລດັວ່າ

ດວ້ຍນະໂຍບາຍຕ່ໍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍຕໍາແໜ່ງວຊິາການຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ດໍາ

ລດັວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຊວີະປະຫວດັລດັຖະກອນ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍຈນັຍາບນັຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ດໍາ

ລດັວ່າດວ້ຍວຽກງານຊນົເຜົ່ າ; ພອ້ມນັນ້, ປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະບຽນຄອບຄວົ ສະບບັປ ີ 2009, ດໍາລດັວ່າ

ດວ້ຍມາດຕະຖານຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານລດັຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປຸງ. 

− ປບັປຸງລະບບົຄຸມ້ຄອງຖານຂໍມູ້ນລດັຖະກອນ (ລະບບົ PIMS) ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ໃຫມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ

ເພື່ ອນາໍໃຊຖ້ານຂໍມູ້ນດັງ້ກ່າວ ໃຫເ້ປນັພືນ້ຖານໃນການອອກບດັລດັຖະກອນ (Smart Card) ຊຶ່ ງບດັດັ່ ງກ່າວແມ່ນ

ສາມາດໃຊເ້ປນັບດັປະຈາໍຕວົຂອງລດັຖະກອນ, ບດັຖອນເງນິ (ATM), ບດັປະກນັສງັຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ. ເຊິ່ ງ

ລະບບົດັ່ ງກ່າວຍງັສາມມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນລະບບົເງນິເດອືນ ແລະ ລະບບົກວດຜ່ານບນັຊຈີາໍນວນພນົຂອງ

ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຢ່າງທນັສະໄໝ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 

− ນະໂຍບາຍສາມສາ້ງ ແມ່ນຈະໄດຄ້ົນ້ຄວ້ານຕິກິາໍ ແລະ ກາໍນດົມາດຖານຄນື ກ່ຽວກບັການສາ້ງແຂວງເປນັຫວົໜ່ວຍ

ຍຸດທະສາດ, ສາ້ງເມອືງເປນັຫວົໜ່ວຍເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ແລະ ສາ້ງບາ້ນເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ ພອ້ມດຽວກນັ

ນັນ້,  ຈະໄດຄ້ົນ້ຄວ້າສາ້ງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການສາ້ງບາ້ນໃຫ່ຍໃຫກ້າຍເປນັຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົ. 

− ປະເມນີຄນືເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ທຸລະກນັດານ ເພື່ ອໃຊເ້ປນັບ່ອນອງີໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕໍ່ ພະນກັງານ-

ລດັຖະກອນທີ່ ພວມປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຢູ່ເຂດດັ່ ງກ່າວ ທງັເປນັຂໍມູ້ນໃນການຈດັສນັທນຶໃຫບ້ນັດາເມອືງ/ແຂວງ ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

− ຊຸກຍູບ້ນັດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃນການກະກຽມການສາ້ງຕັງ້ເປນັນະຄອນ ແລະ ເທດສະບານ ຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

− ປບັປຸງບນັດານຕິກິາໍ, ນະໂຍບາຍອຸດໜນູພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃຫເ້ໜາະສມົກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ເທດ ເ

ໝາະກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍຕດິພນັກບັການປບັປຸງນະໂຍບາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີທຸລະກນັດານ. 

− ພດັທະນາຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງ ໃນເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນໃຫສ້າມາດປອ້ນຂໍມູ້ນໄດ ້ ຢູ່ 31 ເມອືງ ຂອງ 3 

ແຂວງຄ:ື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກ່ອນທີ່ ຈະຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດ ແນ່ໃສ່ເພື່ ອບນັລຸການຈດົທະບຽນໃຫໄ້ດ ້70% ຂຶນ້ໄປ ໃນປ ີ2024. 
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ພາກທີ III 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ປະຈ�າປີ 2018 
 
 ເພື່ ອເຮດັໃຫທ້ດິທາງລວມ, ເປົາ້ໝາຍ, ວຽກຈດຸສຸມ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນແຜນການປະຈາໍປ ີ 2018, 

