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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີ 2019 
 

ພາກທີ I 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018 

 

I. ທົບທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ປີ 2018 
  ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຕ່າງໆກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທ່ືອທີ 4 ຂອງສະພາ

ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໄດ້ມີມະຕິເລກທີ 075/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຄາດໝາຍ
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດສະບັບເລກທີ 397/ນຍ, ລົງ
ວັນທີ 22 ທັນວາ 2017. ຄາດໝາຍສໍາຄັນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີ 2018 ມີຄື: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ 
ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພ່ີມຂ້ຶນໃນລະດັບ 7% ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພ່ີມຕາມລາຄາໃນປີໃຫ້ໄດ້ 
149.471 ຕ້ືກີບ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ັຍຕ່ໍຫົວຄົນ 2.599 ລາສະຫະລັດ (ແຜນການ 2.536 ໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນ້ັນ: ຂະ ແ
ໜງກະສິກຳເພ່ີມຂ້ຶນ 2,8%, ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳເພ່ີມຂ້ຶນ 9,1%, ຂະແໜງການບໍລິການເພ່ີມຂ້ຶນ 6,4% ແລະ ພາ ສີ
-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນໍາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 9,0%; ມີຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມລວມທັງໝົດ 42.145 ຕ້ືກີບ, ເທ່ົາກັບ 28,2% ຂອງGDP, ໃນນ້ັນ: ການລົງທຶນຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ) 
4.600 ຕ້ືກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາປະມານ 8.5052 ຕ້ືກີບ, ການລົງທຶນເອກກະຊົນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 20.730 ຕື້ກີບ, ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ 8.763 ຕື້ກີບ; ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບງົບປະ 
ມານລວມໃຫ້ໄດ້ 25.452 ຕ້ືກີບ, ລາຍຈ່າຍບ່ໍໃຫ້ເກີນ 32.809 ຕ້ືກີບ, ການຂາດດຸນລວມບ່ໍໃຫ້ເກີນ 7.357 ຕ້ືກີບ
ເທົ່າກັບ 4,92% ຂອງGDP; ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ຮັກສາອັດຕາເງ ິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນ
ລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ຄວບຄຸມປະລິມານເງ ິນ (M2) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 25%; ຮັບປະກັນຄັງສຳຮອງທີ່ເປັນ
ເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນຳເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ເງ ິນກີບແຂງຄ່າ 
ຫຼື ອ່ອນຄ່າ ໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກ
ຜົນ (NPL) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບ່ໍເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊ່ືອທັງໝົດ; ສູ້ຊົນຜະລິດເຂ້ົາໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ; ຜະລິດ
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳບັນລຸ 9.614 ຕື້ກີບ; ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ 
ບໍລິການ) ບັນ ລຸ 57.386 ຕື້ກີບ, ຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 11.868 ຕື້ກີບ, ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 31.700 ລ້ານກິໂລວັດ
ໂມງ; ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານເທ່ືອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 4.833 ຄອບຄົວ, ເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ລຸດລົງ 220 ບ້ານ; 
ອັດຕາການລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນຮອດປໍ 5 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 81,16% ເປັນ 84%, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈາກ 82,9% ເປັນ 85% ແລະ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 51,4% 
ເປັນ 54%; ອັດ ຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີໃຫ້ຍັງເຫືຼອ 38 ຄົນຕ່ໍເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນ
ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທ່ີມີນ້ຳໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຫຸຼດລົງຍັງເຫືຼອ 21%, ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີທ່ີເຕ້ຍ (ຂາດ
ສານອາຫານຊຳເຮ້ືອ)ໃຫ້ຍັງເຫືຼອ 33,2%; ດຸ່ນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນແຮງງານທ່ີມີວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂົງເຂດກະສິກໍາໃຫ້
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ຫຸຼດລົງຈາກ 64,5% ເປັນ 64,3%, ອຸດສາຫະກໍາ-ກ່ໍສ້າງເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 11,8% ເປັນ 12% ແລະ ຂົງເຂດບໍລິການເປັນ 
23,7%; ດັດ ສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງກໍາລັງແຮງງານເພີ່ມໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 143.230 ຄົນ.  

 

II. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2018 
1. ສະພາບການລວມ 
1.1. ສະພາບສາກົນ 

ໃນປີ 2018 ສະພາບລວມຂອງໂລກ ແລະ ພາກພ້ືນຍັງສືບຕ່ໍຜັນແປໄປຢ່າງໄວວາ, ສັບສົນ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້
ຍາກ ອັນເນ່ືອງມາຈາກການດຳເນີນນະໂຍບາຍ “ອາເມລິກາຕ້ອງມາກ່ອນ” ໂດຍປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ພາ
ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຄັດແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງ, ສົງຄາມຕ້ານ ISIS, ການຄ້າ ແລະ ການເງ ິນຢ່າງຮຸນແຮງໃນລະບົບເສດ 
ຖະກິດຂອງໂລກ ຍ້ອນອາເມລິກາຂຶ້ນພາສີສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກປະເທດຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດ 
ດູນການຄ້າຂອງຕົນກັບ ສປຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອີຢູ, ການາດາ, ແມັກຊີໂກ ແລະອື່ນໆ, ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນການໂຈມຕີຄ່າເງ ິນ
ຂອງກຸ່ມປະເທດ BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Affrica). ນອກຈາກນ້ັນ, ການລົງໂທດ
ທາງການຄ້າ ແລະ ການເງ ິນປິດລ້ອມປະເທດລັດເຊຍ, ວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງ ິນຢູ່ປະເທດຕວກກີ, ເວ
ເນຊູເອລາ, ອາກຊັງຕິນ, ລວມທັງສະພາບຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງທີເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ຫຼາຍຂົງເຂດພາໃຫ້
ເກີດມີຄວາມຂັດແຍ່ງຢ່າງຮູນແຮງຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ. ເສດຖະກິດຂອງໂລກຄາດວ່າຈະ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,4% ໃນປີ 2017 (ປີ 2016 ຂະຫຍາຍຕົວ 3,1%) ຊຶ່ງຂະຫຍາຍຕົວເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບ ໃສ່
ປີຜ່ານມາໃນນີ້ເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາມີການຂະຫຍາຍໂຕເພີ່ມຂຶ້ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກມີການຈ້າງງານ
ບັນລຸໄດ້ເກີນແຜນໃນຂົງເຂດບໍລິການ, ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງພາກລັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ 
ເຫັນວ່າສະພາບເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດກໍາລັງພັດທະນາເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 60% ຂອງເສດຖະກິດໂລກເລີ່ມມີ
ການຟື້ນໂຕແຕ່ການຟື້ນຕົວດັ່ງກ່າວເປັນພຽງຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເລີ່ມມີສະຖຽນລະພາບ ຂອງເສດຖະກິດເທົ່າ
ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນສະທ້ອນເຖິງການຟື້ນຕົວທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. ສໍາລັບຂົງເຂດອາຊຽນຄາດວ່າຈະຂະ 
ຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4,8-5% ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດຢູ່ໃນລໍາດັບທີ 3 ຮອງຈາກມຽນມາ (7,7%) ແລະ ກໍາປູເຈຍ 
(7,1%). ສໍາລັບ ສປຈີນ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍການດໍາເນີນນະໂຍບາຍໜຶ່ງເສັ້ນທາງໜຶ່
ງ ແລວທາງໃນການເຊື່ອມໂຍງຮອບດ້ານກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສປ ຈີນ 
ທີ່ກ້າວກະໂດດທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລາວໃນປີ 2018 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງບາງ
ເຫດການ ແລະ ສະພາບທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ສປປ 
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນ, ການສົ່ງອອກ, ການນຳເຂົ້າວັດຖຸອຸປະກອນ, ນັບທັງສິນຄ້າ
ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກຕ່າງໆທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຂະບວນ
ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນອະນາຄົດ. 

 

1.2. ສະພາບພາຍໃນ  
ສະພາບພາຍໃນປະເທດເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະ 

ບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນຳພາຂອງພັກ, 
ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 
ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງ ິນງົບປະມານ, ຊ້ຳຍັງປະເຊີນກັບໄພພິບັດ ແລະ ໄພທຳມະຊາດນ້ຳຖ້ວມ
ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ບໍເຄີຍມີໃນປະຫວັດສາດ, ມີການລະບາດຂອງສັດຕູພືດເຊັ່ນ: ການແຜ່ລະບາດຂອງຝູງຕັກກະ ແຕນຢູ່
ບັນດາແຂວງພາກເໜືອເປັນຕົ້ນ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຮັດໃຫ້
ຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງໄລຍະກາງເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ສຸມທຸກຄວາມສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງຕັ້ງໜ້າຊີ້ນຳບັນດາຂະ ແໜງ
ການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແກ້ໄຂຂອດຫຍຸ້ງຍາກອຸປະສັກຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດຕ່າງໆດຳເນີນການເຄື່ອນ
ໄຫວເປັນປົກກະຕິດ້ວຍການສືບຕໍ່ເຂັ້ມງວດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13/5/2016 
ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດ
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ໄມ້, ສືບຕໍ່ການບໍ່ໃຫ້ຍົກເວັ້ນພາສີນໍ້າມັນ ແລະ ຈໍາກັດຈໍານວນບໍລິສັດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການ ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ
ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ່ຊະຊາຍ, ອອກດໍາລັດເລກທີ 203/ລບ, ລົງວັນທີ 4/7/2017 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດ ຕໍາແໜ່ງ
ບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ປັບປຸງກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 
17/11/2016 ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍ່ອອກນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ເສດຖະກິດ
ເດີນໜ້າອອກຈາກສະພາວະຊັກຊ້າ, ສະຫງັກງັນເຊັ່ນ ດຳລັດ 397/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018, ຄໍາສັ່ງເລກທີ 09/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ, ຄຳສັ່ງ
ເລກທີ 02/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ 
ລາວ (ປັບປຸງກົນໄກປະຕູດຽວ), ຄຳສ່ັງເລກທີ 12/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ
ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ (2016-2020) ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, 
ການບໍລິການ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເລັ່ງດ່ວນແກ້ໄຂໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທັນ
ການເຮັດໃຫ້ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ, ທັງໝົດນັ້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໄວ້ໄດ້ ປະເທດຊາດສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນຳພາຂອງພັກ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງແຂງ 
ແຮງ. 

 

2. ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2018 
2.1  ເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 
2.1.1 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ   

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018 ແລະ ການຕີລາຄາໂດຍຄິດໄລ່ຜົນກະ 
ທົບຈາກປັດໃນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ລວມໄປເຖິງໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 
ເຫັນວ່າອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ GDP ໝົດປີ ຄາດວ່າຈະບັນລຸພຽງແຕ່ 6,5% ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຫລຸດຄາດໝາຍມະຕິ
ສະພາ ແລະ ແຜນທີວ່າງໄວ ້0,5% (ແຜນການ 7%), ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າໃນປີປະມານ 152.425 ຕ້ືກີບ, ແຕ່ຖ້າຄິດໄລ່
ເປັນມູນຄ່າ GDP ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ເຫັນວ່າສູງກ່ວາຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເລັກນ້ອຍຄືເທົ່າກັບ 2.599 ໂດລາສະຫະ 
ລັດ1 (ມະຕສິະພາ 2.536 ໂດລາ), ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ເທ່ົາກບັ 2.209 ໂດລາສະຫະລັດ  (ຕາມສະ 
ຖິຕິຜ່ານມາຄາດຄະເນວ່າລະຢູ່ໃນລະດັບ 85% ຂອງGDP), ຕາມວິທີຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) (ມະຕສິະ ພາ 
2.004 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນນ້ັນ: 
- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,5% ກວມເອົາ 15,7% (ແຜນການວາງໄວ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 

2,8% ກວມ 15,73%) ຂອງGDP.  
- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,7% ກວມເອົາ 31,7% (ແຜນການວາງໄວ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 

9,1% ກວມ 30,79%) ຂອງ GDP. 
- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,6% ກວມເອົາ 41,7% (ແຜນການວາງໄວ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 

6,4% ກວມ 41,83%) ຂອງGDP. 
- ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນໍາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,7% ກວມເອົາ 10,9% (ແຜນການ 9,0% ກວມ 

11,65%) ຂອງGDP. 
1) ຂະແໜງກະສິກຳ: ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າສະບຽງອາ 

ຫານທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມໜັກໃນ 16 ແຂວງ ຖືກເສຍຫາຍ 90.670 ເຮັກຕາ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 1.261,6 ຕື້
ກີບ, ໃນນັ້ນ: ການປູກຝັງເສຍຫາຍ 851,3 ຕື້ກີບ, ດ້ານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 89,7 ຕື້ກີບ ແລະ ຊົນລະປະ 
ທານ 320,7 ຕື້ກີບ, ເຂົ້ານາແຊງສາມາດປັກດໍາໄດ້ທັງໝົດ 76.570 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 75% ຂອງເນື້ອທີ່

 
1 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.300 ກີບ ແລະ ຈໍານວນປະຊາກອນ 7.039.893 ຄົນ 
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ແຜນການ, ເຂົ້ານາປີປັກດໍາໄດ້ 784.367 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 96% ຂອງແຜນການ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າລວມຄາດວ່າຈະ
ບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 3,6 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2018 ເທ່ົາກັບ 86% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 4,2 ລ້ານໂຕນ). ການ
ລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ສັດປີກ ແລະ ການລ້ຽງປາກໍ່ຫຼຸດປີກາຍ. ໂດຍລວມແລ້ວການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຄາດຄະເນ
ວ່າຈະມີອັດ ຕາ ການເຕີບໂຕພຽງ 2,5% (ແຜນການ 2,8%), ຫຼຸດຈາກ 2,9% ໃນປີ 2017. 

2) ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ: ເຫັນວ່າມີການເຕີບໂຕໜ້ອຍກວ່າປີຜ່ານມາເຊັ່ນ: ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຄາດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ
ປະມານ 7,5% ໃນປີ 2018 ຫຼຸດຈາກ 32,4% ໃນປີ 2017. ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງແຕຕິດລົບໜ້ອຍ
ກວ່າປີກາຍເລັກໜ້ອຍ (ປີກາຍຕິດລົບ 4,3%, ປີ 2018 ຕິດລົບ 0,3%) ຂະແໜງການກ່ໍສ້າງເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 18% 
ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 21,9% ໃນປີ 2018 ຍ້ອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນມີຄວາມ
ຄືບໜ້າດີປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 41%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງກ່ໍຍັງສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍໂຕດີໃນລະດັບ 6,9% 
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດອຸດສາຫະກຳສະຫວັນເຊໂນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈຳປາສັກ. ສັງລວມແລ້ວທົ່ວຂະ  ແ
ໜງອຸດສາຫະກຳຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 7,7% ໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າກວ່າປີຜ່ານມາປະມານ 3,9% (ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 
11,6%) ແລະ ຫຼຸດແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 1,4% (ແຜນການ 9,1%) ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນລາຄາແຮ່ທາດ ແລະ ໄຟຟ້າທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບເກົ່າ, ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງລາວກໍ່ບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສິນຄ້າ
ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ກໍ່ຍັງບໍ່ປະກົດມີ. 

3) ຂະແໜງບໍລິການ: ເຫັນວ່າຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນກວ່າປີຜ່ານມາ, ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 43.031,00 ຕື້
ກີບ ເທ່ົາກັບ 75,0% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 57.386 ຕ້ືກີບ), ຂະແໜງຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍຄາດວ່າຂະຫຍາຍ 
ຕົວເພີ່ມຈາກ 7,2% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 11,1% ໃນປີນີ້, ສ່ວນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ແລະ ບໍລິການທີພັກອາໄສ 
ແລະ ອາຫານທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວເພ່ີມຂ້ືນພຽງເລັກໜ້ອຍ, ການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ 2018 ບ່ໍສາມາດ
ລະດົມນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາໄດ້ຕາມແຜນ 6 ເດືອນມີ 2,126 ລ້ານເທື່ອຄົນ, 9 ເດືອນມີ 3 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ 
ຄາດວ່າໝົດປີຈະໄດ້ 4 ລ້ານເທ່ືອຄົນ (ແຜນການ 5 ລ້ານເທ່ືອຄົນ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີຂະແໜງການບໍລິການຄາດວ່າ
ຈະເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 4,4% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 7,6% ໃນປີ 2018 (ມະຕິສະພາ 6,4%)! ແຕ່ການເຕີບໂຕຂອງຂະ 
ແໜງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ເສດຖະກິດຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການຄ້າ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາເຂົ້າສົ່ງຜົນໃຫ້ຂາດດຸນການຄ້າສູງ ໂດຍສະເພາະກັບປະເທດໄທ. 

ຈາກການຕີລາຄາຂ້າງເທິງເມື່ອຄິດໄລ່ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຫັນວ່າອັດຕາ
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ GDP ຄາດວ່າຈະໄດ້ພຽງແຕ່ 6,5% ເທົ່ານັ້ນຫຼຸດແຜນການທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ປະມານ 0,5% 
(ແຜນ ການ 7%), ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າ 152.425 ຕື້ກີບ, ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່າກັບ 2.599 ໂດລາສະຫະລັດ (ມະຕິ
ສະ ພາ GDP ມູນຄ່າ 149.471 ຕື້ກີບ, ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນ 2.536 ໂດລາ), ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ 
(GNI) ເທ່ົາກັບ 2.209 ໂດລາສະຫະລັດ (ຕາມສະຖິຕິຜ່ານມາຄາດຄະເນວ່າລະຢູ່ໃນລະດັບ 85% ຂອງGDP), 
ຕາມວິທີຄິດ ໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) (ແຜນການ 2.004 ໂດລາສະຫະລັດ). ສະນັ້ນຈື່ງຕີລາຄາໄດ້ວ່າ, 
ຍ້ອນການເຕີບໂຕທີ່ຫຼຸດລົງຂອງເສດຖະກິດເຮົາໃນປີນີ້ຈຶ່ງມີຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ
ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ,ການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນການລົງທຶນມີຄວາມຊັກຊ້າຢູ່ແລ້ວກໍ່ຍິ່ງຈະໄດ້ໜ້ອຍລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆເປັນຕົ້ນເງ ິນເດືອນ ແລະ ເງ ິນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມອື່ນໆກໍ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຊັກຊ້າລົງ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມສ່ຽງສູງຂຶ້ນ. 
 

2.1.2  ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາເງ ິນເຟີ້2 
ທ່າມກາງສະພາບເສດຖະກດິຂອງພາກພຶນ້ ແລະ ສາກນົສບືຕໍຜ່ນັແປໄປຢາ່ງສບັສນົ ແລະ ບໍແ່ນນ່ອນນັນ້ລດັຖະບານ

ກໄໍດພ້ະຍາຍາມປບັປງຸມາດຕະການຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກໄວໄ້ດ້ ໃນລະດບັດພິສໍມົຄວນ 
ຊຶ່ງສະແດງອອກ ຄື:  
- ອັດຕາເງ ິນເຟີ້ສະເລັ່ຍ 2,08%3 (ແຜນການ 5%) ຍ້ອນຜົນພວງຈາກລາຄານ້ຳມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງລາ 

ຄາໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີທາດເຫຼົ້າເພີ້ມຂື້ນ 1.83%, ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 
 

2 ຂໍມ້ນູຈາກທະນາຕານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຮອດເດອືນ 8-10/2018 
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4,39% ຍ້ອນພາຫະນະຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ: ລາຄາລົດໃຫຍເພີ່ມຂຶ້ນ 5,14% ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 20.47%; ໝ
ວດເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ເກີບສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,22%, ໝວດຮ້ານອາຫານໂຮງແຮມເພີ່ມຂຶ້ນ 2,68%, ໝວດສິນ 
ຄ້າ ແລະ ບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 0.83%, ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບເພີ້ມຂື້ນ 0.69%, ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນເພີ້ມຂື້ນ 
1.27%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບເພ້ີມຂ້ືນ 0.97%, ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມເພ້ີມຂ້ືນ 2.12%, 
ໝວດການສຶກສາເພີ້ມຂື້ນ 0.35% ແລະ  ໝວດທີ່ພັກອາໃສ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 
2,06% ລວມທັງຜົນມາຈາກຄ່າຂອງເງ ິນກີບຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກຄັງສຳຮອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດມີຈຳກັດ ແລະ ຈິດ 
ຕະສາດສັງຄົມຕໍ່ຜົນກະທົບໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເຊື່ອວ່າຈະພົບຄວາມຂາດເຂີນດ້ານສະບຽງອາຫານ.ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ອັດຕາ
ເງ ິນເຟີ້ດັ່ງກ່າວກໍ່ຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ຍັງຕ່ຳກວ່າແຜນການກຳນົດໄວ້. 
 

2.1.3  ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບລະບົບເງ ິນຕາແຫ່ງຊາດ 
2.1.3.1 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 

 ອັດຕາແລກປ່ຽນສືບຕໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງສະເລ່ຍເງ ິນກີບອ່ອນຄ່າ 3,78 ທຽບໃສ່ເງ ິນໂດລາ 
ແລະ ອ່ອນຄ່າ 4,50% ທຽບໃສ່ເງ ິນບາດທຽບໃສ່ທ້າຍປີຜ່ານມາ (ແຜນການໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ±5%) ສ່ວນຕ່າງລະ 
ຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫຼາດ ແລະ ທະນາຄານຍັງຫ່າງກັນປະມານ 3,23% ສຳລັບເງ ິນໂດລາ ແລະ 1,32% ສຳ
ລັບກີບ/ບາດ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກາຄານໍ້າມັນທ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫຼາດສາ 
ກົນ ແລະ ຄັງສຳຮອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງຈໍາກັດປະມານ 3,51 ເດືອນ (ແຜນການໃຫ້ຫຼຸດ 5 ເດືອນ). 
 

2.1.3.2 ປະລິມານເງ ິນ (M2) ແລະ ຄັງສຳຮອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ 
- ປະລິມານເງ ິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,89% (ແຜນການ M2ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນບໍ່ເກີນ 25%). ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂອງທະນາ

ຄານທຸລະກິດປະມານ 68.791,48 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2018 ກວມເອົາ 48,88% ຂອງGDP, ເຫັນວ່າການປ່ອຍສິນ
ເຊື່ອແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ, ການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ສ່ວນຂະແໜງການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະ ກຳ
ປຸງແຕ່ງບໍ່ເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍ.  

- ຄັງສໍາຮອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 3,51 ເດືອນ (ແຜນການບໍ່ຫຼຸດ 5 ເດືອນ). 
 

2.1.3.3 ການລະດົມເງ ິນຝາກ ແລະ ສິນເຊື່ອ 
- ໄດຊ້ກຸຍູໃ້ຫທ້ະນາຄານທລຸະກດິ ເພີມ່ທະວກີານລະດມົເງ ນິຝາກດວ້ຍການພດັທະນາກນົໄກການຕະຫາຼດເປນັຕົນ້: 

ອອກແບບຜະລດິຕະພັນເງ ນິຝາກທີມ່ຫີາຼຍຮບູແບບ; ປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງບລໍກິານຂອງທະນາຄານທລຸະ
ກດິໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ, ປບັປງຸກນົໄກການບລໍກິານໃຫສ້ະດວກກວາ່ເກົາ່ ແລະ ຫນັສູຄ່ວາມເປນັທນັສະໄໝເທືອ່ລະ
ກາ້ວ. ຍອດເຫືຼອເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກດິຢູ່ໃນລະດບັ 55,82% ຂອງGDP (ແຜນທາ້ຍປ ີ 2018 ແມນ່ 
66% ຂອງGDP). 

- ຍອດເຫືຼອສນິເຊືອ່ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຮອດທ້າຍເດືອນ 9/2018 ຢູ່ໃນລະດັບ 68.791,48 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 
ກວມເອົາ 48,88% ຂອງGDP (ແຜນທາ້ຍປ ີ 2018 ແມນ່ 55% ຂອງGDP) ໃນນ້ີ: ສນິເຊ່ືອໃນທ້ລຸະກດິຂະ   
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງກວມເອົາ 19,50% ຂອງສນິເຊືອ່ທົວ່ລະບບົ, ພອ້ມນັນ້ ທຫລ ໄດ້ສະໜອງທນຶໃຫທ້ະນາ 
ຄານນະໂຍບາຍມຍີອດສິນເຊ່ືອທງັໝດົ 3.117 ຕ້ືກບີ ເພ່ືອໃຫສ້ນິເຊ່ືອແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຜະລດິເປນັສນິ 
ຄ້າ. ປະກອບມີເຊື່ອຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍປ່ອຍໃຫ້ເປົ້າໝາຍທຸກຍາກທັງໝົດໄດ້ 2.065,59 ຕື້ກີບ,ຈຸດ
ສຸມລັດຖະບານແລະທ້ອງຖ່ິນ 311,44 ຕ້ືກີບ, ວຽກງານ 3 ສ້າງ 295,44 ຕ້ືກີບ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດຜະ 
ລິດເປັນສິນຄ້າ 429,15 ຕື້ກີບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫັນວ່າການປ່ອຍສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ
ຍັງມີໜ້ອຍຫຼາຍ. 

- ໜ້ີບ່ໍເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຢູ່ໃນລະດັບ 3,09% ຂອງຍອດສິນເຊ່ືອທັງໝົດ (ມະຕິສະພາ 3%). 
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2.1.3.4 ອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ ແລະ ເງ ິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ເງ ິນກີບຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ໄລ 

ຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຈາກ 5,45% ມາເປັນ 5,4%, ອັດຕາດອກເບ້ຍສະກຸນເງ ິນບາດເພີ່ມນຶ້ນຈາກ 3,64% 
ມາເປັນ 3,68% ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍສະກຸນເງ ິນໂດລາສະຫະລັດຈາກ 3,69% ມາເປັນ 3,76%, ສໍາຫລັບອັດ 
ຕາດອກເບ້ຍເງ ິນກູ້ຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ: ເງ ິນກີບຫຼຸດລົງຈາກ 9,39% ເປັນ 9,16%, ເງ ິນ
ບາດ 7,59% ເປັນ 7,49 ແລະ ເງ ິນໂດລາ 7,48% ເປັນ 7,28%;  ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນໄປຕາມ
ລວງດຽວກັນກັບພູມມີພາກ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສະແດງອອກມີການຈົດທະບຽນວິສາຫະ
ກິດເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະກິດຈະການທົ່ວໄປໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ. 

 

2.1.4 ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ4 
  ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 17.063,86 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 67,04% ຂອງແຜນການ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 
25.496,15 ຕື້ກີບ ໂດຍລວມແມ່ນຈະສາມາດເກັບໄດ້ຕາມແຜນ 100,17% (ແຜນການ 25.452 ຕື້ກີບ). ລາຍ
ຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 22.363,61 ຕ້ືກີບ ເທ່ົາກັບ 68,16% ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 32.692,74 ຕ້ືກີບ 
ເທົ່າກັບ 99,64% ຂອງແຜນການ(ແຜນການ 32.809 ຕື້ກີບ); ຄາດວ່າໃນປີ 2018 ນີ້ ການຂາດດຸນງົບປະມານ
ຄາດຄະເນໝົດປີແມ່ນ 7.196,59 ຕ້ືກີບເທ່ົາກັບ4,72% ຂອງGDP (ແຜນການຂາດດູນຕາມແຜນການແມ່ນ 
7.359,41 ຕື້ກີບ ຫຼື 4,92% ຂອງGDP). 

 

2.1.5 ການປະຕິບັດມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ 5 
ສາມາດປະຕິບັດໄດປ້ະມານ 8.039 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 80,44% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 

9.993 ລ້ານໂຕລາສະຫະລັດ), ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ໃນນີ້:  
ການສ່ົງອອກ: ສນິຄາ້ປະຕິບັດໄດ້ 3.916 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັເທ່ົາ 78,08% ຂອງແຜນການ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 
5.115 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຄາດວ່າຈະລືນແຜນທີ່ວາງໄວ້ 1,01% (ແຜນການ 5.015 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ), ມີ
ລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ.  
 ການນຳເຂົ້າ: ສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 4.123 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 82,82% ຄາດຄະເນໝົດປີ 5.425 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດຄາດວ່າຈະລືນແຜນທີ່ວາງໄວ້ 9% (ແຜນການ 4.978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນທຽບ 
ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ, ດຸນການຄ້າ 9 ເດືອນຂາດດຸນປະມານ 207 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  
 ຄາດຄະເນໝົດປີ 2018 ລວມມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກປະມານ 10.540 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລື່ນ
ແຜນ 5,4% (ແຜນການ 9.993 ລ້ານໂລາສະຫະລັດ) ໃນນັ້ນ: ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 
5.115 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ການນໍາເຂົ້າຄາດວ່າປະມານ 5.425 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ດຸນການຄ້າຄາດວ່າຈະ
ຂາດດຸນປະມານ 310 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການຂາດດຸນ 37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ນອກຈາກນີຖ້້າອີງ ໃສ່
ຕົວເລກຈາກດູນການຊຳລະເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ (BOP) ເຫັນວ່າການຄ້າຍັງສືບຕ່ໍຂາດດຸນປະມານ 300 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ຖ້າບວກກັບຄ່າຄາດເຄື່ອນການຂາດດຸນການຄ້າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 693 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ເທົ່າກັບ
ປະມານ 6,7% ຂອງGDP, ການຂາດດຸນນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຕາມຊາຍແດນຊຶ່ງເຫັນວ່າກວມ
ຢ່າງໜ້ອຍ 20%. ນອກຈາກນີ້ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າເງ ິນຕາຕົວຈິງຈາກໂຄງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ຕາມຕົວເລກ
ອະນຸມັດ, ບ່ໍມີການແຈ້ງການນໍາເຂ້ົາຕົວຈິງ ແລະ ຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດກ່ໍດຳເນີນການຊຳລະຊະສາງເງ ິນຕາ
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ບັນຫາທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະເຖຍລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ມີຂອງ
ຄວາມບອບບາງສູງ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຖົດຖອຍລົງໄປເທື່ອລະ
ກ້າວ ໂດຍສະເພາະສະພາບການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ການຂາດດຸນງົບປະມານ ແລະ ໜີ້ສິນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ໜີ້ຕ່າງປະເທດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 
4 ຂໍມ້ນູຈາກກະຊວງການເງນິ ຮອດເດອືນ 9/2019 
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2.1.6 ການລົງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ: 
2.6.1 ສະພາບການລົງທຶນ6. 

ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຂອບການລົງທຶນ ທ່ີຕ້ອງລະດົມທຶນມາພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 28,2% ຂອງGDP ຫືຼ 
ປະມານ 42.145 ຕື້ກີບ, ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້
ຮັບຮອງ. ໂດຍມີການລົງທຶນຂອງລັດບ້ວງປົກກະຕິມີ 2.800 ຕື້ກີບ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ສໍາເລັດ
ການສັງລວມບັນດາໂຄງການທີ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສະເໜີເຂົ້າແຜນການລົງທຶນລັດຕາມລະບຽບການມີທັງ  
ໝົດ 6.585 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງແລ້ວ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ 
ຖິ່ນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລວມມີ:   

- ໂຄງການສືບຕໍ່ 3.200 ໂຄງການ ເທົ່າກັບ 1.829,61 ຕື້ກີບ, ກວມ 65% (ແຜນການ 35%). ເນື່ອງຈາກມີໂຄງ 
ການສືບຕໍ່ທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ງົບປະມານຈໍາກັດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະບໍ່ໄປຕາມສັນຍາ. 

- ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1.269 ໂຄງການ ເທົ່າກັບ 387,55 ຕື້ກີບ, ກວມ 14% (ແຜນການ 15%). ຍ້ອນການຫູຸດ
ຜ່ອນໂຄງການໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການຫັນສູ່ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດຕາມມາດຕາ 
19 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍານວນໂຄງການໃຫມ່ຫຼຸດລົງ. 

- ໂຄງການຊຳລະໜ້ີ 1.833 ໂຄງການ ເທ່ົາກັບ 528,12 ຕ້ືກີບ, ກວມ 19% (ແຜນການ 40%) ໂຄງການຈໍານວນ 
ໜຶ່ງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບແບບການອ່ວາຍໜີ້ 3 ແຈ ແລະ ເນື່ອງຈາກບາງແຂວງບໍ່ມີໜີ້ເປັນຕົ້ນແຂວງບໍ່ແກ້ວ 
ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນຕໍ່າເມື່ອທຽບໃສ່ມະຕິສະພາ. 

- ໂຄງການສົບທົບທຶນຕ່າງປະເທດ 311 ໂຄງການ ເທົ່າກັບ  54,72 ຕື້ກີບ, ກວມ 2% (ແຜນການ 5%). 
   ສັງເກດເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນກໍ່ຄືໂຄງການກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະເທດ       
ເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນ 9 ເດືອນມີຄວາມຊັກຊ້າກວ່າປີຜ່ານມາ. ສະພາທ້ອງຖິ່ນບາງເຂດໄດ້ອະນຸ 
ມັດຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍເດືອນ 2 ປີ 2018 ຈຶ່ງເລີ່ມປະຕິບັດໄດ້, ເຮົາໄດ້ເສຍເວລາໃນລະດູແລ້ງໄປ 2 
ເດືອນຊຶ່ງແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ດີ. ສະນັ້ນປີນີ້ເຮົາເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນມີນາ, ດຳເນີນໄປໄດ້ 2 
ເດືອນກໍ່ເຂົ້າລະດູຝົນ, ຫຼາຍໂຄງການກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຈົນຮອດເດືອນຕຸລາ, ໝາຍວ່າປີນີ້ເຮົາມີເວລາປະຕິບັດແຜນ
ແຕ່ 5 ເດືອນ. 
 ຍ້ອນສະພາບດັ່ງກ່າວຮອດປະຈຸບັນການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ພຽງແຕ່ 55,96% ຂອງແຜນ 
ການປີປະຕິບັດ 3.281 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2.574,5 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ: ທຶນປົກກະຕິ (2.800 ຕື້ກີບ) ປະຕິບັດໄດ້ 
53,89% ຂອງແຜນການເທົ່າກັບ 1.820,17 ຕື້ກີບ. ສໍາລັບບ້ວງຈົດຮັບຈົດຈ່າຍຂອງກະຊວງການເງ ິນປະຕິບັດໄດ້
ພຽງ 61,7% ຂອງແຜນການ 1.800 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍໄດ້ 754,33 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້ກອງທຶນທາງປະຕິບັດໄດ້ 431,5 ຕື້ກີບ 
ເທົ່າກັບ 64,4% ຂອງແຜນການປີ (660 ຕື້ກີບ) ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການປະຕິບັດໝົດປີຄາດວ່າຈະບັນລຸຕາມແຜນ. 
 ການຊຳລະໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າດີເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ລັດສຳເລັດ 100% ໃນປີ 2017 ມີທັງໝົດ 14.008 ຕື້ກີບ (ລວມມີໜີ້ໄພພິບັດແຕ່ປີ 2011-2017 ຍັງຄ້າງ 1.350 
ຕື້ກີບ). ການຊໍາລະໜີ້ສິນຜ່ານມາ ໃນປີ 2017 ຊໍາລະໄດ້ 1.589 ຕື້ກີບ, ປີ 2018 ຊໍາລະລວມທັງໜີ້ສາມແຈທັງໝົ
ດ 3.250 ຕື້ກີບ, ປະຈຸບັນໜີ້ສິນຍັງເຫຼືອທັງໝົດ 9.493,64 ຕື້ກີບ, ມີ 1.646 ໂຄງການ. ສຳລັບໂຄງການທີ່ຍັງສືບຕໍ່
ທີ່ສຳເລັດໜ້າວຽກແລ້ວແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຊໍາລະນັ້ນລັດເຮົາຕິດໜີ້ທັງໜີ້ເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ທັງໝົດ 21.438,06 ຕື້ກີບ ໃນຈຳ 
ນວນ 3.064 ໂຄງການ. ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການຜ່ອນຄ່າຍໜີ້ພາຍໃນຂຶ້ນຕື່ມ ເຊິ່ງຈະສ້າງສະ 
ພາບຄ່ອງໃຫ້ເສດຖະກິດເຮົາເຕີບໂຕດີຂຶ້ນໃນປີຕໍ່ໄປ. 
 

2.6.2 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ. 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ.ກ.ພ: ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດປະມານ 8.109 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 

107% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ້ 8.052 ຕື້ກີບ), ໃນນັ້ນ: ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.011 ຕື້ກີບ ແລະ ກູ້ຢືມ 6.097 ຕື້
ກີບ. ສຳລັບ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ທີ່ຍັງເຫຼືອຄາດວ່າຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 2.598 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ທຶນກູ້ຢືມ 
1.590 ຕື້ກີບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1.008 ຕື້ກີບ. ສະຫຼຸບໝົດປີ 2018 ແມ່ນຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ລື່ນແຜນທີ່ຄາດຄະ

 
6 ຂໍມ້ນູຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນຮອດເດອືນ 8/2018 
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ເນໄວ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ  ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງ
ທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນ: ເງ ິນທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາບາງປະເທດໃຫ້ທຶນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ເນື່ອງ
ບັນດາປະເທດທີ່ເຄີຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະສົບກັບວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ. ແຕ່ເວົ້າ
ລວມແລ້ວ ກໍ່ຍັງຍາດແຍ່ງໄດ້ດີຢູ່ເປັນຕົ້ນໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ SDG ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. 

 

2.6.3 ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ: 
 ເຫັນວ່າການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຊຶ່ງຕົວເລກການອະນຸມັດການລົງທຶນ/ທຶນຈົດທະ 
ບຽນບັນລຸໄດ້ 3.880 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 32.980 ຕື້ກີບ, ມີ 2.924 ໂຄງການ/ກິດຈະການ, ລື່ນແຜນ
ປະມານ 60% (ມະຕິສະພາ 20.730 ຕ້ືກີບ) ແຕ່ທຶນທ່ີນຳມາປະຕິບັດຕົວຈິງມີພຽງແຕ່ 636,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
(ຫຼື ປະມານ 5.220 ຕື້ກີບ) ຫຼືເທົ່າກັບ 16,4% ຂອງທຶນທີ່ອະນຸມັດ, ໃນນັ້ນເປັນທຶນໂອນຜ່ານທະນາຄານມີພຽງແຕ່ 
195,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,  ເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 441,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສະພາບ
ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນທຸລະກິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ; ຕົວຊີ້
ວັດການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ປະເມີນປີນີ້ (ໄດ້ເພີ່ມຈາກ 141 
ມາເປັນ 154) ເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດເຫັນວ່າຍັງ 8 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ມີອັນ
ດັບຕ່ຳທຽບໃສ່ໃນ 190 ປະເທດ ເຊ່ັນ: ຕົວຊ້ີວັດ ❶ການເລ່ີມຕ້ົນທຸລະກິດ(ໄດ້ທີ 160), ❷ການຂໍອະນຸມັດປຸກສ້າງ
(ໄດ້ທີ 47), ❸ການຂໍເອົາໄຟຟ້າເຂ້ົາຕິດຕ້ັງ(ໄດ້ທີ 155), ❹ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ(ໄດ້ທີ 65),"❺ການເຂ້ົາເຖິງ
ສິນເຊ່ືອ(ໄດ້ທີ 75), ❻ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍນ້ອຍ(ໄດ້ທີ 165), ❼ການມອບອາກອນກຳໄລ(ໄດ້ທີ 146),❽ 
ການຄ້າຊາຍແດນ(ໄດ້ທີ 120). 
 

 

2.6.4 ສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານ 
ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດກວມເອົາ 48,88% ຂອງGDP (ແຜນທ້າຍປີ 2018 ແມ່ນ 55% 

ຂອງGDP) ເຖິງວ່າການປ່ອຍສິນເຊື່ອທະນາຄານເປັນເຄື່ອງມືໃນການອັດສີດເມັດເງ ິນຂັບເຂື່ອນເສດຖະກິດໄປຕາມ
ທິດການພັດທະນາ, ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງເຊັ່ນ: ❶ ການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່
ທັນພຽງພໍ, ສິນເຊື່ອທີ່ປ່ອຍຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນສູງ, ຍັງມີໜີ້ສິນເກີນກຳນົດທຽບໃສ່ແຜນ. ❷ ທະນາຄານທຸລະ
ກິດລັດ 2 ແຫ່ງ ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຕ່ຳທຽບໃສ່ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະ
ຊົນທົ່ວໄປ.❸ ຍັງມີສະຖາບັນການເງ ິນນອກລະບົບລະດົມທຶນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍເຄື່ອນໄຫວໃນຫຼາຍແຫ່ງ. 

 

2.1.7 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG)  
ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານພໍສົມຄວນເຊິ່ງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ 

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະຕິບັດພັນທະສາກົນສະແດງອອກຄື: ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ
ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງລະດັບຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາ ຍົກ
ລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ເຊ່ືອມສານເປ້ົາໝາຍ SDGs ເຂ້ົາໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ຢ່າງຮອບ ດ້ານ 
ໂດຍໄດ້ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ 92 ຕົວທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບເປົ້າໝາຍ SDGs ເຂົ້າໃນຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ທີ່ມີ 160 ຕົວຊີ້ວັດເຊິ່ງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ
ຢ່າງຕ້ັງໜ້າ. ພ້ອມກັນນ້ີ, ໃນທ້າຍປີ 2016 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ເປ້ົາໝາຍ SDG 18 ເພ່ືອສືບຕ່ໍແກ້ໄຂ
ບັນຫາການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ “ຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ”. ອັນພົ້ນເດັ່ນ ໃນປີ 2018 
ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານແບບສະໝັກໃຈ (Voluntary National Report-VNR). ຄ້ັງທໍາອິດກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ SDGs ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຢູ່ນິວຢອກ
ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ຜ່ານມາແລ້ວ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍໃຫຍ່
ແມ່ນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການນະໂຍບາຍການ
ພັດທະນາຂອງສາກົນ (CDP) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກຜທ ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວໃນຕົ້ນປີນີ້ ເຫັນວ່າສປປ ລາວ ບັນລຸ 2 
ໃນ 3 ເງ ື່ອນໄຂຕາມມາດຖານທີ່ອົງການ (CDP) ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄື: 
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1) ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ປະຕິບັດໄດ້ 1.996 ໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ສູງກວ່າມາດຖານ
ຂັ້ນຕໍ່າຄື 1.230 ໂດລາສະຫະລັດ (ລື່ນຄາດໝາຍ 62,82%).  

2) ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ປະເມີນປີ 2018 ເຫັນວ່າປະຕິບັດໄດ້ 72,8 ໄດ້ສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານທ່ີ
ຕັ້ງໄວ້ຄື 66 (ລື່ນຄາດໝາຍ 10,3%) ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມຕໍ່ໄປ. 

• ດ້ານສຶກສາ: ມີ 2 ຕົວຊ້ີບອກ ຊ່ຶງຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເຫັນວ່າອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫ່ຍອາຍຸ 15 
ປີຂຶ້ນໄປບັນລຸໄດ້ 84,7% (ອີງໃສ່ຜົນການສຳຫຼວດປະຊາກອນ ປີ 2015) ແລະ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມ
ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາບັນລຸໄດ້ 70%.   

3) ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:ການປະຕິບັດດັດສະນີການຂາດສານອາຫານຂອງພົນລະເມືອງ 
(Undernourishment) ບັນລຸໄດ້ 79,8 ເພ່ີມຂ້ືນຈາກ 72 ໃນປີ 2015, ດັດສະນີການຕາຍຂອງເດັກ 
ນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ (Under 5 mortality) ບັນບຸໄດ້ 67,2 ເພ່ີມຂ້ືນຈາກ 62,8 ໃນປີ 2015 ແລະ ດັດ
ສະນີການຕາຍຂອງແມ່ (Maternal mortality) ບັນລຸໄດ້ 83,9 ສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າ
ດັດສະນີຍ່ອຍຂອງຊັບສິນມະນຸດມີຄວາມຄືບໜ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ດີແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ 
ຄວາມແຕກໂຕນກັນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມແລ້ວ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມມາດຖານຂອງສາກົນເປັນ 
ຕ້ົນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ຍັງມີອັດຕາສ່ວນທ່ີສູງໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ, ເຊ່ັນ
ດຽວກັນອັດຕາການປະລະໂຮງຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ກຸ່ມຊົນຊາດຊົນ 
ເຜົ່າກໍ່ຍັງສູງຢູ່. 

4) ດັດສະນີຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານເງ ື່ອນໄຂປະຕິບັດໄດ້ 
33,7 ສຸງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານ 32 ຫລຸດຄາດໝາຍ (5,3%). ສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ດັດສະນີ EVI ຍັງບ່ໍທັນ
ບັນລຸຄ່າມາດຕະຖານນັ້ນໄດ້ ເນື່ອງມາຈາກໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຍັງອາໄສ
ການຜະລິດໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່
ກວ້າງຂວາງບວກກັບຕະຫຼາດພາຍໃນຍັງຈຳກັດ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພ 
ພິບັດໃນອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງທີ່ຍັງສູງ ຈິຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າດັດສະນີ EVI ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ. 

 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້
ເງ ື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນອີກ
ຄັ້ງທີສອງໃນປີ 2021. ຖ້າຫາກຜ່ານການປະເມີນຄັ້ງທີສອງ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2024. 
 

3. ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2018 ດັ່ງນີ້: 

3.1. ເປົ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕ
ໂດຍ ການສຸມໃສ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

3.1.1. ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ. 
1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ7: 

- ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ: ຍອດມູນຄ່າລວມການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາປະຕິ 
ບັດໄດ້ 7.486 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 9,44%, ຄາດຄະເນໝົດປີ 
2018 ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 10.770 ຕື້ກີບ ບັນລຸລື່ນຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 12% (ແຜນການ 9.614 ຕື້
ກີບ). ໃນນັ້ນໝວດປະເພດອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຫັນວ່າມີການເໜັງຕີງເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ແກ່: ອຸດສາຫະກໍາຜະລິດສະບຽງອາ 
ຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ການປງຸແຕງ່ຜະລດິຕະພນັເມດັພດືທີສ່ແີລວ້, ຜະລດິຕະພນັແປງ້ສາໍລດັອາຫານ, ການ
ປງຸແຕງ່ຜະລດິຕະພນັຈາກໄມ,້ ຫວາຍ, ເຟອືງ ແລະ ວັດຖຸຈັກສານ. ນອກນີ,້ ໄດ້ມີອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕງ່ທີເ່ກດີຂ້ຶນໃໝ່
ແມນ່ການປງຸແຕງ່ຜະລດິຕະພນັນມົ ແລະ ການຫຸມ້ຫໍເ່ກບັຮກັສາຊີນ້ງວົ. 

 
7 ຂໍມນູຈາກກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຮອດເດອືນ 9/2018 
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- ມູນຄ່າການຄ້າ: ລວມມນູຄາ່ການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົງ່ອອກປະຕິບັດໄດ້ 8.039 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເທົ່າກັບ 80% 
ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 9.993 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 
15%, ຄາດຄະເນໝົດປີປະຕິບັດໄດ້ 10.538 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລື່ນແຜນໃນນັ້ນ: ມູນຄ່າສົງ່ອອກສນິຄາ້ ປະຕິ 
ບັດໄດ້ 3.916 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການ 5.015 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເພ່ີມຂ້ຶນ 8% ທຽບໃສ່ໄລຍະ 
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ສາເຫດຍ້ອນການສົ່ງອອກຂອງໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 25,9%; ແຮ່ທອງ 12.6%; ທອງແດງ 
ແລະ ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍທອງແດງ 10.1%; ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ເພີ້ມຂຶ້ນ 3,8%; ສ່ວນ ການນຳ
ເຂ້ົາ ປະຕິບັດໄດ້ 4.123 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການ 4.978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເພ່ີມຂ້ຶນ 21% ທຽບ 
ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ການນາໍເຂົາ້ທີເ່ຫນັວາ່ເພີມ່ຂຶນ້ໃນອັດຕ່ສ່ວນສູງຍັງແມ່ນນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ (ໂດຍສະ
ເພາະການນຳເຂ້ົານ້ຳມັນກາຊວນ) ເພ່ີມຂ້ຶນ 11.1 %, ອປຸະກອນກນົຈກັ 7,6%, ພາຫະນະທາງບກົເພ້ີມຂ້ຶນ 9,2%. ປະ 
ເທດນາໍເຂົາ້ທີກ່ວມເອາົມນູຄາ່ຫາຼຍແມນ່ໄທ, ຈນີ, ຫວຼຽດນາມ, ຍີປຸ່ນ່, ເກາົຫຼ,ີ ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ, ອົດສະຕຣາ
ລີ ແລະ ຮົງກົງ.  
 ດຸນການຄ້າ 9 ເດືອນຂາດດຸນປະມານ 207 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຄາດຄະເນໝົດປີ 2018 ດູນການຄ້າຄາດວ່າ

ຈະຂາດດູນປະມານ 310 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການຂາດດຸນ 37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ເຖງິວາ່ມນູຄາ່ການ 
ນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົງ່ອອກມທີາ່ອຽ່ງເພີມ່ຂຶນ້ເມືອ່ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກນັຂອງປຜີາ່ນມາກໍຕ່າມແຕອ່ດັຕາການນາໍເຂົາ້ແມນ່ 
21% ເພີມ່ຂຶນ້ໄວກວາ່ອດັຕາການສົງ່ອອກເຊິງ່ມພີຽງ 8%; ປະເພດສນິຄາ້ທີເ່ຮດັໃຫມ້ນູຄາ່ການນາໍເຂົາ້ເພີມ່ຂຶນ້ສງູປະ 
ກອບມີ: ອຸປະກອນການສືສ່ານ ແລະ ຊິນ້ສວ່ນນາໍເຂົາ້ເພີມ່ຂ້ຶນ 156%; ສາຍໄຟຟາ້, ເຄເບີ້ລນາໍເຂົາ້ເພີມ່ຂຶນ້ 136%; ເຄືອ່ງ
ໄຟຟາ້ ແລະ ອປຸະກອນໄຟຟາ້ ເພ່ີມຂ້ຶນ 17%; ນ້ໍາມນັກາຊວນ ເພ່ີມຂ້ຶນ 39%; ອປຸະກອນກນົຈກັເພ່ີມຂ້ຶ 15,3%. ແຕ່
ກງົກນັຂາ້ມມຫີາຼຍປະເພດສນິຄາ້ທີ ່ສປປ ລາວ ສົງ່ອອກຫຼດຸລງົເປນັຕົນ້: ສນິຄາ້ກະສກິາໍເຊັນ່: ໝາກກນ້ວຍຫຼດຸລງົ 36%, 
ນໍາ້ຕານຫຼດຸລງົ 11%; ແຮທ່າດເຊັນ່: ແຮທ່ອງ ຫຼດຸລງົ 12%, ຄໍາປະສມົ, ຄໍາແທງ່ຫຼດຸລງົ 13%, ຢາສບູ ແລະ ຜະລດິຕະ
ພນັຢາສບູຫຼດຸລງົ 18% ແລະ ໂຄງຮ່າງ, ຊິນ້ສ່ວນກອ້ງບນັທກຶພາບຫຼດຸລງົ 5%. 

- ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ8: ປະຕິບັດໄດ້ 24.609 ລ້ານກິໂລວັດໂມງເທົ່າກັບ 77,51% ຂອງແຜນ (ແຜນການ 
31.700 ລ້ານກິໂລວັດ) ໂມງໃນນັ້ນ: ພະລັງງານນໍ້າກວມ 63,98% ເທົ່າກັບ 15.701 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ຖ່ານຫີນ
ກວມ 36% ເທົ່າກັບ 8.867 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຊິວະມວນກວມ 0,12% ເທົ່າກັບ 32 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ 
ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນກວມເອົາ 0.04% ເທົ່າກັບ 9 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ
ເພີ້ມຂຶ້ນ 6,88%; ຄາດຄະເນໝົດປີ: ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 32.436 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ລື່ນແຜນການປີ 2,17% 
(ແຜນການ 31.701 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ) ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຈໍານວນ 4 ໂຄງການໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 
2018 ມີ: ນໍ້າລີກ 1 (64 MW), ນ້ຳທາ 1 (168 MW), ນໍ້າເປີນ 1 (15 MW) ແລະ ຫ້ວຍຈຽດ (8 MW). 
ການຈໍາໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ: ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ 4.194 ລ້ານກິໂລວັດໂມງເປັນມູນຄ່າ 393 ລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດທຽບໃສ່ແຜນເທົ່າກັບ 72,85%; ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 19.616 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເທົ່າກັບ 76,35% ຂອງແຜນ 
ການ, ຄາດຄະເນໝົດປີ: ຈະສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ທັງໝົດ 25.371 ລ້ານກິໂລວັດໂມງເປັນມູນຄ່າ 1.377 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດລື່ນແຜນການ 2,49% (ແຜນການ 23.255 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ) ການນໍາເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າ: ຄາດຄະເນປະ 
ຕິບັດໄດ້ 266 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ (ໄທ 234 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ຈີນ 12 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຫວຽດນາມ 19 
ລ້ານກິໂລວັດໂມງ), ເປັນມູນຄ່າ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 36,17%. 

               ຮອດເດືອນ 9/2018 ສາມາດສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນມີດັ່ງນີ້ : 
+ ເຂື່ອນນໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ                   ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1.285 MW ປະຕິບັດໄດ້ 94%. 
+ ເຂື່ອນນໍ້າເທີນ 1                             ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ  650 MW ປະຕິບັດໄດ້ 31,28%. 
+ ເຂື່ອນນໍ້າງຽບ 1                              ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 290 MW ປະຕິບັດໄດ້ 96,2%. 
+ ເຂື່ອນນໍ້າງ ື່ມ 3                                ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 480 MW ປະຕິບັດໄດ້ 50%. 
+ ເຂື່ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ                 ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 410 MW ປະຕິບັດໄດ້ 90% . 
+ ເຂື່ອນນໍ້າລິກ 1                               ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 64 MW ປະຕິບັດໄດ້ 90,3%. 
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+ ເຂື່ອນນໍ້າທາ 1                                ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 168 MW ປະຕິບັດໄດ້ 98,5%. 
+ ເຂື່ອນດອນສາໂຮງ                          ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 260 MW ປະຕິບັດໄດ້ 57% 
+ ນ້ໍາອູ 1, 3, 4, 7 ກໍາລັງຕິດຕ້ັງ 180, 210, 132, 210 MW ປະຕິບັດໄດ້ 31,47%; 29,1%; 

36,4%; 34% ຕາມລໍາດັບ               
 

ມາຮອດປະຈຸບັນໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ (ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1 
MW ຂ້ຶນໄປ) ມີທັງໝົດ 57 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕ້ັງ 7.193,10 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 36.935,23 
GWh/ປີ (ພະລັງງານນ້ໍາ 49 ແຫ່ງ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 1 ແຫ່ງ, ຊີວະມວນ 4 ແຫ່ງ ແລະ ພະລັງງານຈາກແສງຕາ
ເວັນ 5 ແຫ່ງ). ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນໄດ້ສໍາເລັດ 5 ໂຄງການ ແລະ ກ້າວເຂ້ົາສູ່ການທົດລອງແລ່ນຈັກຄື: ນ້ໍາງື່ມແກ້ງ
ຄວນ (1 MW), ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນປາກງື່ມ (15 MW),  ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນສັງທອງ (2 MW), ໄຟຟ້າແສງຕາ
ເວັນ ສີໂຄດຕະບອງ (5,2 MW) ແລະ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນນາຊາຍທອງ (5 MW).  
 ປະຈຸບັນໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າທ່ີມີສັນຍາກັບລັດຖະບານທັງໝົດ 516 ໂຄງການ, ກໍາລັງຕິດຕ້ັງ 34.355 MW
ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 153.481 GWh/ປີ ໃນນ້ັນ: ຢູ່ໃນໄລຍະສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ກ່ໍສ້າງ 
(CA) ໃຫ່ຍກວ່າ 15 MW ມີ 25 ໂຄງການ, ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງປະມານ 6.671 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 
33.326 GWh/ປີ ໂຄງການສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ໃຫ່ຍກວ່າ 15 MW ມີ 40 ໂຄງການ, ກໍາລັງຕິດຕ້ັງ
ປະມານ 6.937 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 31.434 GWh/ປີ ແລະ ໄລຍະບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
(MOU) ເຂ່ືອນໃຫ່ຍກວ່າ 15 MW ມີ 55 ໂຄງການ, ກໍາລັງຕິດຕ້ັງ 10.806 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 
47.625 GWh/ປີ. ນອກນັ້ນແມ່ນເຂື່ອນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 15 MW. 

ໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້າ-ສາຍສ່ົງ ທ່ີໄດ້ເຊັນສັນຍາ MOU ກັບລັດຖະບານມີຈໍານວນ 7 ໂຄງການຄື: ເຂ່ືອນໄຟ 
ຟ້ານໍ້າບາກ 1, ນໍ້າທາຫາດໝວກ, ເຊກອງ 2, ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ມ.ກະລືມ ຂ.ເຊກອງ, ພະລັງງານແສງຕາ
ເວັນ ມ.ໂຂງ ຂ.ຈໍາປາສັກ, ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ ບ້ານຫາດຊັນ ມ.ໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ 
ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນບ້ານສາມັກຄີໄຊ ມ.ສາມັກຄີໄຊ ຂ.ຈໍາປາສັກ. 

ທ່ົວປະເທດມີສະຖານີໄຟຟ້າທ່ີໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວທັງໝົດຈໍານວນ 74 ແຫ່ງ, ໃນນ້ັນ: ສະຖານີ 230/115/22 kv 
ມີ 7 ແຫ່ງ; ສະຖານີ 115/22KV ຈໍານວນ 63 ແຫ່ງ, ສະຖານີ Toff 230kv ມີ 1 ແຫ່ງ, ສະຖານີ T-Off 115kv 
ມີ 1 ແຫ່ງ, ສະຖານີ 35/22kv ມີ 1 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີ 34,5/22kv ມີ 1 ແຫ່ງ.  

ຈໍານວນສາຍສ່ົງແຮງດັນສູງ, ແຮງດັນກາງ ແລະ ແຮງດັນຕ່ໍາມີທັງໝົດ 61.908,5 km, ໃນນັ້ັນ: ສາຍສ່ົງແຮງ
ສູງ 500 kv ມີ 462 km; 230 kv ມີ 4.417 km; ຂະໜາດ 115 kv ມີ 6.550 km, ສາຍສ່ົງແຮງກາງ (22 kv) 
ມີ 33.046 km ແລະ ສາຍສົ່ງແຮງຕໍ່າ (0,4 kv) ມີ 19.443,5  km. 

 

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ ທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ ມີດັ່ງນີ້ : 
+ ສາຍສົ່ງ 500 kv ຊຽງຂວາງ-ນາຊາຍທອງ-ສະຖານີຫຼັກ25ປາກເຊ-ຊາຍແດນລາວ-ໄທປະຕິບັດໄດ້ 38,03%. 
+ ສາຍສົ່ງ 230 kv ເມືອງຮຸນຜາອຸດົມ                         ປະຕິບັດໄດ້  95%. 
+ ສາຍສົ່ງ 230 kv ຫີນເຫີບ-ນໍ້າງ ື່ມ 1 - ນາບົງ                ປະຕິບັດໄດ້  97,62%. 
+ ສາຍສົ່ງ 230 kv ທ່າວຽງ-ຫຼັກຊາວ                          ປະຕິບັດໄດ້  100%. 
+ ສາຍສົ່ງ 230 kv ນໍ້າຊໍາ-ຫົວເມືອງ                           ປະຕິບັດໄດ້  57,46%. 
+ ສາຍສົ່ງ 230 kv ເຊຂະໜານ-ເຊກອງ 2                    ປະຕິບັດໄດ້  9,15%. 
+ ສາຍສົ່ງ 115 kv ທ່າຟ້າ-ຫ້ວຍຊາຍ           ສໍາເລັດ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ເປັນທາງການ  20/01/2018 
+ ສາຍສົ່ງ 115 kv ປາກແບ່ງ-ຫົງສາ                           ປະຕິບັດໄດ້  99%. 
+ ສາຍສົ່ງ 115 kv ຫ້ວຍຊາຍ-ສະຖານີຕົ້ນເຜີ້ງ               ປະຕິບັດໄດ້  84,11%. 
+ ສາຍສົ່ງ 115 kv ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 - ປາກຊັນ         ປະຕິບັດໄດ້  54,60%. 
+ ສາຍສົ່ງ 115 kv ສະຖານີນາໄຫ-ສະຖານີດົງໂພສີ          ປະຕິບັດໄດ້  24,08%. 
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ປະຈຸບັນການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດເຫັນວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວທຽບໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຮອດ
ປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 95%; ປະຈຸບັນຮອດເດືອນ 8/2018 ອັດຕາການເຂ້ົາເຖິງໄຟຟ້າໄດ້ 93,33% (ເກັບກໍາຂ້ໍມູນ
ຕາມຄົວເຮືອນ) ກວມ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງ, ແຕ່ມີບາງແຂວງທ່ີມີອັດຕາຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທ່ີຍັງບ່ໍສູງເຊ່ັນ: ບັນດາ
ບ້ານຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ 65,76%, ຫົວພັນ 76,62% ແລະ ເຊກອງ 72,05%. 

- ດ້ານບໍ່ແຮ່: ສາມາດຜະລິດໄດ້ 7.890 ຕື້ກີບ (ມູນຄ່າໃນປີ), ເທົ່າກັບ 66,49% ຂອງແຜນການ ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພ້ີມຂ້ຶນ 14,83% ຍ້ອນແຮ່ເກືອໂປຕາສທ່ີເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ແຮ່ປາ
ໂປໄດທີ່ມີການຂຸດຄົ້ນໃໝ່. ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະປະຕິບັດໄດ້ 11.587 ຕື້ກີບ(ແຜນການ 11.868 ຕື້ກີບ) ທຽບ 
ໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 97,64%. ໂດຍສຸມໃສ່ການຜະລິດແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນເປັນຕົ້ນ: ໂລຫະຄໍາປະສົມເງ ິນ, ໂລ 
ຫະທອງ, ຝຸ່ນທອງເຂັ້ມຂຸ້ນ, ເກືອໂປຼຕາດ, ຖ່ານຫີນລິກໄນ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ທີ່ລັດຖະບານອອກ
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີສັນຍາສໍາປະທານປະຕິບັດຕາມສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການຈໍາໜ່າຍ: ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນສາມາດປະ 
ຕິບັດໄດ້ 1.085 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ້ມຂື້ນ 12,74% ໃນນັ້ນ,ຈໍາ    
ໜ່າຍພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດປະຕິບັດໄດ້ 1.021 ລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດເທົ່າກັບ 70,57% ( ແຜນການ 1.327 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ) ບັນດາແຮ່ທາດຫຼັກທີ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ 
ການສ່ົງອອກແມ່ນຝຸ່ນທອງ 448 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂລຫະທອງ 313 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຄໍາປະສົມ 102 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໂປຕາສ 107 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຮ່ອື່ນໆ. 
-ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ໂຍທາທິການທາງນໍ້າ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ9: ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງລາ 
ຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຂົວທາງໃຫ້ສໍາເລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສໍາເລັດ 
ແລະ ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍົກລະດັບກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ບັນດາໂຄງການບູລະນະສ້ອມແປງຕາ
ໜ່າງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການເຊັ່ນ: (1)ສໍາເລັດການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມັດ
ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ (ຊ່ວງທີ1) ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງຄວາມຍາວ 109 ກິ 
ໂລແມັດ ແລະ ກະກຽມລົງມືກ່ໍສ້າງໃນທ້າຍປີ 2018 ນ້ີ;  (2)ທາງດ່ວນ 13 ໃຕ້ ແລວໃໝ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-
ຈໍາປາສັກ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂດຍແບ່ງ
ເປັນ 4 ຊ່ວງ ມອບໃຫ້ 4 ບໍລິສັດສຶກສາ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນກາງປີ 2020; (3) ພວມເຮັດການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໄຈກ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ); (4)ສໍາເລັດ
ໂຄງ ການຂະຫຍາຍອາຄານສະໜາມບິນສາກົນວຽງຈັນມອບຮັບ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2018; 
(5)ໂຄງ ການກ່ໍສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊ້ັນ ເສ້ັນທາງເລກ 6A+6B ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ (ADB 12) ສະເພາະ
ທາງ 6B ແມ່ນສໍາເລັດ 100% ແລະ ທາງ 6A ປະຕິບັດໄດ້ 93,09% ແລະ ຊ່ວງວຽງໄຊ-ນ້ໍາໂສຍ ປະຕິບັດໄດ້ 
33,65%. ນອກນ້ີ, ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທ່ີພວມສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເຊ່ີງມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍສົມຄວນເຊ່ັນ: 
ໂຄງການກ່ໍ ສ້າງຂົວໃໝ່ປ່ຽນແທນຂົວເກ່ົາ 2 ແຫ່ງ ຕາມທາງເລກ 9 (ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກລັດຖະບານຍ່ີປຸ່ນ) 
ປະຕິບັດໄດ້ 61,28%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 3 ເສັ້ນແຂວງໄຊສົມບູນປະກອບມີ � ທາງເບີ 2 ແຕ່ເມືອງອານຸວົງ-
ເມືອງທ່າໂທມປະຕິບັດໄດ້ 85%, � ທາງເບີ 4 ແຕ່ພູຫົວຊ້າງ-ອ່າວໃຕ້ ມ.ອານຸວົງ ສໍາເລັດ 100% ແລະ � ທາງ
ເບີ 5 ແຕ່ຂົວ ນໍ້າຍອນ-ບ້ານລ່ອງແຈ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ 82,73% ແລະ ອື່ນໆ.  

- ດ້ານໂຍທາທາງນໍ້າ: ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາເຂດນ້ຳດິນແດນ ແລະ ອະທິປະໄຕ
ຂອງຊາດເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານດອນສະຫວາດ-ດ່ານຖິ່ນເມືອງຫ້ວຍຊາຍແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ປະຕິບັດໄດ້ 34%; ໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານໝາກຮຽວ ເມືອງປາກງ ື່ມປະຕິບັດໄດ້ 68,4% ແລະ 
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຝັ່ງເຈື່ອນດອນສັງຄີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະຕິບັດໄດ້ 73,87%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາ ຝັ່ງ
ເຈ່ືອນເຂດດອນຊິງຊູ້ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) ຊ່ວງທີ 1 ປະຕິບັດໄດ້ 69,01%; ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງ
ແຂວງຈຳປາສັກ ປະຕິບັດໄດ້ 12%.  

- ວຽກງານທາງລົດໄຟ: ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການກ່ໍສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮອດ 9 ເດືອນ ປີ 2018 
ປະຕິບັດໄດ້ 41,1% ຂອງການກ່ໍສ້າງ ໃນນ້ີ, ໄດ້ຊີເຈາະອຸໂມງທັງໝົດ 63 ແຫ່ງ, ມີ 184 ຈຸດກ່ໍສ້າງ, ສາມາດຊີເຈາະ

 
9 ຂໍມນູຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ຮອດເດອືນ 9/2018 
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ໄດ້ທັງໝົດ 97.771 ແມັດ, ເລ່ີມລົງມືກ່ໍສ້າງຂົວ 125 ແຫ່ງ. ໃນນ້ັນ, ສ້າງເສົາຂົວສໍາເລັດ 1.032 ເສົາ, ຊີເຈາະເຂັມ
ເສົາຂົວໄດ້ 4.410 ເຂັມ, ລວມຄວາມຍາວເຂັມ 197.140 ແມັດ. ສໍາລັບວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ສ້າງແມ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເພື່ອເຂົ້າຫາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໄດ້ທັງໝົດ 910 ກມ ແລະ ຂົວ 4.098 ແມັດ, ຕິດຕັ້ງ
ສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ 860 ກມ, ຕິດຕ້ັງໝ້ໍແປງໄຟ 258 ໜ່ວຍ, ສ້າງລະບົບນ້ໍາປະປາໄດ້ 128 ກມ. ວຽກຊົດເຊີຍສ່ິງກີດ 
ຂວາງຕາມແຜນງວດ 1 ຈໍານວນ 56,52 ຕ້ືກີບ ສາມາດປະຕິບັດເບີກຈ່າຍໄດ້ໃນ 3 ແຂວງ: ຫຼວງນ້ໍາທາໄດ້ 16,41 
ຕື້ກີບ, ອຸດົມໄຊໄດ້ 4,69 ຕື້ກີບ ແລະ ວຽງຈັນໄດ້ 7,62 ຕື້ກີບ. 

  ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ ໄລຍະ 2 ແຕ່ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ-ສະຖານີວຽງຈັນ (ຄໍາສະ 
ຫວາດ)  ຍາວ 7.5 ກມ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນ ຢູ່ໃນໄລຍະກະກຽມລົງສໍາຫລວດ-ອອກແບບແລວ
ທາງລົດໄຟ. 
 

2) ຂະແໜງບໍລິການ10: 
- ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບລໍກິານ): ມີມູນຄ່າ 43.031 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 75% ຂອງແຜນ 
ການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວເພ່ີມຂ້ຶນ 12,65%. ຄາດຄະເນໝົດປີ 2018 ປະ 
ມານ 57.601,30 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປີ 0,4% (ແຜນການ 57.386 ຕື້ກີບ). ໃນນັ້ນ: ໝວດສະບຽງອາຫານ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,74%; ໝວດເຄື່ອງກໍ່ສ້າງເພີ່ມຂຶ້ນ 12,83%; ໜວດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍປະຈໍາວັນ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງເພີ້ມ
ຂຶ້ນ 12,63%; ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ສິ່ງພິມເພີ້ມຂຶ້ນ 12,57% ແລະ ໜວດຢາປົວພະຍາດ ແລະ 
ອຸປະກອນການແພດເພີ້ມຂຶ້ນ 12,40%. 

- ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ: ປະຈຸບັນມີຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າໃນລະບົບເສດຖະກິດທັງໝົດ 750 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ: 
ຕະຫລາດຂະໜາດໃຫ່ຍຈໍານວນ 51 ແຫ່ງ, ຕະຫລາດຂະໜາດກາງຈໍານວນ 130 ແຫ່ງ, ຕະຫລາດຂະໜາດນ້ອຍ 
ຈໍານວນ 389 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫລາດນັດ 180 ແຫ່ງ; ທຽບໃສ່ສະຖິຕິປີ 2015 ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສິນຄ້າເພີ້ມ
ຂ້ຶນພຽງແຕ່ 2%. ແຕ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຢ້ັງຢືນຄຸນນະພາບຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນເຊ່ີງໃນປີ 2018  ສາ 
ມາດອອກໃບຢ້ັງຢືນຕະຫລາດມາດຖານໄດ້ 5 ແຫ່ງ. ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິລາຄາມີ
ຂື້ນ-ລົງສົມເຫດສົມຜົນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະລາຄານໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟມີການປັບຕົວເພີ້ມຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍ ເຊີ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ແລະ ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແຕ່
ລະຊະນິດມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ປັບລາຄານ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟລົງ 4 ຄ້ັງ, ປັບຂ້ຶນ 9 ຄ້ັງ; ສໍາເລັດການຢ້ັງຢືນແຜນຈໍາໜ່າຍ 
ນໍ້າມັນໃຫ້ໄດ້ມາດຖານແກ່ 25 ບໍລິສັດ ແລະ ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມຈໍານວນ 18 ບໍລິສັດ.  

- ການບໍລິການ-ຈໍລະຈອນຂົນສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງນໍ້າ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟ): ໃນໄລຍະຜ່ານມາວຽກງານ
ດ້ານການຂົນສົ່ງແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີມາດຖານສາກົນທາງດ້ານ 
ຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ສາມາດຮັບໃຊ້ບໍລິການໃນສັງຄົມ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກ
ຕ້ອງການ ໃນນັ້ນ: ບໍລິມາດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງບົກປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 3.076 ພັນໂຕນ, ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍ 
ສານປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 35.372 ພັນຄົນ. ການບໍລິການ-ຈໍລະຈອນຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງນໍ້າປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 
1.342,5 ພັນໂຕນ, ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 2.047,4 ພັນຄົນ. ການບໍລິການ-ຈໍລະຈອນຂົນ 
ສົ່ງສິນຄ້າທາງອາກາດປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 1,4 ພັນໂຕນ, ບໍລິມາດການຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 
1.067,9 ພັນຄົນ ແລະ ມີຖ້ຽວບິນຂ້ຶນ-ລົງ (ຖ້ຽວບິນພານິດ) ທັງໝົດຈໍານວນ 13.189 ຖ້ຽວແບ່ງອອກເປັນຖ້ຽວ
ບິນພາຍໃນປະເທດຈໍານວນ 7.184 ຖ້ຽວ; ຕ່າງປະເທດ 6.005 ຖ້ຽວ. ການບໍລິການ-ຈໍລະຈອນຂົນສົ່ງທາງລົດ 
ໄຟຢູ່ທີ່ດ່ານທ່ານາແລ້ງ-ໜອງຄາຍ ປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍສານເທົ່ານັ້ນປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 16,6 
ພັນຄົນ  

- ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ11: ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ສົ່ງອອກກັບທີ່ ສາມາດນຳລາຍໄດ້ເປັນເງ ິນ 
ຕາເຂົ້າປະເທດ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນຂົງເຂດວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ, ນຳລາຍໄດ້ມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ 

 
10 ຂໍມ້ນູຈາກກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຮອດເດອືນ 9/2018 
11 ຂໍມ້ນູຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັຖະນາທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ຮອດເດອືນ 6-9/2018 
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ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂ້ຶນເທ່ືອລະກ້າວ. ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຕ້ົນປີມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມາລາວ 
ຈໍານວນ 2.918.673 ເທ່ືອຄົນ, ເພ່ີມຂ້້ຶນຈາກໄລຍະດຽວຂອງປີ 2017 ປະມານ 30% ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພ່ີມຂ້ຶນ
ເລື້້ອຍໆ. ຄາດຄະເນໝົດປີຈະໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານຄົນ (ແຜນການ 5,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ). ໄດປ້ບັປງຸ ແລະ ເກບັກຳຂໍ້
ມູນປະຫວດັແຫງຼທອ່ງທຽ່ວບາ້ນຊນົເຜົາ່ ແລະ ບນຸປະເພນຂີອງ 4 ແຂວງເປົາ້ໝາຍ: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫວຼງພະບາງ, ຄຳ
ມ່ວນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ເພືອ່ສົງ່ເສມີການທອ່ງທຽ່ວດວ້ຍທນຶກູຢ້ມືຈາກ ADB. ທົວ່ປະເທດມແີຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທງັ
ໝດົ 2.237 ແຫງ່ໃນນ້ີ ແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງທາໍມະຊາດ 1.331 ແຫງ່, ແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງວດັທະນະທາໍ 575 ແຫງ່ 
ແລະ ແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງປະຫວດັສາດ 331 ແຫງ່. ມີສະຖານທ່ີພັກແຮມທັງໝົດ 2.997 ແຫ່ງມີ 46.513 ຫ້ອງ 
ໃນນ້ັນ: ມີໂຮງແຮມ 545 ແຫ່ງມີ 21.617 ຫ້ອງ, ຣີສອດ ແລະ ເຮືອນພັກມີ 2.452 ແຫ່ງມີ 24.896 ຫ້ອງ. ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນທີ່ຊຽງໃໝ່ປະເທດໄທ, ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວໂລກທີ່ເບີ
ລິນ ປະເທດເຍຍລະມັນ ແລະ ງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ໂຄສະນາການທ່ອງ 
ທ່ຽວລາວຜ່ານສ່ືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສໍາລັບສ່ືຕ່າງປະເທດໄດ້ໂຄສະນາຜ່ານວາລະສານ Biz News ຂອງ
ເຢຍລະມັນ ແລະ CNN ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.  
 

3) ຂະແໜງການກະສິກຳ  ແລະ ປ່າໄມ້ 
• ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ 
- ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ12 ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ປະສານສົມທົບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນ: ຢູ່
ໃນບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ມີ
ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຊົນລະປະທານໄດ້ມີການສຸມໃສ່ການປູກເຂົ້ານາແຊງ, ເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພັກອົງການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນພັດທະນາເນື້ອ
ທ່ີຮັບນ້ຳເຂດຊົນລະປະທານປະຕູນ້ຳປ່ອງທ່ີ 3 ນ້ຳເທີນ 2 ໃຫ້ເຕັມຄວາມສາມາດ. ປັດໃຈໃໝ່ທີກຳລັງເຮັດທົດລອງ
ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຄືໄດ້ນຳໃຊ້ພັດທະນາພະລັງງານທາງເລືອກແສງຕາເວັນ ເພື່ອສູບນ້ຳຊົນລະປະທານລະດູແລ້ງຢູ່
ບ້ານປາກປຶງ ຄາດວ່າຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນດ້ານພະລັງງານຫຼາຍເທົ່າຕົວທຽບໃສ່ການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່
ມີຢູ່. ຜ່ານການສັງລວມຕົວເລກນາແຊງປີນີ້ສາມາດເກັບກ່ຽວໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 76.570 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດໄດ້ 
403.100 ໂຕນ(ແຜນການ 475.600 ໂຕນ). ແຕ່ເຖິງວ່າການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຈະບັນລຸໄດ້ແຕ່ 85% ຂອງເນື້ອທີ່
ແຜນການ (ແຜນການ 90.400 ເຮັກຕາ) ໃນນ້ັນ, ນາດໍາທ່ົວໄປ 59.519 ເຮັກຕາ,ນາຫວ່ານ 15.805 ເຮັກຕາ. ສາ
ເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນມີເຂົ້າກິນຈາກການ
ຜະລິດເຂົ້ານາປີແຮໄວ້ພຽງພໍສໍາລັບບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວແລ້ວ ຈຶ່ງຫັນໄປປູກພືດເສດຖະກິດອື່ນທີ່ມີລາຄາດີກວ່າ, 
ລາຄາເຂົ້າມີການເໜັງຕີງຂື້ນລົງແຕ່ກົງກັນຂ້າມຕົ້ນທຶນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງແມ່ນສູງເຊັ່ນ: ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງ
ງານ, ແນວພັນ, ຝຸ່ນ-ປຸ໋ຍ ມີລາຄາສູງສະເລ່ຍປະມານ 8.000.000-10.000.000 ກີບ/ເຮັກຕາທຽບໃສ່ລາຄາຂາຍ
ຜົນຜະລິດແມ່ນມີຜົນກຳໄລບໍ່ເຖິງ 30%; ບາງເຂດຂາດແຮງງານໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເນື່ອງຈາກວ່າແຮງງານໄດ້
ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນຕົວເມືອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຈະບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ກໍ່
ຕາມ ແຕ່ຖ້າເບີ່ງໃນແງ່ການຜະລິດເຂດຊົນລະປະທານແມ່ນບັນລຸຕາມຄາດໝາຍເພາະພື້ນທີ່ການຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງ
ແມ່ນຫັນໄປປູກພືດຜັກທີ່ມີມູນຄ່າສູງກວ່າການຜະລິດເຂົ້າ. 

- ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ:ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນໃນການຜະລິດເຂົ້ານາປີມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປັກ 
ດໍາໄດ້ທັງໝົດ 784.367 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 96% ຂອງແຜນການ (817.800 ເຮັກຕາ), ແຕ່ເນື່ອງຈາກໃນຊ່ວງ
ເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນສິງຫາ ໄດ້ເກີດພະຍຸເຊີນຕິນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ
ນາປີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 119.600 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 90.670 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນເນື້ອທີ່ເກັບ
ກ່ຽວປະມານ 693.697 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 3,02 ລ້ານກວ່າໂຕນ ບັນລຸ 84,5% ຂອງແຜນການ (3,55 
ລ້ານໂຕນ)  
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- ການຜະລິດເຂ້ົາໄຮ່: ປະຕິບັດໄດ້ 87.091 ເຮັກຕາ ເທ່ົາກັບ 87% ຂອງແຜນການ (100.000 ເຮັກຕາ) ຄາດຄະເນ
ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວປະມານ 79.578 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 158.900 ເຮັກຕາ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນເນື້ອທີ່ປູກ
ເຂົ້າໄຮ່ກໍ່ໄດ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ທໍາລາຍເຖິງ 7.513 ກວ່າເຮັກຕາ. ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໄຮ່
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ 
ແຂວງອື່ນໆ. 

- ການປູກພືດສະບຽງຕ່າງ :ໆ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 220.000 ເຮັກຕາ, ເທ່ົາກັບ 62% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລ່ືນແຜນ
ການຜະລິດລະດູແລ້ງ (ແຜນການສູ້ຊົນປູກພືດລະດູແລ້ງ 177.700 ເຮັກຕາ). ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 2,4 
ລ້ານໂຕນ. ພືດສະບຽງອາຫານທີ່ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສາລີຫວານໄດ້ 162.100 ກວ່າໂຕນ, ເຜືອກມັນຕ່າງໆໄດ້ 
826.600 ກວ່າໂຕນ, ໝາກໄມ້ ໄດ້ 334.000 ກວ່າໂຕນ ແລະ ພືດຜັກໄດ້ 1.142.700 ກວ່າໂຕນ. 

- ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນ, ການຜະລິດຊີ້ນ, ໄຂ່ 
ແລະ ປາ ໄດ້ປະມານ 211.000 ໂຕນ ຫລື ເທົ່າກັບ 51% ຂອງແຜນການ ປີ 413.250 ໂຕນ; ໃນນັ້ນ: ຜົນຜະ ລິດ
ຊີ້ນ 113.000 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 56,55% ຂວງແຜນການ (ແຜນການ 199.800 ໂຕນ), ຜົນຜະລິດໄຂ່ 17.200 
ໂຕນ ເທົ່າກັບ 49,92% ຂອງແຜນການ (34.450ໂຕນ) ແລະ ຜົນຜະລິດປາປະມານ 80.800 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 
45,13% ຂອງແຜນການ(179.000 ໂຕນ) ໃນນີ້, ເປັນປາລ້ຽງ 52.800 ໂຕນ,  ລາຄາຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ຢູ່ຕະ 
ລາດຕົວເມືອງໃຫ່ຍຍັງຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິບໍ່ມີການປ່ຽນແປງນັບແຕ່ເດືອນ 01/2018 ເປັນຕົ້ນມາ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນກໍ່ໄດ້ລົງສົມທົບກັບຂະແໜງການຂອງແຂວງ, ໜ່ວຍງານສັດຕະວະແພດເມືອງສັກຢາກັນພະຍາດສັດ ໂດຍສະ 
ເພາະສັດງົວ, ຄວາຍ ແລະ ແບ້ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສັກຢາກັນພະຍາດ (ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ, ເຕົ້າໂຮມເລືອດ ແລະ ໄຂ້
ບວມ), ສໍາລັບໝູ ແລະ ສັດປີກ (ອະຫິວາໝູ, ອະຫິວາສັດປີກ ແລະ ນີວຄາເຊີນ), ຊື່ງສາມາດໄດ້ທັງໝົດ 4,5 ລ້ານ
ໂຕ ຫລືປະມານ 11% ຂອງຝຸງສັດທັງໝົດຖືວ່າຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ. ຜະລິດຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດໄດ້ 562.135 
ເຂັມ, ສະໜອງຢາໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ບັນດາແຂວງທັງໝົດ 16.800 ເຂັມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້
ສັດລ້ຽງຂອງຊາວກະສິກອນທົ່ວປະເທດໄດ້ 226.161 ໂຕ. ໃນນີ້, ງົວ 33.238 ໂຕ, ຄວາຍ 14.687 ໂຕໝູ 
22.170 ໂຕ, ແບ້ 1.486 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 149.546 ໂຕ. 

- ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ: ການຜະລິດພືດສິນຄ້າ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການປູກພຶດທີ່ມີທ່າແຮງຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນ: 
• ສາລີແຂງ: ປະຕິບັດໄດ້ 335.300 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 1.255.380 ໂຕນ ບັນລຸ 26,7% 
ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 1.255.200 ໂຕນ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

• ມັນຕົ້ນ: ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນປູກໄດ້ພຽງ 46.650 ເຮັກຕາ ເນື່ອງຈາກມັນຕົ້ນເປັນພືດ
ລະດູຝົນ ຄາດວ່າຜົນຜະລິດຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 2,27 ລ້ານໂຕນບັນລຸ 94% ຂອງແຜນ (ແຜນການວາງໄວ້ 
2.41 ລ້ານໂຕນ). 

• ຢາສູບ: ປະຕິບັດໄດ້ 5.726 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 58.600 ໂຕນ ບັນລຸ 82% ຂອງແຜນ ການ 
(ແຜນການ 71.490 ໂຕນ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ້ມຂຶ້ນ 1%. 

• ຖົ່ວເຫຼືອງ: ປະຕິບັດໄດ້ 4.900 ກວ່າເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 7.380 ໂຕນ,ບັນລຸ 38% ຂອງ
ແຜນການປີ (ແຜນການ 19.350 ໂຕນ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 1%. 

• ຖົ່ວດິນ: ປະຕິບັດໄດ້ 10.100 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 23.780 ໂຕນ, ບັນລຸ 38% ຂອງແຜນ 
ການປີ (ແຜນການ 63.150 ໂຕນ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ. 

• ຖົ່ວຂຽວ: ປະຕິບັດໄດ້ 2.350 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 3.250 ໂຕນ, ບັນລຸ 69% ຂອງແຜນ 
ການປີ (ແຜນການ 4.830 ໂຕນ). 

• ຖົ່ວອື່ນໆ: ປະຕິບັດໄດ້ 1.500 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 7.380 ໂຕນ, ບັນລຸລື່ນແຜນການປີເທົ່າ
ຕົວ (ແຜນການ 3.460 ໂຕນ). 

•  ການສົ່ງອອກເຂົ້າໄປ ສປ ຈີນ: ຈໍານວນ 20.000 ໂຕນ(ໂກຕາປີ 2017) ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສົ່ງເຂົ້າອອກ
ໄດ້ທັງໝົດ 11.500 ໂຕນ, ຄາດວ່າຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ຈະສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ປະມານ 18.000 ໂຕນ. 
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ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການສົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາອື່ນໆຄື: ໝາກໂມ, ໝາກອຶ, ສາລີຫວານ, ໝາກ
ຖົ່ວຟັກຍາວເປັນຕົ້ນ. 

- ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ: ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 482,39 ລ້ານໂດລາ, ຄາດຄະເນໝົດປີການສົ່ງອອກສິນຄ້າ
ກະສິກຳທັງໝົດຕ້ອງບັນລຸບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 1.100 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນພືດ 
ປະມານ 1.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊ້ີນປະມານ 50 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.  

- ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ (ງົວຈໍານວນ 26.605 ໂຕ, ຄວາຍຈໍາ
ນວນ 751 ໂຕ) ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນການລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ປາແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການ 
ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ, ຂະບວນການລ້ຽງສັດໃນທົ່ວປະເທດເຫັນວ່າມີການຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່
ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ, ເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ແບບທອມຫຼາຍຂຶ້ນ. ມາຮອດປະຈຸບັນການລ້ຽງຄວາຍນົມແບບ
ເປັນຟາມ 1 ຟາມ ມີ 12 ໂຕ, ໝູພັນ 248.454 ໂຕ, ແບ້ 74 ຟາມ ມີແບ້ 5.243 ໂຕ, ໄກ່ພັນໄຂ່ ມີ 258 ຟາມ 
ມີໄກ່ 1.391.408 ໂຕ, ໄກ່ພັນຊີ້ນ 99 ຟາມ ມີໄກ່ 1.156.308 ໂຕ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ລົງຕິດຕາມ
ກວດກາດ້ານສຸຂານາໄມສັດຢູ່ໂຮງງານຂ້າສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍຊີ້ນອອກສູ່ສັງຄົມ, ໄດ້ຕິດຕາມການສົ່ງ
ສັດອອກເປັນສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 45.000 ໂຕ. 

- ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້: ສໍາເລັດການສໍາຫລວດປ່າໄມ້ ໃນເຂດການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ 
1,2 ເນ້ືອທ່ີ 270 ເຮັກຕາ ແລະ ນ້ໍາບີ 3 ເນ້ືອທ່ີ 389 ເຮັກຕາ ພ້ອມທັງປັກຫັຼກເຂດອ່າງນ້ໍາຖ້ວມທ່ີເມືອງດາກຈຶງ 
ຂ.ເຊກອງ; ຕິດຕາມການຂຸດຄ້ົນໄມ້ໃນເຂດນ້ໍາຖ້ວມຂອງໂຄງການກ່ໍສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາເທີນ 1 ເຂດເມືອງວຽງ
ທອງ ແລະ ປາກກະດິງ ຂ.ບໍລິຄໍາໄຊ ຂຸດຄົ້ນໄດ້ 1.939 ທ່ອນ, ບໍລິມາດ 6.361,22 ແມັດກ້ອນ ແລະ ກວດກາສົ່ງ
ບັນຊີໄມ້ແລ້ວຈໍານວນ 316 ທ່ອນ, ບໍລິມາດ 1.100,27 ແມັດກ້ອນ; ວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ສາມາດກັກຢືດໄມ້
ທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຢູ່ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ທັງໝົດ 1.484 ຕັບ, ບໍລິມາດ 37.371 ແມັດ
ກ້ອນ, ຢືດລົດແກ່ໄມ້ຈໍານວນ 3 ຄັນ ແລະ ໄດ້ສືບສວນ-ສອບສວນທັງໝົດ 38 ຄະດີ; ຢືດສັດປ່າໄດ້ທັງໝົດ 58 
ໂຕ, ນໍ້າໜັກ 7,4 ກິໂລກຣາມ ແລະ ຢືດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ 15.414 ໂຕນ. ສ່ວນຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ສຶກສາອົບ ຮົມ 
ແລະ ປັບໃໝຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

- ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດແບບຍືນນານ: ສຳເລັດຂໍ້ແນະນຳຂອງກົມປ່າໄມ້ກ່ຽວກັບ (ການສຳຫຼວດຈັດ
ສັນປ່າຜະລິດ, ສຳຫຼວດໜາຍຂອບເຂດ, ສຳຫຼວດກ່ອນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ສຳຫຼວດປະເມີນ
ຜົນຫຼັງການຂຸດຄົ້ນ) ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດເລກທີ 59/ນຍ; ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່ປູກຢາງ 
ພາລາຕົວຈິງ, ການສະເໜີຂໍສໍາປະທານເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາຂອງບໍລິ 
ສັດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ 385 ຢູ່ເມືອງພູວົງ ແລະ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໃນເນື້ອທີ່ 1.842,71 ເຮັກ 
ຕາ; ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມທີມງານປ່າໄມ້ເມືອງໃນການສ້າງແຜນປະຈໍາປີ 2018 ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດທ່ີແຂວງ
ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈໍາປາສັກ; ຮ່າງປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢູ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການລວມທັງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມໃນການກະກຽມສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ
ແຜນການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ບ້ານຈຳນວນ 326 ບ້ານ: ແຂວງສາລະວັນ 93 ບ້ານ,ເຊກອງ 79 ບ້ານ, ອັດຕະປື 53ບ້ານ 
ແລະ ຈໍາປາສັກ 101 ບ້ານ. ສໍາເລັດການໂອນເງ ິນກອງທືນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ
ທ່ີນອນໃນໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນນານຈຳນວນ 10 ແຂວງໃນ 41 ເມືອງ ມີ 666 ບ້ານ. ໂອນທຶນຟ້ືນຟູ
ປ່າໄມ້ໃຫ້ແຂວງທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານຈຳນວນ 26 ເມືອງມີ 375 ບ້ານກວມ 7.500 
ເຮັກຕາ(ໃນຈຳນວນບ້ານທັງໜົດ 1.078 ບ້ານ ກວມ 59 ເມືອງ ໃນ 13 ແຂວງ) ປະຈຸບັນແຕ່ລະບ້ານກຳ ລັງດໍາ
ເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຟື້ນຟູ່ປ່າ. ສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ຕິດປ້າຍໃນເຂດປ່າຜະລິດທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນ
ເຂດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານຢູ່ 4 ແຂວງ, ສາມາດປັກຫັຼກໝາຍໄດ້ຈຳນວນ 50 ຫັຼກ ແລະ ຕິດປ້າຍ
ໄດ້ຈຳນວນ 40 ປ້າຍ. 

- ການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນເຂດປ່າຜະລິດແລະເຂດກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຸດ
ຄົ້ນໄມ້ໃນເຂດນ້ຳຈະຖ້ວມຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຢູ່ເຂດເມືອງວຽງທອງ ແລະ ປາກກະດິງ 
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ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຜນລັດຖະບານອະນຸມັດທັງໝົດຈໍານວນ 58.000 ແມັດກ້ອນ, ປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 
ຈຳນວນ 10.719,56 ແມັດກ້ອນ (ເທົ່າກັບ 18,48% ຂອງແຜນ) ໄມ້ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສົ່ງມອບບັນຊີໃຫ້ພະ
ແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງເພື່ອໄລລ່ຽງລາຄາພັນທະສຳເລັດແລ້ວ; ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄືນການຂື້ນບັນຊີ 
ໜາຍເບີຕ້ົນໄມ້ທ່ີຈະຕັດຢູ່ໃນເຂດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ທ່ີບ້ານບ່ໍແໜ່ງເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນຈຳນວນ 432 ຕ້ົນ ເທ່ົາ
ກັບ 470,77 ແມັດກ້ອນ; ຕິດຕາມຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ໃນເຂດນ້ຳຈະຖ້ວມ ຂອງ
ໂຄງການກ່ໍສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຢູ່ເບ້ືອງແຂວງໄຊສົມບູນ, ແຜນລັດຖະບານອະນຸມັດທັງໝົດ 10.000 
ແມັດກ້ອນ, ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 6.572 ທ່ອນ, ບໍລິມາດ 13.597,71 ແມັດກ້ອນ, ໄດ້ມອບໃຫ້ພະແນກອຸດສາ 
ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊສົມບູນແລ້ວ, ສ່ວນເບື້ອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຜນທັງໝົດ 2.340 ແມັດກ້ອນ, ປະຕິ 
ບັດໄດ້ 947 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 2.062,39 ແມັດກ້ອນ, ໄມ້ຈໍານວນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສົ່ງມອບບັນຊີໃຫ້ພະແນກອຸດສະ 
ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊແລ້ວ; ໂຄງການກ່ໍສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາກົງ 3 ແຂວງອັດຕະປືເຊ່ິງໄມ້ຢູ່ໃນເຂດ
ດັ່ງກ່າວນີ້ລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນອະນຸມັດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນໄດ້ໄມ້ຈໍານວນທັງໝົດ 2.931 
ທ່ອນ/ຕັບບໍລິມາດ 381 ແມັດກ້ອນ, ໄມ້ຈໍານວນດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ສ່ົງມອບບັນຊີໃຫ້ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການ 
ຄ້າແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍສຳເລັດແລ້ວ;ສັງລວມການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ພາຍໃນຂອງ 4 ແຂວງຄື: 
ແຂວງອຸດົມໄຊ 697,33 ແມັດກ້ອນ, ວຽງຈັນ 362,05 ແມັດກ້ອນ, ຄຳມ່ວນ 1.490,86 ແມັດກ້ອນ ແລະ 
ສາລະວັນ 722,30 ແມັດກ້ອນ ລວມທັງໝົດມີໄມ້ທ່ອນ 953,52 ແມັດກ້ອນ, ໄມ້ແປຮູບ 2.303,76 ແມັດກ້ອນ 
ແລະ ຕໍໄມ້ 15,27 ແມັດກ້ອນ. 

- ການສ່ົງເສີມປູກໄມ້: ປະຕິບັດໄດ້ 689 ເຮັກຕາ ເທ່ົາກັບ 2,55% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 27.000 ເຮັກຕາ), 
ເກັບແກ່ນພັນໄມ້ປະຕິບັດໄດ້ 10.192 ກິໂລ ເທ່ົາກັບ 16,99% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 60.000 ກິໂລ),ຜະ 
ລິດເບ້ຍໄມ້ປະຕິບັດໄດ້ 999.848 ເບ້ຍ ເທົ່າກັບ 7,14% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 14.000.000 ເບ້ຍ). ສໍາ
ເລັດການປູກໄມ້ທ່ີສູນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ເຂດນ້ໍາຊວງ, ເຊ່ິງມີເນ້ືອທ່ີປະມານທັງໝົດ 4 ເຮັກຕາ; ມີເບ້ຍ
ໄມ້ຈໍານວນ 4.400 ເບ້ຍ ລວມມີ: ເບ້ຍໄມ້ຂະຍູງ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແຕ່ຄ່າ, ໄມ້ແຄນ ແລະ ໄມ້ຍາງ. 

 

4) ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດ 

– ການພັດທະນາສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ “ODOP” ສາມາດອອກໃບອະນຸ 
ຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຈໍານວນ 14 ຫົວໜ່ວຍ, 42 ຜະລິດຕະພັນ ປະກອບມີຫັດຖະກໍາ 9 ຫົວໜ່ວຍ, 26 ຜະລດິ ຕະ
ພນັ, ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ 4 ຫວົໜວ່ຍ, 134 ຜະລດິຕະພນັ; ຢາພ້ືນເມອືງ 1 ຫວົໜວ່ຍ, 12 ຜະລດິຕະພນັໃຫໄ້ດ້
ຮັບກາໝາຍສິນຄ້າ ODOP. ການຜະລດິສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍທີໄ່ດຮ້ບັກາໝາຍສນິຄາ້ໂອດອ໋ບແຫງ່ຊາດ ລວມມີທັງໝົ
ດຈາໍນວນ 7 ກຸ່ມຄ:ື ກຸ່ມຫດັຖະກາໍແກະສະຫັຼກໄມບ້າ້ນໄຜລ່ອ້ມ (ເມອືງໄຊທານ)ີ; ກຸ່ມຫດັຖະກາໍຕ່ໍາຫກູ (ບາ້ນທາ່
ຊ້າງ); ກຸມ່ຫດັຖະກາໍຕໍາ່ຫກູບາ້ນຊຽງແລທາ່ (ເມອືງປາກງ ືມ່); ກຸມ່ຫດັຖະກາໍຕໍາ່ຫກູ ບາ້ນອາ່ງນໍາ້ຫມຸ (ເມືອງນາ
ຊາຍທອງ); ກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີບ້ານທ່າຊ້າງ (ເມືອງປາກງ ື່ມ); ກຸ່ມຫັດຖະກໍາຕີເຫຼັກບ້ານດົງກະເລົາ (ເມືອງສີໂຄດ
ຕະບອງ) ແລະ ກຸ່ມຜະລິດໜັງເຄັມ ບ້ານດົງສະຫວາດ (ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ). 

– ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການໂຮງສີເຂົ້າສ້າງກາເຄື່ອງໝາຍສິນຄ້າ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ ສໍາເລັດ 6 ໂຮງສີຄື: ໂຮງສເີຂົາ້ວະນດິາ, 
ໂຮງສເີຂົາ້ບນຸມ,ີ ໂຮງສເີຂົາ້ສລຸວິນັ, ໂຮງສເີຂົາ້ສາຍບວົ, ໂຮງສເີຂົາ້ພອນສະຫວນັ ແລະ ໂຮງສເີຂົາ້ສສີະໄໝ. ໃນນັນ້, 
ມ ີ1 ໂຮງສທີີສ່າມາດຜະລດິສນິຄາ້ໄດຕ້າມເງ ືອ່ນໄຂ ແລະ ຢັງ້ຢນືມາດຕະຖານ GMP ຄໂືຮງສເີຂົາ້ວານດິາ. 

– ການຊກຸຍູສ້ົງ່ເສມີການຜະລດິອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ກະສກິາໍ (ເຂົາ້) ທີເ່ປນັຕອ່ງໂສຢ້າ່ງກມົກຽວລະຫວາ່ງຜູຜ້ະລດິ
ເຂົາ້ເປນັສນິຄາ້ ແລະ ໂຮງສເີຂົາ້ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ຫຼ ືກຸມ່ຊາວນາຜະລດິເປນັສນິຄາ້, ຜູຕ້ອບສະໜອງປດັໄຈ
ການຜະລດິຕາ່ງໆ ແລະ ກຸມ່ໂຮງສເີຂົາ້ສາມາດສາ້ງຕັງ້ກຸມ່ທລຸະກດິໄດ ້1 ກຸມ່ ເຊິງ່ປະກອບມີ: ສະຫະກອນ, ກຸມ່ໂຮງ 
ສເີຂົາ້, ບລໍສິດັ KP ແລະ ກຸມ່ຜະລດິເຂົາ້ທີດ່ ີGAP.  