ບນັດາກະຊວງ-ອງົການຂັນ້ສູງກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫເ້ອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ

ຕະການ ຕົນ້ຕໍດັ່ ງນີ:້  
 

1.  ດ�ານຄວາມສະຫງ�ບ: ຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ຄວມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັ

ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ ເພື່ ອສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ການພດັທະນາຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, 

ສຸມໃສ່ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົ ດວ້ຍການສະກດັກັນ້ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕດິ, ການກໍ່ ອາດສະຍາກາໍ

, ຊງິຊບັ, ຂີລ້ກັງດັແງະ, ອກັຄໄີພ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ ໜກັແໜນ້. 
2. ດ�ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ຂະແໜງການເສດຖະກດິ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ

ມະຫາພາກ ໃຫໝ້ັນ້ທ່ຽງ ດວ້ຍການຄວບຄຸມລາຄາອດັຕາເງນິເຟີ,້ ອດັຕາແລກປ່ຽນ, ປະລມິານເງນິ M2, ພອ້ມທງັ 

ຍູແ້ຮງການສົ່ ງອອກ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ທີ່ ບ່ໍຈາໍເປນັ, ແກໄ້ຂໜີສ້ນິ ແລະ ອື່ ນໆ. 

3.  ດ�ານເງິນຕາ: ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ, ຖາ້ຈາໍເປນັກໍ່ ອາດຜ່ອນຄາຍ

ນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແຕ່ຕອ້ງສມົຄູ່ກບັການຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ ໂດຍ

ມກີານຄຸມ້ຄອງທີ່ ດ ີແລະ ຮດັກຸມ. ປບັປຸງນະໂຍບາຍອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ, ຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕ່າງປະ

ເທດຕໍ່ ອດັຕາສ່ວນເງນິແຮຝາກບງັຄບັໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ສົ່ ງເສີ່ ມການພດັທະນາຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ

ຢ່າງແຂງແຮງ. 

4.  ດ�ານການເງິນ-ງ�ບປະມານ: ຫນັເປນັທນັສະໄໝໃນການຄຸມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັງບົປະມານ, ພາສ-ີອາກອນ 

ໃຫໄ້ດຄ້ບົຖວ້ນທົ່ ວເຖງິ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫງ້ບົປະມານມຄີວາມຄ່ອງຕວົ ແລະ ຫຸຼດການຂາດດູນງບົປະມານ, ເອາົ

ໃຈໃສ່ສາ້ງຖານລາຍຮບັໃໝ່ທີ່ ໝັນ້ຄງົໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້. ປະຕບິດັນະໂຍບາຍປະຢດັ ຕາມຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ 09/ນຍ ຢ່າງ

ເຂັມ້ງວດ ດວ້ຍການກວດກາການສະເໜຂໍີພຈິາລະນາລາຍຈ່າຍບໍລຫິານ, ລາຍຈ່າຍດດັສມົ, ລາຍຈ່າຍຊືໃ້ໝ່, ປະ

ຕບິດັກດົໝາຍການລງົທນຶລດັ ໂດຍການຫຼກີລຽ້ງບ່ໍສາ້ງໂຄງການລງົທນຶໃໝ່ທີ່ ບ່ໍມປີະສດິທຜິນົ, ໂຄງການນອກ

ແຜນ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການປະເມນີ ເພື່ ອບ່ໍສາ້ງໜີສ້ນິບົ່ ມຊອ້ນ, ພອ້ມທງັສຸມໃສ່ແກໄ້ຂໜີສ້ນິລງົທນຶຂອງລດັດວ້ຍ

ຫຼາຍຮູບການທີ່ ເໝາະສມົ. 