– ສາມາດອອກໃບຢ້ັງຢືນແຫ່ຼງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ 50 ບໍ 
ລິສັດຜູ້ສົ່ງອອກໃຫ້ສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ, ສະໝັກ ແລະ ລົງທະບຽນດ້ວຍຕົນເອງໄປຍັງສະຫະພາບເອີຣົບ, 
ນອກແວ ແລະ ສະວິດ; ການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳນົດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງຂອງອາຊຽນ ສະເພາະ ສປປ 
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ລາວມີທັງໝົດ 9 ບໍລິສັດທ່ີສະໜັກເຂ້ົາຮ່ວມເພ່ືອສ່ົງອອກດ້ວຍຕົນເອງ. ສໍາເລັດໂດຍພ້ືນຖານກ່ຽວກັບການເຜີຍ 
ແຜ່ ແລະ ແນະນໍາການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະ 
ຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ຕິດຕາມກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງຜູ້ຜະລິດ
ພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ນໍາເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 2501/ອຄ.ກຄພນເປັນຕົ້ນ: ການຕິດປ້າຍລາຄາ
ສິນຄ້າເປັນເງ ີນກີບ, ການໂຄສະນາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຊີງກາງ, ການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວໃສ່ສິນຄ້ານໍາ
ເຂົ້າ, ການປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍຕະຫລາດ ແລະ ອື່ນໆຈໍານວນ 5 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  

– ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາໂຄງການ, ຂະແໜງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງ 
ສະແດງສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນີ້, ງານວາງສະແດງພາຍໃນ 7 ຄັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະ 
ແດງຕ່າງເທດ 3 ປະເທດຄື: ງານບຸນມະໂຫລານກາເຟລາວຄັ້ງທີ 2 ໃນຊ່ວງເດືອນເມສາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນໄທ (ຂ.ອຸດຕະລະດິດ- ລາວ), ງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນໄທ (ຂ.ຊຽງໃໝ່-ລາວ)
ງານວາງສະ ແດງສິນຄ້າ SME’s Fair ແລະ ສິນຄ້າ Top THAI Brand ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ງານວາງ 
ສ ະແດ ງ “Hospitality and Food and Drink Exhibition 2018”; ງານ ວ າງສ ະແດ ງ  Lao International 
Building Construction and M&E Exhibition 2018”ແລະງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານປີ2018. ນອກນີ້, ເຂົ້າ
ຮ່ວມການວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບການຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ: ການວາງສະແດງສິນຄ້າຜະລິດຕະ
ພັນຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສສ ຫວຽດນາມ, ງານວາງສະແດງໃນກອບການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານ CLM ໃນງານ The 61 th Bangkok Gems and Jewelry Fair ບາງກອກ ປະເທດໄທ ມີທຸລະ
ກິດລາວເຂົ້າຮ່ວມ 10 ຫົວໜ່ວຍ ເພື່ອນຳເອົາສິນຄ້າຂອງລາວໄປໂຄສະນາສູ່ຕະຫຼາດສາກົນເຊິ່ງເປັນການຖອດ
ຖອນບົດຮຽນດ້ານການນຳສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. 

 

5) ສ້າງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜ
າດກາງ 

 – ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານເຊັນ່: �ສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ້ແກ່
ກອງເລຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ໂດຍສະເພາະລະບຽບການນໍາເຂົາ້ ແລະ ສົງ່ອອກສິນຄ້າໃຫ້ແກ່
ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງອຄ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ
ພະລັງງານແລະບໍແ່ຮ່, ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງ ິນ, ບັນດາພະນັກງານພາກລັດແລະເອກະຊົນຂອງທ້ອງຖິນ່, �ປຶກສາ
ຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດສັນຍາອໍານວຍຄວາມທາງດ້ານການຄ້າໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກໂດຍສະເພາະ
ມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າໝວດ B ແລະ C, �ຮັບຮອງຮ່າງຂໍຕ້ົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັງ້ແລະການເຄືອ່ນໄຫວ
ຂອງກອງເລຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, �ຮັບຮອງບັນຊີລາຍການສິນຄ້າເກືອດຫ້າມນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງ
ອອກ ແລະ ຮ່າງບັນຊີລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຫຼືສົ່ງອອກແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ອັດຕະໂນ 
ມັດ, ແລະ �ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຍຸດທະສາດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ສອງດ້ານ (Export 
Control) ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາດ່ານເຊັ່ນ: ພາສີ, ກັກກັນພືດ, ໜ່ວຍງານອອກອະນຸຍາດ ແລະ ອື່ນໆ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຮ່າງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ກົນໄກ ແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບ
ຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍສັດນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຊື້ສັດ-ຂາຍຊີ້ນຢູ່ພາຍໃນສປປລາວ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງປື້ມພ້ອມ
ທັງແຈກຢາຍປື້ມແຜນດໍາເນີນງານວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າປີ 2017-2022 ໃຫ້ບັນດາ
ສະມາຊິກກອງເລຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ Plaosmeໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

–ປັບປຸງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງກົນໄກປຶກສາລື ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ 
ຄັງ້ທີ 11 ໂດຍເປນັປະທານຂອງທາ່ນ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ສປປ ລາວ, ຊຶງ່ໃນກອງປະຊມຸດັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດທ້ບົທວນ 
ຄນືບນັຫາທ່ີຄາ້ງຄານບັແຕກ່ອງປະຊມຸຄ້ັງທ ີ 10 ຜາ່ນມາ ແລະ ປກຶສາຫາລແືກໄ້ຂບນັຫາບນັຫາທງັເກ່ົາ ແລະ ໃໝ ່
ໂດຍແບງ່ອອກເປນັ 3 ກຸມ່ໃຫຍ ່ເຊິງ່ປະກອບມທີງັໝດົ 5 ບນັຫາໃຫຍ່ຈາກທັງໝົດ 19 ບນັຫາຍອ່ຍທີສ່ງັລວມຜາ່ນ
ກນົໄກການປກຶສາຫາລພືາຍໃຕກ້ນົໄກກອງປະຊມຸທລຸະກດິລາວ. ໃນທງັໝດົ 05 ບນັຫາທ່ີໄດຍ້ກົຂ້ຶນໃນກອງປະ 
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ຊຸມແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ 01 ບນັຫາ ຄ ືບນັຫາອາກອນຊມົໃຊອ້ນິເຕເີນດັ ໂດຍກະຊວງການເງ ນິໄດພ້ຈິາລະນາຫຼດຸ
ອາກອນຊມົໃຊດ້ັງ່ກາ່ວຈາກອັດຕາ 10% ມາເປັນ 5% ໂດຍໄດກ້າໍນດົໃນຮາ່ງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາກອນຊມົໃຊ້ສະ 
ບັບໃໝ່. 

§ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ: ການສົ່ງເສີມທຸລະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຖືເປັນວຽກງານບູລິມະສິດສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ ຍ້ອນພື້ນຖານເສດຖະ 
ກິດຂອງປະເທດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ SME ກວມເຖິງ 99,8% ແລະ MSME ກວມ 86% ເຊິງ່ມະຕິກອງປະຊມຸ
ຄບົຄະນະຄັງ້ທີ 4 ຂອງຄະນະບລໍຫິານງານສນູກາງພກັສະໄໝທ ີ X ແລະ ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງແຜນພດັທະນາວຽກ
ງານ SME ລະຫວາ່ງ 2016-2020. ໃນໄລຍະ 9 ເດອືນຜາ່ນມາໄດສ້ມຸໃສກ່ານຈດັຕ້ັງປະຕບິດັນະໂຍບາຍເພ່ືອຊກຸຍູ້ສ່ົງ
ເສມີ ແລະ ພດັທະນາ  SME ເປັນຕົ້ນ: 

§ ນະໂຍບາຍການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ແມ່ນສໍາເລັດສ້າງວິສາຫະກິດຕົວແບບດາ້ນ
ການນາໍໃຊພ້ະລງັງານທດົແທນ ຫຼືພະລງັງານແສງຕາເວນັໃຫແ້ກເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫຼກີຢູເ່ມອືງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.   

§ ນະໂຍບາຍສົງ່ເສມີການເຂົາ້ເຖງິແຫຼງ່ທນຶແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມຜີນົສາໍເລດັເປນັກາ້ວໆ ໂດຍໄດສ້ະໜອງທນຶ
ໃຫແ້ກທ່ະນາການພດັທະນາລາວທງັໝດົ 30 ຕ້ືກບີ ເຊ່ິງສາມາດປອ່ຍສນິເຊ່ືອໃຫແ້ກ ່SME ໄດ້ 13 ລາຍລວມເປັນ
ເງ ິນ 2.170.000.000 ກີບ. 

-  ສັນຍາຮ່ວງ 14 ຕ້ືກີບ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊ່ືອໄດ້ຈໍານວນ 10 ຫົວໜ່ວຍ ປະກອບມີຂະແໜງການຄ້າ 2 ຫົວໜ່ວຍ, 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 2 ຫົວໜ່ວຍ, ຂະແໜງກະສິກໍາ 3 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 3 ຫົວໜ່ວຍ. ລວມ
ເປັນເງ ິນ 1.590.000.000 ກີບ. 

- ສັນຍາຮ່ວງ 16 ຕ້ືກີບ ສາມາດສະໜອງສິນເຊ່ືອໄດ້ຈໍານວນ 3 ຫົວໜ່ວຍ ມີປະກອບມີຂະແໜງການຄ້າ 1 ຫົວ    
ໜ່ວຍ, ຂະແໜງກະສິກໍາ 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 1 ຫົວໜ່ວຍ. ລວມເປັນເງ ິນ 580 ລ້ານກີບ. 

-  ການສະໜອງສນິເຊືອ່ຜາ່ນທະນາຄານທລຸະກດິໂຄງການຮ່ວມມກືບັທະນາຄານໂລກທີປ່່ອຍຜາ່ນ 3 ທະນາຄານ ຄ:ື  
 + ທະນາຄານເອສທີ: ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 11 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງການຄ້າ 5 ຫົວໜ່ວຍ, ຂະແໜງອຸດ

ສາຫະກໍາ 5 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 1 ຫົວໜ່ວຍ. ລວມເປັນເງ ິນ 6.510.000.000 ກີບ. 
 + ທະນາຄານຊາຄອມແບ້ງ: ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 24 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງການຄ້າ 12 ຫົວໜ່ວຍ, ຂະແໜງ  

ອຸດສາຫະກໍາ 5 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 7 ຫົວໜ່ວຍ. ລວມເປັນເງ ິນ 13.490.000.000 ກີບ. 
 + ທະນາຄານລາວຈີນ: ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 6 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງການຄ້າ 2 ຫົວໜ່ວຍ, ຂະແໜງອຸດສາ 

ຫະກໍາ 2 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 2 ຫົວໜ່ວຍ. ລວມເປັນເງ ິນ 6.120.000.000 ກີບ. 
§ ນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດແມ່ນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາການນໍາໄຊ 

www.plaosme.com ຊຶ່ງເປັນບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງກັບຖານການຊື້-ຂາຍຜ່ານເອ
ເລັກໂຕຼນິກກັບບັນດາປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງເປັນການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ, ປະຈຸບັນມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ 103 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີ 413 ລາຍການສິນຄ້າ. ນອກ 
ຈາກນີ້, ໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງໜໍ່ແໜງດ້ານເຄືອຂ່າຍ, ກຸ່ມ ຫລື ສະຫະກອນປະເພດຕ່າງໆແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ພາກທຸລະກິດ-ການຜະລິດ, ສະມາຄົມກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ພ້ອມທັງພັດທະນາຜູ້ປະກອບການໃຫ້
ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສາກົນໄດ້ເປັນຕົ້ນການສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານຕວົແບບການຜະລດິປງຸແຕງ່ໄມສ້າມາດສາ້ງຕັງ້ໄດ ້ 09 
ໂຮງ ງານ ໃນນ້ີ, ຢູ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 03 ໂຮງງານ, ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ01 ໂຮງງານ, ແຂວງຫວຼງພະບາງ 02 
ໂຮງງານ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 01 ໂຮງງານ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ 02 ໂຮງງານ ຊ່ຶງໂຮງງານຈາໍນວນດ່ັງກາ່ວນ້ີ
ໄດນ້າໍໃຊໄ້ມສ້ກັປກູເປນັວັດຖຸດິບຕົນ້ຕເໍຂົາ້ໃນການຜະລດິ ແລະ ການສາ້ງຕັງ້ເຄອືຂາ່ຍການຜະລດິປງຸແຕງ່ ຊຶ່ງໄດ້ຄັດ
ເລອືກເອາົສະມາຊກິເຄອືຂາ່ຍຈາໍນວນ 45 ໂຮງງານປງຸແຕງ່ໄມກ້ວມເອາົ 08 ແຂວງ ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິເຄອືຂາ່ຍດວ້ຍ
ຄວາມສະໝັກໃຈ. ນອກນັນ້, ຍັງສຸມໃສຄ່ົນ້ຄວ້າ ແລະ ກາໍນດົເງ ືອ່ນໄຂສາໍລບັຈນຸລະວິສາຫະກດິກໍຕ່ັງ້ໃໝລ່ວມທງັ 
Start-up ເພືອ່ໃຫໄ້ດ້ຮັບການຍົກເວັນ້ອາກອນມູນຄ່າເພີມ່ ແລະ ອາກອນກາໍໄລ. 
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6) ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ  ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້: 
• ວຽກງານພັດທະນາວິສາຫະກິດ:  
– ການຄຸມ້ຄອງ ແລະສົງ່ເສີມພາກທຸລະກິດໃນກິດຈະການທົວ່ໄປແມ່ນໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບົນເນືອ້
ໃນຈິດໃຈຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົງ່ເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສະຫະ
ກິດສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ ປີ 2013 ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນ
ນັ້ນ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເນື້ອໃນເອກະສານຄໍາຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ໄດ້ຈໍານວນ 270 ຊຸດ, ສໍາເລັດການເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕືອນການຍຸບເລີກຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດແລະວິສາຫະ
ກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດທັງໝົດ 350 ຫົວໜ່ວຍ; ນໍາທຶນເຂົ້າ
ມາປະເທດ (ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ) ຈໍານວນ 14 ຫົວໜ່ວຍ, ລວມເປັນເງ ິນ 95,815 ຕື້ກີບ; ແລະ ລາຍງານ
ສະ ພາບ (ການມຕີວົຕນົ) ແລະ ການເຄືອ່ນໄຫວປະຈາໍປມີີ 54 ຫວົໜວ່ຍ. 

–ໃນ 9 ເດືອນ 2018 ມີວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຈໍານວນ 7.229 ຫົວໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ
118.524 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນກວມ 74%, ບໍລິສັດຈໍາກັດກວມ 8% ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 
ກວມ 15% ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆກວມ 2%. ນອກຈາກນີ້, ປັບປຸງລະບຽບການ, ມາດຕະການໃນການແຈ້ງຂຶ້ນທະ 
ບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນບຸກຄົນຫຼືນິຕິບຸກຄົນ) ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ກະທັດຮັດແລະວ່ອງໄວໂດຍໄດ້ອອກ 
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນບຸກຄົນຫຼືນິຕິບຸກຄົນ) ຕິດພັນກັບການຂໍອະນຸຍາດ
ລົງທຶນຫຼືຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະບັບເລກທີ 0537/ອຄ.ກຄທວ, ສ້າງບັນຊີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ (ກົມອຸດສາຫະກໍາແລະຫັດຖະກໍາ, ກົມການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ກົມການນໍາເຂົ້າ 
ແລະ ສົ່ງອອກ) ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ 3 ຂະແໜງການຄື: ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຂະແໜງຖະແຫຼ່ງ
ຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາແລະທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຈະສຸມໃສ່
ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຕົນຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ. 

• ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂພສ):  
– ວຽກງານການພັດທະນາ ຂສພ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ, ໂດຍສະເພາະການດຶງດູດການ
ລົງທຶນທັງພາກເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ການພັດທະນາ ຂສພ ສາມາດດຶງດູດການ
ລົງທຶນໄດ້ທັງໝົດ 468 ບໍລິສັດ, ສໍາລັບ 9 ເດືອນ 2018 ມີບໍລິສັດເຂົ້າມາລົງທຶນ 68 ບໍລິສັດ (ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນ
ຕົ້ນປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 17 ບໍລິສັດ), ໃນນັ້ນມີພາຍໃນ 8 ບໍລິສັດ, ຕ່າງປະເທດ 58 ບໍລິສັດ, ພາຍໃນຮ່ວມກັບຕ່າງ 
ປະເທດ 2 ບໍລິສັດ ໂດຍກວມເອົາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 10,29%, ການຄ້າ 41,17%, ການບໍລິການ 48,54%, 
ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 150.538.650 ໂດລາສະຫະລັດ, ແຜນການລົງທຶນ 196.008.650 ໂດລາສະຫະລັດ, 
ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະທານ 8.738.911 ໂດລາສະຫະລັດ (ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ເພີ່ມ ຂີື້ນ 
7.986.717 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນນັ້ນ, ປະກອບມີ: ອາກອນເງ ິນເດືອນ 765.314 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນກໍາ
ໄລ 30.075 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 575.259 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນຊົມໃຊ້ 47.639 ໂດລາ
ສະຫະລັດ, ອາກອນລາຍໄດ້ 4.758 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການ 4.721.681 ໂດລາສະຫະລັດ,
ຊຶ່ງເຂດທີ່ປະຕິ ບັດພັນທະເກັບໄດ້ຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂສພ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ 7.166.256 ໂດລາສະຫະລັດ, 
ສະຫວັນ-ເຊໂນ 644.223 ໂດລາສະຫະລັດ, ລ່ອງແທ່ງ-ວຽງຈັນ 284.892 ໂດລາສະຫະລັດ, ບໍ່ເຕັນແດນງາມ 
286.892 ໂດລາສະຫະລັດ, ແລະ ເຂດອື່ນໆ 356.936 ໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງ  ໝົ
ດ 8.646 ຄົນ ໃນນັ້ນ, ແຮງງານລາວ 1.666 ຄົນ,  ຕ່າງປະເທດ 6.980 ຄົນ ຊຶ່ງ ຂສພທີ່ມີແຮງງານເຂົ້າມາເຮັດ
ວຽກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂສພ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ 4.785 ຄົນ, ບໍເຕ່ນແດນງາມ 2.562 ຄົນ. ນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງ
ກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມູນຄ່າ 353.355.756 ໂດລາ
ສະຫະລັດ (ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ຫຼຸດລົງ 37.524.643 ໂດລາສະຫະລັດ); ສົ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າທັງ ໝົ
ດ 158.222.833 ໂດລາສະຫະລັດ (ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ເພີ່ມຂື້ນ 122.578.120 ໂດລາສະຫະ ລັດ). 
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3.1.2.ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ 
3.1.2.1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຂອບການລົງທຶນລວມທັງໝົດທົ່ວສັງຄົມປີ 2018 ປະມານ 28,2% ຂອງGDP ຫຼື ປະ 
ມານ 42.145 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ: ການລົງທຶນປົກກະຕິ 2.800 ຕື້ກີບ ແລະ ບ້ວງລົງທຶນອື່ນໆ ແລະ ບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດ
ຈ່າຍຈໍານວນ 1.800 ຕ້ືກີບ. ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງລັດບ້ວງປົກກະຕິມີ 2.800 ຕ້ືກີບ, ມີທັງໝົດ 6.585 ໂຄງການ
ມູນຄ່າ 26.569,85 ຕື້ກີບ ໃນນີ້: ມີໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະ ເປັນໜີ້ຕາມໜ້າວຽກຈໍານວນ 3.200 ໂຄງການມີມູນຄ່າ
ຈໍານວນ 1.829,61 ຕ້ືກີບ ກວມ 65% (ມະຕິສະພາ 35%), ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ມີ 1.269 ໂຄງ ການເທ່ົາກັບ 
387,55 ຕ້ືກີບ,ກວມ 14% (ມະຕິສະພາ 15%) ແລະ ໂຄງການໜ້ີສິນສໍາເລັດໜ້າວຽກ 100% ແລະ ສ້ິນສຸດສັນຍາ
ຊໍາລະແລ້ວມີຈຳນວນ 1.831 ໂຄງການມູນຄ່າທ່ີຍັງຄ້າງຊໍາລະຈໍານວນ 528,12 ຕ້ືກີບ, ກວມ 19% (ມະຕິສະພາ 
40%) ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 9 ເດືອນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 3.281 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2.574,5 ຕື້
ກີບ ເທົ່າກັບ 55,96% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້:  
-  ບ້ວງທຶນປົກກະຕິ (2.800 ຕື້ກີບ) ມູນຄ່າ 1.820,17 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 53,89% ຂອງແຜນການ.  
- ບ້ວງລົງທຶນອື່ນໆ ແລະ ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ທີ່ຜ່ານງົບປະມານ (1.800 ຕື້ກີບ) ມູນຄ່າ 754,33 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 

61,7% ຂອງແຜນການ. ໃນນີ້, ກອງທຶນທາງປະຕິບັດໄດ້ 431,5 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 65,4% ຂອງແຜນການ 
- ການຊຳລະໜີ້ສນິການລງົທນຶຂອງລດັໄລຍະຜາ່ນມາໄດມ້ີຄວາມຕັງ້ໜ້າດີເຮັດໃຫໜ້ີສ້ນິແຕ່ປ ີ 2016 ທີເ່ປັນ

ໂຄງ ການສຳເລັດ 100% ຊາໍລະໄປແລວ້ 14.008 ຕືກ້ບີ ປະຈບຸນັຍງັເຫຼອື 9.493,64 ຕືກ້ບີ, ມີ 1.646 
ໂຄງການ (ປີ 2017 ຊາໍລະ 1.589 ຕືກ້ບີ, ປີ 2018 ຊາໍລະລວໜີ້ສນິທງັໝົດ 3.779,7 ຕືກ້ບີ ລວມແກໄ້ຂໜີ ້3 
ແຈ). ໜີ້ໄພ ພບິດັແຕ່ປີ 2011-2017 ຍັງຄ້າງ 1.350 ຕືກ້ບີ. ສຳລບັໂຄງການສບືຕໍ ່ທີສ່ຳເລັດໜ້າວຽກແລວ້ແຕ່
ບໍທ່ນັໄດຊ້າໍລະແມນ່ຍງັມຈີາໍນວນສງູ. 

3.1.2.2. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ  ແລະ ຄາດຄະເນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ເຫັນວ່າສາ

ມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດປະມານ 8.109 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100,7% ລື່ນແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ້ 8.052 ຕື້ກີບ), 
ໃນນັ້ນ: ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ 2.011 ຕື້ກີບ ແລະ ກູ້ຢືມມູນຄ່າ 6.097 ຕື້ກີບ. ສຳລັບແຜນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 
ທີ່ຍັງເຫຼືອຄາດຄະເນປະຕິບັດປະມານ 2.598 ຕື້ກີບ, ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1.008 ຕື້ກີບ ແລະ ກູ້ຢືມ 1.590 ຕື້ກີບ. ສະຫຼູບ
ໝົດປີ 2018 ແມ່ນຈະສາມາດບັນລຸລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

3.1.2.3. ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂອດຂັ້ນ ແລະ ອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນ 9 ເດືອນໄດ້ອະນຸຍາດການລົງທຶນທັງໝົດທັງ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີຈໍານວນ 2.924 ໂຄງການ, ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນມູນຄ່າ 3.880 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 
ປະມານ 32.980 ຕື້ກີບ13. ໃນນີ້:  
- ກິດຈະການສໍາປະທານ ມີ 5 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 668,23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
- ກິດຈະການທົ່ວໄປມີ 2.758 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1.192,28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
- ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມີ 16 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 14,63 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ຄຽງຄູ່ກັບຕົວເລກອະນຸມັດຂ້າງເທິງການນໍາເຂົ້າທຶນຕົວຈິງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະ ເທດ ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ທາງກົງມີມູນຄ່າ 1.555,29 ລ້ານໂດ
ລາສະ ຫະລັດ ຫືຼ ເທ່ົາກັບ 12,909 ຕ້ືກີບ. ທຽບໃສ່ແຜນວາງໄວ້ 20,730 ຕ້ືກີບ, ລ່ືນແຜນປະມານ 60% ຂອງ
ແຜນວາງໄວ້ໃນນີ້: 
- ທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ມູນຄ່າ 195,52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
- ທຶນນໍາເຂົ້າເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ມູນຄ່າ 441,21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 
13 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.300 ກີບ/1 ໂດລາສະຫະລັດ 
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- ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ມີການນໍາເຂົ້າທຶນແລ້ວ 906,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
- ໂຄງການທາງດ່ວນ ໄດ້ມີການນໍາເຂົ້າທຶນແລ້ວ 11,84 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

3.1.2.4. ທຶນຈາກຂະແໜງການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ 

ຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ 3.135,46 ຕ້ືກີບ14ເທ່ົາກັບ 35,7% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 8.763 ຕ້ືກີບ).  ສ່ວນສິນ
ເຊ່ືອຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍປ່ອຍໃຫ້ເປ້ົາໝາຍທຸກຍາກທັງໝົດໄດ້ 2.079,41 ຕ້ືກີບ, ຈຸດສຸມລັດຖະບານແລະ 
ທ້ອງຖ່ິນ 331,44  ຕ້ືກີບ,   ວຽກງານ   3  ສ້າງ  295,44 ຕ້ືກີບ  ແລະ  ໂຄງການບູລິມະສິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ  429,15  ຕ້ື
ກີບ. ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເປັນເຈ້ົາການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ການສະໜອງສິນ
ເຊື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍເປົ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ໂດຍສຸມໃສ່ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ 
ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງ ິນກູ້, ນຳໃຊ້ໂຄງການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເງ ິນກູ້, ພັດທະນາຜະ 
ລິດຕະພັນເງ ິນກູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງບໍ່ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນໜີ້ NPL ເກີນກໍານົດຢູ່ໃນລະດັບ 3,09% ຂອງ
ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.(ແຜນວາງໄວ້ 3%). 

 

3.1.3. ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ15 
1) ເຂດພາກເໜືອ: 

v ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນ
ວ່າເສດຖະກິດຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງຕາມທິດທາງແຜນ ການ
ທີ່ວາງໄວ້ຄື: ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, ເພີ່ມມູນຄ່າສິນຄ້າກະສິກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂທີ່ດີແກ່
ການບໍລິການຕ່າງໆ;ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, 
ເຫັນໄດ້ຈາກຂະບວນການຜະລິດ, ການບໍລິການກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນໃນການພັດທະນາ
ບັນດາຮູບແບບຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂື້ນ.  

v ເຂດຜະລິດກະສິກຳ: ການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາໃນພາກເໜືອໄລຍະນີ້ເປັນຊ່ວງທີ່ການຜະລິດກະສິກໍາບໍ່ຄຶກຄື້ນເທົ່າທີ່
ຄວນເປັນຊ່ວງທີ່ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການກະກຽມການເກັບກ່ຽວພືດລະແລ້ງ ແລະ ກະກຽມການຜະລິດໃນລະດູຝົນທີ່
ຈະມາເຖີງ ໂດຍສະເພາະຜົນຜະລິດທີ່ເຂົ້ານາແຊງມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 8.002,09 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນແມ່ນປະ ຕິ
ບັດໄດ້ 4,2% ຜົນຜະລິດໄດ້ 37.472,72 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 5%, ສໍາລັບການຜະລິດເຂົ້າ 
ນາແຊງເຫັນວ່າຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແລ້ວນາແຊງມີລັກສະນະຫຼຸດລົງເພາະເນື່ອງມາຈາກການເກີດມີສັດຕູພືດ ແລະ 
ລະບົບຊົນລະປະທານຈໍານວນໜຶ່ງຖືກເປ່ເພ, ສ່ວນພືດຜັກຕ່າງໆມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 5.141,00  ເຮັກຕາທຽບໃສ່
ແຜນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 43,6% ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 38.986,00 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 36,7%. 

v ເຂດອຸດສາຫະກຳ: ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນເຫັນວ່າຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ມີ
ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປູກພືດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ
ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດມີປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດ  ແລະ ໄດ້ມີການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍມີ
ການແປຮູບຜົນຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂຶ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂະບວນການປູກສາລີອາຫານສັດຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ,  
ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດສາກົນ, ນອກຈາກນັ້ນ ຫັດຖະກຳນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນ
ເລື້ອຍໆທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການຫັດຖະກຳຈັກສານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ, ສ່ວນ
ແຂວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ມີການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ODOP ທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ: ກ້ວຍອົບເນີຍ, ຢາສະຜົມຂີ້ໝິ້ນ, 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ, ຊາໃບມ້ອນ, ແຈ່ວປາແດກເຄື່ອງ, ສົ້ມປາທ່າເຮືອ, ນໍ້າປູ ແລະ ໝາກເຜັດປົ່ນເມືອງກາສີ, 
ເຂົ້າຂຽບມັນຕົ້ນ ແລະ ຈືນກ້ວຍ ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ ໂຮງງານນໍ້າຊາສະໝູນໄພເມືອງເຟືອງ. 

 

v ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີ, ໄດ້ມີການພັດທະນາ
ບັນດາຮູບແບບການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທາງດ້ານການອະນຸລັກຮັກສາທຳມະຊາດ,ປະຫວັດສາດ, ທາງວັດ 

 
14ຂໍມ້ນູຈາກທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປລາວ ຮອດເດອືນ 8-10/2018 
15 ຂໍມ້ນູຈາກທອ້ງຖິ່ນ ຮອດເດອືນ 6/2018 
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ທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ດັ່ງເດີມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການພັກເຊົາຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເທດ ສະ 
ການຕ່າງໆທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ສ້າງຕັ້ງສູນກາງເສດຖະ 
ກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ. 

v ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ໄດ້ສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໃນການ
ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂົ້າບັນດາເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຕົວເມືອງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ,  
ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານທີ່ຈຳເປັນຕົ້ນຕໍ່ເຊັ່ນ: ວຽກງານກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ, ຂະ 
ຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງ. 

v ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ລົງເຖິງປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼາຍຂຶ້ນໃນການ
ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ ແລະ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາ 
ທາລະນະສຸກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ, ລົງຕິດຕາມສຸກສາ 
ລາ, ຕູ້ຢາປະຈໍາບ້ານເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ອສບ ບ້ານ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງກໍ່ໄດ້ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່
ທ້ອງຖິ່ນ. ສີ່ງທີພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາກໍ່ຄືການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາແລກປ່ຽນສິນລະປະ 5 ແຂວງ 
ພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ແຂວງດຽນບຽນ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ການກະກຽມງານມະຫະກໍາ
ກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ່ XI ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເຈົ້າພາບທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2018 ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການປັບປຸງສະໜາມກິລາປະເພດຕ່າງ ເພື່ອຮອງຮັບນັກກິລາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ 
61%, ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນສະໜາມປິດເປີດແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວປະມານ 80%. 

 

2) ເຂດພາກກາງ: 
v ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນຂະ 

ບວນຟົດຟື້ນ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້
ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ມີຄວາມເປັນລະບຽບ, ຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີ
ແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍຫັນ
ໄປສູ່ການສ້າງເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ຍືນຍົງ ໂດຍເພີ່ມທະວີຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາພາຍໃນທີ່ມີທ່າແຮງ, ພັດທະນາຂົງເຂດກະສິກໍາໃຫ້ມີການຂະ ຫຍາຍຕົວສູງ ເພື່ອ
ຫັນເປັນສິນຄ້າປາຍແຫຼມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ສົ່ງເສີມການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

v ເຂດຜະລິດກະສິກຳ: ໄດ້ແນໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າເປັນພື້ນຖານຫຼກັ ເຊິ່ງໄດ້ປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 
54.806,00  ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທັງໝົດ 210.002,18  ໂຕນ, ສໍາລັບການປູກພຶດລະດູແລ້ງ ມີເນືອ້ທີທັງ 
ໝົດ 50.481,00, ຜົນຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 197.826,50  ໂຕນ. ນອກນັນ້ ຍັງມີການປຸກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ປະຊາ 
ຊົນປູກພືດອຸດສະຫະກໍາອາຍຸສັນ້ ແລະ ການປູກພຶດຜັກຕ່າໆ ເດັນ່ກວ່າໝູແ່ມ່ນຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ 
ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. ພ້ອມດຽວກັນນັນ້ ກໍສົງ່ເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຜະລິດສີນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ, ສີນຄ້າ
ຄອບຄົວຕົວແບບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກ  ແລະ ອືນ່ໆ. 

v ເຂດອຸດສາຫະກຳ: ຍັງສືບຕໍຊຸ່ກຍູ ້ແລະ ສົງ່ເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດສາ 
ມາດສົງ່ອອກເຂົາ້ໄປຂາຍຂາຍຢູກຸ່ມ່ປະເທດອີຢູ ແລະ ປະເທດ ສປ ຈີນ ຈໍານວນ 5.058,50 ໂຕນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເປັນ
ເຂົາ້ສານໜຽວ ແລະ ການຜະລິດມັນຕົນ້ເພືອ່ປ້ອນໂຮງງານ ເພືອ່ຂາຍໃນຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ປະ ເທດ
ໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ) ຈໍານວນ 35.000 ໂຕນ. ນອກນັນ້ຍັງສາມາດຂຸດຄົນ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຕ່າງໆເຊັນ່: 
ແຮ່ກົ່ວກັ່ນ, ຫີນກາວ, ຫີນກາວຝຸ່ນ, ແຜນຢິບຊໍາ, ຫີນປູນ, ແຮ່ເຫຼັກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ ເດັນ່ກວ່າໝູແ່ມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ. ນອກນັນ້ໄດ້ປັບປຸງຫັດຖະກຳຢູ່ລະດັບແຂວງ ຫຼື ເມືອງທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂ ເພື່ອ
ຊ່ວຍປະຊາຊົນໃນການອອກແບບສິນຄ້າ, ປັບປຸງການຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ. ສ້າງກຸມ່ບ້ານຫັດຖະກຳຕິດພັນກັບ
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ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍລັດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງນີ້ຫຼືໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນ
ແຕ່ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍອັນພິເສດບົນພື້ນຖານຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນເພື່ອສົ່ງເສີມເຂົາເຈົ້າ. 

v ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດກໍຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍ
ສະເພາະການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນອະນຸບານ, ກຽມເຂົ້າປະຖົມ, ມັດທະຍົມ  ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາຫຼຸດ ຜ່ອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ການຊົມໃຊ້ນໍ້ຳສະອາດ ໃຫ້
ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດນໍາໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ນອກນັ້ນ ຍັງສຸມໃສ່ວຽກງານລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ນັບມື້ນັບ
ຫລຸດນ້ອຍຖ້ອຍລົງ, ນອກນັ້ນ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ວຽກງານການສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ບຸກ 4 ເນື້ອໃນ 
4 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕາມທິດສາມສ້າງ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ 5 ດີ 1 ພໍໃຈ ເພື່ອ
ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຫາງສຽງຈົ່ມວ່າ ຂອງຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ. ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸ ຂະພາບ
ເປັນຕົ້ນຕໍ, ຖືເອົາການປິ່ນປົວ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ  ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງ
ພະຍາດຕາມລະດູການ ໂດຍສະເພາະພະຍາດຖອກທ້ອງ, ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້.  
 

3) ເຂດພາກໃຕ້: 
v ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ເຫັນວ່າຕົວເລກຄາດໝາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້

ຕາມແຜນເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງກະສິກຳແມນ່ບໍບ່ນັລຕຸາມແຜນວາງໄວ ້ ຍອ້ນເນືອ້ທີກ່ານຜະລດິເຂົາ້ນາແຊງສວ່ນໜຶງ່
ຖກືສດັຕພູດືທຳລາຍ, ປະຊາຊນົຫນັໄປປກູພດືຊະນດິອືນ່ທດົແທນ, ມີການປູກສ້າງໂຮງງານໃສ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, 
ການປັບປຸງຊົນລະປະທານບໍ່ທັນກັບລະດູການຜະລິດ, ເຄື່ອງມືການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຊຸດໂຊມ, ຕົ້ນທຶນສູງ 
ແລະ ລາຄາເຂົ້ານາແຊງຕົກຕໍ່າ. ແຕ່ຂະບວນການຜະລິດໂດຍລວມຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປັນຂະບວນດີ, ບັນດາຂະ   
ແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນການແປຮູບຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກະສິກໍາ, ການບໍລິການໃນດ້ານຕ່າງໆກໍ່ຍັງ
ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄຸນນນະພາບດີຂຶ້ນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ. ສະພາບການພາຍໃນຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ, 
ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ. ການລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຕາມທິດນໍາສາມສ້າງຍັງສືບຕໍ່ເຮັດຢ່າງ
ເປັນຂະບວນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. ອົງການປົກຄອງທຸກຂັ້ນກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນບັນ ດາ
ພ້ຶນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງພາກໃຕ້ສືບຕໍ່ຂະ ຫຍາຍ
ຕົວ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 

v ເຂດຜະລິດກະສິກຳ: ການຜະລິດແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການປັກດຳເຂົ້ານາແຊງປະຕິບັດໄດ້ 
12.496,70 ເຮັກຕາ, ເທົາ່ກບັ 54% ຂອງແຜນການປ ີ (ແຜນການ 23.255 ເຮັກຕາ), ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນກັບ
ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 27%, ຜົນຜະລິດປະຕິບັດໄດ້ 59.581,30 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 53% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 
113.067 ໂຕນ), ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນກັບປີຜ່ານມາຫຼດຸລງົ 27% (6 ເດອືນ ປ ີ2017 ແມນ່ 81.292 ໂຕນ). ສາ 
ເຫດທີເ່ນືອ້ທີ ່ແລະ ຜນົຜະລດິເຂົາ້ນາແຊງບໍໄ່ດຕ້າມແຜນ. ການປູກກາເຟເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 46.770 ເຮັກຕາ, ໄດ້
ຮັບຜົນຜະລິດ 444.044 ໂຕນ, ປູກໝາກມ່ວງຫນີມະພານທີ່ການຜະລິດ 3.797 ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 1.051 
ໂຕນ, ປູກອ້ອຍເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 690 ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 52.000 ໂຕນ, ພືດຜັກຕ່າງໆ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 
37.472 ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 636.019 ໂຕນ ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່: ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ
ໃນການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ. 

- ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາເຫັນວ່າການລ້ຽງສັດ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 
6-8% ຕໍ່ປີ; ຈາກອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝູງສັດສາມາດສະໜອງຊີ້ນ, ປາ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອການບໍລິໂພກບນັ 
ລຸໄດ້ 40.624,62 ໂຕນ ຊຶງ່ການຕອງສະໜອງດັງ່ກາ່ວເຫນັວາ່ຍງັບໍທ່ນັພຽງພກໍບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ. ມີການ
ລຽ້ງສດັແບບທາໍມະຊາດ ແລະ ແບບເປນັຟາມ, ສາໍລບັການລຽ້ງແບບເປນັຟາມຫຸຼດລງົຈາກ 293 ແຫງ່ ໃນປ ີ2016 ມາ
ເປນັ 214 ແຫງ່ ໃນປີ 2018 (ຫຸຼດລົງຍ້ອນ: ຕ້ົນທຶນການຜະລິດສູງ, ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ, 
ການເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງຟາມຍງັບໍສ່ອດຄອ່ງ, ການອອກແບບຟາມໃນເມືອ່ກອ່ນບໍໄ່ດຄ້າໍນງຶທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ
ແຕ ່ ເມືອ່ມກີານກວດກາ ແລະ ຫັນສູ່ມາດຕະຖານຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນເພີ້ມຂື້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຢຸດ
ເຊົາກິດຈະການ. 
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v ເຂດອຸດສາຫະກຳ: ຫັນວ່າຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະຕິບັດໄດ້ 2.699,19 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສແ່ຜນປີ 60% 
(ແຜນປ ີ 4.529,42 ຕ້ືກບີ), ຖາ້ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກນັຂອງປຜີາ່ນມາເພ່ີມຂ້ຶນ 3% (6 ເດອືນ ປ ີ 2017 ມນູຄາ່ 
2.616,07 ຕືກ້ບີ) ຍ້ອນຄວາມຕອ້ງການຈາກຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ກະສກິຳເພີມ່ຂຶນ້, ອດຸສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຍັງເປັນທີ່
ຕ້ອງການສູງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສຳລັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງສົ່ງອອກທີ່ພົ້ນເດັ່ນສ່ວນໃຫ່ຍເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນການສົ່ງອອກຢາງພາລາກ້ອນ, ຜະລິດຕະພັນກາເຟສໍາເລັດຮູບ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ຜະລິດຕະພັນຈາກພຶດກະສິ
ກຳຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກເຂົ້າສານ. 

v ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ພາກໃຕ້ເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເປັນຢາງດີ, ບໍ່ວ່າຈະ
ເປັນໃນດ້ານສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ທາງທໍາມະຊາດເຊິ່ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ບລູະນະສອ້ມແປງ, ມີການຍົກລະດັບປັບປຸງເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົຢາ່ງທົວ່ເຖງິ 
ພ້ອມສ່ິງສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆໃຫສ້ະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ມີນັກທ່ອງ
ທຽ່ວເຂົາ້ມາຢຽ້ມຢາມຫາຼຍກວາ່ 620.111 ເທືອ່ຄນົ, ທຽບໃສ່ແຜນປີ 51% (ແຜນປີ 1.227.707 ເທື່ອຄົນ), ຖ້າ
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຸຼດລົງ 5% ( 6 ເດືອນ ປ ີ2017 ມນູຄາ່ 651.187 ເທ່ືອຄນົ). ສາເຫດຍອ້ນ 
ຂອດການບລໍກິານຕາມດາ່ນສາກນົຍງັມຫີຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຫາຼຍຂັນ້ຕອນ, ການເຂົາ້ເຖງີຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍສາກົນຍັງເຮັດ
ບ່ໍທັນໄດ້ດີ. ສາມາດສ້າງລາຍຮັບປະຕິບັດໄດ້ 105 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສແ່ຜນປ ີ 64% (ແຜນປ ີ 164,07 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ຖາ້ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກນັຂອງປຜີາ່ນມາເພ່ີມຂ້ຶນ 3 ເທ່ົາ (6 ເດືອນ ປີ 2017 ມູນຄ່າ 
27,82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).  
 

3.1.4. ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ 
– ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການຝຶກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້

ທັງໝົດ 85.125 ຄົນ, ຍິງ 35.491  ຄົນ ເທົ່າກັບ 64,68% ຂອງແຜນການປີ (131.600 ຄົນ) ໃນນີ້: ຂະແໜງ
ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ 24.756 ຄົນ, ຍິງ 8.671 ຄົນ, ອຸດສະຫະກຳ 24.599 ຄົນ, ຍິງ 5.534 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ 
35.770 ຄົນ, ຍິງ 21.286 ຄົນ.   

– ຈັດຕັ້ງການທົດສອບສີມືແຮງງານຂອງແຮງງານລາວ ຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດໄດ້ທັງໝົດ  558 
ຄົນ,ຍິງ 152 ຄົນ ເທ່ົາກັບ 22,32% ຂອງແຜນການປີ (2.500 ຄົນ); ໃນນ້ີ ຂະແໜງການກ່ໍສ້າງ 338 ຄົນ, ຍິງ 
21 ຄົນ, ຂະແໜງບໍລິການ 185 ຄົນ, ຍິງ 131 ຄົນ; 

– ຈັດງານແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດຄ້ັງທີ III ໃນ 7 ສາຂາອາຊີບ ຄື: (1)ສາຂາຊ່າງໄມ້ເຄ່ືອງເຮືອນ, (2)ສາຂາ
ຊ່າງຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ, (3)ສາຂາຊ່າງກໍ່, (4)ສາຂາຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ, (5)ສາຂາຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ, 
(6)ສາຂາຊ່າງເຕັກໂນໂລຊີອອກແບບກຣາຟິກ, (7) ສາຂາຊ່າງຈອດໂລຫະ; ໂດຍມີນັກແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 66 ຄົນ 
(ຍິງ 14 ຄົນ). ໃນນ້ີ, ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ນັກແຂ່ງຂັນທີມຊາດລາວຈຳນວນ 14 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 7 ສາຂາອາຊີບ 
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີ 12 ທີ່ ປະເທດໄທ ຊຶ່ງສາມາດຍາດໄດ້ 5 ຫຼຽນກາສີມືດີເລີດ 
(ຊ່າງປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ 1 ຫຼຽນ, ຊ່າງເຕັກໂນໂລຢີອອກແບບກຣາຟິກ 1 ຫຼຽນ, ຊ່າງກໍ່ 1 ຫຼຽນ, ຊ່າງຕັດຫຍິບ
ເຄື່ອງນຸ່ງ 1 ຫຼຽນ ແລະ ຊ່າງຈອດໂລຫະ 1 ຫຼຽນ). 

– ຂ້ຶນທະບຽນແຮງງານລາວທ່ີຕອ້ງການມວີຽກເຮດັງານທາໍໄດທ້ງັໝດົ 1.160 ຄນົ, ຍງິ 277 ຄນົ, ໃນນ້ີ ຂະແໜງກະສິ
ກາໍ 146 ຄນົ, ຍງິ 17 ຄນົ, ອດຸສາຫະກາໍ 609 ຄນົ, ຍງິ 120 ຄນົ ແລະ ບລໍກິານ 405 ຄນົ, ຍງິ 140 ຄນົ, ຂ້ຶນທະ 
ບຽນຕໍາແໜ່ງງານຫວ່າງຈາກຫົວໜ່ວແຮງງານຈໍານວນ 1.750 ຄົນ, ຍິງ 266 ຄົນ, ໃນນ້ີ ຂະແໜງກະສິກໍາ 280 
ຄົນ, ຍິງ 64 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 1.065 ຍິງ 78 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ  405 ຄົນ, ຍິງ 124 ຄົນ. 

– ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບໃນຊົນນະບົດຢູ່  
2 ເມືອງຂອງແຂວງເຊກອງ ເຊິ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບການ, ເຝິກການປູກເຫັດເຟືອງ ແລະ ເຫັດ
ນາງຟ້າ, ເຕັກນິກການລ້ຽງປາ, ການລ້ຽງໄກ່ລາດ, ເຝິກການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່
ເຮັດວຽກ ແລະ ເຝິກການສ້ອມແປງລົດຈັກຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກ 296 ຄົນ, ຍິງ 71 ຄົນ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ
ໄປ 2 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 
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– ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ 18 ແຂວງ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງງານ
ວ່າງ, ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ຈະຈົບການສຶກສາ ແລະ ສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທີ່ວ່າງງານລົງໃນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຕະຫຼາດແຮງງານ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນການສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ
ໂດຍໄດ້ສ້າງເວັບໄຊລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ (www.lmi.molsw.gov.la) ເຊິ່ງຢູ່ໃນໄລຍະການ
ທົດລອງນຳໃຊ້. 

– ໄດເ້ອາົໃຈໃສປ່ະສານສມົທບົໃນການສະໜອງແຮງງານເຂົາ້ສູຕ່ະຫາຼດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທງັ 
ໝດົຈາໍນວນ 115.741 ຄນົ, ຍງິ 58.551 ຄນົ, ເທ່ົາກບັ 80,81% ຂອງແຜນການປ ີ (143.230 ຄນົ) ໃນນ້ີ,ຈດັຫາ 
ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແຮງງານພາຍໃນຈໍານວນ 10.623 ຄົນ, ຍິງ 3.705 ຄົນ, ໃນນີ້ ຂະແໜງກະສິກໍາ 3.641 ຄົນ, 
ຍິງ 1.495 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 4.098 ຄົນ, ຍິງ 776 ຄນົ ແລະ ບລໍກິານ 2.884 ຄົນ, ຍິງ 1.434 ຄົນ ແລະ ສົງ່ແຮງ
ງານລາວໄປຕາ່ງປະເທດ ໂດຍຜາ່ນສນູບລໍກິານຈດັຫາງານ ແລະ ບນັດາບລໍສິດັບລໍກິານຈດັຫາງານ 105.124 ຄົນ, 
ຍິງ 54.846 ຄົນ, ໃນນີ ້ຂະແໜງກະສິກໍາ 13.781 ຄົນ, ຍິງ 5.210 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 18.046 ຄົນ, ຍິງ 7.892 
ຄົນ ແລະ ບລໍກິານ 73.347 ຄົນ, ຍິງ 41.744 ຄົນ. ໃນນີ ້ການປບັສະຖານະພາບແຮງງານມ ີ 30.309 ຄົນ, ຍິງ 
15.904 ຄົນ. 

– ລົງກວດກາແຮງງານຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 1.183 ຄ້ັງມີ 2.021 
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ເທ່ົາກັບ 80,84% ຂອງແຜນການປີ, ລວມມີແຮງງານຈໍານວນທັງໝົດ 63,895  ຄົນ, ຍິງ 
30,246 ຄົນ, ໃນນ້ີ ແຮງງານລາວ 47.897 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 15.998  ຄົນ, ຍິງ 3.186 
ຄົນ, ໃນນ້ີ ຂະແໜງກະສິກໍາ 246 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 560 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ 1.217 ຄົນ, ມີກົດລະບຽບພາຍໃນ 
232 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີເຂ້ົາປະກັນສັງຄົມ 19.456 ຄົນ, ຍິງ, ມີສັນຍາແຮງງານ 26.959  ຄົນ. 
ໃນນັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນການນໍາໃຊ້ແຮງານເດັກບາງຫົວໜ່ວຍແຮງງານຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າບໍ່ໄດ້
ເທົ່າທີ່ຄວນ. 

– ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ 582 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ 11 ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນ ສາມາດໄກເກ່ຍ
ໄດ້ແລ້ວ 3 ກໍລະນີ ໂດຍໄດ້ນໍາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນເງິນທັງໝົດ 897,18 ລ້ານກີບ. ສຳລັບ 8 ກໍ 
ລະນີແມ່ນສົ່ງໃຫ້ສານເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ. 

– ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ລົບ
ລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ສ້າງຕັ້ງສູນກວດ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຜູ້ອອກແຮງງານ 
ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບພະຍາດອາຊີບ ແລະ ອຸປະຕິເຫດແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. 

 

3.1.5. ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊຳນານງານ 
ໃນປີ 2018 ເຖິງວ່າການກໍສ່າ້ງກຳລງັແຮງງານ ແລະ ສີມແືຮງງານ ຍັງບໍສ່າມາດຕອບສະໜອງໄດກ້ບັຄວາມຕອ້ງ 

ການຂອງຜູປ້ະກອບການທງັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍຕ່າມ. ແຕກ່ໍເ່ຫັນວ່າຜູສ້ະໝກັເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍອາ 
ຊີວະສຶກສາແມນ່ເພີມ່ຂຶ້ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ອນັເນືອ່ງມາຈາກບັນດາສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕ່າງໆໄດສ້ະໜອງຫຼກັສູດ
ອາຊວີະສກຶສາທີມ່ຄີວາມຫາຼກຫາຼຍລວມທງັໄດພ້ະຍາຍາມປບັປງຸຄນຸະພາບການຮຽນ-ການສອນ. ຄຽງຄູກ່ນັນັນ້ ກະ 
ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍຍ່ງັໄດປ້ບັປງຸພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງສະຖານອາຊວີະສກຶສາຢູບ່ນັດາແຂວງຈາໍນວນໜຶງ່ພອ້ມ
ທງັສະໜອງອປຸະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶກປະຕິບັດງານຕົວຈິງຈໍານວນໜຶ່ງ. ການສຶກສາລະດັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລກໄໍດຮ້ັບການປັບປຸງໃນລະດບັທີດ່ຂີ້ຶນເທືອ່ລະກາ້ວທງັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບບນັດາ
ຫລກັສດູຕາ່ງໆແມນ່ໄດມ້ກີານປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ເພືອ່ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູປ້ະກອບການ. 
ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ບນັດາອາຈານສອນກໍໄ່ດມ້ກີານບຳລງຸ ແລະ ຍກົລະດບັທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ວິທະຍາ
ສາດຫາຼຍຂ້ຶນ.  
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3.1.6. ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ16 
1) ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫຼຼາຍຝ່າຍ 
–ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ: 

ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພົວພັນການຄ້າກັບປະເທດຄູ່ຄ້າຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນໂລກ ແລະ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນ 
ຍາການຄ້າສອງຝ່າຍກັບ 15 ປະເທດ ໃນນ້ັນ, ມີ 02 ສັນຍາທ່ີເປັນສັນຍາເປີດຕະຫຼາດ (FTA) ຄື: ສັນຍາການຄ້າລະ 
ຫວ່າງລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສັນຍາການຄ້າລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ບົນພືນ້ 
ຖານໃນການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັດແໜ້ນການພວົພນັການຄາ້ກບັປະເທດຄູ່ຄ້າເພືອ່ນຍຸດທະສາດທີມ່ແີລວ້ນັນ້ຍງັເປດີ
ກວາ້ງການພວົພນັການຄ້າກັບປະເທດຄູ່ຄ້າທີມ່ທີາ່ແຮງຕືມ່ອີກ.  

ການພົວພັນການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນຂອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຂອບສັນຍາການຄ້າວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ TIGA, ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ການຊື້-ຂາຍຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມຊາຍແດນໃນຂອບການຮ່ວມມື ATIGA ແລະ BTA ສອງຝ່າຍໄດ້ນຳເອົາລາຍການສິນຄ້າ
ມາຫຼຸດອັດຕາພາສີຂາເຂົ້ານຳກັນເຊັ່ນ:  

 

§ ໃນຂອບ ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) : 
+ ສປປ ລາວ: �ລາຍການສິນຄ້າທີ່ນຳມາຫຼຸດອັດຕາພາສີເປັນ 0% ໃນປີ 2015 ຈໍານວນ 8.536 ລາຍການ, ປະຈຸ

ບັນກວມເອົາ 89,3%; �ລາຍການສິນຄ້າທີ່ນອນໃນໝວດສິນຄ້າອ່ອນໄຫວຈຳນວນ 265 ລາຍການກວມເອົາ 
2,77%; �ລາຍການສິນຄ້າທີ່ນອນໃນໝວດສະຫງວນຈຳນວນ 87 ລາຍການ ກວມເອົາ 0,9%. ລາຍການສິນ 
ຄ້າທີ່ຍັງຄົງຮັກສາອັດຕາພາສີລວມມີ 352 ລາຍການ. 

+ ຫວຽດນາມ: �ລາຍການສິນຄ້າທ່ີນຳມາຫຸຼດອັດຕາພາສີເປັນ 0% ໃນປີ 2015 ຈຳນວນ 8.748 ລາຍການກວມ 
ເອົາ 91,5%;�ລາຍການສິນຄ້າທ່ີນອນໃນໝວດສິນຄ້າອ່ອນໄຫວຈຳນວນ 62 ລາຍການກວມເອາົ 0,6%; � 
ລາຍການສນິຄາ້ທ່ີນອນໃນໝວດສະຫງວນຈຳນວນ 100 ລາຍການກວມເອາົ 1% ແລະ �ລາຍການສນິຄາ້ທ່ີນອນ
ໃນໝວດໂຍະຍານຈຳນວນ 662 ລາຍການກວມເອົາ 7%. 

§ ໃນຂອບ Bilateral Trade Agreement (BTA): 
Ø ສປປລາວ: �ລາຍການສິນຄ້າທ່ີນຳມາຫຸຼດອັດຕາພາສີເປັນ 0% ໃນປີ 2015 ຈຳນວນ 9.444 ລາຍການມາຮອດ

ປະຈຸບັນກວມເອົາ 98,8%; �ລາຍການສນິຄາ້ທີນ່ອນໃນໝວດສນິຄາ້ອອ່ນໄຫວຈຳນວນ 27 ລາຍການມາຮອດປະ 
ຈຸບັນກວມເອົາ 2,8%; ແລະ �ລາຍການສນິຄາ້ທີນ່ອນໃນໝວດສະຫງວນຈຳນວນ 87 ລາຍການ ກວມເອົາ 1%. 

Ø ຫວຽດນາມ: �ລາຍການສິນຄ້າທ່ີນຳມາຫຸຼດອັດຕາພາສີເປັນ 0% ຈໍານວນ 9.357 ລາຍການມາຮອດປະຈຸບັນ
ກວມເອົາ 97,8%; �ລາຍການສິນຄ້າທີ່ນອນໃນໝວດສິນຄ້າອ່ອນໄຫວຈຳນວນ 15 ລາຍການ ມາຮອດປະຈຸບັນ
ກວມເອົາ 1,9%, ແລະ�ລາຍການສິນຄ້າທີ່ນອນໃນໝວດສະຫງວນຈຳນວນ 186 ລາຍການ ກວມເອົາ 1%. 

ໃນ 09 ເດືອນປີ 2018, ມູນຄ່າການຄ້າລາວແລະຫວຽດນາມບັນລຸໄດ້ 707 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພ່ີມຂ້ຶນ 
18% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງລາວ 427 ລ້ານໂດລາສະຫະ
ລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ 280 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,  ສິນຄ້າຫຼັກທີ່ສອງຝ່າຍນຳມາຊື້ຂາຍນຳກັນໄດ້ແກ່: ໄມ້, 
ຖ່ານຫີນ, ປຸ໋ຍ, ແຮ່ທາດ, ເຫຼັກ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ. 

Ø ລາວ-ຈີນ: ມູນຄ່າການຄ້າລາວແລະຈີນບັນລຸໄດ້ 1.122 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພີ່ມຂຶ້ນ 3,98% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລ
ຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017 ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງລາວ 618,88 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະມູນຄ່າການ
ນຳເຂົ້າ 503,39 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,  ສິນຄ້າຫຼັກທີ່ສອງຝ່າຍນຳມາຊື້ຂາຍນຳກັນໄດ້ແກ່: ໄມ້, ຖ່ານຫີນ,ປຸຍ, 
ແຮ່ທາດ, ເຫຼັກ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ. 

Ø ລາວ-ໄທ: ມູນຄ່າການຄ້າລາວແລະໄທບັນລຸໄດ້ 2.968 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລ
ຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017. ໃນນ້ັນ, ມູນຄ່າການສ່ົງອອກຂອງລາວ 1.274 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະມູນຄ່າການ
ນຳເຂົ້າ 1.693 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສິນຄ້າຫຼັກທີ່ສອງຝ່າຍນຳມາຊື້ຂາຍນຳກັນໄດ້ແກ່: ໄຟຟ້າ, ທອງແດງ, ໂຄງ
ຮ່າງກ້ອງດີຈີຕອນ, ຊິ້ນສ່ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ນໍ້າຕານແລະປຸ໋ຍ. 

 
16 ຂໍມ້ນູຈາກກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ຮອດເດອືນ 6/2018 
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  ນອກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ, 
ລາວ-ໄທໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ; ລາວ-ຈີນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຜ່ານມາເພື່ອນຳເອົາເນື້ອໃນບົດບັນທຶກກອງ
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າລະຫວ່າງລາວ
ແລະ ປະເທດຄູ່ຄ້າແນໃສ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ການບໍລິ
ການຂອງພາກລັດລະຫວ່າງປະເທດນຳກັນ. 

– ການຮ່ວມມືຂອບຫຼາຍຝ່າຍ: 
  ດ້ານນິຕິກຳໄດ້ຮ່າງບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາ 9 ການກຳນົດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍ” ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນ
ພື້ນຖານ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂອງມາດຕາດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ບັນ 
ດາປັດໄຈໃນການກໍານົດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 
ໄດ້ສ່ົງແຈ້ງການໃຫ້ອົງການການຄ້າໂລກ ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍມູນອັດຕາພາສີຈັດເກັບຕົວຈິງສຳລັບປີ 2018 ຊ່ຶງເປັນພັນທະ
ຂອງສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກໃນການແຈ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງໃນ
ແຕ່ລະປີ. 

 

2) ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ  (ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າ) 
– ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດໃນຂອງອົງການການຄ້າໂລກ: ໄດ້ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສໍາເລັດການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກປ້ອງຜົນກະທົບຈາກການນໍາເຂົ້າພາຍໃຕ້ພັນທະສັນຍາອົງການການຄ້າໂລກ, ສໍາເລັດຄໍາແນະນໍາໃນການປະຕິບັດ
ມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ເລກທີ 0905/
ອຄ.ກນຄຕ, ລົງວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2018, ສໍາເລັດບົດຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການ
ຊື້-ຂາຍສິນຄ ້າລະຫວ່າງປະເທດ (Convention on Contracts for the International Sale of Goods ຫຼື 
CISG) ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງສັນຍາວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information 
Technology Agreement ຫຼື ITA) ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ 
ຄະນະປະຈໍາສະພາພິຈາລະນາໃນປີ 2018 ແລະ ສໍາເລັດການກໍານົດມາດຕະການທີນ່ອນໃນໝວດ B ແລະ C ຂອງ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ. ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງປືມ້ຄູ່
ມືການເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເຊືອ່ມໂຍງເສດຖະກິດພາກພືນ້ ແລະ ສາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສໍາເລັດບົດຄົ້ນຄວ້າຜົນ
ກະທົບການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກຂອງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 05 ປີ, ແລະ ການສ້າງລາຍການ
ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຈລະຈາການຄ້າໃນຂອບສັນຍາຕ່າງໆ 
ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມ CCA ຄັ້ງທີ 25. 

– ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ມີການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຈັດງານ ICT AWARD ໂດຍເປີດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນດ້ານໄອຊີທີມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ,ໄດ້ສຳເລັດການຈັດສໍາມະນາ ແລະ ງານວາງສະແດງ LAO ICT EXPO 2018. 

– ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊຽນ: ສໍາເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2017 ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2018-2020 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025 ໄດ້ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສໍາເລັດສໍາເລັດບົດສຶກສາຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຈລະຈາອະນຸສັນຍາປັບປຸງສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມ
ມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານອາຊຽນ-ຍີປຸ່ນ່, ການຮັບຮອງການໂອນຖ່າຍສາລະບານອັດຕາພາສີຈາກລະບົບປີ 2012 ມາ
ເປັນລະບົບປີ 2017 ພາຍໃຕ້ຂອບສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າອາຊຽນ ແລະ ຂອບອື່ນໆ, ການເຈລະຈາອະນຸສັນຍາ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາຕະລາງຜູກພັນພູດທີ 10 ຂອງຂອບສັນຍາການຄ້າດ້ານບໍລິການອາຊຽນ (SFSS 10), ການເຈ 
ລະຈາສັນຍາການຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງອາຊຽນ ແລະ ການເຈລະຈາສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບ 
ດ້ານລະດັບພາກພື້ນ (RCEP) ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ທັງໝົດ 4 ບັນຫາໃຫຍ່ຄື: �ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
�ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; � ລະບຽບການຂັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີ ແລະ �ການອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ບັນຫາການຈັດຊື້ ຂອງລັດຖະບານ.  
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– ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສູນຂໍ້
ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າບໍລິການຈໍານວນ 3 ຄັ້ງ, ຈັດກອງປະຊຸມ “ການເຜີຍແຜ່ສັນຍາວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ
ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ” ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກ 
ສາຫາລືພາຍໃນເພື່ອທົບທວນການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນພາຍໃຕ້ຂອບສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າ ແລະ 
ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ລາວ-ອາເມລິກາ (TIFA), ກອງປະຊຸມວິທີຄັດຈ້ອນມາດຕະການຈາກນິຕິກໍາທີຕ່ິດພັນກັບ
ການຄ້າດ້ານບໍລິການ ເພື່ອປະກອບໃສ່ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ (Lao Services Portal ຫຼື LSP) ແລະ 
ການຈັດຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣ
ນິກ (E-Commerce). 

–ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດສື່ມວນຊົນຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າ
ຂອງ-ແມ່ ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໂດຍແມ່ນສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສປ ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ໄດຕ້ດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຄະນະຖ່າຍທຳສາລະຄະດີຈາກປະເທດໄທ 2 ຄະນະ, ຍີປຸ່ນ່ 3 ຄະນະ, ຈີນ 1 ຄະນະ ແລະ 
ຝຣັງ່ 1 ຄະນະ. 

 

3.2. ເປົ້າໝາຍ2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຈາກພາກລັດ 
ແລະ ກຳລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົາຊົນ ແລະ 
ເພດໄວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສົ່ງເສີມການປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. 

3.2.1. ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ 
ຕາມທິດ 3 ສ້າງ 
ໂດຍອິງຕາມມະຕິເລກທີ 075/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ຊ່ືງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂ້ໍ 5 ກ່ຽວກັບ

ຄາດໝາຍດ້ານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແມ່ນໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນລວມໃສ່
ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຈຳນວນທັງໝົດ 1.486.390 ລ້ານກີບ ໃນນັ້ນມີທຶນພາຍ
ໃນ 792.400 ລ້ານກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ (ODA) 693.990 ລ້ານກີບ. 

ສໍາລັບທຶນພາຍໃນຈໍານວນ 792.400 ລ້ານກີບແບ່ງອອກເປັນ 02 ບ້ວງຄື: 1) ບ້ວງຈັດສັນໂດຍກົງໃສ່ວຽກພັດ 
ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍກົງຈໍານວນ 280.048 ລ້ານກີບ ແລະ ບ້ວງທຶນປິ່ນອ້ອມທີ່ຂະ  ແ
ໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈັດສັນໃສ່ວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຈຳນວນ 512.400 ລ້ານ
ກີບ. 

ສະເພາະບ້ວງຈັດສັນໂດຍກົງໃສ່ວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໂດຍກົງຈໍານວນ 
280.048 ລ້ານກີບໄດ້ໂດຍສຸມໃສ່ວຽກດັ່ງນີ້: 
- ສຳລັບ 20 ຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງສູນກາງຈຳນວນ 30.279,32 ລ້ານກີບ. 
- ສຳລັບ 71 ຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງທ້ອງຖ່ີນຈຳນວນ 115.362,02 ລ້ານ
ກີບ. ໃນນັ້ນ ຈັດສັນເບື້ອງຕົ້ນ 77.520,00 ລ້ານກີບ, ຈັດສັນເພີ່ມເຕີມ 37.842,02 ລ້ານກີບ (ຂະແໜງການຂັ້ນ 
ສູນກາງ 11.053,47 ລ້ານກີບ ແລະ ຂະແໜງການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 26.806,55 ລ້ານກີບ). 

- ສຳລັບ 145 ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກີນຖາວອນຈຳນວນ 123.406,85 ລ້ານກີບ, ໃນນັ້ນ 
ຈັດສັນເບ້ືອງຕ້ົນ 53.460,00 ລ້ານກີບ (ສູນກາງ 15.300,00 ລ້ານກີບ, ທ້ອງຖ່ິນ 38.160,00 ລ້ານກີບ), ຈັດສັນ
ເພີ່ມເຕີມ 69.946,85 ລ້ານກີບ (ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ 13.061,39 ລ້ານກີບ ແລະ ຂະແໜງການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 
56.885,46 ລ້ານກີບ). 

- ທຶນສົມທົບກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ຈຳນວນ 11.000 ລ້ານກີບ. 
ສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ (ODA) ຈຳນວນ 693.990 ລ້ານກີບ. ໃນນັ້ນ, ກອງທຶນທລຍ 

76.965,26 ລ້ານກີບ, NGO ຈຳນວນ 24.294 ລ້ານກີບ, ນອກຈາກນ້ີແມ່ນນອນຢູ່ບັນດາຂະແໜງການຂ້ັນສູນ
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ກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກຳລັງສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ເພື່ອສັງ 
ລວມໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ. 

ສຳລັບບ້ວງທຶນພາຍໃນທ່ີສູນກາງຄຸ້ມຄອງຈໍານວນ 213 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 80.676,18 ລ້ານກີບ ນ້ັນ, ກະ 
ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກົງມີຈຳນວນ 187 ໂຄງການມູນຄ່າ 56.856,92 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດ 44 
ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 21.652,52 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 38% ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 

1) ງົບປະມານພັດທະນາຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມມີຈຳນວນ 94 ໂຄງການມູນຄ່າ 30.279,32 ລ້ານກີບ, ປະຕິ 
ບັດໄດ້ 22 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 13.037,26 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 43,33%. 

2) ງົບປະມານຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກິນຖາວອນມີຈຳນວນ 53 ໂຄງການມູນຄ່າ 15.300 ລ້ານກີບ 
ປະຕິບັດໄດ້ 22 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 8.615,26 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ  56,31%. 

3) ງົບປະມານສົມທົບກອງທຶນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກມີຈຳນວນ 38 ໂຄງການມູນຄ່າ 11.000 ລ້ານກີບ ກໍາລັງສະ   
ເໜີຂໍຖອນງົບປະມານ. 

4) ງົບປະມານຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກມີຈຳນວນ 2 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 277,60 
ລ້ານກີບ, ກໍາລັງສະເໜີຂໍຖອນງົບປະມານ. 

ສຳລັບງົບປະມານທ່ີຂະແໜງການຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນຄຸ້ມຄອງຈຳນວນ 756 ໂຄງການມູນຄ່າ 199.372,01 ລ້ານ
ກີບ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງມີຈໍານວນ 575 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 
115.680,00 ລ້ານກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 353 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 76.012,69 ເທົ່າກັບ 65,7% ດັ່ງມີລາຍລະອຽດ
ລຸ່ມນີ້: 

1) ງົບປະມານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 71 ຈຸດສຸມມີຈຳນວນ 358 ໂຄງການມູນຄ່າ 
77.520,00 ລ້ານກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 239 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 52.311,67 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 67,48%. 

2) ງົບປະມານຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກິນຖາວອນ 141 ຈຸດສຸມມີຈຳນວນ 217 ໂຄງການມູນຄ່າ 
38.160,00 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 114 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 23.701,02 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ  62,11%. 

– ໄດ້ສໍາຫຼວດບ່ໍແມ່ນວິຊາການເພ່ືອຊອກຫາຈຸດຫັຼກຖານລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ 115 ບ້ານ ເທ່ົາກັບ 10,39% ຂອງແຜນ 
ການປີ (1.106 ບ້ານ); ພົບເຫັນຈຸດຫຼັກຖານ 220 ຈຸດ ໃນນີ້ ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ 1.990 ໜ່ວຍ. 

– ໄດ້ສໍາຫຼວດວິຊາການຕາມຈຸດຫັຼກຖານລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຢູ່ 170 ບ້ານ ເທ່ົາກັບ 28,76% ຂອງແຜນການປີ (591 
ບ້ານ) ກວມເນື້ອທີ່ 12.368 ເຮັກຕາ, ສາມາດກໍານົດເປັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ 9.997 ເຮັກຕາ. 

– ໄດ້ທໍາລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກທີ່ທໍາການຜະລິດ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນໄດ້ 432 ເທື່ອ/
ບ້ານຈໍານວນ 1.820 ຄັ້ງ; ສາມາດກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ໄດ້ທັງໝົດ 4.035 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 90% ຂອງ
ແຜນການປີ (4.480 ເຮັກຕາ). 

– ໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ແລະ ທ່ີມາຂອງລະເບີດບ່ໍທັນແຕກໄດ້ 300 ຄ້ັງໃນ 102 ບ້ານ ແລະ 78 ໂຮງຮຽນ 
ເຊ່ິງມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫ 65.695 ຄົນ, ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ໄດ້ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບ່ໍ
ທັນແຕກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນທົົ່ວປະເທດໃນ 12 ຄັ້ງມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບ 14 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ; ໄດ້ປະສານ
ງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃນນີ້ຊ່ວຍເຫຼືອປິ່ນປົວການແພດ 
20 ຄົນ, ຟ້ືນຟູສຸຂະພາບຈິດ 15 ຄົນ,ປະກອບອາຊີບ 107 ຄົນ ເທ່ົາກັບ 35,6 % ຂອງແຜນການ (300 ຄົນ), 
ປະກອບອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ 15 ຄົົນ. 

– ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ແລະ ທີ່ມາຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ 47 ບ້ານໃນ 10 ແຂວງ ເຂດພື້ນທີ່ລະເບີດບໍ່
ທັນແຕກ ເຊິ່ງມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 3.255 ຄົນ.  ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ
ຢູ່ 21 ບ້ານ ສາມາດພົບເຫັນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 5.045 ໜ່ວຍ; ໃນນີ້ ລະເບີດລູກຫວ່ານມີ 1.426 ໜ່ວຍ ແລະ 
ໄດ້ສໍາຫຼວດວິຊາການໃນເນື້ອທີ່ 539 ເຮັກຕາ ສາມາດພົບເຫັນລະເບີດລູກຫວ່ານບໍ່ທັນແຕກ 276 ໜ່ວຍ ຄິດເປັນ
ພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີລະເບີດບໍ່ແຕກ 547 ເຮັກຕາ. ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ 171 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 3,8% ຂອງແຜນການ  
(4.500 ເຮັກຕາ), ທໍາລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ທັງໝົດ 2.996 ໜ່ວຍ. ໃນນີ້, ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ 1.091     
ໜ່ວຍ.  
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– ເຄື່ອນໄຫວຮັບບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ 18.122 ຖົງ ເທົ່າກັບ 37% ຂອງແຜນການປີ (50.000 ຖົງ) ແລະ ໄດ້ເບີກຈ່າຍ
ເລືອດໃຫ້ບັນດາໂຮງໝໍຕ່າງໆຕາມການສະເໜີ 7.774 ຖົງ ເທົ່າກັບ 15% ຂອງແຜນການປີ (54.000 ຖົງ)   ໄດ້
ເຄ່ືອນໄຫວເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນໄດ້ທັງໝົດ 275 ຄ້ັງ, ຊ່ວຍເຫືຼອຄົນເຈັບໄດ້ 290 
ຄົນ, ຮັບເງ ິນຈາກການເກັບຄ່າຊົດເຊີຍກອງທຶນໝູນວຽນເລືອດ 553 ລ້ານກີບ ແລະ ຈ່າຍເງ ິນສະໜັບສະໜູນວຽກ
ງານເລືອດ 519,87 ລ້ານກີບ. 

 

3.2.2. ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
– ແມ່ນໄດ້ກະກຽມຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນການຕະຫຼາດອາຫານເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 
ແລະ ວຽກການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບອົງການອານາໄມໂລກ.  

– ເພີ່ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ແຂວງ, ເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນໃນ
ການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກເຊັ່ນ: ຊິງຊັງນໍ້າໜັກ, ອູ່, ໄມ້ແທກລວງສູງ ແລະ ລໍາໂພງ ໃຫ້ແຂວງເຊ
ກອງ ແລະ ຈໍາປາສັກ; 

– ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຂໍອະນຸມັດສະເໜີໂຄງການຂອງອົງການສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີ ແລະ ການພັດທະນາ (IACD) ກ່ຽວ
ກັບການສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຜົນການປ້ອງການຂາດສານອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການສໍາລັບ
ເດັກນ້ອຍ (ອາຍຸ 2 ປີ) ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເປັນພະຍາດຂາດເລືອດອາເນມີໃນເດັກນ້ອຍຢູ່ບ້ານພັນ 
ຄໍາ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ; ໄດ້ອົບຮົມຄູຝຶກກ່ຽວກັບການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ການລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນົມແມ່ໃຫ້ພະນັກງານ 08 ແຂວງ: ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ອັດຕະປື, 
ນະຄອນຫຼວງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 391 ທ່ານ; 

– ເຜີຍແຜ່ການສໍາຫຼວດການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະລົງຕິດຕາມການສະໜອງອາຫານເສີມໃຫ້ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ຂາດ
ສານອາຫານຢູ່ແຂວງເຊກອງ ແລະ ລົງຕິດຕາມ ຄຸນນະພາບເກືອປະສົມທາດໄອໂອດີນຢູ່ໂຮງງານເກືອ 08 ແຫ່ງ; 

– ສຳເລັດການວິໄຈຜົນສຳຫຼວດ LSISII (2016/17) ເຫັນວ່າຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການມີຄວາມຄືບໜ້າສາມາດ
ບັນ ລຸຄາດໝາຍໃນແຜນ 2018 ເປັນຕ້ົນ: ອັດຕານ້ໍາໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ (21.1%) ຊ່ຶງຄາດໝາຍແມ່ນ 
21% ແລະ ອັດຕາລວງສູງບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານ (33%) ຊ່ຶງຄາດໝາຍແມ່ນ 33.2%. ໃນນ້ັນ, ເຫັນວ່າຫຼາຍແຂວງ
ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍແຕ່ຫຼາຍແຂວງຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນປີ 2018 ໂດຍສະເພາະຜົ້ງລີ, ອຸດົມໄຊ, 
ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. 
 

 

3.2.3 ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ 
– ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຕ່າງໆຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ເປັນຕົ້ນສຸມໃສ່
ການຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສິດສອນ 
ແລະ ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຮງຮຽນອະນຸບານຈຳນວນໜຶ່ງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຍັງໄດ້ສະໜອງແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ບັນ 
ດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມຈຳນວນໜຶ່ງ. ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 
52,7% ເປັນ 57,2%; ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພ່ີມຈາກ 74,4%ເປັນ 77,1% ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນໃນ
ຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທັງໝົດເພີ່ມຈາກ  214.081  ຄົນ ເປັນ 229.892 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປັບ ປຸງ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ. ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຮຽນ-ການ
ສອນ ໂດຍໄດ້ມີການປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບລະບົບນິເທດການສຶກສາໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ປັບປຸງຫຼັກສູດການສິດ 
ສອນຈຳນວນໜຶ່ງລວມທັງໄດ້ສະໜອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສິດສອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງ ຮຽນ
ປະຖົມໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄູສອນ, ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອຳນວຍການ 
ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃນຫົວຂໍ້ການບໍລິຫານທີ່ເນັ້ນໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຂະແໜງການຍ່ອຍ
ປະຖົມສຶກສາເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ໃນລະບົບການສຶກສາຄືມີໂຮງຮຽນຈຳນວນ 8.858 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວ
ປະເທດ. ມີນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາທັງໝົດ 786.246 ຄົນ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານປະຖົມສຶກ
ສາປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ການສະໜອງຄູສອນ ຍັງບໍ່
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ມີຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ
ສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການປົກ ຄອງ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດພິ ເສດ
ໃຫ້ສະໜອງຫໍພັກຄູ ແລະ ນັກຮຽນຈໍານວນໜ່ງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ນອກ ຈາກ
ນັ້ນ, ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສັບຊ້ອນຄູສອນເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຫຼັກສູດທີ່ກຳນົດ. ເຖິງວ່າຈຳນວນໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ 
ແລະ ຈຳນວນນັກຮຽນຈະເພີ່ມຂຶ້ນກໍຕາມແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນພຽງເລັກໜ້ອຍຄືເພີ່ມຈາກ 82,9% ເປັນ 83,1%; ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ເພີ່ມຈາກ 51,4% ເປັນ 53,3%. ນອກຈາກການສຶກສາໃນລະບົບໂຮງຮຽນແລ້ວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ 
ລາ ຍັງໄດ້ຖືເອົາການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ສະ
ໜອງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຊັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາຢູ່ບັນດາ
ແຂວງຕ່າງໆ.  

– ໄດເ້ຂົາ້ຮວ່ມການແຂງ່ຂນັກລິາໃນລາຍການຕາ່ງໆໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ອະນພຸາກພືນ້. ໄດມ້ກີານກະກຽມທາງ
ດາ້ນບກຸຄະລາກອນ, ນກັກລິາ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງ ສຳລບັມະຫາກຳກລິາແຫງ່ຊາດຄັງ້ທ ີ11, ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ
ນີມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວາ່ 75 % ປດັຈບຸນັແມນ່ລດັຖະບານໄດສ້ັງ່ໂຈະຊົວ່ຄາວ. 

 

3.2.4 ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ  ແລະ  ມີຄຸນນະພາບ 
ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມຄວນເຫັນໄດ້ຈາກ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 1 ປີ ບັນລຸໄດ້ 40/1.000 

(LSIS 2017) (ມະຕິສະພາ 38/1000, ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 21/1.000); ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ່ບັນລຸໄດ້ 206/100.000 (Census 2015 ) (ມະຕິສະພາ 175/100.000, ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 
2030 ແມ່ນ 70/100.000); ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຫຸຼດລົງຍັງເຫືຼອ 46/1.000 (LSIS II 2017) 
(ມະຕິສະພາ 51/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ) ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດ 
ຕະຖານຍັງເຫືຼອ 21,1% (LSIS II 2017) (ມະຕິສະພາ 21%); ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທ່ີເຕ້ຍ (ຂາດສານອາ 
ຫານບັນລຸໄດ້ 33% (ມະຕິສະພາ 33,2%); ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດບັນລຸໄດ້ 83.9% (LSIS II 2017)    
(ມະຕິສະພາ 88%, ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ> 95%); ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍບັນລຸໄດ້ 73.8% 
(LSIS II 2017)(ມະຕິສະພາ 73%, ຄາດໝາຍ SDGຮອດປີ 2030 ແມ່ນ> 95%); ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບ້ານ
ສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ 162 ບ້ານເພີ່ມຈາກ 6,046 ບ້ານໃນປີ 2017 ມາເປັນ 6,283 ບ້ານໃນປີ 
2018; ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານເຊື່ອມສານການບໍລິການຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກງານສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບ 
ຢ່າງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ເມືອງປາກລາຍໄດ້ 15 ບ້ານ), ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ເມືອງປາກແຊງ ແລະ ໂພນທອງໄດ້ 30 
ບ້ານ). ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ໍາ ແລະ ວິດຖ່າຍໃນປີ 2018 ທຽບຜົນສໍາຫຼວດ LSISII (2016/17) ເຫັນວ່າຫຼາຍ
ແຂວງມີຄວາມຄືບໜ້າ ໂດຍສະເພາະອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າຍັງມີຫຼາຍແຂວງທີ່ຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຊັ່ນ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
,ຫຼວງພະບາງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ, ໄຊສົມບູນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຜົ້ງສາລີ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນ
ການຊົມໃຊ້ນໍ້າຖືວ່າສະເລ່ຍລວມສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ ປີ 2018 ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍແຂວງຕ້ອງສູ້ຊົນ: ສາລະວັນ, 
ຜ້ົງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ເຊກອງ ເປັນຕ້ົນ.  ປະຈຸບັນມີໂຮງໝໍສູນກາງ 5 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍແຂວງ 17 
ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ 135 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນປະເພດ ກ 29 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 1,065 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍທີ່
ຄົບມາດຕະຖານໂຮງໝໍນ້ອຍຈໍານວນ 92 ແຫ່ງ.  ສຸກສາລາທີ່ມີຊຸດບໍລິການເຊື່ອມສານພື້ນຖານໃນການບໍລິການ
ຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍອອກລູກທຳມະດາໄດ້ຈຳນວນ 864 ແຫ່ງ ແລະ ບ່ໍ
ສາມາດຊ່ວຍອອກລູກທໍາມະດາໄດ້ 154 ແຫ່ງ; ໂຮງໝໍທ່ີມີຄວາມສາມາດຜ່າຕັດສຸກເສີນເອົາລູກອອກໄດ້ 29 ແຫ່ງ
, ໃນນ້ັນການຜ່າຕັດແຂວງໄດ້ລົງຊ່ວຍ 5 ແຫ່ງ. ໃນນ້ັນ ສາມາດບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກຄົບຊຸດຕາມ
ມາດຕະຖານ (CEmONC) ໄດ້ 29 ແຫ່ງ. ໂຮງໝໍຊຸມຊົນຈໍານວນ 39 ແຫ່ງຢູ່ໃນເມືອງ 3 ສ້າງໄດ້ຖືກປັບປຸງຍົກ
ລະດັບໃຫ້ສາມາດຜ່າຕັດສຸກເສີນເອົາລູກອອກໄດ້ຈຳນວນ 11  ແຫ່ງ; ໄດ້ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 
ການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍທັນສະໄໝຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບສໍາເລັດ 65%, ກໍ່ສ້າງຕຶກສຸກເສີນ, ກວດເຂດນອກຂອງສູນຕາສໍາ
ເລັດ 30% ກໍ່ສ້າງຕຶກເບົາຫວານໂຮງໝໍມິດຕະພາບສໍາເລັດ 80%, ກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດ 
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ຕະປື ສໍາເລັດ 50%, ກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍເມືອງເງ ິນແຂວງໄຊຍະບູລີ ສໍາເລັດ 80%, ກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງ
ສາລະວັນ ສໍາເລັດ 100%; ໄດ້ກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປຸກສ້າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດຫລັງໃໝ່ ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ລົງສຳຫຼວດການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍ 300 ຕຽງ ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າຂອງລັດຖະບານຈີນ. ພ້ອມທັງຮ່າງມາດຕະຖານການປະຕິບັດການຂອງທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ ແລະ ພະຍາບານ/
ພະດຸງຄັນ. ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານໄດ້ສຳເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໄດ້ຈົດທະບຽນໂຮງງານອາ 
ຫານໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດອາຫານທີ່ດີ, ຈົດທະບຽນໂຮງງານນ້ຳດື່ມ, ຈົດທະບຽນອາຫານນຳເຂົ້າ-ອາ 
ຫານເສີມ, ກວດກາການນຳເຂົ້າອາຫານ, ກວດກາໂຮງແຮມຮ້ານອາຫານ, ກວດກາສະຖານທີ່ຜະລິດອາຫານ, ກວດ 
ກາສານປົນເປື້ອນໃນຕະຫຼາດ, ກວດກາເຄື່ອງໃນສັດ, ວິໃຈຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ທຳລາຍອາ ຫານເສຍຄຸນ, ໝົດ
ອາຍຸ, ປັບໄໝຜູ້ນຳເຂົ້າອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
 

3.2.5 ການບໍລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
- ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະ ຄອບຄົວ ຈໍານວນທັງໝົດ 100.450 ຄົນ ໂດຍນຳໃຊ້ງົບປະມານ 2.296.ໄດ້
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳທີ່ເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຫວັດດີກນສັງຄົມ  ເຊິ່ງໄດ້ສໍາເລັດການ
ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ, ສໍາເລັດການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກາແດງລາວ, ສຳເລັດຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍຄົນພິການ ເຊ່ິງຈະໄດ້ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທ່ືອທີ 6 ຊຸດທີ 8 ໃນທ້າຍປີ 
2018 ນີ້. 

- ສໍາເລັດການລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ເປັນ
ໂຮງສີເຂົ້າຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 178 ຄົນ, ຍິງ 34 ຄົນ. 

- ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາເງ ື່ອນໄຂໃນການຮັບອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລຍະຍາວ (ອຸດໜູນບໍານານ, ອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ 
ແລະ ອຸດໜູນເສຍອົງຄະ) ພາກລັດ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດ ຈຳນວນທັງໝົດ 1.150 ທ່ານ, ຍິງ  691 ທ່ານ ພາກ
ລັດຈຳນວນ 806 ທ່ານ ຍິງ 527 ທ່ານ  ແລະ ພາກວິສາຫະກິດຈໍານວນ 344 ທ່ານ ຍິງ 128 ທ່ານ. 

- ປຶກສາຫາຫລືທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດແບ່ງງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍຕົວຈິ່ງບ້ວງສຸຂະພາບລະ 
ຫວ່າງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງເຫັນດີໃຫ້ຮັກສາກອງທຶນ
ປະກັນສຸຂະພາບໄວ້ຢູ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ມີໜ້າທີມອບໂອນເງ ິນສໍາລັບການ
ປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສະໜອງຕໍ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງໝໍແຕ່ລະຂັ້ນພ້ອມທັງ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງລະບົບໂຮງໝໍແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ. 

- ສາມາດຂຶ້້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້ທັງໝົດ 21.842 ຄົນ ໃນນີ້: ພາກລັດ 2.676 ຄົນ, ພາກວິສະຫະກິດ 17.422 
ຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ 1.744 ຄົນ ປະຕິບັດໄດ້ 52% ຂອງແຜນການປີ (42.000ຄົນ) ແລະ ຂຶ້ນທະ ບຽນພາກວິ
ສາຫະກິດໃໝ່ໄດ້ 206 ຫົວໜ່ວຍ. 

- ປະຈຸບັນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດມີຜູ້ປະກັນຕົນຈ່າຍເງ ິນສົມທົບທັງໝົດ 293.146 ຄົນ, ຍິງ 137.038 
ຄົນ ໃນນີ້: ຜູ້ປະກັນຕົນຈາກພາກລັດ 182.633 ຄົນ, ຍິງ 83.467 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ 103.399 ຄົນ, ຍິງ 
50.300 ຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ 7.114 ຄົນ, ຍິງ 3.271 ຄົນ, ມີຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ຈ່າຍເງ ິນສົມທົບທັງ  
ໝົດ 1.918 ຫົວໜ່ວຍ. ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າທັງໜົດ: 686.428 
ຄົນ ໃນນີ້: ພາກລັດ 455.491 ຄົນ (ຜູ້ປະກັນຕົນ 221.084 ຄົນ, ຄູ່ສົມລົດ 87.156 ຄົນ ແລະ ລູກ 147.242 
ຄົນ) ແລະ ພາກວິສາຫະກິດ 230.937 ຄົນ 118.660 ຄົນ (ຜູ້ປະກັນຕົນ 110.351 ຄົນ, ຄູ່ສົມລົດ 54.504 
ຄົນ ແລະ ລູກ 66.082 ຄົນ).  

- ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ  2.014 ທ່ານ
,ຍິງ 167 ທ່ານ ເທ່ົາກັບ 41% ຂອງແຜນການປີ (4.927 ຄົນ), ເປັນເງິນ 38.588 ລ້ານກີບ, ໃນນ້ີ ມີ 5 ເປ້ົາ      
ໝາຍບູລິມະສິດ 1.336 ທ່ານ, ຍິງ 141 ທ່ານ ເປັນເງິນ 33.402 ລ້ານກີບ (ເງິນປ່ຽນແທນໂກຕ້າລົດ 96 ທ່ານ 
ເປັນເງິນ 6.834 ລ້ານກີບ, ເງິນອູດໝູນຍັງມີຊີວິດ 248 ທ່ານ ເປັນເງິນ 4.848 ລ້ານກີບ, ອຸດໜຸນເສຍສະຫຼະ
ຊິ ວິດປາງສົງຄາມ 878 ທ່ານເປັນເງິນ 19.425 ລ້ານກີບ, ອຸດໜູນຍັງມີຊີວິດ 359 ທ່ານ, ເປັນເງິນ 7.111 ລ້ານ
ກີບ, ອຸດໜູນນັກຮົບແຂ່ງຂັນ 3 ທ່ານ ເປັນເງ ິນ 30 ລ້ານກີບ; ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕໍ່ກຸ່ມ
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ເປົ້າ ໝາຍທົ່ວໄປ 678 ທ່ານເປັນເງ ິນ 5.186 ລ້ານກີບ (ເງ ິນບໍລິການພະນັກງານເສຍອົງຄະຕໍ່ຂາທຽມ 509 ທ່ານ 
ເປັນເງ ນິ 400 ລ້ານກີບ, ເງ ນິຈັດຊ້ືວັດຖຸດິບອົງຄະທຽມສ້ອມແປງລ້ໍເປັນເງ ນິ 450 ລ້ານກີບ; ຕັດເຄ່ືອງນຸ່ງໃຫ້
ພະນັກ ງານເສຍອົງຄະຈໍານວນ 8 ສູນ 503 ທ່ານ ເປັນເງ ິນ 976 ລ້ານກີບ, ເງ ິນກຸ້ຢືມສົມທົບປຸກສ້າງ-ສ້ອມແປງ
ເຮືອນ 112 ທ່ານ ເປັນເງ ິນ 3.360ລ້ານກີບ. 

- ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົົນຕ່າງໆຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 5 ໂຄງການການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ລວມທັງ
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການສ້າງຄວາມ 468 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 180.000 ໂດລາອົດສະຕາລີ. 
 

3.2.6 ພັດທະນາ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ 
ສາມາດສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໄດ ້31,172 ຄອບຄົວ (ຄາດໝາຍ 30,000 ຄອບຄົວ)ເທົ່າກັບ 103,9% ລື່ນ

ແຜນການ, ບາ້ນວດັທະນະທຳໄດ ້371 ບ້ານ ເທົາ່ກບັ 185,5% ລືນ່ຄາດໝາຍ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນວດັທະນະທາໍ 06 ກຸມ່ບາ້ນ 
ເທົາ່ກບັ 0,58% ຂອງແຜນການປ.ີພອ້ມກນັນັນ້ ກໄໍດຖ້າ່ຍທາໍລະຄອນຮບູເງາົເລືອ່ງ “ຂວາງທາງຮກັ” ແລະ ຝຶກຊ້ອມລະ 
ຄອນເວທ ີ ເພື່ອສົງ່ໄປສະແດງຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດ,ຜະລດິສະປອດໂຄສະນາຕານການຄາ້ມະນດຸຮວ່ມກບັກມົໃຫຍ ່
ຕາໍຫວຼດອອກລາຍການທາງໂທລະພາບ ແລະ ສືອ່ອນລາຍ. ໄດເ້ກບັກາໍຂໍມ້ນູເພືອ່ຟືນ້ຟ,ູ ສົງ່ເສມີເອກະລກັວັດທະນະທຳ
ພືນ້ເມອືງ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນລີາວບນັດາເຜົາ່ ພອ້ມທງັຖາ່ຍທຳສາລະຄະດອີອກເຜຍີແຜຜ່າ່ນໂທລະພາບລາວຊ່ອງ 3 
ແລະ ໂທລະພາບລາວສະຕາ, ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານຄຸມ້ຄອງໂຄສະນາດວ້ຍປາ້ຍ, ສວນສາທາລະນະ, ສະໂມສອນ
ວັດທະນະທຳ ແລະ ເກມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສຳເລດັການຕດັຕໍຮ່ບູເງາົສາລະຄະດ ີ“ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018” ແລະ ໄດ້
ໂຄສະນາຮບູເງາົ, ສາລະຄະດ ີແລະ ເອກະ ສານຜາ່ນສືເ່ອເລກັໂຕຣນກິ, ຕດິຕາມກວດກາເນືອ້ໃນຮູບເງົາຕ່າງປະເທດ, ການອະ 
ນຍຸາດຖາ່ຍທາໍຮບູເງາົ ພອ້ມທງັເຮດັໜາ້ທີໂ່ຄສະນາການເຄືອ່ນໄຫວຮບູເງາົລາວຜາ່ນອນິເຕເີນດັ. ສຳເລດັການຮວ່ມມກືານ
ສາຍຮບູເງາົດເີດັນ່ຂອງຈນີ ຊຶງ່ແມນ່ການຮວ່ມມກືບັສະຖານທດູ ສປ ຈນີ ປະຈຳລາວ ແລະ ວທິະຍສຸາກນົແຫງ່ປະເທດຈນີ 
CRI ປະຈຳລາວ ມຄີນົເຂົາ້ຊົມທັງໝົດ 2900 ຄົນ. ສຳເລດັການຕດິຕາມການສາຍຮບູເງາົເຄືອ່ນທີ ່ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ
ການສາ້ງຮບູເງາົເລືອ່ງສັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນມຕໍົນ້-ມໍປາຍ ຂອງໂຄງການຮູບເງົາວຽງຈັນນານຢູແ່ຂວງບລໍຄິຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳ
ມ່ວນ. ໄດກ້ະກຽມເອກະສານ ເພືອ່ຂອໍະນມຸດັການຈັດງານມະຫາກຳຮູບເງົາວຽງຈັນນານຄັງ້ທ ີVIII ທີນ່ະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ. 
ໄດເ້ຂົາ້ຮວ່ມກອງປະຊມຸໃນໂຄງການເຄອືຂາ່ຍລະຫວາ່ງປະເທດຂອງຜູສ້າ້ງຫອ້ງສະໝດຸນະວດັຕະກຳໃໝ ່ ໃນກຸມ່ປະເທດອາ 
ຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໄດສ້ບືຕໍແ່ຜນການນຳສົງ່ນກັສລິະປິນແກະສະລກັ ເພືອ່ເຂົາ້ຮວ່ມກດິຈະກຳການແກະສະລກັອາຊຽນໃນ
ການກະກຽມຕວົເມອືງວດັທະນະທຳອາຊຽນທີ່ປະເທດ ບຣໄູນ. ໄດສ້ະແດງຮບັໃຊງ້ານສະເຫຼມີສະຫອຼງສຽງແຄນລາວ ທີໄ່ດຂ້ຶນ້
ທະບຽນເປນັມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນະທຳນາມມະທາໍທີຫ່ວໍດັທະນະທາໍແຫງ່ຊາດ. ສຳເລດັການແຕມ້ຮບູໃສຫ່ອ້ງວາ່ການ
ສູນກາງພັກ. ສະມາຄມົນກັປະພນັລາວໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ການເຂົາ້ຮວ່ມມອບ-ຮັບລາງວັນແມ່ນ້ຳຂອງຢູ ່ສສ ຫຽວດນາມ ແລະ ລາງວນັ
ຊີລາຍທີປ່ະເທດໄທປະຈຳປີ 2018.  

 

3.2.7 ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິ 
ທຳ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. 

– ວຽກງານຍຸຕິທຳກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນ, ແຂງແຮງ ແລະ ມີບັນຍາກາດຫັນປ່ຽນໃໝ່ທີ່
ຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ: ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍແຕ່ 
ນີ້ຮອດປີ 2020 ມາເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຍຸຕິທຳ, ການຄົ້ນ 
ຄວ້າ, ວຽກງານປັບປຸງກົນງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະ, ວຽກງານບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາ
ກອນກົດໝາຍ, ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານເປັນຕົ້ນ:  ການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານປອດຄະດີ, ການປັບປຸງໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ການສ້າງນັກກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນ, ການບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ
ເມືອງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຮາກຖານບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານ, ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍຢູ່ຮາກຖານ. 

– ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຕະຫຼອດຮອດ
ພົນລະເມືອງ. ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາເຫັນໄດ້ວ່າສະຕິຕື່ນຕົວໃນການເຄົາລົບລະບຽບ, ກົດໝາຍນັບມື້ສູງຂື້ນ
ເທື່ອລະກ້າວ. ບັນດາອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມກໍໄດ້ຍົກສູງ
ຄວາມເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນເປັນຢ່າງດີ. ອັນພົ້ນເດັ່ນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຕິດຕາມກວດການິຕິກໍາໃຫ້ພະນັກງານ
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ໄອຍະການໃນທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາ
ການນໍາໃຊ້ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້: 

– ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ 324 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ 
494 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານ 339 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງຍຶດ ແລະ ອາຍັດຊັບ 02 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງຈັບ
ຕົວ 818 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງກັກຂັງພາງ 3596 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງຕໍ່ກໍານົດເວລາກັກຂັງພາງ 2554 ສະບັບ, 
ອອກຄໍາສັ່ງປ່ອຍຕົວພາງ 323 ສະບັບ. 

– ສາມາດຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເມືອງຢ່າໜັກແໜ້ນ, ສ້າງເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ລັດຖະ 
ບານໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ອຸບັດຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ປາກົດການຫຍໍ້ 
ທໍ້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມຢ່າງຮອບຄອບ, ເປັນບາດກ້າວ ແລະ ກໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີ, ໄດ້ສຸມໃສ່ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ໃນທາງສັງຄົມ ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງ 27/ນຍ, ຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ຄໍາສັ່ງ 22/ຄລສພ, ຄໍາສັ່ງ 1470/
ປກສ,ໃນໄລຍະ 8 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາລວມມີຄະດີອາຍາເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 4.122 ລາຍ, ມ້າງໄດ້ 3.328ລາຍ, ຜູ້ຖືກ
ຫາ 4.556ຄົນ, ຍິງ 541ຄົນ. ໃນທົ່ວປະເທດມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 4.010 ລາຍ, ພາກຫະນະເປ່ເພ 
7.214 ຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 6.387 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 728 ຄົນ; ມີອັກຄີໄພເກີດຂ້ຶນທັງໝົດ 108 ຄ້ັງປະເມີນ
ມູນຄ່າທັງໝົດ 141 ຕື້ກີບ. 