5.  ດ�ານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ: ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ບນັຍາກາດຂອງການລງົທນຶ ເພື່ ອຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ 

ການເຄື່ ອນໄຫວພາກທຸລະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສບືຕໍ່ ປບັປຸງກນົໄກລະບບົປະຕູດຽວທງັຢູ່ສູນ

ກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອຫຸຼດຂັນ້ຕອນການອະນຸມດັໃຫມ້ຄີວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸດຕທໍິາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການ

ລງົທນຶໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ, ແກໄ້ຂຂອດອຸດຕນັ ແລະ ທບັມາ້ງສິ່ ງກດີຂວາງຕ່າງໆ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, 

ຫຸຼດຜ່ອນຕົນ້ທນຶ ແລະ ດງືດູດການລງົທນຶພາກເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

6.  ການສົ່ງເສີມການຜະລດິ ແລະ ການບ�ລິການ: ປະຕບິດັນະໂຍບາຍໃນການສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ສາມາດເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕກັ

ໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົາ້ໃນການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ເພື່ ອໃຫຕ້ອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ 

ແລະ ການສົ່ ງອອກ.  

 

7.  ດ�ານການພັດທະນາສັງຄົມ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມທຸກຍາກ: ຕອ້ງຕັງ້ໜາ້

ປບັປຸງຍກົລະດບັຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໂດຍສຸມ
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ທນຶຮອນເຂົາ້ໃນການປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົ ເປນັຕົນ້: ໄຟຟາ້, ທາງ, ນໍາ້ປະປາ, 

ຊນົລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ນໍາ້ສະອາດ, ອຸປະກອນການສກຶສາ-ການແພດ, ພອ້ມທງັຍກົ

ລະດບັການສດິສອນຂອງຄູໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ; ສບືຕໍ່ ສຸມໃສ່ພດັທະນາຊນົນະບດົໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ແລະ 

ເຂົາ້ສູ່ລວງເລກິ ເພື່ ອຍກົສູງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້ ແລະ ເຮດັໃຫອ້ດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງ

ປະຊາຊນົຫຸຼດລງົເປນັກາ້ວໆ. 

8.  ດ�ານການບ�ລິຫານລັດ: ຕັງ້ໜາ້ສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິການເມອືງໃຫບ້ນັດາສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານໃນທຸກ

ຂັນ້ໃຫກ້າໍແໜນ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັແລະແຜນການຂອງລດັ, ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ພະນກັງານໃຫ ້

ກະທດັຮດັ, ປບັປຸງກນົໄກປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລະຫວ່າງຂະແໜງການດວ້ຍກນັ

ໃຫມ້ຄີວາມຄ່ອງໂຕ, ຍກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ໜາ້ທີ່ ການເມອືງຂອງຕນົ ເພີ່ ມທະວກີານຊີນ້າໍ-ນາໍພາ ຕໍ່ ການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ປະຕບິດັວໄິນແຜນການ-ການເງນິ ແລະ ກດົໝາຍຢ່າງເຂັມ້ງວດ ເພື່ ອກາ້ວໄປເຖງິ

ການຄຸມ້ຄອງລດັ ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົດວ້ຍກດົໝາຍ. 

9.  ປະຕບິດັຕາມແຜນການ-ແຜນງານ ແລະ ກດິຈະກາໍຂອງປທ່ີອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2018 ດວ້ຍການຮບັປະກນັໃຫມ້ີ

ຄວາມສະຫງບົ-ຄວາມປອດໄພທີ່ ດ,ີ ການບໍລກິານທີ່ ດ ີ ແລະ ການຕອ້ນຮບັທີ່ ດ ີ ໃນທົ່ ວສງັຄມົ, ພອ້ມທງັ

ໂຄສະນາ, ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຕວົເມອືງແຫ່ຼງທອ້ງທ່ຽວທີ່ ພກັພາອາໃສ່, ຮາ້ນອາຫານ ໃຫມ້ຄີວາມສະອາດ, 

ສວຍງາມ ແລະ ປະທບັໃຈ. 

10. ບນັດາກະຊວງ, ອງົການຂັນ້ສູນກາງ, ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນທຸກຂັນ້ ເປນັເຈົາ້ການຜນັຂະຫຍາຍແຜນດັ່ ງກ່າວ

ເປນັໂຄງການ ແລະ ວຽກງານລະອຽດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຕນົ, ຕດິຕາມປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານລດັຖະບານຕາມລະບຽບການທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ຄ:ື ສະຫຸຼບງວດ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ 

ແລະ 12 ເດອືນ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ  
 

        
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ................................. 

            
            ລັດຖະມົນຕ ີ
                 