3.3. ເປົ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກທຳມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ. 

3.3.1. ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ 
– ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນ 9 ເດືອນ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 92.24217"ຕອນ, ເທົ່າກັບ 

92,24% (ມະຕິສະພາ 100.000 ຕອນ). ພ້ອມທັງສໍາເລັດການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງການອອກໃບຕາດິນ 
Lao Land Reg ໃນ 12 ແຂວງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍ ເພື່ອສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

– ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ ຕຸລາ 2017 ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບ 
ຮອງ ແລະ ອອກມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2018. 
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ກະກຽມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ
ຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ; ການຈັດສັນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງສໍາເລັດ 1 ແຂວງ (ຫຼວງພະບາງ), ຂັ້ນເມືອງ 2 
ເມືອງ (ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮອງ), ຂັ້ນບ້ານ 108 ບ້ານ; ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຊື່ອມສານແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານເຂົ້າເປັນແຜນດຽວກັນ; ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ 
ເພື່ອຊຸກຍູ້ ພຊສ ແຂວງ ດຳເນີນການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈຳນວນໜຶ່ງ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ດຳເນີນຢູ່ 6 
ແຂວງຄື: ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສາລະວັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

− ການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໜດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບໄອທີເຂົ້າໃນວຽກງານເກັບກຳຂໍ້
ມູນແບບຄົບຊຸດ (ຂໍໍ້ມູນສຳມະໂນທີ່ດິນ, ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ, ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນທີ່ດິນ, 
ການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ) ເພື່ອຮັບປະກັນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ, ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ຮັບ 
ປະກັນການເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຈາກ ລະບົບ LLMS ແລະ ລະບົບ 
BC account ເຊື່ອມສານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Lao Land Reg ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງມີຂໍ້ຕົກລົງຮັບ 
ຮອງໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2016 ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາຄືນບັນດາຂໍ້ມູນ
ການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນທົ່ວປະເທດສາມາດບັນທຶກເຂົ້າໃນລະບົບແຜນທີ່ໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 1,758 ໂຄງການ, 
ລວມ 960 ສັນຍາ. 
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– ສໍາເລັດການກຳນົດຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳຈຳນວນ 294 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມທັງດຳເນີນການ
ຕິດຕາມວັດແທກ, ສຳເລັດການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດໃນ 6 ແຂວງຄື: ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, 
ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

 

3.3.2.ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫຼດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

 – ສຳເລັດຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບມືຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສຳເລັດການສະເໜີຮັບ
ເອົາໂຄງການສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້ເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງກົນໄກການເງ ນິສະພາບອາກາດ. 

– ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈຳນວນ 12 ກະຊວງ;  ຂັ້ນແຂວງ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 
54 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ມອບໂອນວຽກດັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນໃຈກາງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດຢູ່ 
4 ແຂວງຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄດ້ລິເລີ່ມປັບປຸງຍົກລະດັບກອງທຶນປົກ
ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ກາຍເປັນກົນໄກການເງ ິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮອງຮັບແຫຼ່ງທຶນປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ
ອານາຄົດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງສະຖານີເຕືອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວ 1 ແຫ່ງ (ສະຖານີຫລັກ 20) ແລະ 
ສືບຕໍ່ປັບປຸງ 1 ແຫ່ງ (ສະຖານີຫຼວງພະບາງ) ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍແມ່ນສໍາເລັດ 50% ແລະ ສໍາເລັດໃນການສຳຫຼວດ
ກຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງສະຖານີທີ່ຈະສ້າງໃໝ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ 5 ຈຸດ ແລະ ອີກ 10 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

 

3.3.3.ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ້
ທາງດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ) 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມມື ເພື່ອກຳ ນົດ
ໂຄງການທົດລອງຄຸ້ມຄອງນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ໂດຍສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງຊົນລະປະທານແບບຊຸມຊົນໃນເຂດເຊບັ້ງໄຟ,
ເຊບັ້ງຫຽງ ແລະ ເຊໂດນ ເຊິ່ງກວມ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. 
ພ້ອມນັ້ນຍັງສຳເລັດການລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງສະຖານີອຸຕຸກະສາດຕາມເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດກະສິກຳທົ່ວ
ປະເທດຈຳນວນ 15 ສະຖານີທີ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍ. 

 

3.4. ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການມີດັ່ງນີ:້ 
3.4.1. ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາ 

ສາດ ແລະ ການສື່ສານ 
– ໄດ້ສຸມໃສ່ດຳເນີນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຈຳນວນ 104 ໂຄງການ. ໃນນັ້ນ, ຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແລະ ມີ
ຫຼາຍໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ: ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມັດຕະພາບເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ຄົ້ນຄວ້າເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າສຳລັບນາໂນນ, ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ພະລັງານແບບປະສົມປະສານອົບແຫ້ງຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກຳ, ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍກ້ວຍຜະລິດວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຫຸ່ນຍົນເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍລະ
ເບີດ, ໂຄງການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສະກັດສານຕ້ານມະເລັງຈາກຕົ້ນນິ້ວມືນາງ 
ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອື່ນໆ;  

– ໄດ້ສະກັດນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກທຳມະຊາດ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ນ້ຳຫອມ ແລະ ຢາ
, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີປູກເນື້ອເຫຍື່ອ ເພື່ອຂະຫຍາຍພັນພືດເສດຖະກິດ ແລະ ພືດເປັນຢາ 75 ຊະນິດ, 
ພືດເປັນອາຫານ 165 ຊະນິດ ແລະ ໄດ້ວິໄຈຄຸນນະພາບດິນຈຳນວນ 100 ກວ່າຕົວຢ່າງ; 

– ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຊອບແວຣ, ຮາດແວ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເປັນຕົ້ນ, ລະບົບໄຟສັນ
ຍານຈາລະຈອນທີ່ສາມາດຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດ ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ
ແບບອັດສະລິຍະ, ລະບົບການບໍລິຫານບ່ອນຈອດລົດອັດສະລິຍະ, ລະບົບການປິດ-ເປີດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣ ນິກ
ແບບອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນໃນຫໍພິພິທະພັນແບບທັນສະໄໝ, ລະບົບໂປຼແກມຖານຂໍ້ມູນບ້ານ, 
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ຄົ້ນຄວ້າເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ລະບົບອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສິ່ງ; ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນ
ສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເຕືອນໄຟທຳມະຊາດ; 

– ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນສຳເລັດການສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສ້າງຫ້ອງການພະແນກວິ 
ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫົວພັນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ສ້າງຫ້ອງທົດລອງຮ່ວມ
ມືລາວຈິນ ເພ່ືອພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່; 

- ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳທີ່ເປັນພື້ນຖານຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈຳນວນ 35 ສະ 
ບັບ. ໃນນັ້ນ: ຍຸດທະສາດ 5 ສະບັບ, ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ດໍາລັດ 8 ສະບັບ ແລະ ບັນດາເອກະສານລຸ່ມນິຕິກໍາ
ຕ່າງໆ 18 ສະບັບ; 

–ໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມໃນຂົງເຂດວຽກງານມາດຕະຖານ, ວັດແທກ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນເຊັ່ນ: ສຳເລັດການເປີດດ່ານກວດການ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 16 ດ່ານ, ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບ
ນ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟຈຳນວນ 564.755.418 ລິດ, ໄດ້ກວດທຽບລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທັງໝົດ 192 ຄັນ, 
ກວດກາກົງເຕີໄຟຟ້ານໍາເຂົ້າໃໝ່ 32.000 ໜ່ວຍ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຢັ້ງຢືນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳ
ເຂົ້າ, ຜະ ລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ໄດ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຈົດທະບຽນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກຳ,ແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດທີ່ກຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຊັບສິນປັນຍາ 
9.600 ກວ່າສະ ບັບ; ໄດ້ດຳເນີນໃຫ້ບໍລິການສູນຂໍ້ມູນເອເລັກໂທຼນິກແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ບໍລິການຝາກເວບໄຊ 27 ເວບໄຊ, ບໍລິການລະບົບອີເມວທາງການທີ່ເປັນລະຫັດຂັ້ນສູງຂອງ ສປປ 
ລາວ 705 ບັນ ຊີ, ບໍລິການລະບົບຄັງຂໍ້ມູນ 665 ບັນຊີ, ບໍລິການເຊບເວີ 26 ລະບົບ;  

– ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍການຈັດງານວາງສະແດງ-ຕະຫຼາດນັດເຕັກໂນໂລຊີ
,ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ພົບປະນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຕະວັດຕະກຳ
ເຂົ້້າສູ່ການຜະລິດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ; ພ້ອມທັງການທ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີລົງສູ່ຮາກຖານການຜະລິດ, ສົ່ງເສີມການມີ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

– ສະຫອຼງວນັສາ້ງຕັງ້ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ ວັນທີ 20/7 ຄົບຮອບ 63 ປີ ຕິດພັນກບັການອະນລຸກັວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ທີສ່ອ່ງແສງໃຫເ້ຫນັເຖງິບາງມນູເຊືອ້ວຖິຊີວີດິການດຳລງົຊວີດິຂອງແມຍ່ງິລາວ ແລະ ຄອບ 
ຄົວ. ພ້ອມທັງສົງ່ເສມີວສິະຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (SME) ການຜະລດິເປັນສິນຄ້າ” ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ 
ແຂງກຸມ່ທອ້ນເງ ນິແມຍ່ງິຂັນ້ບາ້ນ. 

– ເຜີຍແຜ່ສນົທິສັນຍາວ່າດວ້ຍສິດທເິດັກ ແລະ ເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ 
ກິດຈະກຳຂອງຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕົນ, ສ້າງຂະບວນການວັນເດັກສາກົນ, ວັນປູກຕົ້ນໄມ້  ແລະ ວັນ
ສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 12 ມີຖຸນາ 2018 ໂດຍຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນເດັກຈາກໂຮງຮຽນ
ຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີເດັກ ຄັ້ງທີ 5 ທີ່ປະເທດ ບຮູໄນ.  

–  ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມນັກໂຄສະນາ-ປາຖະກະຖາໃຫ້ກັບພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຊາວໜຸ່ມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ 
ເທດຮ່ວມກັບຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ເອາົໃຈໃສ່ສືບຕໍຕ່ດິຕາມ ແລະ ຊກຸຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕິບັດຂໍແ້ຂງ່ ຂນັ 
4 ບກຸຂອງຊາວໜຸມ່ຕິດພນັກບັຂໍແ້ຂງ່ຂນັ “ຮັກຊາດ-ພດັທະນາ” ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງພັກ, ຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ 
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຜູ້ທຸກຍາກ 
ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງຫວຽດ ນາມ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມ MOU, ຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນແມ່ຍິງທົ່ວປະເທດຈີນຕາມການເຊີນ ແລະ ກະກຽມ
ຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ. 

–ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມາດຖານການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ ປະຕິບັດສິດສະເຫມີພາບຍິງຊາຍ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດ 
ທະນາເດັກ ແລະ ປັດສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.  

– ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ທາບທາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຊາວໜຸ່ມລາວ, ປບັປງຸ, ສົງ່ເສມີ ແລະ ພດັທະນາບນັດາສູນຝກຶອົບຮົມວິຊາຊບີຂອງ ຄຊປລ ໃນຂອບເຂດທົວ່ປະເທດ 
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ເພືອ່ຮອງຮບັ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງແຮງງານໜຸມ່ ແລະ ວຽກເຮດັງານທາໍໃນຖນັແຖວຊາວໜຸມ່ໃຫນ້ບັມືນ້ບັ
ຫາຼຍ ແລະ ມຄີນຸນະພາບສງູຂືນ້ ແລະ ສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ໃຫປ້ະກົດຜນົເປນັ
ຈງິໃນແຕລ່ະຂງົເຂດການຮ່ວມມ.ື 

- ປະຈຸບັນຫ້ອງການໄປສະນີໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງ (ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) 
ທັງໝົດ 157 ແຫ່ງ, ຈ່າມໄປສະນີ 48 ແຫ່ງ, ສາຂາຈໍາໜ່າຍສະແຕມ 63 ແຫ່ງ, ຕູ້ໄປສະນີທ່ີນໍາໃຊ້ 30.149 ຕູ້, ໄປ 
ສະນີພັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງໝົດ 73.856 ກິໂລ, ໃບຝາກເງ ິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 71.839 
ໃບ, ເມດ່ວນ (EMS) ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 78.743 ສະບັບ, ສະສົມສະແຕມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
13.168 ຊຸດ, ຈົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 138.731ສະບັບ. 

- ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສາຍສ່ົງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງ (Optic Fibe) ໃນທ່ົວປະເທດ 1.115 ກິໂລແມັດ, ລວມທັງ
ໝົດ 76.404 ກິໂລແມັດ (ຝັງດີນ ແລະ ທາງອາກາດ); ປະຈຸບັນຈຳນວນສະຖານີຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບມືຖືມີ
ທັງໝົດ 6.450 ແຫ່ງ ໃນທ່ົວປະເທດ. ການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕ້ັງໂຕະມີສາຍ ແລະ ບ່ໍມີສາຍມີທັງໝົດ 
1.027.772 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບມືຖື 3.727.702 ເລກໝາຍ, ລວມໂທລະສັບຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖື 4.755.474 
ເລກໝາຍ. ຄິດສະເລ່ຍເລກໝາຍການລົງທະບຽນເປັນ 74% ຕ່ໍປະຊາກອນ 100 ຄົນ ແລະ ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ອິນເຕີ
ເນັດ (ລະບົບມີສາຍ ແລະ ຜ່ານຊິມ 3G) ທັງໝົດ 3.026.660 ບັນຊີ, ມີອັດຕາການຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 47% ຂອງ
ປະຊາກອນ. 

- ໃນປະຈຸບັນດາວທຽມລາວໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຄື: (1)ໃຫ້ເຊົ່າຊ່ອງສັນຍານດາວທຽມ (Transponder) ມີທັງໝົດ 22 
ຊ່ອງ ແລະ (2)ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານດາວທຽມ (DTH) ມີທັງໝົດ 130 ຊ່ອງລາຍການມີສາຂາບໍລິການຢູ່ 4 ແຂວງຄື: 
ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ຈໍາປາສັກ ການເຊ່ົາຊ່ອງສັນຍານດາວທຽມ (Transponder) ປະຈຸບັນມີ
ຕ່າງປະເທດເຊົ່າ 11 ຊ່ອງ ແລະ ຍັງມີບັນດາບໍລິສັດທີ່ກຳລັງດຳເນີນການເຈລະຈາເຊັນສັນຍາ. 
 

3.4.2.ເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ  
ການບໍລິການຂອງລັດ: ການປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວແມ່ນ
ໄດ້ກວດກາຄືນບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັ້ງສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ໃນນັ້ນ 
ໄດ້ວິເຄາະຄືນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຢູບ່ນັດາສນູບລໍກິານປະຕດູຽວທົວ່ປະ 
ເທດ ເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້ປບັປງຸຮບູແບບກນົໄກລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສູນບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອປັບປຸງ 
ແລະ ສ້າງເປັນຕົວແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ. ພ້ອມນັ້ນ,ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການບໍລິການຜ່ານ
ປະຕູດຽວໃຫ້ລັດຖະກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບັນຈຸລັດຖະ 
ກອນໃໝ່ຢູ່ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ສຳເລັດການລົງເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະສານງານລະ 
ຫວ່າງກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງກັບສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 
177⁄ລບ, ລົງວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2018; ອອກແຈ້ງການສະບັບ ເລກທີ 67⁄ພນ, ລົງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2018 
ເພື່ອໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງກ່ຽວກັບການລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ຂະແໜງການຕົນ.  
ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ: ໄດ້ສໍາເລັດການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາອານຸມັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນໜຶ່ງດັ່ງນີ້: ຄະນະກໍາມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ 
ຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສ ປປ ລາວ, ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ຄະ 
ນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວກັບລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ແລະ ສະ
ໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ກະຊວງການເງ ິນ. ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າມອບ-ໂອນວຽກ
ງານສະມາຄົມໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ໂດຍສະເພາະຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາ ກະຊວງ-ອົງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ; ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄືນການບໍລິການຂອງພາກລັດຢູ່ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ; 
ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ I ແລະ ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ; ໄດ້ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານສາມ
ສ້າງຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນນັນ້, ແມນ່ໄດເ້ລງັໃສປ່ັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜ
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ງການຕ່າງໆຢູ່ທ້ອງຖິ່ນລວມທັງຂະແໜງການພາຍໃນ, ຊຶ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ສາຍຕັ້ງຂອງຕົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ລວມທັງລະບຽບການກ່ຽວກັບອງົການປກົຄອງບາ້ນໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມ
ທດິສາມສ້າງ. 
ການສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາດ້ານການບໍລິຫານລັດ: ໄດ້ສໍາເລັດການຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງນິຕິກໍາຈໍາ
ນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບ 2009, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ 
(ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ, ດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ (ສະບັບປັບປຸງ), ໄດ້ສໍາເລັດການສັງລວມບົດລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອລາຍງານຄະນະ
ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.  
ວຽກງານການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ: ໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜີລັດຖະບານສ້າງຕັ້ງ 03 ນະຄອນ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ 
ແລະ ປະກາດການສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວດັ່ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ 
ນະຄອນປາກເຊ, ສໍາເລັດການເກັບກໍາກົງຈັກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໃນຈໍານວນ 13 ແຂວງ. ໄດ້ສັງລວມຜົນ
ການປະເມີນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທຸລະກັນດານທົ່ວປະເທດ ສໍາລັບປີ 2016-2017. ປະຈຸບັນ, ກໍາລັງເກັບກໍາ
ສະຖິຕິການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນປະຈໍາປີ 2018, ຊຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວຢູ່ 2 ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ອຸດົມໄຊ. 
ວຽກງານສາສະໜາ: ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ດໍາລັດເລກທີ 315/ລບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄື່ອນ 
ໄຫວສາສະໜາຢູ່ ສປປ ລາວ ຢູ່ເມືອງໝື່ນ ແລະ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ; ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ 
ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາອະນຸມັດການກໍ່ສ້າງພັດທະສິມມາວັດ
ສີວິໄລ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ, ກໍ່ສ້າງວັດ 02 ຫຼັງ ຄື: ວັດພູຄໍາໂພທິຍາຣາມ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ວັດຫົວ
ເມືອງສຸວັນນະຣາມ ແຂວງຈໍາປາສັກ. 

 

4. ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 
4.1.ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 

ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄື: 
1. ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ແມ່ນຈະບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ແລະຍັງບໍ່ທັນ
ມີຄຸນນະພາບເທົ່່າທີ່ຄວນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ຕົວເມືອງ ສ່ວນຢູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກຍັງຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າຄວາມ 
ທຸກຍາກຍັງແກ້ໄຂບໍ່ທັນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີຄວນ, ຍັງອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍ, ສ່ວນຂະແໜງການຜະ 
ລິດຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງ ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍດັດແກ້ມະຫາພາກທີ່ກຳນົດໄວ້.  

2. ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດກຸ້ມໄດ້ລາຍຈ່າຍພາຍໃນທີ່ຈຳເປັນຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການຂາດດຸນງົບປະມານສູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການພັດທະນາ. ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການຜະລິດສິນຄ້າຍັງບໍ່ທັນພົ້ນເດັ່ນ, ການລົງທຶນສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແຕ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ-ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.   

3. ການຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະສະສາງເງ ິນຕາກັບຕ່າງປະເທດມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະລິມານຄັງສໍາຮອງເງ ິນຕາຕ່າງ 
ປະເທດກຸ້ມການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງຍ້ອນການຂາດດູນການຄ້າຍັງສູງ, ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈຳ 
ເປັນ ແລະ ສິນຄ້ານອກລະບົບຕາມຊາຍແດນໄດ້, ການສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ມີການຊໍາລະສະສາງເງ ິນຕາຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 

4. ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຍັງມີລັກສະນະທຳມະຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ
ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັບທ່າແຮງຂອງປະເທດ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີໃໝ່, ທັນສະໄໝ, ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ແດ່ກໍ່ເຫັນວ່າຍັງມີໜ້ອຍ, ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະ ກຳທົດແທນເພື່ອສ້າງລາຍ
ຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດຍັງຈຳກັດ. 
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5. ການຜະລິດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງ SME ຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວເຖິງວ່າພວກເຮົາຈະມີນິຕິກໍາທີ່ຮັບຮອງແລ້ວ 
ຫຼາຍສະບັບແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຊຸກຍູ້ສົ່ງເສິມໃຫ້ SME ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ກາຍເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເສດ 
ຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້. ການພັດທະນາສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ  ແລະ ການຜະລິດປຸງແຕ່ງກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ 
ສ່ວນຫລາຍຍັງບໍ່ທັນຜະລິດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານກໍ່ຄືຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຍ້ອນຍັງມີຫົວໜ່ວຍການຜະ 
ລິດຈໍານວນໜຶ່ງຍັງເຮດັການຜະລດິແບບດັງ້ເດມີ, ການນາໍໃຊວ້ິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊແີບບໃໝ່ໆ  ເຂົາ້ໃນຂະບວນ
ການຜະລດິຍງັບໍທ່ນັຫາຼຍທງັຂາດທນຶຮອນ, ຂາດບດົຮຽນປະສບົການ, ບໍມ່ຄີວາມກາ້ຕດັສນິໃຈສງູ ແລະ ບໍມ່ຄີວາມຕັງ້ 
ໃຈສມຸໃສເ່ຮດັການຜະລດິເປນັມອືາຊບີແທ້ໆ  ແລະ ບາງຄັງ້ຍງັມລີກັສະນະເອືອ່ຍອງີແຕທ່າງພາກລດັຢູ.່ 

6. ຂະແໜງການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະການຂົນສົ່ງ, ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ 
ແລະ ບໍ່ທັນເປັນລະບົບເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງ ຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ. 

7. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ (ຍັງມີລັກສະນະໄປຕາມຄ່ານິຍົມ
ຂອງສັງຄົມ) ຕົວຢ່າງ: ແຮງງານທີ່ຊຳນານ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນມີຈຳນວນຈຳກັດຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ໂຄງການໃຫຍ່ຈຳ 
ນວນໜຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ. 

8. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກເທົ່າທີ່ຄວນ ຈຶຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເລື່ອມລ້ຳຢູ່
ໃນສັງຄົມຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ. 

9. ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມເປັນຕົ້ນການຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການປຸ້ນຈີ້, ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອຸປະຕິ 
ເຫດ ແລະ ໄພສັງຄົມອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບຕໍ່
ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ. 

10. ການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ກົງຈັກລັດຍັງບໍ່ທັນກະທັດຮັດ ແລະ ການປະ 
ສານງານລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງສາຍຂວາງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະວຽກງານຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ຄ່ອງຕົວ
ເທົ່າທີ່ຄວນ. 

11. ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, 
ຍັງຊໍ້າຊ້ອນ, ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

12. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດຕາມ 5 ເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ ຍັງປະຕິ
ບັດໄດ້ໜ້ອຍ, ການຕອບສະໜອງດ້ານງົບປະມານ ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບແຜນຄວາມຕ້ອງການທີ່ກໍານົດໄວ້ ຊຶ່ງຈະ
ແກ່ຍາວໄລຍະປະຕິບັດ, ຖານຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ; 

13. ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ ແລະ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ຍັງບໍ່ທັນ
ເຂັ້ມແຂງເທົ່າທີ່ຄວນ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີການແບ່ງງານ 
ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

14. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຕົກຄ້າງທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ, ກົນໄກການປະສານງານ
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງການລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນຍັງບໍ່ທັນລວມສູນ. 

15. ການຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ຕາມລະບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ, ລັດວິສາຫະ
ກິດຈໍານວນໜື່ງບໍ່ທັນເຂົ້າລະບອບປະກັນສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ການບໍລິການອຸດໜູນປະກັນ
ສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ ຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ, ການສະໜອງແຫຼ່ງເງ ິນສົມທົບຂອງລະບົບລັດຖະ 
ກອນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນໄປຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້, ການບໍລິການເງ ິນອຸດໜູນບຳນານ ແລະ ເສັຍອົງຄະຜ່ານບັນຊີ
ບຸກຄົນໃນລະບົບທະນາຄານຍັງຄຸ້ມຄອງບໍ່ທັນໄດ້ດີ. 

16. ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການຍັງບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງຢ່າງຊັດເຈນ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງແຮງງານຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ; ການຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານຍັງບໍ່ທັນ
ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກ້ວາງຂວາງ. 
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4.2. ສາເຫດພາໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 
1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສິດເປັນເຈົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນບໍ່

ທັນສູງ, ບໍ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າໃນການຮັບຜິດຊອບ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ, 
ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ບໍ່ແທດເຖິງຕົວຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ. 

2.  ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວິໄນແຜນການ-ການເງ ິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສູງ
ເທົ່າທີ່ຄວນ. 

3. ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນພົ້ນເດັ່ນ, ການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ບາງທ້ອງ 
ຖິ່ນຍັງພົບບັນຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບ, ການຄໍ້າປະກັນລາຄາສິນຄ້າຍັງຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງກົດໜ່ວງໜຶ່ງຂອງການເຮັດ
ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ຊາວກະສິກອນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດເໜັງຕີງຕາມຄວາມນິຍົມຂອງປະຊາ   
ຊົນ ແລະ ແລ່ນນຳຕະຫຼາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຫັນວ່າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນບໍ່ມີເອກະລັກຂອງຕົວເອງ. 

4. ກົນໄກການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານໃຫ້ແຮງງານລາວ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີລັກສະນະບໍ່ທັນ 
ລວມສູນ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະໜອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໃຫ້ກັບຜູ້ຕ້ອງ 
ການອອກແຮງງານມີຈໍາກັດ ແລະ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ຊັດເຈນ. 

5. ຖານລາຍຮັບຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຖານຕົ້ນຕໍຍັງບໍ່ໝັ້ນຄົງ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ທີ່ທໍາການຜະລິດສິນຄ້າ-ບໍລິການພາຍໃນຍັງມີໜ້ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ເປັນລັດວິສາຫະກິດມີການຂາດທຶນບໍ່ສາ ມາດ
ປະກອບພັນທະໃຫ້ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດໄດ້. ນອກນີ້, ນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນຍັງມີຫຼາຍພາໃຫ້ເກັບລາຍຮັບ
ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ. 

 

4.3 ສະຫຼຸບຕີລາຄາລວມ  
ເບິ່ງລວມແລ້ວເຫັນວ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງ 

ຍາກເຊິ່ງສະແດງອອກປະເທດເຮົາມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ ເຊິ່ງເປັນເງ ື່ອນໄຂທາງບວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງບັນດາທິດ
ທາງ, ໜ້າທີ່ຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ໄດ້. ຕໍ່ສະພາບສາກົນ ເຖິງວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກຈະມີ
ການສົ່ງສັນຍານໄປໃນທິດທາງບວກ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນເປັນພຽງການຟື້ນຕົວໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງກາງ 
ຖ້າເບິ່ງໃນໄລຍະຍາວເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການ
ວາງນະໂຍບາຍກີດກັ້ນທາງການຄ້າກໍຍັງມີຢູ່, ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ສະດວກນັ້ນ ເຫັນວ່າພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າ
ທາຍຫຼາຍປະການເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການເກັບລາຍຮັບຄາດວ່າຈະສາ 
ມາດເກັບໄດ້ລື່ນແຜນທີ່ວາງໄວ້ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດກຸ້ມໄດ້ລາຍຈ່າຍພາຍໃນ. ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຍັງບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດ ໄດ້ຕາມທິດປະຢັດຂອງລັດຖະບານເທົ່າທີ່ຄວນ, ການນໍາໃຊ້ກົນໄກເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຕາມ ທິດກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຍັງປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ເຕັມສ່ວນ ອັນເນື່ອງມາຈາກລາຄານໍ້າ
ມັນ ແລະ ຄ່າເງ ິນທີ່ມີການເໜັງຕີງ. ນອກຈາກນີ້ບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ,ປຸ້ນຈີ້, ອັກ ຄີໄພ, ນອກນັ້ນຍັງເກີດມີໄພທໍາມະຊາດທີ່ນັບມື້ນັບມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ ຊຶ່ງ
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍແກ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ໂດຍລວມສະ ພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງ
ກໍ່ຕາມແຕ່ຍ້ອນພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ບັນດາທ່າແຮງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ, ໂດຍການສ້າງພື້ນຖານການຜະລິດທີ່ສາມາດຄໍ້າຈູນເສດຖະກິດ ທີ່
ຫັນຈາກການອາໄສ ພຽງແຕ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກ ແລະ ຂາດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີໄປສູ່ຂະແໜງການ
ຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄໍ້າຂອງການພັດທະນາທີ່ໜັກແໜ້ນເປັນຕົ້ນ: ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນ
ສິນຄ້າ, ການສຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມ SMES ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າກ້າວສູ່ການສົ່ງອອກເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫສູ້ງຂຶ້ນ.  
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III. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໝົດປີ  2018 ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມ
ແຜນການວາງໄວ້ 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີ 2018 ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງ
ໄວ້ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທ້າຍປີບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມທິດທາງ, ໜ້
າທີ່, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງການຕົນ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງ 
ຄ້າງໃນໄລຍະ 9 ເດືອນມາເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມນີ້ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ 
ດັ່ງນີ້: 
1. ເລັ່ງແກ້ໄຂ ແລະ ຟື້ນຟູສະພາບໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ 

ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະສາກົນ. 
(1) ເລັ່ງກວດຄືນ ແລະ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຊັບສິນທັງຫມົດເປັນຕົ້ນຊົນລະປະທານ, ສູນຜະລິດ

ແນວພັນ, ຈັກສູບນ້ຳ, ໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນຟື້ນຟູສຸກເສີນໃຫ້ກັບມາຄືນສູ່ສະ 
ພາບເດີມໂດຍໄວ ເພື່ອດຳເນີນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ. ເອົາໃຈໃສ່ສະຫນອງປັດໄຈການ
ຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະແນວພັນພືດ, ເຂົ້າ, ແນວພັນສັດ, ຊ່ວຍອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ ຊາວ
ກະສິກອນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮີບດ່ວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທະນາຄານມີນະໂຍ
ບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະຊ່ວຍຊາວກະສິກອນໃນການສະຫນອງສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ ໂດຍມີອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່
ຜ່ອນຜັນ ແລະ ຂະ ຫຍາຍໄລຍະເວລາການຊໍາລະສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທີ່ຊຳລະໜີ້ບໍ່ໝົດ, ຊຸກຍູ້ການ
ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການລົງ 
ທຶນ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນຂະແໜງກະສິກໍາຕິດພັນກັນກັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍ
ຂຶ້ນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມເພື່ອເພີ່ມການຜະລິດ
ສະບຽງອາຫານໃນເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຄນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການ
ຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວໃນຕະຫຼາດ. 

(2) ສຸມໃສ່ຟື້ນຟູສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເປັນຕົ້ນແມ່ນທາງໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນັ້ນ. ພ້ອມ
ນັ້ນ, ຄວນເລັ່ງຟື້ນຟູບັນດາໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມໍ ແລະ ສຸກສາລາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຄືນມາເປີດ
ນຳໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ພິຈາລະນານະໂຍບາຍຫລຸດຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍ້າຊົນລະປະທານ ຄ່າປັດໄຈນໍາເຂົ້າ
ການຜະລິດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມນຳໃຊ້ທີ່ດິນການຜະລິດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ 
ກອນ. 
 

2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ 
ພາຍຫຼັງທີ່ຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ12/ນຍ ໄດ້ກຳນົດອອກໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2018 ແລ້ວນັ້ນ ບັນດາຂະ    

ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຕົວຈິງຂອງຕົນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

(1) ເລັ່ງລັດໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດການສົ່ງເສີມ ແລະ ກໍາລັງຍືນອະນຸມັດການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໂດຍ
ສະເພາະອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນ
ຕອບແທນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ລັດຈັດຫາໄວ້ໃຫ້ ແລະ ສ້າງສິ່ງຈູງໃຈແກ່ນັກລົງທຶນ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕ່າງໆນອກຈາກນີ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນກິດຈະການການລົງທຶນອື່ນໆ ໂດຍໃຫ້ຮີບຮ້ອນອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະການລົງທຶນທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການ ແລະ ທີ່ຈະເລີ່ມດໍາເນີນການໃຫ້ສາມາດເປີດ ແລະ 
ຂະຫຍາຍການຜະລິດໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດເປັນຕົ້ນ: ການການກໍ່ສ້າງໂຮງງານ, 
ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ລະບົບການສື່ສານ ແລະ ການນໍາເຄື່ອງຈັກເຂົ້າປະເທດເປັນຕົ້ນ. 
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(2) ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການບໍລິການຂອງພາກທຸລະກິດກໍ່ຄື
ປະຊາຊົນ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຈອດເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນແລະສາກົນ ໂດຍການສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເປັນຕົ້ນ: ທາງລົດໄຟລາວຈີນ, ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ເສັ້ນທາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີແຜນແລ້ວໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນ 
ທີ່ວາງໄວ້.ເລີ່ມຫັນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈາກການລົງທຶນຂອງລັດ 100% ໄປເປັນຮູບແບບ BOT 
ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບຂອງລັດເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນແຕ່ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ 
ແລະ ອື່ນໆ. 

(3) ຄົ້ນຄວ້າບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ແລະ ສ້າງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ
ຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP) ສະເໜີລັດຖະບານປະກາດໃຊ້. 

(4) ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສົ່ງເສີມການຊໍາລະສິນຄ້າ-ບໍລິການເປັນເງ ິນກີບໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂັ້ມງວດໂດຍ
ໃຫ້ມີການຊຳລະຕ່າງໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານ,ໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຮູດບັດ ATM, VISA Card, ຊຳລະຄ່າ
ທາງ, ຊໍາລະພາສີ-ອາກອນຕ່າງໆຜ່ານຕູ້ ແລະ ລະບົບມືຖື QR Code ທີ່ມອບໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເປັນຜູ້
ດຳເນີນການໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍປະມານ 40 
ແຫ່ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະຕະຫຼາດເກີນ 2% ແລະ ເລັ່ງ
ປັບປຸງທະນາຄານທຸລະກິດລັດ 2 ແຫ່ງໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະ 
ສິດທິຜົນສູງ. 

(5) ຄົ້ນຄວ້າໂຄງປະກອບ, ທັງດັດປັບລາຄານໍ້າມັນຕາມການຂື້ນລົງຂອງລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດສິງກະໂປ ເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກມີການເພີ່ມຂຶ້ນຊຶ່ງກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 
ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງໄພນໍ້າຖ້ວມ. 

(6) ສືບຕໍ່ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ນິຕິກຳຈໍານວນໜຶ່ງ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ 
ອັດຊ່ອງຫວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຈາກການເກັບລາຍຮັບອາກອນຕ່າງໆໂດຍສະເພາະລາຍຮັບຈາກການຂຸດຄົ້ນ ແລະ 
ຂາຍແຮ່ທາດຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ໂປງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້. 

(7) ສືບຕໍ່ປັບປຸງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs, ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ກອງເລຂາ ເພື່ອນຳໃຊ້ກອງ
ທຶນບ້ວງ 200 ຕື້ກີບ ໂດຍໄວຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ SMEs; ນອກຈາກນີ້, ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນພິເສດມາເພີ່ມໃຫ້ແກ່ກອງທຶນ ເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ 
SMEs ໃຫ້ໄດ້ຫູາຍຂຶ້ນ;ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຈັດການໃຫ້
ບັນດາຫົວໜ່ວຍ SMEs ໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ນະວັດຕະກຳເຂົ້າໃນການ
ຜະລິດ. 

(8) ສືບຕໍ່ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດເລກທິ 75/ນຍ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຕາມຄໍາເຫັນຂອງ
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2018. 

  ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະ 
ນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງ ແລະ ປະ 
ສານງານການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າທ່ຽວລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທ້າຍປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດປີ 2018 ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸ 
ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັບແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 
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ພາກທີ II 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2019 
 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີ 2019 ເປັນປີທີສີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃນທ້າຍສະໄໝ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມື
ຕົ້ນຕໍປະຕິບັດເປົ້າໝາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ເປັນແຜນສືບຕໍ່ສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ; ເລັ່ງໃສ່ການຟື້ນຟູຜົນເສຍຫາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ, 
ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ສຸມໃສ່ວຽກງານສຶກສາ, ສາທາ, ເຂົ້າຮ່ວມການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຊື່ອມສານມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອນຳພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. 

 

I. ສະພາບພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ສະພາບພາຍໃນ 
 ໃນປີ 2019 ຄາດວ່າເສດຖະກິດຂອງໂລກຈະບໍ່ມີການເໜັງຕີງຫຼາຍທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ແຕ່ເສດຖະກິດຂອງບັນດາ
ປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ປະເທດຄູ່ຄ້າສໍາຄັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະດີຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າທີ່
ຕິດພັນໂດຍກົງກັບການດໍາລົງຊີວິດຄາດວ່າຈະມີການເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບເພີ້ມຂື້ນ. ບັນຫາຜົນກະທົບຈາກການກີດກັນ
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ທາງການຄ້າ, ຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ການອົບພະຍົກ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ເຂດປະເທດອາຣັບ, ບັນຫາແຫຼມເກົາຫຼີ, ການກໍ່ການຮ້າຍຍັງຈະ
ສືບຕໍ່ເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ. 
 ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມຍັງມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍພື້ນຖານ. ການພັດທະນາ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ ໂດຍລວມແມ່ນຍັງມີບັນຍາກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ດີ. ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຖານະການເງ ິນ 
ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງເຮົາກໍາລັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ສະນັ້ນ ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມໃນ
ປີ 2019 ແລະ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າຈະຕ້ອງສ້າງແຜນພັດທະນາຕາມຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການເງ ິນ-ງົບປະມານຢ່າງມີ
ຈຸດສຸມ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສືບຕໍ່ຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຕີຖອຍທຸກປະກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ. 
 

II. ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 
1. ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ລວມ 
  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີ 2019 ແມ່ນແຜນປີທີ 4 ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ
ທີ X ຂອງພັກແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດັດ ແກ້
ແຜນ 4 ປີ ທີ່ຍັງເຫຼືອໃນທ້າຍສະໄໝໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ໂດຍສະເພາະສຸມແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ດ້ານການເງ ິນເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕສະເລັ່ຍ GDP 7,2%. ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິ ບັດໄດ້
ຕາມຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວສະເໜີທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີ 2019 
ດັ່ງນີ້: (1) ສືບຕໍ່ເດັດດ່ຽວເຮັດໃຫ້ທົ່ວປະເທດ ແລະ ສັງຄົມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫົງບ, 
ຄວາມປອດໄພທ່ົວສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຮອບດ້ານ; (2) ຮັກສາ
ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕ
ເສດຖະກິດຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ຫຼຸດ 6,7%; (3) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍສຸມໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບທາງດ້ານການສຶກ
ສາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດເປົ້າໝາຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ທັງ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ ເພື່ອເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງ
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDGs; (4) ເລັ່ງໄວປັບປຸງກົນໄກປະສານງານ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ກົນໄກປະຕູດຽວອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການດໍາເນີນທຸລະກິດມີບັນຍາກາດດີຂ້ຶນຈະແຈ້ງ ໂດຍປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢ່າງຕັ້ງໜ້າ; 
(5) ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ; (6) ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການ 
ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກດ້ວຍນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດຢ່າງແຂງແຮງໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີ່ມການຜະລິດຂອງທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 
SMEs ໃຫ້ເປັນຈິງ; (7) ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນທຸກ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; (8) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ
ລັດທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຈະແຈ້ງ, ມີຄວາມກະທັດຫັດໂປງໃສ່ ແລະ ຍຸຕິທຳ; (9) ປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນແບບຢືນຢົງ, (10) ເດັດດ່ຽວຕັດສິນໃຈ
ແກ້ໄຂຂອດອ່ອນຄົງຄ້າງຂອງລະບົບການເງ ິນ, ເງ ິນຕາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ຂາດຕົວ; (11) ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູ ແລະ 
ປັບປຸງໄວພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາ
ຊົນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ; (12) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດການເຊື່ອມໂຍງ
ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນໂດຍສະເພາະໃນຂອບຂອງ AEC ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ. 

 

2. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 
• ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ 

ໃນປີ 2019 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 6,7% ຂື້ນໄປ 
ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີໃຫ້ໄດ້ປະມານ 165.475 ຕື້ກີບ ເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2018 ປະມານ 
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13.000 ຕື້ກີບ ລາຍໄດ້ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2.726 ໂດລາສະຫະລັດ, ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນ GNI ລາຍໄດ້ປະຊາຊາດຈະມີມູນ
ຄ່າ 2.317 ໂດລາສະຫະລັດ. ລະດົມທຶນລວມເພື່ອການພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 44.347,30 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 
26,80% ຂອງ GDPໃນນັ້ນ: 

v ຂະແໜງກະສິກຳ          ເພີ່ມຂຶ້ນ   2,8%;    ກວມເອົາປະມານ 15,3%.ຂອງ GDP. 
v ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ  ເພີ່ມຂຶ້ນ   8,3%;    ກວມເອົາປະມານ 32,2%.ຂອງ GDP. 
v ຂະແໜງການບໍລິການ   ເພີ່ມຂຶ້ນ   6,6%;    ກວມເອົາປະມານ 41,7%  ຂອງ GDP. 
v ພາສີຈາກການນໍາເຂົ້າ    ເພີ່ມຂຶ້ນ   7,0%     ກວມເອົາປະມານ 10,8%  ຂອງ GDP. 
− ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ຮັກສາອັດຕາເງ ິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ຕໍ່ປີ 
− ຄວບຄຸມປະລິມານເງ ິນ (M2) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. 
− ຮັບປະກັນຄັງສຳຮອງທີ່ເປັນເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນຳເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ. 
− ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກ 

ປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ເງ ິນກີບແຂງຄ່າ ຫຼື ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ ±5% ທຽບໃສ່ເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ
ສະກຸນຫຼັກ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ລະດົມເງ ິນຝາກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍອດເງ ິນຝາກທະນາຄານທຸລະກິດບັນລຸໄດ້ 59.80% ຂອງGDP; 
ຍອດສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 55% ຂອງ GDP, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ ແລະ 
ຄວມຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.  

− ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິບັດກົນໄກທີ່ດີ, ສະດວກ, ໂປ່ງໃສ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດ SME ໃຫ້ເຕີບໂຕເຂັ້ມແຂງ;
ປັບປຸງການບໍລິຫານທະນາຄານນະໂຍບາຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ເມືອງເປົ້າໝາຍແກ້ໄຄວາມທຸກ 
ຍາກທີ່ເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງໃນ
ທາງເລິກ ແລະ ທາງກວ້າງທົ່ວເຖິງ. 

• ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ 
− ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4,4 ລ້ານໂຕນ. 
− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ບັນລຸ 12.386 ຕື້ກີບ. 
− ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິການ) ບັນລຸ 64.375 ຕື້ກີບ. 
− ສູ້ຊົນຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 11.864 ຕື້ກີບ. 
− ສູ້ຊົນຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 33.874 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. ເປັນມູນຄ່າ 16.575 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ, ຈະສົ່ງອອກຕ່າງ

ປະເທດໃຫ້ບັນລຸປະມານ 25.625 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 6.287 ລ້ານກິໂລ
ວັດໂມງ.  

− ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຫຼຸດ 4,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 700 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ. 
 

Ø ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7%  ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ປະ 
ກອບມີປັດໄຈການຜະລິດພາຍໃນ ທີ່ມີແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ: 

(1) ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງຄາດຄະເນວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 20% ເຊີ່ງຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບບໍ່ແຕກຕ່າງ
ຈາກປີ 2018 (ໃນລະດັບ 21%), ໃນນີ້, ການເຕິບໂຕໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງຍັງອີງໃສ່ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ
ກໍາລັງດໍາເນີນງານຢູ່ໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຄາດວ່າຈະສຳເລັດຫຼາຍກວ່າ 60%,
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ທາງຄູ່ຂະໜານ R3 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 
(ຊາຍແດນຈີນ-ລາວ-ໄທ), ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດພັດທະນາເມືອງໃໝ່ສີທັນດອນ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕ່າງໆ, ການກໍ່ສ້າງທີ່ພັກອາໄສ, ກໍ່ສ້າງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ: ໂຄງການ
ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ13ເໜືອແຕ່ສີເກີດ-ໂພນໂຮງ, ທາງສີແຍກຕານມີໄຊ-ສີເກີດ, ສ້ອມແປງທາງຫລວງ 22 
ໂຄງການ. 
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(2)  ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 9-11% ອີງຕາມຕົວເລກແຜນການຜະລິດຂອງກະ 
ຊວງພະລັງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຈະສໍາເລັດ 12 ເຂື່ອນ ແລະ ຖ້າວ່າຜະລິດເຕັມກໍາລັງຈະສາມາດ
ຜະລິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 11 ຕື້ກິໂລວັດໂມງເປັນຕົ້ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງໄຊຍະບູລີ, ນໍ້າງຽບ1, 
ນໍ້າຫີນບູນ, ນໍ້າຮຸ່ງ 1, ນໍ້າງຽບ 2B, ນໍ້າແທ້, ນໍ້າອ້າວ, ຫ້ວຍກະເພີ, ນໍ້າງຽບ 2A, ເຊເສັດ-ແກ້ງຊັນ ແລະ ເຂື່ອນຂະ 
ໜາດນ້ອຍຈໍານວນໜື່ງ. ສ່ວນການຜະລິດແຮ່ທາດຄາດວ່າຈະມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແຮ່ຄໍາ, ທອງແດງ, ແຮ່ກົ່ວ, 
ແຮ່ໂປຕັດ. 

(3) ນອກຈາກຂະແໜງການບໍລິການຕົ້ນຕໍມີຂະແໜງຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິການທີພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ, ອະ
ສັງຫາລີມມະຊັບ ຄາດວ່າຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີ. ໃນນັ້ນຂະແໜງການຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍຄາດວ່າຈະເຕີບ
ໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 10% ເຊີ່ງມີຜົນມາຈາກພາກການຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນຍັງສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີເຖິງແມ່ນວ່າພາກໃຊ້ຈ່າຍ
ຂອງລັດຖະບານຈະບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວກໍ່ຕາມ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄາດວ່າຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະລັດຖະບານ
ຈະມີແຜນເປີດການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ຂື້້ນໃນປີ 2019 ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະ    
ແໜງຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ. 

(4) ສໍາດັບຂະແໜງກະສິກໍາຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 2,8%, ເຊີ່ງແມ່ນລະດັບປົກກະຕິຂອງຂະແໜງການສໍາ 
ລັບປີ 2019, ເນື່ອງຈາກຖານການຜະລິດໃນປີ 2018 ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຟນໍ້າຖ້ວມຫຼາຍເຂດທົ່ວປະເທດ ເຮັດ
ໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດບໍ່ສູງ. ແຕ່ເມື່ອການຟື້ນຟູບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ເນື້ອທີ 100,000 ເຮັກຕາ ຟື້ນຟູຄືນເປັນຕົ້ນລະບົບຊົນລະປະທານ, ຈັກສູບນ້ຳ,  ເໝືອງຝາຍ, ແນວພັນເຂົ້າ, ຝຸ່ນ
,ປຸ໋ຍ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດອື່ນໆ ສໍາເລັດແລ້ວລວມທັງການກະເສດສຸມຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດສູງ
ຂຶ້ນໃນເຂດທີມ່ທີາ່ແຮງເປນັຕົນ້ຢູເ່ຂດທດົລອງປກູເຂົາ້ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດແລະຄຳມ່ວນ, ຄາດວ່າໃນປີ 2019 
ຂະແໜງກະສິກຳຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິລະຫວ່າງ 2,8-3%. 

(5) ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາໃໝ່ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດກໍ່ຈະເລີ່ມທໍາການຜະລິດເປັນຕົ້ນ: ໂຮງ 
ງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ກາຊວນ, ອາຍແກ໊ດ ແລະ ອື່ນໆ, ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຫອມ ແລະ ໂຮງງານຜະ 
ລິດຕັດຫຍິບຢູ່ເຂດໄຊເສດຖາກວມລວມ; ໂຮງງານຜະລິດອາຫານເສີມສຸຂະພາບ, ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສຳອາງຈາກສະ
ໝຸນໄພ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ; ມີ 2 ໂຮງ 
ງານທີ່ຈະເປີດການຜະລິດກ່ຽວກັບອຸປະກອນການສື່ສານ ແລະ ເຄື່ອງເອເລັກໂທນິກຄອມພິວເຕີ້ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ, ມີ 5 ໂຮງງານທີ່ຈະດໍາເນີນການຜະລິດກ່ຽວກັບເຄື່ອງສໍາອາງ, ສາຍໄຟເອເລັກໂຕນິກ, ໂຮງ 
ງານປຸງແຕ່ງເພັດ, ພອຍ ແລະ ຫີນສຳເລັດຮູບເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ອຸປະກອນກິລາເຄນໂດ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈໍາ
ປາສັກ. 

(6) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ 2019 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ເຂົ້າມາລາວບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 4.5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
• ຄາດໝາຍດ້ານສັງຄົມ 
- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດໃຫໄ້ດ້ສູງກວ່າ 79%, 

ພ້ອມທັງສູ້ຊົນໃຫ້ມີຈຳນວນເມືອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ໃຫ້ໄດ້ 04 ເມືອງເພີ່ມ
ຂຶ້ນຈາກ 126 ເມືອງເປັນ 130 ເມືອງ. 

- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 98,8% ເປັນ 98,9%. 
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 5,8% ເປັນ 5%. 
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8,8% ເປັນ 8%. 
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ 4% ເປັນ 3%. 
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ 4% ເປັນ 3%. 
- ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ.5 ໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 82,2% ເປັນ 84%. 
- ສູ້ຊົນໃຫ້ມີຈຳນວນເມືອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ຮອດຂັ້ນ ປ.5 ສູງກວ່າ 95% ໃຫ້ໄດ້ 08 ເມືອງ 

ເພີ່ມຈາກ 127 ເມືອງ ເປັນ 135 ເມືອງ. 
- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 83,1% ເປັນ 84%. 
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- ສູ້ຊົນໃຫ້ມີແຂວງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ໃຫ້ໄດ້ 02 
ແຂວງ ເພີ້ມຈາກ 12 ແຂວງ ເປັນ 14 ແຂວງ. 

- ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 9,2% ເປັນ 8,5% 
-  ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 7,0% ເປັນ 6,5% 
-  ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 53,3% ເປັນ 55%. 
- ສ້າງເງ ື່ອນໄຂເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ

ໃຫ້ເພີ່ມຈາກ 3% ເປັນ 4% ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ສືບຕໍ່ຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 76% ເປັນ 80%, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນ
ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ. 

- ສົ່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົ້າຮ່ວມການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການອອກກຳລັງກາຍແລະ ການຫຼີ້ນກິລາ
ເພື່ອສຸຂະພາບ, ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈຳປີ, ກິລາວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ກິລາວັນບຸນຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ- 
ສາກົນ ເພີ່ມຈາກ 22% ເປັນ 26% ຂອງພົນລະເມືອງລາວ. 

- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 20,5% ແລະ ອັດຕາເດັກ 
ນ້ອຍລຸ້ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 32,5%. 

- ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 34/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 
21/1.000) 

- ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 42/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 
25/1.000) 

- ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫ້ໄດ້ 167/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 70/100.000) 
- ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ ໃຫ້ໄດ້ 75% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 95%) 
- ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ໃຫ້ໄດ້ 85% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 95%) 
- ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ໃຫ້ໄດ້ 75% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 95%) 
- ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 90% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນເປົ້າໝາຍ 
- ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ 80% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 80%) 
- ສຸມໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫ້ໄດ້ ຈໍານວນ 3.913 ຄົນ 
- ສູ້ຊົນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບການບໍລິຈາກເລືອດ ໃຫ້ໄດ້ 50.000 ຖົງ 
- ສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີເງ ື່ອນໄຂບັນລຸມາດຕະຖານ ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 4.649 ຄອບຄົວ; 
- ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານໃຫ້ມີເງ ື່ອນໄຂ ບັນລຸມາດຕະຖານ ບ້ານພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານ; 
- ສູ້ຊົນສ້າງເມືອງໃຫ້ມີເງ ື່ອນໄຂບັນລຸມາດຕະຖານເມືອງພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 2 ເມືອງ (ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ, ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ); 

- ສູ້ຊົນຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີພູມລໍາເນົາຄົງທີ່ ແລະ ອາຊີບບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາ
ຊີບ ແລະ ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງພົນລະເມືອງ
ໃຫ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ; 

- ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາທີ່ເປັນຕົວແບບ ບັນລຸມາດຕະຖານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 100 ບ້ານ, ເພີ່ມຈາກ 4.138 
ບ້ານ ເປັນ 4.238 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 50,03% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ (8,470 ບ້ານ) ແລະ 
ສ້າງຕົວແບບບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ 1-2 ບ້ານ. ໃນແຕ່ລະແຂວງ. 

 

3. ຄາດຄະເນການດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ 
• ການດຸນດ່ຽງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7% ຂື້ນໄປໃນປີ 2019 ນີ້ຄາດຄະເນວ່າຄວາມຕ້ອງການທຶນ ເພື່ອພັດ 

ທະນາແມ່ນປະມານ 44.347,30 ຕືກ້ບີ, ເທົາ່ກບັ 26,80% ຂອງ GDP ໃນນັນ້: 
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v ງົບປະມານພາຍໃນແມ່ນ 4.359,82 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 9,83% ຂອງທຶນລວມທັງໝົດ (ເທົາ່ກບັ 2,63% 
ຂອງ GDP) ໃນນີ້:  

Ø ບ້ວງລົງທຶນປົກກະຕິ 2.450 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 56,19% ຂອງການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ (ເທົ່າກັບ 
5,52% ຂອງທຶນລວມທັງໝົດ),  

• ບ້ວງລົງທຶນສະເພາະຈຳນວນ 750 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 17,20% ຂອງການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ. ໃນ
ນັ້ນ,  

 – ຟື້ນຟູໄພພິບັດຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ 500 ຕື້ກີບ,  
 – ຊົດເຊີຍຜົນເສຍຫາຍຂອງປະຊາຊົນຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 250 ຕື້ກີບ. 

• ບ້ວງລົງທຶນປົກກະຕິຈຳນວນ 1.700 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 38,99% ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ ໃນນັ້ນ: 
            –ໂຄງການຊຳລະໜີສ້ນິ                                                         400 ຕືກ້ບີ; 
            –ໂຄງການສບືຕໍ ່                                                               1.100 ຕືກ້ບີ. 
            –ໂຄງການສມົທບົທນຶຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືອ່ການພດັທະນາ             100 ຕືກ້ບີ; 
  (ລວມໂຄງການໃໝ່ທີ່ຈຳເປັນ) 

– ແຂວງໄຊສົມບູນ                                                       100 ຕື້ກີບ 
 

Ø ບ້ວງລົງທຶນອື່ນໆ 1.909,82 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 43,81% ຂອງການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ (ເທົ່າກັບ 
4,30% ຂອງທຶນລວມທັງໝົດ)ປະກອບມີ:  
  –ສົມທົບທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 478,95 ຕື້ກີບ. 
  –ກອງທຶນທາງ 700 ຕື້ກີບ.  
  –ໂຄງການຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍອື່ນໆ 730,86 ຕື້ກີບ.  

    ເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ໂດຍສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, 
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ວິທະ ຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ. 

v ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ປະມານ 7.113,35 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 16,04% ຂອງທຶນລວມທັງ
ໝົດ(ເທົາ່ກບັ 4,29% ຂອງ GDP). 

v ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີການປັບປຸງກົນໄກສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການລົງ 
ທຶນດີຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ແຜນການທີວາງໄວ້ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນແມ່ນປະມານ 23.086,13 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 
52,06% ຂອງທຶນລວມທັງໝົດ (ເທົາ່ກບັ 13,95% ຂອງ GDP). 

v ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງ ິນ, ເງ ິນຕາ 9.788 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 22,07% ຂອງທຶນລວມທັງໝົດ (ເທົ່າກັບ 
5,91% ຂອງ GDP). 

• ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ 
– ດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 26.305,29 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 3,35%, ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດ
ຄະເນປະຕິບັດປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,17%, ໃນນີ້: ໃນນີ້ິ້: ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ: 2.065,29 ຕື້
ກີບ, ຫລຸດລົງ 24,95% ທຽບກັບແຜນປີ 2018 ແລະ ລາຍຮັບພາຍໃນ: 24.240,00 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່
ແຜນ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,78%, ທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,11%. 

- ລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 33.394,07 ຕື້ກີບ. ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ເພີ່ມຂື້ນ 1,78%; 
- ການຂາດດຸນລວມບໍ່ໃຫ້ເກີນ 7.088,78 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 4,28% ຂອງ GDP. 
• ການດຸນດ່ຽງຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ 
− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກບັນລຸໄດ້ປະມານ 5.516 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
− ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າປະມານ 5.775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
− ຂາດດຸນການຄ້າ 259 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  
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• ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ 
 ເພື່ອຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ຕ້ອງໄດ້ມີການດຸນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ
ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 64,30% ເປັນ 64,10%, ອຸດສາຫະກໍາ-ກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 12% ເປັນ 
12,20% ແລະ ບໍລິການ ຢູ່ໃນລະດັບ 23,70%, ອັດຕາການຫວ່າງງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 2%.  
 

4. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs, LDC, Green Growth 
• ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ) ໃນການກຳນົດແນວທາງ

ນະໂຍບາຍໂດຍແນ່ໃສຮັດແໜ້ນການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງຂະແໜງການກ່ຽວ 
ຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ໃນການເຊື່ອມສານບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆເຂົ້້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມປະຈຳປີ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະໄດ້ກວດຄືນຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນພ້ອມທັງກໍານົດບັນດາໂຄງການທີ່ສະ
ໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຢ່າງລະອຽດ.  

• ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຈະສາ 
ມາດລາຍງານໄດ້ໃນປີ 2019 ໃຫ້ແກ່ການສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈທີ່ຈະນໍາໄປສະເໜີຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມເວທີການເມືອງລະດັບສູງປະຈໍາປີໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນນເດືອນກໍລະກົດປີ 2019. 

• ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືກັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການລະດົມທຶນຮອນເຂົ້້າໃນການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດ ປພຍ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ. 

•  ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ໂຕຊີ້ວັດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃນການກະ 
ກຽມຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024 ໂດຍສະເພາະການປະເມີນອີກ 2 ຄັ້ງທີ່
ຍັງເຫຼືອ ເຊິ່ງຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະຈັດຂຶ້ນໃນ ປີ 2021 ແລະ ປີ 2024. ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂ EVI 
ໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ. ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານທີ່ຍັງຂາດສີມື ແລະ ທັກສະ, ສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນຕົ້ນແມ່ນສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງ
ທາງສັງຄົມ, ເອົາໃຈໃສ່ດັດປັບຊ່ອງຫວ່າງໃນການພັດທະນາຢູ່ໃນສັງຄົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງຮູບແບບ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກມາເປັນການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການ
ພັດທະນາຕາມທິດເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

• ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວ (GreenGrowth) ເພື່ອສ້າງ 
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນການເຊື່ອມສານວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າ
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຮ່າງ
ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງລາວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບາງແຂວງທົດລອງໃນການດໍາເນີນການຕາມ
ຮູບແບບຕົວເມືອງສີຂຽວໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ. 
 

5. ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  
ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃນປີ 2019 

ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້: 
 

5.1 ເປົ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕໂດຍ
ການສຸມໃສ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ 
1 ຕ້ອງສຸມໃສ່ ບາງວຽກງານຈຸດສຸມຄື ດັ່ງນີ້: 

5.1.1 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ 
1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ:  
ຄາດໝາຍ:  
- ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ບັນລຸ 12.386 ຕື້ກີບ. 
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- ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າການຄ້າ (ມູນຄ່າສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ) ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 11.291 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນ
ນີ້: ການສົ່ງອອກໃຫ້ບັນລຸ 5.516 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະ ນໍາເຂົ້າ ໃຫ້ບັນລຸ 5.775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ຂ
າດດຸນການຄ້າ 259 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

- ສູ້ຊົນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຄາດຄະເນໃຫ້ໄດ້ 33.874 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ເປັນມູນຄ່າ 16.575 ຕື້ກີບ, ໃນ
ນັ້ນ, ຈະສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໃຫ້ບັນລຸປະມານ 25.625 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 
6.287 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ.  

- ສູ້ຊົນຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ກໍ່ສ້າງຈະສໍາເລັດ 12 ໂຄງການມີ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ຂອງໄຊຍະບູລີ, ນໍ້າງຽບ1, ນໍ້າຫີນບູນ, ນໍ້າຮຸ່ງ 1, ນໍ້າງຽບ 2B, ນໍ້າແທ້, ນໍ້າອ້າວ, ຫ້ວຍກະເພີ, ນໍ້າງຽບ 2A, ເຊ
ເສັດ-ແກ້ງຊັນ.  

− ສູ້ຊົນຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 11.864 ພັນຕື້ກີບ18. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກກະສິກໍາສ້າງເປັນແຜນຍຸດທະສາດເປັນຕົ້ນສ້າງສູນຮຽນຮູ້ ແລະ 
ຖ່າຍທອດເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ; ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນອຸດສາຫະກໍາ
ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ; ປັບປຸງດັດສົມ ແລະ ຍົກລະດັບສະມັດຕະພາບໂຮງງານສີເຂົ້າ, ໂຮງງານແປ້ງມັນ 
ຕົ້ນ, ໂຮງອົບ ແລະ ໂຮງສີສາລີ, ໂຮງງານປຸ໋ຍ ແລະ ອາຫານສັດ, ໂຮງງານຂ້າສັດໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ; ສົ່ງ 
ເສີມການຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງຊາ, ກາເຟລາວ, ນໍ້າຕານ, ຜະລິດຕະພັນຈາກພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ 
ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມໃນຂະບວນການຜະລິດ. 

- ກະຕຸ້ນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການສຸມໃສ່ກວດກາ, ເຈາລະຈາ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂບັນດາມາດຕະ 
ການກີດກັ້ນຕ່າງໆຂອງການຄ້າຊາຍແດນຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ຂອງລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ: 
ການສົ່ງອອກສາລີ ແລະ ອື່ນໆ. ສົມທົບກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ (ອຢ) ເພື່ອໃຫ້
ສິນຄ້າເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຜູ້ບໍລິ ໂພກ
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

- ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ຊອກຫາຕະຫຼາດສິນຄ້າທ່າແຮງອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ເຊັ່ນ : 
ການຂໍໂຄຕ້າໃບຢາສູບຈໍານວນ 500 ໂຕນ ຮອດປີ 2020 ແລະ 1.000 ໂຕນ ປີ 2022; ໂຄຕ້າການສົ່ງ
ອອກນໍ້າຕານຈໍານວນ 1.000 ໂຕນ ປີ 2020 ແລະ ການເຈລະຈາຊື້-ຂາຍ ກາເຟ ແລະ ຊາ. 

- ສົ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ເປັນທ່າແຮງເປັນຕົ້ນ: ຜະລິດຕະພັນຝ້າຍ, ໄໝ, ຈັກສານ, ແກະສະຫຼັກ, ເຄື່ອງ
ປັ້ນດິນເຜົາ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົ່ງອອກກັບທີ່. 

- ສົມທົບກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເງ ິນກູ້ດອກ
ເບ້ຍຕໍ່າຈາກທະນາຄານໂລກເປົ້າໝາຍແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດ 3 ສິນຄ້າ (ເຂົ້າ, ພືດຜັກ, ສາລີ) ໃນ 5 ແຂວງເປົ້າ
ໝາຍຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຄໍາມ່ວນ. ໂດຍການຜະລິດແມ່ນເນັ້ນໃສ່
ການຜະລິດແບບຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ້ມເລີ່ມແຕ່ຂອດຊົນລະປະທານ, ເຂດຜະລິດ, ແນວພັນ, ການປູກ, ການເກັບ
ກ່ຽວ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ. ເຊີ່ງສິນຄ້າຫຼັກແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າ, ສົ່ງເສີມມາດ ຖານ
ໂຮງສີເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ GMP, ການພັດທະນາກາໝາຍເຂົ້າລາວ. 

- ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃຫ້ສໍາເລັດ; ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນທີ່ກໍາ
ລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນການກັ່ນຕອງເຖິງຄວາມອາດສາມາດການສະໜອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງບັນດາໂຄງການພະລັງ 

 
18 ອງີໃສຂໍ່ມ້ນູຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ ່ຮອດເດອືນ 8/2018 
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ງານໄຟຟ້າທັງໝົດ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນການທີ່ວາງໄວ້ແຕ່ລະ
ໄລຍະ. 

- ສືບຕໍ່ປັບປຸງ-ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມຂຶ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ. 

- ສູ້ຊົນໃຫ້ 3 ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ສໍາເລັດເຊັ່ນ: ສາຍສົ່ງ 115 kV ຈາກສະຖານີຫ້ວຍຊາຍ-ເມືອງຕົ້ນ
ເຜິ້ງ (ບໍ່ແກ້ວ), ສາຍສົ່ງ 115 kV ຈາກ ສະຖານີບຸນໃຕ້-ເມືອງບຸນເຫນືອ (ຜົ້ງສາລີ), ສາຍສົ່ງ 500 kV (ເບື້ອງ
ຕົ້ນສົ່ງແຮງດັນ 230 kV ກ່ອນ), ຈາກສະຖານີບ້ານຫາດ ຫາ ຫລັກ 25 (ຈໍາປາສັກ); ແລະ ຈະສໍາເລັດການກໍ່ 
ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າ 3 ແຫ່ງ ຄື: ສະຖານີຕົ້ນເຜິ້ງ (ບໍ່ແກ້ວ), ສະຖານີບຸນເຫນືອ (ຜົ້ງສາລີ) ແລະ ສະຖານີຫລັກ 25 
(ຈໍາປາສັກ). 

- ປັບປຸງໂຄງສ້າງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ-ມີການດັດສົມຂອງລັດ 
ແລະ ຫັນເປັນການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ. 

- ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢູ່ພາຍໃນທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຈໍານວນຫຼາຍໆໃຫ້ຫລາຍຂື້ນເປັນຕົ້ນ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່
ທາດຊີລີຄອນ, ໂຮງງານເຫຼັກ, ໂຮງງານອາລູມີນຽມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເຮົາມີ 
ເຂົ້າຮັບໃຊ້ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ງພາຕະຫຼາດຊື້ໄຟຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດທ່າແຮງຂອງອຸດສາ 
ຫະກໍາໜັກພາຍໃນປະເທດ, ເປັນການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບແຮ່ທາດ, ເກີດມີການຈ້າງງານ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດ
ມີອຸດສາຫະກໍາແປຮູບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຕາມມາ (Downstream Industries) ເຊິ່ງຈະເປັນການສ້າງຖານ
ເກັບລາຍຮັບໃຫ້ກັບລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

- ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານປິດບໍ່ທີ່ຂຸດຄົ້ນແລ້ວໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບການ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນໃຫ້
ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ. 

- ສູ້ຊົນໃຫ້ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ເສັ້ນທາງເລກ 6A+6B ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ (ADB12); ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງບ້ານ
ຮວກ-ເມືອງຄອບ-ປາກຄອບ-ຄອນຕື້ນ (NEDA); ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫົງສາ-ຊຽງແມນ (NEDA); ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງຂົວໃໝ່ປ່ຽນແທນຂົວເກົ່າ 2 ແຫ່ງ ຕາມທາງເລກ 9 ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ; ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງ
ເຈື່ອນດອນສັງຄີ; ໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນຈຸດບ້ານທ່າໂພນສັນ ເມືອງທ່າພະບາດ ຂ.ບໍລິຄໍາໄຊ; ກໍ່ສ້າງເດີ່ນ
ສອບ ເສັງໃບຂັບຂີ່ປະເພດລົດລາກ (E1) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນແຫ່ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ; ປັບປຸງ
ແບບໃບຂັບຂີ່ຂອງພົນລະເຮືອນລາວຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງສັນຍາການຂົນສົ່ງ ໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ GMS 
ໃຫ້ສໍາເລັດ. 

- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສາມາດລິເລິ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການເປັນຕົ້ນ: 
ໂຄງການຟື້ນຟູທາງ 13 ເໜືອ ແຕ່ສີເກີດ ຫາ ໂພນໂຮງ; ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເສັ້ນທາງເລກ 11 
ແຕ່ ນາສັງ ຫາ ໂຄກເຂົ້າດໍ; ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 5 ປາກຊັນ-ບຶງການ; ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງຂົວນ້ຳຮຸ່ງ 2 ແຫ່ງ ຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ; ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດນໍ້າ
ຖ້ວມເທດສະບານ ເມືອງໄຊ ຂ.ອຸດົມໄຊ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວເສດຖະກິດ GMS4. 

- ສຶບຕໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຈາກການກວດສອບວຽກງານຄວາມປອດໄພ (USOAP) ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈາກການມາ
ກວດສອບແບບຕໍ່ເນື່ອງວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພການບິນ (USAP-CMA) ຈາກອົງການການບິນພົນ
ລະເຮືອນສາກົນ. ພ້ອມນີ້ ຍັງຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນ
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ເປັນ ຕົ້ນ: ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດທິຜູ້ໂດຍສານ; ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເວລາຖ້ຽວບິນເຂົ້າ-ອອກ 
ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການບິນ. 

- ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ຂົງເຂດວຽກງານ ຄື: 
+ ວຽກກໍ່ສ້າງ: ສູ້ຊົນໃຫ້ສໍາເລັດໃນລະດັບ 80% ຂອງໜ້າວຽກທັງໝົດ. 
+ ວຽກຊົດເຊີຍ-ເວນຄືນ: ສູ້ຊົນໃຫ້ສໍາເລັດ 90% ຂອງມູນຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ. 
+ ຮ່າງບັນດາຄູ່ມືທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະໃຫ້ສໍາເລັດອີກ 3 ສະບັບຄື: 1) ຄູ່ມືແນະນໍາການ
ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການນໍາໃຊ້ເງ ິນງົບປະມານຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ 
-ຈີນ; 2)ຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ 3)ຄູ່ມືແນະນໍາ
ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນປີ 2019. 

+ວຽກກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ: ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການເປີດການບໍລິການເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ
ໃນປີ 2022 ຕາມແຜນການ (ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດປະມານ 1.000 ຕໍາແໜ່ງງານ). 

2) ຂະແໜງການບໍລິການ:  
ຄາດໝາຍ:  
- ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າຈໍລະຈອນ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບໍລິການ) ບັນລຸ 64.375 ຕື້ກີບ. 
- ຂະຫຍາຍ ຫຼື ສ້າງຕະຫຼາດຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ. 
- ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ປະມານ 4,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ເຊິ່ງຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ

ໄດ້ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ສບືຕໍປ່ບັປງຸການສາ້ງຮາ່ງມາດຕະຖານການທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ. 
- ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມສະພາບການດຸນ່ດຽ່ງ (ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ) ສິນຄ້າທີກ່ະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດ

ສັງຄົມປະເພດຊີນ້: ໝູ, ງວົ, ຄວາຍ, ເປັດ, ໄກ່, ປາ ແລະ ສະບຽງອາຫານອືນ່ໆໃຫ້ເຂົາ້ສູລ່ະບຽບ. ຕດິຕາມ, ກວດ 
ກາການເຄືອ່ນໄຫວ, ຕາ້ນ ແລະ ສະກັດກັນ້ການຊື-້ຂາຍ ແລະ ບລໍກິານ, ການຄ້າຂາຍນອກລະບົບໃຫ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ 
ເຂົາ້ສູລ່ະບຽບກດົໝາຍເທືອ່ລະກາ້ວ ພ້ອມກນັນັນ້, ກສໍົມທົບກບັຂະແໜງການທີກ່ຽ່ວຂອ້ງຂອງບນັດາແຂວງ 
ຕດິຕາມກວດກາສິນຄ້າທີໝ່ດົອາຍກຸານນາໍໃຊ,້ ສິນຄ້າປອມແປງລອກຮຽນແບບ ແລະ ອາຫານແຊແ່ຂງທີບ່ໍໄ່ດຄ້ນຸ
ນະພາບ. 

- ຄົນ້ຄວາ້ປບັປງຸໂຄງປະກອບລາຄານໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟດວ້ຍການຫຼດຸຄາ່ກວດນບັບລໍມິາດ, ຄາ່ກວດສອບຄນຸນະພາບນໍາ້
ມນັເຊືອ້ໄຟ. ຄົນ້ຄວາ້ຄນືກຽ່ວກບັການກາໍນດົໂຄງສາ້ງລາຄານໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟທີນ່າໍເຂົາ້ຈາກສປ ຈນີ ແລະ ສສ ຫວຽດ 
ນາມ ທີສ່ະໜອງໃຫບ້ນັດາແຂວງພາກເໜອື; ຄົນ້ຄວາ້ມາດຕະການສະກດັກັນ້ການນາໍເຂົາ້ນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟນອກລະ 
ບບົ. 

- ເລັງ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການກໍສ່າ້ງສະຖານຕີດິຊັງ່ນໍາ້ໜກັທີທ່ັນສະໄໝອກີ 2 ຈດຸທີເ່ຫຼອື ຄື: ຈດຸບາ້ນນາອນິ ຂ.ບລໍິ 
ຄໍາໄຊ ແລະ ຈດຸບາ້ນນາເຕຍີ ຂ.ຫວຼງນໍາ້ທາ. 

- ປບັປງຸບນັດານຕິກິາໍຕາ່ງໆທີຕ່ດິພນັກບັວຽກງານການຂນົສົງ່ທາງບກົເປນັຕົນ້: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະ
, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງທາ່ບກົ (Dryport), ຂໍຕ້ກົລງົວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສະຖານຂີນົສົງ່ສນິຄາ້; ຂໍຕ້ກົລງົ
ວາ່ດວ້ຍການຂນົສົງ່ວດັຖອຸນັຕະລາຍ.  
 

3) ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້:  
ຄາດໝາຍ: 
• ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ: 
- ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກລວມໃຫ້ຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນລະດັບ 4,4 ລ້ານກວ່າໂຕນ ໃນນັ້ນ: ສະເພາະໂຄງການຜະລິດເຂົ້າ

ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ 2,1 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ, ຄັງແຮສຸກເສີນ 400.000 ໂຕນ, ປຸງແຕ່ງ
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ພາຍໃນ 500.000-600.000 ໂຕນ ສ່ວນເຫຼືອນັ້ນແມ່ນສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂາຍພາຍໃນປະເທດ. 
ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 100.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 
526.000 ໂຕນ. ເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 850.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.674.000 ໂຕນ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່ໃຫ້ຢູ່ໃນ
ລະດັບ 100.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 200.000 ໂຕນ. ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ 4,2  ໂຕນຕໍ່
ເຮັກຕາ. 

- ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຜະລິດສາລີຫວານ 291.000 ໂຕນ, ເຜືອກມັນຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ 388.700 
ໂຕນ, ໄມ້ກິນໝາກລວມໃຫ້ໄດ້ 1.66 ລ້ານໂຕນ, ພືດຜັກລວມໃຫ້ໄດ້ 1.5 ລ້ານໂຕນ. 

- ດ້ານລ້ຽງສັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກສູ້ຊົນຜະລິດຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ໃຫ້ໄດ້ 457,980 ໂຕນເຊັ່ນ: 
ການຜະລິດຊີ້ນ 199.210 ໂຕນ, ໄຂ່ 43.770 ໂຕນ ແລະ ປາ 215.000 ໂຕນ, ອັດຕາການບໍລິໂພກໂດຍສະ 
ເລ່ຍຕໍ່ຄົນຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 62 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ. 

Ø ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ:  
ບົນພື້ນຖານການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງທີ່ມີພຽງພໍແລ້ວ ແລະ ຄາດໝາຍສົ່ງອອກເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ສໍາ
ລັບໃນປີ 2019 ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ 400.000 ໂຕນ (ລວມທັງສົ່ງອອກເປັນທາງການ ແລະ 
ບໍ່ເປັນທາງການ). ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຜະ 
ລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ກາເຟ ໃຫ້ໄດ້ 160.000 ໂຕນ, ສາລີແຂງ ໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານໂຕນ. ອ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 
1.94 ລ້ານໂຕນ. ຢາສູບ  65.800 ໂຕນ, ມັນຕົ້ນ 2,28 ລ້ານໂຕນ. ຖົ່ວດິນ 53.300 ໂຕນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ 
9.300 ໂຕນ, ໝາກງາ 16.800 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ 279.480 ໂຕນ ແລະ ພືດອື່ນໆ. ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ ຍົກ
ລະ ດັບການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີ (GAP). ນອກນີ້, ສູ້ຊົນສົ່ງອອກງົວ-ຄວາຍ 80.000-
100.000 ໂຕ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຊີ້ນ ແລະ ປາ ສຳເລັດຮູບໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຕິດພັນກັບການຕະຫຼາດ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ, ທັນສະໄໝ ແລະ ອາຫານປອດໄພ. 

Ø ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້: 
- ສູ້ຊົນປັບປຸງລະບຽບກົດໜາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ: 

ການປັບປຸງກົດໜາຍປ່າໄມ້, ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020, ຄູ່ມືປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ລະບຽບການໃນ
ການຄຸ້ມຄອງໄຟປ່າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໜາຍ ພ້ອມທັງສ້າງລະບົບການກວດກາລາດຕະເວນທີ່ມີປະສິດ 
ທິພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍ. ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະ 
ວີຄວາມເຂ້ັມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄ້ົນໄມ້, ເຄ່ືອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້. ຟ້ືນຟູປ່າ 
ໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 368.500 ເຮັກຕາ; ເກັບແກ່ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 60.000 ກິໂລ, ກ້າເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 14 ລ້ານເບ້ຍ, 
ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 28.000 ເຮັກຕາ, ຊຶ່ງການປູກໄມ້ຟື້ນຟູປ່າແມ່ນສຸມໃສ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າຊົນລະປະທານ, ເຂດທີ່ຊຸດໂຊມໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດີ່່ມີເງ ື່ອນໄຂໃນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮວ່ມມືຕ່າງໆ. ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານທັງຢູ່ໃນ ແລະ ນອກ 3 ປະເພດປ່າໃຫ້ໄດ້  
300 ບ້ານສໍາເລັດການປະເມີນຊີວະມວນສານປ່າໄມ້ ແລະ ການສຳຫຼວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລະດັບການປ່ອຍ 
ທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຫຼື  ລະດັບທຽບຖານ. 

- ດໍາເນີນການສ້າງແຜນວຽກໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ເປັນຕົວແບບໃນ 2 ເຂດຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ. 

- ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຟື້ນຟູປ່າໄມ້ເພາະເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຄືນຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ລະບົບນິ
ເວດໃຫ້ແກ່ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງຊີວະນາໆພັນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຊະນິດ. 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສູ້ຊົນຜະລິດສິນຄ້າ

ກະສິກຳໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພາຍໃນ 
ແລະ ສົ່ງອອກ. ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າທັງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການສະໜອງປັດໃຈ
ການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດ 7 ທົ່ງພຽງໃຫ່ຍ, ບັນດາທົ່ງພຽງກາງ ແລະ ບັນດາທົ່ງພຽງນ້ອຍໃນທົ່ວ
ປະເທດ. 
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- ດ້ານຊົນລະປະທານ: ສູ້ຊົນສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ 165.000 ເຮັກຕາ, ໃນ
ນັ້ນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງ 100.000 ເຮັກຕາ, ປູກພືດໃນເຂດຊົນລະປະທານ 65.000 ເຮັກ
ຕາ. ພ້ອມທັງສຶບຕໍ່ຟື້ນຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ເກົ່າແກ່ຊຸດໂຊມໃຫ້ທັນລະດູການ, ຊຸກຍູ້ການປົກປັກ
ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີສະພາບບົກແຫ້ງ, ຕື້ນເຂີນເກີດຫາດຊາຍ. 

- ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສຸຂະນາ
ໄມ: ໂຮງຂ້າສັດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ, ສາງເຢັນ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ລະບົບການຂົນສົ່ງ ໂດຍໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ 
ແລະ ຕິດພັນກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ກຸ່ມຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ. 

- ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຫັນຄອບຄົວທີ່ຢຸດຕິການ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ໄປເຮັດອາຊີບອື່ນທີ່ຄົງທີ່; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຮູບແບບການຜະລິດຕາມເຂດຄ້ອຍຊັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
ສູງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ຊອກຫາວິທີການຜະລິດທີ່ສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບໃນເຂດ
ທີ່ມີການຫັນປ່ຽນອາຊີບ, ສຸມໃສ່ບັນດາເຂດທີ່ຍັງທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ, ບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍທີ່ ຈໍາເປັນ
ຕໍ່ການຜະລິດ (ລະບົບຊົນລະປະທານ, ສູນຜະລິດ-ຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ ແລະ ສັດ, ສູນບໍລິການເຕັກນິກ), 
ວຽກສິນເຊື່ອ, ສ້າງກອງທຶນບ້ານ ແລະ ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

 

4) ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດ 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ພັດທະນາສິນຄ້າທີເ່ປັນທ່າແຮງ ແລະ ການຜະລິດ “ ຜະລິດຕະພັນຍີຫ່ໍສ້ິນຄ້າ “ ຂອງ ສປປ ລາວ; ສົງ່ເສີມປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍສິນຄ້າກາໝາຍ “ ODOP “ ພ້ອມທັງສົງ່ເສີມການເຂ້ົາຕະຫຼາດໂດຍການຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ, ງານ
ຕະຫາຼດນດັ, ການບລໍກິານຂໍມູ້ນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  

− ສົງ່ເສມີການເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານພດັທະນາທຸລະກດິ, ການສົງ່ອອກ ແລະ ປບັປງຸຜະລດິຕະພາບຂອງທລຸະກດິ. 
− ສ້າງກຸ່ມຜະລິດ/ສະຫະກອນ ເກັບຊື້ນໍ້າຢາງພາລາ ແລະ ໝາກນໍ້າມັນ ພາຍໃນແຂວງ. 
− ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ເພື່ອສ້າງສັນຍາຜູກພັນສອງສົ້ນ ໃນການຄໍ້າປະກັນລາຄາ 

ແລະ ຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຕ່າງໆ. 
− ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຫົວໜ່ວຍສິນຄ້າ ໂອດອບ ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບການຫຸ້ມຫໍ່, 

ການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າ ແລະ ການຈັບຄູ່ທຸລະກິດ. 
− ສົມທົບກັບພາກທຸລະກິດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ ສ້າງຫ້ອງຂາຍສິນຄ້າໂອດອບແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເພີ້ມ

ຂຶ້ນຫຼາຍຈຸດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
 

5) ສ້າງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜ
າດກາງ 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການທີ 5 ທີ່ຕິດພັນກັບການປັບປຸງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຕາມທີ່ໄດ້ກໍາ

ນົດໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ເພື່ອສ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ SME ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາແຂວງທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂສ້າງ
ສູນບໍລິການ SME. 

- ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດເລັ່ງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ຊຸກ 
ຍູ້ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງ 02/ນຍ ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 ແນ່ໃສ່ການຈັດລະດັບ
ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແກ້ໄຂບັນຫາການເລີ່ມ
ຕົ້ນທຸລະກິດ.   

- ສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຈະເລັ່ງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດກອງທຶນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
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ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ມີການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.   

- ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2016-
2020 ໂດຍສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດທາງແຜນການ 7 ນະໂຍບາຍຄື : 

1). ນະໂຍບາຍການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ  
– ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ ແລະ ທັດສະນະ 
ສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 20 ເທື່ອຄົນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ. 

– ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າ, ສາລີ ແລະ ພືດຜັກ ດ້ວຍວິການ
ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ຊາວກະສິກອນ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໂຮງສີເຂົ້າໃນການ 
ກຽມພ້ອມຂໍການຮັບຮອງການຜະລິດທີ່ດີ (GMP) ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (HACCP) ແລະ ຂໍ
ການຮັບຮອງ GMP ແລະ HACCP ໃຫ້ແກ່ໂຮງສີໃນ 5 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ. 

– ສືບຕໍ່ສ້າງສູນບໍລິການ SME ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ. 
– ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນໂຄງການ RELATED ມີ 3  ກິດຈະກໍາຍ່ອຍ ດັ່ງນີ້: 
+ ສຶກສາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງລະບົບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການ 
ແຂ່ງຂັນ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ SMEs ໃນ ສ ປປ ລາວ. 

+ ຝກຶອບົຮມົກຽ່ວກບັເຕກັນກິການເພີມ່ຜະລດິຕະພາບການຜະລດິທີດ່ີ  (GBM) ໃຫແ້ກ່  SMEs ໃນຂະແໜງສະ
ເພາະໃນ ສປປ ລາວ. 

+ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ລົງຕິດຕາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ດີ (GBM) ໃຫ້ແກ່ 
SMEs ໃນຂະແໜງສະເພາະ ໃນ ສປປ ລາວ. 

 2). ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ:  
– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງ ິນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດ SMEໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນພາຍໃຕ້ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ. 

– ສະໜັບສະໜູນທຶນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງການ/ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມວິຊາການ  
3). ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

– ສົມທົບກັບກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຟາມຕົວແບບຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃນ 
ໂຄງການຍົກລະດັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແບບວົງຈອນ. 

– ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຄື່ອຂ່າຍສະໜອງບໍລິການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ສູນບໍລິ 
ການ SME. 

4). ນະໂຍການບາຍເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ. 
– ສືບຕໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມທຸລະກິດ (Cluster) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ 
ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວໃນ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບໃນຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດໂດຍສະເພາະກຸ່ມ
ຜະລິດເຂົ້າໃນບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. 

– ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊ www.plaosme.com ໃຫ້ກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 
5). ນະໂຍບາຍການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່. 

– ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນປຶ້ມຄູ່ມືການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ, ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ 
(SYB). 

6). ນະໂຍບາຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ. 
– ສົມທົບກັບກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃນການປັບປຸງ
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາຈຸດໃຫ້ບໍລິການທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບໍລິຫານ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອຍົກລະດັບຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້ມີຄຸນ
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ນະພາບ, ພັດທະນາການໃຫ້ຂໍ້ມູນທະບຽນທາງເວບໄຊ໌ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໂຕເລກທາງສະຖິຕິໃນຖານ
ຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຜູ້ເຂົ້າຊົມຫຼາຍກວ່າ 27.000 ແລະ ຊອກຊື່ວິສາຫະ
ກິດຫຼາຍກວ່າ 7.000 ວິສາຫະກິດ. ໃນນັ້ນ, ພາສາອັງກິດຈໍານວນ 5.700 ຄັ້ງ ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໄດ້ຝຶກ
ອົບຮົມຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບ IT ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ Database, 
ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການເຊື່ອມລະບົບເຂົ້າກັບລະບົບອາກອນພ້ອມທັງລະບົບຕິດຕາມປະເມີນຜົນ. 

7). ນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການເງ ິນ. 
– ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດບັນດາກິດຈະການ ແລະ ຂະແໜງການບູລິມະສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານ
ພາສີ-ອາກອນ ແລະການເງ ິນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດເງ ື່ອນໄຂສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດກໍ່ຕັ້ງໃໝ່ລວມທັງ 
start-up ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະອາກອນກໍາໄລ: ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຕ່າງໆ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຄຽງຄູ່ກັບການຊອກ
ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ. 
 

6) ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້: 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະ

ຫຍາຍ ຄຳສັ່ງນາຍົກເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກ
ປະສານງານຝນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ; ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮອງຮັບການອອກທະບຽນ
ວິສາຫະກິດຮູບແບບໃໝ່ໃຫ້ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໃນຕົ້ນປີ 2019 ນີ້, ຫຼຸດຂັ້ນຕອນການອອກ
ທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ກະທັດຫັດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ; ປັບປຸງຂັ້ນຕອນຕອນການສ້າງ ແລະ ການເຄືຶ່ອນ
ໄຫວທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກະທັດຫັດລົງ, ຍົກເລິກຂັ້ນຕອນການຈອງຊື່ ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງຊື່ວິສາຫະ
ກິດໃນຂັ້ນຕອນການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ. 

- ເຜີຍແຜ່ດຳລັດ ຂສພ ສະບັບປັບປຸງເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ພ້ອມນັ້ນ ກໍປະສານງານກັບ   
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາ ຂສພ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງການບໍລິການການລົງທຶນເຊັ່ນ: ການອະນຸ 
ຍາດລົງທຶນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການອອກບັດແຮງງານ, ການຂໍວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫຼາຍເທື່ອ, ການອອກ
ໃບຢັ້ງຢືນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດອື່ນໆໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶ້ນ. 

- ສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຂອງບັນດາ ຂສພ, ຊຸກຍູ້ຜູ້ພັດທະນາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອຮອງຮັບການລົງທຶນຕາມແຜນແມ່ບົດທີ່ກຳນົດໄວ້.ນອກນັ້ນ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ 
ແລະ ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນເຂດເຮັດບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA);  

- ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ເມືອງນໍ້າທາ, ເມືອງສິງ, ເມືອງລອງແຂວງ
ຫຼວງນໍ້າທາ; ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 
ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າການສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດລຽບຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ; 

- ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເກັບກຳສະຖິຕິແຮງງານ, ຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງປະເທດ, 
ພ້ອມທັງຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຢູ່ ຂສພ ສາມຫລ່ຽມຄຳ ແລະ ບໍ່
ເຕ່ນແດນງາມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຈະຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢູ່ພາຍໃນ ຂສພ; 

- ສູ້ຊົນໃຫ້ແຕ່ລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງແຜນໄວ້ເປັນຕົ້ນ: ສືບຕໍ່
ຂົນຂວາຍ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ 12 ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ໄດ້ 115 ບໍລິສັດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ 8.940 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນທະອາກອນໃຫ້
ໄດ້ 9.574.794 ໂດລາສະຫະລັດ, ນໍາເຂົ້າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອນຳມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, 
ກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງມູນຄ່າທັງໝົດ 719.684.005 ໂດລາສະຫະລັດ, ສົ່ງອອກ
ສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 559.783.372 ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການ
ສ້າງເຂດອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າເປັນຕົ້ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊ
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ໂນ, ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ, ບໍ່ເຕນແດນງາມ, ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ, ເຂດພັດທະນາ
ກວມລວມໄຊເຊດຖາ ແລະ ຈຳປາສັກ. ຊຸກຍູ້ຜູ້ພັດທະນາໃນບັນດາເຂດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດການຈັດສັນເຂດ 
ແລະ ຊົດເຊີຍເວນຄືນທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນ ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ເປັນຕົ້ນການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າເຂົ້າເຂດຍົກຍ້າຍບ້ານຈັດສັນ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພາຍໃນເຂດ ໂດຍສະເພາະເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດຫຼວງພະບາງ ທີ່ເປັນເຂດໄໝ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ລົງວັດແທກຕອນດິນຈຳນວນ 4.850 ເຮັກຕາຢູ່ເມືອງ
ຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານບົດ
ລາຍງານຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (IEE) ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ (EIA) ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ. 

 

5.1.2 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ. 
ວຽກຈຸດສຸມ: 
- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຫຼາກ 

ຫຼາຍ, ໂດຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສະຫາກຳປຸງແຕ່ງ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, 
ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ. 

- ຂຸດຄົ້ນທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະ 
ເພາະລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນ. 

- ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດດ້ວຍ ການສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງການ 
ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ ແລະ ເງ ິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ໂດຍການນຳໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນ 
ຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງ ິນແຮຝາກບັງຄັບ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການ 
ຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ, ກຳນົດອັດຕາ 
ລະຫວ່າງອັດຕາການຊື້ ແລະ ຂາຍສໍາລັບເງ ິນກີບກັບເງ ິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງ ິນກີບກັບເງ ິນບາດ. 

- ສືບຕໍ່ດັດສົມຕະຫຼາດເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດເມື່ອຈຳເປັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສັງຄົມຢ່າງເໝາະ 
ສົມແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິ 
ການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໝວດອາຫານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຄາຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ. 
 

5.1.3 ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ 
1)  ເຂດພາກເໜືອ: 
v ເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາ

ຊົນນະບົດຮອບດ້ານຕາມທິດນຳສາມສ້າງຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ. ນຳໃຊ້ທ່າແຮງການພັດທະນາທີ່ໄດ້
ປຽບຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ມີຄວາມສົມດູນກັບລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດກັບການພັດທະນາທາງດ້ານ
ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕິດແຫນ້ນກັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມພາສຸກ. 

v ເຂດຜະລິດກະສິກຳ:  ກຳນົດເຂດການຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ສົ່ງອອກ ໄປພ້ອມກັບການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງດ້ານການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສັດແກ່ຊາວກະສິກຳໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຈຸດສຸມ. ຄາດໝາຍ:  ສູ້ຊົນ
ສົ່ງ ເສີມການຜະລິດເຂົ້າຜະລິດເຂົ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະແຂວງ, ສູ້ຊົນຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າໂດຍການສະໜ
ອງຊີ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່,  ນອກນີ້ກໍ່ຕ້ອງຊຸກຍູ້ປູກປ່າ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການປົກຫຸ້ມບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 70% 
ໃນປີ 2020, ສືບຕໍ່ວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄອບຄົວທຸກ
ຍາກ ແລະ ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງ . ສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາ ສ້າງບ້ານໃຫ່ຍໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນ
ຊົນນະ ບົດ, ສ້າງເມືອງພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ເມືອງຂື້ນໄປ.ວຽກຈຸດສຸມ: ສົ່ງເສີມການປູກພືດສິນຄ້າ
ເປັນຕົ້ນພືດທີ່ເປັນທ່າແຮງມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ: ສາລີເປັນອາຫານສັດມັນຕົ້ນ, ໝາກເດືອຍ, ສົ່ງເສີມກຸ່ມລ້ຽງສັດ, 
ຜູ້ປະກອບການສ້າງຟາມລ້ຽງສັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ສາມາດກັນພະຍາດລະບາດ ເພື່ອຜະລິດຊີ້ນ
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ບໍລິໂພກທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງແຂວງສົ່ງເສີມການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າໃຫ້
ກວ້າງຂວາງການລ້ຽງປາໜອງຕາມເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານ ແລະ ສາຂາແມ່ນໍ້າໃຫຍ່ແຕ່ລະເມືອງ, ປັບປຸງລະບົບ
ຄອງຊົນປະທານທີ່ເປ່ເພໃຫ້ສາມາດສະໜອງນໍ້າເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລ້ງໃຫ້ທັນເວລາ. 

v ເຂດອຸດສາຫະກຳ: ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຂອງແຂວງລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນ
ຍ້າຍໄມ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຢູ່ໃນທ່ອງຕະຫຼາດໃຫ້ຢູ່ໃນ
ລະດັບປົກກະຕິ, ສ້າງແຜນພັບໂຄສະນາສິນຄ້າ, ເພື່ອເພີ່ມຊ່ອງທ່າງການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ກ້ວາງ
ຂວາງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ເມືອງ ແລະ 
ແຂວງ. 
ວຽກຈຸດສຸມ: ສົ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າຫັດຖະ
ກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ, ສ້າງກົນໄກການສຳພັນການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນ
ລະບົບ. 

v ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ສົ່ງເສີມສະມາຄົມທະລຸກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, 
ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກຮ້ານອາຫານໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວດີຂຶ້ນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ຄວາມປອດໄພ
ທາງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງສູນການສະແດງຊ້າງ ແລະ ສວນຊ້າງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ, 
ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ເທດສະການບຸນປເພນີຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ
ບັນດາເມືອງດຳເນີນວຽກງານສ້າງຄົນ, ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາ. 

v ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງທີ່ເປັນບູລິມະສິດໃຫ້ເຊື່ອມຈອດ ເພື່ອຮັບ
ໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ບໍລິການ, ວຽກງານປ້ອງການຊາດ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ 
ແລະ ການລົງທຶນ.ວຽກຈຸດສຸມ: ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອສ້າງເງ ື່ອນໄຂ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ ື່ອງດ້ວຍຈັງຫວະທີ່ໜ ັກແໜ້ນໂດຍການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັ້ນທາງ
ຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນ້ຳ ເສັ້ນທາງລຽບຊາຍແດນໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ບັນດາ
ແຂວງໃກ້ຄຽງ ເພື່ອກາຍເປັນເຂດບໍລິການທາງຜ່ານໃນອານາຄົດ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃນການດືງດູດການລົງທຶນ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

v ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນສາມັນ 
ແລະ ວິຊາຊີບໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ, ສ້າງສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບເພື່ອຕອບສະ
ໜອງແກ່ການພັດທະນາຂະແໜງການສຶບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາວຽກງານການສຶກສາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດ
ການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາການຮຽນຮູ້, ຄວາມ
ສາມດແຕ່ຂັ້ນອະນຸບານຮອດຂັ້ນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງການສຶກສາເຂດທີ່ບໍ່ທັນ
ພຽງພໍ, ພັດທະນາ ແລະ ດຶງດູດນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຫຼັກສູດການ
ສອນໃຫ້ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ. 
ຄາດໝາຍ: ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາສາມັນ ແລະ ວິຊາຊີບໃຫ້ມີຄຸນນະ 
ພາບດີຂື້ນ, ສ້າງສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ຂອງຂະແໜງການ. ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດຂອງການພັດທະນາ. ວຽກຈຸດ
ສຸມ: ເພິ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ,  ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທ ໍ້ໃນຖັນແຖວຄູອາຈານ, 
ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໃຫ້ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າໃນນີ້ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ຕິດພັນກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ແຂ່ງຂັນສ້າງໂຮງຮຽນຕົວ
ແບບປອດສິ່ງເສບຕິດໃຫ້ເພິ່ມຂຶ້ນ, ແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະ, ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນໃຫ້ຫຼຸດລົງ.   
ໃນນີ້ຈະໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄອບຄົວເດັກທີ່ຜູ່ປົກຄອງໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງ
ແຂວງ-ຕ່າງເມືອງ, ນອນສະນໍາ ແລະ ອື່ນໆ.  ພ້ອມນີ້ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງໃຫ້ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄືນລະບົບການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້
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ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູສອນແຕ່
ລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສ້າງໃຫ້ມີຫໍພັກນັກຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ອາຄານຮຽນຖາວອນໃຫ້ເພິ່ມຂຶ້ນ. 
ດ້ານສາທາລະນະສຸກຄາດໝາຍ: ພັດທະນາລະບົບການບໍລິການ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະ 
ນະສຸກສະໜອງອຸປະກອນການແພດໃຫ້ພຽງພໍ, ພ້ອມທັງຍົກລະດັບສຸກສາລາໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງໝໍນ້ອຍໃນເຂດ
ຈຸດສຸມພັດທະນາຢ່າງເໝາະສົມ, ຍົກລະດັບການປິ່ນປົວຂອງໂຮງໝໍເມືອງໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ
ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ. ວຽກຈຸດສຸມ: ຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ວ່ອງໄວ, 
ທັນສະໄໝ ແລະ ຮັບປະກັນການປິ່ນປົ່ວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະ ນະ
ສຸກຂັ້ນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານສຸກສາລາປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຮັກສາ
ສຸຂະພາບໂດຍເລີ່ມຈາກແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ພະນັກງງານແພດ, ພະຍາບານທີ່ມີຈັນຍາບັນ, 
ທັດສະນະຮັບໃຊ້ບໍລິການດີ ແລະ ມີຄວາມຊໍານານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການປິ່ນປົວ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີ ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສັງຄົມ, ສະກັດກັ້ນບໍ່ເກີດພະຍາດຕາມລະດູການ, ສະໜອງອຸປະກອນການແພດທີ່ທັນສະໄ
ໝໃຫ້ບັນດາໂຮງໝໍເມືອງທີ່ຍັງຂາດເຂີນ. ການສ້ອມແປງບັນດາໂຮງໝໍເມືອງ, ໂຄງການສັກຢາກັນພະ ຍາດ, 
ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາເຂດຈຸດສຸມຂອງບັນດາເມືອງ.  
ດ້ານແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມພັດ 
ທະນາວິຊາຊີບຕ່າງໆໃຫ້ແກ້ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ຈັດຫາງານພາຍໃນໃຫ້ກຳລັງແຮງງານລາວໄດ້ເຂົ້າເຮັດ
ວຽກ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານພາຍໃນແຂວງ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕາມຂະແໜງການ ແລະ ໂຄງປະກອບ
ເສດຖະກິດ; ສືບຕໍ່ສ ົມທົບປະສານສົມທົບກັບ ບັດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການຂ້ຶນແຜນຄວາມ
ຕ້ອງການນໍາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂໍໂກຕ້ານໍາເຂົ້າແຮງານຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກກົດໝາຍ, ສືບຕໍ່ເກັບກຳສະຖິຕິ
ດ້ານແຮງງານຢູ່ແຕ່ລະຂົງເຂດ, ຜູ້ຫວ້າງງານ, ຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ, ລົງເຜີຍ 
ແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງານ, ນິຕິກຳຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງໃຫ້ສໍາເລັດ.  
 

2) ເຂດພາກກາງ: 
v ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຄາດ

ຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 9 ເດືອນປີ 2018 ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງ
ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, 
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າ
ຮ່ວມວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ໂດຍໄດ້
ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດ, ການກໍ່ອາດສະຍາ
ກຳ, ຊິງຊັບ, ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອັກຄີໄພ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກໄພທໍາມະຊາດ. ເພື່ອສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມອັດຕາເງ ິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, 
ອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກຢ່າງແຂງແຮງ, ຄຸ້ມຄອງການນຳ
ເຂົ້າ, ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ພ້ອມທັງມີການປະສານງານຢ່າງກົມກຽວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກນະ 
ໂຍບາຍແຕ່ລະດ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດໃຫ້ທັນເວລາ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍ
ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍຫັນໄປສູ່ການສ້າງເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ຍືນຍົງ ໂດຍເພີ່ມທະວີຄວາມ
ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນທີ່ມີທ່າແຮງ, ພັດທະນາ
ຂົງເຂດກະສິກໍາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ເພື່ອຫັນເປັນສິນຄ້າປາຍແຫຼມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ; ສົ່ງເສີມການ
ບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. 
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v ເຂດຜະລິດກະສິກຳ:  ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການຄໍາ້ປະກັນຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າຕາມທິດກະສິກຳສະອາດແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົງ່ເສີມການປູກພືດທີມ່ີທ່າແຮງທ່ີຕອບສະ
ໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ເພ່ືອສົງ່ອອກ, ສຸມໃສ່ສ້າງທຸກເງ ື່ອນໄຂເພື່ອສົ່ງເສີມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການ ຫຼ ືກຸມ່ຜະລິດເຂົາ້ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າທີ່ໄດ້ທັງດ້ານປະລິມານຄຸນນະພາບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງ
ໄວ້. ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄຸນນະພາບດິນໃນການເພີ່ມສະມັດຕະພາບທາງ
ດ້ານການຜະລິດກະສິກຳແບບທົນທານທີ່ຊ່ວຍຮັກສາລະບົບນິເວດ ແລະ ຊ່ວຍປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄພພິບັດອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມ
ຫລາກຫລາຍດ້ານພັນຖຸກຳຂອງແນວພັນພືດ, ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ແລະ ສັດລ້ຽງຢູ່ຟາມ ແລະ ຢູ່ບ້ານ ຕາມທິດ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

v ເຂດອຸດສາຫະກຳ: ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳແບບຍືນຍົງຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ໂດຍສະເພາະການຫັນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍ
ໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໂດຍການພັດທະນາເຂດນິຄົມອຸດສະຫະກໍາ 
ເພື່ອດືງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ການລົງທຶນຂະໝາດກາງເຂົ້າໃນການ
ຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຊີ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ  ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
ໃນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໃຫ້ຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິສາຫະກິດດ້ານອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ດ້ານອື່ນໆເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຫັດ ຖະກຳ 
ທີເ່ປັນເອກະລັກພືນ້ເມືອງລາວສະເພາະເປັນຕົນ້ຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກ, ການຈັດສານ ແລະ ອືນ່ໆ ເພືອ່ສ້າງເປັນກຸ່ມການ
ຜະລດິ ແລະ ກາ້ວໄປເຖິງການຮັບຮອງສິນຄ້າໜ່ຶງເມືອງໜຶ່ງຜະລດິຕະພັນໃຫ້ໄດ້. 

v ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ກວດກາຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ບ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຂຸດຄົ້ນພັດທະນາທ່າແຮງ
ບົ່ມຊ້ອນທາງທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດພາຍໃນແຂວງ, ໃຫ້ກາຍເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກ
ສະເພາະສາມາດດືງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຮູບແບບການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງ
ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ຫຼື ຮູບແບບການໃຫ້ສໍາປະທານບົນພື້ນຖານຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ປະຊາຊົນ 
ແລະ ເອກະຊົນ, ປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທັງປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ໂດຍສະເພາະສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ຂະໜາດກາງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ດ້ວຍການສ້າງເງ ື່ອນໄຂເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນສະດວກ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ເກີດຄ່າ
ນິຍົມ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້; ສ້າງແຫຼ່ງທຶນສະດວກເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍ. 

v ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍົກລະດັບກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ບັນ 
ດາໂຄງການບູລະນະສ້ອມແປງຕາໜ່າງເສັ້ນທາງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການ 
ລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສະພາອະນຸມັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ. ສບືຕໍປ່ບັປງຸເສັນ້ທາງເຊືອ່ມໂຍງກບັປະເທດໃກຄ້ຽງດ້ານຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົແລວເສດຖະກດິເໜອື-
ໃຕ້ໃຫໄ້ດ້ມາດຖານ ແລະ ສາ້ງສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫລ້ະບບົການບລໍກິານຂນົສົງ່ໃຫມ້ປີະສິດທິຜົນ. ສ້າງໃຫ ້
ການຄົມມະນາຄົມຂນົສົງ່ພາຍໃນສາມາດຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຜະລດິ-ບລໍກິານເຊັນ່:  ຍົກລະດັບອ່າງ
ເກັບນໍ້າ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອສ້າງເງ ື່ອນໄຂການສະໜອງນໍ້າເຂົ້າໃສ່ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາໄດ້ຢ່າງພຽງພໍຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເອົາໃສ່ໃນສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພ 
ພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. 

v ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດເປັນຕົ້ນ: ໄຟຟ້າ, 
ທາງ, ນ້ຳປະປາ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ນ້ຳສະອາດ, ອຸປະກອນການສຶກສາ-ການແພດ, 
ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການສິດສອນຂອງຄູໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ; ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້
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ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມ 
ທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆມີຜົນສັກສິດສູງຂຶ້ນ.  

 

3)  ເຂດພາກໃຕ້: 
v ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງບັນດາແຂວງພາກ
ໃຕ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບັນລຸຕາມແຜນບໍ່ຫຼຸດ 8% ຕໍ່ປີ ເຮັດເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີ,ໂດຍເນັ້ນການຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ເພີ່ມການສົ່ງອອກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າໃຫ້ໄດ້
ຕາມແຜນ;ຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາເນັ້ນໃສ່ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນເຂດຫ່າງໄກສອກ 
ຫຼີກ, ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຮງງານຢູ່ແຕ່ລະຂົງ 
ເຂດ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ;  ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອ
ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຫຼ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ;  ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ; ສົ່ງເສີມການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ (SMEs) 
ໂດຍສະເພາະການຜະລດິກະສກິຳໃນຊວ່ງລະດຝູນົ ແລະ ການສົງ່ອອກດວ້ຍນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງແຂງແຮງ. 

v ເຂດການຜະລິດກະສິກໍາ: ຟື້ນຟູ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິ 
ບັດ (ນໍ້າຖ້ວມ) ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງນໍ້າຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທັນລະດູການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ 
ພ້ອມທັງຊກຸຍູ ້ແລະ ແນະນາໍເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆໃຫຖ້ກືຕອ້ງໃນການລຽ້ງແບບເປນັຟາມ ( 
ໝູ, ງວົ, ສັດປີກ ແລະ ປາ) ເພື່ອເລືອກທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ, ເປັນມິດຕໍ່ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ, ຫຼິ້ກລ້ຽງຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດສັດ, ປະຢັດຕົ້ນທຶນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານດີ. ນອກຈາກນີ້ຍັງ
ຕິດຕາມການປ່ອຍສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ
ເຊັ່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ເພື່ອກຸ້ມກິນ ແລະ ຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມກຸ່ມການຜະລິດສິນ ຄ້າ
ກະສິກຳໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ໂດຍສະເພາະຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍຊວ່ຍຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນລາຄາ, ຊອກຫາຕະຫາຼດ 
ແລະ ການເຈລະຈາເຮດັສນັຍາກບັຜູລ້ງົທນຶ. 

v ເຂດອຸດສະຫະກໍາ: ສມຸໃສອ່ດຸສາຫະກຳປຸງ່ແຕງ່ອາຫານ ແລະ ເຄືອ່ງດມື, ການປງຸແຕງ່ຈາກຜນົຜະລດິກະສກິຳ (ກາ 
ເຟເມດັ, ຢາງພາລາກອ້ນ, ມນັຕົນ້ອບົແຫງ້, ນໍາ້ໝາກນອ໋ດ), ແຮທ່າດ ແລະ ເຄມ ີທີຍ່ງັມທີາ່ອຽ່ງຂະຫຍາຍຕວົດ.ີ 
ຊຸກ ຍູ ້ ແລະ ພດັທະນາສນິຄາ້ໜືງ່ເມອືງໜືງ່ຜະລດິຕະພນັຕາມທາ່ແຮງເປນັຕົນ້: ຫັດຖະກໍາທີ່ເຮັດດ້ວຍມື (ກາໍ
ແຜນ່ແພ ຈກັສານ, ແກະສະຫລກັຄວັດ, ສ່ຽນ) ແລະ ຫັດຖະກໍາທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນ (ດິນຈີ່, ດິນບັອກ, ໄຫ, ໂອ່ງ). 
ສາ້ງເງ ືອ່ນ ໄຂທີເ່ອືອ້ຍອາໍນວຍເພືອ່ດງຶດດຸເອາົນກັລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເຂົາ້ມາລງົທນຶຕືມ່ໃນເຂດຈນັ
ສັນທີ່ດິນ ແລະ ເຂດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳທີ່ພາກລັດໄດ້ເຂົ້າໄປພັດທະນາດ້ານພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອຮອງຮັບ
ເປັນຕົ້ນ ເຂດອດຸສາຫະກຳຫຼກັ 16 ເມອືງບາຈຽງ, ເຂດອດຸສາຫະກຳຫຼກັ 30 ເມອືງຊະນະສມົບນູ. ລງົສາໍຫວຼດ ແລະ 
ປະເມີນຜົນຄືນກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນຄືນເຂດອຸດສາຫະກຳຫຼັກ 12 ເມືອງໂພນທອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບດິນທຳ
ມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕື່ມ. ສືບຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ
ໂຄງ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກດິສະເພາະດາ່ນວງັເຕົາ່-ຊອ່ງເມກັມເີນືອ້ທີ ່253 ເຮກັຕາ, ມນູຄາ່ການລງົທນຶ. 

v ເຂດການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ: ຖືເອົາບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ເຊ່ັນ ປາກເຊ(ຈໍາປາສັກ), ຄົງເຊໂດນ
,ເລົ່າງາມ (ສາລະວັນ), ທ່າແຕງ, ລະມາມ (ເຊກອງ) ແລະ ສາມກັຄໄີຊ (ອັດຕະປື) ເປນັໃຈກາງໃນການເຊືອ່ມຕໍ່
ທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຢ,ີ ການຕະຫາຼດ ແລະ ການບໍລິການຂນົສົງ່ທີທ່ນັສະໄໝເພືອ່ຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ກະຈາຍສນິຄາ້ສູ່
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ເມອືງອືນ່ໆຂອງແຂວງພາກໃຕ ້ແລະ ເຂດການຄາ້ຊາຍແດນຫາຼຍຂຶນ້. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບລໍກິານການຂນົສົງ່ຕອ້ງ
ໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ; ຮບັປະກນັບລໍມິາດການຂນົສົງ່ສນິຄາ້ໃຫບ້ນັລໄຸດຕ້າມແຜນ ແລະ ບລໍມິາດການຂນົສົງ່ໂດຍສານ 
ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຫັນໂຄງການພັດທະນາພື້ນທີ່ສະໜາມກິລາຫຼັກ 2 ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດການລົງທຶນ 
ແລະ ເຂດການຄ້າບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝໃນໃຈກາງເທດສະບານເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດ. ຊກຸຍູ້ສົງ່ເສມີບນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິບລໍກິານ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນ
ນະພາບການບລໍກິານນກັທອ່ງທຽ່ວໂດຍສະເພາະຕາມດາ່ນສາກນົ, ດາ່ນປະເພນຕີາ່ງໆໃຫມ້ີຄວາມວ່ອງໄວ, ສະດວກ 
ແລະ ປອດໄພ ສຸມໃສ່ພັດທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນາທຳຂອງຊາດໃຫ້ມີຫຼາກ 
ຫຼາຍສີສັນເປັນວົງຈອນເຊ່ືອມຕ່ໍ ເພືອ່ສ້າງຄວາມເຊືອ່ໝັນ້ ແລະ ຄວາມເພີງ່ພໃໍຈແກ່ນກັທອ່ງທຽ່ວ, ປບັປງຸ ແລະ 
ຍກົລະດບັພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນການທອ່ງ ທຽ່ວ ແລະ ສາ້ງຊມຸຊນົໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫາຼຍຂ້ຶນ. ດຶງດຸດນກັທອ່ງທຽ່ວ 
ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້. 

v ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ, ຈັກສູບນໍ້າ, 
ລະບົບຄອງເໝືອງແມ່-ຄອງຊອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງນໍ້າຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທັນລະດູການຜະລິດລະດູ 
ແລ້ງ ແລະ ການຜະລິດລະດູຝົນ. 

-  ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກໍ່ 
ສ້າງຊົນລະປະທານຫ້ວຍບັງລຽງ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ທີກ່າໍລງັສມຸໃສກ່ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ກໍສ່າ້ງ
ຫວົງານ ແລະ ເຮອືນຄຸມ້ຄອງ ໄລຍະ 1) ແລະ ໂຄງການກໍສ່າ້ງຊນົລະປະທານເຊນໍາ້ນອ້ຍແຂວງເຊກອງ . 

-  ຊກຸຍູ ້ແລະ ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜ້າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການກໍສ່າ້ງເສັນ້ທາງ (ເສັນ້ທາງປອູດັສະຟານຄອນກຼດີ, 
ເສັ້ນທາງປູຢາງ, ເສັ້ນທາງປູຫີນ-ປູແຮ່ ແລະ ເສັ້ນທາງທະລຸໃໝ່), ຂົວ ແລະ ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ
ປູຢາງ 16 ກໍ ແຂວງຈໍາປາສັກ (ແຕ່ປາກຊ່ອງ ຫາ ຫ້ວຍກອງ ຫາ ຫຼັັກ 52 ຊາຍແດນແຂວງອັດຕະປື) ຄວາມ
ຍາວ 64ກມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ ເມືອງໂພນທອງ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ); ໂຄງການເສັ້ນທາງ
ປູຢາງພ້ອມ ຂົວເບຕົງເສັັ້ນທາງເລກທີ 3.6909 ແຕ່ແຍກທາງເລກທີ 20 ບ້ານເຕເມແບ່ງ ຫາ ແຍກທາງເລກທີ 
15 ບ້ານ     ໜອງບົວ ແຂວງສາລະວັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າເຊໂດນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 16B 
(ເຊກອງ-ດາກຈຶງ) ຄວາມຍາວ 94,6 ກມ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດຊາຍແດນລາວ-ກຳປູເຈຍ
ແຂວງອັດຕະປຶ.   

- ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຊົນລະປະທານ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ) ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ຈາກໄພພິບັດ (ນໍ້າຖ້ວມ) ເພື່ອສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ ແລະ ຂຶ້ນແຜນສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູ ໃນປີ 2019. 

v ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະ 
ຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ການກໍ່ສ້າງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຄູ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງສະຖາບັນການສຶກ
ສາເລີ່ມແຕ່ອະນຸບານຈົນເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບໃໝ່ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ; ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງ
ຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ; ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນແຮງ
ງານ,ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດິການສັງຄົມ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດ 
ທະນະທຳທີ່ດີງາມ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ. ຍົກລະດັບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ. 

5.1.4 ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ 
ຄາດໝາຍ: 
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- ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສີມື
ແຮງງານໃຫ້ຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຝຶກ ແລະ ພ້ອມທ່ີຈະອອກແຮງງານຈໍານວນ 155,183 ຄນົ ໂດຍສູ້ຊນົຝຶກໃຫ້ໄດ້ 
83.000 ຄົນ ໃນນ້ັນ, ກະຊວງ ຮສສ ເປັນເຈ້ົາການຝຶກ ແລະ ສົມທົບກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໃນການພັດ 
ທະນາສີມືແຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ 4.600 ຄົນ; 

- ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການຈັດຫາງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍປັບປຸງສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ກວມເອົາທຸກແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ໃຫ້ການບໍລິການຈັດຫາວຽກເຮັດງານ
ທໍາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຈໍານວນ 119,000 ຄົນ  ໂດຍສູ້ຊົນຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້
ແຮງງານເພີ່ມໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 89.400 ຄົນ. 

- ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນລະບົບ ເພື່ອໃຫ້
ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນໃນການຮັບໃຊ້ການດຸ່ນດ່ຽງໂຄງປະກອບກໍາລັງແຮງງານ ໃຫ້ສົມສ່ວນກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ການດັດສົມການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດ ທະນາ
ສີມືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງ
ຕົວກວ່າເກົ່າ. 

- ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 10 ສາຂາອາຊີບ ຂອງ 25 ສາຂາ, ເຮັດການທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງ 
ຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃນ 6 ສາຂາອາຊີບຂອງ 27 ສາຂາໃຫ້ໄດ້ 2.500 ຄົນ; ພັດທະນາຄູ, ຫຼັກສູດ 
ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຝືກໃຫ້ບັນດາສູນຝຶກສີມືແຮງງານ; ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ 1 
ຄັ້ງ, ລະດັບແຂວງ 1 ຄັ້ງ/ແຂວງ  ແລະ ລະດັບສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ 1 ຄັ້ງ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

- ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້້ນຖານ ແລະ ກົນໄກການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນ, ສ້າງລະບົບ
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຫລັກສູດການຝືກສີມືແຮງງານ, ການສ້າງມາດຕະຖານສີມື
ແຮງງານຕາມສາຂາອາຊີບຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເໝາະສົມກັບແຮງງານແຕ່ລະກຸ່ມ, ເຮັດການທົດສອບ, ການ
ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມຢ່າງກ້
ວາງຂວາງ; 

- ເພີ່ມການພັດທະນາສີມືແຮງງານຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການເສດ 
ຖະກິດກໍຄືຕະຫຼາດແຮງງານ, ໃນນັ້ນ ໃຫ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນຊົນນະບົດໃຫ້ມີສີມືຕາມສາຂາ
ອາຊີບຕ່າງໆ, ສາມາດປ່ຽນອາຊີບ, ປະກອບການ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍຂະໜາດກາງ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ; 

- ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງການສົ່ງເສີມການຈັດຫາງານ ໂດຍຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 
ແລະ ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ການຫັນປ່ຽນການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ
ນອກລະບົບໄປສູ່ໃນລະບົບ ເພື່ອກ້າວສູ່ການມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວກວ່າ
ເກົ່າ, ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະ
ເທດ, ການຂາດແຄນແຮງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ການສະໜອງແຮງງານໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ  
ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການວ່າງງານ. 

- ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການສາມຝ່າຍໃນການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນແຮງງານ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ກວດ 
ກາບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຫົວໜ່ວຍແຮງງານແຫ່ງຊາດ, ມີກົດລະບຽບການນຳ
ໃຊ້ແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານ, ຄ່າແຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ
ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ; 
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- ປັບປຸງລະບົບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ,
ແຮງງານໄວໜຸ່ມ, ແຮງງານເດັກ, ຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ ໂດຍໃຫ້ເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບ 
ແລະ ບໍ່ຈຳແນກໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກລວມທັງການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ. 

 

5.1.5 ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊຳນານງານ 
ຄາດໝາຍ: 
– ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 10 ສາຂາອາຊບີ ຂອງ 25 ສາຂາ ແລະ ເຮັດການທົດສອບ, ອອກ
ໃບຢ້ັງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃນ 6 ສາຂາອາຊີບຂອງ 27 ສາຂາໃຫ້ໄດ້ 2.500 ຄົນ; ພັດທະນາຄູ, ຫັຼກສູດ 
ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຝືກໃຫ້ສູນຝຶກສີມືແຮງງານໃຫ້ສະຖາບັນລາວ-ເກົາຫຼີ, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ນະຄອນ ຫຼວງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື; ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ 1 ຄັ້ງ, ລະດັບແຂວງ 1 ຄັ້ງ/
ແຂວງ  ແລະ ລະດັບສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ 1 ຄັ້ງ; 

– ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວຊີ້ວັດດ້ານແຮງງານຕາມຂະແໜງການ, ເດັກອາຍຸ 5-17 ປີ ເປັນແຮງງານທີ່ເຮັດ
ວຽກອັນຕະລາຍ, ແລະ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຄວາມຖີ່ກໍລະນີການບາດເຈັບທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ຮ້າຍແຮງເກີດຈາກອຸປະ
ຕິເຫດແຮງງານຕາມເພດ. 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
– ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອ
ການເຊື່ອມໂຍງ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານປະລິມານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ຍົກລະດັບສະ
ຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫີຼ, ສະໜອງເຄື່ອງກົນຈັກ, ອຸປະກອນການຝຶກ, ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູສູນ 
ໂດຍສຸມໃສ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອັດຕະປື, ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ. 
ສ້າງ ແລະ ຈໍາລອງການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນຂົງເຂດບໍລິການ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງດ້ານບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກ 
ແຮງງານລາວ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ.        

 

5.1.6 ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ 
1) ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫຼຼາຍຝ່າຍ 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕ້ານການທຸ້ມຕະຫຼາດ ແລະ ຕອບໂຕ້ການອຸດໜູນຂອງລັດຖະບານ 
(Anti-Dumping and Countervailing Measures) ຄາດວ່າຈະໄດ້ເອົາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າ
ຜາ່ນກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ ໃນເດອືນເມສາ 2019.  

- ກະກຽມການທບົທວນນະໂຍບາຍການຄາ້ໂລກຄັງ້ທາໍອດິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນທາ້ຍປ ີ 2019 ພາຍຫຼງັເຂົາ້ເປນັສະມາ 
ຊິກອົງການການຄ້າໂລກ. ເຊຶງ່ການທບົທວນນະໂຍບາຍດັງ່ກາ່ວນີເ້ປັນການປັບປຸງນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງປະເທດສະ 
ມາຊິກໃຫມ້ຄີວາມໂປງ່ໃສ, ມຄີວາມສອດຄອ່ງລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

- ສບືຕໍຄ່ົນ້ຄວາ້ລາຍການສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົາ້ເປນັພາຄ ີ ຂອງສນັຍາວາ່ດວ້ຍເຕກັໂນໂລຊຂີໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານ (Information Technology Agreement); ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງລະບບົຖານຂໍມ້ນູອເີລກັໂຕນກິເພືອ່ເກບັຂໍ້
ມນູກຽ່ວກບັການເຈລະຈາການຄາ້ເສລອີາຊຽນ ແລະ ຄູເ່ຈລະຈາຂອງ ສປປ ລາວ. 

- ສບືຕໍສ່າ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈກຽ່ວກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພນັທະສນັຍາຂອງອາຊຽນໃຫແ້ກພ່າກທລຸະກດິຮບັຮູ້
ຢາ່ງເລກິເຊີງ່ໃນຂອບເຂດທົວ່ປະເທດ. 

- ເລັງ່ໃສແ່ກໄ້ຂບນັດາອປຸະສກັທີກ່ດີກນັທາງດາ້ນການຄາ້ທີບ່ໍແ່ມນ່ອດັຕາພາສ,ີ ເຈລະຈາເປີດຕະຫຼາດ ແລະ ແກ້ໄຂ
ການເຂົາ້ສູຕ່ະຫາຼດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຈນີ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. 

2) ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ (ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າ) 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ສຸມໃສ່ການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວ, ສືບຕໍ່
ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາໃນຂອບສັນຍາອາຊຽນ, ອາຊຽນກັບຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາຂອບສັນຍາການຄ້າອາຊີ, ຂອບສັນຍາ
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ການຄ້າລະດັບພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ. ສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າເສລີອາຊຽນກັບຄູ່
ເຈລະຈາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ແຜນ
ວຽກຍຸດທະສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ 2018-2020 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດ
ອາຊຽນ 2025”. 

- ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ເວບໄຊ PLAOSME ໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຈອດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ເພື່ອ 
ໃຫ້ພາກທຸລະກິດມີຊ່ອງທາງສະເໜີຊື້-ຂາຍສິນຄ້າຂອງຕົນຜ່ານທາງເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ສ້າງຖານການນໍາໃຊ້ການ
ຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາສາມາດສະເໜີຂາຍສິນຄ້າໄດ້ໂດຍກົງ. 

 

5.2 ເປົ້າໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຈາກພາກລັດ 
ແລະ ກຳລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົ່າຊົນ ແລະ 
ເພດໄວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ສົ່ງເສີມການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ
ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ເພື່ອບັນລຸ
ຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງຈຸດສຸມຄືດັ່ງນີ້:  

5.2.1 ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ
ຕາມທິດ 3 ສ້າງ. 
ຄາດໝາຍ:  
- ສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີເງ ື່ອນໄຂບັນລຸມາດຕະຖານ ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 4.649 ຄອບຄົວ; ຈະໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 

59.944 ຄອບຄົວ. 
- ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານໃຫ້ມີເງ ື່ອນໄຂບັນລຸມາດຕະຖານບ້ານພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານ; ຈະຍັງເຫຼືອ 1.316 ບ້ານ. 
- ສູ້ຊົນສ້າງເມືອງໃຫ້ມີເງ ື່ອນໄຂບັນລຸມາດຕະຖານເມືອງພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 2 ເມືອງ (ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ, ເມືອງຊອນ ແຂວງຫົວພັນ); ຈະຍັງເຫຼືອ 21 ເມືອງ. 

- ສູ້ຊົນຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີພູມລໍາເນົາຄົງທີ່ ແລະ ອາຊີບບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາ
ຊີບ ແລະ ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງພົນລະເມືອງ
ໃຫ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ; 

- ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາ ທີ່ເປັນຕົວແບບ ບັນລຸມາດຕະຖານພັດທະນາ ໃຫ້ໄດ້ 100 ບ້ານ, ເພີ່ມຈາກ 4.138 
ບ້ານ ເປັນ 4.238 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 50,03% ຂອງ ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ (8,470 ບ້ານ) ແລະ 
ສ້າງຕົວແບບບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 1-2 ບ້ານ ໃນແຕ່ລະແຂວງ. 

- ສູ້ຊົນກວດກູ້ພ້ືນທ່ີ ທ່ີຍັງມີລູກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກໃຫ້ໄດ້ປະມານ 4.500 ເຮັກຕາ. ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 100 ຄົນ. 

- ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທາງການປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ 
ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ 300 ຄົນ. 
- ການລງົທນຶໃສວ່ຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃຫ້ໄດ ້635,18 ຕ້ືກບີ ໃນນັນ້: 

• ທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ 172,00 ຕ້ືກີບ. ໃນນ້ີ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຄຸ້ມຄອງຈຳນວນ 112 ຕ້ື
ກີບ ແລະ 60 ຕ້ືກີບ ແມ່ນໂຄງການຂອງບັນດາຂະແໜງການທ່ີປ່ິນອ້ອມວຽກງານພັດທະນາຊົນະບົດ ແລະ ລືບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.  

• ທນຶຈາກການຊວ່ຍເຫຼອືທາງການ ເພ່ືອພັດທະນາ (ODA) 212,3 ຕ້ືກບີ 
• ທນຶຈາກສນິເຊືອ່ທະນາຄານ 250,88 ຕ້ືກບີ 

 

5.2.2 ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ:  
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– ຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສູ້ຊົນຜະລິດສິນຄ້າ
ກະສິກຳໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພາຍໃນ 
ແລະ ສົ່ງອອກ. ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າ ທັງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການສະໜອງປັດໃຈການ
ຜະລິດທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດ 7 ທົ່ງພຽງໃຫ່ຍ, ບັນດາທົ່ງພຽງກາງ ແລະ ບັນດາທົ່ງພຽງນ້ອຍໃນທົ່ວປະເທດ. 

– ດ້ານຊົນລະປະທານ: ສູ້ຊົນສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ 165.000 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ 
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງ 100.000 ເຮັກຕາ, ແຜນການສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປູກພືດໃນເຂດຊົນລະ
ປະທານ 65.000 ເຮັກຕາ. ພ້ອມທັງສຶບຕໍ່ຟື້ນຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ເກົ່າແກ່ຊຸດໂຊມໃຫ້ທັນກັບລະ 
ດູການ, ຊຸກຍູ້ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີສະພາບປົກແຫ້ງ, ຕື້ນເຂີນເກີດຫາດຊາຍ. 

– ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສຸຂະນາໄມ: ໂຮງຂ້າສັດ, ໂຮງ 
ງານປຸງແຕ່ງ, ສາງເຢັນ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ລະບົບການຂົນສົ່ງ ໂດຍໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ຕິດພັນກັນ
ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ກຸ່ມຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ. 

– ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຫັນຄອບຄົວທີ່ຢຸດຕິການ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ໄປເຮັດອາຊີບອື່ນທີ່ຄົງທີ່; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຮູບແບບການຜະລິດຕາມເຂດຄ້ອຍຊັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ສູ
ງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ຊອກຫາວິທີການຜະລິດທີ່ສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບໃນເຂດທີ່ມີ
ການຫັນປ່ຽນອາຊີບ, ສຸມໃສ່ບັນດາເຂດທີ່ຍັງທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ, ບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການ
ຜະລິດ (ລະບົບຊົນລະປະທານ, ສູນຜະລິດ-ຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ ແລະ ສັດ, ສູນບໍລິການເຕັກນິກ), ວຽກສິນເຊື່ອ
, ສ້າງກອງທຶນບ້ານ ແລະ ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

 

5.2.3 ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. 
ຄາດໝາຍ: 
- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ສູງກວ່າ 79%, 

ພ້ອມທັງສູ້ຊົນໃຫ້ມີຈຳນວນເມືອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 126 
ເມືອງ ເປັນ 130 ເມືອງ. 

- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 98,8% ເປັນ 98,9%. 
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 5,8% ເປັນ 5%. 
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8,8% ເປັນ 8%. 
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ 4% ເປັນ 3%. 
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ 4% ເປັນ 3%. 
- ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ.5 ໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 82,2% ເປັນ 84%. 
- ສູ້ຊົນໃຫ້ມີຈຳນວນເມືອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ຮອດຂັ້ນ ປ.5 ສູງກວ່າ 95% ເພີ່ມຈາກ 127 ເມືອງ 

ເປັນ 135 ເມືອງ. 
- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 83,1% ເປັນ 84%. 
- ສູ້ຊົນໃຫ້ມີແຂວງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ເພີ້ມຈາກ 12 

ແຂວງ ເປັນ 14 ແຂວງ. 
- ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 9,2% ເປັນ 8,5% 
- ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 7,0% ເປັນ 6,5% 
- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 53,3% ເປັນ 55%. 
- ສ້າງເງ ື່ອນໄຂເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ

ໃຫ້ເພີ່ມຈາກ 3% ເປັນ 4% ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ສືບຕໍ່ຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 76% ເປັນ 80%, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນ
ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ. 
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- ສົ່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວເຂົ້າຮ່ວມການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການຫຼີ້ນກິລາ
ເພື່ອສຸຂະພາບ, ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈຳປີ, ກິລາວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ກິລາວັນບຸນຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ- 
ສາກົນເພີ່ມຈາກ 22% ເປັນ 26% ຂອງພົນລະເມືອງລາວ. 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
– ຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສະໜອງໂຄງລ່າງ
ພື້ນຖານ, ອຸປະກອນັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກໃຫ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫອ້ງ
ກຽມປະຖົມ 

  – ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງລະບົບນິເທດການສຶກສາ 
ແລະ ການສ້າງກຸ້ມໂຮງຮຽນຄືນມາໃໝ່ 

– ປະຕິບັດການເລ່ືອນຂ້ັນແບບຕ່ໍເນ່ືອງ, ການປັບປຸງລະບົບນິເທດການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງກຸ່ມໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່,
ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ການມາປະຕິບັດການສິດສອນຂອງຄູ. 

- ປະເມີນຄວາມຮູ້ລວມທັງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູໃນແຕ່ລະຊັ້ນລະສາຍ. 
- ສືບຕໍ່ສະໜອງຫໍພັກນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ. 
- ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອຳນວຍ

ການໂຮງຮຽນ. 
- ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາຍຮູບ

ແບບ. 
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລວມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ສູນກາງ 

ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. 
- ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນກວ່າເກົ່າ. 
- ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຄູ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ. 
- ປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະ ຄູ່ມືສຳລັບການບັນຈຸ ແລະ ນຳໃຊ້ຄູ, ມີການຊັບຊ້ອນ ແລະ ແຈກຢາຍຄູຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະ

ກັນໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນມີຄູສອນພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການນຳໃຊ້ຄູມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມເປັນທຳ. 
- ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງ. 
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູເຫຼືອ-ບໍ່ພໍຄ່ອຍໆຫຼຸດ

ລົງເທື່ອລະກ້າວ. 
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນະພາບການສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຕາມທິດສາມສ້າງຂອງກະຊວງສຶກ

ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການຫັນເອົາພະນັກງານລົງໄປກໍ່ສ້າງຢູ່ຮາກຖານຢູ່ 40 ເມືອງ. 
- ສືບຕໍ່ສ້າງຂະບວນການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໃນລາຍການຕ່າງໆ 

ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 

5.2.4 ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. 
ຄາດໝາຍ:  
- ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 20,5% ແລະ ອັດຕາເດັກ 

ນ້ອຍລຸ້ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 32,5%. 
- ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 34/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 

21/1.000) 
- ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 42/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 

25/1.000) 
- ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ 167/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 70/100.000) 
- ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ 75% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 95%) 
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- ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດໃຫ້ໄດ້ 85% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 95%) 
- ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍໃຫ້ໄດ້ 75% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 95%) 
- ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 90% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນເປົ້າໝາຍ 
- ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ 80% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 80%) 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ; ປັບປຸງວຽກການເງ ິນ ແລະ ຂະຫຍາຍປະກັນສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງຄຸ້ມ

ຄອງການເງ ິນໂຮງໝໍຕາມກົນໄກແບບຍືນຍົງ; ປັບປຸງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກປະຕິ ບັດ
ເຄັ່ງຄັດຕາມລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການແບບລວມສູນ; ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບເປັນທີ່ຍອມ ຮັບ
ຂອງສັງຄົມ (5 ດີ 1 ພໍໃຈ) ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງ
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ສາມາດລາຍງານຂັ້ນເທິງທັນເວລາ ເພື່ອຕິດຕາມຕີລາຄາຕົວຊີ້ວັດແຕ່
ລະໄລຍະ/ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມືອງຈຸດສຸມ; 

- ສືບຕໍ່ປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະວຽກບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ 
ເດັກໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເກີດລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ 5 ປີບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ໃນ
ລະບົບກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.  

- ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການບໍລິການແບບເຊື່ອມສານສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການໃຫ້ຂະຫຍາຍກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ 
ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກໂດຍຫັນເປັນບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ. 

- ປັບປຸງຍົກລະດັບສະຖານທີ່ບໍລິການ (ສູນກາງ, ພາກ, ແຂວງ, ເມືອງ, ສຸກສາລາ) ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສາມາດບົ່ງ 
ມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂສຸກເສີນກະທັນຫັນຜ່າຕັດຊ່ວຍເກີດໃນຂັ້ນ
ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເກີດທໍາມະຊາດ. 

- ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາໃຫ້ປອດໄພ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ມີມາດ
ຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ. 

- ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມມຽກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນ, 
ເພີ່ມການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ: ອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ຫຼັກໂພສະນາການຫັນວຽກລົງສູ່ຮາກຖານ, ມອບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງຊ່ວຍ: ສັກຢາ, ໂພສະນາການ, ວາງແຜນຄອບຄົວ, ຊຸກຍູ້ແມ່ມານມາກວດ
ທ້ອງ-ເກີດລູກ, ການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ-ວິດຖ່າຍ ແລະ ກອງທຶນສຸຂະພາບຜູ້ທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍ
ວຽກງານ 3 ສ້າງ. 

- ເພີ່ມສະຕິເຝົ້າລະວັງ ແລະ ກະກຽມຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆຢ່າງທັນການລວມທັງວຽກ
ງານຊາຍແດນ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂກຽມພ້ອມກໍລະນີທີ່ເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

 

5.2.5 ການບໍລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 
ຄາດໝາຍ: 
- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກ

ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃນຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, ຂະ 
ຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 42.000 ຄົນ, ໃນນີ້: ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນລະຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ 5 ຄົນຂື້ນໄປທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມຈໍານວນ 39.000 ຄົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບ
ສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ 
ສາມາດບໍລິການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສຍຸດຕິທຳ ແລະ ວ່ອງໄວ. 

- ສຸມໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນ 2.593 
ທ່ານ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໄປ 1.320 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ 3.913 ທ່ານ ລວມເປັນງົບປະມານທັງໝົດ 66 ຕື້
ກີບ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພະນັກງານເສຍອົງຄະຢູ່ບັນດາສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າສ້າງ
ເງ ື່ອນ ໄຂໃຫ້ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະຂັ້ນພື້ນຖານ. 
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- ສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການໃຫ້ໄດ້ 1.106 ບ້ານ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫຼັກງານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ສໍາຫຼວດແບບ
ວິຊາການໃຫ້ໄດ້ 591 ບ້ານ; ດໍາເນີນການກວດກູ້ພື້ນທີ່ທີ່ຍັງມີລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໄດ້ປະມານ 4.500 
ເຮັກຕາ. ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 100 ຄົນ. 

- ສູ້ຊົນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບການບໍລິຈາກເລືອດຕາມແຜນກິດຈະກຳຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ 
50.000 ຖົງ ແລະ ຮັບປະກັນການວິເຄາະຢ່າງເປັນລະບົບກ່ອນແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງໝໍຕ່າງໆ. 

- ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ແລະ ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ
ການຄ້າມະນຸດໃຫ້ທັນການ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະຂັ້ນແຂວງໃຫ້ມີຢູ່ 5 ແຂວງ ຄື 
ຊຽງຂວາງ, ບໍ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື ແລະ ສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 160 
ບ້ານ; ກະກຽມຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 25 ປີ ສ້າງຕັ້ງໂຄງການບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ SOS 
ລາວ; 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມ

ປະກັນສັງຄົມຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກັນຕົນຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດຢ່າງລວມສູນ, ໂປ່ງໄສ ແລະ 
ຍືນຍົງ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາ 
ຊິກຄອບຄົວ. 

- ສືບຕ່ໍປັບປຸງຖານຂ້ໍມູນຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ປະຕິ 
ບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

- ສືບຕ່ໍພັດທະນາລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະ, ໄພພິບັດ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ແລະ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍອື່ນໆຢ່າງວ່ອງ ໄວ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

- ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່ຜົນ
ກະທົບການກວດກູ້ລະເບີດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

- ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານກາແດງລາວ ໂດຍສຸມໃສ່ການປຸກລະດົມ ແລະ ຮັບບໍລິຈາກເລືອດ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 
 

5.2.6 ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ. 
ຄາດໝາຍ: 
- ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂທລະໂຄງໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 350 ບ້ານ ໃນທົ່ວປະເທດ. 
- ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໃຫ້ໄດ້ 30.000 ຄອບຄົວ, ບ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ໄດ້ 250 ບ້ານ. 
- ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການພິຈາລະນາທົ່ງໄຫຫີນເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ແລະ ສືບຕໍ່ສົມທົບແໜ້ນກັບຝ່າຍ

ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນຳສະເໜີພູຫີນຫີນໜາມໜໍ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກ
ໂລກຂ້າມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

- ສະເໜີເອົາ ລຳວົງລາວ ທ່າເຊີນຊວນ, ສິ້ນລາຍນາກລາວ ເຂົ້າເປັນມໍຣະດົກວັດທະນາທຳ ນາມມະທຳຂອງໂລກ.  
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລາວບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 4,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາສະ 
ຫະລັດ. 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
– ສືບຕໍ່ສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານວັດທະນະທຳ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ. 
– ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານວັດທະນະທໍາດ້ານ
ຕ່າງໆ,ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງວັດທະນະທຳລາວທຸກຂະແໜ
ງການໃຫ້ເປັນລະບົບ.  
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– ກະກຽມຂໍມ້ນູພາບ ແລະ ວດິໂີອ ປະກອບເຂົາ້ໃນວຽກງານການກຳນດົ “ລຳວງົລາວ” ປະເພດສລິະປະການສະແດງ ແລະ    
ດນົຕ ີເພືອ່ຂຶນ້ທະບຽນເປນັມລໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທຳ ທີບ່ໍເ່ປນັວດັຖຂຸອງມວນມະນດຸໂລກໃນສກົປ ີ2019. 

–  ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິທາງດ້ານວັດທະນະທຳປະເພດຕ່າງໆໄວ້ເປັນຄັງສາງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ
ຊາດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບ້ານວັດທະນະທຳໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ໄດ້ຕາມມາດຖານ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂ
ໃຫ້ວັດທະນະທຳທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບທ້ອງຖິ່ນກ້າວໄປສູ່ການຈົດທະບຽນເປັນມໍລະດົກແຫ່ງ
ຊາດ. 

– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານວັດທະນະທຳຂອງ
ຊາດຜ່ານບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

– ສົ່ງເສີມການປະດິດຄິດແຕ່ງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຫົວຄິດປະດິດສ້າງພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ 
ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກທຸລະກິດຈັດງານບຸນເທດສະການ, ງານບຸນປະເພນີທີ່
ສຳຄັນປະຈຳທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໂຄສະນາການອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳ. 

 – ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນນັກວິຊາການທາງດ້ານວັດທະນະທຳໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຜູ້ສືບ
ທອດທີ່ມີພອນສະຫວັນບົ່ມຊ້ອນດ້ານວັດທະນະທຳໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ. 

– ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. 
 

5.2.7 ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມ ມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ຍຸຕິ
ທຳ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

ສືບຕໍ່ ແລະ ການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ສ້າງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ພ້ອມທັງຕອບຂໍ້
ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ. ສ້າງ, ປັບປຸງກົນໄກການສ້າງ  ແລະ  ປະຕິບັດກົດ
ໝາຍໃຫ້ຄົບຊຸດໂດຍພື້ນຖານ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັດກຸມ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ   ໝາຍ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສັກສິດຂອງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີເງ ື່ອນໄຂອັນສະດວກໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳໂດຍເປີດກວ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນວຽກງານກົດໝາຍ 
ແລະ ຍຸຕິທຳ. 

 

5.3 ເປົ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກທຳມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ເພື່ອບັນລຸຕ້ອງສຸມໃສ່ 3 ວຽກຈຸດສຸມຄື: 

5.3.1 ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ. 
ຄາດໝາຍ:   
- ຂື້ນທະບຽນພ້ອມທັງອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 120.000 ຕອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບ Lao Land Reg ເຂົ້າໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບຄົບຊຸດ 
ເພື່ອຮັບປະກັນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ. 

- ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງໃຫ້ໄດ້ 7 
ແຂວງຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ໄຊສົມບູນ, ເຊກອງ, ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື; ສຶບຕໍ່ສ້າງ
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ລວມເອົາແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 5 
ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. 

- ສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ 20 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ. 
- ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງຕາມຫຼັກການ 3Rs ໃຫ້ໄດ້ 3 ນະຄອນຄື: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, 
ໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ປາກເຊ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ຕົວເມືອງຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ. 
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- ສືບຕໍ່ປັບປຸງ 52 ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ 48 ສະຖານີອຸທົກກະສາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ແກ່ການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ລະດັບນໍ້າ ພ້ອມທັງການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.  

- ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະຖານີແຜ່ນດິນໄຫວ 1 ແຫ່ງໃຫ້ສຳເລັດ (ສະຖານີຫຼວງພະບາງ) ແລະ ສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຜ່ນ 
ດິນໄຫວແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງໃຫ້ສຳເລັດ. 

- ສ້າງກົນໄກການປະສານງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນຕົວ
ເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຊິວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ. 

- ສ້າງກົນໄກປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະກະຊວງການເງ ິນໃນການປັບປຸງກົນໄກການຈົດຮັບ-
ຈົດຈ່າຍລາຍຮັບວິຊາການຈາກທີ່ດິນ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄາດໝາຍດ້ານການອອກໃບຕາດິນ. 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 
ພ້ອມທັງສ້າງແຜນທີ່ເຂດປະເມີນລາຄາດິນຢູ່ບັນດາເມືອງຂອງ 20 ເມືອງແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.  

- ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫ້ສຳເລັດ. 
-  ສ້າງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານຄວບຄຸມ
ມົນລະພິດທາງດິນ, ນ້ຳ, ອາກາດ ແລະ ສິ່ງລົບກວນຕ່າງໆ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ 
ລວມທັງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານໃນ 5 ແຂວງ (ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ 
ແລະ ສາລະວັນ) ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສຳເລັດໃນຂັ້ນແຂວງ.  

- ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. 
- ດໍາເນີນການສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ-ອຸທົກ
ກະສາດ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຍຸດທະສາດຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍດິນບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ ບົດ
ແນະນໍາການວາງແຜນອ່າງຮັບນ້ຳ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າໃນອ່າງ
ຮັບນໍ້າບູລິມະສິດ. 
 
 

5.3.2 ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫຼດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ແລະ ການ
ປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ ແລະ ກຽມພ້ອມໃນການປັບຕົວ
ກັບການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກດີນຟ້າອາກາດໄພພິບັດທຳມະຊາດ. 

- ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ລະດັບນ້ຳຊັດເຈນ ພ້ອມທັງແຈ້ງເຕືອນໄພໃຫ້ທັນສະພາບການ. 

 

- ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນການປັບປຸງກົນໄກປະສານງານໃນການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. 

-  ສືບຕໍ້ຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ສືບຕໍ່ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 

 

5.3.3 ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບ
ຂອງໄພພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ) 

ວຽກງານຈຸດສຸມ:  
- ສຶບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ກັບສະ 
ພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ນັບມື້ນັບຖີ່ຂື້ນທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກັບການຜະລິດກະສິກຳເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງ 
ຕິດຕາມສະພາບແຫ້ງແລ້ງ-ນ້ຳຖ້ວມຂັງ ເພື່ອກຽມພ້ອມລາຍງານແນໃສ່ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນສະພາບການ. ສຶບຕໍ່ພັດທະ 
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ນາລະບົບການພະຍາກອນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດທີ່ຈະກະທົບໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໝາຍວ່າ
ຫັນລະບົບການພະຍາກອນໄປສູ່ທັນສະໄໝ. 

 

5.4 ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການມີ ດັ່ງນີ:້ 
5.4.1 ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາ 

ສາດ ແລະ ການສື່ສານ. 
ຄາດໝາຍ : 
- ສູ້ຊົນສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການໄປສະນີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ. 
- ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍສ້າງສະຖານີກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ໂດຍບໍ່ມີຄົນປະຈໍາ (Remote Monitoring System) ໃຫ້ໄດ້ 

4 ຈຸດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
- ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍລະບົບສັນຍານ VSAT ໄປສູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງໄດ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ VSAT, SIT ຂອງລະບົບໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມພາກພື້ນດິນ, 
ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄວາມໄວສູງບໍ່ມີສາຍ (WBCN) ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2019. 

- ຄຸ້ມຄອງການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບໃຫ້ໄດ້ 90% ແລະ ປັບປຸງແຜນເລກໝາຍໂທລະສັບແຫ່ງຊາດໃຫ້
ສໍາເລັດ. 

- ສ້າງມາດຕະຖານເຕັກນິກຄຸນນະພາບການບໍລິການເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ. 

- ສ້າງສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນບ່ອນຮັບຝາກຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກແບບລວມສູນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 
- ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລວມທັງເຊື່ອມໂຍງອາ 
ຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
– ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານກອງ
ທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕ່ອນ, ການທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຼນິກ, ວຽກງານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກລວມທັງໝົດ 32 ສະບັບ. ໃນນັ້ນ: ສ້າງກົດໝາຍ 01 ສະບັບ; ຍຸດທະ
ສາດ, ແຜນແມ່ບົດ, ແຜນນະໂຍບາຍ 07 ສະບັບ; ດໍາລັດ 05 ສະບັບ, ຂໍ້ຕົກລົງ 19 ສະບັບ; ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ
ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ແລະ ບົດແນະນໍາຈໍານວນໜຶ່ງ; ໂດຍຈະສຸມໃສ່ສ້າງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາລະບົບ
ຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການຢັ້ງຢືນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ 
ISO/IEC17065, ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສອບທຽບ, ອົງການຢັ້ງຢືນ, ອົງການກວດກາ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຮອງລະບົບ ISO/IEC 17025 ແລະ ອື່ນໆ; 

– ປັບປຸບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ ໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ສ້າງສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະ 
ພາບແຫ່ງຊາດ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງສູນພັດທະນາຄວາມຮູ້ຊຸມຊົນ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສ້າງສູນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ; ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າລະບົບອິນເຕີເນັດ
ແຫ່ງສັບພະສິ່ງ ແລະ ປັນຍາປະດິດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນລະບົບການຄ້າແບບເອເລັກໂຕຼນິກ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາເຮືອບິນ
ບໍ່ມີຄົນຂັບ. 

– ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຜ່ານການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ງານວາງສະແດງ, 
ງານນັດພົບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄັ້ງ, ສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ 
ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ 500 ເທື່ອຄົນ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 50-80 ເທື່ອຄົນ; 

– ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການສັງຄົມໃນຂົງເຂດວຽກງານມາດຕະຖານ, ວັດແທກ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນຕົ້ນແມ່ນຮັບ 
ຮອງເອົາມາດຕະຖານສາກົນມາເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ 400 ມາດຕະຖານ ແລະ ການສ້າງມາດຕະ 
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ຖານແຫ່ງຊາດໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 40 ມາດຕະຖານ; ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາ
ຄຸນນະພາບພະລິດຄະພັນ, ກວດກາກົງເຕີໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 230,000 ໜ່ວຍ, ກວດສອບຄູນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
ລົດຂົນສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟປະຈຳດ່ານໃຫ້ໄດ້ 10,000 ຄັນ, ກວດທຽບບໍລິມາດລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ໄດ້ 
200 ຄັນ; ກວດສອບສຳນວນຄຳຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃຫ້ໄດ້ 1,000 ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 1,000 ສະບັບ, ກວດສອບສໍານວນຄໍາຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນຂອງ
ສິດທິບັດໃຫ້ໄດ້ 200 ຄຳຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດສິດທິບັດໃຫ້ໄດ້ 100 ສະບັບ, ກວດສອບສຳນວນ
ຄຳຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນຂອງແບບອຸດສາຫະກຳ 90 ຄຳຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກຳໃຫ້
ໄດ້ 70 ສະບັບ; 

– ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການທ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີລົງສູ່ຮາກຖານການຜະ 
ລິດ, ສົ່ງເສີມການມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ, ຄັ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຮາດແວ, ລະ 
ບົບເຄືອຄ່າຍ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດພ້ອມທັງສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ-ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີເຂົ້າໃນ
ການສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກໍາ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ການແພດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸ 
ປະກອນເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນການກວດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ ແລະ ກໍາມະຕະພາບລັງສີຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງການເພາະລ້ຽງເທົາເພື່ອຜະລິດນໍ້າມັນໄບໂອດີເຊລ; 
ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານທົດແທນ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງອົບແຫ້ງເມັດເຂົ້າ 
ໂດຍນຳໃຊ້ພະລັງງາປະສົມປະສານ; 

- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ແທດເໝາະ 
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ສະບັບຕໍ່ປີ. 

- ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ; ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຈັດສັນ ແລະ ອະນຸຍາດຄື້ນ
ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໃນ ສປປ ລາວ; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍບຣອດແບນແຫ່ງຊາດ; ສ້າງກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການອື່ນໆ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືແກ່ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານ
ຂະແໜງ ປທສ. 

- ສ້າງລະບຽບການເຊື່ອມໂຍງການສື່ສານພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ, ລະບຽບການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການເກັບຄ່າບໍ 
ລິການລະຫັດຊື່ສູງສຸດ ແລະ ຂັນສາມ .LA ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ 
ລວມສູນການສື່ສານ.   

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັ້ນສູງສຸດແຫ່ງຊາດ .LA ໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

- ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Government) ລວມທັງ 
ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກັບ 
ບັນດາຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ທຽບເທົ່າ, ແລະ ບັນດາຫ້ອງວ່າການແຂວງໃຫ້ໄດ້ 100%. 

- ສ້າງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ ແລະ ເວບໄຊຂອງພາກລັດ. 
- ສ້າງລະບົບເຕັກນິກເພື່ອຕິດຕາມໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ ໝັ້
ນຄົງປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງ ສປປ ລາວ. 

- ສ້າງເງ ື່ອນໄຂເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີ ຢ່າງແຜ່ຫລາຍ ແລະ ສ້າງ 
ເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຮັດການຄ້າທາງອິນເຕີເນັດ (ມູນຄ່າເສດຖະກິດໄອຊີ
ທີ) ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ກວມອັດຕາສ່ວນສູງຂຶ້ນ. 

- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີການລວມສູນ 
ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາຮັບຮອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ IPv6. 

 

5.4.2 ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 
– ກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ VIII, ພ້ອມທັງລົງຊຸກຍູ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະບໍ 
ລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກະຊວງອົງການຂັ້ນສູນກາງຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 04/ຄລສພ ລົງວັນທີ 
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7/5/2018, ສະຫຼຸບປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ສະເຫຼີມສະ 
ຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄົບຮອບ 65 ປີ ໃນປີ 2020.  

– ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາ 
ກົນທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດ 
ທະນາເດັກ, ປົກປ້ອງສິດທິແມ່ ແລະ ເດັກໃນທົ່ວສັງຄົມ, ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ແລະ ການເກີດລູກກ່ອນໄວອັນຄວນໃນຂົງເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 
ແລະ  ເດັກດ້ວຍການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ກັບວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າເຖີງຂະບວນການຍຸດຕິກຳ. 

– ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂງົເຂດການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໃນຮູບແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ
ໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ໃຫປ້ະກົດຜນົເປນັຈງິ. 

 

5.4.3 ເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການນຜ່ານປະຕູດຽວ, ໂດຍອິງໃສ່ຜົນຂອງການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິ 
ການຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ບັນດາໜ່ວຍບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຮູບແບບກົນໄກລະບຽບການ ແລະ
ມາດຕະຖານຂອງສູນບໍລິການປະຕູດຽວເພື່ອສ້າງເປັນຕົວແບບທີ່ທັນສະໄໝ.  

- ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະ 
ກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກດັ່ງກ່າວທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບາງກົມກອງ-ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດ
ໜ້າທີ່ບໍລິການຢູ່ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການໃນການໃຊ້ບໍລິການຂອງປະຊາຊົນ. 

- ແນະນໍາກ່ຽວກັບການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຄືນໃໝ່ຢູແ່ຕ່ລະຂະແໜງການໃຫ້ເໝາະສົມກັບພາລະບົດບາດໜ້າທີຂ່ອງ
ແຕ່ລະການຈັດຕັງ້ທັງຢູຂ່ັນ້ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ່ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພື້້ນຖານ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັ້ນເມືອງເພື່ອໃຫ້ແທດ
ກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ. 

- ສຸມໃສ່ສ້າງນິຕິກໍາໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມເຊັ່ນ: ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນ
ຄອບຄົວ ນອກນັ້ນຍັງມີດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ. 

- ຊຸກຍູຕ້ິດຕາມການເຄືອ່ນໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ໜ້າທີຂ່ອງບັນດານະຄອນທີໄ່ດ້ປະກາດການຈັດຕັງ້ ເພືອ່ໃຫ້
ເຄືອ່ນໄຫວຕາມລະບຽບ-ກດົໝາຍ. 

- ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອສະເໜີ
ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ
ຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊົນເຜົ່າໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງລັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບ-
ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

- ຕິດຕາມການປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບສາສະໜາໃຫ້ໄປຕາມທິດທາງ ແລະລະບຽບກົດໝາຍ. 
ສືບຕໍ່ເກັບກາໍຂໍມູ້ນ-ສະຖິຕິຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັວຽກງານສາສະໜາ. 
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ພາກທີ III 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  

ປະຈໍາປີ 2019 
 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທິດທາງລວມ, ເປົ້າໝາຍ, ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນການປະຈໍາປີ 2019, 
ບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ 
ແລະ ມາດຕະການເປັນຕົ້ນ:  
Ø ບັນດານະໂຍບາຍ: 

(1) ດ້ານຄວາມສະຫງົບຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສຸມໃສ່ແກ້
ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດ, ການກໍ່ອາດສະຍາກຳ, ຊິງຊັບ, 
ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອັກຄີໄພ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ໜັກແໜ້ນ. 

(2) ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ຂະແໜງການເສດຖະກິດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະ 
ຫາພາກໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງດ້ວຍການຄວບຄຸມລາຄາອັດຕາເງ ິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ປະລິມານເງ ິນ M2, ພ້ອມທັງຍູ້
ແຮງການສົ່ງອອກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ແລະ ອື່ນໆ. 

(3) ເພີ່ມທະວີການປັບປຸງກົນໄກການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທັນສະໄໝທັງຢູ່ສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໂດຍດໍາເນີນມາດຕະການປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານຢ້່ງເຂັ້ມງວດເປັນຕົ້ນ: ໂຈະ ຫຼື ຫຼຸດ 
ຜ່ອນການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານ, ການຊື້ພາຫະນະ. ຫັນບາງກິດຈະການຂອງລັດໄປສູ່ການໄລ່ລຽງ ແລະ ກຸ້ມຕົນເອງ
ຈາກລາຍຮັບວິຊາການ ນອກນີ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດຖືບັນຊີ ແລະ ເສຍພັນທະຕ່າງໆ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທນິກ. 

(4) ໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສົມທົບກັບຂະແໜງການເຕັກນິກ ແລະ ອົງການກວດກາເປັນເຈົ້າການກວດຄືນ
ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ ຫຼື ຫາກໍ່ເລີ່ມປະຕິບັດຖ້າໂຄງການໃດເຫັນວ່າມີປະສິດທິ
ຜົນຕໍ່າໃຫ້ໂຈະໄວ້ກ່ອນ ຫຼື ເຢື້ອນໃນປີຕໍ່ໄປ, ສຳຄັນໃຫ້ກວດກາຫົວໜ່ວຍລາຄາ, ມາດຖານເຕັກນິກ ແລະ ມູນ
ຄ່າລວມໂຄງການ ໂດຍເຄັ່ງຂັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ,ຈັດ 
ລຽງບູລິມະສິດໂຄງການຢ່າງເຄັ່ງຄັດຮອບຄອບ ແລະ ມີຈຸດສຸມຈຳເປັນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດທີມີຈໍາກັດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. 

(5) ເອົາໃຈໃສ່ຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບເປັນເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່uຍູ້
ແຮງ ຂະແຫນງການສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່, vສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງໃຫ້ບັນດາໂຄງການ
ຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ,ໂຄງການເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝສີທັນ
ດອນ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆດໍາເນີນງານຢ່າງປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາເຂົ້າເງ ິນຕາໃຫ້ໄດ້ປົກກະຕິ
ຊ່ວຍສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານຄັງສໍາຮອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. wປຸກລະດົມໃຫ້ສັງຄົມມີແນວຄິດປະຢັດຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້
ຈ່າຍເງ ິນຕາອອກນອກປະເທດ, ຫລຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ຟູມເຟືອຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຈາກການນໍາເຂົ້າ. 
xຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມສູງ ໃນການປັບປຸງກົນໄກການອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນໂດຍການປັບປຸງ ແລະ ອອກນິຕິກຳທີ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕາມ 10 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຍັງມີ
ຄວາມຊັກຊ້າຫຼາຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນໃນການປະຕິບັດ.  
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(6) ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການບໍລິຫານອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສະກຸນເງ ິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນເງ ິນໂດລາ 
ແລະ ເງ ິນບາດໃຫ້ມີສະເຖຍລະພາບໂດຍໄວ: uປັບປຸງກົນໄກແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ສອດຄ່ອງ. vທະ 
ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສ້າງຕັ້ງຕະຫລາດຊື້ຂາຍເງ ິນຕາ ລະຫວ່າງທະນາຄານໃຫ້ດໍາເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 
wກໍານົດ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ສອດຄ່ອງຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ແລະ ຕະຫຼາດ
ທົ່ວໄປເທື່ອລະກ້າວ. 

(7) ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງ ິນເຟີ້ຕາມ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ. ໃນນັ້ນ, uໃຫ້ສຸມໃສ່
ການຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງ ິນ M2 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຂອບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບເສດຖະກິດທີ່ສົມເຫດສົມ
ຜົນ. vປັບປຸງກົນໄກນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ແລະ ດັດສົມລາຄາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການເຫນັງຕີງຂອງລາຄານ້ຳມັນໃນຕະ 
ຫຼາດໂລກ ພ້ອມນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າໂຄງປະກອບລາຄານ້ຳມັນໃຫ້ເໝາະສົມ, ຄ່າທໍານຽມອັນໃດທີ່ສາມາດຫລຸດ 
ຜ່ອນລົງເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນລາຄານໍ້າມັນນຳເຂົ້າ. wຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກທີ່ຈຳເປັນພື້ນຖານ ແລະ 
ມີເຄື່ອງມືແຊກແຊງທີ່ເໝາະສົມໄປສົມຄູ່ກັບການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກການຜະລິດສິນຄ້າ
ພາຍໃນໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ. xຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ມີການຜະ 
ລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. 

(8) ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ແບ່ງງານລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາວິຊີບ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະ 
ກອບການປະສານກໍານົດແຜນການຄວາມຕ້ອງການແຮງງານກັບພາກທຸລະກິດ ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນສຶກສາວິຊາຊີບເຕັກນິກຕ່າງໆ ແລະ ສູນຝຶກແຮງງານໃຫ້ສາມາດເພີ່ມ 
ການກໍ່ສ້າງແຮງງານ, ກຳມະກອນສີມືທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ສ້າງກົນໄກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນວິຊີບ ເພື່ອມີຄວາມສາມາດກໍ່ສ້າງວິຊາການ, ນາຍ
ຊ່າງຕ່າງໆໃນສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ. 

(9) ນອກຈາກການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາແລ້ວຂະແຫນງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການພັດທະນາຊັບສິນມະນຸດທີ່ຕິດພັນກັບຄາດຫມາຍ SDGs ແລະ LDC ໂດຍສຸມໃສ່
ຍົກຄຸນນະພາບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, 
ເຂດຊົນເຜົ່າໃຫ້ທົ່ວເຖິງ. ສະນັ້ນ, ການສະໜອງງົບປະມານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການໃຫ້ຂະແໜງສຶກ
ສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ພຽງພໍແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດັດສະນີຫມາຍດ້ານສັງຄົມບັນລຸຄາດໝາຍ
ທັງດ້ານປະລິມາານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 

(10) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຄົບຊຸດ ຫຼື ໂຄງການເປົ້າໝາຍເພີ້ມລາຍໄດ້ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍອີງໃສ່
ທ່າແຮງສະເພາະໃນຂະແຫນງກະສິກໍາເພີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ທຸກ
ຍາກ ແລະ ຄວາມເລື່ອມລ້ຳ ເນື່ອງຈາກວ່າຂະແຫນງກະສິກໍາຍັງມີຈໍານວນຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ຍັງມີລະ ດັບ
ການສຶກສາທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຢູ່ໃນອາຍຸໄວກາງຄົນໂດຍ uມີມາດຕະການນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຕ່າງໆໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ຄ້ຳປະກັນດ້ານລາຄາຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນເພື່ອໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ເອົາໃຈໃສ່ການຍົກສະມັດຕະພາບຄຸນນະພາບການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີເງ ື່ອນ 
ໄຂການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍໃຫ້
ມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານເຕັກນິກ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂ່າວສານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານຕະ 
ຫຼາດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. vປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງປະກັນສັງຄົມໃຫ້ທົ່ວເຖິງເຊັ່ນ: ປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນ 
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

 

Ø  ມາດຕະການດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ:  
(1) ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສຸມວຽກ, ສຸມງົບປະມານ, ສຸມພະນັກງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກໃຫ້ໄປຕາມທິດລວງດຽວກັນໃຫ້ສໍາເລັດເປັນແຕ່
ລະຈຸດສຸມ ໂດຍສະເພາະເລັ່ງໃສ່  20 ຈຸດສຸມຂອງສູນກາງ , 71 ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ  145 ຈຸດສຸມຈັດສັນ         
ພູມລໍາເນົາຄົງທີ່ ເພື່ອຍົກສູງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຄູນ
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ນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ 
ຊາຊົນຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ. 

(2) ຊ່ວຍທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ກຸ່ມຕົວຊີ້ບອກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດ 348/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດ 
ຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ, ບົດແນະນໍາ 0830/ກປ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕິດ
ພັນກັບການຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ເພື່ອດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮາກຖານບ້ານ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ພັດທະນາທົ່ວ
ປະເທດ. 

(3) ປຸກລະດົມຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ປະກອບການດ້ວຍການສ້າງບ້ານແບບຢ່າງພົ້ນ
ທຸກ, ບ້ານແບບຢ່າງພັດທະນາໂດຍກົງ ຫຼື ປຸກລະດົມໃຫ້ລົງທຶນສ້າງວິສາຫະກິດກະສິກໍາດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊາວກະສິກອນດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ພ້ອມກັນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງ. ສືບຕໍ່
ສົ່ງເສີມນໍາໃຊ້ສູນທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃຫ້ສູນສົ່ງເສີມຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສາຖະນິບໍລິການເຕັກນິກຂັ້ນເມືອງ, 
ຝຶກອົບຮົມອາສາສະໝັກບ້ານ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການວິສາຫະກິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ຢ່າງຕັ້ງໜ້
າເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າພັດທະນາຊົນນະບົດຢູ່ບໍລິເວນຕ່າງໆ. 
 

Ø ມາດຕະການດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານລັດ: 
(1) ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SGDs) ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ແລະ ກິດຈະກຳໃຫ້ໄວ ໂດຍການປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກໃນການປັບປຸງ ແລະ 
ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດເປັນຕົ້ນ: ໄຟຟ້າ, ທາງ, ນ້ຳປະປາ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ,ໂຮງໝໍ, ສຸກສາ 
ລາ, ນ້ຳສະອາດ, ອຸປະກອນການສຶກສາ-ການແພດ, ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການສິດສອນຂອງຄູໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ທົ່ວເຖິງ; ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ; ພັດທະນາສີມື
ແຮງງານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ, ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນ
ນະ ພາຍສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແລະ ວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທໍາທີ່ດີງາມ ແລະ ເປັນ
ເອກະລັກຂອງຊາດຕິດພັນກັບການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍົກລະດັບການບໍລິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. 

(2) ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະປັບ 
ປຸງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ເປັນລະບົບ, ການປະເມີນຄືນວຽກງານການເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນ, ການໃຊ້ລະ 
ບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ດິນແບບໃໝ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 
ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີດິນບໍລິເວນນໍ້າ, ປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈາກໂຄງການພັດທະນາ ໂດຍ
ການສ້າງເຄື່ອງມືໃນການວາງແຜນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ. ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວາງແຜນເຂົ້າກັບການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

(3) ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ສືບຕໍ່ປັງປຸງກົງຈັກລັດໃຫ້ກະ 
ທັດຮັດ ແລະ ປັງປຸງຂອດປະສານງານລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງສາຍຂວາງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕິດ 
ຕາມກວດກາແຕ່ລະວຽກງານໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄ່ອງຕົວ, ຍົກສູງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບບໍ່ໃຫ້ເກີດການຊໍ້າຊ້ອນ. 

 

Ø ມາດຕະການໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ 
•  ດ້ານກະສິກໍາ:  
(1).ດຳເນີນການສຳຫຼວດທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ, ດ້ານຊັບພະຍາກອນດິນໃນທົ່ວປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນ, ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຫັນ 

ແຈ້ງທ່າແຮງການປູກ, ການລ້ຽງ, ມູນເຊື່ອການປູກ, ການລ້ຽງຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ກຳນົດໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນປາຍ
ແຫຼມທີ່ເປັນຍຸດທະສາດຕິດພັນກັບການກຳນົດເຂດປູກ, ເຂດລ້ຽງ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍທີ່ດິນສະຫງວນໄວ້ເປັນແຕ່
ລະທ້ອງຖິ່ນ, ເຂດແຄ້ວນແລ້ວສ້າງເປັນໂຄງການພັດທະນາແຕ່ລະປະເພດຜະລິດຕະພັນ, ສົດ, ສະອາດ, ປອດສານ
ຜິດເພື່ອສົ່ງອອກ, ສົ່ງອອກກັບທີ່; ບໍລິໂພກພາຍໃນ, ເປັນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫພກຳປຸງແຕ່ງກັບທີ່. 
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(1) ດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງພາຍໃນ; ທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ, ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນທຸລະກິດປະເທດເພື່ອມິດ, ເຂົ້າມາດຳເນີນການຜະລິດ, ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນ
ສະໄໝດ້ວຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ມີມູນຄ່າເພີ້ມສູງ ແລະ ປະລິມານຫຼາຍມີຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງ. ເພື່ອພາປະ
ຊາຊົນປະເທດເຮົາດຳເນີນການປູກ, ການລ້ຽງ ແລະ ຖ່າຍທອດເອົາເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ
ປະຍົດຕົ້ນທຶນໄວຂຶ້ນດ້ວຍການເລັ່ງລັດຕັດຕອນເພື່ອກ້າວໜ້າ. 

(2) ພີ້ມທຶນຮອນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນ: ພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ຍັບເຂົ້າໃກ້ຄຽງກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອ
ເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າປະເທດເຮົາສາມາດເຊື່ອມໂຍງວຽກງານ, ການຄົ້ນຄວ້າ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຊະແໜງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ລາວມີບາດກ້າວບຸກທະລຸ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຫັນ
ປ່ຽນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນ, ສູນສົ່ງເສີມຈາກການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ດ້ານດຽວໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອ
ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ; ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດກະສິກຳ ແລະ ການຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ. 

(3) ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງຄອບຄົວປະຊາຊົນເຂົ້າເປັນກຸ່ມ, ຕື່ນຕົວຈັດຕັ້ງເປັນສະຫະກອນ, ເປັນຟາມ, ຕິດ
ພັນກັບການບໍລິການ 2 ສົ້ນຂອງວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນ, ຕະຫຼາດ, ທ່າຍໂອນເອົາເຕັກໂນໂລຢີ; ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບວິທີການຜະລິດການຄຸ້ມຄອງທີ່ທັນສະໄໝ 
ໄດ້ໄວກວ່າເກົ່າທັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງຕົວແບບໃຫ້ຫຼາຍ. 

(4) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສິນ
ຄ້າກະສິກຳລາວໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ, ມີຈຳນວນພຽງພໍ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນລາວໃຫ້ມີທັກສະກະສິກຳສະໄໝ
ໃໝ່ແບບມີຈຸດສຸມ ແລະ ໃຫ້ເປີດກ້ວາງອອກໄປທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະຍາວ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ສ້າງໃຫ້ສູນສົ່ງ
ເສີມ, ສະຖານີຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເປັນຫຼັກແຫຼ່ງໃນການນຳພາຊາວກະສິກອນຮຽນຮູ້ຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມ
ຄິດ, ຄວາມເຫັນ ເພື່ອພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້
ຕິດພັນກັບຂະບວນການສ້າງບ້ານພັດທະນາ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ ແລະ ເມືອງເຂັ້ມແຂງ
ຮອບດ້ານເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ້ວຍຍຸກທະສາດຢ່າງແທ້ຈິງ. 

(5) ປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມທິດຮ່ວມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ, ກົມກ່ຽວກັບຂະ    
ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

(6) ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊົນລະກະເສດ, ຕ້ານແລ້ງ, ຕ້ານຖ້ວມຂອງຊາດ. 
(7) ສ້າງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊົນລະກະເສດໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິ

ສາຫະກິດທັງພານໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ, 
ປອດສານຜິດໃຫ້ເປັນສິນຄ້າທີ່ໄດ້ປຽບຂອງປະເທດເຮົາ. 

(8) ແກ້ໄຂຂາດຕົວຂອດອຸດຕັນ, ສະຫງັກຊັກຊ້າໃນການບໍລິການ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໃຫ້
ແກ່ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດການ
ຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໄວຂຶ້ນ. 

(9) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາດ້ານວິທະຍາສາດ, ຮູ້ຈັກເສີມຂະຫຍາຍນຳໃຊ້ໝາກຜົນຂອງການຄົ້ນ 
ຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ຮູ້ຈັກດຶງດູດການລົງທຶນ, ຊອກຕະຫຼາດ, ຮູ້ຈັກຈັດຕັ້ງການຜະລິດ; ສ້າງກົນໄກມອບສິດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕົກລົງບັນຫາການຜະລິດ, ການລົງທຶນຂອງພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມກົດ  
ໝາຍກຳນົດ, ສູນກາງເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ຄຸ້ມຄອງກວດກາຕິດຕາມການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສ້າງພະ 
ນັກງານ. 
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(10) ຫັນເອົາຫົວໜ່ວຍວິຊາການ, ສະຖາບັນ, ສູນກຸ້ມຕົົນເອງດ້ານງົບປະມານບໍລິຫານ, ການຄົ້ນຄ້ວາກ້າວໄປເຖິງ 
ສາມາດຈ້າງພະນັກງານນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິຊາການຮັບໃຊ້ໃຫ້ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາທົ່ວປະ 
ເທດເປັນເຈົ້າດ້ານງົບປະມານຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ.  

(11) ປັບປຸຸງກົດໝາຍ, ສ້າງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ການຜະລິດ ແລະ 
ການບໍລິການ, ເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມຊຶມຢ່າງທົ່ວເຖິງຮອດຮາກຖານ ແລະ ຄອບຄົວປະຊາຊົນ. 

• ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ: 
(1) ສືບຕໍ່ພັດທະນາຂະແໜງທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນອະນາຄົດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍຮູບການລົງທຶນຫຼາຍຮູບແບບໃນ

ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຈໍານວນຫນຶ່ງ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແຕ່ຕ້ອງມີການຄຸ້ມ
ຄອງຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ: ສ້າງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ຂະແຫນງດັ່ງກ່າວດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ກົນໄກການລົງທຶນໃໝ່. 

(2) ຮີບຮ້ອນກວດກາຄືນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ກໍ ່
ສ້າງສຳເລັດແລ້ວໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ການ
ພັດທະນາໂຄງການກໍ່ຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດໂດຍລວມ. 

(3) ຄົ້ນຄວ້າຫາຊ່ອງທາງຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ເພື່ອຮອງຮັບການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນຕໍ ່ໜ້
າພ້ອມທັງມີແຜນບໍລິຫານຈັດການ ການປ່ອຍນໍ້າອອກຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. 

(4) ຕິດຕາມກວດກາການຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຕ່າງໆໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. 
(5) ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງກໍ່ສ້າງກຸ່ມທຸລະກິດ SMEs ໃຫ້ເປັນຕົວແບບຂອງການຜະລິດສິນຄ້າຂຶ້ນເປັນ

ຫຼັກແຫຼ່ງໃນການຜະລິດທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບແຂ່ງຂັນໄດ້. ວິທີການແມ່ນຄັດເລືອກຫົວ ຫນ່ວຍ 
SMEs ທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂມາຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການຕະຫລາດ, ການບັນຊີສິນເຊື່ອ ແລະ 
ດ້ານ IT ເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທັນສະໄໝເພື່ອສະເໜີໃຫ້ ຄລທ ຂັ້ນສູນກາງເປັນໃຈກາງຊີ້ນຳທີມ ງານ
ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຍຸດທະສາດແລະດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ 
SMEs; ເລັ່ງສ້າງອົງການຄ້ຳປະກັນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ SMEs ທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ; ສຸມໃສ່ສ້າງກຸ່ມຜູ້ປະກອບ
ການໃໝ່ (Start up) ເຊັ່ນ: ກຸ່ມທຸລະກິດໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ ໂດຍສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການຮຽນຮູ້ເຊິ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຈັບຄູ່ທຸລະກິດກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດ; ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍ 
ບາຍສົ່ງເສີມ SMEs ໂດຍສະເພາະສຶກສາບັນດາສິດທິພິເສດຕ່າງໆດ້ານພາສີອາກອນ, ການເງ ິນ, ວິຊາສະເພາະ, 
R&D ແລະ ອື່ນໆ; ນອກຈາກທະນາຄານແລ້ວ ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຮູບແບບກອງທຶນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃຫ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍເຊັ່ນ: ສະຖາບັນ
ການເງ ິນຈຸນລະພາກ, ກອງທຶນໝູນວຽນ, ກອງທຶນກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆ. 

(6) ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ແລະ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະບໍລິການ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂດເສດຖະກິດພິ 
ເສດ (SEZ) ທັງເກົ່າ ແລະ ໃຫມ່ໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຄ່ອງຕົວ, ຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ບັນດາຕົ້ນທຶນ
ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບັນດາທຸລະກິດລົງທຶນໃນເຂດມີປະສິດທິພາບ. 

(7) ສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສ້າງບາງໂຄງການໃຫຍ່ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍໂດຍ
ໄວເຊ່ັນ: ທາງດ່ວນ, ທ່າເຮືອຫວຸງອາງ, ເມືອງອັດສະລິຍະ (Smart City), ເຂດເສດຖະກິດຕາມແລວທາງລົດໄຟ
,ສະໜາມບິນ ແລະ ອື່່ນໆ ເພື່ອເລັ່ງລັດປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

(8) ຮີບຮ້ອນໃຫ້ສໍາເລັດໂຄງປະກອບລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ, ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະ 
ເຄຫາສະຖານ ແລະ ອອກນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໃນວຽກງານຂະແໜງການ 
ຍທຂໄປພ້ອມໆກັບການຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ ເພື່ອປັບປຸງ
ແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າສູງແຕ່ຄຸນນະພາບຕໍ່າ ແລະ ໃຊ້ເວລາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊໍາລະຍາວນານ. 

• ດ້ານບໍລິການ: 
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(1) ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຮຽນຮູ້ຈາກບົດຮຽນປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ພ້ອມນັ້ນ ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຖືກເປົ້າໝາຍ 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ວັດທະນະທໍາທີ່ຈົບງາມ. 

(2) ຊຸກຍູ້ໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໂດຍສະເພາະທາງທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ 
ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ເປັນມໍລະດົກໂລກຈາກອົງການສາກົນ.  

(3) ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ປະສານງານການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສະດວກປອດໄພ. ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປີ
ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດໃຫ້ກາຍເປັນຖານລາຍຮັບໜຶ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະລັດຖະບານຈະມີແຜນ
ເປີດການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ຂື້້ນໃນປີ 2019 ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຂາຍ 
ຍົກຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ. 

(4) ຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຊື້-ຂາຍ ແລະ ບໍລິການ, ການຄ້າຂາຍນອກລະ 
ບົບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ. 

(5) ຮີບຮ້ອນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄວາມໄວສູງຮອງຮັບການຫັນເປັນທັນສະໄຫມໃນການ
ເກັບລາຍຮັບຂະແໜງການເງ ິນ, ການສຶກສາທາງໄກ, ການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ. 

(6) ສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການບໍລິການສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ສະດວກ, ວ່ອງ 
ໄວ, ລາຄາເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນທໍາ. 
 

Ø ມາດຕະການດ້ານການເງ ິນ: 
(1) ດ້ານລາຍຮັບ: 
- ດ້ານມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ປີ 2019 ຂະແໜງການເງ ິນ ຈະສືບຕໍ່ຕາມທິດຍົກ
ສູງປະສິດທິພາບ, ສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຫັນການຄຸ້ມຄອງການມອບພັນທະເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຊໍາລະພັນທະພາສີ-ອາກອນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ຂະແໜງການເງ ິນຈະອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການການຄ້າ, ການບໍລິການການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ໂດຍຄົ້ນຄ້ວາຕັດ
ຂອດຂັ້ນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກ, ພ້ອມນັ້ນເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ທັບມ້າງລະ 
ບົບການຄ້າຂາຍຜ່ານແດນທີ່ເປັນກຸ່ມກ້ອນນອນໃນລະບົບຜິດກົດໝາຍ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງປາບປາມການ
ຂາດສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖຶກຕ້ອງໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຄ້າຂາຍປະຕິບັດລະບຽບການຄ້າໃນ
ການຕິດສະຫຼາກການຄ້າ ແລະ ສະແຕມພາສີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 

- ສືບຕໍ່ຫັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບລາຍຮັບລາຍຮັບພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ເຂົ້າສູນລະບົບທນັສະ  
ໄໝ, ເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລາຍຮັບທີ່ທັນສະໄໝ (RIS) ຊຶ່ງກວມເອົາທຸລະກິດໃຫ່ຍທີ່ສູນກາງ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 5 ແຂວງໃຫ່ຍ, ນໍາໃຊ້ລະບົບເສຍພາສີທີ່ດີນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບການ
ເສຍຄ່າທາງຜ່ານທະນາຄານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ພັດທະນາລະບົບເສຍອາກອນມອບເໝົາ, ອາກອນ
ລາຍໄດ້ຄ່າເຊົ່າ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ແລະ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ. 

- ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສະບັບປັບປຸງ, ສຸມໃສ່ການຫັນຫົວໜ່ວຍຈຸນລະວິ
ສາຫະກິດເຂົ້າສູ່ລະບົບການຖືບັນຊີ  ແລະ ປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຕາມກົດໝາຍ. 

- ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍເລີ່ມຈາກການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາເຊັ່ນ: 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ, ນິຕິກໍາລຸ່ມ
ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ພາສີທີ່ດິນ, ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ, ນະໂຍບາຍຫັນຊັບສິນ
ເປັນທຶນ ແລະ ອື່ນໆ.  



 

82 
 

- ປັບປຸງກົນໄກ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ 
ການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ງົບປະມານໃຫ້ສະດວກ, ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.  

- ຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງໃນການປະຕິບັດພັນທະ, ການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາ 
ກອນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບ 
ຈາກຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຄ່າພາກຫຼວງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.  

- ສ້າງກົນໄກປະສານງານ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການໃນການນໍາເອົາລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ ແລະ ການຂາຍເຄື່ອງ
ຮິບທີ່ສານຕັດສິນເປັນຂອງລັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານມູນຄ່າແຈ້ງພາສີ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ບໍລິການແຈ້ງພາສີໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍ. 

- ດໍາເນີນມາດຕະການທາງກົດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດ, ເຂັ້ມງວດຕໍ່ບັນຫາລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້
ຂາດຕົວ, ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.  

- ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດໍາເນີນການປັບປຸງວິສາຫະກິດຂອງລັດລົງທຶນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າໃຫ້ມີປະສິດທີຜົນດີຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ ຫຼື ຄົ້ນຄວ້າຫັນໄປສູ່ຮູບການກຳມະສິດອື່ນ.  

- ເພີ່ມທະວີການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານທຸກຮູບແບບ, ໃນກໍລະນີພົບເຫັນ
ການລະເມີດໂດຍກົງລວມທັງກໍລະນີມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາເກັບກໍາ ແລະ 
ປະຕິບັດມາດຕະການຢ່າງເດັດຂາດ. 

- ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ເໝາະສົມກວ່າ
ເກົ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ສ່ວນທີ່ເກີນເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ ຕາມອັດສາສ່ວນທີ່ລັດຖະບານກໍານົດໃຫ້ໃນ
ແຕ່ລະປີ, ສະເພາະນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງທີ່ມີລາຍຮັບວິຊາການໃນກໍລະນີທີ່
ປະຕິບັດລາຍຮັບເກີນແຜນທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນສົກປີ.  
 

(2) ດ້ານລາຍຈ່າຍ: 
- ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຫຍັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 
ນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ ເຂົ້າສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍໃຫ້ກໍານົດອອກເປັນມາດຕະການ, ແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ແຜນການກວດກາຕິດຕາມ
ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະສູ້ຊົນປະຫຍັດລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິໃຫ້ມີທ່າຕັ້ງ  ໜ້
າ ແລະ ມິປະສິດທິຜົນຕົວຈິງເປັນຕົ້ນ: ຫຼຸດລາຍຈ່າຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ການຈັດງານລ້ຽງ ແລະ ລາຍ
ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຈໍາເປັນ. 

- ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງ ິນນະໂຍບາຍເງ ິນ-ເງ ິນອຸດໜູນນາຍບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ.  

- ປັບປຸງກົນໄກການເບີກຈ່າຍເງ ິນເດືອນ, ເງ ິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, 
ເບີກຈ່າຍທັນກໍານົດເວລາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສ້າງກົນໄກໃໝ່ຮ່ວມກັບຂະແໜງປກສ-ປກຊ ເພື່ອຫັນ
ການເບີກຈ່າຍເງ ິນເດືອນ, ເງ ິນນະໂຍບາຍຂອງກໍາລັງບໍລິຫານເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ.  

- ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກການດູ່ນດ່ຽງໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ຂາດດຸນ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຄ່ອງໂຕ ແລະ ທັນສະພາບການກວ່າເກົ່າ, ຊຶ່ງສູນກາງຈະດູນດ່ຽງເງ ິນເດືອນ, ເງ ິນ
ນະໂຍບາຍ ເປັນບຸລິມະສິດສ່ວນລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ 
ແລະ ລາຍຈ່າຍ ລົງທຶນຕາມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີທີ່ຖືກຮັບຮອງ.  
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- ເພີ່ມທະວີກົນໄກປະສານສົມທົບໃນວຽກງານການກວດສອບ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ເພື່ອໃຫ້ 
ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເຂົ້າສູ່ລະບົບງົບປະມານຕາມລະບຽບການ ແນໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ເຂັ້ມງວດຕໍ່ວິ 
ໄນແຜນການ ແລະ ວິໄນການເງ ິນ.   

- ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ, ອອກນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  
- ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສານສົມທົບພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາຄືນຄວາມສອດຄ່ອງໃນການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງ ິນອຸດໜູນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຕາມດໍາລັດ 468/ນຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການກໍາ
ນົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງ.  

- ຄຸ້ມຄອງກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຫຼັງຈ່າຍການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງ ິນບໍາເນັດເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນ 
ງົບປະມານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍລາຍຈ່າຍຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້.  

- ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີ່ມີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ຄ່ອງຕົວ. ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບັນຊີເງ ິນຝາກຢູ່ລະບົບຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.  

- ຄົ້ນຄ້ວາກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການສະເໜີຫັນເອົາບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີ່ມີລາຍຮັບຄ່າບໍລິການທາງດ້ານ
ວິຊາການທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂສ້າງເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານເອກະລາດກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ
ຕ່າງໆ (ນອກຈາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງສຶກສາ, ສາທາ ແລະ ຂະແໜັງສັງຄົມຈໍາ
ນວນໜຶ່ງ. ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງເງ ິນກອງທຶນຂອງລັດໃນລະບົບຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ຮັບປະ ກັນໃຫ້ສາມາດສ້າງທ່າແຮງທາງດ້ານລາຍຮັບ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນບັນດາໜ້າວຽກສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງກອງ
ທຶນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.  

- ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ຕ້ານທຸກການຮົ່ວໄຫຼທາງດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕິບັດກົດ  
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍງົບປະມານ ແລະ ລະບຽບການທາງດ້ານການ
ເງ ິນອື່ນໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ. 
 

(3) ການດູ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 
- ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປ ຈີນ,ໄທ, ສ.
ເກົາຫຼີ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ, ຫັນເອົາພັນທະບັດລັດຖະບານຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າຈໍາໜ່າຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ .  

- ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກການດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ບັນດາແຂວງຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ 
ວ່ອງໄວຂຶ້ນຕື່ມ, ພ້ອມທັງການຄົ້ນຄ້ວາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດ
ເກັບລາຍຮັບຂອງບັນດາແຂວງທີ່ຂາດດູນສູງໃຫ້ສອດຄ່ອງຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 
2020.   

- ແຍກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໜີ້ສິນອອກສະເພາະ ເພື່ອຈັດສັນ ແລະ ລະດົມທຶນທົນແທນຄືນໃຫ້ພຽງພໍ  
ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຈະບໍ່ກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດເພື່ອມາປະຕິບັດລາຍຈ່າຍພາຍໃນ. 

- ຢຸດຕິການກູ້ຢືມໃໝ່ທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂທຸລະກິດ (ບໍ່ຜ່ອນຜັນ), ສຸມໃສ່ການກູ້ຢືມທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນສູງ, ນໍາ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນສະເພາະໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.  

- ລັດຖະບານຈະບໍ່ຄໍ້າປະກັນເງ ິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໃນການປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອສາມາດຄຸ້ມຄອງ
ໜີ້ສິນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້້ນທ່ຽງ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີໂຄງການໃດທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສາມາດຮັບປະກັນຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍໄດ້ໂດຍຕົວເອງ. 
 

Ø ມາດຕະການທາງດ້ານເງ ິນຕາ: 
(1) ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ: ສືບຕ່ໍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍພ້ືນຖານຂອງທຫລ, ອັດຕາສ່ວນເງນິແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ 

ດັດປັບເມ່ືອເຫັນວ່າຈຳເປັນ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ, ຕະຫຼາດເປີດເຄ່ືອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ 
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ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຊຸກຍູ້ການຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພ່ືອລະດົມທຶນໃຫ້ໄດ້ເພ່ີມ
ຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ດັດປັບເມືຶ່ອເຫັນວ່າຈຳເປັນ. 

(2) ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ: ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງລັດໂດຍສືບຕໍ່ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ, ສືບຕໍ່ກຳນົດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຊື້-ຂາຍເງ ິນຕາຕາມ
ຂອບເຂດກໍານົດໄວ້ ແລະ ດັດປັບເມ່ືອເຫັນວ່າຈຳເປັນ, ພ້ອມທັງສືບຕ່ໍດັດສົມຕະຫຼາດເງນິຕາຕ່າງປະເທດເມ່ືອ
ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ຊຶ່ງໃນສະພາບປະຈຸບັນການສະໜອງເງ ິນຕາຂອງລະບົບທະນາຄານແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂອັນທີຈຳ
ເປັນທີ່ສຸດໂດຍສະເພາະສິນຄ້າທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ, ກະທົບໄວ (ເປັນຕົ້ນນ້ຳມັນ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ວັດຖຸດິບ, ພາຫະ
ນະ, ຢາປົວພະຍາດແລະສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ). ສືບຕໍ່ພັດທະນາເຄື່ອງມືອະນຸພັນທາງການເງ ິນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປແກຼມຕິດຕາມການຊ້ື-ຂາຍເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອໃຫ້ການປະຕິ 
ບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ. ສຳລັບມາດຕະການເພີ່ມຄັງສຳຮອງແມ່ນຈະປະຕິ
ບັດຕາມແຈ້ງການ 1670/ຫສນຍລົງວັນທີ 4/10/2018 ເຊິ່ງມາດຕະການຕົ້ນຕໍລວມມີ: (1)ສືບຕໍ່ຢຸດຕິການ
ນຳໃຊ້ຄັງສຳຮອງເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໂດຍກົງ; (2)ຕິດຕາມການຂື້ນແຜນຊຳລະໂຄງການຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພື່ອຊຳລະໜີ້ສິນໃຫ້ທຫລ; (3)ເກັບຊື້ເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າມີຊ່ອງທາງ, ສຳລັບ
ການປ່ອຍກູ້ແມ່ນຈະໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍກູ້ເປັນເງ ິນກີບ. ພ້ອມນີ້ (4)ທຫລກໍ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມກັບ
ບັນດາບໍລິສັດທີເຮັດທຸລະກິດການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຂາຍເງ ິນຕາທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ
ສິນ ຄ້າໃຫ້ທະນາຄານໃນລະດັບໃດໜື່ງ.  
 

(3) ການຄຸ້ມຄອງສະຖຽນລະພາບການເງ ິນ 
- ເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ເລັ່ງລັດປັບປຸງທະນາຄານທຸລະ
ກິດລັດ 2 ແຫ່ງ  ໃຫ້ຄົບຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານກ່ອນຊອກຮູ້ຄູ່ຮ່ວມທຶນ, ຊຸກຍູ້ທະນາຄານນະໂຍບາຍ
ປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມສະຖາບັນການເງ ິນປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ເຂ້ັ້ມ
ງວດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວ
ລະດົມທຶນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຖ້າເກີດມີໜໍ່ແໜ່ງຕ້ອງລະງັບແຕ່ຫົວທີ; ພ້ອມນີ້ກໍ່ຈະສ້າງແຜນຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທະນາຄານບ້ານ 2019-2025. 

- ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງບໍລິສັດປະກັນສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍລິສັດປະເມີນຊັບສິນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

- ຄຸ້ມຄອງການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ ແລະ ເງ ິນກູ້ໃຫ້ແທດເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ; 
- ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ມີ
ທຸລະກໍາຫຼາຍຂຶ້ນ. 
 

(4) ການຄຸ້ມຄອງເງ ນິຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ່ົງເສີມນຳໃຊ້ເງ ນິກີບແລະຊຳລະໂດຍບ່ໍໃຊ້ເງ ນິສົດ: ສືບຕ່ໍເຜີຍແຜ່
ກົດ   ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຊໍາລະໂດຍບໍ່ໃຊ້ເງ ິນສົດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ; ຄຸ້ມຄອງແລະປັບປຸງກົນໄກຕິດຕາມແລະວິເຄາະກະແສເງນິເຂ້ົາ-ອອກ ສປປ ລາວ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດ ຕາມການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ໃນນ້ັນຈະໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ ພິເສດຮ້ານແລກປ່ຽນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍການປັ່ນປ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນ ຖ້າພົບຮ້ານແລກປ່ຽນໃດທີ່
ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍຈະສັ່ງໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດທັນທີ. ພ້ອມນີ້, ຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິສັດນຳເຂົ້າ-ອອກຄຳແທ່ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ກົນໄກການຊຳລະເປັນເງ ິນກີບ ແລະ ຜ່ານລະບົບ
ທະນາຄານໂດຍສຸມໃສ່ພາກລັດ ແລະ ບັນດາວິສະຫະກິດ. 

 

(5) ການລະດົມເງ ິນຝາກແລະການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
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- ຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດລະດົມເງ ິນຝາກພາຍໃນປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ, ພັດທະນາການບໍລິການໃຫ້ມີ
ຄວາມທັນສະໄໝ,ໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງສະດວກ ແລະ ທົ່ວເຖິງ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ
ຊອກຫາແຫຼງ່ທນຶໄລຍະຍາວຈາກຕາ່ງປະເທດດວ້ຍຮບູການຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ; 

- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝ
າຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນຕາມແຜນທີ່ຄາດ
ໄວ້;  ຄຸ້ມຄອງອັດຕາສ່ວນໜີ້ NPL ຕາມແຜນທີ່ກຳນົດ; ພ້ອມນີ້ກໍຈະໄດ້ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພ ທໍາ
ມະຊາດເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບ; 

- ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ SME ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ; 

- ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນສ່ວນ
ນ້ອຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດີຂື້ນກວ່າເກົ່າແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັນດັບລວມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ສປປ ລາວ ດີຂື້ນ 
(ຄໍາສັ່ງນາຍົກ 02/ນຍ) 

- ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ທະນາຄານນະໂຍບາຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ເມືອງເປົ້າໝາຍ,ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນແລະວຽກງານ 3ສ້າງຕາມທິດທາງຂອງພັກ-ລັດໄດ້ວາງອອກ. 

(6) ການປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຢູ່ລຸ່ມກົດໝາຍເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງ ິນ 
ຕາແຫ່ງຊາດ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄັງສຳຮອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ, ດຳລັດວ່າ
ດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທາງການເງ ິນ,ດຳລັດວ່າດ້ວຍການເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການ
ເຄື່ອນ ໄຫວຂອງວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ, ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານການເງ ິນ ແລະ ການບັນຊີ, 
ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະສະສາງ ແລະ ອື່ນໆ. 
 

 
Ø ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 

 ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນ
ເງນິຕາປີ  2019 ໃຫ້ທັນເວລາສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້
ຄົ້ນຄວ້າຈັດສັນແຜນງົບປະມານລະອຽດ ຂອງບັດດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງລວມທັງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະ 
ຄອນຫລວງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ, ພ້ອມດຽວກັນ ລັດຖະບານຈະໄດ້ອອກດໍາລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວ 
ຂ້ອງຈະໄດ້ຮ່າງເປັນຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດປີ 2019 ແລະ ກະກຽມແຈ້ງແຜນໃຫ້ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ທັນເວລາ. ປັບປຸງຂອດການສະຫລຸບລາຍ
ງານ ແລະ ດໍາເນີນການກວດກາຕິດຕາມຢ່າງເປັນປົກກະຕິຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.  

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2018 

            
            ລັດຖະມົນຕີ 


